يجهت دورٌت دونٍت عهًٍت يحكًت
تصذر عن يعهذ انعهىو االقتصبدٌت وانتجبرٌت وعهىو انتسٍٍر
انًركس انجبيعً أفهى -انجسائرانًذٌر انشرفً نهًجهت :
د .عبذانكرٌى طهبري " رئٍس انًركس انجبيعً "
يذٌر انًجهت :أ .زاوي عٍسى
يذٌر هٍئت انتحرٌر  :أ .قطبف عبذانقبدر
يسؤول اننشر  :أ .طهحت أحًذ

هٍئت انتحرٌر
 -أ /شنبفً يىالي

-أ /فتحً يىنىد

 -أ /طهحت يحًذ

 أ /جخٍىة انطبهرانتذقٍق وانًراجعت

انتذقٍق انهغىي

أ /قطىفً ٌبسٍن

أ .شعًً يحًذ االيٍن
د /حًسة بىجًم
سكرتٍر
غرٌب عبذانقبدر

انهٍئـــــــــــــــــــت انعهًٍـــــــــــــــت نهًجـــــــــــــــــــهت
أ .د .ملدم غبيراث
أ .د  .ػىىف ػػيب

جامػت ألاغىاط
جامػت بىمسداض

أ .د .كسيش ي محمد جمىعي

جامػت غسداًت
د .غلماوي أحمد
جامػت وزكلت
جامػت ألاغىاط
د  .بً ثابت غالل
جامػت البليدة
جامػت املظيلت
د .للليطي ألاخضس
جامػت ألاغىاط
جامػت الجلفت
د .كؼام إطماغيل
جامػت وزكلت
جامػت وزكلت
د  .بىشيد غـام
جامػت وزكلت
جامػت ألاغىاط
املدزطت الػليا للتجازة د .مخلىفي غصوش
جامػت املظيلت
د .ؿالح محمد
جامػت جيازث
د .الحاج كىيدز كىزيً جامػت الؼلف
جامػت امللك فيـل
الظػىدًت
جامػت غسداًت
جامػت جىل ـ ــىش 3فسوظا د .خىيؽ ًىطف
جامػت الؼلف
د .فيروش شزوخي
جامػت جيازث
د.شهسة غلي بني غامس جامػت ألازدن
جامػت ألاغىاط
ج ـ ـ ــامػت جي ــازث
د .خ ـ ــالد حيرغ
جامػت ألاغىاط

أ .د  .همال زشيم
أ .د .فسحي محمد
أ .د  .إلياض بً الظاس ي
أ .د .طليمان هاؿس
أ .د .بساق محمد
أ .د  .ػسيط غابد
أ .د  .كىدوش غبدالىسيم
أ .د .جىمي هىثس
أ .د .ػسيط غابد
د .بً بسطال غبد اللادز
أ .د  .زمضاوي لػال

د .حاهمي بىحفف
د .طىيطي مـطفى

جامػت وهسان2
جامػت البىيسة

أ.د مىـىزي الصيً
د.البؼير غبدالػالي

جامػت البليدة
جامػت ألاغىاط

د .طيبي حمصة
د .داوود طػد هللا

جامػت ألاغىاط
جامػت الجصائس3

د.واجب هسيم

جامػت وهسان

د .بً الباز امحمد

جامػت املظيلت

د.هجيت ضحان

جامػت الجصائس 3

د.هـير أحمد

جامػت الىادي

املساط ـ ـ ـ ــالث و الاطتفظ ـ ـ ــازاث:
جبعث جميع املساطالث والاطخفظازاث إلى
البرًد إلالكترووي للمجلت 8
eco.elmaqrizi@gmail.com

كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـىاغد اليؼ ـ ــس باملج ـلـ ـ ـ ــت
جيشس مجلت املقسٍصي الابداث و الدزاطاث العلميت غير امليشىزة مً قبل  ،في جميع جخططاث العلىم
الاقخطاايًت واملاليات و الخجازٍات و علاىم الدظايير  ،و باللغااث الاالالث  :العسبيات ،الفسوظايت و الاهجليزًات  ،و
التي تهخم بالدزاطاث الاقخطايًت واملاليت وفق الشسوط الخاليت:
ً .1سطل املقال فقغ الكتروهيا إلى مدًس املجلت ،في خدوي  02ضفدت مً حجم ( )02*15بهامش
الطفدت مً الاعلى  1و الاطفل  1.1طم و مً اليمين  1.3طم و مً اليظاز  1.3طم.
ً .0كخب املقال باطخخدام  ، Microsoft Wordوبخغ(  )Sakkal Majallaللعسبيت بحجم خغ
 ،12و) Times New Roman (Titres CSللفسوظيت و الاهجليزًت ،و بحجم خغ  ، 12و بمظافت بين
ألاطعس ، 1.13و العىاوًٍ الفسعيت جكخب با Gras؛
 .1جخضمً الىزقت ألاولى  ،العىىان الكامل للمقال (خغ  Sakkal Majallaبحجم خغ  ،)14اطم
الباخث و زجبخه العلميت و املؤطظت الجامعيت الخابع لها  ،العىىان الالكترووي؛ و ملخطين للمىضىع في
خدوي  80كلمت أو  05اطعس ،اخدهما بلغت املقال و الالاوي بئخدي اللغخين الاخسٍخين؛
ً .2خم جدوًٍ املساجع ًكىن في آخس املقال وباعخماي أطلىبAmerican Psychological Association 8
) ،(APAوفق ألاضىل العلميت؛
 .3جسقم الجداول وألاشكال خظب وزويها في متن املقال؛
 .4جخضع كافت املقاالث املسطلت إلى املجلت للخقييم العلمي املىضىعي ،و ًبلغ الباخث بىديجت الخقييم ،أو
الخعدًالث التي جعلب مىه ،و ال ًمكً للباخث الععً في هخابج الخقييم.
 .5تهميش مدخىي املقال ًكىن بئطخعمال )،American Psychological Association (APA
 .6جطبذ املقاالث امليشىزة ملكا للمجلت ،فال ًجىش إعاية وشسها في مجلت أخسي أو اطخعمالها في أي
ملخقى؛
 .7املجلت غير مظؤولت عً أًت طسقت علميت جخضمنها املقاالث امليشىزة وهره ألاخيرة ال حعبر إال عً
أزاء أصخابها؛
 .12للتفاؿيل أهثر حىل ػسوط اليؼس وإلاطالع غلى مختلف أغداد املجلتً ،سجى شيازة املىكؼ
السابط التالي https://www.cu-aflou.dz/index.php?p=journal/show&&id=2 :
ً .11دق لهيئت الخدسٍس إجساء بعض الخعدًالث الشكليت على املقال املقدم متى لصم ألامس يون املظاض
باملىضىع؛
مالخظت  8هيبه على أن أي مقال ًخالف شسوط اليشس ال ًؤخر بعين الاعخباز ،وهيئت املجلت غير معىيت
بئعالم ضاخب املقال برلك .
حلىق اليؼس محفىظت للمجلت

الافتتاحيت
بظم هللا السحمً السحيم والحمد هلل زب الػاملين الري بفضله جتم الـالحاث
ها هدً اليىم هضع بين ًدي القازا عديا للمجلت ،طاعين إلى وشس الفكس في مخخلف
ّ
والتي ّ
ٌعدها
الخخططاث املخعلقت بميايًً املجلت بئعخباز املجلت تهخم البدىث املبخكسة
ّ
ّ
العلميت املخعلقت بالقضاًا إلاقخطايًت واملاليت وجىظيد الطاالث
الباخالىن في املجااالث
العلميت والفكسٍت بين معهد العلىم إلاقخطايًت والخجازٍت وعلىم الدظيير ،وهظيراتها في
الجامعاث الىظىيت وألاجىبيت ألاخسي ومعالجت إلاشكاالث إلاقخطايًت واملاليت التي جعسأ في
املجال العام والخاص وجدليلها وفق املىاهج العلميت الخدًالت وذلك وفق ألاهداف املظعسة
لها .

وإذ هجد في ظياث هرا العدي -باإلضافت إلى إلاطهاماث ألاخسي ذاث القيمت العلميت بدالا
ًدىاول إلافطاح وفق الىظام املداطبي املالي في ظل الخىجه هدى املسجعيت الدوليت
للمداطبت IAS/ IFRS
واخس ًخعلق يوز العاقت املخجدية في الخىميت و املدافظت على البيئت .
ومهما ًىً مً غمل ،وظأل هللا التىفيم والػىن لخدمت الػلم ووؼس املػسفت الػلميت
الاكتـادًت واملاليت.
زئيع التحسيس
أ .كطاف غبداللادز
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إلافـاح وفم الىظام املحاطبي املالي في ظل التىجه هحى املسجػيت الدوليت للمحاطبت
IAS/ IFRS
أ .بً ؿفي الدًً غبد هللا
أ  .غىاق مسيم
د .بً حسهى غىيت
جامػت كظىطيىت-2الجصائس جامػت الجصائس – 3الجصائس جامػت كظىطيىت-2الجصائس
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ملخص:
تهدف هره الىزقت البدشُت ئلى حظلُى اللىء غلى مؼسوع بىاء الخكىمت ؤلالكتروهُت القاةمت غلى
فكسة تهُئت الفسؿت لػمىم اإلاىاهىحن ولقواع ألاغمال للخفاغل والقُام باألغمال الخجازٍت والخكىمُت
باطخخدام الىطاةل ؤلالكتروهُت ،وبالخالي ججىب هىابحر هىٍلت ومخاغب أخسي مخػددة .وقد جم الخػسق
للخجسبت ألازدهُت كدزاطت خالت وبُيذ هخاةج الدزاطت أن جوبُق الخكىمت ؤلالكتروهُت في ألازدن كان
ئًجابُا وأن الخجسبت ألازدهُت لم جـل بػد ئلى ؿُؿت اإلاىظىمت اإلاخكاملت ،وهي ماشالذ جفخقس ئلى الخوىٍس
الكبحر في كشحر مً حىاهبها ،وأػازث الىخاةج أًلا ئلى هجاح الخكىمت ؤلالكتروهُت في مىاحهت مػىقاث
جوبُقها واحظاع الخدماث التي جقدمها.
الكلماث اإلافخاحيت :الخكىمت الالكتروهُت ،جكىىلىحُا اإلاػلىماث ،الاهترهذ ،ألازدن.
جصنيف .L22 ، D73:JEL
Abstract:
This paper aims to shed light on the project of establishing the Egovernment basing on the idea of preparing the opportunity to all citizens
and businesses sector to make an interaction and do business and
government activities by using electronic touls, thus avoiding long lines and
other hassles. We took Jordanian experience as a case study and The
results showed that the application of e-government in Jordan has been
positive, and that the experience of Jordan haven’t reach yet a formula
integrated system which
*المؤلف المرسل:د /بلطرش ربيعة  ،اإليميلRabiabellatreche28@gmail.com :
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still lacks significant improvement in many aspects, and the results
indicated also to the success of e-government in the face of constraints
applied, and the breadth of services which provided.
Keywords : e-government, information technology, Jordan
JEL Calssification Codes: D73, L22.
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.1ملدمت:
في ظل الخؿحراث وفي ئهاز الخدلحر لػملُت الاهدماج في الاقخـاد الػالمي واطخجابت للثروة
الخكىىلىحُت وغـس الػىإلات والاهفخاح اإلاػلىماحي والخوىزاث الػاإلاُت اإلادظازغت في هظم وجقىُت
الاجـاالث واإلاػلىماث وػبكاث الاهترهذ ،وؾحرها مً الخوىزاث في ػتى مجاالث الخُاة التي أدث ئلى
حؿحراث حرزٍت وجدىالث مجخمػت كبري ػملذ خُاة ألافساد ومىظماث ألاغمال والخكىماث غلى خد
طىاء ،في ظل ذلك كله وبؿُت الاهدماج في الاقخـاد الػالمي الجدًد كان لصاما غلى الخكىماث في
الػالم الخفكحر في مىاكبت الخوىز لالطخفادة مً كل هره الامكاهاث اإلاخاخت في جوىٍس أدائها الخكىمي غلى
أكثر مً ؿػُد ومً هىا ظهس مفهىم الخكىمت الالكتروهُت كبدًل غً الخكىمت الخقلُدًت لخِظحر جقدًم
الجهاث ؤلادازٍت لخدماتها اغخمادا غلى ما جىفسه جكىىلىحُا اإلاػلىماث والاجـال مً وطاةل.
وفي هرا ؤلاهاز حػالج هره الىزقت البدشُت اطتراجُجُت الخكىمت الالكتروهُت مً خالل غسق
الخجسبت ألازدهُت كدزاطت خالت خُث جمدىزث مؼكلت الدزاطت خىل كسوزة مػسفت واقؼ ومفهىم
الخكىمت الالكتروهُت في ألازدن مخبلىزة في الدظاؤل السةِس ي الخالي:
ما مدي ججسيد مشروع الحكىمت الالكترونيت في ألاردن؟
وبؿُت الاإلاام باإلاىكىع وؤلاحابت غً الدظاؤل اإلاوسوح ازجأًىا جقظُم هره الىزقت البدشُت ئلى زالر
هقان زةِظُت هي:
-

ماهُت الخكىمت الالكتروهُت.

-

خوىاث جوبُق الخكىمت الالكتروهُت.

-

ججسبت الخكىمت ؤلالكتروهُت في ألازدن.

 .2ماهيت الحكىمت ؤلالكترونيت:
قبللل الؼللسوع فللي ئغوللاء مفهللىم لةخكىمللت الالكتروهُللت ًخػللحن غلُىللا الخػسٍ ل بػللم الص ل يء بللا دازة
أاللكتروهُ للت خُ للث أه لله ب للالسؾم م للً خداز للت مـ للوةل ؤلادازة الالكتروهُ للت ئال أن هى للا الػدً للد م للً
الخػازٍ

التي قدمذ لهرا اإلاـوةل ،والتلي كلان أؾلبهلا قلد قلدم لخػسٍل

الخكىملت الالكتروهُلت هظلسا

لىحىد جداخل وجسابى مفاهُمي بحن اإلاـلوةخحن مملا ًلدغى ئللى كلسوزة فلك هلرا التلرابى اإلافلاهُمي،
خُللث حػخب لر الادازة الالكتروهُللت مىظىمللت مخكاملللت وفلللاء زقمللي ٌؼللمل كللل مللً ألاغمللال الالكتروهُللت
للدالل للت غل للى الادازة الالكتروهُ للت لوغم للال ،والخكىم للت الالكتروهُ للت للدالل للت غل للى الادازة الالكتروهُ للت
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لوغم للال الخكىمُ للت ،والت للي ط للِخم التركح لله غلوه للا باط للهاش ف للي ه للره الىزق للت البدشُ للت ،والؼ للكل اإلا لىالي
ًىضل ذلك( :وسيلة واعر ،3122 ،صفحة )4
الشكل  :1منظىمت اإلاصطلحاث ذاث العالكاث بالحكىمت ؤلالكترونيت.
االدارة
االلكترونية
األعمال
االلكترونية
األعمال غير
التجارية

الحكومة
االلكترونية
التجارة
االلكترونية

اإلاصدر :وطُلت واغس ) ،(7111دوز الخكىمت الالكتروهُت في جدظحن حىدة الخدماث الخكىمُت :خالت
وشازة الداخلُت والجماغاث اإلادلُت  -الجصاةس ،-وزقت بدشُت مقدمت في اهاز اإلالخقى الدولي خىل ئدازة
الجىدة الؼاملت بقواع الخدماث ،حامػت قظىوُىت ،الجصاةس .ؾ.10
 .1 .2حعريف الحكىمت الالكترونيت:
مً الـػىبت جددًد حػسٍ
الخػسٍفاث ،التي جخخل

باخخالف ألابػاد الاحخماغُت والشقافُت والخقىُت والادازٍت ،ومً الخػازٍ

الؼاملت التي وزدث في حػسٍ
-

واخد حامؼ ماوؼ لةخكىمت الالكتروهُت ،ذلك أنها جخخر الػدًد مً
الخكىمت الالكتروهُت هجد:

غسفذ ألامم اإلاخددة الخكىمت ؤلالكتروهُت بأنها" :اطخخدام ؤلاهترهذ والؼبكت الػاإلاُت الػسٍلت
لخقدًم مػلىماث وخدماث الخكىمت للمىاهىحن" (غبد هللا خاج طػُد ،7112 ،ؿفدت )11

-

هي ئطخخدام الخكىىلىحُا وجقىُت اإلاػلىماث وحسخحرها لدغم ألاغمال الخكىمُت ،والخفاغل مؼ
اإلاىاهىحن ،بؿُت جقدًم هره الخدماث بوسٍقت طهلت طلظت ،وغلى مداز  70طاغت ًىمُا ،وغلى
مداز حمُؼ أًام الاطبىع غبر الىطاةل الالكتروهُت وأدواث الخكىىلىحُا الخدًشت ،وفي مقدمتها
ؤلاهترهذ والخقىُاث الجدًدة لالجـال ،وئهجاش اإلاػامالث غبر ػبكت الاهترهذ بظسغت ودقت،
وبخكالُ

4

ومجهىد أقل ،وجىؿُل الخدماث ئلى اإلاىاهىحن وقواع ألاغمال واإلاىظفحن والهُئاث
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ألاخسي ،والقدزة غلى بىاء غالقت أفلل بحن الخكىمت والجمهىز مً خالل الخفاغل مؼ اإلاىاهىحن
بأكثر طاللت وطهىلت وأكثر كفاءة ،مؼ الػلم أنها لِظذ بدًال غً الخكىمت الكالطُكُت ،بل هي
.

الىحه آلاخس لها ولكً في الفلاء الالكترووي (خالد ممدوح ابساهُم ،7112 ،ؿفدت )012
-

ٌؼاز ئلى الخكىمت الالكتروهُت بأنها اطخخدام جقىُت اإلاػلىماث في الىشازاث وؤلادازاث وألاحهصة
الخكىمُت لإلجـال باإلاىاهىحن والؼسكاث وألاحهصة الخكىمُت اإلاخخلفت مً خالل ػبكت
اإلاػلىماث أو أي جقىُت أخسي ،جمكنها مً الىؿىل ئلى اإلاىاهىحن وجقدًم الخدماث لهم بهدف
جىؿُل الخدمت ئلى أقص ى خد ًمكً الىؿىل ئلُه ،لخقدًم الخدماث بالظسغت والكفاءة
اإلاولىبت (غـام غبد الفخاح موس ،7111 ،ؿفدت )10

-

مفهىم حدًد ٌػخمد غلى اطخخدام جكىىلىحُا ؤلاجـاالث وجكىىلىحُا اإلاػلىماث للىؿىل ئلى
ؤلاطخخدام ألامشل للمىازد الخكىمُت ،وكرلك للمان جىفحر خدمت خكىمُت ممحهة للمىاهىحن،
الؼسكاث ،اإلاظدشمسًٍ وألاحاهب (غبد هللا خاج طػُد ،7112 ،ؿفدت .)11

-

الىظام الافتراض ي اإلاػلىماحي الري ًمكً ألاحهصة الخكىمُت اإلاخخلفت مً جقدًم خدماتها في ئهاز
جكاملي لجمُؼ فئاث اإلاظخفُدًً ،باطخخدام الخقىُت الالكتروهُت اإلاخوىزة ،مخجاوشة غامل
الخىاؿل اإلاكاوي أو الصماوي ،مؼ اطتهداف جدقُق الجىدة والخمحه وكمان الظسٍت وألامً
اإلاػلىماحي ،والاطخفادة مً مػوُاث الخأزحر اإلاخبادل (مـوفى هىٍوي و لػسج مجاهد وظُمت،،
 ،7112ؿفدت )712
وبالخالي فاهه ًمكً القىل أن الخكىمت ؤلالكتروهُت هي اليسخت الافتراكُت غً الخكىمت
الخقُقُت أي الخقلُدًت مؼ فازق أن ألاولى حػِؽ في الؼبكاث ؤلالكتروهُت وأهظمت اإلاػلىماجُت ،في
خحن جداكي وظاة

الشاهُت التي جخىاحد بؼكل مادي في أحهصة الدولت (مـوفى هىٍوي و لػسج

مجاهد وظُمت ،7112 ،،ؿفدت )712
 .2.2خصائص الحكىمت الالكترونيت.
ًالخظ أن جوبُق هظام الخكىمت ؤلالكتروهُت طىف ًىفس الػدًد مً اإلاصاًا جخمشل في آلاحي( :غبد
القادز ػاللي ،7110 ،،ؿفدت )0
-

سرعت أداء الخدماث :خُث أهه باخالل الخاطب آلالي مدل الىظام الُدوي الخقلُدي ،خدر
جوىز في جقدًم الخدمت لةجمهىز خُث قلذ الفترة الصمىُت الالشمت ألداء خدمت ٌػىد ذلك ئلى
طسغت جدفق اإلاػلىماث والبُاهاث مً الخاطب آلالي بخـىؾ الخدمت اإلاولىبت ،ومً زم ًخم
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القُام بها في وقذ مددد قـحر حدا .هرا فلال غً ؤلاهجاش ؤلالكترووي لةخدمت ًخلؼ لسقابت
أطهل وأدق مً جلك التي جفسق غلى اإلاىظ في أداء أغماله في هظام ؤلادازة الخقلُدًت.
-

جخفيض الخكاليفً :الخظ أن أداء ألاغمال ؤلادازٍت بالوسٍقت الخقلُدًت ٌظتهلك كمُاث كبحرة
حدا مً ألاوزاق واإلاظدىداث وألادواث الكخابُت .هرا فلال غلى أهه ًدخاج ئلى الػسق غلى أكثر مً
مىظ

وذلك لالهالع غلُه والخىقُؼ ما ًفُد ذلك وئخالخه ئلى مىظ

أخس .ومً ػأن ذلك كله

ازجفاع جكالُ أداء الخدمت ،وذلك هظسا الزجفاع أزمان وأطػاز اإلاىاد الالشمت ألداء الخدمت.
-

اخخصار ؤلاجراءاث ؤلاداريت :ال ػك الػمل ؤلادازي الخقلُدي الظاةد آلان ًدظم بالػدًد مً
الخػقُداث ؤلادازٍت وذلك ألهه ًدخاج في مػظم ألاخُان ئلى مىافقت أكثر مً حهت ئدازٍت غلى الػمل
اإلاولىش ،هرا فلال غً الظماث التي جةخق باإلاىظ

القاةم بأداء الخدمت والري قد ًدـل غلى

ئحاشة أو ال ًخىاحد في مكان غمله ومً زم ًخػول أداء الخدمت مً ًىم ئلى أخس.
وللقلاء غلى هره البحروقساهُت فاهه ئجباع هسٍق الخكىمت ؤلالكتروهُت ًمكً جبظُى هره أ حساءاث
وئهجاشها بظسغت وطهىلت جىفحرا للىقذ والجهد والىفقاث وذلك خاؿت فُما ًخػلق بأماكً ؤلادازاث
وأغداد الػاملحن.
.3.2أشكال الحكىمت الالكترونيت:
ًمكً جـيُ الخكىمت الالكتروهُت وفق الاػكال الخالُت( :وطُلت واغس ،7111 ،ؿفدت )2
.1.3.2الخدماث الالكترونيت من منظماث ألاعمال إلى الحكىمت ( Busness to
:)Governement B2G
في هره الخالت جقىم مىظماث ألاغمال ببُؼ اإلاىخجاث أو جقدًم الخدماث ئلى اإلاىظماث الخكىمُت ،ئذ
جدقق جلك اإلابادزاث أفلل اإلامازطاث في الاطخفادة مً الخقىُاث الخدًشت في جخفُم الخكلفت
وجدظحن حىدة ئدازة اإلاىظماث ،كما حظاهم في جدقُق جدفق الػمل وئلؿاء الخأخحراث الخاؿلت في
مػالجت البُاهاث وحؼمل هره الخدماث :السواجب ،جقدًم الؼكاوي وزغاًت الػمالء والاهخخاباث وؾحرها.
.2.3.2خدماث الحكىمت الالكترونيت إلى اإلاىاطن (:)Governement to Citizen G2C
ئن مً أهم مبرزاث ظهىز هظام الخكىمت الالكتروهُت هى جوىٍس غالقاث الخكىمت مؼ اإلاىاهىحن
وجدظحن خدماتها الػامت اإلاقدمت لهم وهقل هره الخدماث ئلى ػبكت الاهترهذ وأهمان الخكىىلىحُا
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السقمُت ألاخسي ،وجلم هره الػالقت أوؼوت مخىىغت ومهمت ذاث الـلت بالدوز الخُىي لةخكىمت في
خُاة اإلاىاهىحن كالدسجُل اإلادوي والخدماث الصخُت والخػلُم والخدماث الاحخماغُت ...وؾحرها.
وبـفت غامت هره الخدماث ألاطاطُت وؾحرها وما ًسجبى بها مً مػلىماث ومػامالث ًىمُت مظخمسة
مؼ فئاث اإلاجخمؼ اإلاخخلفتً ،خم هقلها مً خالل الخكىمت الالكتروهُت ئلى خدماث ئلكتروهُت فىزٍت ًخم
جىؿُلها غبر ػبكاث الاهترهذ الخكىمُت وػبكت الاهترهذ التي ًسجبى بها اإلاىاهً ومً زم ًمكً الخـىل
غلى هره الخدماث بظهىلت ومسوهت.
.3.3.2الخدماث الالكترونيت بين الدوائر الحكىميت ( Governement to Governement
:)G2G
ًىحد حجم كبحر مً البُاهاث واإلاػلىماث والىزاةق وألامىال التي جيخقل غبر مإطظاث وهُئاث
ووكاالث الخكىمت في كل ًىم ،ولرلك جخجه الخوبُقاث الخدًشت ئلى جقلُف اطخخدام ألاوزاق والىزاةق
السطمُت لخقلُف السوجحن ؤلادازي وجخفُم جكلفت جىفُر اإلاػاملت الىاخدة وحظسَؼ وقذ الاهجاش ،ومً
زم شٍادة كفاءة آداء ؤلادازاث الػامت في ئهاز مً ألامىُت والظسٍت.
فلال غً ذلك جقىم الخكىمت الالكتروهُت بخىظُ

البيُت الؼبكُت لةخكىمت الالكتروهُت لخىفُر

مػامالث جخولب غبىز مظخىٍاث ئدازٍت مخخلفت في وشازاث مخخلفت مما ًىػكع غلى حىدة الػمل
الىظُفي وجدظحن ؤلاهخاحُت ؤلادازٍت.
.4.3.2خدماث الحكىمت الالكترونيت إلى منظماث ألاعمال ( Governement to Business
:)G2B
جخفاغل الخكىمت مؼ قواع ألاغمال مً خالل أدوازها اإلاخخلفت ،فالخكىمت جلػب دوز اإلاخوى،
اإلاىظم ،اإلابادز ،اإلاؼسع ،الخامي واإلادفص إلابادزاث أفساد اإلاجخمؼ غلى ؿػُد الخجازة وألاغمال وألاوؼوت
الاحخماغُت والشقافُت اإلاخخلفت بما ٌظاغد ػسكاث القواع الخاؾ غلى جدقُق أفلل مظخىٍاث
الىجاح واإلاىافظت في الاطىاق اإلادلُت والػاإلاُت ،وحظاهم مبادزاث خدماث الخكىمت الالكتروهُت في
جقلُل الػبء غلى ألاغمال غً هسٍق جبني الػملُاث التي جقلل بؼكل كبحر مً حمؼ البُاهاث ؾحر
اللسوزٍت.
ئذ ًمكً لةخكىمت أن جـدز قسازاتها وجقدمها ئلى اإلاىظماث غً هسٍق وؼسها غلى مىاقؼ الاهترهذ
وحظخوُؼ اإلاىظماث السد غلوها مً خالل الؼبكت أًلا ،ولقد دأبذ الدول اإلاخقدمت في غسق ؤلاحساءاث
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واللىاةذ والسطىم وهماذج اإلاػامالث غلى الاهترهذ بدُث حظخوُؼ اإلاىظماث ؤلاهالع غلوها بوسٍقت
ئلكتروهُت وئحساء اإلاػامالث ئلكتروهُا مً ؾحر الخاحت ئلى مكخب وطُى.
.4.2أهداف الحكىمت الالكترونيت( .مـوفى هىٍوي و لػسج مجاهد وظُمت ،7112 ،،الـفداث
)711-711
جخمشل الفاةدة اإلاباػسة مً الخكىمت الالكتروهُت في كمان الاطخفادة مً الامكاهُاث الهاةلت وشٍادة
قدزة الخكىمت غلى جىفحر اإلاػلىماث والخدماث الػامت للمظخفُدًً بكلفت أقل طسغت ،طسغت ودقت في
اهجاش اإلاػامالث كجمؼ اللساةب وخدماث الجمهىز ،بوسٍقت مخىاؿلت ومفُدة مؼ اإلاىاهىحن وخـىؿا
للمىاهىحن الرًً ًقوىىن في أماكً بػُدة ،وٍخم الخػامل الالكترووي في الخدماث الالكتروهُت الخكىمُت
مً خالل مُكىت هره الخدماث دون الخاحت ئلى الاهخقال ئلى مقس أداء الخدمت مً خالل:
-

الخػسف غلى احساء ومخولباث الخـىل غلى الخدمت؛

-

اجاخت وجىفحر الىماذج اإلاظخخدمت في أداء الخدمت؛

-

فخذ قىاة الاجـال بحن ألافساد والجهاث الخكىمُت؛

-

جدظحن أداء اإلاإطظاث الخكىمُت مً خالل مجمىغت مً الاحساءاث اإلامشلت فُما ًلي:
 جخفُم الاهفاق الخكىمي والخكالُ

اإلاباػسة؛

 جدقُق الخيظُق بحن اإلاإطظاث الخكىمُت؛
 الاهفخاح غلى الػالم الخازجي والخػسف غلى الخقىُاث الخدًشت في جقدًم الخدماث
وجبظُى الاحساءاث الخكىمُت في أقل وقذ ممكً؛
 خفم دوزة الىقذ؛
 جدظحن الخدماث مً خالل الخقازٍس الىازدة بالبرًد الالكترووي للخػسف غلى أهم
مػىقاث الخدماث وكُفُت مىاحهتها وجوىٍسها؛
 طهىلت الىؿىل لةخدماث الالكتروهُت مً خالل اليؼس الالكترووي وهرا ًدقق مبدأ
الؼفافُت والػدالت لكافت ػساةذ اإلاجخمؼ وحػصٍص الدًمقساهُت؛
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جقدًم هماذج حدًدة مً الخدماث الالكتروهُت مشل الخػلُم الالكترووي  ،E- Learningوالري

ٌػني الخػلم باطخخدام الخاطباث آلالُت وبسمجُاتها اإلاخخلفت طىاء غلى ػبكاث مؿلقت أو مؼتركت أو
ػبكاث الاهترهذ ئذ ٌػخبر حػلم مسن حػلم مسن مفخىح؛


الوابؼ الدولي أو الػالمي لةخدماث الالكتروهُت خُث ًخم جقدًم الخدماث مً خالل وطاةى

الكتروهُت التي حػخبر الاهترهذ أهمها ألنها ال حػسف الخدود الصماهُت وال اإلاكاهُت؛
با كافت ئلى أهداف الخكىمُت الالكتروهُت هىا الػدًد مً اإلاصاًا والتي ًمكً خـسها فُما ًلي:
-

حظاغد غلى طسغت الاطخجابت لولباث اإلاىخفػحن والػمالء ئذا ما قىزهذ باإلاػامالث الىزقُت

ألاخسي التي حظخؿسق وقخا هىٍال؛
-

حظاغد ألافساد ومإطظاث ألاغمال غلى الخػسف غلى الخدماث اإلاخىىغت واخخُاز أوظبها في أقل

وقذ ممكً؛
-

جمكً اإلاؼسوغاث الاهخاحُت للخخلف مً مخصونها غً هسٍق اإلاصاًداث؛

-

جمكً اإلاإطظاث لةخـىل غلى الخىزٍداث الالشمت بأوظب وأفلل الػسوق؛

-

حظاغد غلى جىفحر هظم اإلاػلىماث الالشمت لدغم اجخاذ القسازاث الادازٍت؛

-

ئمكاهُت الخػسف غلى ألاطػاز واإلاىاؿفاث ومػاًىت البلاتؼ التي جدخاحها اإلاإطظت دون

الخاحت ئلى جبرًساث خكىمُت مظبقت؛
-

طهىلت أداء اإلادفىغاث بىاطوت الىقىد الالكتروهُت اإلاقبىلت الدفؼ غاإلاُا؛

-

الاخظاض باألمان في اطخخدام جكىىلىحُا اإلاػلىماث في ئنهاء الخدماث الػامت وجوبُق

الالمسكصٍت اإلاإطظُت واإلاؼازكت الؼػبُت والتروٍج للمؼسوغاث؛
-

حػمل غلى جخفُم جكلفت الاغالهاث والخىشَؼ بيظبت ال جقل غً  %21مً اليظبت الكلُت

.5.2الفرق بين الحكىمت الالكترونيت والحكىمت الخلليدًت:
ًرهب الػدًد مً الباخشحن ئلى القىل بأن الخكىمت الالكتروهُت هي الـىزة الافتراكُت لةخكىمت
الخقلُدًت لرلك ًمكىىا خـس أهم الفسوق بحن الخكىمخحن الالكتروهُت والخقلُدًت مً خالل الجدول
الخالي( :طىطً شهحر اإلاهخدي ،7111 ،ؿفدت )22
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بلوسغ زبُػت

جدول  :1الفرق بين الحكىمت الالكترونيت والحكىمت الخلليدًت.
اإلاعيار

الحكىمت الخلليدًت

الهُكل الخىظُمي

بحروقساهي ،وظُفيٌ ،ػخمد أفقي الهسمُت ،ػبكي ٌػخمد غلى غمل
غلى

الىخداث

الحكىمت الالكترونيت

الادازٍت ،الفسٍق واإلاؼازكت في اإلاػلىماث

السقابت غمىدًت
اإلابادب الادازٍت

الادازة مً خالل القىاغد ئدازة مسهت حػخمد غلى فسق الػمل بحن
مخخل الدواةس مؼ جيظُق مسكصي

والخفىٍم
الىمى الادازي

ٌػخمد غلى اؿداز ألاوامس جبظُى

الػمل

والخيظُق

والسٍادة

والسقابت

الابداغُت

الاجـال الداخلي

مً أغلى ئلى أطفل ،هسمي

ػبكي مخػدد الاججاهاث ،مؼ جيظُق

الاجـال الخازجي

مسكصي،

مسكصي والاجـال اإلاباػس
زطمي

ومددود زطمي وؾحر زطمع ،حؿرًت زاحػت مباػسة

القىىاث
الخىظُ

وطسَػت ومخػددة القىىاث

كشافت الػمالت وقلت اطخؿاللها حػظُم وظبت الفاةدة ئلى الجهد لخقدًم
والخباغد بحن هلب الخدمت خدماث آهُت للمىاهً
وجقدًمها للمىظفحن

أطلىش

جقدًم وزاةق ،شخص ي

جىؿُل الكترووي

الخدمت
اإلابادب التي جقىم الىموُت ،اإلاظاواة ،الجهاهت

جقدًم الخدمت بىاءا غلى خاحاث اإلاظتهلك

غلوها جقدًم الخدمت
كلفت الخدمت
11

غالُت

مىخفلت لػدم الخاحت لوغمال الىزقُت

« مجلت اإلالريزي للدراساث الاكخصادًت واإلااليت ،اإلاجلد ،1الػدد  ، 1حىان »7112

ؾ ؾ 31-1:

بلوسغ زبُػت

(الخجارب الدوليت في مجال إرساء الحكىمت ؤلالكترونيت-الخجربت ألاردنيت نمىذجا)

مظبت ألاخواء أزىاء غالُت

مىخفلت

احساء الخدمت
الخـىؿُت

مخىفسة

بداحت ئلى حؼسَػاث

الظسٍت

مخىفسة

مخىفسة غلى مظخىٍاث هلب الخدمت
وهقلها ئلى الؼبكت

اإلاصدر :طىطً شهحر اإلاهخدي ) ،(7111جكىىلىحُا الخكىمت الالكتروهُت ،الوبػت ألاولى ،داز أطامت
لليؼس والخىشَؼ  ،غمان ،ألازدن ،7111 ،ؾ .22
.3خطىاث جطبيم الحكىمت الالكترونيت:
لخوبُق الخكىمت الالكتروهُت بىجاح البد وأن جمس بػدة مساخل ،وقد اخخلفذ هره اإلاساخل مً
مؼسع ئلى آخس ،ولكً زؾم هرا ؤلاخخالف ئال أن هىا حؼابها وجداخال فُما بُنها ،وفُما ًلي غسق ألهم
اإلاظاهماث التي قدمذ جـيُفاث إلاساخل جوبُق الخكىمت الالكتروهُت:
.1.3مراحل الحكىمت الالكترونيت طبلا لدراست البنك الدولي( :مـوفى هىٍوي و لػسج مجاهد
وظُمت ،7112 ،،ؿفدت )717
مرحلت النشر ( :)Publishingبهره اإلاسخلت ًخم وؼس كم هاةل مً اإلاػلىماث مشل الدؼسَػاثوألاهظمت والىماذج مً خالل الاهترهذ ووطاةل الخكىىلىحُا اإلاخقدمت ،وجكىن هره اإلاػلىماث مىحهت
للمىاهىحن وزحال ألاغمال.
.مرحلت الخفاعل ( :)Interactionهره اإلاسخلت جدُذ الاجـال اإلاخبادل بحن الخكىمت واإلاىاهىحن مًخالل ئطخخدام البرًد الالكترووي ،ومؼازكت اإلاىاهً في غملُت الخاكمُت ( )Governanceمً خالل
الخفاغل مؼ ؿاوعي القساز غبر غملُت الخفاغل.
.مرحلت الخبادل ( :)Transactingوحظمذ بػملُت الخبادل اإلاالي بحن اإلاىاهً والخكىمت ،وهي حؼبهالخجازة ؤلالكتروهُت في القواع الخاؾ.
.2.3مراحل الحكىمت الالكترونيت طبلا لدراست ( :Baum and DiMaioطىطً شهحر اإلاهخدي،
 ،7111الـفداث )10-11
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.مرحلت الحضىر ) :)Presenteهره اإلاسخلت جخمشل في الخىاحد غلى الاهترهذ مً خالل ؿفدتللمإطظت اإلاػىُت وجظهس هره الـفدت مػلىماث غً اإلاإطظت وأهدافها وزطالتها وطاغاث الدوام
وبػم الىزاةق التي ًدخاج لها اإلاىاهً.
.-مرحلت الخفاعل ( :)Interactionوجخـ

بتهوٍد ؿفدت الاهترهذ ببػم القدزاث البدشُت مشل

جدمُل الىماذج ،والسبى بمىاقؼ أخسي جسجبى بػمل اإلاإطظت ،وجصوٍد اإلاىاهً بالبرًد ؤلالكترووي لها.
.مرحلت الخبادل ( :)Transactionهره اإلاسخلت جمكً اإلاىاهً مً جىفُر وئجمام الخدماثالخكىمت بؼكل مباػس ،وٍمشل اإلاىقؼ في هره اإلاسخلت قىاة اجـال لخقدًم الخدماث بؼكل مكمل
لقىىاث الاجـال ألاخسي ،ومً ألامشلت غلى ذلك حػبئت الىماذج اللسٍبُت أو جقدًم هلب ججدًد زخـت
وحػمل بػم الخكىماث غلى وؼس الػواءاث وػسوهها غلى اإلاىقؼ كمسخلت جمهُدًت للتهوٍد الالكترووي
.E-Procurement
.مرحلت الخحىل ( :)Transformationوحؼكل هره اإلاسخلت الهدف بػُد اإلادي وؼاء الخكىمتالالكتروهُت وذلك مً خالل ئًجاد مدوت واخدة لخدماث حمهىز اإلاىاهىحن بالخالي فهي جقىم غلى
حػصٍص الؼفافُت في الػالقت بحن الخكىمت واإلاىاهىحن وألاغمال ،وجسفؼ مً قدزاث الجمهىز غلى اإلاؼازكت
بؼكل مباػس مؼ الخكىمت وحظهم في خلق ػبكت داخلُت لخمكحن الػاملحن في اإلاإطظاث اإلاخخلفت مً
الاجـال فُما بُنهم ،كما وجخـ

هره اإلاسخلت بخىفحر ػبكت اجـال (اكظتراهذ) بحن اإلاإطظاث

الخكىمُت وػسكائها مً القواع الخاؾ واإلاإطظاث ؾحر السبدُت.
.مراحل الحكىمت الالكترونيت حسب ( :louin and layبلػسبي غبد القادز وآخسون،7117 ،،الـفداث )2-0ذكس لىًٍ ولي في مقالتهما " جوىٍس وظاة

كاملت لةخكىمت ؤلالكتروهُت :همىذج ألازبؼ

مساخل" ،أن هىا أزبؼ مساخل أطاطُت لخىظُم همى وجوىٍس الخكىمت الالكتروهُت وهي:
 فهرست أو جدولت :جقىم هره اإلاسخلت غلى أطاض اإلاجهىداث ألاولُت لةخكىمت التي جكىن مسكصة
غلى اًجاد ظهىز لها غلى الاهترهذ ،وجقىم برلك غدة حهاث خكىمُت وجكىن حهىدها مىـبت غلى
جوىٍس هرا اإلاىقؼ وججهحه الىماذج التي ًقىم اإلاىاهىحن باهصالها مً غلى الاهترهذ وحػبئتها ئما
مباػسة في اإلاىقؼ ومً زم هباغتها او مً خالل ئهصالها " الىماذج" ووػبئتها خاطىبُا باطخخدام
بسامج مظاغدة مخخلفت كمػالج الىـىؾ أو ًدوٍا ،وهره اإلاسخلت جكىن مسكصة غلى الظهىز

12
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بؼكل حُد وحراش وأن جكىن اإلاػلىماث مددودة ،مشال ذلك مىقؼ ئدازة الجىاشاث والري ًخم
فُه حػبئت هماذج ججدًد وزاةق الظفس وئغادة الاؿداز وجأػحراث الخسوج والػىدة وؾحرها.
 الصفلاث :في هره اإلاسخلت ًجب أن جكىن مبادزاث الخكىمت مسكصة غلى زبى أهظمت الخكىمت
الداخلُت بمىاحهاث مباػسة غلى الاهترهذ بدُث حظمذ للمىاهىحن باهجاش أغمالهم مؼ الجهاث
الخكىمُت الكتروهُا ،وحظمى هره اإلاسخلت بالـفقاث اإلاظدىدًت لةخكىمت الالكتروهُت أو جدعى
خكىمت الكتروهُت أطاطها الـفقاث ،في هره اإلاسخلت جسجكص حهىد الخكىمت الالكتروهُت غلى
وكؼ حػاٌؽ وغمل مباػس لىؿالث قىاغد البُاهاث اإلاسجبوت باالهترهذ ،غلى طبُل اإلاشال،
ٌظخوُؼ اإلاىاهىىن ججدًد زخف القُادة ودفؼ الؿساماث غلى الاهترهذ.
 الخكامل العمىديٌ :ؼحر الخكامل السأس ي لوحهصة الخكىمُت للمقاهػاث واإلادافظاث ،ئلى زبى
الىظاة

اإلاخخلفت أو خدماث الخكىمت اإلاخخلفت ،وكمشال للخكامل السأس ي :الخـىل غلى

جسخُف الػمل ،فػىدما جكىن ألاهظمت مخكاملت بؼكل غمىدي ،فان أي مىاهً ًخقدم لةخـىل
غلى زخـت غمل في مدًىت مػُىت جابػت إلاقاهػت خكىمُت ،فان هره اإلاػلىماث جيؼس وحسجل في
هظام جسخُف الػمل الخابؼ للمقاهػت أو الخابؼ لةجهت اإلاسكصٍت الخابػت للدولت كىشازة الػمل
لةخـىل غلى زقم حػسٍفي لسش الػمل.
 الخكامل ألافليٌ :ػسف الخكامل ألافقي كخكامل غبر وظاة
مإطظت جسؾب في دفؼ مـازٍ
في دفؼ الصكاة أو مـازٍ

وخدماث مخخلفت ،مشال ذلك:

خكىمُت أو ؾساماث أو زطىم ئلى وكالت خكىمُت واخدة وجسؾب

أخسي ئلى وكالت خكىمُت أخسي في هفع الىقذً ،مكنها ذلك ألن

ألاهظمت في هاجحن الىكالخحن جخخاهب ومسجبوت مؼ بػلهم البػم ،أو أن الىكالخحن حػمالن مً
هفع قاغدة البُاهاث ،والؼكل اإلاىالي ًةخف كل هره اإلاساخل:
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الشكل  :2أبعاد ومراحل جطىير الحكىمت الالكترونيت.

اإلاصدر :بلػسبي غبد القادز وآخسون )  ،(7117جددًاث الخدىل ئلى الخكىمت الالكتروهُت في
الجصاةس ،وزقت بدشُت مقدمت في ئهاز اإلالخقى الػلمي الدولي الخامع خىل الاقخـاد الافتراض ي
واوػكاطاجه غلى الاقخـادًاث الدولُت ،اإلاسكص الجامعي خمِع ملُاهت ،الجصاةسً ،ىمي  11و10
مازض  .7117ؾ ؾ .2-0
.4ججربت الحكىمت ؤلالكترونيت في ألاردن:
ٌؼهد الىاقؼ اإلاػاؿس جوبُق بػم الدول لىظام الخكىمت الالكتروهُت ،وجبني مفاهُمها هجاش
أوؼوتها وأغمالها كي جقدم خدماتها الػادًت للمىاهىحن ،وٍالخظ أن هىا بػم الدول مشل الُابان
جوبق هظام الخكىمت ؤلالكتروهُت بؼكل مخكامل ،كما أن هىا بػم الدول الػسبُت التي خرث خروها
في هرا الؼأن ،وجوبق هظام الخكىمت ؤلالكتروهُت بؼكل ػبه مخكامل ،بِىما حظعى دول غسبُت أخسي
حاهدة لخوبُق هرا الىظام بؼكل جدزٍجي ،وألازدن واخدة مً هره الدول التي جداول جىفُر هرا
الىظام غلى أزق الىاقؼ ختى جخمكً مً الاطخفادة مً الاًجابُاث التي ًدزها هرا اإلاؼسوع طىاء غلى
الخكىمت أو اإلاىاهً.
.1.4برنامج الحكىمت ؤلالكترونيت الاردنيت:
ًجظد بسهامج الخكىمت ؤلالكتروهُت الازدهُت اهخمام اإلاملكت ألازدهُت الهاػمُت بخوبُق مفهىم
الخػامالث ؤلالكتروهُت الخكىمُت ،وٍأحي البرهامج كمً اإلابادزاث واإلاؼازَؼ الخىمىٍت التي جخبىاها اإلاملكت
لخدقُق الخىمُت اإلاظخدامت والخوىٍس في حمُؼ حىاهب الخُاة ،وهى بسهامج وهني ئهولقذ مبادزة ئوؼاءه
مً قبل حاللت اإلالك غبد هللا الشاوي غام  7111با غالن غً البرهامج وجكلُ

وشازة ؤلاجـال

وجكىىلىحُا اإلاػلىماث بدىفُره ،خُث ٌػمل البرهامج غلى جدظحن آلاداء الخكىمي الخقلُدي مً خُث
14
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جقدًم الخدمت والدقت وكفاءة آلاداء وجقلُل الىقذ والخكلفت بهدف الىؿىل ئلى دزحت غالُت مً الدقت
والسكا إلاخلقي الخدمت ،با كافت ئلى جوىٍس اإلاهازاث وؤلاهجاش مً خالل الخدزٍب وهقل اإلاػسفت وئغادة
هُكلت اإلاإطظاث الخكىمُت لصٍادة فاغلُت آلاداء ،كرلك ٌػمل البرهامج غلى حػصٍص جقدًم الخدماث
الكتروهُا باطخخدام أخدر ما جىؿلذ ئلُه جكىىلىحُا اإلاػلىماث وؤلاجـال ،والػمل كىقوت مسكصٍت
بخيظُق الجهىد واإلاإطظاث اإلاخخلفت ووكؼ الخوى لخقدًم الخدماث واإلاػامالث الخكىمُت الكتروهُا
باإلاػاًحر والخبراث اللسوزٍت (ؿفىان اإلابُلحن ،7111 ،الـفداث  )172-172وغمىما فاهه ًمكً
جةخُف ألاهداف التي كان ٌظعى بسهامج الخكىمت ؤلالكتروهُت ألازدوي ئلى جدقُقها مً خالل الجدول
الخالي( :طىطً شهحر اإلاهخدي ،7111 ،ؿفدت )020
جدول  :2أهداف الحكىمت الالكترونيت بالنسبت لللطاعاث والشرائح اإلاخخلفت.
ألاهداف اإلاخعللت باإلاىظفين
الػمل غلى جخفُ

ألاهداف اإلاخعللت بلطاع ألاعمال

ألاهداف اإلاخعللت باإلاىاطنين
اإلاػامالث

الػبء غً حصجُؼ الاطدشماز في الازدن مً خالل جىفحر اهجاش

الخكىمُت

اإلاىظفحن ومقدمي الخدمت مً طهىلت الخـىل غلى اإلاػلىماث ئلكتروهُا والاحساءاث دون الخاحت ئلى مساحػت
خالل جخفُ

كؿى اإلاساحػاث وطسغت السد غلى الاطخفظازاث.

الداةسة شخـُا.

الُىمُت في الداةسة.
ئكدظاش اإلاىظفحن الخبرة في اطخكمال الخػامالث ئلكتروهُا دون جأخحر طسغت ئجمام اإلاػامالث ئلكتروهُا.
الخػامالث ؤلالكتروهُت.

والػمل غلى جِظحرها.

حظهُل الخػامالث وجبادل الخبراث غدم الخاحت للخىاحد شخـُا مً قبل جىافس
بحن مىظفي الدواةس الخكىمُت.

حمُؼ

اإلاظدشمس وحظهُل الخػامل مً خالل ػبكت اإلاظدىداث
ؤلالكترووي.

اإلاػلىماث
اللسوزٍت

غً
وهسق

الاحساءاث غلى الؼبكت دون الخاحت
لالجـال أو مساحػت الداةسة أكثر مً
مسة.

طسغت جبادل اإلاػلىماث.
الخماش ي مؼ الخقدم الخكىىلىجي
ؤلالكترووي للػمل غلى حظهُل
اإلاػامالث الخكىمُت.
الخدزٍب اإلاظخمس للمىظفحن في ظل
جكىىلىحُا ؤلالكترووي.
اإلاصدر :طىطً شهحر اإلاهخدي ) ،(7111جكىىلىحُا الخكىمت الالكتروهُت ،مسحؼ طبق ذكسه ؾ .020
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ولخدُق هره ألاهداف وجدىٍل ألازدن ئلى ئقخـاد مبني غلى اإلاػسفت وجدظحن آلاداء الخكىميٌ ،ػخمد
بسهامج الخكىمت ؤلالكتروهُت غلى جوبُق اإلاداوز الخالُت( :ؿفىان اإلابُلحن ،7111 ،ؿفدت )172
-

جوبُقاث ذاث غالقت بالخدماث الالكتروهُت

-

حػسٍ وئًجاد وجوىٍس بيُت جدخُت جكىىلىحُت مىاطبت.

-

حػسٍ وئًجاد وجوىٍس هُكلُت لبِئت حؼسَػُت وجىظُمُت مالةمت

-

ئغادة هىدطت ؤلاحساءاث بوسٍقت فػالت وجدقُق كفاءة غالُت.

-

الخدىل والخوىٍس في مجال الخػلُم والخدزٍب وهقل اإلاػسفت.

-

ئدازة الخؿُحر وئغادة هُكلت اإلاإطظاث الخكىمُت.

.2.4مرجكزاث برنامج الحكىمت الالكترونيت الاردنيت( :ؿفىان اإلابُلحن ،7111 ،الـفداث )117-172
ٌػمل بسهامج الخكىمت الالكتروهُت الازدوي غلى الخقلُل مً البحروقساهُت واإلاسكصٍت ؤلادازٍت قدز
الامكان ،وٍدغم الخدىل هدى الالمسكصٍت بالخيظُق بحن الجهاث الخكىمُت ،وَظدىد غمل البرهامج غلى
اإلاسجكصاث السةِظُت الخالُت:
.اإلاؤسسيتٌ :ػخبر وكؼ آلالُاث اإلاإطظُت مً اللسوزٍاث القـىي دازة الخكىمت ؤلالكتروهُت،وغلُه ًمكً جةخُف أولىٍاث هرا اإلاسجكص بما ًلي:
-

حؼكُل "الةجىت الخىحوهُت الىهىُت لةخكىمت ؤلالكتروهُت" بسةاطت مػالي وشٍس الاجـاالث
وجكىىلىحُا اإلاػلىماث وجلم في غلىٍتها غدد مً مشلي الىخداث وألاحهصة الخكىمُت اإلاػىُت
مشل وشازة جوىٍس القواع الػام.

-

جأطِع وخدة مػُازٍت "وخدة الخكىمت الالكتروهُت" داخل كل مإطظت خكىمُت.

-

حؼكُل "مجمىغاث غمل مخداخلت" حػنى بدىفُر الظُاطاث واإلاؼازَؼ اإلاخداخلت فُما بحن
اإلاإطظاث الخكىمُت وخظب الخاحت.

-

حػسٍ

آلُاث زفؼ الخقازٍس الدوزٍت مً بسهامج الخكىمت الالكتروهُت واإلاإطظاث الخكىمُت غلى

القادة الظُاطُحن (دولت زةِع الىشزاء)
.اللىانين والدشريعاث :جخولب غملُت جوىٍس ئهاز حؼسَعي فػال لةخكىمت الالكتروهُت الخيظُقالخشِث والاجـال اإلاظخمس فُما بحن اإلاإطظاث الخكىمُت وذلك لػمل اإلاظىداث الالشمت في هرا
اإلاجال وطً القىاهحن والدؼسَػاث الالشمت ،ومً أولىٍاث هرا اإلاسجكص:
16
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وكؼ الدؼسَػاث الالشمت للمػامالث الالكتروهُت اإلاباػسة غبر القىىاث اإلاخخلفت (مشل ػبكت
الاهترهذ) والتي جلبي اخخُاحاث الخجازة الالكتروهُت.

-

وكؼ الدؼسَػاث التي جخدم أمً وخماًت اإلاػلىماث.

-

ئوؼاء مظلت حؼسَػُت جمكً وحػصش مبدأ الؼساكت بحن القواغحن الػام والخاؾ.

.الخكنىلىجيا والبنيت الخحخيت :حػخبر البيُت الخدخُت لخكىىلىحُا اإلاػلىماث والاجـاالث مً اإلاخولباثألاولُت ألاطاطُت لخوبُق الخكىمت ؤلالكتروهُت ،وَػخبر الاطدشماز هىٍل ألامد في هرا اإلاجال مً الػىامل
الهامت اإلاإزسة في جقدًم خدماث الخكىمت ؤلالكتروهُت وفي جوىز ألازدن غلى اإلادي البػُد.
وٍخم دغم الخكىمت ؤلالكتروهُت كمً هرا اإلاسجكص مً خالل جددًد جىحه جكىىلىجي مىخد ًخم
الخقي دبه مً قبل كافت اإلاإطظاث الخكىمُت والؼسكاء في مجال ؿىاغت جكىىلىحُا اإلاػلىماث
والاجـاالث ،كل كمً هُكلخه الخاؿت بخكىىلىحُا الاجـاالث واإلاػلىماث مما طُمكً اإلاإطظاث
الخكىمُت والؼسكاء آلاخسًٍ مً جقدًم خدماث الخكىمت الخكىمت ؤلالكتروهُت بؼكل ًلمً الخكامل
فُما بحن ألاهظمت والخدماث اإلاخخلفت ،ومً أولىٍاث هرا اإلاسجكص:
-

جوىٍس اإلابادب ؤلازػادًت

 -جأطِع الهُئت الخقىُت الؼاملت

 -جوىٍس اإلاػاًحر الالشمت

اإلاخػلقت بأمً وخماًت اإلاػلىماث
.إدارة ألاعمال :لخ مكحن الخكىمت ؤلالكتروهُت مً التركحه غلى الخدماث اإلاقدمت إلاخلقوها غلى أكمل وحهكان البد مً التركحه غلى الامىز الخالُت:
-

الخدريب ورفع الكفاءة :خُث ٌػخبر ذلك مً أهم اليؼاهاث التي ًقىم بها بسهامج الخكىمت
ؤلالكتروهُت كمً مسجكصاث ئدازة ألاغمال لخأهُل مىظفي القواع الػام وئكظابهم اإلاهازاث
الخقىُت الالشمت للخػامل مؼ جوبُقاث الخكىمت الالكتروهُت وفػالُت الػمل غلى آلُاتها وخظً
جىفُرها إلاهامها وأغمالها ،با كافت ئلى جىفُر وزغ غمل للخىغُت باألدلت اإلاىكىغت لخىؿُ
الخكىمت الالكتروهُت وبُان الاحساءاث وؤلازػاداث وبُان جوبُقاث البرامج واإلاؼازَؼ ،ومً جلك
ألادلت دلُل ئدازة اإلاؼازَؼ ودلُل الهُكلُت الفىُت لةخكىمت الالكتروهُت وآلُاث كخابت غواءاث
الخدماث ؤلالكتروهُت وجقُُمها با كافت ئلى مػاًحر الجىدة وهدىها.

-

إدارة دورة حياة اإلاشاريع :ووفقا لةخوت ؤلاطتراجُجُت لةخكىمت ؤلالكتروهُت مً خالل جوبُق
ؤلاحساءاث واإلاػاًحر الػاإلاُت وباطخخدام دلُل ئدازة اإلاؼازَؼ.
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الاجصال والدسىيم :هجاح جوبُقاث الخكىمت الالكتروهُت ًدخاج ئلى جيظُق وجىاؿل مظخمس
وغلى أغلى اإلاظخىٍاث بحن كافت الاحهصة والىخداث اإلاػىُت ذاث الػالقت ،باالكافت ئلى الخىغُت
اإلاظخمسة اإلاىحهت ئلى كافت ألاهساف مً قواغاث خكىمُت وقواغاث خاؿت ومىاهىحن بهدف
جىكُذ زؤٍت بسهامج الخكىمت ؤلالكتروهُت وئهجاشاتها وخلق اإلاػسفت الكافُت باطتراجُجُاتها
والخدماث اإلاقدمت مً قبلها وبما ًىفس الىقذ والجهد والىفقاث.
.-3.4الىحداث التي ًضمها برنامج الحكىمت الالكترونيت الاردنيتً :قىم بسهامج الخكىمت

الالكتروهُت الازدوي غلى الػمل كمً فسٍق واخد ًلم طبؼ وخداث مخخلفت لكل منها مهام واحباث
مػُىت وهي مىضخت في الؼكل الخالي( :أطامت أخمد اإلاىاغظت وحالل مدمد الصغبي ،7111 ،الـفداث
)711-772

الشكل  :3وحداث برنامج الحكىمت الالكترونيت الاردونيت.

وحدة إدارة
الربامج
املشاريع

وحدة
التخطيط
االسرتاتيجي
للخدمات

وحدة
املخاطر
واالتصال

E- gov

وحدة أمن
ومحاية
املعلومات

Program

وحدة إدارة
العمليات

وحدة إدارة
التغيري

وحدة إدارة
التكنولوجيا

اإلاصدر :أطامت أخمد اإلاىاغظت وحالل مدمد الصغبي ،الخكىمت الالكتروهُت بحن الىظسٍت
والخوبُق ،الوبػت ألاولى ،داز الشقافت لليؼس والخىشَؼ ،غمان ،ألازدن ،7111 ،ؾ ؾ .711-772
.وحدة الخخطيط الاستراجيجي للخدماث:جخىلى وكؼ الخوى الاطتراجُجُت لةخكىمت الالكتروهُت با كافت ئلى جددًد أولىٍاث جىفُر بسامج
الخكىمت الالكتروهُت بالخيظُق مؼ الىخداث وألاحهصة الخكىمُت ،خُث جخىلى الىخدة وكؼ وزطم
خازهت الوسٍق لةخكىمت الالكتروهُت وبسامجها للظىىاث اإلاقبلت ومساقبت جىفُر البرامج بالخيظُق مؼ
18
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الاحهصة والىخداث الخكىمُت اإلاػىُت زم ئغداد ؤلاخـاةُاث والخالؿاث وزفػها ئلى الةجىت الخىحوهُت
الػلُا ،وأخحرا جىفحر قىاة اطدؼازٍت للىخداث وألاحهصة الخكىمُت خىل آلُاث الخوبُق وخاوز الدغم
الفني.
.وحدة إدارة البرامج واإلاشاريع:حػمل هره الىخدة غلى ئدازة بسامج ومؼازَؼ الخكىمت الالكتروهُت غبر جقدًم أفلل الخبراث
وألادواث والخقىُاث واإلاىهجُاث الالشمت لرلك مؼ اإلاخابػت وؤلاػساف والخقُُم لخلك البرامج ،كما حػمل
هره الىخدة غلى مخابػت السبى الػمىدي لةخدماث اإلاقدمت مً الىخداث وألاحهصة الخكىمُت
بالخدماث اإلاقدمت مً الخكىمت الالكتروهُت.
.وحدة أمن وحماًت اإلاعلىماث:وجخىلى اإلاهام الخالُت:
-

الػمل غلى ئغداد وجوىٍس ومخابػت جىفُر اطتراجُجُت وهىُت ألمً اإلاػلىماث وكمان
اطخمسازٍت الػمل وفقا لبرهامج الخكىمت ؤلالكتروهُت وغدم اهقواع الخدماث اإلاقدمت.

-

الػمل غلى جوبُق هظام وهني دازة الهىٍت السقمُت.

-

الخىغُت بأهمُت أهظمت أمً اإلاػلىماث إلاىظفي القواغاث الخكىمُت والخىبُه إلاخاهسها
وآزازها الظلبُت في خال وقىغها.

-

جددًد أطع أهلُت اإلاإطظاث السطمُت مً هاخُت أمً وخماًت اإلاػلىماث ووكؼ اإلاػاًحر
الىهىُت ليؼس خدماتها ؤلالكتروهُت.

-

ئغداد ؤلاطتراجُجُت الىهىُت دازة خىادر أمً جكىىلىحُا اإلاػلىماث والبُاهاث الخكىمُت
وطالمت اوظُابها.

.وحدة إدارة العملياث:حػخبر هره الىخدة مظإولت غً ئدازة ومساقبت وجوىٍس خدماث الخكىمت ؤلالكتروهُت وجقدًم الدغم
الالشم لها وجباػس غملها مً خالل مسكص ئدازة غملُاث الخكىمت الالكتروهُت الري باػس أغماله الػام
 ،7111كما ًخىلى اإلاسكص دغم مسكص الاجـاالث الىهني الري ٌظخقبل اطخفظازاث اإلاىاهىحن غً خمظت
غؼسة مإطظت خكىمُت باالكافت ئلى اطخقبال الؼكاوي غلى حمُؼ الىخداث وألاحهصة الخكىمُت.
ًىدزج كمً اإلاسكص أقظام مخػددة هي :قظم الخوبُقاث قظم هىدطت الىظم ،قظم الؼبكاث،
قظم أمً اإلاػلىماث ،وقظم الخدماث اإلاظاهدة والدغم.
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مسكص غملُاث الخكىمت ؤلالكتروهُت ًقدم الخدماث السةِظُت الخالُت:
-

خدمت البرًد ؤلالكترووي إلاىظفي الىشازاث والدواةس الخكىمُت .

-

البىابت ؤلالكتروهُت لةخكىمت الازدهُت.

-

الدغم الفني لجمُؼ دواةس جكىىلىحُا اإلاػلىماث في الىشازاث واإلاإطظاث الخكىمُت.

-

اطخلافت ودغم الخدماث ؤلالكتروهُت اإلاؼتركت طابقت البُان.

-

الؼبكت الخكىمُت آلامىت.

.وحدة إدارة الخكنىلىجيا:ٌػنى هرا القظم بالقُام باإلاهام الخالُت:
-

بىاء وجوىٍس الاطتراجُجُت الخقىُت.

-

جوىٍس اإلافاهُم الخكىىلىحُت الػامت إلاؼسوع الخكىمت الالكتروهُت.

-

جىفحر وجوىٍس الظُاطاث واإلاػاًحر الفىُت.

-

جىفحر وجوىٍس البيُت الخدخُت ومػاًحر جوبُقها.

-

ئحساء ألابدار والدزاطاث الالشمت ًجاد وجقدًم أفلل الخلىل الخكىىلىحُت الخدًشت.

-

ئدازة ألاهظمت السةِظُت في الخكىمت الالكتروهُت وجىفحر الدغم الالشم لها.

-

جـمُم وجوىٍس الهُكلُت الفىُت الػامت.

-

جـمُم وجوىٍس الهُكلُت الفىُت اإلاسكصٍت.

-

جىفحر وجوىٍس الخدماث ؤلالكتروهُت اإلاؼتركت.

-

مظاغدة اإلاإطظاث الخكىمُت لخدظحن وجوىٍس أهظمتها ؤلالكتروهُت.

-

مظاغدة اإلاإطظاث الخكىمُت لدمج أهظمتها في ئهاز الخكىمت ؤلالكتروهُت.

-

جىفحر الدغم الفني للمإطظاث الخكىمُت فُما ًخػلق باإلاؼازَؼ الخاؿت بالخكىمت
الالكتروهُت.

-

21

جىفحر الدغم الفني للمبادزاث.

« مجلت اإلالريزي للدراساث الاكخصادًت واإلااليت ،اإلاجلد ،1الػدد  ، 1حىان »7112

ؾ ؾ 31-1:

(الخجارب الدوليت في مجال إرساء الحكىمت ؤلالكترونيت-الخجربت ألاردنيت نمىذجا)
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.وحدة إدارة الخغيير:وحػنى هره الىخدة مً وخداث الخكىمت الالكتروهُت بسفؼ طىٍت اإلاىظ

الػام وجأهُل قواع

الخكىمت بما ًىفس القدزة غلى جقبل بسامج الخكىمت ؤلالكتروهُت والخدىل ئلى الػمل وفقا آللُاتها وحػمل
هره الىخدة غلى ئًجاد الخىاشن بحن غىاؿس ومداوز مىظىمت الخؿُحر اإلاخمشلت باإلاىازد البؼسٍت والهُكلُت
وؤلاحساءاث والشقافت الظاةدة خىل الخكىمت الالكتروهُت ،وحػمل الىخدة غلى وؼس زقافت الخؿُحر
والخقبل وقُاض مدي جقبل مإطظاث الخكىمت لفكسة الخدىل ئلى الخكىمت ؤلالكتروهُت.
.وحدة اإلاخاطر والاجصال:جخىلى هره الىخدة ئدازة اإلاداوز السةِظُت الشالزت في الخكىمت :الجىدة والاجـال واإلاخاهس،
وذلك غً هسٍق جوىٍس مىهجُاث خاؿت بمساقبت آلاداء وقُاطه بالإلكافت ئلى وكؼ الظُاطاث الالشمت
إلاخابػت وجفػُل غمل الخكىمت ؤلالكتروهُت.
وتهدف الىخدة ئلى ما ًلي:
-

جوىٍس هظام ئدازة الجىدة وجدقُقه وجددًشه جدزٍجُا لُخالةم مؼ مخولباث الػمل.

-

جوىٍس ئطتراجُجُت وخوت اجـال غلى مظخىي البرهامج واإلاظاهمت في خلها ومخابػتها.

-

الخأكد مً حىدة ألاهظمت والخلىل اإلاقدمت مً قبل اإلاىزدًً.

-

زفؼ جقازٍس مساقبت وجقُُم وقُاض آلاداء وجقدم مؼازَؼ الخكىمت ؤلالكتروهُت ،وأوؼوخه
اإلاخخلفت.

-

اإلاؼازكت في بسامج الخىغُت الخازحُت اإلاخػلقت بدوز وفىاةد الخكىمت ؤلالكتروهُت ،والخأكد مً
حىدة مدخىٍاث اإلاىاد ؤلاغالمُت واإلاػلىماث والسطاةل التي جـدز غً البرهامج.

-

الخشقُ

والخىغُت اإلاظخمسة لخىكُذ الظُاطاث ومىهجُاث الػمل ،وبُان أهمُت جوبُقها

بالؼكل الصخُذ.
..4.4الخدماث اإلالدمت من الحكىمت الالكترونيت:
مً أهم مخسحاث الخكىمت الالكتروهُت هى الػمل غلى جىفحر خدماث الكتروهُت بهدف جىفحر
الىؿىل اإلاِظس لةخدماث الخكىمُت لكافت اإلاظخفُدًً ومً خالل قىىاث مخػددة ،وجىقظم أهىاع
الخدماث الالكتروهُت ئلى أزبؼ اهىاع هي:
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.1.4.4الخدماث العمىدًت( :طىطً شهحر اإلاهخدي ،7111 ،ؿفدت )212
وهي الخدماث التي ًقخـس جقدًمها غلى حهت خكىمُت واخدة بدُث جبدأ الخدمت وجيخهي في ذاث
الجهت ،وجقؼ مظإولُت جوىٍس هره الخدماث غلى غاجق اإلاإطظاث الخكىمُت ،خُث ًقىم بسهامج
الخكىمت ؤلالكتروهُت بمظاغدة هره اإلاإطظاث غلى حػسٍ

خدماتها ،جقدًم اإلاظاغدة الفىُت،

والخيظُق واإلاخابػت مؼ اإلاإطظاث غلى جوىٍسها لخقدًمها كخدماث ئلكتروهُت لكافت ػساةذ اإلاجخمؼ،
وجخم اإلاخابػت غلى الخدماث الػمىدًت كمً الخوت الىهىُت لبرهامج الخكىمت الالكتروهُت.
.2.4.4الخدماث اإلاخداخلت( :غلي فالح اإلاىاؿحر ،7112 ،،ؿفدت )01
وهي الخدماث التي جخىلى أكثر مً حهت خكىمُت واخدة لخقدًمها ،بدُث ًقىم مخلقي الخدمت
بخقدًم اإلاػاملت في مإطظت خكىمُت وٍخم الخيظُق وهلب مػلىماث مً مإطظاث خكىمُت أخسي
جمام اإلاػاملت وجقدًمها للمىاهً ،وجكىن مظإولُت جوىٍس هرا الىىع مً الخدماث مؼتركت بحن
اإلاإطظاث الخكىمُت وبسهامج الخكىمت ؤلالكتروهُت ،وجـل ئلى هدى  1آالف خدمت ،وكان بسهامج
الخكىمت ؤلالكتروهُت هىز وأهلق في خوت الػمل ألاولى  7111خمع خدماث في وشازة الـىاغت
والخجازة ،وهُئت جىظُم قواع الاجـاالث ،وداةسة جسخُف الظىاقُحن واإلاسكباث ،وداةسة كسٍبت الدخل،
وداةسة ألازاض ي واإلاظاخت ،وخددث اطتراجُجُت الخكىمت الالكتروهُت خدمت الخـىل غلى "ػهاداث
اإلايؼأ" التي جـدزها وجـادق غلوها ؾسفت ججازة غمان واللسوزٍت للخـدًس كىاخدة مً الخدماث اث
ألاولىٍت ،ئلى حاهب الخـىل غلى "جـازٍذ الػمل" أو ججدًدها مً قبل وشازة الػمل والخاؿت بالػمال
ؾحر الازدهُحن ،وأوزدث الاطتراجُجُت خدمت الخـىل غلى "ػهاداث ممازطت اإلاهً" كمً مىوقت أماهت
غمان الكبري مً بحن الخدماث ذاث ألاولىٍت ،ومً كمً الخدماث ؤلالكتروهُت ذاث ألاولىٍت هجد أًلا
الخـىل غلى "الفحها وأذوهاث الاقامت" مً ؾحر الازدهُحن ،ئكافت لخدمت حسجُل "اإلاإطظاث الفسدًت"
في وشازة الـىاغت والخجازة ،وخدمت الخـىل غلى ػهاداث "الاخىال الصخـُت" كدسجُل اإلاىالُد
الجدد والىفاة والصواج والوالق ،وخدمت ئؿداز "حىاشاث الظفس وججدًدها".
.3.4.4الخدماث اإلاركبت( :أطامت أخمد اإلاىاغظت وحالل مدمد الصغبي ،7111 ،ؿفدت )771
وهي الاهظمت والخوبُقاث الخكىمُت اإلاؼتركت واإلاخكسزة بحن الجهاث الخكىمُت ومنها أهظمت
جخوُى اإلاىازد الخكىمُت وأهظمت اإلاؼترًاث وأهظمت ألازػفت والخىزُق وؾحرها.
.4.4.4الخدماث اإلاشتركت( :ؿفىان اإلابُلحن ،7111 ،الـفداث )112-112
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هي الخدماث التي ًخم جوىٍسها "مسكصٍا" مسة واخدة فقى وجخدم كافت الخدماث الخكىمُت ،وجأحي
حظمُت هره الخدمت باإلاؼتركت وذلك مكاهُت الاػترا

في اطخخدامها مً أكثر مً حهت ،وجقؼ

مظإولُت جوىٍس هره الخدماث غلى بسهامج الخكىمت ؤلالكتروهُت ،ومً أهمها :بىابت الخكىمت
الالكتروهُت الازدهُت ،بىابت السطاةل القـحرة ،مساكص الاجـال الىهني لةخدماث الخكىمُت ،الؼبكت
الخكىمُت آلامىت ،بىابت الدفؼ الالكتروهُت ألازدهُت ،مؼسوع هظام السبى البُني لوهظمت والخدماث.
..5.4بىابت الحكىمت الالكترونيت :jordan E-gov Portal
أهلق بسهامج الخكىمت الالكتروهُت اإلاىقؼ السطمي لةخكىمت الازدهُت غلى الاهترهذ جدذ ئطم "بىابت
الخكىمت الالكتروهُت ألازدهُت" " "www.jordan.gov.joنهاًت غام  7112لُكىن هقوت اجـال
ومدخال مىخدا وػامال للمىاهىحن ،وقواع ألاغمال  ،وقواع الخكىمت لةخـىل غلى اإلاػلىماث الػامت
التي تهمهم ،وحػخبر بىابت الخكىمت الالكتروهُت اإلاىقؼ الالكترووي اإلاىخد غلى الاهترهذ لةخكىمت
الالكتروهُت في الازدن ،وتهدف ئلى حظهُل حػامل اإلاىاهىحن واإلاقُمحن وقواع ألاغمال مؼ مإطظاث
الدولت ،وحػخبر البىابت ئخدي القىىاث التي ًخم مً خاللها جىفحر مػلىماث خىل الخدماث الخكىمُت،
اإلاإطظاث الخكىمُت ،ألاهظمت والدؼسَػاث الخوى واإلابادزاث ،الخدماث الالكتروهُت ،ألاخباز
والفػالُاث ،وَظفُد الصاةس للبىابت بؼكل مباػس مً هره اإلاػلىماث بكل ٌظس وطهىلت ،وجخكىن
مدخىٍاث البىابت مً آلاحي( :غلي فالح اإلاىاؿحر ،7112 ،،ؿفدت )01
.1.5.4الخدماث الحكىميت:
جدخىي البىابت غلى مػلىماث لخىالي  1211خدمت خكىمُت مقدمت مً مخخل

وشازاث ومإطظاث

الدولت.
.2.5.4كائمت الدوائر واإلاؤسساث الحكىميت:
جدخىي البىابت غلى مىاقؼ ئلكتروهُت مـؿسة ل ( )117وشازة ومإطظت خكىمُت جىفس مً خالله
مػلىماث غامت خىل الىشازة أو اإلاإطظت وقاةمت بخدماتها.
.3.5.4الخدماث الالكترونيت:
جىفس البىابت مدخال لػدد مً الخدماث التي ًمكً ئحساؤها ئلكتروهُا ،خُث جخىفس ( )12خدمت
ئلكتروهُت مقدمت مً غدد مً مإطظاث الدولت جمكً مظخخدم البىابت مً الاطخفظاز غً بػم
اإلاػامالث الخكىمُت مشل الاطخفظاز غً اإلاػامالث الجمسكُت ومخالفاث الظحر وكسٍبت الابيُت
واإلاظقفاث وؾحرها.
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.4.5.4خدمت "إسأل":
جمكً هره الخدمت اإلاىاهىحن مً الخىاؿل مؼ وشازاث ومإطظاث الدولت مً خالل السابى
ؤلالكترووي اإلاخىفس غلى الـفدت السةِظُت للبىابت ،خُث جمكنهم مً الخـىل غلى زدود الطخفظازاتهم
طىاء كاهذ ػكىي أو اقتراح أو مؼكلت فىُت أو اطخفظاز مىحه ألخد مإطظاث الدولت اإلاخخلفت.
..6.4مشروع بىابت الرسائل الاكخصادًت .SMS Gateway 94444
ٌػمل بسهامج الخكمت ؤلالكتروهُت غلى جىفحر خدماجه للمىاهىحن مً خالل قىىاث اجـال مخخلفت
مً أهمها خدمت السطاةل القـحرة  SMSباغخبازها الاكثر اهدؼازا بحن مخخل

ػساةذ اإلاجىمؼ ألازدوي،

أهلقذ الخكىمت ؤلالكتروهُت هره الخدمت للخىاؿل بحن اإلاىاهىحن والدواةس واإلاإطظاث الخكىمُت غبر
السطاةل القـحرة مً أحل حظهُل الخـىل غلى اإلاػلىماث التي جقدمها الخكىمت وبكلفت أقل غلى
اإلاىاهً ،خُث ٌظخوُؼ اإلاىاهً الاطخفادة مً خدماث ( )2مإطظاث خكىمُت كمسخلت أولُت ،ما
مجمىغه  11خدمت خكىمُت (طىطً شهحر اإلاهخدي ،7111 ،ؿفدت  )202وجخمشل أهىاع السطاةل
القـحرة اإلاخىفسة في( :ؿفىان اإلابُلحن ،7111 ،الـفداث )100-112
.1.6.4رسائل دفع اإلاعلىماث باججاه اإلاسخخدم:)Push Messages( :
وهي السطاةل التي ًخم ئزطالها مً قبل الدواةس الخكىمُت ئلى اإلاىاهىحن دون هلبها مشل السطاةل
الخركحرًت ،خمالث الخىغُت ،ئغالم غً خالت مػاملت....ئلخ.
..2.6.4رسائل سحب اإلاعلىماث من كبل اإلاسخخدم (:)pull Messages
وهي السطاةل التي ًسطلها اإلاىاهً لولب مػلىمت مػلىمت مػُىت مً خالل السقم  ،20000ومً زم
ٌظخقبل اإلاىاهً زطالت مخػلقت باإلاػلىمت التي اطخػلم غنها مً الداةسة اإلاػىُت ،وبامكان اإلاؿتربحن
ألازدهُحن الاطخفادة مً قاةمت الخدماث الخكىمُت اإلاخىفسة غلى بىابت السطاةل القـحرة مً خالل السقم
 227222210000وبىفع جكلفت السطاةل الدولُت التي ًخقاكاها مؼؿل الخلىي في بلد الاؾتراش.
.7.4مراكز الاجصال الىطني للخدماث الحكىميت

(National Contact Center

))( :(5008080طىطً شهحر اإلاهخدي ،7111 ،الـفداث )220-221
ًخدم اإلاسكص حمُؼ اإلاىاهىحن ،زحال ألاغمال ،واإلاإطظاث الخكىمُت اإلاظخفُدًً مً الخدماث
ؤلالكتروهُت ،كما ٌػخمد غلى مخخل
ؤلالكتروهُت ومنها :الهاج

24

قىىاث الاجـال للخىاؿل مؼ اإلاظخفُدًً مً الخدماث
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بلوسغ زبُػت

بىابت الخكىمت الالكتروهُت ( ،)jordan.gov.joبا كافت ئلى الفاكع ،وؾحرها مً وطاةل الخىاؿل
الفػال مؼ اإلاجخمؼ وذلك مً أحل طسغت جقدًم اإلاؼىزة أو اإلاظاغدة.
وٍقدم مسكص الاجـال خدمت اطخقبال الاطخفظازاث وجىفحر اإلاػلىماث غً الخدماث ؤلالكتروهُت غبر
السطاةل القـحرة ،وختى ٌظخوُؼ اإلاظخخدم الاطخفادة مً هره الخدمت ًقىم اإلاىاهً بازطال زطالت
هـُت قـحرة ئلى السقم  20000جدخىي غلى السقم  121زم فساؽ زم الاطخفظاز أو الؼكىي لةجهت
الخكىمُت ،وٍقىم مسكص الاجـال الىهني بمخابػت أًت ئطخفظازاث جسد مً قبل اإلاىاهً غبر السطاةل
القـحرة.
..8.4الشبكت الحكىميت آلامنت )( :Secured Government Network (SGNؿفىان
اإلابُلحن ،7111 ،ؿفدت )102
ًقىم البرهامج باوؼاء ػبكت ئجـاالث خدًشت وآمىت وطسَػت خاؿت للسبى بحن الدواةس الخكىمُت ًخم
مً خاللها جىفحر خدماث القواع الػام ( )GTGوخدماث قواع ألاغمال ( )GTBوخدماث اإلاىاهىحن
(.)GTC
..9.4بىابت الدفع الالكترونيت الاردنيت ( :E-Payment Gatewayغلي فالح اإلاىاؿحر،7112 ،،
ؿفدت )02
حػد بىابت الدفؼ ؤلالكتروهُت ئخدي أهم الخدماث اإلاؼتركت ( )Shared Servicesالتي غمل بسهامج
الخكىمت ؤلالكتروهُت غلى جوىٍسها وحؼؿُلها وئدازتها .وجدُذ البىابت للدواةس الخكىمُت جقدًم خدمت
الدفؼ الالكترووي كجصء مً خدماتهم ؤلالكتروهُت بوسٍقت آمىت وطهلت ،ومً أهم أهىاع وهسق الدفؼ
التي جىفسها البىابت ما ًأحي:
-

الخدىٍل اإلاالي ؤلالكترووي مً خظاش لخظاش

-

بواقاث الاةخمان الداةىت واإلادًىت

-

الدفؼ الىقدي مً خالل مساكص مىشغت في مخخل مىاهق اإلاملكت

.1..4مشروع نظام الربط البيني لألنظمت والخدماث ): Enterprise Service Bus (ESB
(طىطً شهحر اإلاهخدي ،7111 ،ؿفدت )221
يهدف هرا اإلاؼسوع ئلى جىفحر البيُت الخدخُت اإلاؼتركت لخمكحن جقدًم الخدماث الخكىمُت
ؤلالكتروهُت والقُام بػملُاث الخكامل الالشمت ،خُث ٌػمل كىظام وطُى ًخاح مً خالله الػدًد مً
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الخدماث اإلاؼتركت بحن الجهاث الخكىمُت كخبادل البُاهاث اإلاؼتركت بحن الجهاث الخكىمُت والخُقً مً
هىٍت اإلاظخخدم وأمً اإلاػلىماث ،وخدماث الدفؼ.
.11.4الخحدًاث التي جىاجه مبادرة الحكىمت ؤلالكترونيت في ألاردن.
جىاحه الخكىمت ألازدهُت جددًاث كبحرة في بىاء الخكىمت ؤلالكتروهُتً ،مكً الىظس الوها غلى الىدى الخالي:
(غلي فالح اإلاىاؿحر ،7112 ،،الـفداث )12-12
-

ألازدن كؿحرها مً الدول الىامُت حػخمد غلى جكىىلىحُا اإلاػلىماث والاجـاالث والبرمجُاث التي جم
جـمُمها في الػالم اإلاخقدم ،وما غلوها طىي اغخماد خلىل اإلاػاًحر الجاهصة أو بىاء جوبُقاث مً
الـفس لخوىٍس خلىل أكثر حػقُدا لخكىىلىحُا اإلاػلىماث والاجـاالث.

-

الخكىمت الازدهُت جىاحه ؿػىباث في جوىٍس اإلاىازد والقدزاث لبىاء اإلاػسفت الخكىىلىحُت وؤلادازٍت
الالشمت ليؼس خدماث الخكىمت ؤلالكتروهُت بىجاح ،بما في ذلك جوىٍس اإلاهازاث ؤلادازٍت والفىُت آلداء
أوؼوت الخكىمت ؤلالكتروهُت.

-

الشقافت اإلادلُت الظاةدة قد حػىق هره الػملُت :فػلى السؾم مً اهه قد ًكىن هىا قاهىن بؼأن
الخىقُؼ الالكترووي ًمكً اطخخدامه بأمان وبىفع الوسٍقت التي جىقؼ وجخخم به الىزُقت السطمُت،
ئال أن اإلاىاهىحن ال ًصال ًسؾبىن وزُقت "مخخىمت ومىقػت" مادًا ،ال طُما الخػامل مؼ اإلاظاةل
الاةخماهُت والقاهىهُت الخظاطت وهقل اإلالكُت.

-

الفجىة السقمُت  :Digital Divideفي كشحر مً ألاخُان ال جخىفس ئمكاهُت الىؿىل ئلى مىقؼ الخكىمت
الالكتروهُت للػدًد مً اإلاظخخدمحن ،وخاؿت أولئك الرًً ٌػِؼىن في اإلاىاهق الىاةُت ،وألامُحن في
جكىىلىحُا اإلاػلىماث ،والرًً ٌػِؼىن جدذ خى الفقس ،والرًً ٌػاهىن مً ألامساق اإلاصمىت،
وكباز الظً.

-

الخؿحر الخكىىلىجي الظسَؼ  :Rapid Technology Changeالخكىمت ألازدهُت جىاحه جددًاث خازحُت
في جوىٍس الخكىمت الالكتروهُت ،فهىا حؿحراث جكىىلىحُت طسَػت بدُث ًـػب اخخُاز بسامج
مػُازٍت ،وهىا جددًاث في الىاض الرًً لِع لديهم أحهصة كمبُىجس أو اإلاقدزة للىؿىل ئلى ػبكت
الاهترهذ.

-

مػىقاث اإلاحهاهُت  :Budgetary Barriersجقلف القُىد اإلاالُت وألاولىٍاث الخكىمُت اإلاخخلوت مً
مػدل جىفحر خدمت الخكىمت ؤلالكتروهُت ،فػىد اجخاذ الخكىمت ألازدهُت قسازاث خىل دغم خدماث
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الخكىمت ؤلالكتروهُت فانها حؼػس بالقلق خىل اطخخدام اإلاىازد اإلاالُت الىادزة التي ًمكً أن
جخـف لدغم الظلؼ ألاطاطُت ،وؤلاطكان ،والخمسٍم ،والخىظُ  ،والخػلُم ،وخماًت اإلاىاهىحن.
-

غدم التركحه  :Lack of Focusلقد أهلق ألازدن الػدًد مً اإلابادزاث ؤلالكتروهُت في هفع الىقذ،
م شل :الخكىمت ؤلالكتروهُت ،الخػلم ؤلالكترووي ،والصخت ؤلالكتروهُت ،ما أدي ئلى فقدان التركحه غلى
أي مبادزة مدددة غلى السؾم مً خقُقت أن حمُؼ اإلابادزاث التي أدخلذ هي حدًدة جماما غلى كل
مً الخكىمت ألازدهُت واإلاجخمؼ ألازدوي.

-

اإلاؼاكل الخقىُت وغدم وحىد الخبرة في جكىىلىحُا اإلاػلىماث Technical Problems and the Lack
 :of it Expertiseهىا هدزة في اإلاىازد اإلاالُت والخقىُت ،ومقاومت ؤلازاداث الخكىمُت لىظم وأطالُب
الػمل الجدًدة ،وهقف في الخبرة وخاؿت في اإلاجاالث ذاث الـلت بخكىىلىحُا اإلاػلىماث وئدازة
اإلاؼازَؼ وئدازة اإلاخاهس ،وفي الػدًد مً اإلاجاالث الفىُت مشل موىزي ألاهظمت واإلاىاقؼ وخبراء
الؼبكاث.

-

غدم وحىد السقابت والاخخباز  :Lack of Monitoring and Testingاإلاىاقؼ الخكىمُت الفقحرة في
ألازدن ٌػكع ئحساءاث السقابت ،فالػدًد منها في خالت ًسسى لها ،غلى طبُل اإلاشال ال الخـس واإلاىاقؼ
في اللؿت الاهجلحهًت ،غلى السؾم مً أن اللؿت السةِظُت في ألازدن هي اللؿت الػسبُت ،أًلا اإلاىاقؼ
لديها جـمُم وواحهت طِئت للؿاًت ،مػظم السوابى الداخلُت مقوىغت ،وكاهذ مػلىماث غفا غلوها
الصمً.

-

قُىد البيُت الخدخُت  : Infrastructure Constraintsهىا جددًاث كبحرة لخكىىلىحُا اإلاػلىماث
والاجـاالث في ألازدن ،وحؼمل هره الخددًاث الخكلفت الػالُت للىؿىل لخدماث الاهترهذ وخدماث
الاجـاالث الظلكُت والالطلكُت وغدم وحىد ػبكت كافُت لالجـاالث الظلكُت والالطلكُت التي
حؼكل "الػمىد الفقسي" " "Backboneغلى الـػُد الىهني.

-

مددودًت مهازاث جكىىلىحُا اإلاػلىماث  :Limited Information Technology IT Skillsهىا هقف
حىهسي في مدى ألامُت اإلاػلىماجُت في ألازدن التي مً ػأنها أن جدد مً مؼازكت اإلاىاهىحن
والؼسكاث واإلاإطظاث الخكىمُت في الخكىمت ؤلالكتروهُت ،وهىا غدم كفاًت اإلاىظفحن اإلاإهلحن
الطخخدام جكىىلىحُا اإلاػلىماث والاجـاالث وبسامج الخدزٍب لخدمت الخكىمت ؤلالكتروهُت.

« مجلت اإلالريزي للدراساث الاكخصادًت واإلااليت ،اإلاجلد ،1الػدد  ، 1حىان »7112

ؾ ؾ 31-1:

27

بلوسغ زبُػت

-

(الخجارب الدوليت في مجال إرساء الحكىمت ؤلالكترونيت-الخجربت ألاردنيت نمىذجا)

غدم وحىد ئهاز قاهىوي جمكُني  :Lack of an Enabling Legal Frameworkال ًىحد خالُا في ألازدن
ئهاز قاهىوي وجىظُمي لخمكحن خدماث الخكىمت ؤلالكتروهُت ،والخجازة ؤلالكتروهُت مقُدة بظبب
غدم وحىد حؼسَػاث كافُت وقادزة غلى الخىفُر.
غدم وحىد الىعي  :Lack of Awarenessالىاض بؼكل غام والخكىمت وقواغاث ألاغمال لديها خالُا

-

فكسة مددودة للؿاًت خىل ماهي الخكىمت ؤلالكتروهُت وكُفُت الاطخفادة منها.
-

جىحد حملت مً الػقباث أمام بسهامج الخكىمت الالكتروهُت الازدوي والتي جدىل دون جوبُقه
أهمها :الشقافت اإلادلُت الظاةدة والخؿحر الخكىىلىجي الظسَؼ ومػىقاث اإلاحهاهُت وقُىد البيُت
الخدخُت و مددودًت مهازاث جكىىلىحُا اإلاػلىماث وؾحرها مً اإلاػُقاث.

.5خاجمت:
جم في هره الىزقت البدشُت مىاقؼت الخجسبت ألازدهُت في مجال جوبُق الخكىمت ؤلالكتروهُت التي
تهدف ئلى الخػامل فُما بحن الخكىمت ومإطظاتها ،وبحن الخكىمت وكل مً قواع ألاغمال واإلاىاهىحن،
السٍا في هرا اإلاجال باهجاشها اإلاػامالث بِظس وطهىلت بأقل وقذ وأدوى جكلفت مً خالل
خُث جخجظد ِ
ئهجاش ألاغمال غبر الاهترهذ ،وقد جم الخىؿل مً خالل هره الىزقت البدشُت ئلى حملت مً الخىؿُاث:
ًجب أن ًخم الخدىل ئلى الخكىمت الالكتروهُت غلى مساخل مخوى لها جخوُوا حُدا ،فال

-

ًمكً الاهخقال كلُا وفجأة وبظسغت مً هظام جقلُدي قدًم ئلى هظام ئلكترووي خدًث مسة واخدة أو
دفػت واخدة.
القلاء غلى مؼكلت ألامُت الخاطىبُت ووؼس الشقافت اإلاػلىماجُت بحن فئاث اإلاجخمؼ ألازدوي

-

وذلك قبل جوبُق مفهىم الخكىمت الالكتروهُت.
جقدًم الدغم اإلاالي اإلاىاطب لخؿوُت كافت الخكالُ

-

الخقىُت والبرمجُت وخدماث الخكىمت

الالكتروهُت.
وؼس وشٍادة الىعي بحن فئاث اإلاجخمؼ والػمل غلى خلق الشقافت الالكتروهُت وبُان دوزها في

-

جدظحن غملُاث آلاداء وحصجُؼ اإلاىاهىحن غلى الخفاغل مػها ،فال خكىمت ئلكتروهُت دون حمهىز
ئلكترووي.
-

ئشالت الػىاةق القاهىهُت والاهخمام بدوز ألاهظمت والدؼسَػاث في جوبُق الخدىل ئلى هظام

الخكىمت الالكتروهُت وجمكحن خدماتها.
28
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غمل الدزاطاث التي حػالج طلبُاث الخكىمت الالكتروهُت بؼكل خاؾ والتي مً أهمها مؼكلت
البوالت والخـىؿُت واًجاد خلىل لها.

.6النخائج:
-

ئن اإلافهىم الػام لةخكىمت الالكتروهُت ًمشل هظسة واقػُت ممكىت الخوبُق ،فهي جإدي هفع
وظاة

-

الخكىمت الخقلُدًت لكً مً خالل همى ئلكترووي مىخد.

جبنى اطتراجُجُت الخكىمت الالكتروهُت غلى مجمىغت مً الخوىاث ًخم جىفُرها بالترجِب ،وفق
ئهاز غام.

-

ئن الخكىمت الالكتروهُت في الازدن في هموها الخالي لم جـل بػد ئلى ؿُؿت اإلاىظىمت الكاملت
وهي ماشالذ جفخقس ئلى الخوىٍس الكبحر في كشحر مً حىاهبها.

-

ٌػمل بسهامج الخكىمت الالكتروهُت ألازدوي غلى الخقلُل مً البحروقساهُت واإلاسكصٍت ؤلادازٍت قدز
الامكان ،وَظدىد غمل البرهامج غلى اإلاسجكصاث السةِظُت الخالُت :اإلاإطظُت -القىاهحن
والدؼسَػاث -الخكىىلىحُا والبيُت الخدخُت-ئدازة ألاغمال.

-

جخػدد ألاهداف مً جوبُق بسهامج الخكىمت الالكتروهُت ألازدهُت وجدىىع خظب القواغاث
والؼساةذ اإلاخخلفت ،ئال أنها جخمدىز كلها خىل الخقلُل مً الخػقُداث الادازٍت ،وجدغُم
الؼفافُت والظسغت والظهىلت في اإلاػامالث.

-

ٌػمل بسهامج الخكىمت ؤلالكتروهُت ألازدوي غلى جىفحر خدماث ئلكتروهُت بهدف جىفحر الىؿىل
اإلاِظس لةخدماث الخكىمُت لكافت اإلاظخفُدًً ومً خالل قىىاث مخػددة جىقظم ئلى أزبػت أهىاع:
خدماث غمىدًت -خدماث مخداخلت  -خدماث مسكبت -خدماث مؼتركت.

-

جملك ألازدن ئمكاهُاث بؼسٍت ومادًت وخظً اطخؿاللها طخكىن له آلازاز ؤلاًجابُت غلى مؼسوع
الخكىمت ؤلالكتروهُت.

-

جأخس اطخػمال البيُت الخدخُت لخكىىلىحُا ؤلاغالم والاجـال ،واهدؼاز أمُت الخاطىش باألزدن،
والتي حػخبر مً جددًاث الخكىمت الالكتروهُت.
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(الخجارب الدوليت في مجال إرساء الحكىمت ؤلالكترونيت-الخجربت ألاردنيت نمىذجا)

.7كائمت اإلاراجع:
 .1ؿدام الخماٌظت( ،)7111الخكىمت الالكتروهُت الوسٍق هدى ؤلاؿالح ؤلادازي ،ألازدن ،غالم الكخب
الخدًث لليؼس والخىشَؼ،
 .7خالد ممدوح ابساهُم ( ،)7112لىحِظدُاث الخجازة الالكتروهُت ،الاطكىدزٍت ،مـس ،داز الفكس
الجامعي.
 .1غـام غبد الفخاح موس( ،)7111الخكىمت الالكتروهُت بحن الىظسٍت والخوبُق ،الاطكىدزٍت ،مـس
،داز الجامػت الجدًدة.
 .0طىطً شهحر اإلاهخدي ، )7111 (،جكىىلىحُا الخكىمت الالكتروهُت ،الوبػت ألاولى ،داز أطامت لليؼس
والخىشَؼ ،غمان ،ألازدن
 .2ؿفىان اإلابُلحن( ،)7111الخكىمت الالكتروهُت :الىماذج والخوبُقاث والخجازش الدولُت ،غمان،
ألازدن ،داز الُاشوشي الػلمُت لليؼس والخىشَؼ.
 .2أطامت أخمد اإلاىاغظت وحالل مدمد الصغبي(،)7111الخكىمت الالكتروهُت بحن الىظسٍت والخوبُق،
غمان ،ألازدن ،داز الشقافت لليؼس والخىشَؼ.
 .2غبد هللا خاج طػُد ،جقُُم هظام الخكىمت الالكتروهُت في الجصاةس ،مجلت الاوظان واإلاجال ،الػدد
،7112 ،17
 .2مـوفى هىٍوي و لػسج مجاهد وظُمت ،ئطتراجُجُت ئقامت الخكىمت الالكتروهُت "اإلاداولت
الجصاةسٍت" ،مجلت مُالف للبدىر والدزاطاث ،الػدد الشالث،
 .2غلي فالح اإلاىاؿحر ،جقُُم ججسبت الخكىمت الالكتروهُت الازدهُت ،اإلاجلت الدولُت للبدىر ؤلاطالمُت
وؤلاوظاهُت اإلاخقدمت ،اإلاجلد  ،2الػدد ،7112 ،1
 .11وطُلت واغس،دوز الخكىمت الالكتروهُت في جدظحن حىدة الخدماث الخكىمُت :خالت وشازة الداخلُت
والجماغاث اإلادلُت ،الجصاةس ،-اإلالخقى الدولي خىل ئدازة الجىدة الؼاملت بقواع الخدماثً ،ىمي
 11-11ماي ،7111حامػت قظىوُىت ،الجصاةس.
 .11غبد القادز ػاللي ،الخكىمت الالكتروهُت غىامل البىاء واإلاػىقاث في الجصاةس ،الُىمحن الدزاطُحن
خىل مظخقبل الخكىمت الالكتروهُت في الجصاةس ًىمي  72و 72فُفسي ،7110حامػت البلُدة (،)17
الجصاةس.
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(الخجارب الدوليت في مجال إرساء الحكىمت ؤلالكترونيت-الخجربت ألاردنيت نمىذجا)

بلػسبي غبد القادز وآخسون ، )7117 (،جددًاث الخدىل ئلى الخكىمت الالكتروهُت في الجصاةس،

اإلالخقى الػلمي الدولي الخامع خىل الاقخـاد الافتراض ي واوػكاطاجه غلى الاقخـادًاث الدولُتً ،ىمي
 11و 10مازض ،اإلاسكص الجامعي خمِع ملُاهت ،الجصاةس.
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ملخص:
يهددسذ ددصا اإلالدداٌ ئمددت جوهدديظ مددسا جيليددم الىِدداإلا اإلاياػددسب اإلاددام إلاخٌل دداث ؤلا لددا اإلاياػددسب
الددس م

ددم مددا جددىم اليددة معددااملا اإلاياػ د ت ؤلاثددتم اإلاددام الس ليددت ،ي د ااخ ددسها ا ددت اإلاددى اإلالدداضن

لخوهيظ هلاي الخوا دم ثيهه دا ي دا اذدم معدااملا ؤلا لدا اإلاياػدسب ،دللدذ السضاػدت ئمدت :نن الىِداإلا
اإلاياػسب اإلاام

لم مخٌل اث ؤلا لا الس م  ،ئال نن ادسإلا مؼدااطجة للخرملدااث الخعدساتث الةاكدلت د

معااملا اإلاياػ ت الس ليت شلً مىص اكتاا ة ه ـط ع ػىت  2004ال اذسإلا ا ليت ؤلا لا .
الكلماث املفخاخيت :ؤلا لا اإلاياػسب ،الىِاإلا اإلاياػسب اإلاام ،اإلاعااملا اإلاياػبيت الس ليت.
جصنيف . M10:JEL
Abstract:
The objective of this article is to clarify the extent to which the
accounting system has been implemented in accordance with
international accounting and financial reporting standards. We have
adopted the comparative approach to clarify the points of agreement
between them in terms of accounting disclosure standards. However,
its inconsistency with changes and amendments in international
accounting standards since its proposal as a project in 2004 does not
serve the disclosure process
* اإلاإلف اإلاطػل :د.بن خركى غنيت ،إلايميل raniabenharkou@yahoo.fr :
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ثً طوو غىيت

 .1ملذمت:
جى ً ن يت ؤلا لا اإلاياػسب مً دتٌ ما او طه مً معلوماث إلاؼخذسمي ال ياهاث اإلاياػبيت
جأزملاه ال الغ ا ت كطاضاث الخذٌيٍ الاػدث اض الخ ويل الطكاثت

اإلاجخ ع ،لصلً ا خ ذ الس ٌ

ثدىِيم ػياػتها اإلاياػبيت مً دتٌ ج نب معااملا مياػبيت ز ليت دلوكا جلً التب جيىم كوااس
العطن ؤلا لا

الخلاضيط ال ياهاث اإلااليت.

ئًاض مخٌل اث ا ليت الاهخلاٌ مً الاكخلاز اإلاوجة ئمت اكخلاز الؼوق  ،طن ا ت الجعاةط
حرملااث حعساتث ا ت اسة نكعسة ،ي وان ال ثس ا ت اإلاياػبيت التب حؼعت ئمت جيليم ُيفخملن
نػاػيخملن

ا اللياغ ئالاٌ اإلاعلوماث إلاؼخذسميها مؼااستهم

اجذاش اللطاضاث مً الخٌوض هيو

ججؼيس الخوجيهاث الاكخلازات الجساسة ، ،لصا جم ئكت الخىِيم اإلاياػسب الجعاةط ثد نب هِاإلا
مياػسب مام مؼخوحت مً معااملا اإلاياػبيت الس ليت

ػىت  ،2010الصي نحى ثلوااس ػياػاث

مياػبيت جساسة جإزا ئمت ؤلا لا اً اإلاعلوماث اإلاياػبيت اإلاعط هت اً الةلاةم العتكاث
ألاػاػيت اإلاخعللت ثالىيان.
يهسذ صا ال ي ئمت جوهيظ مسا جيليم الىِاإلا اإلاياػسب اإلاام إلاخٌل اث ؤلا لا الس م
ث لاضهت ما جاء ثة مع معااملا اإلاياػ ت ؤلاثتم اإلاام الس ليت شلً مً دتٌ ؤلاجاثت اً الدؼاؤٌ
الطةيس ب الخام :
هل خلم النظام املداصبي املالي مخطلباث إلافصاح الذولي في ظل الخغييراث املضخمرة ملعايير
املداصبت الذوليت؟
هاجاثت ن ليت لإلؿياليت اإلاٌط ت جم هع الفطهيت الخام :
خلم النظام املداصبي املالي مخطلباث إلافصاح الذولي في ظل الخغييراث املضخمرة ملعايير
املداصبت الذوليت.
جطج ٍ ن يت صه السضاػت ثأ يت جلييم اكع ؤلا لا اً اإلاعلومت اإلاياػبيت اإلاعسة م الىِاإلا
اإلاياػسب اإلاام الصي يـيل الوجة الجساس للخىِيم اإلاياػسب

الجعاةط ،ي جاء لخلطيب اإلا اضػت

اإلاياػبيت الوًىيت مع اإلا اضػت الس ليت بهسذ حؼهيل كطاءة هم اللواةم اإلااليت مً ًطذ مؼخذسمي
اإلاعلومت اإلاياػبيت.
للوكوٌ ئمت ألا ساذ اإلاطجوة ؤلاجاثت ا ت الدؼاؤٌ الطةيس ب الدؼاؤالث الفطايت اج عىا اإلاى
الوكفي اىس جوهيظ الجاهب الىِطي لإل لا اإلاياػسب اإلاى
23
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الختق الادختذ ثملن الىِاإلا اإلاياػسب اإلاام اإلاطجعيت الس ليت ي ا اذم اإلاعااملا الخاكت ثاإل لا
اإلاياػسب.
ىان العساس مً السضاػاث التب نجطيذ
-

صا اإلاوهوع هصهط مهها:

دراصت زغذار والضفير( :ظغساض ن س ػفملا مي س ،2009 ،،كفيت  )83س ذ صه السضاػت ئمت
جوهيظ دياض الجعاةط ثالخىييف مع مخٌل اث ؤلا لا

م معااملا اإلاياػ ت الس ليت ()IAS/IFRS

كس دللذ ئمت دياض الجعاةط ثد نب هِاإلا مياػسب مام مخوا م مع معااملا اإلاياػ ت الس ليت اخٌلب
جهوز ه ملاة لخىييفة داكت الجاهب اإلانهب ،الج اتي الدـطيع .
-

دراصت أخمذ كايذ وصعيذي( :ن س كااس هوض الساً ػعيسي ا س الةليم ،2015 ،،كفيت
 )197س ذ صه السضاػت ئمت جلييم اكع الع ل اإلاياػسب

ُل الىِاإلا اإلاياػسب اإلاام مً دتٌ

زضاػت اػخىـا يت ٌ ز اهيت زتزون مإػؼت وٌ مسا التزامها ثخٌ يم مخٌل اث ؤلا لا اً
الؼياػاث اإلاياػبيت اإلاؼخذسمت

ئاساز الخلاضيط اإلااليت كس دللذ ئمت نن نهثا مً  %80مً

اإلاإػؼاث اإلاـ ولت ثالسضاػت مخفلت ا ت ئاساز كواةم ماليت ؤلا لا اً الؼياػاث اإلاياػبيت
اإلاٌلوبت م .SCF
جم جلؼيم الع ل ئمت زتزت ميا ض وعال

اإلايوض ألا ٌ ؤلا لا اإلاياػسب

ئمت الىِاإلا اإلاياػسب اإلاام الس ا ع ألا يت ،نما اإلايوض الثال

اإلايوض الثاوي هخٌطق

معااملا اإلاياػ ت الس ليت الخاكت

ثاإل لا ه ً الىِاإلا اإلاياػسب اإلاام .
 .2إلاطار النظري ملفهىم إلافصاح املداصبي:
اذخلف ال ا ثون
مؼخواه،

جيساس مفهوإلا مو س اضح لإل لا داكت ي ا اخعلم ث يخوا ؤلا لا

فهوإلا ؤلا لا اإلاياػسب مفهوإلا مخرملا اذخلف مً ثيئت ألدطا ،ثل اذخلف

ال يئت

الوا سة مً كذ آلدط ،هِطا لخأزطه ثالعوامل الاكخلازات الؼياػيت الاجخ اايت غملا شلً مً
العوامل ألادطا .ي ا اأحي اسز مً الخعاضيف وٌ مفهوإلا ؤلا لا

نهوااة ميسزاجة ًطكة.

.1.2حعريف إلافصاح املداصبي:
يهسذ الخعطيف نػاػا ئمت ئضػاء معنى اإلالٌلح اإلاطاز حعطيفة لخيويً لرت زكيلت مـتاهت حؼااس
ا ت ج ازٌ آلاضاء جٌويط العلم.
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للس اطذ ؤلا لا اإلاياػسب بـيل ااإلا ثأهة ":ث اإلاعاضذ ن هلل اإلاعلوماث مً ملسض ئهخاجها ئمت
مؼخلط الاػخفازة مهها" ن اػخذسامة اإلاياػسب" " .اإل لا

و هلل ازذ لل علوماث م ً يعل ها إلاً

ال يعل ها( ".ض ال واغ الالت ،،كفيت )108
اطذ ؤلا لا ه ا ا " :ئُهاض ول اإلاعلوماث التب جإزط موكف مخذص اللطاض اإلاخعلم ثالو سة
اإلاياػبيت ،صا يعنب نن جِهط اإلاعلوماث

اللواةم اإلااليت الخلاضيط اإلاياػبيت ثلرت مفهومت لللاضب

ز ن لبؽ ن جوليل( ".معتز ثط ان ج يل العىط ،كفيت )25
ؤلا لا اإلاياػسب " و ا ليت ئُهاض اإلاعلوماث اإلااليت ػواء واهذ ه يت ن كفيت
اإلااليت ن الهوامف اإلات ِاث الجسا ٌ اإلاى لت

اللواةم

الوكذ اإلاىاػب ،م ا اجعل اللواةم اإلااليت غملا

موللت متة ت إلاؼخذسمملن اللواةم اإلااليت مً ألاًطاذ الخاضجيت ،التب لها ػلٌت الاًتع ا ت الس اجط
السجتث للـطهت( ".دليل ا س الطظاق ،ا يسي وعي ت ،2011 ،كفيت )3
حعطيف آدط لإل لا اإلاياػسب نهة ":ؿ وٌ الخلاضيط اإلااليت ا ت ج يع اإلاعلوماث التظمت
إلاٌاء مؼخذسإلا صه الخلاضيط كوضة اضةت صةييت اً الو سة اإلاياػبيت( ".كسالي مؼعوز،
كسالي إاز ،2013 ،كفيت )3
جوجس بعى الخعطيفاث الخاكت ثاإل لا اإلاىاػب التب كسضث اً اإلاعهس ألامطييي لل ياػ ملن
اللاهوهيملن و" :ؤلا لا اإلاياػسب اإلاىاػب و نن جفصح الخلاضيط اإلاياػبيت اً ج يع اإلاعلوماث
الوط ضيت الىفيلت ثجعل جلً الخلاضيط غملا موللت".
"ؤلا لا اإلاياػسب اإلاىاػب و ئُهاض وا ت اإلاعلوماث التب جإزط موكف مخذص اللطاض اإلاخعلم
ثالو سة اإلاياػبيت صا يعنب نن جِهط اإلاعلوماث اللواةم ن الخلاضيط اإلاياػبيت ثلرت مفهومت لللاضب
ز ن ني لبؽ جوليل ( ".ليس هاج الجيام  ،2007 ،كفيت )370
مً الخعاضيف الؼاثلت ا ىً حعطيف ؤلا لا اإلاياػسب ا ت نهة ":مج وع اإلاعلوماث الواجب
ئُهاض ا ثسكت هو

اللواةم اإلااليت الخلاضيط اإلاياػبيت ألاػاػيت اإلاى لت التب ج ىً ألاًطاذ

اإلاعىيت بها مً اجذاش اللطاضاث اإلاىاػ ت".
.2.2خصائص إلافصاح املداصبي:
مً دتٌ الخعطيفاث الؼاثلت ا ىً جيساس بعى الخلاةم ي ( :كسالي مؼعوز ،كسالي
إاز ،2013 ،كفيت )4
25
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-

ا ثل ؤلا لا جلسا ا ل ياهاث ه يت معبا اهها ثاإلا الغ غال ا ما ايون ملسض ا
ألاػاس ب هِاإلا اإلاعلوماث اإلاياػسب ندطا معلوماث غملا ه يت.

-

ئن زضجت السكت اإلاوهوايت جذخلف ال ياهاث الى يت هِطا الدختذ ا لياث معالجت
جلً ال ياهاث.

-

حعخبا اإلاعلوماث غملا الى يت كع ت الخلييم اللياغ.
للس جٌوض ؤلا لا

ي

ججا ظ مخٌل اث اللواةم اإلااليت الخلليسات ئمت جلسام

معلوماث ندطا مثل (اإلاواضز البـطيت ،اإلاياػ ت الاجخ اايت).
 .3.2أنىاع إلافصاح املداصبي:
ا ىً اللوٌ نن نهواع ؤلا لا اإلاياػسب ي ( :ض ال واغ الالت ،،كفيت )111
.1.3.2إلافصاح الكامل :يـملا ئمت مسا ؿ وليت الخلاضيط اإلااليت ن يت حرٌيتها ألات معلوماث شاث نزط
ميؼوغ ا ت اللاضب لىً مفهوإلا الى اٌ غملا م ىً اليا.
.2.3.2إلافصاح الخثليفي (إلاعالمي) :و الخيوٌ هيو اإلاٌال ت ثاإل لا اً اإلاعلوماث اإلاتة ت الجذاش
اللطاضاث مثل ؤلا لا اً الخي إاث اإلااليت مً دتٌ الفلل ثملن العىاكط العازات غملا العازات
اللواةم اإلااليت ؤلا لا اً ؤلاهفاق الطنػ ام الةام اإلاذٌٍ ملازض ج ويلة.
.3.3.2إلافصاح الكافي :يـملا ؤلا لا اليا ئمت الةس ألازوى الواجب ئؿهاضه مً اإلاعلوماث.
.4.3.2إلافصاح املالئم :و ؤلا لا اإلاتةم لةاجت مؼخذسمي ال ياهاث ُط ذ اإلايـأة ً يعت
اإلايـأة.
.5.3.2إلافصاح الىكائي :يعنب نن الخلاضيط اإلااليت اجب نن اخم ؤلا لا يها اً ول ما اجعلها غملا
موللت ألصةاب الـأن يهسذ ؤلا لا الوكاتي ئمت

اات اإلاجخ ع اإلاام بلفت داكت اإلاؼدث ط

العازي الصي لة كسضة ميس زة ا ت اػخذساإلا اإلاعلوماث اإلاياػبيت.
.6.3.2إلافصاح العادل :يهخم ؤلا لا العازٌ ثالطااات اإلاخواظهت ال خياجاث ج يع ألاًطاذ اإلاعىيت.
 .4.2طرق إلافصاح املداصبي ومدذداجه:
اخٌلب ؤلا لا اإلاياػسب نن اخم اطن اإلاعلوماث ثٌطق يؼهل ه ها ،مً ىا اجب ا ت نن
هيسز كفاث ؤلا لا اإلاياػسب لخيساس اللسض اإلاتةم مً اإلاعلوماث التب اخعملن ؤلا لا اهها.
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 .1.4.2طرق إلافصاح.
ك ل نن هخٌطق ئمت ميسزاث ؤلا لا اإلاياػسب ػوذ هدىا ٌ الجس ٌ الخام الصي ه ملن ية ًطق
مخٌل اجة

ؤلا لا

جذول  :1طرق الافصاح ومخطلباجه
طرق

ألاهميت النضبيت

مخطلباث إلافصاح

إلافصاح
حـ ل ا ت كواةم نػاػيت ي :
-كاة ت السدل ن

ؼاثاث دخاميت.

 -كاة ت اإلاطهع اإلاام .

اللىائم

هصلً كواةم ئها يت ي :

املاليت

 كاة ت الخريملا اإلاطهع اإلاام كاة ت ألاضبا اإلاوظات. كاة ت الخس م الىلسي.جيون نػفل اللواةم اإلااليت حـخ ل

مصهطاث

جلرير
مراجع
الحضاباث

27

حعخبا اللواةم اإلااليت ألاػاػيت الع وز
الفلطي لإل لا

اطاع

ئاساز ا

اإلا ازب اإلاياػبيت اإلال ولت ناوا ما
اخعلم ثالخ ويب ،الخو يس ألاضكاإلا
اإلالاضهت اً ػيخملن ماليخملن.

صه اإلاصهطاث حعخبا جعءا مى ت

ا ت:

لللواةم اإلااليت ،حـخ ل ا ت ثياهاث

ً -طق جلويم اإلاذع ن.

ماليت غملا اضزة يها.

ن

ًطيلت الا ختن اإلاٌ لت.
التزاماث ميخل ت.
ن سار كعذ بعس ناساز اإلاملزاهيت.
نزط الخيويتث للع تث ألاجىبيت.
الخرملا الؼياػاث اإلاياػبيت.
م ما ػخو ىة:

 اعيس مً زلت اإلاؼخفيساًاإلاعلوماث الواضزة ثاللواةم اإلااليت.
 مسا جٌ يم اإلا ازب اإلاياػبيت. ا ت هوء الخلطيط جخيسز مؼإ ليت مسا هفاات هِاإلا الطكاثت السادليت.اإلاطاجع ججاه الرملا.
 -ن سار مه ت كعذ بعس ئاساز اللواةم
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اإلااليت.
 هديجت الفيم اإلاؼدىسي الفنبللع لياث اإلااليت
جوضح ما ا :

ثاللواةم اإلااليت ن اإلاصهطاث اإلاى لت لها

 ني ه اهاث ا ت ن س ألاكوٌ. ػعط الؼوق ػعط الـطاء لأل ضاقاإلااليت الخيلفت لأل ضاق اإلااليت.
 ػعط الؼوق ػعط الخيلفت لل وااتال اكيت.
ن م صه الجسا ٌ:

جوضح لللاضب هديجت وـاي اإلاـط ع

 -جيليل ألاكوٌ ،الا ختن.

ثلوضة مذخلطة

إخصائيت

-

جلرير إلادارة -
هيئت ألاوراق
املاليت

جيخوي ا ت معلوماث غملا اضزة

-

جيليل اإلالط اث ئمت زاثذ مخرملا.
ثيان اإلا يعاث ،جيلفت اإلا يعاث.
معلوماث اً ن ساذ اإلاـط ع.
اليـاي الةام اإلاؼخل لة.
ن سار غملا ماليت جإزط ا ت اإلاـط ع
اإلاؼخل ل.
الٌاكت ؤلاهخاجيت.
مـاول داكت ثاإلهخاج ن الخوظيع.
ؤلا لا اً ألاموض الجو طيت
ألا سار الهامت.
ؤلا لا اً ئزضاج اػم اإلاإػؼاث
اإلاؼا ت العامت.
ؤلا لا اإلاخعلم بـطواث الوػاًت
اإلااليت.
حعامل ألاشخاق اإلاٌلعملن ثاأل ضاق
اإلااليت.
اإلاعااملا اإلاياػبيت.

ألا ضاق اإلااليت ثللس اإلاخاجطة ن
برطن الا خفاَ بها ن الجا عة لل يع.

اخو ً ول معلوماث غملا ماليت كس
جإزط ا ت اإلاـط ع مؼخل ت جفيس
الخي إ.

اخو ً ول معلوماث ماليت كس جإزط
ا ت الـطهت ا ت مؼخذسمي الخلاضيط
اإلااليت اليا

اإلاؼخل ل جفيس

الخي إ الجذاش كطاضاث اكخلازات ضؿيسة.
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 معااملا الخسكيم الـط ي الواجبجوا ط ا مسكلي ؼاثاث الجهاث
الخاهعت لطكاثت اللجىت.
املصذر.:هاكط زازي اس ن ،معطاج واضي(ثس ن ػىت) ،ز ض ؤلا لا

الخلاضيط اإلااليت ُل

اإلاعااملا الس ليت نزطه ا ت اإلاإػؼاث الاكخلازات الجعاةطيت ،جامعت ا اض زليج  ،ألاغواي.
اخطح مً الجس ٌ الؼاثم نن ًطق ؤلا لا

مخٌل اجة العامت مً معلوماث ماليت ن غملا ماليت

حعخبا هى وشج لإل لا ا ىً الاػتاؿاز ثة للةىم ا ت مسا هفاءة اإلاعلوماث الواضزة ثالخلاضيط اإلااليت،
ه ا نن اػخذساإلا ني ًطيلت مىاػ ت مً الٌطق الؼاثلت اخوكف ا ت زضجت ؤلا لا اإلاطغوب يها
ن يتها.
.2.4.2مدذداث إلافصاح املداصبي:
اخأزط ؤلا لا اً اإلاعلوماث ألاػاػيت ث يسزاث نػاػيت ي :
-

املضخخذم املضتهذف للمعلىماث املداصبيت :جخعسز الفئاث اإلاؼخذسمت لل علوماث
اإلاياػبيت ،ه ا جذخلف ًطق اػخذسامها لهصه اإلاعلوماث،

هها مً حؼخذسمها ثلوضة

م اؿطة ،مهها مً حؼخذسمها ثلوضة غملا م اؿطة ،مً ألامثلت ا ت مؼخذسمي اإلاعلوماث
اإلاياػبيت :اإلاتن الةاليون اإلايخ لون ،الساةىون ،اإلايللون اإلااليون ،اإلاوُفون ،الجهاث
الةيوميت ،زم الجهاث التب تهخم ثالـإ ن الاجخ اايت غملا ا .ي نن جيساس الجهت ن الفئت
اإلاؼخذسمت لل علوماث اإلاياػبيت ػيؼااس

جيساس الخلاةم الواجب جو ط ا

جلً

اإلاعلوماث مً جهت جلً الجهت شلً ػواء مً ي اإلايخوا ن مً ي ؿيل ن كوضة
الرطن.
-

أغراض اصخخذام املعلىماث املداصبيت :اجب ضبٍ الرطن الصي حؼخذسإلا ية اإلاعلوماث
اإلاياػبيت ث عياض نػاس ب و ما يعطذ ث عياض ن داكيت اإلاتءمت ،لصلً الثس ك ل جيساس ل
جوا ط معلوماث معيىت متة ت ن غملا متة ت إلاؼخذسإلا معملن
ثالوط ضة متة ت إلاؼخذسإلا معملن

غطن معملن كس ال جيون

غطن معملن كس ال جيون ثالوط ضة متة ت لرطن ثسال ن

إلاؼخذسإلا ثسال.
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طبيعت ونىع املعلىماث التي املداصبيت التي يجب إلافصاح عنها :بعس جيساس اإلاؼخذسإلا
اإلاؼتهسذ لل علوماث اإلاياػبيت ،هصلً الرطن الصي ػدؼخذسإلا ية ،اخ ثل الطهً الثال
جيساس ً يعت هوع اإلاعلوماث التب اجب ؤلا لا اهها جخ ثل اإلاعلوماث اإلاياػبيت التب
اخم ؤلا لا
حعس

اليا اهها ال ياهاث اإلااليت اإلايخواة اللواةم اإلااليت ،ي نن اللواةم اإلااليت
هٌاق

اكع ألامط ث وجب مج وات مً الا تااهاث ألااطاذ اإلا ازب التب جسدل

اإلاخعاضذ الية ثملن اإلاهىيملن ثاإلا ازب ن ألاكوٌ اإلاياػبيت اإلاخعاضذ اليها ،لصا اتاجب ا ت شلً
جلً

وـوء مج وات مً الليوز اإلايسزاث ا ت ول هوع ه يت اإلاعلوماث التب جِهط

اللواةم ،مً صه الا تااهاث مثت :ااخ از مفهوإلا اللفلت الؼوكيت معياضا لدسجيل
ألا سار الاكخلازات السجتث اإلاياػبيت ،هصلً الخليس ث سن الخيلفت الخاضيذيت هأػاغ
إلز اث جلييم ألاكوٌ.
-

أصاليب وطرق إلافصاح عن املعلىماث املداصبيت :اخٌلب ؤلا لا اإلاىاػب نن اخم اطن
اإلاعلوماث يها ثٌطق يؼهل ه ها ،ه ا اخٌلب ناوا جطجيب جىِيم اإلاعلوماث يها ثلوضة
مىٌليت جطجىع ا ت ألاموض الجو طيت ثيي ا ىً لل ؼخذسإلا اإلاؼتهسذ كطاءتها ثيؼط ػهولت.
ا وما جطا العطذ ا ت نن اخم ؤلا لا اً اإلاعلوماث شاث آلازاض اإلاه ت
كلب اللواةم اإلااليت،

اإلاؼخذسإلا اإلاؼتهسذ
دلوكا الخفاكيل نما

ملن اخم ؤلا لا اً اإلاعلوماث ألادطا

اإلات ِاث ن ؤلااوا اث اإلاط لت ثخلً اللواةم ،ن

ندطا مى لت جلةم بها ،ه ا اخٌلب ألامط

كطاضاث
جسا ٌ

بعى ألا يان ؤلا لا اً اإلاعلومت الوا سة

هفؼها ئشا واهذ مه ت نماهً مخعسزة ال ياهاث اإلااليت.
-

جىكيت إلافصاح عن املعلىماث املداصبيت :ي اجب نن جِهط اإلاعلومت

كذ معملن ئال

ػخفلسه صه اإلاعلومت كت يتها ن يتها.
 .3النظام املداصبي املالي:
جاء ؤلاكت اإلاياػسب

الجعاةط هديجت لتضج اًاث الجساسة للجعاةط بـيل داق الـطاهت مع

ؤلاجياز ألا ض بي مـط ع الاهو اإلا ئمت اإلاىِ ت العاإلايت للخجاضة ،داكت بعس نن عجع اإلاذٌٍ
اإلاياػسب الوًنب اً مواه ت صه الخرملااث الاػخجاثت إلاخٌل اث اكخلاز الؼوق ،ال السب ا خياجاث
اإلاؼخذسمملن الجسز لل علوماث اإلاياػبيت اإلااليت داكت نن اإلاذٌٍ اإلاياػسب الوًنب مىص ج يية
ػىت  1975لم اخم الية ني حعسال مً ؿأهة نن يؼس الثرطاث الىلاةم مثل (الدسجيل اإلاياػسب
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اإلاخعلم ثاللطن ؤلااجاضي ،امخياظاث اإلاط م العاإلا ،الع لياث ثالع لت ألاجىبيت ( )...ااؿوض هخوؾ،
)2009
.1.3الخعريف ومجال جطبيم النظام املداصبي املالي (املداصبت املاليت):
اطذ اإلاـطع الجعاةطي اإلاياػ ت اإلااليت اللاهون  44-46اللازض ثخاضير  34هو با 3446
ا ت ننها " هِاإلا لخىِيم اإلاعلومت اإلااليت يؼ ظ ثخذعيً معٌياث كااسات اسزات جلييفها،
جليي ها ،حسجيلها ،اطن هـوذ حعىؽ كوضة كازكت اً الوهعيت اإلااليت م خلياث
الىيان ،هجااخة.

هعيت دعييخة

نهاات الؼىت اإلااليت" (الجطيسة الطػ يت ،)2007 ،ي

اخيون ؤلاًاض اإلافا يمب لل ياػ ت اإلااليت مً( :الجطيسة الطػ يت ،2007 ،كفيت )7
-

اإلافا يم التب حـيل نػاغ ئاساز اطن الىـوذ اإلااليت؛

-

ايسز مجاٌ الخٌ يم؛

-

اإلا ازب الفطهياث اإلاياػبيت؛

-

حعطيف ألاكوٌ الخلوإلا ،اإلاىخجاث ألاا اء؛

-

ه ا ايسز ًطق الخىِيم الدؼيملا اإلاياػسب.

كس سز الىِاإلا اإلاياػسب اإلاام

لا لللاهون  11- 07اإلاإضخ

 25هو با  2007مجاالث جٌ يم

صا الىِاإلا ول شخم ً يع ن معىوي ملعإلا ث وجب هم كاهووي ن جىِيمب ث ؼً مياػ ت مالية،
مع مطاااة ألا ياإلا الخاكت بها ،اإلاعىيون ث ؼً اإلاياػ ت( :الجطيسة الطػ يت)2007 ،
-

الـطواث الخاهعت أل ياإلا اللاهون الخجاضي

-

الخعا هياث

-

ألاشخاق الٌ يعيون ن اإلاعىويون اإلاىخجون للؼلع ن الخسماث الخجاضيت غملا
الخجاضيت ،ئشا واهوا ا اضػون وـاًاث م ييت ا ت ا لياث مخىطضة،

-

ول ألاشخاق الٌ يعيملن ن اإلاعىويملن الخاهعملن لصلً ث وجب هم كاهووي ن
جىِيمب.

ي ىً للىياهاث اللرملاة التب ال اخعسا ضكم نا الها اسز مؼخذسميها وـاًها الةس اإلاعملن ،نن
ج ؼً مياػ ت ماليت مبؼٌت.
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 .2.3املبادئ والفروض املداصبيت:
ايخوي ؤلاًاض الخلوضي للىِاإلا اإلاياػسب اإلاام ا ت طهياث م ازب مياػبيت نػاػيت (Rabeh
) tafighoult, 2015, p. 8ئن معط ت الفط ن اإلا ازب اإلاياػبيت التب حعس ا ت نػاػها الىـوذ اإلااليت
مه ت جسا ،هب حؼهل اليىا كطاءتها هصلً هيفيت ئاساز ا ،ا ىً ئاجاظ ا ه ا ا ( :ثً طوو غىيت،
 ،2015كفيت )23
.3.2.1الفرطياث الظمنيت لخدظير الكشىف املاليت:
-

مياػ ت الخعهس (الالتزاإلا) هلذ اليها اإلاازة  45مً اإلاطػوإلا الخىفيصي 445-47؛

-

اػخ طاضيت الاػخرتٌ (اليـاي) هلذ اليها اإلاازة  46مً اإلاطػوإلا الخىفيصي -47
445؛

 .2.2.1املبادئ املداصبيت:
-

م سن الليس اإلاعز ج هلذ الية اإلاازة  45مً اللاهون 44-46؛

-

الس ضة اإلاياػ يىت هلذ الية اإلاازة  27مً اإلاطػوإلا الخىفيصي 445-47؛

-

ئػخلتليت الس ضاث هلذ الية اإلاازة  43مً اإلاطػوإلا الخىفيصي 445-47؛

-

كااسة

سة ؤلاكخلازات هلذ الية اإلاازة  48مً اإلاطػوإلا الخىفيصي 445-47؛

 م سن الو سة الىلسات هلذ الية اإلاازة  42 43مً  44-46اإلاازة 44مً -47445؛
-

م سن ألا يت اليؼبيت هلذ الية اإلاازة  44مً اإلاطػوإلا الخىفيصي 445-47؛
 م سن ز اث الٌطق اإلاياػبيت هلذ الية اإلاازة  44مً اإلاطػوإلا الخىفيصي -47 ،445غملا نن الىِاإلا اإلاياػسب اإلاام الط ثامياهيت مىظ ئػخثىاء لهصا اإلا سن
(حريملا مفط ن

الخملن

ئًاض هم كاهووي ،اىسما تهسذ ئمت جيؼملن اطن الىـوذ

اإلااليت) م اإلاازة  28مً 44-46؛
-

م سن الةيٌت الةصض هلذ الية اإلاازة  43مً اإلاطػوإلا الخىفيصي 445-47؛

-

م سن اسإلا اإلاؼاغ ثاإلاملزاهيت ؤلا خخا يت هلذ الية اإلاازة  46مً اإلاطػوإلا الخىفيصي
445-47؛
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-

م سن حرليب الواكع ؤلاكخلازي ا ت الـيل اللاهووي هلذ الية اإلاازة  47اللاهون
44-46؛

-

م سن اسإلا اإلالاكت هلذ الية اإلاازة  44اللاهون 44-46؛

-

الخيلفت الخاضيذيت هلذ الية اإلاازة  45مً اإلاطػوإلا الخىفيصي 445-47؛

-

م سن اللوضة اللازكت هلذ الية اإلاازة  42مً اللاهون .44-46

.3.2.3الخصائص النىعيت للمعلىمت املاليت:
جخ ثل الخلاةم الىوايت

اللفاث التب ججعل اإلاعلوماث الواضزة

لل ؼخذسمملن ،يجب نن جخو ط اإلاعلومت الواضزة

اللواةم اإلااليت مفيسة

اللواةم اإلااليت ا ت الخلاةم الىوايت لل تة ت

السكت كاثليت اإلالاضهت الوهو هلذ الية اإلاازة  08مً اإلاطػوإلا الخىفيصي .156-08
.3.3أهميت النظام املداصبي املالي :
ووهة يؼخجيب إلاذخلف ا خياجاث مؼخذسمي

جى ً ن يت الىِاإلا اإلاياػسب اإلاام الجساس

اإلاعلومت اإلااليت ،ه ا نهة يـيل دٌوة امت جطيئت دٌتها الجعاةط جٌ يم معااملا اإلاياػ ت الس ليت،
ه ً ما يؼمى ثالخو يس اإلاياػسب العالمب الصي يهسذ ئمت ( :خييت ثىٌاؾ ،2012 ،،اللفياث
)160-158
-

حؼهيل اهسماج الجعاةط

الاكخلاز العالمب مً دتٌ حععيع مياهتها زلتها لسا اإلاىِ اث

اإلااليت الخجاضيت الس ليت؛
-

جو يس لرت اللواةم اإلااليت حؼهيل كطاءاتها؛

-

جلليم الخياليف الىاججت اً جطج ت ن جيويل اللواةم اإلااليت مً اإلاذٌٍ اإلاياػسب الوًنب
ئمت الىِاإلا اإلاياػسب للـطهت ألاإلا العاملت

الجعاةط م ا يؼااس

جصب الاػدث اض ألاجىسب ئمت

الجعاةط؛
-

يؼ ظ ثخو ملا معلومت ماليت مفللت زكيلت حعىؽ اللوضة اللازكت للوهعيت اإلااليت
لل إػؼت الاكخلازات؛

-

جوهيظ اإلا ازب اإلاياػبيت الواجب مطاااتها

الخلييم هصلً ئاساز اللواةم اإلااليت ،م ا

اللم مً االث الختاب الادختغ؛
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يؼخجيب ال خياجاث اإلاؼدث طيً الةاليت اإلاؼخل ليت ،ه ا نهة يؼ ظ ثاجطاء اإلالاضهت يؼااس
ادخياض ن ول ال ساةل الاػدث اضيت؛

-

يؼا م جيؼملن حؼيملا اإلاإػؼت مً دتٌ هم ن ول لل علوماث التب حـيل نػاػا الجذاش
اللطاض؛

-

او ً جٌ يم اإلاعااملا اإلاياػبيت اإلاخعامل بها ز ليا ،م ا اسام الـفا يت للةؼاثاث جىطيؽ
الثلت الوهعيت اإلااليت لل إػؼت الاكخلازات؛

-

يؼ ظ ملاضهت الىـوذ اإلااليت لل إػؼت مع مإػؼت ندطا

هفؽ اللٌاع ،ػواء زادل ن

داضجة الوًً ني مع الس ٌ التب جٌ م اإلاعااملا اإلاياػبيت الس ليت؛
-

يؼ ظ لل إػؼاث اللرملاة ثخٌ يم مياػ ت ماليت مبؼٌت؛

-

يؼ ظ ثخو ملا معلومت حعىؽ الواكع مً دتٌ ااخ ازه ا ت م سن اللي ت العازلت

جلييم

نكوٌ اإلاإػؼت الاكخلازي؛
-

ػااس

الفلل ثملن اإلاياػ ت اللاهون الج اتي ثذتذ اإلاذٌٍ اإلاياػسب الوًنب الصي

يع ل ا ت دسمت ؤلازاضة الج اةيت.
.4معايير املداصبت الذوليت الخاصت باإلفصاح طمن النظام املداصبي املالي:
حعخبا ا ليت ؤلا لا اإلاياػسب م إلاا جاء ثة الىِاإلا اإلاياػسب اإلاام دٌوة هوايت
ئاساز اللواةم اإلااليت مً جهت جٌويط الفىط اإلاياػسب

مجاٌ

الجعاةط مً جهت زاهيت ،باإلالاثل اوع

اإلاإػؼاث الوًىيت نماإلا زلا ت مياػبيت مرااطة إلاا ااخازث الية اكعا جساسا اليها الخىيف معة( .
خييت كا و ،2016 ،كفيت )164
ك ل الخٌطق ئمت صه اإلاعااملا اجب ئؿاضة ئمت نن الجعاةط كامذ ثد نب هِاإلا مياػسب مام مؼخوحت
مً معااملا اإلاياػ ت الس ليت شلً دتٌ الفتاة اإلا خسة مً  2007ئمت غاات  2009ثاكساض مج وات مً
الىلوق الدـطيعيت ،ه ا و معلوإلا
اإلاام جم ئاساز ا

ألا ػاي اإلاياػبيت الجعاةطيت نن مؼوزة الىِاإلا اإلاياػسب

ػىت  2004لم اخم ألادص بعملن الااخ اض للخعساتث الطةيؼيت التب سزذ

معااملا

اإلاياػ ت الس ليت جلً الؼىت ،بالخام يعخبا الىِاإلا اإلاياػسب اإلاام غملا مىخ ل هواا ما ئها ت ئمت نهة
جم ندص ث عااملا اإلاياػ ت الس ليت بـيل مذخلط جسا

ثوعت نػٌط ز ن ؤلاؿاضة ئمت ضكم اإلاعياض
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الس م الصي ندصث مىة جلً الفلطاث صا ما ؿيل ااةم جيسي ه ملا

هم الىِاإلا اإلاياػسب اإلاام

ػواء لل هىيملن ن ال ا ثملن ألاوازا يملن )(Djelloul BOUBIR, 2015, pp. 13-14
.1.4املعايير الخاصت بالكشىف املاليت( :الجطيسة الطػ يت ،2008 ،اللفياث )37-22
حعخبا اللواةم اإلااليت اإلاؼخيسزت م الىِاإلا اإلاياػسب اإلاام الجساس شاث ن يت ه ملاة ثاليؼ ت
إلاذخلف اإلاؼخذسمملن ا ت ضنػهم اإلاؼدث طيً ،الس لت اإلاؼملااً ،شلً ثالىِط ئمت الس ض الى ملا الصي
جلع ة مً دتٌ جلسام كوضة كازكت معباة اً الوهعيت اإلااليت الةليليت لل إػؼت .ثاإلها ت ئمت
جوهيظ طهت الؼيولت الىلسات زادل اإلاإػؼت جلسام الخبااطاث الوط ضيت لفهم ن م ألا سار اإلااليت،
جو يس اللطاءة الس ليت لل علوماث اإلاياػبيت التب جيخجها اإلاإػؼاث

ه ا حؼا م صه اللواةم

معااملا اإلاياػ ت الس ليت اإلاذللان لعطن اللواةم اإلااليت

الاكخلازات ىان معياضان

ا ()IAS 1

اطن اللواةم اإلااليت ( )IAS 7جس ٌ الخس لاث الىلسات.
.1.1.4معيار عرض اللىائم املاليت :IAS1
نن الىـوذ اإلااليت
ادختذ

الىِاإلا اإلاياػسب اإلاام مخٌاثلت ج اما مع معااملا اإلاياػ ت الس ليت مع

بعى اإلالٌلةاث

صا هاجج اً ج نب اإلاطجعيت الفط هىفوهيت

ئاساز كياغت الىِاإلا

اإلاياػسب اإلاام الجساس ،نما ؿيلها ميخوا ا هو ميسز بهسذ حؼهيل ا ليت اإلالاضهت (ه ً جسا ٌ)،
معااملا اإلاياػ ت الس ليت ليؽ لها ؿيل معملن ؿطيٌت نن جيخوي ا ت س نزوى مً العىاكط

نما

ألاػاػيت.
-

امليزانيت :سز الىِاإلا اإلاياػسب اإلاام ًطيلت اطهها ،التب حعخ س ثاألػاغ ا ت جلؼيم ول مً
ألاكوٌ الخلوإلا ئمت اىاكط جاضيت ،ندطا غملا جاضيت ،يعخ س صا الخلؼيم نػاػا ا ت
اإلاسة العمىيت ل لاء ألاكل ن الػخيلاق الالتزاإلا .جلسض صه اإلاسة ثازنى اـطة ( )12ؿهطا،
ثاإلها ت ئمت ضؤ غ ألامواٌ الخاكت ثاليؼ ت للخلوإلا ،اطجب ألاكوٌ ؼب زضجت ػيولتها
الخلوإلا ؼب زضجت الاػخيلاق ثاإلها ت ئمت م سن الؼىويت
اإلاخسا لت غملا اإلاخسا لت

الخفطكت ثملن العىاكط

صا الىوع مً الخلؼيم لم اىً مع وٌ ثة ؼب الىِاإلا اللسام.

ثاإلها ت ئمت شلً ان اإلاملزاهيت الجساسة جخو ً ثاإلها ت ئمت ال ياهاث الخاكت ثالؼىت اإلااليت
التب ناسث يها ،ثياهاث الؼىت اإلااليت الؼاثلت لها ،شلً برطن الؼ ا ثاجطاء ا لياث
اإلالاضهت.
35
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جذول النخائج ا اضة ثيان ملخم لألا اء اإلاىخوجاث اإلاىجعة مً الىيان دتٌ الؼىت اإلااليت.

-

ال اإدص

الةؼاب جاضير الخيليل ن جاضير السةب .يباظ ثالخفليل الىديجت اللا يت

للؼىت اإلااليت الطبظ /الىؼب ن الخؼاضة .ىان جٌاثم ثملن الىِاإلا اإلاياػسب اإلاعياض اإلاياػسب
ضكم  IAS1ي ا اذم جس ٌ الىخاةج يؼب الفلطة  230مً اللطاض اللازض

 25ماضغ

 2009جس ٌ الىخاةج و ثيان ملخم لألا اء اإلاىخوجاث اإلاىجعة مً اإلاإػؼت دتٌ الؼىت
اإلااليت ال اأدص

الةؼاب جاضير الخيليل ن جاضير السةب يباظ الىديجت اللا يت للؼىت

اإلااليت ضبظ ا دؼاضة ،كسإلا الىِاإلا اإلاياػسب اإلاام ه وشجملن لخلسام جس ٌ الىخاةج (هفؽ
الٌطق التب الط ا اإلاعياض الس م )
-

ا:

ئما ثواػٌت جيليل ألاا اء ؼب ً يعتها ،الصي يؼ ظ ثخيساس مجاميع الدؼيملا الطةيؼيت
(الهامف إلج ام  ،اللي ت اإلاوا ت ،الفاةى ؤلاج ام )؛
ئما جطن الةطيت للىيان ثااسازه ؼب الوُاةف.

-

نما ؿيل اطهة ع ت اىؽ الىِاإلا اإلاياػسب اإلاام الصي سز جس ٌ اإلاعياض الس م لم ايسز ني
حؼلؼل ن ؿيل لعطهة ،لىً اجب نن يـ ل هيس نزوى العىاكط الخاليت ( ؼب الفلطة  82مً
اإلاعياض):
-

ؤلااطازاث هخاةج ألاوـٌت الدـريليت

-

جياليف الدـريل؛

-

لم الـطواث الةليفت اإلاـاضيع اإلاـتاهت ألاضبا

-

ألاا اء الوطيبيت؛

-

الىديجت مً اليـاًاث العازات  /غملا العازات؛

-

الطبظ ا الخؼاضة للس ضة الجاضيت؛

-

الخؼاةط؛

جذول خركت (حغيراث) رؤوش ألامىال الخاصت :ؼب الفلطة  250مً اللطاض اللازض 25

ماضغ  2009يـيل جس ٌ حرملا ألامواٌ الخاكت جيليت للةطواث التب نزطث ول لل مً الفلوٌ
التب جدـيل مهها ضؤ غ ألامواٌ الخاكت للىيان دتٌ الؼىت اإلااليت ،نما اإلاعلوماث اإلاٌلوب جلسا ها
صا الجس ٌ جذم الةطواث ي هفؼها العىاكط اإلاٌلوب اطهها

اللاة ت ؼب الفلطة  106مً

اإلاعياض الس م  ias1اإلاطج ٌت ث ا ا :
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 الىديجت اللا يت للؼىت اإلااليت؛ ني ضبظ ن دؼاضة الفتاة؛ -حرملااث الٌطيلت اإلاياػبيت جصةيياث ألادٌاء اإلاسجل جأزملا ا م اؿطة

ضؤ غ ألامواٌ ،ني نزط

الخرملااث الؼياػاث اإلاياػبيت جصةيظ ألادٌاء ئاخ ازا ا ت اإلاعياض IAS 8؛
 اإلاىخوجاث ألاا اء ألادطا اإلاسجلت م اؿطة ضؤ غ ألامواٌ الخاكت ه ً ئًاض جصةيظ ندٌاءامت ،ني ئج ام مذخلف اىاكط ئاطازاث نا اء الس ضة اإلاسضجت م اؿطة ه ً لوق اإلالىيت؛
 ا لياث الطػ لت (ؤلاضجفاع ،ؤلاهذفان ،الدؼساس )...،ني الع لياث الطنػ اليت مع اإلاتن؛ -جوظيع الىديجت الخذليلاث اإلالطضة دتٌ الؼىت اإلااليت ني ضكيس ألاضبا اإلايخجعة

ثساات نهاات

الفتاة مع جوهيظ مذخلف الخرملااث التب ًطنث اليها.
 املالخم (املالخظاث) يـخ ل ملةم الىـوذ اإلااليت ا ت معلوماث جىدس ب ًابعا اما مفيسة لفهمالع لياث الواضزة الىـوذ اإلااليت ،جذم صه اإلاعلوماث الىلاي الخاليت:
 اللوااس الٌطق اإلاياػبيت اإلاعخ سة إلاؼً اإلاياػ ت ئاساز الىـوذ اإلااليت ،ني ملخم للؼياػاثاإلاياػبيت اإلاعخ س إلاؼً اإلاياػ ت ئاساز اللواةم اإلااليت؛
 مى تث ؤلااتإلا الوط ضيت لفهم الىـوذ اإلااليت ،ني ؤلا لا اث اً ألاكوٌ الخلوإلا نيمعلومت جخعلم ثيليلت اإلاطهع اإلاام .
.2.1.4كائمت الخذفلاث النلذيت : IAS7
السإلا جس ٌ ػيولت الخعيىت (الخس لاث الىلسات) معلوماث وٌ مساديل اإلاإػؼت ملاضيفها
الةاكلت دتٌ الس ضة اإلااليت ه ا يعخبا مإؿط ا ت هجاات اإلاإػؼت
اللواةم اإلااليت اهدـاضا اػخذساما

الدؼيملا اإلاام  ،يعخبا مً ثملن نهثا

مذخلف ز ٌ العالم هِطا لأل يت الى ملاة التب اىدؼيها ثاإلها ت

ئمت اإلاملزاهيت ،شلً ثفول كي ت ن يت اإلاعلوماث التب السمها إلاذخلف اإلاؼخذسمملن مً مؼملااً،
مؼدث طيً ،ميللملن ماليملن ئزاضة الوطاةب ،للس هم الىِاإلا اإلاياػسب اإلاام الجساس ا ت هط ضة
ئاساز اطن كاة ت الخس لاث الىلسات م مخٌل اث اإلاعااملا اإلاياػبيت الس ليت ،ي يعخبا مً ثملن
اللواةم اإلااليت ؤلاج اضيت الواجب اطهها نهاات ول ز ضة ماليت ،ه ا ضز صا الجس ٌ ه ً اللواةم
الههاةيت ؤلالعاميت التب هم اليها اإلاعياض  IAS1نما ميخواه ًطيلت ئاسازه لس جىا لها اإلاعياض  IAS7و
مخٌاثم ج اما مع ما جاء اة الىِاإلا الةاػسب اإلاام .
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يؼب الفلطة  240مً اللطاض اللازض  25ماضغ  2009الهسذ جس ٌ جس لاث الخعيىت و
الىـوذ اإلااليت نػاػا لخلييم مسا كسضة الىيان ا ت جوليس ألامواٌ هصلً اإلاعلوماث

ئاٌاء مؼخع

بـأن اػخذساإلا صه الؼيولت اإلااليت ،بالخام السإلا صا الجس ٌ مسادل مذاضج اإلاوجوزاث اإلااليت
الةاكلت نزىاء الؼىت اإلااليت ؼب ملسض ا جلىف زل

ئاث:

 الخس لاث الىلسات اإلاطج ٌت ثأوـٌت الدـريل؛ الخس لاث الىلسات اإلاطج ٌت ثأوـٌت ؤلاػدث اض؛ الخس لاث الىلسات اإلاطج ٌت ثالخ ويل.يخم اطن كاة ت الخس لاث الىلسات ثأػلوبملن

ا:

 ألاصلىب املباشر :ي اخم اطن ول ئت مً ئاث الىلسات ؤلاج اليت اإلاس وات اإلايللت؛ ألاصلىب غير املباشر :اخم ث وجبها حعسال كا الطبظ ن الخؼاضة ثأزط الع لياث شاث الٌ يعتغملا الىلسات:


العىاكط غملا الىلسات مثل ؤلا ختواث اإلاذع هاث...؛



الخرملااث دتٌ الفتاة اإلاذع ن اإلاساىون الساةىون الع لياث الدـريليت؛



ثاق العىاكط التب حعخبا نزاض ا الىلسات داكت ثاألوـٌت ؤلاػدث اضيت ن الخ ويليت

.2.4املعيار ألاخذاث الالخلت لخاريخ إكفال امليزانيت ( :IAS10دالس ج اٌ الجعاضاث،2015 ،
اللفياث )60-59
اأدص صا اإلاعياض ن يخة مً نن ئاساز اللواةم اإلااليت جسكيلها اخٌلب تاة ظمىيت كس ج خس لعسز
مً الـهوض بعس جاضير ئهتهاء الؼىت اإلااليت ،نن ىان بعى اإلاعلوماث ألا سار كس جِهط دتٌ جلً
الفتاة اٌلم اليها ألا سار الت لت التب كس جيون لها ئوعياػاث ا ت ميخوا اللواإلا اإلااليت ،م ا
اخٌلب ندص ا بعملن ؤلااخ اض ن ؤلا لا اهها ه ً ؤلااوا اث اإلاطا لت لللواةم اإلااليت ،داكت ئشا
واهذ جلً الةسار جو طيت يإزط اسإلا ؤلا لا اهها ا ت كسضة مؼخذسمو اللواةم اإلااليت

ئجذاش

اللطاضاث الؼلي ت ىا اجب جوهييها اً ًطيم:
-

ً يعت الةسر؛

-

جلساط ألازط اإلاام لةسر ن شهط اسإلا ئمياهيت جلساطه.
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و مخٌاثم ج اما مع ما جاء
الفلطة  8-230مً اللطاض اللازض

هم كاهون الىِاإلا الةاػسب اإلاام  .ي

ؼب الفلطة 8-260

 25ماضغ  2009ئشا ًطنث وازر الب جاضير ئكفاٌ الؼىت

اإلااليت جاضير ئاساز الىـوذ اإلااليت ،لم جإزط

هع ألاكل ن الخلم ثاليؼ ت للفتاة الؼاثلت

لإلكفاٌ ،ت هطض إلجطاء جصةيظ (جلويم) غملا اهة اج ب ؤلاؿاضة(ؤلااتإلا) ئليها

اإلالةم ،نما ئشا واهذ

شاث ن يت ثيي ا ىً نن اإزط ئغفالها اللطاضاث التب اخذص ا مؼخع لو الىـوذ اإلااليت ىا اجب
جوهييها اً ًطيم ً يعت الةازر جلساط الخأزملا اإلاام ن ألاػ اب التب ججعل الخأزملا اإلاام ال ا ىً
جلساطه.
.3.4حغيير الضياصاث املداصبيت ،الخلذيراث وجصحيذ ألاخطاء ( IAS8الجطيسة الطػ يت،2008 ،
كفيت )87
اطجع الؼبب الطةيس ب لوهع صا اإلاعياض ئمت نن ئاساز اللواةم اإلااليت يعخ س ا ت مج وات مً اإلا ازب
ألاػؽ ألااطاذ اإلا اضػاث اإلاياػبيت الؼاةسة ،ه ا يعخ س ئاساز اللواةم اإلااليت

بعى الةاالث

ا ت جلساطاث ؤلازاضة ل عى ألامو ض التب جإزط ا ت اىاكط اللواةم اإلااليت ،مثل جلساط الع ط ؤلاهخاج
لألكوٌ غملا اإلاخسا لت جلساط الساون اإلاـيون
اإلا ازب ألاػؽ اإلاياػبيت

جيليلها .هِطا لوجوز مط هت

جٌ يم بعى

جلساطاث ؤلازاضة ل عى ال ىوز جاء صا اإلاعياض ليرٌي يوضح ألاػؽ

اإلا ازي الواجب مطاااتها اىس ئاساز اللواةم اإلااليت لعيازة زضجت اإلاتءمت اإلاوزوكيت ،ثاإلها ت ئمت شلً
ان اإلاعياض يرٌي هيفيت معالجت ألادٌاء التب ا ىً نن جيسر

الفتااث الؼاثلت ييون لها جأزملا ا ت

ملساكيت متءمت اللواةم اإلااليت .ي يؼ ظ لل إػؼت حرملا

الؼياػاث الٌطق اإلاياػبيت

الةاالث التب اخٌلبها اللاهون ن يئت هع اإلاعااملا اإلاياػبيت ئشا وان شلً مً ؿأهة جلسام اطن نهثا
متءمت لأل سار الع لياث

اللواةم اإلااليت الخاكت ثاإلاإػؼت .كس ج نى الىِاإلا اإلاياػسب اإلاام

ثىفؽ حعطيف الؼياػاث اإلاياػبيت ه ا ضزث ه ً اإلاعياض  IAS8ا ت ننها ؤلاجفاكياث اإلاياػبيت
اللااسات ،الخلاةم الىوايت ،اإلا ازب اإلاياػبيت ألاػاػيت ،هصا اللوااس اإلا اضػاث ؤلاجطاءاث
الخاكت اإلاٌ لت مً ًطذ هيان ما إلاساز الىـوذ اإلااليت اطهها (الجطيسة الطػ يت،2009 ،
كفيت  ،)87ثاإلها ت ئمت ؿط ي جوب الخريملا الؼياػاث الٌطق اإلاياػبيت.
حعخبا الفلطة  138مً اللطاض اللازض  25ماضغ  2009ملاثلت ج اما لىٌاق جٌ يم اإلاعياض الس م
ي جىم ا ت:
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 جسضج حريملااث الخلساطاث اإلاياػبيت اإلا ييت ا ت معلوماث جساسة ن ا ت ججطبت ن ول ،التب حؼ ظثالةلوٌ ا ت ئاتإلا ن ول،

الىديجت اللا يت للؼىت اإلااليت الجاضيت ن الؼىواث اإلااليت

اإلاؼخل ليت ئشا واهذ الخريملااث جإزط يها ناوا ،ني اإلاعالجت اإلاياػبيت الدخياض جٌ يم مذخلف
الؼياػاث (الٌطق) اإلاياػبيت؛
 جذم حريملااث الٌطق اإلاياػبيت حعساتث اإلا ازب ألاػؽ ،الاجفاكياث اللوااس اإلا اضػاثالخلوكيت التب اٌ لها ني هيان إلاساز جلساط هـو ها اإلااليت ،ني اإلاعالجت اإلاياػبيت للخرملا
الخلساطاث اإلاياػبيت؛
 -اجب نن اخم جلسام الخأزملا ا ت هخاةج الؼىواث اإلااليت الؼاثلت ألي حريملا

الٌطيلت اإلاياػبيت ن

لخصةيظ دٌأ نػاس ب ،الب موا لت نجهعة الدؼيملا اإلاإ لت اليها ،هخصةيظ الهفخا الىخاةج الرملا
موظات ،هيفيت الخعامل مع ألادٌاء؛
 اثبذ جأزملا حريملااث الخوجهاث الج اةيت اإلاىاػ ت للؼىت اإلااليت الجاضيت هديجت الؼىت اإلااليت .ه ا والةاٌ اإلاعياض الس م الط ثأن ألازاض الوطيبيت لخلويب ألادٌاء اإلاخعللت ثالفتااث الؼاثلت الخعساتث
ثأزط ضجع التب جخم اىس ئجطاء حريملااث

الؼياػاث اإلاياػبيت يخم حرٌيت اإلاياػ ت ؤلا لا

اهها ه ً معياض اإلاياػبيت الس م " IAS12هطاةب السدل"
ما ا ىً مت ِخة و نن اإلاعياض اإلاياػسب الس م كس نػهب

ؿط بيان العساس مً اللوااا التب

جطج ٍ ث وهوع اإلاعياض صا ما لم اخو ىة هم كاهون الىِاإلا اإلاياػسب اإلاام الصي جو ً ئؿاضاث
غملا زكيلت.
.4.4ألادواث املاليت :وإلافصاح :IFRS7
جم ئكساض اإلاعياض  IFRS 6لخذليلة لٍ لإل لا اإلاخعلم ثاإلاذاًط الىاججت اً الخعامل
ثاألز اث اإلااليت،

و ثصلً نلغت وا ت ال ىوز اإلاخعللت ثاإل لا

الجعء اإلاخعلم ثلوااا اطن ألاز اث اإلااليت لٍ
اإلاخعلم ثاإل لا

ػىت  ،3446ه ا جم ثالراء اإلاعياض IAS24

اللواةم اإلااليت لل ىون اإلاإػؼاث اإلااليت اإلا ازلت

ؤلا لا اث ا ت ألاز اث اإلااليت مع بعوها

م اإلاعياض  IAS23ؤلاثلاء ا ت
هت  ،3444وهع ثصلً ول

معياض جساس .حعخبا مخٌل اث معياض ؤلاثتم اإلاام الس م

″ IFRS7ألاز اث اإلااليت – ؤلا لا " مى لت لل ازب الخاكت ثاالاتااذ اللياغ اطن ألاكوٌ اإلااليت
الالتزاماث اإلااليت الواضزة معياض اإلاياػ ت الس م ( . IAS 32 IAS39هواٌ ك ااخ )3442 ،
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ؼب هم الفلطة  1—122ئمت غاات  2-121مً اللطاض اللازض  25ماضغ  :2009اطذ ألازاة
اإلااليت ا ت ننها الس جتاجب الية

آن ا س نكوٌ ماليت لىيان ما دلوإلا ماليت ن نزاة ضؤ غ نمواٌ

داكت لىيان ا س (الجطيسة الطػ يت ،2008 ،كفيت .)11

و هفؽ الخعطيف الصي كسمة معياض

اإلاياػ ت الس م  IFRS7ئال ان الىِاإلا اإلاياػسب اإلاام ندص صا الجعء ثالصاث مً اإلاعياض الس م IAS32
ه ً مؼوزجة اإلاعسة ػىت  2004لم اسدل اليها ني حعساتث ئمت غاات اليوإلا.
يهسذ  IFRS7ئمت مٌال ت الـطواث ثاإل لا اً معلوماث وٌ ألاز اث اإلااليت لخ ىملن
مؼخذسمي اللواةم اإلااليت مً معط ت:
-

ن يت ألاز اث اإلااليت لخلييم ألازاء الوهع اإلاام للـطهت؛

-

ً يعت مسا اإلاذاًط الىاؿئت اً ألاز اث اإلااليت.

ئال ان اإلاعياض الس م وان نهثا جفليت مً الىِاإلا اإلاياػسب اإلاام ي ا اذم ؤلا لا اث جخعلم
ثاإل لا اث الىوايت الخاكت ثاإلاذاًط ن ساذ ػياػاث ؤلازاضة ،ؤلا لا اث ه يت جخو ً ملخلا
ل ياهاث ه يت مذخلطة ئ لا اث اً اإلاذاًط اإلاذخلفت (ؤلا لا اً مذاًط ؤلاةخ ان ،مذاًط
الؼيولت مذاًط الؼعط).
.5جدليل النخائج:
يهسذ الىِاإلا اإلاياػسب اإلاام بـيل نػاس ب ئمت جلطيب اإلا اضػاث اإلاياػبيت الجعاةطيت ثاإلاعااملا
اإلاياػبيت الس ليت ،يِهط شلً مً دتٌ العساس مً مفا ي ة اإلاؼخي ٌت مً اجة اإلاعااملا ثاإلها ت
ا ت ألا ساذ اإلاطجو جيليلها مً الىِاإلا اإلاياػسب اإلاام مخٌاثلت مع ن ساذ معااملا اإلاياػبيت الس ليت،
ااساز كواةم ماليت ثاإلاخ از ا ت الىِاإلا اإلاياػسب اإلاام ػي ىيها كفت اإلالساكيت الل وٌ العاإلا
لسا اإلاخعاململن

ألاػواق اإلااليت الس ليت حؼهل ثصلً ا لياث اإلالاضهت ئجذاش اللطاضاث ؤلاػدث اضيت

ي ػيؼااس صا

هم اإلاىاخ ؤلاػدث اضي الجعاةطي بالخام ئػخلٌاب ئػدث اضاث نجىبيت نهثا،

ه ا ػيٌوض يط ع مً مؼخوا اإلاهىت يفخظ اإلاجاٌ نما دطج الجامعاث اإلاعا س ػوق الع ل الس ليت.
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.6خاجمت:
م ا ػ م ا ىً اللوٌ ئن الىِاإلا اإلاياػسب اإلاام معااملا اإلاياػ ت الس ليت كس لم مخٌل اث
ؤلا لا الس م ما اإيس الفطهيت اإلاعخ سة للسضاػت .ي مخٌل اث ؤلا لا التب ضزث
اإلاياػبيت الس ليت تى ػىت  3443لىً ز ن الخوػع
إلاعااملا اإلاياػ ت الس ليت صا الىجا

اإلاعااملا

الخفاكيل ،بؼبب ج وزه اسإلا مؼااطجة

جيليم مخٌل اث ؤلا لا الس م ن يخة .ى ا و معط ذ نن

معااملا اإلاياػ ت الس ليت جخ ملز ثالخرملا اإلاؼخ ط لخخ اش ى مع الخٌوضاث لخيوالث ا ت الؼا ت الس ليت،
مثت اللي ت العازلت ؤلاهخلازاث التب جهذ لها بعس ألاظمت اإلااليت لؼىت  2008ج ذ ئاازة الىِط
اإلاعااملا الخاكت ثاألز اث اإلااليت ئكساض اإلاعياض  IFRS13داق ثاللي ت العازلت ،ػىت  ... ،2011لصا
جب الع ل ا ت حعسال الىِاإلا اإلاياػسب اإلاام ث ا اخ اش ى الخرملااث التب سزذ ،ػخيسر ،معااملا
اإلاياػ ت الس ليت ،إلاا ال لس يؼااس صا

هع معااملا مياػ ت جعاةطيت جختةم مع ثيئتها اإلاياػبيت

شلً ثاؿطان وا ت الفاالملن مجاٌ اإلاياػ ت (مهىيملن ،نوازا يملن جهاث يوميت).
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 -7كائمت املراجع
باللغت العربيت
 -4خييت كا و ، .)2016( .نبعاز اللياغ ؤلا لا

م الىِاإلا اإلاياػسب اإلاام الجعاةطي

ُل

الخوجة هيو معااملا ؤلاثتم اإلاام الس ليت ، .،،نًط ت زهخوضاه .وليت الاكخلاز جامعت ؿلف.
-2ن س كااس هوض الساً ػعيسي ا س الةليم .)2015( .،مسا ئلتزاإلا اإلاإػؼاث الجعاةطيت ث خٌل اث
ئاساز اللواةم اإلااليت

ؤلا لا اً الؼياػاث اإلاياػبيت اإلاؼخذسمت

ُل الىِاإلا

اإلاياػسب اإلاام –زضاػت ايىت مً اإلاإػؼاث ، -العسز .1مجلت العلوإلا الاكخلازات الدؼيملا
العلوإلا الخجاضيت.
-3الجطيسة الطػ يت .)2007( .اإلاازة  03مً هفؽ اللاهون ضكم  11-07اللازض الجطيسة الطػ يت ضكم
 74ثخاضير  25هو با  2007اإلاخو ً للىِاإلا اإلاياػسب اإلاام  .جطيسة ضػ يت  .الجعاةط.
-4الجطيسة الطػ يت .)2008( .اإلاطػوإلا الخىفيصي ضكم  156-08اللازض

الجطيسة الطػ يت ضكم 27

ثخاضير  26ماي  2008اإلاخو ً جٌ يم ن ياإلا اللاهون ضكم  .11-07ق ق.37-22 :
-5الجطيسة الطػ يت - .)2009( .اللطاض اإلاإضخ  26جويليت  2008الجطيسة الطػ يت ضكم  19اللازضة
 25ماضغ  2009ايسز كوااس الخلييم اإلاياػ ت ميخوا الىـو اث اإلااليت اطهها هصا
مس هت الةؼاثاث كوااس ػملا ا.
-6ثً طوو غىيت ، .)2015( .الخىِيم اإلاياػسب

الجعاةط جيسااث جٌ يم الىِاإلا اإلاياػسب اإلاام ،

العسز  ،44جامعت ا س الة يس مهطي كؼىٌيىت  .،2مجلت العلوإلا ؤلاوؼاهيت ؤلاجخ اايت.،
-7دالس ج اٌ الجعاضاث ، - .)2015( .مذخلط اإلاعااملا اإلاياػبيت الس ليت  .، ،2015مٌ وات جامعيت.
وليت الاكخلاز ،جامعت كاكسي مطبا

ضكلت الجعاةط.،

-8دليل ا س الطظاق ،ا يسي وعي ت ، .)2011( .ؤلا لا اإلاياػسب ثملن مخٌل اث الاهخلاٌ ئمت الىِاإلا
اإلاياػسب اإلاام  SCFجيسااث ال يئت الجعاةطيت

 .،IAS/IFRSاإلالخلى الس م

ُل الةوه ت اإلاعااملا اإلاياػبيت الس ليت

وٌ ؤلا لا اإلاياػسب اإلاام

-9ض ال واغ الالت( .،ثت جاضير) .اللياغ ؤلا لا اإلاياػسب

مواجهت اإلاعااملا اإلاياػبيت .ال ليسة
اللواةم اإلااليت لل لاضذ ز ض ا

جطؿيس كطاضاث الاػدث اض .،ضػالت ماجؼخملا .،جامعت حـطيً ،ػوضيا.
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-10ظغساض ن س ػفملا مي س .)2009( .،دياض الجعاةط ثالخىيف مع مخٌل اث ؤلا لا

اإلاياػ ت الس ليت ( ،،)IAS/IFRSالعسز  ، 07جامعت ؿلف الجعاةط  .،مجلت ال ا

م معااملا
.

-11كسالي مؼعوز ،كسالي إاز ، .)2013( .اوعياغ الىِاإلا اإلاياػسب اإلاام  scfا ت ػياػاث
ؤلا لا

الجعاةط . ،ملخلى ًنب وٌ اكع آ اق الىِاإلا اإلاياػسب اإلاام

اإلاإػؼاث

اللرملاة اإلاخوػٌت الجعاةط .،جامعت الوازي.،
-12ااؿوض هخوؾ ، .)2009( .مخٌل اث جٌ يم الىِاإلا اإلاياػسب اإلاو س ()ISA/IFRS

الجعاةط، ،

العسز الؼازغ ،جامعت ؿلف الجعاةط .،مجلت ئكخلازااث ؿ اٌ ئ طيليا.
-13ا س الىطيم نثو ملٌفى .)2002( .ؤلازاضة الخىِيم .اللا طة ،ملط  :مج وات الىيل العطبيت لليـط
الخوظيع.
 -14خييت ثىٌاؾ .)2012( .،ز ا ع جو يس اإلاعااملا اإلاياػبيت الس ليت ُل العوإلات ( الت الجعاةط).، ،
ضػالت زهخوضه غملا ميـوضة .وليت الاكخلاز جامعت الجعاةط.3
-15مي س طيس الصةً ،ػعيس مي س اإلالطي .)1997( .ئزاضة ألاا اٌ  .ملط :الساض الجامعيت .
-16معتز ثط ان ج يل العىط( .ثت جاضير) ، .نزط مؼخوا ؤلا لا اإلاياػسب ا ت جسااياث ألاظمت اإلااليت
اللٌاع اإلالط ألاضزوي .،ضػالت ماجؼخملا .،جامعت الـطق ألا ػٍ ،ألاضزن.
17هواٌ ك ااخ  ، .)2013( .نزط ؤلا لا

م معااملا اإلاياػ ت الس ليت ا ت جوزة اإلاعلومت اإلاياػبيت.،

اإلالخلى الس م الثال  :آلياث جٌ يم الىِاإلا اإلاياػسب اإلاام الجعاةطي مٌاثلخة مع معااملا
اإلاياػ ت الس ليت جأزملاه ا ت جوزة اإلاعلومت اإلاياػبيت .،الوازي.
 -18ليس هاج الجيام  ، .)2007( .هِطيت اإلاياػ ت ،ميـوضاث ألاوازا يت العطبيت .،،الساه طن.

باللغت الاجنبيت
19-Djelloul BOUBIR. (2015). , les provision comptables en SCF-IFRS

fondements théorique exercice applicatifs, imprimé par Sarl Laser
plus, ,. alger.
20-Rabeh tafighoult. (2015). , le system comptable financier –la
comptabilité financière selon les normes comptable algériennes, 1er
édition, Imprimé par EURL Aurès Emballages. ,algére,.
21http://rcweb.luedld.net/rc7/06-16A1705926.pdf
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ملخص :تهضف هظه الضعاؾت الى الخػغف غلى صعحت مماعؾت الخسؼُؽ الاؾتراجُجي الدؿىٍلي ،ومضي
جؤزير طلً غلى الُلظت الخىافؿُت في مئؾؿت مىبُلِـ املضًغٍت الجهىٍت غىابت ،وللض أشاعث الىخاتج
املخىصل اليها بػض املػالجت إلاخصاتُت باالغخماص غلى بغهامج  ،spssالى وحىص غالكت أزغ طاث صاللت
اخصاتُت بين مماعؾت الخسؼُؽ الاؾتراجُجي الدؿىٍلي و الُلظت الخىافؿُت ،وبىاءا غلى طلً فلض
كضمذ الضعاؾت حملت مً الخىصُاث ،التي مً شؤنها أن جدؿً الىطؼ الػام.
الكلمات املفحاحية :الخسؼُؽ الاؾتراجُجي الدؿىٍلي ،الُلظت الخىافؿُت ،مئؾؿت مىبُلِـ .
ثصنيف M31 ;Q13:JEL

Abstract:
this study aims to find the degree of practice of strategic
in Mobilis Strategic vigilance marketing planning and his impact to
Company Direction of Annaba, after statistical treatment depending
on the program of spss the results indicated relationship between the
strategic marketing planning and Strategic vigilance, and based at
that the study provided a list of recommendations.
Keys words: strategic marketing planning, Strategic vigilance,
Mobilis Company
JEL Calssification Codes: M31 ;Q13
* املئلف املغؾل :ط.د/داًسة غبد الحفيظ  ،إلاًمُل hafaboite@gmail.com :
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(أثس ممازطة الحخطيط الاطتراثيجي الخظويلي غلى اليلظة الحنافظية للمؤطظة)

 .1ملدمة:
وىصان ،بالهبيري ،واوغ  ،wangهىهُا ،وغيرها مً املئؾؿاث واهذ في ًىم مً ألاًام عاتضة في
مجالها ،ولىنها لم جخمىً مً املدافظت غلى مياهتها في ألاؾىق الػاملُت ،فالبِئت الخىافؿُت وما جدمله
مً جللباث وجدىالث صفػذ باملئؾؿت الى الاهخمام أهثر بالخدؿين والخؼىٍغ املؿخمغ في مؿخىي املىخج
والخضمت امللضمت اال أن هظا ألازير ال ًمىً أن ًخم بصفت غشىاتُت ،فاألمغ ٌؿخضعي صعاؾت مػملت
ملخغيراث البِئت الخاعحُت ،والىكىف غلى هُفُت جؤزيرها غلى املئؾؿت مً زالٌ جدضًض الفغص التي
جدُدها والتهضًضاث التي جفغطها غليها ،ألامغ الظي فغض جبني الخىحه الاؾتراجُجي وحػله خخمُت البض
منها في حمُؼ املجاالث زاصت فُما ًخػلم باملجاٌ الدؿىٍلي ،مً زالٌ مماعؾت الخسؼُؽ الاؾتراجُجي
الدؿىٍلي وحػله مً أولىٍاث املئؾؿت ،والظي ٌػخمض غلى صعاؾت الؿىق وبدىر الدؿىٍم والخؼىٍغ
بمسخلف أشياله ،والظي ًىبثم غىه الاؾتراجُجُت الدؿىٍلُت التي تهخم بيل ما ًخػلم باملىخج والخضمت
والدؿػير والاجصاٌ وغيرها مً الػىامل التي جدىم غلى كىة املئؾؿت في الؿىق الظي جيشؽ فُه ،ان
هظا وله وأهثر ٌشيل بصفت ألُت هظام ًلظت اؾتراجُجي حؿىٍلي ٌؿاهم في عصض وحلب ول ما ًخػلم
باملىافؿين ،بضءا مً مػغفت أهم الىاشؼين في الؿىق الى جدضًض هلاغ كىتهم وطػفهم و أهضافهم
املؿخلبلُت ،وغلى أؾاؽ ما جم طهغه ًمىً أن هؼغح إلاشيالُت الغتِؿُت الخالُت:
ما مدى ثأثير ممازطة الحخطيط الاطتراثيجي الخظويلي غلى اليلظة الحنافظية في مؤطظة
موبيليع؟
وٍخفغع غً هظه إلاشيالُت ألاؾئلت الخالُت:
-

الى أي مضي ًئزغ الخسؼُؽ الاؾتراجُجي الدؿىٍلي غلى الاهخمام بالؼباتً؟

-

الى أي مضي ًئزغ الخسؼُؽ الاؾتراجُجي الدؿىٍلي غلى صعاؾت املىافؿين الحالين؟

-

الى أي مضي ًئزغ الخسؼُؽ الاؾتراجُجي الدؿىٍلي غلى طبؽ الؿُاؾت الدؿػيرًت؟

و هبحابت غلى هظه الدؿاإالث هلترح الفغطُت الغتِؿُت الخالُت:
-

جىحض غالكت جؤزير طاث صاللت اخصاتُت بين الخسؼُؽ الاؾتراجُجي الدؿىٍلي و الُلظت
الخىافؿُت ،والتي بضوعها جخفغع الى الفغطُاث الخالُت:

-

7:

جىحض غالكت طاث جؤزير اًجابي بين الخسؼُؽ الاؾتراجُجي الدؿىٍلي و الاهخمام بالؼباتً؛

« مجلت امللغٍؼي للضعاؾاث الاكخصاصًت واملالُت ،املجلض ،1الػضص  ،1حىان »7117

ص ص 76-57:

صاًغة غبضالحفُظ

-

(أثس ممازطة الحخطيط الاطتراثيجي الخظويلي غلى اليلظة الحنافظية للمؤطظة)

جىحض غالكت طاث جؤزير اًجابي بين الخسؼُؽ الاؾتراجُجي الدؿىٍلي و صعاؾت املىافؿين
الحالين؛

-

جىحض غالكت طاث جؤزير اًجابي بين الخسؼُؽ الاؾتراجُجي الدؿىٍلي و طبؽ الؿُاؾت
الدؿػيرًت.

.1.1أهمية الدزاطة:
حؿخمض الضعاؾت أهمُتها مً أهمُت املفاهُم التي حػالجها ،فللخسؼُؽ الاؾتراجُجي الدؿىٍلي
مياهت بالغت في املئؾؿاث في الىكذ الغاهً ،الظي ٌشهض مؿخىي غالي مً املىافؿت ،ألامغ الظي
ٌؿخضعى إلاغضاص حُضا ملا ؾخلىم به مؿخلبال في اػاع ما ٌؿمى بالُلظت الخىافؿُت ،ولػل أخىج
املئؾؿاث لهظا الخىحه هي املئؾؿاث طاث الؼابؼ الخضمي ،هظا ما أصي بىا الى اؾلاغ هظه الضعاؾت
غلى أخض أبغػ مخػاملي الهاجف الىلاٌ وإلاهترهذ الجُل الثالث ،بغُت حشخُص واكؼ املفاهُم املخؼغق
اليها في هظه الضعاؾت.
.1.1أهداف الدزاطة:
حؿعى هظه الضعاؾت الى جدلُم حملت مً ألاهضاف و التي ًمىً اًجاػها في الىلاغ الخالُت:
-

جىطُذ مفهىم ول مً الخسؼُؽ الاؾتراجُجي الدؿىٍلي والُلظت الخىافؿُت جبؿُؼه وججغٍضه مً
الغمىض؛

-

جبُان ألاهمُت املترجبت غً مماعؾت الخسؼُؽ الاؾتراجُجي الدؿىٍلي في املئؾؿت ،واؾخػغاض
الخؼىاث التي ًخم مً زاللها؛

-

ابغاػ ػبُػت الػالكت اللاتمت بين ول مً الخسؼُؽ الاؾتراجُجي الدؿىٍلي والُلظت الخىافؿُت في
املئؾؿت؛

-

جلضًم الخىصُاث والاكتراخاث الالػمت التي مً شؤنها جدؿين الىطؼ الػام.

.1الحخطيط الاطتراثيجي الخظويلي:
ٌػض الخسؼُؽ الاؾتراجُجي أمغ طغوعي ألي مئؾؿت فهى ٌؿاغضها في جدلُم أهضافها
الدؿىٍلُت واكخىاص الفغص الدؿىٍلُت ،وهظا ما كامذ به ؾامؿىهج  SAMSUNGفي اػاع جدضي
املاء الباعص  ICE BUCKET CHELLENGEللتروٍج لهاجفها حاالكس ي اض  5لخميزه بملاومت املُاه ،فللض
زاطذ الخدضي وهجحذ فُه ،وللض ازخاعث ؾامؿىهج زالر هىاجف مىافؿت آًفون أض  5و HTC
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 ONE 8Mولوميا  939مً هىهُا ؾابلا وماًىغوؾىفذ خالُا فهاجه ألازيرة ال جدخىي غلى هظه
الخاصُت وبالخالي أخغحتها.
.1.1جػسيف الحخطيط الاطتراثيجي الخظويليٌ :ػغف بؤهه:
إلاحابت غلى ؾئالين وهما :ما هى غملىا الحالي ،وماطا ًجب أن ًيىن في املؿخلبل؟؛
جدضًض وجدلُل الفغص البضًلت ،حىاهب اللىة والظػف ،املشاول والتهضًضاث جدضًض ألاولىٍاث
ومسغحاجه ،وجدلُم أفظل اؾخغالٌ ملىاعص املىظمت؛
فالخسؼُؽ الاؾتراجُجي الدؿىٍلي هى غملُت جلىم بها املئؾؿت لخدضًض جىحهاتها املؿخلبلُت وبلائها
وطلً غً ػغٍم اؾخغالٌ الفغص املخاخت مً زالٌ حػؼٍؼ هلاغ الظػف ومىاحهت الخدضًاث التي
حػترطها.
.1.1أهمية الحخطيط الاطتراثيجي الخظويلي:
ان أهمُت الخسؼُؽ الاؾتراجُجي الدؿىٍلي جىمً في:
-

ٌؿاغض في الخفىير خىٌ املؿخلبل والؼغٍلت التي بىاؾؼتها ؾىف جدىافـ بها املىظمت؛

-

جؼىٍغ أفياع ومفاهُم لم ًخم الخفىير بها بىطىح؛

-

الخؤمل في املؿخلبل ًلضم فغصت للمىظمت لخبني وشاغ واضح في الؿىق واهه ًظؼ املىظمت في
زؼىة أو زؼىجين مخلضمت غلى مىافؿيها؛

-

ٌؿاغض الخسؼُؽ الاؾتراجُجي الدؿىٍلي وجؼىٍغ الاؾتراجُجُت صاوعي اللغاعاث مً زالٌ
املىظمت غلى جؼىٍغ فهم الخدضًاث التي جىاحهها املىظمت واغخباعاث الاؾتراجُجُت التي ًجب غلى
املىظمت اجباغها؛

-

ٌؿاغض غلى فخذ الظاهغة الخىظُمُت وحؿهُل الخػلم وأصاة لدؿهُل املشاعهت في املػلىماث؛

-

الاشتران في غملُت الخسؼُؽ الاؾتراجُجي الدؿىٍلي ٌؿاغض غلى املشاعهت في الخىفُظ وهظا
غىصغ أؾاس ي للخىفُظ الفػاٌ الؾتراجُجُاث الدؿىٍم امللترخت في زؼت الدؿىٍم

..3.1مساحل الحخطيط الاطتراثيجي الخظويلي:
جخيىن غملُت الخسؼُؽ الاؾتراجُجي مً زالر زؼىاث عتِؿُت هي:
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 الخطوة ألاولى :غلى مضًغ الدؿىٍم أن ًلىم بخدلُل ليل مً البِئت الضازلُت والخاعحُت
للمئؾؿت ،وطلً بهضف الخػغف غلى هلاغ الظػف واللىة للمئؾؿت والفغص والخدضًاث
البُئُت؛
 الخطوة الثانية :جؼىٍغ وصُاغت الاؾتراجُجُت الدؿىٍلُت الػامت التي جلىص الجهض الدؿىٍلي
للمئؾؿت مً زالٌ جدضًض ألاهضاف الدؿىٍلُت ،وجدضًض اؾتراجُجُت الدؿىٍم ألاؾاؾُت التي
جخؤلف مً أحؼاء ؾىكُت مدضصة ومياهت طهبُت مىافؿت وغىاصغ مهمت للمؼٍج الدؿىٍلي؛
 الخطوة الثالثة :جخظمً هظه املغخلت غملُت الخصيُف والخلىٍم وجظهغ هىا بػع امليىهاث
الفغغُت خُث أن الاؾتراجُجُت الدؿىٍلُت ًجب أن ًخم جدىٍلها الى بغامج مدضصة ًخم جؼبُلها
.

والغكابت غليها مؼ افتراض وحىص جىظُمي ،أو أهظمت مدضصة ،وهظلً مػاًير للاٌـ ألاصاء
الشكل  :1مساحل الحخطيط الاطتراثيجي الخظويلي

Source :Mamoun N.Akroush and Hani H.AL-Damour, Do Service
Organizations Need a Different Strategic Marketing ? Gaps Analysis,
Dirasat, Administrative Sciences, Volume 33,No.2, 2006 ,p :439
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.3اليلظة الحنافظية :
الُلظت هي غملُت حمؼ املػلىماث وجدلُلها ووشغها ختى جخمىً املئؾؿت مً البلاء ،وٍخم طلً
مً زالٌ عصض ول الخغيراث التي جؼغأ غلى بِئتها الضازلُت أو الخاعحُت غلى خض الؿىاء ،وطلً ختى
جخمىً مً اجساط اللغاع ألامثل غً ػغٍم اؾخغالٌ الفغص وججىب التهضًضاث التي حػترطها.
وهي حػني أن ًيىن الشخص غلى جُلظ –خالت الىعي وإلاخؿاؽ -وفي وطػُت اؾخلباٌ ،وجللي
ليل ما ًغاه مً مدُؼه الخاعجي مً اشاعاث وأكىاٌ صون مػغفت ماهي بالظبؽ ،ومتى وأًً بضأث
جدضر( .مدمض أخمض الحظيري ،6;;; ،صفدت )06
أما الُلظت الاؾتراجُجُت فدؿب  Ribaultهي مجمىغت مً ألاؾالُب امليؿلت التي جىظم حمؼ
وجدلُل ووشغ املػلىماث املفُضة خفاظا غلى بلاء املئؾؿاث وهمىها( .بشير الػالق ،6666 ،صفدت
)0:
هي جضكُم ول ما ًخػلم باملىافؿين الغتِؿين للمئؾؿت ومىكفهم في الؿىق فظال غً مػالجت
الػىامل البُئُت (عػاق مسىع الغغاوي )6666 ،وجخفغع الُلظت الاؾتراجُجُت الى غضة أهىاع وهظا ما
هالخظه مً زالٌ الشيل املىالي:
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الشكل  :2أشكال اليلظة مجحمػة مؼ اللوى الحنافظية
اليقظة التنافسية
الداخلون احملتملون

الزبائن

املنافسة داخل القطاع

اليقظة

املوردون
التجارية

البدائل
اليقظة التكنولوجية
اليقظة البيئية
Source : Léonard Dumas, La veille marketing en hôtellerie : une
pratique de gestion à exploiter, http://teoros.revues.org/775
مً زالٌ الشيل ًخطح لىا أن الُلظت غىض احخماغها مؼ همىطج كىي الخىافـ الخمـ لـ
بىعجغ  PORTERجدشيل غضة أهىاع مً الُلظت فهىان الُلظت الخىافؿُت وجخػلم باملىافؿين الحالُين
واملدخملين ،والُلظت الخجاعٍت التي تهخم بالؼباتً واملىعصًً ،في خين جغهؼ الُلظت الخىىىلىحُت غلى
الىشف غً اليل املؿخجضاث في مُضان الخلىُت ،اطافت الى الُلظت البُئُت أو اليلُت وهي جخمثل في
الػىامل الاحخماغُت ،الؿُاؾُت ،وهُف جئزغ غلى املػاًير الاكخصاصًت واملالُت.
وخؿب  Porterفمصاصع املػلىماث الخىافؿُت التي ًمىً الحصىٌ غليها كض جيىن عؾمُت
وغير عؾمُت وهي هماًلي:
امللاالث ،الجغاتض املدلُت ،إلاغالهاث ،الىزاتم الػمىمُت ،زؼاباث املضعًٍ وجصغٍداتهم ،جلاعٍغ املدللين
املسخصين ،وزاتم املىظماث الخىظُمُت ،بغاءاث الازتراع ،بُاهاث أخيام وجلاعٍغ الػضالت ،كىىاث جىػَؼ
املىافؿين ،وواالث إلاشهاع ،كىي البُؼ ،مئؾؿاث مخسصصت في صعاؾاث الؿىق ،املدللين املالُين،
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مىخجاث املىافؿين ،الؼالب املتربصين ،الصحُفت الضازلُت للمىافؿين (غلي خامض الػىاصىع،
 ،6668صفدت .)06
 .1.3جػسيف اليلظة الحنافظية:
هي جسخص بجمؼ املػلىماث الخاصت باملىافؿت واملىافؿين وجدلُلها لخصبذ مفُضة الؾخػمالها في
غملُت اجساط اللغاع ،أي في غملُت وطؼ الاؾتراجُجُت الخىافؿُت (غبض الفخاح بىزمسم ،غاثشت
مصباح ،6666 ،صفدت )8
هي وشاغ الظي مً زالله حؿخؼُؼ املئؾؿت فهم ؾلىن املىافؿين اهؼالكا مً مػغفت أصاءاتهم
الحالُت واؾتراجُجُاتهم وأهضافهم الجضًضة وكضعاتهم وفغطُاتهم التي جخظمنها أوشؼتهم وكغاعاتهم،
وهظا بغغض جىكؼ أغمالهم املؿخلبلُت ).(Laurent hermel, 2007, p. 2
هي غملُت البدث واملػالجت ووشغ ألازباع املخػللت بمىافس ي املئؾؿت ،فاألمغ ًخػلم بمغاكبت
(عصض) املىافؿين املباشغًٍ وغير املباشغًٍ ،الحالُين واملدخملين (Jacques Morin, 1992, p.
).187
فالُلظت الخىافؿُت جخػلم بـ( :هىاعي مػغاج ،هاصغ صاصي غضون ،صفدت )67
-

اؾتراجُجُاتهم؛

-

ؾُاؾاتهم الؿػغٍت؛

-

مىخجاتهم وزضماتهم الجضًضة؛

-

هخاتجهم املالُت؛

-

ؾُاؾاتهم الدشغُلُت؛

-

غمالئهم ،غلىصهم الجضًضة ،شغاواتهم وجدالفاتهم؛

-

ظهىع مىافؿين حضص (وػُمت غالب ،ػغُب ملُىت ،6666 ،صفدت .)686

هما وأنها تهخم بمسخلف املػلىماث املخػللت باملىافؿين ،وهي في ؾعي صاتم ملػغفت مىخىحاتهم التي
جضزل لألؾىاق لخدلُلها ومػغفت اؾتراجُجُاتهم والاهخمام بىظاتف املىخىج مً وحهت هظغ املؿتهلً
وخؿاب جيالُفها وهى مىضح في الشيل الخالي:
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الشكل  :3غناصس اليلظة الحنافظية

1
المنافسين
اليقظة

التنافسية
 3منتجات
بديلة

 1متدخلين
جدد

املصدز :خمضاوي مدمض ،أهمية الركاء الاكحصادي في ثحظين مالئمة مناخ ألاغمال وحرب
الاطخثمازات ألاحنبية ،مجلت أصاء املئؾؿاث الجؼاتغٍت ،الػضص  6لؿىت  ،6666ص67 :
وحػمل الُلظت الخىافؿُت غلى بدث وفهم ول ما له غالكت باملئؾؿت املىافؿت وهظا مً زالٌ
مػغفت مثال:
-

منحجات املؤطظة املنافظة :الدشىُلت الياملت ،اللؼاغاث الؿىكُت املغؼاة ،الحصص
الؿىكُت؛

-

ثلنية البيؼ و الحوشيؼ :شبىت الخىػَؼ ،زؼت الخىػَؼ ،ألاؾػاع املؼبلت؛

-

الشسكاء :شبىت املىعصًً ،امللاولين ،الػالكت مؼ باقي ألاغىان؛

-

إلانحاج :هظام إلاهخاج ،املىاص واملهاعاث املؿخػملت ،جيلفت إلاهخاج؛

-

البحث والحطويس :الخىىىلىحُاث وبغاءاث الازتراع املسجلت (عجِبت خضًض ،هىفُل خضًض،،
 ،6667صفدت .)6;6

.1.3مصاًا اليلظة الحنافظية:
مً أبغػ املؼاًا التي جدللها الُلظت الخىافؿُت للمئؾؿت هما ًلي:
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-

مػغفت املىافؿين الحالُين واملدخملين في ألاؾىاق؛

-

طمان الاؾخجابت الجُضة لحاحاث الؼباتً؛

-

الحصىٌ غلى املىعص الىافغ مً املػاعف والخبراث؛

-

الؼٍاصة مً أزغ الخآػع في املئؾؿت( .ػغضاع أخمض ،6666 ،،صفدت )66

.4الحػسيف باملؤطظة محل الدزاطة:
حػخبر مئؾؿت مىبُلِـ املضًغٍت الجهىٍت غىابت اخضي املضًغٍاث املخىػغت غبر الىػً وامللضع
غضصها بثماهُت مضًغٍاث الخابػت للمضًغٍت املغهؼٍت الىاكػت بالجؼاتغ الػاصمت ،مضًغٍت مىبُلِـ غىابت
جلؼ جدذ وصاًتها زمؿت فغوع مخىاحضة بالىالًاث الخالُت :الؼاعف ،كاملت ،ؾىُىضة ،ؾىق أهغاؽ،
جبؿت ،وٍبلغ غضص الػماٌ بها  86غامل بين مسخلف املؿخىٍاث.
.1.4مجحمؼ وغينة الدزاطة:
ًخيىن مجخمؼ الضعاؾت مً حمُؼ غماٌ مئؾؿت مىبُلِـ ،البالغ غضصهم  86غامال ،هما
كمىا ببحغاء املسح الشامل ألفغاص املئؾؿت  ،اط كمىا بخىػَؼ 86اؾخماعة  ،جم اغخماص  76اؾخماعة منها
واؾدبػاص  8لػضم صالخُتها أغغاض املػالجت إلاخصاتُت.
.1.4نموذج الدزاطة
الشكل  :4نموذج الدزاطة
المتغير التابع
المتغير المستقل

اليقظة التنافسية

التخطيط االسرتاتيجي

االهتمام بالزبائن

التسويقي

دراسة املنافسني احلالني
ضبط السياسة التسعريية

.3.4أداة الدزاطة:

املصدز :من إغداد الباحثان

لخدلُم أهضاف البدث وازخباع فغطُاجه جم جؼىٍغ اؾدباهت جظمىذ مجمىغت مً الفلغاث
شملذ مخغيراث الضعاؾت ،والتي حاءث ولها وفم ؾلم لُىغث الخماس ي ،وكض جم مػالجت البُاهاث
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املخدصل غليها باؾخسضام بغهامج  spssواؾخػماٌ مجمىغت مً ألاصواث إلاخصاتُت ،الاهدغاف
املػُاعي ،الىؾؽ الحؿابي ،الاهدضاع الخؼي املخػضص و البؿُؽ.
.4.4صدق أداة الدزاطة:
لغغض الخؤهض مً مضي صضق و زباث الاؾدباهت وكُاؽ صعحت الاحؿاق الضازلي بين فلغاتها
كام الباخثان باؾخسضام مػامل ألفا هغومبار و واهذ الىخاتج املخدصل غليها هما هى مىضح هما ًلي:
حدول  :1كيمة مػامل ألفا كسومباخ
املحغيرات

كيمة ألفا

الخسؼُؽ الاؾتراجُجي الدؿىٍلي

0,721

الُلظت الخىافؿُت

0,67

الثباث الىلي

0,68
املصدز :من إغداد الباحثان

بما أن كُمت ألفا إلاحمالُت املخػللت باالؾدباهت هيل أهبر مً مؿخىي اللبىٌ ألاصوى  6,8فبهه
ًمىً اللىٌ بؤن أصاة الضعاؾت صالحت ألغغاض البدث الػلمي.
.5.4ثحليل نحائج الدزاطة:
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حدول  :1املحوططات الحظابية والانحسافات املػيازية الطحجابات أفساد الػينة غلى الحخطيط الاطتراثيجي
الخظويلي
الحخطيط الاطتراثيجي الخظويلي

املحوطط الانحساف
الحظابي

1

جدغص املئؾؿت غلى جدلُل الػىامل ألاؾاؾُت امليىهت للبِئت الضازلُت 6,06

املػيازي

6,96

و الخاعحُت بشيل صوعي
1

حؿعى املئؾؿت الى الخػغف غلى جؼىع الؼلب غلى زضماتها هما حػمل 0,67

0,82

غلى الخػغف غلى الؿىق املدخمل
3

جمخلً املئؾؿت هظام مػلىماث حؿىٍلي ٌؿمذ لها بخىفير املػلىماث 6,66

6,96

الالػمت التي حؿخػملها في غملُت الخسؼُؽ.
4

وشاغ املئؾؿت ًلىم غلى اؾتراجُجُت حؿىٍلُت مػضة غلى أؾاؽ 6,86

6,98

صعاؾت مػملت للفغص و التهضًضاث املدُؼت بها.
5

الاؾتراجُجُت الدؿىٍلُت للمئؾؿت جخماش ى وعؾالت وغاًت املئؾؿت

6,:6

6,98

6

حؿعى املئؾؿت في اػاع اؾتراجُجُتها الدؿىٍلُت الى جلضًم زضماث جلبي 6,86

6,80

عغباث الؼباتً واخخُاحاتهم وتهخم بخؼىٍغ زضماث حضًضة.
7

تهخم املئؾؿت بظبؽ أؾػاع الخضماث امللضمت للؼباتً وطلً بمغاغاة 0,78

6,:0

ألاؾػاع املىافؿت و ألاؾػاع املغحػُت.
8

تهخم املئؾؿت بىطؼ بغامج زاصت جخػلم بالػملُت إلاشهاعٍت للخػغٍف 7,60

6,87

بمميزاث الخضماث امللضمت مً ػغفها.
املحوطط و الانحساف املػيازي إلاحمالي للحخطيط الاطتراثيجي الخظويلي

6,06

;6,9

املصضع:مسغحاث بغهامج spss
مً زالٌ الجضوٌ أغاله والىخاتج املبِىتً ،مىً اللىٌ أن مئؾؿت مىبُلِـ جماعؽ غملُت
الخسؼُؽ الاؾتراجُجي الدؿىٍلي بضعحت ملبىلت الى خض ما ،هظا ما غبرث غىه كُمت املخىؾؽ الحؿابي
8:
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امللضعة ب  6,06والاهدغاف املػُاعي املدضصة ب ; ،6,9هما ًمىً أن هلىٌ بؤنها جدغص في غملُت
الخسؼُؽ الاؾتراجُجي الدؿىٍلي غلى أن جخماش ي الاؾتراجُجُت الدؿىٍلُت وأهضافها وغاًاتها التي حؿعى
الى بلىغها ،هظا ما غبر غىه املخىؾؽ الحؿابي امللضع ب  6,:6والاهدغاف املػُاعي  ،6,98هما تهخم
هظلً بخؼبُم بغامج اشهاعٍت للخػغٍف بمميزاث الخضماث التي جلضمها في اػاع اؾتراجُجُتها الدؿىٍلُت،
هظا ما غبرث غىه كُمت املخىؾؽ الحؿابي  7,60و الاهدغاف .6,87
حدول  :3املحوططات الحظابية والانحسافات املػيازية الطحجابات أفساد الػينة غلى اليلظة
الحنافظية
الاهحمام بالصبائن

1

املحوطط

الانحساف

الحظابي

املػيازي

تهخم املئؾؿت بالخػغف غلى اخخُاحاث وجىكػاث الؼباتً بصفت 6,9

6,90

مؿخمغة
1

حػخمض املئؾؿت غلى صعاؾاث صكُلت لخدضًض صعحت عطا الؼباتً

3

جغخب املئؾؿت باكتراخاث وأعاء الؼباتً فُما ًسص الخضماث امللضمت 6,66

6,8

6,:6
6,9:

لهم

5

املحوطط و الانحساف املػيازي إلاحمالي للصبائن

6,7

6,97

دزاطة املنافظين الحاليين

املحوطط

الانحساف

الحظابي

املػيازي

جدضًض الحصت الؿىكُت للمئؾؿت والخػغف غلى جؼىع غضص الؼباتً 7,66

6,90

بػض مً أولُاث املئؾؿت.
6

صعاؾت الؿىق جلىم غلى أؾاؽ مػلىماث صكُلت خىٌ املىافؿين

7,66

6,89

7

حؿعى املئؾؿت الى جلضًم زضماث طاث حىصة و بؤؾػاع مىاؾبت 6,76

6,96

ملاعهت باملئؾؿاث ألازغي التي جيشؽ في هفـ املجاٌ
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املحوطط و الانحساف املػيازي إلاحمالي املنافظين الحاليين

7,66

60.7

ضبط الظياطة الخظػيرًة

املحوطط

الانحساف

الحظابي

املػيازي

جلىم غملُت جدضًض ؾػغ الخضمت غلى غملُت جدلُل لألؾػاع 6,6

6,96

املىافؿين
7

تهخم املئؾؿت بالؼلب غلى الخضماث التي جلضمها في طبؼها لألؾػاع

8

أهضاف الدؿػير في املئؾؿت جخغير بدؿب الحالت الغاهىت التي ;6,

6,:9

6,:0
6,96

حػِشها املئؾؿت وألاهضاف التي حؿعى الى بلىغها.
املحوطط و الانحساف املػيازي للظياطة الخظػيرًة

6,87

80.7

املحوطط و الانحساف املػيازي إلاحمالي لليلظة الحنافظية

6,90

6,97

مً زالٌ الجضوٌ املبين أغاله ًمىً اللىٌ أن املئؾؿت جخمخؼ بساصُت الُلظت الخىافؿُت بضعحت
ملبىلت هظا ما غبرث غىه كُمت املخىؾؽ الحؿابي إلاحمالي لألبػاص الثالزت و امللضعة بـ  6,90و
اهدغاف مػُاعي  ،6,97هما هميز أن مئؾؿت مىبُلِـ تهخم بالضعحت ألاولى بخدضًض وطػُتها باليؿبت
للمىافؿين الحالُين لها ،هظا ما غبرث غىه كُمت املخىؾؽ الحؿابي  7,66والاهدغاف  6,96وطلً
مً زالٌ جدضًض الحصت الؿىكُت وصعاؾت صكُلت للؿىق املؿتهضف ،هما أنها تهخم هظلً بالخػغف غلى
خاحاث وعغباث الؼباتً بصفت مؿخمغة ،هظا ما غبرث غىه كُمت املخىؾؽ الحؿابي  6,9والاهدغاف
 6,90وغلى أؾاؽ هظه الحاحاث والغغباث جلىم املئؾؿت بظبؽ ؾُاؾتها الدؿػيرًت.
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.6.4اخحباز صحة الفسضيات:
.1.6.4اخحباز صحة الفسضية السئيظية :
حدول  :4النحائج إلاحصائية للفسضية السئيظية
اليلظة الحنافظية
الحخطيط
الخظويلي

B

الاطتراثيجي R

6,766 6,606

T

SIG

اللُمت الثابخت a

:,689

606,

870.1

املصضع :مسغحاث بغهامج spss
حشير الىخاتج الى أن اللُمت املؼللت ملػامل اعجباغ  R=0,432مما ًضٌ غلى وحىص غالكت اعجباغ
مخىؾؼت بين الخسؼُؽ الاؾتراجُجي الدؿىٍلي و الُلظت الخىافؿُت  ،وبما أن كُمت مػامل الاهدضاع
 B= 0,521مىحبت فبن الػالكت اًجابُت ػغصًت ،وبما أن كُمت Tاملدؿىبت أهبر مً كُمتها الجضولُت
غىض مؿخىي  SIG=0,02الظي هى أصغغ مً مؿخىي املػىىٍت  6,67فبهىا هلبل الفغطُت البضًلت H1
وهغفع الفغطُت الصفغٍت  H0اللاتلت بػضم وحىص غالكت طاث جؤزير اًجابي بين الخسؼُؽ الاؾتراجُجي
الدؿىٍلي و الُلظت الخىافؿُت.
.1.6.4اخحباز صحة الفسضية الفسغية ألاولى:
حدول  :5النحائج إلاحصائية للفسضية الفسغية ألاولى
الاهحمام بالصبائن
الحخطيط

الاطتراثيجي R

B

T

اللُمت

SIG

الثابخت a

الخظويلي
6,678

6,67

9,607

606,

890.1

املصضع :مسغحاث بغهامج spss
حشير الىخاتج الى أن اللُمت املؼللت ملػامل اعجباغ  R= 0,456مما ًضٌ غلى وحىص غالكت
اعجباغ مخىؾؼت بين الخسؼُؽ الاؾتراجُجي الدؿىٍلي و الؼباتً ،وبما أن كُمت مػامل الاهدضاع =B
 0,45مىحبت فبن الػالكت اًجابُت ػغصًت ،وبما أن كُمت Tاملدؿىبت أهبر مً كُمتها الجضولُت غىض
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مؿخىي  SIG=0,01الظي هى أصغغ مً مؿخىي املػىىٍت  6,67فبهىا هلبل الفغطُت البضًلت H1
وهغفع الفغطُت الصفغٍت  H0اللاتلت بػضم وحىص غالكت طاث جؤزير اًجابي بين الخسؼُؽ الاؾتراجُجي
الدؿىٍلي و الؼباتً.
.3.6.4اخحباز صحة الفسضية الفسغية الثانية:
حدول  :6النحائج إلاحصائية للفسضية الفسغية الثانية
دزاطة املنافظين الحاليين
الحخطيط

B

الاطتراثيجي R

T

SIG

الخظويلي

اللُمت الثابخت
a

6,776

6,60

9,88

606,

960.1

املصضع :مسغحاث بغهامج spss
حشير الىخاتج الى أن اللُمت املؼللت ملػامل اعجباغ  R= 0,551مما ًضٌ غلى وحىص غالكت
اعجباغ مخىؾؼت بين الخسؼُؽ الاؾتراجُجي الدؿىٍلي و صعاؾت املىافؿين الحالين ،وبما أن كُمت
مػامل الاهدضاع  B= 0,45مىحبت فبن الػالكت اًجابُت ػغصًت ،وبما أن كُمت Tاملدؿىبت أهبر مً
كُمتها الجضولُت غىض مؿخىي  SIG=0,02الظي هى أصغغ مً مؿخىي املػىىٍت  6,67فبهىا هلبل
الفغطُت البضًلت  H1وهغفع الفغطُت الصفغٍت  H0اللاتلت بػضم وحىص غالكت طاث جؤزير اًجابي
بين الخسؼُؽ الاؾتراجُجي الدؿىٍلي و صعاؾت املىافؿين الحالُين
.4.6.4اخحباز صحة الفسضية الفسغية الثالثة:
حدول  :7النحائج إلاحصائية للفسضية الفسغية الثالثة
ضبط الظياطة الخظػيرًة
الحخطيط
الخظويلي

الاطتراثيجي R
6,698

B

T

SIG

اللُمت الثابخت a

6,66

66,608

606,

6660.

املصضع :مسغحاث بغهامج spss
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حشير الىخاتج الى أن اللُمت املؼللت ملػامل اعجباغ  R= 0,476مما ًضٌ غلى وحىص غالكت اعجباغ
مخىؾؼت بين الخسؼُؽ الاؾتراجُجي الدؿىٍلي والؼباتً ،وبما أن كُمت مػامل الاهدضاع B= 0,24
مىحبت فبن الػالكت اًجابُت ػغصًت ،وبما أن كُمت Tاملدؿىبت أهبر مً كُمتها الجضولُت غىض مؿخىي
 SIG=0,01الظي هى أصغغ مً مؿخىي املػىىٍت  6,67فبهىا هلبل الفغطُت البضًلت  H1وهغفع
الفغطُت الصفغٍت  H0اللاتلت بػضم وحىص غالكت طاث جؤزير اًجابي بين الخسؼُؽ الاؾتراجُجي
الدؿىٍلي و طبؽ الؿُاؾت الدؿػيرًت.
 .5ثحليل النحائج:
-

جماعؽ مئؾؿت مىبُلِـ غملُت الخسؼُؽ الاؾتراجُجي بضعحت مخىؾؼت وجغهؼ في طلً غلى
اؾتراجُجُت حؿىٍلُت جخماش ى وأهضافها الػامت؛

-

مئؾؿت مىبُلِـ غلى وعي و اصعان بمفهىم الُلظت الخىافؿُت ،هظا ما غبر غىه الاهخمام
الظي جىلُه لخدضًض وطػُتها باليؿبت للمىافؿين؛

-

جىحض غالكت طاث جؤزير واعجباغ اًجابُت ومخىؾؼت بين مماعؾت الخسؼُؽ الاؾتراجُجي
الدؿىٍلي والُلظت الخىافؿُت في املئؾؿت؛

-

أغلب حهىص الخسؼُؽ الاؾتراجُجي الدؿىٍلي مىحهت هدى صعاؾت املىافؿين هظا ما غبرث غىه
كُمت الاعجباغ املغجفػت الخاصت بضعاؾت املىافؿين ،ملاعهت بخلً املخػللت بيل مً الؿُاؾت
الدؿػيرًت و الاهخمام بالؼباتً.
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.6خاثمة:
في الىكذ الغاهً الظي اشخضث في خضة املىافؿت وأصبدذ جلىم غلى مباصة وكىاهين غلمُت مدظت،
أصبذ الخسؼُؽ الاؾتراجُجي الدؿىٍلي طغوعة البض منها ،فهى بمثابت جلً ألاصاة الىظامُت الفػالت التي
حػمل غلى جلص ي املػلىمت الصحُدت مً البِئت الخاعحُت ،وجلىم باؾخسضامها لصُاغت اؾتراجُجُت
حؿىٍلُت تهخم بيل ما ًسص الؼبىن الظي ٌػض مغهؼ اهخمام املىافؿين ،بما ًظمً لها مً زالٌ هظه
الاؾتراجُجُت اهدؿاب ملىماث الُلظت الخىافؿُت التي حػض غامل عتِؿا في جدلُلها للميزة الخىافؿُت في
املدُؽ الظي جيشؽ فُه.
الحوصيات: الػمل غلى حػؼٍؼ وجؼىٍغ كضعاث املىاعص البشغٍت املخػللت بلضعتهم غلى الخىاصل مؼ ألاػغاف
الخاعحُت والحصىٌ غلى املػلىمت؛
 جضغُم هظام مػلىماث املئؾؿت بؤهظمت مؿاغضة حؿمذ بالغبؽ بين املػلىماث املخػللت
بالبِئت الضازلُت والخاعحُت؛
 مشاعهت حمُؼ املؿخىٍاث وحمُؼ ألافغاص ول بآعاته في ما ًسص اغضاص الخؼت الدؿىٍلُت
للمئؾؿت؛
 الترهيز غلى الىظُفت الدؿىٍلُت في املئؾؿت والاهخمام بها والػمل غلى جدلُم الخيؿُم بُنها
وبين الىظاتف ألازغي؛
 الػمل غلى جؼىٍغ مىخجاث وزضماث زاصت باملئؾؿت جميزها غً باقي املخػاملين في الؿىق
بما ًظمً جدلُم امليزة الخىافؿُت؛
 جدلُم الخيامل بين الاؾتراجُجُت الخىافؿُت والاؾتراجُجُت الدؿىٍلُت للمئؾؿت.
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ملخص:
تهضف هظه الضعاؾت ئلى صعاؾت الخجاعب الضولُت في مجاٌ ئعؾاء الحيىمت ؤلالىتروهُت ،وهظا مً
أحل الاؾخفاصة مً أفياعها والؼغق التي اؾخلملتها في مجاٌ جؼبُم الحيىمت ؤلالىتروهُت ،وأزظها
هضعوؽ باليؿبت للجؼاةغ التي ماػالذ بلُضة كً عهب هظه الضوٌ ؾىاءا اللغبُت مجها أو الغغبُت،
ومداولتها لخؼىٍغ مكغوكها الخاص بالحيىمت ؤلالىتروهُت ومداولت ئهماةه بىجيرة ؾغَلت وبأفياع هالذ
الىجاح مً كبل ،وهظا مً أحل ئػالت الغبن كلى اإلاىاػىين وهظا جؼىٍغ الحيىمت وئلحاكها بغهب الضوٌ
التي ؾبلتها في هظا اإلاجاٌ.
الكلمات املفحاحية :الحيىمت ؤلالىتروهُت ،الخجاعب الضولُت ،ججغبت الجؼاةغ.
ثصييف .H76 ، H75:JEL
Résumé:
Cette étude vise à étudier les expériences internationales dans le
domaine de l'établissement de l'e-gouvernement, et que, pour bénéficier des
idées et des méthodes que j'ai utilisé dans l'application de l'egouvernement, et les prendre comme des leçons pour l'Algérie, qui est
encore loin derrière ces pays, que ce soit les arabes ou occidentale, et sa
tentative de développer un projet spécial du gouvernement augmentation
électronique et essayer de rythme rapide succès et les idées acquises avant,
et ceci afin d'éliminer l'injustice envers les citoyens, ainsi que le
* اإلاإلف اإلاغؾل :أ.بً عوالي خالدية  ،ؤلاًمُل Khaldia_27@hotmail.fr :
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développement du gouvernement et de l'ajouter avec les pays qui l'ont
précédé dans ce domaine.
Mots-clés: e-gouvernement, l'expérience internationale, l'expérience de
l'Algérie.
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101-77: ص ص

»2017  حىان،1 اللضص،1 اإلاجلض، « مجلة املقزيزي للدراشات الاقحصادية واملالية

77

بً كىالي زالضًت

(الحجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارب الدولي ـ ـ ـ ـ ـ ــة في مجال ثطبيـ ـ ـ ـ ــق الحكومة إلالكتروهية )

 .1مقدمة:
مً زالٌ الخؼىع الهاةل الظي قهضه اللالم في كضة كؼاكاث ،أزغ بكيل حلي كلى هىكُت جلضًم
الخضماث لألفغاص .زاصت فُما ًخللم بالخؼىعاث الحاصلت في مجاٌ جىىىلىحُت ؤلاكالم والاجصاٌ ،
والتي هدُجت الظغوعة اإلالحت التي فغطتها الخؼىعاث اللاإلاُت الحاصلت في مجاٌ اللىإلات ،أفغػث آلُاث
حضًضة إلصاعة اإلاجخملاث ومجها الحيىمت ؤلالىتروهُت ،وحلخبر الحيىمت ؤلالىتروهُت أخض أهماغ ؤلاصاعة
اإلالاصغة واإلاؿخدضزت ،وكض قيلذ عهاها وجدضًا مً الخدضًاث اللىإلات ،هـغا إلاا جخىفغ كلُه مً ؾغكت
في أصاء الخضماث  ،وهظا في هىكُت وحىصة جلضًم هظه الخضماث.
وهـغا للىجاخاث التي خللتها اللضًض مً الضوٌ في جؼبُم الحيىمت ؤلالىتروهُت التي بضوعها أػالذ
الىثير مً اللبء كلى أفغاص اإلاجخمم في هظه البلضان ،فؿىف هخؼغق في هظه الىعكت البدثُت ئلى كغض
بلع الخجاعب الضولُت في مجاٌ جؼبُم الحيىمت ؤلالىتروهُت ،والتي حلخبر مً أهجح الخجاعب في اللالم
وهظا ججغبت الجؼاةغ التي الجؼاٌ فخُت باإلالاعهت مم ججاعبهم ؾىاء في الجاهب اإلاياوي أو الؼمني ،وهظا مً
أحل اؾخسالص الضعوؽ وألافياع لدؿخفُض مجهم الجؼاةغ في جؼبُم هظه الخجغبت.
ً
واهؼالكا مما ؾبم جأحي هظه الىعكت البدثُت لضعاؾت مىطىق الخجاعب الضولُت في مجاٌ جؼبُم
ؤلالىتروهُت ومداولت اؾخسالص صعوؽ مجها باليؿبت للجؼاةغ ،بدُث كمىا بدؿلُؽ الظىء كلى مىطىق
هظه الخجغبت الظاث هـغا لألهمُت الىبيرة التي أصبدذ جىدؿبها في اإلاجخمم اإلالاصغ كامت واإلاجخمم
الجؼاةغي زاصت.
واهؼالكا مما ؾبم و للخلغف كلى أهم الخجاعب الضولُت في مجاٌ جؼبُم الحيىمت ؤلالىتروهُت جخؼلب
مىا ؤلاحابت كلى ئقيالُت البدث كلى الىدى الخالي:
ماهي أهم الحجارب الدولية في مجال ثطبيق الحكومة إلالكتروهية ؟ وكيف يمكً للجزائز مً
اشحفادة مً هذه الحجارب؟
بىاءا كلى الؿإاٌ الجىهغي ًمىً ػغح حملت مً الدؿاؤالث هىعصها فُما ًلي:
-

ماهي أهجح الخجاعب في مجاٌ جؼبُم الحيىمت ؤلالىتروهُت كاإلاُا؟

-

ما مضي هجاح الخجغبت الجؼاةغٍت ملاعهت ببلع الخجاعب اللاإلاُت؟

.1.1الفزضيات:
أما الفغطُاث التي اكخمضهاها لإلحابت كً هظه الدؿاؤالث فياهذ واآلحي:
78

« مجلة املقزيزي للدراشات الاقحصادية واملالية ،اإلاجلض ،1اللضص  ،1حىان »2017

ص ص 101-77:

بً كىالي زالضًت

-

(الحجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارب الدولي ـ ـ ـ ـ ـ ــة في مجال ثطبيـ ـ ـ ـ ــق الحكومة إلالكتروهية )

جخمثل أهم الخجاعب في مجاٌ جؼبُم الحيىمت ؤلالىتروهُت في  ٌ:مً الىالًاث اإلاخدضة
ألامغٍىُت ،ؾىغافىعة ،ؤلاماعاث اللغبُت اإلاخدضة ،الُابان ،فغوؿا..........ئر.

-

الجؼاةغ لم حؿخؼُم وئلى خض آلان مىاهبت هظه البلضان فُما وصلذ ئلُه في جؼبُم الحيىمت
ؤلالىتروهُت.

.1.1مىهجية الدراشة:
إلالالجت اإلاىطىق ولإلحابت كلى ؤلاقياٌ الؿابم ،حلخمض الضعاؾت كلى اإلاىهج الىصفي الخدلُلي
 ،وهلؿم ؤلاػاع اللام للمىطىق وهدضص مً زالله اإلافاهُم الىـغٍت للحيىمت ؤلالىتروهُت.
.1.1أهمية الدراشة:
جغحم ألاهمُت الللمُت للضعاؾت هدُجت للخؼىعاث الخىىىلىحُت الهاةلت في هظا اللصغ الظي ؾمي كصغ
اإلاللىماث والاجصاالث ،أو كصغ الثىعة الغكمُت ،وما أخضزخه هظه الثىعة مً جىفغ للمللىماث .وما
الحيىمت ؤلالىتروهُت ئال أخض جلً الخىحهاث التي حؿعى ئلى اؾدثماع وؾاةل الاجصاٌ والاؾخفاصة مجها في
جلضًم مسخلف الخضماث اللامت للمىاػىين ،وهظا مً أحل مداولت الالخداق بالضوٌ اإلاخلضمت التي
كؼلذ قىػا هبيرا في هظا اإلاجاٌ.
.1.4أهداف الدراشة:
تهضف هظه الضعاؾت ئلى مداولت جدلُم ألاهضاف آلاجُت:
-

البدث كً مضي وطىح مفاهُم الحيىمت ؤلالىتروهُت.

-

ئللاء الظىء كلى أهم الخجاعب الضولُت الىاجحت في مجاٌ ئعؾاء الحيىمت ؤلالىتروهُت.

-

اؾخسالص أهم الضعوؽ مً هظه الخجاعب بهضف الاؾخفاصة مجهم الخلا,

-

الخؼغق ئلى الخجغبت الجؼاةغٍت ومداولت ملغفت مضي هجاخها أو فكلها في مجاٌ جؼبُم
الحيىمت ؤلالىتروهُت.

.1.1خطة الدراشة:
إلالالجت اإلاىطىق ولإلحابت كلى حؿاؤالث الضعاؾت ولخمض كلى الخؼت الخالُت:
-

مفاهُم كامت خىٌ الحيىمت ؤلالىتروهُت.

-

ججاعب الضوٌ الغغبُت في جؼبُم الحيىمت ؤلالىتروهُت.

-

ججاعب الضوٌ اللغبُت في جؼبُم الحيىمت ؤلالىتروهُت.
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ججغبت الجؼاةغ في جؼبُم الحيىمت ؤلالىتروهُت.

.1.1الدراشات الصابقة:
هىان اللضًض مً الضعاؾاث الؿابلت التي جىاولذ اإلاىطىق وهبضأ بدث إلادمض فالق ،عطىان
أوؿاكض ،ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت (مفهىمها ،مخؼلباث جؼبُلها) " كغض ججاعب لبلع الضوٌ اللغبُت  ،زم
مظهغة ماحؿخير صالح بً مدمض اللدؼاوي ،جؼبُم الحيىمت ؤلالىتروهُت وصوعها في الخؼىٍغ ؤلاصاعي
باإلاضًغٍت اللامت للضفاق اإلاضوي كضمذ ؾىت .... 8888ئلخ مً البدىر في هفـ الؿُاق.
 .1مفاهيم عامة حول الحكومة إلالكتروهية:
 .1.1جعزيف الحكومة إلالكتروهية:
ًمىً حلغٍف الحيىمت ؤلالىتروهُت كلى اإلاصلحت أو الجهاػ الحيىمي الظي ٌؿخسضم
الخىىىلىحُا اإلاخؼىعة وزاصت الحاؾباث آلالُت وقبياث ألاهترهاث التي جىفغ اإلاىاكم ؤلالىتروهُت
اإلاسخلفت لضكم وحلؼٍؼ الحصىٌ كلى اإلاللىماث
والخضماث ؤلالىتروهُت اإلاسخلفت لضكم وحلؼٍؼ الحصىٌ كلى اإلاللىماث والخضماث الحيىمُت للمىاػىين
ومإؾؿاث ألاكماٌ في اإلاجخمم بكفافُت وهفاءة وبلضالت كالُت (مدمض فالق ،عطىان أوؿاكض،
.)8882
 .1.1مميزات الحكومة الالكتروهية:
جخمثل مميزاث الحيىمت ؤلالىتروهُت فُماًلي( :كبض الغخمً جِكىعي)2006 ،
 ػٍاصة ؾغكت الخلامالث. جللُص الىفلاث خُث أصي اؾخسضام الاهترهذ آلي جللُل كضص اإلاىؿفين. هفاءة ئصاعة كالكاث اإلاىاػىين. اعجفاق صعحت عض ى اإلاىاػىين في الخلامل مم اإلاىاكم ؤلالىتروهُت الحيىمُت. الحيىمت الالىتروهُت جللل ؤلاحغاءاث البيروكغاػُت مً زالٌ اللمل 7 * 24* 365أي آنالحيىمت الالىتروهُت حلمل  7أًام في ألاؾبىق صون كؼالث أو ئحاػاث وإلاضة  24ؾاكت في الُىم
وكلى مضاع ً 365ىم في الؿىت .

78

« مجلة املقزيزي للدراشات الاقحصادية واملالية ،اإلاجلض ،1اللضص  ،1حىان »2017

ص ص 101-77:

بً كىالي زالضًت

(الحجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارب الدولي ـ ـ ـ ـ ـ ــة في مجال ثطبيـ ـ ـ ـ ــق الحكومة إلالكتروهية )

 .1.1أهداف الحكومة إلالكتروهيةً :مىً عصض أهضاف الحيىمت ؤلالىتروهُت في ماًلي( :قالٌ كبض
اللاصع ،كاش ي كالٌ)2014 ،
 .1.1.1ثحصين مصحوى الخدمات:
مما ال قً فُه أن الحيىمت ؤلالىتروهُت تهضف في الجهاًت ئلى جلضًم الخضماث ئلى الجمهىع أو
اللمالء بكيل الةم وبمىاصفاث جخفم وحىصة الحيىمت ؤلالىتروهُت طاتها ،ولظلً فان مسؼؼي بغامج
الحيىمت ؤلالىتروهُت ًغاكىن مداوع كضًضة ًمىً مً زاللها جدؿين مؿخىي الخضمت اإلالضمت
للجمهىع.
 .1.1.1الحقليل مً الحعقيدات إلادارية :ب
كض زىعة اإلاللىماث والاجصاالث التي هدُاها البكغٍت ؿهغث بىاصع ما ٌؿمى بؼغٍم اإلاللىماث
الؿغَم ،والظي كً ػغٍله ًمىً للصخص أي ًغغب في مللىماث ملُىت أًا واهذ ػبُلتها وغير جلً
اإلادـىعة بالؼبم أن ًدصل كلحها في زىان ملضوصة مً زالٌ قبياث الحيىمت ؤلالىتروهُت وملىماتها
اإلاخمثلت في وابالث ألالُاف البصغٍت والحىاؾِب آلالُت الطخمت
 .1.1.1ثخفيض الحكاليف:
ئطا فلض شخص قهاصة مُالصه ،فاهه ًلجأ ئلى أكغب ئصاعة إلاصلحت ألاخىاٌ اإلاضهُت إلادــل ئكامخه
لُدصل كلى البُان اإلاؼلىب ،والظي بضوعه كض ًيىن مفلىصا ألن السجل كض مؼق ،أو فلض ،أو ألي
ؾبب فما كلُه ؾىي الخىحه ئلى صاع الحفف اللامت الؾخسغاج هظا البُان.لىً في ؿل هـام اللمل
بالحيىمت ؤلالىتروهُت،فاهه ال فلض لهظه البُاهاث ،وٍمىىه مً مدل ئكامخه جلضًم الؼلب والحصىٌ
كلى الكهاصة التي ًغغب بها ،وبين ملاعهت الخيلفت في هظه الحالت والخيلفت في الحالت ألاولى ،كىض
اؾخسغاج الكهاصة اإلاؼلىبت بكيل ًضوي ًدبين أن بالفلل أن قبياث الحيىمت ؤلالىتروهُت واللمل بها
والاؾخفاصة مً جؼبُلاتها جإصي ئلى زفع الخيالُف.
 .1.4.2ثحقيق إلافادة القصوى لعمالء الحكومة إلالكتروهية:
ألاشخاص الظًً ًخلاملىن مم الحيىمت ؤلالىتروهُت جخدلم لهم ؤلافاصة اللصىي مً زالٌ
زضماث هظه الحيىمت وأولى هظه الخضماث ،أن هىان أؾلىبا مىخضا لخلامل مم ول مً ًغغب في
الحصىٌ كلى زضماث هظه الحيىمت ،وهظه هي الكفافُت صلً أن الصخص الظي ًغغب في كظاء
ػلبه أو مصلحت مً الحيىمت ؤلالىتروهُت فاهه ًجب كلُه ئجباق ئحغاءاث مدضصة مىصىص كلحها في
72

« مجلة املقزيزي للدراشات الاقحصادية واملالية ،اإلاجلض ،1اللضص  ،1حىان »2017

ص ص 101-77:

بً كىالي زالضًت

(الحجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارب الدولي ـ ـ ـ ـ ـ ــة في مجال ثطبيـ ـ ـ ـ ــق الحكومة إلالكتروهية )

هـام هظه الحيىمت وبالخالي ال ًمىً إلاخلامل أزغ ازخصاع هظه ؤلاحغاءاث أو جغن مغخلت مً مغاخلها
ولىً الجمُم مدؿاوون في ئجباق هظه ؤلاحغاءاث.
 .1.2هظزيات الحكومة إلالكتروهية:
زمت أعبم هـغٍاث مهمت جضوع حمُلها خىٌ جؼبُم الحيىمت ؤلالىتروهُت والىخاةج التي كض
جترجب كلى جؼاًض جؼبُم أهـمتها؛ ئال أنها جدىافـ فُما بُجها في مضي ئكاهتها الحيىماث كلى اللُام باإلاهام
ً
اإلاىاػت بها بصىعة أفظل كُاؾا كلى ملاًير اإلاصالح الغةِؿُت التي حكيل كملُاث صىم اللغاع هما
جدىافـ في كضعتها كلى جلضًم اإلاؿاهضة اليافُت إلهجاػ اللمل بؿغكت .وهظه الىـغٍاث هي( :اإلاىخضي
ال ـلــام للمىخباث واإلاللىماث )2006 ،
 .4.1.2العقالهية:
هىان بلع ألاشخاص الظًً ًجاصلىن بلىاص وئصغاع بأن اؾخسضام هظه الخلىُاث ًمثل
ً
ً
ً
جدؿىا هبيرا -صاةما -في ملضعاث الحيىمت ،وطلً كلى أكل جلضًغ في الاؾدىاص ئلى الللالهُت كىض اجساط
ً
اللغاعاث والخيلفت الىخُضة اإلاخىبضة قغاء هظه الخلىُاث وحكغُلها ووفلا لهظا الغأي فان هظه ألاهـمت
ؾىف جللل بصىعة مؼغوصة مً جيالُف الحصىٌ كلى اإلاللىماث جغجُبها وجغميزها وجىـُمها وئصاعتها
ً
ً
واؾخسضامها  ,وجأؾِؿا كلى طلً فان هظه ألاهـمت ؾىف جدلم كاةضا ًفىق جيالُف ئوكائها زالٌ
فترة خُاتها الافتراطُت وهظا الخفاؤٌ مبني كلى هـغٍت كضًمت جلىٌ ئن اإلاللىماث جللل مً الكيىن
وجؼٍض مً اخخمالُت صحت اللغاعاإلاخسظ. .
 .2.1.2الثمً:
مجمىكت أزغي مً الىـغٍاث جلبل كلى ألاكل ئمياهُت ػٍاصة كضعاث الخدىم واولياؽ طلً
كلى هىكُت كملُاث اجساط اللغاع وكلالهُتها لىجها في الىكذ هفؿه جصغ كلى أن طلً ال ًخأحي بضون زمً
ً
وهظه الىـغٍاث جإمً بظغوعة كمل جغجِباث الحماًت والىكاًت وئال ؾىف ًيىن الثمً غالُا فُما ًخللم
بالحغٍت والخصىصُت الصخصُت للمىاػىين والحفاؾ كلى ؾغٍت اإلاللىماث .
 4.1.2ضوضاء املعقولية وثآكلها:
الىـغٍت الثالثت هي ألاهثر حكأوما ،ئنها جلىم كلى الاصكاء اللاةل بأن الحيىمت ؤلالىتروهُت ؾىف
جلط ي كلى الللالهُت بصىعة كامت وكلى الؼكم الؿاةض بظلف كضعة اللؼاق اللام كلى ئصاعة
اإلاللىماث بصىعة حُضة باإلالاعهت مم مإؾؿاث اللؼاق الخاص وكلى الهىاحـ ألازغي اإلاؿُؼغة التي
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ً
جلىم بصغف اهدباه صاوعي اللغاعاث بلُضا كً اللىامل الظمىُت الىىكُت ليي ًغهؼوا اهدباههم كلى
ً
اللىامل الىاضحت التي ًمىً كُاؾها همُا ألامغ ألازير وعبما ًيىن ألاهثر أهمُت أن هظه الىـغٍت
جخسىف مً كضة أقُاء مثل الخفؿير اإلابؿؽ بأهثر مما ًيبغي للبُاهاث والىمظحت اإلابؿؼت والخبؿُؽ
الكضًض بضاء مً كملُاث الخدلُل ختى صُاغت الخىصُاث  ,وهظه الىـغة جغفع بصىعة مؼللت
ً
الاكخلاص الؿاةض بأن اإلاللىماث هي الخدىم والغكابت ،وجفظل أن حلخبر اإلاللىماث – مجاػا – والظىطاء
 .1.1.2الحقىية:
الخلىُت هغمؼ ملضؽ ومُضان جىافـ أصاة مهمت في ؿغوف الصغاق الاحخماعي اللاةمت،
والىـغٍاث التي وعصث في اإلاجمىكت الغابلت واإلاجمىكت ألازيرة عهؼث كلى أهه لً ًيىن للخلىُت هفؿها
ً
جأزيرا حىهغي ومؿخلل كلى كملُت اجساط اللغاعاث
.4الحجارب الدولية في مجال ثطبيق الحكومة إلالكتروهية:
ئن الىجاخاث الىبيرة التي خللتها بلع الضوٌ في جؼبُم الحيىمت ؤلالىتروهُت ،ؾاهم في اهدكاعها
وجىؾم هؼاق جؼبُلها خىٌ اللالم ،بالغغم مً اإلالىكاث والصلىباث التي قهضتها هظه الضوٌ في بضاًت
جؼبُلها ،مما اطؼغها في أخُان هثيرة ئلى ئلغاء وحلضًل وجدؿين الىثير مً اإلاكاعَم مً أحل جللُل
جأزير هظه اإلالىكاث ،بلىـ الضوٌ التي جبىتها الخلا ،فلض اؾخفاصث مً هظه الخجاعب وبضأث بسؼىاث
زابخت وعؤٍت واضحت إلالـم اللظاًا اإلادُؼت بمصؼلح الحيىمت ؤلالىتروهُت .وفي هظا الصضص ؾىلىم
باؾخلغاض بلع الخجاعب إلاجمىكت مً الضوٌ التي خللذ هجاخا هبيرا في هظا اإلاجاٌ مً أحل
الاؾخفاصة مجها في مكاعَم الحيىمت ؤلالىتروهُت كلى وحه اللمىم.
 .1.1الحجارب الدولية الغزبية في مجال ثطبيق الحكومة إلالكتروهية:
ًمىً عصض أهم الخجاعب الغغبُت في مجاٌ ئعؾاء الحيىمت ؤلالىتروهُت الخالي:
 1.1.1ثجزبة الواليات املححدة ألامزيكية:
حلض الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍىُت مً أواةل الضوٌ التي كامذ بدبني الحيىمت ؤلالىتروهُت ووان
طلً مىظ ؾىت  8997خُث كام الغةِـ ألامغٍيي الؿابم بليلُيخىن بخدضًض طغوعة ئصزاٌ زضماث
ئلىتروهُت مً زالٌ مىاكم الجهاث الحيىمُت .وكام زالٌ فترة عةاؾخه الثاهُت بدكىُل فغٍم كمل
للخسؼُؽ والخيؿُم إلصزاٌ جلىُاث الحيىمت ؤلالىتروهُت في الجهاث الحيىمُت (خافف الكخي،
.)2009
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وكض جم جؼبُم اللىاهين الخاصت بالحيىمت الالىتروهُت بكيل فللي مىظ ؾىت  2002في حمُم
الىواالث و الىػاعاث أو الهُئاث اللامت ،وطلً بالتزامً مم وطم ؾُاؾت اؾخسضام جىىىلىحُا اإلاللىماث
جدذ ؾلؼت مضًغ ئصاعة هـم اإلاللىماث ووان طلً في كهض الغةِـ الؿابم حىعج بىف ،خُث قهض
ً
ً
ً
مكغوق الحيىمت ؤلالىتروهُت في كصغه جؼىعا ملحىؿا وأخغػث جلضما هبيرا في هظا اإلاجاٌ.
ومً زالٌ مسخلف مؿخىٍاث الحيىمت في الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍىُت وهي  :الحيىمت الفضعالُت ،
وخيىماث الىالًاث ،والحيىماث اإلادلُت ،ولظمان جؼبُم الحيىمت الالىتروهُت في مسخلف مؿخىٍاث
الحيىمت لضيها ،ؾيذ الحيىمت ألامغٍىُت كاهىهين ملؼمين ًفغطان اؾخسضام الحيىمت الالىتروهُت هما:
كاهىن الخسلص مً ألاكماٌ الىعكُت وكاهىن ( ولُىجغ –وىهين ) اإلاخللم بىطم الخضماث للمىاػىين
واللؼاق الخاص كلى قبىت الاهترهِذ مم الترهيز بكيل هبير كلى اؾخسالص الىخاةج اإلاترجبت كلى
اؾدثماعاتها في مجاٌ جلىُت اإلاللىماث.
وطهغ أًظا أن ئؾتراجُجُت الحيىمت الالىتروهُت بالىالًاث اإلاخدضة ألامغٍىُت جخظمً كضة أمىع مً بُجها:
 جبؿُؽ جىػَم الخضماث ئلى اإلاىاػىين. ئػالت البيروكغاػُت.جبؿُؽ كمل الىواالث الفُضعالُت.جسفُع جيالُف اللمل ؤلاصاعي وجدلُم ؾغكت فاةلت في أوكؼت الحيىمت (مغٍم زالص خؿين ، ،8882الصفداث .)888-888
 1.1.1ثجزبة الهىد:
ؾلذ الهىض الحيىمت ئلى حلل جلىُت اإلاللىماث وؾُلت للجهىض بالبالص مً جسلفها الخلني
والاكخصاصي والغقي بها ئلى مصاف الضوٌ اإلاخلضمت .ففي ؾىت  8997أكلً عةِـ الىػعاء صكمه لخؼىٍغ
جلىُت اإلاللىماث وحللها ئخضي أولُاجه الخمـ .وفي زالٌ قهغ جم ئكضاص زؼت مؿخعجلت لخدلُم
اإلاخؼلباث اإلالحت ،زم جلى طلً كضة زؼؽ في مؿخىٍاث مسخلفت .وجم جيىًٍ لجىت وػىُت كلى مؿخىي كاٌ
لخلىُت اإلاللىماث وجؼىٍغ البرمجُاث .وجغهؼ الهىض بالضعحت ألاولى كلى صىاكت البرمجُاث ،وطلً لخميزها
بىحىص أكضاص هبيرة مً مىاػىحها اإلاإهلين في جلىُت اإلاللىماث .ولخدلُم أهضافها وطلذ الهىض اإلاداوع
الخالُت:
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-

وكغ جلىُت اإلاللىماث

-

الحيىمت ؤلالىتروهُت

-

اؾخسضام جلىُت اإلاللىماث في اللؼاق اللام

-

أمً اإلاللىماث والدكغَلاث واللىاهين الخاصت باإلاللىماجُت

 ئكضاص اليىاصع الىػىُت في جلىُت اإلاللىماث (اإلاغغابي ،8888 ،الصفداث )888-889 .1.1.1ثجزبة فزوصا:
كامذ الحيىمت الفغوؿُت ؾىت  8977بخلضًم أوٌ زؼت فُما ًسص الحيىمت ؤلالىتروهُت ،بدُث
جلذ هظه الخؼت مجمىكت مً الخؼؽ وان آزغها ؾىت  8888والتي أؾمتها باإلصاعة ؤلالىتروهُت أو "
أًضٌ" ،وجلىم هظه الخؼت كلى ؾخت مداوع أؾاؾُتً ،مىً جلخُصها فُما ًلي( :اإلاغغابي،2015 ،
الصفداث )121-120
-

اؾخسضام جلىُت اإلاللىماث والاجصاالث في كؼاق الخللُم

-

مدىع زلافي

-

الاعجلاء بالخضماث اللامت كً ػغٍم اؾخسضام جلىُت اإلاللىماث

-

الاعجلاء باللؼاق الخاص كً ػغٍم الاكخماص كلى جلىُت اإلاللىماث

-

الابخياع والخؼىٍغ الخلني

-

حكغَلاث وهـم.

هما كامذ الحيىمت مإزغا بخدضًث الخؼت ؤلاؾتراجُجُت لإلصاعة الالىتروهُت ،بهضف جلضًم اإلاؼٍض
مً الخضماث التي جغجىؼ اهخماماتها كلى اإلاىاػً ،مم حؿهُل الضزىٌ كلى مىكم الحيىمت ؤلالىتروهُت
للجمُم وحلل هـام الخلامل شخص ي وأبؿؽ في اؾخسضام كً ػغٍم حؿهُل اللملُاث وجىاصلها
واعجباػها ببلظها والحغص كلى أن جيىن ؤلاصاعة أهثر اؾخجابت (أؾامت بً صاصق الؼُب و وازغون ،
 ،8888صفدت .)89
 1.1.1ثجزبة اليابان:
للض كامذ الُابان ؾىت  8999باإلكالن كىت زؼت الحيىمت ؤلالىتروهُت ،ومً بين الخؼىاث
الخىفُظًت اإلاغمىكت التي اخخىتها الخؼت:
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-

الخلاون الثىاتي والجماعي مم الضوٌ ألاؾُىٍت.

-

التروٍج للحيىمت ؤلالىتروهُت اإلادلُت.

-

جلىُت حضًضة جخلمـ عأي اإلاىاػً وجلُُم ألاصاء وجدخىي مماعؾاث اللؼاق الخاص وحؿاكض
كلى الخدؿً اإلاخىاصل.

وتهضف الُابان مً زالٌ هظه الخؼت ئلى جلضًم زضماث خيىمُت للمىاػً بدُث ٌكلغ الىاؽ
بالغاخت والؼمأهِىت في جللي

الخضماث واإلاللىماث كلى مضاع الؿاكت صون جىكف كبر ألاهترهاث

وبىابت الحيىمت وليي ًمىً الخىصل ئلى خيىمت بؿُؼت وبخيلفت مجؼٍت( .أؾامت بً صاصق الؼُب و
وازغون  ،8888 ،صفدت )78
 .1.1.1ثجزبة أشتراليا:
ئن أهم ما ًميز الخجغبت ألاؾترالُت هى هُفُت حلاملها مم مسخلف الثلافاث والضًاهاث واللغاث
اإلاسخلفت في البالص.

ً
فخؼبُلا إلابضأ الكمىٌ الاحخماعي ( )Social Inclusionوالظي ًىص كلى طغوعة جىفير

الخضماث اإلاغٍدت ليافت قغاةذ اإلاجخمم بازخالف أماهً جىاحضهم وصعحت حللُمهم وزلافاتهم ،كامذ
أؾترالُا بخؼىٍغ مىاكم ئلىتروهُت بلضة لغاث واللغبُت والصِىُت واإلااليزًت وؤلاهضوهِؿُت والُىهاهُت
والهىضًت وغيرها .أطف ئلى طلً ملاهاة الضولت مً الهىة (الفجىة) الغكمُت ،خُث ًلؼً الىثير مً
الؿيان ألاصلُين (ألابىعحين) في وؾؽ البالص (الصحاعي) والظًً كاصة ما جسخلف وؿبت حللُمهم
وكضعتهم كلى اؾخسضام أو الىصىٌ للخلىُاث كً باقي الؿيان في اإلاضن.
مً حاهب آزغ ،جفُضها الخجغبت الاؾترالُت ئلى طغوعة الخيبه ئلى الخأزير الؿلبي في فغض مىكض مدضص
لخىفير الخضماث الحيىمُت .خُث كام الغةِـ ألاؾترالي الؿابم حىن هاوعص بفغض مىكض مدضص (نهاًت
ً
2001م) جلتزم فُه حمُم الجهاث الحيىمُت بأن جلىم بخىفير حمُم الخضماث اإلاىاؾبت ئلىتروهُا .ألامغ
الظي حلل اإلاىفظًً ٌؿلىن ئلى جىفير الىم اإلاىاؾب صون الىـغ ئلى الىُف (الجىصة) والىفاءة اإلاغججاه
(الدؿغق في جلضًم الخضمت ؤلالىتروهُت) (اإلاغغابي.)2015 ،
 .1.1.1ثجزبة ماليزيا:
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ماليزًا فِكغف عةِـ الىػعاء كلى الخؼت الىػىُت لخلىُت اإلاللىماث مً زالٌ هُئت وػىُت
لخلىُت اإلاللىماث ،خُث ًخىلى عةاؾتها.
وحكمل هظه الهُئت أكظاء مً اللؼاق الخاص ،واللؼاق اللام ،وكؼاكاث الاهخمام الخاص التي حكيل
مغاهؼ الخفىير والىصح للحيىمت .وجيؿم هظه الهُئت بين الهُئاث ألازغي في مؿخىي الىالًاث .هما جم
ئوكاء هُئت إلاخابلت جىفُظ اإلاداوع الغةِؿت ،والخدىٌ ئلى اللالم ؤلالىترووي  ،وهي( :اإلاىخضي ال ـلــام
للمىخباث واإلاللىماث  ،2006 ،الصفداث )122-121
-

الاكخصاص ؤلالىترووي

-

الخللم ؤلالىترووي

-

الحيىمت ؤلالىتروهُت

-

اإلاجخمم ؤلالىترووي

-

الؿُاصة ؤلالىتروهُت

 .1.1.1ثجزبة شىغافورة :
خللذ ؾىغافىعة هجاخاث هبيرة في جؼبُلاث جىىىلىحُا اإلاللىماث ،وكض هجحذ زؼؽ
الضولت في جدلُم بلع ألاهضاف الؼمىخت ،فللى ؾبُل اإلاثاٌ هجحذ الحيىمت الؿىغافىعٍت في عبؽ
حمُم اإلاضاعؽ في قبىت واخضة وطلً بالتزامً مم جضعٍب ػاكم الخضعَـ كلى جؼبُلاث جىىىلىحُا
اإلاللىماث وغيرث مىاهج الخللُم بما ًخالءم مم الؼفغة الغكمُت الجضًضة بدُث جم جظمً صعاؾت
جىىىلىحُا اإلاللىماث في اإلالغاعاث الخللُمُت وأصبذ الؼمً اإلاسصص لها  %30مً ئحمالي ػمً اإلاىاهج
الضعاؾُت.
ومً هىا حلض ججغبت الحيىمت الالىتروهُت ؾىغافىعا ججغبت عاةضة ،وحلمل الحيىمت الالىتروهُت
بؿىغافىعة كلى ئكامت قبىت للجهىض ببىابت اإلاىاػً الالىترووي خُث وطلذ بغهامج جضعٍب لحىالي 400
ً
ألف فغص ؾىىٍا  ،ومً أهم الضعوؽ التي ًمىً الاؾخفاصة مجها في ججغبت ؾىغافىعة هسص بالظهغ:
جىفير البِئت ألاؾاؾُت الظغوعٍت لىجاح جؼبُلاث الحيىمت الالىتروهُت.ئصعاج جىىىلىحُا اإلاللىماث في حمُم مىاهج الخللُم في الضولت.-جىحُه الاؾدثماعاث في مجاٌ جىىىلىحُا اإلاللىماث.
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ئكامت مغاهؼ جضعٍبُت إلاؿاكضة ألاؾغ طاث الضزل اإلاىسفع و جىفير الخللُم ألاؾاس ي لها في مجاالثجىىىلىحُا اإلاللىماث (مغٍم زالص خؿين  ،8882 ،صفدت )888
.1.1الحجارب الدولية العزبية في مجال ثطبيق الحكومة إلالكتروهية:
جخمثل أهم الخجاعب اللغبُت في مجاٌ جؼبُم الحيىمت ؤلالىتروهُت فُماًلي:
.1.1.1ثجزبة إلامارات العزبية املححدة:
حلخبر صولت ؤلاماعاث اللغبُت اإلاخدضة مً الضوٌ اللغبُت ألاواةل التي باصعث ئلى جؼبُم الحيىمت
ؤلالىتروهُت ،وطلً ابخضءا مً ؾىت .8888
وَلخبر مكغوق الحيىمت ؤلالىتروهُت في ؤلاماعاث اللغبُت اإلاخدضة مكغوكا عاةضا ومخلضما وزاصت في
ئماعة صبي التي حلخبر عاةضة كلى مؿخىي اللالم اللغبي (مدمض فالق ،عطىان أوؿاكض،)8882 ،وكض
ً
خللذ صولت ؤلاماعاث اللغبُت اإلاخدضة جلضما هبيرا في مجاٌ الحيىمت الالىتروهُت كلى مؿخىي اللالم وطلً
ً
ػبلا لخلغٍغ ألامم اإلاخدضة للحيىماث الالىتروهُت الصاصع في قهغ فُفغي  ،2012وكض كىـ الخلضم في
جلً اإلاإقغاث مضي الخلضم الظي وصلذ ئلُه الحيىمت الالىتروهُت في ؤلاماعاث ئط كفؼث زالٌ فترة كصيرة
ً
خؿب جصيُف ألامم اإلاخدضة في الخلغٍغ كام  2012مً اإلاغجبت  49ئلى اإلاغجبت  28كاإلاُا خؿب جلغٍغ ألامم
ً
اإلاخدضة وهي ألاولى كغبُا.
ومما ٌصجم ؤلاماعاث كلى حلمُم زضماث الحيىمت الالىتروهُت ألامثلت الخالُت:
-

اؾخسضام هُئت اإلاىاوئ و الجماعن بضبي لالهترهذ ئط ؾمدذ آلالف مً قغواث الصحً والىلل

-

الخضماث اللامت الالىتروهُت اإلالضمت مً الهُئاث الحيىمُت بضبي لألكماٌ وألافغاص ًخىكم لها أن

ً
بسفع الىكذ والخيلفت ووفغث زضماث جسلُص كلى مضاع الؿاكت  ،بما ال ًلل كً  %50حهضا
ً
أو ماال.
جدلم .جىفير في الخيلفت ؤلاصاعٍت بما ًىاػي كلى ألاكل. %10
وجخلخص كىامل هجاح ججغبت الحيىمت الالىتروهُت في صبي بما ًأحي:

الاؾخلاهت بكغواث اللؼاق الخاص اللاإلاُت.الترهيز كل اخخُاحاث ومخؼلباث اللمالء.حغُير اللللُاث وجضعٍب اللمالء واإلاىؿفين.98

« مجلة املقزيزي للدراشات الاقحصادية واملالية ،اإلاجلض ،1اللضص  ،1حىان »2017

ص ص 101-77:

بً كىالي زالضًت

(الحجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارب الدولي ـ ـ ـ ـ ـ ــة في مجال ثطبيـ ـ ـ ـ ــق الحكومة إلالكتروهية )

جؼىٍغ وجبؿُؽ ؤلاحغاءاث و الكغاهت مم اللؼاق الخاص.بيُت جدخُت مالةمت ٌلخمض كلحها في ئهجاح اإلاكغوق (مغٍم زالص خؿين  ،8882 ،صفدت .)882.1.1.1ثجزبة قطز:
ػبلذ كؼغ الحيىمت ؤلالىتروهُت ؾىت  ،8888بدُث جم ئوكاء لجىت الزخُاع زضمت
خيىمُت لُخم جؼبُلها الىتروهُا ،وجم طلً في ئػاع حلاون أعبم حهاث ( وػاعة الخاعحُت ،بىً كؼغ
الىػني ،اإلاصغف اإلاغهؼي ،البرًض اللام اللؼغي ) وٍلىم مبضأ الخضمت كلى صزىٌ اإلاؿخسضم للمىكم
بىاؾؼت ولمت مغوع ،وكض هجح اإلاكغوق زالٌ زالر ؾىىاث ووان خافؼا لالؾخمغاع وجدضًا للخؼىٍغ وجم
ازخُاع الخضماث التي ؾخلضم بىاء كلى كىامل أهمها:
 مضي جأزير هظه الخضمت كلى اإلاجخمم. كضص اإلالامالث التي ًخم جضاولها للخضمت الىتروهُا. مضي حاهؼٍت الجهت اإلالضمت للخضمت ئلىتروهُا.وواهذ الخضماث التي ًمىً جلضًمها هي:
 زضماث اإلاغوع ( عزص اللُاصة ،اإلاسالفاث اإلاغوعٍت ،حسجُل اإلاغهباث). زضماث الخأقيرة ( جأقيرة الؼٍاعة ،جأقيرة اللمل ،الخأقيرة الؿُاخُت)( .مدمض فالق ،عطىان أوؿاكض،)8882
 .1.1.1ثجزبة اململكة العزبية الصعودية:
ئن مكغوق الحيىمت ؤلالىتروهُت في اإلاملىت اللغبُت الؿلىصًت كاةم كلى مفهىم أن الحيىمت
ؤلالىتروهُت هي الاؾخسضام الخياملي الفلاٌ لجمُم جلىُاث اإلاللىماث والاجصاالث .لدؿهُل وحؿغَم
الخلامالث بضكت كالُت صازل الجهاث الحيىمُت (خيىمت -خيىمت) وبُجها وبين جلً التي جغبؼها باألفغاص
(خيىمت -فغص) وكؼاكاث ألاكماٌ (خيىمت-أكماٌ).
بدُث كامذ وػاعة الاجصاالث وجلىُت اإلاللىماث باوكاء بغهامج الحيىمت ؤلالىتروهُت بمكاعهت ول
مً :وػاعة اإلاالُت ،وهُئت الاجصاالث وجلىُت اإلاللىماث ،بدُث يهضف هظا البرهامج ئلى:
 عفم ئهخاحُت وهفاءة اللؼاق اللام. جلضًم زضماث أفظل لألفغاص وكؼاق ألاكماٌ. ػٍاصة كاةضاث الاؾدثماع.98
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 جىفير اإلاللىماث اإلاؼلىبت بضكت كالُت في الىكذ اإلاىاؾب.وجدخل اإلاملىت اللغبُت الؿلىصًت اإلاغجبت الخامؿت كغبُا بلض ول مً ؤلاماعاث اللغبُت اإلاخدضة
واليىٍذ والبدغًٍ ولبىان التي حلخبر في مجمىكت الضوٌ طاث اللضعة اللالُت باليؿبت لخؼبُم الحيىمت
ؤلالىتروهُت .وبملاعهت اإلاملىت بمجمىكاث الحيىماث ؤلالىتروهُت الحاةؼة كلى أكلى ككغة في الغجبت
اللاإلاُت فان هىان جىكلا هبيرا إلاىاصلت الخدؿين في الىطم لغفم مؿخىي ألاصاء وفم مإقغ الحيىمت
ؤلالىتروهُت اللالمي (أؾامت بً صاصق الؼُب و وازغون  ،8888 ،الصفداث .)78-77
 .1.1.1ثجزبة شلطىة عمان:
هغيرها مً الضوٌ كامذ ؾلؼىت كمان باػالق بغهامجها الخاص بالحيىمت ؤلالىتروهُت جدذ
قلاع" اإلاىاػً أو ملُم مهما ازخلفذ صعحت حللُمه او زلافخه باؾخؼاكخه مً أي ميان أو ػمان أن ًلىم
بخسلُص ملامالجه لضي بلضًت مؿلؽ و بالخلىُت التي جىاؾبه وبأمان" ،وهضف مً وعاء طلً ماًلي:
-

جدؿين اللالكاث مم الؿيان

-

جىفير الخضماث كلى مضاع الؿاكت

-

الخسلص مً البيروكغاػُت بين اإلاضیغیاث

-

جللُص أكضاص اإلاغاحلين لبلضیت مؿلؽ

-

جىفير مدؼت واخضة لالجصاٌ للخعجُل بدىفُظ اإلالامالث

-

ئجاخت اؾخسضام الخضماث ؤلالىتروهُت التي جىفغها بلضیت مؿلؽ لؿيان مؿلؽ وافت ،مهما
واهذ صعحت جدصُلهم الللمي ومً أي ميان وػمان ،مً زالٌ اؾخسضام الخلىُت ألاوؿب لهم.

و لظمان هجاح اإلاكغوق جم جدضیض الاؾتراجُجُاث الخالُت:
-

جيىیً آلالُت اإلاىاؾبت لخىفير اإلاللىماث زاعج مباوي البلضیت وزاعج ؾاكاث اللمل.

-

جىفير الخضماث ؤلالىتروهُت باؾخسضام مسخلف أهىاق الخلىُت.

-

جمىين الجمهىع اللام مً حؿضیض الغؾىم بؼغیلت ئلىتروهُت( الضفم ؤلالىترووي .

-

جصمُم بغامج جىكُت إلاىؿفي البلضیت وللجمهىع اللام.

-

صُاغت كىاهين وحكغیلاث حضیضة مىاؾبت للخضماث ؤلالىتروهُت وجخماش ى ملها ( أخمض فسغي
الهُاحىت ،صفدت )88
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 .1واقع ثطبيق الحكومة إلالكتروهية في الجزائز:
هـغا للىجاخاث الىبيرة التي خللتها اللضًض مً الضوٌ بلض جؼبُلها لخجغبت الحيىمت ؤلالىتروهُت
زاصت كلى اإلاؿخىي اللغبي ،هظا ما صفم الجؼاةغ ئلى جبني هظه الفىغة ،وطلً مً ججؿُضها في قيل
مكغوق كلى أعض الىاكم ختى هخمىً مً الاؾخفاصة مً ؤلاًجابُاث التي ًضعها هظا اإلاكغوق ؾىاء كلى
الحيىمت أو اإلاخلامل كلى خض ؾىاء ،خُث أػللذ مً زالٌ وػاعة البرًض وجىىىلىحُاث ؤلاكالم
والاجصاٌ  ،أخض اإلالفاث الىبري وهى مكغوق بغهامج الجؼاةغ ؤلالىتروهُت  ،2013-2008الظي جم
الدكاوع فُه مم اإلاإؾؿاث وؤلاصاعاث اللمىمُت واإلاخلاملين الاكخصاصًين اللمىمُين والخىاص
والجاملاث ومغاهؼ البدث  ،والجملُاث اإلاهىُت التي جيكؽ في مجاٌ الللىم وجىىىلىحُاث ؤلاكالم
والاجصاٌ  ،ئط قاعن أهثر مً زالر ماةت شخص في ػغح ألافياع ومىاككتها زالٌ ؾخت أقهغ  ،وجخظمً
 13مدىعا جدضص ألاهضاف الغةِؿُت والخاصت واإلاؼمم ئهجاػها ئلى غاًت  2013هىحؼها واآلحي( :بللغبي
كبض اللاصع وآزغون ،2012 ،الصفداث )8-7
-

حؿغَم اؾخلماٌ جىىىلىحُا ؤلاكالم والاجصاٌ في ؤلاصاعة اللمىمُت.

-

حؿغَم اؾخلماٌ جىىىلىحُا ؤلاكالم والاجصاٌ كلى مؿخىي اإلاإؾؿاث.

-

جؼىٍغ آلالُاث وؤلاحغاءاث الخدفيزًت الىفُلت بخمىين اإلاىاػىين مً الاؾخفاصة مً ججهيزاث
وقبياث جىىىلىحُا ؤلاكالم والاجصاٌ.

-

صفم جؼىع الاكخصاص اإلالخمض كلى اإلالغفت.

-

حلؼٍؼ البيُت ألاؾاؾُت لالجصاالث طاث الخضفم الؿغَم وفاةم الؿغكت.

-

جؼىٍغ اللضعاث البكغٍت .

-

جضكُم البدث في مجاٌ الخؼىٍغ وؤلابضاق .

-

جأهُل ؤلاػاع اللاهىوي ؾىاء الدكغَعي و الخىـُمي.

-

اإلاللىمت و الاجصاٌ.

-

جثمين الخلاون الضولي.

-

آلُاث الخلُُم واإلاخابلت.

-

ؤلاحغاءاث الخىـُمُت.
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اإلاىاعص اإلاالُت.

وجخمثل أهضاف هظا اإلاكغوق في ( :كاصٌ غؼاٌ)8888 ،
-

طمان الفلالُت في جلضًم الخضماث الحيىمُت للمىاػىين ،وأن جيىن مخاخت للجمُم ،وطلً
بدؿهُل وجبؿُؽ اإلاغاخل ؤلاصاعٍت التي حؿعى مً زاللها ئلى الحصىٌ كلى وزاةم أو مللىماث.

-

الخيؿُم بين مسخلف الىػعاث والهُئاث الغؾمُت.

-

ميافدت البيروكغاػُت التي حكيل هبدا لخىمُت البالص.

-

جدؿين هىكُت الخضماث اإلالضمت للمىاػىين في مسخلف مجاالث خُاة مجخملىا واإلاؿاهمت
هظلً في ججؿُض كلى أعض الىاكم مباصب اللضالت الاحخماكُت واإلاؿاواة هظلً جدلُم
الؿُاؾت الىػىُت الجىاعٍت كً ػغٍم جلغٍب ؤلاصاعة مً اإلاىاػً.
خماًت مجخملىا وبالصها طض آفت الجغٍمت اإلاىـمت وباألزص الجغٍمت اإلاىـمت اللابغة للحضوص

-

وهظا ؿاهغة ؤلاعهاب والتي حؿخلمل غالبا جؼوٍغ وجللُض وزاةم الهىٍت والؿفغ وىؾُلت الهدكاعها.
و ًجؿض بغهامج الحيىمت ؤلالىتروهُت اهخمام الجؼاةغ بخؼبُم مفهىم الحيىمت ؤلالىتروهُت ،و ًخأحى هظا
البرهامج طمً اإلاباصعاث واإلاكاعَم الخىمىٍت التي جخبىاها خيىمت الجؼاةغ لخدلُم الخىمُت اإلاؿخضامت في
مسخلف حىاهب الحُاة ،و ًخمثل بغهامج كمل جىفُظ مكغوق الحيىمت ؤلالىتروهُت في( :واكغ وؾُلت ،صفدت
)88

بغهامج جؼىٍغ الدكغَلاث :و الظي ًخظمً ئكضاص كاهىن ًىـم اإلالامالث الحيىمُت ؤلالىتروهُت و جؼىٍغالدكغَلاث اللاةمت.
بغهامج جؼىٍغ البيُت اإلاالُت ٌ:لمل البرهامج كلى جؼىٍغ اإلاإؾؿاث مالُا لخصبذ أهثر مغوهت.بغهامج الخؼىٍغ ؤلاصاعي و الخىفُظي :و الظي ٌكمل جؼىٍغ أؾالُب اللمل في الجهاث اإلالغع اؾخسضامهاللملامالث ؤلالىتروهُت.
بغهامج الخؼىٍغ الفني ً:غهؼ هظا البرهامج كلى اؾخسضام الخىىىلىحُا الغكمُت في الجهاث الحيىمُتلخؼىٍغ الؼاكاث و اللضعاث الالػمت إلهجاػ اإلاكغوق ،هظلً يهخم البرهامج بخدؿين الىفاءة الدكغُلُت و
التي جخظمً اؾخسضام أخضر ألاحهؼة و اإلالضاث و أهـمت كىاكض البُاهاث و جدضًث البيُت ألاؾاؾُت
لالجصاالث و اإلاللىماث.
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بغهامج جىمُت اليىاصع البكغٍت :مً زالٌ اللمل كلى جؼىٍغ فىغ اللُاصاث الحيىمُت بما ًخالةم مم مفهىمالحيىمت ؤلالىتروهُت ،و ئكضاص زؼت مىاؾبت لخضعٍب فغق اللمل التي ًخم جيىٍجها مً حمُم الجهاث
الحيىمُت التي حكاعن في مكغوق الحيىمت ؤلالىتروهُت بهضف اللضعة كلى ئصاعجه ول خؿب ازخصاصه.
بغهامج ؤلاكالم و الخىكُت ً:خم مً زالٌ البرهامج ئكضاص زؼت حلغف اإلاجخمم بمؼاًا الخدىٌ ئلى اإلاجخممالغكمي و هُفُت الاؾخفاصة مً مكغوق الحيىمت ؤلالىتروهُت.
ومً أحل جىفُظ هظا البرهامج كامذ الحيىمت بدىصِب لجىت جـم ممثلين كً حمُم الىػاعاث ،
باإلطافت ئلى زبراء في جلىُاث ؤلاكالم والاجصاٌ ؾمُذ باللجىت ؤلالىتروهُت  ،وهي جدذ ئقغاف عةِـ
الحيىمت  ،خُث جم بضأ جؼبُم بغهامج الحيىمت ؤلالىتروهُت بالجؼاةغ  ،وجم جدلُم اللضًض مً
اللملُاث مجها ( :كبض اإلاىمً بً صغير)2016 ،،
-

جىصِب قبىت خيىمُت صازلُت  ،وهي هـام قامل ًخظمً مجمىكت الىؾاةل الحضًثت لالجصاٌ كلى
مؿخىي الحيىماث اللاإلاُت.

-

هظلً كلى اإلاؿخىي الىؿُف اللمىمي  ،وكلى مؿخىي مصلحت اإلاىاعص البكغٍت جم وطم بغهامج
.IDARA
أما فُما ًسص الدؿُير الخيبإي للماٌ الىؿُف اللمىمي  ،جم جىصِب قبىت مللىماث جغبؽ ؤلاصاعاث
مم الهُاول اإلاغهؼٍت واإلادلُت اإلايلفت بالىؿُف اللمىمي.
وهىمىطج لخؼبُم الحيىمت ؤلالىتروهُت في الجؼاةغ  ،أزظث وػاعة الضازلُت والجماكاث اإلادلُت كلى
كاجلها كملُت جلىين الخضماث ؤلالىتروهُت باػالق وعقت هبري للصغهت ؤلاصاعة اإلاغهؼٍت والجماكاث
اإلادلُت ،وطلً بالىطم الخضعٍجي لىـام وػني لخلغٍف اإلاىمً ًغجىؼ كلى اإلاداوع الخالُت:

-

ئػالق ول مً بؼاكت الخلغٍف الىػىُت وحىاػاث الؿفغ البُىمترًت وؤلالىتروهُت.
-

ئوكاء البرًض ؤلالىترووي.

-

ئكؼاء هـام حؿُير ومخابلت اإلالفاث اللظاةُت.

-

ئكضاص قبىت الصحت الجؼاةغٍت مم عبؽ مسخلف اإلاإؾؿاث الصحُت.

-

ئكؼاء هـام الضفم البىيي والحؿاباث البرًضًت  ،باإلطافت إلوكاء مىػكاث بىىُت  ،وجىػَم
بؼاكاث السحب والضفم ؤلالىترووي.

-

ئوكاء قبىت أواصًمُت وبدثُت جغبؽ مجمىكت مإؾؿاث الخيىًٍ اللالي.
98

« مجلة املقزيزي للدراشات الاقحصادية واملالية ،اإلاجلض ،1اللضص  ،1حىان »2017

ص ص 101-77:

بً كىالي زالضًت

(الحجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارب الدولي ـ ـ ـ ـ ـ ــة في مجال ثطبيـ ـ ـ ـ ــق الحكومة إلالكتروهية )

-

قبىت لالػالق كلى هخاةج امخداهاث قهاصحي البيالىعٍا والخللُم اإلاخىؾؽ.

-

الدسجُل الجامعي ألاولي للحاملين الجضص لكهاصة البيالىعٍا.

-

ئوكاء مغهؼ الضعاؾاث وألابدار في جىىىلىحُاث ؤلاكالم والاجصاٌ هىلؼت اجصاٌ للبدث.
كلى الغغم مً ئػالق الجؼاةغ إلاكغوق الحيىمت ؤلالىتروهُت كلى أعض الىاكم ،ئال أنها لم حؿخؼُم

أن جصل ئلى ما وصلذ ئلُه اللضًض مً الضوٌ في مجاٌ جؼبُم الحيىمت ؤلالىتروهُت زاصت الضوٌ
اللغبُت ،واإلماعاث اللغبُت اإلاخدضة ،والؿلىصًت وكؼغ وغيرها مً الضوٌ التي خللذ هجاخاث هبيرة في
هظا اإلاجاٌ هدُجت اؾخفاصتها كً الخجاعب التي ؾبلها في جؼبُم الحيىمت ؤلالىتروهُت زاصت الغغبُت
مجها ،وهظا هدُجت مجمىكت مً اللغاكُل التي جىاحهها والتي ًمىً أن هظهغ مجها( :كبض اإلاىمً بً
صغير)2016 ،،
عجؼ كؼاق البرًض وجىىىلىحُا اإلاللىماث والاجصاالث في جلبُت ػلباث اللمالء كلى ئًصاٌ الهاجف

-

الظي ٌلض أهم اللىىاث التي ًخجؿض كبرها الخىاصل كبر الاهترهذ.
-

الخأزير في اؾخىماٌ البيُت الخدخُت لالجصاالث  ،وجباًجها مً مىؼلت ألزغي وجأؾِؿا كلُه فان
الفاعق هبير لؿض الفجىة الغكمُت مم صوٌ اللالم اإلاخلضم في هظا اإلاجاٌ .

-

مدضوصًت اهدكاع الاهترهذ في الجؼاةغ  ،خُث أن وؿبت مؿخسضمي هظه الخلىُت الىاؾلت الاهدكاع
كالمي ال ًؼاٌ طلُفا في الجؼاةغ ملاعهت ختى بالضوٌ اإلاجاوعة.
الخلامالث اإلاالُت ؤلالىتروهُت  ،ال جؼاٌ في بضاًتها ،عغم مغوع كضة ؾىىاث كلى قغوق الؿلؼاث

-

الجؼاةغٍت حلمُم الخلامالث اإلاالُت ؤلالىتروهُت كلى مؿخىي مسخلف اإلاإؾؿاث اإلاالُت والخجاعٍت ،
ئال أن هظه الخجغبت ال جؼاٌ مخلثرة .
-

مدضوصًت الجاهب الدكغَعي في هظا اإلاجاٌ ،وطلً مً زالٌ غُاب الدكغَلاث اإلاىاؾبت ،خُث
جدخاج ألاكماٌ ؤلالىتروهُت ئلى وطم أهـمت وحكغَلاث جدىاؾب مم ػبُلتها.

-

الخيلفت الباهـت لالؾدثماع في جلىُاث اإلاللىماث ،زاصت كلى اإلاضي البلُض ،وئطا وان كلى بكيل
واؾم كلى مؿخىي الضولت.
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غُاب الخيؿُم بين ألاحهؼة وؤلاصاعاث ألازغي طاث اللالكت بيكاغ الحيىمت ؤلالىتروهُت ،والتي
جمخلً هفـ ألاهىاق مً ألاحهؼة والبرمجُاث ،بدُث جخم اإلاكاعهت وجباصٌ اإلاللىماث بين هظه
الفئاث.

-

طلف الىعي الاحخماعي باإلاميزاث والفىاةض مً جؼبُلاث الحيىمت ؤلالىتروهُت قيل ملىق في
ػغٍم الخدىٌ لللمل ؤلالىترووي واإلاجخمم اإلاللىماحي.

-

صلىبت وحللُض ئكاصة هىضؾت اللملُاث اإلاخلللت بالحيىمت ؤلالىتروهُت كلى مؿخىي ألاحهؼة
الحيىمُت في خاحت ئلى اؾتراججُاث زاصت.

و لخفلُل مكغوق الحيىمت ؤلالىتروهُت في الجؼاةغ ًمىىىا ػغح مجمىكت مً الحلىٌ هىحؼها فُما ًلي:
(كبض اإلاىمً بً صغير)2016 ،،
-

البضء في حؿىٍم الخضماث الحيىمت ؤلالىتروهُت ،وجىطُذ مميزاتها ومغصوصها الىبير كلى اإلاىاػً
مً هىاحي هثيرة  ،وجبين اإلابرعاث اللىٍت الالػمت الؾخسضامها  ،ختى ًؼوٌ الخدفف اإلاىحىص كىض
بلع اإلاىاػىين.

-

كضم مىاصلت مماعؾت ألاكماٌ طاث الصبغت الخجاعٍت  ،بدُث أن جخىكف الحيىماث فىعا كً
جدمُل اإلاىاػىين أي عؾىم ئطافُت مً أحل اؾخسضام الحيىمت ؤلالىتروهُت  ،ألامغ الظي ؾىف
ٌصجم اإلاىاػىين كلى اؾخسضام الحيىمت ؤلالىتروهُت.

-

ؤلاكالن كً زضماث الحيىمت ؤلالىتروهُت في اإلاىاكم اإلاكهىعة كلى الاهترهذ  ،بدُث ًخم ؤلاكالن
كً زضماتها كلى أهبر مىاكم الاهترهذ وطلً مً أحل حظب أكضاص هبيرة مً اإلاىاػىين وقض
اهدباههم ئلى زضماث الحيىمت ؤلالىتروهُت.

-

جدضًث اإلاللىماث أوال بأوٌ  ،مً زالٌ طمان أن اإلاللىماث كلى مىاكم الحيىمت ًخم جدضًثها
فىعا كبر حمُم اللىىاث وهظلً ًجب لفذ اهدباه اإلاىاػىين بالضكاًت وؤلاكالن كً طلً بؼغق
وأؾالُب هثيرة .

-

اللمل كلى جىحُه الاؾدثماعاث في مجاٌ جىىىلىحُاث اإلاللىماث .

-

ئصعاج جىىىلىحُا اإلاللىماث في حمُم مىاهج الخللُم في الضولت.

-

جىفير البِئت ألاؾاؾُت الظغوعٍت لىجاح جؼبُلاث الحيىمت ؤلالىتروهُت .
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اللمل كلى جىـُم البرامج الخللُمُت في مجاٌ جىىىلىحُا اإلاللىماث لجمُم مىؿفي اللؼاق اللام
لظمان جأهُلهم وئكضاصهم الؾخغالٌ الخىىىلىحُا لخؼىٍغ زضمت اللؼاق اللام.
ئكامت مغاهؼ إلاؿاكضة الفئاث التي جفخلغ ئلى الخدظيراث واإلالضاث الغكمُت  ،وطلً لخىفيرها لألؾغ

-

طاث الضزل اإلاىسفع
-

طغوعة جىفير الخللُم ألاؾاس ي لهظه ألاؾغ في مجاالث جىىىلىحُا اإلاللىماث.

-

ػٍاصة الؼلب كلى الىؿاةف و الخضماث التي ًخؼلبها الىـام الجضًض  ،مما ٌؿاكض كلى اؾخلؼاب
اإلاؼٍض مً اإلاهاعاث والخبراث

باإلطافت ئلى حظب الكغواث في مجاٌ الخىىىلىحُا اإلاخؼىعة.
-

الخيؿُم والخلاون بين الحيىمت واللؼاق الخاص ،وبين مسخلف الضواةغ الحيىمُت ومم الضاةغة
الحيىمُت ؤلالىتروهُت زالٌ مغاخل جؼبُم اإلاكغوق.

-

جؼىٍغ حىصة الخضماث وجللُل وؿبت ألازؼاء ،وػٍاصة ؾغكت الاؾخجابت وجلضًم الخضماث
واإلاللىماث في مىكضها اإلادضص كبر الاهترهذ .

-

جدضًض عؤٍت وئؾتراججُت واضحت لخؼبُم الحيىمت ؤلالىتروهُت.

.5خاثمة:
مً زالٌ هظه الضعاؾت اإلاخلللت بالخلغض لخجاعب بلع البلضان في جؼبُم الحيىمت ؤلالىتروهُت
وملاعهتها بخجغبت الجؼاةغ جبين لىا ماًلي:
-

اكخباع ججغبت الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍىُت مً أهجح الخجاعب في مجاٌ جؼبُم الحيىمت ؤلالىتروهُت
كلى مؿخىي اللالم ،أما كلى اإلاؿخىي اللغبي فخلخبر ؤلاماعاث اللغبُت اإلاخدضة ألاعقى كغبُا.

-

حؿاهم الحيىمت ؤلالىتروهُت في جىفير الىثير مً الجهض للضولت في جلضًم الخضماث ؾىاء للمىاػىين
أو اللمالء كلى خض الؿىاء.

-

ًىمً هجاح الضوٌ في جؼبُم الحيىمت ؤلالىتروهُت في وحىص بيُت جدخُت كىٍت لالجصاالث ،وهظا
وحىص الىعي اللام في أهمُت جؼبُم الحيىمت ؤلالىتروهُت.

-

ئن اإلاكيلت الحلُلُت للجؼاةغ في جؼبُلها إلاكغوق الحيىمت ؤلالىتروهُت هى طلف البيُت الخدخُت
لالجصاالث ،وهظا ألامُت ؤلالىتروهُت اإلاىدكغة في اإلاجخمم الجؼاةغي.
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ولهظا ًجب كلى الجؼاةغ أن جلىم ب ـ ـ ـ ـ ـ ــ:
-

وكغ الىعي ؤلالىترووي لللاملين واإلاىاػىين وجؼوٍضهم بملاعف خلُلُت حؿمذ بخجؿُض مفهىم
الحيىمت ؤلالىتروهُت.

-

وطم عؤٍت واؾتراجُجُت واكلُت للحيىمت ؤلالىتروهُت كلى مؿخىي الضولت.

-

ئًجاص حكغَلاث كاهىهُت حؿاكض كلى جؼبُم الحيىمت ؤلالىتروهُت.

-

جىكُت اإلاجخمم الجؼاةغي بظغوعة وأهمُت جؼبُم الحيىمت ؤلالىتروهُت.

-

اللمل كلى جغؾُش مفهىم الخؼىٍغ وجفلُله طمً زلافت اإلاجخمم ،ألن هجاح جؼبُم الحيىمت
ً
ؤلالىتروهُت ٌلخمض أؾاؾا كلى مضي جىُف واؾخجابت مسخلف ألاػغاف الفاكلت له.

-

ؾض الفجىة الغكمُت ،وهظا كً ػغٍم جىحُه بغامج الحيىمت ؤلالىتروهُت هدى الفئاث اإلاىلؼلت
واإلادغومت أصال مً الخضماث الحيىمُت ،بدُث جىحه لالعجلاء بمؿخىٍاث اإلاىاػىين الاكخصاصًت
والاحخماكُت والثلافُت.

-

ًجب حصجُم وافت فئاث اإلاجخمم كلي ئمياهُت الىصىٌ للحيىمت ؤلالىتروهُت بغع الىـغ كً
كضعاتهم البضهُت أو الجؿضًت أو مىاكم جىاحضهم
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ملخص:
هسٛت هصه السضاػة الى التٔطٓ ٚلى زوض اػتراتيجية التم٥حن الهي٥لي في تنمية الؼلى ٢الابساعي
لددسي الٔدداملحن بمإػؼددة اتلددائر الجعاةددط بدداذٗىاي ،وذحد شلدد ٧تددب آددساز وتٌددى ط اػد ا ة وظٓددت ٓلددى
اٛطاز الٔينة باإلاإػؼة مح السضاػة وشلٓ ٧لدى مؼدتىي مدستط اا الطةةؼدية ،وتدب الفجدىح فدي تحليلهدا الدى
بط ددامل الخعمددة الا لدداةية للٔلددى الاحتمآيددة ) ،(spssوٟددس تىكددلت السضاػددة الددى مجمىٓددة م د النتدداةل
والتددن م د همهددا 5وحددىز زوض مٔنددىد ذلٔدداز التم٥ددحن الهي٥لددي  ٤د ٓلددى ددسي واإلاتم لددة فددي مددٍ ال٠يدداز ،
تٜى ى الؼلٌة ،مٍ الاتلاِ ،٨ا الخدىاٛع فدي تنميدة الؼدلى ٢الابدساعي ،هدصا وٟدس دللدت السضاػدة
ال ددى ت ٠ددستب مجمىٓ ددة م د التىك دديار ل٘ ددطن دٌ٘ي ددة الن ٠دداةم ف ددي الٔم د الازاضد للمإػؼ ددة والت ددن م ا ددا5
هطوض تايئة الِطو ٚودٔست ال ٠اٛة التنِيمية الؼاةس الى ج٠اٛة تإم بحط ة التلط ٚوت نن الا٦ٛاض
الجستس والؼلى٣يار الابسآية.
الكلماث املفتاحيت  :التم٥حن الهي٥لي ؛ الؼلى ٢ؤلابساعي .
جصييف .M10 :JEL
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)(دوز التمكين الهيكلي في جىميت الصلىك الابداعي لدي العاملين

ًىحاط ًه مساني

Summary :
The purpose of this study is to identify the role of the structural
Empowerment strategy in the development of the creative behaviour of the
workers at the Algérie Telecom Institution in Laghouat , For this, a
questionnaire was developed and distributed to the sample
members of the institution at the top Management level, and analysed
with the (spss) programme, The study has produced a series of results, the
most important of which are : The existence of a significative role to the
dimensions of structural empowerment, both in terms of leadership pattern,
Delegation of authority, communication pattern, incentive system to
develop the creative behaviour of employees, The study concluded with a
series of recommendations : Need to create conditions and modify the
dominant organizational culture into a culture that secures freedom of
action and Embrace new ideas and creative behaviors.
Keywords :Structural Empowerment; Creative Behavior.
JEL Calssification Codes: M10
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(دوز التمكين الهيكلي في جىميت الصلىك الابداعي لدي العاملين)

 .1مقدمت:
في اًاض التىحهار الٔاإلاية الخست ة ضخت الخاحة للت٘يحر في ػاليب الٔم ؤلازاضد هطوض
مفخة ،وداكة مٕ بساتة ألالٜية الجستس  ،يث باتت منِمار الآما ٨اليى تىاحه تحستار
ومت٘حرار واػٔة النٌا ٞوػطئة التحى ٨تتٌلب م الازاض الٔليا للمنِمار ت نن ػياػار وبطامل
تت٥ي ٝمٕ هصه التحستار ،ألامط الصد تحتب ٓلى اإلانِمار التحى ٨م ال ناح ؤلازاضد الهطمي الت٠ليسد
الى ال ناح والنمٍ الستم٠طاًي اإلاـاض ٢وألا٣ثر ا ٜتا ا ومطو ة٠ٛ ،س ك ح الابساْ التنِيمن مىهٕ
الاهتما والن٠اؾ الىاػٕ م ٟ

ال ا حن ،وشل ٧ذن ٓلط اإلأطٛة لب ئس ئتر ٚلٔمالة مٌية

تح٥مها اإلاىاكٜار الىُيٜية الت٠ليستة التن ٤ا ت ػاةس في التنِيب ال حروٟطاًي الؼال ،ٝوئ ما
ئتمس ٓلى الؼلى٣يار التن ت ؼب بالتمحز واإلاطو ة واإلا ازض في الٔم ؤلازاضدٛ ،تمحز اإلانِمار في زاحها
تمط ٓبر تمحز زاح ٓواحها وتحلياب بالؼلى٣يار الابسآية ال ٔيس ٓ النمٌية والجمىز ،وهنا تبرظ
التم٥حن الازاضد الصد ئس الل نة ألاػاػية وال٠آس التن تم ٥اإلاىُ ٝم مماضػة الؼلٌة الٜٔلية
وتحم اإلاؼإوليار الىُيٜية لةـ ٦الاػتراتيجية الطةةؼية لتٜٔي م٦ا ة الخ٠ي٠ية للمىضز البـطد
زاد اإلانِمة وحٔله ؿط ٦ا في تح٠ي ١الاهسا ٚالتنِيمية والتمحز.
و ما هصا التحسد زد مٜهى التم٥حن الصد بسا ضاةجا في ال٥ٜط الانؼاني اإلأاكط الى ميسان
الٔم الازاضد ،واك حت الاؿاض لتم٥حن الٔاملحن ٣أهب ألاػاليب و الاػتراتيجيار التن تحٜع الاٛطاز
وتسٔٛهب لالن٘ماغ ٣ثر في الٔم م ح الابساْ ،وهى ألامط الصد تحتاحه اإلانِمار في وٟتنا الطاه
ٛاإلبساْ هى زاتاا الٜٔالة التن تىاحه به بةئ اا اإلا ـٔ ة واإلأ٠س  ،وا ٌالٟا مما ػ  ١تبرظ لنا
الاؿ٦الية الطةةؼية للسضاػة م دال ٨ما تلي5
الى اي مدي ًمكً للتمكين الهيكلي مً أن ٌصهم في جىميت الصلىك الابداعي لدي العاملين؟
وتنب  ٓ ١هصه الاؿ٦الية الطةةؼية مجمىٓة م ألاػئلة الٜطٓية التالية5
 ما اإلا٠لىز بالتم٥حن الهي٥لي وما هي هميته؟ ما هي ألاػ اب السأٛة لت نن التم٥حن وما هي م٦ى اته؟ ما اإلا٠لىز بالؼلى ٢الابساعي وما هي الٔناكط اإلا٦ى ة له؟ ما هي مٔىٟار الؼى ٢الابساعي ،وما الىػاة الالظمة لتنميته؟.1.1فسطياث الدزاشت:
تتجلى الٜطهية الطةةؼية للسضاػة ٛيما تلي5
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ال ًىحد هىاك دوز للتمكين الهيكلي في جىميت الصلىك الابداعي عىد مصتىي املعىىٍت .%5
وتنسضج هم هصه الٜطهية الطةةؼية مجمىٓة م الٜطهيار الٜطٓية ٣ما تلي5
 ئ تىحس هنا ٢زوض ل ٔس مٍ ال٠ياز في تنمية الؼلى ٢الابساعي ٓنس مؼتىي السئلة 1.10 ئ تىحس هنا ٢زوض ل ٔس تٜى ى الؼلٌة في تنمية الؼلى ٢الابساعي ٓنس مؼتىي السئلة 1.10 ئ تىحس هنا ٢زوض ل ٔس مٍ الاتلا ٨في تنمية الؼلى ٢الابساعي ٓنس مؼتىي السئلة 1.10 ئ تىحس هنا ٢زوض ل ٔس ِا الخىاٛع في تنمية الؼلى ٢الابساعي ٓنس مؼتىي السئلة 1.10..1.1أهميت الدزاشت:
تتجلى همية السضاػة ٓبر ٓستس الن٠اي التن تم ٥ابطاظ لٔوها ٣ما تلي5
 تبرظ همية السضاػة في ٤ىجاا ت ناو ٨مٜهىما ازاض ا ست ا وشو اهمية بال٘ة بالنؼ ة للٔاملحن واإلانِمة وهى التم٥حن الهي٥لي الصد ؿ٘ اهتما ٓستس ال ا حن في ال٘طب ولب تحِى بائهتما ال٦افي
في ال ةئة الٔطبية٤ ،ى ه ٓ اض ٓ مت٘حر مؼت ٠تطت ٍ بالٔستس م اإلات٘حرار الازاض ة والؼلى٣ية وم اا
الؼلى ٢الابساعي لألٛطاز الٔاملحن.
 ئبطاظ همية تنمية الؼلى ٢الابساعي لسي الٔاملحن وما تترتب ٓنه م تاةل اتجابية ٓلى الٜطز ٜؼهوٓلى ٛآلية الٔم واػتمطاض ة التٌىض والت٘يحر م ًط ٚاإلانِمة إلاىا ٣ة س اإلاناٛؼة الـستس
والتأٟلب مٔها.
.1.1أهداف الدزاشت:
تاس ٚالسضاػة لتح٠ي ١الٔستس م الاهسا ٚالتن تم ٥اتجاظ لٔوها ٣ما تلي5
 محاولة التٔطٓ ٚلى وا ٕٟالتم٥حن الهي٥لي ٓلى مؼتىي اإلانِمار الجعاةط ة لـٓ ٦ا . محاولة التٔطٓ ٚلى مؼتىي الؼلى٣يار الابسآية لسي الٔاملحن بمإػؼة اتلائر الجعاةط. -لٜت الا ِاض ى ٨همية تم٥حن ألاٛطاز م النا ية التنِيمية ٤ىجاا

س هب اإلاساد الخست ة

لتٜٔي زوض اإلاىضز البـطد وزٔٛه حى ت نن مذتل ٝالؼلى٣يار الابسآية مما تنٔ٥ؽ شلٓ ٧لى ازاح
اإلانِمة لـٓ ٦ا .
.1.1همىذج الدزاشت:
لتىهيح السوض الصد تلٔ ه التم٥حن الهي٥لي و جطه ٓلى الؼلى ٢الابساعي للٔاملحن بمإػؼة اتلائر
الجعاةط ٛطْ ألاٗىاي تم ٥كياٗة مت٘حرار السضاػة في النمىشج التالي5
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شكل  : 1الىمىذج التمثيلي ملتغيراث الدزاشت

التمكين الهيكلي

السلوك االبداعي

نمط القيادة
 -التعامل مع المشكالت

تفويض السلطة

 المرونةنمط االتصال

 -المبادرة

نظام الحوافز

املصدز:م ئٓساز ال ا ث

.5.1مىهج الدزاشت:
تب الآتماز في هصه السضاػة ٓلى اإلانهجحن الىكٜي والتحليلي ،يث تب اػتذسا اإلانهج الىكٜي
لجمٕ اإلااز الٔلمية الالظمة للتٔطٓ ٚلى الجىا ب النِط ة للمىهىْ وه ٍ مذتل ٝاإلاٜاهيب ،في حن
تب الفجىح ئلى اإلانهج التحليلي ئػتذالق الٔالٟة بحن مت٘حرار السضاػة م دال ٨السضاػة اإلايسا ية و
بائٓتماز ٓلى ال يا ار اإلا٠سمة والسئئر ؤلا لاةية وشل ٧بتحليلها وتٜؼحرها واػتن اي النتاةل
الالظمة م اا بناحا ٓلى الاػتبيان اإلاىظْ ٓلى ٓينة السضاػة.
.1التمكين الهيكلي:
ُهط مٜهى التم٥حن في جااتة ال ما ينيار ،وئقى هصا اإلاٜهى ؿيىٓا وضواحا في ٛتر
ال ؼٔينيار ،وهصا اتل ٓ ظ از التر٣حز ٓلى الٔنلط البـطد زاد اإلانِمة تا ٤ان ىٓها ،وحاح هصا
اإلاٜهى
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الى اإلانِمة اإلام٥نة وما تطتب ٓ شل ٧م د٘يحرار في بةئة اإلانِمةٓ( .لي الوالٓحن ،7111 ،كٜحة
)21
ويـحر "اإلال اح اإلانحر" إلالسض التم٥حن ل٘ى ا و ١ٛما تلي "م٥نته م الش ئ تم٥ينا حٔلت له
ٓليه ػلٌا ا وٟسض ٛتم ٥منه واػتمٟ ٥سض ٓليه وله م٥نة اد ٟى وؿس وام٥ننى الامط ػه
وتةؼط" ( مس ب محمس ب ٓلي الٜيىمي ،1432 ،كٜحة  ،)771ما م النا ية الاكٌال ية ٠ٛس
بطظر الٔستس م اإلاٜاهيب اإلاطت ٌة به ،يث ئط Ettorre,1997 ٚالتم٥حن بأ ه "منح الٔاملحن ال٠سض
والاػت٠اللية في كنٕ ال٠طاضار وام٦ا ية التلط٣ ٚـط٤اح في الٔم مٕ التر٣حز ٓلى اإلاؼتى ار الازاض ة
الس يا ،والتم٥حن ئ ئنن  ٍ٠ٛتٜى ى الٔاملحن للال يار كنٕ ال٠طاض ول٥نه اتوا وهٕ الاهساٚ
والؼماح للٔاملحن باإلاـاض٣ة" (بىدمذب ٓ س الٜتاح و  ،بىتآة ػليمة ،7110 ،،كٜحة .)44
٣ما ٓط bowen & hervey, 2006 ٚالتم٥حن بأ ه )" (Bowen, Hervey,, 2006, p. 246اػتراتيجية
تاس ٚالى تحط ط الٌاٟار ال٦امنة لسي ألاٛطاز ،واؿطا٣هب في ٓمليار بناح اإلانِمة ،بآت اض ن جاح
اإلانِمة ئتمس ٓلى تناٗب احار الاٛطاز مٕ ضؤ ة اإلانِمة واهساٛها ال ٔيس ".
ئن حىهط التم٥حن الهي٥لي هى ٥ٛط اإلاـاض٣ة بال٠ى بحن اإلاستط والٔاملحن ،مٕ تح٠ي ١هس ٚتناظ٨
صخاب ال٠ى وال٠طاض للٔاملحن باإلاؼتى ار الس يا م الهط الىُيٜي ٓ ٟىتاب ومنحهب ٛطق اتذاش
ال٠طاضار التن تتٔل ١بمجآ ٨ملهبٛ ،التم٥حن م وحهة النِط الهي٦لية هى مـاض٣ة في ملازض ال٠ى
(الؼلٌة الطػمية و اإلاؼإولية ٓ مىاضز اإلاإػؼة )...وتىظيٕ اإلاؼإولية دال ٨ػالػ ال٠ياز
باإلانِمار الى اإلاؼتى ار الازنى ( .اكط حطازار ،ا مس اإلأانيً ،اض ٞهاؿب ،7112 ،،كٜحة )21
يث ٓط Griffith, 2008 ٚالتم٥حن الهي٥لي بأ ه ٓ اض ٓ "الجهىز التنِيمية التن دؼمح بع از
تلىضار ألاٛطاز ى ٨الؼلٌة والؼيٌط وال٠سض في التأجحر ٓلى ٌا ٞاوػٕ زاد اإلانِمة"(Derek .
)Griffith, p. 90
٣ما ٣سر  Dahmani, 2011بأن التم٥حن الهي٥لي هى ٓ اض ٓ "الٔملية التن دؼمح للمطؤوػحن
باػت٘ال ٨اإلاىاضز ،مماضػة اإلاؼإولية الٜٔلية وم ٟياز اإلا ازضار في الٔم  ،ألامط الصد يصجٕ ٓلى
ت٠اػب ومـاض٣ة الخ٥ب وُهىض (بطوظ) ٟاز ٓلى حميٕ اإلاؼتى ار التنِيمية" (Amira Dahmani,
).2011, p. 60
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.1.1أهميت التمكين الهيكلي:
للتم٥حن الهي٥لي همية  ٣حر زاد اإلانِمة ،ئش ه يؼهب في اًالٓ ٞنان ألاٛطاز لتٜٔي
مٔط ٛاب وٟسضاتاب الابت٦اض ة و منحهب الٌاٟة واإلا٠سض ٓلى الٔم باػتمطاض٣ ،ما ه ئم ٓلى تحؼحن
مؼتى ار الجىز وتحؼحن ىٓية الخسمار اإلا٠سمة للعباة و ٠ل م

ائر اللطاْ ٛيما بحن الازاض

والٔاملحن ،ئهاٛة الى ه ت٠ل م٠اومة الت٘يحر ما زامىا ٟس ؿاض٤ىا في اتذاش ال٠طاضار وبالتالي ظ از ضها
الٔاملحن ٓ ٓملهب ،ئهاٛة لصلٛ ٧هى تجٔ ألاٛطاز ت٠سمىن ٛو زاح إلاا تتمتٔىن به م م٠سضار
ٓالية وضها تجاه منِماتاب ووُاةٜهب يث ن ألاٛطاز الصت تتب تم٥ي اب تطٗ ىن ًىٓيا بتحم
اإلاؼإوليار وت٦ىن لسحاب ال٠سض الؼطئة ٓلى الاػتجابة لخاحار العباة وضٗ اتاب وبالتالي تإزد
لع از مٔسئر ٜ٣اح ألازاح لسي الٔاملحن( .هست ٤اُب ػٔيس ،7111 ،كٜحة )121
.1.1أشباب الاهتمام املتىامي بالتىحه هحى التمكين:
تبرظ الٔستس م ألاػ اب التن تس ٕٛاإلانِمار الى ت نن ػلىب التم٥حن ٓلى مؼتىاها داكة
في ُطٛنا الخالي ،و م ٥اتجاظ همها ٣ما تلي ( 5بى ب٥ط بى ػالب ، ،كٜحة )10
 تنامي اهتما اإلاسضاح بتٜى ى مطؤوػياب حعحا م كال ياتاب ِطا لٔس ٜ٣اتة و ٟاب لل٠يا ب٦اٛةألآما ٨اإلاٌلىبة م ابٛ ،هب ت ٠ىن ب٠سضار الٔاملحن وداكة حن تتمتٔىن بمؼتىي ٓا ٨م التٔليب
وال ٠اٛة اإلاـتر٣ة واإلاهاضار الٜنية.
 تنامي ضٗ ة الٔاملحن في الاػت٠اللية واتذاش ال٠طاضار الخاكة لٔملهب ،وداكة مٕ اظزتاز ج ٠اب فيٟسضاتاب وضٗ اب في تطحمة ٟىا ٨اإلاسضاح الى ٓم .
 ئتبر التم٥حن س هب اإلاماضػار واإلاساد الابت٦اض ة ،يث ن جاح الـط٤ار اليى ئعي للٔما٨ولةؽ للمستط ٣ما ٤ان الخا ٨في الؼاب ،١يث دؼت٘ الـط٣ة اإلام٥نة ٟسضار و ماغ الٔاملحن ٛياا
بٌط ٠ة ٛو

يث ن لسحاا ال٠سض ٓلى ن دؼتٜيس م دبراتاا لجٔ ٓملها اٛو .

 يؼآس اإلانِمة ٓلى اإلاحاِٛة ٓلى الٜ٥احار البـط ة وت٠لي مٔس ٨زوضان الٔم وشل ٧م دال٨دٔع ع ال ٠ة اإلات ازلة بحن الـط٣ة والٔما ٨ودل ١الىئح التنِيمن.
.1.1أبعاد التمكين الهيكلي:
ادتلٜت لٔاز التم٥حن الهي٥لي بادتال ٚوحهار ِط ال ا حن ىلهٗ ،حر ه ٓمىما تت٦ىن
م ألالٔاز والٔناكط التالية5
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 همغ القيادة :ئن لل٠ياز الازاض ة جط  ٣حر في جاح ٓملية التم٥حن ،داكة ئن ٤ا ت م النىْالتحى لي والصد ٓطٛها ٓ Bassلى جاا "ٓملية الالتزا اإلات از ٨بحن الطةةؽ واإلاطؤوػحن م دال ٨تم٥حن
الٔاملحن ٓلى زاح اإلاها وتح٠ي ١الاهسا ٚاإلاـتر٣ة مٕ ٟازتابٓ ،لى ػاغ التمؼ ٧بالطؤ ة وال٠يب
اإلاـتر٣ة اإلا٠تر ة م ال٠اةس" (Cathrine Remoussenard-Pourquier, Jean-Guillaume Di, 2015, p.
)ٛ ،49ال٠ياز التحى لية ت٠ى بات اْ ػاليب وػلى٣يار دصجٕ ٓلى تم٥حن الٔاملحن ٣تٜى ى
اإلاؼإوليار ودٔع ع ٟسضار اإلاطؤوػحن ٓلى الت٥ٜحر بمٜطزهب ودصجئهب ٓلى ًطح ٦ٛاض حستس
وابسآية وئمسازهب بالٌاٟة والالها  ،ذن ال٠اةس التحى لي ئم ٓلى تم٥حن آلادط إلاؼآستاب في
تحى ضؤ اب الى ٠ي٠ة واإلاحاِٛة ٓلياا (ه ة ٟس س ،7114 ،٨كٜحة .)111
 جفىٍض الصلعتٛ :التٜى ى ) (Delegationهى منح الطةةؽ الصد تمتل ٧اللال يار في اإلاؼتىيؤلازاضد ألآلى الى اإلاطؤوػحن في اإلاؼتىي ألازنى  ١ئكساض ألاوامط واتذاش ال٠طاضار زون الطحىْ الى
الطةةؽ اإلا اؿط في سوز اللال يار اإلامنى ة لهب ،وهي منح الخ ١في التلط ٚوآٌاح اللال يار
الالظمة لألٛطاز لتم٥ي اب م مماضػة ٓمالهب بلىض توم تح٠ي ١ألاهسا ٚوهي حعح مهب في ٓملية
التم٥حن الازاضد لألٛطاز وبسون منحهب التٜى ى و اللال يار ال٦اٛية إلاعاولة آمالهب وتحستس
مؼإولياتاب ئ تم ٥بلىٖ ألاهسا( .ٚكٜاح حىاز ٓ س الخؼحن ،7117 ،كٜحة )34
 همغ الاجصال :ئس الاتلا ٨الٜٔا ٨مٕ  ٤اإلاؼتى ار الازاض ة هى اإلاٜتاح الاػاس ن لتم٥حن الٔاملحن،ٛاإلزاض ئ دؼتٌيٕ

د مـ٦لة بمٜطزها ،ذن اإلألىمار اإلاتٔل٠ة باإلاـ٦لة لةؼت متىٛط لسحاا،

وا ما لسي ألاشخاق الصت هب في كلب اإلاـ٦لة ولصل ٧تجب ئؿطا ٢هإئح ألاٛطاز في الخ  ،ذ ه
بسون مـاض٣ة ألاٛطاز ل تح اإلاـ٦لة ول ت٦ىن هنا ٢التزا  ،وبسون التزا ل تتح ١٠التم٥حن،
ٛائتلائر اإلأعظ لٔملية التم٥حن تجب ن ت ؼب بأجاا مؼتمط وزاةمة ،مٜ ٥ة ،ب٦اٛة الاتجاهار،
و ن دٔتمس الاتلائر الطػمية وٗحر الطػمية (كٜاح تاته محمس ،7117 ،كٜحة .)111
 هظام الحىافز :التم٥حن تحتاج الى م يؼآس و تحم مع سا م ألآ اح وداكة تحم اإلاؼإوليةواإلاـاض٣ة والت٥ٜحر الخال ٞوالٔل ٝالصهنن ،وٓلى الطٗب م ن هصه الامىض ٟس ت٦ىن بحس شاتاا ىاٛع
دؼاهب في ض ٕٛمٔنى ار الٔاملحن وؿٔىضهب بمٔنى ضقى و ض ٕٛلخياتاب الىُيٜية ئئ ن التم٥حن لةؽ
بمنحة مجا ية ٥ٛما ٛيه مـاض٣ة في اإلاناٜٛ ٕٛيه توا مـاض٣ة في اإلاذاًط ومحاػ ة ٓلى النتاةل
وتحم اإلاؼإولية لـ ٦يؼاود التٜى ى اإلأٌى للمىُ ،ٝلصا ٛال بس م
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الٔاملحن ٓلى تحم اإلاؼإولية لـ ٦صخيح ومطت ٍ لـ ٦م اؿط بأزاهاب( .ؿطْ مط ب،7114 ،
كٜحة )22
.1.1معىقاث التمكين الهيكلي:
هنا ٢الٔستس م اإلأىٟار وألاػ اب التن تحى ٨زون جاح ٓملية التم٥حن زاد اإلانِمة ،تم ٥اتجاظ
همها ٣ما تلي ( 5مس ٓلي كالح ،محمس زتب اإلا يوحن ،7111 ،كٜحة )32
 ٓس ازضا ٢اإلاسضاح إلاٜهى التم٥حنٛ ،لسحاب تلىض ٗحر حلي زون ٓلمهب ن التم٥حن ٛلؼٜةواػتراتيجية لجٔ ألاٛطاز ٟازض ٓلى اتذاش ال٠طاضار ٛيما تذم آمالهب.
 ٛـ اإلاسضاح في بناح سوز التم٥حنٛ ،اللال يار واإلاؼإوليار تجب تحستسها وئئ ػي ؼبب شل ٧فيٛـ التم٥حن.
 ٓس ج٠ة اإلاستط باإلاىُ ٝاإلام ٥وٟسضته ٓلى اتذاش ال٠طاض الؼليب. ٓس تسض ب اإلاسضاح للمىُٜحن وتعو سهب باإلاهاضار الالظمة وآٌاح اػت٠اللية في اتذاش ال٠طاض. ٓس ئظالة الٔ ٠ار التن تىاحه اإلاىُٜحن جناح ٓملهب (الىٟت ،ألازوار ،التسض ب الٜٔا ،٨الىكى٨للمٔلىمار ،ت٦ى الٜط ،ٞالسٓب اإلاالي).
.3الصلىك الابداعي:
ئتبر الابساْ ُاهط ٟستمة اضت ٌت بالبـط ة ٓلى مط تاض ذهاٛ ،لإلنؼان ضٗ ة زاةمة في
الاػتٌالْ واإلاي

حى الت٘يحر والتجستس ،ودـحر السضاػار الى ن مٜهى الابساْ لب تجس كساه

٣مىهىْ ٤ازتمن وتٌ ي٠ي لسي اإلاذتلحن تى منتل ٝال٠طن الٔـط وبالو ٍ ػنة  2110التن
ؿهسر اإلاإتمط الؼنىد لطابٌة ٓلب النٜؽ ألامط ٥ية ،والتن ٣سر ٓلى هطوض تحلي مٜهى الابساْ
وادوآه للمنهج التجط بن (الؼٔيس حىا ،1021 ،٨كٜحة  ،)211وا ٌالٟا م هصه الخ ٠ة بس
بطوظ مىهىْ الابساْ وتجلت الٔستس م اإلاٜاهيب التن اضت ٌت به و باإلبساْ التنِيمن لـ ٦داق
والتن وضزر هم مساد ٓستس لل ا حن في الازبيار ؤلازاض ةٛ ،اإلبساْ ل٘ة مـت ١م ال " ٜٔبسْ"
الش نح د ادترٓه ،ابسٓت الش نح وابسٓته د اػتذطحته وا سجتهٛ ،اإلبساْ ئنن الاتجاز و الخل ١و
الت٦ى

و الابت٦اض ،واإلا سْ هى اإلا ؼب باإلبساْ والخل ١ئ باإلاحا٤ا والت٠ليس (ظ س الهى سد،1001 ،

كٜحة .)11
وٟس ٓط Walters ٚؤلابساْ ٓلى ه "محللة تٜآ اإلأطٛة والص٤اح ،الخبر والجهس ئهاٛة الى
الاهتما والخماغ" )(Kamel Mnisri, Haithem Nagati, 2012, p. 38
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في حن ئط Amabile ٚؤلابساْ التنِيمن ٓلى ه "الٔملية التن دؼمح بتىليس ٦ٛاض حستس  ،كلية
ومٜيس للت٥ي ٝمٕ وا ٕٟحستس زاد اإلاإػؼة" (Gaëlle Dechamp, Isabelle Horvath,
).Jenny Faucheu,, 2015, p. 76
٣ما ٓتبر ؤلابساْ التنِيمن توا ٓلى ه "الٔملية التن دؼ اس ٚدٔست اإلأاض ٚاإلاطت٥ع ٓلى الٔلب،
وشل ٧بآاز ٓطهها وتأليٜها ومنحها مٔنى آدط وٟيمة دطيٛ ،هى النـاي اإلاطت ٍ بالنـاي الانؼاني
بالسضحة الاولى يث ئتمس ٓلى ٟسض الٜطز و ٛط  ١الٔم ٓلى دل ١ال ٔى و الٔستس م آلاليار
التن دؼمح بالخلىٓ ٨لى احابة مناػ ة لإلؿ٦اليار اإلاٌطو ة و م اٗتنا الٜطق" (Tayeb
).louafa, francis-luc perret,, 2008, p. 57
ما الؼلى ٢الابساعي ٛئط ٚبأ ه "الؼلى ٢الصد تتٜطز به الصخم ٓنسما تىاحه مىا ٟٝتتأجط باا ،جب
يؼتجيب لها بما تت ١ٜمٕ شاتهٛ ،تأدي اػتجابته مذتلٜة ٓ اػتجابار آلادط " (الؼٔيس حىا،٨
 ،1021كٜحة .)11
و

٣ما ئط ٚالؼلى ٢الابساعي توا بأ ه " شل ٧الؼلى ٢و التلط ٚاإلامحز الصد تماضػه الٔام

اإلاجمىٓة في مى ٕٟالٔم  ،ولةؽ بالوطوض ن تنتل ٓنه تاةل و دسمار و ػلٕ حستس  ،ئش ه
ػلى ٢يؼ  ١الابساْ في كي٘ته ال ااةية ،وٟس ت٦ىن هصا الؼلى ٢ابسآا في س شاته ٓنسما تماضػه
الٔام ذو ٨مط في اإلاإػؼة" (ابطاهيب ا مس ابى حامٕ ،1001 ،،كٜحة .)11
وبالتالي تِهط ن الؼلى ٢الابساعي يؼ  ١الٔملية الابسآية ٜؼها ،ئش ه ئم ٓلى تمهيس الٌط  ١لها
ودٔع ع م٦ا ة الٜطز باإلانِمة.
 .3.3أهميت الابداع التىظيمي:
تم ٥ن لتمؽ همية الابساْ ؤلازاضد زاد اإلانِمة م دال ٨مجمىٓة م الٔناكط ٤اآلدي5
 يؼآس اإلانِمة في الٔم بلىض ٛو م دال ٨تحؼحن التنؼي ١والطٟابة السادلية والهي٦التنِيمن.
 الاضت٠اح بمؼتىي زاح اإلانِمة وازاح الٔاملحن ٛياا ،واتجاز ا ٣ـاٛار وم٠تر ار و ٦ٛاض لىهٕ ا ِمةولىاةح واحطاحار و ػاليب ٓم حستس م سٓة ودالٟة.
 تإزد الى ئ ساث د٘يحرار اتجابية في بناح اإلانِمة وفي ٓملياتاا الازاض ة ،ويؼآسها ٓلى الت٥يٝوالتٜآ مٕ ٤اٛة اإلات٘حرار ال يئية اإلاحيٌة باا ( .ؼحن ط ب ،1001 ،،كٜحة )210
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 ئ٣ؼاب الازاض اإلاع س م ال ٠ة والا ترا م  ٟالٔاملحن ،وظ از مؼتىي ال ٠ى ٨لها لسي الجمهىضالسادلي والخاضجي.
 اإلاؼآس في الت٠لي م زوضان الٔم وتح٠ي ١الاػت٠طاض الىُيٜي والخس م الهجطار ،ومنح اإلانِمةاإلاع س م ٟى ال ٠اح وال٥يان والستمىمةٓ( .ا ٝ٣لٌٜي دلاو ة ،1020 ،كٜحة )21
 .3.3عىاصس الصلىك الابداعي:
تحتاج وحىز الابساْ في اإلاإػؼة الى مجمىٓة م الٔناكط تتم ٛيما تلي5
 الٌالٟة 5و ٠لس باا ال٠سض ٓلى ا تاج ٓسز  ٣حر م ألا٦ٛاض في ٛتر ظمنية مٔينةٛ ،الصخم اإلا سْمتٜى ٞم ٣مية ألا٦ٛاض التن تٌط ها ٓ مىهىْ مٔحن في ٛتر ظمنية جابتة م٠اض ة ل٘حره ،د لسته
ٟسض ٓالية ٓلى ػيىلة ألا٦ٛاض وػهىلة تىليسها.
 -الخؼاػية للمـ٥الر 5ودٔتبر م

هب الٔناكط ،اش ئنن الا ؼاغ باإلاـ٦لة ضؤ ة ال ٥حر م

اإلاـ٥الر في اإلاى ٟٝالىا س ضؤ ة واضخة ،وتحستسها تحستسا زٟي٠ا والتٔطٓ ٚلى حجمها وحىا باا
والٔازها وآجاضها والىعي باذدٌاح و ىاحي ال٠لىض ٛياا ،و هب ما في ألامط هنا الىأٟية وضؤ ة الخ٠اة١
٣ما هي يث ن ال ـ ٕ باإلاـ٦لة او اإلاىهىْ مح ال حث هى الصد تىحي باإلبساْ ٓ( .س اإلاحؼ
نٔؼاني ،1001 ،اللٜحار )11-11
 -اإلاذاًط  5ت٠لس باا دص ظما اإلا ازض في ت نن ألا٦ٛاض وألاػاليب الجستس  ،وال حث ٓ

لى ٨لها في

الىٟت ٜؼه الصد ت٦ىن ٛيه الٜطز ٓلى اػتٔساز لتحم اإلاذاًط الناتجة ٓ ألآما ٨التن ت٠ى باا
ولسته الاػتٔساز لتحم اإلاؼإوليار اإلاترت ة ٓلى شل.٧
 التحلي  5ت٠لس به ئ تاج ابساعي وابت٦اضد تتوم ٓملية ا تذاب او ادتياض وتٜتةت د ٓم حستسالى و سار لؼيٌة لئاز تنِيمها.
 الخطوج ٓ اإلاألى 5ٚت٠لس به ال٠سض ٓلى التحطض م الجزٓة الت٠ليستة والتٌىضار الـاتٔة ،وال٠سضٓلى التٔام مٕ الا ِمة الجامس وتٌىئها لىا ٕٟالٔم و تٌلب شل ٧شجآة ٤اٛيةٓ( .آً ٝىن،
 ،1021كٜحة )101
 ألاكالة 5وهي اإلا٠سض ٓلى الاتيان باذ٦ٛاض الجستس النازض واإلاٜيس وٗحر اإلاطت ٌة بت٥طاض ٦ٛاضػاب٠ة ،وهي ا تاج ٗحر مألى ٚوبٔيس اإلاسي ،يث دـم جالث حىا ب ضةةؼية هي الاػتجابة ٗحر
الـاتٔة د ال٠سض ٓلى ا تاج ٦ٛاض ازض والاػتجابة ال ٔيس د ال٠سض ٓلى ش٣ط تسآيار لٔيس ٗحر
م اؿط والاػتجابة اإلااهط د ال٠سض ٓلى ا تاج اػتجابار تح٥ب ٓلياا باإلاهاض .
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 اإلاطو ة 5د اإلا٠سض ٓلى اتذاش الٌط ٞاإلاذتلٜة والت٥ٜحر بٌط ٞمذتلٜة او بتلني ٝمذتلٓ ٝالتلني ٝالٔازد وهنا ٢اإلاطو ة التل٠اةية التن تِهط ٓنس الٜطز زون احة هطوض ة تتٌلباا اإلاىٟٝ
وهنا ٢اإلاطو ة الت٥يٜية التن دـحر الى ٟسض الٜطز ٓلى د٘يحر وحهته الصهنية حن ت٦ىن بلسز النِط
الى

مـ٦لة مٔينة( .امينة ٓ س ال٠ازض ٓليٓ ،لي ٓ س هللا الخا٣ب ،1021 ،كٜحة )211

 3.3معىقاث الصلىك الابداعي:
تىاحه الابساْ التنِيمن مجمىٓة م الٔىاة ١التن تحى ٨زون تنميته وتمنٕ اػتٜاز التنِيمار منه
و م ٥ابطاظ هب هصه اإلأىٟار ٤التاليٓ( 5اتـة كٜطاني ،1021 ،كٜحة )211
 مط٣ع ة الازاض وٓس الاتمان بتٜى ى ألآما ٨الطوتينية البؼيٌة الى الٔاملحن. -ال٠يازار الازاض ة ٗحر الٜ٥إ

يث ن مٍ ال٠ياز اإلات ٕ في اإلانِمة ٟس يـ ٠ٓ ٦ة في وحه

الابساْٛ ،ال٠ياز الاػ سازتة م ال ئ دؼمح بِهىض الابساْ في النـاًار الازاض ة يجة لٔس آٌاح
ٛطكة اإلاـاض٣ة في كنٕ ال٠طاض او ت از ٨آلاضاح واإلا٠تر ار.
 ص العمالحٛ ،اإل جاظ والتٜى ٞالعاةس الصد تتجاوظ ٟسضار العمالح في مجا ٨الٔم يـٔط ال ٔىبالخٌط م شلٛ ٧ةؼتسد الى الني م الٜطز اإلا سْ بالسخط ة منه وال ا٥ب ٓلى ضاةه وال٥يس له او
الابتٔاز ٓنه وٓعله.
 ٟلة الخىاٛع اإلاازتة واإلأنى ة و كٔىبة الاتلا ٨بحن الٔاملحن واإلاؼئىلحن (الٜىاك الطةاػية). -الخى ٚم الت٘يحر وم٠اومة اإلانِمار له ،وتٜوي

الة الاػت٠طاض و ٟى ٨الىهٕ الطاه .

 الالتزا بحطٛية ال٠ىا حن والتٔليمار وال ـستس في التر٣حز ٓلى الـ٦ليار زون اإلاومىن. .3.3أشاليب جىميت الصلىك الابداعي:
هنا ٢الٔستس م ألاػاليب التن تم ٥بىاػٌ اا تنمية الؼلى ٢الابساعي لسي الٔاملحن ،و م ٥الاؿاض
الى ٣ثرها ؿيىٓا ٣ما تلي5
 3.3.3أشلىب القىائم:
ودؼمى ٣صل ٧بأػلىب كياٗة ألاػئلة و ٟاةمة ال٦لمار ،وت٠ى ٥ٛط هصا الاػلىب ٓلى
ػاغ ًطح الٔستس م ألاػئلة التن دؼآس ٓلى النِط الى اإلاـ٦لة وتحستسها بٌط ٞمذتلٜة وزٟي٠ة،
وتب تلميب هصا ألاػلىب للتأ٣س م ن الصخم او الجمآة تنِطون الى اإلاـ٦لة بٌط ٠ة ٣ثر تنِيما
او جاب تنِطون ئلياا بٌط ٞحستس وٗحر مألىٛة.

« مجلت املقسٍزي للدزاشاث الاقتصادًت واملاليت ،اإلاجلس ،1الٔسز  ، 1حىان »7112

ق ق 128-1025

221

ًىحاط ًه مساني

(دوز التمكين الهيكلي في جىميت الصلىك الابداعي لدي العاملين)

 .3.3.3أشلىب العصف الرهني:
وهي الٌط ٠ة التن ابت٥طها وظبىضن ػنة  2111وؿآت لٔس شل ٧لـ ٣ ٦حر ،يث تاسٚ
الى تم٥حن الاشخاق اإلاؼتذسمحن لها م تحستس اإلاـ٦لة مىهٕ اإلاناٟـة وم جب تحستس ال ساة و
الخلى ٨اإلام٥نة لهصه اإلاـ٦لة وت٠ييب هصه ال ساة لالدتياض م بي اا ،وتتب ًط ٠ة الٔل ٝهصه ٓ
ًط  ١حلؼة تت٦ىن م حمآة ٓسزها تتراوح بحن ٛ 21-1طزا تجلؼىن ىً ٨اولة مؼتستط و نتجىن
تل٠اةيا الا٦ٛاض التن تطت ٍ بح مـ٦لة مٔينة( .ؿاتٕ ب ػٔس ال٠حٌاني ،1020 ،كٜحة )200
 .3.3.3أشلىب املجمىعاث الشكليت او الصىزٍت:
وهى ػلىب ابت٥طه "زليي ٧و ٛان زوٛان" ،وٛيه تتب الابتٔاز ٓ تناو ٨الٔالٟار بحن ٓواح
اإلاجمىٓة ،والهس ٚألاػاس ن منه هى التذٜي ٝم

س ػيٌط ٦ٛاض ا س ٓواح اإلاجمىٓة ٓلى

٦ٛاض آلادط  ،يث يسج ٓ ٤وى ٦ٛاضه ٓ ٟلاكة م الىض ٞى ٨اإلاـ٦لة اإلاطاز مٔالج اا ،جب
تتب ٓطن ٦ٛاضه التن تسوجاا ضةةؽ الجلؼة ،وئ تناٟف تى ٓواح اإلاجمىٓة ٤اٛة م ػطز ا٦ٛاضهب،
جب تٜتح الن٠اؾ و منٕ الن٠س ،وفي ألادحر ت٠ى ٓ ٤وى ػطا بت٠ييب الا٦ٛاض اإلأطوهة ،وم جب
يؼتٔطن ضةةؽ الجلؼة ألا٦ٛاض التن اػتحىشر ٓلى الاهتما ألا٣بر لئاز التلى ت مط جا ية
للىكى ٨لل٠طاض ال ااتي ( .جب الٔعاودً ،ال ٨لحر ،1021 ،كٜحة )11
 .3الجاهب امليداوي للدزاشت:
ػةتب هم هصا الجعح اػ٠اي اإلاٜاهيب النِط ة ٓلى الىا ٕٟاإلايساني بأدص مإػؼة اتلائر الجعاةط
ٔ٣ينة للسضاػة ٟلس دؼليٍ الوىح وٟياغ اجط مذتل ٝآلاليار التن دؼمح ب نمية الؼلى ٢الابساعي
الٔاملحن.
.1.1مجتمع وعيىت الدزاشت:
مجتمٕ هصه السضاػة تتم

في  ٤ألاٛطاز الٔاملحن بمإػؼة اتلائر الجعاةط ٓلى مؼتىي وئتة

ألاٗىاي ،يث ت٠سض ٓسز الٔاملحن ٓلى مؼتىي هصه اإلاإػؼة ىالي ٓ 111ام مىظٓحن ٓلى مؼتىي
مذتل ٝاإلالالح الازاض ة.
و تب دص ٓينة ٓـىاةية إلحطاح هصه السضاػة م اإلاجمىْ ال٥لي لٔسز الٔما ،٨وٟس تب الاٟتلاض ٓلى
مىُٜي الازاض الٔليا للمإػؼة بىا 27 ٕٟمٜطز  ،يث وظٓت ٓلياب اػتماض الاػتبيان ل٘طن ملئاا
وابساح وحهار ِطهب ى ٨مت٘حرار السضاػة.
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ًىحاط ًه مساني

.1.1أداة الدزاشت:
يث اهساٛها ومنهجها ومجتمٕ زضاػ اا ،تب اػتذسا الاػتبيان ٣أزا

ِطا لٌ ئة السضاػة م

ضةةؼية لجمٕ اإلألىمار اإلاتٔل٠ة باصا ال حث ،يث ت٦ى ت هصه الاػ ا ة م مجمىٓة م الاػئلة بما
تذس اهسا ٚالسضاػة ،وا ٠ؼمت الى ٟؼمحن ضةةؼحن5
القصم الاول :تتٔل ١باإلات٘حرار الصخلية والخلاةم الىُيٜية لٔينة السضاػة واإلاتم لة في (الجنؽ،
الٔمط ،اإلاإه الٔلمن ،ػنىار الخبر ).
القصم الثاوي :و ت٦ىن م  ٓ 21اض م٠ؼمة الى حعةحن ضةةؼحن5
الجعح ألاو 5٨و م

هصا الجعح اإلات٘حر اإلاؼت ٠اإلاتم

في التم٥حن الهي٥لي ،بحيث ت٦ىن م  ٓ 70اض

م٠ؼمة الى اضبٕ محاوض ٛطٓية5
 محىض مٍ ال٠ياز ويـم الٔ اضار م  1الى .3
 محىض تٜى ى الؼلٌة ويـم الٔ اضار م  4الى .12
 محىض مٍ الاتلا ٨ويـم الٔ اضار م  14الى .14
 محىض ِا الخىاٛع ويـم الٔ اضار م  71الى .70
الجعح ال اني 5و م

هصا الجعح اإلات٘حر التالٕ وهى الؼلى ٢الابساعي ،بحيث ا تىي ٓلى  ٓ 11اض

م٠ؼمة الى جالث محاوض ٛطٓية5
 التٔام مٕ اإلاـ٥الر ويـم الٔ اضار م  71الى .74
 اإلاطو ة ويـم الٔ اضار م  21الى .27
 اإلا ازض ويـم الٔ اضار م  22الى .21
وتب الآتماز ٓلى م٠ياغ لي٥طر الخماس ن ٣ما هى مىضح في الجسو5٨
حدول :1شلم ليكسث الخماس ي
املقياس

مىا ١ٛلـس

مىا١ٛ

محاتس

ٗحر مىا١ٛ

الدزحت

1

1

1

1

ٗحر مىا١ٛ
لـس
2

املصدز :مً اعداد الباحث
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ًىحاط ًه مساني
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.1.1ثباث أداة الدزاشت:
م

ح التأ٣س م مسي ج ار زا السضاػة (الاػتبيان) واػت٠طاضها ،د ٓس تناٟوها مٕ ٜؼها

وٟسضتاا ٓلى الخلىٓ ٨لى ٜؽ النتاةل في الة ما ٓيس تىظئها ٓلى ٜؽ الٔينة وتحت ٜؽ
الِطو ،ٚتمت الاػتٔا ة بمٔام ال ار " لٜا ٣طو اخ" م دال ٨بط امل ) (SPSSوتب الخلىٓ ٨لى
النتاةل التالية5
حدول :1اختباز معامل الثباث
محاوز الدزاشت

السقم

معامل ألفا
كسوهباخ

2

مٍ ال٠ياز

03111

1

تٜى ى الؼلٌة

03111

1

مٍ الاتلا٨

03111

1

ِا الخىاٛع

03111

1

الؼلى ٢الابساعي

03111
املجمىع

03112

املصدز 5م ئٓساز ال ا ث آتمازا ٓلى تاةل spss.19
ت حن م دال ٨الجسوٓ ٨اله ،ن مٔام لٜا ٣طو اخ ال٥لي ت٠سض بد ( )1.341وهي ٟيمة ٣بر م ٓت ة
اإلأنى ة ( )1.1مما تسٓ ٨لى ن زا ال٠ياغ تمتاظ بث ار ٓاٛ ٨يما تذم ٓينة السضاػة وهي ٟيمة
حيس و م ٟ ٥ىلها ذٗطان التحلي الا لاتي ئش جاا تجاوظر الخس ألازنى اإلأتمس في م

هصه

السضاػار ال ح ية ،وٟس ادصر مذتل ٝمحاوض الاػتبيان ٟيمة ج ار م ٠ىلة بحيث ٤ان إلاحىض " مٍ
ال٠ياز " ٣بر ٟيمة ج ار ب٠يمة .1.322
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ًىحاط ًه مساني

.1.1عسض وجحليل هتائج الدزاشت:
.1.1.1اججاهاث ادزاك افساد عيىت الدزاشت ملصتىي التمكين الهيكلي باملؤشصت:
 1.1.1.1همغ القيادة
حدول :31اججاهاث أفساد العيىت فيما ًخص املحىز ألاول
عبازاث املحىز

السقم

املتىشغ

الاهحساف

الحصابي

املعيازي

1

تتمتٕ اإلاؼإولىن في اإلاإػؼة بالتزا دالقي ٓا ٨في الٔم

1311

23012

2

تحىظ مؼإولى ا ٓلى ٟسض  ٣حر م الا ترا وٓلى ج٠ة

1312

23011

الٔاملحن
3

ت٠ى اإلاـطٛىن بمحاوض آلادط والاػتماْ آلضاهاب

1311

23012

4

يؼآس اإلاـطٛىن الاٛطاز في الٔم و تىاحسون لـ ٦زاةب

1321

03111

باإلاإػؼة
5

تٜتح اإلاـطٛىن مجا ٨اإلا ازض لألٛطاز لتٔع ع ٛآلية الٔم

1321

03111

6

تمتل ٧مؼإولى ا ٟسض  ٣حر ٓلى اإلاال ِة والتحلي

1321

23012

واػتذسا مذتل ٝالازوار إل جاظ الٔم
7

يؼعى اإلاـطٛىن لتٔع ع وعي الاٛطاز بوطوض تح٠ي١

1311

03101

الاهساٚ
8

حاس ٚاإلاؼإولىن لفخٜاَ ٓلى تماػٛ ٧ط  ١الٔم وضوح

1311

03101

الجمآة

محصلت املحىز

1310

03111

الاججاه
محاتس
مىا١ٛ
محاتس
محاتس
محاتس
محاتس

مىا١ٛ

محاتس

محاتس

املصدز 5م ئٓساز ال ا ث آتمازا ٓلى تاةل spss.19
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تِهط الجسوٓ ٨اله ن اإلاتىػٌار الخؼابية تطاو ت بحن ( 7.42و )2.14با حطاٛار مٔياض ة تطاو ت
بحن ( 1.417و )1.141بسضحة ت٠ستط بحن محاتس ومىا ،١ٛما اإلاتىػٍ الٔا للمحىض ٠ٛ ٦٣س بلٙ
( )2.21با حطا ٚمٔياضد( )1.122وبسضحة ت٠ستط محاتس ،مما يـحر الى ادتال ٣ ٚحر لسي الٔينة
اإلاسضوػة ى ٨مؼتىي الؼمار والخلاةم اإلاتىٛط لسي ٟاز اإلاإػؼة ،و ِهط شل ٧حليا م دال٨
ح الٔ اضار التن ادؼمت بالخياز ،ل ٥ضٗب شلٛ ٧هنا ٢اتجاه حى اإلاىا٠ٛة في ما تذم الٔ اضتحن (7
و )2يث ن مِٔب الاٛطاز تجمٔىن ٓلى وحىز ٟسض  ٣حر م الا ترا إلاؼإولي اإلاإػؼة ،والصت
يؼٔىن بالسضحة الاولى الى تح٠ي ١اهساٛها وشل ٧بالٔم ٓلى دٔع ع وعي الٔاملحن ودٔتبر هصه الٔ اض ()2
ألا٣ثر تجانؼا م٠اض ة ب اقي الٔ اضار ،هصا وا تلت الٔ اض ألاولى "تتمتٕ اإلاؼإولىن في اإلاإػؼة بالتزا
دالقي ٓا ٨في الٔم " اإلاطت ة ألاولى بمتىػٍ ؼابي( )2.14وا حطا ٚمٔياضد ( ،)1.141في حن حاحر
الٔ اض ال ال ة "ت٠ى اإلاـطٛىن بمحاوض آلادط والاػتماْ آلضاهاب" في الطت ة ألادحر بمتىػٍ ؼابي
( )7.42وبا حطا ٚمٔياضد ت٠سض بد(.)1.121
.1.1.1.2.1جفىٍض الصلعت
حدول  :31اججاهاث أفساد العيىت فيما ًخص املحىز الثاوي
عبازاث املحىز

السقم

املتىشغ الاهحساف

الاججاه

الحصابي

املعيازي

9

تٜىهنن الازاض ػلٌار ٤اٛية إل جاظ مها وُيٜتن

1311

03101

مىا١ٛ

31

ت  ١الازاض في ٟسضدي ٓلى ازاح اإلاها اإلاى٤لة الي

1311

03111

مىا١ٛ

33

تمنحنن الازاض ال٠سض ال٦افي للتلط ٚفي ازاح مهامي

1311

23011

محاتس

33

تىٛط لي وُيٜتن الٜطكة ئتذاش ال٠طاضار باػت٠اللية

1311

03111

محاتس

33

ت  ١الطؤػاح في ٟسضار الٔاملحن ٓلى ازاح اإلاها

1321

23012

بالـ ٦اإلاٌلىب
محصلت املحىز

1311

03111

محاتس
محاتس

املصدز 5م ئٓساز ال ا ث آتمازا ٓلى تاةل spss.19
221

« مجلت املقسٍزي للدزاشاث الاقتصادًت واملاليت ،اإلاجلس ،1الٔسز  ، 1حىان »7112

ق ق 128-1025

ًىحاط ًه مساني

(دوز التمكين الهيكلي في جىميت الصلىك الابداعي لدي العاملين)

م الجسوٓ ٨اله ال ّ ن الاتجاه الٔا للمحىض هى الخياز ،يث ٤ان ياز ٛطاز الٔينة
با حطا ٚمٔياضد يؼاود  1.204ومتىػٍ ؼابي ت٠سض بد 2.11وٟس ؿم الاتجاه اإلاحاتس الٔ اضار (،11
 )12 ،17ضٗب شلٛ ٧أٛطاز الٔينة تتجهىن حى اإلاىا٠ٛة ٓلى الٔ اضتحن ( )11 ،4بآت اضهما الٔ اضتحن
الا٣ثر تجانؼا مما تسٓ ٨لى ن هنا ٢ج٠ة م ٟ

ئزاض اإلاإػؼة في ٟسض الاٛطاز ٓلى زاح اإلاها

اإلاٌلىبة ألامط الصد تِهط م دال ٨تٜى وهب ػلٌار اهاٛية إل جاظ اإلاها وحٔلهب ٣ثر مؼإولية،
هصا وحاحر الٔ اض الٔاؿط "ت  ١الازاض في ٟسضدي ٓلى ازاح اإلاها اإلاى٤لة الي" في اإلاطت ة ألاولى بمتىػٍ
ؼابي ت٠سض بد( )2.11وبا حطا ٚمٔياضد ( ،)1.422في حن حاحر الٔ اض ضٟب (" )17تىٛط لي وُيٜتن
الٜطكة ئتذاش ال٠طاضار باػت٠اللية" في اإلاطت ة الادحر بمتىػٍ ؼابي ت٠سض بد( )7.42وبا حطاٚ
مٔياضد يؼاود ( )1.422وهى امط منٌ٠ي تم ٥تٜؼحره ٓلى ن اٛطاز ٓينة السضاػة اإلانتمحن لإلزاض
الٔليا ئ تم ٥لهب تٜى ى ال٠طاضار الاػتراتيجية ٤ىجاا داكة بالؼياػة الٔامة للمإػؼة ٣ثر م اا
باذٓما ٨الىُيٜية اليىمية.
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 .1.1.1.1همغ الاجصال
حدول :35اججاهاث أفساد العيىت فيما ًخص املحىز الثالث
عبازاث املحىز

السقم

املتىش

الاهحساف

ط

املعيازي

الاججاه

الحصابي
33

تتمحز التٔليمار والاحطاحار في اإلاإػؼة بالىهىح

1311

23011

33

تاتب اإلاإػؼة باتجاز وػاة اتلأٛ ٨الة ومتٌىض

1311

23011

للٔاملحن بادتال ٚمؼتى اتاب الازاض ة
36

تتىٛط اإلاإػؼة ٓلى ِا مٔلىمار ٔٛا ٨يؼآس ٓلى

1310

23011

اتذاش ال٠طاضار في الىٟت اإلاناػب
37

ِا الاتلا ٨اإلأمى ٨به يؼمح للٔاملحن بالتىاك مٕ

1311

23021

حميٕ اإلاؼتى ار وفي ٤اٛة الاتجاهار
38

ا طق ٓلى ان تٌلٕ الادطون ٓلى اإلألىمار الخاكة

1312

23211

باإلاإػؼة وئ احجباا ٓ اب
39

امتل ٧الجىا ب الت٠نية والازاض ة الالظمة لفخلىٓ ٨لى

1311

03111

اإلألىمة وت ازلها
محصلت املحىز

1312

03111

مىا١ٛ
مىا١ٛ

مىا١ٛ

مىا١ٛ

مىا١ٛ

مىا١ٛ
مىا١ٛ
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م دال ٨الجسوٓ ٨اله تتضح لنا ن هنا ٢اتجاه حى اإلاىا٠ٛة يـم  ٤الٔ اضار لهصا اإلاحىض
الصد ٤ا ت مىا٠ٛة ٛطازه با حطا ٚمٔياضد  1.147ومتىػٍ ؼابي  2.01د ن اإلاإػؼة تمتل٧
ا ِمة اتلأٛ ٨الة دؼمح با ت٠ا ٨وتس ١ٛاإلألىمار لـ ٦يؼه م زاح اإلاها الامط الصد ت ناػب
مٕ ػعي اإلاإػؼة الى التٌىض ومىا ٣ة الت٘يحرار الت٥نىلىحية الؼطئة ،يث ئتر ٚالاٛطاز بىهىح
الاحطاحار الىُيٜية زاد اإلاإػؼة وبامتال٣هب لفجىا ب الت٠نية الالظمة الامط الصد تإ٣سه الٔ اض ()14
210
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ًىحاط ًه مساني

٣أ٣ثر الٔ اضار تجانؼا٣ ،ما تال ّ توا ػعي اإلاإػؼة الى امتالٟ ٢ىآس بيا ار حيس دؼمح بسٓب
اتذاش ال٠طاض ٓلى مؼتىاها وهى ما تِهطه الٔ اض ( ،)11هصا وحاحر الٔ اض ضٟب (" )10تاتب اإلاإػؼة
باتجاز وػاة اتلأٛ ٨الة ومتٌىض للٔاملحن بادتال ٚمؼتى اتاب الازاض ة" في اإلاطت ة ألاولى بمتىػٍ
ؼابي ت٠سض بد( )2.04وبا حطا ٚمٔياضد ( ،)1.142في حن حاحر الٔ اض ضٟب (" )13ا طق ٓلى ان
تٌلٕ الادطون ٓلى اإلألىمار الخاكة باإلاإػؼة وئ احجباا ٓ اب" في اإلاطت ة الادحر بمتىػٍ ؼابي
ت٠سض بد( )2.41وبا حطا ٚمٔياضد يؼاود (.)1.133
 .1.1.1.1هظام الحىافز
حدول :30اججاهاث أفساد العيىت فيما ًخص املحىز السابع
عبازاث املحىز

السقم

املتىشغ الاهحساف
الحصابي املعيازي

31

ئتبر الا جاظ في الٔم اإلأياض الاهب للترٟية

1311

23110

33

ِب الخىاٛع اإلأتمس باإلاإػؼة ت ناػب مٕ ِحراتاا في

1311

23221

اإلاإػؼار اإلاماجلة
33

اؿٔط باذمان الىُيٜي في مجا ٨وُيٜتن

1312

03111

33

تطاعي ِب الخىاٛع اإلاٌالب والا تياحار اإلاذتلٜة

1311

23011

للٔاملحن باإلاإػؼة
33

ت٠سض الازاض الجهىز اإلا صولة م ًط ٚالٔاملحن

1311

23011

33

اؿٔط لٔسالة ومىهىٓية ا ِمة الٔم الىُيٜية في

1311

23121

اإلاإػؼة
محصلت املحىز

1311

03110

الاججاه
مىا١ٛ
محاتس
محاتس
محاتس
محاتس
محاتس
محاتس

املصدز 5م ئٓساز ال ا ث آتمازا ٓلى تاةل spss.19

« مجلت املقسٍزي للدزاشاث الاقتصادًت واملاليت ،اإلاجلس ،1الٔسز  ، 1حىان »7112

ق ق 128-1025

212

ًىحاط ًه مساني

(دوز التمكين الهيكلي في جىميت الصلىك الابداعي لدي العاملين)

بناحا ٓلى الجسو ٨ال ّ ن اإلاتىػٍ الٔا للمحىض  ٦٣بل )2.74( ٙبا حطا ٚمٔياضد ()1.221
وبسضحة ت٠ستط محاتس٤ ،ىن مِٔب الٔ اضار تتجه حى الخياز ٤الٔ اضار ()70، 74، 72، 77، 71
وبا حطاٛار مٔياض ة ٗحر متجانؼة ،باػتثناح الٔ اض ( )71التن للت ٓلى ئحماْ اٛطاز ٓينة
السضاػة ،الامط الصد تم ٥تٜؼحره بتٜاور ضها الاٛطاز ىِ ٨ب الخىاٛع اإلأتمس

يث تطي ال ٔى

ٓلى جاا دؼتجيب للتٌلٔار ،في حن تطي آدطون ان اإلاجهىزار التن ت٠ىمىن باا دؼتسعي ىاٛع ٣بر
ػيما م الجا ب اإلاازد لتٔع ع م اب الىُيٜي ،هصا وحاحر الٔ اض ضٟب (" )71ئتبر الا جاظ في الٔم
اإلأياض الاهب للترٟية " في اإلاطت ة ألاولى بمتىػٍ ؼابي ت٠سض بد( )2.20وبا حطا ٚمٔياضد ( )1.271ألامط
الصد تِهط بأن اإلاإػؼة ت٦افئ اإلاج است واصخاب الآما ٨الجيس بالترٟية ٣ثر م آتمازها ٓلى
مٔياض ألاٟسمية ،في حن حاحر الٔ اض ضٟب (" )70اؿٔط لٔسالة ومىهىٓية ا ِمة الٔم الىُيٜية في
اإلاإػؼة" في اإلاطت ة الادحر بمتىػٍ ؼابي ت٠سض بد( )7.44وبا حطا ٚمٔياضد يؼاود (.)1.711
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.1.1.1جحليل واقع ادزاك الافساد العاملين ملصتىي الصلىك الابداعي الصائد باملؤشصت:
حدول :30اججاهاث أفساد العيىت فيما ًخص املحىز التابع

عبازاث املحىز

السقم
26

املتىشغ الاهحساف
الحصابي املعيازي

لسد ال٠سض ٓلى التٔطٓ ٚلى مـ٥الر الٔم و لها ٟ

2.14

1.121

الاججاه
مىا١ٛ

سوثاا
27
28

طق ٓلى مـاض٣ة آلادط في

مـا ٤الٔم

ادٌٍ وبـ ٦اتجابي إلاىاحهة مـ٥الر الٔم ٓىن

2.01

1.437

مىا١ٛ

2.31

1.171

مىا١ٛ

الا سٛاْ وال ؼطْ
29

لسد الا ؼاغ والطؤ ة السٟي٠ة للمـ٥الر التن ئاني

2.73

1.142

محاتس

م اا آلادطون
30

ا ِط لأل ساث واإلاؼتجسار في الٔم م ظواتا مذتلٜة

2.20

1.331

مىا١ٛ

 ٟالخ٥ب ٓلياا
31

ٗحر مىٜٟي وآضاتي ٓنس اٟتناعي لٔس صخ اا

4.12

1.311

مىا١ٛ

32

ػعى لتحؼحن اػلىب ٓملي ودٔاملي مٕ آلادط ٛ ٤تر

2.34

1.114

مىا١ٛ

11

بازض ب نن الا٦ٛاض والاػاليب الجستس التن تحؼ ٓم

2.34

1.404

مىا١ٛ

اإلاإػؼة
11

لسد ٛوى ٨التجط ب والاػت٥ـا ٚفي مجائر تطاها

2.04

1.741

مىا١ٛ

آلادطون كٔ ة
15

اتحم مؼإولية ما ٟى به م ٓما ٨ولسد الاػتٔساز

4.12

1.201

مىا١ٛ

إلاىاحهة شل٧
10

ت ٠ا ت٠ازار آلادط وتامنن مال ِاتاب
محصلت املحىز

2.41

1.711

مىا١ٛ

2.21

1.041

مىا١ٛ
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م دال ٨الجسوٓ ٨اله تتضح لنا ن هنا ٢اتجاه ٓا حى اإلاىا٠ٛة يـم ح ٓ اضار هصا اإلاحىض
يث ٤ا ت مىا٠ٛة اٛطاز الٔينة با حطا ٚمٔياضد يؼاود  1.041ومتىػٍ ؼابي ت٠سض بد2.21
 ٛاػتثناح الٔ اض ضٟب ( )74التن ادؼمت بالخياز جس باقي الٔ اضار اتجهت حى اإلاىا٠ٛةٛ ،الٔ اضار
( )73، 72، 71ت حن لنا ٟسض الاٛطاز ٓلى التٔام مٕ اإلاـ٥الر والؼعي الى لها لـ ٦حماعي وهى
ألامط الصد ت ٕ٠في كالح اإلانِمة م دال ٨تجنباا الىٟىْ في كطاْ ػئم ٓلى دٌٔي ٟابلية اٛطازها
حى الت٘يحر لأل ؼ ٣ ،ما تِهط الٔ اضار ( )27، 21، 21امتال ٢الاٛطاز للمطو ة الالظمة في التٔام مٕ
آلادط والتأٟلب مٕ الاوهاْ اإلاذتلٜة ،في حن دٔبر الٔ اضار (ٓ )20، 24، 22

الة اإلا ازض التن

تمتل٥ها الاٛطاز م دال ٨ضٗ اب في ت نن الا٦ٛاض الجستس التن دٔىز باإلتجاب ٓلى اإلاإػؼة،
واػتٔسازهب لتحم مؼإولية تاةل آمالهب ،هصا وحاحر الٔ اض ضٟب (" )20اتحم مؼإولية ما ٟى
به م ٓما ٨ولسد الاػتٔساز إلاىاحهة شل "٧في اإلاطت ة ألاولى بمتىػٍ ؼابي ت٠سض بد( )4.12وبا حطاٚ
مٔياضد ( )1.201وهي ٣ثر الٔ اضار تجانؼا ،في حن حاحر الٔ اض ضٟب (" )74لسد الا ؼاغ والطؤ ة
السٟي٠ة للمـ٥الر التن ئاني م اا آلادطون" في اإلاطت ة الادحر بمتىػٍ ؼابي ت٠سض بد()2.73
وبا حطا ٚمٔياضد يؼاود (.)1.142
 .5اختباز فسطياث الدزاشت:
وفي ما تلي تم ٥ادت اض الٔالٟة التأجحرتة للمت٘حر اإلاؼتٓ ٠لى اإلات٘حر التالٕ وشل ٧م دال ٨للٜطهية
الطةةؼية اإلاتم لة ٤اآلدي5
ال ًىحد هىاك دوز معىىي للتمكين الهيكلي في جىميت الصلىك الابداعي عىد مصتىي املعىىٍت .%5
يث تم ٥ادت اض شلٓ ٧بر ادت اض الا حساض الخٌي اإلاتٔسز ٣ما تلي5
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حدول  :32جحليل الاهحداز املتعدد الختباز دوز التمكين الهيكلي في جىميت الصلىك الابداعي
مصدز التباًً

B

الخعأ

Beta

املحصىبت  tمصتىي

املعيازي

الداللت t

همغ القيادة

02011

02101

02201 02011

03121

جفىٍض الصلعت

03221

03121

0321

03111

03111

همغ الاجصال

03101

03211

0311

23221

03111

هظام الحىافز

03011

03111

0321

03111

03111
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دـحر النتاةل الا لاةية في الجسو ٨ضٟب ( )3الى وحىز زوض للمت٘حر اإلاؼت ( ٠مٍ ال٠ياز ) في اإلات٘حر
التالٕ (الؼلى ٢الابساعي) اػ نازا الى ان ٟيمة  tاإلاحؼىبة بل٘ت ( )1.111وهي  ٟم ٟيم اا
الجسولية٣ ،ما ان مؼتىي اإلأنى ة (٣ )1.412بر م مؼتىي السئلة اإلأتمس ( )1.10مما ت٠تض ن ضٛى
ٛطهية الٔس التن تنم ٓلى ا ه ئ تىحس زوض للنمٍ ال٠ياز في تنمية الؼلى ٢الابساعي لسي الٔاملحن.
٣ما دـحر النتاةل الا لاةية الى وحىز زوض للمت٘حر اإلاؼت( ٠تٜى ى الؼلٌة) في اإلات٘حر التالٕ (الؼلى٢
الابساعي) اػ نازا الى ان ٟيمة  tاإلاحؼىبة بل٘ت ( )1.024وهي  ٟم ٟيم اا الجسولية٣ ،ما ان
مؼتىي اإلأنى ة (٣ )1.040بر م مؼتىي السئلة اإلأتمس ( )1.10مما ت٠تض ن ضٛى ٛطهية الٔس
التن تنم ٓلى ا ه ئ تىحس زوض لتٜى ى الؼلٌة في تنمية الؼلى ٢الابساعي لسي الٔاملحن.
و دـحر النتاةل الا لاةية توا الى وحىز زوض للمت٘حر اإلاؼت ( ٠مٍ الاتلا )٨في اإلات٘حر التالٕ
(الؼلى ٢الابساعي) اػ نازا الى ان ٟيمة  tاإلاحؼىبة بل٘ت ( )1.113وهي  ٟم ٟيم اا الجسولية٣ ،ما
ان مؼتىي اإلأنى ة (٣ )1.722بر م مؼتىي السئلة اإلأتمس ( )1.10مما ت٠تض ن ضٛى ٛطهية الٔس
التن تنم ٓلى ا ه ئ تىحس زوض للنمٍ ال٠ياز في تنمية الؼلى ٢الابساعي لسي الٔاملحن.
ودـحر النتاةل الا لاةية توا الى وحىز زوض للمت٘حر اإلاؼتِ ( ٠ا الخىاٛع) في اإلات٘حر التالٕ (الؼلى٢
الابساعي) اػ نازا الى ان ٟيمة  tاإلاحؼىبة بل٘ت ( )1.424وهي  ٟم ٟيم اا الجسولية٣ ،ما ان
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مؼتىي اإلأنى ة (٣ )1.114بر م مؼتىي السئلة اإلأتمس ( )1.10مما ت٠تض ن ضٛى ٛطهية الٔس
التن تنم ٓلى ا ه ئ تىحس زوض للنمٍ ال٠ياز في تنمية الؼلى ٢الابساعي لسي الٔاملحن.
 .0خاجمت:
بناحا ٓلى ماػ  ١تتضح لنا ألاهمية ال ٥حر للتم٥حن الهي٥لي واإلا٦ا ة ألاػاػية والخاػمة له هم
منِمار الآما ٨داكة في ُ ػٔياا حى ت نن اإلاٜاهيب الازاض ة الخست ة ومىا ٣ة جىض اإلأطٛة وتنىْ
ال ٠اٛارٛ ،آتمازا ٓليه ك ح م الةؼحر ن تحل ٛ ٤طز م اإلانِمة ٓلى ال يا ار واإلألىمار
التن دؼآسه ٓلى اتذاش ال٠طاضار اإلاناػ ة وبالؼطٓة الالظمة وشل ٧زون الطحىْ الى اإلاؼتى ار الٔليا
للتنِيب ،مما تىلس ؿٔىضا بالتحٜحز لتحم اإلاؼإولية وتٜجحر الٌاٟار ال٦امنة لسحاب والتن تِهط ٓلى
ؿ ٦ػلى٣يار و ٦ٛاض ابسآية تع س م زأٛي اب حى الٔم وا جاظه بالٜ٥اح اإلاٌلىبة زون ن ت٦ىن
هصا الؼلى ٢مطت ٌا بالخىاٛع اإلاازتة مما يؼمح بترػير ضوح الىئح للمنِمة ،هصا وٟس تىك هصه
السضاػة إلاجمىٓة م النتاةل تم ٥ش٣ط همها في ه هنا ٢زوض للتم٥حن الهي٥لي في تنمية الؼلى٢
الابساعي لسي الٔاملحن م دال ٨الالٔاز التالية ( 5مٍ ال٠ياز  ،تٜى ى الؼلٌة ،مٍ الاتلاِ ،٨ا
الخىاٛع).
لٔس الا اًة باإلاىهىْ والتىك للنتاةل ال ااةية له ،تم ٥اٟتراح مجمىٓة م التىكيار والتن
م همها5
 ئن ٛآلية الت٘يحرار وألا ِمة الجستس ئ تم ٥ن ت٥تب لها النجاح زاد بةئار تنِيمية ئ تإمبالتجستس والتٌىض لصا تتىحب ٓلى ازاض د منِمة ٤ا ت تايئة الِطو ٚودٔست ال ٠اٛة التنِيمية
الؼاةس الى ج٠اٛة تإم بحط ة التلط ٚوت نن الا٦ٛاض الجستس والؼلى٣يار الابسآية.
 هطوض وعي اإلاؼإولحن ذهمية تٜى ى الؼلٌة ،ومماضػة شل ٧بالـ ٦الٜٔلي ٟلس اإلاؼاهمة فيدٔع ع زوض الٔاملحن في اإلاـاض٣ة الٜٔالة ودٔع ع ج ٠اب بسضحة  ٣حر .
 دٔع ع الجا ب النٜس ن واإلأنىد للٔاملحن ٓبر اتا ة ٛطق الترٟية للٔاملحن اإلاجست واؿٔاضهب باذمالىُيٜي يجة تح٠ي ١التٌىض اإلاؼتمط في مجا ٨وُي ٜاب ،باإلهاٛة الى التىٛي ١بحن ِب الخىاٛع
اإلاازتة وحجب الآما ٨التن تإزحاا الٔاملحن داكة م اب ٓىان التنٜيص والتح٥ب.
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 -الٔم ٓلى دٔست الهيا ٤التنِيمية الت٠ليستة ومىا ٣ة التٌىضار الخست ة بتنن هيا٤

ست ة تمي

الى ألا٠ٛية ٣ثر م الهطمية ألامط الصد تٜسح اإلاجا ٨اما الٔاملحن لتحم مؼإولياتاب واج ار ٟسضاتاب
ومهاضاتاب في التح٥ب باإلاها الىُيٜية اإلاناًة باب.
.0قائمت املساحع:
 .1مس ب محمس ب ٓلي الٜيىمي اإلا٠طب ،)1432(،اإلال اح اإلانحر في ٗط ب الـطح ال ٥حر ،بحرور
،م٥ت ة ل نان
 .7ظ س الهى سد( ،)7114الابساْ (ماهيته ،ا ٣ـاٛه ،تنميته)  ،الاماضار ،زاض ال٥تاب الجامعي
 .2ؼحن ط ب ،)7112(،ازاض اإلاإػؼار (منِىض ٣لي)ٓ ،مان ،زاض العهطان
ٓ .4ا ٝ٣لٌٜي دلاو ة ،)7111(،ازاض الابساْ والابت٦اض في منِمار الآمآ، ٨مان  ،زاض امس،
 .0ؿطْ مط ب ،)7110(،الازاض التم٥ينية ٣مسد

ستث في تح٠ي ١حىز الخسمار التٔليمية

الجامٔية ،اًطو ة ز٣تىضاه في ٓلى ال ؼيحر ،حامٔة الـلٝ
ٓ .1اتـة كٜطاني ،)7110(،اػتراتيجيار ازاض التنىْ في منِمار الآما ٨واجطها في الابساْ ،اًطو ة
ز٣تىضاه ٗحر منـىض ٤ ،لية الٔلى الاٟتلازتة والتجاض ة وٓلى ال ؼيحر ،حامٔة الاٗىاي
 .2الؼٔيس حىا ،)7110(،٨التم٥حن واجطه ٓلى تنمية الؼلى ٢الابساعي في اإلاإػؼة الاٟتلازتة،
اًطو ة ز٣تىضاه ٓلى  ،حامٔة الـلٝ
 .3بى ب٥ط بى ػالب ،زوض ػياػة التم٥حن في دٔع ع اإلاحز التناٛؼية ،ضػالة ماحؼتحر ،حامٔة ػٌيٝ
 .4ه ة ٟس س ،)7111(،٨تٜٔي ال٠ياز التحى لية م دال ٨اػلىب تم٥حن الٔاملحن في اإلانِمة ،مص٣ط
ماحؼتحر في ٓلى ال ؼيحر ،حامٔة اإلاستة
 .11كٜاح حىاز ٓ س الخؼحن ،)7117(،جط التم٥حن الازاضد ٓلى الطها الىُيٜي لسي الٔاملحن في هيئة
التٔليب الت٠نن ،مجلة ٤لية ل٘ساز للٔلى الاٟتلازتة ،الٔسز27
 ٓ .11س اإلاحؼ نٔؼاني ،)7113(،ادت اض جط الٔاز ال٠ياز التحى لية في الابساْ الازاضد ،مجلة دـط
لل حىث والساضػار الٔلمية ،اإلاجلس ،21الٔسز1
ٓ .17آً ٝىن ،)7112(،جط تٌ يٓ ١ناكط الابساْ الازاضد في التٌى ط التنِيمن ،مجلة حامٔة
زمـ ١للٔلى الاٟتلازتة وال٠ا ى ية ،اإلاجلس ،74الٔسز2
 .12امينة ٓ س ال٠ازض ٓليٓ ،لي ٓ س هللا الخا٣ب ،)7110(،الٔالٟة بحن م٠ىمار ومٔىٟار الابساْ
الازاضد باإلاإػؼار الؼىزا ية ،مجلة الٔلى الاٟتلازتة ،الٔسز11
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ٓ .14لي الوالٓحن ،)7111(،جط التم٥حن الازاضد في التمحز التنِيمن ،زضاػار الٔلى الازاض ة،
اإلاجلس ،22الٔسز1
 .10بىدمذب ٓ س الٜتاح،)7110( ،بىتآة ػليمة ،اؿ٦الية تٌ ي ١تم٥حن الٔاملحن في اإلاإػؼة
الاٟتلازتة ،مجلة ميال ٚلل حىث والسضاػار ،الٔسز1
 .11اكط حطازار ،ا مس اإلأانيً ،اض ٞهاؿب ،)7112(،اجط التم٥حن الهي٥لي في تح٠ي ١التم٥حن
النٜس ن للٔاملحن في اإلانِمار الاضز ية الٔامة ،مجلة حامٔة الخلي لل حىث ،اإلاجلس ،3الٔسز1
 .12هست ٤اُب ػٔيس ،)7111(،الٔالٟة بحن الٔسالة التنِيمية والتم٥حن واجطهما في تح٠ي ١الالتزا
التنِيمن ،مجلة الٔلى الاٟتلازتة والازاض ة ،اإلاجلس ،12الٔسز12
 .13كٜاح تاته محمس ،)7117(،آتماز التم٥حن اإلانِمن لتح٠ي ١اػتراتيجية التماتع ،ال٘طد للٔلى
الاٟتلازتة والازاض ة ،اإلاجلس ،3الٔسز77
مس ٓلي كالح ،محمس زتب اإلا يوحن ،)7111(،مؼتىي مماضػة التم٥حن الازاضد في ؿط٤ار

.14

اللنآة ال٥بري وٓالٟته بتجؼيس الاهسا ٚالاػتراتيجية ،ابحاث اٟتلازتة وازاض ة ،الٔسز،4
 .71ابطاهيب ا مس ابى حامٕ ،)7114(،ال ٠اٛة اإلاإػؼية والابساْ الازاضد في اإلاإػؼة التربى ة الاضز ية،
اإلاإتمط السولي للتنمية الازاض ة 4-1 ،ىٛمبر ،الط ان ،اإلامل٥ة الٔطبية الؼٔىزتة.
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تهدؾ هره الىزكت البدثُت إلى الخعسض إلى أهمُت الؼاكت اإلاخجددة ودوزها هبدًل جىمىي مً شأهه
أن ًللل مً اإلاخاوؾ البُئُت اإلاخعللت بالؼاكت  ،وهرا مً خالٌ إبساش دوز هره الؼاكاث في عملُت
الخىمُت الاكخصادًت وطسوزة البدث في آلالُاث والاطتراجُجُاث الىـُلت بسؿع الىـاءة ؤلاطخخدامُت
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لخخـُع الخيالُف البُئُت دون اللجىء إلى جخـُع وجحرة الاطخخدام ،والتي ًمىً أن جؤزس على وجحرة
الخىمُت ،وجم الخعسض إلاشسوع MED-CSPهىمىذج إكلُمي ٌظعى إلى جدلُم هرا اإلاؼلب.
الكلماث املفخاحيت ، :الخىمُت اإلاظخدامت ،الؼاكت اإلاخجددة ،خماًت البِئت ،مشسوع .MED-CSP
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Abstract:
This study aims to discuss the importance and the role of of
renewable energy in supporting development And reduce the risk of
environmental pollution, If it is necessary to search for initiatives and
agreements that seek to embody the idea of renewable energy As a strategic
and alternative option offered by nature, Without reducing the level of
Production that adversely affects the course of development, The MED-CSP
project is the best example.
Keywords: sustainable development, renewable energy, environmental
protection , MED-CSP Project.
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 .1مقدمت:
ًىاحه العالم الُىم جددًا هبحرا في خلم جىاشن بحن الخىمُت اإلاظخدامت و بحن الحـاؾ على البِئت ،ؿالبِئت
أصبدذ مدددا عاإلاُا ًـسض هـظه و ًؤزس على الخعامالث الاكخصادًت و الخجازٍت و العالكاث الدولُت
اإلاعاصسة و أصبذ الاهخمام بها مً أهم الخدابحر لخلُُم خظازة الدوٌ و جلدمها ،ومً حهت أخسي  ،ؿئن
اعخماد الخلدم الصىاعي و الخىىىلىجي على اطخعماٌ أهبر إلاصادز الؼاكت و ما له مً جداعُاث طىاء
مً حساء اطخجزاؾ هره ألاخحرة ،أو ما ًيخج عنها مً ملىزاث على صحت ؤلاوظان و على البِئت ،ؿئن
العالم ًخجه هدى إزطاء ملازبت خدًثت للظُاطت البُئُت وخماًت الثرواث الؼبُعُت ،مما أدي بالحيىماث
إلى الظعي هدى جىؿُف أمثل للمىازد الؼبُعُت واإلاداؿـت على الخىاشن البُئي ،مً خالٌ البدث عً
ػاكاث بدًلت  ،و في هرا اإلاظماز بسشث على الظاخت العاإلاُت كظُت اطخخدام الؼاكت اإلاخجددة ،
باعخبازها خُازا اطتراجُجُا لخلبُت الاخخُاحاث آلاهُت

و اإلاظخلبلُت ،اإلادلُت والعاإلاُت ،و أخد أهم

وطائل خماًت البِئت ،ججظد الاهخمام الدولي بالبِئت مً خالٌ علد الىدواث واإلاؤجمساث اإلادلُت والدولُت
و إوشاء العدًد مً الخىـُماث البُئُت ،واإلابادزاث ؤلاكلُمُت والدولُت.
ٌعخبر مشسوع  MED-CSPأخد أهم مشازَع ؤلاكلُمُت التي حعنى باطخؼالٌ الؼاكت اإلاخجددة في
مىؼلت خىض البدس ألابُع اإلاخىطؽ ،خُث جخىاحد مصادز وؿحرة للؼاكت اإلاخجددة ًمىنها أن جلبي
الاخخُاج اإلاتزاًد للؼاكت بهره الدوٌ ،بل إن وؿسة اإلاصادز حظمذ بخصدًس الؼاكت اإلاخجددة إلى وطؽ أوزوبا
بشيل عملي و جؼبُلي ،وٍسجىص هرا اإلاشسوع أطاطا على كدزاث العسض والؼلب باليظبت للماء
والىهسباء ،والخىطع في ذلً ختى طىت  ،2050في ول مً حىىب أوزوبا ،شماٌ إؿسٍلُا ،ػسب آطُا،
وشبه الجصٍسة العسبُت
اهؼالكا مً ول هره الجىاهب جبرش أهمُت زبؽ مىطىع الؼاكاث اإلاخجددة بمظخلبل البِئت والخىمُت
اإلاظخدامت والري ًخجظد في ؤلاشيالُت الخالُت :
هل حعخبر مشاريع العاقاث املخجددة البدًل ألاهجع للحفاػ على البيئت ،وما دورها في جحقيق
املكاسب على مسار الخىميت املسخدامت؟
ذلً ما طِخم ؤلاحابت عىه مً خالٌ اإلاداوز آلاجُت:
 عالكت الخىمُت الاكخصادًت بالبِئت الؼاكت اإلاخجددة مؼلب بُئي لخدلُم الاطخدامت دزاطت الحالت "مشسوع  MED-CSPهمىذحا.020
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 .2عالقت الخىميت الاقخصادًت بالبيئت:
أصبدذ العالكت بحن الىمى والسؿاهُت الاكخصادًت مً حهت ،و إهخاج و اطتهالن الؼاكت مً حهت أخسي،
إخدي الحلائم ألاطاطُت اإلاخعازؾ عليها ،و كد جؼىزث هره العالكت عبر الصمً ،لخؤهد كىة الازجباغ بحن
َ
اطتهالن الؼاكت ،و همى الاكخصاد ،هرا الازجباغ ولد طؼىػا هبحرة على البِئت ،ؿيان اإلاظعى الاكخصادي
اإلاخمثل في الىمى الاكخصادي اإلاتزاًد على خظاب اإلاظعى البُئي الري ًؤزس بدوزه و ًخأزس بمخخلف أبعاد
الخىمُت.
ػحر أن جؼبُم الىـسٍت الاكخصادًت الحدًثت على اللظاًا البُئُت أدي إلى اعخباز البِئت و اإلاىازد الؼبُعُت
طلعا لها كُمتها الاكخصادًت طىاء عىد اطتهالهها أو اطخجزاؿها ،ؿُجب أن ٌظحر الاطخلساز البُئي حىبا إلى
حىب مع الاطخلساز الاكخصادي والاحخماعي بخىاؿم مع مبدأ الاطخدامت.
هىان أزس مخبادٌ بحن ول مً البِئت و الىمى الاكخصادي ،و ًبدو هرا ألازس اإلاخبادٌ في شيل حدلُت أو
جىاكع بحن أهداؾ ول منهم ،ؿعملُت الخدهىز البُئي جددر آزازا بالخىمُت الاكخصادًت ،هدُجت العالكت
بحن اإلاىازد اإلاهدوزة التي طاء اطخؼاللها و بحن الظؼىغ الاكخصادًت التي حظعى إلى اطخؼالٌ أمثل للمىازد
بهدؾ الحصىٌ على أعلى العىائد مً حهت أخسي،
.2.2أزر الىمو الاقخصادي على البيئت
ًمىً إبساش أزس الىمى الاكخصادي على البِئت في الىلاغ الخالُت(World Bank, 1992, p. 87) :
-

شٍادة الظؼؽ على اإلاىازد البُئُت اإلاخاخت مع جؼىز ألاوشؼت الاكخصادًت واشدًاد اإلاعسؿت
والخلدم الخىىىلىجي،
وجسجب على ذلً خدور مشىالث بُئُت مخعددة؛

-

إن الخلىر البُئي بأشياله اإلاخخلـت والخصحس ًمثالن اإلاشيلخان السئِظِخان للبِئت ،ولىنهما
هاججخان عً ألاوشؼت الاكخصادًت التي ًمازطها ؤلاوظان مً أحل الخىمُت؛

-

الاكخصاد ًدوز خىٌ هُـُت الاطخخدام ألامثل للمىازد اإلاخاخت والبِئت حعني مجمىعت اإلاىازد
اإلاخاخت في وكذ معحن؛

-

إشباع الحاحاث ؤلاوظاهُت اإلاخعددة و اإلاخؼىزة هى الهدؾ النهائي لعلم الاكخصاد ،هرا لم ولً
ًخدلم إال مً خالٌ مىازد البِئت؛

-

الاكخصاد ًمثل في نهاًت ألامس علم الصساع طد الىدزة ،أي هدزة اإلاىازد في مىاحهت اطخمساز جصاًد
الحاحاث و الخلىر البُئي و جدهىز اإلاىازد اإلاخاخت في البِئت؛
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ومً الجىاهب الاكخصادًت الهامت إلاشىالث البِئت حاهب الخيلـت و العائد ،أي ما ًجب دؿعه مً
أحل خماًت البِئت و وكاًتها مً الخلىر.

.2.2أزر البيئت على الىمو الاقخصادي
ومً حهت أخسيً ،ؤدي الخدهىز البُئي إلى عدة أطساز حعسكل عملُت الخىمُت الاكخصادًت و ذلً مً
خالٌ (الخؼُب ههي ،2000 ،صـدت )1
-

اإلاداؿـت على البِئت ًخؼلب إهـاق مالي معخبر بصىزة مىخـمت كد ًيىن على خظاب ألاوشؼت
الصىاعُت الاكخصادًت؛

-

الخيلـت اإلاباشسة و ػحر اإلاباشسة الىاججت عً طُاع اإلاىاد ألاولُت و مىازد الؼاكت ؛

-

اهخـاض إهخاحُت ألاهـمت الؼبُعُت اإلاظخؼلت اكخصادًا والصزاعت و صُد ألاطمان؛

-

ازجـاع جيالُف اطخعماٌ البِئت الؼبُعُت مثل ازجـاع جيالُف معالجت مُاه الشسب؛

-

ازجـاع جيالُف ؤلاهـاق في مجاٌ جخـُع و معالجت ألاطساز الىاججت عً الخلىر كصد خماًت
البِئت ،مما ًؤدي إلى ازجـاع جيالُف ؤلاهخاج لدي اإلاظدثمسًٍ ،ؿِشيل لهم عبئا إطاؿُا،
ٌظخدعي في بعع ألاخُان إلى عصوؿهم عً الاطدثماز في بعع ألاوشؼت والبىاء والصىاعاث
ؤلاطتراجُجُت.

وٍمىً جلخُص العالكت الخبادلُت بحن اليشاغ الاكخصادي والبِئت في الشيل الخالي:
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شكل  :2عالقت البيئت باليشاط الاقخصادي

النمو ()-

()+

االقتصادي

تدهور جودة

استغالل الموارد
المتاحة إلنتاج
السلع والخدمات

( )+حعظيم املىفعت

المحيط البيئي

استنزاف

()-

الثروات
التلوث

()-

( )-جدوي املىفعت
املصدر :مً إعداد الباخثت
االتلوث

إن الهدؾ مً خماًت البِئت ال ٌعني بخاجا إًلاؾ عجلت الخلدم والخؼىز والخىمُت وإهما العمل
على الحد مً الخلىر بأهىاعه وؤلاطساؾ في اطخعماٌ اإلاىازد اإلاخاخت الؼبُعُت واإلاالُت ،وليي جدلم الخىمُت
أهداؿها الاحخماعُت والاكخصادًت ؿئهه مً الظسوزي أن ًصاخبها مخؼؽ واضح لخدلُم الخىاشن البُئي
مىاش لها في اججاهها وميسجم في خسواتها وجـاعالتها .ومع الظعي إلًجاد جىاشن بحن الىمى الاكخصادي
والبِئت مً خالٌ البدث عً ػسق حدًدة لخىؿحر الؼاكت و إًجاد مصادز أخسي ال جىظب وال جلىر الهىاء
في الىكذ هـظه ،وختى آلان لم ًجد العلماء إال مصادز أزبعت للؼاكت ،وهي الؼاكت الحسازٍت اإلاىحىدة في
الصخىز في ألازض ،والؼاكت مً اإلاُاه اإلاالحت ،ومً طىء الشمع ،ومً كىة الجاذبُت ،خُث ًمىً لها
جىؿحر ػاكت دون خدور جلىر ،وفي هـع الىكذ عي مصادز مخجددة ال جىظب وهرا ما طجراه في العىصس
اإلاىالي.
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 .3العاقت املخجددة معلب بيئي لخحقيق الاسخدامت
ٌعد الاوعياض الظلبي للؼاكاث الخللُدًت عً البِئت خاصت و الخىمُت اإلاظخدامت عمىما ،أهم
ألاطباب التي دؿعذ بدوٌ اإلاعمىزة للبدث عً ػاكاث بدًلت هـُلت بئصالح ما أؿظدجه الؼاكاث
الخللُدًت و على ألاكل الخخـُف مً خدجه إلى حاهب جدلُم جىمُت مظخدامت.
.2.3أساسياث حول العاقت املخجددة:
 .2.2.3مفهوم العاقت املخجددة:
الؼاكاث اإلاخجددة هي الؼاكاث التي هدصل عليها مً خالٌ جُازاث الؼاكت التي ًخىسز وحىدها في
الؼبُعت على هدى جللائي ودوزي ،وهي برلً على عىع الؼاكاث ػحر اإلاخجددة اإلاىحىدة ػالبا في مخصون
حامد في ألازض ال ًمىً ؤلاؿادة منها إال بعد جدخل ؤلاوظان إلخساحه (كدي عبد اإلاجُد و مىىز أوطسٍس،
مدمد خمى ،2010 ،،صـدت .)133
وفي حعسؾ آخس :الؼاكت اإلاخجددة هي ول ػاكت ًيىن مصدزها شمس ي ،حُىؿحزًائي أو بُىلىجي والتي
جخجدد في الؼبُعت بىجحرة معادلت أو أهبر مً وظب اطخعمالها(Edenhofer Ottmar, and others, 2012, .
)p. 178
.2.2.3مصادر العاقت املخجددة:
جخمثل مصادز الؼاكت اإلاخجددة في:
.2.2.2.3العاقت املسخمدة مً أشعت الشمس : Solar Energy
حعخبر الؼاكت الشمظُت مً الؼاكاث اإلاخجددة الىـُـت التي ال جىظب ما دامذ الشمع مىحىدة،
وَظلؽ ما ملدازه  2500هُلىواغ طاعت ليل هُلىمتر مسبع طىىٍا في اإلاىاػم الحازة مً العالم واللازة
ألاؿسٍلُت ومىؼلت شبه الجصٍسة العسبُت وفي أمسٍيا الالجُيُت ،خُث أن ول متر مسبع مً طؼذ الشمع
ًبعث بؼاكت إشعاعُت كدزها  63.11مُؼاواغ ،و حظخخدم الؼاكت الشمظُت مباشسة في العدًد مً
الخؼبُلاث أهمها :الخدؿئت ،ؤلاهازة ،حسخحن اإلاُاه ،الخبرًد ،إهخاج البخاز ،جدلُت مُاه البدس ،وجىلُد
الىهسباء خسازٍا ،و جخىكع الجهاث الدولُت أهه بدلىٌ عام  2025طىؾ حظهم الىـم الشمظُت الحسازٍت
لخىلُد الىهسباء  130حُؼىاغ ،وهى ما ًىـي لخلبُت إحمالي الؼلب العالمي على الىهسباء خالُا(Volker .
)Quaschning, 2005, p. 47
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.2.2.2.3ظاقت الرياح : Wind Energy
حعخبر ػاكت السٍاح الىاججت عً خسهت الهىاء ،و هي هدُجت لـسق الظؼؽ في الؼالؾ الجىي ،وَظبب ؿسق
الظؼؽ جدسن الهىاء مً مىؼلت ذاث طؼؽ مسجـع إلى أخسي مىخـظت الظؼؽ ،خُث ًمىً لهبىب
السٍاح أن ًىلد ػاكت أهثر هثاؿت مما جىلده أشعت الشمع والؼاكت اإلاائُت ،وباإلميان خظب جلدًساث
مىـمت اإلالاًِع العاإلاُت جىلُد  20ملُىن مُؼاواغ وهى أطعاؾ كدزة الؼاكت اإلاائُت( ،مصؼـى ابساهُم
و آخسون ،2007 ،صـدت  )307و جلدز ب  10هُلىواغ/م  2في العىاصف الشدًدة وما ملدازه 25
هُلىواغ/م  2عىد هبىب ألاعاصحر ،في خحن أن الحد ألاكص ى للؼاكت الىاججت عً ؤلاشعاع الشمس ي جلدز
ب  1هُلىواغ/م  ،2هرا في خحن أن هبىب وظُم علُل بظسعت  2متر في ( 18هم في الظاعت ( مً شأهه أن
ًىلد ما ملدازه  1.122هُلىواغ/م(Volker Quaschning, 2005, p. 181) .2
.3.2.2.3العاقت املائيت : Hydropower Energy
إن الؼاكت الىهسومائُت مصدز زئِس ي إلهخاج الؼاكت على اإلاظخىي العالمي وٍسجبؽ مـهىم مصادز الؼاكت
اإلاائُت في الىكذ الحاطس بمدؼاث جىلُد الؼاكت الىهسبائُت التي جلام على مظاكؽ ألانهاز وٍتراؿم مع
إكامت هره اإلادؼاث بىاء الظدود وجيىًٍ البدحراث الاصؼىاعُت لحجص مُاه ألانهاز وطمان جىؿس همُاث
هبحرة مً اإلااء جىـل حشؼُل مدؼاث الؼاكت بشيل دائم ،خُث ًصل إهخاحها إلى  3427جحر واغ طىت
 ، 2010حظاهم ب  % 16مً ههسباء العالم  ،وحشحر الخىكعاث اإلاظخلبلُت لهرا اإلاصدز مً الؼاكت إلى
شٍادة جلدز بخمظت أطعاؾ الؼاكت الحالُت بدلىٌ عام ( 2020هاوي عبُد ،2000 ،،صـدت ،)220
.4.2.2.3ظاقت الحرارة الجوفيت :Geothermal Power
جخىلد الؼاكت الحسازٍت ألازطُت في هىاة ألازض ،خُث جخىلد باطخمساز دزحاث خسازة أهثر سخىهت مً طؼذ
الشمع داخل ألازض هدُجت الخدلل البؼيء للجظُماث اإلاشعت ،وﻫي ػاكاث خسازًت دؿُىت ﰲ أعماق
اﻷزض ومىحىدة بشىل ﳐصون مً اإلاُاه الظاخىت أو البخاز والصخىز اﳊازة ،وحظهم الؼاكت الحسازٍت
ألازطُت بدصت هبحرة مً الؼاكت اإلاىلدة في بلدان عدة وفي عام  2010واهذ  24دولت مً بُنها الىالًاث
اإلاخددة ؿيها مدؼاث لخىلُد الؼاكت الحسازٍت ألازطُت جىلد ػاكت إحمالُت جبلؽ  63.9ملُاز هُلى واغ/
طاعت (هاوي عبُد ،2000 ،،صـدت . )222
.2.3دور العاقت املخجددة في جحقيق أبعاد الخىميت املسخدامت:
إن جىؿس الؼاكت بالشيل اإلاىاطب وبالىمُاث اإلاؼلىبت ﻷداء العمل ٌعد شسػا طسوزٍا إلخدار الخىمُت،
وَعخبر جىاؿس خدماث الؼاكت الالشمت لخلبُت الاخخُاحاث البشسٍت ذو أهمُت كصىي باليظبت لسوائص للخىمُت
025
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اإلاظخدامت ،وٍؤزس ألاطلىب الري ًخم به إهخاج هره الؼاكت وجىشَعها واطخخدامها على ألابعاد الاحخماعُت
والاكخصادًت والبُئُت ﻷي جىمُت مخدللت.
.2.2.3دور العاقت املخجددة في جحقيق البعد الاقخصادي
ًمىً إبساش دوز مشازَع الؼاكت اإلاخجددة في مظاز الخىمُت الاكخصادًت مً خالٌ ما ًلي(Thomas :
)B. Johansson, and others, 1992, pp. 206-209
-

ٌظاهم اطخخدام الؼاكاث اإلاخجددة في الخىىع الاكخصادي مً خالٌ جأطِع كؼاع الؼاكت
اإلاخجددة وبسوش مبادزاث اكخصادًت حدًدة جخماش ى مع الخىمُت اإلاظخدامت عً ػسي الحىاؿص التي
حعصش أهماغ أهثر اطخدامت و الاهخمام بخؼىٍس الخلىُاث الىـُـت مما طِظاهم بشيل ؿعاٌ في
عملُت الخىىَع الاكخصادي للدوٌ و ذلً مً خالٌ العمل على جؼىٍس هره الخلىُاث مدلُا و
خلم ؿسص جصدًس واطعت مً شأنها اإلاظاهمت في جؼىٍس اكخصاد مظخدام كائم على اإلاعسؿت؛

-

حظاهم عملُت الاعخماد على مصادز الؼاكت اإلاخجددة بدىىَع الاكخصاد و جىمُخه و جؼىٍس
السأطماٌ البشسي الالشم لبىاء اكخصاد مظخدام؛

-

جلعب الؼاكت اإلاخجددة دوزا أطاطُا في جدلُم الىمى الاكخصادي و جدسًٍ عجلت الخىمُت و هى
ما حعلها جدخل أولىٍت جىمىٍت في مخخلف خؼؽ و اطتراجُجُاث بعع الدوٌ؛

-

حعخبر وطُلت ليشس اإلاصٍد مً العدالت في العالم بحن دوٌ العالم الؼني و دوٌ العالم الـلحر؛

-

الؼاكت اإلاخجددة لِظذ خىسا على اللرًً ٌعِشىن الُىم ،واطخعمالها لً ًللل مً ؿسص
ألاحُاٌ اللادمت ﻷنها ػاكت ال جىظب ؛

-

جؼبُم الخلىُاث الحدًثت لخىلُد هره ألاهىاع مً الؼاكت طُىؿس ؿسص عمل مخعددة
للشباب؛

-

ال ًمىً الىـس لخىمُت الاكخصادًت و جدلُم الخىاشن الاكخصادي دون جدلُم الخىاشن البُئي
بأهبر كدز ممىً و هى ما حظاعد على جدلُله الؼاكاث اإلاخجددة ذلً أن الدولت ملصمت عىد
اطخخدام أي هىع مً الؼاكت أن جأخر بعحن الاعخباز أن هىان جأزحر مخبادٌ بحن ول مً الؼاكت
و البِئت و الخىمُت.
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.2.2.3دور العاقت املخجددة في جحقيق البعد الاحخماعي (دوحالض مىطشِذ ،2001 ،الصـداث -73
)74
-

حظاهم الؼاكت اإلاخجددة في اللظاء على البؼالت ومدازبت الـلس؛

-

جىؿس ؿسص عمل هـُـت ومخؼىزة  ،ؿاللؼاع ٌشيل مصودا طسَع الىمى للىؿائف العالُت
الجىدة؛ وهى ًخـىق مً بعُد في هرا الظُاق على كؼاع الؼاكت الخللُدًت الري ٌظخلصم جىؿس
زأض ماٌ هبحر ؛

-

الحـاؾ على اإلاىازد اإلاالُت واإلاادًت مً الهدز؛

-

ؿً عصلت اإلاىاػم الىائُت واهدظاب العدًد مً الخبراث واإلاهازاث ومىه اإلاظاهمت في جدلُم
الخىمُت اإلادلُت؛

-

حظاهم في جىشَع الـسص العادلت بحن حمُع أكالُم البلد الىاخد؛

-

جخمحز أهـمت الؼاكت اإلاخجددة بىحىدها على ملسبت مً اإلاجخمعاث التي حظخخدمها ،ما ًىؿس
الحع باللُمت واإلالىُت الجماعُت اإلاشترهت وَعصش الخىمُت اإلاظخدامت؛

.3.2.3العاقاث املخجددة والبعد البيئي للخىميت املسخدامت:
-

حعخمد أهـمت الؼاكاث اإلاخجددة على مصادز الؼاكت اإلادلُت اإلاخىاؿسة في طائس الدوٌ ؿهي حعخبر
مصدز إمداد آمً ،ال ًمىً أن ي طدىـر وال ًلحم الظسز بالبِئت اإلادلُت أو الىػىُت أو العاإلاُت؛

-

ال جلىر هره اإلاىازد الهىاء أو الُابظت أو البدس ،في خحن أن جلىر الهىاء بـعل كؼاعي الىلل
والؼاكت كد خىٌ العدًد مً اإلادن إلى مصدز خؼس ًتهدد الصحت العامت.
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شكل  :2أبعاد الخىميت املسخدامت

املصدر :مً إعداد الباخثت
.3.3عقباث وجحدًاث جبني العاقاث املخجددة:
إن الخىحهاث العاإلاُت العخماد الؼاكاث اإلاخجددة ال جلغي وحىد العدًد مً العلباث التي جىاحه بسامج
الخدىٌ هدىها همصدز أطاس ي للؼاكت وذلً على اإلاظخىي العالمي عمىما وؿُما ًلي أهم هره العلباث:
)(Edenhofer Ottmar, and others, 2012, pp. 183-185
-

الاعخماد الىبحر الكخصادًاث الدوٌ الىـؼُت على مصادز الؼاكاث الخللُدًت ) الىـؽ والؼاش(،
ًخىكع أن ًؤدي في بعع الحاالث إلى جخـُف الاهدؿاع هدى الؼاكت اإلاخجددة خىؿا مً إخدار
جأزحر طلبي في مىـىمت إهخاج الىـؽ وأطعازه؛

-

ازجـاع زأض اإلااٌ الالشم إلاشسوعاث الؼاكت اإلاخجددة ،مما ًجعل الدوٌ خاصت العسبُت بداحت إلى
الاعخماد على مشازهت الاطدثماز ألاحىبي ،أو اإلاىذ الخازحُت اإلاسجبؼت بصىادًم الخىمُت الىـُـت،
خاصت وأن العائد على الاطدثماز ًدخاج إلى وكذ أػىٌ مً الاطدثماز في مصادز الؼاكت
الخللُدًت؛

-

اإلاظاخاث الىبحرة التي ًجب جخصُصها إلاشسوعاث ػاكت السٍاح والؼاكت الشمظُت ،جخؼلب
طُاطاث وبسامج واضحت الطخخداماث ألازاض ي وجملُىها للدولت ،لخللُل هـلاث اطدئجازها أو
شسائها؛

-

اؿخلاز الدوٌ العسبُت إلى جىىىلىحُاث مخؼىزة لالطخمساز في جخصًٍ الؼاكت خاصت الؼاكت
الشمظُت الطخخداماث إهخاج الىهسباء ،والحـاؾ على اإلاُاه اإلاظخخدمت في مجاٌ الؼاكت؛
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جخؼلب صىاعاث الؼاكت اإلاخجددة وما ًساؿلها مً الخدىٌ إلى الاكخصاد اإلاعخمد على الىهسباء
الخظساء عىاصس هادزة مثل الؼالُىم ،الخِخاهُىم ،واليادمُىم وػحرها ،خُث ال ًصاٌ الخىلُب عنها
في العالم العسبي مددود ،هما أن اطخخساج هره العىاصس مً باػً ألازض ،وػسائم جىلُتها مً
الشىائب ،حشخمل على مشىالث بُئُت ،جدخاج إلى أطالُب جىىىلىحُت دكُلت وصدًلت للبِئت؛

-

اهخـاض اللدزة الخىاؿظُت ﻷطعازها خُث ًؤهد اإلاهخمىن باإلاجاٌ الؼاكىي ،على أن اإلاشيلت
ألاطاطُت للؼاكت البدًلت هي عدم كدزتها على مىاؿظت وطائل إهخاج الؼاكت ألاخسي مً خُث
ألاطعاز؛

-

َ
هما أن هىان ج َدد آخس مسجبؽ بمخاػس جللباث طعس الصسؾ ،ﻷن الؼاكت بشيل عام مً
اإلاىخجاث الظسَعت الخأزس بخللباث طعس الصسؾ ألاحىبي.

 .4دراست الحالت "مشروع  MED-CSPهموذحا "
جخىؿس اإلاىاػم الصحساوٍت على مىازد الؼاكت اإلاخجددة  ،وعلى اعخباز أن أهثر مً  % 90مً طيان
العالم ٌعِشىن على بعد أكل مً  3000هم مً اإلاىاػم الصحساوٍت ،جخجه ألاهـاز هدى بىاء جىخالث و
إكامت مبادزاث بحن الدوٌ اإلاصدزة و الدوٌ اإلاظخىزة لهره اإلاىازد وجبادٌ اإلاىـعت بحن الؼسؿحن ،وَعخبر
مشسوع  MED-CSPأخد أهم اإلابادزاث الدولُت التي حعنى بلؼاع الىهسباء و الري ًخؼلب اطخخداما
متزاًدا للؼاكت بما ًخىاؿم مع مبدأ الاطخدامت (اإلالحم .)1
.2.4ملحت موحسة عً املشروع:
في حىٍلُت  ، 2009أػللذ مؤطظت  : DESERTEC( DESERTECهي مىـمت ػحر زبدُت جأطظذ في
طبخمبر عام  ، 2003وهى أهبر مشسوع للؼاكت اإلاخجددة ،جمخلً مياجب في هامبىزغ وهاًدلبرغ بأإلااهُا.
حشمل مجمىعت ألاعظاء اإلاؤطظحن لها :السابؼت ألاإلااهُت مً هادي زوما »  ، «Club de Romeالعلماء
ألاعظاء في شبىت TREC

»« Transmediterranean Renewable Energy Cooperation

،

باإلطاؿت إلى بعع الشخصُاث مً اللؼاع الخاص مً الداعمحن لـىسة  ).DESERTECمبادزة حعنى
بمجاٌ الؼاكت اإلاخجددة في دوٌ EU-MENA

(EU-MENA = Europe, Middle East, North Africa

)وذلً ببىاء مدؼاث للؼاكت وجىدصس مهامها في أزبع مجاالث هي:
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-

جؼىٍس خؼت جىـُرًت ػىٍلت اإلادي جمخد ختى عام  2050لخأمحن الاطدثمازاث والخمىٍل؛

-

اللُام ببدىر مخخصصت مخعملت؛
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جؼىٍس هُيلت الاطدثمازاث اإلاجدًت في مجاٌ الؼاكاث اإلاخجددة وزبؽ الشبياث في
اإلاىؼلت؛

-

الخىحُه هدى مشازَع مسحعُت إلزباث حدوي الـىسة؛

ًسجىص اهخمام مشسوع  MED-CSPعلى دزاطت كدزاث العسض والؼلب باليظبت للىهسباء واإلااء والخىطع
في ذلً ختى عام  2050في البلدان مدل الدزاطت ،إذ أن ول دولت لديها مصادز ػاكاث مخجددة و إػاز
اطتهالوي خاص بها بدُث ًخدخم الخيظُم بحن اإلاخاح والؼلب بؼسق مخخلـت ،وٍىضح مخؼؽ MED-
 CSPطبُال ًمىً مً خالله الخىصل إلى أطلىب ملبىٌ مً الىىاحي الاكخصادًت والاحخماعُت والبُئُت
لخدلُم الاطخدامت ،خُث ًظمً هرا اإلاشسوع إكامت شبىت ضخمت مخصلت مً اإلاساًا لخدىٍل أشعت
الشمع إلى ػاكت خسازٍت  ،حظخخدم في حشؼُل جىزبِىاث بخازٍت لخىلُد ههسباء ،وٍخم هلل الىهسباء بعد
إلى أوزوبا عبر خؽ ههسباء الظؼؽ العالي اإلاىحىد خالُا بُنها وبحن شماٌ أؿسٍلُا ،وٍمىً للمشسوع أن
ًىؿس خىالي  %15مً اخخُاحاث كازة أوزوبا مً الىهسباء ،مً اإلاخىكع الحصىٌ على  20حُؼاواغ
بدلىٌ عام  2020و  100حُؼاواغ بدلىٌ عام .2050
.2.4الخأزيراث الاقخصادًت والاحخماعيت للمشروع:
ٌظعى اإلاشسوع إلى جدلُم حملت مً ألاهداؾ الاكخصادًت اإلاظؼسة الخالُت( :لجىت الؼاكاث الجدًدة
واإلاخجددة ،2010 ،صـدت )5
-

إهخاج  15 %مً اخخُاحاث البلدان ألاوزوبُت مً الىهسباء ؛

-

جلبُت حصء هام مً مخؼلباث الؼاكت لدوٌ  MENA؛

-

هلل الىهسباء اإلاىخجت مً الؼاكت الشمظُت و ػاكت السٍاح إلى أوزوبا بىاطؼت خؼىغ حهد عالي .

أهم الىخائج الاكخصادًت والاحخماعُت للمشسوع( :معهد أبدار الدًىامُيا الحسازٍت ،2005 ،الصـداث
)7-6
-

ًمىً الىصىٌ إلى اطخلساز اكخصادي واحخماعي مظخدام في كؼاع الؼاكت إذا اطخخدمذ
الؼاكاث اإلاخجددة؛

-

وال جىـي ؤلاحساءاث اإلاخىاحدة على الظاخت خالُا للىصىٌ إلى ذلً الهدؾ ،مما ٌظخىحب
جلىحن الىطائل وألادواث اإلاىاطبت إلدخاٌ الؼاكاث اإلاخجددة على وحه الظسعت إلى دوٌ EU-
 MENA؛
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اهخـاض الخيالُف الاحخماعُت والبُئُت  ،خاصت جيلـت ؤلاهخاج الىهسبائي ،على اعخباز أن
الدعم اإلاؤكذ للؼاكاث اإلاخجددة ًجب أن ًىـس إلُه على اهه اطدثمازاث داؿعت مددود الصمً
مً أحل مىـىمت أؿظل وأزخص لإلمداد الىهسبائي ،وذلً عىع الدعم اإلاظخمس واإلاتزاًد
للؼاكاث الخللُدًت (الشيل  )3؛

-

جخىاحد في مىؼلت خىض البدس ألابُع اإلاخىطؽ مصادز وؿحرة للؼاكت اإلاخجددة ًمىنها أن جلبي
الاخخُاج اإلاتزاًد للؼاكت بهره الدوٌ ،بل إن وؿسة اإلاصادز حظمذ بخصدًس الؼاكت اإلاخجددة إلى
وطؽ أوزوبا بشيل عملي جؼبُلي  ،ؿُخىكع مظخلبال جصدًس الىهسباء اإلاىلدة مً الؼاكت
الشمظُت بأطعاز مخصاعدة في ألاطىاق العاإلاُت ،لُصل حجم الاطدثمازاث عام  2050إلى
 395ملُاز اوزو ملابل  47ملُاز اوزو عام ( 2020الجدوٌ زكم )1؛

-

جىؿحر مىاصب عمل حدًدة ،ؿمً اإلالدز أن ًخم خلم أهثر مً ملُىوي ؿسصت عمل في مىؼلت
 EU-MENAبدلىٌ 2050؛

-

جىاكص هجسة الىـاءاث اإلاؤهلت هخدصُل خاصل للىلؼت الظابلت الرهس؛

-

إػالت اطخخدام مصادز الؼاكت ألاخـىزٍت اإلاىحىدة لألحُاٌ اللادمت بؼسٍلت جخىاؿم مع البِئت.
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شكل  :3جعور هفقاث إهخاج الكهرباء

املصدر :جلسٍس صادز عً اإلاسهص ألاإلااوي لشؤون الؼحران ومجاٌ الـظاء ،مدؼاث الىهسباء مً الؼاكت
الشمظُت بمىؼلت خىض البدس ألابُع اإلاخىطؽ ،معهد أبدار الدًىامُيا الحسازٍت ،أإلااهُا ،2005 ،ص
.17
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بً زابذ طعُدة

حدول  :2جقدًر حجم الاسدثمار و كلفت وحجم إلاهخاج

املصدر :لجىت الؼاكاث الجدًدة واإلاخجددة ،عرض حول املبادراث إلاقليميت ،اللجىت اإلاؼازبُت
للىهسباء ،جىوع  ،2010 ،ص .11
.3.4الخأزيراث البيئيت للمشروع( :معهد أبدار الدًىامُيا الحسازٍت ،2005 ،صـدت )7
-

الىصىٌ إلى اطخلساز اكخصادي واحخماعي مظخدام ًؤزس إًجابا على الاطخلساز البُئي؛
ّّ
اهخـاض اهبعار زاوي أهظُد الىسبىن اإلاظبب لـاهسة الاخخباض الحسازي اإلاخأجُت مً مدؼاث
إهخاج الىهسباء بيظبت %70؛

-

جخـُع الاهبعازاث ؤلاحمالُت لثاوي أهظُد الىسبىن بيظبت  %25؛

-

الحصىٌ على ػاكت هـُـت مخأجُت مً الصحساء ،مما ًؤدي إلي جللُل طىطاء اإلادن
واهخـاؿها  ،وجخـُع جلىر الهىاء.
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شكل  :4إحمالي اهبعار غاز زاوي أكسيد الكربون لقعاع العاقت

املصدر: :جلسٍس صادز عً اإلاسهص ألاإلااوي لشؤون الؼحران ومجاٌ الـظاء ،محعاث الكهرباء مً العاقت الشمسيت
بمىعقت حوض البحر ألابيض املخوسغ ،معهد أبدار الدًىامُيا الحسازٍت ،أإلااهُا ،2005 ،ص .19

 .5خاجمت:
إن الخىاكع اإلاـسوض بحن دًمىمت مظاز الخىمُت الري ٌعخمد بصـت أطاطُت على اطخخدام اإلاىاد
الؼاكىٍت الىاطبت  ،وبحن اإلاداؿـت على البِئت والخللُل مً مخاػس الخلىر الىاججت عً اطخخدام جلً
اإلاىازد واإلاداؿـت على خم ألاحُاٌ اللادمت ،أخد أهم اإلاشاػل واإلاؼالب العاإلاُت للخىمُت اإلاظخدامت.
حعخبر الؼاكت اإلاخجددة أخد أهم البدائل ؤلاطتراجُجُت للخىمُت التي مً شانها اإلاداؿـت على البِئت
والاطخخدام ألامثل للمىازد دون الخأزحر على وجحرة الخىمُت اإلاؼلىبت ،لرا بسشث إلى الظاخت مبادزاث
واجـاكُاث جدعم مشازَع الؼاكت اإلاخجددة ،خصىصا في اإلاىاػم التي جخىؿس على مىازدها والؼاكت
الشمظُت في مىؼلت EU-MENA

ػحر أن الاطدثماز في هرا اإلاجاٌ ال ًصاٌ بعُدا عً ما هى مؼلىب

وال ًمىً الىصىٌ إلى الىخائج اإلاسحىة إال مً خالٌ:
-

العمل على جسشُد اطخخدام الؼاكاث الىاطبت والخدىٌ هدى الاعخماد على البدائل الؼاكىٍت
ألاهـف همدخل اطتراجُجي إلهجاح مشسوع الاطخدامت العالمي .؛

« مجلت املقريسي للدراساث الاقخصادًت واملاليت ،اإلاجلد ،1العدد ، 1حىان »2017

ص ص 148-129:

034

بً زابذ طعُدة

-

(دور العاقت املخجددة في الخىميت و املحافظت على البيئت)

جؼىٍس هُيلت الاطدثمازاث اإلاجدًت في مجاٌ الؼاكاث اإلاخجددة و الخىحه هدى مشازَع مسحعُت
إلزباث حدوي الـىسة ؛

-

دعم مساهص البدث العلمي الخاصت بخؼىٍس مجاالث الؼاكت و اللُام ببدىر مخخصصت
مخعملت وزؿع اإلاحزاهُت اإلاخصصت لالزجلاء بالخىىىلىحُاث الحدًثت؛

-

هلل اإلاهازاث والخبراث للدوٌ اإلاظُـت وهلل الخىىىلىحُاث الحدًثت وحعصٍص اللدزة الخىاؿظُت قي
اإلاجاٌ الخصدًسي إلاصادز الؼاكاث اإلاخجددة مً خالٌ حعصٍص ؿسص الخعاون والشساهت في مجاٌ
الؼاكاث اإلاخجددة؛

-

الخىطع في الدوزاث الخدزٍبُت والخدظِظُت التي حشمل مخخلف اإلاؤطظاث واللؼاعاث،
باإلطاؿت إلى ؿخذ جخصصاث في مجاٌ الؼاكت وجسكُت هـاءتها ؤلاطخخدامُت وجيىًٍ وىادز بشسٍت
كادزة على جؼىٍس هرا اللؼاع وجأهُله في إػاز مخؼلباث الاطخدامت .؛

-

035

جلىحن الىطائل وألادواث اإلاىاطبت لدظهُل إدخاٌ الؼاكاث اإلاخجددة في اإلاشازَع الخىمىٍت.
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1.Introduction :
A major revolution took place over the last thirty years
on Financial markets following a strong political deregulation.
This new financial landscape is Born including imbalances and
uncertainty over international economic relations since the
early 1970s (debt burden of developing countries, volatility of
exchange rates). The development of inflation and the
volatility of interest rates have affected investor expectations.
Furthermore, the internationalization of capital, technological
advances in computing and communication have changed the
relationships between different financial centers: New York,
London, Tokyo, etc..: it is now possible to intervene at any
moment in all markets (Nicole El Karoui,2004,10).
This paper focuses on a particular application of partial
differential equations in mathematical finance. He considers
the case study of the heat equation. This - is a homogeneous
linear equation with partial derivatives of order 2 whose
explicit solution has been demonstrated in mathematics and
theoretical physics, particularly following the work of the
French mathematician and physicist Jean - Baptiste Joseph
Fourier (1768-1830).
As we will specify in more detail below, the heat
propagation equation finds interesting applications in the
economic analysis, particularly in the treatment of the famous
equation Black - Scholes in finance. Indeed, the equation of
Black - Scholes considers that, under certain conditions, the
price C = C (t, s) of a call option (call) satisfies(Boka David
,2013,108) , the homogeneous linear equation with partial
derivatives of order 2 in The following:
V 1 2 2  2V
V
  S
 rS
 rS  0
2
t 2
S
S
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2 . Derivatives Products:
A derivative or derivative contract or Product derivative
is a financial instrument :
- Whose value changes in response to changes in the rate or
the price of a product called underlying?
- Who requires no initial net investment or little significance?
- Of which payment is due at a future date.
This is a contract between two parties, a buyer and
seller, which sets future cash flows based on those of an
underlying asset, real or theoretical, usually financial.
Originally, derivatives were created to allow companies
to hedge against various types of financial risks.
Transactions in derivatives are rapidly growing since the
early 1980s and now account for the bulk of financial market
activity (Berruyer Olivier , 2015,5).
3 – options, Hedge and pricing problem:
Options :
option is the right (but not the obligation) to buy (call
option or call) or sell
(Option to sell or put) -Risques- asset at an agreed price
(exercise price or Strike) and
For a specified period (exercise period) or until an agreed
date (exercise date).
The underlying asset is related to a stock, a block of shares of
a company, an index (Dow Jones, etc.), currency,
commodities, etc.
An option is a contract between two parties on the trading of
the asset at a future time (Guibé Olivier, 2010,15).
3-1- Definition 1 - (European Call) :
A European call option, call, entitles the holder to
purchase a certain amount of underlying asset (St value at time
t) a Some future date, called maturity, denoted T, and at a
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price fixed in the contract, denoted K, called Strike. The buyer,
therefore having the right and not the obligation to exercise the
option maturity, he will exercise his option if ST > K
otherwise it does nothing. The real value therefore exchanged
at maturity, Called " pay-off " option is therefore
(ST  K )  max(ST  K, 0)

3-2- Definition 2 (Put European) :
A European put option, put, entitles its Holder to sell a
certain quantity of underlying asset at a future date at a price
set in the contract. With the same notation as for the call, you
get the pay-off is the put
(K  ST )  max (K  ST , 0) (Salvarani francesco, 2011,4)
3 –3- Hedge:
The coverage problem of an option is to find a financial
strategy based on market assets whose value at each period t is
equal to the pay-off option.
3- 4- pricing problem:
For call and put options appears a major problem. For
example in the case of a call option the buyer is always
protected because he chose the exercise of the option so he
fears nothing.
In contrast to the seller the risk is greatest because its
loss is potentially infinite. So it is natural that the pricing of
financial mathematics problem an option, that is to say,
determining the value of the option on any date, or very
important, and the coverage problem of option (Salvarani
francesco, 2011,4).
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FIGURE 1 Intrinsic value of a call (pay-off function)
The pay-off fonction

For a European call, if the date was T, we have S < K
the option holder does not exercise it (otherwise it loses
money), where V = 0 if ST < K. If ST > K while the gain
(excluding premium paid to acquire the option) is ST - K. so
for a call
FIGURE 2 – intrinsic value of a put option (payoff function)

For a European put, the exercise takes place only if ST <
K, the pay-off function will be
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FIGURE 3 – Diagram of profit

In Figures 1 and 2 we have not given the benefit. Indeed the
owner bought
The option (premium) and possibly transaction costs. As these
amounts are paid at t0, the update provides a multiplier of
profits does not correspond to Figures 1 and 2 and induces
exp (r (t - t 0)), where r is the average rate. Thus the diagram
gives a negative profit for some values of S, see for example
Figure 3.
For an American call was the same formula (but for everything
t ≤ T),
For a put American :

4 - Analytical resolution of the heat equation:
The heat equation in one space dimension is given by
the following partial differential equation:
u
 2u
 a2
t
x 2
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Or a² > 0 is a given constant, u is real unknown function of
two real variables x and t. this function u = u(x; t) represents
the temperature in a one-dimensional conductor. The value of
u(x; t) depends on time t ¸ and the position x. The heat
equation is the simplest example of parabolic equation
(Gisclon Marguerite, 1998 ,3).
(with a²=λ/ρc) or λ is the conductivity of the rod, ρ its density
and c specific heat). We will solve this problem in the case
where the temperature is subject to the initial condition.
U(x, 0) = υ(x), or υ is a bounded function and integrable IR.
We assume u in class C² compared x, and class C1 compared
a t.
- The Fourier transform was applied with respect to x, to both
sides of the equation If the heat. Derive a differential equation


satisfied by u  x, t  the resolve.
- Were expressed u(x, t) as a convolution product.
We put :


u  , t    u  x, t  e2i vx dx

is then



2
u
u
2i vx
2  u

,
t

x
,
t
e
dx

a
x, t  e2i vx dx
    
2 

t
t
x

 a 2 ([

u
u
 x, t  e2i vx ]
 x, t  e2i vx dx)
  2i v 
x
x


 4a 2 2v 2  u  x, t  e 2i vx dx  4a 2 2v 2 u  , t 

if we put اذا وضعنا
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gv (t )  u  , t 

, was therefore

Lngv (t )  4a 2 2v 2t  c

hence


for t=0,

we Recognizer
f(

1
2a  t



e

4 a 
et gv (t )  Ke

2 2 2



u  , t   K   (v )
2 2
e 2  v 2

g 'v (t )
 4a 2 2v 2  ( Lngv ) '(t )
gv (t )
,



, so

v t



 u  , t 



u  , t    (v)e2

2

with,

(2 a 2t ) v 2

with   a 2t , and this is

x2
4 a 2t

)(v)

f (F )f (G )  f (F *G )

Finally, it uses the property
Then the Fourier transform of the inverse to conclude that:
u  x, t  

1
2a

 ( s)e
t 



( x  s )2
4 a 2t

ds

5- Analytical resolution of the Black – Scholes equation:
This section is an application in finance results
established in the previous section, in particular Considering
the case of the equation Black - Scholes ; equation named in
honor to the American mathematician Fischer Black (1938 1995) and Myron S. Scholes American economist, recipient,
Robert C. Merton, Nobel Prize in economics in 1997. It
should not be confused model Black - Scholes equation and
Black - Scholes. The latter formalizes an approach to the
interaction between the implied price of the option and the
price changes of the underlying asset – underlying ((Boka
David ,2013,123).
5-1- The evaluation of formula:
Differentiating our formula of the value of an option in
terms of share price, we will assume "ideal condition" in the
market for the action and for option (BLACK Fischer and
SCHOLES Myrlon, 1973, 4).
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Fisher Black and Myron Scholes in 1973 suggested that now
famous model. As it is a model they went assumptions:
- The underlying price follows a geometric Brownian motion;
- Volatility is known beforehand and is constant;
- It is possible to buy and sell the underlying at any time and
without charge ;
- Short sales are permitted (a certain amount you borrow to
buy
Underlying for sale);
- No dividend;
- The interest rate is known in advance and is constant;
- The exercise of the option cannot be done at the due date and
not before (European option).
5 - 2- Notations :
One note V the value of an option (it will be limited to
European options in this course). We can make the distinction
between a "call" C and "put" P if necessary. These are
functions of time t, and the current value of the underlying
share is therefore noted S . V = V (S, t) Note also (Auroux
Didier, 2011, 17):
• σ volatility of stock price ;
• E the exercise price per option;
• T the time remaining to the option before maturity ;
• r the interest rate.
5 - 3 - Black-Scholes Equation:
This is a partial differential equation that calculates the value
of a European option based on the time and the value of the
underlying stock.
4-3- Case of European Call Option:
For European Call Option include the value C (S, t),
which corresponds to u earlier, where S represents the
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underlying price, and t ϵ [0, T], T where T is maturity. We
have the following equation:
 C
 2 2  2C
C
( s, t ) 
S
( s, t )  rS
( s, t )  rC ( S , t )  0; t [0, T ],, S  R

2
.......(1)
2
S
S
 t


C ( s, t )  ( S  E )  max( S  E , 0)
s  R


To solve this equation, we will make various changes of
variable to take us a heat equation -type
 u  2u
  2
.....(2)
 t x
u  x, 0   u0 ( x)


To be able to bring this type of equation, first start by
removing Coefficients S and S² the Black-Scholes equation.
To do this, we put: S  Ee x , t  T 

2

2

, C (S , t )  Ev( x, ) .

A change of this kind seems natural to be reduced to a
condition at t = 0 and
No more and t = T.
So we have:
1
2
1
v( x, )  C ( Ee x , T  2 )  C (S , t )........(3).
E

E
we derive (3) with respect to x :
vx 

1 C S 1 C t S C


E S x E t x E S
0

Again we drive to x :

 1 C
 1 C S
(v x )  ( S
)
( S
)
x
x E S
S E S x
1 C
 2C
S C S 2  2C
 (
 S 2 )S 

E S
S
E S E S 2

vxx 
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Now derive (3) relative to τ:
v 

1 C t
1 C 1

E t  E t  2
2

For clarity we introduce the following values :
E 2
 v ...........(4).
2
SCs  Evx .................(5).

Ct  

S 2Css  Evxx  SCs  Evxx  Evx ............(6).

Recall the Black-Scholes equation:
1
Ct   2 S 2Css  rSCs  rC  0........(7).
2

Then injected (4), (5) and (6) in (7), which yields:


E 2
E
 v   2 (vxx  vx )  rEvx  rEv  0.
2
2

Either by division (E/2) σ²
2r
v  vxx  vx  kvx  kv  0. With k  2


Or with the notations of departure:
v  2v
v
 2  (k  1)  kv........(8).
 x
x

2r

With k   2
So we as an initial condition (in τ = 0, since the condition is t =
1
E

T) : v( x,0)  C ( Ee x , T ) 

1
max( Ee x  E,0)  max(e x  1,0).
E

To arrive at an equation such as the heat equation, we then
proceed to a second change of variables. We put
: v( x, )  e x  u( x, )
Then it is reinjected into the equation (8):
e x   (  u 

u
u  2u
u
)  e x   ( 2u  2
 2  (k  1)( u  )  ku ).

x x
x

or again:
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u 

u
u  2u
u
  2u  2
 2  (k  1)( u  )  ku.

x x
x

By grouping the terms of same derived:
u  2u
u
 2  ( 2  (k  1)  k   )u  (2  k  1)
 x
x

To reduce to the case of the heat equation, we need to
eliminate the terms u and du/dx we must solve the following
system:
1

   (k  1),

     (k  1)  k ,

2


2  k  1  0.
    1 (k  1) 2 .


4
2

So we have:
ve

1
1
 ( k 1) x  ( k 1)2 
2
4

u ( x, ).

And U then checks
 u  2u
,   0
   x 2 , x 

1
1
1
( k 1) x
( k 1) x
( k 1) x

x
2
2
2
u
(
x
,
0)

u
(
x
)

e
max(
e

1,
0)

max(
e

e
, 0).
0


u0(x) checks good. The solution is:
u  x,   

1
2 



 u (s)e



( x  s )2
4

0

ds.



5-3-1- Evaluation The option price:
In this section, we'll get down to the evaluation of the integral
in equation (9). It begins by putting (Salvarani francesco,
2011,12)
x' 

sx
2

: u  x,   
1

2

1
2 



 u (x '
0



 u ( s )e



( x  s )2
4

0

ds.



2  x)e



x '2
2

dx ',
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1

2





e

1
x '2
( k 1)( x  x ' 2 ) 
2
2

e

x
2



1
dx ' 
2

I1







e

1
x '2
( k 1)( x  x ' 2 ) 
2
2

e

dx '

x
2
I2

Calcul of I1 Here we will try to bring back to normal
distribution
law
centered
reduced
:
1

I1 
1



e2

e2

( k 1) x

2



1



e4

( k 1)2 

e

1
1
 ( x '  ( k 1) 2 ) 2
2
2

dx '

x

2

1
( k 1) x  ( k 1)2 
4





2

e

1
 2
2

d

x 1

 ( k 1) 2
2 2

1
2

With   x ' (k  1) 2
1
N ( x) 
2
On note then

x

e

1
 S2
2

ds

which is the distribution
function of the standard normal distribution.
d1 

It also poses
Is then obtained:
I1  e

Or,

1
1
( k 1) x  ( k 1)2 
2
4

d  R ,



x
1
 (k  1) 2
2 2

.

(1  N (d1 )).

on a

N (d )  N (d )  1. so eventually:

1
1
( k 1) x  ( k 1) 2 

2
4
N (d1 ).
 I1  e

x
1
 ( k  1) 2 .
d1 
2
2

Calcul of I2 By a similar calculation is obtained:
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1
1
( k 1) x  ( k 1) 2 

2
4
N ( d 2 ).
I2  e

x
1
 ( k  1) 2 .
d 2 
2
2

Now that we have the expression of u goes back to the
expression of C, value of the Call. all
First, we have:
v( x, t )  e x  u( x, ) , et C (S , t )  Ev( x, )

It also recalls that:
k

C (S , t )  Ee
 Ee

r
1 2

2

1
2

   2 (T  t )

1
1
 ( k 1) x  ( k 1)2 
2
4

1
S 1
1
 ( k 1) Ln  ( k 1)2  2 (T t )
2
E 4
2

 (e

1
1
( k 1) x  ( k 1) 2 
2
4

 (e

x  Ln

S
,
E ou

N (d1 )  e

1
S 1
1
( k 1) Ln  ( k 1) 2  2 (T t )
2
E 4
2

1
1
( k 1) x  ( k 1) 2 
2
4

N (d1 )  e

N (d2 ))

1
S 1
1
( k 1) Ln  ( k 1) 2  2 (T t )
2
E 4
2

N (d2 ))



 r (T  t )
N (d 2 )
C ( S , t )  SN (d1 )  Ee

S
1

Ln  (r   2 )(T  t )

2
This simplifies to : d1  E
...........(10)
 (T  t )


S
1
Ln  (r   2 )(T  t )

E
2
d 2 

 (T  t )


5-4- Case of a European put option:
We could do the same for a European put option, but we'll
use the remark made in the first part: the Put -Call parity. P
note on the price of European Put.
They had shown that between a put and a European Call, the
same maturity and same E Strike,
Is a relationship between their price :
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C (S , t )  P(S , t )  S  Ee r (T t ) .

Therefore:
P(S , t )  S ( N (d1 )  1)  Ee r (T t ) (1  N (d 2 ))

This equation can be simplified using the fact that N(d) +
N(−d) = 1. We get:


 r (T  t )
N (d 2 )  SN (d1 )
 P( S , t )  Ee

S
1

Ln  (r   2 )(T  t )

E
2
...........(11)
d1 
 (T  t )


S
1
Ln  (r   2 )(T  t )

E
2
d 2 

 (T  t )

6-Conclusion:
In today's world, finance plays a most important role
and is sometimes the cause of global crises. It then appears
important that finance is based on solid models to assess the
risks and prices. This requires the model and the BlackScholes formula has become standard since 1973 in the
calculation of option. Despite its flaws, this model knows this
success because it has many advantages: ease of application
and formula, its significant use by market participants but also
and especially because it is used to calculate an important
parameter in finance: volatility. Volatility measures the
average change over time of a financial asset and therefore
gives crucial information about risk.
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Abstract:
The aim of the study is to try to shed light on the issue of management
of organizations because of its prominent importance in the success or
failure of the latter. The focus was on highlighting the concepts related to
the subject of the study as well as the bases on which they are based.
(Public, private, profit- non-profit, organizations, etc;(
It can be concluded from the research that business management is the
most important factor not only in achieving the goals of organizations but in
building a strong and developed economy based on wealth creation, value
creation and building a modern state.
key words -:Organizations – Managers- Management of organizations.
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تهدف الدراضة الى محاولة جطليط الضىء على مىضىع ادارة أعمال املنظمات ملا له من

:ملخص

 بحيث ثم التركيز على أبش املفاهيم املحعلقة بمىضىع،أهمية بارسة في هجاح أو فشل هذه ألاخيرة
 ومن ثم الحطزق الى املفاهيم ألاضاضية املحعلقة باملنظمات، وكذا ألاضظ التي ثقىم عليها،الدراضة
الخ)؛...، خيرًة، غير هادفة للزبح، هادفة للزبح، خاصة،املخحلفة ضىاء أكاهت ) عمىمية
 بأن ادارة ألاعمال جعحبر أهم عامل ليظ فقط في العمل على،ًمكن الاضحنحاج من خالل البحث
 ولكن في بناء اقحصاد قىي ومحطىر ًقىم على أضاص خلق الثروة وثحقيق،ثحقيق أهداف املنظمات
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1.Introduction:
The economies of the developed countries are mainly based on their
availability on successful and effective institutions and economic
organizations. "The State of Germany, for example, whose economy is
mainly based on the contribution of organizations, especially those
small and medium", which contributes to reducing unemployment
rates, attracting human resources, Transfer and develop technology
and create value and contribute to;
There is no doubt that the science of business management is the
locomotive that leads the various organizations towards achieving all
their objectives, and through the above we raise the following
problem:
What are the organizations and what are the main
characteristics of business administration?
To answer the previous issue we asked the following subquestions:
• What are the organizations and what are their most important
characteristics;
• How is the administrative process, which is the basis of the
science of business administration.
1.1.Research importance:
The importance of research is centered on the importance of the
role of business science in the success or failure of business
organizations;
1.2.Research objectives:
The research objectives are:
 Identification of basic concepts relating to organizations;
 defining the basis of the administrative process;
 Identify the importance of business administration in
organizations.
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1.3.Modal of the study:
Management
of
organizations

Role in

Success or
failure of
organizations

2- Concepts of organizations:
There are a lot of definitions about organizations; we tried to
summarize it in to the following:
An organization or organization is
an entity comprising
multiple people, such as an institution or an association, that has a
collective goal and is linked to an external environment.
The word is derived from the Greek word organon, which means
"organ".
2-1- Types and structures of organizations:
2-1-1- Types of organizations:
There are a variety of legal types of organizations,
including corporations, governments, non-governmental
organizations, political
organizations, international
organizations, armed
forces, charities, not-for-profit
corporations, partnerships, cooperatives, and educational institutions.
A hybrid organization is a body that operates in both the public
sector and the private sector simultaneously, fulfilling public duties
and developing commercial market activities.
A voluntary association is an organization consisting of
volunteers. Such organizations may be able to operate without legal
formalities, depending on jurisdiction, including informal clubs.
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Organizations may also operate in secret and/or illegally in the
case
of secret
societies, criminal
organizations and resistance
movements.
2-1-2- Structures of organizations:
An organizational structure defines how activities such as task
allocation, coordination and supervision are directed toward the
achievement of organizational aims. (PUGH, D,, 1990)
Organizations need to be efficient, flexible, innovative and caring in
order to achieve a sustainable competitive advantage. (LIM, M, 2017)
Organizational structure can also be considered as the viewing
glass or perspective through which individuals see their organization
and its environment. (JACOBIDES, M, 2007)
Organizations are a variant of clustered entities. (- FELDMAN, P,
1986)
An organization can be structured in many different ways,
depending on its objectives. The structure of an organization will
determine the modes in which it operates and performs.
Organizational structure allows the expressed allocation of
responsibilities for different functions and processes to different
entities such as the branch, department, workgroup and individual.
Organizational structure affects organizational action in two ways:
 It provides the foundation on which standard operating
procedures and routines rest.
 It determines which individuals get to participate in which
decision-making processes, and thus to what extent their views
shape the organization’s actions. (MOHR, L,, 1982)
We have more than 06 kind of organizational types as the
following:
 Pre-bureaucratic structures:
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Pre-bureaucratic
(entrepreneurial)
structures
lack standardization of tasks. This structure is most common in
smaller organizations and is best used to solve simple tasks. The
structure is totally centralized. The strategic leader makes all key
decisions and most communication is done by one on one
conversations. It is particularly useful for new (entrepreneurial)
business as it enables the founder to control growth and development.
They are usually based on traditional domination or charismatic
domination in the sense of Max Weber's tripartite classification of
authority.
 Bureaucratic structures:
Weber (1948, p. 214) gives the analogy that “the fully developed
bureaucratic mechanism compares with other organizations exactly as
does the machine compare with the non-mechanical modes of
production. Precision, speed, unambiguity, … strict subordination,
reduction of friction and of material and personal costs- these are
raised to the optimum point in the strictly bureaucratic
administration.” (WEBER, M, 1948)
Bureaucratic structures have a certain degree of standardization.
They are better suited for more complex or larger scale organizations,
usually adopting a tall structure. The tension between bureaucratic
structures and non-bureaucratic is echoed in Burns and Stalker's
(BURNS, T, 1961.) distinction between mechanistic and organic
structures.
He Weberian characteristics of bureaucracy are:
 Clear defined roles and responsibilities
 A hierarchical structure
 Respect for merit
Bureaucratic structures have many levels of management ranging
from senior executives to regional managers, all the way to
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department store managers. Since there are many levels, decisionmaking authority has to pass through more layers than flatter
organizations. A bureaucratic organization has rigid and tight
procedures, policies and constraints. This kind of structure is reluctant
to adapt or change what they have been doing since the company
started. Organizational charts exist for every department, and
everyone understands who is in charge and what their responsibilities
are for every situation. Decisions are made through an organized
process, and a strict command and control structure is present at all
times. In bureaucratic structures, the authority is at the top and
information is then flowed from top to bottom. This causes for more
rules and standards for the company which operational process is
watched with close supervision. Some advantages for bureaucratic
structures for top-level managers are they have a tremendous control
over organizational structure decisions. This works best for managers
who have a command and control style of managing. Strategic
decision-making is also faster because there are fewer people it has to
go through to approve.
 Post-bureaucratic:
The term of post bureaucratic is used in two senses in the
organizational literature: one generic and one much more specific.
(GREY C, 2001)
In the generic sense the term post bureaucratic is often used to
describe a range of ideas developed since the 1980s that specifically
contrast themselves with Weber's ideal type bureaucracy. This may
include total quality management, culture management and matrix
management, amongst others. None of these however has left behind
the core tenets of Bureaucracy. Hierarchies still exist, authority is still
Weber's rational, legal type, and the organization is still rule bound.
Heckscher, arguing along these lines, describes them as cleaned up
bureaucracies (HECKSCHER C, 1994), rather than a fundamental
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shift away from bureaucracy.
Gideon Kunda, in his
classic study of culture management at 'Tech' argued that 'the essence
of bureaucratic control - the formalization, codification and
enforcement of rules and regulations - does not change in
principle.....it shifts focus from organizational structure to the
organization's culture'.
Another smaller group of theorists have developed the theory of the
Post-Bureaucratic Organization; provide a detailed discussion which
attempts to describe an organization that is fundamentally not
bureaucratic. Charles Heckscher has developed an ideal type, the postbureaucratic organization, in which decisions are based on dialogue
and consensus rather than authority and command, the organization is
a network rather than a hierarchy, open at the boundaries (in direct
contrast to culture management); there is an emphasis on metadecision-making rules rather than decision-making rules. This sort of
horizontal decision-making by consensus model is often used
in housing cooperatives, other cooperatives and when running a nonprofit or community organization. It is used in order to
encourage participation and help to empower people who normally
experience oppression in groups.
Still other theorists are developing a resurgence of interest
in complexity theory and organizations, and have focused on how
simple structures can be used to engender organizational adaptations.
For instance, Miner et al. (2000) studied how simple structures could
be used to generate improvisational outcomes in product development.
Their study makes links to simple structures and improviser learning.
Other scholars such as Jan Rivkin and Sigglekow (NICOLAJ .S,
2003), and Nelson Repenning revive an older interest in how structure
and strategy relate in dynamic environments. (REPENNING, N, 2002)
 Functional structure:
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A functional organizational structure is a structure that consists of
activities such as coordination, supervision and task allocation. The
organizational structure determines how the organization performs or
operates.
The term organizational
structure refers to how the people in an organization are grouped and
to whom they report. One traditional way of organizing people is by
function. Some common functions within an organization include
production, marketing, human resources, and accounting.
This organizing of specialization leads to operational efficiency
where employees become specialists within their own realm of
expertise. The most typical problem with a functional organizational
structure is however that communication within the company can be
rather rigid, making the organization slow and inflexible. Therefore,
lateral communications between functions become very important, so
that information is disseminated, not only vertically, but also
horizontally within the organization. Communication in organizations
with functional organizational structures can be rigid because of the
standardized ways of operation and the high degree of formalization.
As a whole, a functional organization is best suited as a producer of
standardized goods and services at large volume and low cost
(RAYMOND. E, 1992), Coordination and specialization of tasks are
centralized in a functional structure, which makes producing a limited
amount of products or services efficient and predictable. Moreover,
efficiencies can further be realized as functional organizations
integrate their activities vertically so that products are sold and
distributed quickly and at low cost.
For instance, a small business could make components used in
production of its products instead of buying them.
Even though functional units often perform with a high level of
efficiency, their level of cooperation with each other is sometimes
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compromised. Such groups may have difficulty working well with
each other as they may be territorial and unwilling to cooperate. The
occurrence of infighting among units may cause delays, reduced
commitment due to competing interests, and wasted time, making
projects fall behind schedule. This ultimately can bring down
production levels overall, and the company-wide employee
commitment toward meeting organizational goals.
 Divisional structure:
The divisional structure or product structure consists of selfcontained divisions. A division is a collection of functions which
produce a product. It also utilizes a plan to compete and operate as a
separate business or profit center. According to Zainbooks.com,
divisional structure in America is seen as the second most common
structure for organization today.
Employees who are responsible for certain market services or types
of products are placed in divisional structure in order to increase their
flexibility. Examples of divisions include regional (a U.S Division and
an EU division), consumer type (a division for companies and one for
households), and product type (a division for trucks, another for
SUVS, and another for cars). The divisions may also have their own
departments such as marketing, sales, and engineering.
The advantage of divisional structure is that it uses delegated
authority so the performance can be directly measured with each
group. This results in managers performing better and high employee
morale.
 Matrix structure:
The matrix structure groups employees by both function and
product simultaneously. This structure can combine the best of both
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separate structures. A matrix organization frequently uses teams of
employees to accomplish work, in order to take advantage of the
strengths, as well as make up for the weaknesses, of functional and
decentralized forms. An example would be a company that produces
two products, "product a" and "product b". Using the matrix structure,
this company would organize functions within the company as
follows: "product a" sales department, "product a" customer service
department, "product a" accounting, "product b" sales department,
"product b" customer service department, "product b" accounting
department.
 Weak/Functional Matrix: A project manager with only limited
authority is assigned to oversee the cross- functional aspects of
the project. The functional managers maintain control over their
resources and project areas.
 Balanced/Functional Matrix: A project manager is assigned to
oversee the project. Power is shared equally between the project
manager and the functional managers. It brings the best aspects of
functional and projectized organizations. However, this is the most
difficult system to maintain as the sharing of power is a delicate
proposition.
 Strong/Project
Matrix: A project
manager is
primarily
responsible for the project. Functional managers provide technical
expertise and assign resources as needed.
Matrix structure is only one of the three major structures. The other
two are Functional and Project structure. Matrix management is more
dynamic than functional management in that it is a combination of all
the other structures and allows team members to share information
more readily across task boundaries. It also allows for specialization
that can increase depth of knowledge in a specific sector or segment.
There are both advantages and disadvantages of the matrix structure;
some of the disadvantages are an increase in the complexity of the
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chain of command. This occurs because of the differentiation between
functional managers and project managers, which can be confusing for
employees to understand who is next in the chain of command. An
additional disadvantage of the matrix structure is higher manager to
worker ratio that results in conflicting loyalties of employees.
However the matrix structure also has significant advantages that
make it valuable for companies to use. The matrix structure improves
upon the “silo” critique of functional management in that it diminishes
the vertical structure of functional and creates a more horizontal
structure which allows the spread of information across task
boundaries to happen much quicker. Moreover, matrix structure
allows for specialization that can increase depth of knowledge &
allows individuals to be chosen according to project needs. This
correlation between individuals and project needs is what produces the
concept of maximizing strengths and minimizing weaknesses.
(FRIED, J, 2013)
3- Management "the managerial process in the organizations":
Management (or managing)
is
the
administration
of
an organization, whether it is a business, a not-for-profit organization,
or government body. Management includes the activities of setting the
strategy of an organization and coordinating the efforts of its
employees or volunteers to accomplish its objectives through the
application
of
available resources,
such
as financial, natural, technological, and human resources. The term
"management" may also refer to the people who manage an
organization.
There are a lot of definitions about management as following:
According to Henri Fayol, "to manage is to forecast and to plan,
to organise, to command, to co-ordinate and to control." (FAYOL.
H,, 1930, p. 6)
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Fredmund Malik defines it as "the transformation of resources into
utility."




Management included as one of the factors of production - along
with machines, materials and money.
Ghislain Deslandes defines it as “a vulnerable force, under
pressure to achieve results and endowed with the triple power of
constraint, imitation and imagination, operating on subjective,
interpersonal, institutional and environmental levels”.
(DESLQNDES. G, 2014)

Peter Drucker (1909–2005) saw the basic task of management as
twofold: marketing and innovation. Nevertheless, innovation is also
linked to marketing (product innovation is a central strategic
marketing issue). Peter Drucker identifies marketing as a key essence
for business success, but management and marketing are generally
understood as two different branches of business administration
knowledge. (DRUCKER. P, 1986)
Management involves identifying the mission, objective,
procedures, rules and manipulation of the human capital of
an enterprise to contribute to the success of the enterprise.
This implies effective communication: an enterprise environment
(as opposed to a physical or mechanical mechanism) implies human
motivation and implies some sort of successful progress or system
outcome.
As such, management is not the manipulation of a mechanism
(machine or automated program), not the herding of animals, and can
occur either in a legal or in an illegal enterprise or environment.
Management does not need to be seen from enterprise point of view
alone, because management is an essential function to improve
one's life and relationships.
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Management is therefore everywhere and it has a wider range of
application Based on this, management must have humans,
communication, and a positive enterprise endeavor.
Plans, measurements, motivational psychological tools, goals, and
economic measures (profit, etc.) may or may not be necessary
components for there to be management. At first, one views
management functionally, such as measuring quantity, adjusting plans,
meeting goals.
This applies even in situations where planning does not take place.
From this perspective, Henri Fayol (1841–1925) considers
management to consist of six functions:
- Six functions of management -

Forecasting

Planning

Commanding
Management

Organizing

Controlling
Coordinating

Source: FAYOL. H, Industrial and general administration, Pitman
& Sons, London, 1930, p06.
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- Forecasting:
Forecasting determines what is likely to be required form the
organization; opportunities and demands for its services or products,
this information helps define the current set of prioritized objectives.
Planning is the function of management that involves determining the
best course of action for achieving the prioritized objectives of the
organization as defined and agreed by the executive and the governing
body.
- Organizing:
Organizing involves developing an organizational structure
(hierarchy, divisions, departments, etc) and allocating human and
other resources to ensure the accomplishment of the organization's
objectives and implementation of its strategic plan.
- Coordinating:
Coordination is inherent in the other aspects of management and is
primarily focused on organization of the different elements of the
organization, or an activity, so as to enable them to work together
effectively.
- Commanding:
Subordinates, Providing direction and leadership to lower level
managers and workers so that they are aware of their obligations and
are willing to carry them out efficiently and effectively.
- Controlling:
A manager must receive feedback about a process in order to
analyze any deviations from the plan and make necessary adjustments
to correct negative deviations and prevent future deviations
Controlling consists of three basic steps, plus the requirement to
provide assurance that the controlling process if functioning
effectively (FAYOL. H,, 1930, p. 7) .
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4.Conclusion:
There is no doubt that the success or failure of organizations in
achieving their goals, whether long /medium or short term, whether
the objectives are strategic or operational closely linked to the good
use of the principles of business management, especially in the past
twenty years where competition intensified, and increased
technological development and focus on the efficiency of management
HR;
It is incumbent on organizations today to focus on choosing an
optimal business management model for survival and sustainability.
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