


 ّصف ضْىٌت حْشر االبحبث فً اىٍَذاُ اإلقخصبديٍحنَت عيٍَت  دورٌت دوىٍت  ٍجيت

 اىجسائر -اىَرمس اىجبٍعً  أفيى-صذر عِ ٍعهذ اىعيىً االقخصبدٌت واىخجبرٌت وعيىً اىخطٍٍر ح
 اىَذٌر اىشرفً ىيَجيت : 

 د. عبذاىنرٌٌ طهبري " رئٍص اىَرمس اىجبٍعً "

 ٍذٌر اىَجيت: د. زاوي عٍطى

 ٍذٌر هٍئت اىخحرٌر : د. قطبف عبذاىقبدر 
 هٍئت اىخحرٌرأعضبء 

 اىجسائر، أ.د  عذاىت ىعجبه          جبٍعت ٍطخغبٌّ 

 د. زروخً فٍروز           جبٍعت شيف 

 د. ٍحَذ ضعٍذ جىاه   جبٍعت اىجيفت 

 اىطعىدٌت –جبٍعت اىَيل فٍصو       ضَالىً ٌحضٍهد. 

 ٍبىٍسٌب ،  اىجبٍعت اإلضالٍٍت اىعبىٍَت         ّبصر ٌىضفد. 

 أ.د  بِ ثببج عاله          جبٍعت األغىاط 

 اىَرمس اىجبٍعً أفيى        د.طيحت أحَذ     

 ، فيططٍِ  جبٍعت فيططٍِ اىخقٍْت     عسًٍ وصفً عىضد. 

 اىَرمس اىجبٍعً أفيى            د. زغىدي عَر 

 دازور ، فرّطبجبٍعت مىث            د. عروري ٍحَذ

 جبٍعت طٍبت اىَذٌْت اىَْىرة اىََينت اىعربٍت اىطعىدٌت     د. ىعَبرة جَبه      

 3د.  ّجٍت ضحبك             جبٍعت اىجسائر 

 د. فرحبث عببش            جبٍعت اىَطٍيت 

 د. أبى اىقبضٌ حَذي    جبٍعت األغىاط أ.

 د.فخحً ٍىىىد      اىَرمس اىجبٍعً أفيى

 د.بىفبحح بيقبضٌ   اىَرمس اىجبٍعً أفيى

 ، فيططٍِ اإلضراءجبٍعت        أبى ٌىضف ٍحَذ ضبىٌد. 

 جبٍعت فٍصو آببد ، ببمطخبُ.                           د. راٌس أحطِ

                         ضنرحٍر                                                                        اىخذقٍق اىيغىي  

                            د.جخٍىة طبهر                                                                              . شعًَ ٍحَذ االٍٍِد

 بٍعت ٍحَذ                                                                                       و ــــىجَـــد. حَسة ب

 



 اىهٍئـــــــــــــــــــت اىعيٍَـــــــــــــــت ىيَجـــــــــــــــــــيت

 /مً داخل الىهً 1

 

 

 

 حامػت غسداًت            أ.د عجُلت مدمد حامػت مظخغاهم            أ.د غدالت لعجاٌ     

 املسهص الجامعي أفلى      حػيرن غِس ى   د. حامػت ألاغىان          أ.د  بً زابذ غالٌ      

 حامػت غسداًت         د. خىِؽ ًىطف   حامػت الؼلف     الحاج كىٍدز  كىزًٍ   د.

سة          د. غالم غثمان        3حامػت الجصائس         هجُت         ضحان   د.  حامػت البٍى

 حامػت الؼلف        د. فيروش  شزودي     حامػت ألاغىان                 أ. د . زملاوي لػال

وي مـوفى     حامػت الجلفت       مداح لخلس        د. حامػت غسداًت              د. هٍى

 حامػت املظُلت       د. بً الباز امدمد   حامػت غسداًت                    د. غلماوي أخمد

 حامػت الىادي          هـير أخمد      د. حامػت الجلفت           د. كؼام إطماغُل     

 حامػت أدزاز        فىدو  مدمد      د. حامػت ألاغىان       د. هِؼس  أخمد الخجاوي  

 حامػت ألاغىان         بظاض أخمد     د. حامػت ألاغىان       د.بً  بسهاٌ غبد اللادز 

 حامػت الجلفت        خدًدي أدم       د. حامػت ألاغىان           أ.د أبى اللاطم خمدي

 حامػت الؼلف          فالق مدمد      د. حامػت املظُلت            فسخاث غباض        د.

د   د. لىاديحامػت ا  أ.د كُف هللا مدمد الهادي    حامػت أم البىاقي           جلسازث ًاٍش

  حامػت الجلفت     مدمد طػُد حىاٌ   د. أ.د داهُت غبدالحفُظ املدزطت الػلُا للخجازة

 حامػت ألاغىان      بً هيرغ غواءهللا  د. حامػت الجلفت           د. أخمد دزوم         

 حامػت ألاغىان  مظػىدي غبدالهادي   د. املسهص الجامعي أفلىأخمد           هسبىغ   د.

 حامػت بىمسداض      بالٌ       ػُذي  د. املسهص الجامعي أفلى         هلحت مدمد       د.

 حامػت طىق أهساض        بازن وػُمت  د. املسهص الجامعي أفلى        د.هلحت أخمد       

سة     أ.د كسومي خمُد              املسهص الجامعي أفلى د.شغىدي غمس            حامػت البٍى

 حامػت الجلفت                    د.هبير مىلىد حامػت طىُىدة    د.طمير ػسكسق                

ص غبد الىافي د. حامػت طىُىدة        د.كدام وهُبت              حامػت خيؼلت           بىلٍى

ىىبت  حامػت املظُلت د.غسبي خمصة                    حامػت ألاغىان ألاخلس                   د.ٍز

ان بسوحتد. حامػت خيؼلتد.كى طلُم                       حامػت جِظمظُلذ     غلي    ٍش

ً زبُؼ              املسهص الجامعي مُلت د.طىداوي أخالم                حامػت كاملت   د.كٍس



 / مً خازج الىهً 2

 :الاطخفظــــــــــاز جـاٌ والا

 ألاغىان)  الجصائس (  –افلى – 306ؾ ب املسهص الجامعي أفلى 

 (213) 11 11 16 029الهاجف /الفاهع : 

د الالىترووي :  إلزطاٌ) غير مخـف  aflou.edu.dz-eco.elmaqrizi@cu  البًر

 امللاالث ( 

إلزطاٌ امللاالث غبر املىكؼ : 
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ا          هاؿس ًىطفد.   .الجامػت إلاطالمُت الػاملُت ماليًز

ا حامػت طُيع، اطُا زاٌع أخمد  د.  .ماليًز

ؿباح هىزي غباضاملدُاوي   د.  الػساق -مجلع الخدمت الػامت الاجدادي 

 مـس. –حامػت مدًىت الظاداث  بظام السمىدي  د. 

 حامػت هىث داشوز ، فسوظا  غسوزي مدمد د.

،املػهد الدولي للبدىر في الاكخـاد والخمىٍل إلاطالمي ػاش ي غبداللادز  د.  ، اطومبٌى

 جسهُا .

 حامػت فُـل آباد، باهظخان. د. زاًص أخظً 

 حامػت امليظخير ، جىوع. ؿدزاوي هازق  د.

 حامػت إلاطساء ، فلظوين. أبى ًىطف مدمد طالمد.  

 .الظػىدًت،ولُاث الؼسق الػسبي للدزاطاث الػلُا  غماد الدًً املـبذ  د. 

 .الظػىدًت ،حامػت هُبت املدًىت املىىزة لػمازة حماٌ  د.

  مـس ،مػهد الػبىز الػالي لإلدازة والحاطباث وهظم املػلىماث      ادوازد دهخىز وؼأث د.

 ، اللدض .حامػت اللدض املفخىخت غبُد ػاهس   د.

 .حامػت الظىَع، مـس  ابساهُم خظً شحاده ػاديد.

 حامػت أم اللسي ، الظػىدًت   مـوفى مدمىد غبد الظالم د.

 ، فلظوين. حامػت فلظوين الخلىُت     غصمي وؿفي غىقد. 

 هُا، جسهُا . احامػت جس  مدمد هىىغ   د.

ؿالح هاوي غبد الحىُم  د. 

 إطماغُل

 .مـس، حامػت املىـىزة 

 ، طىزٍا .حامػت خلب  هماماللىص ي  د.

 .الظػىدًت ،حامػت امللً فُـل        طماللي ًدلُه د.

 حامػت أهلسة ، جسهُا  د. أزغ أخمد
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 ىاغد اليؼـــــــس باملجــلـــــــــــتــــــــــــــــــكـ
ـصي  جيؼـس      جخـــاث حمُـؼ فـي ، كبـل مـً امليؼـىزة غيـر الػلمُـت الابدـار و الدزاطـاث مجلـت امللٍس

ـت الاكخــادًت واملالُـت  و الػلـىم  و الفسوظـُت الػسبُـت، : الـثالر باللغـاث و ، غلـىم الدظـُير و الخجاٍز

ت  : الخالُت الؼسون وفم بالدزاطاث الاكخـادًت واملالُت تهخم التي و ، الاهجليًز

بهامؽ (24*17)مً حجم    ؿفدت 20 خدود في املجلت، مدًس إلى الىتروهُا فلى امللاٌ ًسطل .1

 طم. 1.5طم و مً الِظاز  1.5طم و مً الُمين  1.3و الاطفل   1الـفدت مً الاغلى 

 خى بحجم  للػسبُت (Sakkal Majallaوبخى)     ، Microsoft Word باطخخدام امللاٌ ًىخب  .2

ت، و (للفسوظُتTitres CS) Times New Roman و ،   14  بين بمظافت و ، 12 خى بحجم و الاهجليًز

ً و ، 1.15ألاطوس  ؛ Grasجىخب بـ الفسغُت الػىاٍو

 اطم ،(16بحجم خى  Sakkal Majallaللملاٌ )خى  اليامل الػىىان ، ألاولى جخلمً الىزكت  .3

 للمىكىع ملخـين و الالىترووي؛  الػىىان ، لها الجامػُت الخابؼ املؤطظت و الػلمُت زجبخه و الباخث

خين؛ اللغخين بئخدي الثاوي و امللاٌ ،اخدهما بلغت غلى ألاهثر  اطوس  08  خدود في  الاخٍس

ً املساحؼ ًىىن  .4  American Psychological Associationفي آخس امللاٌ وباغخماد أطلىب:  جدٍو

(APA)، وفم  ٌ  الػلمُت؛ ألاؿى

 جسكم الجداٌو وألاػياٌ خظب وزودها في متن امللاٌ؛ .5

 بىدُجت الباخث ًبلغ و املىكىعي، الػلمي للخلُُم املجلت إلى املسطلت جخلؼ وافت امللاالث .6

 .الخلُُم هخائج في الوػً للباخث ًمىً ال و مىه، جولب التي الخػدًالث الخلُُم، أو

  ،American Psychological Association (APA)تهمِؽ مدخىي امللاٌ ًىىن بئطخػماٌ   .7

أي  في اطخػمالها أو أخسي  مجلت في وؼسها إغادة ًجىش  فال للمجلت، مليا جـبذ امللاالث امليؼىزة .8

 ملخلى؛

 إال ال حػبر املجلت غير مظؤولت غً أًت طسكت غلمُت جخلمنها امللاالث امليؼىزة وهره ألاخيرة   .9

 أصحابها؛ أزاء غً

ٌ  أهثر للخفاؿُل .10 ازة املىكؼ  أغداد مخخلف غلى وإلاهالع اليؼس ػسون خى املجلت، ًسجى ٍش

 aflou.dz/index.php?p=journal/show&&id=2-https://www.cuالسابى الخالي : 

س ًدم لهُئت .11  دون  ألامس لصم متى امللدم امللاٌ غلى الؼيلُت الخػدًالث بػم إحساء الخدٍس

 املظاض باملىكىع؛

 للمجلتخلىق  اليؼس مدفىظت 

 

 

https://www.cu-aflou.dz/index.php?p=journal/show&&id=2


 الافخخاخُت 

 الـالحاث جخم بفلله الري الػاملين زب هلل والحمد السخُم السخمً هللا بظم

صي للدزاطاث الاكخـادًت واملالُت  عددا حدًدا  القازئ  ًدي بين نضع اليوم نحن ها           ملجلت امللٍس

ميدان  في الفكس إلى نشس طاعين( 11الاصداز : الحادي عشس  )    ( (2021)    2الػدد : 5)املجلد : 

 الاقتصاد واملالية في الظياطة وتشيع  ثقافة املختصين، لدى العلمي البحث ليتعمق الاقتصاد ،

 ، .املجتمع

 ًتعلق  العلمية بحثا القيمة ذات ألاخسى  إلاطهامات إلى باإلضافة- العدد  هرا طيات في نجد وإذ     

دزاطة قياطية لعينة من البنوك : وأثسها على الظيولة املصسفية 3كفاًة زأض املال وفق مقسزات باشل ب

 طتخدام نماذج البانالاظوق املالي الظعودي بالاملدزحة في 

السشيق والتفكير  التصنيعنمرحة العالقة بين إلادازة السشيقة وامليزة التنافظية عبر بًتعلق  ، واخس 

 ، ومقاال موطوما – صيدال دزاطة ميدانية للمجمع الصناعي - لدى  العاملين باملؤطظات الصناعية

مقازنة بالدول العسبية الناجحة )دول س ع إلادازة إلالكترونية في الجصائقساءة في املؤشسات الدولية لواق

التصسيحات الجبائية إلالكترونية وأثسها في ، باالضافة الى بحث  مجلع التعاون الخليجي أنموذحا(.

)دزاطة حالة: مكلفين بالضسيبة التابعين ملجال  في ظل عصسنة الادازة الجبائية الجبائية شيادة الحصيلة

ات املؤطظات(    اختصاص مدًسية لبًر

  الػلمُت  املػسفت ووؼس الػلم لخدمت والػىن  الخىفُم هللا وظأٌ غمل، مً ًىً ومهما

س                                                               زئِع الخدٍس

 د.  كواف غبداللادز   

 

 

 

 

 



  11إلاؿداز :         (2021)  02: الػـــــــــــــدد ــــ  05املجلد  :  فهـــــــــسض 

ــــال ـــــــــ ــــــــ ــــــوان املقـــــ  ص عنـــــــــــــ

س املالُت للؼسواث املدزحت وغير املدزحت في  SCFإلافـاح وفم كىاغد  ومدي هفاًخه في الخلاٍز

 بىزؿت الجصائس

   هللا كُف الهادي مدمدد.            غىادي  مـوفىد.          مدمد الػُد غمامسة . د 

 (الجصائس)حامػت الؼهُد خمت لخلس بالىادي  

10 

- 

 

30 

دزاطت كُاطُت لػُىت مً : وأزسها غلى الظُىلت املـسفُت 3هفاًت زأض املاٌ وفم ملسزاث باٌش 

 طخخدام هماذج الباهاٌاظىق املالي الظػىدي بالالبىىن املدزحت في 

 د. هجاز خُاة                                               ابدظام . بىغدة د.ن         

  ، (جصائس)ال حُجل حامػت مدمد الـدًم بً ًخي،

31 

- 

 

51 

ل ألاخلس هأخد أدواث الاكخـاد ألاخلس لخدلُم الخىمُت املظخدامت في الجصائس  الخمٍى

 د.زكُت خدادو

    (لجصائس)ا املسهص الجامعي أفلى ،

52 

- 

71 

السػُم لدي  والخفىير  الخـيُؼهمرحت الػالكت بين إلادازة السػُلت وامليزة الخىافظُت غبر 

 – ؿُداٌ دزاطت مُداهُت للمجمؼ الـىاعي - الػاملين باملؤطظاث الـىاغُت

ا د. د شهٍس  ماحي مدمدد.                                                  غبُد فٍس

    (لجصائس)ا املسهص الجامعي أفلى ،

72 

 

- 

90 

 (2019-1995أزس الظُاطت الىلدًت غلى مخغيراث املسبؼ السحسي ليالدوز في الجصائس) 

دزي مدمد                                                    حىبس طازة        كٍى

 ألاغىان .) الجصائس (غماز زلُجي  حامػت     

91 

- 

112 

ججازب دولُت وغسبُت -آلُاث جوبُم إلادازة إلالىتروهُت في الجصائس   

مت                           زملاويمسوي                                 مسشوقي مسشوقي  بىكسة هٍس

   ،)الجصائس(املسهص الجامعي مُلت                                        ،)الجصائس(الىادي حامػت

113 

- 

132 

دتفي جدلُم الخفا إلادازي  دوز الخمىين  غل بين املػسفت اللمىُت والـٍس

 بمؤطظت مواخً ألاغىاندزاطت مُداهُت 

د  ؿالح الدًًهالبي                                                     بللاطم              بً ٍش

                         (لجصائس)ا ، البُمباملسهص الجامعي 

133 

- 

 

153 



ت ملخولباث زكابت الجىدة وفلا ملػاًير   مدي اطخجابت مياجب الخدكُم الجصائٍس

 الخدكُم الدولُت 

 بىدزبالت خدة طازةد.                                                خملٌى خلـــُلن.د. 

 ألاغىان .) الجصائس (غماز زلُجي  حامػت     

154 

- 

 

173 

دزاطت كُاطُت باطخخدام  الحىىمي غلى الخػلُم وأزسه غلى الىمى الاكخـادي في الجصائس إلاهفاق

 (2019-1990للفترة )  ARDLهمىذج

  هلحت أخمد                             شزوان فاهمت الصهساء                    دًىاوي أهفاٌ غائؼت

 (لجصائس)ا أفلى. املسهص الجامعي                             )الجصائس( .مظخغاهمامػت ح                     
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ومدي كفاًته في التقارير املالية للشركات املدرجة وغير  SCFإلافصاح وفق قىاعد 

 املدرجة في بىرصة الجسائر
Disclosure rules according to SCF and the extent of its sufficiency in the 

financial reports of companies listed and not listed on the Algiers Stock 

Exchange 
 ، مصطفى عىادي، مدمد الهادي ضيف هللا*1مدمد العيد عمامرة

 eloued.dz-mohammedelid@univ-amamra، جامعة الشهُذ حمة لخضش بالوادي )الجضابش( 1
 eloued.dz-aouadi@univ-mostafa ، جامعة الشهُذ حمة لخضش بالوادي )الجضابش( 2

 eloued.dz-medelhadi@univ-difallah ، جامعة الشهُذ حمة لخضش بالوادي )الجضابش( 2

خ الاظتالم:  خ الخبوض:                06/07/2021تاٍس خ اليشش:               10/10/2021تاٍس    31/12/2021تاٍس
 

ش اإلاالُددة اإلاعددذ   ةددد  : ملخــ  ، مدددً SCFالهددذم مددً ادددزس الذساظددة اددو معشةددة مدددذ  رتاًددة ؤلاةاددا  ملددة التخددداٍس

ش اإلاالُدددة للشدددشزا   خددالض تيلُدددا  حُدداط معدددتو  ؤلاةادددا  ملددة اإلاعلومدددا  اإلاالُددة  اإلاعلومدددا  املدددة اإلاالُددة ملدددة التخدداٍس

د إعذاد    119مؤشش لإلةاا  ًتشون مً اإلاذسجة  املة اإلاذسجة ملة بوسصة الجضابش،  رلص عً طٍش
 
 .بىذا

ش  عذم رتاًة ؤلاةاا  ، توصلت ازس الذساظة إلى عذ  هتابج أامها لشدشزا  اإلاذسجدة اإلاالُدة لملة التخاٍس

ملددددة البوسصددددة  رتاًددددة ؤلاةاددددا  ملددددة الشددددشزا  املددددة اإلاذسجددددة ملددددة البوسصددددة، رددددزلص  جددددود عالحددددة  جُخددددة بددددملن رتاًددددة 

ش اإلاالُة  معتو  ؤلاةاا  ملة اإلاعلوما  اإلاالُة  اإلاعلوما  املة اإلاالُة.  ؤلاةاا  ملة التخاٍس

ش مالُة.إةاا  مياظبي، معلوم الكلمات املفتاخية:  ا  مالُة، معلوما  املة مالُة، حوابم مالُة، تخاٍس

 JEL: M41 ،M42ثصنيف 

Abstract: The aim of this study is to find out the adequacy of disclosure in the 

financial reports prepared in accordance with SCF, by analyzing and measuring 

the level of disclosure in financial information and non-financial information in 

the financial reports of companies listed and not listed on the Algiers Stock 

Exchange, by preparing a disclosure index consisting of 119 An item. 

This study reached several results, the most important, insufficient 

disclosure in the financial reports of companies listed on the stock exchange and 

the adequacy of disclosure in companies not listed on the stock exchange, as well 

as the existence of a close relationship between the adequacy of disclosure. In 

financial reports and the level of disclosure in financial and non-financial 

information. 

Key words: accounting disclosure, financial information, non-financial 

information, financial statements, financial reports. 

Jel Classification Codes: M41, M42 
_________________________________ 

  املرصل املؤلف* 

mailto:mostafa-aouadi@univ-eloued.dz
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  :مقدمة. 1

 ملددددة ملددددمان تددددذةد اإلاعلومددددا  اإلاياظدددد ُة ل طددددشام اإلا تلتددددة 
 
 اامددددا

 
ًلعددددص ؤلاةاددددا  اإلاياظددددبي د سا

 
 
 مدً اإلاتدااُم  اإلابدادا اإلاياظد ُة الادي لهدا د س ربملدةا

 
عَتَبة أًضدا ٌُ داد  اإلاعت ذمة للخوابم اإلاالُة، رما  ملدة ٍص

ً  املدددةام مدددً  اِهُشادددا الخدددوابم اإلاالُدددة  الادددي ٌعدددت ذمها اإلاعددد خمٍش
ُ
مادددذاحُة اإلاعلومدددا  اإلاياظددد ُة الادددي ت

ة  الابتماهُدة ملدة اإلايشدأل ، لن الهدذم  معت ذمي الخوابم اإلاالُة ملة الحسم على سشاد  حشاساتهم الاظد خماٍس

 مً البُاها   اإلاعلوما  اإلاياظ ُة. الشبِس ي لإلةاا  او إشباع حاجا  معت ذمي الخوابم اإلاالُة

ذ مدً جخدة معدت ذمي الخدوابم اإلاالُدة تملداس اإلايشدأل  الادي  رما أن التوظع ملة ؤلاةاا  اإلاياظبي ًٍض

تتوظع ملة إةااحاتها  ازا ِلدَما ًتم مً توصُله مً بُاها  مياظ ُة  معلوما  مالُة تعاام ملة تششُذ 

ص ملّىِ
ًُ ة، ألامش الزي   ؤلاداس  مشازا الاختُاس بملن العُاظا  اإلاياظ ُة اإلا تلتة. حشاساتهم الاظ خماٍس

  على ملوء ما ظبد ًمسً طش  ؤلاششالُة التالُة: إشكالية الدراصة:

هل ثىجد عالقة بين قىاعد إلافصاح وفق النظام املداصبي املالي وكفاًته في التقارير املالية في 

 بىرصة الجسائر ؟. التقارير املالية للشركات املدرجة وغير املدرجة في

 لإلجابة عً إششالُة الذساظة ًتوجص علُىا اختباس التشملُا  التالُة: فرضيات الدراصة:

ال توجذ عالحة را  داللة إحاابُة بملن ألابعاد اإلاالُة لإلةاا   معدتو  ؤلاةادا  ملدة الفرضية ألاولى: 

ش اإلاالُة للششزا  الاحتاادًة الجضابش   ٍة.اإلاعلوما  اإلاالُة ملة التخاٍس

ال توجدددددذ عالحدددددة را  داللدددددة إحادددددابُة بدددددملن ألابعددددداد املدددددة اإلاالُدددددة لإلةادددددا   معدددددتو  الفرضـــــية ال:ا يـــــة: 

ة. ش اإلاالُة للششزا  الاحتاادًة الجضابٍش  ؤلاةاا  ملة اإلاعلوما  املة اإلاالُة ملة التخاٍس

اإلاالُدددددة ال توجدددددذ عالحدددددة را  داللدددددة إحادددددابُة بدددددملن معدددددتو  ؤلاةادددددا  ملدددددة اإلاعلومدددددا  : ال:ال:ـــــةالفرضـــــية 

دددة اإلاذسجددددة  املدددة اإلاذسجدددة ملدددة بوسصددددة  ش اإلاالُددددة للشدددشزا  الاحتادددادًة الجضابٍش  رتاًدددة ؤلاةادددا  ملدددة التخددداٍس

 الجضابش.

ال توجددذ عالحددة را  داللددة إحاددابُة بددملن معددتو  ؤلاةاددا  ملددة اإلاعلومددا  املددة اإلاالُددة : الرابعــةالفرضــية 

ش اإلاالُددددة للشدددشزا  الاحتادددادًة دددة اإلاذسجددددة  املدددة اإلاذسجدددة ملدددة بوسصددددة   رتاًدددة ؤلاةادددا  ملدددة التخددداٍس الجضابٍش

 الجضابش.

ش اإلاالُدددة للشدددشزا   :أهـــدال الدراصـــة تهدددذم ادددزس الذساظدددة إلدددى التعدددشم علدددى رتاًدددة ؤلاةادددا  ملدددة التخددداٍس

ة  إلى:  الاحتاادًة الجضابٍش
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ش اإلاالُة لؤلاةاا   رتاًةتشخُص  -  اإلاذسجة  املة اإلاذسجة ملة بوسصة الجضابش؛لششزا  ملة التخاٍس

ش اإلاالُددة للشددشزا   - اإلاذسجددة  املددة اإلاذسجددة ملددة التعددشم علددى العوامددا اإلاددؤجش  ملددة رتاًددة ؤلاةاددا  ملددة التخدداٍس

 بوسصة الجضابش؛

دددض  - ش اإلاالُدددة لؤلاةادددا   رتاًدددةصدددُااة مخ دددة  لتعٍض اإلاذسجدددة  املدددة اإلاذسجدددة ملدددة بوسصدددة لشدددشزا  ملدددة التخددداٍس

 الجضابش.

لدددى اإلادددىصف الوصدددتي التيلُلدددة ملدددة الجاهدددص الىادددشي مدددً ملدددة ادددزس الذساظدددة تدددم الاعتمددداد ع منهجيـــة ال:دـــ :

خددالض جمدددع اإلاتددااُم  اإلاعلومدددا  الاددي لهدددا عالحدددة باإلاوملددوع،  ردددزلص تددم اظدددت ذام اإلاددىصف الاظدددتخشاةي ملدددة 

ة للشددددشزا  الجاهددددص التيبُخددددي  ش العددددىٍو اإلاذسجددددة  املددددة مددددً خددددالض اظددددتخشاء بىددددود الخددددوابم اإلاالُددددة  التخدددداٍس

 حُاظدددها بواظدددية مؤشددددش ؤلاةادددا  إلاعشةدددة معدددتو  ؤلاةادددا  ملدددة اإلاعلومددددا    اإلاذسجدددة ملدددة بوسصدددة الجضابدددش 

التيبُخدددي مدددً خدددالض تيلُدددا التيلُلدددة الجاهدددص إلادددىصف ااظدددت ذام اإلاالُدددة  اإلاعلومدددا  املدددة اإلاالُدددة، رمدددا تدددم 

ش اإلاالُددة  للشددشزا  اإلاذسجددة  املددة اإلاذسجددة ملددة معددتو  ؤلاةاددا  ملددة اإلاعلومددا  اإلاالُددة  املددة اإلاالُددة ملددة التخدداٍس

 ،  ازا باالعتماد على البُاها  الاي ًخذمها مؤشش ؤلاةاا .بوسصة الجضابش

 فصاحإلا املفهىم . 2

 تعذد  الستابا  حوض ؤلاةاا  مً عذ  باحخملن  مىاما   ملة ما ًلة هزرش أامها:

ة ( Moonitzمـــــى ي   ). 1.2 تِتدددددَر عدددددً جمُدددددع اإلاعلومدددددا  الضدددددش ٍس
ُ
ش اإلاياظددددد ُة أن ت "ًملدددددص علدددددى التخددددداٍس

 (84، صتية 2017)سبا ماجذ،  بملعلها املة مضللة."الستُلة 

ِهدددددش الخدددددوابم  (Hendrickson)ها دريكضـــــ  . 2.2
ْ
ا

ُ
"ؤلاةادددددا  ادددددو عدددددشا  توصدددددُا اإلاعلومدددددا  بادددددوس  ت

 (19، صتية 2017اإلاالشي، )الججا ي    اإلاالُة املة مضللة  متهومة  مالبمة إلاعت ذميها."

ة  الشيرازي . 3.2 ش اإلاالُدة علدى اإلاعلومدا  الالصمدة  الضدش ٍس  ؤلاةاا  اإلاياظبي بألهده شدموض التخداٍس
ُ

ْعَشم ٌُ "

ش صدددوس   الدددحة  حدددحُية عدددً الوحدددذ  اإلاياظددد ُة." )الججدددا ي   اإلادددالشي،  إلعيددداء معدددت ذمي ادددزس التخددداٍس

 (19 ، صتية2017

 مدً خددالض التعدداٍسث العدابخة ًددش  الباحدد  أن ؤلاةادا  اإلاياظددبي اددو عملُدة توصددُا اإلاعلومددا  

إلددى معددت ذمي الخددوابم اإلاالُددة، بتُددة معددشة هم بالوملددعُة اإلاالُددة للميشددأل  د ن تضددلُلهم مددً أجددا ات ددار 

ة، علددى أن تشددون اددزس اإلاعلومددا  معش ملددة بلتددة مالبمددة  ملددة ا لوحددت اإلاىاظددص  ظددهلة حددشاساتهم الاظدد خماٍس

 التهم.

 إلافصاح املداصبيمتطل:ات  .3

 ًش  البعض أن متيلبا  ؤلاةاا  اإلاياظبي تتمخا ملة:
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تتضددمً العُاظددا  اإلاياظدد ُة اإلابددادا  ألاظددغ متطل:ــات إلافصــاح عــ  الضياصــات املداصــ ية:  .1.3

 لن اىاذ  العشم اإلاياظبي  الخواعذ  ؤلاجشاءا  الاي ت بعها ؤلاداس  إلعذاد  وشش 
 
الخوابم اإلاالُة،  هاشا

ظُاظا  مياظ ُة م تلتة ًمسً إتباعها ملة معالجة اإلاوملوع الواحذ، ةئهه ًتعملن على ؤلاداس  أن ت تاس 

ش مشرضاددددا اإلاددددالة  هتددددابج   لاددددش م اإلايشددددأل  بمددددا ًستددددا تاددددٍو
 
مددددا ٌعتبددددة ملددددة تخددددذًشاا أرةددددة العُاظددددا  مالءمددددة

.
 
 ظلُما

 
شا  (50، صتية 1996)أبو التتو ،  أعمالها تاٍو

رما ت تلث العُاظا  اإلاياظ ُة مً  حت آلخش  مً ميشدأل  لخدش ،  ال بدذ أن وع دةم باختالةىدا 

ملة تيبُد العُاظا  اإلاياظ ُة، لزلص البذ مً ؤلاةاا  عً العُاظا  اإلاياظ ُة اإلاتبعدة عىدذ إعدذاد 

وجدددددذ جالجددددددة  ُدددددة، ٍ  اعتبددددداسا  ًملدددددص أن تدددددتيسم ملددددددة اختُددددداس العُاظدددددا  اإلاياظددددد ُة اإلاىاظددددددبة الخدددددوابم اإلاال

 تخُُمهدا مدً حبدا إداس  اإلايشدأل  عىددذ إعدذاداا لخوابمهدا اإلاالُدة الختامُددة  ادة الحُيدة  الحدزس، الحخُخددة 

أ  الجدددواش حبدددا الشدددشا، ألاامُدددة اليعددد ُة؛ رمدددا أن اظدددت ذام ظُاظدددا  مياظددد ُة م تلتدددة ملدددة مملددداال  

ا الاددي تددؤدي إلددى صددعوبة تتعددملة الخددوابم اإلاالُددة ًيددتج عىدده حددوابم مالُددة م تلتددة عددً متعددذد  مددً العوامدد

بعضها البعض إلاملموعة  احذ  مً ألاحذاث  الاش م، لزلص ةئن ؤلاةاا  عً العُاظا  اإلاياظد ُة 

 للعُاظددا  اإلاياظدد ُ
 
ددً مددً تتعددملة ألاسحددام الددواسد  ملددة الخددوابم اإلاالُددة  ةخددا ِ

ّ
مس

ُ
ة  جُخددة اامددة للمعلومددا  ت

 بتاشم( 375-374، الاتيا  2006)سصج،  الاي أد  إليها.

ٌعتبدددددة ؤلاةادددددا  عدددددً العملُدددددا  مدددددع ر ي  متطل:ـــــات إلافصـــــاح عـــــ  العمليـــــات مـــــ   وي العالقـــــة: .2.3

ُذًً مً الخوابم اإلاالُة على العملُا  الاي تمت بدملن العالحة مً أام ؤلاةااحا ،  رلص الطالع اإلاعتت

اإلايشأل   ألاطشام ر ي العالحة،  الهذم مً ازا ادو ؤلاةادا   كشدشا  الدر عدً جمُدع العملُدا  را  

لددددضم أن  ألاامُددددة اليعدددد ُة مددددع ألاطددددشام ر ي العالحددددة ظددددواء زددددان لهددددم أسصددددذ  ملددددة  خددددش العددددام أ  عذمدددده، ٍ 

 لدددددز ي العال
 
)ابددددشااُم الحمُدددددذ، حددددة  طبُع هدددددا  هددددوع العملُدددددا   حُم هددددا  أسصدددددذتها. ٌشددددما ؤلاةادددددا  تيذًددددذا

 (633، صتية 2009

ألاحددذاث الالحخددة اددة تلددص ألاحددذاث الاددي حددذ تشددون ملددة  متطل:ــات إلافصــاح عــ  ألاخــدا: الالخقــة: .3.3

مسددً تيذًددذ جالجدددة  خ اعتمدداد إصددذاس الخددوابم اإلاالُددة، ٍ  خ اإلامل اهُددة  تددداٍس صددالر اإلايشددأل   الاددي تخددع بددملن تدداٍس

سعً، )إلذ ن  أهواع مً ألاحذاث ملة ازا اإلاملاض  :بتاشم( 777-776، الاتيا  2008ط   اىذٍس

 تبدةص اددزس ألاحدذاث مددً  . ألاخـدا: اليــي ثـؤبر م:اشــرة عاــى املقـادًر اليــي ثظهرهـا القــىائ  املاليــة:1.3.3

اإلاعشةددة املددة الشاملدددة خددالض الت دددة  اإلاياظدد ُة،  تدددؤدي اددزس ألاحدددذاث إلددى تتملدددةا  ملددة الخدددُم اإلاخددذس  ه ُملدددة 

خ اإلامل اهُة مخا )إةالط أربة عمالء اإلايشأل  خالض ازس الت ة ، التخذًش للمعشةة اإلاس عبة  الالحخة على تاٍس

  بذسجددة زاةُددة،  جددص تعددذًا الخددوابم 
 
الخدداطل للددذًون اإلاشددشوذ ةيهددا( ةلددو أتُيددت اددزس اإلاعلومددا  مبسددشا

لدددم تعتبدددة  اإلاالُددة حبدددا وشدددشاا  إرا زاهددت اإلاعلومدددا  العدددابخة متددألخش  ةئهددده ًتتدددر ع هددا بوظدددابا أخدددش  مددا

 الخوابم خاطئة.
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. ألاخـــدا: اليـــي ثـــؤبر عاـــى اصـــتمرار التع:يـــر الصـــادم لقـــي  املي ا يـــة العمىميـــة أو العالقـــات بـــين 2.3.3

ال ًدؤجش ادزا الىدوع مدً ألاحدذاث بادوس  مباشدش  علدى الخدوابم اإلاالُدة للعدىة العدابخة،  أصحاب الحقىم:

ة على الخشاسا  الاي ت عتمذ على ازس الخوابم،  تتضمً ازس ألاحذاث ما با ًشجر تألجملةاا باوس  جواٍش

 ًلة:

   ددددة علدددددى الهُشددددا اإلاددددالة للميشدددددأل ، أ  علددددى العالحددددا  الحالُدددددة أ ألاحددددذاث الاددددي تدددددؤجش باددددوس  جواٍش

 اإلاعتخبلُة بملن أححاب الحخوج ةيها؛

  ألاحدددددذاث الادددددي تدددددؤجش علدددددى الدددددذخا اإلايتمدددددا أ  التوصَعدددددا  اإلايتملدددددة للت دددددة  الادددددي تلدددددة الت دددددة  الادددددي

ش أ  الت ةا  التالُة.  تتضم ها التخاٍس

( أن ازس ألاحدذاث ال تتيلدص تعدذًال IAASBحُ  أ لر ممللغ معاًملة التذحُد  التألرُذ الذ لة )

عتبدة ؤلاةادا  التدحُ  عدً ادزس ألاحدذاث مهمدا مخلمدا ادو باليعدبة ل حدذاث  َتَر باإلةاا  ع هدا، َ 
َ
با ه

ش.  اإلاشابهة الاي تيذث خالض ة ة  التخٍش

 تدؤدي ادزس ألاحدذاث  . ألاخدا: اليي قـد ثـؤبر عاـى العمليـات أو القـي  املضـتق:لية بدرجـة مهمـة:3.3.3

إلددى  جدداس املددة معش ةددة أ  املددة مؤرددذ  علددى الددذخوض  الخددُم اإلاعددتخبلُة،  مددً أمخلددة رلددص ) ددش م العددوج، 

ددددة الجذًددددذ ، توحُددددع عخددددذ سبِعددددُة،  ددددش م ا حتاددددادًة(، ألاظددددعاس اإلاددددؤجش  علددددى اإلايشددددأل ، العُاظددددا  ؤلاداٍس

، حُ  
 
حُ  أ لر ممللغ معاًملة التذحُد  التألرُذ الذ لة أن ؤلاةاا  عً ازس ألاحذاث ًشون ميلوبا

 على ؤلاةاا  ملة الخوابم اإلاالُة الاي تم مشاجع ها.
 
 تيبد ازس التوصُا  الاي تم التيشج لها ظالتا

 أحددذاث لددِغ لهددا تددألجملة  ممددا ظددبد وعددتيتج أن اىدداذ أحددذاث لهددا تددألجملة مباشددش علددى الخددوابم اإلاالُددة

مباشدددش، لهدددزا ًملدددص علدددى اإلايشدددأل  ؤلاةادددا  ع هدددا مدددً أجدددا تخدددذًم معلومدددا  أةضدددا إلاعدددت ذمي الخدددوابم 

 اإلاالُة.

ًدتم إعددذاد الخدوابم اإلاالُددة علدى أظدداط متطل:ـات إلافصــاح عـ  الشــكىا خـىا اصــتمرار املنشــ ة:  .3..4

"عشا الخوابم اإلاالُة"،  1ياظبي الذ لة سحم مً اإلا 23اة ةاا اظتمشاس اإلايشأل ، حُ  بىاء  على التخش  

ًملص على إداس  اإلايشأل  عىذ إعذاداا للخوابم اإلاالُة إجشاء تخُُم إلاذ  حذس  اإلايشأل  عا البخاء رميشدأل  

ملددص إعددذاد الخددوابم اإلاالُددة عددا أظدداط أن اإلايشدددأل  معددتمش  مددا لددم تسددً اىدداذ هُددة لتادددتُة  معددتمش ، ٍ 

  لدِغ لددذ ها بددذًا حخُخددي ظددو  أن تتعدا رلددص،  ملددة حالددة أن اإلايشددأل  اإلايشدأل  أ  التوحددث عددً اليشددا  أ

املدددة معدددتمش  ًملدددص ؤلاةادددا  عدددً حددداال  عدددذم التألردددذ  ردددزلص عىدددذما ال ًدددتم إعدددذاد الخدددوابم اإلاالُدددة علدددى 

أظددداط أن اإلايشدددأل  معدددتمش  ًملدددص ؤلاةادددا  عدددً ادددزس الحخُخدددة  عدددً ألاظددداط الدددزي تدددم بموجبددده إعدددذاد 

)سصج، إداس  ألاصمدددا  اإلاالُددة العاإلاُدددة مىاومدددة ؤلاصدددال   اعتبدداس أن اإلايشدددأل  معدددتمش .الخددوابم اإلاالُدددة،  ظددد ص عدددذم 

ة  التيبُد،   (93، صتية 2010ؤلاداسي بملن الىاٍش



 

ومدي كفاًته في التقارير املالية للشركات املدرجة وغير املدرجة في بىرصة  SCFقىاعد إلافصاح وفق 
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الال  امدددا  اإلايتملدددة ادددة الال  امدددا  الادددي ًيدددُ  بهدددا  الال  امـــات املدتملـــة: متطل:ـــات إلافصـــاح عـــ  .5.3

ة، مخدددا )الخضددداًا اإلاشةوعدددة ملدددذ  السخملدددة مدددً عدددذم التألردددذ مدددً اإلامسدددً أن ًيدددتج ع هدددا أجدددش مدددالة عىدددذ ال عدددٍو

اإلايشدددددأل ، اإلاىاصعدددددا  مدددددع أطدددددشام أخدددددش (،  عىدددددذما تتألردددددذ بعدددددض الال  امدددددا  تدددددذخا ملدددددمً بىدددددذ مدددددً بىدددددود 

ا  عددً الال  امددا  اإلايتملدة ملددة مالحادا  الخددوابم اإلاالُدة،  ؤلاةاددا  ملددة الخدوابم اإلاالُددة، بِىمدا ًددتم ؤلاةاد

اددددزس الحالددددة ً بددددة الخدددداسا بالىتددددابج العددددلبُة اإلايتملددددة ل حددددذاث الاددددي  حعددددت  الاددددي لددددم تاددددا إلددددى الذسجددددة 

، 2006)سصج، دعدددددددابم ؤلاداس  الاظدددددددد ةاتُملُة لالظدددددددد خماس،  اإلاوملدددددددوعُة الالصمددددددددة إلدخالهدددددددا ملددددددددمً الخدددددددوابم اإلاالُددددددددة.

 بتاشم( 380-379الاتيا  

 مددً خددالض مددا ظددبد ًددش  الباحدد  بددألن لإلةاددا  متيلبددا  متعددذد  أامهددا العُاظددا  اإلاياظدد ُة 

ل  امدددددا   ردددددزلص العملُدددددا  مدددددع ر ي العالحدددددة، ألاحدددددذاث الالحخدددددة، الشدددددشوذ حدددددوض اظدددددتمشاس اإلايشدددددأل   الا

ش  معت ذمياإلايتملة، زا ازس اإلاتيلبا  تعاعذ  ة. التخاٍس  اإلاالُة ملة ات ار حشاساتهم الاظ خماٍس

 . ثدليل النتائج4

ش اإلاالُدددددة للشدددددشزا   رتاًدددددةإلاعشةدددددة . مؤشـــــر الدراصـــــة: 1.4 اإلاذسجدددددة  املدددددة اإلاذسجدددددة ملدددددة ؤلاةادددددا  ملدددددة التخددددداٍس

اإلاعلومدا  ملدة اإلاالُدة  اإلاعلومدا  املدة اإلاالُدة، ، تدم إعدذاد مؤشدش لخُداط معدتو  ؤلاةادا  بوسصة الجضابش

 حُ  تم صُااة بىود ازا اإلاؤشش مً بىود مالُة  بىود املة مالُة مخعمة إلى ميوسًٍ مبِىملن زاآلتي:

 املدىر ألاوا خاص باألبعاد املالية لإلفصاح ع  املعلىمات املالية. 1.1.4

 تمدددت صدددُاا ها باالعتمددداد 72ًتشدددون ادددزا اإلايدددوس مدددً 
 
علدددى أظدددغ  حواعدددذ الىادددام اإلاياظدددبي  بىدددذا

تشددون مددً  06اإلاددالة، حُدد  ٌشددما اددزا اإلايددوس  أبعدداد مالُددة، البعددذ ألا ض خددال بعددشا الخددوابم اإلاالُددة ٍ 

تشدددون مدددً  05 ، البعدددذ الخالددد  ً دددص جدددذ ض حعددداب  20بىدددود، أمدددا البعدددذ الخددداوي خدددال باإلامل اهُدددة ٍ 
 
بىدددذا

تشددددون مددددً  ، البعددددذ الشابددددع خددددال  16الىتددددابج ٍ 
 
تضددددمً بىددددذا ىددددة ٍ  ، البعددددذ  16بملددددذ ض ظددددُولة الخٍض

 
بىددددذا

يتددوي علددى  بىددود، أمددا البعددذ العددادط ً ددص حابمددة  05الخددامغ خددال بملددذ ض تتملددة ألامددواض الخاصددة ٍ 

تأللث مً   بىود. 10اإلاالحد ٍ 

 املدىر ال:اني خاص باألبعاد غير املالية لإلفصاح ع  املعلىمات غير املالية. 2.1.4

ش  47ًتشدددددون ادددددزا اإلايدددددوس مدددددً  ش ال عدددددُملة  تخددددداٍس ة  تخددددداٍس ش العدددددىٍو  تمدددددت صدددددُاا ها مدددددً التخددددداٍس
 
بىدددددذا

شدددما ادددزا اإلايدددوس  دددة، َ  أبعددداد املدددة مالُدددة، البعدددذ ألا ض  06ممللدددغ ؤلاداس  للشدددشزا  الاحتادددادًة الجضابٍش

تشون مً  ، أما البعذ الخاوي ً ص اإلاعلوما  الهامة عً  12ً ص اإلاعلوما  العامة عً الششرة ٍ 
 
بىذا

ت تشددون مددً  10شددون مددً الشددشرة ٍ  ة للشددشرة ٍ   11بىددود، أمددا البعددذ الخالدد  ًضددم ظُاظددة اإلاددواسد ال شددٍش

تدأللث مدً  ،  البعذ الشابع خال بالعُاظة الاجتماعُدة للشدشرة ٍ 
 
بىدود، أمدا البعدذ الخدامغ ٌعبدة  06بىذا

تشدون مدً  ئُدة بىدود،  البعدذ العدادط ٌشدما العُاظدة البُ 04عً ظُاظدة ألامدً  العدالمة ملدة الشدشرة ٍ 

تأللث مً   بىود. 04للششرة ٍ 
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 درجات مؤشر إلافصاح. 3.1.4

شدداس   119ًتشددون مؤشددش ؤلاةاددا  مددً  م ٍس
ّ
، تددم تيذًددذ دسجددة لشددا بىددذ مىدده  اددزا حعددص ُظددل

 
بىددذا

 0، ةتدددي اإلايددددوس ألا ض تمدددى  الذسجددددة 2، الذسجددددة 1، الذسجدددة 0 ادددة الذسجددددة  2إلددددى  0الخالحدددي  ت ددددةا   مدددً 

تمددى  للبىددذ الددزي تددم ؤلاةاددا  عىدده لسددً املددة ميددابد  1ىدده، أمددا الذسجددة للبىددذ الددزي لددم ًددتم ؤلاةاددا  ع

تمدى  للبىدذ الدزي تدم ؤلاةادا  عىده  ميدابد  2إلاتيلبا  ؤلاةاا  ملة الىاام اإلاياظبي اإلاالة، أما الذسجة 

 ملة الخوابم 
 
إلاتيلبا  ؤلاةاا  ملة الىاام اإلاياظبي اإلاالة، أما ب اول البىود الاي ال تشون موجذ  أصال

 مدددددا عددددددذا بعدددددض البىددددددود الادددددي ت ددددددض  0الُدددددة ةبدددددي تعتبددددددة بىدددددود املددددددة متتدددددر ع هددددددا  تمدددددى  الذسجدددددة اإلا
 
أًضددددددا

 اإلاملمعا .

تمددى  للبىددذ  1للبىددذ الددزي لددم ًددتم ؤلاةاددا  عىدده، أمددا الذسجددة  0 ملددة اإلايددوس الخدداوي تمددى  الذسجددة 

 ىه  بتوظع.تمى  للبىذ الزي تم ؤلاةاا  ع 2الزي تم ؤلاةاا  عىه لسً بذ ن توظع، أما الذسجة 

ش اإلاالُة الاي تخذمها : مجتم  الدراصة. 2.4 الاحتاادًة  الششزا ًتمخا مملتمع الذساظة ملة التخاٍس

ة اإلايبخة لحشام الىاام اإلاياظبي اإلاالة ملة إعذاد حوابمها اإلاالُة.  الجضابٍش

  24 حابمدددة مالُدددة  106تتمخدددا عُىدددة الذساظدددة ملدددة عينـــة الدراصـــة: . 1.2.4
 
ا  ظدددىٍو

 
دددشا شدددشزا   لخمعدددةتخٍش

ددددة  مملمددددع صددددُذاض، ظلعددددلة ألا سا دددد ي )ملددددة بوسصددددة الجضابددددش  م هددددا جالجددددة شددددشزا  مذسجددددةاحتاددددادًة جضابٍش

 شددشرتملن املددة مددذسجتملن ملددة بوسصددة الجضابددش )مملمددوع ظددوهاطشاذ، الشددشرة ، (للتىذحددة، أن  دد ي أ الش ٍبددة

ددددة إلعدددداد  التددددألمملن(  ياظددددبي اإلاددددالة زاإلاادددداسم الاددددي ال ت ضددددع للىاددددام اإلا الشددددشزا رمددددا تددددم اظدددد بعاد اإلاشرٍض

 . البىوذ

إلدى ااًدة ظدىة  2014ظدىوا  متتالُدة ابتدذاء مدً ظدىة  05حدذد  ة دة  الذساظدة بدد ف رة الدراصـة: . 2.2.4

دددتم حُددداط رتاًدددة ؤلاةادددا  2018 ُدددة  اإلاعلومدددا  املدددة اإلاالُدددة لهدددزس الت دددة  ٍ  ، حُددد  تملمدددع اإلاعلومدددا  اإلاال

ملّمعددة بواظددية اظددت ذام بشهددامج حضمدددة  بواظددية اإلاؤشددش الددزي تددم إعددذادس،  كعددذاا تعددالف
ُ
اإلاعلومددا  اإلا

لذساظدة العالحدة بدملن معدتو  ؤلاةادا  ملدة اإلاعلومدا  اإلاالُدة  SPSSالتيلُا ؤلاحااةي للعلوم الاجتماعُة 

دددة  خادددابص الشدددشرة )طبُعدددة اليشدددا ، حالدددة ؤلادسا  ملدددة   املدددة اإلاالُدددة ملدددة الشدددشزا  الاحتادددادًة الجضابٍش

 بوسصة الجضابش(.

  تتمخا ملة آلاتي: ش مضتىي إلافصاح في التقارير املالية للشركات املدرجة في ال:ىرصة:. قيا3.4

قيــــــاش مضــــــتىي إلافصــــــاح فــــــي املعلىمــــــات املاليــــــة فــــــي التقــــــارير املاليــــــة للشــــــركات املدرجــــــة فــــــي . 1.3.4

اإلاالُددة حُدد  ًددتم دساظددة عالحددة الاستبددا  بددملن معددتو  ؤلاةاددا  ملددة اإلاعلومددا  اإلاالُددة   أبعددادس  :ال:ىرصــة

ُددددددا الاهيددددددذاس الخيددددددي ال عددددددُ  بددددددملن اإلاتتملددددددةا  اإلاعددددددتخلة  اإلاتتملددددددة التددددددابع  صددددددُااة همارجدددددده   رددددددزلص تيل

املُة.  الٍش
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:  تائج الا ددار ال ضيط ملضتىي إلافصاح في املعلىمات املالية في التقارير املالية للشركات املدرجة 1جدوا 

 في ال:ىرصة

 R R2 F Sig املتغيرات املضتقلة املتغير التاب 
Beta 

T Sig 
Constant x1....6 

ي 
ح ف

صا
إلاف

ي 
تى

ض
م

ية
ملال

ت ا
ما

لى
ملع

ا
 

 0.000 8.586 0.471 0.535 0.000 73.719 0.850 0.922 1املتغير 

 0.000 4.858 1.486 -1.572 0.000 23.602 0.645 0.803 2املتغير 

 0.381 0.907 0.361 0.744 0.381 0.822 0.059 0.244 3املتغير 

 0.000 6.543 0.560 0.829 0.000 42.816 0.767 0.876 4املتغير 

 0.000 8.199 0.200 0.981 0.000 67.231 0.838 0.915 5املتغير 

 0.046 2.206 0.311 1.237 0.046 4.866 0.272 0.522 6املتغير 

 SPSS V.23مً إعذاد الباح  باالعتماد على م شجا   املصدر:

ش اإلاالُددة للشددشزا   مددً أجددا معشةددة العالحددة بددملن معددتو  ؤلاةاددا  ملددة اإلاعلومددا  اإلاالُددة ملددة التخدداٍس

اإلاذسجددة ملددة البوسصددة  ألابعدداد اإلاالُددة اإلاتعددش  )عددشا الخددوابم اإلاالُددة، اإلامل اهُددة، جددذ ض حعدداب الىتددابج، 

ىددددة، جددددذ ض تتملددددة ألامددددواض الخاصددددة، حابمددددة اإلاالحددددد( تددددم اظددددت ذام  همددددور  الاهيددددذاس جددددذ ض ظددددُولة الخٍض

الخيدددددي ال عدددددُ   الدددددزي اعتبدددددة  ةُددددده متتملدددددةا  )ؤلاةادددددا  عدددددً عدددددشا الخدددددوابم اإلاالُدددددة، ؤلاةادددددا  عدددددً 

ىددددة، ؤلاةاددددا  عددددً  اإلامل اهُددددة، ؤلاةاددددا  عددددً جددددذ ض حعدددداب الىتددددابج، ؤلاةاددددا  عددددً جددددذ ض ظددددُولة الخٍض

تو  ؤلاةاددا  جددذ ض تتملددة ألامددواض الخاصددة، ؤلاةاددا  عددً حابمددة اإلاالحددد( متتملددةا  معددتخلة  متتملددة معدد

ة همور  الاهيذاس للمتتملةا  اإلاعتخلة  ملة اإلاعلوما  اإلاالُة رمتتملة تابع، رما أ هش  هتابج الاهيذاس معىٍو

 F)اإلاتتملدددة ألا ض، اإلاتتملدددة الخددداوي، اإلاتتملدددة الشابدددع، اإلاتتملدددة الخدددامغ، اإلاتتملدددة العدددادط(  رلدددص مدددً خدددالض حدددُم 

، sig (0.000 ،0.000 ،0.000 ،0.000( بذاللدددددددددددددة 4.866، 67.231، 42.816، 23.602، 73.719البالتدددددددددددددة )

عني ازا أهه ًوجذ تألجملة للمتتملةا  اإلاعدتخلة علدى اإلاتتملدة التدابع، 0.046  َ 
 
( على التوالة  اة دالة إحاابُا

مددددً التبدددداًً الحاصددددا ملددددة معددددتو  ؤلاةاددددا  ملددددة  %85رمددددا تبددددملن الىتددددابج أن اإلاتتملددددة اإلاعددددتخا ألا ض ًتعددددش 

الاددي تولددر العالحددة بددملن  Beta، رمددا بلتددت حُمددة R2بددالىاش إلددى معامددا التيذًددذ اإلاعلومددا  اإلاالُددة  رلددص 

،  اددزا ٌعنددي أهدده 0.471معددتو  ؤلاةاددا  ملددة اإلاعلومددا  اإلاالُددة  رمُددة ؤلاةاددا  ملددة عددشا الخددوابم اإلاالُددة 

زلمدددا تيعددديت  حدددذ   احدددذ  مدددً رمُدددة ؤلاةادددا  ملدددة عدددشا الخدددوابم اإلاالُدددة تيعدددً معدددتو  ؤلاةادددا  ملدددة 

مددددً  %64.50 حددددذ ؛  رددددزلص هالحددددا أن اإلاتتملددددة اإلاعددددتخا الخدددداوي ًتعددددش  0.471اإلاالُددددة بمخددددذاس اإلاعلومدددا  

،  ادددزا 1.486ملدددة رمُدددة ؤلاةادددا  ملدددة اإلامل اهُدددة  Betaالتبددداًً الحاصدددا ملدددة اإلاتتملدددة التدددابع  رمدددا بلتدددت حُمدددة 

  اإلاالُدة ٌعني أهه زلمدا تيعديت رمُدة ؤلاةادا  ملدة اإلامل اهُدة بوحدذ  تيعدً معدتو  ؤلاةادا  ملدة اإلاعلومدا

مً التباًً الحاصدا ملدة  %76.70 حذ ؛ إملاةة إلى أن اإلاتتملة اإلاعتخا الشابع الزي ًتعش  1.486بمخذاس 

ىدددة بلتدددت  Betaاإلاتتملددة التدددابع مدددع العلدددم أن حُمدددة  عندددي 0.560لسمُدددة ؤلاةاددا  ملدددة جدددذ ض ظدددُولة الخٍض  َ ،
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 0.560معدتو  ؤلاةادا  بخُمدة ازا أهه زلما صاد  رمُة ؤلاةاا  ملة جذ ض حعداب الىتدابج بوحدذ  صاد 

مدددً التبددداًً الحاصدددا ملدددة اإلاتتملدددة التدددابع ملدددة  %83.80 حدددذ ؛ ردددزلص اإلاتتملدددة اإلاعدددتخا الخدددامغ الدددزي ًتعدددش 

،  ادزا ًدذض علدى أهده زلمدا 0.200لسمُة ؤلاةاا  ملة جدذ ض تتملدة ألامدواض الخاصدة بلتدت  Betaحملن حُمة 

  صاد معددتو  ؤلاةاددا  ملددة اإلاعلومددا  اإلاالُددة صاد  رمُددة ؤلاةاددا  ملددة جددذ ض تتملددة ألامددواض الخاصددة بوحددذ

 اإلاتتملدددة اإلاعدددتخا العدددادط ًتعدددش  0.200بمخدددذاس 
 
مدددً التبددداًً الحاصدددا ملدددة اإلاتتملدددة  %27.20 حدددذ ؛  أًضدددا

،  ادزا ًدذض علدى 0.311لسمُة ؤلاةاا  ملة جذ ض تتملدة ألامدواض الخاصدة بلتدت  Betaالتابع ملة حملن حُمة 

تتملة ألامواض الخاصة بوحذ  صاد معتو  ؤلاةادا  ملدة اإلاعلومدا   أهه زلما صاد  رمُة ؤلاةاا  ملة جذ ض 

ة الاهيذاس  ازا مً  0.311اإلاالُة بمخذاس   حذ ، أما اإلاتتملة اإلاعتخا الخال  ةالىتابج أ هش  عذم معىٍو

  ادددزا ًدددذض علدددى عدددذم  جدددود  sig 0.381بمعدددتو  داللدددة  0.822البالتدددة  Fخدددالض حُمدددة 
 
املدددة داض إحادددابُا

ش تددألجملة لسمُدددة ؤلا  ةادددا  ملدددة جدددذ ض حعددداب الىتدددابج علدددى معدددتو  ؤلاةادددا  ملدددة اإلاعلومدددا  اإلاالُدددة ملدددة التخددداٍس

 .لُة للششزا  اإلاذسجة ملة البوسصةاإلاا

قيـــاش مضـــتىي إلافصـــاح فـــي املعلىمـــات غيـــر املاليـــة فـــي التقـــارير املاليـــة للشـــركات املدرجـــة فـــي . 2.3.4

املدة اإلاالُدة   أبعدادس املدة حُ  ًتم دساظة عالحدة الاستبدا  بدملن معدتو  ؤلاةادا  ملدة اإلاعلومدا  : ال:ىرصة

اإلاالُددة  رددزلص تيلُددا الاهيددذاس الخيددي ال عددُ  بددملن اإلاتتملددةا  اإلاعددتخلة  اإلاتتملددة التددابع  صددُااة همارجدده 

املُة.  الٍش

لية في التقارير املالية للشركات  تائج الا ددار ال ضيط ملضتىي إلافصاح في املعلىمات غير املا :2 جدوا 

 املدرجة في ال:ىرصة

املتغير 

 التاب 
 R R2 F Sig املتغيرات املضتقلة

Beta 
T Sig 

Constant x'1....6 
ي 

ح ف
صا

إلاف
ي 

تى
ض

م

ية
ملال

ت ا
ما

لى
ملع

ا
 

 0.000 8.184 1.170 -0.642 0.000 66.984 0.837 0.915 1املتغير 

 0.000 13.122 0.614 0.129 0.000 172.176 0.930 0.964 2املتغير 

 0.000 12.530 0.596 0.263 0.000 157.006 0.924 0.961 3املتغير 

 0.731 0.351 0.283 0.438 0.731 0.123 0.009 0.097 4املتغير 

 0.000 4.684 0.754 0.331 0.000 21.940 0.628 0.792 5املتغير 

 0.005 3.389 0.694 0.351 0.005 11.484 0.469 0.685 6املتغير 

 SPSS V.23مً إعذاد الباح  باالعتماد على م شجا  املصدر: 

ش اإلاالُدددددة للشدددددشزا   لتتعدددددملة العالحدددددة بدددددملن معدددددتو  ؤلاةادددددا  ملدددددة اإلاعلومدددددا  املدددددة اإلاالُدددددة ملدددددة التخددددداٍس

اإلاذسجددة ملددة البوسصددة  بددملن اإلاتتملددةا  اإلاعددتخلة )ؤلاةاددا  عددً اإلاعلومددا  العامددة عددً الشددشرة، ؤلاةادددا  

ة، ؤلاةاددددا  عددددً الع ُاظددددة عددددً اإلاعلومددددا  الهامددددة عددددً الشددددشرة، ؤلاةاددددا  عددددً ظُاظددددة اإلاددددواسد ال شددددٍش

الاجتماعُدددة، ؤلاةادددا  عدددً ظُاظدددة ألامدددً  العدددالمة ملدددة الشدددشرة، ؤلاةادددا  عدددً العُاظدددة البُئُدددة(، رمدددا 

ددة همددور  الاهيددذاس للمتتملددةا  اإلاعددتخلة )اإلاتتملددة ألا ض، اإلاتتملددة الخدداوي، اإلاتتملددة  أ هددش  هتددابج الاهيددذاس معىٍو
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، 172.176، 66.984بالتددددددددة )ال Fالخالددددددد ، اإلاتتملددددددددة الخدددددددامغ، اإلاتتملددددددددة العددددددددادط(  رلدددددددص مددددددددً خدددددددالض حددددددددُم 

( علددددددددى التددددددددوالة  اددددددددة 0.000 ،0.000 ،0.000 ،0.000 ،0.005) sig( بذاللددددددددة 11.484، 21.940، 157.006

عندددي ادددزا أهددده ًوجدددذ تدددألجملة للمتتملدددةا  اإلاعدددتخلة علدددى اإلاتتملدددة التدددابع، رمدددا تبدددملن الىتدددابج أن   َ 
 
دالدددة إحادددابُا

لحاصددددا ملددددة معددددتو  ؤلاةاددددا  ملددددة اإلاعلومددددا  اإلاالُددددة مددددً التبدددداًً ا %83.70اإلاتتملددددة اإلاعددددتخا ألا ض ًتعددددش 

الادددي تولدددر العالحدددة بدددملن معدددتو  ؤلاةادددا  ملدددة  Beta، رمدددا بلتدددت R2 رلدددص بدددالىاش إلدددى معامدددا التيذًدددذ 

،  ادددزا ٌعندددي أهددده 1.170اإلاعلومدددا  املدددة اإلاالُدددة  رمُدددة ؤلاةادددا  ملدددة اإلاعلومدددا  العامدددة عدددً الشدددشرة حُمدددة 

اددا  ملددة اإلاعلومددا  العامددة عددً الشددشرة صاد معددتو  ؤلاةاددا  ملددة زلمددا صاد   حددذ   احددذ  مددً رمُددة ؤلاة

مدددً  %93 حدددذ ؛  ردددزلص هالحدددا أن اإلاتتملدددة اإلاعدددتخا الخددداوي ًتعدددش  1.170اإلاعلومدددا  املدددة اإلاالُدددة بمخدددذاس 

ملة رمُة ؤلاةاا  عً اإلاعلوما  الهامة ملة الشدشرة  Betaالتباًً الحاصا ملة اإلاتتملة التابع ملة حملن بلتت 

 ادزا ًدذض علدى أهده زلمدا استتعدت رمُدة ؤلاةادا  ملدة اإلاعلومدا  الهامدة عدً الشدشرة بوحدذ  ، 0.614حُمة 

 حدذ ؛ ردزلص أن اإلاتتملدة اإلاعدتخا الخالد   0.614استتع معتو  ؤلاةاا  ملة اإلاعلوما  املة اإلاالُة بمخدذاس 

 ًتعدددددش 
 
  ملدددددة لسمُدددددة ؤلاةادددددا Betaمدددددً التبددددداًً الحاصدددددا ملدددددة اإلاتتملدددددة التدددددابع رمدددددا أن حُمدددددة  %92.40أًضدددددا

ة بلتددت  عندددي ادددزا أهددده زلمددا تيعددديت رمُدددة ؤلاةاددا  ملدددة ظُاظدددة اإلادددواسد 0.596ظُاظددة اإلادددواسد ال شدددٍش  َ ،

ة بوحددددذ  تيعددددً معددددتو  ؤلاةاددددا  بخُمددددة   حددددذ ؛ إملدددداةة إلددددى اإلاتتملددددة اإلاعددددتخا الخددددامغ  0.596ال شددددٍش

ُددة ؤلاةادا  ملددة لسم Betaمددً التبداًً الحاصدا ملددة اإلاتتملدة التدابع مددع العلدم أن حُمدة  %62.80الدزي ًتعدش 

،  اددددزا ًددددذض علددددى أهدددده زلمددددا صاد  رمُددددة ؤلاةاددددا  ملددددة 0.754ظُاظددددة ألامددددً  العددددالمة ملددددة الشددددشرة بلتددددت 

 0.754ظُاظة ألامً  العالمة ملدة الشدشرة بوحدذ  صاد معدتو  ؤلاةادا  ملدة اإلاعلومدا  املدة اإلاالُدة بمخدذاس 

ا ملدة اإلاتتملدة التدابع رمدا بلتدت مً التباًً الحاص %46.90 حذ ،  رزلص اإلاتتملة اإلاعتخا العادط ًتعش 

عنددي ادددزا أهددده زلمدددا صاد  رمُدددة ؤلاةادددا  ملدددة 0.694لسمُدددة ؤلاةادددا  ملدددة العُاظدددة البُئُدددة  Betaحُمددة   َ ،

 حدددددذ ؛ أمدددددا اإلاتتملدددددة اإلاعدددددتخا الشابدددددع  0.694العُاظدددددة البُئُدددددة بوحدددددذ  استتدددددع معدددددتو  ؤلاةادددددا  بمخدددددذاس 

ة الاهيذاس  ازا مً خالض ح  sig 0.731بمعتو  داللة  0.123البالتة  Fُمة ةالىتابج أ هش  عذم معىٍو

  اددزا دلُدددا علددى عددذم  جددود تددألجملة لسمُدددة ؤلاةاددا  ملددة العُاظددة الاجتماعُددة علدددى 
 
 اددو املددة داض إحاددابُا

ش اإلاالُة للششزا  اإلاذسجة ملة البوسصة  .معتو  ؤلاةاا  ملة اإلاعلوما  املة اإلاالُة ملة التخاٍس

  تتمخا ةُما ًلة: املدرجة في ال:ىرصة:غير املالية للشركات . قياش مضتىي إلافصاح في التقارير 4.4

املدرجـــة فـــي غيـــر قيـــاش مضـــتىي إلافصـــاح فـــي املعلىمـــات املاليـــة فـــي التقـــارير املاليـــة للشـــركات . 1.4.4

حُدد  ًددتم دساظددة عالحددة الاستبددا  بددملن معددتو  ؤلاةاددا  ملددة اإلاعلومددا  اإلاالُددة   أبعددادس اإلاالُددة  :ال:ىرصــة

ُددددددا الا  هيددددددذاس الخيددددددي ال عددددددُ  بددددددملن اإلاتتملددددددةا  اإلاعددددددتخلة  اإلاتتملددددددة التددددددابع  صددددددُااة همارجدددددده  رددددددزلص تيل

املُة.  الٍش
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 تائج الا ددار ال ضيط ملضتىي إلافصاح في املعلىمات املالية في التقارير املالية للشركات غير  :3جدوا 

 املدرجة في ال:ىرصة

املتغير 

 التاب 

املتغيرات 

 املضتقلة
R R2 F Sig 

Beta 
T Sig 

Constant x1....6 

ي 
ح ف

صا
إلاف

ي 
تى

ض
م

ية
ملال

ت ا
ما

لى
ملع

ا
 

 0.009 3.431 0.338 0.849 0.009 11.771 0.595 0.772 1املتغير 

 0.000 8.814 0.409 0.519 0.000 77.695 0.907 0.952 2املتغير 

 0.620 0.516 0.182 0.881 0.620 0.266 0.032 0.179 3املتغير 

 0.033 2.567 1.877 -0.479 0.033 6.588 0.452 0.672 4املتغير 

 0.744 0.338 0.060 1.038 0.744 0.114 0.014 0.119 5املتغير 

 0.000 7.497 0.795 0.957 0.000 56.205 0.875 0.936 6املتغير 

 SPSS V.23مً إعذاد الباح  باالعتماد على م شجا   املصدر:

ش  مدددً أجدددا معشةدددة العالحدددة بدددملن اإلاتتملدددة التدددابع )معدددتو  ؤلاةادددا  ملدددة اإلاعلومدددا  اإلاالُدددة ملدددة التخددداٍس

اإلاالُة للششزا  املة اإلاذسجة ملة البوسصة(  بملن اإلاتتملةا  اإلاعتخلة )ؤلاةاا  عً عدشا الخدوابم اإلاالُدة، 

ىددددة، ؤلاةاددددا  عددددً اإلامل اهُددددة، ؤلاةاددددا  عددددً جددددذ ض حعدددداب الىتددددابج، ؤلاةاددددا  عددددً جددددذ ض ظددددُو  لة الخٍض

ؤلاةادا  عددً جددذ ض تتملددة ألامدواض الخاصددة، ؤلاةاددا  عددً حابمددة اإلاالحدد( تددم اظددت ذام همددور  الاهيددذاس 

ة همدور  الاهيدذاس للمتتملدةا  اإلاعدتخلة )اإلاتتملدة ألا ض،  الخيي ال عُ ، رما أ هش  هتابج الاهيذاس معىٍو

، 77.695، 11.771البالتددددددة ) Fض حددددددُم اإلاتتملددددددة الخدددددداوي، اإلاتتملددددددة الشابددددددع، اإلاتتملددددددة العددددددادط(  رلددددددص مددددددً خددددددال

، رمدا 0.000، 0.033، 0.000، 0.009( بمعتو  داللة )56.205، 6.588
 
( على التوالة  ادة دالدة إحادابُا

التبددداًً الحاصدددا ملدددة معدددتو  ؤلاةادددا  ملدددة  مدددً %59.50تولدددر الىتدددابج أن اإلاتتملدددة اإلاعدددتخا ألا ض ًتعدددش 

الاددي تولددر العالحددة بددملن  Beta، رمددا بلتددت حُمددة R2اإلاعلومددا  اإلاالُددة  رلددص بددالىاش إلددى معامددا التيذًددذ 

،  ادزا ًتعددش أن 0.338معدتو  ؤلاةادا  ملدة اإلاعلومدا  اإلاالُدة  رمُدة ؤلاةادا  ملدة عدشا الخدوابم اإلاالُدة 

  ملة عشا الخدوابم اإلاالُدة صاد معدتو  ؤلاةادا  ملدة اإلاعلومدا  زلما صاد   حذ   احذ  مً رمُة ؤلاةاا

مدً التبداًً الحاصدا  %90.70 حدذ ؛ رمدا هالحدا أن اإلاتتملدة اإلاعدتخا الخداوي ًتعدش  0.338اإلاالُة بمخذاس 

،  ادزا ًدذض علدى أهده زلمدا 0.409ملة رمُة ؤلاةادا  ملدة اإلامل اهُدة  Betaملة اإلاتتملة التابع ملة حملن بلتت حُمة 

 0.409ة ؤلاةاا  ملة اإلامل اهُة بوحذ  تيعدً معدتو  ؤلاةادا  ملدة اإلاعلومدا  اإلاالُدة بمخدذاس تيعيت رمُ

مددً التبدداًً الحاصددا ملددة اإلاتتملددة التددابع مددع العلددم أن  %45.20 حددذ ؛ رددزلص اإلاتتملددة اإلاعددتخا الشابددع ًتعددش 

ىدددة بلتدددت  Betaحُمدددة  عندددي ادددزا أهددده زلمدددا صاد1.877لسمُدددة ؤلاةادددا  ملدددة جدددذ ض ظدددُولة الخٍض   رمُدددة ، َ 

 حددذ ؛  اإلاتتملددة اإلاعددتخا  1.877ؤلاةاددا  ملددة جددذ ض حعدداب الىتددابج بوحددذ  صاد معددتو  ؤلاةاددا  بخُمددة 

لسمُدة ؤلاةادا   Betaمً التباًً الحاصا ملة اإلاتتملة التابع ملة حملن حُمة  %87.50العادط الزي ًتعش 

عندددي ادددزا أهددده زلمدددا استتعدددت رمُدددة ؤلاةادددا  ملدددة0.795ملدددة حابمدددة اإلاالحدددد بلتدددت  حابمدددة اإلاالحدددد بوحدددذ   ، َ 

ٍدددة  0.795استتدددع معدددتو  ؤلاةادددا  ملدددة اإلاعلومدددا  اإلاالُدددة بمخدددذاس   حدددذ ؛ رمدددا أ هدددش  الىتدددابج عدددذم معىو



 

ومدي كفاًته في التقارير املالية للشركات املدرجة وغير املدرجة في بىرصة  SCFقىاعد إلافصاح وفق 

 الجسائر
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ددددة F (0.266 ،0.114اهيددددذاس اإلاتتملددددة اإلاعددددتخا الخالدددد   الخددددامغ حُدددد  بلتددددت حُمددددة   sig( بمعددددتو  معىٍو

(0.620 ،0.744 
 
 .( على التوالة  اة املة دالة إحاابُا

املدرجـة فـي غيـر املاليـة للشـركات غيـر اش مضتىي إلافصـاح فـي املعلىمـات املاليـة فـي التقـارير قي. 2.4.4

املدة اإلاالُدة   أبعدادس املدة حُ  ًتم دساظة عالحدة الاستبدا  بدملن معدتو  ؤلاةادا  ملدة اإلاعلومدا   :ال:ىرصة

ابع  صددُااة همارجدده اإلاالُددة  رددزلص تيلُددا الاهيددذاس الخيددي ال عددُ  بددملن اإلاتتملددةا  اإلاعددتخلة  اإلاتتملددة التدد

املُة.  الٍش

  تائج الا ددار ال ضيط ملضتىي إلافصاح في املعلىمات غير املالية في التقارير املالية للشركات : 4 جدوا 

 :ىرصةالغير املدرجة في 

املتغير 

 التاب 

املتغيرات 

 املضتقلة
R R2 F Sig 

Beta 
T Sig 

Constant x'1....6 

ي 
ح ف

صا
إلاف

ي 
تى

ض
م

ية
ملال

ر ا
غي

ت 
ما

لى
ملع

ا
 

 0.000 10.871 1.932 -1.042 0.000 118.182 0.937 0.968 1املتغير 

 0.000 6.398 1.236 -0.211 0.000 40.933 0.837 0.915 2املتغير 

 0.000 9.312 0.720 0.166 0.000 86.721 0.916 0.957 3املتغير 

 0.000 11.816 0.622 0.503 0.000 139.606 0.946 0.973 4املتغير 

 0.000 6.330 0.578 0.461 0.000 40.064 0.834 0.913 5املتغير 

 0.001 4.932 0.543 0.504 0.001 24.328 0.753 0.867 6املتغير 

 SPSS V.23مً إعذاد الباح  باالعتماد على م شجا   املصدر:

تبملن هتابج الجذ ض أعالس العالحة بملن اإلاتتملة التابع )معتو  ؤلاةاا  ملة اإلاعلوما  املدة اإلاالُدة ملدة 

ش اإلاالُة للششزا  املدة اإلاذسجدة ملدة البوسصدة(  اإلاتتملدةا  اإلاعدتخلة )ؤلاةادا  عدً اإلاعلومدا  العامدة  التخاٍس

ة، عدددددً الشدددددشرة، ؤلاةادددددا  عدددددً اإلاعلومدددددا  الهامدددددة عدددددً الشدددددشرة، ؤلاةادددددا  عدددددً ظُا ظدددددة اإلادددددواسد ال شدددددٍش

ؤلاةادددا  عدددً العُاظدددة الاجتماعُدددة، ؤلاةادددا  عدددً ظُاظدددة ألامدددً  العدددالمة ملدددة الشدددشرة، ؤلاةادددا  عدددً 

ددة همددور  الاهيددذاس للمتتملددةا  اإلاعددتخلة  رلددص مددً  العُاظددة البُئُددة(، رمددا أ هددش  هتددابج الاهيددذاس معىٍو

 sig( بمعدددتو  داللدددة 24.328، 40.064، 139.606، 86.721، 40.933، 118.182البالتدددة ) Fخدددالض حدددُم 

، رمددا تبددملن الىتدددابج أن 0.001، 0.000، 0.000،0.000، 0.000، 0.000)
 
( علددى التددوالة  اددة دالددة إحاددابُا

مددددً التبدددداًً الحاصددددا ملددددة معددددتو  ؤلاةاددددا  ملددددة اإلاعلومددددا  اإلاالُددددة  %93.70اإلاتتملددددة اإلاعددددتخا ألا ض ًتعددددش 

الاددي تولددر العالحددة بددملن معددتو  ؤلاةاددا   Betaمددة ، رمددا بلتددت حR2ُ رلدص بددالىاش إلددى معامددا التيذًددذ 

،  اددزا ًددذض علددى أهدده 1.932ملددة اإلاعلومددا  املددة اإلاالُددة  رمُددة ؤلاةاددا  ملددة اإلاعلومددا  العامددة عددً الشددشرة 

زلمددددا تيعدددديت  حددددذ  مددددً رمُددددة ؤلاةاددددا  ملددددة اإلاعلومددددا  العامددددة عددددً الشددددشرة صاد معددددتو  ؤلاةاددددا  ملددددة 
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مدددً  %83.70حدددذ ، رمدددا هالحدددا أن اإلاتتملدددة اإلاعدددتخا الخددداوي ًتعدددش    1.932اإلاعلومدددا  املدددة اإلاالُدددة بمخدددذاس 

ملدة رمُدة ؤلاةادا  ملدة اإلاعلومدا  الهامدة عدً الشدشرة بلتدت  Betaالتباًً الحاصا ملة اإلاتتملة التابع  حُمدة 

،  ازا ًذض على أهده زلمدا استتعدت رمُدة ؤلاةادا  ملدة اإلاعلومدا  الهامدة عدً الشدشرة بوحدذ  استتدع 1.236

 حددذ ، رمددا أن اإلاتتملددة اإلاعددتخا الخالدد  ًتعددش  1.236ملددة اإلاعلومددا  املددة اإلاالُددة بمخددذاس معددتو  ؤلاةاددا  

لسمُدددة ؤلاةادددا  ملدددة ظُاظدددة اإلادددواسد  Betaمدددً التبددداًً الحاصدددا ملدددة اإلاتتملدددة التدددابع ملدددة حدددملن حُمدددة  91.60%

ة بلتت  ة ب0.720ال شٍش وحدذ  ،  ادزا ًدذض علدى أهده زلمدا صاد  رمُدة ؤلاةادا  ملدة ظُاظدة اإلادواسد ال شدٍش

 حددذ ، رددزلص اإلاتتملددة اإلاعددتخا الشابددع ًتعددش  0.720صاد معددتو  ؤلاةاددا  ملددة اإلاعلومددا  املددة اإلاالُددة بخُمددة 

ُدددة  Betaمدددً التبددداًً الحاصدددا ملدددة اإلاتتملدددة التدددابع  حُمدددة  94.60% لسمُدددة ؤلاةادددا  ملدددة العُاظدددة الاجتماع

اعُة بوحذ  استتع معدتو  ،  ازا ًذض أهه زلما استتعت رمُة ؤلاةاا  ملة العُاظة الاجتم0.622بلتت 

 %83.40 حذ ،  رزلص اإلاتتملة اإلاعتخا الخامغ ًتعش  0.622ؤلاةاا  ملة اإلاعلوما  املة اإلاالُة بمخذاس 

لسمُدة ؤلاةادا  ملدة ظُاظدة ألامدً  العددالمة  Betaمدً التبداًً الحاصدا ملدة اإلاتتملدة التدابع رمدا بلتددت حُمدة 

ددذض اددزا أهدده زلمددا استتعددت رمُددة 0.578ملددة الشددشرة  ؤلاةاددا  ملددة ظُاظددة ألامددً  العددالمة ملددة الشددشرة ، ٍ 

 %75.30 حددذ ، أمددا اإلاتتملدة اإلاعددتخا العدادط ةهددو ًتعددش  0.578بوحدذ  استتددع معدتو  ؤلاةاددا  بمخدذاس 

ملددة رمُددة ؤلاةاددا  ملددة اإلاعلومددا  الهامددة عددً الشددشرة  Betaمددً التبدداًً الحاصددا ملددة اإلاتتملددة التددابع  حُمددة 

عندي ادزا أهده زلمدا تي0.543بلتدت  عديت رمُددة ؤلاةادا  ملدة العُاظدة البُئُدة بوحدذ  تيعدً معددتو  ، َ 

 . حذ  0.543ؤلاةاا  ملة اإلاعلوما  املة اإلاالُة بمخذاس 

دددددددة بدددددددملن  Tتدددددددم اظدددددددت ذام اختبددددددداس اخت:ـــــــار الفرضـــــــيات:  .5.4 للعُىدددددددة الواحدددددددذ  لخُددددددداط التش حدددددددا  اإلاعىٍو

اإلاتوظدديا  الحعددابُة  الختبدداس ةشملددُا  الذساظددة، التشملددُة ألا لددى، التشملددُة الخاهُددة، التشملددُة الخالخددة 

  التشملُة الشابعة،  رزلص لتألرُذ  دعم الىتابج اإلاتوصا إليها.

 . اخت:ار الفرضيات في الشركات املدرجة في بىرصة الجسائر:1.5.4

تددم اختبدداس التشملددُة ألا لددى  الاددي تددىص علددى أهدده "ال توجددذ عالحددة را  داللددة إحاددابُة   الفرضــية ألاولــى:

ة" ملة زا  ش اإلاالُة للششزا  الاحتاادًة الجضابٍش بملن ألابعاد اإلاالُة لإلةاا   معتو  ؤلاةاا  ملة التخاٍس

أربدة  17.823خوابم اإلاالُدة البالتدة اإلايعوبة لعشا ال Tألابعاد اإلاالُة، حُ  أظتش  هتابج الاختباس بألن 

ددة  2.145الجذ لُددة البالتددة  Tمددً   0.000تعددا ي  sig،  أن حُمددة معددتو  الذاللددة 14عىددذ معددتو  الحٍش

 اددزا ًدددؤدي بىدددا إلددى سةدددض ةشملدددُة العددذم  حبدددوض التشملددُة البذًلدددة  الادددي تددىص علدددى أهددده،  0.05أحددا مدددً 

ش اإلاالُدددددة توجدددددذ عالحدددددة را  داللدددددة إحادددددابُة بدددددملن عدددددشا الخدددددوابم اإلا الُدددددة  معدددددتو  ؤلاةادددددا  ملدددددة التخددددداٍس

ددددددة؛ رددددددزلص أظددددددتش  هتددددددابج الاختبدددددداس بددددددألن  ُددددددة البالتددددددة  Tللشددددددشزا  الاحتاددددددادًة الجضابٍش اإلايعددددددوبة للممل اه

 0.05أحا مً  0.000تعا ي  sig أن حُمة معتو  الذاللة  2.145الجذ لُة البالتة  Tأربة مً  76.727

حبوض التشملُة البذًلة  الاي تىص على أهده، توجدذ عالحدة را   ازا ًؤدي بىا إلى سةض ةشملُة العذم   
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دة؛ رمدا  ش اإلاالُدة للشدشزا  الاحتادادًة الجضابٍش داللة إحادابُة بدملن اإلامل اهُدة  معدتو  ؤلاةادا  ملدة التخداٍس

ُدددة  Tأربدددة مدددً  46.301اإلايعدددوبة لجدددذ ض حعددداب الىتدددابج البالتدددة  Tأظدددتش  هتدددابج الاختبددداس بدددألن  الجذ ل

 ادددزا ًدددؤدي بىدددا إلدددى سةدددض  0.05أحدددا مدددً  0.000تعدددا ي  sigأن حُمدددة معدددتو  الذاللدددة    2.145البالتدددة 

ةشملدددُة العدددذم  حبدددوض التشملدددُة البذًلدددة  الادددي تدددىص علدددى أهددده، توجدددذ عالحدددة را  داللدددة إحادددابُة بدددملن 

ددة؛  أظددتش   ش اإلاالُددة للشددشزا  الاحتاددادًة الجضابٍش جددذ ض حعدداب الىتددابج  معددتو  ؤلاةاددا  ملددة التخدداٍس

ىددددة البالتددددة  Tختبدددداس بددددألن هتددددابج الا  الجذ لُددددة البالتددددة  Tأربددددة مددددً  11.545اإلايعددددوبة لجددددذ ض ظددددُولة الخٍض

 ادددزا ًدددؤدي بىدددا إلدددى سةدددض ةشملدددُة  0.05أحدددا مدددً  0.000تعدددا ي  sig أن حُمدددة معدددتو  الذاللدددة  2.145

العددددذم  حبددددوض التشملددددُة البذًلددددة  الاددددي تددددىص علددددى أهدددده، توجددددذ عالحددددة را  داللددددة إحاددددابُة بددددملن جددددذ ض 

ددة؛ ملددة حددملن أظددتش  ظددُ ش اإلاالُددة للشددشزا  الاحتاددادًة الجضابٍش ىددة  معددتو  ؤلاةاددا  ملددة التخدداٍس ولة الخٍض

الجذ لُدة البالتدة  Tأربدة مدً  7.483اإلايعوبة لجذ ض تتملة ألامواض الخاصدة البالتدة  Tهتابج الاختباس بألن 

ا إلدددى سةدددض ةشملدددُة  ادددزا ًدددؤدي بىددد 0.05أحدددا مدددً  0.000تعدددا ي  sig أن حُمدددة معدددتو  الذاللدددة  2.145

العذم  حبوض التشملُة البذًلدة  الادي تدىص علدى أهده، توجدذ عالحدة را  داللدة إحادابُة بدملن جدذ ض تتملدة 

ددة؛ رددزلص حُمددة  ش اإلاالُددة للشددشزا  الاحتاددادًة الجضابٍش  Tألامددواض الخاصددة  معددتو  ؤلاةاددا  ملددة التخدداٍس

تعددا ي  sigعىدذ معددتو  الذاللددة  2.145الجذ لُددة البالتددة  Tأربدة مددً  2.638اإلايعدوبة للمالحددد تعددا ي 

 ادزا ًدؤدي بىدا إلدى سةدض ةشملدُة العدذم  حبدوض التشملدُة البذًلدة  الادي تدىص علددى  0.05أربدة مدً  0.019

ش اإلاالُدة للشدشزا   أهه، توجذ عالحة را  داللة إحاابُة بملن حابمة اإلاالحد  معتو  ؤلاةاا  ملة التخاٍس

ة  .الاحتاادًة الجضابٍش

تم اختباس التشملُة الخاهُة  الاي تىص على أهده "ال توجدذ عالحدة را  داللدة إحادابُة  :الفرضية ال:ا ية

ة" ملة  ش اإلاالُة للششزا  الاحتاادًة الجضابٍش بملن ألابعاد املة اإلاالُة لإلةاا   معتو  ؤلاةاا  ملة التخاٍس

وبة للمعلومدددا  العامدددة عدددً الشدددشرة اإلايعددد Tزدددا ألابعددداد املدددة اإلاالُدددة، حُددد  أظدددتش  هتدددابج الاختبددداس بدددألن 

ُددددددة البالتدددددددة  Tأربددددددة مددددددً  18.299البالتددددددة  ددددددة  2.145الجذ ل ،  أن حُمددددددة معدددددددتو  14عىددددددذ معددددددتو  الحٍش

 ادددددزا ًددددؤدي بىددددا إلددددى سةدددددض ةشملددددُة العددددذم  حبددددوض التشملدددددُة  0.05أحددددا مددددً  0.000تعددددا ي  sigالذاللددددة 

ملن اإلاعلومددددا  العامددددة عددددً الشددددشرة البذًلددددة  الاددددي تددددىص علددددى أهدددده، توجددددذ عالحددددة را  داللددددة إحاددددابُة بدددد

ددددة؛ رمددددا بلتددددت حُمددددة  ش اإلاالُددددة للشددددشزا  الاحتاددددادًة الجضابٍش اإلايعددددوبة  T معددددتو  ؤلاةاددددا  ملددددة التخدددداٍس

 أن حُمدددة معدددتو  الذاللدددة  2.145الجذ لُدددة البالتدددة  Tأربدددة مدددً  5.041للمعلومدددا  الهامدددة عدددً الشدددشرة 

sig  ةدض ةشملدُة العدذم  حبدوض التشملدُة البذًلدة  الادي  ازا ًؤدي بىا إلى س  0.05أحا مً  0.000تعا ي

تىص على أهه، توجذ عالحة را  داللة إحادابُة بدملن اإلاعلومدا  الهامدة عدً الشدشرة  معدتو  ؤلاةادا  

دددددة؛ رددددزلص بلتدددددت حُمددددة  ش اإلاالُددددة للشدددددشزا  الاحتاددددادًة الجضابٍش اإلايعدددددوبة لعُاظددددة اإلادددددواسد  Tملددددة التخددددداٍس
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ة  أحددا  0.012تعددا ي  sig أن حُمددة معددتو  الذاللددة  2.145لبالتددة الجذ لُددة ا Tأربددة مددً  2.901ال شددٍش

 اددزا ًددؤدي بىددا إلددى سةددض ةشملددُة العددذم  حبددوض التشملددُة البذًلددة  الاددي تددىص علددى أهدده، توجددذ  0.05مددً 

ش اإلاالُددة للشددشزا   ة  معدتو  ؤلاةاددا  ملددة التخداٍس عالحدة را  داللددة إحادابُة بددملن ظُاظددة اإلادواسد ال شددٍش

ددددد الجذ لُدددددة  Tأحدددددا مدددددً  1.000اإلايعدددددوبة للعُاظدددددة الاجتماعُدددددة  Tة؛  بلتدددددت حُمدددددة الاحتادددددادًة الجضابٍش

 ادددزا ًدددؤدي بىدددا إلدددى سةدددض  0.05أربدددة مدددً  0.334تعدددا ي  sig أن حُمدددة معدددتو  الذاللدددة  2.145البالتدددة 

التشملددُة البذًلددة  حبددوض ةشملددُة العددذم  الاددي تددىص علددى أهدده، ال توجددذ عالحددة را  داللددة إحاددابُة بددملن 

ددددة؛ ملددددة حددددملن العُاظددددة الا  ش اإلاالُددددة للشددددشزا  الاحتاددددادًة الجضابٍش جتماعُددددة  معددددتو  ؤلاةاددددا  ملددددة التخدددداٍس

 2.145الجذ لُدة البالتدة  Tأربدة مدً  2.201اإلايعوبة لعُاظة ألامً  العالمة ملة الششرة  Tبلتت حُمة 

  ادددزا ًدددؤدي بىدددا إلدددى سةدددض ةشملدددُة العدددذم 0.05أحدددا مدددً  0.045تعدددا ي  sig أن حُمدددة معدددتو  الذاللدددة 

 حبددددوض التشملددددُة البذًلددددة  الاددددي تددددىص علددددى أهدددده، توجددددذ عالحددددة را  داللددددة إحاددددابُة بددددملن ظُاظددددة ألامددددً 

دة؛ أمدا حُمددة  ش اإلاالُدة للشدشزا  الاحتادادًة الجضابٍش  T العدالمة ملدة الشدشرة  معدتو  ؤلاةادا  ملدة التخدداٍس

مدة معدتو  الذاللدة  أن حُ 2.145الجذ لُة البالتدة  Tأحا مً  2.086اإلايعوبة للعُاظة البُئُة بلتت 

sig  ازا ًؤدي بىا إلدى سةدض التشملدُة البذًلدة  حبدوض ةشملدُة العدذم  الادي  0.05أربة مً  0.056تعا ي 

ش  تىص على أهه، ال توجذ عالحة را  داللة إحاابُة بملن العُاظة البُئُة  معتو  ؤلاةادا  ملدة التخداٍس

ة.  اإلاالُة للششزا  الاحتاادًة الجضابٍش

تدددددم اختبددددداس التشملدددددُة الخامعدددددة  الادددددي تدددددىص علدددددى أهددددده "ال توجدددددذ عالحدددددة را  داللدددددة  :ال:ـــــة:الفرضـــــية ال

ش اإلاالُدددددة للشدددددشزا   إحادددددابُة بدددددملن معدددددتو  ؤلاةادددددا  ملدددددة اإلاعلومدددددا  اإلاالُدددددة  رتاًدددددة ؤلاةادددددا  ملدددددة التخددددداٍس

ة اإلاذسجة  املة اإلاذسجة ملة بوسصة الجضابش"، حُ  بلتت حُمة  اإلايعدوبة إلاعدتو   Tالاحتاادًة الجضابٍش

الجذ لُدددددة  T ادددددة أربدددددة مدددددً  27.897ادددددا  ملدددددة اإلاعلومدددددا  اإلاالُدددددة ملدددددة الشدددددشزا  اإلاذسجدددددة ملدددددة البوسصدددددة ؤلاة

دددة  2.145البالتدددة   0.05أحدددا مدددً  0.000تعدددا ي  sig،  أن حُمدددة معدددتو  الذاللدددة 14عىدددذ معدددتو  الحٍش

را    ازا ًؤدي بىا إلى سةض ةشملُة العذم  حبوض التشملُة البذًلة  الاي تىص على أهده، توجدذ عالحدة

ش اإلاالُدة للشدشزا   داللة إحاابُة بدملن معدتو  ؤلاةادا  ملدة اإلاعلومدا  اإلاالُدة  رتاًدة ؤلاةادا  ملدة التخداٍس

ة اإلاذسجة ملة بوسصة الجضابش.  الاحتاادًة الجضابٍش

تدددددم اختبددددداس التشملدددددُة العادظدددددة  الادددددي تدددددىص علدددددى أهددددده "ال توجدددددذ عالحدددددة را  داللدددددة رابعـــــة: الفرضـــــية ال

ش اإلاالُدددة للشدددشزا  إحاددابُة بدددملن معددتو  ؤلاة ادددا  ملددة اإلاعلومدددا  املدددة اإلاالُددة  رتاًدددة ؤلاةاددا  ملدددة التخدداٍس

ة اإلاذسجة  املة اإلاذسجة ملة بوسصة الجضابش"، حُ  بلتت حُمة  اإلايعدوبة إلاعدتو   Tالاحتاادًة الجضابٍش

 الجذ لُدددة T ادددة أربدددة مدددً  6.848ؤلاةادددا  ملدددة اإلاعلومدددا  املدددة اإلاالُدددة ملدددة الشدددشزا  اإلاذسجدددة ملدددة البوسصدددة 

دددة  2.145البالتدددة   0.05أحدددا مدددً  0.000تعدددا ي  sig،  أن حُمدددة معدددتو  الذاللدددة 14عىدددذ معدددتو  الحٍش

 ازا ًؤدي بىا إلى سةض ةشملُة العذم  حبوض التشملُة البذًلة  الاي تىص على أهده، توجدذ عالحدة را  



 

ومدي كفاًته في التقارير املالية للشركات املدرجة وغير املدرجة في بىرصة  SCFقىاعد إلافصاح وفق 

 الجسائر
 

25 

ش اإلاالُدددددة داللددددة إحادددددابُة بدددددملن معدددددتو  ؤلاةاددددا  ملدددددة اإلاعلومدددددا  املدددددة اإلاالُدددددة  رتاًددددة ؤلاةادددددا  ملدددددة التخددددد اٍس

ة اإلاذسجة ملة بوسصة الجضابش.  للششزا  الاحتاادًة الجضابٍش

 . اخت:ار الفرضيات في الشركات غير املدرجة في بىرصة الجسائر:2.5.4

تددم اختبدداس التشملددُة ألا لددى  الاددي تددىص علددى أهدده "ال توجددذ عالحددة را  داللددة إحاددابُة  الفرضــية ألاولــى:

ة" ملة زا بملن ألابعاد اإلاالُة لإلةاا   معت ش اإلاالُة للششزا  الاحتاادًة الجضابٍش و  ؤلاةاا  ملة التخاٍس

أربددة  7.435اإلايعددوبة لعددشا الخددوابم اإلاالُددة البالتددة  Tألابعداد اإلاالُددة، حُدد  أظددتش  هتددابج الاختبدداس بدألن 

دددة  2.262الجذ لُدددة البالتدددة  Tمدددً   0.000تعدددا ي  sig،  أن حُمدددة معدددتو  الذاللدددة 9عىدددذ معدددتو  الحٍش

 اددزا ًدددؤدي بىدددا إلددى سةدددض ةشملدددُة العددذم  حبدددوض التشملددُة البذًلدددة  الادددي تددىص علدددى أهددده،  0.05ً أحددا مددد

ش اإلاالُدددددة  توجدددددذ عالحدددددة را  داللدددددة إحادددددابُة بدددددملن عدددددشا الخدددددوابم اإلاالُدددددة  معدددددتو  ؤلاةادددددا  ملدددددة التخددددداٍس

ددددددة؛ رددددددزلص أظددددددتش  هتددددددابج الاختبدددددداس بددددددألن  ُددددددة البال Tللشددددددشزا  الاحتاددددددادًة الجضابٍش تددددددة اإلايعددددددوبة للممل اه

 0.05أحا مً  0.000تعا ي  sig أن حُمة معتو  الذاللة  2.262الجذ لُة البالتة  Tأربة مً  12.867

 ازا ًؤدي بىا إلى سةض ةشملُة العذم  حبوض التشملُة البذًلة  الاي تىص على أهده، توجدذ عالحدة را  

ش اإلاالُدة للشدشزا  الا دة؛ رمدا داللة إحادابُة بدملن اإلامل اهُدة  معدتو  ؤلاةادا  ملدة التخداٍس حتادادًة الجضابٍش

ُدددة  Tأربدددة مدددً  28.500اإلايعدددوبة لجدددذ ض حعددداب الىتدددابج البالتدددة  Tأظدددتش  هتدددابج الاختبددداس بدددألن  الجذ ل

 ادددزا ًدددؤدي بىدددا إلدددى سةدددض  0.05أحدددا مدددً  0.000تعدددا ي  sig أن حُمدددة معدددتو  الذاللدددة  2.262البالتدددة 

جدددذ عالحدددة را  داللدددة إحادددابُة بدددملن ةشملدددُة العدددذم  حبدددوض التشملدددُة البذًلدددة  الادددي تدددىص علدددى أهددده، تو 

ددة؛  أظددتش   ش اإلاالُددة للشددشزا  الاحتاددادًة الجضابٍش جددذ ض حعدداب الىتددابج  معددتو  ؤلاةاددا  ملددة التخدداٍس

ىددددة البالتددددة  Tهتددددابج الاختبدددداس بددددألن  الجذ لُددددة البالتددددة  Tأربددددة مددددً  47.489اإلايعددددوبة لجددددذ ض ظددددُولة الخٍض

 ادددزا ًدددؤدي بىدددا إلدددى سةدددض ةشملدددُة  0.05أحدددا مدددً  0.000تعدددا ي  sig أن حُمدددة معدددتو  الذاللدددة  2.262

العددددذم  حبددددوض التشملددددُة البذًلددددة  الاددددي تددددىص علددددى أهدددده، توجددددذ عالحددددة را  داللددددة إحاددددابُة بددددملن جددددذ ض 

ددة؛ ملددة حددملن أظددتش   ش اإلاالُددة للشددشزا  الاحتاددادًة الجضابٍش ىددة  معددتو  ؤلاةاددا  ملددة التخدداٍس ظددُولة الخٍض

الجذ لُدددددة  Tأربدددددة مدددددً  17.000اإلايعدددددوبة لجدددددذ ض تتملدددددة ألامدددددواض الخاصدددددة البالتدددددة  Tهتدددددابج الاختبددددداس بدددددألن 

 ادددزا ًدددؤدي بىدددا إلدددى سةدددض  0.05أحدددا مدددً  0.000تعدددا ي  sig أن حُمدددة معدددتو  الذاللدددة  2.262البالتدددة 

ةشملدددُة العدددذم  حبدددوض التشملدددُة البذًلدددة  الادددي تدددىص علدددى أهددده، توجدددذ عالحدددة را  داللدددة إحادددابُة بدددملن 

ددة؛ أمددا جددذ ض تتملددة ألا  ش اإلاالُددة للشددشزا  الاحتاددادًة الجضابٍش مددواض الخاصددة  معددتو  ؤلاةاددا  ملددة التخدداٍس

عىددذ معددتو   2.262الجذ لُددة البالتددة  T اددة أربددة مددً  3.851اإلايعددوبة لخابمددة اإلاالحددد تعددا ي  Tحُمددة 

 ادددددزا ًددددؤدي بىددددا إلددددى سةدددددض ةشملددددُة العددددذم  حبددددوض التشملدددددُة  0.05أحددددا مددددً  0.004تعددددا ي  sigالذاللددددة 
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لبذًلة  الاي تىص على أهه، توجذ عالحة را  داللة إحاابُة بملن حابمدة اإلاالحدد  معدتو  ؤلاةادا  ملدة ا

ة. ش اإلاالُة للششزا  الاحتاادًة الجضابٍش  التخاٍس

تم اختباس التشملُة الخاهُة  الاي تىص على أهه "ال توجذ عالحة را  داللة إحاابُة  : الفرضية ال:ا ية

ة" ملة  بملن ألابعاد املة اإلاالُة ش اإلاالُة للششزا  الاحتاادًة الجضابٍش لإلةاا   معتو  ؤلاةاا  ملة التخاٍس

اإلايعدددوبة للمعلومدددا  العامدددة عدددً الشدددشرة  Tزدددا ألابعددداد املدددة اإلاالُدددة، حُددد  أظدددتش  هتدددابج الاختبددداس بدددألن 

دة  2.262الجذ لُدة البالتدة  Tأربة مً  15.309البالتة  لدة ،  أن حُمدة معدتو  الذال9عىدذ معدتو  الحٍش

sig  ازا ًؤدي بىا إلى سةدض ةشملدُة العدذم  حبدوض التشملدُة البذًلدة  الادي  0.05أحا مً  0.000تعا ي 

تىص على أهه، توجذ عالحة را  داللة إحاابُة بملن اإلاعلوما  العامدة عدً الشدشرة  معدتو  ؤلاةادا  

دة؛ رمددا بلتدت حُمدة  ش اإلاالُدة للشددشزا  الاحتادادًة الجضابٍش للمعلومدا  الهامدة عددً اإلايعددوبة  Tملدة التخداٍس

أحدددا  0.000تعدددا ي  sig أن حُمددة معدددتو  الذاللددة  2.262الجذ لُدددة البالتدددة  Tأربدددة مددً  9.400الشددشرة 

 اددزا ًددؤدي بىددا إلددى سةددض ةشملددُة العددذم  حبددوض التشملددُة البذًلددة  الاددي تددىص علددى أهدده، توجددذ  0.05مددً 

ش اإلاالُددددة عالحدددة را  داللددددة إحاددددابُة بددددملن اإلاعلومدددا  الهامددددة عددددً الشددددشرة  معدددت و  ؤلاةاددددا  ملددددة التخدددداٍس

دددة؛ ردددزلص بلتدددت حُمدددة  ة  Tللشدددشزا  الاحتادددادًة الجضابٍش أربدددة  6.039اإلايعدددوبة لعُاظدددة اإلادددواسد ال شدددٍش

 ادزا ًدؤدي  0.05أحدا مدً  0.000تعدا ي  sig أن حُمدة معدتو  الذاللدة  2.262الجذ لُدة البالتدة  Tمً 

 الاددددي تددددىص علددددى أهدددده، توجددددذ عالحددددة را  داللددددة بىددددا إلددددى سةددددض ةشملددددُة العددددذم  حبددددوض التشملددددُة البذًلددددة 

ش اإلاالُدددددة للشدددددشزا  الاحتاددددددادًة  ة  معدددددتو  ؤلاةادددددا  ملددددددة التخددددداٍس إحادددددابُة بدددددملن ظُاظدددددة اإلاددددددواسد ال شدددددٍش

دددة؛  بلتدددت حُمدددة   2.262الجذ لُدددة البالتدددة  Tأربدددة مدددً  3.348اإلايعدددوبة للعُاظدددة الاجتماعُدددة  Tالجضابٍش

 ادددزا ًدددؤدي بىدددا إلدددى سةدددض ةشملدددُة العدددذم  0.05أحدددا مدددً  0.009تعدددا ي  sig أن حُمدددة معدددتو  الذاللدددة 

 حبددددددوض التشملدددددددُة البذًلدددددددة  الادددددددي تدددددددىص علدددددددى أهددددددده، توجدددددددذ عالحدددددددة را  داللدددددددة إحادددددددابُة بدددددددملن العُاظدددددددة 

دددة؛ رمدددا بلتدددت حُمدددة  ش اإلاالُدددة للشدددشزا  الاحتادددادًة الجضابٍش  Tالاجتماعُدددة  معدددتو  ؤلاةادددا  ملدددة التخددداٍس

 أن حُمددددة  2.262الجذ لُددددة البالتددددة  Tأربددددة مددددً  3.910الشددددشرة اإلايعددددوبة لعُاظددددة ألامددددً  العددددالمة ملددددة 

 ادددددزا ًدددددؤدي بىدددددا إلدددددى سةدددددض ةشملدددددُة العدددددذم  حبدددددوض  0.05أحدددددا مدددددً  0.004تعدددددا ي  sigمعدددددتو  الذاللدددددة 

التشملُة البذًلة  الاي تىص على أهه، توجذ عالحة را  داللة إحاابُة بملن ظُاظة ألامً  العدالمة ملدة 

دة؛ ردزلص حُمدة الششرة  معتو  ؤلاةاا  ملة ال ش اإلاالُة للشدشزا  الاحتادادًة الجضابٍش اإلايعدوبة  Tتخاٍس

 sig أن حُمددددددة معددددددتو  الذاللددددددة  2.262الجذ لُددددددة البالتددددددة  Tأربددددددة مددددددً  3.748للعُاظددددددة البُئُددددددة بلتددددددت 

 ادددزا ًدددؤدي بىدددا إلدددى سةدددض ةشملدددُة العدددذم  حبدددوض التشملدددُة البذًلدددة  الادددي  0.05أحدددا مدددً  0.005تعدددا ي 

ش  تددىص علددى أهدده، توجددذ عالحددة را  داللددة إحاددابُة بددملن العُاظددة البُئُددة  معددتو  ؤلاةاددا  ملددة التخدداٍس

ة.  اإلاالُة للششزا  الاحتاادًة الجضابٍش
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تدددددم اختبددددداس التشملدددددُة الخامعدددددة  الادددددي تدددددىص علدددددى أهددددده "ال توجدددددذ عالحدددددة را  داللدددددة  ال:ال:ـــــة: الفرضـــــية

ش اإلاالُدددددة للشدددددشزا  إحادددددابُة بدددددملن معدددددتو  ؤلاةادددددا  ملدددددة اإلاعلومدددددا  اإلاالُدددددة  رتاًدددددة ؤلاةادددددا   ملدددددة التخددددداٍس

ة اإلاذسجة  املة اإلاذسجة ملة بوسصة الجضابش"، حُ  بلتت حُمة  اإلايعدوبة إلاعدتو   Tالاحتاادًة الجضابٍش

الجذ لُددة  T اددة أربددة مددً  22.476ؤلاةاددا  ملددة اإلاعلومددا  اإلاالُددة ملددة الشددشزا  املددة اإلاذسجددة ملددة البوسصددة 

دددددة  2.262البالتددددة   0.05أحدددددا مدددددً  0.000تعددددا ي  sigحُمدددددة معددددتو  الذاللدددددة  ،  أن9عىدددددذ معددددتو  الحٍش

 ازا ًؤدي بىا إلى سةض ةشملُة العذم  حبوض التشملُة البذًلة  الاي تىص على أهده، توجدذ عالحدة را  

ش اإلاالُدة للشدشزا   داللة إحاابُة بدملن معدتو  ؤلاةادا  ملدة اإلاعلومدا  اإلاالُدة  رتاًدة ؤلاةادا  ملدة التخداٍس

ة ا  ملة اإلاذسجة ملة بوسصة الجضابش.الاحتاادًة الجضابٍش

تدددددم اختبددددداس التشملدددددُة العادظدددددة  الادددددي تدددددىص علدددددى أهددددده "ال توجدددددذ عالحدددددة را  داللدددددة لرابعـــــة: الفرضـــــية ا

ش اإلاالُدددة للشدددشزا   إحاددابُة بدددملن معددتو  ؤلاةادددا  ملددة اإلاعلومدددا  املدددة اإلاالُددة  رتاًدددة ؤلاةاددا  ملدددة التخدداٍس

ة اإلاذسجة  املة اإلاذسجة ملة بو  اإلايعدوبة إلاعدتو   Tسصة الجضابش"، حُ  بلتت حُمة الاحتاادًة الجضابٍش

الجذ لُدة  T ادة أربدة مدً  7.017ؤلاةاا  ملة اإلاعلوما  املة اإلاالُة ملة الششزا  املة اإلاذسجة ملدة البوسصدة 

دددددة  2.262البالتددددة   0.05أحدددددا مدددددً  0.000تعددددا ي  sig،  أن حُمدددددة معددددتو  الذاللدددددة 9عىدددددذ معددددتو  الحٍش

لعذم  حبوض التشملُة البذًلة  الاي تىص على أهده، توجدذ عالحدة را   ازا ًؤدي بىا إلى سةض ةشملُة ا

ش اإلاالُدددددة  داللددددة إحادددددابُة بدددددملن معدددددتو  ؤلاةاددددا  ملدددددة اإلاعلومدددددا  املدددددة اإلاالُدددددة  رتاًددددة ؤلاةادددددا  ملدددددة التخددددداٍس

ة املة اإلاذسجة ملة بوسصة الجضابش.  للششزا  الاحتاادًة الجضابٍش

 . الخاثمة5

مدددا  اإلاالُدددة  اإلاعلومدددا  املدددة اإلاالُدددة للشدددشزا  اإلاذسجدددة  املدددة بعدددذ تيلُدددا رتاًدددة ؤلاةادددا  ملدددة اإلاعلو 

اإلاذسجدددة ملدددة بوسصدددة الجضابدددش، تبدددمّلن مدددً خدددالض الىتدددابج اإلاتوصدددا إليهدددا أن الشدددشزا  اإلاذسجدددة ملدددة البوسصدددة 

ْعَتَبددة زاةُددة مددً حُدد   %65حددذمت مددً خددالض حوابمهددا اإلاالُددة رمُددة مددً ؤلاةادداحا  اإلاالُددة بيعددبة 
ُ
 اددة ت

س السمُددة  اددزا حعددص  ددَ م ملددة ؤلاةاددا  ع هددا  ةددد مددا أحددش 
َ
 
ْ
معُدداس الحددذ ألادوددذ ملددة اددزس الذساظددة لسددً املددة ُمل

الىاددام اإلاياظددبي اإلاددالة باإلملدداةة إلددى أحهددا لددم تتتددر بالخددذس الشدداملة عددً حددوابم اإلاالحددد، رددزلص لددم تتتددر 

شاددا اإلاالُددة حُدد  بلتددت وعددبة ؤلا   %22.15ةاددا  بالخددذس الشدداملة عددً معلوماتهددا املددة اإلاالُددة مددً خددالض تخاٍس

شادددددا اإلاالُدددددة، بِىمدددددا الشدددددشزا  املدددددة  %48.12ألامدددددش الدددددزي أد  إلدددددى عدددددذم رتاًدددددة إةاددددداحها بيعدددددبة  ملدددددة تخاٍس

 حدددذمت مدددً خدددالض حوابمهدددا اإلاالُدددة رمُدددة مدددً ؤلاةاددداحا  اإلاالُدددة بيعدددبة 
 
اإلاذسجدددة ملدددة البوسصدددة ادددة أًضدددا

ْعَتَبة زاةُة مً حُ  السمُة  ازا حعص معُاس الحذ ألادوذ ل 57%
ُ
دَ م ملدة ؤلاةادا  ع هدا  اة ت

َ
 
ْ
سدً املدة ُمل

س الىاددام اإلاياظددبي اإلاددالة، رددزلص الشددشزا  املددة اإلاذسجددة ملددة البوسصددة لددم تتوظددع ملددة ؤلاةاددا    ةددد مددا أحددش 

ة حُد  بلتددت وعددبة إةادداحها  شاددا العددىٍو  الادي اددة أعلددى مددً  %46.90عدً معلوماتهددا املددة اإلاالُدة ملددة تخاٍس
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ملدددة البوسصدددة ألامدددش الدددزي أد  إلدددى رتاًدددة ؤلاةادددا  بيعدددبة وعدددبة معدددتو  ؤلاةادددا  ملدددة الشدددشزا  اإلاذسجدددة 

شاا. 53%  ملة تخاٍس

ش اإلاالُددددة التىصــــيات: للشددددشزا  اإلاذسجددددة  املددددة اإلاذسجددددة ملددددة  مددددً أجددددا تيعددددملن رتاًددددة ؤلاةاددددا  ملددددة التخدددداٍس

 ، هتخذم بالتوصُا  التالُة:بوسصة الجضابش

  ة إعياء أامُة بالتة لخابمدة اإلاالحدد  خاصدة لجدذ ض ًيبغة على الششزا  الاحتاادًة الجضابٍش

تيدددددددوس التخ ُتدددددددا ، جدددددددذ ض الااتالزدددددددا ، جدددددددذ ض خعدددددددابش الخُمدددددددة، جدددددددذ ض اإلاعدددددددااما ، جدددددددذ ض 

دددداد  ماددددذاحُة  اإلاؤ هددددا   رشددددث اظددددتيخاحا  الحعددددابا  الذابىددددة  الددددذًون  اددددزا مددددً أجددددا ٍص

 ع ها؛ اإلاعلوما  اإلاالُة اإلاتتر

  ىدددة مدددع البىدددود هدددش  ملدددش س  تسُُدددث همدددار  عدددشا جدددذ ض حعددداب الىتدددابج  جدددذ ض ظدددُولة الخٍض

لُددددددة  26الاددددددي هددددددص عليهددددددا الخددددددشاس اإلاددددددؤس  ملددددددة   اإلاتعلددددددد بخواعددددددذ التخُددددددُم  اإلاياظدددددد ُة  2008جٍو

 ميتددو  السشدددوم اإلاالُددة  عشملدددها  رددزلص مذ هدددة الحعدددابا   حواعددذ ظدددملةاا،  اددزا مدددً أجدددا 

اد  رمُة ؤلاةااح  ا  اإلاالُة ملة رال الجذ لملن اإلاززوسًٍ؛ٍص

 ة بالتوظع أرةة ملدة ؤلاةادا  عدً معلوماتهدا املدة اإلاالُدة مدً  هوص ي الششزا  الاحتاادًة الجضابٍش

ة،  ازا مً أجا إعياء هاش  شاملة عً الششرة  عً وشاطها باليعبة  شاا العىٍو خالض تخاٍس

ش مالُة تلبي احتُاجا  معت ذميها؛  ل طشام اإلاهتمة بها  رزلص مً أجا تخذًم تخاٍس

 ش الادددي تيتدددوي علدددى ًيبغدددة علدددى الخدددابم ملن علدددى مهىدددة اإلاياظدددبة ملدددة الجضابدددش إعدددذاد همدددور  للتخددداٍس

اإلاعلوما  املة اإلاالُة تل  م به جمُع الششزا  الاحتاادًة الاي تماسط وشداطها داخدا الجضابدش، 

  ازا مً أجا ملمان الحذ ألادوذ مً اإلاعلوما  املة اإلاالُة؛

لعالحدة الادي تدشب  معدتو  ؤلاةادا  ملدة اإلاعلومدا  ادزس الذساظدة حا لىدا تتعدملة امً خالض  آفام ال:د :

ددة  اددزا  ش اإلاالُددة للشددشزا  الاحتاددادًة الجضابٍش اإلاالُددة  اإلاعلومددا  املددة اإلاالُددة بستاًددة ؤلاةاددا  ملددة التخدداٍس

ش اإلاالُددة،  ملدة اددزا الاددذد ًمسدً مواصددلة الذساظددا   ددد إعددذاد مؤشدش لخُدداط ؤلاةاددا  ملدة التخدداٍس عدً طٍش

 باإلةاا   اإلاتمخلة ملة:  ألابياث الاي لها عالحة

 ش اإلاالُة للششزا  الاحتاادًة  د سس ملة تتعُا أداء العوج اإلاالة؛  رتاًة ؤلاةاا  ملة التخاٍس

 ة؛  ؤلاةاا  اإلاياظبي  ميتضا  الذخوض إلى العوج اإلاالُة الجضابٍش

  ش اإلاالُددددة للشددددش زا  تشلتددددة ؤلاةاددددا  عددددً اإلاعلومددددا  اإلاالُددددة  املددددة اإلاالُددددة  عالح هددددا بملددددود  التخدددداٍس

 الاحتاادًة.

  



 

ومدي كفاًته في التقارير املالية للشركات املدرجة وغير املدرجة في بىرصة  SCFقىاعد إلافصاح وفق 
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 . قائمة املراج :6

 

ة اإلاياظ ُة. )أبوصٍذ رماض خلُتة، اإلا ةجمون( ماش: جامعة 2008إلذ ن ط،   اىذٍسسعً. ) (. الىاٍش

ة.  الاظسىذٍس

أجش رتاء  ؤلاةاا   حورمة الششزا  ملة جزب الاظ خماسا  العشبُة (. 2017باوض سبا ماجذ. )

ة. تيلُلُة. ألاجى ُة دساظة   الخااش ، ماش: اإلاىامة العشبُة للتىمُة ؤلاداٍس

(. أجش جود  اإلاعلوما  اإلاياظ ُة ملة الخوابم اإلاالُة على حشاسا  2017جمُا حعملن ااةا البذًشي. )

ممللة التشي للعلوم مسخذميها دساظة تيبُخُة ملة مملموعة مً الششزا  العشاحُة. 

ة، اإلامللذ   .(1د )العذ14الاحتاادًة  ؤلاداٍس

ش 2016حىان حعوم. ) (. أجش ؤلاةاا  اإلاياظبي على جود  الخوابم اإلاالُة ملة  ا تيبُد معاًملة التخاٍس

. زلُة الششزا  الاحتاادًة بوالًة ظيُث(اإلاالُة الذ لُة )دساظة تيبُخُة حوض بعض 

ة  علوم ال عُملة: جامعة ةشحا  عباط ظيُث   .1العلوم الاحتاادًة  التملاٍس

ؤلاةاا  اإلاياظبي الاظ باقة  اوعشاظاته على (. 2017ججا ي،   ةشا  اإلاالشي. )طالض ميمذ ال

 عمان، ألاسدن: داس ألاًام لليشش  التوصع. معت ذمي الخوابم اإلاالُة.

حُاط جود  اإلاعلوما  اإلاياظ ُة (. 2017طالض ميمذ علة الججا ي،   ساةذ زا م هاُث العبُذي. )

 عمان، ألاسدن: داس ألاًام لليشش  التوصَع. مً  جهة هاش معذ ها  معت ذميها.

الشتاةُة ملة ؤلاةاا  عً اإلاعلوما  (. 2017طالض ميمذ علة الججا ي،   ميمذ  ض ةت  هللا. )

 عمان، ألاسدن: داس ألاًام لليشش  التوصَع. اإلاياظ ُة.

 بملة  ، لبىان: اتياد اإلاااسم العشبُة. دعابم ؤلاداس  الاظ ةاتُملُة لالظ خماس.(. 2006عادض سصج. )

ة  التيبُد.(. 2010عادض سصج. )  إداس  ألاصما  اإلاالُة العاإلاُة مىاومة ؤلاصال  ؤلاداسي بملن الىاٍش

 ماش: مملموعة الىُا العشبُة.

ة اإلاياظبة.(. 2009عبذ الشحمان ابشااُم الحمُذ. ) اا، الععودًة: مستبة اإلالص ةهذ  هاٍش الٍش

 الوطىُة.

. زلُة 6(. ؤلاةاا  اإلاياظبي عً اإلا اطش اإلااشةُة  د سس ملة الشحابة عليها. 2012ء عىخة. )عال

 الاحتااد: جامعة حلص بعوسٍا.

 الخااش ، ماش: داس الستص العلمُة لليشش  التوصَع. اإلاياظبة الذ لُة.(. 1996علة ةضالة أبو التتو . )

يي. ) شي للمؤظعا  اإلاهىُة اإلاياظ ُة ملة مملاال  التألصُا الىا(. 2012ميمذ ميش،   مو  ى العٍو

 عمان، ألاسدن: داس  ابا لليشش. الخُاط العشا ؤلاةاا .
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ض ؤلاةاا  ملة الخوابم اإلاالُة ملة  ا تيبُد 2012ه ُا حلُا. ) ىة ملة تعٍض (. أامُة حابمة تذةخا  الخٍض

الاحتاادًة . زلُة العلوم 28-27الىاام اإلاياظبي اإلاالة )دساظة حالة مُىاء الجضابش(. 

ة  علوم ال عُملة: جامعة الجضابش   .3 التملاٍس

ة اإلاياظبة.(. 2007 لُذ هاجة الحُالة. )  ميشوسا  ألازادًمُة العشبُة اإلاتتوحة بالذهماسذ. هاٍش
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دزاطة كياطية لعيىة : وأثسها على الظيولة املصسفية 3هفاًة زأض املال وفم ملسزات باشل 

 طحخدام هماذج الباهالاظوق املالي الظعودي بالمً البىون املدزجة في 

Capital adequacy according to Basel III decisions and their impact on 

bank liquidity: A standard study of a sample of banks listed in the Saudi 

financial Market using the Panel models 

 2حياة هجاز د.  ،    1ابخظام . بوغدة د.ط
 ،L.E.O.D.D)) مخبر، الجضائش ،حُجل الطذًم بً ًحي،حامهت مدمذ 1

 jijel.dz-m.boughedda@univeibtiss  
 L.E.O.D.D  ،haynedjar@yahoo.fr)) مخبر ،،الجضائش حُجل الطذًم بً ًحي،حامهت مدمذ 2

 

خ الاظخالم:  :                06/08/2021جاٍس خ اللبٌى خ اليشش:               10/10/2021جاٍس    31/12/2021جاٍس
 

 

ٌ  ملشساث هفاًت سأط اإلااٌ وفمأزش الذساظت ئلى جدذًذ ذف هزه ته :ملخص نلى العُىلت اإلاطشفُت لهُىت  3باص

جم  مارج الباهاٌ.ه باظخخذامورلً  ،2019 -2012لفترة لعىق اإلاالي العهىدي السحت في بىً مذ 11ميىهت مً 

  لشبدُتا مخاؾش الائخمان،ط اإلااٌ )أحاهب هفاًت س ئلى اإلاطشفُت ت أخشي للعُىلت مخًحراث جفعحًر ماظخخذا

ٌ و  قهشث الىخائج أن ول مً هفاًت سأط اإلااٌ، مخاؾش الائخمان اإلالاظت باللشوع أ (، وكذوعبت ئداسة ألاضى

أما مخاؾش الائخمان اإلالاظت . اإلاطشفُت ئًجابا نلى العُىلت راث داللت ئخطائُت  وجإزشاإلاخهثرة والشبدُت 

ٌ  باألضٌى اإلاشجخت باإلاخاؾش   .اإلاطشفُت لتظلبا نلى العُى  جإزش لىنها  و فهي راث داللت ئخطائُت   وئداسة ألاضى

  .ج الباهاٌهمار ؛ العُىلت اإلاطشفُت؛ مخاؾش العُىلت؛3باٌص اجفاكُت هفاًت سأط اإلااٌ؛   الكلمات املفحاحية:

  .JEL:  G21،G28،G32  ،C33ثصييف 

Abstract: This study aims to determine the impact of capital adequacy according 

to Basel III decisions on the banking liquidity of a sample of 11 banks listed in the 

Saudi financial market for the period 2012-2019, using the Panel models. Other 

explanatory variables for liquidity have been used besides capital adequacy 

(credit risk, profitability, asset management ratio). The results showed that 

capital adequacy, credit risk measured by non-performing loans and profitability 

are statistically significant and positively affect bank liquidity. As for credit risk 

measured by risk-weighted assets and asset management, they are statistically 

significant and negatively affect bank liquidity. 

Keywords: capital adequacy; Basel III; Bank Liquidity; liquidity risk; Panel 

models. 

Jel Classification Codes: G21, G28. G32, C33 

________________________ 

لالمؤلف المرس 
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 . ملدمة: 1

جإدي البىىن دوسا مهما في اكخطاد العىق مً خالٌ وقُفها ألاظاظُت وىظُـ مالي مما 

 2008ألاصمت اإلاالُت ظىت  ذأزبدكذ . و وفي ملذمتها مخاؾش العُىلتً اإلاخاؾش مًجهلها جىاحه الهذًذ 

فشل الهذًذ مً البىىن في الخفاف نلى ظالمتها واظخلشاسها هدُجت حهشغها لهزه اإلاخاؾش، هما أزبدذ 

اإلاطشفُت ألامش الزي الطذماث الىاشئت نً هلظ العُىلت هزه ألاصمت غهف الىكام اإلاالي في مىاحهت 

(وهزا هُئا دفو باللائمحن نلى ئداسة ألانماٌ اإلاطشفُت لى ئ ث الشكابت اإلاطشفُت الذولُت) لجىت باٌص

والفشل اإلاالي وهزا الخفىحر في كىانذ جىكُمُت خماًت البىىن مً مخاؾش ؤلافالط لالبدث نً ظبل 

كامذ لجىت باٌص  ضالخاث الخىكُمُت الذولُتؤلا مىهشج أهثر ضشامت، وهدُجت لهزه ألاصمت والتي حهخبر 

ٌ  2فاكُتها باٌص اجبادخاٌ حهذًالث حذًذة نلى للشكابت اإلاطشفُت  ، 3هخج ننها لىائذ حذًذة ظمُت بباص

ض وكذ معذ أهم هزه الخهذًالث حىا إلاىاحهت اإلاخاؾش  هخوجلٍىه هب مً سأط ماٌ البىىن بهذف حهٍض

  .وألاصماث اإلاعخلبلُت الًحر مخىكهت

 إشكالية الدزاطة 1.1

الجذًذة نلى مدذداث الاظخلشاس اإلاالي في   ملشساتهاٌص للشكابت اإلاطشفُت في سهضث لجىت با 

البىىن مذث كذ ن، و العُىلت بط اإلااٌ ووعورلً مً خالٌ دنم مهاًحر هفاًت سأاللؿام اإلاطشفي 

 ًذة )مهُاس هفاًت سأط اإلااٌ (لهزه اإلاهاًحر الجذ الامخثاٌ  ُت نامت والبىىن العهىدًت خاضت ئلىلخلُجا

ض ورلً   هىا ئلى الدعاٌؤ خٌى ما ئرا وانوهزا ما دف، وجذنُم مشاهضها اإلاالُت  سظملتهامً خالٌ حهٍض

ض ظُىلت البىىن ٌ 3وفم اجفاكُت باٌص  مهُاس هفاًت سأط اإلااٌ وجللُل مخاؾش  العهىدًتعاهم في حهٍض

أزش هفاًت سأط اإلااٌ نلى ظُىلت البىىن العهىدًت بهذ  جدلُل و دساظتالعُىلت لذيها ورلً مً خالٌ 

شيالُت وبالخالي ظىداٌو ؤلاحابت نلى ؤلا  ،3باٌص  جفاكُتالُت الهاإلاُت وخاضت بهذ جىفُزها ألاصمت اإلاال

 الخالُت: 

لبىىن اإلاذسحت في في ااإلاطشفُت   نلى العُىلت 3مذي جأزحر هفاًت سأط اإلااٌ وفم ملشساث باٌص  ما

 ؟العىق اإلاالي العهىدي

 فسضيات الدزاطة  2.1

خطائُت لىفاًت سأط اإلااٌ نلى العُىلت اإلاطشفُت للبىىن ًىحذ أزش رو داللت ئشغُت ألاولي: الف

 اإلاذسحت في العىق اإلاالي العهىدي؛
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 للبىىن اإلاطشفُت العُىلت نلىإلاخاؾش الائخمان  خطائُتئ داللت روأزش  ًىحذالفشغُت الثاهُت: 

  ؛العهىدي اإلاالي العىق  في اإلاذسحت

 اإلاذسحت للبىىن اإلاطشفُت العُىلت نلى خطائُت للشبدُتداللت ئالثالثت: ًىحذ أزش رو الفشغُت 

 ؛العهىدي اإلاالي العىق  في

ٌ ليعبت ئ خطائُتئ داللت روأزش  ًىحذالفشغُت الشابهت:   اإلاطشفُت العُىلت نلى داسة ألاضى

 .العهىدي اإلاالي العىق  في اإلاذسحت للبىىن

الذساظت في جدلُل أزش هفاًت سأط اإلااٌ نلى : ًخمثل الهذف ألاظاس ي مً هزه أهداف الدزاطة 3.1

به ملشساث  ثالعُىلت اإلاطشفُت للبىىن العهىدًت مدل الذساظت ورلً مً خالٌ الترهحز نلى ما حاء

 فُما ًخظ هفاًت سأط اإلااٌ، ئغافت ئلى أهذاف أخشي أهمها:  3باٌص 

 ذًذة؛ الخهشف نلى أهم  الخهذًالث التي انخمذتها لجىت باٌص في ملشساتها الج 

  الخهشف نلى العُىلت اإلاطشفُت وأهمُتها وؾشق كُاظها؛ 

 الجضائشي مً هخائج الخجشبت العهىدًت ورلً بالىكش ئلى جلاسب الىكام اإلاطشفي  ظخفادةا

ل.    الىكامحن اإلاطشفُحن مً خُث الخطائظ ومطادس الخمٍى

ت والخؿبُلُت  : لخدلُم أهذاف الذساظت وؤلاخاؾت بمخخلفمىهج الدزاطة 4.1 حىاهبها الىكٍش

ًت سأط اإلااٌ والعُىلت اإلاطشفُت اإلاىهج الىضفي الخدلُلي مً أحل انؿاء هكشة خٌى هفا ظخخذمىاا

وهزا جدلُل هخائج الذساظت، هما اظخخذمىا اإلاىهج الاخطائي لذساظت أزش هفاًت سأط اإلااٌ نلى العُىلت 

لُل الاخطائي واظخخذام همارج الباهاٌ وهزا مً خالٌ اظخخذام أدواث الخد في البىىن العهىدًت 

 . Stata15بشهامج 

 الدزاطات الظابلة 5.1

ت للبىىن العُىلت مدذداثدساظت  ئلى الىسكتهذفذ هزه  : (Vodová, 2011)دساظت   -  في الخجاٍس

، جم كُاط العُىلت مً خالٌ أسبهت وعب )ألاضٌى 2009 ئلى 2001 مً فترةلل الدشًُ حمهىسٍت

ٌ ئلى  العائلت ٌ ، ألاضى ٌ  لىئ اللشوعوالاكتراع كطحر ألاحل،  الىدائو الى العائلت ألاضى  ألاضى

ل كطحر ألاحل(، اللشوع ئلى الىدائو والخم، جىضلذ الذساظت ئلى  بُاهاثال اهدذاس جدلُل باظخخذامو ٍى

نلى  ئًجابي بشيلأزشث  اللشوع نلى الفائذة ومهذالث اإلاخهثرة اللشوع ،اإلااٌسأط  هفاًتأن ول مً 

العُىلت، باليعبت نلى   ظلبي بشيل فلذ أزشث   اإلاالُت وألاصمت الخطخمالعُىلت اإلاطشفُت. أما 

 .عُىلتال نلى جأزحر لها لِغفللشبدُت 
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خىكُمي ال اٌاإلا سأط بحن الهالكت فدظهذفذ هزه الذساظت الى : (Distinguin et al., 2013) ت دساظ -

ىُتلذي البىىن  عُىلتالو  يي وأوسوبي ججاسي  بىً 781، وكذ شملذ الذساظت وسوبُتوألا  ألامٍش  أمٍش

ٌ  عخىي جم كُاط سأط اإلااٌ الخىكُمي مً خالٌ اإلا. 2006-2000 الفترةخالٌ  ئلى  سأط اإلااٌ مً ألاو

ٌ  ئحمالي ئلى ئحمالي ألاضٌى اإلاشجخت باإلاخاؾش، بِىما جم  سأط اإلااٌ مًألاٌو والثاوي  اإلاعخىي و  ألاضى

ل اإلاعخلش وفم اجفاكُت باٌص  العُىلت ئوشاء مإششكُاط العُىلت مً خالٌ  ، 3و ضافي الخمٍى

 سأط وعب جخفؼ البىىن أن أقهشث هخائج الذساظت(GMM) اإلاتزامىت اإلاهادالث همىرج باظخخذامو 

 طشفُت.اإلا العُىلت في الاهخفاع بعبب الخىكُمي مالها

لى ظُىلت مخؿلباث هفاًت سأط اإلااٌ ن : هذفذ هزه الذساظت ئلى مهشفت أزش (Nyaundi, 2015) دساظت -

ت في هُيُا ت في هُيُا  ي نلىجم اظخخذام جطمُم بدث وضف، و البىىن الخجاٍس حمُو البىىن الخجاٍس

(، وكذ جم كُاط هفاًت سأط اإلااٌ مً خالٌ سأط اإلااٌ ألاظاس ي 2014-2010)فترة خالٌ ال 43ونذدها 

ئلى أن جىضلذ الذساظت باظخخذام ؤلاخطاء الىضفي وجدلُل الاهدذاس والاسجباؽ ئلى ئحمالي الىدائو، و 

نلى ئًجابُت  لها جأزحراث هفاًت سأط اإلااٌ وحجم البىً ومهذٌ همى الىاجج اإلادلي ؤلاحماليول مً 

 اإلاطشفُت. العُىلت

 بىىنلل العُىلت مدذداث هذفذ هزه الذساظت ئلى الخهشف نلى :(Al-Homaidi et al., 2019) دساظت -

ت  بىمباي بىسضت في مذسجً ججاسي بى 37 مًكذ شملذ الذساظت نلى نُىت ميىهت ، و الهىذًت الخجاٍس

 والثابخت اإلاجمهت والخأزحراث GMM)) همارججم اظخخذام ، 2017 ئلى 2008 مً لفترةخالٌ ا

ٌ  ئلى الهائذ ووعبت البىً حجمهفاًت سأط اإلااٌ،  أقهشث الذساظت أن ول مً .والهشىائُت  لها ألاضى

ٌ  حىدة وعبت أن خحن في ،العُىلت نلى هبحر ئًجابي جأزحر  نلى الهائذ وعبتو  ٌ ألاضى  ئداسة وعبت، ألاضى

 العُىلت اإلاطشفُت. نلى هبحر ظلبي جأزحرلها وان   اإلالىُت خلىق 

 حهشع جدذد التي الهىامل الى فدظ الذساظت هزههذفذ : (Mohammad et al., 2020) دساظت -

ت )الخللُذًت ، اإلاخخلؿت و الاظالمُت(، وشملذ الذساظت  العُىلت مخاؾش إلاجمىنت مً البىىن الخجاٍس

 همىرج ظخخذامالىخائج با. وكذ جم جدلُل 2015 -1996 لفترةدولت خالٌ ا 21مً  بىً ججاسي  145نلى 

اللىانذ الطاسمت لىفاًت سأط وكذ بُيذ الىخائج أن  الهشىائي، الخأزحرمو همىرج  اللىخت بُاهاث اهدذاس

ٌ أما . العُىلت مخاؾشجشجبـ بشيل ظلبي ب الائخمان ومخاؾشاإلااٌ  لت والذًىن  العائلت ألاضى  ألاحل ؾٍى

 . لذساظتانُىت  للبىىن العُىلت مخاؾشب ئًجابي بشيل جشجبـ

 ميز الدزاطة عً الدزاطة الظابلة ًام   
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أظاط  نخباسهات سأط اإلااٌ والعُىلت اإلاطشفُت باجىاولذ الذساظاث العابلت ول مً هفاً   

ألاهكمت  ؾبُهت  اإلاالي  للبىىن وكذ جىضلذ ئلى هخائج مخخلفت ورلً بالىكش ئلى اخخالف ظخلشاس الا 

اإلاطشفُت مً حهت وهزا اخخالف أظالُب كُاط هزه اإلاخًحراث، وكذ حاءث هزه الذساظت لترهض نلى 

باإلغافت ئلى جؿبُم مجاٌ الذساظت نلى هكام مطشفي ًخمحز  3هفاًت سأط اإلااٌ وفم ملشساث باٌص 

 بالخىحه ئلى جؿبُم اإلاهاًحر الذولُت في مجاٌ الهمل اإلاطشفي.

 الىظسي للدزاطة إلاطاز  .2

 3هفاًة زأض املال وفم ملسزات باشل  1.2

 والتي أزشث بشيل هبحر نلى 2008ت أدسهذ لجىت باٌص للشكابت اإلاطشفُت بهذ ألاصمت اإلاالُت لعى

نامت والىكام اإلاطشفي خاضت بػشوسة ئدخاٌ ئضالخاث حذًذة نلى الخىكُم  كخطاديالاالىكام 

والتي  3ئر اكترخذ هزه اللجىت نذد مً الخًُحراث في ألاؾش الخىكُمُت للبىىن ظمُذ بباٌص  ،اإلاطشفي

ض سأط ماٌ وظُىلت البىىن مً خالٌ ئغافت مخؿلباث اخخُاؾي  شأط اإلااٌ ومهاًحر لحهمل نلى حهٍض

 .ُىلتحذًذة للع

 أهميتها مفهوم هفاًة زأض املال و1.1.2

اللىة اإلاالُت للبىً وكذسجه نلى  ظمبااٌ هملُاط إلاخاؾش البىً وحهشف حهخبر هفاًت سأط اإلا

لتزاماجه اى أداء جدمل مخاؾش الخعاسة، هما ًمىً الاشاسة ئليها أًػا هملُاط إلاالءة البىً أي كذسجه نل

(. وحهشف بأنها مذي مخاهت وكذسة سأط ماٌ البىً وأمىاله الخاضت Nguyen et al., 2021, p. 2اإلاالُت )

تى امخطاص مخاؾش وفشل الهملُاث نل في كُمت  هخفاعوالا همخاؾش نذم العذاد  الاظدثماٍس

مً خالٌ الذوس الزي جلهبه  في تها همُجىمً أ، و (248, ص 2018خضوسي,  و ث )الخٍشث الاظدثماسا

لى رلً ئص  الخعائش الًحر مخىكهت، ئغافت الخفاف نلى ظالمت واظخلشاس البىىن وكذستها نلى امخطا

ادة هفاًت  جإزش هفاًت سأط اإلااٌ في اإلاشهض اإلاالي للمطشف ونمله مً حاهب أن ألامىاٌ التي جدخجض لٍض

ذ وجلىي سأط ماٌ اإلاطشف وبالخالي بىاء مشهض مالي كىي ًخمخو باإلاشوهت والخىىم في مطادس  سأط اإلااٌ ظتًز

ل وكىىاث الا  ث  للبىىن ما ٌعاهم في اظخلشاس بِئت الهمل اإلاطشفيم ظدثماس،الخمٍى خضوسي,  و )الخٍش

 .(249 ص, 2018

  3 باشل اثفاكية  ات زأض املال الحىظيمي وفم مكوه 2.1.2

دخحن بهذما و حهذًالث حذًذة نلى سأط اإلااٌ  3أدخلذ اجفاكُت باٌص    أضبذ ًدشيل مً شٍش

دت ألاولى سأط اإلااٌ مً اإلاعخىي   2وان ًخيىن مً زالر ششائذ في باٌص  ( الزي Tier1) 1 وجمثل الشٍش
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ًخيىن مً سأط اإلااٌ اإلاذفىم وألاسباح يحر اإلاىصنت ًػاف ئليها أدواث سأط اإلااٌ يحر اإلاششوؾت بهىائذ 

ىلعم ئلى هىنحن سأط اإلااٌ العهمي مً اإلاعخىي  خ اظخدلاق، ٍو يحر متراهمت ويحر ملُذة بخاٍس

 ٌ ، ( و سأط اإلااٌ الاغافي مً اإلاعخىي CET1)الاو دت الثاوي فخخمثل في سأط اإلااٌ مً  ألاٌو أما  الشٍش

( والزي ًلخطش نلى أدواث سأط اإلااٌ اإلالُذة لخمغ ظىىاث نلى ألاكل واللابلت Tier2اإلاعخىي الثاوي )

وكذ خذد الخذ ألادوى إلاخؿلباث سأط اإلااٌ وفم ، (76, ص 2017ش  )خُذس شُخ العىق, لخدمل الخعائ

 (Hull, 2015, p. 358هما ًلي: ) 3اجفاكُت باٌص 

  ٌ الي سأط اإلااٌ مً اإلاعخىي وئحم 4.5٪ (CET1) ًجب أن ًيىن سأط اإلااٌ العهمي مً اإلاعخىي ألاو

 2( مً CET1) مً ألاضٌى اإلاشجخت باإلاخاؾش، وبالخالي جم سفو سأط اإلااٌ العهمي Tier1)) 6٪ألاٌو 

 ٌ ٌ  %4اإلااٌ مً وسفو اإلاعخىي ألاٌو لشأط   % 4.5 ( الى2%) وفم باص  .%6( ئلى 2)وفم باص

 نلى ألاكل مً  %8( 2واإلاعخىي 1اإلاعخىي  سأط اإلااٌ مً ًجب أن ًيىن ئحمالي سأط اإلااٌ )ئحمالي

 ألاضٌى اإلاشجخت باإلاخاؾش في حمُو ألاوكاث.

 ًخمثل ألاٌو في حن مً الاخخُاؾاث في سأط اإلااٌهما أغافذ لجىت باٌص للشكابت اإلاطشفُت هىن 

% ًخم جطمُمه للخفاف نلى سأط اإلااٌ مً خالٌ كُام البىىن 2,5بيعبت  اإلااٌمخضون اخخُاؾي لشأط 

ً اخخُا خللباث لمػاد ل هامش خماًتأما الثاوي فُخمثل في  ؾاث سأظمالُت خاسج فتراث الاحهادبخيٍى

لخلذًش العلؿاث  مشابه إلاخضون خفل سأط اإلااٌ ولىً مذي جؿبُله في بلذ مهحن مترونهى و  الذوسٍت

 ,Hull, 2015)٪2.5و ٪ 0 بحنخه ما جتراوح وعب و يهذف ئلى جىفحر الخماًت لذوسة أسباح البىىن و ، الىؾىُت

p. 359). 

نلى سأط اإلااٌ والعالفت الزهش فلذ  3وبىاء نلى الخهذًالث الجذًذة التي أدخلتها اجفاكُت باٌص 

جي  % و10.5عبت هفاًت سأط اإلااٌ الى اسجفهذ و ئلى  2013مً ًىاًش  بخذاءاظِخم جؿبُلها بشيل جذٍس

, 2019مهُذي,  و )ناشىس :مهذٌ هفاًت سأط اإلااٌ وفم الخاليوبالخالي فلذ أضبذ ، 2019ظىت ياًت 

 (101ص

       
 سأط اإلااٌ

مخاؾش العىق ) مخاؾش الدشًُل  (مخاؾش ؤلائخمان  ٌ  اإلاشجخت باإلاخاؾش ألاضى
     ٌ  وعبت هفاًت ساط اإلااٌ وفلا الجفاكُت باص

 نلة املصسفية في البىو الظيو  2.2

 الظيولة املصسفية  مفهوم1.2.2
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أهه  (1936لذي الهذًذ مً الباخثحن خُث أوضح هُجز ) ةمىغىم العُىلت أهمُت هبحر  خخلاللذ 

اإلاهامالث  خخُاحاث العُىلت:الخاسحُت فان هىان زالر دوافو ال  العىق والطذماث للُىد اهكش 

)الاظخفادة مً  )خاحض غذ الطذماث العلبُت( واإلاػاسبت )اخخُاحاث العُىلت لذي البىً(، الاخخُاؾي

( بأنها" Basel, 2008, p. 1وكذ نشفتها ). (Golubeva et al., 2019, p. 45فشص الاظدثماس اإلاعخلبلُت( )

ل همى ألاضٌى والىفاء بااللتزاماث نىذ  اظخدلاكها دون جىبذ خعائش يحر ملبىلت". كذسة البىً نلى جمٍى

ل فلذ  ل وظُىلت العىق، باليعبت لعُىلت الخمٍى وهىان هىنحن مً العُىلت اإلاطشفُت ظُىلت الخمٍى

ت مشاهضها  نشفتها لجىت باٌص للشكابت اإلاطشفُت بأنها" كذسة البىىن نلى الىفاء بالتزاماتها أو جطفُت وحعٍى

 ,Nikolaouأما باليعبت لعُىلت العىق فأشاس ئليها ) .(Chiaramonte, 2018, p. 7نىذ اظخدلاكها")

2009, p. 14) ل نلى ظهشه.ئُكطحر وبخيلفت مىخفػت وبخأزحر غ بأنها اللذسة نلى جذاٌو أضل في وكذ 

 املصسفية   الظيولة   مخاطس  2.2.2

ت اإلاطشفُت ئلى أن ئخذي الىقائف الشئِعُت ا ل  لتي جلىم بها البىىن هيحشحر الىكٍش جدٍى

م الخطىم العائلت ألامش الزي الا  ل أضىلهم الًحر العائلت راث اإلاخاؾش نً ؾٍش ظخدلاق مً خالٌ جمٍى

 .Mohammad et al., 2020, pكذ ًدعبب في نذم اظخلشاس البىً في دوسه همضود للعُىلت نىذ الؿلب )

، وبالخالي  ألاحل (، فمؿلىباث البىىن نادة ما جيىن آحاٌ اظخدلاكها كطحرة1 باإلالاسهت مو ألاضٌى

ل هُيل محزاهُتها الهمىمُت  ًجب نلى البىىن الخدىم بشيل دائم في ل  نخمادااجمٍى نلى جدٍى

(، ئر أهه وبمجشد نذم وحىد جىافم صمني بحن ألاضٌى Golubeva et al., 2019, p. 459) ظخدلاقالا 

َهشف خؿش (. و p. 44, 2017ق, والخطىم فان البىً ٌهشع هفعه لخؿش العُىلت)خُذس شُخ العى 

العُىلت بأهه نذم كذسة البىً نلى الىفاء بالتزاماجه اإلاالُت دون خعاسة ألاضٌى أو جىبذ هفلاث يحر 

 (.Singh & Sharma, 2016, p. 41) مشيىب فيها

  ملاًيع الظيولة املصسفية 3.2.2

 (  190-188, ص 2013اظخخذم الباخثىن مجمىنت مً ملاًِغ العُىلت هزهش أهمها: )الهلي, 

 جلِغ هزه اليعبت ألاضٌى اإلالُذة في كشوع يحر ظائلت، فاليعبت  وعبت : اللشوع ئلى ألاضٌى

ئلى فدشحر اليعبت اإلاىخفػت أما الهالُت مإشش نلى الخىظو في الاكتراع وبالخالي اهخفاع العُىلت، 

ذ للعُىلت  وغو  جخًحر هزه اليعبت مو حًحر حجم البىً.و مٍش

 و في نملُاث ؤلاكشاع، فيلما وعبت اللشوع ئلى الىدائو: جلِغ هزه اليعبت مذي اظخخذام الىدائ

 واهذ مإشش نلى مخضون أنلى مً العُىلت والهىغ صخُذ. ذاهخفػ
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  بما أن ألاضٌى العائلت : لها ئلى وعبت ألاضٌى العائلت ئلى ئحمالي ألاضٌى جخمحز بعهىلت وظشنت جدٍى

 هلذ دون خعاسة، فان هزه اليعبت جلِغ لىا أهمُت هزه ألاضٌى في هُيل أضٌى البىً.

 ظُت البىً للىدائو، وحشحر وعبت ألاضٌى العائلت ئلى الىدائو: جشهض هزه اليعبت بشيل أهبر نلى خعا

اللُمت أما  العُىلت، اثلبىىن نلى امخطاص ضذماإلاشجفهت لهزه اليعبت ئلى كذسة ا اللُمت

ادة خعاظُت البىً فُما ًخهلم بسخب الىدائو ) فدشحر  اإلاىخفػت لهزه اليعبت  ,Vodováئلى ٍص

2013, p. 65.) 

وعبت حًؿُت  ملُاظحن ئغافُحن للعُىلت: 2010هما ؾىسث لجىت باٌص للشكابت اإلاطشفُت ظىت 

ظائلت نالُت الجىدة وافُت لخدمل ( والتي تهذف ئلى غمان امخالن البىىن ألضٌى LCRالعُىلت )

ل اإلاعخلش) غًىؽ العُىلت في ألاحل اللطحر والتي تهذف ئلى حشجُو  (NSFRووعبت ضافي الخمٍى

ل أهثر اظخنلى الاخالبىىن   ,Chiaramonte & Casu)ملابل أضىلها العائلتا لشاس خفاف بمطادس جمٍى

2017, p. 140).  

 في البىون الظعودًة  3باشل اثفاكية   اكع ثطبيم هفاًة زأض املال وفمو   3.2

نلى جدعحن الخىكُم اإلاطشفي خاضت بهذ  (SAMA)نملذ مإظعت الىلذ الهشبي العهىدي 

مً خالٌ مداولت جؿبُم اإلاهاًحر الجذًذة التي وغهتها لجىت باٌص للشكابت  2008لعىت صمت اإلاالُت ألا 

في جىفُز ومشاكبت وعبت هفاًت سأط اإلااٌ لباٌص  الهشبي العهىدي اإلاطشفُت، فلذ بذأث مإظعت الىلذ 

)مإظعت الىلذ  % مً سأط اإلااٌ اإلادخفل به92، وشيلذ الفئت ألاولى أهثر م2013ًفي ًىاًش نام  3

(. هما أن حمُو البىىن العهىدًت أدسحذ وعبت هفاًت سأط اإلااٌ هما 34، ص 2015، العهىديالهشبي 

نلى ما ضشخذ به  . وبىاء  2012أضذستها في دٌعمبر  هلُماث التيورلً وفلا للخ 3أكشتها اجفاكُت باٌص 

، فان حمُو البىىن العهىدًت كذ أوفذ بمخؿلباث وعبت 2017مإظعت الىلذ الهشبي العهىدي ظىت 

هف غًت سأط مالها في نذة مشاخل ئلى ، بل ووضلذ مهذالث هفا3هفاًت سأط اإلااٌ بمىحب باٌص 

 ,.Bajwa et al) 2019اللشاس ملضما لجمُو البىىن الذولُت بنهاًت نام  اإلاهذٌ اإلاؿلىب وهزا كبل أن ًيىن 

2019, p. 4). 

 الدزاطة  مىهجية    .3

ت العهىدًت ا: مجحمع وعيىة الدزاطة  1.3 إلاذسحت في ًخيىن مجخمو الذساظت مً حمُو البىىن الخجاٍس

أما نُىت الذساظت فخخيىن مً البىىن اإلادلُت العهىدًت ، ) مدلُت وأحىبُت(العهىديظىق ألاظهم 
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بىً والتي جىفشث ننها اإلاهلىماث والبُاهاث اإلاالُت  11واإلايىهت مً العهىدي اإلاذسحت في العىق اإلاالي 

شة، بىً البالد، 2019 -2012لفترة صمىُت مخطلت مً  ، وجخمثل هزه البىىن في: بىً الشاححي، بىً الجٍض

اع، البىً ألاهلي الخجاسي، مجمىنت ظامبا اإلاالُت، البىً الهشبي الىؾني، البىً  بىً ؤلاهماء، بىً الٍش

ؿاوي.   العهىدي لالظدثماس، البىً العهىدي الفشوس ي والبىً العهىدي البًر

جخمثل مخًحراث الذساظت في اإلاخًحر الخابو الزي ًمثل العُىلت لحعسيف بمحغيرات الدزاطة:  ا  2.3

اظه مً خالٌ وعبت اللشوع ئلى ألاضٌى أي وعبت ألاضٌى يحر العائلت في اإلاطشفُت خُث جم كُ

ظُىلت مىخفػت ومخاؾش مدفكت البىىن، لزلً فان اللُم ألانلى ليعبت اللشوع نلى ألاضٌى حهني 

أما اإلاخًحر اإلاعخلل فهى وعبت هفاًت سأط اإلااٌ وكذ جم الخهبحر ننها مً خالٌ وعبت  ،ظُىلت أهبر

 ٌ ، ئر ًدشيل هزا ألاخحر مً ألاظهم الهادًت التي 3اإلاعخىي ألاٌو لشأط اإلااٌ والتي أكشتها اجفاكُت باص

ت أخشي  حهخبر اإلايىن ألانلى حىدة لشأط ماٌ البىً، باإلغافت ئلى جػمحن مخًحراث ، للعُىلت جفعحًر

ت اإلاهلىت في اإلاىاكو ؤلالىتروهُت للبىىن نُىت  ش العىٍى وكذ جم اخدعاب هزه اإلاخًحراث مً خالٌ الخلاٍس

 اث.والجذٌو الخالي ًبحن هزه اإلاخًحر ، 2019 -2012الذساظت خالٌ الفترة 

 : مخًحراث الذساظت1جدول 

 نذاد الباخثخحنئ : مًاملصدز
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TLTA  ًخم كُاط العُىلت مً خالٌ اللشوع البىىُت ئلى

.  مجمىم ألاضٌى

(Vodová, 2011) 

(Roman & Sargu, 2015) 
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CAR  3كُاط هفاًت سأط اإلااٌ وفم اجفاكُت باٌص  ًخم 

ٌ  اإلااٌ مً اإلاعخىي مً خالٌ سأط  ئلى مجمىم  ألاو

 ألاضٌى اإلاشجخت باإلاخاؾش.

(Basel Committee On 

Banking Supervision, 2011) 
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مخاؾش 

 الائخمان

NPL    ًخم كُاط مخاؾش الائخمان مً خالٌ اللشوع

 اإلاخهثرة ئلى ئحمالي اللشوع البىىُت . 

(Vodová, 2011) 

(Roman & Sargu, 2015) 

RWAA  وهى ملُاط ٌهىغ جفػُل اإلاخاؾشة إلادفكت

خم كُاظه مً خالٌ ألاضٌى اإلاشجخت  ألاضٌى ٍو

. 3باإلاخاؾش وفم اجفاكُت باٌص   ئلى ئحمالي ألاضٌى

(Toh, 2019) 

(Horváth et al., 2014) 

ًخم كُاظها مً خالٌ ضافي الذخل ئلى ئحمالي  ROE الشبدُت

 خلىق اإلالىُت.

(Al-Homaidi et al., 2019) 

(Roman & Sargu, 2015) 

 ئداسة

 ٌ  ألاضى

AM  ًخم كُاط ئداسة ألاضٌى مً خالٌ ألاسباح

.  الدشًُلُت ئلى مجمىم ألاضٌى

(Al-Homaidi et al., 2019) 
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 هموذج الدزاطة      3.3

والعُىلت اإلاطشفُت وعخخذم همىرج اهدذاس مً أحل دساظت الاسجباؽ بحن هفاًت سأط اإلااٌ 

هخبر هزا الىمىرج مىاظبا للذساظت ألهه ًأخز في الانخباس الخًحراث التي  بُاهاث اللىخت )همارج الباهاٌ(، َو

خم الخهبحر نً الىمىرج اإلاعخخذم   ي:ما ًل وفم جدذر مو الضمً وهزا الخطائظ اإلاخخلفت ليل بىً ٍو

                                               

 خُث:

TLTAجمثل اإلاخًحر الخابو : ،CAR  اإلاخًحر اإلاعخلل :  

 ) الخدىم أو الػابؿت( عخللت ألاخشي اإلااإلاخًحراث  فخمثل AMو NPL ،RWWA، ROAأما:  

 الثابث   اإلاهامالث،    : خذ الخؿأ،     

 املىاكشة الىحائج و 4.3

 ملحغيرات الدزاطة الوصفي الححليل  1.4.3

خالٌ خُث جم خعاب مخىظـ اإلاخًحراث  إلاخًحراث الذساظتؤلاخطاء الىضفي  (2)ًلذم الجذٌو 

 .2019 -2012الذساظت  فترة 
 إلاخًحراث الذساظت ؤلاخطاء الىضفي    :2 جدول 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 TLTA      0,6194 0,6299 0,6262 0,6531 0,7113 0,6428 0,6428 0,6450 محوطط

 CAR  0,1736 0,1678 0,1715 0,1649 0,1729 0,1791 0,1833 0,1799محوطط

 NPL 0,0197 0,0129 0,0105 0,0105 0,0117 0,0134 0,0167 0,0188 محوطط 

 RWAA  0,8571 0,8691 0,8611 0,9017 0,8876 0,8824 0,8639 0,8437 محوطط

 ROE  0,1374 0,1335 0,1335 0,13411 0,1147 0,1182 0,1343 0,1009 محوطط 

 AM 0,0375 0,0366 0,0355 0,0371 0,0365 0,0381 0,0390 0,0387 محوطط 

ت نُىت الذساظتانذاد الباخثخحن ئمً  املصدز:  نخمادا نلى اللىائم اإلاالُت للبىىن الخجاٍس

ًخهلم بىفاًت سأط اإلااٌ فان البىىن العهىدًت نُىت الذساظت  الجذٌو أناله وفُما مً خالٌ 

اث نالُت مً هفاًت سأط اإلااٌ خالٌ ظىىاث الذساظت وأنلى بىث حر مً الخذ ألادوى خللذ معخٍى

ٌ خؿإلا ٌ خعب  (%6 )لباث سأط اإلااٌ مً اإلاعخىي ألاو ما بحن مخىظـ اليعبت  خُث جشاوح ،3اجفاكُت باص

اث نالُت مً هفاًت سأط اإلااٌ ججهلها أكل 18و 16% %، وبالخالي فالبىىن العهىدًت جخمخو بمعخٍى

واهذ شبه معخلشة خُث  عُىلت فلذللباليعبت ، أما ظخلشاسهانشغت للمخاؾش وحهضص مً هفاءتها وا

جداد % وهي أكل مً اليعبت التي أوص ى بها اإلاجلغ الهالمي لال71%و  61 ما بحن مخىظـ اليعبت حجشاو 



 

 وأثسها على الظيولة املصسفية 3هفاًة زأض املال وفم ملسزات باشل 

41 

شبه معخلشة نلى مذي هي ألاخشي  فلذ واهذ باليعبت لباقي اإلاخًحراث  ،٪(80٪ ئلى 70) الائخماوي

 .ظىىاث الذساظت

 طثحليل مصفوفة الازثبا  2.4.3 

 هخائج مطفىفت الاسجباؽ: 3جدول 
AM ROE RWAA NPL CAR TLTA  

     1 TLTA 

    1 0.019- CAR 

   1 0.164- 0.177- NPL 

  1 0.178- 0.065- 0.338 RWAA 

 1 0.444- 0.001- 0.291- 0.131- ROE 

1 0.574 0.376- 0.169 0.009- 0.286 AM 

 Stata15مً ئنذاد الباخثخحن انخمادا نلى بشهامج  املصدز:

  ً جىضح مطفىفت الاسجباؽ الترابـ بحن اإلاخًحراث اإلاعخللت، فارا وان الاسجباؽ هبحرا بحن مخًحًر

الخالي ظخكهش مشيل أهثر ظُيىن مً الطهب نٌض جأزحر ول منهما نلى اإلاخًحر الخابو وبمعخللحن أو 

واهذ  حن اإلاخًحراث خُثنذم وحىد اسجباؽ هبحر بهالخل هذد، ومً الجذٌو أناله اإلاخي الاسجباؽ الخؿ

ٌ أ هذدة مما ٌهني نذم وحىد نالكت خؿُت مخ (%57)هبر كُمت لالسجباؽ  بحن الشبدُت ووعبت ئداسة ألاضى

 بحن اإلاخًحراث اإلاعخللت.

 ثلدًس هماذج الباهال واخحياز الىموذج املالئم للدزاطة  3.4.3

هلىم بخلذًش مهلماث الىمىرج باالنخماد نلى ظلعلت البُاهاث اإلالؿهُت نبر الضمً ورلً مً 

(، FEM(، همىرج الخأزحراث الثابخت )PRMالىمىرج الخجمُعي) جلذًش الىمارج الثالزت للباهاٌ:خالٌ 

 ( واإلالاسهت بُنهما واخخُاس الىمىرج اإلاىاظب للذساظت.REMهمىرج الخأزحراث الهشىائُت  )
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 جلذًش مهلماث الىمىرج وفم الىمارج الثالر للباهاٌ  :4جدول 

ةياملحغيرات الحفظ  هموذج ألاثس الحجميعي ًر

(PRM) 

 هموذج الحأثيرات الثابحة

 ((FEM 

 هموذج الحأثيرات العشوائية

(REM) 

CAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0. 2292939- 

(0.101) 

-0. 2126837 

(0.034) 

-0. 2211855 

(0.020) 
NPL -2.036121 

(0.005) 

-0. 8811948 

(0.044) 

-1.001174 

(0.015) 
RWAA 0. 2200234 

(0.000) 

0. 3523849 

(0.000) 

0. 3285264 

(0.000) 
ROE -0. 5985699 

(0.001 ) 

-0. 3025885 

(0.009) 

-0. 3219804 

(0.003) 
AM 5.884945 

(0.000) 

2.913519 

(0.005) 

3.3342555 

(0.000) 
 0. 3715483 (cالثابد )

(0.000) 

0.3107931 

(0.000) 

0.32146555 

(0.000) 
Number of obsevation 88 88 88 

R-squared 0.4302 0.8870 - 

Adjusted R-squared 0.3954 0.8635 - 

Prob (F-Stat) 0.0000 0.0000 0.0000 

 (3، 2، 1م اإلالخ ) Stata 15بشهامج خحن انخمادا نلى مخشحاث ثنذاد الباخئ: مً املصدز

هلىم باإلافاغلت بُنها بهذف الىضٌى ئلى الىمىرج اإلاىاظب للباهاٌ  بهذ جلذًش الىمارج الثالر

 للذساظت ورلً مً خالٌ مجمىنت مً الاخخباساث:

  الحجميعياملفاضلة بين الىموذج(PRM)  (وهموذج الحأثيرات العشوائية(REM:   وعخهحن

وجطاى فشغِخه  REM) و ) (PRM)للمفاغلت بحن الىمىرححن Pagan and Breusch باخخباس

 والخالي:

H0:  الىمىرج الخجمُعي هى ألافػل(. ال ًىحذ جأزحراث نشىائُت( 

H1 :  الخأزحراث الهشىائُت هى ألافػل( همىرج)ًىحذ جأزحراث نشىائُت. 

بحن الجذٌو   هخائج هزا الاخخباس:دهاه أٍو
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 and Pagan  Breuschهخائج اخخباس   : 5جدول 

 Stata.15 بشهامجنذاد الباخثخحن باالنخماد نلى مخشحاث ئ: مً املصدز

ًخم كبٌى الفشغُت  وبالخالي  5 %مً وهي أكل (P=0.00)اللُمت الاخخمالُت  أن خخباس الا جبحن هخائج 

 .ملاسهت بالىمىرج الخجمُعي  الهشىائي هى ألافػلألازش  همىرج ، أي أن (H1) البذًلت

 املفاضلة بين الىموذج الحجميعي(PRM) وهموذج الحأثيرات الثابحة(FEM) مً أحل اإلافاغلت :

 :حنفشغِخورلً مً خالٌ اخخباس  وعخهحن باخخباس فِشش اإلالُذ (FEM) و (PRM)بحن الىمىرححن

 .(ًىحذ جأزحراث زابخت ) H1، والفشغُت (ال ًىحذ جأزحراث زابخت) H0الفشغُت 

 (P=0.000% )5 هي دالت اخطائُا نىذ و( F=29.11) ( ًدبحن أنstata.15)بشهامج  مً خالٌ مخشحاث

  .همىرج الخأزحراث الثابخت هى ألافػلأي أن ، H1الخالي ًخم كبٌى الفشغُت البذًلتوب

 ملفاضلة بين الىموذج الحأثيرات الثابحةا(FEM)  (وهموذج الحأثيرات العشوائية(REM ًخم :

وظِخم اخخباس فشغِخحن:  Hausman مً خالٌ اخخباس FEM) و) (REM) اإلافاغلت بحن الىمىرححن

التي جىظ أن  H1غُت ش هى ألافػل والفالتي جىظ أن همىرج الخأزحراث الهشىائُت  H0 الفشغُت

 :ًبحن هخائج هزا الاخخباس دهاهٌ أهى ألافػل، والجذو  الثابختهمىرج الخأزحراث 

 Hausmanهخائج اخخباس   :6حذٌو 

 

 

 Stata.15 بشهامجلى مخشحاث ننذاد الباخثخحن باالنخماد ئ: مً املصدز

ئلى وحىد  لتي حشحر ا H0 وبالخالي هلبل الفشغُت   %5وهي أهبر مً  ( p=0.9390)جبحن هخائج الاخخباس أن 

 ىمىرج الخأزحراث الهشىائُت أهثر مالءمت ملاسهت بىمىرج الخأزحراث الثابخت.ف وبالخالي جأزحراث نشىائُت،

نلى هفاًت سأط اإلااٌ أزش أن الىمىرج اإلاىاظب لخلذًش مً خالٌ الىخائج العابلت ًكهش لىا  

 العُىلت اإلاطشفُت هى همىرج الخأزحراث الهشىائُت.

مً أحل الخأهذ أن همىرج الخأزحراث الهشىائُت ال ٌهاوي مً مشاول كُاظُت هلىم باخخباس ول 

 :اخخباس نذم ججاوغ الخباًً مً الاسجباؽ الزاحي لألخؿاء و 

162.89 chibar2(01) 

0.0000 Prob > chibar2 

1.26 chi2(5) 

0.9390 Prob>chi2 
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 اخخباس باظخخذامالزاحي لألخؿاء  الاسجباؽنً ًخم الىشف  :اخحباز الازثباط الراجي لألخطاء 

Wooldridge ( 349 ص ,2019حُاللي,  و ششوقى)،را واهذ كُمت فاprob  ًُيىن فع %5أكل م

بحن  ،لألخؿاءفلِغ هىان اسجباؽ راحي  %5ا واهذ أهبر مً رئ أما ،خؿاءهىان اسجباؽ راحي لأل  ٍو

 هخائج الاخخباس: الجذٌو الخالي

 الاخخباس الزاحي لألخؿاءهخائج : 7جدول 

12.539 F( 1, 10) 

0.0053 prob> F 

  Stata15 بشهامج : مً ئنذاد الباخثخحن انخمادا نلى مخشحاثاملصدز
وبالخالي  %5مً كل وهي أ 0.0053 حعاوي  ن اللُمت الاخخمالُتأًكهش مً خالٌ الجذٌو أناله     

 مشيلت الاسجباؽ الزاحي لألخؿاء. الىمىرج ٌهاوي مًف

 فشغِخحن خخباس ا مً خالٌالخباًً  ججاوغنذم  خخباس هلىم با :الحباًً دم ثجاوعاخحباز ع 

حعاوي نذم التي جىظ نلى  H1والفشغُت  حعاوي ججاوغ الخباًًالتي جىظ نلى  H0 الفشغُت

 ،(H0فال جىحذ مشيلت نذم الخباًً ) الفشغُت  %5هبر مً أ Probرا واهذ كُمت فا ،ًججاوغ الخباً

 .(H1) الفشغُت نذم ججاوغ الخباًً فهىان مشيل  %5كل مً أما ئرا واهذ أ

 هخائج اخخباس نذم ججاوغ الخباًً :8جدول 
18 .11 chi2 (11) 

0.0791 Prob>chi2 

  Stata15 بشهامجد الباخثخحن انخمادا نلى مخشحاث نذائ: مً املصدز          

أي  ،H0الفشغُت هلبل وبالخالي  %،5 مً هبر أ (Probالاخخمالُت ) لُمتالٌو هالخل أن مً خالٌ الجذ  

 ٌهاوي مً مشيلت نذم ججاوغ الخباًً.ال    همىرج ألازش الهشىائيأن 

 الاسجباؽجبحن لىا هخائج الاخخباساث العابلت أن همىرج الخأزحراث الهشىائُت ٌهاوي مً مشيلت    

لت جصخُذ ألاخؿاء في بُاهوهالج هاجه  وبالخالي ظىف الزاحي لألخؿاء اث اإلاشاول باظخخذام ؾٍش

التي جأخز بهحن الانخباس  panels corrected standard errors (PCSE) اإلالؿهُت العالظل الضمىُت

والىخائج  ، (350ص , 2019حُاللي,  و )ششوقى مشيلت الاسجباؽ الزاحي لألخؿاء ونذم ججاوغ الخباًً

 ي:مىضخت هما ًل

 

 



 

 وأثسها على الظيولة املصسفية 3هفاًة زأض املال وفم ملسزات باشل 

45 

 
 

xtpcse TLTA CAR NPL RWAA ROE AM 
Linear regression, correlated panels corrected standard errors (PCSEs) 
Group variable:   ind                           Number of obs     =         88 
Time variable:    YEAR                          Number of groups  =         11 
Panels:           correlated (balanced)         Obs per group: 
Autocorrelation:  no autocorrelation                          min =          8 
                                                              max =          8 
Estimated covariances      =        66          R-squared         =     0.4302 
Estimated autocorrélation =         0          Wald chi2(5)      =     114.91 
Estimated coefficients     =         6          Prob > chi2       =     0.0000 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |           Panel-correctes 
        TLTA |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
         CAR |  -.2292939   .0889346    -2.58   0.010    -.4036026   -.0549853 
         NPL |  -2.036121   .6416722    -3.17   0.002    -3.293775   -.7784663 
        RWAA |   .2200234   .0315649     6.97   0.000     .1581573    .2818894 
         ROE |  -.5985699   .1074947    -5.57   0.000    -.8092556   -.3878842 
          AM |   5.884945   .6367061     9.24   0.000     4.637024    7.132866 
       _cons |   .3715483   .0424072     8.76   0.000     .2884318    .4546648 
------------------------------------------------------------------------------ 

 Stata15بشهامج   مخشحاث : املصدز

وبالخالي فالىمىرج  (F=0.000)ت اخخمالُت فِششحشحر الىخائج النهائُت لخلذًش الىمىرج أن كُم

والزي حهني أن اإلاخًحراث اإلاعخللت جفعش اإلاخًحر الخابو بــ    R²=43%مهىىي، ئغافت ئلى رلً فان كُمت 

 دساحها في هزه الذساظت.أما باقي اليعبت فخهىد إلاخًحراث أخشي لم ًخم ئ 43%

 ثفظير الىحائج  4.4.3 

ٌ نلى ليعبت ألا  اللُمت نة ئلى أشاس ؤلا  كبل جدلُل وجفعحر الىخائج ججذس   اللشوع نلى ألاضى

، أي نىس ي بشيل الىخائجظخيخاج ا ًجبوبالخالي  رهبأ ظُىلت ومخاؾش للبىىن أكل ظُىلت مشهض حهني

  صخُذ. والهىغ العُىلت نلى العلبي الخأزحر حهني للمهاملاإلاىحبت  ؤلاشاسةأن 

مما  -0.22وأن اإلاهامل ظلبي  خطائُتئاإلااٌ راث داللت  وعبت هفاًت سأط الىخائج أنأقهشث   

ن أر ئ للبىىن العهىدًت مدل الذساظت، اإلاطشفُت العُىلتٌشحر ئلى جأزحر ئًجابي لىفاًت سأط اإلااٌ نلى 

ادة في  ادة اللشوع نلى  لى اهخفاعئبىخذة واخذة ًإدي وعبت هفاًت ساط اإلااٌ الٍض ألاضٌى )ٍص

مىً جفعحر هزا الخأزحر ؤلاًجابي م 0.22 بالعُىلت واهخفاع مخاؾشها(  لباسص الذوس اً خالٌ وخذة، ٍو

مً  العهىدًت اإلاالي للبىىن ظخلشاس الا في جدلُم  3جفاكُت باٌص اسأط اإلااٌ وفم ه هفاًت الزي جلهب واإلاهم

ض تها اإلاطشفُت )جللُل ظلىن اإلاخاؾشة أوشؿ نلى اإلاخاؾش وهزا الخأزحر ظدُهابانلى تها كذس  خالٌ حهٍض

خفؼ مخاؾشها لذيها( مما ٌهضص مً ط اإلااٌ وفم أن هفاًت س أنخباس وهزا با ،ظُىلتها اإلاطشفُت ٍو

ادة في هفاًت سأط اإلااٌ في  ،اإلافشؾت لذي البىىن ةهذفها الخذ مً اإلاخاؾش  3اجفاكُت باٌص  هما جإدي الٍض

ادة كذستها نلى امخطاص الخعائش مما ًإدي ادة الثلت لذي الهمالء هدُجت ٍص ئلى  البىىن العهىدًت ئلى ٍص
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ذ مً ألاضٌى العائلت للىفاء بااللتزاماث اإلاالُت كطحرة  ذ مً الىدائو وبالخالي الاخخفاف باإلاٍض حزب اإلاٍض

  وهزا دساظت (Nyaundi, 2015) دساظت   و  (Vodová, 2011) دساظت ألاحل. جخىافم هزه الذساظت مو

(Mohammad et al., 2020). 

داللت  راث الائخمانمخاؾش والتي حهبر نً  (NPL)هما أقهشث الىخائج أن اللشوع اإلاخهثرة          

لعُىلت اإلاطشفُت للبىىن نلى ا( NPLئلى جأزحر ئًجابي لـ)ٌشحر مما  -2.03اإلاهامل ظلبي و أن خطائُتئ

ادة فيخُث ان ، تالعهىدً ادة  ((NPLالٍض بىخذة واخذة ًإدي الى اهخفاع اللشوع نلى ألاضٌى )ٍص

ادة اللشوع اإلاخهثرةوجفعش هزه الىدُجت أ، 2.03( ب واهخفاع مخاؾشها العُىلتمعخىي  للبىىن  ن ٍص

ئنادة الىكش  باداسة البىىن العهىدًت ئلى ذفوالعهىدًت ًمىً أن جإزش ظلبا نلى سبديها وئهخاحُتها مما ً

بهذف الخللُل مً أوشؿت اللشوع اإلاطشفُت وبالخالي الاخخفاف  التي جخهلم بأضىلهاظتراجُجُاتها افي 

ذ مً ألاضٌى العائلت وهزا ما  مو  وجخفم هزه الىدُجت لتها اإلاطشفُت،نلى ظُى باإلًجاب ًإزش باإلاٍض

ٌ  فُما ًخظا أم، (Mohammad et al., 2020) دساظتوهزا  (Vodová, 2011)دساظت   اإلاشجخت ألاضى

ٌ  حهىغو  مخاؾش الائخمانأًػا نلى والتي حهبر  (RWAA)باإلاخاؾش   فهي جفػُل اإلاخاؾشة إلادفكت ألاضى

لبىىن اظُىلت نلى  (RWAA)لـ  ظلبي جأزحرلى ئمما ٌشحر ، 0.22ًجابي ئاإلاهامل  نأو خطائُت راث داللت ئ

ادة ر أنئ ،الذساظتنُىت  ادةلى ئبىخذة واخذة ًإدي  (RWAAفي ) الٍض  ب معخىي ألاضٌى يحر العائلت ٍص

زحر العلبي أن البىىن التي هز الخأ ٍمىً جفعحر و هخفاع معخىي العُىلت وصٍادة مخاؾشها(، ئ) 0,22

ذ مً الائخمان مما كذ فل بأضٌى راث مخاؾش أنلى( جخىظو لى اإلاخاؾشة )جدخجمُل ئ أهثر في ئوشاء اإلاٍض

الزي  (Yong Toh, 2019) هزه الىدُجت مو دساظتفم وجخٌهشغها إلاشاول هلظ العُىلت اإلاطشفُت، 

ادة في أهبر ئخماهُتاالبىىن التي جخدمل مخاؾش ن جىضل ئلى أ ( ئ ؾش اخاإلااإلاشجخت بألاضٌى ) ٍص لى ألاضٌى

ذ مً ألا لى خلم ئجمُل   العائلت.  خطىمها  هؿالكا مًايحر العائلت ضٌى اإلاٍض

وأن  خطائُتئراث داللت الهائذ ئلى خلىق اإلالىُت ن وعبت لىخائج أا مً حهت أخشي أقهشث  

ادة ي أأ ،مدل الذساظتالبىىن  ظُىلتلى جأزحر ئًجابي للشبدُت نلى مما ٌشحر ئ -0.59اإلاهامل ظلبي ن ٍص

خفاع ئه، وبالخالي 0.59ٌ يحر العائلت ب معخىي ألاضى خفاع ئهًإدي ئلى واخذة  الشبدُت بىخذة

ادة معخىي العُىلت لذي هزه البىىن، وجخهاسع هزه الىدُجت  اإلاخاؾشة راث الطلت، و هى ما ٌهني ٍص

‐Al) مو دساظت Homaidi et al., 2019). 

مما  )5.88(اإلاهامل اًجابي و خطائُتئراث داللت ئداسة ألاضٌى وعبت بُيذ الىخائج أن وأخحرا   

مىً جفعحر الىدُجت أن البىىن ظُىلت البىىن مدل الذساظتٌشحر ئلى جأزحر ظلبي إلداسة ألاضٌى نلى  ، ٍو
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هثر في مىذ اللشوع اضىلها في جىلُذ ألاسباح جخىظو أخخذام وئداسة ظلتي لذيها كذسة وهفاءة نالُت في اا

‐Al)دساظت مو  الىدُجت  جخفم هزهو  .خخفاف بأضٌى ظائلتمً الا  ء بذٌللهمال Homaidi et al., 

2019). 

 ة خاثم. 4

  البىىننلى ظُىلت  3وفم اجفاكُت باٌص  سأط اإلااٌ هفاًتخاولىا في هزه الذساظت جدلُل أزش   

، وكذ اظخخذمىا في هزه 2019-2012العهىدًت اإلاذسحت في العىق اإلاالي العهىدي خالٌ الفترة 

العُىلت اإلااٌ  نلى  أزش هفاًت ساطالذساظت همارج الباهاٌ وانخمذها نلى همىرج آلازاس الهشىائُت لخلذًش 

جىضلىا مً خالٌ هزه الذساظت الى الىخائج  و اإلاطشفُت الزي جبحن أهه هى افػل همىرج للذساظت 

 الخالُت:

  اث مشجفهت مً هفاًت سأط اإلااٌ خُث خللذ جخمخو البىىن العهىدًت مدل الذساظت بمعخٍى

 ؛3اجفاكُت باٌص وفم ما هطذ نلُه  أهثر مً الخذ ألادوى مً مخؿلباث سأط اإلااٌ 

 نلُه هطذ ما وفمن هفاًت سأط اإلااٌ جىضلذ الذساظت ئلى أ  ٌ  زشإ جخطائُت و راث داللت ئ 3 باص

، أي ولما اا نلى العُىلت اإلاطشفُت التي جم كُاظها مً خًجابئ سجفهذ الٌ اللشوع نلى ألاضٌى

ادة العُى  ت سأط اإلااٌ وفم ن هفاًلت اإلاطشفُت، وجبحن هزه الىدُجت أهفاًت سأط اإلااٌ أري رلً ئلى ٍص

ض  3دخلتها نليها باٌص الخهذًالث التي أ وؾبلتها البىىن العهىدًت نُىت الذساظت ظاهمذ في حهٍض

 ظُىلتها اإلاطشفُت؛

 ت ا لىجىضلذ الىخائج أًػا ئ ادة  لعهىدًت نُىت الذساظتأن ظُىلت البىىن الخجاٍس جضداد مو ٍص

ادة اللشوع اإلاخهثرة في البىىن العهىدًت اللشوع اإلاخهثرة التي حهبر نً مخاؾش الائخمان ، ئر أن ٍص

ًجاب نلى ظُىلتها اإلاطشفُت. هما أقهشث ئلى الخللُل مً مىذ اللشوع وهى ألامش الزي ناد باإل  دفهها

ووعبت  ضٌى اإلاشجخت باإلاخاؾش والتي حهبر هزلً نً مخاؾش الائخمانالىخائج مً حهت أخشي أن ألا 

 ٌ  البىىن العهىدًت مدل الذساظت؛ ظُىلتنلى  ظلبا ئخطائُت وجإزش راث داللت  ئداسة ألاضى

  اإلاطشفُت العُىلتئًجابا نلى  جإزشو خطائُت راث داللت ئ الشبدُت أخحرا، جىضلذ الىخائج أن . 

 نلى غىء هزه الىخائج هخلظ ئلى اكتراح مجمىنت مً الخىضُاث: 

 اث هفاًت سأط اإلااٌ والعُىلت ورل نلى  ًيبغي ً البىىن العهىدًت مىاضلت مشاكبت معخٍى

ىهاث ا خخباساث الػًـ إلاىاحهت آزاس ألاصمت الخالُت وألاصماث التي مً باالنخماد نلى وغو ظِىاٍس

   شأنها أن جدذر معخلبال.
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 بي نلى العُىلت للذ ظاهمذ ألاؾش الخىكُمُت التي جىكم نمل البىىن العهىدًت في الخأزحر ؤلاًجا

 تاإلاطشفُت ألامش الزي ًمىً الاظخفادة مىه مً كبل البىىن في الذٌو راث ألاهكمت اإلاطشفُت الشبيه

بالىكام اإلاطشفي العهىدي مثل الىكام اإلاطشفي الجضائشي ورلً بالىكش ئلى جىحه الجضائش هدى انخماد 

مً حهت وحشابه الىكامحن اإلاطشفُحن الجضائشي والعهىدي مً خُث ؾبُهت الهمل  3ملشساث باٌص 

ل اإلاخاخت اإلاطشفي و  .مطادس الخمٍى

  اث مشجفهت لىفاًت س أط اإلااٌ مً شأهه ان ٌعانذها نلى جدلُم البىىن العهىدًت إلاعخٍى

ت انخماد ظُاظت البىىن  مىاحهت ألاصماث اإلاشجبؿت بجائدت وىسوها وبالخالي ًمىً للبىىن الجضائٍش

العهىدًت في ما ًخظ هفاًت سأط اإلااٌ ووعب العُىلت ورلً إلاىاحهت ألاصماث اإلاالُت خاضت في قل 

إلاهلىماث والبُاهاث آلاصمت لهملُت الخدلُل نذم وحىد ظىق مالي هفء الزي مً شأهه ؤلافطاح نً ا

 والخيبإ باألصماث.

 . كائمة املساجع:5

 ت الخاضت. مجلت 2019حُاللي, ث. ح. ) و , ص. ا., ششوقي (. مدذداث هُيل سأط اإلااٌ في البىىن الجضائٍش

 .354–337(, 2)3شهام للذساظاث ؤلاكخطادًت, 

  ,.ث, م. م. م ي. (. مخاؾش الائخمان وأزشها في هفاًت سأط اإلااٌ اإلاطشف2018خضوسي, ح. ا. ا. ) و الخٍش

 .252–244, 43الذساظاث,  بدار ومجلت حامهت اللذط اإلافخىخت لأل 

 ( .أزش هفاًت سأط اإلااٌ نلى سبدُت ا2017شُخ العىق, س. ح .)ت الخاضت في ظىسٍت  )إلاطاسف الخجاٍس

ل ومطاسف مزهشة ماحعخحر  .ت خماةحامه (.جمٍى

  تالشبدُت نلى هفا (. أزش2019مهُذي, ر. ) و , ص., يناشىس ، دساظت ًت ساط اإلااٌ في البىىن الخجاٍس

ت. مجلت البشائش الاكخطادًت,   .108–92(, 1)5خالت البىىن الخاضت الجضائٍش

 ( .2013الهلي, أ. ا.)  ت مذخل اداسة اإلاخاؾش )الؿبهت ألا لليشش الزاهشة (.ولىاداسة اإلاطاسف الخجاٍس

 .والخىصَو

 ( .ش الاظخلشاس اإلاالي2015مإظعت الىلذ الهشبي العهىدي  :نلى الخـمخاح . (. جلٍش

https://www.sama.gov.sa/arsa/EconomicReports/Financial Stability Report/FSR-ARABIC-

2015 (July 5, 2015).pdf 2021/ 10/04، جم الخطفذ ًىم 
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مالحم .6  

 همىرج الاهدذاس الخجمُعي: 1ملحم 

egen ind =group( BANK ) 
. reg TLTA CAR NPL RWAA ROE AM 
Source |       SS           df       MS      Number of obs   =        88 
-------------+----------------------------------   F(5, 82)        =     12.38 
Model |  .109696194         5  .021939239   Prob > F        =    0.0000 
Residual |  .1453184        82  .001772176   R-squared       =    0.4302 
-------------+----------------------------------   Adj R-squared   =    0.3954 
Total |  .255014594        87  .002931202   Root MSE        =     .0421 
------------------------------------------------------------------------------ 
TLTA |   Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
CAR |  -.2292939   .1381246    -1.66   0.101    -.5040677    .0454798 
NPL |  -2.036121   .7029722    -2.90   0.005    -3.434556    -.637685 
RWAA |   .2200234    .060495    3.64   0.000     .0996795    .3403672 
ROE |  -.5985699   .1691805    -3.54   0.001    -.9351237    -.262016 
AM |   5.884945   .8936768      6.59   0.000     4.107138    7.662753 
_cons |  .3715483   .0801579   4.64   0.000     .2120887    .531007 

 

 الثابخت الخأزحراثهمىرج : 2ملحم 
xtreg TLTA CAR NPL RWAA ROE AM , fe 
Fixed-effects (within) regression              Number of obs = 88                             
Group variable: ind                          Number of groups = 11  
R-sq:                                           Obs per group: 
within  = 0.4923                                         min =          8 
between = 0.2454                                         avg =        8.0 
overall = 0.2973                                         max =          8 
F(5,72)           =      13.96 
corr(u_i, Xb)  = -0.1166                        Prob > F          =     0.0000 
------------------------------------------------------------------------------ 
TLTA |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
CAR |  -.2126837   .0982532    -2.16   0.034    -.4085478   -.0168196 
NPL |  -.8811948   .4296488    -2.05   0.044    -1.737684   -.0247056 
RWAA |   .3523849   .0655287     5.38   0.000     .2217557    .4830141 
ROE |  -.3025885   .1127362    -2.68   0.009     -.527324    -.077853 
AM |   2.913519    1.00782     2.89   0.005      .904467    4.922571 
_cons |   .3107931   .0617963     5.03   0.000     .1876045    .4339818 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
sigma_u |  .04365358 
sigma_e |   .0200055 
rho |  .82643316   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
F test that all u_i=0: F(10, 72) = 29.11               Prob > F = 0.0000 

 

 همىرج الخأزحراث الهشىائُت: 3ملحم 
xtreg TLTA CAR NPL RWAA ROE AM , re 
Random-effects GLS regression                   Number of obs     =         88 
Group variable: ind                             Number of groups  =          
R-sq:                                           Obs per group: 
     within  = 0.4907                                         min =          8 
     between = 0.2872                                         avg =        8.0 
     overall = 0.3319                                         max =          8 
                                                Wald chi2 (5)      =      75.07 
corr(u_i, X)   = 0 (assumed)                    Prob > chi2       =     0.0000 
------------------------------------------------------------------------------ 
        TLTA |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
         CAR |  -.2211855   .0949805    -2.33   0.020    -.4073438   -.0350272 
         NPL |  -1.001174   .4115774    -2.43   0.015    -1.807851   -.1944975 
        RWAA |   .3285264   .0601464     5.46   0.000     .2106416    .4464112 
         ROE |  -.3219804    .109176    -2.95   0.003    -.5359614   -.1079994 
          AM |   3.334255   .9254513     3.60   0.000     1.520404    5.148107 
       _cons |   .3214655   .0609374     5.28   0.000     .2020304    .4409006 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  .05098356 
     sigma_e |   .0200055 
         rho |  .86657307 
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Green finance as one of the green economy tools to achieve sustainable 

development in Algeria  

 1ركُت حدادود.
 edu.dz-aflou-r.haddadou@cu  مسبر : الضعاؾاث اللاهىهُت وؤلاكخصاصًت ،فلىأاإلاغهؼ الجامعي ب 1
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 ملخص: 

التي ٌعِكها العالم مازغا بؿبب آلازاع الؿلبُت الىاحمت عً الاؾخسضام غحر البُئُت مىاهبت للخغحراث        

العلالوي للمىاعص الؼبُعُت وػغق ؤلاهخاج ، فلض حاءث هظه الىعكت البدثُت بهضف الخعغف على الخمىٍل 

وصوعه في جدلُم الخىمُت اإلاؿخضامت مً زالٌ الصحرفت الخظغاء،  هإخض ؤصواث الاكخصاص الازظغ، ألازظغ

على اإلاىهج الىصفي الخدلُلي، للىكف عً مصاصع   اعخمضهابدُث  الؿىضاث الخظغاء و الجباًت الخظغاء 

ع الصضًلت للبِئت في الجؼاثغ، وكض جىصلىا بلى ؤه ل الازظغ مع ؤلاقاعة بلى ؤهم اإلاكاَع عغم الجهىص و  هالخمٍى

 على غغاع  جمىٍله ػغق  الاكخصاص الازظغ و  آلُاث في جدلُم الخىمُت اإلاؿخضامت مً زالٌ ولت  للجؼاثغ ظاإلاب

 البُئُت . ا خىحه البُئي للمصاعف في مىخجاتهال جؼاٌ حعاوي مً غُاب ال، الغؾىم البُئُتو  الظغاثب

ل ؤزظغ   الكلماث املفخاحُت: ع زظغاء. ؛ؤزظغ اصخصبك ؛جىمُت مؿخضامت ؛ؾىضاث زظغاء ؛جمٍى  مكاَع

  .JEL: Q01،Q5،Q57جصنُف 

Abstract:  
       Keeping up with the recent environmental changes that the world has seen as 

a result of the negative effects of irrational use of natural resources and production 

methods, this research paper sought to identify green finance as one of the green 

economy's tools, as well as its role in achieving sustainable development through 

green banking, green bonds, and green taxation. As a result, we relied on a 

descriptive analytical method to uncover the sources of green funding with 

reference to Algeria's most important environmentally friendly initiatives. 

Suffering from a lack of environmental orientation on the part of banks in their 

environmental goods. 

Keywords: green finance; green bonds ; sustainable development ; green 

economy ; green projects. 

Jel Classification Codes: Q01; Q5; Q57.  
   ______________________ 
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 :ملدمت .1

بضؤ الاهخمام والىـغ هدى الاكخصاص الازظغ باعخباعه وكاغ اكخصاصي صضًم للبِئت وؤخض   

ى صي حاهحرو عام  ، وبعض  1992ؾبل جدلُم الخىمُت اإلاؿخضامت خُث واهذ البضاًت مً كمت الاعض ٍع

ى صي حاهحرو( مغة ازغي في ماجمغ الامم اإلاخدضة للخىمُت اإلاؿخضامت آفاق  ً عاما في  ) ٍع حضًضة عكٍغ

ى + ًلؼم خيىماث الضٌو بخؼبُم وعىصها في همى  20هدى جدلُم الخىمُت اإلاؿخضامت ، وماجمغ ٍع

اكخصاصي عاصٌ ومؿخضام . فجمُع الضٌو ؤصبدذ حعمل على جدلُم الخىافم بحن مخؼلباث الخىمُت 

ُت التي جازغ والخلضم الصىاعي وفي هفـ الىكذ جدمي البِئت واإلاىاعص الؼبُعُت، والخض مً آلازاع الؿلب

ل ألازظغ.  على الجاهب البُئي والاكخصاصي معا مً زالٌ حصجُع آلُاث الخمٍى

مً هظا اإلاىؼلم ؾىف جخمدىع صعاؾدىا خٌى امياهُت اإلاط ي هدى الاكخصاص الازظغ مً زالٌ 

ع الصضًلت للبِئت مً  احل جدلُم جىمُت مؿخضامت  ل اإلاكاَع ل ألازظغ لخمٍى الاعخماص على الخمٍى

الاغىُاء جصاخبها ازاع بُئُت هـُفت غحر طاعة وازاع احخماعُت إلعاصة الخىاػن البُئي وجللُل الفجىة بحن 

 والفلغاء . 

 ؾبم ًمىىىا صُاغت ؤلاقيالُت الخالُت: : بىاءا على ماإشكالُت الدراست  1.1

ل ألاخض إلى أي مدى ٌساهم         في جحلُم أهداف الخنمُت  لدعم الاكخصاد الاخضز  كأداةز الخمٍو

 ؟ وماهي ألاسالُب املعخمدة لذلك؟في الجشائز املسخدامت

 لالحابت على الاقيالُت الغثِؿُت هخىكع الفغطُاث الخالُت: :الدراستفزضُاث   2.1

  الاكخصاص الازظغ ؤخض الؿبل  لخدلُم الخىمُت اإلاؿخضامت و الخفاؾ على الخىاػن ًمثل

 البُئي.

 .ل الازظغ  في الجؼاثغ غحر وافُت لخدلُم الخىمُت اإلاؿخضامت  مصاصع الخمٍى

هم اإلاىطىعاث الخضًثت ؤ ًخؼغق إلاىطىعحن مًجيبع ؤهمُت البدث مً وىهه  أهمُت الدراست:  3.1

له، بطافت بلى  والتي لها ؤبعاص اؾتراجُجُت وهي الخىمُت اإلاؿخضامت وهظا الاكخصاص ألازظغ وؤؾالُب جمٍى

جمحزها باالهخمام الضولي بدُث هجض ؤن بغهامج البِئت لألمم اإلاخدضة كض ؤصضع صلُال مهما لالكخصاص 

 ألازظغ والخىمُت اإلاؿخضامت.

 تهضف هظه الضعاؾت بلى جدلُم ألاهضاف الخالُت: أهداف الدراست:  4.1

 حؿلُؽ الظىء على مفهىمي الخىمُت اإلاؿخضامت و الاكخصاص الازظغ وجدضًض العالكت بُنهما. -1
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ل ألازظغ هإخض ؤصواث الاكخصاص ألازظغ وؤهم ؤؾالُبه لخضمت اهضاف الخىمُت  -2 الخعغف على الخمٍى

 اإلاؿخضامت.

ع والاهجاػاث اإلاؿخضامت بالجؼاثغ.الىكى  -3 ل ألازظغ وؤهم اإلاكاَع  ف على مصاصع الخمٍى

 منهجُت الدراست:  5.1

لغغض جدلُم اهضاف الضعاؾت اعخمضها على اإلاىهج الىصفي الخدلُلي، وطلً مً ؤحل وصف مخغحراث   

ل ألازظغ. فُت في مجاٌ الخمٍى  الضعاؾت، وهظا عغض وجدلُل ججغبت بىً الفالخت والخىمُت الٍغ

 :ؤلاحابت على ؤلاقيالُت كمىا بخلؿُم الضعاؾت بلى  جدلُم ؤهضاف الضعاؾت و  وبغُت

  : ل ألازظغاإلادىع ألاٌو  .ؤلاػاع الىـغي لالكخصاص ألازظغ، الخىمُت اإلاؿخضامت والخمٍى

  :ل ألازظغ لخضمت ؤهضاف الخىمُت اإلاؿخضامتاإلادىع الثاوي  ؤؾالُب الخمٍى

 .ع والاهجاػاث اإلاؿخضامت بالجؼاثغ ل ألازظغ وؤهم اإلاكاَع  اإلادىع الثالث: مصاصع الخمٍى

ل ألاخضزإلاطار النظزي لالكخصاد  .2  :ألاخضز، الخنمُت املسخدامت والخمٍو

اهدؿب الاكخصاص ألازظغ اهخماما صولُا باعػا مىظ فترة خضًثت وؿبُا، فهى ٌؿدىض بلى علىص   

ىه  ػمىُت مً الخدلُل والىلاف بكإن الخفاعل بحن ؤلاوؿان والاكخصاص والبِئت، هما ًغجبؽ جيٍى

 الجىهغي بمفهىم الخىمُت اإلاؿخضامت.

 :الاكخصاد ألاخضز 1.2

بعض الاعتراف باإلاساػغ التي ًثحرها حغحر اإلاىار وجضهىع الىـام الاًيىلىجي غحر اإلاؿخضام، وبزغ 

التي قهضها العالم، والتي ؤصث بلى بطعاف الجهىص الغامُت الى جدلُم ؤهضاف  2008ألاػمت اإلاالُت لؿىت 

 الاكخصاص ألازظغ. الخىمُت اإلاؿخضامت، اػصاص الترهحز ؤهثر على ببغاػ ؤهمُت 

 ًمىً جدضًض مفهىم الاكخصاص الازظغ فُما ًلي:

ٌعغف الاكخصاص ألازظغ بإهه :" طلً الاكخصاص الظي ًاصي بلى جدؿحن عفاهُت ؤلاوؿان، وجدلُم 

 (6، صفدت 2014)عبض العـُم،  اإلاؿاواة الاحخماعُت، مع زفع اإلاساػغ والىضعة البُئُت."

ؤما البىً الضولي فُعغف الاكخصاص ألازظغ على ؤهه: " طلً الاكخصاص الظي ًدؿم بالفعالُت في 

اؾخسضامه للمىاعص الؼبُعُت بدُث ًدض مً ألازغ لخلىر الهىاء وآلازاع البُئُت، هما ًغاعي اإلاساػغ 

ت، والبض ؤن ًيىن الؼبُعُت، وصوع ؤلاصاعة البُئُت في وعئوؽ ألامىاٌ الؼبُعُت في مىع اليىاعر اإلااصً

   (20-19، الصفداث 2016)مغػوق، خمُض، و ابغاهُم، الىمى قامال." 
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فا عملُا بإهه: " اكخصاص ًاصي بلى جدؿحن خالت  وكض اؾخدضر بغهامج ألامم اإلاخدضة للبِئت حعٍغ

ت وؤلاهصاف الاحخماعي، مع العىاًت في ال ىكذ هفؿه بالخض على هدى ملخىؾ مً الغفاهُت البكٍغ

 (56، صفدت 2014)زىفغ، اإلاساػغ البُئُت وخاالث الصح الاًيىلىحُت ." 

فاث الؿابلت وؿخيخج بإن الاكخصاص الازظغ هى الاكخصاص الظي ًيخج عىه جدؿحن  مً الخعٍغ

وجللُل اإلاساػغ البُئُت. بدُث يهضف بلى الغبؽ بحن عفاهُت ؤلاوؿان وجدلُم اإلاؿاواة الاحخماعُت 

مخؼلباث الخىمُت بكتى ؤهىاعها وبحن خماًت البِئت، وجىمً ؤهم ألاهضاف التي ٌؿعى بلى جدلُلها في 

جدلُم الخىمُت اإلاؿخضامت، جىفحر الصىاعت الخظغاء واإلااؾؿاث اإلاؿخضامت، الخسفُف مً الفلغ وجىفحر 

 الىؿاثف الخظغاء.

 الخنمُت املسخدامت:  2.2

للض اؾخدىط مىطىع الخىمُت اإلاؿخضامت زالٌ العلضًً اإلااطُحن على اهخمام العالم، فعلضث 

مً ؤحلها اللمم واإلاىخضًاث العاإلاُت، وهدُجت لظلً فلض ؤصبدذ الخىمُت اإلاؿخضامت مؼلبا ؤؾاؾُا 

اٌ اإلاسخلفت لجمُع قعىب لخدلُم العضالت وؤلاهصاف في جىػَع مياؾب الخىمُت والثرواث بحن ألاحُ

 العالم.

فاث للخىمُت اإلاؿخضامت على الؿاخت الضولُت، لظلً ؾىداٌو  للض ؿهغث العضًض مً الخعٍغ

 الخؼغق ألهمها فُما ًلي:

عغفتها اللجىت العاإلاُت للبِئت والخىمُت بإنها :" الخىمُت التي جفي باخخُاحاث الخاطغ صون ؤلازالٌ 

 (35، صفدت 2014)ؾلُمان، بلضعة ألاحُاٌ اللاصمت على الىفاء باخخُاحاتها." 

اماو  ساجووكض عغفها اإلافىغان  على ؤنها:" جلً ؤلاصاعة التي جىفغ اخخُاحاث ألاحُاٌ الخالُت  هيًر

 (56، صفدت 2013)كاصعي، صون ؤلازالٌ بدلىق ألاحُاٌ اإلاؿخلبلُت في الغفاه والخمخع باإلاىاعص." 

فاث الؿابلت ًمىً  حعٍغف الخىمُت اإلاؿخضامت على ؤنها الخىم ُت التي ًلبي اؾدىاصا على الخعٍغ

ت  م الاؾخغالٌ ألامثل للمىاعص الؼبُعُت والؼاكاث البكٍغ اخخُاحاث وعغباث ألاحُاٌ الخالُت عً ػٍغ

واإلااصًت لخدلُم همى اكخصاصي مع مغاعاة البعض البُئي وصون اإلاؿاؽ بدلىق واخخُاحاث ألاحُاٌ 

 اللاصمت.

ؿخضامت على الجاهب البُئي فدؿب
ُ
 حىاهب  ال ًمىً اعخماص الخىمُت اإلا

ً
واهما حكمل اًظا

 اكخصاصًت واحخماعُت وهي جىمُت طاث ابعاص زالزُت مترابؼت ومخياملت جخمثل في:

 وجدلُم ؤهبر كضع مً العضالت في جىػَع الثروة. الخىمُت الاكخصاصًت  -
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 الاحخماعُت وجدلُم اإلاؿاواة والخماؾً والخغان الاحخماعي.  الخىمُت -

 عص الؼبُعُت.اإلادافـت عل البِئت واإلاىا -

جخلاػع مع هظه ألابعاص الثالزت كظاًا عضة لها عالكت بالخىعُت والخعلُم وبىاء اإلااؾؿاث  و

ب وؤلاعالم واإلاىـماث ألاهلُت غحر الخيىمُت.  )بىطُاف و بىطُاف ، ومكاعهت اإلاغؤة والكباب والخضٍع

 (98-97، الصفداث 2018

ب ألاوكؼت الاكخصاصًت لخيىن ؤهثر و ًغجىؼ مفهىم الاكخصاص الازظغ على بعاصة حكىُل وجصٍى

لا هدى جدلُم الخىمُت  مؿاهضة للبِئت والخىمُت الاحخماعُت، بدُث ٌكيل الاكخصاص الازظغ ػٍغ

خىمُت بحن الاكخصاص الازظغ والخىمُت اإلاؿخضامت هي عالكت الجؼء باليل، فال العالكتاإلاؿخضامت، وحعخبر 

اإلاؿخضامت جمثل الهضف ألاؾمى الظي حؿعى الضٌو لخدلُله بِىما ًمثل الاكخصاص ألازظغ الىؾُلت 

العملُت التي حؿاعض في الىصٌى للخىمُت اإلاؿخضامت وال ٌعخبر بضًال لها. بدُث ًلعب الاكخصاص ألازظغ 

غاء واإلااؾؿاث صوعا هاما في جدلُم ؤهضاف الخىمُت اإلاؿخضامت مً زالٌ جىفحر الصىاعت الخظ

ع الصضًلت للبِئت، وؤًظا للخض مً  الخظغاء، وبالخالي جىفحر الىؿاثف الخظغاء التي حعمل في اإلاكاَع

 الفلغ.

ل ألاخضز:   3.2  الخمٍو

ل ألازظغ ؤؾاؾا على فىغة جسظحر الىـام اإلاالي مً زالٌ جؼبُم ؤلاصاعة الفعالت  ٌعخمض الخمٍى

فاث خٌى هظا اإلاصؼلح هظهغ منها ما ًلي:للمساػغ البُئُت عبر الىـام اإلاالي،   وكض حعضصث الخعٍغ

 (160، صفدت 2021)بىقىاف، 

ل مً ؤحل جدلُم الىمى الاكخصاصي  حعغفه مىـمت الخىمُت والخعاون الاكخصاصي بإهه: " الخمٍى

والخللُل مً الىفاًاث وجدؿحن الخباصٌ في اؾخسضام مع الخض مً الخلىر واهبعازاث الغاػاث الضفُىت، 

 اإلاىاعص الؼبُعُت."

ل ألازظغ على ؤهه : "ؾلؿلت مً الؿُاؾاث والترجِباث  ؤما بىً الكعب الصُني فُعغف الخمٍى

اإلااؾؿُت لجظب الاؾدثماعاث الغؤؾمالُت الخاصت بلى الصىاعاث الخظغاء مثل خماًت البِئت والخفاؾ 

الىـُفت مً زالٌ الخضماث اإلاالُت بما في طلً ؤلاكغاض، صىاصًم ؤلاؾهام  على الؼاكت والؼاكت

 الخاصت، الؿىضاث، ألاؾهم والخإمحن."

ل ألازظغ مً زالٌ الىلاغ الخالُت:  (57، صفدت 2014)زىفغ،  جبرػ ؤهمُت الخمٍى

ل الالػم لالؾدثماع في مجاٌ الؼعاعت، اإلاُاه العظبت، الثروة الؿمىُت  - ل ألازظغ الخمٍى  ًىفغ الخمٍى
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مع مغوع الىكذ التي جيخج عنها جدؿحن حىصة وهىعُت التربت وػٍاصة  وصىاعت الغاباث واإلادمُاث و

 العاثضاث مً اإلاداصُل الؼعاعُت.

اصة مؿخىي  - ل ألازظغ على ٍػ الىفاءة في كؼاعاث الؼعاعت والصىاعت والبلضًاث مً ٌعمل الخمٍى

ل على  الؼلب على اإلااء مما ًللل الظغؽ على اإلاُاه الجىفُت والؿؼدُت على اإلاضي اللصحر والؼٍى

 خض ؾىاء.

م الاؾخغالٌ ألامثل للمىاعص الؼبُعُت  - ل ألازظغ في الخللُل مً معضالث الفلغ عً ػٍغ ٌؿهم الخمٍى

م جضفم اإلاىافع مً عؤؽ  وألاهـمت ألاًيىلىحُت وطمان جدلُم الخىمُت اإلاؿخضامت وطلً عً ػٍغ

 اإلااٌ الؼبُعي وبًصالها مباقغة بلى الفلغاء.

 ٌعمل على جىفحر وػٍاصة في الىؿاثف الجضًضة وال ؾُما في الؼعاعت والؼاكت والىلل. -

اصة هبحرة في الفصل بحن اؾخسضام اإلاىاعص والخإزحراث البُئُت وبحن الىمى الاكخصاصي، و  - هى ًدؿم بٍؼ

الاؾدثماعاث لللؼاعاث الخظغاء، جضعمه في طلً اصالخاث جمىُىه على مؿخىي الؿُاؾاث 

 الاكخصاصًت.

اصة خصت اللؼاعاث  - م ٍػ ت والبيُت الخدخُت واإلااؾؿاجُت عً ػٍغ بعاصة عؾم مالمذ ألاعماٌ الخجاٍع

 الخظغاء في الاكخصاص.

عملُاث الاهخاج غحر الىـُف، ما ًاصي بلى جللُل الىفاًاث  جسفُع همُاث الؼاكت واإلاىاعص في -

 واهبعازاث الغاػاث اإلاؿببت لالخخباؽ الخغاعي.

ل ألاخضز لخدمت أهداف الخنمُت املسخدامت:  .3   أسالُب الخمٍو

اث الظغع التي  لم ٌعض الخدٌى هدى الاكخصاص ألازظغ زُاعا، بل ؤصبذ طغوعة بؿبب مؿخٍى

الاكخصاصًت الخللُضًت على مسخلف حىاهب الخُاة، مما ًخؼلب بىاء اؾتراجُجُاث ؾببتها اإلاماعؾاث 

ل ألازظغ وؤؾالُبه اإلاسخلفت.  وؾُاؾاث حضًضة حؿاعض على بهجاح هظا الخدٌى على غغاع الخمٍى

 الصيرفت الخضزاء: 1.3

يلفت جمثل الصحرفت الخظغاء اججاها حضًضا للصحرفت ٌؿعى بلى جىفحر الضعم اإلاالي مىسفع الخ

ل ألاحل للمكغوعاث الؼاكت الىـُفت مىسفظت الىغبىن ؤو الصضًلت للبِئت.  وػٍى

ف الصيرفت الخضزاء : 1.1.3  حعٍز

حعغف الصحرفت الخظغاء على ؤنها:" اإلاىخجاث والخضماث التي ًلضمها البىً لعمالثه الظًً 

 (22، صفدت 2017)ؾلمان،  ًغاعىن ألازغ البُئي والاحخماعي في ؤعمالهم."
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وحعغف ؤًظا على ؤنها: "قيل مً ؤقياٌ البىىن الظي حؿخمض منها الضولت فىاثض بُئُت، خُث 

غ اؾتراجُجُاث مصغفُت قاملت جظمً جىمُت  جلىم ؤوكؼخه الغثِؿُت على جدؿحن البِئت وجؼٍى

ؼ اإلاماعؾاث الصضًلت للبِئت."  اكخصاصًت هبحرة وحعٍؼ

ف اث الؿابلت ًدبحن بإن الصحرفت الخظغاء هي ؤخض ؤقياٌ البىىن العاصًت بال ؤنها جىلي مً الخعٍغ

اهخماما زاصا وهبحرا للعىامل البُئُت والاحخماعُت طمً الخضماث التي ًلضمها لعمالئها والتروٍج 

ع التي جظمً جىمُت اكخصاصًت وحعؼػ اإلاماعؾاث الصضًلت للبِئت.  لألوكؼت واإلاكاَع

ل فاإلاصاعف الخ ل العام لالؾخفاصة مىه في جمٍى ظغاء هي اإلااؾؿاث اإلاالُت التي حؿخسضم الخمٍى

ل  ل عامت ؤو قبه عامت جىفغ صعما مالُا مىسفع الخيلفت، وػٍى الؼاكت الىـُفت. فهي ماؾؿاث جمٍى

ل العام وعبر  ألاحل إلاكغوعاث الؼاكت الىـُفت مىسفظت الىغبىن مً زالٌ الاؾخفاصة مً الخمٍى

ل اؾخسضام آل ُاث مالُت مسخلفت لجظب الاؾدثماعاث الخاصت، بدُث ًضعم ول صوالع واخض مً الخمٍى

  العام عضة صوالعاث مً الاؾدثماعاث الخاصت.

  أهداف الصيرفت الخضزاء: 2.1.3

اصة اؾخسضام الؼاكت الىـُفت، أهداف حؿعى اإلاصاعف الخظغاء بلى جدلُم عضة            ، مً بُنها ٍػ

اؾخسضام ألامىاٌ العامت، وجىحُه ألاؾىاق اإلاالُت الخاصت الىاضجت هدى الاؾدثماع في وػٍاصة هفاءة 

ؼ الؼاكت ألاعزص، وألاهـف، وألاهثر مىزىكُت. وعلى  الؼاكت الىـُفت. فهظه اإلاصاعف حؿعى هدى حعٍؼ

 الغغم مً ؤن اإلاصاعف الخظغاء كض جإزظ ؤقياال مسخلفت، فهىان عمىما زالزت هُاول ًجب ؤزظها في

ؿمذ هظا الهُيل  الاعخباع: ؤو ال ًمىً للمصغف ألازظغ ؤن ًيىن كاثما بظاجه هىُان قبه مؿخلل، َو

بإعلى صعحاث اإلاغوهت والاؾخلاللُت. وزمت زُاع آزغ هى ؤن ًلام اإلاصغف ألازظغ صازل هُئت خيىمُت 

جابعت  كاثمت. وؤزحرا ًمىً صمج اإلاصغف ألازظغ في مصغف آزغ هبحر، خُث ًمىً جإؾِؿه هكغهت

 (2014)باخُضعة،  مىفصلت.

 . السنداث الخضزاء:2.3

ل اإلاخاخت للكغواث والخيىماث الغاغبت في صعم  الؿىضاث الخظغاء هي ؤخض زُاعاث الخمٍى

ل ألازظغ".  الاؾدثماعاث واإلاكغوعاث التي جخعلم باإلاىار والبِئت، ولظلً ٌؿمُه البعع بـ "الخمٍى

البىً الضولي، ًىجظب اإلاؿدثمغون بلى الؿىضاث الخظغاء ألنها جمىنهم مً الاؾدثماع في وبدؿب 

غ اإلاؼلىبت في بػاع مباصت  ؤعماٌ طهُت مىازُا مع كضعتهم على جدبع ؤزغ اؾدثماعاتهم مً زالٌ الخلاٍع

 الؿىضاث الخظغاء.
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ف السنداث الخضزاء  1.2.3  :حعٍز

ع صضًلت للبِئت،  حعغف على ؤنها: " الؿىضاث التي جىحه خصُلت بصضاعها لالؾدثماع في مكاَع

ل."  ع اإلاسخاعة للخمٍى  وهي مثل الؿىضاث ألازغي لىنها جخؼلب معاًحر ومباصت عفُعت زاصت بها وباإلاكاَع

 (271، صفدت 2018)بلخؿحن، 

ل  2013، وفي عام أول سند أخضز، ؤصضع البىً الضولي 2008في عام  ؤصبدذ ماؾؿت الخمٍى

ل  ا عاإلاُا بلُمت ملُاع صوالع، مؿاهمت بظلً في جدٍى الضولُت ؤٌو ماؾؿت جصضع ؾىضا ؤزظغ معُاٍع

 ؾىق الؿىضاث الخظغاء مً ألاؾىاق اإلاخسصصت بلى ألاؾىاق العامت.

لىم البىً الضولي وماؾؿت الخم ل الضولُت، بةكىاع مجمىعت مخىىعت وواؾعت مً ٍو ٍى

عّغفان الىثحر مً  ل اإلاىاخي، َو ً مً اإلااؾؿاث وألافغاص لخعبئت ألامىاٌ الالػمت للخمٍى اإلاؿدثمٍغ

ً الظًً ٌؿدثمغون ألٌو مغة بفئت ؤصٌى الؿىضاث الخظغاء.   اإلاؿدثمٍغ

ل الضولُت، بالخعاون مع قغهت بصاعة ألا  صٌى ألاوعوبُت "ؤمىهضي" هما كامذ ماؾؿت الخمٍى

 بةوكاء 

صىضوق الؿىضاث ألاؾاؾُت الخظغاء، مع جىفحر حغؼُت جإمُيُت طض الخؿاعة ألاولى للمؿاعضة في 

ل. ً لهظا الىىع مً الخمٍى  جللُل اإلاساػغ وحظب اإلاؿدثمٍغ

وحعض مجمىعت البىً الضولي هي بخضي ؤهبر الجهاث اإلاصضعة للؿىضاث الخظغاء في العالم، وكض 

ض على عبإ لصالح  2008ؾىض ؤزظغ مىظ عام  200ملُاع صوالع مً زالٌ بصضاع ؤهثر مً  16ث ما ًٍؼ

عملُت  150ملُاع صوالع حغي جىفُظها عبر  13اؾدثماعاث مغجبؼت باإلاىار والبِئت. وبلغذ كُمتها ختى آلان 

 (2020)ابغاهُم ،  عملت. 20وبـ 

 داث الخضزاء :مميزاث السن 2.2.3

ل مكغوعاث معُىت، هى  بن الاؾخسضام اإلادضص لألمىاٌ التي ًخم الخصٌى عليها إلاؿاهضة جمٍى

الظي ًمحز الؿىضاث الخظغاء عً الؿىضاث الخللُضًت، خُث ًلُم اإلاؿدثمغون ألاهضاف البُئُت 

 اإلادضصة للمكغوعاث التي تهضف الؿىضاث بلى مؿاهضتها وفلا للبىً الضولي.

لها، مكغوعاث الؼاكت ومً طمً  ؤهم اإلاكغوعاث التي ًمىً بصضاع ؾىضاث زظغاء لخمٍى

اإلاخجضصة وهفاءة اؾخسضام الؼاكت وؤلاصاعة اإلاؿخضامت للىفاًاث، والاؾخسضام اإلاؿخضام لألعاض ي، 

 والىلل الىـُف، وؤلاصاعة اإلاؿخضامت للمُاه، والخىُف مع حغحر اإلاىار واإلاضن الجضًضة.
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الخصيُف الاثخماوي العاإلاُت "ؾخاهضعص آهض بىعػ" فلض وان مً اإلاخىكع ؤن جؼصاص ووفلا لىوالت 

ىث مع جضاعُاث جفص ي بصضاعاث الؿىضاث الخظغاء هظا العام وؾؽ مىار مصجع لىىه بضؤ في الخف

فعاإلاُا، وان مً اإلاخىكع ؤن ًؼصاص بصضاع الؿىضاث الخظغاء والاحخماعُت وؾىضاث  وباء وىعوها.

ملُاع صوالع للؿىضاث الخظغاء  300ملُاع صوالع هظا العام، بُنها  400% لخصل بلى 24ؿبت الاؾخضامت بي

 وخضها.

% 36اهسفظذ بصضاعاث الؿىضاث الخظغاء بيؿبت  2020ؤقهغ ألاولى مً  5ولىً زالٌ الـ 

 261.9ملاعهت بىفـ الفترة زالٌ العام اإلااض ي، والظي قهض بصضاعاث بىمُاث غحر مؿبىكت بلغذ 

 ملُاع فلؽ.  66.6بلى  2020صوالع، لخصل زالٌ الىصف ألاٌو مً  ملُاع 

واهسفظذ بصضاعاث اإلااؾؿاث اإلاالُت للؿىضاث الخظغاء للىصف، خُث خىلذ حاثدت 

ت البىىن لخلبُت خاحاث عمالئها الخالُحن للخسفُف مً ؤزغ الخباػا الاكخصاصي.  )ابغاهُم ، وىعوها ؤولٍى

2020) 

 . الجباًت الخضزاء:3.3

 حعض الجباًت البُئُت مً ؤهجح الىؾاثل الخالُت لخماًت البِئت وألاهفإ على ؤلاػالق، وطلً ألن 

ع على  الجباًت البُئُت واإلاخمثلت في الظغاثب والغؾىم اإلافغوطت مً ػغف الضولت تهضف بلى الخعٍى

البِئت الىـُفت هى الخم اإلاؼلم لجمُع الظغع الظي ًدؿبب فُه الخلىر، على اعخباع ؤن الخم في 

ألافغاص، وفي هفـ الىكذ هي الىؾُلت للغصع مً زالٌ ؤلاحغاءاث العلابُت التي جىجغ على عضم الضفع 

 مً ػغف اإلايلف.

ف الجباًت الخضزاء: 1.3.3  حعٍز

ي حعغف الجباًت البُئُت على ؤنها:" هىع مً ألاصواث الاكخصاصًت إلاعالجت اإلاكاول البُئُت، وه

ؼ ألاوكؼت  مصممت الؾدُعاب الخيالُف البُئُت وجىفحر خىافؼ اكخصاصًت لألشخاص والكغواث لخعٍؼ

اإلاؿخضامت بُئُا، بدُث ؤن بؾلاغ وصف البِئت على الجباًت في خالت ما بطا واهذ وعائها ؤو ما ًىىب 

 عً عباعة عً وخضة ػبُعُت."

ؤما الضًىان ألاوعوبي لإلخصاء، فلض عغفها على ؤنها :" اكخؼاع هلضي ًغجىؼ وعائه على اإلاىاعص   

 والخضماث التي حكيل مساػغ على البِئت ؤو على عملُاث اؾخغالٌ اإلاىاعص الؼبُعُت باعخباع ؤن ؤي حغُحر

 كض ٌعُب ؤخض زىاصها هى جلىر بُئي ًازغ على جىاػنها." 
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عغفها اإلاعهض الفغ  وس ي للبِئت على ؤنها :" ول الاكخؼاعاث اإلاالُت اإلاباقغة وغحر اإلاباقغة التي َو

جىصب ؤوعُتها على وافت الخإزحراث الؿلبُت على البِئت، فهي وافت الظغاثب والغؾىم التي حؿخسضمها 

ل عملُاث بصالح ألاطغاع التي ٌؿببها مخدملىها ؾىاء واهىا مىخجحن ؤو  بصاعة الظغاثب ألحل جمٍى

 (317، صفدت 2007)ػالبي،  لىحن."مؿته

فالجباًت البُئُت حكمل مسخلف الظغاثب والغؾىم التي جفغطها الضولت على ألاشخاص 

حن والؼبُعُحن اإلالىزحن للبِئت وجخعضص صىع الجباًت البُئُت خؿب حعضص الجباًت بصفت عامت  اإلاعىٍى

 وطلً على الىدى الخالي:

ت التي جيىن صون ملابل ؤو هفع زاص ٌؿخفُض  الضزائب البُئُت: - هي ول الاكخؼاعاث اإلاالُت الجبًر

مىه اإلايلف الظي كام بيكاغ ؤلخم ؤو ًلخم مؿخلبال الظغع بالبِئت، وجلخؼع مغة في الؿىت مثل 

بت على اليكاػاث اإلالىزت.  الظٍغ

ت ًضفعها اإلايلف ملابل مىفعت زاصت جلضمها له الضولت،  الزسوم البُئُت: - هي اكخؼاعاث هلضًت حبًر

ضفعها ولما ػلبذ الخضمت، مثل الغؾم على الىكىص.  ٍو

ت ًضفعها اإلايلف للاء ما اؾخفاص مً زضماث  ألاجاوة البُئُت: -  هي اكخؼاعاث هلضًت طاث كُمت عمٍؼ

، 2015)بغخماوي، ض بجاوة جدىاؾب وحجم الاؾتهالن. ب بفغ غ الضولت مثل التزوص باإلاُاه الصالخت للك

 (401صفدت 

 للجباًت البُئُت ؤهضاف مدضصة هبرػ ؤهمها فُما ًلي: أهداف الجباًت البُئُت:  2.3.3

م ما جخظمىه - واهذ الجباًت البُئُت مً بحغاءاث عصعُت ؾىاء  اإلاؿاهمت في بػالت الخلىر عً ػٍغ

ت.  طغاثب ؤو عؾىم ؤو غغاماث مالُت، ؤو مً زالٌ ما جخظمىه مً بحغاءاث جدفحًز

 بًجاص مصاصع مالُت حضًضة ًخم مً زالله بػالت الىفاًاث والخض مً الخلىر . -

عاث. -  طمان بِئت صخُت ليل ؤفغاص اإلاجخمع وهظا ما جىص علُه مسخلف الدكَغ

 جخمع.غغؽ زلافت اإلادافـت على البِئت لضي اإلا -

 وكاًت البِئت صولُا ومدلُا مً اليكاغ ؤلاوؿاوي الظاع. -

 (5-4، الصفداث 2008)صضًلي و مؿعىصي، اإلاؿاهمت في جدلُم الخىمُت اإلاؿخضامت.  -

ع والاهجاساث املسخدامت بالجشائز:  .4 ل ألاخضز وأهم املشاَر  مصادر الخمٍو

ًمثل الاكخصاص ألازظغ طلً اليكاغ الظي ًخىافم مع البِئت، فإصبذ بظلً مؼلبا ؤؾاؾُا 

وخخمُا وهظا مً ؤحل الخض مً الخضهىع البُئي ؤو الخسفُف مً خضجه. وفي هظا ؤلاػاع فةن الجؼاثغ 
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ُم حعخبر مً الضٌو التي ؤولذ اهخماما زاصا لالكخصاص ألازظغ وبظلذ العضًض مً الجهىص في ؾبُل جدل

ل الاكخصاص ألازظغ وؾً  الخىمُت اإلاؿخضامت وطلً مً زالٌ اعخماصها على مصاصع مخىىعت لخمٍى

ع الصضًلت للبِئت.    اللىاهحن وبوكاء الهُئاث اإلاؿاعضة على طلً وبهجاػ اإلاكاَع

ل الاخضز بالجشائز: 1.4 للض عملذ الجؼاثغ على جىفحر مصاصع مسخلفت حعمل على  مصادر الخمٍو

 خصاص ألازظغ وخماًت البِئت، ًمىً جلؿُمها بلى كؿمحن عثِؿُحن:حصجُع الاك

ل محلُت: 1.1.4  ىت و فغوخاث،  :وجخمثل هظه اإلاصاصع في مصادر جمٍو -21، الصفداث 2012)بً كٍغ

22)  

وجبعا إلاؿاع ؤلاصالح الجباجي ألازظغ الظي اعخمضجه الجؼاثغ فلض جم بكغاع  الزسوم والضزائب: -أوال

مجمىعت مً الظغاثب والغؾىم البُئُت همداولت لىطع خض إلاسخلف ؤهىاع الخلىر، وزاصت جلىر اإلااء 

 والهىاء، وفُما ًلي ؤهم هظه الغؾىم:

 وجخمثل في :الزسوم الخاصت بالنفاًاث الصلبت:  أ.

 ًا/ للعاثلت.1000صج و  40وجتراوح بحن  :اث العاثلُتعؾم بزالء الىفا  صج ؾىٍى

  لضع مبلغ الغؾم خؿب ً الىفاًاث اإلاخعللت باليكاػاث الؼبُت: ٍو عؾم جدفحزي على عضم جسٍؼ

 صج/ػً. 24000بــــ  2002كاهىن اإلاالُت لؿىت 

  لضع مبلغ الغؾم خؿب ً الىفاًاث الصىاعُت الخاصت: ٍو كاهىن عؾم جدفحزي على عضم جسٍؼ

 صج /ػً. 10500بـ  2002اإلاالُت لؿىت 

  2004الغؾم على ألاهُاؽ البالؾدُىُت: جم بصزاٌ هظا الغؾم بمىحب كاهىن اإلاالُت لؿىت ،

لضع مبلغ الغؾم بـ  ىحه هاجج الغؾم بلى الصىضوق الىػني للبِئت و ميافدت 10.5ٍو صج/ هغ، ٍو

 الخلىر.

لضع مبلغ الغؾم بـ الزسم املخعلم بالنشاطاث امللوزت والخطيرة على البِئت:  ب. صج للميكأث 9000ٍو

ذ  و صج باليؿبت للميكأث اإلاصىفت لغزصت عثِـ 20000اإلاصىفت طمً ألاوكؼت الخاطعت للخصٍغ

صج للميكأث اإلاصىفت طمً ألاوكؼت الخاطعت لغزصت وػاعة 120000اإلاجلـ الكعبي البلضي و

 .ؤلاكلُم

: جم بصزاٌ هظا الغؾم بمىحب كاهىن اإلاالُت لؿىت الزسم الخاص باالهبعازاث الصناعُت السائلت ث.

مً مبلغ هظا الغؾم  %30، خُث جم بوكاء الغؾم الخىمُلي للخلىر الجىي وجسصُص وؿبت 2003

 لصالح البلضًاث.
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وهي بجاوة ججبى لخؿاب  1993ؤصعحذ طمً كاهىن اإلاالُت لؿىت  ظت على جودة املُاه:فإجاوة املحا ر.

 الصىضوق الىػني للدؿُحر اإلاخيامل للمىاعص اإلااثُت .

ت في بػاع  :الصنادًم  و املؤسساث -زاهُا لاهخمذ الضولت  الجؼاثٍغ ع  ألاخضزالاكخصاص  جمٍو واإلاكاَع

 (132-131، الصفداث 2010)فغوخاث ،  البُئُت ًةوكاء الصىاصًم واإلااؾؿاث الخالُت:

مً ؤحل  2001جم بوكائه طمً كاهىن اإلاالُت الخىمُلي لؿىت  صندوق البِئت ومكافحت الخلور: أ.

عها الغامُت  بلى زفع الخلىر  وألاطغاع وجدؿحن آصائها البُئي  مؿاعضة اإلااؾؿاث على ججؿُض مكاَع

له مً اإلاصاصع آلاجُت: خم جمٍى  والاكخصاصي، ٍو

 75الىفاًاث اإلالىزت والخؼحرة بيؿبت  الغؾم على%. 

  غ الفظالث اإلاخعللت بالصخت بيؿبت  %.75الغؾم للخث على جفَغ

  75الغؾم ؤلاطافي على الخلىر الهىاجي مً ؤصل صىاعي على الىمُاث اإلاىبعثت بيؿبت.% 

  العاصي واإلامخاػ والغصاص بيؿبت ً  .%50الغؾم على البجًز

 : جم بوكائه بملخط ى كاهىن اإلاالُت لؿىت ُت املسخدامت لإلكلُمالصندوق الوطني للتهُئت والخنمب.

 ، وهى مىحه إلاىذ عالواث لتهُئت ؤلاكلُم ومؿاعضاث لخصيُف ألاوكؼت، وجخعلم العالواث بــ :1995

 لضعاؾاث اإلاخعللت بمجاٌ تهُئت الضعاؾاث والبدىر اإلاىجؼة مً ػغف معاهض البدىر ؤو مياجب ا

 والبِئت. كلُم ؤلا

 .ع الاكخصاصًت التي حؿخعمل الخىىىلىحُا الىـُفت  اإلاكاَع

: ًمثل الصىضوق آصاة حضًضة جم بوكائه مً ؤحل بهجاػ وجؼبُم صندوق الخجهيز وتهُئت الاكلُم. ث

 البرامج ووكاػاث الضعم اإلاخعللت بالؿُاؾت الىػىُت  لتهُئت الاكلُم والبِئت.

جم بوكائه بمىحب كاهىن اإلاالُت لؿىت  الساحلُت:الصندوق الوطني لحماًت الشواطئ واملناطم . ر

ل الضعاؾاث والبدىر اإلاسخصت بدماًت الكىاػئ واإلاىاػم الؿاخلُت، واإلاؿاهمت 2003 ، مً ؤحل جمٍى

 في الىفلاث اإلاخعللت بالخضزل الاؾخعجالي في خالت خضور الخلىر البدغي.

ت والسهبُت: .ج م بوكائه بمىحب كاهىن اإلاالُت جصندوق مكافحت الخصحز وجنمُت املناطم الزعٍو

ملُىن صج، وهى جابع لىػاعة الفالخت  500، وكض زصص له مبلغ مالي كضع بـ 2002الخىمُلي لؿىت 

فُت ، وجخمثل ؤهم ألاوكؼت التي  لها جلً اإلاخعللت  والخىمُت الٍغ ميافدت الخصخغ وصُاهت بؾُلىم بخمٍى

غ بهخاج الخُىاهاث في  ي؛وجىمُت ألاعاض  م بهخاج الضواحً ؛اإلاىاػم الؿهبُتجؼٍى خماًت مضازُل  ؛جلٍى

ت.  مغبي اإلاىاش ي وصُاهت اإلاىاػم الغعٍى
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ل الدولُت:   2.1.4 مىً طهغها فُما ًلي:مصادر الخمٍو ىت و فغوخاث،  ٍو -25، الصفداث 2012)بً كٍغ

27) 

الجه في خىض البدغ ألابُع اإلاخىؾؽ ؾىت  %34 البنك ألاوربي لالسدثمار خصص: أوال  مً جمٍى

ع مخعللت بدماًت البِئت ، بطافت بلى مجمىع اللغوض التي مىدها البىً ألاوعبي للجؼاثغ  2001 إلاكاَع

  .ملُىن ًىعو  733والتي كضعث بـ  1997ؾىت 

ل عضة ملُاع صوالع للجؼ  1.5للخىمُت الاكخصاصًت والاحخماعُت  الصندوق العزبيخصص  زاهُا: اثغ لخمٍى

ل ؤعبع  7بهجاػاث باإلطافت إلًؼالُا فلض كضمذ ؤًظا للجؼاثغ مؿاعضة كضعث بـ  مالًحن ًىعو لخمٍى

ع بُئُت.  مكاَع

ل  32.07فلض مىذ الجؼاثغ كغطا بمبلغ  البنك إلاسالمي للخنمُت زالثا: ملُىن صوالع للمؿاهمت في جمٍى

الث التي مىدها البىً ؤلاؾالمي  غ بخلغث، وججضع ؤلاقاعة بإن حجم الخمٍى مكغوع الغي بىاخاث واص َع

ل  1.7ملُاع صوالع منها  2.2كضع ب 1975للخىمُت للجؼاثغ مىظ بوكاثه عام  ملُاع صوالع زصص لخمٍى

ت.عملُاث ججاٍع  ت فُما وحه الباقي إلاكغوعاث جىمٍى

ع :رابعا   الخالُت: كام البنك الدولي بدنمُت املشاَر

  ،مكغوع مغاكبت الخلىر الصىاعي في والًت عىابت والظي يهضف بلى جسفُع الخلىر في هظه اإلاىؼلت

يي مً البىً الضولي جم جىػَعه هما ًل 78واؾخفاصث الجؼاثغ مً كغض بمبلغ   ي:ملُىن صوالع ؤمٍغ

يي. 35اإلااؾؿت الىػىُت لألؾمضة:  -  ملُىن صوالع ؤمٍغ

يي. 32.5اإلااؾؿت الىػىُت للخضًض والصلب:  -  ملُىن صوالع ؤمٍغ

يي. 10.5وػاعة تهُئت ؤلاكلُم والبِئت:  -  ملُىن صوالع ؤمٍغ

  جىعٍض الخجهحزاث واإلاعضاث لفاثضة اإلااؾؿاث العمىمُت للمُاه الصالخت للكغب و كىىاث صغف

وبهجاػ مدؼاث جؼهحر اإلاُاه اللظعة بمغىُت وجلمؿان وؾؼُف وطلً مً زالٌ كغض بمبلغ اإلاُاه 

 ملُىن صوالع. 250

  م كغض  22بصالح قبياث التزوص بمُاه الكغب في عكغ مضن و مدؼت لخؼهحر اإلاُاه اللظعة عً ػٍغ

 ملُىن صوالع. 110بمبلغ كضع بـ 

 ملُىن صوالع. 19مبلغا كضع بـدىالي  الخضعُم اإلااؾؿاحي لتهُئت ؤخىاض الؿضوص والظي ولف 

  في للمىاػم الىاكعت بالغغب الجؼاثغي مً زالٌ كغض بمبلغ  ملُىن صوالع. 89الدكغُل الٍغ
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ع الخالُت : صندوق البِئت العامليوفُما ًسص  خامسا : ل اإلاكاَع  فلض كام بخمٍى

 ملُىن صوالع. 7اإلاىؼلت الغغبُت للمخىؾؽ: هبت كضعها  -

 ملُىن صوالع.  7للالت: هبت ملضاعها الخـحرة الىػىُت ل -

 :ـفلض كام ببزهامج ألامم املخحدة للخنمُت : سادسا

ً ووطع هـام لجمع اإلاعلىماث ووكغها : هبت بمبلغ  - جضعُم ؤلاحغاءاث اإلااؾؿاجُت واإلاسابغ وجيٍى

 ملُىن صوالع. 1.8ؤلف صوالع جىملت لليلفت ؤلاحمالُت للمكغوع اإلالضعة بـ  900

 ؤلف صوالع.  300ض الضولُت خٌى الخغحراث اإلاىازُت : هبت بمبلغ مخابعت اإلاعاه -

ع الصدًلت للبِئت في الجشائز لالهخلال لالكخصاد ألاخضز:  2.4  املشاَر

ًضوع هظا البرهامج خٌى جإؾِـ   (:2030 -2011البرهامج الوطني للطاكت املخجددة في الجشائز ) -أوال

 2030و 2011مُغاواث وهظا زالٌ الفترة اإلامخضة بحن  22000كضعة طاث ؤصٌى مخجضصة ملضعة بدىالي 

 مُغاواث مىحهت للخصضًغ. 10000 ،مُغاواث مىحهت لخغؼُت الؼلب الىػني على الىهغباء  12000منها 

 2030الاكخصاصًت للجؼاثغ ختى ؾىت و  تبن الؼاكاث اإلاخجضصة مخىاحضة في صمُم الؿُاؾت الؼاكٍى

ت واللخحن  %40وؾُيىن خىالي  مً اهخاج الىهغباء اهؼالكا مً الؼاكت الكمؿُت الىهغوطىثُت والخغاٍع

غ اكخصاص مؿخضام مً قإهه الخدفحز على همىطج همى حضًض. )ػعغوع و حىاهغة،  ؾخيىهان مدغن لخؼٍى

 (325، صفدت 2018

 (:2035 -2017الاستراجُجُت الوطنُت للبِئت الجدًدة ) -زاهُا

 14بـ  2035-2017اؾخجابت للىمىطج الجضًض للخىمُت الاكخصاصًت، جخىفل الاؾتراجُجُت الىػىُت للبِئت 

هضف للخىمُت اإلاؿخضامت لألمم اإلاخدضة التي التزمذ بها الجؼاثغ ؤزىاء ماجمغ ألامم اإلاخدضة  17مً بحن 

جدؿحن و هي مداوع  (07 ؾبعت ) جترهؼ هظه الاؾتراجُجُت على. و 2015خٌى الخىمُت اإلاؿخضامت ؾىت 

؛ اجي اإلاؿخضامظلغجإمحن ألامً ا؛ لغؤؾماٌ الؼبُعي الثلافي الىػنياإلادافـت على ا ؛الصخت وهمؽ الخُاة

غي جؼ غ الاكخصاص ألازظغ و الخضٍو اصة ملاومت الجؼاثغ للخصخغ؛ ٍى اصة ملاومت الجؼاثغ للخغحراث ؛ ٍػ ٍػ

 /(https://www.me.gov.dz/a) بُئُت.  خىهمت وطع و  ومكاعهتها في اإلاجهىصاث الضولُتاإلاىازُت 

ل املزأة املاكثت في البِذ لدشجُع إلاكخصاد ألاخضز: -زالثا  البرهامج الوطني لخمٍو

ت و حؿمذ باؾخغالٌ للض جم الخإهُض على  ؤهمُت حصجُع  ٍغ ع جضٍو اإلاغؤة للخىحه هدى بهجاػ مكاَع

خُث  مسلفاث اليكاػاث اإلاجزلُت و هظا الىفاًاث اإلاظغة بالبِئت مً ؤحل بهخاج ؾلع و مىخجاث مغبدت.
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متزاًض بمجاالث الاكخصاص ألازظغ زاصت لضي فئت اليؿاء خُث   ؤن ووالت ؤهجام سجلذ بهخمام

ض عً  ع  1151ًدص ي ما ًٍؼ ت و الاكخصاص ألازظغ، و هي مكاَع ٍغ مكغوع في مجاٌ الصىاعاث الخضٍو

ىث ألاؾاؾُت. ولإلقاعة، فلض جم جىـُم بضاع البِئت بخِباػة،  صضًلت للبِئت على غغاع بؾخسالص الٍؼ

ىث الؼبُعُت ، االث الغؾيلت و اؾؿاث جيكؽ في مجمعغطا إلا صىاعت الؿلل و الضوم و بؾخسالص الٍؼ

يُت و كبل ؤن ًخم بع  كافلت جدؿِؿُت خٌى ؤلاكخصاص ألازظغ و ؤهمُخه.ؼاء بقاعة بهؼالق وعقت جيٍى

هى حا مً هماطج الخىمُت اإلاؿخضامت و ؤلاكخصاص ألازظغ ٌعض همىط“مً حهتها، صغخذ وػٍغة البِئت ؤن 

ع صضًلت ” للجؼاثغ عئٍت و جىحه حضًض ، صاعُت الكباب بلى ؤلاهسغاغ فُه والعمل على بعث مكاَع

 للبِئت.

في صعاؾت لىػاعة تهُئت ؤلاكلُم والبِئت في الجؼاثغ، ؤهضث ؤهه  املخطط الوطني للتهُئت إلاكلُمُت:  -رابعا

 273.000ملاعهت مع  2025و  2011فغصت عمل في كؼاع الاكخصاص ألازظغ بحن  1421619ًمىً زلم 

غ الىفاًاث  2010فغصت عمل واهذ مىحىصة في  في مجاالث العمل اإلاغجبؼت بالبِئت، مثل بعاصة جضٍو

 والؼاكاث اإلاخجضصة، وفي وزُلت اإلاسؼؽ الىػني الجؼاثغي للتهُئت ؤلاكلُمُت حكحر الخيىمت ؤن الخىمُت 

بدُث ، ُئت الاكلُمُتاإلاؿخضامت حكيل بعضا ًىحه مجمىعت الخؼىغ الخىحيهُت للمسؼؽ الىػني للته

ًخجه الخؽ الخىحُهي ألاٌو هدى اكلُم مؿخضام فهى ًمؼج بحن بعضًً عثِؿُحن هما تهُئت ؤلاكلُم 

والضًمىمت خُث حكمل تهُئت ؤلاكلُم ول ؤلاهجاػاث اإلااصًت وغحر اإلااصًت، ؤما الضًمىمت فدكحر بلى اجساط 

والبض مً ؤلاقاعة هىا بلى ؤن الخضًث  ت اإلاىاعص.الاحغاءاث اإلاىاؾبت  في الىكذ واإلايان اإلاىاؾبحن لخماً

 عً الخىمُت اإلاؿخضامت ٌعني الخضًث عً الاكخصاص ألازظغ.

ؤولى البرهامج الخماس ي لالؾدثماعاث  (: 2014-2010البرهامج الخماس ي لحماًت البِئت ) -خامسا

لخدضًث البيُاث الخدخُت ملُاع صوالع، ألاهمُت  286(، الظي بلغ غالفه اإلاالي 2014-2010العمىمُت )

وزصخصت الاكخصاص. وكض جم جىفُظ بغامج في مجاٌ خماًت البِئت وجىفحر اإلاُاه  والخدىم في وؿبت 

ملُاع صًىاع للؼاع اإلااء والخؼهحر )ؾضوص(،  2000وجم جسصُص غالف مالي ًبلغ  اهبعار الغاػاث الضفُىت.

ل اإلاُاه هدى اإلاىاػم التي حكهض عجؼا في ا  7إلاىاعص اإلااثُت، مدؼاث الخؼهحر والخدلُت ، وؤهـمت جدٍى

ان،  الترابي، وهدى ماثت بيُت جدخُت لخماًت البِئت. ملُاع صوالع لتهُئت اإلاجاٌ  ، صفدت 2019)بضًاع و مٍؼ

312) 
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   أهم إهجاساث الجشائز في الاكخصاد ألاخضز:  .3

ؤٌو مدؼت للؼاكت  للطاكت الشمسُت والغاس بحاس ي الزمل:( HYBRIDاملزكش الهجين )  -أوال

ولم حىىب  494.5الغاػ( في الجؼاثغ جلع في خاس ي الغمل على بعض  -)الكمـ  الهجُىت الكمؿُت 

هىخاع، حعمل بالغاػ الؼبُعي والؼاكت الكمؿُت بؼاكت  130مؿاخت جلضع بــ   العاصمت ، وجدخل

م الغاػ و  150بهخاحُت جصل بلى  م الؼاكت الكمؿُت . مخصلت  30مُغاواث عً ػٍغ مُغاواث عً ػٍغ

ولم قماٌ خاس ي الغمل، وهى  25بالكبىت الالىتروهُت الىػىُت و جخمىكع  في مىؼلت جلغمذ على بعض 

لُا، وؾُيىن مصضع بضًل وهـُف خُث ؤن عامل البِئت ًدخل مياهت مهمت في  ؤهبر خلل غاػ  في افٍغ

ػً/ؾىت ملاعهت مع مدؼاث الؼاكت  33000بدىالي  CO2اإلاكغوع ، فلض جم جسفُع اهبعازاث 

 مالًحن وؿمت. 3الخللُضًت وهىظا ؤهلظث ؤهثر مً 

 ملُاع متر مىعب، وهىان 6.8حجم بلغ ؾضا مؿخغلت، بمجمىع  70لضي الجؼاثغ  سد بني هارون:   -زاهُا

ؾض آزغ كُض ؤلاهجاػ. واإلاجمع الهُضعولُيي بني هاعون ًبلى اهجاػا اؾتراجُجُا هاما، خُث ًىفغ  14 

 مُاه 

والًاث )حُجل ، كؿىؼُىت، ؤم البىاقي، باجىت، 5مالًحن وؿمت في اكلُم  4صالخت للكغب لخىالي 

ىخاع مىػعت على ؾهٌى ؤهمها ؾهل باجىت وؾهل الغملُت. ه 400000زيكلت(، هما ٌؿمذ بؿلي ؤهثر مً 

ً عالُت جلضع بـــ  120على الجاهب الخلني ًصل اعجفاع الؿض بلى  ملُىن متر  960متر، ولضًه كضعة جسٍؼ

ً : واصي العثماهُت، هضًت اإلاضوع  مىعب، وعالوة على طلً الاحؿاق اإلااصي لضًه ٌكمل زالزت ؾضوص جسٍؼ

 ملُىن متر مىعب. 65و  62، 35منها على الخىالي و الغهِـ، وكضعة ول 

الؿُاؾت الىػىُت جإلفذ مً بغهامج  باليؿبت لخدلُت مُاه البدغ، محطاث جحلُت مُاه البحز:  -زالثا

ػمىح لترهُب مدؼاث جدلُت البدغ بؼاكت هبحرة ، وؤعبعت منها مبرمجت لخيىن مؿاولت لخإمحن امضاصاث 

 الؿاخلُت والضازلُت . اإلاُاه الصالخت للكغب في اإلاضن

ًمثل مكغوع عحن صالح/جمجراؾذ عىىاها  النلل الكبير للمُاه في عين صالح/جمنراسذ: -رابعا

لؿُاؾت اؾدباكُت لخدلُم واخض مً ألاهضاف ؤلاهماثُت لأللفُت لألمم اإلاخدضة اإلاخمثل في جلبُت 

لهُضعولُيي الىبحر هدى اخخُاحاث مً اإلاُاه الصالخت للكغب بدُث ٌعخبر مكغوع اللغن للىلل ا

 جمجراؾذ .

ٌعض كؼاع الىلل واإلاىاصالث زاصت الىلل البري بالؼغق مً ؤهم  مجال النلل املسخدام: -خامسا

مً زاوي ؤوهؿُض  %22ار ــــــمصاصع الخلىر في الىكذ الخاطغ، خُث ٌعخبر هظا اللؼاع مؿاوال عً اهبع
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ــــالىغب ـــ مً غاػ زاوي ؤوهؿُض الىتروححن وغحرها مً الغاػاث، بطافت بلى اؾتهالن هظا  %7.57ىن، و ـــــ

، هظا ما صفع 5%اللؼاع للؼاكت بكيل مؿخمغ بؿبب جؼاًض عضص اإلاغهباث بمعضٌ همى ؾىىي 

الؿلؼاث بلى اجساط اؾتراجُجُت كؼاعُت خللذ مً زاللها جدىال هاما في هظا اللؼاع خُث جم اهجاػ 

ع وؤزغي في ػىع ؤلاهجاػ لجعل هظا اللؼاع ؤهثر هفاءة للمؿاهمت في الخىمُت عضص هبحر مً اإلاكا َع

 ًلي: الاكخصاصًت واإلاؿخضامت للبالص مً زالٌ ما

  م الؿُاع قغق/غغب الظي ًبلغ م  1216بهجاػ الؼٍغ ولم، وؤلاػالق اللاصم  إلاكغوع بهجاػ الؼٍغ

 ولم.1020الؿُاع للهظاب العلُا بؼٌى 

  كؼاع   جدضبث ( خُث ؤػللذ الجؼاثغ مسؼؽ الخىمُت و2014 -2010)اإلاسؼؽ الخماس ي

 الىلل الجماعي والىلل الخظغي بحن اإلاضن .

ز النفاًاث:  -سادسا الىفاًاث في الجؼاثغ في اعجفاع مؿخمغ بؿبب جىؾع عملُت جثمحن إن  مجال جدٍو

ُحر الىفاًاث، لظلً وكاػاث اإلااؾؿاث الصىاعُت والاكخصاصًت وهظا ًخؼلب عمل حاص للخدىم في حؿ

غ الىفاًاث لخضاعن الخإزغ اإلاسجل في هظا  غ صىاعت جضٍو حؿعى الجؼاثغ لبظٌ حهىص بطافُت لخؼٍى

غ الاكخصاص ألازظغ مً زالٌ:  اإلاُضان واعخباعه مً وؾاثل جؼٍى

  وػىُا  2013الىفاًاث التي عهؼث في البضاًت على بػاٌ اإلافغغاث العكىاثُت التي فاكذ ؾىت

مغهؼا للغصم  112باؾدبضالها بمغاهؼ الغصم الخلني لخىـُف اإلاضن، فلض جم بهجاػ مفغغت 3000

 الخلني.

  ًغ الىفاًاث على اعخباع ؤن ؤهثر م ً اؾدثماعاتهم بلى مجاٌ جضٍو مً هظه  %60جىحُه اإلاؿدثمٍغ

غ.ملُىن ػً هي مسؼون للمىاص ألاولُت اإلاؿخعملت في صىاعاتها كابلت ل 13.5الىفاًاث واإلالضعة بــ  لخضٍو

  غ هفاًاث الخكب همىطج زؼت مجمىعت "بًضًاالن الجؼاثغ" للؼاكاث اإلاخجضصة، واللاثمت على جضٍو

لها بلى اإلاصاوع اإلاسخصت بغغض  والخضًض والبالؾدًُ والىغجىن وغحرها، وفغػها على ؤن ًخم جدٍى

 عؾيلتها.

  2030مىصب قغل في ؤفم  160000هما ؤن جغكُت حؿُحر الىفاًاث ًمىً ؤن ًىفغ. 

 700لىً زمت كؼاعاث ؤزغي ماػالذ مخإزغة عً الغهب والفالخت البُىلىحُت التي ال حكغل ؾىي 

ؤلف هىخاع في جىوـ وهظا الؿُاخت البُئُت التي الػالذ  330ؤلف هىخاع في اإلاغغب ، و 20هىخاع ملابل 

 (582-580، الصفداث 2017س ي، و بىػبت ، )جلغاعث، مغصا في مغخلت الخجاعب الىمىطحُت.

 الخاجمت: . 5
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ع البُئُت ؤصبذ ًمثل ؤخض ؤهم اللظاًا التي حكغل اهخمام  ل ألازظغ واإلاكاَع بن مىطىع الخمٍى

الخيىماث والهُئاث اإلاعىُت بدماًت البِئت ال ؾُما بعضما ؤطافذ اإلااؾؿاث اإلاالُت الضولُت قغػا 

ع مً ؤحل  لها واإلاخمثل في مضي اهخمامها بالبِئت وعملها بالخىىىلىحُاث الىـُفت  حضًضا للمكاَع جمٍى

في هظا ؤلاػاع هجض ؤن الجؼاثغ بظلذ العضًض مً الجهىص لالهخلاٌ و وبهخاحها إلاىخجاث صضًلت للبِئت.

ع والبرامج  لالكخصاص ألازظغ طمً مؿاع جدلُم الخىمُت اإلاؿخضامت  مً زالٌ اهجاػ العضًض مً اإلاكاَع

ل هظا الاكخصاص ، بال ؤن هظه آلالُاث ال جؼاٌ غحر ا إلاؿخضامت و اعخماصها على مجمىعت مً آلالُاث لخمٍى

مفعلت ولُا وحكىبها الىثحر مً الىلاثص ، ألامغ الظي ٌؿاهم في ؿهىع العضًض مً الصعىباث التي جدٌى 

ع الخظغاء الصضًلت للبِئت.  صون النهىض باإلاكاَع

 م وؿخسلص مجمىعت مً الىخاثج هىحؼها فُما ًلي:على طىء ما ؾب النخائج :

ع الصضًلت للبِئت في مسخلف اللؼاعاث  - ل اإلاكاَع  عضم وحىص اؾتراجُجُاث مالثمت وقاملت لخمٍى

 والفالخت والؿُاخت اللظان ٌكهضان جإزغا في مجاٌ الاؾخضامت البُئُت . -

ع الخظغاء وطعف صوع اللؼاع الخاص في جبني هظا الىىع - ع. هضعة اإلاكاَع  مً اإلاكاَع

ع الاكخصاص الازظغ غُاب الصحرفت الخظغاء والؿىضاث الخظغاء  - ل مكاَع على هإؾالُب لخمٍى

ت.  مؿخىي ؤغلب البىىن الجؼاثٍغ

عغم جىفغ اإلاىاعص  هلص البدىر اإلاخعللت بالؼاكاث اإلاخجضصة وعضم جؼبُلها على ؤعض الىاكع -

 .الؼبُعُت

 جىص ي هظه الضعاؾت بما ًلي: الخوصُاث :

جبني البدىر ألاواصًمُت التي جسضم صعاؾت الابخياعاث اإلاالُت مثل الؿىضاث الخظغاء والصيىن  -

 الخظغاء.

ت في مىخجاتهم البُئُت. -  طغوعة حعضًل اإلاىـىمت اإلاصغفُت بما ًسضم الخىحه البُئي للمصاعف الجؼاثٍغ

ل زظغاء والؿىضاث الخظغاء هـغا ألهمُتها البالغت في  - بوكاء وصعم البدث عً مصاصع جمٍى

ع الصضًلت للبِئت.  اإلاكاَع

ع   - طغوعة جغؾُش زلافت الؿىضاث الخظغاء لضي مضعاء اإلااؾؿاث اإلاالُت وهظا خاملي اإلاكاَع

 وجدفحزهم لخىض ججغبت الؿىضاث الخظغاء.

 وكغ الثلافت البُئُت لجمُع ألاػغاف الضاعمت لالؾدثماعاث الخظغاء. -
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ل ألازظغ مً كبل - اإلااؾؿاث الغاعُت اإلاخمثلت في البىً الضولي  طغوعة الخىحه هدى الخمٍى

ل الضولُت.  وماؾؿاث الخمٍى

ع الصضًلت للبِئت زاصت  - ل وصعم اإلاكاَع ت الخظغاء الهاصفت لخمٍى زلم الصىاصًم الاؾدثماٍع

ً الكباب و اإلااؾؿاث الىاقئت .  للمؿدثمٍغ

  : املزاجعكائمت . 6

 :املؤلفاث

 الاحىبي اإلاباقغ وخلىق البِئت في الاكخصاص الاؾالمي والاكخصاصالهاصي عمغ ؾلُمان. الاؾدثماع -1

 .2014الىطعي. الاواصًمُت لليكغ والخىػَع، عمان، الاعصن، 

ضا. ) -2  (. الاكخصاص الازظغ والىمى الاكخصاصي. اللاهغة: ميكىعاث اإلاىـىمت2014عبض العـُم هٍى

ت  .العغبُت للخىمُت الاصاٍع

ت والخؼبُم. بحروث،2013)مدمض الؼاهغ كاصعي.  -3  (. الخىمُت اإلاؿخضامت في البلضان العغبُت بحن الىـٍغ

ت للؼباعت واليكغ و  .الخىػَع لبىان: مىخبت خؿً العصٍغ

(. الاكخصاص الازظغ مؿاع 2006هاقم مغػوق، عبُض عبض الؼبُضي خمُض، و الخلىاوي ابغاهُم. ) -4

 اع ألاًخام لليكغ والخىػَع.عمان: ص ،1اإلاجلض ،حضًض في الخىمُت اإلاؿخضامت 

 :امللاالث

ان. ) -5 (. ؤزغ الاكخصاص الازظغ على الىمى والخىمُت اإلاؿخضامت 2019ؤمُىت بضًاع، و مدمض جىفُم مٍؼ

كُاؾُت على مجمىعت مً الضٌو اإلاخلضمت والىامُت. مجلت الضعاؾاث اإلاالُت واإلاداؾبُت  صعاؾت

ت،   .(01)06والاصاٍع

(، الاكخصاص البُئي "الاكخصاص الازظغ"، مجلت ؤؾُىغ للضعاؾاث البُئُت، 2014)عاًض عاض ي زىفغ،  -6

ذ39العضص   .، الكغهت الىػىُت للخضماث البترولُت، اليٍى

ع البُئُت مً ؤحل جدلُم 2010خضة فغوخاث . ) -7 ل اإلاكاَع (. اؾتراجُجُت اإلااؾؿاث اإلاالُت في جمٍى
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السشيم والتفكير  التصييعهمرجت العالكت بين إلادازة السشيلت وامليزة التىافظيت عبر 

 – صيدال دزاطت ميداهيت للمجمع الصىاعي - لدى  العاملين باملؤطظاث الصىاعيت

Modeling the relationship between lean management and competitive 

advantage across manufacturing and lean thinking among workers in 

industrial enterprises 

- A field study of the industrial complex SAIDAL -- 

 2ماحي مدمدد. ، 1عبيد فسيد شكسياد. 
 aflou.edu.dz-f.abid@cu مسبر الضعاؾاث اللاهىهُت والاكخصاصًت ،  ،(الجؼاةغ) اإلاغهؼ الجامعي أفلى 1
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 ملخص: 

 ملغفت اللالكت بين الاصاعة الغشُلت واإلايزة الخىافؿُت كبر الخفىير والخصيُم الغشُم، تهضف الضعاؾت ئلى

زغ اإلاباشغ والوير مباشغ وألازغ الىلي إلاخويراث الىؾاػت، فاكخمضث الضعاؾت كلى البرهامج وجدضًض ول مً ألا

الىؾاػت  ه هىان جأزير ه  فغص، وزلصذ الضعاؾت بأ 379 ميىهت مًؤلاخصاتي ألامىؽ وطلً للُىت مً الافغاص 

 اليلُت للمخويراث الضعاؾت، ووحىص حىصة مؼابلت.

 ئصاعة عشُلت؛ اإلايزة الخىافؿُت؛ الخفىير الغشُم؛ اإلاإؾؿت الصىاكُت.  الكلماث املفتاخيت:

 JEL: L52, N6جصييف 

Abstract:  
The study aims to know the relationship between agile management and 

competitive advantage through lean thinking and manufacturing, and to 

determine both the direct and indirect impact and the total effect of mediation 

variables. study, and the presence of quality matching. 

Keywords: agile management; Competitive advantage; agile thinking; 

Industrial Corporation. 

Jel Classification Codes: L52, N6. 
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 . ملدمت:1

أن جصبذ أهثر كضعة كلى اإلاىافؿت حؿعى اإلاإؾؿاث الصىاكُت كبر مسخلف أهداء اللالم ئلى        

هظا الؿعي ٌؿخىحب جىافغ  وجدلُم إلاخؼلباث وعهباث اللمالء في ؿل الدؿاعق الخىىىلىجي واإلالغفي،

مً أحل  مماعؾاث وكملُاث خضًثت وملاصغة تهضف ئلى جسفُع الخيالُف وهغؽ عوح ؤلابخياعاث

مً  ي الخض مً الهضع وطُاق الىكذ، ألن  شُلت مً بين اإلاماعؾاث التي حؿاهم فالبلاء، فاإلصاعة الغ  

شاكت في الخصيُم والخفىير  اإلاغوهت في الخوُير ، وكلُه فيلما وان الخصيُم عشُم والخفىير ؾماث الغ  

 زالي مً الهضع ولما ػاصث اإلايزة الخىافؿُت لضي اإلاإؾؿاث الصىاكُت.

 كلى ما ؾبم وفي ئػاع الىاكم اإلاشاع ئلُه ًمىىىا ػغح ؤلاشيالُت الغةِؿُت  إشكاليت الدزاطت: 1.1
ً
بىاءا

هُف ًمىً أْن جإزغ ؤلاصاعة الغشُلت كلى اإلايزة الخىافؿُت في ؿل وحىص الخصيُم والخفىير  الخالُت:

 الغشُم باإلاإؾؿت الصىاكُت مدل الضعاؾت؟

، جم صُاهت الفغطُاث ؿاؤالث الضعاؾتحاباث مىؼلُت لدمً أحل ئًجاص ئ فسضياث الدزاطت: 2.1

 هير مباشغ بىحىص  الغةِؿُت آلاجُت:
ً
 وجأزيرا

ً
 مباشغا

ً
جإزغ ؤلاصاعة الغشُلت كلى اإلايزة الخىافؿُت جأزيرا

 ليي ًخدلم الخأزيراث الىؾُؼُت اليلُت.
ً
 اإلاخويراث الىؾُؼُت ملا

 ئلى حؿاؤالث الضعاؾت اإلاظوىعة أهداف الدزاطت: 3.1
ً
، جىبثم كنها مجمىكت مً ألا  ئؾدىاصا

ً
هضاف آهفا

 جخمثل فُما ًلي:

 اإلافاهُم ألاؾاؾُت لإلصاعة الغشُلت واإلايزة الخىافؿُت والخصيُم والخفىير الغشُم؛ جدضًض -

بُنهما لخدلُم اإلايزة  والخأزير حلٍغف اإلاإؾؿت اإلابدىزت بمداوع مخويراث الضعاؾت وهُفُت الخفاكل  -

ت؛ ، وجلضًم جىصُاثالخىافؿُت  للمإؾؿت لخدفيزها كلى اعؾاء زلافت الغشاكت في اإلاماعؾاث ؤلاصاٍع

ػبُلت اللالكت بين ؤلاصاعة الغشُلت واإلايزة الخىافؿُت في ؿل وحىص مخويراث الىؾاػت في  ملغفت -

 اإلاإؾؿت كُض البدث؛

وهظا الخلُض  للض خاولىا في كملىا هظا أْن هلىم باجباق مىهج مغجبؽ ببدثىا، :الدزاطت وأداة مىهج 4.1

في الجؼء الىـغي للىعكت البدثُت، مً زالٌ  اإلاىهج الىصفيهظا كمىا بخىؿُف باؾخسضام أصواجه ل

، بما ٌؿاهم في حشىُل زلفُت كلمُت غبُت وألاحىبُت والىؾاةل الللمُتاإلاسح اإلاىخبي لبلع اإلاغاحم الل

أما الجؼء الخؼبُلي ؾِخم ئؾخلماٌ اإلاىهج الخدلُلي  ،ًمىً أن جفُض في ئزغاء الجىاهب اإلاسخلفت للبدث
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، زم جدلُل هظه ؤلاؾخلصاءاث مً اإلاصىم كماٌكلى  ئلىترووي في صعاؾت الخالت وطلً بخىػَم ئؾخبُان

 ،AMOS-V23 ؾخسضام البرامج ؤلاخصاتيزالٌ ئ

  طاطياث إلادازة السشيلتا .2

 :(Concept of Lean Management) مفهوم إلادازة السشيلت 1.2

 ,Womack & Jones & Ross"الباخثين  جألُفزالٌ أصبدذ الفلؿفت الغشُلت شاتلت مً 

بِىما ًمىىىا  (JOSE Luis & et al, 2018, p. 5) لىخاب بلىىان "آلالت التي هيرث اللالم"، "،1990

فاث لإلصاعة الغشُلت في   أن  مً أبغػ الصلىباث التي جىاحه اللثىع كلى اللضًض مً الخلٍغ
 
ألاصبُاث، ئال

فها الوامع، هظا الومىض ٌؿمذ بىطم جفؿيراث وجؼبُلاث مسخلفت  اإلاهخمين باإلصاعة الغشُلت في حلٍغ

جدذ هفـ اإلاصؼلح، ومً زالٌ ئحغاء بدث خٌى مفهىم "ؤلاصاعة الغشُلت" ًمىً جدضًض مجمىكت 

فاث واآلحي:  مخىىكت مً الخلٍغ

مىً وصف ئن   - جىفُظ ؤلاصاعة الغشُلت ًإصي ئلى جىلُض كُمت أهبر لللمالء بمىاعص أكل همضزالث، ٍو

ت وماصًت ومالُت، وجدلم جأزيراث ئًجابُت هبيرة، والخللُل مً اإلاهلت الؼمىُت  ها مىاعص بشٍغ اإلاضزالث بأج 

، %40-5بيؿبت  ، وػٍاصة ئؾخسضام أعطُت اإلاصىم%50-10، وئهسفاض اإلاسؼون بيؿبت %90-60بيؿبت 

  (ANDREAS & Stanislaw , 2014, p. 168) .%25-5وجدؿين ؤلاهخاحُت بيؿبت 

دافت وألاهاكت، وأما صاللتها في مجاٌ شاكت والظي ًضٌ كلى الى  ئن  ؤلاصاعة الغشُلت جغجىؼ كلى ملنى الغ   -

ى اللملُاث التي لِؿذ لها كُمت مظافت مً أحل جدلُم ؤلاصاعة فهي اللمل بشيل منهجي لللظاء كل

ألاهضاف بأكل حهض ممىً، واللظاء هظلً كلى اللمل الظي ال ًسلم كُمت لللمُل الظي ًؼلم كلُه 

 ال ٌؿخسضمالهضع، فاإلصاعة الغ  
ً
  (CLAUS & Henrik , 2011, p. 3) .شُلت ال جدب أْن ًيخج شِئا

 شُلت وؿخسلصها فُما ًلي:صاعة الغ  مً وؿاةف ؤلا جىحض مجمىكت  وضابف إلادازة السشيلت: 2.2

م مً  ًدلم(: Lean innovationإلابتكاز السشيم )  1.2.2 ، حل جبؿُؽ اللملُاثأالظواء الؿَغ

ؿاكض اإلاىـمت كلى اللُم بثالزت    (CLAUS & Henrik , 2011, p. 4) أؾاؾُت وهي: أفلاٌَو

لت لخجىب الهضع،   (:Do the right thing) * إفعل الصواب خُذ هى أؾهل ػٍغ ئن  اللُام بالص يء الص 

وفي مجاٌ ؤلابخياع  الغشُم ٌلني ئؾخسضام الىفاءاث الخلىُت لخلبُت ئخخُاحاث اللمُل وججىب ؤلافغاغ 

غ الخل أو الخلصير فُه، ومً الىاخُت ال لملُت ًخللم ألامغ بابالن الخىكلاث بالشيل الصخُذ ئلى في جؼٍى

مؿخلمي اللمل، وهظا ٌشمل اللمالء الضازلُين والخاعحُين، ألن  ؤلاخخُاحاث والخىكلاث لِؿذ زابخت، 

 مم اللمالء ػىاٌ كملُت ؤلابخياع؛ الثلتوألن  كملُت ؤلابخياع كملُت حللُمُت، فمً ألاحضع الخفاؾ كلى 
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(: اللُام بظلً بالشيل الصخُذ ٌلني الخسؼُؽ ألامثل Do it right) بشكل صحيذ * إفعلها

 
ً
إلحغاءاث اللمل التي جإصي ئلى الخل، ًخمثل الخدضي في ؤلابخياع بأن  اإلاشاول التي جدخاج لخل صاةما

 جضفلاث اللُمت، وبالخالي مً الظغوعي ئوشا
ً
ء حضًضة، هظه اإلاشاول جخؼلب كملُاث فغصًت حؿمى أًظا

 جضفم كُم حضًضة في ول مغة جلىم فيها باوشاء خل، ففي ؤلابخياع جضفم اللُمت هى هفؿه زؽ اإلاشغوق؛

شُم ٌلني جلُُم كملً وئحغاء الخدؿِىاث (: ئن  اللمل الغ  Get better) * الحصول على ألافضل

لت جفىيرن، فمً ألافظل ئحغاء   ال ًخجؼأ مً ػٍغ
ً
باؾخمغاع، هظا ٌلني حلل الخدؿِىاث مؿخمغة حؼءا

 جدؿِىاث لها جأزير هبير. 

بضأث ؾُاؾت ؾلؿلت  (:Lean Supply Chain Management)طلظلت التوزيد السشيلت  2.2.2

"، واإلالغوف Toyotaمً اللغن اإلااض ي باؾم مسخلف مً ػغف شغهت "الخىعٍض الغشُلت في الؿخِىاث 

ىجا "JITباإلهخاج في الىكذ اإلاىاؾب " "، وجم ئكخماص مصؼلخاث TPS"، أو ًضعى هظلً بىـام ئهخاج جٍى

" والظي ًؼلم كلُه الخصيُم كصير Motorolaبضًلت أزغي مً كبل شغواث صىاكُت هىـام مىجىعال "

لت في اإلالام CFM" وجصيُم الخضفم اإلاؿخمغ "IBM"، وهـام "SCMالضوعة " "، وتهضف هظه الؼٍغ

ألاٌو ئلى الخللُل مً أوكاث الخضفم صازل ؤلاهخاج باإلطافت ئلى أوكاث ؤلاؾخجابت للمىعصًً واللمالء، 

لُت الُاباهُت، خُث صان اإلاصؼلح ألٌو مغة مً كبل  بدُث حؿخمض مباصب الغشاكت مً الصىاكت الخدٍى

"Krafcik " شُم، ومً زالله ئكخمضث ، بلىىان ئهخصاع هـام ؤلاهخاج الغ  1988في وعكخه البدثُت كام

اللضًض مً الشغواث وؿُفت ؾلؿلت الخىعٍض الغشُلت وطلً مً أحل الخفاؾ كلى كضعتها الخىافؿُت في 

مىً للمىـماث التي جداٌو زفع جيلفتها وئػالت الىفاًاث أْن حلخمض كلى ؾُا ؾت الؿىق اللاإلاُت، ٍو

" 
ً
" فالهضف ألاؾاس ي مً ؤلاصاعة الغشُلت هى ئوشاء هـام Shah and Ward, 2003عشُلت، ووفلا

مبؿؽ كالي الىفاءة ًيخج مىخجاث بؿغكت لخلبُت ئخخُاحاث اللمالء مم الخللُل مً الىفاًاث وبضون 

لفت، ومً أْي هضع، مىه حؿخؼُم اإلاىـماث أْن جغفم وجدؿً مً أصائها مً زالٌ زفع الىفاًاث والخي

الظغوعي باليؿبت للمىـماث التي جبيذ ؾُاؾت ؤلاصاعة الغشُلت أْن ًخمخلً بضعاًت خٌى هُفُت جدؿين 

الخضفم مً أحل اللظاء كلى الىفاًاث وجللُل خاالث الخأزير، وهُفُت جدؿين الجىصة وزفع 

أهىاق الىفاًاث في فان  الىهج الغشُم هى جدضًض وكلُه ، ، وهُفُت ئجساط اللغاعاث الفلالتالخيالُف

  (CAROLINA & Paulo , 2017, pp. 46-47) .جضفم اللُمت وجىفُظ ألاصواث الالػمت لللظاء كليها
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 مبادا إلادازة السشيلت: 3.2

  (5، صفدت 2017اللباصلت، )عواج و  جخجلى ب:جغجىؼ ؤلاصاعة الغشُلت بمجمىكت مً اإلاباصب 

لت ألامض، واللبٌى بالخيالُف كلى اإلاضي اللصير - ضفم ، وزلم ججغهيز اللغاعاث كلى فلؿفت ػٍى

 حل مىاحهت اإلاشاول؛مؿخمغ في كملُاث اإلاإؾؿت مً أ

الخأهُض في زلافت اإلاإؾؿت كلى طغوعة الخىكف كىض الخاحت وفي الىكذ اإلاىاؾب إلالالجت  -

 طمان مؿخىي حُض للجىصة مً أٌو ئهخاج؛حل ً أاإلاشاول م

ئخترام الشغواء وحشجُلهم بالؿعي صوما هدى ألافظل والخدؿين وجىَغـ مبضأ اللمل اإلاُضاوي  -

 مً أحل ملغفت ماطا ًجغي بالظبؽ وفهم الىطلُت بالشيل الصخُذ؛

ألازظ ئجساط اللغاعاث بغوٍت ومً صون حؿغق، وبخىافم مم ألاػغاف الفاكلت صازل اإلاإؾؿت، مم  -

ًخم اللمل كلى جدضًض ألاؾباب مشاول اإلاإؾؿت،  بلين ؤلاكخباع ول اللىامل اإلادُؼت، وأن  

 واللمل كلى كالحها بشيل مؿخمغ.

فُما وؿخلغطها  عامليت:  ومؤطظاث خدماجيت جبني إلادازة السشيلت مً كبل شسكاث صىاعيت 4.2

 (KATHRYN & Marley, 2013, p. 7) ًلي:

لض ميشأة  صىاكُت خُث جم ئوشاؤها ؾىت  :ألامسيكيت "Thomas Built Busesشسكت " -
ُ
م، 1972ح

 "، حلمل كلى جصيُمCaroline du Nordواعولُىا الشمالُت " والًت في مضًىت وهي"، Highوملغها  "

 Daimler لشغهت جابلت شغهت وهي ،Freightliner Trucks مً كؿم وهي، ضعؾُتاإلا الخافالث

Trucks يا في "، فلض Perley A.Thomas" الىىضي كبل مً الشغهت جأؾؿذ ،الشمالُت أمٍغ

 لصىاكت الخافالث اإلاضعؾُت مىظ كام 
ُ
 عشُلا

ً
م، وكض مىىتها هظه اإلاباصعة مً 2008ئؾخسضمذ ههجا

زالزت ؾىىاث عػل ليل خافلت، وبلض هظىن  1100زفع همُت الىفاًاث الىاججت ليل خافلت بما ًلضع 

شُلت جىصلذ ئلى ملضٌ الصفغ مً الىفاًاث، وزفظذ بشيل هبير مً ئؾخسضام مً جبىيها ؤلاصاعة الغ  

الىهغباء واإلاُاه، وهظلً زفظذ مً مؿافت الخىلل أزىاء ؤلاهخاج، ول هظا ًللل مً الخللُض اإلاىؼىي 

هخاج، خُث أصبدذ كلى جضفم اإلاىخجاث، وجم جدضًض مىكم كملُاث الخجهيز باللغب مً زؽ ؤلا 

جضفلاث ؤلاهخاج بؿُؼت ومباشغة والتي أصث ئلى الخللُل مً خاحت ؤلاخخفاؾ بمساػن ئخخُاػُت ميلفت 

مً مسؼون الؼاةض، خُث ًخم ؤلاخخفاؾ باإلاسؼون بُىم واخض فلؽ لضكم زؽ ؤلاهخاج، وئهسفظذ مضة 

لخسفُظاث في وكذ وئهسفظذ ؤلاطؼغاباث في اإلايشأة مً زالٌ ا %25الخصيُم الجؼتي بيؿبت 
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شُلت جغهؼ بشيل أهبر كلى الخىكف وملضالث الخلؼل والخىاصر،  فأصبدذ الشغهت بفظل ؤلاصاعة الغ  

 حىصة اإلاىخج.

جىاولذ  ":outpatient mental health clinicعيادة الّصحت الىفظيت للمسض ى الخازجيين " -

ؤلاطؼغاباث في كُاصة هبيرة للمغض ى شُلت كلى " هُفُت جأزير ؤلاصاعة الغ  LaGanga, 2011الباخثت "

"، وجىصلذ بأن  اللُاصة كبل شغوكها في Colorado" كاصمت "Denverالخاعحُين التي جلم في مضًىت "

كاًت اإلاىاكُض لخلضًم الغ   وطبؽجبني مباصعة الخدٌى الغشُم، واهذ حلاوي مً كملُت حضولت وجىـُم 

جسفُع وكذ ؤلاهخـاع  لللملُت اللالحُت بأهثر مً أعبلت للمغض ى، ومىظ جبىيها لإلصاعة الغشُلت جم 

م الخظىع بيؿبت  وػاصث كضعة الخضمت مً زالٌ فخذ مىاكُض  %12أؾابُم، وئهسفظذ ملضالث كض 

ً بيؿبت   .%27إلاغض ى آزٍغ

لض ؤلاصاعة الغ    السوماهيت: لإلجصاالث الظلكيت والالطلكيت "TOPEXشسكت " -
ُ
 ح

ً
شُلت مفهىما

 في 
ً
" ببلجُيا واإلاجلـ الىػني الغوماوي Gentبضأث حاملت حىذ " 2003عوماهُا، خُث في كام حضًضا

ؼ ؤلاهخاحُت للشغواث   مضجه ؾيخين بلىىان حلٍؼ
ً
م الصويرة واإلاخىؾؼت الخاصت، بؼغح مشغوكا للمشاَع

لت الخصيُم الغشُم، وفي كام  أوشأ بلع  2005الصويرة واإلاخىؾؼت اإلاىخجت مً زالٌ جؼبُم ػٍغ

شُلت مً أحل مىاصلت هلل اإلالغفت الفىُت في شاعهين في اإلاشغوق حملُت زبراء اللوت الغوماهُت الغ  اإلا

" واخضة مً كشغ شغواث الصويرة ومخىؾؼت TOPEXمجاٌ ؤلاهخاج الخالي مً الهضع، فياهذ شغهت "

" في TOPEXالدجم في عوماوي الظي جم ئزخُاعها لخىفُظ الخصيُم وؤلاصاعة الغشُلت، جأؾؿذ شغهت "

مىؿف  122مً ػغف كشغة مهىضؾين في مجاٌ ؤلاجصاالث الؿلىُت والالؾلىُت، ولضحها  1990كام 

ت، طمان الجىصة، البدث  زماهُتو  ً، اإلاالُت، الخضماث، اإلاىاعص البشٍغ م، الخمٍى أكؿام )ؤلاهخاج، الدؿٍى

غ(، وملـم اإلاىؿفين مً كؿم ؤلاهخاج  غ  29والخؼٍى مىؿف، وفي 29مىؿف وكؿم البدث والخؼٍى

الؿىىاث الخمـ كشغ اإلااطُت أصبدذ أهم شغهت عوماهُت التي حلمل كلى خلٌى ؤلاجصاالث للشغواث 

الصويرة والىبيرة وهظا إلاشولي ؤلاجصاالث الؿلىُت والالؾلىُت وملضمي الخضماث، وبلض جبىيها ؤلاصاعة 

إلااهُا، فغوؿا، ئؾباهُا، صولت مً أوعوبا )أ 34مً ؤلاهخاج لـ  %70الغشُلت أصبدذ جصضع أهثر مً 

ىُت مً زالٌ شبىت واؾلت لُا والىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ  اإلاملىت اإلاخدضة، ئًؼالُا وهيرها( وآؾُا وئفٍغ

 مً اإلاىػكين اإلادلُين والضولُين.
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 (Manufacturing and Lean Thinking)السشيم والتفكير  تصييعال .3

لخبر الخصيُم الخالي مً الهضع  :"Lean Manufacturing Concept" مفهوم التصييع السشيم 1.3 ٌُ

فلؿفت جىـُمُت تهضف ئلى الخسلص مً الىفاًاث بشيل منهجي وئطافت كُمت لللمالء مً زالٌ جلبُت 

جىكلاتهم، فخىفُظها لِـ بالؿهل لىً ًىؿب فىاةض كضًضة هخىفير ػغق لخدؿين الجىصة، وحلؼػ مً 

لخبر هىهج مالةم ٌؿمذ بدىفُظ الخدؿين اإلاؿخمغ، عطا اإلاىؿفين وجلصير مً أوكاث  الدؿلُم، َو

(LAIS & Guilherme , 2018, p. 70)  لض ه الخصيُم الغشُم أو الخصيُم الخالي مً الهضع  َو بأه 

ٌؿاهم في حىصة أكلى للمىخجاث مً ؾلم وزضماث، وئهسفاض في جيالُف ؤلاهخاج والخسلص مً 

ىُت  ها " EPA,2003"الىفاًاث، في خين خضصث ووالت خماًت البِئت ألامٍغ أهضاف الخصيُم الغشُم بأج 

غ اإلاىخجاث بجىصة كالُت، وبأكل جيلفت، مم أكصغ مهلت مً زالٌ الخسلص مً الىفاًاث  خترام مم ئجؼٍى

 (JOSE Luis & et al, 2018, p. 18) اإلاجخمم والبِئت.

 وحشخمل كلى ما ًلي: التصييع السشيم: ألاهظمت املظاعد لىظام 2.3

- (Jidoka  :) ٌُ 
ً
 كضًما

ً
 Toyota Autoومىهجُت بؿُؼت ومىؼلُت وحلىص ئلى شغهت " لض مفهىما

Loom مً ػغف "" وهلؼت بضاًتهاSakichiمً زالٌ اللمل كلى ئهلاط الىثير مً اإلاىاص اإلاهضعة " 

وهي أخض اإلاباصب ألاؾاؾُت لىـام  للشغهت ومؿاكضتها كلى حؿلُؽ الظىء كلى اإلاشاول بمجغص خضوثها،

" ًجب JITٌلمل هـام ؤلاهخاج في الىكذ اإلاىاؾب " ليي"، وهظلً Toyotaالخصيُم الغشُم لشغهت "

، باإلاألاحؼاء التي ًخم جصيُلها وجؼوٍضها جلبي حمُم  أْن 
ً
ٍخم جدلُم طلً و لاًير الجىصة اإلادضصة مؿبلا

مىً لؿلُم الصخُذ و الشيل الب بالخصيُمم االهضف منها اللُ"، و Jidokaمً زالٌ " لمغة ألاولى، ٍو

ت، مما ٌلني أه  " كلى أج  Jidokaجغحمت "  مً ما، فالبضه كىض خضور مشيلت ها ألاجمخت بلمؿت بشٍغ

أْي الؿماح بخمىين ول كامل مً  ًمىم ئهخاج مىخجاث ملُبت، ألامغ الظيئًلاف اإلالضاث كلى الفىع، 

 أخمغ  مً زالله 
ً
وكف زؽ ؤلاهخاج ولما جم ئهدشاف مشيلت في الجىصة، وطلً بسخب اللامل ؾليا

لظي سخب ًخىكف زؽ ؤلاهخاج باليامل، فلىضما ًخىكف زؽ ؤلاهخاج ًدؿاعق اللاملىن ئلى الشخص ا

خم حشوُله   ما ٌؿخوغق خل اإلاشيلت أكل مً صكُلت ٍو
ً
الخبل ألاخمغ إلاؿاكضجه كلى خل اإلاشيلت، هالبا

ىجا الىمىطجي، خُث جخىكف اإلااهُىاث   في مصىم جٍى
ً
خم ئًلاف الخؽ كشغاث اإلاغاث ًىمُا مغة أزغي ٍو

ؿهىع مشيلت في الجىصة بأمان كىض ئهخماٌ اإلالالجت اللاصًت، وفي خالت سخب الخبل ألاخمغ أزىاء 

" هى Jidokaمما ًمىم ئهخاج اإلاىخجاث اإلالُبت، فالهضف مً " جىدشف آلالت اإلاشيلت بمفغصها وجخىكف،

هلل اإلاىخجاث التي جفي بملاًير الجىصة فلؽ ئلى اللملُاث الخالُت كلى زؽ ؤلاهخاج، وجضكم هظلً 
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لُىب، وولما جم ئهدشاف كُب ًجب أْن لغؤٍت زؽ ؤلاهخاج الخالي مً اللُىب وال ًخم الدؿامذ مم ال

م ئهخاج أْي أحؼاء ملُبت ختى ًخم جدضًض ؾبب اإلاشيلت وخلها، وجىمً فىاةض  جظمً اللملُت كض 

"Jidoka اصة زلت اللماٌ مً زالٌ ئخترامهم وجمىُنهم وحشجُلهم كلى ؤلابالن كً اللُىب " في ٍػ

ٌ جىفير مللىماث واحخت باإلاشيلت واإلاشىالث صون الخىف مً اللىم، وجدؿين ؤلاجصاٌ مً زال

شاعن ول مً اإلاشغف واللمالء  دخىي َو شير ئلى الخاحت الفىعٍت لخل اإلاشيلت، ٍو لللمالء واإلاىعصًً، َو

" ئلى زلافت الخبرةت blameواإلاىعصًً للمؿاكضة في خل اإلاشيلت، وحلمل كلى حوُير زلافت اللىم "

"blameless." (MARCUS & Luis , 2017, pp. 47-48) 

- (Kanban جم جأؾِـ هظه اللملُت مىظ كام :)بىاؾؼت " 1947Taiichi Ohno وهى مىؿف في "

اصة في جىافغ Toyotaشغهت " اصة جىكلاث اللمالء للشغهت مما صفلها ئلى الٍؼ "، هظا الخأؾِـ هخج كً ٍػ

اصة هبيرة في  ً، وزاصت مم طُم ألاعاض ي الُاباهُت فىحب كليها أْن اإلاىاص وهظا ما أصي ئلى ٍػ الخسٍؼ

لت  "Kanbanجبدث كً الخل ألامثل  لخللُل حجم اإلاسؼون، فخبيذ الشغهت بما ٌؿمى " وهي ػٍغ

مىً مً زاللها أْن جسفع  ًاباهُت إلاغاكبت اللملُاث التي حؿدىض فلؽ كلى ؤلاؾتهالن الفللي للمىاص، ٍو

 ئلى الخدىم في جيلفت اإلاسؼون في كاكت ؤلاهخاج و 
ً
هى ما جخؼلبه كملُت الخصيُم الغشُم، وتهضف أًظا

اصة في جىفير اإلاىاص والخسلص مً جىكف ؤلاهخاج بؿبب هلص اإلاىاص  ً اإلاىاص والخض منها، والٍؼ جسٍؼ

ض ا" بلض زالزت ؾىىاث ئهسفKanbanهدؿبتها الشغهت مً جىفُظه للملُت "، وهىخاةج ئاإلاؼلىبت

اصة في ؤلاهخاج بيؿبت %95، وجسفُع اللُىب بيؿبت %75اإلاسؼون بيؿبت  ، وجسفُع في %25، والٍؼ

ً بيؿبت  ، ومً أهم أكماٌ %10، وجسفُع في كمل اللاملين في اإلاؿخىصق بيؿبت %10مؿاخت الخسٍؼ

"Kanban ت التي حؿخسضم لخىطُذ وكذ الخاحت لجؼء ملين، وكاصة ما حؿمى " اإلاؿاكضاث البصٍغ

ت ببؼاكاث واهبان، وهظه البؼاكت ميىهت مً ئؾم الجؼء وصىعجه والىمُت  هظه اإلاؿاكضاث البصٍغ

ت جصبذ مغةُت بمجغص وصٌى الىمُت ئلى هلؼت ػلب   ما ًخم ئعفاق بؼاكاث واهبان بداٍو
ً
اإلاؼلىبت، هالبا

ض مً اإلاىاص اإلا ذ بمٍؼ ه جم الخصٍغ شير ئلى أه 
ُ
اث الفاعهت اإلاغفىكت ببؼاكت واهبان كاصة ما ح ض، فالخاٍو ٍؼ

غي  (JORGE & et al, 2014, p. 12) للخغهت، " أن  هىان مؼاًا FRANK Bertagnolli "ٍو

 (FRANK , 2018, p. 87) " جخمثل واآلحي:Kanbanوكُىب للملُت "
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  :ومىاءمت جضفم   جخمخم بالشفافُت، وحؿاهم في جلصير وكذ ملالجت اإلاىاص واإلاللىماث،املصاًا

اإلاىاص، الجغص وجسفُع مؿاخت اإلاؿخىصكاث، ؤلاؾخلضاص أزىاء الخلضًم، جسفُع كضص 

 اإلالضاث الىاكلت والىاكلين، جلصير وكذ ؤلاؾخجابت؛ 

  :هير كابل  جإزغ ؤلاطؼغاباث في كملُت اإلاىبم كلى  ؾلؿلت كملُت اإلاصب بأهملها،العيوب

.لإلؾخسضام في خالت الخللب الشضًض في الؼلب أو في وكذ 
ً
 هبيرا

ً
خؼلب ئهظباػا  ؤلاهخاج، ٍو

- (Kaikaku  :)" ًغيBodek, 2004  أن " "Kaikaku "ًهـام الخصيُم الغشُم  أصلها وحظوعها م

ألاكماٌ جخوير  أن  ب هظلً جضٌ"، ٌلني الخوُير الجظعي زالٌ وكذ كصير لىـام ؤلاهخاج، Toyotaلشغهت "

لُت أهثر وجغاعي اللمالء وحلخبرهم  بشيل حظعي وكاصة ما جيىن في شيل مشغوق، وحلض هلملُت جدٍى

ت وجغجبؽ مباشغة مم ئؾتراجُجُت اللمل،  ما جباصع ؤلاصاعة الغشُلت بمبضأ  هأولٍى
ً
" ألن  Kaikaku" وهالبا

 ملاعف 
ً
ؼغح أًظا ت، ٍو  كلى ألاكماٌ الخجاٍع

ً
 هبيرا

ً
الخوُير في خض طاجه هدُجت هظه الىدُجت جإزغ جأزيرا

وئؾتراجُجُاث وجفىير وأؾالُب وجلىُاث وملضاث ئهخاج حضًضة، وئجصاالث فلالت بين اللماٌ في حمُم 

اث، ًمىً البضء  بلملُت " زاعحُت هىلل مىخجاث وجىىىلىحُاث  " بىاؾؼت كىاملKaikakuاإلاؿخٍى

 كىضما جالخف ؤلاصاعة الغشُلت أن  كمل "
ً
مىً ئهؼالكه أًظا " كض Kaizenوئػالق زؼىاث حضًضة، ٍو

مىً أْن ٌؿاكض الخؼبُم الصخُذ  بضأ في الغوىص ولم ٌلض ًلضم هخاةج وافُت فُما ًخللم بهظا الجهض، ٍو

" ؤلاصاعة الغشُلت كلى الخلضم واإلاىافؿت مً زالٌ جللُل الىكذ الالػم لخدؿين  Kaikaku للملُت "

الجىصة والخيلفت والدؿلُم بشيل أؾغق، وهي مىاؾبت للشغواث التي جىاحه كملُاث الضمج والخيامل 

 كلى مؿخىي اإلاإؾؿاث.
ً
 (JORGE Garcia & AIDE , 2014, p. 10) التي جؼلب جدىال

- (Poka Yoke" جم جؼبُم هظا اإلاصؼلح مً كبل :)Shigeo Shingo في الؿخِىاث مً اللغن "

لض هظا الىـام بالفلل ؾهل  ت، َو اإلااض ي كلى اللملُاث الصىاكُت اإلاصممت إلاىم ألازؼاء البشٍغ

مىً ئؾخسضامه في أْي ، الخىفُظ ميان ًمىً أْن ًدضر فُه زؼأ أو ًمىً أْن ًدضر زؼأ، وحلض  ٍو

 جلىُت أو أصاة ًمىً جؼبُلها كلى أي هىق مً اللملُاث ؾىاء في الخصيُم أو صىاكت الخضماث.

 جخمثل فُما ًلي:العلباث وعوامل الىجاح للتصييع السشيم:  3.3

كىض جدضًض  ":LMالسشيم"لتصييع " لCritical Success Factorsعوامل الىجاح الحاطمت"  -

شُم، فاطا لم ًخم كىامل الىجاح الخاؾمت بشيل صخُذ ٌؿاكض ؤلاصاعة الغشُلت في جىفُظ الخصيُم الغ  

"، وهظه اللىامل LM" بشيل صخُذ صازل اإلاىـمت، فمً اإلاغجح أْن ًفشل جىفُظ "CSFجأؾِـ "
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هاعاث، مداطاة ؤلاؾتراجُجُت مم " كلى الىدى الخالي: اللُاصة، الثلافت، اإلاYew Wong, 2005خضصها "

ب، ئلتزام ؤلاصاعة الللُا، ؤلاجصاٌ، مشاعهت أصخاب اإلاصالح،  اث، الخللُم والخضٍع حمُم اإلاؿخٍى

ل،  جسصُص اإلاىاعص، الخللم اإلاؿخمغ، ئلتزام بخدفيز اللماٌ، جلُُم ألاصاء بالترهيز كلى اإلاضي الؼٍى

  (LAIS & Guilherme, 2018, p. 79 ) الهُاول الخىـُمُت ألاؾاؾُت.

هىان   ":Lean Manufacturing" جىفير التصييع السشيم "Barriersعلباث أو عوابم " -

 لـ "
ً
" هىان زمؿت كلباث عةِؿُت Yang and Yu, 2010مجمىكت مً الللباث ًجب ملالجتها ووفلا

م جغهيز شغواث الخصيُم  "، وجخمدىع الللباث CSFكلى كىامل الىجاح الخاؾمت "جـهغ  وجيخج مً كض 

م الخدؿين،  م فهم الفىاةض، ملاومت اإلاىؿفين للخوُير، صلىبت الخىُُف مم مشاَع كلى الىدى الخالي: كض 

غي ول مً " م الخدؿين الؿابلت، ٍو " أن  Kumar & Marodin & Saurin, 2015فشل مشاَع

 للشغواث الصويرة
ً
هى هلص في فهم الفىاةض، والظي ًدضر بؿبب ؾىء الفهم  الخاحؼ ألاهثر شُىكا

 ".LMالخلني وؤلاحخماعي أو الثلافي وهظلً الىخاةج اإلادخملت لخىفُظ الخصيُم الغشُم"

: جإهض فلؿفت ألامسيكيمً كبل الىظام الصىاعي التصييع السشيم الياباوي  ة وفلظفتفكس  جبني 4.3

الضفلاث الصويرة والدؿلُم في الىكذ اإلاىاؾب، هظا الفىغ  الخصيُم الغشُم الُاباوي كلى أهمُت أحجام

يي الخللُضي الظي ًإهض أن  ؤلاهخمام ألاٌو في الخصيُم هي الضفلت  ًدىاكع مم الىـام ؤلاهخاج ألامٍغ

يي بالخصيُم الخالي مً الهضع ؿهغث Emilianiالىبيرة وؤلاهخـاع، خُث أشاع "  بأن  الىعي ألامٍغ
ً
" مإزغا

لت ؤلاهخاج "بىاصعه مىظ   كلى ػٍغ
ً
"، وبضأث JITمؼلم الثماهِىاث مً اللغن اإلااض ي، وهظا ئؾدىاصا

ىُت بالؿعي هدى جدلُم ئهخاج اإلاىخجاث اإلاىاؾبت في ألاؾ ىاق وفي الىكذ ألاهـمت الصىاكُت ألامٍغ

 (PAUL & Sorin , 2008, p. 271) هىان ؾخت ػغق إلكضاص اإلاصىم الغشُم اإلاىافـ وهي: اإلاىاؾب،

 ئوشاء أهـمت جدىم أهثر بؿاػت وفلالُت؛ لامل ومىاحهت الخللُض بشيل أفظل، و * جبؿُؽ البِئت للخ

ض أْن  ض مً الىكذ في اإلاؿخلبل ئطا هىذ جٍغ مىذ اإلاىؿفين الخضٍعب ًيىن لضًً مؿخلبل، و  * كظاء اإلاٍؼ

ٍغف الهُيل الخىـُمي إلجساط كغاعاث طهُت والخصٌى كلى ئكاصة حلفىاث ألاوان، و اإلاىاؾب آلان، كبل 

لت؛  هخاةج ؾَغ

م أمام حوُيراث مهمت في اإلاؿإولُت "  ".accountability" و اإلاؿاءلت "Responsibility* جمهُض الؼٍغ

  ":Lean thinkingمفهوم التفكير السشيم" 5.3
ً
جغجبؽ ؤلاصاعة الغشُلت مم الخفىير الغشُم ئعجباػا

، خُث
ً
ا " في Womack and Jones, 1996جم الخؼغق ئلى فىغة الخفىير الغشُم بىاؾؼت " كٍى
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صىب الخفىير الغشُم كلى الخللُل أو الخسلص مً الىفاًاث،   وان ًغجىؼ ٍو
ْ
ً ئط حؿلُىاث اللغن اللشٍغ

 لخضفم مؿخمغ، وئهخاج ما ه
ً
ػمت إلجمام اإلاىخج أو الخضمت وفلا

 
ى واللمل كلى جىـُم حمُم ألاوشؼت الال

 & PAUL). أ الخفىير الغشُم هى زلم اللُمت"مؼلىب بالفلل لللمُل بالىكذ والؿلغ اإلاىاؾب، فمبض

Sorin, 2008, p. 271) 

ًجب ئجباق مجمىكت مً اإلاباصب مً أحل اللُام بالخفىير . التفكير السشيم وامليزة التىافظيت: 4

 (MARCUS & Luis , 2017, p. 44 ) الخىافؿُت وهي:الغشُم للخدصُل كلى 

(: حلخبر أؾاؽ الخفىير الغشُم وحلمل كلى جىحُه وافت كملُاث Specify value) جددًد الليمت* 

الشغهت، فبضون جدضًض اللُمت ال ًمىً للمىؿف أْن ًميز بين ألاوشؼت طاث اللُمت اإلاظافت مً 

 شؼت اإلاؿغفت.ألاو

(: ئن  جضفم اللُمت كباعة كً حؿلؿل هـغي Identify the value stream) جددًد جدفم الليمت* 

ل مسغحاث  ت، خُث ًلىم وشاغ اللُمت اإلاظافت بخدٍى ومثالي إلاهام طاث اللُمت اإلاظافت الخصٍغ

بضي ئؾخلضاصه للضفم ملابل طل لت ًخلغف فيها اللمُل كلى الخدٌى ٍو ً، بخدضًض وجغجِب اإلاشغوق بؼٍغ

أوشؼت جضفم اللُمت فان  ألاوشؼت اإلاؿغفت ًخم جللُصها أو اللظاء كليها، وبالخالي ًمىً ئكاصة جىحُه 

.
ً
ت ئلى أمىع مهمت خلا ض مً الىكذ واإلااٌ واإلاىاعص البشٍغ  اإلاٍؼ

(: ًجب جىفُظ حمُم ألاوشؼت طاث اللُمت اإلاظافت صون Guarantee the flow) ضمان التدفم* 

 اهلؼاق.

(: ال ًجب ئهخاج أي وشاغ في جضفم اللُمت بضون ػلب اليشاغ Pull the value) سحب الليمت* 

 الخالي في الخضفم.

ؼىع Seek perfection) وإلتماض إلاجمام الظعي*  (: الخدؿين اإلاؿخمغ هى اإلادغن الظي ًضكم ٍو

 فلؿفت وجفىير الغشُم.

 . إلاطاز التطبيلي للدزاطت:5

ًخيىن همىطج الضعاؾت مً زالزت أحؼاء والتوصيف ملتغيراث الدزاطت السبيظيت وفلساتها:  الترميز  1.5

 الغشُم(، والجضٌو ًبين طلً: والخفىير  أؾاؾُت وهي )ؤلاصاعة الغشُلت؛ اإلايزة الخىافؿُت؛ الخصيُم
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 : ًبين الترميز والتصيف ملتغيراث الدزاطت1جدول 

 املصدز السمص فلساث دوز املتغير إطم املتغير السكم

 V JOSE Luis & et al, 2018 08 مؿخلل ؤلاصاعة الغشُلت 01

 H LAIS & Guilherme , 2018 04 وؾُؽ الخصيُم الغشُم 02

 L Womack and Jones, 1996 04 وؾُؽ الخفىير الغشُم 03

 S MARCUS & Luis , 2017 04 جابم اإلايزة الخىافؿُت 04

 كلى أصبُاث الضعاؾت. مً ئكضاص الباخثيناملصدز: 
ً
 بىاءا

 لدزاطتهموذج املعادلت البىابيت لًبين : 01الشكل 

 

 
 كلى الخدلُل اللاملي الخىهُضي. املصدز:

ً
 مً ئكضاص الباخثين بىاءا
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 مؤشساث جودة املطابلت ملعادلت الىمرجت الهيكليت: 2.5

ت( ًبين مإشغاث ووؿب كاكضة حىصة اإلاؼابلت: 2جدول   .)صالةل الدؿٍى

 التظويت املؤشساث السكم

 0.9أهبر أو حؿاوي  ".CFAمإشغ اإلاؼابلت اإلالاعن ًغمؼ له بالغمؼ " 01

غمؼ لها بالغمؼ " 02 ت ٍو  0.9حؿاوي  ".GFAحىصة الدؿٍى

ت اإلالضلت 03 غمؼ لها بالغمؼ" حىصة الدؿٍى  0.9حؿاوي  ".AGFAٍو

ت اإلالُاعي أو مإشغ  04 غمؼ لها مإشغ حىصة الدؿٍى بيخلغ بىهِذ ٍو

 ".NFIبالغمؼ"

 0.9أهبر أو حؿاوي 

غمؼ لها بالغمؼ" 05 ت الوير اإلالُاعي ٍو  0.9أهبر أو حؿاوي  ".NNFIمإشغ حىصة الدؿٍى

غمؼ لها  06 بي ٍو مإشغ حظع مخىؾؽ مغبم الخؼأ الخلٍغ

 ".RMSEAبالغمؼ"

 0.08أكل أو حؿاوي 

غمؼ لها  مإشغ ئزخباع كام لىمىطج واي 07 ت ٍو جغبُم كلى صعحت الخٍغ

 ".CMIN/DFبالغمؼ"

 5و  2مدصىع بين 

ت  08  مً الىاخض فاهثر ".DF=/df" ًغمؼ له بالغمؼصعحت الخٍغ

 : مً ئكضاص الباخثيناملصدز

 شغغ ؤلاكخضالُت أْن : " Assessment of normality "التدلم مً إعتداليت التوشيع الطبيعي 3.5

مىً خؿابها هما ًلي:1.96أكل مً  (cr)جيىن كُمت   ، ٍو

   
(∑   

 
   )

 

(∑   
 
   )

 
 (∑   

 
   )

 

في آزغ الجضٌو الـاهغ مً الخؼىة الثالثت ًىحض هدُجت أو كُمت في أؾفل الحكم على إلاعتداليت:  -

ؼلم كليها .c.r( ومإشغ )Multivariateالجضٌو بين مإشغ ) (، هظه اللُمت جضعى اللُمت الخغحت ٍو

لامل ميرصًان وجمثل مضي جىػَم ؤلاؾخلصاءاث أو ئحاباث أو آعاء صازل اإلالُاؽ أي اإلاىحى الؼبُعي م

لإلحاباث، هظا اإلالامل ميرصًان  هى الظي ًىحح ئطا وان هىان جىػَم ػبُعي أم ال؟، ول هظا ًدبين 

( أكل Multivariateاإلالابلت ٌ) (.c.r)شغغ ؤلاكخضالُت أن جيىن كُمت  وفم الشغغ الظي ًىص كلى "

ل وحلضًل اإلافغصاث التي لم جدلم الخىػَم 1.96مً  ، ئطا لم ًخدلم الشغغ هيخلل ئلى كملُت جدٍى

 الؼبُعي.
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 في الخىػَم الؼبُعي. : ًبين ؤلاكخضالُت3جدول 

 .min max skew c.r. kurtosis c.r المتغير

X (ؤلاصاعة الغشُلت)  1,083 4,750 -,607 -4,822 ,816 3,242 

M1 (الخصيُم الغشُم)  1,250 5,000 -,770 -6,119 -,285 -1,133 

M2 (الخفىير الغشُم)  1,250 5,000 -,377 -2,995 -,604 -2,400 

Y (اإلايزة الخىافؿُت)  1,000 5,000 -,633 -5,031 -,519 -2,062 

Multivariate      -,448 -,630 

 املصدز
ً
 Amos-23 كلى مسغحاث بغهامج : مً ئكضاص الباخثين بىاءا

  0.63( بلوذ Multivariateاإلالابلت ٌ) (.c.r)ئن  كُمت  جفظير هتيجت إلاعتداليت للدزاطت: -

 كخضالُت.ؤلاكخضالُت، ئطن هىان ئ ، ئطا جدلم الشغغ1.96وهي أكل مً 

 حلض ":Bootstrapبئطتخدام " Multiple Mediatorالتأثيراث للمتغيراث الوطيطيت ختباز إ 5.5

لت ؤلافتراطُت ) لت ئخصاةُت ًخم اللجىء ئليها في خالت شغغ ئؾخسضام الؼٍغ  Maximumػٍغ

Likelihood لت (، وحلني مداولت أزظ كُىاث مً اللُىت ألاؾاؾُت، هظه اللُىاث جأزظ وفم ػٍغ

ً كُىت أزغي، ومً زم ئعحاق اإلافغص ئلى  لصض بها أزظ مفغصة مً اللُىت الغةِؿُت لخيٍى ؤلاخالٌ، ٍو

ة مغاث، ومً شغوغ ) ُىت الغةِؿُت وئخخماٌ أْن الل  مم البُاهاث Bootstrapجـهغ كض 
ً
ها حلمل جؼامىا ( أج 

ت ) (، هظا مً حهت، وال جىحض Summary dataالخام ولِـ اإلاخىؾؼاث الخؿابُت وؤلاهدغافاث اإلالُاٍع

 ( مً حهت أزغي.Messing dataبُاهاث مفلىصة )

. ًبين همىطج الىؾاػت :02الشكل 
ً
 ملا

 
 املصدز

ً
 Amos-23 كلى مسغحاث بغهامج : مً ئكضاص الباخثين بىاءا
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ة جأزيراث مباشغة وهير مباشغة وجأزير هلي، فداصل        مً زالٌ الشيل الؿابم ًدبين أن  هىالً كض 

( ًيخج D×E(، وخاصل طغب )M1( ًيخج كىه جأزير الىؾُؽ للمخوير الىؾُؽ ألاٌو )B×Cطغب )

لخين ئما هشف ول جأزير وؾُؽ M2الىؾُؽ للمخوير الىؾُؽ الثاوي )كىه جأزير  (، فهىان ئخخماٌ ػٍغ

لت الاولى. كلى خضي، ، لىً ولخمض كلى الؼٍغ
ً
 وئما ملغفت جأزير الىؾُؼين ملا

  نجأثير الوطيطي طسيلت -
 
 (Not estimating any user-defined estimand) معا

  ًبين الخأزيراث اليلُت واإلاباشغة والوير مباشغة للمخويراث : 4جدول 
ً
 .الىؾُؼُت ملا

 Indirect التأثير الغير مباشس 

Effects  

 Direct Effects التأثير املباشس 

" 

  Total Effects التأثير الكلي 

M2 M1 X  M2 M1 X  M2 M1 X  

,000 ,000 ,000 M1 ,000 ,000 ,957 M1 ,000 ,000 ,957 M1 

,000 ,000 ,000 M2 ,000 ,000 ,242 M2 ,000 ,000 ,242 M2 

,000 ,000 ,020 Y ,081 -,015 ,144 Y ,144 -,015 ,101 Y 

 املصدز
ً
 Amos-23 كلى مسغحاث بغهامج : مً ئكضاص الباخثين بىاءا

 مً اإلاخوير اإلاؿخلل كلى  نمضي جأزير الىؾُؼي مً زالٌ الجضٌو الؿابم وؿخيخج جفظير الىتابج: -
ً
ملا

 ما ًلي: اإلاخوير الخابم

(، Y) اإلايزة الخىافؿُت( واإلاخوير X) صاعة الغشُلتؤلا ( بين اإلاخوير Direct Effectsألازغ اإلاباشغ )هىان  -

 (. ‰ 41بملضاع ) ( له جأزير مباشغ X) ؤلاصاعة الغشُلتاإلاخوير  بملنى أن  

 اإلايزة الخىافؿُت( واإلاخوير X) ؤلاصاعة الغشُلتبين اإلاخوير ( Indirect Effectsألازغ الوير مباشغ )هىان  -

(Yم اإلاخوير الىؾُؽ بملنى  (M2واإلاخوير الىؾُؽ الخفىير الغشُم ) (،M1) الخصيُم الغشُم ( كً ػٍغ

دؿب بظغب اإلاؿاع بين )X) الاصاعة الغشُلتاإلاخوير  أن    ( ممM(و)X( له جأزير هير مباشغ هظلً، ٍو

ً وؾُؼين، هظا  ن  ، مم الللم أ(Y(و)Mاإلاؿاع بين )  .( ‰ 20الوير مباشغ كضع ب ) الخأزير هىان مخويًر

(، بملنى أن  اإلاخوير Y( واإلاخوير اإلايزة الخىافؿُت )Xهىان الازغ الىلي بين اإلاخوير الاصاعة الغشُلت ) -

 (. ‰10بملضاع )  (M2( و)M1( له جأزير مً الىاخُت الىؾُؼُت )Xالاصاعة الغشُلت )

ت ) هىان أزغ اإلاخوير الىؾُؽ الىلي - ( وهي 0.102لىحىص اخخمالُت الخأزير اإلاباشغ هير صاٌ بلُمت ملىٍى

ت ) 0.05أهبر مً مؿخىي الضاللت   بلُمت ملىٍى
ً
وهي أكل مً  (0.02والخأزير الوير مباشغ صاٌ ئخصاةُا

 .0.05مؿخىي الضاللت 
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 الىموذج:جودة ختباز مطابلت إ 6.5

 الىمىطجحىصة : ًبين مؼابلت 05جدول 

-CFI GFA AGFA NFI NNFI RMSEA CMIN البيان

DF 

DF=/df 

 6 2.815 0.069 0.999 0.983 0.963 0.996 0.989 الىتيجت

 حُض حُض حُض حُض حُض حُض حُض حُض الحكم

 املصدز
ً
 Amos-23 كلى مسغحاث بغهامج : مً ئكضاص الباخثين بىاءا

 ًبين مطابلت الىموذج 03الشكل 

 

 املصدز
ً
 Amos-23 كلى مسغحاث بغهامج : مً ئكضاص الباخثين بىاءا

: "Convergent and Discriminant Validity" خظاب الثباث والصدق التلازبي والتماًصي  7.5

بلض ملغفت أن  الىمىطج ًخؼابم مم البُاهاث، وان  مإشغاث حىصة اإلاؼابلت للىمىطج في الخضوص 

 جدصلىا كلى ما ًلي: ،0.7ٍت للدشبلاث ملـمها أهبر مً ، وأن  اللُم اإلالُاع اإلالبىلت

ت " :"Composite Reliabilityالثباث املسكب" -  ،"McDonald's Omegaًخم خؿابه وفم هـٍغ

   وفم اإلالاصلت الخالُت:   
 ∑   

  ∑   ∑       
ت، ًمثل   والغمؼ   صعحاث الاهدضاعاث اإلالُاٍع

 0.630وباؾخسضام البرهامج ؤلاخصاتي ألامىؽ جدصلىا كلى، 0.7وولها أهبر مً 

الخباًً اإلافؿغ صازل البلض هفؿه، وطلً مً زالٌ كُمت مخىؾؽ  : ًخمثل فيالصدق التلازبي -

ددؿب وفم اإلالاصلت:   "،Average Variance Extractedالخباًً اإلاؿخسغج "     ٍو
 ∑   
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وهى أهبر مً  0.61مخىؾؽ الخباًً اإلاؿخسغج  وباؾخسضام البرهامج ؤلاخصاتي ألامىؽ جدصلىا كلى

(و AVE) >0.5ئطن هىان صضق جلاعبي، بملنى أن  0.630وأكل مً الثباث اإلاغهب اإلالضع ب  ،0.50

 (AVE)<(CRجدلُم الشغغ الثاوي )

خباًً اإلاؿخسغج أهبر مً ًيىن الجظع التربُعي إلاخىؾؽ ال ْن مً شغوغ جدلُله أالصدق التماًصي:  -

 والجضٌو اإلاىالي ًبين طلً: بلاص اإلالُاؽ،ملامل ؤلاعجباغ ألي كاملين أو بلضًً مً أ

 ".Model Validity Measures"الصضق الخماًؼي  ًبين :6جدول 

 CR AVE MSV  الادازة(X) امليزة (Y)  التصييع (M1)   التفكير(M2) 

    087.0 81589 816.8 0.731 الاصاعة الغشُلت

   08770  81578 .8168 0.735 اإلايزة الخىافؿُت

  087.0   0.546 0.635 0.757 الخصيُم الغشُم

 .08.0    0.591 0.655 0.710 الخفىير الغشُم

 املصدز
ً
 Amos-23 كلى مسغحاث بغهامج : مً ئكضاص الباخثين بىاءا

   )         بما أن :جفظير هتابج الجدول  -
     أكل مً( 

 ∑   

 
 0.618كل مً أ 0.589أي  

  وكلُه ًمخاػ اإلالُاؽ بصضق الخماًؼ.  وكلُه جدلم الشغغ ألاٌو للصضق الخماًؼي،

 شُلت لها أهمُت بالوت وكصىي صازل اإلاإؾؿاث واإلاجملاث ؤلاصاعة الغ  وؿاةف ئن  مماعؾت  خاجمت: .6

حىصة في اإلاىخجاث بأكل هضع  ًدلمالصىاكُت، وأصبدذ مإهضة الُىم مفاصها أن  الخصيُم الغشُم 

هظه الجىصة جخماش ى مم خماًت البِئت واإلاجخمم كصض جدلُم ول مً ملاًير  ،وأكل جيالُف وأكل وكذ

 الجىصة البُئُت والاحخماكُت لضي اإلاإؾؿت.

 بلض الضعاؾت الىصفُت جدصلىا كلى الىخاةج الخالُت: :ي الجاهب الىظس الىتابج املتدصل عليها مً  1.6

، أصي الصىاكُت ئن  ئهفخاح ألاؾىاق والدؿاعق الخىىىلىجي واإلالغفي الىبير الظي كغفخه بِئت اإلاىـماث -

 ؤلاهخاج بضون هضع وطُاق للىكذ؛ بهظه ألازيرة بخىحُه ول ئهخماماتها كلى

لخبر  -
ُ
الغةِس ي للبلاء في بِئت ألاكماٌ وجدلُم الىجاح  اللامل الصىاكُتفي اإلاإؾؿاث  الاصاعة الغشُلتح

لض كظُت الخصيُم الغشُمٌؿاكض كلى جؼبُم أؾالُب  عشُم والخميز مغهىن بخىفير مىار جىـُمي
ُ
 ح

ْ
، ئط

مً أهم اإلالىماث التي جدلم ملاعف ومهاعاث حضًضة في ؿل الخدضًاث والخؼىعاث  الخفىير الغشُم
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م الهضع وطُاق الىكذوكلُه ئعجبؽ جدلُم الصىاعي، اق اإلادؿاعكت كلى اللؼ  اإلاىخجاث ئهخاجفي  كض 

 .لؼغق الخصيُم الغشُمباؾدثماعها وجفلُلها 

 أحٍغذفي طىء الضعاؾت اإلاُضاهُت الظي  الىتابج املتدصل عليها مً خالل الجاهب التطبيلي:  2.6

للخدلُل ؤلاخصاتي الؿابم،  ينؿهغث اللضًض مً الىخاةج، وبلض ئؾدىاص الباخث مجمم صُضاٌكلى 

مىً جلخُص هخاةج بالىلاغ آلاجُت: ًُ ه   وهخاةج ئزخباع الفغطُاث، فاه 
 .جأزير مباشغ وجأزير هير مباشغ وجأزير هلي بين مخويراث الضعاؾت وجود -
 ئكخضالُت لجىصة مؼابلت الىمىطج. وجود -
 زباث وصضق جلاعبي وجماًؼ للملُاؽ. وجود -
 كلى هخاةج الضعاؾت اإلاُضاهُت وئزخباع فغطُاث الضعاؾت ًىص ي  امللترخاث والتوصياث: 3.6

ً
بىاءا

 آلاجُت: مدل الضعاؾت بصفت زاصت باجباق الخىصُاث واإلالترخاثاإلاإؾؿت  ينالباخث

ول مً الخصيُم والخفىير الغشُم إلاا له مً صوع في طبؽ مىاعص اإلاالُت واإلااصًت  هإهض كلى طغوعة جىافغ  -

ت وجللُل الخيال  ُف الجىصة؛والبشٍغ

ن جفلل آلُاث الياًؼن والياًياوى، وهظا مً أحل الخوُير ُم طمان الجىصة وحب كلى اإلاإؾؿت ألخدل -

 الجظعي إلاىـىمت ؤلاهخاج الخللُضي والظهاب ئلى ؤلاهخاج في الىكذ اإلادضص.

 :واملصادز . كابمت املساجع7
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ت 2017مدمض ًحي عواج، و مشغف ؾمغ اللباصلت. )  (. مضي جىفغ مخؼلباث الاصاعة الغشُلت وصوعها في جىمُت اإلاىاعص البشٍغ

ؼ البِئت ؤلابضاكُت للخللُم الخلنيفي وػاعة التربُت والخللُم اللالي بوؼة.  (. ولُت 5، )صفدت ؤلاؾخضامت وحلٍؼ

 فلؿؼين الخلىُت.

 

 

 

  



 مجلـت امللسيصي للدزاطاث إلاكخصادًت واملاليت 112 -91ص ، (2021)  2/ العـــدد:   5 :املجلد
 

91 

 (2019-1995أثس الظياطت الىلدًت على مخغيراث املسبع السحسي لكالدوز في الجصائس) 

Impact of monetary policy on the variables of the Magic Square of Caldor 

in Algeria (1995-2019) 
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خ الاظخالم:  :                05/08/2021جاٍس خ اللبٌى خ اليؽش:               03/11/2021جاٍس    31/12/2021جاٍس
 

 

 ملخص: 

تهذف هزه الذساظت للبدث ًِ فّالُت العُاظت الىلذًت في جدلُم مّذالث مثلى إلاخغيراث الاكخفاد          

الىلي في الجضائش، مً أحل الخدىم في ِشك الىلىد، وجصخُذ ؤلاخخالالث في هُيل الاكخفاد لخدلُم ألاهذاف 

 .التي حّشف باإلاشبْ السخشي لىـالذوس  ،الّامت

ت ولىً بلذس غير واف لخدلُم           خلفذ الىخائج أن العُاظت الىلذًت جؤزش في مخغيراث والذوس السخٍش

ألامثلُت، وبالخالي فالعُاظت الىلذًت في الجضائش خالٌ فترة الذساظت غير كادسة ِلى الخأزير في مؤؼشاث الاظخلشاس 

 الاكخفادي الىلي.

جصــــخُذ  ؛جدلُــــم أمثلُــــت ؛ الاكخفــــاد الىلــــي ؛مشبــــْ والــــذوس الســــخشي  ؛العُاظــــت الىلذًــــت   الكلمــــاث امليخا يــــت:

    .الاخخالالث

 .  JEL: E52,C10جصييف 

Abstract:  
         This study aims to look at the effectiveness of monetary policy in achieving 

optimal rates of macroeconomic variables in Algeria, in order to control the 

supply of money, correct imbalances in the structure of the Economy to achieve 

the General objectives, known as the magic box of Caldor. 

         concluded that monetary policy affects variables such as magic role but not 

enough to achieve optimality, and therefore monetary policy in During the study 

period, Algeria was unable to influence indicators of macroeconomic stability.  

Keywords: Monetary policy; Magic square of Caldor; Macroeconomic, 

Optimization; Correct Imbalances. 

Jel Classification Codes : E52, C10  
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 ملدمت:  .1

حّخبر العُاظت الىلذًت أخذ أهم العُاظاث الاكخفادًت التي خٍُذ باهخمام اإلادللين 

ذ مان وحىن مُىاسد هُنز، فهي وظُلت مباؼشة لخذخل الذولت في اليؽاه  الاكخفادًين مثل فٍش

الاكخفادي مً أحل الخأزير ِلى مخخلف اإلاخغيراث الاكخفادًت، وحّمل ِلى مّالجت الٍىاهش 

خخالالث  الكُيلُت لالكخفاد الىو ي لخدلُم حملت مً ألاهذاف اإلاشحىة، خاـت الاكخفادًت، وؤلا 

التي  1960ألاهذاف الجهائُت للعُاظت الاكخفادًت اليلُت التي ـاغكا الاكخفادي هُيىالط والذوس ظىت 

حّشف باإلاشبْ السخشي، مخمثلت في الاظخلشاس في اإلاعخىي الّام لألظّاس، جدلُم الدؽغُل اليامل، 

اث، التي حّىغ دسحت الشفاهُت ج ومعخىي دلُم الىمى الاكخفادي وجدلُم جىاصن في ميزان اإلاذفِى

 الخىمُت والىلُّت الاكخفادًت للذولت.

ظىداٌو في هزه الىسكت البدثُت مّشفت الّالكت بين العُاظت الىلذًت ومخغيراث اإلاشبْ السخشي 

ِلى ول مً الخطخم، الّمالت، الىمى  الىلذيالّشك ليالذوس، مً خالٌ دساظت كُاظُت جىضر جأزير 

اث في الاكخفاد الجضائشي للفترة  ما ظبم جبرص مالمذ وم ،2019-1995الاكخفادي وميزان اإلاذفِى

 في الجصائس ما هو أثس الظياطت الىلدًت على مخغيراث املسبع السحسي لكالدوز  لي:والخاإؼيالُت بدثىا 

 ؟2019-1995خالل اليترة 

 :إؼيالُت الذساظت، هلترح الفشلِخين الخالُخين و لإلحابت ِلى

بذجم الّشك الىلذي في  ) الخطخم، البىالت، الىمى الاكخفادي( ًخأزش الخىاصن الذاخلي  -

 ؛الاكخفاد الجضائشي 

اث( إن جدلُم الخىاصن الخاسجي - ُذ ميزان اإلاذفِى ال ًخأزش بذجم الّشك الىلذي في  ) ـس

 الاكخفاد الجضائشي.

إلاخغيراث اإلاشبْ  لعُاظت الىلذًت وجدلُم ألامثلُتالبدث في الّالكت التي جشبي بين ا :أهداف الدزاطت 

 .السخشي ليالذوس في الجضائش

اإلاىهج  ظت، اكخمذ مىهجُت البدث الظخخذاموفلا إلاخىلباث اإلاىلُى مدل الذسااملىهجيت املخبعت: 

في الخدلُلي بهذف ِشك   الىلذًت بمخغيراث اإلاشبْ السخشي  الىٍشي لّالكت العُاظت ؤلاواس الـى

 ى مخغيراث اإلاشبْ السخشي ليالذوس اظخخذام الخدلُل الىمي للُاط أزش العُاظت الىلذًت ِلو ليالذوس، 

 .خالٌ فترة الذساظت
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 حعسيف الظياطت الىلدًت، وأثسها على مخغيراث املسبع السحسي لكالدوز  .2

 الىلذًت ومخغيراث اإلاشبْ السخشي  ظيخىشق في هزه الجضئُت إلى حٍّشف ول مً العُاظت          

 .ليالذوس، وجدذًذ أزش العُاظت الىلذًت ِلى هزه اإلاخغيراث ألاسبّت

 :ميهوم الظياطت الىلدًت 1.2

للذ حّذدث اإلافاهُم خٌى العُاظت الىلذًت، وإن اخخلفذ في مّىاها إال أنها جخفم في اإلاممىن، 

فكا ِلى أنها: حملت ؤلاحشاءاث واللىاِذ والىظائل والخذابير التي حعخخذمكا العلىت الىلذًت  فُمىً حٍّش

مً خالٌ البىً اإلاشهضي للخدىم والخأزير في الىخلت الىلذًت، بما ًخىافم مْ اليؽاه الاكخفادي، بهذف 

دلُم الاظخلشاس في معخىي جدلُم أهذاف اكخفادًت خالٌ فترة صمىُت مُّىت، جخمثل هزه ألاهذاف في ج

ُذ  في الّام لألظّاس، الّمالت الياملت، جدلُم مّذالث همى اكخفادًت مشجفّت، وجدلُم الخىاصن  ـس

اث ) الخىاصن الخاسجي(، والتي جمثل أهم مخغيراث  اإلاشبْ السخشي ليالذوس.  ميزان اإلاذفِى

 الدوز أثس الظياطت الىلدًت على مخغيراث ألازبعت للمسبع السحسي لك 2.2

في هزه الجضئُت، ظىداٌو مّشفت جأزير العُاظت الىلذًت ِلى اإلاخغيراث ألاسبّت ليالذوس، فىما هى 

مّشوف أن العُاظت الىلذًت حععى حاهذة لخدلُم حملت مً ألاهذاف الّامت، فهي حعتهذف الخأزير 

داء الاكخفادي بؽيل ِلى همُت الىلىد اإلاخذاولت في الاكخفاد، ومّذالث الفائذة كفذ الخأزير ِلى ألا 

ِام، ولمان الخىاصن الاكخفادي الّام بؽلُه الذاخلي والخاسجي، فالخىاصن الذاخلي ًخدلم هدُجت 

اث الّامت لألظّاس) مداسبت الخطخم(، وجدلُم الدؽغُل اليامل ) مداسبت  لمان اظخلشاس اإلاعخٍى

اث مً خالٌ  البىالت(، وجدلُم الىمى الاكخفادي، أما الخىاصن الخاسجي فُخمثل في جىاصن ميزان اإلاذفِى

لمان اظخلشاس كُمت الّملت الىوىُت ملاسهت مْ هٍيراتها ألاحىبُت، ومداولت جدلُم الخىاصن في اإلايزان 

هزه ألاهذاف الجهائُت ألاسبّت حّشف بأهذاف اإلاشبْ السخشي والتي ِشفكا الاكخفادي ، الخجاسي 

 (3، ـفدت 2008)لخٌى ، الاهجليزي "هُيىالط والذوس" . 

ِباسة ًِ سظم جخىُىي سباعي اللُاط، ًدخىي ِلى ألاهذاف  هى  ليالذوس  السخشي فاإلاشبْ 

ألاسبّت للعُاظت الاكخفادًت، وظمي باإلاشبْ السخشي لفّىبت جدلُم هزه ألاهذاف مجخمّت، واإلاخمثلت 

 في آلاحي:

ًجمْ الاكخفادًىن في الىكذ الخالش ِلى أن الكذف الشئِس ي  اطخلساز املظخوى العام لألطعاز:1.2.2

للعُاظت الىلذًت مً أحل جدلُم الاظخلشاس الاكخفادي، ًيبغي أن ًيىن مخمثال في الخفاً ِلى 

لى اللذسة الؽشائُت للّملت اإلادلُت، هزا ٌّ ي أن الخطخم ًيبغي أن ًٍل مىخفما  اظخلشاس ألاظّاس ِو
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م ظى %4و  %1هأن ًتراوح بين  ل العجض ًِ وٍش ا، وأن جلتزم الخيىمت بّذم جىبُم ظُاظاث جمٍى ٍى

ادة اإلاّشوك الىلذي.  ين أن الخطخم اإلاشجفْ ، (35، ـفدت 2010)غذًش، ٍص ًشي ول مً هُنز و الىلذٍو

ذ مان فئهه ال  ًمىً اللماء  ًدذر فلي ِىذما ًيىن مّذٌ همى الّشك الىلذي مشجفّا، وخعب فٍش

لت إال بعُاظت هلذًت اهىماؼُت، وهي جخفُن مّذالث الىمى الىلذي،  ِلى الخطخم اإلاعخمش إلاذة وٍى

ذمان أن ول جطخم ؼذًذ  ومْ مّشفت أظباب هزا الخىظْ الىلذي والىلْ الاكخفادي، فلذ بين فٍش

ؽذة بااللىشاب كذ جىلذ ًِ جىظْ هلذي، وأن ول اهىماػ كذ هخج إما ًِ الىشاب هلذي أو جأزش ب

ًِ الخللباث الىلذًت فئن الاكخفاد ًدعم  الىلذي، وإرا جم اللماء ِلى الالىشاباث الىاججت

، وخعب والذوس مً ألافمل أن ًخم الخفٌى ِلى  (469، ـفدت 2012)بلىافي، باالظخلشاس اليعبي. 

 .%0وعبت مّذومت مً الخطخم أي 

، و حّخبر الّمالت اإلاشجفّت %0خعب والذوس ًجب أن ًبلغ مّذٌ البىالت وعبت العمالت الكاملت:  2.2.2

هذفا أظاظُا ألي ظُاظت اكخفادًت، وباظخىاِت العُاظت الىلذًت أن حعاِذ ِلى جدلُم هزا 

ادة الّشك الىلذي،  ت الىلب الفّاٌ، فّىذما جلىم العلىاث الىلذًت بٍض الكذف مً خالٌ جلٍى

ا ضداد الاظدثماس فخىخفن البىالت، وبالخالي ٍص ادة الذخل. جىخفن أظّاس الفائذة ٍو دة الاظتهالن زم ٍص

 (469، ـفدت 2012)بلىافي، 

خعب والذوس ًجب أن ًبلغ مّذٌ الىمى جحليم معدالث عاليت مً الىمو الاكخصادي:  3.2.2

مىً ، %6الاكخفادي وعبت  فكى ًخأزش بّذة ِىامل أغلبها لِعذ مً لمً ظُاظت الاكخفاد الىلي، ٍو

للعُاظت الىلذًت الخأزير ِلى ِامل مً هزه الّىامل اإلاخمثل في الاظدثماس، مً خالٌ جدلُم مّذالث 

شجبي الىمى  فائذة مىخفمت إلى خذ ما دون اإلاعاط بمعخىي الخطخم، وإال واهذ الىخائج ِىعُت، ٍو

باألهذاف الجهائُت ألاخشي، فكى ظبب في امخفاؿ الفائن مً الّمالت، إلى حاهب رلً الاكخفادي 

اث ِامالن أظاظُان للىمى الاكخفادي.   ٌّخبر الاظخلشاس الّام في ألاظّاس وجدعً ميزان اإلاذفِى

خعب والذوس مً ألافمل أن ًيىن مّذٌ الخىاصن في ميزان جحليم جواشن ميزان املدفوعاث:  4.2.2

، خُث جلىم العُاظت الىلذًت بخللُل العجض في ميزان %2ِاث  في خالت فائن في خذود  اإلاذفى 

ت جشفْ مً  اث مً خالٌ كُام البىً اإلاشهضي بشفْ ظّش الفشف، ما ًجّل البىىن الخجاٍس اإلاذفِى

أظّاس الفائذة لُىخفن الاكباٌ ِلى الائخمان، والىلب اإلادلي ِلى العلْ والخذماث،  مما ًجّل 

الّام لألظّاس  ًىخفن داخل الذولت، وإرا اهخفمذ ألاظّاس مدلُا ظُؤدي هزا إلى حشجُْ معخىي 

ُف أمىالكم  الفادساث اإلادلُت، وجللُل الىلب ِلى العلْ ألاحىبُت، وجدفيز ألافشاد ألاحاهب ِلى جٌى
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اث، وهزه الاحشاءاث حّضص مً دوس  بالبىىن الىوىُت، مما ٌعاِذ في جخفُن العجض في ميزان اإلاذفِى

يىن هزا اإلايزان في ـالر البلذ ِىذما جيىن إًشاداجه أهبر  العُاظت الىلذًت في جصخُذ الاخخالالث، "ٍو

مً هفلاجه للّالم الخاسجي، وحععى ول الذٌو إلى حّل هزا اإلايزان لفالخكا بهذف اإلادافٍت ِلى 

 مخضونها الزهبي واخخُاواتها مً الّملت الفّبت". 

-1995لظياطت الىلدًت على مخغيراث مسبع كالدوز في الجصائس خالل اليترة )دزاطت كياطيت ألثس ا .3

2019.) 

اإلاىشوخت في الذساظت، هداٌو مً خالٌ هزا الجضء  ؤلاخاوت بيل حىاهب الاؼيالُتبهذف      

لى الىاجج إكُاط أزش العُاظت الىلذًت، واإلاّبر ِجها بئحمالي اإلاّشوك الىلذي، بمّىاه الىاظْ وعبت 

اإلادلي الاحمالي ِلى صواًا اإلاشبْ السخشي ليالذوس )الخطخم، البىالت، الىمى الاكخفادي وسـُذ ميزان 

اث( في الجضائش خالٌ الفترة ) مم أسبْ مخغيراث ً زي( وهٍشا لىبُّت اإلاىلُى ال2019-1995اإلاذفِى

 بّت همارج اهدذاس راحي دًىامُىُت جابّت واإلاخمثلت في مخغيراث اإلاشبْ السخشي ليالذوس، ظِخم جلذًش أس 

مىً جىلُذ رلً في الجذٌو سكم )  .(01لخدذًذ أزش العُاظت الىلذًت ِلى ول مخغير جابْ ِلى خذي، ٍو

 مخغيراث الدزاطت ومصدز البياهاث 1.3

 كاِذة البىًبُاهاث اإلاعخخذمت في الذساظت الخاـت بيل اإلاخغيراث مً الجم الخفٌى ِلى 

اث الذولي الخاـت بمؤؼ ُذ ميزان اإلاذفِى ا، باظخثىاء ـس شاث الخىمُت الّاإلاُت والتي ًخم جدذًثها ظىٍى

ٍمىً حٍّشف اإلاخغيراث و ، الزي جم الخفٌى ِلى بُاهاجه مً كاِذة بُاهاث ـىذوق الىلذ الذولي

 (2020الذولي، )كاِذة بُاهاث البىً اإلاعخخذمت في الذساظت ِلى الىدى الخالي: 

وعبت أفشاد اللىي الّاملت  إلى: )% مً إحمالي اللىي الّاملت(، حؽير البىالت معدل البطالت 1.1.3

ائف.  بدثىن ًِ الٌى  الزًً لِغ لذيهم ِمل ولىجهم مخاخين للّمل ٍو

ا(، ٌّىغ الخطخم، هما ًلِعه معدل الخضخم 2.1.3 : ألاظّاس التي ًذفّكا اإلاعتهليىن )% ظىٍى

ت في الخيلفت ِلى اإلاعتهلً اإلاخىظي للخفٌى م ؤؼش أظّاس اإلاعتهلىين، الخغير العىىي لليعبت اإلائٍى

 ِلى ظلت مً العلْ والخذماث التي ًمىً أن جثبذ أو جخغير ِلى فتراث صمىُت مدذدة.

ظاط الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي بأظّاس العىق ِلى أإحمالي الىاجج املحلي )معدل الىمو  الظىوي(:  3.1.3

يي ِام  ، وإحمالي الىاجج 2010ظّش زابذ للّملت اإلادلُت، والتي حعدىذ إلى العّش الثابذ للذوالس ألامٍش

اإلادلي هى ِباسة ًِ مجمُى إحمالي اللُمت اإلامافت مً حاهب حمُْ اإلاىخجين اإلالُمين في الاكخفاد 
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اهاث غير اإلاؽمىلت في كُمت اإلاى خم خعابه بذون صائذ المشائب ِلى اإلاىخجاث وهاكق ؤلِا خجاث. ٍو

ٌى اإلافىّت أو إحشاء أي خفىم بعبب همىب  وجذهىس اإلاىاسد الىبُُّت. اكخىاُ كُمت إهالن ألـا

اث بأهه  :)وعبت إلى الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي( (BP) زصيد ميزان املدفوعاث 4.1.3 ٌّشف ميزان اإلاذفِى

لت مىهجُت اإلاّامالث الاكخفادًت الكخفاد ما مْ بلُت الّالم في فترة  بُان إخفائي ًلخق بىٍش

 (470، ـفدت 2012)بلىافي، مدذدة. 

اللىمي إحمالي ؤلاهفاق  إحمالي املعسوض الىلدي بمعىاه الواطع )وظبت إلى الىاجج(: 5.1.3

)الاظدُّاب اإلادلي ظابلا( هى مجمُى هفلاث الاظتهالن الجهائي لألظش اإلاِّؽُت )الاظتهالن الخاؿ 

 ً ( وإحمالي جيٍى
ً
ظابلا(، وهفلاث الاظتهالن الجهائي للخيىمت الّامت )اظتهالن الخيىمت الّامت ظابلا

(. البُاهاث مّبر ِجها با
ً
يي في ِام سأط اإلااٌ )إحمالي الاظدثماس اإلادلي ظابلا للُمت الثابخت للذوالس ألامٍش

 (2020)كاِذة بُاهاث البىً الذولي، . 2010

 عسض وجحليل الدزاطت الدًىاميكيت 2.3

الاخخباساث الدشخُفُت:  حّخبر هزه اإلاشخلت أظاظُت في اخخُاس الىمىرج اللُاس ي اإلاىاظب لبُاهاث 

ت العالظلالذساظت،  همشخلت أولى زم الجضم ِلى  خُث ًخم جدذًذ الىمىرج بىاء ِلى دسحت اظخلشاٍس

إرا واهذ العالظل  (johenson) هُى الىمىرج اإلاعخخذم، بىاء ِلى هخائج اخخباس الخيامل اإلاؽترن لـ

 الضمىُت مخياملت مً هفغ الذسحت.

 unit) لم جدخىي ِلى حزس الىخذة جيىن العالظل الضمىُت معخلشة إرا: دزاطت إلاطخلسازيت1.2.3

root ،)خماد ِلى خم اهدؽاف وحىد حزس الىخذة مً ِذمه في الىمارج الثالزت بااِل ِذة اخخباساث  ٍو

 ٌّخمذ ِلى الفشلُاث الخالُت:والزي  (Phillips Perron) اخخباس فُلُبغ بيرون، أهمكا

الوحدة(................د جذر عدم استقرارية السلسلة )وجو         
  .......................( مستقرة )عدم وجود جذر احادي السلسلة  

دبْ جىصَْ ) ( حذٌو إخفائي لللُم الخشحت الخاـت باخخباساث حزس MacKinnon (1996)ٍو

ت الىخذة،   .%5ِىذ معخىي مّىٍى

 وعخخلق ما ًلي: (02سكم )مً خالٌ الجذٌو 

ت ِذم اظخلشاس العلعلت الضمىُت ليل مخغيراث الذساظت ِىذ اإلاعخىي وفي - هلبل الفشلُت الففٍش

الىمارج الثالر )وحىد زابذ، وحىد زابذ واججاه ِام، ِذم وحىد زابذ واججاه ِام(، خُث أن اللُم 
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مىً الاظخذالٌ ِلى رلً مً خالٌ الل ُم الاخخمالُت  اإلادعىبت لالخخباس أهبر مً اللُم اإلاجذولت لكا، ٍو

(Prop( الخخباس فُلُبغ بيرون في الىمارج الثالر، والتي واهذ أهبر مً اللُمت الخشحت )باظخثىاء 0.05 ،)

إلاخغير همى الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي ٌكشث معخلشة في الىمىرج  الثاوي أي في وحىد  أن العلعلت الضمىُت 

أكل مً اللُمت الخشحت                 زابذ، خُث أن اللُمت الاخخمالُت إلخفائُت 

(، باإللافت إلى أن مخغير اإلاّشوك الىلذي وعبت إلى الىاجج معخلش أًما في الىمىرج الثالث خُث  0.05)

، وبؽيل ِام فئن ول العالظل الضمىُت إلاخغيراث الذساظت غير                      

ت مً الىُى معخلشة ِىذ اإلاعخىي، وهي جٍكش ِذم اظخل  .DSشاٍس

بّذ إحشاء الفشوكاث ألاولى جم الخفٌى ِلى ظالظل صمىُت معخلشة ليل مخغيراث الذساظت     

ت في ول الىمارج ِلى اِخباس أن  وفي ول همارج اخخباس فُلُبغ بيرون، خُث جم سفن الفشلُت الففٍش

اء الفشوكاث مً الذسحت (، بّذ إحش 0.05اللُم الاخخمالُت لالخخباس لم جخجاوص اللُمت الخشحت )

(UNMS)  5هالخَ اظخلشاس  هزه العلعلت الضمىُت في ول الىمارج ِىذ معخىي الذاللت%. 

ت والتي أٌكشث أن مخغيراث الىمارج ألاسبّت       – M2/GDP)مً خالٌ هخائج دساظت الاظخلشاٍس

GDPG) ; (M2/GDP –INF) ; (M2/GDP – BP)  مخياملت مً هفغ الذسحتI(1)  حشاهجش  جىحذ وخعب

ل بين حجم اإلاّشوك الىلذي بمّىاه الىاظْ واإلاخغيراث اإلافعشة  إمياهُت لّالكت جىاصهُت في ألاحل الىٍى

 ألاسبّت ول ِلى خذي.

في اإلاشاخل اإلاىالُت ظِخم الخأهذ مً وحىد ِالكت جيامل مؽترن في الىمارج اإلاخياملت مً      

 ش خعب هخائج اخخباساث حىهاوعىن،الخلذً هفغ الذسحت للخدلم مً اإلاىهجُت اإلاّخمذة في

 وحبوجلذًش همارج الذساظت  كبل اللُام باخخباس الخيامل اإلاؽترن: اخخبازاث الخكامل املشترن 2.2.3

خماد ِلى أكل اللُم إلاّاًير   وظِخم  (AIC / MSH / H-Q)  جدذًذ دسحت جأخير الىمىرج، ورلً بااِل

ت، %5 الذساظت ِىذ معخىي الثلتظدخم دساظت الىمارج بؽيل مىففل )  مّىىي ِىذ معخىي اإلاّىٍى

(no)  ،(***)1%  ت، غير مّىىي مّىىي ِىذ معخىي ، ;%5(**)مّىىي ِىذ معخىي اإلاّىٍى

ت  (.03وواهذ الىخائج مىضخت في الجذٌو سكم )(، ;%10(*)اإلاّىٍى

أي الخأخير بفترة صمىُت  (t-1)( ًخطر أن دسحت الخأخير اإلاثلى هي 03ومً خالٌ الجذٌو سكم )

واخذة باليعبت للىمىرج ألاٌو الثالث والشابْ، خُث جم الخىم ِلى دسحت الخأخير اإلاثلى في ول همىرج 
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بىاء ِلى أكل كُمت للمّاًير اإلاّخمذة في اإلافاللت، ومً حكت أخشي فذسحت الابىاء اإلاثلى للىمىرج الثاوي 

 .t-2)غلب اإلاّاًير ِىذ دسحت الخأخير )هي الخأخير بفترجين صمىِخين ألن أكل كُمت أل 

لخدذًذ ِذد ِالكاث  (: Johansen and Jusellius وحيظلع)اخخباز الخكامل املشترن لــ حوهاوظون 

ً هما : اخخباس Johansen and Jusellius الخيامل اإلاؽترن بين اإلاخغيراث اإلاذسوظت، ًلترح ) ( اخخباٍس

، خُث ظِخم الترهيز فلي ِلى (Max Eigenvalue) اليامىت الٍّمى( واخخباس اللُمت Trace Testألازش)

 .والزي ًشجىض ِلى هفغ الفشلُاث  اخخباس ألازش 

   1.................................................ِذم وحىد ِالكت جيامل مؽترن....         

    2........................…..وحىد ِالكت جيامل مؽترن واخذة ِلى ألاكل          

مىً جلخُق هخائج الاخخباس  ٌ  ًٍٍو ًٍكش هخائج والزي ،  (04سكم ) للىمىرج ألاٌو والثاوي في الجذو

لاخخباس حىهاوعىن للخأهذ مً ال  .ّالكت الخىاصهُت في ألاحل الىٍى

ل لىفغ الىخائج باليعبت للىمارج )  للخـى
ُ
ًمىً ( ظِخم الخدلُل بؽيل ِام، خُث 3و 2، 1هٍشا

H0كبٌى فشلُت الّذم 
ً ِلى خذي   وحىد ِالكت جيامل مؽترن ِذمالتي جىق ِلى  1 بين ول مخغيًر

  9.9877393.402724   - ن اللُم اإلادعىبت إلخفائُت ألازش للىمارج ظالفت الزهش ِلى الترجِب )ورلً أل 

ت )( 15.49أكل مً اللُم اإلاجذولت لكا ) ( 7.404142– (، وبالخالي ِذم وحىد   ِىذ معخىي مّىٍى

ُذ ميزان  ل بين العُاظت الىلذًت وول مً الىمى الاكخفادي، ـس ِالكت جىاصهُت في ألاحل الىٍى

اث ومّذٌ البىالت،  ( VARالزاحي ) مً خالٌ الىدُجت العابلت ًمىً جىبُم همىرج الاهدذاس اإلاذفِى

باليعبت للىمارج الثالر ظالفت الزهش، والزي ال ٌؽتره وحىد ِالكت جيامل مؽترن، و مً حكت أخشي 

ت ألاولى باليعبت للىمىرج الزي ًلِغ أزش العُاظت الىلذًت ِلى مّذالث  ًمىً سفن الفشلُت الففٍش

أهبر مً اللُمت ،                الخطخم، خُث أن اللُمت ؤلاخفائُت الخخباس ألازش 

ت الثاهُت التي جىق ِلى وحىد ِالكت جيامل 15.49)الجذولُت لالخخباس  (، وكبٌى الفشلُت الففٍش

الىلذًت ِلى مّذالث  أزش العُاظتوبالخالي فاإلاىهجُت ألاوعب للُاط مؽترهت واخذة ِلى ألاكل. 

 لخىفش ول فشلُاتها في بُاهاث هزا الىمىرج. (ECM) الخىأ الخطخم هي مىهجُت جصخُذ

جلدًس هماذج أثس الظياطت الىلدًت على كل مً معدالث البطالت والىمو الاكخصادي وزصيد ميزان 

، الثاوي  املدفوعاث  ظب دزحت الخأخير املثلى: في هزه اإلاشخلت ظِخم ِشك هخائج جلذًش الىمىرج ألاٌو

خم (05) والثالث، في الجذٌو سكم ، أما (VAR)اد ِلى هفغ مىهجُت الخلذًش وهي الاهدذاس الزاحي بااِل
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خماد ِلى مىهجُت جصخُذ الخىأ  (06)الىمىرج الشابْ فالىخائج مىضخت في حذٌو سكم  ورلً بااِل

 (ECM) ، ت الكُيلُت لىمارج الاهدذاس الزاحي اإلالذسة ظِخم جىبُم وبهذف الـخأهذ مً مذي الاظخلشاٍس

 .(1)والىخائج مىضخت في الؽيل  اخخباس الجزوس اإلاللىبت

 :الاهحداز الراحيالخحليل إلا صائي و الاكخصادي لىماذج 

: بالشحُى إلى ألاؼياٌ العابلت والتي جبين أن ول الىمارج اإلالذسة باظخخذام مً الىا يت إلا صائيت 

الىاخذ وجلْ مىهجُت الاهدذاس الزاحي هي معخلشة هُيلُا، خُث جٍكش أن ول الجزوس ألاخادًت أكل مً 

 ٌ ت إخفائُا مً 6) سكم داخل الذائشة ألاخادًت، و بالشحُى للجذو ( فالىمارج ألاسبّت اإلالذسة هي مّىٍى

، الثاوي والثالث  ِلى الترجِب  الىاخُت اليلُت خُث أن اللُم اإلادعىبت إلخفائُت فِؽش للىمىرج ألاٌو

ت ( 4008ِ( أهبر  مً اللُمت اإلاجذولت )296.41 – 16.08 -4.38) ، مً حكت أخشي %5ىذ معخىي اإلاّىٍى

بت  لللُمت ) (D-W)فلذ أٌكشث هخائج الخلذًش ليل الىمارج أن إخفائُت  ( وهى  ما ًىفي اخخمالُت 2كٍش

ت للىمارج اإلالذسة بين )  و  %53وحىد مؽيل الاسجباه الزاحي في هزه الىمارج، جشاوخذ اللذسة الخفعيًر

العُاظت الىلذًت في جفعير حغيراث مّذالث الىمى، البىالت ( وهي وعب مشجفّت جٍكش كذسة 91%

اث الجضائشي، وبؽيل ِام فيل الىمارج ظالفت الزهش ملبىلت مً الىاخُت  وسـُذ ميزان اإلاذفِى

 ؤلاخفائُت.

ظِخم جفعير ول همىرج ِلى خذي، خُث ظِخم الترهيز ِلى اإلاّلماث الذالت  :مً الىا يت الاكخصادًت

 إخفائُا.

: أزش العُاظت الىلذًت ِلى الىمى الاكخفادي ًٍكش مً الخلذًش العابم وحىد أزش إًجابي ول الىموذج ألا 

ادة حجم إلوبمشوهت ِالُت لدجم اإلاّشوك الىلذي بمّىاه الىاظْ وعبت  ى الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي، فٍض

ت في خال %0.51حعخىحب اسجفاُ مّذالث الىمى الاكخفادي بيعبت  %1اإلاّشوك الىلذي بيعبت 

ت الاكخفادًت خُث أن العُاظت  الذساظت، وهيالجضائش خالٌ فترة  هدُجت جخىافم وما حاءث به الىٍٍش

اث الىلب الىلي ظىاء الاظتهالوي أو الاظدثماسي مما ٌعاهم  الىلذًت الخىظُّت جؤزش اًجابا ِلى معخٍى

 في سفْ مّذالث الىمى الاكخفادي.

اث حؽير ؤلاؼاسة العالبت للمّلمت اإلاشجبىت الىموذج الثاوي : أزش العُاظت الىلذًت ِلى ميزان اإلاذفِى

ُذ ميزان  (M2/GDP)بذجم اإلاّشوك الىلذي  بخأخير ظىت واخذة إلى ألازش الّىس ي لكزا اإلاخغير ِلى ـس

اث في الاكخفاد الجضائشي، خُث أن اسجفاُ حجم اإلاّشوك الىلذي بيعبت  ظِعاهم في  %1اإلاذفِى

اث بيعبت ج ُذ ميزان اإلاذفِى خُث جمثل الىخلت الىلذًت ألامىاٌ الجاهضة الىلذًت، ، %0.18شاحْ ـس
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ادة ِشك الّمالث اإلادلُت ًؤدي إلى اهخفاك كُمتها، وبالخالي اهخفاك جيالُف ِىامل  وبزلً فئن ٍص

ادة الىلب ؤلاهخاج الذاخلُت ملاسهت مْ مثُلخحها ألاحىبُت، ما ًؤدي الهخفاك ألاظّاس اإلادلُت،  وبالخالي ٍص

اث ُذ ميزان اإلاذفِى ادة ـس  .ِلى الفادساث الىوىُت للخاسج، وبزلً ٍص

: أزش العُاظت الىلذًت ِلى مّذٌ البىالت حؽير ؤلاؼاسة اإلاىحبت للمّلمت اإلاشجبىت الىموذج الثالث

بخأخير ظىت واخذة إلى ألازش ؤلاًجابي له ِلى مّذٌ البىالت، خُث  (M2/GDP)بذجم اإلاّشوك الىلذي 

ظِعاهم في جشاحْ مّذالث البىالت  %1أن اسجفاُ حجم اإلاّشوك الىلذي بيعبت 

لُّف حذا، أي أن الّشك الىلذي ال ًؤزش هثيرا ِلى حجم البىالت في وهى أزش  ،0.0002%بيعبت 

 الجضائش خالٌ فترة الذساظت.

هجذ أن  (06)بالشحُى إلى الجذٌو سكم : ECM(1)اطت الىلدًت على معدل الخضخم كياض أثس الظي

ت إخفائُا.  ول مّلماث الىمىرج مّىٍى

  (M2/GDP)إن اإلاّلماث اإلاشجبىت باإلاخغير اإلاعخلل  الخحليل الا صائي و الاكخصادي في ألاحل اللصير:

ل واللفير ِلى الخىالي  ألي كُم إخفائُت ظخىدهذ             الخاـت بها في ألاحلين الىٍى

ت اليلُت للىمىرج فلذ بلغذ          أهبر مً اللُمت الجذولُت        في ما ًخق اإلاّىٍى

وبالخالي  (4.08) وهي أهبر مً اللُمت الجذولُت                  كُمت إخفائُت فِؽش  

مً  %46ًفعش   (M2/GDP)أن حجم اإلاّشوك الىلذي بمّىاه الىاظْفالىمىرج هيل مّىىي، هما 

جفعشها ِىامل أخشي غير مذسحت في الىمىرج لىجها  %54حغيراث مّذٌ الخطخم واليعبت الباكُت 

 .مذسحت في هامؾ الخىأ، وبؽيل ِام ًمىً كبٌى الىمىرج مً الىاخُت الاخفائُت

فكى ظالب )ألهه ًمثل أزش الخىُف أي كىة ًدلم الؽشه اليافي والالصم  مّامل جصخُذ الخىأ

ل، فاللىة العلبُت الّىعُت إلاّامل  الشحْ أو الجزب هدى الخىاصن مً ألاحل اللفير إلى ألاحل الىٍى

الخىأ هي التي جصدر اإلاعاس وجشحّه مً ولّه اإلاىدشف إلى معاسه ورلً مً اإلاذي اللفير  جصخُذ

ل( ومّىىي )غير مّذوم(، ورل إلى جمثل  -0.41اللُمت ً فُما ًخق الىمىرحين، خُث أن  اإلاذي الىٍى

جصخُدكا في صمً واخذ مً أحل الشحُى إلى الىلْ الخىاصوي )الىلْ  أخىاء ألاحل اللفير ًمىً

ل ألاحل(، الضمً واخذ هىا التي ًدخاحكا مّامل جصخُذ الخىأ مً أحل مّالجت الاهدشاف في  الىٍى

ل هى: اإلاذي اللفير إلى اإلا مً مّذالث الخطخم ب )( 2.43=1/0.41)ذي الىٍى ( ظيخين وهففبالخلٍش
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ت اخفائُا فاللُمت اإلادعىبت إلخفائُت ظخىدهذ  هما أن اللُمت بكُمت مّامل جصخُذ الخىأ مّىٍى

 الجذولُت باللُمت اإلاىللت. اإلاىللت أهبر مً كُمتها

ِذم زباث الخباًً، الخىصَْ الىبُعي، الاسجباه  )مؽيلت تالىالظُىُفُما ًخق مؽاول اللُاط 

 (.08و 07الجذٌو سكم  )أهٍش الزاحي بين ألاخىاء( فالىمىرج مدل الذساظت ال ٌّاوي مجها 

ادة مّذالث الخطخم في ألاحلين : الخيظير الاكخصادي  ادة حجم اإلاّشوك الىلذي جؤدي إلى ٍص إن ٍص

ادة حجم اإلاّشوك ل، ولىً أزش ٍص ل،  اللفير والىٍى الىلذي في اإلاذي اللفير أهبر مىه في ألاحل الىٍى

ادة في الىخلت الىلذًت مْ ِذم جىفش همُت مً ؤلاهخاج ًمىً أن جمخفكا، وظدىّىغ ِلى اإلاعخىي  فالٍض

ادة حجم الىلىد اإلاخذاولت في الاكخفاد مْ زباث حجم ؤلاهخاج، وهى ما ؼكذه  الّام لألظّاس هدُجت ٍص

ل الاكخفاد غير الخللُذي وما الاكخفاد الجضائشي في ال عىىاث ألاخيرة اإلاالُت بعبب أظلىب جمٍى

 .ملاسهت مْ هخائج الذساظاث العابلتـاخبه مً اسجفاُ في اإلاعخىي الّام لألظّاس، 

ظِخم في هزه اإلاشخلت جدذًذ اججاه دزاطت العالكت الظببيت بين املخغيراث  ظب غساهجس:  3.2.3

 Test  Granger)ث اإلاذسحت في الذساظت ورلً باظخخذام اخخباس العببُتالّالكاث العببُت بين اإلاخغيرا

Causality)  ، (.07اإلابِىت في الجذٌو سكم ) مً خالٌ حذٌو هخائج اخخباساث العببُت 

 ً هشفن فشك الّذم أي أن اإلاّشوك الىلذي ال ًدعبب في مّذالث  :M2/GDP – GDPGاملخغيًر

(، وفي الاججاه اإلاّاهغ 0.05أهبر مً ) (F-Stat)الىمى الاكخفادي وهزا ألن اللُمت الاخخمالُت إلخفائُت 

أًما هلبل فشك الّذم أي أن حغيراث مّذٌ الىمى الاكخفادي ال جدعبب في حغيراث حجم اإلاّشوك 

  (.0.05الخاـت بها أهبر مً ) (F-Stat)ظْ ألن اللُمت الاخخمالُت الخاـت بئخفائُت الىلذي بمّىاه الىا

 ً هلبل فشك الّذم أي أن الخغيراث في مّذالث الخطخم جدعبب في حغيراث  :M2/GDP – INFاملخغيًر

في (، و0.05أهبر مً ) (F-Stat)اإلاّشوك الىلذي بمّىاه الىاظْ وهزا ألن اللُمت الاخخمالُت إلخفائُت 

الاججاه اإلاّاهغ هلبل فشك الّذم أي أن حغيراث اإلاّشوك الىلذي بمّىاه الىاظْ ال ًدعبب في 

  (0.05الخاـت بها أهبر مً ) (F-Stat)حغيراث مّذٌ الخطخم ألن اللُمت الاخخمالُت الخاـت بئخفائُت 

 ً اث باججاه ًخم كبٌى فشلُت الّذم : M2/GDP –RBPاملخغيًر ُذ ميزان اإلاذفِى حجم  مً ـس

(، وهفغ 0.05أهبر مً ) (F-Stat)اإلاّشوك الىلذي بمّىاه الىاظْ ألن اللُمت الاخخمالُت إلخفائُت 

ُذ  اإلاالخٍت في الاججاه اإلاّاهغ فـبين الاخخباس وحىد ِالكت ظببُت مً حجم ؤلاهفاق الّام باججاه ـس

ت العجض الخىأم(. اث )هٍٍش  ميزان اإلاذفِى
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 ً فشلُت الّذم التي جىق ِلى ِذم وحىد ِالكت ظببُت بين حجم هلبل  : M2/GDP –UNMاملخغيًر

 الّشك الىلذي ومّذٌ البىالت وفي الاججاهين.

دساظدىا لذواٌ الاظخجابت والتي جخمثل في جىبُم الفذماث الكُيلُت  مً خالٌ :الاطخجابت دوال 4.2.3 

وهخائج جدلُل  ،(ظىىاث 10ِلى أخذ مخغيراث الذساظت وجدذًذ اهخلالكا للمخغيراث ألاخشي في اإلاعخلبل )

 :الخالي اظخيخاج  ًمىً(، 2)الفذماث مىضخت مً خالٌ الىخائج وألاؼياٌ في الؽيل 

هالخَ غُاب اهدشاف مُّاسي واخذ  حجم اإلاّشوك الىلذي بملذاس بئخذار ـذمت اًجابُت في -

الاظخجابت في الّام ألاٌو باليعبت إلاّذٌ الىمى الاكخفادي واإلاّبر ِىه بىمى الىاجج اإلادلي، ومْ بذاًت 

اجه مىخفف الّام العادط، ملخًىالّام الثاوي ًىخفن مّذٌ الىمى بؽيل  ، لُفل إلى أِلى معخٍى

عخمش باالسجفاُ ب  ىجيرة مخباوئت ختى نهاًت فترة الذساظت.َو

هالخَ غُاب اهدشاف مُّاسي واخذ  بئخذار ـذمت اًجابُت في حجم اإلاّشوك الىلذي بملذاس -

الاظخجابت في الّام ألاٌو باليعبت إلاّذٌ الخطخم، ومْ بذاًت الّام الثاوي ًشجفْ مّذٌ الخطخم بؽيل 

ْ وخاد، لُفل إلى رسوجه مىخفف الّام العادط، وبّذ رلً ٌّاود الاهخفاك بىجيرة مخباوئت  ظَش

 لِعخلش ِىذ معخىاه اإلاشجفْ وعبُا ختى نهاًت الفترة.

هالخَ غُاب اهدشاف مُّاسي واخذ بئخذار ـذمت اًجابُت في حجم اإلاّشوك الىلذي بملذاس -

لكزه  الاظخجابت في الّام ألاٌو باليعبت إلاّذٌ البىالت، ومْ بذاًت الثاوي حعخجُب مّذالث البىالت

ادة، ومْ نهاًت العىت الشابّت ًضوٌ أزش الفذمت أًً ًخىحه مّذٌ البىالت إلى معخىاه  الفذمت بالٍض

 الىبُعي مْ نهاًت الفترة.

ِلى حجم اإلاّشوك الىلذي هالخَ اهدشاف مُّاسي واخذ بئخذار ـذمت إًجابُت بملذاس -

اث خالٌ ول فتراث الذساظت.  وحىد اظخجابت وفُفت إلايزان اإلاذفِى

حجم  ةىضر وعبت أخىاء الخيبؤ اإلافعشة مً كبل مخغير الزي ً 10بالشحُى إلى الجذٌو سكم 

هجذ اإلاّشوك الىلذي بمّىاه الىاظْ واإلاخغيراث الخابّت في ول همىرج مً همارج الذساظت بؽيل مفشد، 

 ما ًلي:

أن هالخَ في الىمىرج الخاؿ بلُاط أزش العُاظت الىلذًت ِلى مّذالث الىمى الاكخفادي، -

 %1.6وعبت جفعير حجم اإلاّشوك الىلذي ألخىاء الخيبؤ في مّذٌ الىمى الاكخفادي لم جخجاوص وعبت 

، في خين ًفعش مّذٌ الىمى الاكخفادي أخىاء الخيبؤ الخاـت به ظىىاث( 10خالٌ ول فترة الذساظت )

 .ِلى وٌى فترة الذساظت %98يعبت جخجاوص ب
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اث فلذ بلغذ اللذسة أز باليعبت للىمىرج الخاؿ بلُاط- ش العُاظت الىلذًت ِلى ميزان اإلاذفِى

اث  ُذ ميزان اإلاذفِى ت لدجم اإلاّشوك الىلذي في أخىاء الخيبؤ لـش في ألاحل اإلاخىظي  %6.09الخفعيًر

ل. %19.09)العىت الخامعت( لخفل هزه اليعبت إلى كُمت   في ألاحل الىٍى

أزش العُاظت الىلذًت ِلى مّذالث  في الىمىرج الثالث مً هزه الذساظت والخاؿ بلُاط-

الخطخم، فلذ بلغذ أِلى وعبت جفعير أخىاء الخيبؤ في مّذالث الخطخم مً وشف حجم اإلاّشوك 

ل. %4.99الىلذي   ورلً في ألاحل الىٍى

وفي ألاخير بلغذ أِلى وعبت لخفعير أخىاء الخيبؤ لدجم اإلاّشوك الىلذي بمّىاه الىاظْ في -

ل،  في %8.06مّذالث البىالت   ورلً خالٌ العىت الّاؼشة اإلاعخلبلُت.ألاحل الىٍى

 الخاجمت:. 4

حّخبر العُاظت الىلذًت مً أهم العُاظاث الاكخفادًت التي جذخل لمً اإلايىهاث الجضئُت      

اخخلفذ ميىهاث  لكا، رلً أن الخأزير ِلى حجم اليؽاه الاكخفادي والائخماوي ِلى الاظدثماساث مكما

مشبْ  في صواًا واإلاخمثلتله أهمُت في جدلُم ألاهذاف الاكخفادًت لكزه العُاظت،  العُاظت الىلذًت

اث(والذوس السخشي )ال الخطخم، ال البىالت، جدلُم الىمى الاكخفادي،   جدلُم جىاصن في ميزان اإلاذفِى

ت مً الىخائج هي: ظبموبالخالي جدلُم الاظخلشاس الاكخفادي، ومً خالٌ ما   ًمىىىا الخشوج بمجمِى

  ٌادة ومشة بالىلفان إال أن كُمخه واهذ مىحبت، وخال ِشف مّذٌ الخطخم جزبزبا مشة بالٍض

خماد بىً الجضائش ِلى أدواث حّلُم  ، ؼكذ2018-2000الفترة  ا ما، ورلً اِل اث ملبىلت هِى معخٍى

 العُىلت، وجخلُه ًِ ألادواث اللذًمت.

  خُث بلغذ رسوتها بيعبت 2000إلى  1995جميزث مّذالث البىالت بتزاًذ معخمش مً ظىت ،

هدُجت اهخفاك أظّاس الىفي، وبالخالي عجض مٍّم اإلاؤظعاث الّمىمُت ًِ اخذار مىاـب  % 29.3

ذ الّماٌ بالمغي مً وشف ـىذوق الىلذ الذولي، ومً ظىت و  ،ؼغل الافُت جم اهتهاج ظُاظت حعٍش

هدُجت الاحشاءاث والخذابير اإلاخخزة مً وشف الذولت  تِشفذ وعب اهخفاك ملخٌى 2019لى إ 2001

 للخذ مجها.

  اث ِشف جزبزبا، فخالٌ ظىىاث شحْ رلً  1999إلى  1995ميزان اإلاذفِى ِشف عجض مضمىا ٍو

فت، وبّذ ظىت  جدعً بؽيل  2000السجفاُ أكعاه اإلاذًىهُت وعجض الاكخفاد الىو ي بّذ الخـى
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شف جشاحْ مشة أخشي هدُجت انهُاس أظّاس معخمش  هدُجت السجفاُ أظّاس اإلادشوكاث في العىق الذولُت، ِو

 ملُاس دوالس. -27.54كذس بـــ  2015البتروٌ فدلم أهبر عجض له في ظىت 

   وباليعبت إلاّذٌ الىمى الاكخفادي الزي ِشف مّذالث ظالبت هدُجت جىحه الاكخفاد

ت خُذ الجضائشي إلى اكخفاد العىق، وه دُجت السجفاُ الّائذاث الىفىُت سجل مّذٌ الىمى كفضة كٍى

، وخالٌ باقي ظىىاث الذساظت جم حسجُل مّذالث همى مشجفّت جاسة ومىخفمت 2003في ظىت   %6.9بلغ 

 جاسة أخشي هدُجت لخأزشها بأظّاس الىفي.

ُاث الخالُت  ل إلحها، فئهىا همْ الخـى  :بىاء ِلى الىخائج التي جم الخـى

ادًت مْ الىلُّت الاكخف ًخالءمبما  يّشك الىلذاليبغي ِلى العلىت الىلذًت الخدىم في ً -

ذ مًللبالد ِلى الىدى الزي   فّالُت العُاظت الىلذًت في الخأزير ِلى مؤؼشاث الاكخفاد الىلي. ًٍض

ٌى لشوسة الخيعُم بين العُاظت الىلذًت وباقي العُاظاث الاكخفادًت مً أحل  - الـى

 ألاهذاف الاكخفادًت بأهبر كذس مً الفّالُت. لخدلُم

 . كائمت املساحع:5

 

(. مت االسرتداد من قاعدة بيانات : 0202)لبنك الدويل ا
https://data.albankaldawli.org/country/algeria 

(. فعالية السياسة النقدية يف حتقيق التوازنات االقتصادية الكلية يف ظل برامج 0200الشيخ أمحد ولد الشباين. )
. كلية العلوم مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف االقتصاداالصالح االقتصادي ) حالة موريتانيا(. 

 االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس، سطيف.

-0992(. أثر السياسة النقدية على النمو االقتصادي يف اجلزائر خالل الفرتة 0222القادر حلول . ) عبد
 . اجلزائر، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري.رسالة دكتوراه، جامعة سعيدة. 0222

، 20قانونية واالقتصادية، العدد جملة االجتهاد للدراسات ال(. السياسة النقدية يف اجلزائر. 0200حممد بلوايف. )
 .190-120الصفحات 

(. تقييم فعالية السياسة النقدية يف حتقيق املربع السحري لكالدور 0201حممد راتول، و صالح الدين كروش. )
 (.22)جملة حبوث اقتصادية عربية. 0202-0222يف اجلزائر خالل الفرتة 

 منشورات اهليئة العامة السورية: سوريا. قدية.السياسة املالية والن(. 0202ميغاد غدير غدير. )
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 : الىماذج املعخمدة في الدزاطت01حدول            املال م. 6

 الوصف الىموذج الوصف الىموذج

 ألاول 
أزش العُاظت الىلذًت ِلى الىمى 

 الاكخفادي
 أزش العُاظت الىلذًت ِلى مّذٌ البىالت الثالث

 الثاوي
ِلى ميزان  أزش العُاظت الىلذًت

اث  اإلاذفِى
 أزش العُاظت الىلذًت ِلى مّذٌ الخطخم السابع

 : مً إِذاد الباخثين.ملصدزا

 نتائج اختبارات استقرارية السالسل الزمنية عند المستوى والفرق األول :2جدول 
 عىد املظخوى 

في وحود 

 ثابت

 BP GDPG INF M2_GDP UNM 

t-Statistic -1.3488 -3.1508 -1.4250 -0.6670 -0.7709 

Prob.  0.5929  0.0337  0.5563  0.8398  0.8119 

 n0 ** n0 n0 n0 

في وحود 

ثابت 

 واججاه عام

t-Statistic -1.5348 -3.1143 -2.0535 -5.0398 -2.4412 

Prob.  0.7936  0.1219  0.5488  0.0018  0.3522 

 n0 n0 n0 *** n0 

عدم وحود 

ثابت 

 واججاه عام

t-Statistic -1.4260 -1.5124 -1.4608  0.4571 -0.8374 

Prob.  0.1403  0.1200  0.1318  0.8070  0.3442 

 n0 n0 n0 n0 n0 

 عىد اليسق ألاول 

  d(BP) d(GDPG) d(INF) d(M2_GDP) d(UNM) 

في وحود 

 ثابت

t-Statistic d(BP) d(GDPG) d(INF) d(M2_GDP) d(UNM) 

Prob. -5.2555 -9.3716 -5.4823 -5.9050 -4.0877 

  0.0002  0.0000  0.0001  0.0000  0.0040 

وحود ثابت 

 واججاه عام

t-Statistic *** *** *** *** *** 

Prob. -5.6541 -16.1976 -5.6760 -6.0748 -3.9436 

  0.0004  0.0000  0.0004  0.0002  0.0238 

عدم وحود 

ثابت 

 واججاه عام

t-Statistic *** *** *** *** ** 

Prob. -5.3039 -9.5383 -5.4607 -5.2933 -4.0266 

  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0003 
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 خير املثلى لكل الىماذج املعخمدة في الدزاطتأاخخباز دزحت الخ :3حدول 

خماد ِلى مخشحاث بشهامج إ: مً املصدز  Eviews 10ِذاد الباخثين بااِل

 GKLH\[ HG]اخخباز الخكامل املشترن : 04حدول 

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace) 

لىموذج ألاول ا M2/GDP – GDPG الثاويلىموذج اا M2/GDP – BP 

 الفشلُاث

ت  الففٍش

اللُمت 

 الاخفائُت

Trace 

Prob. الفشلُاث 

ت  الففٍش

اللُمت 

 ؤلاخفائُت

Max-Eigen 

Prob. 

None * 9.987739 0.2817 None * 3.402724 0.9457 

At most 1 1.618396 0.2033 At most 1 0.501778 0.4787 

لىموذج الثالثا M2/GDP – INF لىموذج السابعا M2/GDP – UNM 

 الفشلُاث

ت  الففٍش

اللُمت 

 الاخفائُت

Trace 

Prob. الفشلُاث 

ت  الففٍش

اللُمت 

 ؤلاخفائُت

Max-Eigen 

Prob 

None * 28.80239 0.0210 None * 7.404142 0.5311 

At most 1 8.248848 0.2320 At most 1 0.348137 0.5552 

 (BP – M2/GDP) وياالىموذج الث (GDPG – M2/GDP ) ألاول  الىموذج

Lag AIC SC HQ AIC SC HQ 

1 10.6494

0* 

10.84137*  10.70648*  
12.86243 

13.05441*  12.91951 

2 10.6936

2 

 11.07757  10.80778 12.80303*   13.18698 12.91720

* 

3 10.8477

8 

 11.42370  11.01903  13.05199  13.62792 13.22324 

 (INF – M2/GDP)الىموذج السابع (UNM – M2/GDP)الىموذج الثالث

1 10.96901*  11.16256*  11.0247

4* 

12.07613*  12.26811*  12.13321

* 

2  11.16006  11.54717 11.2715

3 

 12.29513  12.67908 12.40930 

3  11.39469  11.97535 11.5619

0 

 12.29088  12.86680 12.46213 
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خماد ِلى  مخشحاث بشهامج املصدز  Eviews 10: مً اِذاد الباخثين بااِل

 هماذج أشعت الاهحداز الراحي جلدًس  :05حدول 

Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

 BP GDPG UNM 

جأخيراث اإلاخغيراث الخابّت 

 بفترة واخذة

 0.839693  0.511029  0.980813 

 (0.22695)  (0.17252)  (0.03755) 

[ 3.69983] [ 2.96220] [ 26.1212] 

BP(-2)  0.024614  

 (0.25246) 

[ 0.09750] 

M2_GDP(-1) -0.186289  0.020987  0.000144 

 (0.26713)  (0.00974)  (0.01246) 

[-0.69737] [ 2.15462] [ 0.01159] 

M2_GDP(-2)  0.182345  

 (0.26694) 

[ 0.68309] 

R-squared  0.656533  0.539679  0.919359 

Adj. R-squared  0.643812  0.107815  0.916257 

F-statistic 16.08485 4.383638 296.4152 

Durbin-Watson stat 1.947002 2.206122  2.071761 

خماد ِلى بشهامج  املصدز:  Eviews 10مً اِذاد الباخثين بااِل
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 : كياض أثس الظياطت الىلدًت على معدل الخضخم06حدول 

Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

Cointegrating Eq:  CointEq1 

INF(-1)  1.000000 

  

M2_GDP(-1) 1.274589 

  (0.25827) 

 [4.93511] 

Error Correction: D(INF) 

CointEq1 -0.414299 

  (0.09044) 

 [-4.58103] 

D(INF(-1)) -0.147855 

  (0.14248) 

 [-1.03772] 

D(M2_GDP(-1)) 0.339016 

  (0.13387) 

 [2.53246] 

C -0.673820 

  (0.71117) 

 [-0.94748] 

R-squared  0.467116 

Adj. R-squared  0.400506 

F-statistic  7.012649 

خماد ِلى بشهامج املصدز  Eviews 10: مً إِذاد الباخثين بااِل
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 : اخخباز طببيت غساهجس بين مخغيراث الدزاطت07حدول 

Lags: 1   

    
     Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  

    
     INF does not Granger Cause M2_GDP  29  8.52745 0.0071 

 M2_GDP does not Granger Cause INF  0.59145 0.4488 

    
     GDPG does not Granger Cause M2_GDP  29  0.78005 0.3852 

 M2_GDP does not Granger Cause GDPG  0.19687 0.6609 

    
     BP does not Granger Cause M2_GDP  29  3.88946 0.0593 

 M2_GDP does not Granger Cause BP  1.97242 0.1720 

Lags: 2   

    
     UNM does not Granger Cause M2_GDP  28  1.80866 0.1874 

 M2_GDP does not Granger Cause UNM  1.06828 0.3608 

خماد ِلى بشهامج املصدز  Eviews 10: مً اِذاد الباخثين بااِل

 : اخخباز الجروز املللوبت للىماذج الدزاطت1الشكل 

 
خماد ِلى بشهامج إ: مً املصدز  Eviews 10ِذاد الباخثين بااِل
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 الىلدًت: دوال اطخجابت مخغيراث الدزاطت للصدماث في الظياطت 2 الشكل

 
خماد ِلى بشهامج املصدز  Eviews 10: مً اِذاد الباخثين بااِل

 الازجباط الراحي لىماذج الدزاطت: اخخبازاث 08حدول  

Gdp Bp 

  
Inf Unm 

-2
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8
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Response of BP to M2_GDP
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خماد ِلى بشهامج املصدز  Eviews 10: مً اِذاد الباخثين بااِل

 VECM: مشاكل اللياض للىموذج الثالث 09حدول 

 الخىصَْ الىبُعي

 
 ِذم زباث الخباًً

 
خماد ِلى بشهامج املصدز  Eviews 10: مً اِذاد الباخثين بااِل
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: هخائج جحليل الخباًً لىماذج الدزاطت10حدول   

Variance Decomposition of GDPG:  Variance Decomposition of BP: 

 Period GDPG M2_GDP BP M2_GDP 

1 100 0 100 0 

2 99.90 0.10 99.44 0.56 

3 99.71 0.29 98.18 1.82 

4 99.48 0.52 96.29 3.71 

5 99.26 0.74 93.91 6.09 

6 99.05 0.95 91.21 8.79 

7 98.86 1.14 88.38 11.62 

8 98.69 1.31 85.63 14.37 

9 98.54 1.46 83.10 16.90 

10 98.41 1.59 80.91 19.09 

 Variance Decomposition of INF:  Variance Decomposition of UNM: 

 Period INF M2_GDP UNM M2_GDP 

1 100 0 100 0 

2 99.80761 0.192392 99.34448 0.655525 

3 99.41302 0.586985 98.25521 1.744795 

4 98.86748 1.132516 97.02709 2.972913 

5 98.22029 1.77971 95.81767 4.182335 

6 97.51944 2.480558 94.70029 5.299709 

7 96.81057 3.18943 93.70154 6.298464 

8 96.13448 3.865519 92.82404 7.175963 

9 95.52418 4.475824 92.05937 7.94063 

10 95.00236 4.997638 91.3949 8.6051 

خماد ِلى بشهامج املصدز   Eviews 10: مً إِذاد الباخثين بااِل
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 ملخص: 

هدضً  الضعاؾدة ب دق تِدضهم ؤهدم املٌداهيم املتللِدة بدالصاعو  ةلٕالتجيدة تالتئداعف الغاثدضو مدي تؼبيِهدا مددم 

التؼددددَغ ب ددددق تاُلهددددا مددددي الجؼاثددددغ، خيددددر تولددددل  ب ددددق ؤب ًٕدددددغو ةصاعو ةلٕالتجيدددددة تتلدددددض  بٕ  ددددل مٌهدددددوم امليٕ ددددة 

تلددا م مددع ب لددضام مددي البنيددة التدتيددة ال دد  تتؼل  ددا   الخالدددة بددةصاعاع اللمدددل صازدددل املاؾؿددة، تبب الجؼاثددغ ماػالدد 

 ةصاعو ةلٕالتجية، كلق كٕـ ةماعاع اللغبية املتدضو  ال   ؤلبد  تلتبل ال موطج ال اجح كغبيا. 

مة ةلٕالتجية، تٕ ولوجيا املللوماع تةتصا٘، الجؼاثغ. ة:الكلمات اإلافحاخي   ةصاعو ةلٕالتجية، الحٓو

 JEL:  .L86, L96, M15ثصييف  

Abstract:  

The aim of this study was to present the most important concepts related to 

electronic management and the pioneering experiments in its application while 

addressing its reality in Algeria. It has been concluded that the idea of electronic 

management is far from exceeding the concept of automation of labor 

departments within the institution, and that Algeria is still suffering from a lack of 

the infrastructure required by electronic management, unlike the United Arab 

Emirates, which has become a successful Arab model.   

Keywords: Electronic Administration, E-Governance, Information and 

Communication Technology, Algeria.  

Jel Classification Codes: M15, L96, L86.   
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 ملدمة: .1

ةلٕالتجية مي ةصاعو الحضه ة، تمع ب ب ؾتسضام التِ ياع ببب مع ؤبغػ ؾماع هظا اللصغ 

هظه التِ ياع ال   جغاها مي ٔل قإب مع قاتب خيات ا اليومية ؿهوع تِ ية ةصاعو ةلٕالتجية، خير 

ٔاثؼ املهمة ال   ت ؼلّ مج ا ةصاعو الحضه ة، كتماص كلق تِ ية املللوماع تةؤلبذ ة  تصاالع ؤخض الغ

ؾتسضام جمؽ جضهض مع ةصاعو، ؤال تهو جالج  ؿهغع الحاجة ل تلا تصاالع ؾتسضام ةتجتيئة ل 

ةصاعو ةلٕالتجية الِاثمة كلق الت ـيم الكبٖم تالؿغكة الٌاثِة، مِابل ةصاعو التِليضهة الِاثمة 

ة البؼيئة، تب   مي تؿاثٍ ةصاعو تدول  تؿاثٍ ةصاعو ب ق يجالجؾتسضام لا ةكلق الهغمية تالحٓغ

ياصو يجالجو مع املهام تِوم كلق التٕيٍ مم لا ؤجماغ جضهض   تمتؼلباته مي تسؼيؽ تت ـيم بلٕالت م ُت

تعُابة بلٕالتجية، تتؼبيّ ةصاعو ةلٕالتجية يؿاكض مي بجئاػ اللمل تتًو ل الُو  تالجهض، مما يلن  

ة تبإُل ؤب تؼبيِها مي املغاًّ اللامة ؾيؿاكض مي بجئاػ ؤكمالها تتدِيّ ؤهضاًها بؿغكة تصُ

لٕالتجية هم ل توجها كالم ، يصجم كلق تبن  ةطاًة ب ق طلٗ ؤلبذ التوجه جدو ةصاعو ة، بالتٖاليٍ

لٕالتجية، تؤلبذ مللياع التِضم آلاب هو مض  ُضعو الض٘ت كلق موآبة ال وعو جـم الخضماع ة

ئابة ص٘ت اللالم ؾتبخير جئض ؤب ه اْ تٌاتع مي   املللوماتية تختمية تؼبيِها خؿب ُضعات ا،

لٕالتجية بيؿغ لٕالتجية، ًالض٘ت املتِضمة تلج  هظا اللالم التٕ ولوجي املتم ل مي ةصاعو ةلإلصاعو ة

وياف لؤت  ؾواء للضم ُضعت ا كلق التٕيٍ تبؿغكة، بي ما الض٘ت لازغ  لم هٕع لامغ مي مت اتلها

تكلق طوء طلٗ همٕع ، الض٘ت جئض الجؼاثغبؾالاتيئية تاضحة ملواجهة هظا التدضي، تمع ب ب هظه 

 ػغح ةقٖالية التالية:

 لكتروهية في الجصائس؟فما هو واكع ثطبيم ؤلادازة ؤلا

 تمع زال٘ ةقٖالية الؿابِة همٕع ػغح التؿائالع التالية:  :للدزاطة ألاطئلة الفسعية.1.1

  مٌهوم ةصاعو ةلٕالتجية؟ تما هي متؼلباع تؼبيِها؟هو ما 

  ؟  هو تاُم  تؼبيّ ةصاعو ةما  لٕالتجية مي بلع الض٘ت

 الجؼاثغ؟ مي لٕالتجية ما هي ؤهم آلالياع لت ٌيظ ةصاعو ة 

  لٕالتجية مي الجؼاثغ؟ةصاعو ةكملية تؼبيّ ما هي التدضهاع ال   تواجه 

مع ب ب لٕالتجية موطوق ةصاعو ةبةكتباع ؤب  ضعاؾةتٕمع ؤهمية ال :دزاطةألاهمية ال.2.1

تصاالع تال   ؤخضث  املصؼلحاع الحضه ة تال   ؿهغع جتيئة لل وعو الهاثلة مي قبٕة املللوماع تة

ٓما ؤصائ ا تجوصو زضمات ا،  ةهاما مي الخضماع املِضمة، الؾيما مي املغاًّ اللامة بتدؿ ب تؾغك تدوال
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تؼبيِها  مي الجؼاثغ مم صعاؾة ؤهم لياع آلٕالتجية تمٌهومها، ت مي ػغح موطوق ةصاعو ة ت اتٕمع ؤهمي

 الض٘ت ال اجحة مي تئؿيضها.

 ب ق تدِيّ جملة مع لاهضاي تتتم ل مي: ضعاؾةال ه ؿعق مع زال٘ هظ :الدزاطةألاهداف .3.1

 لٕالتجية؛  بػالة الوموض تالتلغي كلق مٌهوم ةصاعو ة 

 لٕالتجية  تتإث لها كلق املئتمم؛التإٓيض كلق ؤهمية ةصاعو ة 

 لٕالتجية؛  صعاؾة متؼلباع التد٘و جدو ةصاعو ة 

 لٕالتجية لبلع الض٘ت املتِضمة تٕ ولوجيا؛الول٘و ب ق مض  جئاخة ةصاعو ة 

  اع  هئابيات ا تؾلبيات ابجؼالُا مع ببغاػ بالتلغي كلق تاُم ةصاعو ةلٕالتجية مي الجؼاثغ تامللُو

 ال   تواجهها تكوامل جئاخها.

 ٓما هلي: مدوعيعب ق  ضعاؾةالهظه تلِض تم تِؿيم : دزاطةال ثلظيمات.4.1

  :؛م هجية تؼبيّ ةصاعو ةلٕالتجيةاإلادوز ألاول 

   :؛لٕالتجيةتئاعف جاجحة مي تؼبيّ ةصاعو ةاإلادوز الثاوي 

  :تؼبيّ ةصاعو ةلٕالتجية مي الجؼاثغاإلادوز الثالث. 

 مىهجية ثطبيم ؤلادازة ؤلالكتروهية .2

 :ؤلادازة ؤلالكتروهية مفهوم 2.2

ه اْ اللضهض مع التلاعيٍ ال   ت اتل  ةصاعو ةلٕالتجية جتؼَغ جعسيف ؤلادازة ؤلالكتروهية:  -ؤ 

 للبلع مج ا كلق ال دو التا ي:

  ٔاًة امللامالع تالخضماع الحٖومية املِضمة للمواػع ؤت تلغي ةصاعو ةلٕالتجية كلق ؤن ا "ت ٌيظ 

واكض البياجاع بةؾتسضام تؾاثل ةتصا٘ الحضه ة  ُؼاكاع لاكما٘ مع زال٘  قبٖاع املللوماع ُت

لالية لاصاء الحٖومم مي بػاع مع التٌاكل ب ب ػالب الخضمة تمِضمها". )ؾاهذ،  بما هضكم ٌٓاءو ًت

  (66، لٌدة 2018

  ٓما تلن  ةصاعو ةلٕالتجية خؿب م ـمة التلاتب تالت مية ةُتصاصهة هي "بؾتسضام تٕ ولوجيا

املللوماع تةتصاالع ٓإصاو لتدِيّ خٖومة ؤًظل، ًه  ال تِتصغ كلق بؾتسضام تٕ ولوجيا 

ؼ كلق بؾتسضام هظه  املللوماع تةتصاالع تالتواجض كلق الكبٕة ةلٕالتجية، تبجما ٓظلٗ تٓغ

التٕ ولوجيا لتدويل الهيأل تاللملياع تؤهم مع طلٗ توي ل ال ِاًة الحٖومية، خير تغ  امل ـمة 
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 ؤب ةصاعو ةلٕالتجية هي بم ابة ؤصاو للالح ةصاعو اللامة لتدِيّ مباصت الحٕم الغقض".

  (73، 72، لٌدة 2018/2019)كم لتف، 

تمع زال٘ التلاعيٍ الؿابِة همٕع بؾتنتاج ؤب تلغيٍ ةصاعو ةلٕالتجية هي كباعو كع 

ٔاًة امللامالع تالخضماع الحٖومية املِضمة  بؾتسضام تٕ ولوجيا املللوماع تةتصاالع ٓإصاو لت ٌيظ 

بصاعاع للمواػع ؤت ُؼاكاع لاكما٘، تبجئاػ مهما الجهاػ ةصاعي تتؿاثٌه بما هدِّ التٖامل ب ب 

 امل ـمة مع ؤجل التسٌيٍ مع خضو املكأل.

)بلِغق، اللمغي، ت ُغيش  ،  : تتم ل ؤهم لابلاص مي الل الغ التالية:ؤبعاد ؤلادازة ؤلالكتروهية  -ب 

 (05لٌدة 

 تلاصلة تاملٌٕغاع خير هتم ةكتماص كلق لاعقيٍ ةلٕالت م تالبلهض ةلٕالت م  :إدازة بال وزق

 ةلٕالتجية تالغؾاثل الصوتية تجـم تؼبيِاع املتابلة آلالية.

 تتتم ل مي ةتصا٘ ةلٕالت م تالتليٌوب املدم٘و تالتليٌوب الضت ي الجضهض  :بعد عً إدازة

 تاملاتمغاع ةلٕالتجية ته لها مع تؾاثل ةتصا٘.

 :اؾؿاع الكبٕية تالظٓية ال   تلتمض كلق ًاللمل هتم مع زال٘ امل إدازة بال ثىظيمات حامدة

ة.  ل اكة امللًغ

 ؾاكة متواللة صتب ةعتباغ بالليل ؤت الج اع. 24خير هتم اللمل كلق مضاع  بالصمً اإلافحوح: ةصاعو 

ةصاعو ةلٕالتجية قإن ا قإب ؤي مكغتق همٕع  :محطلبات الحدول هدو ؤلادازة ؤلالكتروهية 2.2

للول٘و بليه ال بض مع تًو ل تت يئة اللضهض مع املتؼلباع لتؼبيّ هظا املكغتق، بُامته ؤت هضي  ؿعق 

)بوػٓغي ،  تتلتمض تًو ل تلٗ املتؼلباع بتِ ية ةصاعو ةلٕالتجية كلق مبضؤهع ؤؾاؾي ب هما:

 (87، 86، لٌدة 2015/2016

هتظمع تم يل املللوماع بلٕالتجيا تت اُلها كبل قبٖاع ةتصا٘ ةجالجي  مم طماب ؾغيت ا،  ثلني: -ؤ 

تيم ل جوهغ اللمل ةلٕالت م الظي يلتمض كلق الخصاثص لاؾاؾية لتِ ية املللوماع هي : 

 التسؼيع، ال ِل، تامللالجة.

ةجالجي  مم طماب صحت ا هتظمع ػلب تت ٌيظ امللامالع تالخضماع كع بلض كبل قبٕة  إحسائي:  -ب 

 تمصضاُيت ا صتب الحاجة لحظوع ػالب الخضمة شخصيا ؤت بؾتسضام ال ماطج تالوثاثّ الوعُية.
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تكلق طوء هظهع املبضؤهع لإلصاعو ةلٕالتجية ًالبض مع تًو ل متؼلباع كضهضو تمتٖاملة لزغاج 

، لٌدة 2013/2014)خؿ ب،  هلي:مٌهوم ةصاعو ةلٕالتجية ب ق خ ز الواُم اللملي تمع ؤهمها ما 

95) 

 تطم بؾالاتيئياع تزؼؽ التإؾيـ؛ 

 تًو ل البنية التدتية لإلصاعو ةلٕالتجية؛ 

 تد٘و تضعيجي؛ ّ  تؼويغ الت ـيم ةصاعي تالخضماع تامللامالع الحٖومية ًت

 تالت ِيٍ للمتلامل ب؛ التلليم تالتٖويع لللامل ب تالتوكية 

 بلضاع التكغيلاع الظغتعية ؤت تلضهل التكغيلاع الحالية تتدضهث ا؛ 

 .طماب ؤمع تخماهة املللوماع مي ةصاعو ةلٕالتجية 

بالطاًة لللضهض مع املتؼلباع لازغ  الؿياؾية، ةُتصاصهة تةجتماكية، تالبنية التدتية 

)ككوع،  جدو تؼبيّ ةصاعو ةلٕالتجية ٓما هلي:لإلتصا٘ ال   ؾاهم  تؾاكضع مي التد٘و 

 (26، 25، لٌدة 2009/2010

 بكتماص كلق ُ او موخضو لخضمة اللمالء مع ؤجل تلؼيؼ مؿتوياع الٌٕاءو تالٌلالية؛ 

  التِ ياع؛تبؿيؽ كملياع الحص٘و كلق الخضماع الحٖومية بةكتماص كلق ؤخضث 

 تدضهر ةجغاءاع الحٖومية تتطم مِاهيـ متِضمة؛ 

 ة؛  توكية املئتمم بئضت  التد٘و ةلٕالت م تطماب الحض الاص ى للملًغ

 اللمل كلق زلّ تلبئة بجتماكية مؿاكضو تمؿتوكبة لظغتعو التد٘و لإلصاعو ةلٕالتجية؛ 

 ٔاًية لتوؼية ةجٌاَ كلق مكاعيم ةصاعو ةلٕالتجية صتب بهما٘  طغتعو تًو ل مسصصاع مالية 

ةؾت ماع مي ميضاب تٕ ولوجيا املللوماع تةتصا٘، تبهئاص مصاصع تمويل لها تمتاػ بالضهمومة كلق 

ؼي تاملدلي؛  املؿتو  املٓغ

  تغتبؽ بةهئاص خواؾيب بلٕالتجية تجـم بياجاع متٖاملة تؤٓكاْ بلٕالتجية مي لامآع اللمومية

 تالهواتٍ تالٌآؿاع؛

 للمل كلق ػياصو الالابؽ ب ب مستلٍ لاجهؼو ةصاعية صازل الضتلة.ا 
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 ثجازب هاجحة في ثطبيم ؤلادازة ؤلالكتروهية .3

بب تئغبة الوالهاع املتدضو مي املئا٘ ة: ية في الواليات اإلاحددة ألامسيكيلكتروهثجسبة  ؤلادازة ؤلا 2.3

هتمام بلٕالتجية مي الوالهاع املتدضو لامغيٕية ب ق يلوص تؼبيّ ةصاعو ةلٕالت م ُضهمة جضا، خير  ة

ؾالاتيئيا باملواػاو مم التسؼيؽ لجلب املواعص بلٕالت م زياعا الؿياؾة الحٖومية بكاتب التد٘و ة

تئه مكغتق تؼبيّ ةصاعو بلٕالتجية، تبظلٗ املالية لتكويل تلياجة بغامج ةصاعو اللامة ة

مة يؿتسضمها الجميم مي ؤي ُت ، تمي ؤي مٖاب ليظٌم ػابم الت وق لٕالتجية ِٓ او زضماع كاة

تصا٘ تاملللوماع كلق كتباعها جموطج ماػوع مي تٕ ولوجيا ةةتالتلضص، خير كمل  الوالهاع املتدضو ب

ّ مبضؤ ة التإؾيـ ملغخلة ةصاعو ة هتمام باملواػع ؤتال تالتد٘و للخضمة لٕالتجية الحٖومية ًت

تالبدر كع جمؽ جضهض يليض ال ـغ مي ػبيلة اللالُة ب ب لاجهؼو ةصاعية  لاطيةًااللامة ة 

 لٕالتجية مي الوالهاع املتدضو لامغيٕية مي ما هلي:تتتئلق زصاثص ةصاعو ة، الحٖومية تاملواػع

 (87، لٌدة 2009/2010)ككوع، 

  مليوب  35 جالج ، خير هوجض ؤٓثل معتٕ ولوجيا املللوماع تلا ؾتسضام بتجوص مؿتو  كا ي مي

م تيب ًيضعا ي، بطاًة ب ق جـم تؤصتاع تٕ ولوجيا  22 لٌدة تيب ًيضعالية متاخة مي ؤلٍ مُو

 ؛لٕالتجيةالع تهيئاع ةصاعو ةااملللوماع، الكبٖاع املؿتسضمة بكٖل مٕ ٍ مي لاجهؼو تتٔ

  ٔاج  مع املللوماع تمِاهيـ عؤؽ املا٘ ة ؿا م، جئض ةصاعو ةتبلا ملاقغاع تٕ ولوجيا لٕالتجية 

م ظ الحغف اللاملية  ةؾتسضام تٕ ولوجيا الحاؾوف مي التؼبيِاع املضجية تاللؿٕغيبؤتاثل مع 

 ؛ال اجية تخ ى الُو  الحاطغ

 52ت  2002بليوب صتالع ؾ ة  48 بلو  جٌِاع تٕ ولوجيا املللوماع كلق مؿتو  الٌيضعا ي ؤٓثل مع 

مة 2003بليوب صتالع ؾ ة  غ البنية التدتية تاملللوماع لتؼويغ تتؼبيّ الحٓو ، مما يلن  تًو

 ؛لٕالتجيةة

 عتِاء باملؿتو  التلليم  تتجوص لٕالتجية مي الوالهاع املتدضو لامغيٕية  بال ٓما تتم ز ةصاعو ة

ًالاض   الظي ؤص  ب ق الغياصهة مي التد٘و تالتد٘و لللالم ة ُاكضو بياجاع، ؤص  ب ق تؼوع تٕ ولوجي 

 لٕالت م تصًلها للتد٘و لتصبذ جموطج م ا ي مي التؼبيّ.ة

هغل ضهة ُصة جئاح باهغو مي مئا٘ التد٘و تلتبل التئغبة ة : يسلىداإلكتروهية في ثجسبة  ؤلادازة ؤلا 2.3

ة ُتصاصبلٕالتجية ت ب ق ةصاعو ة ه ل اكة البلامج تزضماع تٕ ولوجيا املللوماع الظي  امللًغ تدٓغ

تصاالع تال   هغل ضا مي تؼويغ ُؼاق تٕ ولوجيا املللوماع ةبُصة جئاح ٔاج   ،لٕالتجيةتلاكما٘ ة
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ٔاج  لٕالتجية تلاكما٘ ةؤصع بال تيئة ب ق ؿهوع تؼبيِاع مبتٕغو مي مئا٘ ةصاعو ة لٕالتجية 

م  مٌاجإو ٓب لو للمهتم ب مي هغل ضا بالظاع بلضا مغشحا لتدِيّ بخض ؤب تٖوب ؤهظا املئا٘، ًلم هتُو

هغل ضهة مي مئا٘ هظا ال ئاح، بالطاًة ب ق ما تِضم همٕع تلخيص ؤهم ك الغ جئاح التئغبة ة 

 (207، 206لٌدة ، 2016)ؾلض الوالب،  لٕالتجية بما هلي:التد٘و ب ق ةصاعو ة

  ة بغجامج تتٕ ولوجيا مللوماع  80 دبليوب صتالع ل 7.2هغل ضهة خوا ي بلو  ل اكة البلامج ة قٓغ

ٓبل صتلة ؤهغل ضا ب، خير تلتبل %20تتئه بإ كؼت ا جدو التصضهغ تبملض٘ جمو ؾ وي هصل ب ق 

  ؛لٕالتجيةتصاالع تالتئاعو ةلٕالتجية، ةللبلامج الخضماع ة مصضعو 

  لٕالتجية مي لوعو تئملاع تمي جـم هغل ضهة مي ت ٌيظ مكغتق الحٖومة ةججح  الحٖومة ة

خير  ؾت ماع تاللمل امل تج،لٕالتجية، مما ؾاكض كلق تٖويع بيئة م اؾبة لإل تتِ ياع ةصاعو ة

ٔاع  لٕالتجية مي لوعو التئملاعؿهغع ثماع الجهوص املٕ ٌة مي تؼبيّ جـم ةصاعو ة اللمالُة لكغ

ٔاع تمكغتكاع موػكة جوغاًيااملللوماع تة  ؛تصا٘ ال   قٖل  ًيما بيج ا ك اُيض قغ

 م عبؽ مٖوجاع ك اُيض التٕ ولوجيا ال   تظم م تئاع تلٕالتجية مع زال٘ جـم ةصاعو ة

 Suppliers ، تموعصت الخضماعEnd Produit Or Services Companies تزضماع الج اثية

Inputs...ٔاع تل اكاع طاع كالُة، ُ واع التوػيم، ماؾؿاع التلليم تالتضعيب  ؛لخب، قغ

  ٔاع لاج بية تم ل جؼءا خيو ؤؾت ماع لاج ب ، زلّ بيئة جاطبة لإل ُتصاص ا مع ةيهع ؤلبد  الكغ

مع ال اتج املدلي، ٓما  16% هغل ضي ألن ا ببؿاػة تؿتسضم خوا ي جصٍ ُوو اللمل تقٖل  ؿبةة 

مع املكغتكاع الجضهضو ال   هئغي ت ٌيظها مي ؤتعتبا خير تٕتؿب  %20 باؾتِؼاف ججح  مي

  ؛النؿبة لاكلق مع املكغتكاع لامغيٕية

مة ة  لٕالتجية، تبسالة مكغتق الحٖومة هغل ضهة مي ت ٌيظ مكغتكاع ةصاعو ةجئاح الحٓو

الع تالهيئاع ااؾؿاع تالٔولٕالتجية، تمكغتكاع الحوؾبة الكبٕية للم ـماع تاملهغل ضهة ةة 

 .هغل ضهةو ة اع صاللاملة مي املئتمم ت ة 

تلض ةماعاع اللغبية املتدضو مع الض٘ت الغاثضو : لكتروهية في ؤلامازات العسبية اإلاحددةؤلادازة ؤلا 3.3

لٕالتجية ال موطج ال اجح لتِضهم لٕالتجية، خير تلتبل خٖومة صبم ةمي مئا٘ تؼبيّ ةصاعو ة

ؼ بكلق  لٕالتجيا،بزضماع عاُية  ض باصعع خٖومة صبم بكتباع ؤب بماعو صبم هي مٓغ ُتصاصي كالم ، ُت

ض تلخص  عئية ةماعو بصياهة ؤهضاي مدضصو 2001لٕالتجية مي ؤٓتوبغ بالتد٘و ب ق الحٖومة ة ، ُت

 (126، لٌدة 2016)خميضي،  ملكغتكها تتم ل مي آلاتم:
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 :وثحمثل في ؤهداف كسيبة اإلادى -ؤ 

 تؼويغ البنية التدتية الٌ ية الالػمة؛ 

 جالجي ؛لٕالتجية كبل قبٕة لا تًو ل كضص مع الخضماع ة 

 بجئاػ امللامالع بكٖل ؾغيم تصُيّ؛ 

  تبجئاػها.تؼويغ ةجغاءاع الضازلية تتدؿ ب تلٗ املتللِة بملالجة امللامالع 

 وثحمثل في:  2003ؤهداف بعيدة اإلادى   -ب 

  مع الخضماع(؛ %80جالجي  )تًو ل كضص ؤٓبل مع الخضماع كبل لا 

 ٔالهواتٍ؛تًو ل الخضماع ة  لٕالتجية كبل ُ واع جضهضو 

  لٕالتجيةؾتٌاصو مع الخضماع ةاللمل كلق توكية تت يئة اللمالء تاملوؿٌ ب تصًلهم جدو ة.     

 تمع الخضماع ال   تِضمها خٖومة صبم جئض:  

 لٕالت م تالتلغي كلق ًغص اللمل؛التوؿيٍ ة 

 ل الخضماع املتللِة بالضتاثغ الحٖومية؛  بلضاع تتئضهض الالازيص تالكهاصاع ٔت

 زضمة تؿضهض الٌوات ل؛ 

 لٕالت م ؤت الخصم مع خؿاف مي الب ٗ؛الضًم ة 

 ع؛زضمة التإق لاع تةُامة تملٕية الؿياعا 

 ؾتئئاع تالتمليٗ؛لٕالت م لإل الحجؼ ة 

 زضمة ؤمع املؿآع مي خالة الوياف؛ 

 لٕالتجية لازغ .ٔل التلامالع الب ٕية ٓت  ل مع الخضماع ة 

تبدؿب تِغيغ ت مية الحٖوماع ةلٕالتجية الصاصع كع لج ة لامم املتدضو للكاتب 

ختاللها ةةماعاع اللغبية املتدضو بجئاػا هاما ب، ًِض خِِ  صتلة 2018جتماكية للام ُتصاصهة تة ة

ختل  املغتبة الدؿاصؾة كامليا، ٓما بخير  مٖاجة متِضمة مي املاقغ اللالم  للخضماع ةلٕالتجية،

ؼ ال ا م مي ماقغ جاهؼية البنية التدتية   .كلق مؿتو  اللالم «TII»  تصاالعلإلخِِ  املٓغ

 الجصائسثطبيم ؤلادازة ؤلالكتروهية في  .4

 : آليات ثىفير ؤلادازة ؤلالكتروهية في الجصائس 2.4

ؼ البدر مي ةكالم  1994بعتبؼ  الجؼاثغ بكبٕة لاجالجي  ؾ ة آلاليات اإلاادية:  -ؤ  كع ػغيّ مٓغ

ٔاب صتعه آجظاْ اللمل كلق بُامة  الللم  تالتِن  التابم لوػاعو التلليم اللا ي تالبدر الللم  تالظي 
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ة مي ةجالجي  ؾ ة  ضع كضص الهيئاع املكآل بدوا ي  1996قبٕة تػ ية تعبؼها بالكبٖاع الضتلية، ُت

مي الِؼاق  50مي الِؼاق الجامعي، ت 100هيئة مج ا  800ب ق  1999هيئة ليصل كضصها  ؾ ة  130

لامة مي الِؼاق لازغ ، ًِض ؤثب  بلع الضعاؾاع ال 150مي الِؼاق ةُتصاصي، ت 500الؼب ، ت

ال   ؤجغي  بسصوص بؾتلما٘ تٕ ولوجيا املللوماع تةتصا٘ تلاجهؼو ةصاعية بإب الجؼاثغ تدتل 

كامليا مي مئا٘ كضص املكآل ب مي  88كامليا مي مئا٘ مالٖم ؤجهؼو ٓمبيوتغ، تاملغتبة  111املغتبة 

كامليا مي مئا٘ بؾتسضام  123مي مئا٘ مؿتسضمم لاجالجي ، تاملغتبة  91قبٕة لاجالجي ، تاملغتبة 

تالظي ي ضي ب ق تمٕ ب ٔل   01لاجالجي  مي املضاعؽ، ٓما قغك  الجؼاثغ مي ت ٌيظ بغجامج ؤؾغتم

م ملض٘ تل٘و املئتمم  ؤؾغو جؼاثغية مع الحص٘و كلق خاؾب ؤ ي، ٓما يلض هظا البلجامج تؾيلة لًغ

ظي ي ضي ب ق عبؽ املاؾؿاع الالبوية تال 02لكبٕة املللوماع اللاملية، بالطاًة ب ق بغجامج ؤؾغتم

 بالتٕ ولوجيا الحضه ة تتؼتيض لاؾاتظو بإجهؼو الٕمبيوتغ املدمولة تعبؼها باألجالجي .

تم كِض قغآة ب ب تػاعتم  التٖويع املنه  تتػاعو البلهض تتٕ ولوجيا ةكالم  آلاليات البشسية:  -ب 

لبصوب ب ق بغجامج بكضاص خ٘و الحٖومة تةتصا٘ مع زال٘ بغمئة ؤهام صعاؾية هسظم ًح ا املا

ض قغك  تػاعو  مية، ُت ةلٕالتجية، هضعؾوب مع زاللها ؤؾاؾياع الٕمبيوتغ تؤجماغ الحياو الُغ

الالبية الوػ ية مي تضعيب املٖوج ب تلاؾاتظو كلق بؾتسضام تٕ ولوجيا املللوماع تةتصا٘ مي 

ظلٗ اللملية التلليمية، ٓما تم تسصيص صتعاع تضعيبية ل لماػغيع ُصض طماب ؾ ل املكغتق، ٓت

صاعو بؾتظاً  الجؼاثغ اللضهض مع املاتمغاع تال ضتاع الللمية تاملدلية ال   تضزل طمع بػاع ة 

  (09)بلِغق، اللمغي، ت ُغيش  ، لٌدة  ةلٕالتجية.

مع ال صوص الِاجوجية مؿاهغو التؼوع خا٘ت املكغق الجؼاثغي مي اللضهض  الخشسيعية: آلاليات  -ج 

 (21 -19، الصٌداع 2015)خاج الؿليض،  الحالل مي تٕ ولوجيا ةكالم تةتصا٘ مع زال٘:

 :مع زال٘ املغاؾيم الت ٌيظهة التالية ال   ت ص كلق ما هلي: اللواهين الحىظيمية 

  م يٌياع  1998ؤتع  25املاعر مي  275-98املغؾوم الت ٌيظي ُع تالظي هظبؽ قغتغ ٓت

ض ؤجه  هظا املغؾوم بختٖاع الضتلة لِؼاق لاجالجي ؛  مماعؾة زضماع لاجالجي  ُت

  م تالظي خضص قغتغ تملاه ل ت ـيم  2000ؤتع  14املاعر مي  307-2000املغؾوم الت ٌيظي ُع

م الخضمة تةجغاءاع املتبلة للحص٘و كلق لاجالجي  تةؾتٌاصو مج ا، تخَِو تبلازاماع مِضم

 الغزصة تخاالع سح  ا، ٓما ؤقاع ب ق طغتعو تكٕيل لج ة م ذ الغزص لتِضهم زضمة لاجالجي ؛



 

 بوكسة هسيمة ،زمضاوي مسوى ،مسشوقي مسشوقي 
 

122 

  الظي هدضص الِواكض اللامة املتللِة بالبلهض تاملوالالع الؿلٕية تالالؾلٕية،  2000-03الِاجوب

 تمتلامل ةتصاالع.تالظي هٕغؽ الٌصل ب ب تؿاثٍ املتلامل البلهضي 

  :تلغي كلق ؤن ا تلٗ البيئة املللوماتية ال   تتمتم تتتم ز بسصاثص ال ِة ال   تتم ز  الثلة السكمية

ب ا البيئة الوعُية، تلِض كمل املكغق الجؼاثغي مي هظا املئا٘ لؾتٕما٘ الالؾاجة التكغيلية بلضو 

 ُواج ب متللِة ف:

  م جواب  20بتاعيش  10-05ةكالاي بحجية الٕتابة ةلٕالتجية مع زال٘ بلضاع الِاجوب ُع

املتمم تامللض٘ للِاجوب املض م، خير بجتِل املكغق مع زالله مع ال ـام الوعقي مي ةثباع ب ق  2005

ي الِاجوب ال ـام ةلٕالت م، خير ؤلبذ للٕتابة مي الكٖل ةلٕالت م مٖاب طمع ُواكض ةثباع م

 املض م الجؼاثغي؛

  يم ةلٕالت م الظي بكتمضه املكغق الجؼاثغي مي جص املاصو امللض٘  10-05بالِاجوب  327/2التُو

ّ  58-75تاملتمم لألمغ يم ةلٕالت م ًت املتظمع الِاجوب املض م تال   ت ص كلق ؤب يلتمض بالتُو

 مٕغع، تطلٗ مع ؤجل بطٌاء الحجية كلق املدغعاع  ةلٕالتجية؛ 323الكغتغ املظٔوعو مي املاصو 

  تهو لامغ الظي هتؼلب الحص٘و  162-07التصضهّ ةلٕالت م خضصع مماعؾته بموجب املغؾوم

 كلق تغزيص تم ده ؾلؼة طبؽ البلهض تةتصاالع الؿلٕية تالالؾلٕية؛

  املتللّ بال ِض  11-03الضًم ةلٕالت م تلِض بكالي الِاجوب  الجؼاثغي به مع زال٘ لامغ

تال   ت ص كلق ؤب تؾاثل الضًم ةلٕالت م هي ٔل لاصتاع ال   تمٕع  69تالٌغض مع زال٘ املاصو 

ٔاب الؿ ض ؤت لاؾلوف التِن  املؿتلمل؛  الصخص مع تدويل لاموا٘ مهما 

 م الجغيمة ةلٕالتج  10املاعر مي  15-04ية تؤمام الٌغان الِاجو م ًح ا تم بلضاع الِاجوب ُع

مبل  امللض٘ تاملتمم لِاجوب اللِوباع تالظي ه ص كلق الحماهة الجؼاثية لألجـمة  2004جًو

 املللوماتية مع زال٘ تئغيم ٔل ؤجواق ةكتضاءاع ال   تؿت ضي ؤجـمة امللالجة آلالية للملؼياع.

 :ثطبيم ؤلادازة ؤلالكتروهية في الجصائسهماذج  2.4

مي بػاع التو لاع تالتدوالع الجؼعية ال   قهضت ا الجؼاثغ مي ميضاب كطاع البريد وؤلاثصاالت:  -ؤ 

تٕ ولوجيا املللوماع تةتصا٘ تولضع الحاجة للِيام بتو لاع تتلضهالع مؿ  ُؼاق البلهض 

تاملوالالع  مع زال٘ بكاصو هيٖلة هظا الِؼاق تمي ؿل التؼوعاع الحاللة مي تٕ ولوجيا املللوماع 

ثغ م ظ ؾ واع بلالخاع كميِة مي هظا الِؼاق مع زال٘ ؾع ُاجوب جضهض تةتصا٘ باقغع الجؼا

تالظي جاء ليدض مع بختٖاع الضتلة لنكاػاع البلهض تاملوالالع، مضكما الٌصل ب ب  2000مي ؤتع 
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 كاػم الت ـيم تبؾتوال٘ تتؿي ل الكبٖاع تتؼبيِا لهظا املبضؤ تم ب كاء ؾلؼة طبؽ مؿتِلة 

ؤخضهما هتٌٕل بالنكاػاع البلهضهة تالخضماع املالية البلهضهة تآزغ  بصاعيا تماليا تمتلامل ب

ت كاػاع تػاعو البلهض تاملوالالع  تولض كع التوي ل الحالل مي تؿاثٍ بالتصاالع، تبالتا ي 

 (143-137، الصٌداع 2009/2010)ككوع،  املاؾؿاع التالية:

 :بسيد الجصائس ( تم ًصلها ٓماؾؿة كمومية طاع ػابم ل اعي تتئاعيEPIC.) 

 :هي ماؾؿة كمومية بُتصاصهة إثصاالت الجصائس (EPEة طاع ؤؾهم  (.SPA) ( تقٓغ

 :ٔاج  ه اْ طغتعو ب ق تإؾيـ جـام ؾلؼة  طلطة الضبط مم ًتذ ؾَو ةؾت ماع مي ةتصاالع 

 سظ مع الجؼاثغ اللالمة مِغا لها.زالة تت

ض تم بالطاًة  ب ق طلٗ تم ب كاء املضهغياع الوالثية للبلهض تتٕ ولوجيا ةكالم تةتصا٘ ُت

لة لهم ٓما هلي:  تدضهض الؿلؼاع تاملهام املٔو

 اللمل تالؿهغ كلق تؼبيّ التكغيم تالت ـيم املتللِ ب بالبلهض تاملوالالع الؿلٕية تالالؾلٕية؛ 

 والالع الؿلٕية تالالؾلٕية تاللمل كلق تًو ل التإٓض مع الؿ ل اللاصي ملستلٍ قبٖاع البلهض تامل

 الكغتغ الٌٕيلة بضتام تبؾتمغاعية كملها تؤمج ا؛

  ما تدضصه الالتيباع الِاجوجية ّ تِضهم الخضمة اللامة للبلهض تاملوالالع الؿلٕية تالالؾلٕية ًت

 تالت ـيمية؛

 املسجلة مي الِؼاق مم  املؿاهمة مي تدظ ل تبكضاص املسؼؼاع تالضعاؾاع تت ٌيظ بغامج الت مية

 تِييم ال تاثج.

ابة تػاعو البلهض تتٕ ولوجيا ةكالم تةتصا٘ تبالتا ي  ؤلبد  ماؾؿة بغيض الجؼاثغ تسظم لُغ

هصبذ تضزل الضتلة ًح ا متؼوعا تتماقيا مم هظا التؼوع بتئه  ؾياؾة هظه لاز لو ب ق ةكتماص كلق 

اػ  ب تتٕؿب ثِت م باملاؾؿة، تمواػاو مم مداتلة جموطج الخضماع ال   تٌٕل بخالام خَِو املو 

كصغجة هظا الِؼاق تم بصعاج تٕ ولوجيا املللوماع تةتصا٘ لتؼويغ الخضماع املِضمة للمواػ  ب، 

تيمٕع تغجمت ا مي ال ماطج آلاتية: الكباْ ةلٕالت م، بؼاُة السحب ةلٕالتجية تال   تدِّ لامع 

غ تالؿغكة، زضماع السحب ، زضماع ةػالق كلق الغليض، زضماع ػلب جماطج مع الصْٖو تالتًو

ظلٗ زضماع كبل قبٕة لاجالجي  تال   تكمل زضماع ةػالق كلق الغليض تزضماع ػلب  البلهضهة، ٓت

 جماطج مع الصْٖو البلهضهة تزضماع الحص٘و كلق ٓكٍ اللملياع الحؿابية.
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بالغهم مع بهئابياع زضماع بغيض الجؼاثغ بال ؤب ه اْ بلع املساػغ تالت ضهضاع ال   تلَو 

مي جئاح هظه الخضمة، خير ه اْ مكأل يلا م مج ا تاُم الخضماع ةلٕالتجية طمع ماؾؿة البلهض 

 (92، 91، لٌدة 2012/2013)بلجيلح،  الجؼاثغ تتتم ل:

  مكأل مغتبؼة بةجت اء البؼاُة املو اػؿية تال   تغجمت ا قٖات  اللضهض مع املواػ  ب تالغجوق ب ق

 السحب التِليضي كلق مؿتو  مٖاتب البلهض؛

  جِص مي تِضهم الخضماع الخالة بالبؼاُة املو اػؿية ال   تدضص مبلى املدضص للسحب تهو ما

ٔاملة ال   هغيض لا  ل مبالى   ًغاص الحص٘و كلح ا مي ُت  تاخض؛يلُغ

  مكٖل التوؼية الكبٕية الظي هم م املواػ  ب مع الول٘و ب ق زضماع قبٕة الاجالجي  ال   تِضمها

 ماؾؿة البلهض؛

 .ّمكٖل التوؼية الكبٕية الخالة باملوػكاع آلالية لل ِوص الوعُية مي اللضهض مع امل اػ  

تػاعو التلليم اللا ي تالبدر الللم  مي بػاع كصغجة كمل  كطاع الحعليم العالي والبدث العلمي:  -ب 

صاعي هتماش ى تؤهضاي مة، كلق مداتلة ةعتِاء ب موطج بةصاعو تموآبة التوي ل الحالل مي بيئة اللا

م ـومة التلليم اللا ي بط همٕع ةجؼالَ مع ؤهمية تٕ ولوجيا املللوماع تةتصا٘ ٓإخض ؤؾاؾياع 

غاػ صتعها مي مئا٘ التلليم تالبدر الللم  تالتٖويع بط ؤب ه اْ توجه تاضح ةصاعو ةلٕالتجية تبب

لإلعتِاء بالخضماع املِضمة للؼلبة تلاؾاتظو مع زال٘ الغبؽ ب ب اللضهض مع الجاملاع، بدير بب 

ؤهمية التد٘و لإلصاعو ةلٕالتجية تتًو ل ًغص ال ئاح ألؾاليب تػَغ كمل الجاملة ُض ؤلبذ 

لة مي ؿل التد٘و جدو مٌاهيم التلليم ةلٕالت م تالجاملاع ةًالاطية مؼلب طغتعي زا

يما هتللّ بمستلٍ التدوالع التٕ ولوجية الغامية ب ق تؼبيّ تٕ ولوجيا  تالتلليم كع بلض، ًت

ةتصا٘ تاملللوماع تمٌاهيم الحٖومة ةلٕالتجية مي الجؼاثغ، ًيمٕع ةجؼالَ مع مكغتق اللج ة 

( الظي ي ضي ب ق صكم مباصعو الجاملة ةًالاطية تةعتِاء بمؿتو  جاملاع Avicenneلاتعتبية )

البدغ لابيع املتوؾؽ تيؼغح هظا املكغق اللضهض مع ةقٖاالع، ُام  بتدضهضها م ـمة اليو ؿٖو 

 تمع التدضهاع ال   سجل  هو مؿإلة التٖلٌة الباهـة.

ع التلليم اللا ي تالبدر الللم  مي اللضهض لِض تم ةكتماص كلق قبٕة لاجالجي  لض  ماؾؿا

خير كمل  مستلٍ الجاملاع الجؼاثغية ب ق جاجب املغآؼ كلق مداتلة تٌليل تِ ياع املئاالع مع 

ةصاعو ةلٕالتجية تال   همٕع بؾتلغاطها مع زال٘ التسجيالع الجاملية كبل املواُم بلٕالتجية، بط 

 بل املغاخل التالية:تتم كملية التسجيل الجامعي لات ق ك
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 مأل تبعؾا٘ البؼاُة ةلٕالتجية؛ 

 مغخلة ةػالق كلق جتاثج التوجيه؛ 

 مغخلة تإٓيض التسجيل؛ 

 .مغخلة الؼلوب 

تمع زال٘ جموطج التسجيل لات ي كبل لاجالجي  الظي تم التؼَغ بليه همٕع الِ٘و ؤب طلٗ 

اللامة ةلٕالتجية لامغ الظي يؿمذ لها بإب هالجم توجها ًلليا للم ـومة الجاملية لتؼبيّ الخضماع 

 تدِّ بلع ةمتياػاع تةجئاػاع  تال   تكمل:

 الِظاء كلق ؿاهغو الؼابوع مي مغآؼ التسجيل لات ي صازل الجاملاع؛ 

  تسٌيع التٖلٌة؛ 

 تغقيض بؾتسضام املواعص صازل الجاملاع تةختٌاؾ ب ا للحاجة امللحة؛ 

  الخضماع كلق الخؽ؛الؿغكة تالضُة مي تِضهم 

  موآبة التؼوع الحالل مي م ـومة التلليم اللا ي ٓسؼوو ؤؾاؾية مي التد٘و جدو الجاملاع

 (147-144، الصٌداع 2009/2010)ككوع، ةًالاطية. 

بالب ٗ تلبغاػ مؿتو  بب تؼبيّ ةصاعو ةلٕالتجية هِضم تؾاثل ؤمام اللمالء كطاع البىون:  -ج 

التد٘و جدو الخضماع ةلٕالتجية صازل الب ْو همٕع توطيدها مع زال٘ زضماع الص ضَت لا ي، 

بعؾا٘ الكيٗ كبل الٌآـ، املِاهظة ةلٕالتجية، تالبؼاُاع الب ٕية مي الجؼاثغ تاملتم لة مي 

تبؼاُة Visa classique  بؼاُة)البؼاُاع املدلية )البؼاُة اللاصهة تالظهبية( تالبؼاُاع الضتلية 

Visa gold بالطاًة للب ٗ كبل الخؽ مي الجؼاثغ تتم ل ؤخض ؤتجه الب ْو ةلٕالتجية مي  ،)

غه تؼبيّ ةصاعو ةلٕالتجية  الجؼاثغ، تؤز ل تألية الصٌِاع الب ٕية تال ِضهة، بالطاًة ب ق ما تًو

-242، الصٌداع 2017/2018)اللموصي،  كع ػَغ التواجض ةًالاض   مع زال٘ ما تِضمه مع:

244) 

 لها ةلٕالت م؛  زضماع املللوماع كع ػغيّ مُو

  م ؾغي زاص بتؿضهض غه الب ٗ للمالئ ا بم دها ُع زضماع الضًم ةلٕالت م كع ػغيّ ما هًو

 لٌوات لها بلٕالتجيا؛

  ّزضماع الضًم املؿبّ تتم كع ػغي( بؾتسضام ؤجهؼوTRE كلق مؿتو  ماؾؿاع بةزتالي )

 ؤ كؼت ا.
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تتم ز امل ـومة الصحية مي الجؼاثغ بةزتالالع ٓ  لو تدض مع التٌٕل الحؿع بإًغاص كطاع الصحة:  -د 

املئتمم، مما ؤص  ب ق ةتئاه جدو بصماج مستلٍ تٕ ولوجيا املللوماع تةتصا٘ مي تؿي ل تتؼويغ 

مستلٍ املكأل، تعهم ُلة املباصعاع ال   ُام  ب ا تػاعو الصحة امل ـومة الصحية لتئاتػ  

تالؿٖاب تبلالح املؿتكٌياع للتد٘و ب ق بيئة ةلٕالتجية  مع زال٘ الحضهر كلق مكغتق "صحة 

الجؼاثغ" الظي هضً  مع تعاثه الوػاعو ب ق بُامة م ـومة صحية كصغية مع زال٘ بُامة قبٕة 

ٌٕل ب وكية الخضمة الؼبية املواجهة للمواػ  ب، تاللمل كلق تػ ية متٖاملة تظمع تدؿ ب الت

تٕ يٍ التٖويع املتوالل للمواعص البكغية التابلة لِؼاق الصحة ب ق جاجب بصماج ؤؾاليب جضهضو 

ٔاء مي الِؼاق الصحي، تلِض مغ ب اء الكبٕة  لإلتصا٘ تتباص٘ املللوماع ب ب مستلٍ الٌاكل ب تالكغ

ق الصحة تال   ؤػلّ كلح ا بؾم "بجالجي  صحة الجؼاثغ" ب الثة مغاخل ةلٕالتجية الخالة بِؼا

 (263-261، الصٌداع 2016/2017)صعيغ،  ؤؾاؾية:

  ح ا تم تسجيل كضو بجغاءاع ًللية  95لغبؽ  2006بجؼلِ  املغخلة لات ق مي ؾ ة لا، ًت مُو

 تزالة املتللِة باملغاُبة الوباثية لألمغاض؛

  يم كلق بتٌاُية ب ب تػاعو الصحة تالؿٖاب تبلالح املؿتكٌياع ح ا تم التُو املغخلة ال اجية ًت

لا صحيا بما ًح ا  134تبتصاالع الجؼاثغ بمِغ الوػاعو بموج  ا تِغع عبؽ  ماؾؿة  30مُو

مضعؾة تٖويع قبه الؼب  تابلة  34ُؼاكا صحيا بالطاًة ب ق  70اثية مستصة كبل الوػع، تبؾتكٌ

 لوػاعو الصحة؛

  يم كلق بتٌاُية ؤزغ  ب ب تػاعو الصحة تالؿٖاب تبلالح املؿتكٌياع املغخلة ال ال ة تتم ًح ا التُو

لا تب ظه الؼغيِة تٕتمل قبٕة بجالجي  "صحة 670تبتصاالع الجؼاثغ تكمل  الجؼاثغ" تتلمم  مُو

م زاص بالِؼاق الصحي كبل الوػع. 899كلق   مُو

ية الخضمة الصحية تتًو ل  تمي بػاع الؿعي ب ق توؿيٍ تٕ ولوجيا املللوماع تةتصا٘ لاُل

توؼية صحية قاملة لٖاًة م اػّ الوػع، بضؤع تػاعو الصحة تالؿٖاب تبلالح املؿتكٌياع مي 

بُامة توؤمة ب ب مؿتكٌياع الكما٘ ؤهع هتواجض لاػباء ةزتصالي ب بٕثلو تمؿتكٌياع امل اػّ 

كلق توؾيم بغامج الؼب كع بلض مع زال٘ بُامة  2016لية تالج وبية تكمل  زال٘ بضاهة الضاز

 تتؿي ل كملياع جغاخية كع بلض بالكتماص كلق قبٕة لاجالجي  تزضمة ةجتماكاع كع بلض.

لظماب جئاح مكغتق ةصاعو ةلٕالتجية مي ؤلادازة ؤلالكتروهية في الجصائس:  عوامل هجاح ثطبيم 3.4

 (13)بلِغق، اللمغي، ت ُغيش  ، لٌدة  الجؼاثغ هئب ؤب تغاعي كضو متؼلباع تكوامل مج ا:
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  الغكاهة املباقغو تالكاملة للجهاع اللليا بليضا كع ةعتئالية تالِغاعاع ه ل املضعتؾة تتطوح

 ةصاعو ةلٕالتجية؛الغئية ةؾالاتيئية لضي ا تةؾتيلاف الكامل ملٌهوم 

  تطم ملاه ل مدضصو لزتياع الِياصاع ةصاعية تالتإٓض كلق بزتياع الِياصاع املتم زو صتب التِيض

لاُضمية لوخضها، ألن ا ليؿ  ملياعا تخيضا للِياصو الٌلالة، تاللمل كلق تضعيب اللامل ب تتإهلح م 

يبية التؼبيِية تجـام التضعيب ةلٕالت م ليٖوجوا كما٘ ملًغ ب كع ػغيّ الالبصاع تالضتعاع التضع 

 كع بلض، ٔل خؿب تسصصه لضكم ٌٓاءت م مي تؿي ل ةصاعو ةلٕالتجية؛

  وي كلق ال ِاثص تخصغ متؼلباع ةصاعو ةلٕالتجية املتابلة تالتِييم املؿتمغ مع ؤجل الُو

دها تالحٌاؾ كلق تتٖاليٌها تتدضهض مؼاهاها لت ميج ا تتإٓيضها تخصغ جِاثصها مع ؤجل تصحي

 صه اميٕية املؿاع الظي تم ةلازام به صكم املئهوصاع املبظتلة؛

  ةؾت ماع مي تٕ ولوجيا املللوماع بط هنبغي ال ـغ ب ق ما هصغي تيؿت مغ كلق ةصاعو ةلٕالتجية

 كلق ؤجه كامل يؿاكض كلق تدِيّ كاثض بهئابم مي لاجل املتوؾؽ ؤت البليض.

لِض تم بػالَ مكغتق ةصاعو : ثطبيم ؤلادازة ؤلالكتروهية في الجصائس معوكات وثدديات 4.4

اع  ةلٕالتجية مي الجؼاثغ م ظ ًالو لٕ ه لم هتئؿض بلض كلق ؤعض الواُم تطلٗ بؿبب جملة مع امللُو

 تالتدضهاع تجظٓغ ؤهمها مي الجض٘ت التا ي:
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اع تتدضهاع تؼبيّ ةصاعو ةلٕالتجية مي الجؼاثغ : 02حدول   ملُو

 ثدديات ثطبيم ؤلادازة ؤلالكتروهية في الجصائس معوكات ثطبيم ؤلادازة ؤلالكتروهية في الجصائس

  عجؼ ُؼاق البلهض تتٕ ولوجيا املللوماع تةتصاالع مي

 تلبية ػلباع اللمالء؛ 

  لإلتصاالع تتباهج ا مع التإز ل مي بؾتٕما٘ البنية التدتية

م ؼِة ب ق ؤزغ ، تكليه ًةب الٌاَع ٓب ل لؿض الٌئوو 

مية مم ص٘ت اللالم املتِضم مي هظا املئا٘، الؾيما تؤب  الُغ

الجؼاثغ كلق مِغبة مع ةجظمام ب ق امل ـمة اللاملية 

 للتئاعو؛

  مدضتصهة بجتكاع بؾتسضاماع لاجالجي  مي الجؼاثغ، خير

ه التِ ية ال تؼا٘ طليٌة مي الجؼاثغ ؤب  ؿبة مؿتسضمم هظ

 ؛

  التلامالع املالية ةلٕالتجية ال تؼا٘ مي بضاهت ا تتؿي ل

بوت لو بؼيئة عهم تلميمها كلق مؿتو  مستلٍ املاؾؿاع 

 املالية تالتئاعية؛

 هياف ُاجوب امللامالع ةلٕالتجية؛ 

  بؽء كملياع بتساط الِغاعاع تكملياع ةلالح

 تةجضماج؛

 لب لتُغاػية مي الجاجب ةصاعي تبجسٌاض ػوياب ا

 مؿتو  ال ِة بالحٖومة تملامالت ا؛

   طلٍ املؿتو  التلليم  تال ِامي للمئتمم الجؼاثغي عهم

بعتٌاكه امللحوؾ مي الؿ واع لاز لو مي مِابل تواطم 

  ال ِاًة املللوماتية تالتٌاكل ةلٕالتجية.

 التوالل  ؤمية املواػع للتِ ياع ةلٕالتجية تللوبة

 كبل التِ ية الحضه ة؛

  هياف الضتعاع التٖوينية تعؾٖلة موؿٌم ةصاعو

 تلاجهؼو الت ـيمية مي ؿل التد٘و ةلٕالت م؛

  ؤػغ ّ كضم تجوص بيئة كمل بلٕالتجية مدمية ًت

 ُاجوجية؛

  هياف تكغيلاع ُاجوجية تاصي ب ق التدِّ مع هوية

اللميل تما هتللّ بلصغ الخصولية تالؿغية مي 

 التلامالع ةلٕالتجية؛

 ُلة تٖاليٍ تئه ز البنى التدتية لإلصاعو ةلٕالتجية؛ 

  ُلة املواعص املالية لتِضهم بغامج تضعيبية تةؾتلاجة

بسبلاع مللوماتية مي ميضاب تٕ ولوجيا املللوماع طاع 

 الٌٕاءو اللالية؛

 املالية املسصصة ملكاعيم ةصاعو  طلٍ املواعص

ةلٕالتجية تمكأل الصياجة التِ ية لبلامج ةصاعو 

 ةلٕالتجية؛

  التسوي مع التِ ياع الحضه ة تكضم ةُت اق

 بالتلامالع ةلٕالتجية؛

  بقٖاالع البؼالة ال اجمة كع تؼبيّ ةصاعو

 ةلٕالتجية.

)كباب،  ت، (189، 188، لٌدة 2016)ه ية،  مع بكضاص الباخ  ب بالكتماص كلقاإلاصدز: 

 (104، 103، لٌدة 2015/2016
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 خاثمة .5

مي ملِياؽ لتؼوع املاؾؿاع الٕالتجية تال   تلتبل صاعو ةتتطح ؤهمية تؼبيّ ة  هتِضمتم مما 

ت ا الحاطغ تمض  مِضعت ا كلق التؼوع تامل اًؿة بما هدِّ لها الصضاعو ب ب املاؾؿاع لازغ  مع  ُت

زال٘ عطا تعهبة كمالئ ا كلق الؿللة ال   تنتئها ؤت الخضمة ال   تِضمها، خير ؤب جئاح كملية 

اًة املتؼلباع املاصهة مج ا هتمام بتًو ل ٔلٕالتجية هتؼلب ة التد٘و مع ةصاعو التِليضهة ب ق ةصاعو ة

لٕالتجية جِله ٓ وكية مي كالم الخضماع خضث تجوص ةصاعو ةؤتالبكغية تالٌ ية تمع هظه لاموع 

ض ججح  ك ضه ص٘ت مي بتطلٗ مع زال٘ التد٘و مع ؤؾاليب تِليضهة ب ق ؤؾاليب  لٕالتجية خضه ة، ُت

صو تالؿغكة تبإُل تٖلٌة م ل الوالهاع تؼبيّ هظا التد٘و تالول٘و ب ق زضماع عاُية تتم ز بالجو 

ٔاج  تؼمذ بليه، بال خ، لب...بهغل ضات املتدضو لامغيٕية تةماعاع اللغبية املتدضو  بال ؤب الجؼاثغ عهم ما 

لة مي ة   لضام للبنى التدتية ال   تتؼل  ا بجئاػ بؿب تـاًغ كضو ؤؾباف ؤهمها ؤن ا كًغ   تإزغا تكُغ

 .لٕالتجيةةصاعو ة

 :تم ل  ال تاثج املتولل لها مي هظه الضعاؾة ًيما هلي هحائج الدزاطة:

 ية ملماع متٖامل مع الخضماع اللامة ةتم ل ةصاعو ة لٕالتجية لٕالتجية آلية هامة مي ب اء تتُغ

 ؾتئابة مي الخضماع املِضمة؛مما هدِّ النزاهة تؾغكة ة 

 لٕالتجية، تالتد٘و جتِا٘ جدو الخضماع اللامة ةلٕالتجية مغخلة خاؾمة مي ة تم ل ةصاعو ة

ًالاض   كبل الكبٖاع تصا٘ املباقغ للمواػ  ب مم ماؾؿاع الخضمة اللامة، ب ق التوالل ة مع ة

جتـاع تالظهاف ب ق املاؾؿاع ػلبا لٕالتجية املستلٌة، تبالتا ي هي ًغلة للِظاء كلق لٌوي ة ة

 للخضمة؛

 تمستلٍ يجالجكلق ؤجواق الخضماع مع زال٘ آليات ا املتم لة مي لا  لٕالتجيةتاثغ ةصاعو ة  

 امللضاع التِ ية تالتٕ ولوجية؛

 ؾتسضام بلٕالتجية مع زال٘ صاعو ةاملتدضو التوجه جدو ة  ججح  صتلة ةماعاع اللغبية

ك  ؤب ؾتؼابخير  ،تٕ ولوجيا املؿتِبل تتسخ لها ٓ موطج ت موي ُاثم كلق عاخة ة ؿاب تعًاهه

 ُتصاصهة؛ تدِّ الغياصو  ة

 جؼالُا مع التِضم مي تٕ ولوجيا ب بهغل ضالٕالتجية مي ؤمغيٖا ت ججح  التئغبة اللامة لإلصاعو ة

  ؛يجالجؾتسضام لا بعتٌاق مي  ؿبة بتصا٘  ت املللوماع تة
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 مغخلية صًل  ،  تؼوعاع بهغل ضامغيٕية، لٕالتجية مي الوالهاع املتدضو لا كغي جموطج ةصاعو ة

 ًغاص؛ عتِاء بسضمة لا جدو ة 

 لٕالتجية بداجة ب ق تؼويغ بغامج تٕ ولوجيا املللوماع التئغبة الجؼاثغية مي جموطج ةصاعو ة

 تصا٘ بكٖل ؤٓثل مي املاؾؿاع الخضمة اللمومية؛تة

 مـ جل ًئاع ب تؤلٕالتجية ال   تٖاص مية ة ق مكٖل لا بلٕالتجية مي الجؼاثغ تتلغض الخضمة ة

 تصا٘؛ؾت ماع مي تٕ ولوجيا املللوماع تة ق طلٍ حجم ة باملئتمم بطاًة 

 ق صعجة الغصاءو بؿبب كضم تؼابِها مم زصاثص ةصاعو بالجؼاثغ  لٕالتجية ميتتم ز الخضماع ة 

 لٕالتجية.ة

 تتم ل تولياع الضعاؾة ًيما هلي:  :ثوصيات الدزاطة

  لٕالتجية مع زال٘ تًو ل ملتؼلباع تاملنكأع الِاكضهة لتؼبيّ ةصاعو ةتًو ل البنى التدتية

 لاؾاؾية تةمٖاجياع املاصهة تالبكغية الظغتعية لظلٗ؛

  لٖاًة ةصاعاع تاملغاًّ اللامة املستلٌة تزلّ التواػب ب ب يجالجؾتلما٘ زضماع لا بتلميم  

 مستلٍ امل اػّ مي هظا الكإب؛

 لٕالتجية؛يّ متؼلباع ةصاعو ةالتٌٕل الِاجو م بتؼب 

 ٔاًة مؿتوياع بلٕالتجية تتلميم اللمل كلق تٌليل مٌهوم ةصاعو ة ؾتلماال تتجوصا كبل 

ؾتلما٘ تِ ياع ةصاعو بالتلليم ت كغه مي ؤتؾاغ اللامة بت ـيم صتعاع تٖوينية تؿاكض كلق ًهم ت 

 لٕالتجية؛ة

 ة ملوآبة التؼوع املتؿاعق مي اللالم مي تبؿيؽ تًو ل ؤجهؼو خاؾوف متؼوعو تطاع تِ ية كالي

 ن ا  تازغ كملية التد٘و جدو ةصاعو ةلٕالتجية؛ةجغاءاع الغتتينية أل

 لٕالتجية مع تؼويغ ؤؾاليب اللمل تلؼيؼ تػياصو ثِة املوؿٌ ب بال تاثج ال   ؾتدِِها ةصاعو ة

للمتلامل ب مم املاؾؿة تكمالئ ا مما يلؼح ا م زو جئاػ لٖاًة امللامالع تتدِّ الغطا تؾغكة ة 

 ؛للؿللة ؤت الخضمة ال   تِضمه ،تؤًظلية ت اًؿية

 اع تبهئاص  لٕالتجية الجؼاثغية،ال   تلالض تؼبيّ ةصاعو ة طغتعو ةؾغاق مي التولب كلق امللُو

مية.  الحل٘و الالػمة لها تمداتلة ؾض الٌئوو الُغ
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 اإلاساحعكائمة . 6

 ( .2016/2017جما٘ صعيغ.)  ؤلادازة ؤلالكتروهيـة وفعاليـة ؤلاثصـال فـي متطظـات الجصائسيـة )دزاطـة"

. ؤػغتخة مِضمة ل يل قهاصو صٓتدوعاه مدي ميدضاب الللدوم ة ؿداجية، خالة متطظة إثصاالت الجصائس("

ٔليددددددة كلددددددوم ةكددددددالم قددددددلبة كلددددددوم ةكددددددالم تةتصددددددا٘، تسصددددددص: بتصددددددا٘ ماؾؿدددددداتم، ُؿددددددم ةتصددددددا٘، 

 . الجؼاثغ.03تةتصا٘، جاملة الجؼاثغ

 ( . 2015/2016جيال دددددددي بدددددددوػٓغي .)"ؤلادازة ؤلالكتروهيــــــــة فـــــــي اإلاتطظـــــــات الجصائسيــــــــة واكـــــــع وآفــــــــاق" .

ؤػغتخددة مِضمددة ل يددل قددهاصو صٓتددوعاه، تسصددص: بصاعو لاكمددا٘ تالتؿددويّ، ُؿددم كلددوم التؿددي ل، ٔليددة 

 . الجؼاثغ.03وم التؿي ل، جاملة الجؼاثغالللوم ةُتصاصهة تالتئاعية تكل

 ( .2018/2019خٌصدددددددد   كم ددددددددلتف .) ثــــــــإاير الثلافــــــــة الحىظيميــــــــة ع ــــــــ  ثفعيــــــــل ؤلادازة ؤلالكتروهيــــــــة"

. ؤػغتخدة بالجماعات اإلادلية: دزاطة ميداهية ببلدية إغيل ع ي، آيـد زشيـً وثاشمالـد )واليـة بجايـة("

لددوم الؿياؾددية تاللالُدداع الضتليددة، تسصددص: بصاعو مِضمددة ل يددل قددهاصو الددضٓتوعاه الؼددوع ال الددر مددي الل

املدواعص البكددغية، ُؿدم الت ـدديم الؿياددد   تةصاعي، ٔليدة الللددوم الؿياؾددية تاللالُداع الضتليددة، جاملددة 

 . الجؼاثغ.03الجؼاثغ

 ( .2012/2013قدددهي اػ بلجددديلح .)")ؤلادازة ؤلالكتروهيـــة وثس ـــيد ؤلادازة العامـــة )الحجسبـــة الجصائسيـــة" .

مٕملددة ل يددل متؼلبدداع قددهاصو املاؾددال، تسصددص: بصاعو تخٖامدده مدليددة، ُؿددم الللددوم الؿياؾددية مددظٓغو 

، جاملة املؿيلة. املؿيلة، الجؼاثغ.  تاللالُة الضتلية، ٔلية الحَِو

 ( .2015/2016كبددض الِدداصع كبدداب .) ثدــديات ؤلادازة ؤلالكتروهيـــة فــي الجصائــس )دزاطــة طوطـــيولوحية"

. ؤػغتخدددة مِضمددة ل يدددل قدددهاصو صٓتدددوعاه، تسصدددص: بصاعو تكمدددل، ًؿدددم "ببلديـــة الكـــاليحوض العاصـــمة(

 الللوم ةجتماكية، ٔلية الللوم ة ؿاجية تةجتماكية، جاملة مدمض زيظغ. بؿٕغو، الجؼاثغ.

 ( .2009/2010كبددددددض الٕددددددغيم ككددددددوع .) دوز ؤلادازة ؤلالكتروهيــــــة فــــــي ثس ــــــيد الخدمــــــة العموميــــــة فــــــي"

. عؾددددددالة مِضمددددددة لؾددددددتٕما٘ ملتؼلبدددددداع الحصدددددد٘و كلددددددق قددددددهاصو والجصائــــــس"الواليــــــات اإلاحدــــــدة ألامسيكيــــــة 

املاجؿت ل، تسصص: الضهمِغاػية تالغقاصو، ُؿم الللوم الؿياؾية تاللالُاع الضتلية، ٔلية الحَِو 

 تالللوم الؿياؾية، جاملة م توعي. ُؿ ؼي ة، الجؼاثغ.

 ( .2015كبددددض ج خدددداج الؿددددليض .)ي فــــي الجصائــــس". مجلــــة ؤلاوظــــان "ثليــــيم هظــــام الحكومــــة ؤلالكترووــــ

دؼ الجدامعي جدوع البكد ل، البديع، الجؼاثدغ)واإلاجال  -07(، 02، ملهض الللوم ة ؿاجية تةجتماكية، املٓغ

36. 
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 ( .2016كبدددددض ال دددددوع خميدددددضي .)"مضازلدددددة مدددددي جدددددضتو اللودددددة "ثجـــــازب عاإلايـــــة فـــــي الحوهمـــــة ؤلالكتروهيـــــة .

 الجؼاثغ.اللغبية تتدضهاع ةصاعو ةلٕالتجية. 

 ( .2013/2014كلدددددي خؿددددد ب .) ؤلادازة ؤلالكتروهيـــــة للمـــــوازد البشـــــسية هإخـــــد مـــــداخل إدازة اإلاعسفـــــة"

. عؾدددددالة مِضمدددددة طدددددمع متؼلبددددداع جيدددددل قدددددهاصو املاجؿدددددت ل، )دزاطـــــة خالـــــة:  ـــــسهة حـــــاشي ل ثصـــــاالت("

كلددددددوم تسصدددددص: تؿددددددي ل املددددددواعص البكددددددغية، ُؿددددددم كلددددددوم التؿددددددي ل، ٔليددددددة الللددددددوم ةُتصدددددداصهة تالتئاعيددددددة ت 

 . الجؼاثغ.03التؿي ل، جاملة الجؼاثغ

 ( .2018ًاػمة ؾداهذ .)  ؤلادازة ؤلالكتروهية هألية لحطويس الخدمة العمومية اإلادلية مـع ؤلا ـازة إلـ"

ؼ الجامعي هل زاب، هل زاب، الجؼاثغ)خالة الجصائس". مجلة هماء ل كحصاد والحجازة  .84-63(، 04، املٓغ

  .)حاهصيــــة ؤلادازة ؤلالكتروهيــــة فــــي الجصائــــس ًاػ ددددة بلِددددغق، صال٘ اللمددددغي، ت هدددداجغ ُغيشدددد  . )بددددال تدددداعيش"

، جاملددة الجلٌددة، الجلٌددة، الجؼاثددغ، ودوزهــا فــي إزطــاء الخدمــة العموميــة". مجلــة البــديل ؤلاكحصــادي

01-15. 

 ( .2017/2018مي ددة اللمددوصي .)سكيــة كطــاع الخــدمات "واكــع وآفــاق ثطبيــم ؤلادازة ؤلالكتروهيــة فــي ث

 . ؤػغتخة مِضمة ل يل قهاصو )دزاطة ميداهية إلاجموعة مً اإلاتطظات الخدمية والية بظكسة("

  صٓتددددوعاه، ُؿددددم كلددددوم التؿددددي ل، ٔليددددة الللددددوم ةُتصدددداصهة تالتئاعيددددة تكلددددوم التؿددددي ل، جاملددددة مدمددددض

 زيظغ. بؿٕغو، الجؼاثغ.

 ( .2016جؼ ي ه ية .) ثسكيـة خـدمات اإلاسافـم العموميـة الداخليـة". مجلـة "دوز ؤلادازة ؤلالكتروهية فـي

، ٔلية الحَِو تالللوم الؿياؾية، جاملة الكهيض خمة لخظغ، الواصي، العلوم اللاهوهية والظياطية

 .192-176(، 12الجؼاثغ)

 ( .2016جددداجٌم   01هاؾددد ب ؾدددلض الوالدددب .)"صاع اليددداػتعي للنكدددغ تالتوػيدددم( تدددم  "ؤلادازة ؤلالكتروهيـــة( .
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 :ملخص

الاجصاٌ  (الخمؼت بأبعازه زاض  الا  بحن الخمىحن العالكت الخأزحريت على الخعطؾ ئلى السضاػت هصه تهسؾ  

 منهما ول ، ومؼخىي واإلاعطؿت الظمىيت والصطيحت )الخسضيب، الخحـحز  جـىيع الؼلؼت، العمل، ؿطق  الـعاٌ ،

 .مؼاحً الاػىاغبمإػؼت 

بمذخلررف أبعررازه  الازاض   بررحن الخمىررحن جىحررس عالكررت  جأزحريررت شاث زصلررت احصرراةيته الىخرراةأ أهرر أظهررطث 

 وجـاعل اإلاعطؿت الظمىيت والصطيحت. )مأدىشة بصىضة ئحماليت(

 .الظمىيت اإلاعطؿت ؛الصطيحت عطؿتاإلا ؛خمىحنال   الكلماث املفتاخيت:

 .JEL: M12, D83جصييف 

Abstract: 
 This study aims to check the influence relationship between 

administrative empowerment in its five dimensions (effective communication, 

work teams, delegation of authority, training, motivation) and tacit and explicit 

knowledge, and each level at the Laghouat Mills Corporation. 

 The results showed that there is a statistically significant impact 

relationship between administrative empowerment in its various dimensions 

(taken in aggregate) and the interaction of tacit and explicit knowledge. 

 Keywords: Empowerment; explicit knowledge; tacit knowledge. 

Jel Classification Codes: D83, M12. 
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 . ملدمت: 1

 جعايس ؤلاهخمام في ظل ما حشهسه بيئت ألاعماٌ مً حؼحراث وجؼىضاث ػطيعت ومخالحلت، 

ؿهى اإلاؼإوٌ ألاٌو وألادحر  بالعىصط البشط  باعخباضه أحس ملىماث اإلاإػؼت ومحىض العمليت ؤلازاضيت،

هـؼها أمام جحسياث جـطض عليها جبجي  إػؼاث الخسيثتوحسث اإلاعلى هجاحها أو ؿشلها، لصلً 

وجىميت  كسضاجه جؼىيط وحؼعى لئلهخمام به و  جطاعي العىصط البشط  مماضػاث وأػاليب ئزاضيت حسيسة 

خحليم ألاهساؾ اإلاىطىعت بىـاءة لالؼحر هحى ألاؿظل و  مىاهبت الخؼيحر الخاصل مً أحل مهاضاجه،

ططوضة على  تاللاةم عخبر بسوضه مً ألاػاليب الخسيثتالخمىحن ؤلازاض ؛ والص  يهجس هامً بينوؿعاليت، 

جـىيع الصالحياث للعىصط البشط  مع جبجي مً دالٌ جؼبيم مبازب ؤلازاضة اإلاـخىحت والالمطهعيت، 

ضوح اإلاشاضهت في صىع اللطاضاث والشعىض باإلاؼإوليت وصىص ئلى جحليم ما يعطؾ بالثلت ؤلازاضيت، مما 

ي الطكابت واجذاش اللطاضاث بما يمىنهم مً أزاء اإلاهام اإلاىولت ئليهم بحطيت يعؼي للعاملحن ػلؼاث أوػع ف

وشلً مً أحل حععيع الؼلىن واإلاماضػاث ؤلايجابيت، ما كس يجعل  أهبر زون جسدل مباشط مً ؤلازاضة،

 ػيا لىجاح اإلاإػؼاث.ؤلاهخمام بالخمىحن ؤلازاض  عىصطا أػا

)الظمىيت  بأػلىب الخمىحن ؤلازاض  هي اإلاعطؿتهجس أن مً أبطظ اإلاماضػاث التي جخأزط  

ألن عصط اإلاعطؿت واإلاعلىماث لم يعس يعترؾ و  ،ل مهم في جحليم ألاهساؾ، باعخباضها عاموالصطيحت(

، بعمالت همؼيت جحىمها اإلاىاصـاث الىظيـيت الخلليسيت التي واهذ ػاةسة في الهطم البحروكطاػي اللسيم

حسار حؼيحراث في همؽ وأػلىب إل  بدبجي هصا ألاػلىبث الجعاةطيت هخمام اإلاإػؼاباث واضخا ططوضة ئ

 هامها.اضة الخلليس  في أزائها إلاؤلاز

 ئهؼالكا مما ػبم يمىً ػطح ؤلاشياليت الخاليت: إلاشكاليت: .1.1

مؼاخً التمكين إلادازي في جدليم التفاعل بين املعسفت الظمىيت والصسيدت  بمؤطظت  دوز هو ما 

 ؟ ألاغواغ

 : ألاطئلت الفسعيت. 2.1

 وماهي أبعازه؟ ؟ما اإلالصىز بالخمىحن ؤلازاض   -

 ؟ زادل اإلاإػؼت وهيف يخم جيىينها ؟الظمىيت والصطيحتاإلاعطؿت ما اإلالصىز ب -

مؼاحً هل يعخبر الخمىحن الازاض  آليت لخحليم الخـاعل بحن اإلاعطؿت الظمىيت والصطيحت بمإػؼت  -

 ألاػىاغ؟
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شاث زصلت ئحصاةيت بحن الخمىحن ؤلازاض  بمذخلف أبعازه )ؤلاجصاٌ الـعاٌ هل جىحس عالكت جأزحر  -

اإلاعطؿت الظمىيت جـاعل ومشاضهت اإلاعلىماث، ؿطق العمل، جـىيع الصالحياث، الخسضيب، الخحـحز( و 

 ؟        الاػىاغ عىس مؼخىي زصلت  مؼاحًوالصطيحت بمإػؼت 

 فسطيت الدزاطت: . 3.1 

يعخبر الخمىحن ؤلازاض  آليت لخحليم الخـاعل بحن اإلاعطؿت الظمىيت والصطيحت في اإلاإػؼاث عامت  

داصت. لصا حاولىا في هصه الىضكت البحثيت معالجت الـططيت الخاليت: جىحس  مؼاحً ألاػىاغومإػؼت 

ومشاضهت  عالكت جأزحر شاث زصلت ئحصاةيت بحن الخمىحن ؤلازاض  بمذخلف أبعازه )ؤلاجصاٌ الـعاٌ

والصطيحت  اإلاعطؿت الظمىيتجـاعل اإلاعلىماث، ؿطق العمل، جـىيع الصالحياث، الخحـحز، الخسضيب( و 

 .        عىس مؼخىي زصلت  مؼاحً الاػىاغبمإػؼت 

 أهميت الدزاطت: . 4.1

معاصط  جىمً أهميت السضاػت في الخاحت اإلاتزايسة لخؼبيم وجبجي الخمىحن باعخباضه مـهىم ئزضا  

مً دالٌ ئػدثماض الليازاث ؤلازاضيت في أبعازه بمذخلف حىاهبها، مما كس يؼاهم في جحليم الخـاعل بحن 

اإلاعطؿت الظمىيت والصطيحت لخحليم مشاضهت وزوض أهبر لسي اإلاىظـحن في عمليت ئجذاش اللطاض، 

 خحليم أهساؾ اإلاإػؼت.ل إلاشىالثومؼاهمتهم في حل ا

 مىهج الدزاطت:. 5.1

ؿاألٌو أػخذسم مً  الخحليلي،و  الىصـي اإلاىهج مً أحل جحليم أهساؾ السضاػت، جم ئػخذسام 

أحل ؤلاحابت على ؤلاشياليت مً حهت والدؼاؤصث الـطعيت مً حهت أدطي وئظالت الؼمىض حٌى بعع 

ٌ  جم التي لبياهاثاإلاـاهيم، أما الثاوي ؿلس أػخذسم في الجاهب الخؼبيلي مً أحل جحليل ا  ليها.ع الخصى

 دازي إلا  أطاطياث خول التمكيناملدوز ألاول: . 2

 مفهوم التمكين إلادازي: . 1.2

ًَ أ ؛ أصبح شا مياهت وػلؼت هامصسض  جمىحن ولمتاملعنى اللغوي:  .1.1.2 َ
ى ، جمىً، وهى مً الـعل مَّ

 (412، صـحت 1995)ئبً مىظىض، وهي بمعجى اللسضة وؤلاػخؼاعت على ؿعل الش يء والظـط به.

جبلىضث أؿياض وآضاء أػلب الباحثحن في نهايت الثماهيىاث وبسايت الدؼعيىاث  :صؼاليياملعنى لا  .2.1.2 

، ؿهى هديجت عمل جطاهمي وجؼىض ، حٌى مـهىم الخمىحن وىهه مً اإلاـاهيم الخسيثت في الـىط ؤلازاض  

 :ما يلي هصهط مً بينها ت،الاصؼالحي الخعاضيف مً العسيس له أعؼي وكس
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ئمياهيرت الخصرطؾ هشرطواء فري العمرل،  العاملحن العمليت التي جمىح بأهه   (Barbara, 1997, p. 4) يعطؿه -

 اللطاضاث، مع الترهحز على اإلاؼخىياث ؤلازاضيت السهيا. ئجذاش اللسضة وؤلاػخلالليت على مً دالٌ مىحهم 

هررى مررىح العرراملحن حطيررت واػررعت زادررل اإلاىظمررت، وشلررً  بررأن الخمىررحن(Boonz, 1998, p. 32)  وأطرراؾ

مؼررررإولهم  الطحررررىى ئلررررى بعملهررررم زون  اإلاخعللررررتصجذرررراش اللررررطاضاث الالظمررررت اإلاؼررررإوليت والؼررررلؼت باعؼررررائهم 

 اإلاباشط في شلً.

مما ػبم يمىً اللٌى بأن الخمىحن مً أبطظ ألاػاليب ؤلازاضيت الخسيثت التي تهسؾ ئلى ئهؼالكا  

مماضػتهم  صطؾ فيحطيت الخالصالحياث و حععيع ؤلاهخمام باإلاىظـحن زادل اإلاإػؼت، مً دالٌ مىحهم 

 لخحليله.؛ مع جىؿحر بيئت العمل اإلاىاػبت واإلاىاضز الالظمت إلاهامهم

 أبعاد التمكين إلادازي:. 2.2

 طمنها حعمل التي والبيئت زضاػخه حؼب ول الخمىحن, أبعاز بيان في والىّخاب الباحثىن  ئدخلف 

ولعل مً هصه  اإلاإػؼاث، هصه جماضػه الص  اليشاغ ػبيعت ئلى اإلابحىزت، باإلطاؿت اإلاإػؼاث

 .الباحثحن وضواز الخمىحن في جحسيس أبعازه الخبايىاث ما آلذ ئليه ئججاهاث

 أبعاد التمكين إلادازي خظب آزاء بعع الباخثين:. 1.2.2

 حاولىا جلخيص أبعاز الخمىحن ؤلازاض  حؼب آضاء بعع الباحثحن في الجسٌو الخالي: 

 إلادازي  : أبعاد التمكين1حدول 

 ألابعاد الظىت الباخث

Daft  2001 .اللىة, الخطيت, اإلاعلىماث, اإلاشاضهت في ئجذاش اللطاضث 

 اإلاهمت, جحسيس اإلاهمت, اللىة, ؤلالتزام, الثلاؿت. 2004 العخيبي

Evan  2008 .اللىة)مىح الؼلؼت(, الثلت 

 .والخحـحز الـعاٌ الاجصاٌ الخسضيب، العمل، ؿطق  الؼلؼت، جـىيع 2010  حىاز

 الباخثين املصدز: مً إعداد

 أبعاد التمكين إلادازي املعتمدة في الدزاطت:. 2.2.2

ؿظال عً ئوسجامها مع  (,2010, )حىازجبجى الباحثان ألابعاز الخمؼت التي ئجـلذ مع زضاػت  

عيىت السضاػت وزضحت جأزحرها على اإلاخؼحر الخابع )اإلاعطؿت الظمىيت والصطيحت(, بالطػم مً أنها ليؼذ 
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جحسيس الخمىحن ؤلازاض , ئص أهه يمىً اللٌى انها أهثر ئوسجاما مً  ألابعاز الىحيسة التي حؼهم في

 وهي واآلحي:ألابعاز ألادطي, 

 لخمىینهم لؤلؿطاز الالظمت وئعؼاء الصالحیاث الخصطؾ في الخم مىح هى جفويع الصالخياث:. 1.2.2.2

 یمخلً الص  الطةیؽ مىح هى ؿالخـىیع ألاهساؾ، جحلیم جظمً بصىضة أعمالهم مً مماضػت

 ئجذاش و ألاوامط ئصساض حم ألازوى اإلاؼخىي  في اإلاطؤوػحن ئلى ألاعلى الازاض   اإلاؼخىي  الصالحیاث في

 (756، صـحت 2017)حؼً، لهم. اإلامىىحت الصالحیاث حسوز في اإلاباشط للطةیؽ الطحىى زون  اللطاضاث

حعررررس اإلاعلىمررررت حاهبررررا مهمررررا فرررري الخىظيمرررراث وداصررررت مررررً أعلررررى   املعلومــــاث:مشــــاز ت إلاجصــــال و . 2.2.2.2

مؼخىي ئلى أػـل ألنها حؼمح للمىظـحن في اإلاؼرخىياث الرسهيا برأن ييىهرى أهثرر ؿهمرا لعمليرت ئجذراش اللرطاض, 

وهررررى مررررا يجعلهررررم  يىاكشررررىن أؿيرررراضهم ويعبرررررون عررررً آضائهررررم بيررررل حطيررررت وجمررررىحهم الثلررررت بالخصررررطؾ لخررررل 

همرا أن ؤلاجصراٌ مرً ألاػرـل ئلرى أعلرى يذخصرط الىثحرر مرً الجهرىز، مرً درالٌ مرا يرىؿطه  مشىالث العمرل،

 ,Fred) .مرررً ػرررطعت جبرررازٌ اإلاعلىمررراث وئمياهيرررت حصرررٌى ورررل ؿرررطز فررري اإلاإػؼرررت عليهرررا فررري الىكرررذ اإلاىاػرررب

1992, p. 439) 

يعطؾ الخسضيب بأهه "اليشاغ الص  يؼاعس الـطز في الىظيـت الخاليت واإلاؼخلبليت,  التدزيب:. 3.2.2.2

 John) وعالوة على شلً يىؼب الـطز اإلاهاضة الظطوضيت واإلاعطؿت التي حؼاعسه على أزاء عمله بـعاليت".

& Eugenel, 1992, p. 8) 

 ؿيما مخياملت مهاضاث بىحىز يخمحزون ألاؿطاز مً مجمىعت هي" :الجماعي(العمل )العمل  سق ف. 4.2.2.2

 مؼإوليت مؼإولحن أهـؼهم يعخبرون وهم واحس، وػطض أهساؾ مشترهت ججمعهم الـطيم وأؿطاز بينهم،

 (117، صـحت 2015)أحمس و ػبتي، ."جحليلها عً حماعيت

يعطؾ الخحـحز بأهه "مماضػت ئزاضيت للمسيط للخأزحر في اإلاىظـحن, مً دالٌ جحطيً  التدفيز:. 5.2.2.2

السواؿع والطػباث والخاحاث, لؼطض ئشباعها وحعلهم أهثر ئػخعسازا لخلسيم أهثر ما عىسهم, بهسؾ 

 (459، صـحت 2007لؼالبي، )صالح و اجحليم مؼخىياث عاليت مً ألازاء وؤلاهجاظ في اإلاإػؼت".

 املدوز الثاوي: أطياث خول املعسفت الظمىيت والصسيدت.3

 مفهوم املعسفت: .1.3

هى ؤلازضان الجعتي أو أو  (500، صـحت 1995)اإلاىجس، ئزضان الش ئ على ما هى عليه.لغت: هو . 1.1.3

. وفي اللؼت ((121، صـحت 2010)عليان، لئلزضان الىلي أو اإلاطهب.البؼيؽ، حيث أن العلم يلاٌ 
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بأنها الخلاةم والـهم  (Oxford A. L., 1995, p. 655) غكامى  حؼب knowledgetؤلاهجلحزيت 

 ؤلاوؼان مً دالٌ الخبرة والخعلم. واإلاهاضاث التي ئهدؼبها

والباحثحن  الىخاب وحعسز بدىىى اإلاعطؿت إلاـهىم اإلاىضخت الخعطیـاث وجىىعذ حعسزث :إصؼالخا. 2.1.3

 :یلي ما هصهط منها جىحهاتهم، وادخالؾ

)عالء و الجىابي،  ي.ؿعل بشيل اػدثماضها عىس جخحلم ؿىط   ماٌ هي كيمت مظاؿت, وضأغ  اإلاعطؿت -

 (55، صـحت 2009

 واإلاعلىماث ثسضاوالل ثاضاواإلاه ثبراالخ بحن هي الـهم وؤلازضان والخعلم مً دالٌ اإلاعج اإلاعطؿت -

 (26، صـحت 2006)عبس الؼخاض و آدطون،  .العاملحن وازي اإلاإػؼت لسي همتترااإلا الؼياكيت

مما ػبم يمىً حعطيف اإلاعطؿت على أنها ول ش يء طمجي أو ظاهط  يؼخحظطه الاؿطاز إلجذاش  

 كطاضاث صاةبت أو ازىاء أزائهم إلاهامهم باجلان.

 :املعسفت جصيیفاث. 2.3

 هىان عسة جصييـاث للمعطؿت وهصا ضاحع إلدخالؾ وحهاث هظط اإلاذخصحن في هصا اإلاجاٌ أو إلدخالؾ    

 : هي بینها شیىعا ولعل ألاهثر وأهساؿها. جؼبیلها مً والؼایت وجبازلها ؿيها اضهتاإلاش وآلیت مصازضها

  املعسفت الظمىيت:. 1.2.3

 بالخبرة اإلاعطؿت ػحر الطػميت والصاجيت واإلاعبر عنها بالؼطق الىىعيت والخسػيت وجخمثل 

ٌ  واإلاالحظاث والخبراث ،والخسغ الصخص ي، الخىم الصخصيت،  بها الاجصاٌ يصعبالتي  اإلابسعت والخلى

   (Daft, 2016, p. 318) آلادطيً. ئلى وجمطيطها

  املعسفت الصسيدت:. 2.2.3

، وظاهطة للعيان ولها وحىز ماز  وجذعينها بؼهىلتوكياػها حشؼيلها وهللها هي معطؿت يمىً  

، احطاءاث، ػياػاث) في اشياٌ وهجسها أضشيف اإلِاؼؼت ذعن فيمأ  ول ما هى مىحىز و 

 (14، صـحت 2010)عصام،  (.الخ....مؼدىساث

  جكويً املعسفت:. 3.3

يحسر بشيل زيىامييي مً دالٌ  Nonaka & Takeuchi))حؼب همىشج  جيىيً اإلاعطؿت  

 جـاعل اإلاعطؿت الظمىيت والصطيحت  هما هى مىضح في الشيل الآلحي:
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(SECI ) هموذج جكويً املعسفت: 1شكلال

 
Source : (Ikujiro Nonaka &  Herotaka Takeuchi, La connaissance 

créatrice: la dynamique de l’entrepriseapparente,  De Boeck University, 

Bruxelles, 1997,  p58.) 

يلىم على مبسأ حىهط  أػاػه جـاعل اإلاعطؿت  1همىشج جيىيً اإلاعطؿت اإلاىضح في الشيل 

إلاعطؿت ألاضبعت وهي مىضخت الظمىيت والصطيحت في حطهت حلعوهيت هديجت للخـاعل بحن أهماغ جحىيل ا

 :والخالي

أ  ئوشاء معطؿت طمىيت  طمىيت؛ ئلى طمىيت مًجحٌى اإلاعطؿت (: Socialisationتيشئت )ال. 1.3.3

حسيسة مً دالٌ الخـاعل مع الاؿطاز زادل اإلاإػؼت او داضحها بصـت شخصيت يؼمح بدبازٌ الخبراث 

 اإلاعلىماث واإلاعاضؾ ؿيما بينهم.وجلاػم 

مً دالٌ جبازٌ  جحٌى اإلاعطؿت مً طمىيت ئلى صطيحت (:Externaliisationالتجظيد ). 2.3.3

 وجىليس اؿياض حسيسة عً ػطيم الخىاض والاػدثماض في كسضاث العلل البشط . الاؿياض الصهىيت صهخاج

أهثر حعليسا وييىن شلً جحٌى اإلاعطؿت مً صطيحت الى صطيحت  :(Combinationالترابؽ ). 3.3.3

 ....(باصشياٌ والبياهاث)مً دالٌ الاعخماز على اإلاعطؿت اإلاىزلت زادل وداضج اإلاإػؼت واإلاعبر عنها 
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جحٌى اإلاعطؿت مً صطيحت ئلى طمىيت مً دالٌ الخعلم عً  (:Intenalisationالترويب ). 4.3.3

 .ػطيم اإلاماضػت مما يؼاهم في ئػخيباغ حلاةم وأؿياض حسيسة

دوز التمكين إلادازي في جدليم التفاعل بين املعسفت الظمىيت خول دزاطت خالت : لثاملدوز الثا.4

 والصسيدت بمؤطظت مؼاخً ألاغواغ

مإػؼت مؼاحً ألاػىاغ هأ  مإػؼت جيشؽ في اللؼاى ؤلاكخصاز  البؼاكت الفىيت للمؤطظت: . 1.4

لها مهمت أػاػيت حؼحر وؿلها لخحليم أهساؿها وؿيما يلي هحاٌو اعؼاء صىضة مىحعة عً هصه 

 :اإلاإػؼت

، حيث جم ججهحزها 1980 حاهـي 30أوشأث مإػؼت مؼاحً ألاػىاغ في : التعسيف باملؤطظت. 1.1.4

، وأصبحذ جحذ وصايت ؿطى ألاػىاغ للخبىب ػبلا   BUHLERمً ػطؾ الشطهت الؼىيؼطيت

، حيث كطضث  الجمعيت الؼحر عازيت لشطهت اإلاؼاهمت ؿطى 05/05/2016لجلؼت اإلاساولت اإلاإضدت في 

الؼابع اللاهىوي  ألاػىاغ للخبىب ئوشاء شطهت مؼاهمت في ئػاض ئعازة هييلتها على شيل مطهباث شاث

 : الخالي

حؼحرث الىطعيت اللاهىهيت إلاإػؼت مؼاحً ألاػىاغ و أصبحذ مطهب صىاعي و : الوطعيت اللاهوهيت -

 ججاض  جابع لـطى ألاػىاغ للخبىب )شطهت شاث أػهم(؛

 زج؛ 432000000: زأض املال لاحتماعي -

 للخبىب(؛ : اإلاجمع العمىمي للصىاعاث الؼصاةيت )ؿطى ألاػىاغاملظاهمون  -

 : اإلاىؼلت الصىاعيت بىشاهط ألاػىاغ ؛امللس لاحتماعي -

 هىخاض(؛6هىخاض، )اإلاؼاحت اإلابييت: 10: املظاخت لاحماليت -

 كىؼاض )كمح صلب، كمح لحن( ؛125000: كدزة التخصيً -

 كىؼاض/اليىم؛ 2500كمح لحن: –كىؼاض/اليىم  1000: كمح صلب: كدزة لاهتاج اليومي -

 عامل. 182: جحخى  اإلاإػؼت على عمالت جلسض بر البشسيتالؼاكت  -

 . إلاػاز املنهجي للدزاطت امليداهيت:2.4

 وبعس أهساؿها و السضاػت حؼاؤصث و ؤلاشياليت طىء علىو  ػبم مما اهؼالكا: هموذج الدزاطت 1.2.4

مخؼحريً هما  مً جألف والص  ػتسضاال همىشج جؼىيط جم الصلت، شاث ػت والبحىرسضاال أزبياث حعتمطا

الخمىحن الازاض  همخؼحر مؼخلل بأبعازه الخمؽ) جـىيع الؼلؼت، الخسضيب، الاجصاٌ الـعاٌ 

 همخؼحر جابع. وجـاعل اإلاعطؿت الظمىيت والصطيحتومشاضهت اإلاعلىماث، ؿطق العمل، الخحـحز( 



 

  -زاطت ميداهيتد -دوز التمكين إلادازي في جدليم التفاعل بين املعسفت الظمىيت والصسيدت
 

141 

 لهصه ادخياضه جم الص  اإلاىهج وعلى حمعها زطااإلا البياهاث ػبيعت على بىاء جصميم وجىفير الدزاطت:. 2.2.4

ٌ  لصعىبت اهظط  وشلً البحث، أهساؾ لخحليم أزاة مىاػبته الاػدباهتجحسيس جم ػت،سضاال  على الخصى

 الخ....واإلاالحظت الصخصيت، واإلالابالث ألادطي  باػخذسام ألازواث اإلاؼلىبت البياهاث

 مجتمع وعيىت الدزاطت: .3.2.4

 عسز یبلؽ و اإلایساهیت، ػتسضالل همجخمع مؼاحً ألاػىاغ مإػؼت ادخیاض جمالدزاطت:  مجتمع. 1.3.2.4

 الخالیت "ئػاضاث، أعىان جحىم, أعىان جىـيص". الدشىیلت مً ميىهت (182) الساةمحن عمالها

مً  الساةمحن ؤلازاضيحن العماٌ ؿئت على ملخصطة ؿطزا (40) العیىت حجم بلؽ عيىت الدزاطت:. 2.3.2.4

 حيث وظعذ .باإلاإػؼت للعماٌ ؤلاحمالي العسز مً (21.98%) بيؼبت جلسض والتي ئػاضاث وأعىان جحىم,

 ( ولها صالخت للخحليل.34الاػدباهت على أؿطاز العيىت أػترحع منها )

جم الاػخـازة في جحليل البياهاث التي جم حمعها في هصه السضاػت مً   :البیاهاث جدلیل أطالیب .4.2.4

 الخـطیؽ, والخحلیل عملیت في (SPSS 25) 25 الاحخماعيت ؤلاصساضبطهامأ الخعمت ؤلاحصاةيت للعلىم 

 : الخالیت ألاػاليب ؤلاحصاةیت على اشخملذ وكس السضاػت, ؿططیاث وادخباض للبیاهاث، ؤلاحصاتي

 معامل  اػخذسام(Alpha Cronbach ‘s)  ًػت ؛سضاال أزاة زباث ادخباض أحل م 

 ومعطؿت مسي مىاؿلت أؿطازها على  العیىت دصاةص عطض أحل مً اإلائىیت واليؼب  ثىطاضاالخ

 ؛ عباضاث ؤلاػخبيان

 ئحاباث اججاهاث إلاعطؿت اإلاعیاض ( الاهحطاؾ الخؼابي، )اإلاخىػؽ الىصـي ؤلاحصاء اػخذسام 

 ؛ العیىت أؿطاز

 الـططیاث البؼیؽ صدخباض الخؼي الاهحساض همىشج اػخذسام. 

 باهتإلاطت وثباث صدق .5.2.4

 هـؽ جحذ مطة مً أهثر جىظيعها ئعازة جم لى الىديجت هـؽ حعؼي أنها ؤلاػدباهت, يلصس بثباث 

 ؿيما هبحر بشيل حؼحرها وعسم هخاةجها في ضلطاالاػخ يعجي ؤلاػدباهت زباث أدطي  وبعباضة الظطوؾ والشطوغ،

 (607، صـحت 2018)لعضق، معيىت ظمىيت ؿتراث دالٌ مطاث عسة العيىت زاأؿط  على جىظيعها ئعازة جم لى

 وحسواها، وشلً الاػدباهت صسق مً للخأهس الظاهط   الصسق على اللياغ أزاة في السضاػت وكس ئعخمسث

هما جم   .مً ألاػاجصة وألاوازيمي ؤلازاض   الادخصاص شو   اإلاحىمحن مً مجمىعت على عططها دالٌ مً

 أو الثباث معامل حؼب ألازاة زباث مً للخحلم السادلي الاحؼاق معامل ئدخباض ؤلاػدباهت باػخذسام
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 معامالث هخاةأ وواهذ ,الثباث معامل حصض عً يعبر الص  الصسق معاملو  ,Alpha Cronbach   اإلاحً

ٌ  في مبيىت هي هما ؤلاػدباهت ث وعباضاثلطالـ والثباث الصسق  :الخالي الجسو

 معامالث الثباث والصدق: 2حدول 

 

 لاطتبيان مداوز 

 

 العبازاث

 الثباث معامل

Alpha Cronbach 

 

 معامل الصدق

إلاجصال الفعال ومشاز ت 

 املعلوماث

 0.926 0.858 5ئلى  1مً 

 0.909 0.827 10ئلى  6مً  فسق العمل

 0.930 0.865 15ئلى  11مً  صالخياثجفويع ال

 0.903 0.816 20ئلى  16مً  دفيزالت

 0.949 0.902 25ئلى  21مً  دزيبالت

 0.976 0.954 25ئلى  1مً  التمكين إلادازي 

 0.960 0.923 35ئلى  26مً  جفاعل املعسفت الظمىيت والصسيدت

 0.982 0.965 35ئلى  1مً  إلاحمالي

 (.spss 52)  ؤلاحصاتي البرهامأ مذطحاثئعخمازا على  باحثحن: مً ئعساز الاملصدز

ٌ  في اإلاىضخت الىخاةأ دالٌ مً  بلؽ  Alpha Cronbach معامل كيمت أن يخطح 2الجسو

( وهصا 0.6( أ  أهبر مً )0.965و  0.816معسصث مطجـعت في ول ألابعاز واإلاخؼحراث, حيث جطاوحذ بحن )

مما يعجي ئمياهيت ؤلاعخماز على  ما يسٌ على أن عيىت السضاػت جخمخع بثباث عالي وججاوؽ زادلي

اإلاؼخجىبحن  ئحاباث مع مخىاؿلت هخاةأ ئعؼاء على للسضتها ظطاه اإلاسضوػت ثحرااإلاخؼ كیاغ في الاػدباهت

 الصسق إلاعامل باليؼبت اإلاجخمع، أما ول على الاػدباهت هخاةأ حعمیم ئمياهیت وبالخالي ،اضاثالعب اججاه

 صسق مً جأهسها كس هيىن  (. وعليه0.982و  0.903جطاوحذ بحن )ؿبسوضه بلؽ معسصث مطجـعت حيث 

 حؼاؤصث على وؤلاحابت الىخاةأ لخحليل وصالحيتها بصختها جامت زلت على يجعلىا مما البحث, اػدباهت وزباث

 .الـططياث وادخباض البحث
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 ختباز التوشيع الؼبيعي : إ. 6.2.4

ع الخىظيع الؼبيعي ؿلمىا بادخباض ث يجب الخأهس مً أن البياهاث جدبـططياالكبل البسء في ادخباض 

  حي ييبن الىخاةأ التي جم الخىصل ئليها :آلوالجسٌو ال همىلؼطوؾ ػمجرهىؾ

 ختباز التوشيع الؼبيعيإ: 3حدول 

كيمت مظتوى  zكيمت  العيىت  عدد الفلساث اطم املتغير

 sig)الداللت )

 0.107 0.137 34  35 الاػخماضة هيل 

 (.spss 52)  ؤلاحصاتي البرهامأ مذطحاثئعخمازا على  باحثحن: مً ئعساز الاملصدز

ٌ  ( للخىظيع الؼبيعيsampl k_ sمً دالٌ هخاةأ ادخباض ) أن هديجت ادخباض  3اإلاىضخت في الجسو

، مما يسٌ أن البياهاث جدبع الخىظيع 0.05وهي أهبر مً مؼخىي السصلت  0.107الاػخماضة هيل كسضث بر 

 الؼبيعي وبالخالي يمىً اػخذسام الادخباضاث اإلاعمليت صدخباض ؿططياث السضاػت.

  وجدليل هتائج الدزاطت: عسض. 3.4

ػىحاٌو في اإلابحث عطض هخاةأ السضاػت اإلايساهيت مً دالٌ الخعطؾ على دصاةص العيىت  

 وئججهاث ئحاباتهم حٌى أبعاز السضاػت وئدخباض ؿططيت السضاػت. 

 عيىت زؿطاا جىظيع عطض ػيخم الجعء هصا فيعيىت الدزاطت: ل الوصفيت خصائصالعسض  .1.3.4

 ػىىاث العلمي، اإلاإهل الؼً، الجيؽ، (مً ول الصخصيت، وحشمل دصاةصهم حؼب ػتسضاال

 .ػبيعت العمل( ،ألاكسميت
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 وصف أفساد عيىت الدزاطت : 4حدول 

  %اليؼبت الخىطاضاث الـئت اإلاخؼحراث

 79 27 شهط الجيع 

 21 07 أهثي

 29.4 10 ػىت35-25مً  العمس 

 50 17 ػىت45-35مً 

 20.6 7 ػىت 45أهثر مً 

 00 00 متوطؽ  املظتوى العلمي

 32.4 11 زاهى  

 20.6 07 زضاػاث جؼبيليت 

 47.1 16 حامعي 

 8.8 3 منهي  املظتوى الوظيفي

 23.5 8 ئزاض  منهي 

 55.9 19 ئزاض  

 11.8 4 مؼإوٌ 

 17.6 6 ػىىاث 5اكل مً  الخبرة 

 26.5 9 ػىىاث 10-5مابحن 

 47.1 16 ػىت20-11 مابحن

 8.8 3 ػىت20هثر مً 

 (.spss 52)  ؤلاحصاتي البرهامأ مذطحاثئعخمازا على  باحثحن: مً ئعساز الاملصدز

ٌ مً  يخطح أن ػالبيت أؿطاز عيىت السضاػت هم مً ؿئت الصوىض, حيث بلؼذ  4 دالٌ الجسو

حامعيىن  أن ػالبيتهمؤلاهار.و ( هم مً ؿئت %21, بيىما اليؼبت اإلاخبليت والتي بلؼذ )%)9وؼبتهم )

وهي وؼبت حيسة، وهصا يسٌ على كسضة أؿطاز   %47.1(  وهى ما يعازٌ وؼبت 16حيث بلؽ عسزهم )

العيىت على جـهم أػئلت الاػدباهت وؤلاحابت عليها، وهصا ما يعؼي هصلً أهميت للبحث مً حيث الىخاةأ 

(  بيؼبت 19حيث بلؽ عسزهم ) العيىت هم ئزاضيحنيـت ؿأػلب أؿطاز اإلاخحصل عليها، أما باليؼبت للىظ
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% مً اإلاؼخجىبحن 47.1،هما يالحظ مً دالٌ الجسٌو أن   وهصا ما يذسم هسؾ السضاػت % 55.9

 يذسم هسؾ السضاػت .و   ػىىاث هصا ما يععظ الثلت باحاباث العيىت 20و  11يمليىن دبرة بحن 

 ختباز فسطياث الدزاطت : . إ2.3.4

 اختباز الفسطيت السئيظيت : . 1.2.3.4

H0 : جىحس عالكت جأزحر شاث زصلت ئحصاةيت بحن الخمىحن الهيىلي  بمذخلف أبعازه )ؤلاجصاٌ الـعاٌ ص

 ومشاضهت اإلاعلىماث، ؿطق العمل، جـىيع الصالحياث، الخحـحز، الخسضيب( وجـاعل اإلاعطؿت الظمىيت

 .       )زصلت عىس مؼخىي  مؼاحً ألاػىاغوالصطيحت بمإػؼت 

H1 : ٌجىحس عالكت جأزحر شاث زصلت ئحصاةيت بحن الخمىحن الهيىلي  بمذخلف أبعازه )ؤلاجصاٌ الـعا

 ومشاضهت اإلاعلىماث، ؿطق العمل، جـىيع الصالحياث، الخحـحز، الخسضيب( وجـاعل اإلاعطؿت الظمىيت

 .       )زصلت عىس مؼخىي  مؼاحً ألاػىاغوالصطيحت بمإػؼت 

 معامل لازجباغ بين أبعاد التمكين الهيكلي وجفاعل املعسفت الظمىيت والصسيدت : 5حدول 

الاضجباغ  همىشج 

(R ) 

معامل 

الخحسيس 

(R2 ) 

معامل 

 R2الخحسيس )

 ( معسٌ 

الخؼأ في 

 الخلسيط 

F SIG  زضحت

 الخطيت 

1 0.920 0.847 0.820 0.222 30.993 0.000 28 

 (.spss 52)  ؤلاحصاتي البرهامأ مذطحاثعلى  ئعخمازا باحثحن: مً ئعساز الاملصدز

 ٌ وهى أكل جماما مً مؼخىي اإلاعىىيت  0.000يؼاو   SIGأن مؼخىي السصلت  05يدبحن مً الجسو

وشلً يعجي أن همىشج السضاػت شو أهميت ئحصاةيت ويإهس على وحىز جأزحر ئيجابي بحن أبعاز  0.05

الـعاٌ ومشاضهت اإلاعلىماث، ؿطق العمل، جـىيع  الخمىحن الهيىلي بمذخلف أبعازه )ؤلاجصاٌ

، هما أن مؼاحً الاػىاغالصالحياث، الخحـحز، الخسضيب( واإلاعطؿت الظمىيت والصطيحت بمإػؼت 

  Cohenوعليه ؿحؼب ملياغ   1.00]- 0.80] وهى ييخمي ئلى اإلاجاٌ  0.920( يؼاو  Rمعامل الاضجباغ )

، في جـاعل اإلاعطؿت الظمىيت والصطيحت و  زاض  وكىيت بحن أبعاز الخمىحن الا  جىحس عالكت اضجباغ مىحبت

وهصا يعجي أن اإلاخؼحراث اإلاؼخللت  جـؼط ما وؼبخه  0.820يؼاو   R2ححن يخطح أن معامل الخحسيس 

 حعىز ئلى مخؼحراث ئلى أدطي ػحر واضزة في الىمىشج  %12.0مً جبايً اإلاخؼحر الخابع، وما وؼبخه  % 82.0

وهصا يعجي أن  0.820أما معامل الخحسيس اإلاصدح ؿلس بلؽ على ؿعاليت الىمىشج اإلالترح  R2 وجسٌ كيمت
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مً الخؼحر  الخليلي الخاصل في اإلاخؼحر الخابع أما الخؼأ كسض % 82اإلاخؼحراث اإلاؼخللت  جـؼط  ما وؼبخه 

يمت  ؿيشط الجسوليت  عىس ( وهي أهبر مً ك30.993هالحظ أن كيمت ؿيشط اإلاحؼىبت ).ؿلؽ هما  0.22بر 

( وهي أكل مً Sig=0.000وهصا يسٌ على أن الىمىشج زاٌ ئحصاةيا. هما بلؼذ كيمت  )  34زضحت حطيت 

وعليه هطؿع الـططيت الصـطيت وهلبل الـططيت البسيلت اللاةلت : جىحس عالكت جأزحر شاث زصلت  0.05

الـعاٌ ومشاضهت اإلاعلىماث، ؿطق العمل، ئحصاةيت بحن الخمىحن الهيىلي  بمذخلف أبعازه )الاجصاٌ 

مؼاحً بمإػؼت جـىيع الصالحياث، الخحـحز، الخسضيب( وجـاعل اإلاعطؿت الظمىيت والصطيحت 

 .       ) عىس مؼخىي زصلت ألاػىاغ

ضػم أهىا جىصلىا ئلى أهه جىحس عالكت جأزحر شاث زصلت ئحصاةيت بحن الخمىحن الهيىلي  بمذخلف 

، ئص أهىا صوعطؾ جحسيسا أ  مؼاحً الاػىاغ اإلاعطؿت الظمىيت والصطيحت بمإػؼتأبعازه  وجـاعل 

اإلاخؼحراث اإلاؼخللت )الاجصاٌ الـعاٌ ومشاضهت اإلاعلىماث، ؿطق العمل، جـىيع الصالحياث، الخحـحز، 

ت ( الخسضيب( هى الص  أطاؾ جـؼحرا حىهطيا للخبايً في اإلاخؼحر الخابع )جـاعل اإلاعطؿت الظمىيت والصطيح

 والجسٌو اإلاىالي يىضح هصا مً دالٌ عطض معامالث معازلت الاهحساض . 
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 معامالث معادلت لاهدداز الخؼي املتعدد  :6حدول 

 .T Sig معامالث  معامالث كياطيت الىموذج 

B  الاهحطاؾ

 اإلاعياض  

Bêta 

 1630, 1,434  0 364, 5220, الحد الثابت  1

X1 

الفعال  لاجصال

ومشاز ت 

 املعلوماث

,5610 ,1490 ,5210 3,772 ,0010 

X2 

 فسق العمل

,4070 ,1270 0,618 3,209 ,0030 

X3 

جفويع 

 الصالخياث

,5240 ,1190 ,7450 4,402 ,0000 

X4 

 التدفيز

,0770 ,1300 ,1030  0,592 ,5590 

X5 

 التدزيب

,1480 ,133 0 ,2200 1,117 ,2740 

 (.spss 52)  ؤلاحصاتي البرهامأ مذطحاثئعخمازا على  باحثحنئعساز ال: مً املصدز

 ٌ على أن اإلاخؼحراث اإلاؼخللت شاث السصلت ؤلاحصاةيت جخمثل في الاجصاٌ  06جىضح بياهاث الجسو

ؿطق العمل ، جـىيع الصالحياث ( ، أما بليت اإلاخؼحراث ؿهي ػحر زاٌ  الـعاٌ ومشاضهت اإلاعلىماث ،

 ( وبالخالي جم حصؿها مً معازلت الاهحساض : 0.05ئحصاةيا )مؼخىي السصلت أهثر مً 

                                       

 اختباز الفسطياث الجصئيت :. 2.2.3.4

وجـاعل اإلاعطؿت جم حؼاب الاهحساض الخؼي البؼيؽ بحن ول مخؼحر مؼخلل  ،صدخباض الـططياث الجعةيت

 . الظمىيت والصطيحت
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 الفسطيت ألاولى: .1.2.2.3.4

H0 : جىحس عالكت جأزحر شاث زصلت ئحصاةيت لبعس ) الاجصاٌ الـعاٌ ومشاضهت اإلاعلىماث( وجـاعل  ص

 .       )عىس مؼخىي زصلت  مؼاحً ألاػىاغاإلاعطؿت الظمىيت والصطيحت بمإػؼت 

H1:  جىحس عالكت جأزحر شاث زصلت ئحصاةيت لبعس ) الاجصاٌ الـعاٌ ومشاضهت اإلاعلىماث( وجـاعل

 .       )عىس مؼخىي زصلت  مؼاحً ألاػىاغاإلاعطؿت الظمىيت والصطيحت بمإػؼت 

: هتائج جدليل لاهدداز البظيؽ بين لاجصال الفعال ومشاز ت املعلوماث وجفاعل املعسفت 7حدول 

 الظمىيت والصسيدت

 Rمعامل لازجباغ  R2معامل جددًد  Fفيشس  دزحت الحسيت مظتوى داللت

0.000 32 48.510 0.603 0.776 

 (.spss 52)  ؤلاحصاتي البرهامأ مذطحاثئعخمازا على  باحثحن: مً ئعساز الاملصدز

 ٌ (مما يسٌ على حىز عالكت ػطزيت  R= 0.776أن كيمت معامل الاضجباغ) 07هالحظ مً الجسو

يـؼطها الىمىشج  % 60.3(،مما يسٌ على أن وؼبت   R2=0.603بحن اإلاخؼحريً ، هما أن معامل الخحسيس)

وهي أكل  sig=0.000جـؼطها عىامل داضج الىمىشج ، أما مؼخىي اإلاعىىيت ؿان كيمت  %39.7أما وؼبت 

 1Hوهلبل الـططيت البسيلت   H0ومما ػبم هطؿع الـططيت الصـطيت  %5مً مؼخىي اإلاعىىيت اإلاحسز 

) الاجصاٌ الـعاٌ ومشاضهت اإلاعلىماث( وجـاعل ئحصاةيت لبعس  اللاةلت : جىحس عالكت جأزحر شاث زصلت

 .        )لتعىس مؼخىي زص مؼاحً ألاػىاغاإلاعطؿت الظمىيت والصطيحت بمإػؼت 

 : الثاهيت الفسطيت . 2.2.2.3.4

H0 : جىحس عالكت جأزحر شاث زصلت ئحصاةيت لبعس ) ؿطق العمل ( وجـاعل اإلاعطؿت الظمىيت  ص

 .       )عىس مؼخىي زصلت  مؼاحً ألاػىاغبمإػؼت   والصطيحت

H1:  العمل ( وجـاعل اإلاعطؿت الظمىيت والصطيحت  جىحس عالكت جأزحر شاث زصلت ئحصاةيت لبعس ) ؿطق

 .       )عىس مؼخىي زصلت  مؼاحً ألاػىاغبمإػؼت 

 : هتائج جدليل لاهدداز البظيؽ بين فسق العمل  وجفاعل املعسفت الظمىيت والصسيدت 8حدول 

 Rمعامل لازجباغ  R2معامل جددًد  Fفيشس  دزحت الحسيت مظتوى داللت

0.000 32 22.366 0.411 0.641 

 (.spss 52)  ؤلاحصاتي البرهامأ مذطحاثئعخمازا على  باحثحن: مً ئعساز الاملصدز
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 ٌ ( مما يسٌ على حىز عالكت ػطزيت R= 0.641أن كيمت معامل الاضجباغ) 08هالحظ مً الجسو

يـؼطها الىمىشج أما وؼبت  % 41.1أن وؼبت    أ ، (R2=0.411بحن اإلاخؼحريً ، هما أن معامل الخحسيس)

وهي أكل مً  sig=0.000، أما مؼخىي اإلاعىىيت ؿان كيمت جـؼطها عىامل داضج الىمىشج 58.9%

 1Hوهلبل الـططيت البسيلت   H0ومما ػبم هطؿع الـططيت الصـطيت  %5مؼخىي اإلاعىىيت اإلاحسز 

اللاةلت : جىحس عالكت جأزحر شاث زصلت ئحصاةيت لبعس ) ؿطق العمل ( وجـاعل اإلاعطؿت الظمىيت 

 .       )عىس مؼخىي زصلت  مؼاحً ألاػىاغوالصطيحت بمإػؼت 

 : الثالثت  الفسطيت . 3.2.2.3.4 

H0 : الصالحياث  ( وجـاعل اإلاعطؿت الظمىيت  جىحس عالكت جأزحر شاث زصلت ئحصاةيت لبعس ) جـىيع ص

 .       )عىس مؼخىي زصلت  مؼاحً ألاػىاغوالصطيحت بمإػؼت 

H1:  جىحس عالكت جأزحر شاث زصلت ئحصاةيت لبعس ) جـىيع الصالحياث  ( وجـاعل اإلاعطؿت الظمىيت

 .       )عىس مؼخىي زصلت  مؼاحً ألاػىاغوالصطيحت بمإػؼت 

: هتائج جدليل لاهدداز البظيؽ بين جفويع الصالخياث   وجفاعل املعسفت الظمىيت 9حدول 

 والصسيدت 

 Rمعامل لازجباغ  R2معامل جددًد  Fفيشس  دزحت الحسيت مظتوى داللت

0.000 32 57.838 0.644 0.802 

 (.spss 52)  ؤلاحصاتي البرهامأ مذطحاثئعخمازا على  باحثحن: مً ئعساز الاملصدز

 ٌ ( مما يسٌ على حىز عالكت ػطزيت R= 0.802أن كيمت معامل الاضجباغ) 09هالحظ مً الجسو

يـؼطها الىمىشج  % 64.4،مما يسٌ على أن وؼبت    (R2=0.644بحن اإلاخؼحريً ، هما أن معامل الخحسيس)

وهي أكل  sig=0.000جـؼطها عىامل داضج الىمىشج ، أما مؼخىي اإلاعىىيت ؿان كيمت  35.6%أما وؼبت 

 1Hوهلبل الـططيت البسيلت   H0ومما ػبم هطؿع الـططيت الصـطيت  %5مً مؼخىي اإلاعىىيت اإلاحسز 

اللاةلت : جىحس عالكت جأزحر شاث زصلت ئحصاةيت لبعس ) جـىيع الصالحياث  ( وجـاعل اإلاعطؿت الظمىيت 

 .       )عىس مؼخىي زصلت  مؼاحً ألاػىاغوالصطيحت 

 : السابعتالفسطيت . 4.2.2.3.4 

H0  : جىحس عالكت جأزحر شاث زصلت ئحصاةيت لبعس ) الخحـحز   ( وجـاعل اإلاعطؿت الظمىيت والصطيحت  ص

 .       )عىس مؼخىي زصلت  مؼاحً ألاػىاغ بمإػؼت
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H1:  ( وجـاعل اإلاعطؿت الظمىيت والصطيحت    جىحس عالكت جأزحر شاث زصلت ئحصاةيت لبعس ) الخحـحز

 .       )عىس مؼخىي زصلت  مؼاحً ألاػىاغبمإػؼت 

 : هتائج جدليل لاهدداز البظيؽ بين التدفيز    وجفاعل املعسفت الظمىيت والصسيدت10حدول 

 Rمعامل لازجباغ  R2معامل جددًد  Fفيشس  دزحت الحسيت مظتوى داللت

0.000 32 39.065 0.550 0.741 

 (.spss 52)  ؤلاحصاتي البرهامأ مذطحاثئعخمازا على  باحثحن: مً ئعساز الاملصدز

 ٌ ( مما يسٌ على حىز عالكت ػطزيت R=0. 741أن كيمت معامل الاضجباغ) 10هالحظ مً الجسو

يـؼطها الىمىشج  % 55،مما يسٌ على أن وؼبت    (R2=0.550بحن اإلاخؼحريً ، هما أن معامل الخحسيس)

وهي أكل  sig=0.0000جـؼطها عىامل داضج الىمىشج ، أما مؼخىي اإلاعىىيت ؿان كيمت  %45أما وؼبت 

  H0وهلبل الـططيت البسيلت  1Hومما ػبم هطؿع الـططيت الصـطيت  %5مً مؼخىي اإلاعىىيت اإلاحسز 

عالكت جأزحر شاث زصلت ئحصاةيت لبعس ) الخحـحز   ( وجـاعل اإلاعطؿت الظمىيت والصطيحت  اللاةلت :جىحس

 .       )عىس مؼخىي زصلت  مؼاحً ألاػىاغبمإػؼت 

 : الخامظتالفسطيت . 5.2.2.3.4

H0  : جىحس عالكت جأزحر شاث زصلت ئحصاةيت لبعس ) الخسضيب ( وجـاعل اإلاعطؿت الظمىيت والصطيحت  ص

 .       )عىس مؼخىي زصلت  مؼاحً ألاػىاغبمإػؼت 

H1 :   جىحس عالكت جأزحر شاث زصلت ئحصاةيت لبعس ) الخسضيب ( وجـاعل اإلاعطؿت الظمىيت والصطيحت

 .       )عىس مؼخىي زصلت  مؼاحً ألاػىاغبمإػؼت 

 

 : هتائج جدليل لاهدداز البظيؽ بين التدزيب    وجفاعل املعسفت الظمىيت والصسيدت 11حدول زكم.

 Rمعامل لازجباغ  R2معامل جددًد  Fفيشس  دزحت الحسيت مظتوى داللت

0.000 32 40.653 0.560 0.748 

 (.spss 52)  ؤلاحصاتي البرهامأ مذطحاثئعخمازا على  باحثحن: مً ئعساز الاملصدز

 ٌ ( مما يسٌ على حىز عالكت ػطزيت R=0. 748أن كيمت معامل الاضجباغ) 11هالحظ مً الجسو

يـؼطها الىمىشج  % 56،مما يسٌ على أن وؼبت    (R2=0.560بحن اإلاخؼحريً ، هما أن معامل الخحسيس)

وهي أكل  sig=0.0000جـؼطها عىامل داضج الىمىشج ، أما مؼخىي اإلاعىىيت ؿان كيمت  %44أما وؼبت 
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  H0وهلبل الـططيت البسيلت  1Hومما ػبم هطؿع الـططيت الصـطيت  %5مً مؼخىي اإلاعىىيت اإلاحسز 

حت اللاةلت :جىحس عالكت جأزحر شاث زصلت ئحصاةيت لبعس ) الخسضيب    ( وجـاعل اإلاعطؿت الظمىيت والصطي

 .       )عىس مؼخىي زصلت  مؼاحً ألاػىاغبمإػؼت 

 التوصياث:. 5

 :ئكتراح الخىصياث الخاليت  اإلاخىصل ئليها جم الىخاةأ في طىء 

أشاضث الىخاةأ ئلى أن زضحت مماضػت الخمىحن ؤلازاض  بمإػؼت مؼاحً ألاػىاغ مً وحهت هظط  -

  اعخمازه ؤلازاض  عً ػطيم ططوضة الخمىحنالعماٌ ؤلازاضيحن واهذ مخىػؼت لصلً هىص ي بخععيع 
 
 مىهجا

 وأػلىبا إلاا له مً ئوعياػاث ئيجابيت على جحليم ألاهساؾ بىـاءة وؿعاليت؛

إلاا لها مً  عً ػطيم اللجىء لـطق العمل لخل اإلاشىالث الـطيم بطوح العمل ظيازة حصجيع  ططوضة -

 زوض ؿعاٌ في جحليم الخـاعل بحن اإلاعطؿت الظمىيت والصطيحت وجبازٌ اإلاعاضؾ والخبراث؛

هم يف آرائ عن التعبری حریة إعطائهم اإلداریة و القرارات صنع يف ظوفينامل مشاركة إتاحة ضرورة -
 أمظور عملهم؛

 أهثر بشيل ومىحها اإلاازيت أو اإلاعىىيت, وجىظيمها أهىاعها, ػىاءا بياؿت الخىاؿع في هظام الىظط ئعازة -

 ؛عسالت

ظيازة ؤلاهخمام بالخسضيب باعخباضه مً أهم اإلاحاوض التي حؼاهم بسضحت هبحرة في جحؼحن كسضاث ومهاضاث  -

 .اإلاىظـحن مما يىعىؽ ئيجابا على  مؼخىي أزائهم

 خاجمت: .6

مً دالٌ اإلاحاوض التي جمذ معالجتها في البحث جم الخىصل ئلى مجمىعت مً ؤلاػخيخاحاث هي  

 والخالي:

باإلاإػؼت محل  يعخبر الخمىحن الازاض  آليت لخحليم الخـاعل بحن اإلاعطؿت الظمىيت والصطيحت -

السضاػت مً  أن اإلاإػؼت جلتزم بأبعاز ٍالخمىحن ؤلازاض  اإلاعخمسة في مً دالٌ ا، ويظهط هصالسضاػت

 جبازٌ جديح وؿعالت حسيثت اجصاٌ وػاةل جىؿحر و ،مالـطي بطوح العمل ػلىبأل  الازاضة اهتهاج  دالٌ

 الخسيثت ألاػاليب للعاملحن ؤلاػالى على جديح التي الخسضيبيت الـطص اإلاىاػب، وتهيئت الىكذ في اإلاعلىماث

 الظمىيت والصطيحت.جـاعل اإلاعطؿت . ول هصا أزط باإليجاب على اإلاشىالث حل في



 

 بً شيد بللاطم، ػالبي صالح الدًً
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 على يؼاعس مىاخ على ايجاز حعمل أن ؤلازاض ، جبجي أػلىب الخمىحن ئلى حؼعى التي اإلاإػؼاث على -

 .وملجن وزكيميأحي حعاؿا وئهما بمعطؿت ووعي ممىهج  ألن حليلت مماضػت الخمىحن ؤلازاض  ص، لهجؼبي

، وعلى عاجلها جلع  هوئلتزامها بخؼبيل هؤلازاضة ب ى، ئكخىاىبالسضحت ألاول الخمىحن الازاض   هجاح يخؼلب -

 بأعمالهم، ث اإلاخعللتلطاض ال اجذاش في مؼإوليت مىح اإلاىظـحن الؼيؼطة على وشاػاتهم، ومشاضهتهم

 في أػاػيا وحؼيحرا العمل، حؼيحر في حسيسة ػطيلت و اإلاسي، ػىيل التزاما الخمىحن يعخبربطهامأ  - 

 مً اإلاطحى لخحليم الهسؾ اليافي الىكذ ئعؼاء ؤلازاضة على يؼخىحب ولهصا ؤلاػتراجيجياث، و الؼياػاث

 ؤلازاض . الخمىحن لىجاح أػاغ دؼىاث حشيل البرهامأ، ولها هصا
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 مدى اسخجابت مكاجب الخدكيم الجزائريت ملخطلباث ركابت الجودة وفلا ملعاًير 

 الخدكيم الدوليت 

The extent response of Algerian audit offices to the requirements of 

quality  control in accordance with international auditing standards      

 2د. بودربالت حدة سارة    خملول خلـــيل  .ط.د
ىاٍ، 1  univ.dz-kh.khamloul@lagh مسبر : الٗلىم الا٢خهاصًت والدؿُير، ،(الجؼابغ ) حامٗت  ألٚا
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ش الاؾخالم:  ش ال٣بى٫:                05/08/2021جاٍع ش اليكغ:               21/10/2021جاٍع    31/12/2021جاٍع
 

 

 ملخص: 

ت ملخُلباث ع٢ابت الى هضٞذ الضعاؾت        ت مضي اؾخجابت م٩اجب الخض٤ُ٢ الجؼابٍغ ٤ مٗاًير  مٗٞغ الخض٤ُ٢  الجىصة ٞو

ت ألهمُت مٗاًير الخض٤ُ٢ الضولُت في  و٢ض زلهذ الضعاؾت ،الضولُت ان هىا٥ اصعا٥ مً ٢بل م٩اجب الخض٤ُ٢ الجؼابٍغ

غ  ير مخُلباث ع٢ابت الجىصةجُب٤ُ و  الخض٤ُ٢ في الجؼابغ  ٦ما انها حٗمل ٖلى مهىت  جٍُى ٤ مٗاًير الخض٤ُ٢ الضولُت جٞى    .ٞو

  .الجىصة ٖىانغ ع٢ابت؛ مٗاًير الخض٤ُ٢ الضولُت ؛ع٢ابت الجىصة  ؛جىصة ال؛الخض٤ُ٢   الكلماث املفخاحيت:

 M49, L15,M42 : جصييف

Abstract 

    The aim of the study  is to know the extent to which the Algerian  audit offices 

respond to the requirements of quality control in accordance with international 

auditing standard.  

     The study concluded that there is realization by the Algerian auditing offices of 

the importance of international auditing standard in developing the audit 

profession in Algeria as it works to implement and provide quality control 

requirements in accordance with international auditing standard 

Keywords: audit ,quality, control quality, international auditing standard, quality 

control elements,  

Jel Classification Codes: M42,L15,M49  
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 . ملدمت: 1

ذ مهىت الخض٤ُ٢ املداؾبي جُىعا ٦بيرا بِىما ٧ان هضٞها ًىدهغ اؾاؾا في ا٦دكاٝ الخُأ  ٖٞغ

ضالت ال٣ىابم املالُت   والٛل انبذ هضٞها الخغوج بغاي ٞني مداًض خى٫ صحت ٖو

هىع احؿإ الحضوص الجٛغاُٞت لبٌٗ املؤؾؿاث  و  وهٓغا للخُىعاث التي قهضها الٗالم  ْو

جيكِ في بِئاث مسخلٟت خى٫ الٗالم ٧ان البض مً وي٘ مٗاًير جىٓم التي خٗضصة الجيؿُاث مالكغ٧اث 

 الضولي  املدلي ٣ِٞ بل ٖلى املؿخىي  وجىخض ٖمل مهىت الخض٤ُ٢ واملداؾبت لِـ ٖلى املؿخىي 

صاء بين مماعس ي مهىت الخض٤ُ٢ ج٣لُل الخٟاوث في ألا  الضولُت الىاملهىُت   ومً هىا ؾٗذ الهُئاث

لى عاؾها الاجداص الضولي للمد جىت الخض٤ُ٢ الضولُت لممثلت ب  IFACاؾبينفي مٗٓم صو٫ الٗالم ٖو

ث في أضب في ٧اٞت اهداء الٗالم و واللجان الازغي املىبث٣ت ٖىه خُث اهخمذ بخىخُض مماعؾت هظه املهىت 

٘   انضاع املٗاًير  حىصة املماعؾاث املهىُت.بهضٝ ٞع

والجؼابغ ٖلى ٚغاع الضو٫ انبذ مً الًغوعي لها ان جخماش ى م٘ هظه املخٛيراث والخ٠ُ٨ مٗها 

ا انضاع ال٣اهىن هاهم جسو املهىت وزانت بٗض جبني الىٓام املداؾبي املالي خُث ٢امذ بٗضة انالخاث

ت وؾىداو٫ في هظه الضعاؾت  10-01 جىصة الغ٢ابت الخانت ب مٗاًير للالخُغ١ ومٗاًير الخض٤ُ٢ الجؼابٍغ

   في م٩اجب الخض٤ُ٢ والتي ههذ ٖليها مٗاًير الخض٤ُ٢ الضولُت مً زال٫ َغح الاق٩الُت الخالُت : 

اسخجابت مكاجب الخدكيم الجزائريت  ملخطلباث ركابت الجودة وفم معاًير الخدكيم ما مدى 

 الدوليت؟

  :الخالُت  اثنُاٚت الٟغيُق٩الُت اٖاله جم حابت ٖلى إلا إلا  وبٛغى

م٨ً  ٤ مٗاًير الخض٤ُ٢ الضولُت ٍو ت ملخُلباث ع٢ابت الجىصة ٞو حؿخجُب م٩اجب الخض٤ُ٢ الجؼابٍغ

 ججؼبتها الى :

  ت الضولُتمٗاًير الخض٤ُ٢    ؛طاث اهمُت ٦بري باليؿبت مل٩اجب الخض٤ُ٢ الجؼابٍغ

 ير مخُلباث ع٢ابت الج تحٗمل م٩اجب الخض٤ُ٢ الجؼابٍغ ٤ مٗاًير الخض٤ُ٢  ىصةٖلى جٞى ٞو

   ؛الضولُت

  ت مٗاًير  م٩اجب الخض٤ُ٢جُب٤    ؛الخض٤ُ٢ الضولُت الخانت بغ٢ابت الجىصةالجؼابٍغ

 تهضٝ هظه الضعاؾت الى : :اهداف الدراست.1.1 

  ؛الخض٤ُ٢الخٗٝغ ٖلى مٟهىم الغ٢ابت ٖلى حىصة  

 ٤ مٗاًير الخض٤ُ٢ الضولُت الخض٤ُ٢ الخٗٝغ ٖلى مخُلباث الغ٢ابت ٖلى حىصة   ؛ٞو



 

 خليل ، بودربالت حدة سارة  خملول 
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  ت    ؛مضي اؾخجابت م٩اجب الخض٤ُ٢ ملخُلباث الغ٢ابت ٖلى الجىصة مٗٞغ

 مىهج الدراست : .2.1

خماص ٖلى املىهج الىنٟي مً زال٫ الاصبُاث والضعاؾاث الؿاب٣ت مً م٣االث وعؾابل  جم الٖا

خماص ٖلى بغهامج  يج الخدلُلهاملىو حامُٗت  جهمُم اؾدباهت وجىػَٗها ٖلى مماعس ي املهىت بٗض    Spssبااٖل

 .وجدلُلها

 :لركابت الجودة  الاطار الىظري  .2

٣ي          خُث بغػث جىصة ال في مىيٕى الؿب٤ في البدث وال٨خابت ل٣ض ٧ان لل٨ٟغ الاهخاجي والدؿٍى

ت مً الهٟاث والخهابو في املىخج او الخضمت بما ًد٤٣ عيا  ةٖضة مٟاهُم للجىص جغج٨ؼ ٖلى مجمٖى

ش ي، الؼبىن والخد٤٣ مً هخابج الٗمل   (290، نٟدت  2011)ال٣َغ

غح٘ مٟهىم الجىصة            والتي ٣ًهض بها الشخو او الش يء وصعحت   QUALITASلل٩لمت الالجُيُت ٍو

 (159، نٟدت 2013)بىصعبالت، نالخُخه 

مً اوابل الباخثين الظًً عبُىا بين حىصة   De Angeloٗخبر حاما في مجا٫ جُب٤ُ الحؿاباث          

خُث ٖٝغ الجىصة  (24الهٟدت  2011)ًىؾ٠، الخض٤ُ٢ واخخما٫ ا٦دكاٝ الخُأ في ال٣ىابم املالُت 

ت ٖلى انها ٢ضعة املض٤٢ ٖلى ٟاث الجىهٍغ غ ٖنها  ا٦دكاٝ الخدٍغ حٗني  ٞاألولىوالازُاء املاصًت والخ٣ٍغ

وفي حٍٗغ٠ ازغ ٣ًهض بها . (chadegani, 2011 , p. 312)٦ٟاءة املض٤٢ والثاهُت اؾخ٣اللُت املض٤٢ 

ُت في املغاحٗت والتي حكب٘ خاحُاث اصحاب املهلحت في املؤؾؿت  ت الخهابو الٟىُت والىٖى مجمٖى

          (2019)ٖلي،  صاء املالي والا٢خهاصي للمؤؾؿتبكأن الُت ملغا٢بت ألا 

 :مفهوم الركابت على الجودة  1.2

ٖلى حىصة م٨خب الخض٤ُ٢ الخىُٓم الاصاعي وحمُ٘ الؿُاؾاث والاحغاءاث ٣ًهض بٗملُت الغ٢ابت 

خد٤٣ بضعحت م٣ٗىلت مً التزام الٗاملين بهظه امل٨خب باملٗاًير املهىُت والاهٓمت طاث الاملخبٗت مً احل 

 آصابب٣ىاٖض وؾلى٥ الٗال٢ت التي جد٨م اصائهم املنهي ٖىض ج٣ضًم زضماث لٗمالئهم باإلياٞت التزامهم 

  (289، نٟدت 2015)الشحىت،  .املهىت وباألهٓمت التي جد٨م مؼاولتها

وفي حٍٗغ٠ ازغ ٣ًهض بها ٧اٞت الىؾابل والاؾالُب والُغ١ التي جم اؾخسضامها لخأ٦ض مً ٢ُام 

مً هظه ًالٗمالء وجخًمً هظه الىؾابل وجخم٨خب الخض٤ُ٢ بم٣ابلت مؿؤولُتها املهىُت في مىاحهت 

، 2014)ال٣اض ي،  .م٨خب الخض٤ُ٢ والاحغاءاث التي ج٣ىم بها يالىؾابل والاؾالُب اله٩ُل الخىُٓم

 (477نٟدت 



 

 مدى اسخجابت مكاجب الخدكيم الجزائريت ملخطلباث ركابت الجودة وفم معاًير الخدكيم الدوليت  
 

157 

 220املُٗاع الضولي ع٢م يع٢ابت الجىصة ٖلى الخض٤ُ٢ ف   ٦IFACما ٖٝغ الاجداص الضولي ملداؾبين 

غ الخض٤ُ٢ لألخ٩ام الهامت التي احغاها ى ٖلى انها ٖملُت مهممت لخ ٞير ج٣ُُم مىيىعي ٢بل نضوع ج٣ٍغ

غ الخض٤ُ٢  ٤ الخض٤ُ٢ والاؾخيخاحاث التي جىنل اليها لىي٘ ج٣ٍغ           (290، نٟدت 2015)الشحىت، ٍٞغ

ت الؿُاؾاث الاحغاءاث التي ًدبٗها  لُه ٞالغ٢ابت ٖلى حىصة الخض٤ُ٢ هي ٖباعة ًٖ مجمٖى ٖو

٤ الخض٤ُ٢ للمخُلباث الازال٢ُت  املض٤٢ مً احل الحهى٫ ٖلى جأ٦ُض م٣ٗى٫ ٖلى امخثا٫ ٍٞغ

  .الضولُتوال٣اهىهُت والخىُٓمُت للمهىت ٦ما حاءث في صلُل مٗاًير الخض٤ُ٢ 

٤ املهمت جىُٟظ احغاءاث ع٢ابت  ول٣ض ا٦ض مجلـ مٗاًير الخض٤ُ٢ الضولي ٖلى اهه ًجب ٖلى ٍٞغ

 (92، نٟدت 2009)حمٗت، املخمثلت في  : و ٟغصًت الهام املالجىصة التي جىُب٤ ٖلى 

   ؛ًجب ان ج٩ىن احغاءاث ع٢ابت الجىصة مُاب٣ت لٗملُت الخض٤ُ٢ 

  جؼوٍض املؤؾؿت باملٗلىماث الالػمت وال٩اُٞت مً احل الخأ٦ض مً الاؾخ٣اللُت ازىاء جهمُم

 ؛هٓام ع٢ابت الجىصة

 ٟين للٗمل بأهٓمت املؤؾؿت خماص ٖلى ٢ضعاث و٦ٟاءة املْى   ؛الٖا

 (70-69، الهٟداث  2016)اؾماء،  :الركابت على جودة الخدكيم اهميت.2.2

 ؛املؿاهمت في ج٤ًُ ٞجىة الخى٢ٗاث في الخض٤ُ٢  

 ؼ ام٩اهُت ا٦دكاٝ املسالٟاث والازُاء واملىحىصة في ال٣ىابم املالُت   ؛حٍٗؼ

 ؛املؿاهمت في جضُٖم مٟهىم خى٦مت الكغ٧اث  

 ؛ٌُ نغاٖاث الى٧التٟجس  

 غ الخضمت امل٣ضمت للٗمالء   ؛جدؿين ٢ضعة امل٨خب ٖلى املىاٞؿت وجٍُى

 غ املغاحٗت ومهضا٢ُت ال٣ىابم املالُت اصة الث٣ت في ج٣ٍغ   ؛ٍػ

 ؛الخ٣لُل مً اخخما٫ الخٗغى ملكا٧ل الالتزاماث ال٣اهىهُت وججىب ٢ًاًا الخ٣هير املنهي  

 ؛ين ؾمٗتهاؿالؿعي ملؿاٖضة املهىت ٖلى جد  

 الخض٤ُ٢قغ٦ت ان جً٘  1ًخُلب املُٗاع الضولي ع٢م : عىاصر الركابت على جودة الخدكيم  .3.2

٤ الٗملُت  ؾُاؾاث واحغاءاث زانت بىٓام ع٢ابت الجىصة ٦ما ا٦ض املجلـ ٖلى اهه ًجب ٖلى ٍٞغ

)حمٗت،  : 220 الضولي  خض٤ُ٢ البُاهاث املالُت خؿب املُٗاع الالامخثا٫ وجىُٟظ احغاءاث ع٢ابت حىصة 

  (161، نٟدت  2015



 

 خليل ، بودربالت حدة سارة  خملول 
 

158 

م٨ً جلخُو  ٣ا ملٗاًير الخض٤ُ٢ الضولُت ٦ما ًليٍو  : الٗىانغ الخانت بغ٢ابت الجىصة ٞو

ًيبغي ان ًً٘ امل٨خب ؾُاؾاث  : الدوليت الخدكيم لجودة عملياث ةمسؤولياث اللياد 1.3.2

ؼ وحىص ز٣اٞت صازلُت ج٣غ ب ن الجىصة ٖىهغ اؾاس ي في اصاء ٖملُاث الخض٤ُ٢ أواحغاءاث مهممت لخٍٗؼ

(IFAC ،2014  45، نٟدت)؛ 

ٖمل  ت٦ما ًيبغي ٖلى مؿؤو٫ ال٣ُاصة صازل امل٨خب جدمل مؿؤولُت ال٣ُاصة ووي٘ اؾتراجُجُ 

 (161، نٟدت  2015)حمٗت،  : ًلي حٗؼػ ز٣اٞت الجىصة صازل امل٨خب جخًمً ما

  ؛ ًجب جد٣ُ٣ه ازىاء اصاء ٖملُت الخض٤ُ٢ان الجىصة امغ يغوعي 

 ؛الامخثا٫ ملخُلباث الؿلى٥ الازالقي و٦ظا املخُلباث ال٣اهىهُت واملهىُت 

 الامخثا٫ لؿُاؾاث واحغاءاث ع٢ابت الجىصة؛ 

 ٟي امل٨خب وجدٟيزهم     (53، نٟدت 2013)٤ُ٣َ،  ؛ج٣ُُم اصاء مْى

   املؿؤولُاث بدُث ال حُٛي ٖلى حىصة الٗمل لؿُاؾاث واحغاءاث ع٢ابت الجىصة ٌ جٍٟى

 صازل امل٨خب؛ 

 لتزوٍضها بخأ٦ُض ًيبغي ٖلى امل٨خب ان ًً٘ ؾُاؾاث واحغاءاث مخطلباث السلون الاخالقي: 2.3.2 

ٟي امل٨خب ملخُلباث الؿلى٥ الازالقي خى٫ امخثا٫  م٣ٗى٫  ت، واملنهي والتي جخًمً )الؿمْى ٍغ

ُت، ال٨ٟاءة املهىُت والٗىاًت الىاحبت، الؿلى٥ املنهي( حٗخبر ٦ما ؛ (46، نٟدت  IFAC ،2014) املىيٖى

غ  الاؾخ٣اللُت امغ هام مً احل ايٟاء املىزى٢ُت ٖلى ما ٣ًىم به مً ٖمل وما ٨ًخبه مً ج٣اٍع

تزوٍضها بخأ٦ُض م٣ٗى٫ لٍيبغي ٖلى امل٨خب وي٘ ؾُاؾاث واحغاءاث و  (15، نٟدت  2011)خضاصًً، 

ٟيها باالؾخ٣اللُتخى٫  ،  2014)الغخمان و خُُاف ،  خُث ًيبغي ٖليها ال٣ُام ب: التزام الكغ٦ت ومْى

  (61نٟدت 

    ٟيهاالاباٙل ًٖ مخُلباث الاؾخ٣اللُت  ؛ملْى

   املىاؾب  الاؾخ٣اللُت واجساط الاحغاء التي تهضص جدضًض وج٣ُُم الٓغوٝ والٗال٢اث

 املُلىب الى املؿخىي  جسًُٟها خسلو منها اولل

ٖلى امل٨خب وي٘ ؾُاؾاث  ًيبغي :عالكاث مع العمالء وعملياث محددةكبول اسخمرار ال 3.3.2

وج٣ُُم مالبمت ٢بى٫ أي ٖمُل حضًض والخأ٦ض مً انها  ٢بى٫ الٗمالء واؾخمغاع الٗال٢اث مٗهمواحغاءاث 
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خباع زظ بٗين ألا م٘  بما في طل٪ الى٢ذ واملىاعص جمخل٪ ال٣ضعاث الالػمت ، IFAC) ؾمٗت وهؼاهت الٗمُلالٖا

  (48، نٟدت  2014

: مً احل ال٣ُام بٗملُت الخض٤ُ٢ بجىصة ٖالُت ًيبغي ٖلى امل٨خب ان  ٌٗمل ٖلى  املوارد البشريت 4.3.2

ٟين ًخمخٗىن  جهمُم ؾُاؾاث واحغاءاث لتزوٍضها بخأ٦ُض م٣ٗى٫ خى٫ امخال٦ها لٗضص ٧افي مً املْى

  (62، نٟدت  2014خُُاف ، )الغخمان و  بال٨ٟاءة وال٣ضعاث الالػمت والتزامهم باملباصا الازال٢ُت

ٟين؛ ال٨ٟاءاث؛ الخُىع ) هظه الؿُاؾاث والاحغاءاث وجخًمً ٠ُ؛ ج٣ُُم الاصاء؛ ٢ضعاث املْى الخْى

ٟين ٌ؛ اخخُاحاث املْى ُٟي؛ التر٢ُت؛ الخٍٗى  (22، نٟدت  2011)خضاصًً، (  الْى

ؾُاؾاث واحغاءاث لتزوٍضها بخأ٦ُض م٣ٗى٫ ٖلى ان  ًً٘ امل٨خبًيبغي ان اداء العمليت :  5.3.2

٤ املٗاًير املهىُت واملخُلباث الازال٢ُت ةمؤصاالٗملُاث  ٪ الٗملُت و  ،ٞو دمل مؿؤولُت الخىحُه ًخقٍغ

بُٗت ٖمل امل٨خب واملؿابل التي والاقغاٝ وألا  ٤ الٗملُت بمؿؤولُاتهم َو صاء وطل٪ مً زال٫ اٖالم ٍٞغ

كمل اصاء الٗملُت ما ًللها ٖال٢ت   يباملساَغ والهٗىباث التي جيكأ والاؾلىب املًٟل ألصاء الٗملُت، َو

 (164، نٟدت  2015)حمٗت، 

 (24، نٟدت  2011)خضاصًً،  : ًخًمً ما ًلي الاشراف 1.5.3.2

  ٤  الٗملُتمخابٗت ج٣ضم  ؛ م٘ الىٓغ في ٢ضعاث و٦ٟاءة اًٖاء الٍٟغ

  املؿابل الهامت الىاقئت ازىاء الٗملُت والىٓغ في اهمُتها وحٗضًل املىهجُت املسُِ لها

  م٘ جدضًض املؿابل الهامت التي جدخاج الى حكاوع او صعاؾت    بالك٩ل املالبم

ؿابل جًمً احغاء املكاوعة في امل واحغاءاث وي٘ ؾُاؾاث ًيبغي ٖلى امل٨خب : الدشاور  2.5.3.2

ير املىاعص الالػمت لظل٪ وجىز٤ُ الاؾخيخاحاث الىاقئت ٖنها مً احل جُب٣ُها  الهٗبت واملثيرة للجض٫ وجٞى

     (63، نٟدت  2014)الغخمان و خُُاف ، 

٤ الٗملُت ًيبغي ٖلى امل٨خب الخالفاث في الرأي :  3.5.3.2 ان جً٘ ؾُاؾاث واحغاءاث ًلجأ اليها ٍٞغ

٪ ومغاح٘ ع٢ابت الجىصة   (165، نٟدت  2015)حمٗت،  في خالت وحىص زالٞاث في الغأي بين الكٍغ

وي٘ ؾُاؾاث واحغاءاث ج٣ض ي  ًيبغي ٖلى امل٨خب عملياث الخدكيم: فتلكاركابت الجودة  4.5.3.2

 (63، نٟدت  2014)الغخمان و خُُاف ،  :حٗت حىصة الٗملُت خُث ًيبغي ٖلى امل٨خب اال٣ُام بمغ 

  ؛ومىا٢كت الامىع الهامت الىاقئت ازىاء الٗملُت مٗهحٗين مغاح٘ ع٢ابت الجىصة  

  غ او ٢بل طل٪ فياؾخ٨ما٫ مغاحٗت ع٢ابت حىصة الٗملُت ش انضاع الخ٣ٍغ   ؛جاٍع
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الخأ٦ض مً ان الؿُاؾاث والاحغاءاث املخٗل٣ت بىٓام ع٢ابت الجىصة  ًيبغي ٖلى امل٨خب املراكبت : 5.5.3.2

   (166، نٟدت 2015)حمٗت،  ت ومالبمت ومىاؾبت وحٗمل بٟٗالُت٧اُٞ

بمداولت النهىى بمهىت الخض٤ُ٢  ل٣ض اهخمذ الجؼابغ ٖلى ٚغاع الضو٫  :ركابت الجودة في الجزائر  .4.2 

الظي ًدضص  01-10، خُث ٢امذ بئنضاع ٢اهىن  2010وزانت بٗض جبني الىٓام املداؾبي املالي ؾىت 

ت الٖا ىٓم مماعؾت املهً الثالر ٦ما هو في ماصجه الخامؿت ٖلى اوكاء اللجان املدؿاٍو ًاء والتي مً ٍو

٤ املغؾىم الخىُٟظي ع٢م  ُت وجخمثل مهام هظه اللجىت ٞو ُٞما ًلي  24-11بُنها  لجىت مغا٢بت الىٖى

ضة الغؾمُت ،    (07، نٟدت  2011)الجٍغ

 ُت الخضماث؛  اٖضاص َغ١ في مجا٫ هٖى

 الىهىم الخىُٓمُت في مجا٫ ٘ ُت ابضاء اعاء وا٢تراح مكاَع   ؛الىٖى

   ُت املغاحٗت املى٧لت ملنهي املداؾبت   ؛يمان هٖى

 ؛اٖضاص مٗاًير جخًمً ٦ُُٟاث جىُٓم امل٩اجب وحؿيرها  

 ُت زضماث امل٩اجب  ؛اٖضاص الخضابير التي حؿمج بًمان هٖى

 ُت ً مً بين املهىُين مً احل يمان مهام مغا٢بت الىٖى    ؛اٖضاص ٢ابمت املسخاٍع

 ُت اث التي ًجب ٖلى املهىين الخدلي  جىُٓم ملخ٣ُاث خى٫ هٖى الاقٛا٫ والازال٢ُاث والخهٞغ

         .بها

 . الدراست امليداهيت :  3

ت ملخُلباث ع٢ابت الجىصة الخانت           ت مضي اؾخجابت م٩اجب الخض٤ُ٢ الجؼابٍغ مً احل مٗٞغ

خماص ٖلى الاؾخبُان الال٨ترووي باإلياٞت الى  اؾخبُان  ُم اؾخماعةبمٗاًير الخض٤ُ٢ الضولُت جم جهم والٖا

وبٗض بٌٗ الاؾخماعاث املىػٖت ٖلى بٌٗ م٩اجب الخض٤ُ٢ خُث مؿذ ُٖىت الضعاؾت مماعس ي املهىت 

اؾخماعة  12مؿخىحب واؾترحإ  27ٞترة مً الؼمً جمذ الاحابت ًٖ ٍَغ٤ الاؾخبُان الال٨ترووي 

 مؿخجىب 39مىػٖت وبلٛذ ُٖىت الضعاؾت 

جم اؾخسضام الاخهاء الىنٟي في مً احل ازخباع ٞغيُاث الضعاؾت   الاساليب الاحصائيت :1.3 

خماص ٖلى بغهامج الحؼم  ت الىؾِ الحؿابي بااٖل مٗالجت البُاهاث مثل الخ٨غاعاث واليؿب املئٍى

احل ٢ُاؽ مً  Tوازخباع   املهضا٢ُت و  Cronbach Alpha de الثباث  ازخباع صعحتو    spssالاخهابُت 

٩ىن مو٢ض جم اٖخماص م٣ُاؽ ل٩ُاعث الخماس ي  ألؾئلت الاؾدباهت وزباتهاو الاوسجام الضازلي الخىاؾ٤ 
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  2.6الاججاه اُُٖىا الخخماالث الاحابت الخمؿت اوػان مسخلٟت  جدضًضمً زمـ صعحاث  ومً احل 

 جحليل املعلوماث الشخصيت :2.3

 : اٞغاص الُٗىت في الجضو٫ والك٩ل الخالُينًم٨ً جمثُل هخابج احاباث : العمر   1.2.3

 العيىت حسب العمر جمثيل: 1الشكل                           :الفئت العمريت   1 جدول 

 
خماص  spss       مسغحاثبىاءا ٖلى  الباخثان مً اعداد املصدر :   excelمسغحاث ٖلى بااٖل

ت مً  1حضو٫ هالخٔ مً   ؾىت  40الى  30ان ا٦بر وؿبت للمكاع٦ين ٧اهذ جسو الٟئت الٗمٍغ

 اما في ًسو الٟئت ما   %7خُث بلٛذ  50 بِىما ا٢ل وؿبت ٧اهذ ا٦ثر مً % 46بت ؿخُث بلٛذ الي

خُث حٗخبر هظه الىخابج مىاؾبت باٖخباع ان اٞغاص  % 21ؾىت  30 ًوا٢ل م  % 26ٞبلٛذ  50و 40بين 

   ٖالُت  ةالُٗىت املؿخجىبت ج٩ىن لضيها زبر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اقل من 
30 

 30من 
الى افل من  

40   

 40من 
الى اقل من 

50   

 50من 
 فاكثر 

21% 

46% 

26% 

7% 

 العمر 
ت   اليؿبت  الٗضص  الٟئت الٗمٍغ

 %21 08 ؾىت  30ا٢ل مً 

[30- 40[ 18 46% 

[40- 50 [ 10 26% 

 %7 03  ؾىت  50ا٦ثر مً  

 %100 39 املجمٕى 
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 :ًم٨ً جمثُل هخابج احاباث اٞغاص الُٗىت في الجضو٫ والك٩ل الخالُين املؤهل الٗلمي : 2.2.3

 الُٗىت خؿب املؤهل الٗلمي جمثُل: 2الشكل                   املؤهل الٗلمي : 2جدول 

 
خماص ٖلى مسغحاث           spss مسغحاثبىاءا ٖلى  الباخثان املصدر :  excelبااٖل

ان ٧ل اٞغاص الُٗىت مخدهلين ٖلى مؤهالث ٖلمُت خُث بلٛذ ا٦بر وؿبت  02هالخٔ مً حضو٫  

بِىما بلٛذ وؿبت جسو خملت قهاصة الض٦خىعاه   %26وؿبت  جسو خملت قهاصة املاؾتر جليها 38%

بِىما ٧اهذ اليؿبت الازيرة جسو خملت قهاصة املاحؿخير خُث بلٛذ   %21 ـخملت قهاصة اللِؿاو

 ظا ما ًض٫ ٖلى ان ٧ل اٞغاص الُٗىت مً خاملي الكهاصاث الٗلُا  وه % 21

 :ًم٨ً جمثُل هخابج احاباث اٞغاص الُٗىت في الجضو٫ والك٩ل الخالُين : املهىت 3.2.3

 الُٗىت خؿب املهىت  جمثُل :3الشكل                        جىػَ٘ خؿب املهىت : 3جدول 

 
خماص ٖلى مسغحاث             spss مسغحاث بىاءا ٖلى الباخثان مً اٖضاصاملصدر :   excelبااٖل

جليها  %51اٖلى وؿبت ٧اهذ مً ٢بل مداٞٓي الحؿاباث خُث بلٛذ هالخٔ   03مً الجضو٫ ع٢م 

والتي جسو زبراء املداؾبت بِىما ٧اهذ ا٢ل وؿبت مً ٢بل املداؾبين املٗخمضًً والتي بلٛذ  28%

21%  

 

0% 10% 20% 30% 40%

 ليسانس

 ماستر 

 ماجستير

 دكتوراه 

21% 

38% 

15% 

26% 

خبير 
 محاسبي 

28% 

محافظ 
 حسابات 

51% 

محاسب 
 معتمد 

21% 

 المهنة 

 اليؿبت  الٗضص  املؤهل الٗلمي 

 %26 10 ص٦خىعاه 

 15% 06 ماحؿخير 

 38% 15 ماؾتر 

 21% 08 لِؿاوـ

 %100 39 املجمٕى 

 اليؿبت  الٗضص  املهىت 

 28% 11 مداؾبي  زبير 

 51% 20 مداٞٔ خؿاباث 

 21% 08 مداؾب مٗخمض 

 %100 39 املجمٕى
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 :ًم٨ً جمثُل هخابج احاباث اٞغاص الُٗىت في الجضو٫ والك٩ل الخالُين: ؾىىاث الخبرة  4.2.6

 الُٗىت خؿب الخبرة  جمثُل:   4الشكل             ؾىىاث الخبرةجىػَ٘ خؿب   : 4جدول 

          
خماص مسغحاث      spss مسغحاثبىاءا ٖلى  الباخثان :مً اعداد   excelمً اٖضاص الباخثان بااٖل

ان هىا٥ جٟاوث في ؾىىاث الخبرة خُث بلٛذ ا٦بر وؿبت للٟئت ا٢ل مً  04هالخٔ مً الجضو٫  

 13اما اليؿبت الازير ٞبلٛذ  15ا٫  10و الٟئت مً سوج % 36جليها وؿبت   %51ؾىىاث وبلٛذ  10

   وهظا ٌٗني ان اٚلب اٞغاص الُٗىت لِـ لضيهم الخبرة ال٩اُٞت  ؾىت 20وجسو ٞئت ا٦ثر مً 

  حساب معامل الثباث والصدق الفا هروهباخ 3.6

 ( Alpha de Cronbach)مً زباث ونض١ اصاة الضعاؾت ٢مىا بدؿاب مٗامل الثباث  الخأ٦ضبهضٝ  

 هى مبين في الجضو٫ اصهاه  ٦ماومٗامل الهض١ 

 : معامل الصدق والثباث 5جدول  3.3

 Cronbach Alpha de 0.881معامل الثباث 

 0.938 معامل الصدق

خماص ٖلى مسغحاث مً اٖضاص الباخثان املهضع :   spssبااٖل

ومٗامل الهض١  0.881هالخٔ ان ٢ُمت الٟا ٦غوهبار جبلٜ ملداوع الضعاؾت ٩٦ل  05مً زال٫ الجضو٫ 

خماص ٖليها  0.938 م٨ً الٖا غاى البدث ٍو في وهي جمثل ٢ُم مغجٟٗت ومٗامالث طاث صاللت حُضة أٚل

 حٗمُم الىخابج 

: ًخم ٖغى  وجدلُل هخابج الاؾخبُان في ق٩ل حضاو٫ جىضح ٖضص ووؿبُت  جحليل هخائج الاسخبيان 3.4

 الاحاباث ل٩ل مدىع مً مداوع الضعاؾت 

 

 

اقل من 
10 

 سنوات 
51% 

 10من 
الى اقل من 

20 
36% 

 20من 
 فاكثر 

13% 
 الخبرة المهنية 

 اليؿبت  الٗضص ؾىىاث الخبرة 

 %  51 20 10ا٢ل مً 

[10- 20[ 14 %36 

 13% 5 20ا٦ثر مً 

 100% 39 املجمٕى 
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 املحور الاول :  اهميت معاًير الخدكيم الدوليت ملكاجب الخدكيم  1.4.3

 :و٫ اصهاهضملبِىت في الجمً زال٫ احاباث ُٖىت الضعاؾت ٖلى املدىع او٫ جدهلىا ٖلى الىخابج ا  

 : اهميت معاًير الخدكيم الدوليت  6جدول 

الاهدغاٝ 

 املُٗاعي 

املخىؾِ 

 الحؿابي
 الغ٢م الٗبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعة

 01 ٌٗخمض امل٨خب في جهمُم الٗملُت ٖلى مٗاًير الخض٤ُ٢ الضولُت 3.97 0.584

٘ ٢ضعة و٦ٟاءة املض٤٢ 4.51 0.559  02 اجبإ مٗاًير الخض٤ُ٢ الضولُت ٌؿاهم في ٞع

0.477 4.67 
غ مهىت الخض٤ُ٢ ٖلى املؿخىي الضولي  مٗاًير الخض٤ُ٢ الضولُت حؿاٖض ٖلى جٍُى

 واملدلي
03 

0.682 3.54 
يُت خى٫  مٗاًير  ج٣ىم الهُئاث املهىُت املدلُت والضولُت بدىُٓم صوعاث ج٩ٍى

 الخض٤ُ٢ الضولُت بهٟت ٖامت والغ٢ابت ٖلى الجىصة بهٟت زانت.
04 

0.548 4.26 
مٗاًير الخض٤ُ٢ الضولُت هي الحل الامثل لخدؿين حىصة الخض٤ُ٢ املداؾبي في 

 الجؼابغ
05 

 06 حؿاهم مٗاًير الخض٤ُ٢ الضولُت في ج٤ًُ ٞجىة الخى٢ٗاث 3.95 0.759

0.917 4.00 
جلب  جُب٤ُ مٗاًير الخض٤ُ٢ الضولُت لغ٢ابت الجىصة ًداٞٔ ٖلى ؾمٗت امل٨خب ٍو

 ٖمالء حضص
07 

غ املض٤٢ 4.54 0.544 اصة الث٣ت في ج٣ٍغ  08 حؿاهم مٗاًير الخض٤ُ٢ الضولُت مً ٍػ

 مدى أهميت معاًير الخدكيم الدوليت ملكاجب الخدكيم 4.17 0.270

خماص ٖلى مسغحاث  مً اٖضاص الباخثاناملهضع :   spssبااٖل

خى٫ مدىع اهمُت مٗاًير الخض٤ُ٢ الضولُت  06 ها في الجضو٫ يمً زال٫ الىخابج املخدهل ٖل 

ىا٣ٞىن باإلًجاب ٖلى ٣ٞغاث هظا املدىع خُث بلٜ ممل٩اجب الخض٤ُ٢ ًخبن لىا ان اٚلبُت اٞغاص الُٗىت 

ىا٤ٞ  مما ًض٫ ان اٚلب احاباث اٞغاص موالظي ٣ً٘ يمً مجا٫  4.17املخىؾِ الحؿابي لهظا املدىع 

٦ما اْهغث هخابج الاهدغاٝ املُٗاعي للمدىع ٩٦ل ٖلى احؿا١  الُٗىت ٧اهذ ما بين مىا٤ٞ ومىا٤ٞ بكضة

هضٞذ ال٣ٟغة الاولى الى خُث  ،0.27بلٜ  والظيواوسجام إحاباث اٞغاص الُٗىت  و٢لت الخباًً بُنهم 

ت  اٚلب  لى مٗاًير الخض٤ُ٢ الضولُت و٧اهذالخض٤ُ٢ ٖ ب في جهمُم ٖملُتخ٨امل مضي اٖخماصمٗٞغ

ً موالظي ٣ً٘ ي 3.97خُث بلٜ املخىؾِ الحؿابي لهظه ال٣ٟغ ب  باإلًجاباحاباث اٞغاص الُٗىت 
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والظي ٣ً٘  4.67مجا٫ املىا٤ٞ بِىما بلٜ ا٦بر مخىؾِ خؿابي في هظا املدىع لل٣ٟغة الثالثت خُث بلٜ 

مٗاًير الخض٤ُ٢ الضولُت في  ألهمُتٖلى ان اٞغاص الُٗىت مضع٧ىن ىا٤ٞ بكضة وهظا ما ًض٫ ميمً مجا٫ 

غ الخض٤ُ٢ في الجؼابغ ٖلى املؿخىي الضولي واملدلي  بِىما سجلذ ال٣ٟغة الغابٗت ا٢ل مخىؾِ  جٍُى

يُت وهظا ما ًض٫ ٖلى ان الهُئاث املهى  3.54خؿابي في هظا املدىع خُث بلٜ  غ صوعاث ج٩ٍى ُت ال جٞى

م٨ً ال٣ى٫ ان هىا٥ اجٟا١ بين اٚلب اٞغاص الُٗىت ٖلى اهمُت الهىت بامل س يع ملما٧اُٞت  ك٩ل املُلىب ٍو

ت مٗاًير الخض٤ُ٢ الضولُت في م٩اجب الخض٤ُ٢   الجؼابٍغ

والتي مٟاصها  مٗاًير الخض٤ُ٢ الضولُت طاث اهمُت ٦بري باليؿبت مل٩اجب وبهضٝ ازخباع الٟغيُت  

ت   و٧اهذ الىخابج ٦ما ًلي  0.05ٖىض مؿخىي الضاللت  Tجم اؾخسضام الازخباع الخض٤ُ٢ الجؼابٍغ

 : هخائج اخخبار الفرضيت الاولى 7جدول 

 sigمسخوى الداللت  الجدوليت T املحسوبت  T الوسط الحسابي

4.14 5.990 1.96 0.000 

خماص ٖلى مسغحاث   spssاملهضع : مً اٖضاص الباخثان بااٖل

 0.05ا٢ل مً  sigوان ٢ُمت   املدؿىبت ا٦بر مً الجضولُت  Tان ٢ُمت  07جضو٫ الهالخٔ مً  

معاًير الخدكيم الدوليت ذاث اهميت هبرى ملكاجب الخدكيم  والتي جىووبالخالي ٢بى٫ الٟغيُت الاولى 

 الجزائريت  

 مخطلباث الركابت على الجودة وفم معاًير الخدكيم الدوليت  :املحور الثاوي 2.4.3

 الضعاؾت ٖلى املدىع او٫ جدهلىا ٖلى الىخابج املبِىت في الجى٫ اصهاهمً زال٫ احاباث ُٖىت   

 مخطلباث ركابت الجودة وفم معاًير الخدكيم الدوليت:  8جدول 

الاهحراف 

 املعياري 

املخوسط 

 الحسابي
ـــــــــــــــــارة ـــــــــــــــــــــــ  العبــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الركم

 الغ٢ابت ٖلى الجىصة الخض٤ُ٢ ًيبغي ٖلى امل٨خبلخد٤ُ٣ 

0.637 4.26 
 جبني الؿُاؾاث وإلاحغاءاث التي حٗؼػ حىصة الخض٤ُ٢ 

 
01 

0.759 4.05 
ٟين ملخُلباث الؿلى٥  وي٘ ؾُاؾاث وإحغاءاث للخأ٦ض مً امخثا٫ املْى

 ألازالقي  
02 

ٌ املؿؤولُاث بين املىْٟين بىاء ٖلى مؤهالتهم وزبراتهم   4.44 0.522  03 جىػَ٘ وجٍٟى
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0.467 4.69 
ُٟه اججاه الٗمُل واؾدبٗاص التهضًضاث  الخأ٦ض مً اؾخ٣اللُت امل٨خب ومْى

 04 التي جمـ بها او جسًُٟها الى مؿخىي م٣بى٫ 

0.613 4.31 

ٟين  امخال٦هجهمُم ؾُاؾاث وإحغاءاث للخأ٦ُض ٖلى  ٖضصا ٧اُٞا مً املْى

ًخمخٗىن بال٨ٟاءة وال٣ضعاث والالتزام باملباصا ألازال٢ُت الالػمت ألصاء 

٣ا للمٗاًير املهىُت واملخُلباث ال٣اهىهُت والخىُٓمُت  الٗملُت ٞو
05 

 06 الخأ٦ض مً ٢بى٫ أي ٖمُل حضًض ال ًخٗاعى م٘ ازال٢ُاث املهىت 4.10 0.680

0.680 4.10 
مً ان إلاحغاءاث الخانت بغ٢ابت الجىصة ٧اُٞت ومىاؾبت يغوعة الخأ٦ض 

 وحٗمل بٟٗالُت
07 

0.838 4.13 
ٟين في ألامىع املهىُت  وي٘ ؾُاؾاث وإحغاءاث لدشجُ٘ الدكاوع بين املْى

ير املىاعص الالػمت لظل٪  واملثيرة للجض٫ وجٞى
08 

0.887 3.95 
ً مسخهين مً زاعج امل٨خب  ٖىضما ج٣خض ي ٌٗخمض امل٨خب ٖلى مؿدكاٍع

 الًغوعة صل٪
09 

٤ مٗاًير الخض٤ُ٢ الضولُت 4.22 0.358  مخُلباث الغ٢ابت ٖلى حىصة الخض٤ُ٢ ٞو

خماص ٖلى مسغحاث   spssاملهضع : بُاهاث الاؾخماعة بااٖل

مخُلباث الغ٢ابت  خى٫ ٣ٞغاث املدىع الثاوي 08جضو٫ المً زال٫ الىخابج املخدهل ٖليها مً   

خُث بلٜ ٖلى  ٣ٞغاث هظا املدىع  بلىا اها اٚلبُت اٞغاص الُٗىت مىا٣ٞىن  باإلًجاًدبين ٖلى الجىصة 

ىا٤ٞ بكضة واجٟا١ اٞغاص الُٗىت موالظي ٣ً٘ يمً مجا٫  4.22املخىؾِ الحؿابي لهظا املدىع ٩٦ل 

ير الٗىانغ الخانت ًجب ٖلى م٩اجب الخض٤ُ٢  الغ٢ابت ٖلى الجىصة  جد٤ُ٣احل   اههٖلى مً  جٞى

٤ مٗاًير الخض٤ُ٢ الضولُتصع٢ابت الجى  بمخُلباث  ٦0.358ما بلٜ الاهدغاٝ املُٗاعي لهظا املدىع  ،ة ٞو

ت جبني خُث هضٞذ ال٣ٟغة الاولى الى  والظي ًض٫ ٖلى احؿا١ واوسجام احىبت اٞغاص الُٗىت ، مٗٞغ

غاص الُٗىت و٧اهذ احابت اٚلبُت اٞالؿُاؾاث والاحغاءاث التي حٗؼػ ع٢ابت الجىصة صازل م٩اجب الخض٤ُ٢ 

والظي ٣ً٘ يمً مجا٫ مىا٤ٞ بكضة  بِىما  4.26باإلًجاب خُث بلٜ املخىؾِ الحؿابي لهظه ال٣ٟغة 

م٩اجب الخض٤ُ٢  وهظا ما ًؤ٦ض ان  4.69اٖلى مخىؾِ خؿابي والظي بلٜ  الغابٗتخ٣٣ذ ال٣ٟغة 

ت ير مخُلباث الاؾخ٣اللُت واؾدبٗاص التهضًضاث ا الجؼابٍغ ىما ا٢ل ِبملدُُت بها حٗمل ٖلى الخأ٦ض مً جٞى

م٨ً  ىا٤ٞ موالظي ٣ً٘ يمً مجا٫  3.95مخىؾِ خؿابي ٧ان ًسو ال٣ٟغة الخاؾٗت  خُث بلٜ  ٍو

 ال٣ى٫ ان اٚلب  اٞغاص ُٖىت الضعاؾت ٖلى اجٟا١ خى٫ هظه الٗىانغ لخد٤ُ٣ الغ٢ابت ٖلى الجىصة 
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 :و٧اهذ الىخابج ٦ما ًلي 0.05مؿخىي الضاللت  ٖىض Tوبهضٝ ازخباع الٟغيُت جم اؾخسضام الازخباع 

 : هخائج اخخبار الفرضيت الثاهيت 9جدول 

 sigمسخوى الداللت  الجدوليت T املحسوبت  T الوسط الحسابي

4.22 3.911 1.96 0.000 

خماص ٖلى مسغحاث  مً اٖضاص الباخثاناملهضع :   spssبااٖل

املدؿىبت ا٦بر مً ال٣ُمت الجضولُت  وهي طاث صاللت  Tان ٢ُمت  09جضو٫ ع٢م الهالخٔ مً  

ت  حعمل مكاجب  ٖلىوبالخالي ٢بى٫ الٟغيُت الثاهُت والتي جىو  0.05اخهابُت ٖىض مؿخىي مٗىٍى

 الخدكيم الجزائريت على جوفير مخطلباث ركابت الجودة وفم معاًير الخدكيم الدوليت    

يم الدوليت الخاصت بركابت الجزائريت ملعاًير الخدكاملحور الثالث : جطبيم مكاجب الخدكيم  3.4.3

  الجودة

 :مً زال٫ احاباث ُٖىت الضعاؾت ٖلى املدىع او٫ جدهلىا ٖلى الىخابج املبِىت في الجى٫ اصهاه 

 : جطبيم مخطلباث ركابت الجودة في مكاجب الخدكيم الجزائريت10جدول 

الاهحراف 

 املعياري 

املخوسط 

 الحسابي
ـــــــــــــــــارة ـــــــــــــــــــــــ  العبــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الركم

 لخُب٤ُ الغ٢ابت ٖلى حىصة الخض٤ُ٢ ًيبغي ٖلى امل٨خب   

0.480 4.08 
الٗمل ٖلى جهمُم إحغاءاث م٨خىبت جًمً حٗمُم ز٣اٞت ع٢ابت   

 الجىصة 
01 

0.506 4.18 
خماص في جهمُم إحغاءاث ع٢ابت الجىصة  ٖلى  مٗاًير الخض٤ُ٢  الٖا

 الضولُت الخانت بغ٢ابت الجىصة
02 

 03 بها ٣ًىم جدمل مؿؤولُت الجىصة الكاملت ل٩ل ٖملُت جض٤ُ٢  4.05 0.518

0.451 4.18 
 ٤ جدمل مؿؤولُت الخىحُه وإلاقغاٝ وأصاء ٖملُت الخض٤ُ٢ ٞو

 ال٣اهىهُت ألازال٢ُت و  املٗاًير املهىُت واملخُلباث
04 

0.324 4 

جهمُم  ؾُاؾاث وإحغاءاث م٨خىبت ل٣بى٫ ٖمالء حضص والاؾخمغاع 

خباع امخال٥  ال٨ٟاءاث و املىاعص الالػمت   مٗهم م٘ الازظ بٗين الٖا

 بما في طل٪ الى٢ذ و٦ظا هؼاهت الٗمُل

05 

 06 الؼمً الاخخٟاّ بالىزاب٤ لكغ٧اث مدل الخض٤ُ٢ لٟترة مً 4.33 0.529
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0.737 3.67 
الٗملُاث   الظي  ة صازخُاع م٩اجب مؿخ٣لت وج٩لُٟهم بغ٢ابت حى 

غ خىلها  ٣ًىم بها امل٨خب   وج٣ضًم ج٣ٍغ
07 

0.446 4.10 
ال٣ُام بمغاحٗت ع٢ابت حىصة ازىاء الٗملُت  ٌؿمذ بمٗالجت املؿابل 

 في الى٢ذ املىاؾبوالهامت 
08 

0.510 3.95 
م امل٩ل٠ بغ٢ابت حىصة الٗملُت بخ٣ُُم مىيىعي لألخ٩ام الهامت ى ٣ً

 التي أنضعها املض٤٢ ومىا٢كتها مٗه 
09 

0.569 4.31 
جىز٤ُ ٧ل ال٣ًاًا املخٗل٣ت بالٗملُت بما ٞيها )الامخثا٫ للمخُلباث 

 10 ألازال٢ُت، مخُلباث الاؾخ٣اللُت، املكاوعاث التي أهجؼث، ....(

0.184 4.08 
ت ملٗاًير الخض٤ُ٢ الضولُت الخانت بالغ٢ابت مضي جُب٤ُ  م٩اجب الخض٤ُ٢ الجؼابٍغ

 الجىصة ٖلى

خماص ٖلى مسغحاث   spssاملهضع : مً اٖضاص الباخثان بااٖل

ت م٩اجب  خى٫ مضي جُب٤ُ   10جضو٫ المً زال٫ الىخابج املخدهل ٖليها في   الخض٤ُ٢ الجؼابٍغ

اٞغاص ُٖىت الضعاؾت ٧اهذ إحاباث ان اٚلب هالخٔ ملٗاًير الخض٤ُ٢ الضولُت الخانت بغ٢ابت الجىصة  

خُث اٖخمضها في بىاء ٣ٞغاث هظا املدىع ٖلى مخُلباث  باإلًجاب والاجٟا١ ٖلى جُب٤ُ هظه املٗاًير 

٤ مٗاًير الخض٤ُ٢ الضولُت  والظي  4.08 ٩٦ل ِ الحؿابي لهظا املدىع املخىؾ بلٜ  و٢ض ع٢ابت الجىصة  ٞو

ت حٗخمض في جهمُم هٓام الغ٢ابت ٖلى الجىصة  ٣ً٘ يمً مجا٫ املىا٤ٞ  اي ان م٩اجب الخض٤ُ٢ الجؼابٍغ

مما ًض٫ ٖلى احؿا١  0.184، ٦ما بلٜ الاهدغاٝ املُٗاعي لهظا املدىع ٖلى مٗاًير الخض٤ُ٢ الضولُت 

ت هل ًخم  و٢ضاًً بُنهم ، واوسجام احاباث اٞغاص الُٗىت و٢لت الخب هضٞذ ال٣ٟغة الاولى الى مداولت مٗٞغ

ت و٧اهذ احاباث اٚلب اٞغاص الُٗىت بمىا٤ٞ  حٗمُم ز٣اٞت ع٢ابت الجىصة في م٩اجب الخض٤ُ٢ الجؼابٍغ

خ٣٣ذ ال٣ٟغة بِىما ىا٤ٞ موالظي ٣ً٘ يمً مجا٫  4.08خُث بلٜ املخىؾِ الحؿابي  لهظه ال٣ٟغة 

٣٘ يمً مجا٫  4.33الؿاصؾت اٖلى مخىؾِ خؿابي والظي بلٜ  ىا٤ٞ بكضة واجٟا١ اٚلب م٩اجب مٍو

ا٢ل  ٦ما لىخٔ ان ال٣ٟغة الؿابٗت خ٣٣ذالخض٤ُ٢ ٖلى الاخخٟاّ بىزاب٤ الخض٤ُ٢ لٟترة مً الؼمً 

٣غة الى ًغح٘ اهسٟاى هظه الٟ خُث٣٘ يمً مجا٫ مىا٤ٞ ًوالظي  3.67بمخىؾِ خؿابي بلٜ وؿبت

وج٣ضًم ما ٣ًاعب هه٠ اٞغاص الُٗىت التزمىا الحُاص خى٫ ج٩ل٠ُ م٩اجب مؿخ٣لت بغ٢ابت حىصة الٗملُت 

م٨ً ال٣ى٫ ٖلى ان اٚلب اٞغاص الُٗىت ٖلى اجٟا١  غ ٖنها ٍو ت  ج٣ٍغ جُب٤ بأن م٩اجب الخض٤ُ٢ الجؼابٍغ

 مٗاًير الخض٤ُ٢ الضولُت الخانت بغ٢ابت الجىصة 
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و٧اهذ الىخابج ٦ما  0.05ٖىض مؿخىي الضاللت  Tت جم اؾخسضام الازخباع وبهضٝ ازخباع الٟغيُ 

 ًلي: 

 تلث: هخائج اخخبار الفرضيت الثا 11جدول 

 sigمسخوى الداللت  الجدوليت T املحسوبت  T الوسط الحسابي

4.08 13.840 1.96 0.000 

خماص ٖلى مسغحاث   spssاملهضع : مً اٖضاص الباخثان بااٖل

املدؿىبت ا٦بر مً ال٣ُمت الجضولُت  وهي طاث صاللت  Tان ٢ُمت  11الجضو٫ ع٢م هالخٔ مً 

ت  جطبم مكاجب  ٖلىوبالخالي ٢بى٫ الٟغيُت الثالثت  والتي جىو  0.05اخهابُت ٖىض مؿخىي مٗىٍى

  الخدكيم الجزائريت مخطلباث ركابت الجودة وفم معاًير الخدكيم الدوليت 

صعاؾت ام٩اهُت وحىص ٖال٢ت زُُت بين املخٛير الخاب٘ واملخٛيراث الاهحدار الخطي املخعدد  :  4.3

 :املؿخ٣لت ٦ما هى مبين في الجضو٫ اصهاه 
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 الاهحدار الخطي املخعدد:  12 جدول 

Modèle 

Coefficients non 

standardisés 

Coefficients 

standardisés 

Sig. 

Intervalle de confiance 

à 95 % pour B 

B 

Erreur 

standard Bêta 

Borne 

inférieure 

Borne 

supérieure 

  أهمُت مضي 

 الخض٤ُ٢ مٗاًير

 مل٩اجب الضولُت

 الخض٤ُ٢

,590 ,099 ,604 ,000 ,390 ,790 

  الغ٢ابت مخُلباث 

 الخض٤ُ٢ حىصة ٖلى

٤  الخض٤ُ٢ مٗاًير ٞو

 الضولُت

,380 ,097 ,395 ,000 ,183 ,577 

خماص ٖلى مسغحاث املهضع :   spssمً اٖضاص الباخثان بااٖل

 ألهمُتوالخانت  0.05والتي هي ا٢ل مً  sig =0.00  ٢ُمت  12هالخٔ مً زال٫ الجضو٫   

ت،مٗاًير الخض٤ُ٢ ا مٗاًير  ألهمُت مما ًض٫ ٖلى وحىص ازغ مٗىىي  لضولُت مل٩اجب الخض٤ُ٢ الجؼابٍغ

ت ملٗاًير  ٖلىالخض٤ُ٢ الضولُت   الجىصة الخانت بغ٢ابتالخض٤ُ٢ الضولُت  جُب٤ُ م٩اجب الخض٤ُ٢ الجؼابٍغ

ت   0.604اقاعة مٗامل هظا املخٛير  اقاعة مىحبت خُث ٌؿاوي  ان باإلياٞت الى %5ٖىض صعحت مٗىٍى

 الضولُتالخض٤ُ٢ مٗاًير مٗاًير الخض٤ُ٢ الضولُت ٖلى جُب٤ُ  لألهمُتمما ًض٫ ٖلى وحىص ازغ اًجابي 

ت  اي بمٗني ٧لما ػاص اهخمام  م٩اجب الخض٤ُ٢  ةالجىصٖلى غ٢ابت الالخانت ب الخض٤ُ٢ ٗاًير مبالجؼابٍغ

  الجىصة الضولُت الخانت بغ٢ابت الخض٤ُ٢ ٗاًير مالضولُت ًؤزغ بك٩ل مباقغ ٖلى جُب٤ُ 

ة ملخُلباث الغ٢ابت ٖلى حىصوالخانت  0.05والتي هي ا٢ل مً  ٦sig =0.00ما هالخٔ ان ٢ُمت  

٤ مٗاًير الخض٤ُ٢ الضولُت ٤  ،الخض٤ُ٢ ٞو مما ًض٫ ٖلى وحىص ازغ مٗىىي  ملخُلباث ع٢ابت الجىصة ٞو

الجىصة ٖىض صعحت ٖلى  غ٢ابت الالخانت ب الضولُت مٗاًير الخض٤ُ٢ الضولُت ٖلى جُب٤ُ مٗاًير الخض٤ُ٢

ت  مما ًض٫  0.395خُث ٌؿاوي  ٗامل هظا املخٛير هي اقاعة مىحبتالى ان اقاعة م باإلياٞت %5مٗىٍى

٤ مٗاًير الخض٤ُ٢ الضولُت ٖلى جُب٤ُ  ٖلى وحىص ازغ  اًجابي ملخُلباث الغ٢ابت ٖلى حىصة الخض٤ُ٢ ٞو
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ير مخُلباث الغ٢ابت ٖلى  مٗاًير الخض٤ُ٢ الضولُت الخانت بالغ٢ابت ٖلى الجىصة  اي بمٗنى  ٧ل ما ػاص جٞى

  ب٤ُ مٗاًير الخانت بالغ٢ابت ٖلى الجىصةالجىصة في م٩اجب الخض٤ُ٢ ًؤزغ مباقغة ٖلى جُ

 : . الخاجمت4

ت بٗض ٖغى هظه الضعاؾت   ت مضي اؾخجابت م٩اجب الخض٤ُ٢ الجؼابٍغ والتي اؾتهضٝ مٗٞغ

٤ مٗاًير الخض٤ُ٢ الضولُت خُث بٗض الخُغ١ لبٌٗ املٟملخُلباث  اهُم الاؾاؾُت الغ٢ابت ٖلى الجىصة ٞو

جم جهمُم اؾخماعة اؾخبُان  في الجاهب  املُضاوي مً احل في الجاهب الىٓغي للغ٢ابت ٖلى الجىصة 

ت  ت  مداولت مٗٞغ خى٫ اهمُت وجُب٤ُ مٗاًير  الخض٤ُ٢ الضولُت الخانت  اعاء م٩اجب الخض٤ُ٢ الجؼابٍغ

و٢ض زلهذ الضعاؾت الى اهه هىا٥ اجٟا١ بين اٞغاص الُٗىت ٖلى ان م٩اجب  بالغ٢ابت ٖلى الجىصة

٤ مٗاًير الخض٤ُ٢ الضولُت وهظا ما الخض٤ُ٢  ت حؿخجُب ملخُلباث الغ٢ابت ٖلى الجىصة ٞو ِىه ًبالجؼابٍغ

 الاججاه الٗام ملدىع الضعاؾت 

  :زلهذ الضعاؾت الى هخائج الدراست :. 1.4 

 غ املهىت ٖلى املؿخىي املدلي والضولي   ؛مٗاًير الخض٤ُ٢ الضولُت حؿاٖض ٖلى جٍُى

  غ ز٣اٞت الجىصةتهخم م٩اجب الخض٤ُ٢ ت بتروٍج وحٍٗؼ   ؛الجؼابٍغ

 ير مخُلباث ع٢ابت الجىصة ت ٖلى جٞى   ؛حٗمل م٩اجب الخض٤ُ٢ الجؼابٍغ

 ؛جدمل مؿؤولُت الجىصة الكاملت ل٩ل ٖملُت جض٤ُ٢ ٣ًىم بها امل٨خب 

 ت خُلباث الخىُٓمُت امل وبمخُلباث الؿلى٥ الازالقي  جلتزم م٩اجب الخض٤ُ٢ الجؼابٍغ

  ؛ُتوال٣اهىهُت واملهى

   ت ٖلى ُٟه اججاه الٗمالء االخأ٦ض مً حٗمل م٩اجب الخض٤ُ٢ الجؼابٍغ ؾخ٣اللُت  امل٨خب ومْى

    ؛اؾدبٗاص التهضًضاث التي جمـ بها او جسًُٟها ملؿخىي م٣بى٫ و 

  ت الالػمت ير املىاعص البكٍغ   ؛و ال٣ضعاث املُلىبت ًخمخٗىن بال٨ٟاءاثجٞى

 ً؛يغوعة الاخخٟاّ بالىزاب٤ مدل الخض٤ُ٢ لٟترة مً الؼم  

 ؛جدمل مؿؤولُت الخىحُه والاقغاٝ ازىاء ال٣ُام بٗملُت الخض٤ُ٢  

 ٪مسخهين مً زاعج امل٨خب ٧لما صٖذ الًغوعة لظل ً   ؛الاؾخٗاهت بمؿدكاٍع

 ًم٨ً ج٣ضًم الخىنُاث الخالُت  الخوصياث :.2.4

 ؛بهٟت زانتت ُٖلجؼابغ بهٟت ٖامت ولجىت ع٢ابت الىى جُٟٗل الهُئاث املىٓمت للمهىت في ا  
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  جُٟٗل صوع الجامٗاث والهُئاث املهىُت في وكغ جدضًثاث مٗاًير الخض٤ُ٢ الضولُت ؾُما

  ؛الخانت بغ٢ابت الجىصة

  ؛جبني اهٓمت ع٢ابت الجىصة بأهمُتوكغ الىعي لضي م٩اجب الخض٤ُ٢ وجدؿِؿها  

  يُت في مؿخجضاث حشجُ٘ املهىين ٖلى ا٦ما٫ صعاؾتهم الا٧اصًمُت واحغاء صوعاث ج٩ٍى

  ؛الخض٤ُ٢

 َلبت الجامٗاث والباخثين  صعاؾاث اؾخ٨كاُٞت ًٖ َغ١ جىحُه الحث ٖلى مىانلت احغاء

  ؛في هظا املجا٫

 :٢ابمت املغاح٘    

arizoo aghaei chadegani ( .3122  .) riview of studis on oudit quality. 
IFAC( .2014  .) ملُاث الخا٦ُض انضاعاث املٗاًير الضولُت لغ٢ابت الجىصة والخض٤ُ٢ واملغاحٗت ٖو

 الاعصن: الخداص الضولي للمداؾبين ال٣اهىهين. الازغي والخضماث طاث الٗال٢ت.

غ م٩اجب الخض٤ُ٢ والخا٦ُض الضولُت و٢ىاٖض ازال٢ُاث املهىت.(. 2009اخمض خلمي حمٗت. )  جٍُى

٣ا للمٗاًير الضولُت للخض٤ُ٢.(.  2015حمٗت. )اخمض خلمي  ٖمان  املضزل الى الخض٤ُ٢ والخا٦ُض ٞو

 الاعصن: الهٟاء ليكغ والخىػَ٘.

٣ا للمٗاًير الخض٤ُ٢ الضولُت.(. 2015اخمض خلمي حمٗت. ) ٖمان الاعصن:  املضزل الى الخض٤ُ٢ والخا٦ُض ٞو

 الهٟاء ليكغ والخىػَ٘.

(. مضي التزام م٩اجب الخض٤ُ٢ الاعصهُت بخُب٤ُ مخُلباث مُٗاع  2011اؾامت عاجي متري خضاصًً. )

ما٫ ٢ؿم املداؾبت: حامٗت الكغ١ الاوؾِ.01الخض٤ُ٢ الضولي ع٢م   . ٧لُت الٖا

ضة الغؾمُت . )  . ا، الجؼابغ.24-11(. املغؾىم الخىُٟظي ع٢م  2011الجٍغ

٤ُ٢ الخاعجي وحهىص املىًماث (. ع٢ابت حىصة الخض 2014الٗاًب ٖبض الغخمان، و وكُضة خُُاف . )

ت ا، املجلض الضولُت واملدلُت ٞيها.  ؛ الٗضص  08مجلت وخضة البدث في جىمُت املىاعص البكٍغ

 .61، نٟدت 2017

ش ي. ) ا وجُب٣ُُا.(.  2011اًاص عقُض ال٣َغ  املٛغب: صاع املٛغب ليكغ والخىػَ٘. الخض٤ُ٢ مىهج ٖلمي هٍٓغ

ٚت مؤقغاث ٢ُاؽ الجىصة الخض٤ُ٢ صعاؾت مُضاهت. ٧لُت الٗلىم (. مداولت نُا 2016ب وصهذ اؾماء. )

ت، بؿ٨غة: حامٗت مدمض زًُغ.  الا٢خهاصًت والدؿير والٗلىم الخجاٍع

 ؾىعٍا صمك٤: ميكىعاث صمك٤. انى٫ املغاحٗت.(. 2014خؿين ًىؾ٠ ال٣اض ي. )

ض الشحىت. ) ٣ا ملٗاًير الخض٢(. 2015عػ١ ابى ٍػ ٖمان  ٤ُ الضولُت.جض٤ُ٢ الجؿاباث مضزل مٗانغ ٞو

 الاعصن: صاع وابل ليكغ.
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مجلت صعؾاث (. اهم مؤقغاث الاؾخضال٫ ٖلى حىصة املغاحٗت الخاعحُت. 2013ؾاعة خضة بىصعبالت. )

 .159، الهٟدت الٗضص الا٢خهاصي

ت والضولُت (. 2019ٖبض الىهاب ههغ ٖلي. ) ٣ا ملٗاًير املغاحٗت املهٍغ اؾاؾُاث املغاحٗت الخاعحُت ٞو

٨ُت .  والامٍغ

ش(.  ت ٖبض الىهاب ههغ ٖلي وازغون. )بال جاٍع ٣ا ملٗاًغ املغاحٗت املهٍغ اؾاؾُاث املغاحٗت الخاعحُت ٞو

٨ُت .  والضولُت والامٍغ

(. مضي التزام بمٗاًير ع٢ابت الجىصة مهىت جض٤ُ٢ الحؿاباث في ؾىعٍت. ٧لُت ٦2013ىٗان ٤ُ٣َ. )

 ت الؿىعٍت: حامٗت صمك٤.الا٢خهاص ٢ؿم املداؾبت، الجمهىعٍت الٗغبُ

ج٣ُُم مضي التزام م٩اجب الخض٤ُ٢ الٗاملت في ٢ُإ ٚؼة (. 24الهٟدت  2011مدمض ؾالم ابى ًىؾ٠. )

٣ا ملُٗاع الخض٤ُ٢ الضولي ع٢م  ير مخُلباث جدؿين ٞٗالُت حىصة الخض٤ُ٢ الخاعجي ٞو  .220بخٞى

 ٚؼة ٞلؿُين: الجامٗت الاؾالمُت ٚؼة .
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دزاطة كياطية  الحكىمي على الحعليم وأثسه على الىمى الاكحصادي في الجصائس إلاهفاق

 (2019-1990للفترة )  ARDLباطحخدام همىذج

Government spending on education and its impact on economic growth in 

Algeria Standard study using the ARDL model for the period (1990-2019( 

 3ظلحة أحمد ،2شزواط فاظمة الصهساء، 1دًىاوي أهفال عائشة
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 ملخص: 

الىمى و الخٍىمي غلى الخػلُم  إلاهكامالػالنت التي جشبي ًخجلى الهذف مً هزه الذساظت في مػشقت 

والانخفاد  (2019-1990للكترة ) ARDL همىرج ي في الجضائش غً وٍش

الخٍىمي غلى الخػلُم والىمى الانخفادي غلى  إلاهكامبين جبين الىخائج وحىد غالنت غٌعُت ظالبت 

ت الانخفادًت. املذًين الىىٍل والهفير   وهزا ال ًخىاقو مؼ الىظٍش

             ؛ الجضائش.خٍىميال إلاهكام؛ ARDL؛ الىمى الانخفادي ؛الخػلُم الكلمات املفحاحية:

     JEL: I2،O4 ،C1 ،H5 ، H7ثصييف 

Abstract:  
The aim of this study is to find out the relationship between spending on 

education and economic growth by adopting the ARDL approach (0991-2019). 

The results show that there is a negative inverse relationship between 

government spending on education and economic growth in the long and short 

term, and this is not consistent with economic theory. 

Keywords: education; Economic growth; ARDL; Government spending; Algeria.  
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 ملدمة:  .1

ت ومً املإيذ أن الخػلُم مً خالُ جهذًمه ملىسد ئ ن الػالنت بين الخػلُم والانخفاد غالنت نٍى

هت مباؼشة  بؽشي مخػلم وما ٌؿشظه مً مىانل وظلىيُاث ججاه الػمل والخىظُم واملجخمؼ ٌعهم بىٍش

الخشوج  ئلىفي الىمى الانخفادي، قالخػلُم ًٌدس ي مىلبا احخماغُا وانخفادًا جفبى مً خالله الذُو 

مً بين الذُو التي أغىذ اهخماما خاـا  الجضائش مً دائشة الكهش ودقؼ عجلت الىمى الانخفادي، و 

باملىسد البؽشي قأنشث الضامُت الخػلُم ومجاهدُه وخففذ مبالـ يبيرة لبلىؽ مخشحاث راث حىدة 

ش الىظام الخػلُمي وم ً هزا املىىلو حعاغذ غلى اوػاػ الانخفاد يما أنها ظػذ حاهذة مً أحل جىٍى

الخٍىمي غلى الخػلُم  إلاهكامهل ٌعاهم  :جدذدث مؽٍلت البدث في الاحابت غً العإاُ الشئِس ي الخالي

 ؟الجضائشمػذُ الىمى الانخفادي في  في سقؼ

خكشع هزا العإاُ   ألاظئلت الخالُت: ئلىٍو

 ماهي أهىاع الػائذ مً الخػلُم وماهي مإؼشاجه في الجضائش؟ -

 الىاجج املدلي الاحمالي في الجضائش؟يُل جىىس  -

 غلى الخػلُم بالىمى الانخفادي في الجضائش؟ إلاهكامماهي الػالنت التي جشبي  -

 ًمًٌ ـُاؾت قشلُت الذساظت يما ًلي:  :فسضية.ال1.1

غلى الخػلُم املصخىب ببىاء ظُاظاث اظدثماس وحؽؿُل وأحىس جخىاقو مؼ مخىلباث  إلاهكامن ئ

 عجلت الىمى الانخفادي في الجضائش. املجخمؼ ًذقؼ

الػىائذ املخخلكت للخػلُم و ئظهاس  مداولت غلى الترييز في الذساظت أهذاف جٌمً :بحثأهداف ال.2.1

كه زم جدلُل جىىس الىمى الانخفادي في الجضائش  ئلىجدلُل بػن مإؼشاجه في الجضائش بػذ الخىشم  حػٍش

كه وغىاـشه  ًان بػذ اغىاء ملدت غً حػٍش الخٍىمي غلى الخػلُم في الجضائش ٌعاهم  إلاهكامومػشقت ارا 

 في سقؼ مػذالث الىمى الانخفادي.

كي اغخماد لهذ جم :بحثمىهج ال.3.1 الخدلُلي لػشك الظاهشة املذسوظت واملىهج الٌمي  املىهج الـى

الخٍىمي غلى  إلاهكامالدعاُؤ املىشوح ومػشقت الػالنت بين  غً لإلحابت الهُاس ي في الذساظت الهُاظُت 

 الخػلُم  والىمى الانخفادي في الجضائش.

ُ  املدىس  في سيضها قهذ زالزت مداوس،  ئلى اههعم بدثىا غلى ماهُت الخػلُم مً خالُ الخىشم  ألاو

كه وغىائذه وبػن مإؼشاجه في الجضائش  أما في املدىس  غىاـش الىمى  ئظهاس خاولىا قهذ الثاوي لخػٍش
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ظهاس أزش الػالنت بين ئ ئلىزم جدلُل جىىسه في الجضائش زم جىشنىا في املدىس الثالث الانخفادي ومكهىمه 

  حشاء دساظت نُاظُت.ئائش مً خالُ غلى الخػلُم  والىمى الانخفادي في الجض  إلاهكام

 الحعليم: .2

 .جعسيف الحعليم:1.2

  هت مىظمت عاب الصخق املػشقت وهي ههل مػلىماث ديا ئلىالخػلُم هى غملُت تهذف بىٍش

يعابه خبراث ومهاساث وأهماه ادسايُت وغهلُت ججػله ًدهو أهذاقه ئوميعهت ملخلهي املػشقت و 

فل   (8، ـكدت 2003)ًاغي ،  مخىلباجه. ئلىٍو

  هى غملُت مدعهت ومعخمشة ًجب أن جدىاظب مؼ غمش ونذساث واظخػذاداث املخلهي لخىمُت

ض الهُم الاًجابُت املؿشوظت في مجخمػه. ًاجه وحػٍض ، 2017)خىؼين،  نذساجه واججاهاجه وظلى

ٍت وهزا ًٍىن سأط املاُ ومً هزا املىبر ٌػذ الخػلُم اظدثماس في املىاسد البؽش  (247ـكدت 

ػىي زماسه في جىمُت خُاة ألاقشاد واملجخمػاث. ذ مً غائذه واهخاحُخه َو ٍض )ـلػت،  البؽشي ٍو

 (72، ـكدت 2015-2016

  ت سأط املاُ البؽشي حؿير مكهىم الخػلُم لُفبذ وؽاه انخفادي غهالوي ًشاد بػذ ظهىس هظٍش

ا وأخالنُابه البىاء ال )صساولت ،  خهُهي واملخىاصن للصخق املخػلم غهلُا واحخماغُا وقٌٍش

ل املػلىماث الُه بأظلىب مىظم ومعىش وواضح  (94، ـكدت 2004 مً خالُ غملُت جدٍى

اجه الكشدًت والاحخماغُت واملذسظُت.  (35، ـكدت 2013)الجػاقشة،  في معخٍى

 :ماًلي ئلىجىهعم غىائذ الخػلُم  :العائد مً الحعليم.2.2

ش مهاساث ألاقشاد ومػاسقهم مما ًإدي  :غىائذ ههذًت مباؼشة جدعين  ئلىًٍىن مً خالُ جىٍى

ادة الهذسة الاهخاحُت ودقؼ عجلت الىمى.  (249، ـكدت 2017)خىؼين،  نُامهم بأغمالهم وبالخالي ٍص

هي لِعذ غىائذ مادًت بل غىائذ مً ؼٍل اخش، هي غباسة غً ما ًهذمه الكشد  :غىائذ ؾير مباؼشة

املخػلم مً ابخٍاساث لىظائل الاهخاج ونذسجه غلى جدعين ألاخىاُ الصخُت ورلَ ألن الصخق املخػلم 

أهه ًجُذ جىظُم  ئلىًٍىن لذًه مهاسة ومػاسف خُى الػاداث التي جكخَ بالصخت قُخخلى غنها بااللاقت 

خميز بدعً حػامله مؼ الىاط. الىنذ شي،  ٍو  (169-167، الفكداث 2016)الخٍش

 مً أهم مإؼشاث الخػلُم التي ٌػخمذها الباخثين ماًلي: . مؤشسات الحعليم:3.2

 غذد العٍان في ظً الخمذسط. ئلىوهي وعبت غذد الخالمُز املخمذسظين  :*وعبت الخمذسط
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ذ أو * مخىظي غذد ظىىاث الذساظت: هى مخىظي ظىىاث الخػلُم لألشخاؿ الزًً أغماسهم جٍض

 (4، ـكدت 2018)ؾُذة و ؾُذة ،  ظىت. 15حعاوي 

 ًخٍىن هزا املإؼش مً مٍىهين ًمًٌ اغخمادهما:  :*مإؼش ألامُت

ت -  ظىت  24-15وعبت ألامُت للكئت الػمٍش

ت وعبت -  ظىت وأيثر. 15ألامُت للكئت الػمٍش

هت يمُت ومً املػشوف أن اسجكاع مػذُ أمُت يباس  ُذ املىسد البؽشي بىٍش ًهِغ هزا املإؼش ـس

ادة وعبت ألامُت جإزش ظلبُا غلى  ُذ املىسد البؽشي يمُا وهىغُا ومً املإيذ أن ٍص العً ًخكن مً ـس

 ى الانخفادي وجشقؼ مػذالث الكهش. اهخاحُت غىفش الػمل وجٍىن يداحض أمام جدعين الىم

هفذ به الخمًٌ مً نشاءة ويخابت وقهم مهىؼ نفير ظهل مً معدل الاملام باللساءة والكحابة* : ٍو

ت،  ظىت وما قىم  15وشف العٍان الزًً هم في غمش  ش الخىمُت البؽٍش و اغذاد جهٍش ، ـكدت 2010)قٍش

228) 

ت والجامػُت  : لشنم الهُاس ي للخػلُم* مإؼش ا ًهفذ به مػذالث الالخدام باألوىاس الابخذائُت والثاهٍى

، ـكدت 2018)ؾُذة و ؾُذة ،  مػذالث الخأوير. ئلىومػذُ الخمًٌ مً الهشاءة والٌخابت هزا بااللاقت 

4)  

 : .بعض مؤشسات الحعليم في الجصائس4.2

عاما(  24-15مً الظكان في الشسيحة العمسية  %ًمثل: معدل الاملام باللساءة والكحابة ) 01الشكل 

 (2018-1987للفترة )

 
 باالغخماد غلى بُاهاث البىَ الذولي ينغذاد الباخثئ: مً املصدز
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ت امللمت للهشاءة  دت الػمٍش مً خالُ جدلُلىا للؽٍل هالخظ اسجكاع وعبت العٍان في الؽٍش

ًاهذ  جُا غبر العىىاث في الجضائش خُث  ظىت  %97.43 ئلىلخفل  1987ظىت  %74.33والٌخابت جذٍس

ت أهمُت بالؿت للخػلُم بػذ الاظخػماس مً خالُ الجهىد الجباسة  2018 ورلَ إلغىاء الذولت الجضائٍش

ا والىانت ا الح وامليزاهُت التي جخففها الذولت للخػلُم ظىٍى ت التي املبزولت في غملُاث الـا لبؽٍش

 ًدخىيها نىاع الخػلُم.

-1970ًبين ثعىز جعداد الحالمير املحمدزطين  في الحعليم الابحدائي في الجصائس للفترة ) :2الشكل 

2020)

 
 لإلخفائُاثباالغخماد غلى  الذًىان الىوني  ينغذاد الباخثئمً  : املصدز

جلمُزا ظىت  1689000الابخذائي مً هالخظ مً خالُ الؽٍل اسجكاع غذد الخالمُز في الىىس 

أي أن غذد الخالمُز املشخلت الابخذائُت صاد ب  2020جلمُزا  ظىت   4669417 ئلى لُفل 1970

ؼ الزي غشقخه الجضائش بػذ  ئلىظىت، وهزا ساحؼ  50جلمُز خالُ   2980417 الىمى العٍاوي العَش

ىامل أخشي يالضامُت الخػلُم ومجاهِخه في غ ئلىلاقت الاظخهالُ في قترة العبػُىاث والثماهِىاث باإل 

 الجضائش. 

 (2020-1970ًبين ثعىز عدد الحالمير في العىز املحىطغ والثاهىي في الجصائس للفترة ): 03الشكل 

 
 لإلخفائُاثباالغخماد غلى  الذًىان الىوني  ينغذاد الباخثئمً  : املصدز
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هالخظ مً خالُ املىدنى اسجكاع غذد جالمُز املخىظي بؽٍل يبير خُث بلـ هزا الػذد  

أي أن غذد الخالمُز في الىىس املخىظي   2020ظىت  3123435 ئلىلُفل  1970جلمُزا ظىت  162200

الخهاء دقػخين مً الخالمُز وهي  ئلىظىت، هزا الاسجكاع ٌػىد  50مشة خالُ  18نذ جماغل خىالي 

ت ظىت  6الخيى دسظذ  الذقػت ظىىاث في الىىس الابخذائي والذقػت التي ؼهذث اـالخاث التربٍى

 ظىىاث في الىىس الابخذائي. 5والتي دسظذ  2003/2004

أما الخػلُم الثاهىي هى الاخش غشف جىىسا واسجكاغا غبر العىىاث خُث بلـ غذد الخالمُز في هزا الىىس 

 .  2020جلمُز ظىت  1262641 ئلىلُفل  1970جلمُز ظىت 123400

 ( في الجصائس 2018-1970ثعىز عدد العلبة املسجلين في الجامعة للفترة ) :04الشكل 

 
 لإلخفائُاثباالغخماد غلى  الذًىان الىوني  ينمً اغذاد الباخث : املصدز

 ًدبين مً خالُ املىدنى أن هىاى مشخلخين:

جي الجامػت  :مشخلت الاسجكاع املخىظي  ئلىلُفل هزا الػذد  1970والب ظىت  2800بلـ قيها غذد خٍش

 2000والب حامعي ظىت  408000

جي الجامػت مً  : مشخلت الاسجكاع الٌبير  ئلى 2000والب ظىت  408000هالخظ قيها اسجكاع غذد خٍش

   2018ظىت  9859226

 الاكحصادي: . الىمى3

 .جعسيف الىمى الاكحصادي:1.3

 " ادة املعخمشة في غملُت العلؼ والخذماث املىخجت مً وشف الكشد في مدُي انخفادي  هى الٍض

 (Arrous, 1999, p. 9) مػين."

  ؽتره أن ًإدي ادة اهخاج العلؼ والخذماث التي أهخجها بلذ مػين خالُ قترة مػُىت َو هى ٍص

دعب مػذُ الذخل الكشدي  اسجكاع في مخىظي هفِب الكشد ئلىهزا  مً الذخل الخهُهي ٍو
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يما ًلي: 
 الذخل الىوني

غذد العٍان
، 2019-2018)الهىسـى،  يما ًدعب مػذُ الىمى الانخفادي يما ًلي  

  مػذُ الىمى العٍاوي -: مػذُ همى الذخل الىوني(42ـكدت 

 ٌػشفSchumpeter   ل  الىمى الانخفادي غلى أهه" حؿير حزسي مىخظم ًدذر غلى املذي الىٍى

ادة الٌمُت في املىاسد"  (4، ـكدت 2018-2017)جلمعاوي،  هدُجت للٍض

ادة الىمى واسجكاغه هي  .عىاصس الىمى الاكحصادي:2.3 ًمًٌ الهُى ان الػىاـش التي حعاهم أظاظا في ٍص

يما أن جىقش املىاقعت  (langatte & vanhove, 2001, p. 56) والػمل والخىىس الخٌىىلىجي.سأط املاُ 

 (neil Baily & Farrel, 2006, p. 12 ) واهدؽاسها بين الذُو جشقؼ مً مػذالث الىمى الانخفادي.

 : ( 2019-1970.ثعىز الىاثج املحلي الاحمالي الحليلي في الجصائس خالل الفترة )3.3

( )بامللياز 2019-1970ثعىز الىاثج املحلي الاحمالي الحليلي في الجصائس خالل الفترة ): 05 الشكل زكم

 دًىاز

 
 EViews.10بشهامج باالغخماد غلى مخشحاث  ينغذاد الباخثئمً  : املصدز

ملُاس  8590مً الؽٍل اسجكاع الىاجج املدلي الاحمالي مً  ًخطح:  1993 إلى 1990الفترة مً 

وؼهذث  1991يىدُجت  لبرهامج الخٍىمت ألاُو ظىت  1992ملُاس دًىاس ظىت  8750 ئلى 1991دًىاس ظىت 

بشهامج ملُاس دًىاس بعبب قؽل  8560 ئلىالىاجج املدلي الاحمالي خُث اهخكن  اهخكاك في 1993ظىت 

ملُاس  8560اهخكاك الىاجج املدلي الاحمالي مً قخخميز ب: 1994 إلى 1993الفترة مً  أما الخٍىمت الثاوي

اخخالالث يتزاًذ البىالت واسجكاع  بعبب مجمىغت 1994ملُاس دًىاس ظىت  8490 ئلى 1993دًىاس ظىت 

 .الذًىن الخاسحُت

ملُاس دًىاس  8810الىاجج املدلي الاحمالي مً اسجكؼ في هزه الكترة :  1998 إلى 1995الفترة مً 

وبو مً بشهامج الخػذًل الهٌُلي الثاوي الزي  ، هدُجت1998ملُاس دًىاس ظىت  9740 ئلى 1995ظىت 

 ( 1998ظىت  ئلى 1995الجضائش في الكترة )مً ظىت وشف 
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جاح لبي هالخظ جماغل الىاجج املدلي الاحمالي هدُجت ه: 2000 إلى 1999باليظبة للفترة مً 

ت العىداء.  الخىاصهاث املالُت والىهذًت غلى املعخىي الٌلي وججاوص الازاس العلبُت التي خلكتها الػؽٍش

ملُاس  10750اسجكاع الىاجج املدلي الاحمالي مً ؼهذث هزه الكترة  : 2004 إلى 2001الفترة مً 

ت لبرهامج الاوػاػ 2004ملُاس دًىاس ظىت  12690 ئلى 2001دًىاس ظىت  ، بعبب اجباع الخٍىمت الجضائٍش

 الانخفادي. 

 2005ملُاس دًىاس ظىت  13440الىاجج املدلي الاحمالي مً ًشجكؼ قيها  :2009 إلى2005الفترة مً 

، يما اديهدُجت جبني الجضائش لبرهامج جٌمُلي لذغم الىمى الانخف 2009ملُاس دًىاس ظىت  14710 ئلى

  هدُجت أصمت البتروُ. 2009و 2008هالخظ زباث الىاجج املدلي الاحمالي ظىتي 

 ئلى 2010ملُاس دًىاس ظىت  15230اسجكاع الىاجج املدلي الاحمالي مً  :2014 إلى 2010الفترة مً 

هدُجت اوؽاء الجضائش مخىىا خماظُا ظمي ببرهامج جىوُذ الىمى  2014ملُاس دًىاس ظىت  17300

 الانخفادي 

ملُاس دًىاس ظىت  17940اسجكاع الىاجج املدلي الاحمالي مً ب جخميز :2019 إلى 2015الفترة مً 

ًان هزا هدُجت جبني الجضائش بشهامج خ 2019ملُاس دًىاس ظىت  19130 ئلى 2015 اس ي للخىمُت )مً مو

 (.2019 ئلى 2015

 .الدزاطة اللياطية:4

في نىاع الخػلُم غلى الىمى  إلاهكامظىذسط في هزا البدث أزش . ثلدًم همىذج ومحغيرات الدزاطة: 1.4

باغخماد ظلعلخين  eviews.9باظخخذام بشهامج  ARDLالانخفادي في الجضائش مً خالُ جىبُو مىهجُت 

غلى الخػلُم مؼ أخز احمالي الىاجج  إلاهكامصمىِخين، الاولى هي الىمى الانخفادي والعلعلت الثاهُت هي 

ت لالهكام الخالي غلى  املدلي باألظػاس الثابخت للػملت املدلُت لهُاط الىمى الانخفادي و اليعبت املئٍى

( في 2019-1990لى الخػلُم ورلَ خالُ الكترة )غ إلاهكامالخػلُم مً احمالي الذخل الهىمي لهُاط 

 Worldالجضائش ونذ جم حمؼ املؽاهذاث مً ناغذة بُاهاث البىَ الذولي وباالغخماد غلى املىنؼ 

Indicators (WDI) Development ُتوجخمثل ـُؿت الىمىرج بالػالنت الخال :  

 LGDP =  𝛼   LEDU  +ei 

خم الىثاجج املدلثي الاحمثالي وLGDP خُثث أن  خم  LEDUًمثثل لىؾثاٍس غلثى الخػلثُم مثً  إلاهكثامًمثثل لىؾثاٍس

 ًمثل الخذ الػؽىائي. eiاحمالي الذخل الهىمي و 

https://ar.knoema.com/WBWDI2019Jan
https://ar.knoema.com/WBWDI2019Jan
https://ar.knoema.com/WBWDI2019Jan
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 : ARDLعلى الىمى الاكحصادي في الجصائس باطحخدام همىذج  الحكىمي للحعليم إلاهفاق.كياض أثس 2.4

 ppو  ADFدزاطة اطحلسازية الظالطل باطحخدام كل مً اخحباز  1.2.4

 PP و  ADFباطحخدام اخحباز  (LEDU/LGDP): ًبين دزاطة اطحلسازية الظلظلحين 1حدول 

 : ADFهحائج اخحباز حدز الىحدة 

At Level)عىد املظحىي( 

PLGDP LEDU LGDP  With Constant 

 

 

 

 

 

-7.0883 

 

2.7866 

 

0.8486 

 

t-statistic 
0.0000 1.0000 0.9939  prob 
-7.0631 -1.6850 -0.5115 t-statistic With constant /trend 

 

 

0.0000 0.7412  0.9796 prob 
-1.6614 0.0837 4.2213 t-statistic Without constant /trend 
 0.0909 0.7037  1.0000 prob 

At First difference)عىد الفسق ألاول( 

d (PLGDP) d (LEDU) d (LGDP)  With Constant 

 

 

 

 

 

-6.4965 -2.8608 -6.0036 t-statistic 
0.0000 0.0582 0.0000 prob 
-6.4234 -5.4019 -6.0099 t-statistic With constant /trend 

 

 

0.0000 0.0004 0.0000 prob 
-6.4234 0.6588 -1.6064 t-statistic Without constant /trend 
0.0000 0.8543 0.1012 prob 

 

 (:PPهحائج اخحباز حرز الىحدة )

 At Level)عىد املظحىي( 

PLGDP LEDU LGDP  With Constant 

 

 

 

 

 

-7.0910 1.6257 1.3583 t-statistic 
0.0000 0.9994  0.9986  prob 
-7.0655 -1.1323 -0.8490 t-statistic With constant /trend 

 

 

0.0000  0.9128 0.9535 prob 
-4.1339 11.1255 6.4264 t-statistic Without constant /trend 
0.0001  1.0000  1.0000  prob 
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At First difference 

 )عىد الفسق ألاول(

d (PLGDP) d (LEDU) d (LGDP)  With Constant 

 

 

 

 

 

-47.4304 -1.0248 -6.2435 t-statistic 
0.0001 0.7371 0.0000 prob 

-49.0371 -1.3047 -6.3014 t-statistic With constant /trend 

 

 

0.0000  0.8749 0.0000 prob 
-45.5529  0.9624 -2.8359 t-statistic Without constant /trend 
 0.0000 0.9086  0.0055 prob 

 EViews.10بشهامج باالغخماد غلى مخشحاث  ينغذاد الباخثئمً  : املصدز

جىضح أن املخؿيرجين  PP و  ADFخالُ هخائج اخخباساث حزس الىخذة واملخمثلت في اخخباس  مً

بالىمارج الثالزت )في خالت الثابذ قهي وفي خالت الثابذ والاججاه الػام وبذون الثابذ والاججاه الػام( 

وحىد حزس الىخذة وههبل  ئلىمعخهشة غىذ الكشم ألاُو مما حػلىا هشقن قشلُت الػذم التي حؽير 

، يما أن املخؿيراث ال  حعخهش غىذ الكشوم مً الذسحت الثاهُت وحجم الكشلُت البذًلت غىذ الكشم ألاُو

 .ARDLمؽاهذة مما ٌعمذ لىا بخىبُو مىهجُت 30الػُىت ٌعاوي 

  وثحدًد زثبه: ARDL.ثلدًس همىذج الاهحداز الراجي للفجىات الصمىية املىشعة املحباظئة 2.2.4

 ARDL ثلدًس همىذج الاهحداز الراجي للفجىات الصمىية املىشعة املحباظئةًبين : 2حدول 

Number of models evalulated: 20 

Selected Model: ARDL(4, 0) 

Note: final equation sample is larger than selection sample 

Prob.*   t-Statistic Std. Error Coefficient Variable 

0.0000 

0.0001 

0.0019 

0.0018 

22.51159 

-4.807137 

-3.577962 

-3.607789 

0.050530 

0.017124 

0.011336 

0.025078 

1.137504 

-0.082319 

-0.040559 

-0.090477 

LGDP(-1) 

LGDP(-2) 

LGDP(-3) 

LGDP(-4) 
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0.0022 -3.515793 0.459812 -1.616604 LEDU 

R-squared 0.994030             Mean dependent var 12.86643 

Adjusted R-squared    0.992537              S.D. dependent var 0.143430 

S.E. of regression 0.012391             Akaike info criterion -5.744544 

Sum squared resid 0.003071             Schwarz criterion -5.454214 

Log likelihood 80.67907             Hannan-Quinn criter -5.660939 

F-statistic 665.9628             Durbin-Watson stat            1.960813 

Prob(F-statistic) 0.000000 

 EViews.10بشهامج باالغخماد غلى مخشحاث  ينغذاد الباخثئمً  : املصدز

همىرج جم جهُُمه ونذ جم اخخُاسه  20يأقمل همىرج مً بين  ARDL(4,0)الىمىرج املخخاس هى 

 يدذ أغلى. 4مؼ جدذًذ قتراث إلابىاء  AICبىاء غلى مػُاس املػلىماجُت 

أي أن املخؿيرة  %99 ًظهش أن مػامل الخدذًذ ٌعاوي  ARDLمً خالُ هخائج جهذًش همىرج 

جذخل لمً  %1وجبهى وعبت  %99غلى الخػلُم( جكعش الىمى الانخفادي بيعبت   إلاهكاماملعخهلت )

هامؾ الخىأ وهي مخؿيراث أخشي لم جذسج في الىمىرج أو أخىاء اسجٌبذ أزىاء الهُاط وغلى الػمىم هى 

ت، يما هالخظ أن نُمت اخخباس قِؽش املدعىبت  هامؾ خىأ نلُل حذا داللت غلى نىة الىمىرج الخكعيًر

ت. 665.96 حعاوي   وهي أيبر مً هظيرتها الخشحت، أي أن الىمىرج يٍل مالئم وله داللت مػىٍى

 : Bounds test اء الحكامل املشترك باطحخدام.اخحباز احس 3.2.4

  Bounds test از الحكامل املشترك باطحخداماخحب: 3حدول 

ARDL Bounds Test 

Test Statistic Value k 

F-statistic 8.434944 1 

Critical Value Bounds 

Significance 

10% 

5% 

2.5% 

1% 

I0 Bound 

4.04 

4.94 

5.77 

6.84 

I1 Bound 

4.78 

5.73 

6.68 

7.84 
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 EViews.10بشهامج باالغخماد غلى مخشحاث  ينغذاد الباخثئمً  : املصدز

غىذ معخىي  I(1)أيبر مً الهُم الخشحت الػظمى  8.43املدعىبت حعاوي  Fهالخظ أن اخفائُت 

ت   رن هشقن قشك الػذم وههبل الكشلُت البذًلت التي حؽيرئ 1%و %2.5و %5و %10مػىٍى

هي مخؿيراث مخٍاملت مػا وجخدهو بُنها  (EDU)غلى الخػلُم  إلاهكامو  (GDP)بأن الىمى الانخفادي 

ت  اث املػىٍى ل غىذ معخٍى  %1، %2.5، %5، %10غالنت جىاصن في ألاحل الىٍى

 .ثلدًس العالكة في املدي العىيل: 4.2.4

لت ألاحل بين  غلى الخػلُم والىمى الانخفادي  إلاهكامبػذما جأيذها مً وحىد غالنت جىاصهُت  وٍى

ًالخالي: لت ألاحل   ظىهىم بخهذًش الػالنت وٍى

 ثلدًس العالكة في ألاحل العىيل : 4حدول 

Long Run Coefficients 

Prob.    t-Statistic Std. Error Coefficient Variable 

0.0118 -2.770420 7.693026 -21.312911 LEDU 

0.0000 241.149947 0.053929 13.004966 C 

 EViews.10بشهامج باالغخماد غلى مخشحاث  ينغذاد الباخثئمً  : املصدز

غلى الخػلُم  إلاهكامهالخظ أن املػلمت الخاـت باملخؿير املعخهل  04مً خالُ الجذُو سنم 

(LEDU)  ت وهزا ًذُ غلى أن املخؿير املعخهل الزي هى غلى الخػلُم ًإزش في الىمى  إلاهكاممػىٍى

 الانخفادي في الجضائش خالُ قترة الذساظت.

غلى  إلاهكاموهزا ًذُ غلى أن  21.31-غلى الخػلُم ظالبت حعاوي  إلاهكامؼاسة مػلمت ئن ئ

ل في الجضائش وهزه الىخائج ؾير الخػلُم ًإزش بفكت ظلبُت غلى الىاج ج املدلي الاحمالي في املذي الىٍى

ت الانخفادًت.  مهبىلت انخفادًا قهي جخالل الىظٍش

ً في املدي اللصير )همىذج ثصحيح5.2.4  (ECM  الخعأ .ثلدًس العالكة بين املحغيًر

 العالكة في املدي اللصير بين املحغيرثين :5حدول 

ARDL Cointegrating And Long Run Form 

Dependent Variable: LGDP 

Selected Model: ARDL(4, 0) 
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Sample: 1990 2019 

Included observations: 26 

Cointegrating Form 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob 

D(LGDP(-1)) 0.213355 0.051571 4.137105 0.0005 

D(LGDP(-2)) 0.131036 0.035284 3.713806 0.0014 

D(LGDP(-3)) 0.090477 0.025078 3.607789 0.0018 

D(LEDU) -1.616604 0.459812 -3.515793 0.0022 

CointEq(-1) -0.075851 0.020171 -3.760360 0.0012 

Cointeq = LGDP - (-21.3129*LEDU + 13.0050 ) 

 EViews.10بشهامج باالغخماد غلى مخشحاث  ينغذاد الباخثئمً  : املصدز

ت اخفائُا لًٌ اؼاستها ظالبت ) إلاهكاممً خالُ الجذُو هالخظ أن مػلمت  -غلى الخػلُم مػىٍى

غلى الخػلُم في الجضائش ًإزش بفكت ظلبُت غلى الىمى الانخفادي في  إلاهكام( وهزا ًذُ غلى أن 1.61

 ألاحل الهفير.

ت غىذ معخىي  0.07-ان مػلمت مػامل جصخُذ الخىأ حعاوي  واؼاستها ظالبت  %5وهي مػىٍى

إيذ صخت الػالنت الخىاصهُت في املذي الهفير يما أن الُت جصخُذ الخىأ مىحىدة قهُمت  ذ ٍو وهزا ًٍض

لذ   ئلىجٌؽل غً ظشغت غىدة مػذُ الىمى الانخفادي  وهي %7.58 ئلىمػامل الخصخُذ التي ـو

ل  .نُمخه الخىاصهُت في ألاحل الىٍى

 .الحأكد مً طالمة الىمىذج باحساء الاخحبازات اللياطية:6.2.4

 Test  LM* اخحباز الازثباط الراجي بين ألاخعاء 

 : ًبين اخحباز الازثباط الراجي بين ألاخعاء6حدول 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

0.8621 Prob. F(2,18) 0.149591 F-statistic 

0.8085 Prob. Chi-Square(2) 0.425085 Obs*R-squared 

 EViews.10بشهامج باالغخماد غلى مخشحاث  ينغذاد الباخثئمً  : املصدز
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رن هشقن ئ 0.05وهي أيبر مً  prob chi-square(2)=0.80هالخظ مً الجذُو أن نُمت 

 بين ألاخىاء الكشلُت البذًلت وههبل قشلُت الػذم الهائلت بأهه ال جىحذ مؽٍلت اسجباه راحي حعلعلي

 *اخحباز عدم ثبات )ثجاوع( ثباًً الخعأ العشىائي:

 اخحباز اخحالف الحباًً :7حدول 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 

F-statistic 1.548580 Prob. F(5,20) 0.2200 

Obs*R-squared 7.256465 Prob. Chi-Square(5) 0.2023 

Scaled explained SS 4.303129 Prob. Chi-Square(5) 0.5066 

   EViews.10بشهامج باالغخماد غلى مخشحاث  ينغذاد الباخثئمً  : املصدز

واظدىادا غلى الجذُو هجذ أن الاخخماُ املهابل  Breusch-Pagan-Godfreyاغخمذها غلى اخخباس 

يما أن الاخخماُ املهابل إلخفائُت  0.05وهى أيبر مً  0.20 ٌعاوي   ( obs*R-squared)إلخفائُت 

رن هشقن الكشلُت البذًلت وههبل قشك الػذم الزي ًىق ئ 0.05وهى أيبر مً  0.22قِؽش ٌعاوي 

 غلى وحىد ججاوغ الخباًً.

  اخحباز الحىشيع العبيعي:*

 اخحباز ثىشيع البىاقي : 8حدول 

0.941261 Probability 

0.121070 Jaque Bera 

 EViews.10بشهامج باالغخماد غلى مخشحاث  ينغذاد الباخثئمً  : املصدز

 %5وهي أنل مً هظيرتها الخشحت غىذ معخىي  0.12حعاوي  jarque-Beraهالخظ أن اخفائُت 

ومىه هشقن الكشلُت  0.05أيبر مً  وهي0.94 حعاوي  jarque-Beraالخاـت ب  probabilityيما أن 

 البذًلت وههبل قشلُت الػذم وههُى أن ظلعلت البىاقي جدبؼ الخىصَؼ الىبُعي.

 اخحباز املجمىع التراكمي للبىاقي:*

لىخأيذ أن الىمىرج ال ًدخىي غلى أي حؿيراث هٍُلُت وعخخذم اخخباس املجمىع الترايمي للبىاقي 

 البىاقي في الؽٍلين الخالُين: واخخباس املجمىع الترايمي ملشبػاث
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:اخحباز املجمىع التراكمي ملسبعات 07الشكل         اخحباز املجمىع التراكمي للبىاقي   : 06الشكل

 البىاقي
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-0.4

0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

CUSUM of Squares 5% Significance 
 EViews.10بشهامج باالغخماد غلى مخشحاث  ينغذاد الباخثئمً  : املصدز

خىاحذ  ًخطح مً الؽٍلين أن املػامالث املهذسة للىمىرج معخهشة هٍُلُا خالُ قترة الذساظت ٍو

ً داخل الخذود الخشحت غىذ معخىي مػىىي  وهزا ًإيذ أهه ًىحذ  %5الؽٍل البُاوي لالخخباٍس

ل والهفير. خىضح أهه ًىحذ اوسجام ما بين هخائج املذي الىٍى  اظخهشاس في الىمىرج ٍو

ىا دساظت نُاظُت ملػشقت أزش : .خاثمة5 غلى الخػلُم غلى الىاجج املدلي  إلاهكامفي هزا البدث أحٍش

( ونذ اظخخذمىا مىهج الاهدذاس الزاحي لكتراث الابىاء 2019-1990الاحمالي في الجضائش خالُ الكترة )

لىا  ARDLاملىصغت)  الىخائج الخالُت: ئلى( وجـى

اسجكاغا مخىاـال سؾم الفذماث الىكىُت بعبب البرامج  غشف الىاجج املدلي الاحمالي في الجضائش  -

ت التي دغمذ الىمى الانخفاديالخى  ؛مٍى

جي الجامػت في الجضائش اسجكاغا مخىاـال خالُ الكترة ) - -1990ؼهذ غذد الخالمُز وغذد خٍش

 ؛جضاًذ غذد العٍان وغىامل أخشي يالضامُت الخػلُم ومجاهِخه في الجضائش ئلى( وهزا ًشحؼ 2019

ل والهفيرغلى الخػلُم(  إلاهكاماملخؿيرة املعخهلت )  - ت في ألاحل الىٍى   ؛مػىٍى

غلى الخػلُم والىاجج املدلي الاحمالي في  إلاهكامجظهش الىخائج وحىد غالنت غٌعُت ظالبت بين  -

ل واله  ؛فير في الجضائشاملذي الىٍى

ئُا وهزا ٌػني أن اؼاسجه ظالبت وهى مػىىي اخفا 0.07-ن مػامل خذ جصخُذ الخىأ ٌعاوي ئ -

 ؛الخىاصن في املذي البػُذ ًصدح ابخػاد الىمى الانخفادي غً

ل والهفير.  -  ًىحذ اظخهشاس للىمىرج املذسوط واوسجام ما بين هخائج املذي الىٍى
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مً خالُ الىخائج العابهت هشقن قشلُت الذساظت ألن الجضائش لم حؿكل غً أهمُت بىاء 

ظُاظاث الدؽؿُل والاظدثماس، بل اظدثمشث في سأط املاُ البؽشي مً خالُ جىقير الخػلُم املجاوي 

والضامُخه وساحػذ ظلم أحىس التربُت بدُث جم سقؼ أحىس مىظكي التربُت يما أنها خففذ ميزاهُت 

ال أنها لم جدهو ألاهذاف املشحىة بل غلى الػٌغ أظهشث الىخائج وحىد غالنت ئة لفالح الخػلُم، يبير 

ل والهفير أي أن   إلاهكامغٌعُت ظالبت بين الخػلُم والىمى الانخفادي غلى ًل مً املذي الىٍى

 الخٍىمي غلى الخػلُم لم ًشقؼ مػذُ الىمى الانخفادي.

الخٍىمي غلى الخػلُم والىمى الانخفادي في الجضائش  إلاهكامهكعش الػالنت الػٌعُت العالبت بين 

بمػل الجاهب الىىعي لىخائج الخدفُل الػلمي وحىدة الخػلُم وجىحُه خاملي الؽهاداث الػلمُت 

لػمل غذم وحىد جىاقو بين مخشحاث الخػلُم وظىم ا ئلىللػمل خاسج جخففاتهم الذساظُت باإللاقت 

ألامش الزي ًكانم مؽٍلت البىالت التي ًيخج غنها اهدؽاس الكهش واهخكاك املعخىي املػِش ي والهىة 

ًاث وبالخالي اهخكاك امليزاهُت الػامت للذولت واهدؽاس  الؽشائُت التي جدعبب في اهخكاك أسباح الؽش

 ظاهشة هجشة ألادمؿت.

لىا الاكتراحات والحىصيات:  ُاث التي مً لُه مً هئمً خالُ ما جـى خائج ًمًٌ أن ههذم بػن الخـى

 :ؼأنها أن حعاهم في جدعين الخػلُم

مىايبت الخىىس في ًل املجاالث الػلمُت مً خالُ اغخماد الاظتراجُجُاث والىظائل وألاظالُب  -

ش مهاساث الىالب في البدث والخكٌير  ؛الخذًثت في غملُت الخػلم لخىٍى

مخىلباث ظىم الػمل الجضائشي قُجب اغادة بىاء الخشؿ غلى مالئمت مخشحاث الخػلُم مؼ  -

ظُاظاث اظدثماس وحؽؿُل وأحىس جخىاقو مؼ مخىلباث املجخمؼ وجهلل مً وعبت البىالت وهجشة 

ُى   ؛جدهُو همى انخفادي ئلىألادمؿت للـى

ؼشاى حمُؼ املإظعاث اًجب اغادة الىظش في الاظتراجُجُاث والبرامج الخػلُمُت ورلَ ب -

 ؛الترييز غلى الىىغُت في الخػلُموالجامػُت و الخػلُمُت 

ت. - ً املنهي لخىقير ًذ غاملت راث حىدة جذغم املخىىاث الخىمٍى ش الخٍٍى  الػمل غلى جىٍى
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 حامػت مىخىسي نعىىُىت

 ( .انخفادًاث الخػلُم في 2016-2015ظمُت ـلػت .) الجضائش دساظت نُاظُت، أوشوخت
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 ( .أزش الاظدثماس في الخػلُم غلى الىمى الانخفادي في الجضائش 2018قلت ؾُذة، وقىصٍت ؾُذة .)

مجلت هماء لالنخفاد (. 2014-1980خالُ الكترة)  ARDL"دساظت نُاظُت باظخخذام همىرج 

 .(1)الػذد2والخجاسة، املجلذ 

 ( .أزش الهشوك املفشقُت غلى الىمى الانخ2019-2018وقاء الهىسـى .) فادي دساظت خالت

، أوشوخت ديخىساه. ًلُت الػلىم الانخفادًت وغلىم الدعُير 2017-1980الجضائش خالُ الكترة 

ت، جلمعان   .الجضائش: حامػت أبي بٌش بلهاًذ-والػلىم الخجاٍس

 ( .دساظت نُاظُت للػالنت بين الخػلُم والىمى الانخفادي في الجضائش. 2017ًىظل خىؼين .)

ت، املجلذ مجلت الانخفاد   .(1)الػذد 8والخىمُت البؽٍش
 .المالحق:7

دزاطة اطحلسازية الظلظلحين   : 02حدول 

(LEDU/LGDP)  باطحخدام اخحبازADF 

 EViews.10مخشحاث بشهامج املصدز: 

 

 

UNIT ROOT TEST  RESULTS  TABLE (ADF)    
Null Hypothesis: the variable has a unit root    
 At Level      
  LGDP LEDU PLGDP   
With 
Constant 

t-
Statistic 

 0.8486  2.7866 -7.0883   
 Prob.  0.9939  1.0000  0.0000   
  n0 n0 ***   
With 

Constant 

& Trend  

t-

Statistic 

-0.5115 -1.6850 -7.0631   
 Prob.  0.9796  0.7412  0.0000   
 

 
 

 

 n0 n0 ***   
Without 
Constant 

& Trend  

t-
Statistic 

 4.2213  0.0837 -1.6614   
 Prob.  1.0000  0.7037  0.0909   
  n0 n0 *   
 At First 

Difference 

    
  d(LGDP) d(LEDU)         d(PLGDP   
With 

Constant 

t-

Statistic 

-6.0036 -2.8608 -6.4965   
 Prob.  0.0000  0.0582  0.0000   
  *** * ***   
With 

Constant 

& Trend  

t-

Statistic 

-6.0099 -5.4019 -6.4234   
 Prob.  0.0000  0.0004  0.0000   
  *** *** ***   
Without 

Constant 
& Trend  

t-

Statistic 

-1.6064  0.6588 -6.5704   
 Prob.  0.1012  0.8543  0.0000   
  n0 n0 ***   
Notes:      
a: (*)Significant at the 10%; (**)Significant at the 5%; 

(***) Significant at the 1% and (no) Not Significant   b: Lag Length based on AIC     
c: Probability based on MacKinnon (1996) one-sided 

p-values. 

 

 

دزاطة اطحلسازية الظلظلحين  : 01حدول  

(LEDU/LGDP)  باطحخدام اخحبازPP 
UNIT ROOT TEST  RESULTS  TABLE (PP)    
Null Hypothesis: the variable has a unit root    
 At Level      
  LGDP LEDU P LGDP   
With 
Constant 

t-Statistic  1.3583  1.6257 -7.0910   
 Prob.  0.9986  0.9994  0.0000   
  n0 n0 ***   
With 

Constant 

& Trend  

t-Statistic -0.8490 -1.1323 -7.0655   
 Prob.  0.9535  0.9128  0.0000   
  n0 n0 ***   
Without 
Constant 

& Trend  

t-Statistic  6.4264  11.1255 -4.1339   
 Prob.  1.0000  1.0000  0.0001   
  n0 n0 ***   
 At First Difference     
  d(LGDP) d(LEDU) d(PLGDP)   
With 

Constant 

t-Statistic -6.2435 -1.0248 -47.4304   
 Prob.  0.0000  0.7371  0.0001   
  *** n0 ***   
With 

Constant 

& Trend  

t-Statistic -6.3014 -1.3047 -49.0371   
 Prob.  0.0000  0.8749  0.0000   
  *** n0 ***   
Without 

Constant 
& Trend  

t-Statistic -2.8359  0.9624 -45.5529   
 Prob.  0.0055  0.9086  0.0000   
  *** n0 ***   
Notes:      
a: (*)Significant at the 10%; (**)Significant at the 5%; (***) 

Significant at the 1% and (no) Not Significant   b: Lag Length based on AIC     
c: Probability based on MacKinnon (1996) one-sided p-

values. 

 

 EViews.10مخشحاث بشهامج املصدز: 
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ثلدًس همىذج الاهحداز الراجي للفجىات  :04 حدول 

 ARDLالصمىية املىشعة املحباظئة 
 

Dependent Variable: LGDP   
Method: ARDL    
Date: 04/26/21   Time: 23:17   
Sample (adjusted): 1994 2019   
Included observations: 26 after adjustments  
Maximum dependent lags: 4 (Automatic selection) 
Model selection method: Akaike info criterion (AIC) 
Dynamic regressors (4 lags, automatic): LEDU   
Fixed regressors: C   
Number of models evalulated: 20  
Selected Model: ARDL(4, 0)   
Note: final equation sample is larger than selection sample 

     

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.*   

     

     
LGDP(-1) 1.137504 0.050530 22.51159 0.0000 
LGDP(-2) -0.082319 0.017124 -4.807137 0.0001 
LGDP(-3) -0.040559 0.011336 -3.577962 0.0019 
LGDP(-4) -0.090477 0.025078 -3.607789 0.0018 

LEDU -1.616604 0.459812 -3.515793 0.0022 
C 0.986439 0.259427 3.802374 0.0011 
     

     
R-squared 0.994030     Mean dependent var 12.86643 
Adjusted R-
squared 

0.992537     S.D. dependent var 0.143430 
S.E. of 

regression 

0.012391     Akaike info criterion -5.744544 
Sum 

squared 

resid 

0.003071     Schwarz criterion -5.454214 
Log 

likelihood 

80.67907     Hannan-Quinn 

criter. 

-5.660939 
F-statistic 665.9628     Durbin-Watson stat 1.960813 
Prob(F-
statistic) 

0.000000    
     

 EViews.10مخشحاث بشهامج املصدز: 

 : ًىضح ثلدًس العالكة في ألاحل العىيل06حدول 
Long Run Coefficients 

     

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    

     

     
LEDU -21.312911 7.693026 -2.770420 0.0118 

C 13.004966 0.053929 241.149947 0.0000 
     

 EViews.10مخشحاث بشهامج املصدز: 

 
 
 
 
 

 

اخحباز الحكامل املشترك باطحخدام  : 03حدول 

 Bound testمىهج 
ARDL Bounds Test   
Date: 04/26/21   Time: 23:19   
Sample: 1994 2019   
Included observations: 26   
Null Hypothesis: No long-run relationships exist 

     

     
Test Statistic Value k   

     

     
F-statistic  8.434944 1   

     

     
     

Critical Value Bounds   
     

     
Significance I0 Bound I1 Bound   

     

     
10% 4.04 4.78   
5% 4.94 5.73   
2.5% 5.77 6.68   
1% 6.84 7.84   

     

 EViews.10بشهامج  مخشحاثاملصدز: 

: ًبين العالكة في املدي اللصير بين 05حدول 

 املحغيرثين
ARDL Cointegrating And Long Run Form  
Dependent Variable: LGDP   
Selected Model: ARDL(4, 0)   
Date: 04/26/21   Time: 23:19   
Sample: 1990 2019   
Included observations: 26   

Cointegrating Form 
     

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    

     

     
D(LGDP(-

1)) 

0.213355 0.051571 4.137105 0.0005 
D(LGDP(-

2)) 
0.131036 0.035284 3.713806 0.0014 

D(LGDP(-
3)) 

0.090477 0.025078 3.607789 0.0018 
D(LEDU) -1.616604 0.459812 -3.515793 0.0022 

CointEq(-1) -0.075851 0.020171 -3.760360 0.0012 
     

     
    Cointeq = LGDP - (-21.3129*LEDU + 13.0050 ) 

   

 EViews.10مخشحاث بشهامج املصدز: 
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 ًبين اخحباز الازثباط الراجي بين ألاخعاء : 08حدول 

 EViews.10مخشحاث بشهامج املصدز: 

 : ًبين اخحباز ثىشيع البىاقي1شكل ال

0

1

2

3

4

5

6

-0.02 -0.01 0.00 0.01 0.02 0.03

Series: Residuals
Sample 1994 2019
Observations 26

Mean      -4.91e-16
Median  -1.23e-05
Maximum  0.026776
Minimum -0.023036
Std. Dev.   0.011083
Skewness   0.167136
Kurtosis   3.004361

Jarque-Bera  0.121070
Probability  0.941261

 
 EViews.10مخشحاث بشهامج املصدز: 

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     

     
F-statistic 0.149591     Prob. F(2,18) 0.8621 
Obs*R-
squared 

0.425085     Prob. Chi-
Square(2) 

0.8085 
     

 : اخحباز اخحالف الحبا07ًًحدول 
Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 

     

     
F-statistic 1.548580     Prob. F(5,20) 0.2200 
Obs*R-

squared 

7.256465     Prob. Chi-

Square(5) 

0.2023 
Scaled 

explained SS 

4.303129     Prob. Chi-

Square(5) 

0.5066 
     

 EViews.10مخشحاث بشهامج املصدز: 
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مقارهت بالدول العربيت ر ع إلادارة إلالكتروهيت في الجزائقراءة في املؤظراث الدوليت لىاق

 الىاجحت )دول مجلض الخعاون الخليجي أهمىذجا(.

A Reading in International Indicators of the Reality of E-Management in 

Algeria Compared to the Successful Arab Countries (GCC Countries As a 

Model) 

 2ًزيدقادة ، 1مىالياعمر 
 saida.dz-amar.moulai@univ  ،لُُم أداء املؤظعاثإداسة وجمخبر  ، ، الجضائش  حاملت ظلُذة 1

  saida.dz-kada.yazid@univ، الجضائش ، مخبر إداسة وجلُُم أداء املؤظعاث حاملت ظلُذة ، 2
 

خ الاظخالم:  :                14/08/2021جاٍس خ اللبٌى خ اليؽش:               28/11/2021جاٍس  31/12/2021جاٍس
 



 ملخص: 

ت في مجاٌ إلاداسة الحالُت الذساظت  تهذف ذٌو مجلغ هت بإلالىتروهُت ملاس إلى جلُُم الخجشبت الجضائٍش

ش مؤؼشاث   كلى بىاء ، الخلاون الخلُجي  . 2020هُئت ألامم املخدذة لعىت  جلٍش

ىخائج أن حمُم دٌو مجلغ الخلاون الخلُجي كذ كؼلذ أؼىاػا هبيرة في مشاخل بىاء الأؿهشث  

د لخدعين حىدة جضاٌ الجضائش جظاكف الجهى ال خين  ملاسهت بباقي الذٌو اللشبُت، في  إلالىتروهُت  مىـىمت إلاداسة 

 .هاخذمات

جىمُةةةت  ؛املؽةةةاسهت إلالىتروهُةةةت ؛دٌو مجلةةةغ الخلةةةاون الخلُجةةةي ؛جضائةةةشال ؛ىتروهُةةةتلإلاداسة إلا  الكلمـــاث املحخا:يـــت:

 .الحيىمت إلالىتروهُت

 .JEL: M15  ،O38جصييف 

Abstract: 
The present study aims to evaluate the Algerian experience in the field of e-

management compared to the GCC countries, based on the indicators of the 

United Nations report of 2020. 

The results showed that all GCC countries have made big strides in the 

stages of building the e-management system compared to other Arab countries, 

while Algeria is still doubling efforts to improve the quality of its services. 
Keywords: E-management; Algeria; GCC countries; E-participation; E-

Government development. 

Jel Classification Codes: M15; O38. 
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 . مقدمت: 1

دفلذ الخؼىساث الىبيرة واملخالخلت في املجاٌ الخىىىلىجي إلى إكادة هـش دٌو اللالم في همارج 

برامجها مً الخلىُاث الحذًثت دكما ل خدلُم أكص ى اظخفادة ممىىتأكمالها وأظلىب جلذًم خذماتها، ل

ت اللشبُت هغيرها مً الذٌو إلى جبني الخىىىلىحُا الحذًثت ، واظخجابت لزلً بادسث الذٌو الخىمٍى

تألاكماٌ  إهجاص الخدٌى في و  ظلُا منها ، زتاخذإلىتروهُت أهثر مً ألاظالُب الخللُذًت إلى أظالُب  إلاداٍس

م إلالىتروهُت،  إلى جدلُم الخميز في أدائها بصفت معخمشة والتي كبر جبىيها ملجمىكت واظلت مً املؽاَس

ت وجىفير خاللها إلى جبتهذف مً  حىدة  دعينخبملاًير فىُت كالُت ل هاخذماتعُؽ إلاحشاءاث إلاداٍس

 .الحُاة في املجخملاث

مىـىمت إلاداسة إلالىتروهُت في صىسة أؼىاػا هبيرة في بىاء بلع الذٌو اللشبُت  كذ كؼلذو 

إلاكلُمي واللشبي لعىىاث دٌو مجلغ الخلاون الخلُجي العخت، التي اخخلذ املشاهض ألاولى كلى املعخىي 

ش هُئت ألامم املخدذة وأصبدذ همارج ًُ  بها، في خين ماصالذ دٌو  دخزيكذة خعب ما أؼاسث إلُه جلاٍس

 الذٌو املخلذمت.ملىاهبت جظاكف الجهىد  ش أخشي والجضائ

 وكلى طىء ما ظبم جخلخص مؽيلت الذساظت فُما ًلي:

دول مجلض الخعاون هجحت الخجربت الجزائريت في إلادارة إلالكتروهيت مقارهت ب إلى أي مدي

 ؟الخليجي

 ولإلحابت كلى هزه إلاؼيالُت هلترح الفشطُت الخالُت:

هىاك جحصً في جطبيق إلادارة إلالكتروهيت في الجزائر وفقا ملؤظراث ألامم املخحدة لصىت 

 مقارهت بدول مجلض الخعاون الخليجي. 2020

 ت:الدراش أهميت 1.1

ذساظت مً خذازتها وىنها الذساظت الىخُذة التي وكفذ كىذ معخىي إلاداسة الأهمُت جيبم 

اكخمادا كلى  إلالىتروهُت في الجضائش ملاسهت بذٌو مجلغ الخلاون الخلُجي )كلى خذ كلم الباخثين(،

ت إلالىتروهُت أخزًً بلين الاكخبا2020أخذر إلاخصائُاث الذولُت ) س أزش حائدت وىسوها كلى ( للجاهٍض

 الخصيُف الذولي.

 تهذف الذساظت الحالُت إلى: أهداف الدراشت: 2.1

 ؛إلالىتروهُت مجاٌ إلاداسةفي الخجاسب اللشبُت هم ىؽف كً املعخىي الحالي ل ال 
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 ش الخلٍشف ب الفشكُت التي  ومؤؼشاجه 2020إلالىتروهُت لعىت ألامم املخدذة خٌى الحيىمت هُئت خلٍش

 ُبني كليها؛

 ت في مجاٌ الخدٌى الشكمي ملاسهت ب دٌو مجلغ الذٌو اللشبُت الىاجحت )جلُُم الخجشبت الجضائٍش

 ؛(الخلاون الخلُجي

 مىهجيت الدراشت: 3.1

الزي فشطخه ػبُلت املىطىق، هما جم املىهج الىصفي  كخمذ الباخثانالذساظت الخدلُم أهذاف 

ش   ذساظت، وكذ جم جلعُم ال2020-2010ما بين  تألامم املخدذة للحيىمت إلالىتروهُالاكخماد كلى جلاٍس

 :واآلحي سئِعُين كعمينإلى 

:  اللعم  ًدىاٌو إلاػاس الىـشي لإلداسة الالىتروهُت.ألاٌو

ش  لإلداسة إلالىتروهُت في الذٌو مدل الذساظتالىطم الشاهً  إلىًخؼشق  الثاوي: اللعم مً خالٌ جلٍش

 .2020ألامم املخدذة لعىت 

  الدراشاث الصابقت: 4.1

في  الدول العربيت ودورهاواقع إلادارة إلالكتروهيت في، بلىىان اعمر مىالي وقادة ًزيد دساظت

إلى ، والتي هذفذ (2020)  -2018لصىت  قراءة في مؤظراث ألامم املخحدة- الخىميت املصخدامت دعم

في الذٌو اللشبُت دكم الخىمُت املعخذامت في  ومذي معاهمتهاملشفت واكم جؼبُم إلاداسة الالىتروهُت 

ش هُئت املجاٌ الالىتروويالشائذة في   ، وجىصلذ2018املخدذة لعىت  ألامم، باالكخماد كلى مؤؼشاث جلٍش

إلاماساث اللشبُت دولت وفي ملذمتها  العىت دٌو مجلغ الخلاون الخلُجيول  أنإلى هخائج الذساظت 

الذٌو  ملاسهت بباقي ها الاكخصادي وجىمُتها املعخذامتالىترووي ًذكم همى  خميز بأفظل أداءج ،املخدذة

 . اللشبُت

قراءة في  :بالجزائر يتالالكتروه تالحكىم تواقع جاهزي بلىىان، شليم ا:ماطدساظت 

ُت الالىتروهجدذًذ املياهت  إلى، والتي هذف مً خاللها (2019) 2018–2003، واملعيقاث املؤظراث

، باالكخماد كلى أمامهاللجضائش في الخصيُفاث اللاملُت وفُما جخمثل الصلىباث وامللُلاث التي جلف 

ش هُئت  فؽل  إلى، وجىصلذ هخائج الذساظت 2018 إلى 2003املخدذة مً ظىت  ألامممؤؼشاث جلاٍس

لها الشكمُت ت في مؽاَس مجمىكت مً الصلىباث واللشاكُل إلى العبب في رلً َلىد و  ،الحيىمت الجضائٍش
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ومً ابشص هزه اللشاكُل طلف الىعي  ،التي مىلذ الجضائش مً مىاهبت الخدىالث والخغيراث املدعاسكت

 ظىء اظخغالٌ الىفاءاث. إلىالخىىىلىجي وهزا الخىف مً الخغُير باإلطافت 

-بين الىاقع واملؤمىل  إقامت الحكىمت إلالكتروهيت في الجزائر، بلىىان غحص ي جىفيقاظت دس 

، والتي (2019) -ومخطلباث الحكىمت إلالكتروهيت باالشخعاهت بىمىذج ألامم املخحدة في قياس جطىر 

مذي جلذم الجضائش في مجاٌ اللمل إلالىترووي واملخؼلباث الىاحب هذف مً خاللها إلى ملشفت 

ت  كلى مم بلع الذٌو املخلذمت  اوملاسهتهفلالت، ججعُذها مً أحل جدلُم خيىمت إلىتروهُت حضائٍش

ش  اثاظخخذام مؤؼش ب الذوليو  املعخىي إلاكلُمي وهؽفذ هخائج  ،2018لعىت  ألامم املخدذةهُئت جلٍش

ت في اظخغالٌ جىىىلىحُا املللىماث والاجصاالث املالذساظت كً جأخش  في ؤظعاث الىػىُت الجضائٍش

وجخلف البيُت الخدخُت  إلى جذوي معخىي الخذماث إلالىتروهُت أظاظاالزي ًشحم ، و جلذًم الخذماث

 .لالجصاالث

الخدمت العمىميت املحليت مع  إلادارة إلالكتروهيت لآليت لخطىيربلىىان  ،شاًح فطيمتدساظت 

إلى إبشاص أهمُت إلاداسة إلالىتروهُت ودوسها في ذ هزه الذساظت هذف، (2018) إلاظارة إلى :الت الجزائر

، باالكخماد كلى جدعين الخذمت اللمىمُت مم إلاؼاسة إلى خالت الجضائش في جؼبُم إلاداسة إلالىتروهُت

ش هُئت ألامم املخدذة لعىت  لعىت  (ITU)لالجصاالث  الاجداد الذوليوإخصائُاث  2016مؤؼشاث جلٍش

إلاداسة إلالىتروهُت في الجضائش الصالذ جىمى وبؽيل الذساظت أن هخائج ، وأبشص ما جىصلذ إلُه 2018

جبني إظتراجُجُت إلاداسة إلالىتروهُت إلى ملاسهت مم الذٌو اللشبُت وألاحىبُت التي واهذ ظباكت  ،بؼيء

تٌ طمً ما  .ًشقى إلى معخىي ػمىخاث املىاػًالزي ؽيل ، وبالعمى بلملُت التركُت إلاداٍس

لدول املغرب العربي لدعم  إلالكتروهيتجاهزيت الحكىمت ، بلىىان شىهام باديدساظت 

تملشفت مذي ، هذفذ الذساظت إلى (2017) الخىميت املصخدامت للحيىمت  ياللشب املغشبدٌو  حاهٍض

لى الخلامالث إلالىتروهُت في الجهاث الحيىمُت باالكخماد كلى وكُاط واكم الخدٌى إ إلالىتروهُت

ش هُئت   إلىالذساظت هخائج وجىصلذ  ،2016لعىت  تالالىتروهُاملخدذة للحيىمت  ألامممؤؼشاث جلاٍس

لت  ألاهذافذد جدؼاملت  إظتراجُجُتغُاب  في دٌو املغشب  مجخمم امللشفتلبىاء  ألامذاللامت الؼٍى

ت في مجاجدعم بالؽفافُت والخماظً  امللالمكذم وحىد ظُاظاث واضحت و  ،اللشبي ٌ والاظخمشاٍس

اللشاءاث وإلاحشاءاث الخاصت بدماًت البُاهاث الشكمُت  إلىالافخلاس  إلى إطافت الحيىمت إلالىتروهُت،

ت  .الشخصُت والخصىصُت والعٍش
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وما ًميز الذساظت الحالُت كً الذساظاث العابلت أنها اكخمذث في الخلُُم كلى حمُم مؤؼشاث 

ش ألامم املخدذة، في خين أغفلذ ملـم الذساظاث العابلت دوس مؤؼشاث املؽاسهت إلالىتروهُت في  جلٍش

أزش حائدت  آخزًً بلين الاكخباس  2020دساظت ألامم املخدذة، إطافت إلى جلذًم إخصائُاث خذًثت لعىت 

 وىسوها كلى الخصيُف الذولي.

 :إلالكتروهيتلإلدارة  ىظري ال ر إلاطا .2

حلٍشف حامم وماوم ًخم جذاوله بين حمُم املخخصصين والباخثين في ألاوظاغ ال ًىحذ 

جشجبؽ باللذًذ مً  ا، وىنه(Khadim & Makki, 2018, p. 80) لإلداسة إلالىتروهُت ألاوادًمُت كىذ رهشهم 

 ,Świątek)والاكخصاد وإلاداسة واللاهىن والللىم الاحخماكُت  مجاالث الحُاة مثل جىىىلىحُا املللىماث 

2019, p. 72) إلالىتروهُت اللامت، والحيىمت  أخشي مثل: الخذماث ، إطافت إلى جذاخلها مم مفاهُم

 .(Bouzidi & Boulesnane, 2015, p. 229). إلالىتروهُت

  حعريف إلادارة إلالكتروهيت: 1.2

شها في مصؼلح لخبر ٌ إلاداسة إلالىتروهُت مً أخذر وأهم املصؼلحاث الللمُت التي جم جؼٍى

 مجاٌ 

ً واملهخمين في هزا املجاٌ ًش ، ف(Abusef & Tarofder, 2021, p. 41) الللىم الحذًثت ون بلع املفىٍش

، وهي أخذ ميىهاتها (Onuigbo, 2015, p. 20) الحيىمت إلالىتروهُت أن إلاداسة إلالىتروهُت حضء مً 

ت  املعؤولت كً جبعُؽ اللملُاث  ، وأنها ؼيل مً أؼياٌ اللؼاق الىلي (Sabo, 2020, p. 233)إلاداٍس

 مً  الزي ًمثل الحيىمت إلالىتروهُت، 
ً
ىمً دوسها في إداسة الؽؤون الذاخلُت في الحيىمت بذال ٍو

، (Dawood, Allawi, & Al-Khafaji, 2016, p. 124)س ثل الؽشواث والجمهى املعخخذمين الخاسحُين م

لىمارج ألاكماٌ إلالىتروهُت  الىبري  إلالىتروهُت هي بمثابت املـلت ن إلاداسة كىغ رلً، واومنهم مً ًشي 

الخالف والخلاػي مم  ًذكىا ػشف زالث إلى إهماٌ هزا  ، في خين (Rawash, 2014, p. 213) ألاخشي 

خالفا، ودون الخمُيز بين اظخخذام أخذ  الخلىُت وجؼبُلاتها كلى أسض الىاكم بىصفها واكلا ال 

 .(33، صفدت 2019)الىافي،  املصؼلحين أو هالهما

 في كملُت املللىماث والاجصاالث جىىىلىحُاكخماد ا ة إلالىتروهُت إلىإلاداس ؽير مفهىم ح كمىماو 

، للمعاهمت في كملُت صىم اللشاس، وإًجاد ظبل مم الحيىمت ؤظعاثوامل  ىاػًاملبين  الخىاصل

ت املجخمم املذوي الؽفافُت، دسحت الىصٌى إلى املللىماث، وصٍادة   ,Ridha & Abdulrahman). وجلٍى

2018, p. 761) 
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 عىاصر إلادارة إلالكتروهيت: 2.2 

ًدؽيل البىاء ألاظاس ي لخدلُم إلاداسة إلالىتروهُت مً ألابلاد ألاظاظُت التي جمثل اللىاصش 

)كاص ي، ػالب، و ػالب،  إلالىتروهُت وجخمثل هزه اللىاصش فُما ًلي: واملشجىضاث التي جلىم كليها إلاداسة 

 (101، صفدت 2018

 ملحلاجه، لزلً حععى املؤظعاث إلى امخالن ول : ًلصذ بها أحهضة الحاظىب و عخاد الحاشىب

  اللخاد. جىصل إلُه صاولىا  أخذر ما

 أًًظا امللؼاة للىمبُىجش لداء مهامه، وملشوفت والخؼبُلاث : وهي مجمىكت مً الخللُماث البرامج

التي حعاكذ في جىحيهه، وحؽمل بشامج الدؽغُل وبشمجُاث  للىمبُىجش بمجمىكت مً إلاسؼاداث 

 (Bataineh, 2017, p. 91)الخؼبُلاث.

 وهي مجمىكت بُاهاث مشجبؼت مم بلظها البلع، أو مللىماث مخضهت كلى أحهضة قىاعد البياهاث :

 مؽغل ألاكشاص الصلبت في الحاظب وألاكشاص املشهت أو ألاؼشػت. البُاهاث، مثل ووظائل خضن 

 (130، صفدت  2016 و اللادلي،   )كباط

 وهي الىصالث إلالىتروهُت املمخذة كبر وعُج اجصالي لؽبياث ول مً إلاهتراهذ ظبكاث الاجصال :

 Intranet    وإلاهعتراهذ Extranet   وإلاهترهذ Internet  . ،(3394، صفدت 2018)اخالم 

 وهم كادة ومذًشو ومدللى املىاسد امللشفُت واملخخصىن في مجاٌ جىىىلىحُا املللىماث صىاع املعرفت :

 ,Almutairi)املللىماث.الؽشهت لخثبُذ جلىُاث جىىىلىحُا  والزًً ًمثلىن سأط ماٌ  ،ثوالاجصاال 

2014, p. 61) 

 :2020شىت في  لإلدارة إلالكتروهيت في الدول محل الدراشتالىضع الراهً  .3

ت وؽشث ألامم املخدذة خامعوفي ظيخه ال 2030في إػاس جىفُز خؼت الخىمُت املعخذامت للام 

شا  ض كلى كذة مىاطُم2020 خٌى الحيىمت إلالىتروهُت للامجلٍش
ّ
ازش حائدت وىسوها كلى أهمها  ، وسه

ش وهزا املؤؼشاث التي أوال بخلٍشف ال وكلُه ًدىاٌو الجضء الثاوي مً البدث ،الخىمُت املعخذامت الخلٍش

ش 2020بني كليها وما جظمىخه وسخت     إلى، إطافت مً إطافاث ملاسهت باليسخ العابلت مً الخلٍش

 الىطم الحالي للجضائش ملاسهت مم دٌو املجلغ الخلاون الخلُجي.
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  :الحرعيت محهىم جقرير ألامم املخحدة :ىل الحكىمت إلالكتروهيت ومؤظراجه 1.3

  ألامم املخحدة :ىل الحكىمت إلالكتروهيت: جقرير 1.1.3

 اكلى إكذادهت كباسة كً دساظت اظخلصائُت حعهش إلالىتروهُخٌى الحيىمت ش ألامم املخدذة لٍشج

الاكخصادًت، وهي املىـمت الىخُذة مً هىكها راث الامخذاد وإداسة ألامم املخدذة للؽؤون الاحخماكُت 

، دولت 193في حمُم الذٌو ألاكظاء البالغ كذدها  التي تهخم بخلُُم أداء الحيىمت إلالىتروهُتاللالمي 

لخبر مشهض دولت ما وفلا ش  َو )خؼؼاػ، الخؼىس إلالىترووي فيها صىسة مباؼشة كً مذي  لهزا الخلٍش

 .(77، صفدت 2018

ش ويهذف   ت وكذسة الأظاظا إلى الخلٍش اظخخذام جىىىلىحُا املللىماث  حيىماث كلىكُاط حاهٍض

لخلُُم مذي اظخلذاد الذٌو  بالخشي أو  اللمىمُت للمىاػىين،( لخلذًم الخذماث ICTوالاجصاالث )

 .(Ravanos & Karagiannis, 2020, p. 08) الشكميللخدٌى 

ش بلىىان "الحيىم2020وفي وسخخه الحذًثت لعىت  الشكمُت في كلذ اللمل مً  ت، صذس الخلٍش

اظخخذام الخلىُاث  كلى ألاولىبالذسحت  "، وسهض COVID-19ملحم اظخجابت  مم أحل الخىمُت املعخذامت

ض حىدة الحُاة في املجخملاثالحذًثت الشكمُت   United).لخدعين ػشق الخجاوب مم الخدذًاث وحلٍض

Nations, 2020, p. 06) 

ش  ش العابلت ما ًل 2020وجظمً جلٍش  (United Nations, 2020, p. 23): يإطافت إلى الخلاٍس

 ( خعاب مؤؼش البيُت الخدخُت لالجصاالثTII مً خمعت في كام 
ً
، هدُجت 2018( بأسبلت ميىهاث بذال

 ؛وعمت(" 100الهخفاض املؤؼش الفشعي "اؼتراواث الهاجف الثابذ )ليل 

  ٌالالخداقللمؤؼش الفشعي ليعبت  %100أكلى بيعبت  ساج مشجبتجم إد البؽشي في مؤؼش سأط املا 

 ؛إلاحمالُت

 ض اظخبُان الخذمت ااظخلش كىذ  أظئلت حذًذة جخللم بخذماث أهـمت اللذالت كبر إلاهترهذ إدساج

 ؛(OSQ)إلالىتروهُت 

 جلعُم هخائج EGDI ( ومخىظؼت ومىخفظت حًذا،وكالُت،التي جم جصيُفها إلى مجمىكاث كالُت)  إلى

ألاٌو والثاوي  الشبم بىاظؼتجم جدذًذها (، و اٍو )فئاث الخصيُفأسبم فتراث مدذدة بؽيل مدع

ٌ لل دكتلخىفير جدلُل كىلىدي أهثر  مجمىكت،داخل ول  والثالث في ول  خمازلراث ألاداء امل ذو

 ؛مجمىكت
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  ًش الحيىمت إلالىتروهُت املدلُت م بي لخؼٍى  100إلى  2018مذًىت في كام  40جىظُم الخلُُم الخجٍش

جمذ مشاحلت اظخبُان الخذمت املدلُت كبر إلاهترهذ ومىاءمخه مم مىهجُت ، هما 2020مذًىت في كام 

 مؤؼش الخذمت كبر إلاهترهذ؛

  ألامم املخحدة للحكىمت إلالكتروهيت: مؤظراث جقرير 2.1.3

ش كلى ن كذة مؤؼشاث هي    :واآلحي ٌعدىذ إلاػاس املنهجي لجمم وجلُُم بُاهاث الخلٍش

ش : 1كل الع   ألامم املخدذة للحيىمت إلالىتروهُت مؤؼشاث جلٍش

 

 

 

 

 

 

 

(Cooley, 2017, p. 05) : مً إكذاد الباخثين باالكخماد كلىاملصدر   

 : جصييف الدول العربيت محل الدراشت في مؤظر الحكىمت إلالكتروهيت 2.3

بذأث الذٌو اللشبُت مخأخشة هىكا ما في مىاهبت الخؼىس الحاصل بخصىص جؼبُلاث إلاداسة 

الجضائش التي خاولذ حاهذة للىصٌى إلى املعخىي املؼلىب، هما أن هزه الذٌو  ومً بين  إلالىتروهُت،

مجلغ الخلاون الخلُجي هجاخا الفخا في هفغ املجاٌ والحذًث كً دٌو  بلظا مً هزه الذٌو خللذ 

ش ألامم املخدذة للحيىمت إلالىتروهُت. جصذسث جشجِب الذٌو اللشبُت  العخت التي   خعب آخش جلاٍس

 

 

 

 

 

 

 

 مؤشر تنمية احلكومة اإللكرتونية

اإللكرتونيةمؤشرات احلكومة   

ادلشاركة مؤشر 
 اإللكرتونية

 لالتصاالت مؤشر البنية التحتية مؤشر اخلدمة عرب اإلنرتنيت مؤشر رأس ادلال البشري
(TII) 



 

 اعمر مىالي، قادة ًزيد
 

202 

ش ألامم املخدذة آلخش : 1جدول    ظىىاث 10أداء الذٌو مدل الذساظت وفم جلاٍس

 

الخصييف  الخصييف الدولي :صب شىىاث الخقرير

العربي في 

2020 

EGDI 

2020 

الخغير في 

:صب الرجبت 

 2020 2018 2016 2014 2012 2010 أخر جصييحين

 0 كالي حذا 1 21 21 29 32 28 49 إلاماراث

 12- كالي حذا 2 38 26 24 18 36 13 البحريً

 +9 كالي حذا 3 43 52 44 36 41 58 الصعىدًت

 5- كالي حذا 4 46 41 40 49 63 50 الكىيت

 13+ كالي حذا 5 50 63 66 48 64 82 عمان

 15- كالي 6 66 51 48 44 48 62 قطر

 +10 كالي 12 120 130 150 136 132 131 الجزائر

ش ألامم املخدذة للحيىمت إلالىتروهُت بين مً  املصدر:  .2020-2010إكذاد الباخثان باالكخماد كلى جلاٍس

 اثظىى    10لذٌو مدل الذساظت آلخش الخصيُف الذولي ملؤؼشاث جؼىس الحيىمت إلالىتروهُت ل :2 العكل

 
 (01مً إكذاد الباخثان باالكخماد كلى ملؼُاث الجذٌو سكم )املصدر: 

ٌ مً  ٌ هالخف أن خم أكاله والؽيل الجذو  ت،العخ الخلُجيالخلاون  مً دٌو مجلغ غ دو

إطافت إلى جصذسها كائمت الترجِب اللشبي،  حًذا الحيىمت إلالىتروهُت اللاليمؤؼش جىمُت  مجمىكتطمً 

ظلُا منها إلى  ي جم إػالكهاتال ،بشامج الحيىمت إلالىتروهُت لذٌو املجلغخُث حاء هزا الخلذم هدُجت 

اإلماساث ب بذءً  ،الحذًثت في حمُم املجاالث الاظخغالٌ الجُذ للخىىىلىحُاو جظُِم الفجىة الشكمُت

ش )سجلذ أكلى مشجبت التي اللشبُت املخدذة  -2018لها في الخصيُف الذولي لخش وسخخين مً الخلٍش

 16 هما اخخلذ إماسة دبي املشجبت ،لُمُا، مخلذمت بزلً إلى املشجبت ألاولى كشبُا وإك21( وهي املشجبت 2020

في جشجِب املذن الذاكمت لعُاظت جىمُت الحيىمت إلالىتروهُت للبلذ الزي جيخمي كاملُا بخصيُف كالي 

مشة  زاويوهي  ،(United Nations, 2020, pp. 308-309) باملذن الزهُت ف، والتي حلش إلُه املذًىت
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 شىىاث الخقرير

 الجزائر قطر عمان الكويت السعودية   البحرين اإلمارات
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ش  الخدٌى ألامم املخدذة لإلؼاسة إلى املذن التي أؿهشث جلذما في مجاٌ هُئت ًخصص فيها حضء مً جلٍش

 .الشكمي

ً مملىتوفي املشجبت الثاهُت كشبُا هشي   ش  13التي اخخلذ املشجبت  البدٍش ، بلذ 2010كاملُا في جلٍش

 12، وسغم جأخشها ب 2010-2007الحيىمت إلالىتروهُت والتي ؼملذ الفترة  تجبىيها مباؼشة إلظتراجُجُ

ش  كاملُا، إال أنها خافـذ كلى املشجبت  36لدعخلش في املشجبت  2018ملاسهت بيسخت   2020سجبت في جلٍش

يُت خاصت وأنها  ًدعب الثاهُت في الخصيُف اللشبي، وهى أداء حُذ حضسٍت صغيرة  تدولللمملىت البدٍش

 9وظلؼت كمان ب اململىت اللشبُت العلىدًت ، أما باليعبت إلى باقي دٌو املجلغ فىالخف جلذم تهامُ

مشجبت جىالُا في الخصيُف اللالمي، وهزا إهجاص هبير ًدعب لهما هـير الجهىد املبزولت هدى الخدٌى  13و

ذ وكؼش ب  ش ألاخير جشاحم ول مً دولتي اليٍى جبت جىالُا في الترجِب مش  15و 5الشكمي، في خين ؼهذ الخلٍش

لم جىً بىفغ والتي  دٌو اللالم بها ذالتي جلذم اللالُت إلى العشكتاللالمي، وكذ ٌلضي هزا التراحم 

ذ )كلى اكخباس أن الخلُُم وعبي ولِغ مؼلم(.وجيرة   جلذم دولتي كؼش واليٍى

فيها  ت الشكمُتالحيىم مؤؼش جؼىس  أما باليعبت إلى الجضائش فدؽير إخصائُاث ألامم املخدذة أن

كاملُا، زم  150إلى الشجبت  2016، إلى أن ؼهذ جشاحلا ملحىؿا ظىت ة الذساظتتر ف خالٌ وان مخزبزبا

ش ألاخير ل2018ظىت  130خؼىة لخدخل الشجبت  20جلذمذ وعبُا ب   2020لام ، وبلذ رلً هؽف الخلٍش

، ؤؼش جىمُت الحيىمت إلالىتروهُتالجضائش مً املجمىكت املخىظؼت إلى املجمىكت املشجفلت مل كً اهخلاٌ

ت ، وهى أمش إًجابي120خؼىاث لخصل للمشجبت  10وجلذمها ب  في ظليها هدى  للجمهىسٍت الجضائٍش

ومم رلً ما جضاٌ بلُذة كً الئدت الذٌو اللشبُت الشائذة وجشجُبها ملاسهت مم بلُت الذٌو جدعين وطلها 

 إلاداسة إلالىتروهُت. مجاٌ في

  (:  EGDI الحكىمت إلالكتروهيت ) جىميت مؤظر 1.2.3

واملخخصين  الخبراءمً ملجمىكت كلى اظخؼالق  (  EGDI ٌلخمذ مؤؼش جىمُت الحيىمت إلالىتروهُت )

عخخذم مً ػشف ألامم املخدذة للُاط مذي في املجاٌ الشكمي اكخماد الحيىمت كلى جىىىلىحُا  ، َو

 ,Chipeta, 2018) ومعخىي حىدة هزه الخذماثمىمُت جصاالث في جلذًم الخذماث اللاملللىماث والا

p. 05)خم الاظدؽهاد به واملىاكم الحيىمُت الشظمُت،  الذولُتباهخـام مً ػشف الصحافت  زا املؤؼش ، ٍو

الشئِس ي في كُاط الاهدؽاس اليعبي للخذماث إلالىتروهُت داخل الذولت وجدذًذ همارج  مما ٌؽير إلى دوسه 

، ومً الىاخُت (Ravanos & Karagiannis, 2020, p. 08) س أدائهاجؼى مذي  و  الحيىماث إلالىتروهُت 

اطُ لذ مؤؼش الٍش ٌُ جىمُت الحيىمت إلالىتروهُت ملُاظا مشهبا ٌلخمذ كلى املخىظؽ املشجح لثالزت  ت 
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ت )كُاظُت(  & ,Yera, Arbelaitz, Jauregui) جخصُص زلث الىصن ليل منهم: ، مم فشكُت مؤؼشاث ملُاٍس

Muguerza, 2020, p. 13) 

  مؤؼش البيُت الخدخُت( :لالجصاالث TII  ) Telecommunication Infrastructure Index  

   :مؤؼش سأط املاٌ البؽشي Human Capital Index (HCI) 

  :مؤؼش الخذمت كبر إلاهترهِذ Online Service Index (OSI) 

ت ليل بلذ مً ألابلاد الثالر التي جم دمجها وفم امللادلت  هما ًخم خعاب الذسحاث امللُاٍس

 (Verkijika & De Wet, 2018, p. 24) الُت:الخ

     
 

 
(         i e           i e           i e ) 

 Telecommunication Infrastructure   Index (  TII مؤظر البييت الخحخيت لالجصاالث: ) - أ

الخدخُت الىػىُت اللائمت فللُا  ىؤؼش بخىفير الحيىمت للخذماث مً خالٌ البنهزا املًخللم 

 (Seo & Golam, 2015, p. 16):وهى مخىظؽ مشهب للمؤؼشاث الخالُت ،(United Nations, 2020, p. 

232) 

  ليل ً  ؛ (1/4 TII) وعمت  100كذد معخخذمي إلاهترهذ امللذٍس

  وعمت  100مؽتروي الهاجف الىلاٌ ليل كذد (1/4 TII) ؛ 

   اؼتراواث الىؼاق اللٍشع الىلاٌ اليؽؽ (1/4 TII) ؛ 

  وعمت  100اؼتراواث الىؼاق اللٍشع الثابذ ليل (1/4 TII) ؛ 

لخبر الاجداد الذولي لالجصاالث    املصذس ألاظاس ي للبُاهاث في ول خالت.هى  (ITU) وَُ

Human Capital Index (HCI) املال البعري: رأس  مؤظر - ب

مؤؼش سأط املاٌ البؽشي هى مخىظؽ مشجح ميىن مً أسبم مؤؼشاث حضئُت، بلذما ًخم جلُِعها 

ت  مً خالٌ خعاب الذسحت   (United Nations, 2020, p. 235) :واآلحيليل مؤؼش حضئي وهي  امللُاٍس

   ملذٌ ملشفت الشاؼذًً باللشاءة والىخابت (1/3 HCI) ؛ 

   ت ت وما بلذ الثاهٍى  ؛ (2/9 HCI) ملذٌ الدسجُل إلاحمالي في املشاخل الابخذائُت والثاهٍى

  ظىىاث الذساظت املخىكلت (2/9 HCI) ؛ 

  مخىظؽ ظىىاث الذساظت (2/9 HCI) ؛ 
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Online Service Index (OSI)  :إلاهترهيت  مؤظر الخدمت عبر - ج

دساظت  أداء الحيىماث مً خالٌ جلُُم بىاباتها الىػىُت ومىاكم وصاساتها، خُث ًخم  ًلِغ

لخلُُم خالت الحيىمت إلالىتروهُت في حمُم الذٌو ألاكظاء في  للحيىماث املىاكم إلالىتروهُت  مدخىي 

لاظت مشهبت ، وهى كباسة كً دسحت ُم (Chaushi, Chaushi, & Ismaili, 2015, p. 139)املخدذة  ألامم 

ًٌ  148مً كائمت جظم  2020في كام  إلالىتروهُت، الزي جيَىن  كلى اظخبُان الخذمت  هاججت بىاًء  ظؤا

 (United Nations, 2020, p. 236) إحابت مضدوحت. وول ظؤاٌ ًخؼلب 

( ومؤؼشاجه الفشكُت  EGDI) الحيىمت إلالىتروهُت  جىمُت والجذٌو الخالي ًلذم هـشة أهثر جفصُال ملؤؼش 

ش ألامم املخدذة التي ُبني كليها  ، للىكىف كلى دوس ول مؤؼش باليعبت ليل دولت 2020للام  خعب جلٍش

  مً الذٌو مدل الذساظت.

 2020الحيىمت إلالىتروهُت لعىت  الذساظت في مؤؼش جىمُت أداء الذٌو مدل: 2جدول 

 مصخىي 

EGDI 
HCI TII OSI EGDI 

الخصييف 

 العاملي

الخصييف 

  العربي

 إلاماراث  01  21  0.8555 0.9 0.9344 0.732 كالي حذا

 البحريً 02  38  0.8213 0.7882 0.8319 0.8439 كالي حذا

 الصعىدًت 03  43  0.7991 0.6882 0.8442 0.8648 كالي حذا

 الكىيت 04  46  0.7913 0.8412 0.7858 0.747 كالي حذا

 عمان 05  50  0.7749 0.8529 0.6967 0.7751 كالي حذا

 قطر 06  66  0.7173 0.6588 0.8233 0.6698 كالي

 الجزائر 12  120  0.5173 0.2765 0.5787 0.6966 كالي

(United Nations, 2020, pp. 259-265) كلى مً إكذاد الباخثين باالكخماد املصدر: 
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 2020( ومؤؼشاجه الفشكُت في الذٌو مدل الذساظت ظىت  EGDI) معخىي : 3العكل 

 
 (02مً إكذاد الباخثان باالكخماد كلى ملؼُاث الجذٌو سكم ): املصدر

( في ول  EGDI) الجذٌو والؽيل أكاله ًدبين لىا بأن كُم مؤؼش جىمُت الحيىمت إلالىتروهُت  مً

إطافت إلى معخىي ول مؤؼشاجه الفشكُت التي حلذث   (، EGDI > 0.5 ) مدل الذساظت واهذ مشجفلت  الذٌو 

  ُف في الجضائش.باظخثىاء كُمت مؤؼش الخذمت كبر إلاهترهذ الزي وان حذ طل ،0.5املخىظؼت  اللُمت 

بفلل   0,8555 هما هالخف الصذاسة اللشبُت إلماساث اللشبُت املخدذة بلُمت كالُت حذا كذسها 

ً  البيُت الخدخُت  ت والخذماث إلالىتروهُت خُث حلذث كُمت املؤؼٍش في هالهما وهي وعبت  0.9اللٍى

أحي هزا   أكص ىالجهىد املبزولت لخدلُم إلاماساث هدُجت  دولت إلاهجاص الزي خللخه مشجفلت حذا، ٍو

الشكمُت مىز كذة الحيىمُت البرامج  وجبىيها للذًذ املللىماث والاجصاالث اظخفادة مً جىىىلىحُا 

 2004كام  ، وبىابت إلاماساث إلالىتروهُت 2001بشصها إػالق خذمت الذسهم إلالىترووي مىز ، أظىىاث

ألف  600إلى ملُىن و املاض ي  ماسطٌ ؼهش التي سجلذ سكما كُاظُا في كذد املعخخذمين وصل خال

خ( معخخذم ش ألامم املخدذة  ، هما )البىابت الشظمُت لحيىمت إلاماساث اللشبُت املخدذة، بال جاٍس أؼاد جلٍش

الاظتراجُجُاث املخلذمت في  بلىة البيُت الخدخُت في إلاماساث، وأطاف أن إلاماساث أػللذ اللذًذ مً 

 (United  سماط دبي الزهُت، وظلعلت الىخل )بلىهدؽين(، وجؼبُم  إظتراجُجُتاملجاٌ الشكمي مً بُنها 

Nations, 2020, p. 96).

ً في  ش كً جلذم مملىت البدٍش  بلُمت كذسها  (EGDI )وفي املشجبت الثاهُت كشبُا هؽف الخلٍش

30,821 خُث ،  ً ؿهشث ول مؤؼشاجه الفشكُت مشجفلت حذا، وجدللذ هزه الىخائج بفظل جبني البدٍش

، مىىتها مً الحصٌى كلى املشهض ألاٌو 2010و  2007ما بين للحيىمت إلالىتروهُت  هاجحت  إلظتراجُجُت

 ظىت 
ً
هُئت املللىماث الحيىمت  )هجحذ في الاخخفاؾ به لسبم مشاث مخلاكبت  والزي  2010إكلُمُا
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يُت خ( إلالىتروهُت البدٍش ً بجائضة الخمي ، وهزا ، بال جاٍس م ألامم املخدذة للبدٍش ز إلاهجاص وان وساء جىٍش

، وحائضة جىىىلىحُا املللىماث والاجصاالث 2014  لفظل أداء طمً الذٌو اللؽشون ألاوائل كاملُا ظىت 

يُت، لالجصاالث.  مً كبل الاجداد الذولي   2015 في الخىمُت املعخذامت ظىت )الحيىمت إلالىتروهُت البدٍش

2018) 

( مشجفلت  EGDI)   باليعبت إلى اململىت اللشبُت العلىدًت هالخف أن كُمتو  في املشهض الثالث أما

جشاوخذ كُم مؤؼشاجه الفشكُت بين املشجفم واملشجفم حذا، بفظل مؽشوكها   ، هما 0,7991 حذا وكذسها 

م  الشكمي اللائم كلى الاظخخذام الخياملي  لجمُم جلىُاث املللىماث والاجصاالث، لدعهُل وحعَش

ذ املشهض ، (33، صفدت 2018)بىؼىافت،  ت داخل الجهاث الحيىمُتالث بذكالخلام في خين اخخلذ اليٍى

إلالىتروهُت الشظمُت لذولت  ، وحلضي هزه الىخائج إلى هفاءة البىابت 0,7913 الشابم كشبُا بمؤؼش كذسه 

ذ  للحصٌى  (KGO) اليٍى
ً
الحيىمُت كلى مذاس  كلى املللىماث والبُاهاث والخذماث التي جمثل مذخال

حي و كعيري،  العاكت اخخلذ كمان املشهض الخامغ كشبُا في راث ، هما (18، صفدت 2019)العٍش

لاس بفظل إػالق البىابت الشظمُت للخذماث الحيىمُت باظم ُكماهىا وجدذ ؼ  0,7749 املؤؼش بلُمت  

إلالىتروهُت خم مىفٌى للجمُم" والتي سهضث كلى طشوسة الخدٌى الشكمي لذكم اللؼاكاث  "الحيىمت 

ت  إلاظتراجُجُت  (.Omanuna, n.d)في العلؼىت. والحٍُى

، بفظل 0,7173  هلي كذسه مؤؼش بأما الشجبت ألاخيرة في دٌو املجلغ واهذ مً هصِب كؼش، 

الخيامل في خذماث  إلى جدلُم  مً وسائها (، والتي هذفذ i-Gov ظتراجُجُت الحيىمت املخياملت )إل  هاجؼبُل

ت في هـام مىخذ، هما أكلىذ كام  خيىمت كؼش  كً إػالق بىابت  2008الجهاث الحيىمُت اللؼٍش

واملللىماث ليافت خيىمي لخيىن بمثابت البىابت الشظمُت لخىفير الخذماث الشكمُت باظم إلالىتروهُت 

خ( املعخخذمين.  ت، بال جاٍس  )وصاسة املىاصالث والاجصاالث اللؼٍش

إن املؤؼشاث امللذمت أكاله ظمدذ لذٌو مجلغ الخلاون الخلُجي بأن جدخل مشاهض مخلذمت 

ت  كلى الصلُذًً  واملىاسد واملصادس للىصٌى إلى إلاكلُمي والذولي، وهزا ساحم إلى البيُت الخدخُت اللٍى

هزلً كً وحىد كُادة هاجحت جخىلى الُىم كملُاث الحىهمت  ، هما ال وغفل بامخُاص خيىمت سكمُت

ش  وإجباقالشؼُذة    ظُاظاتها اللامت بما ًدىاظب مم ملؼُاث اللصش. إظتراجُجُاث الخدٌى الشكمي وجؼٍى

ش كً هلصو  ت  باليعبت إلى الجضائش فىؽفذ هخائج الخلٍش ألاهمُت الخىىىلىحُت للحيىمت الجضائٍش

مجلغ الخلاون الخلُجي، واظدىادا إلى املؤؼشاث أكاله حلخبر الجضائش مً بين ألاطلف في  ملاسهت بذٌو 

 كذسث مصادس ومىاسد وان مً املمىً أن جلفض بها إلى مشاجب كلُا، خُث اللالم كُاظا بما جدىصه مً 
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ومدذودًت الخذماث  أزبذ مؤؼش الخذمت كبر إلاهترهذ طلف ، هما 0.5173ب (  EGDI) كُمت 

دسحت الىطج التي  جبلغ والتي لمإلالىتروهُت امللذمت للمىاػً هدُجت للذم كصشهتها بصفت واملت، 

بلى الش يء إلاًجابي فُما أوضحخه هخائج ىفاءخذماتها ب لذًمحعمذ لها بالخدٌى العلغ في ج  ة، ٍو

ش هى  ورلً هدُجت للبرامج  ،085787ىظؽ ملؤؼش البيُت الخدخُت لالجصاالث بلُمت امللذٌ فىق املخ الخلٍش

ت كلى املعخىي الىػني،  الحيىمُت الشامُت إلى  ش ؼبىت الاجصاالث وجىظُم الشبؽ باللُاف البصٍش جؼٍى

الزي ٌلىد أظاظا إلى العُاظت الثابخت  086966البؽشي بلُمت  إطافت إلى امللذٌ اللالي للشأظماٌ 

 بأمُت الحشف وصىال إلى ألامُت إلالىتروهُت.  ت اججاه اللظاء كلى ألامُت بذءً للذول

 E-Participation Index (EPI) مؤظر املعارلت إلالكتروهيت:  2.2.3

ٌلخبر مؤؼش املؽاسهت إلالىتروهُت همؤؼش جىمُلي لذساظت ألامم املخدذة وال ًذخل في خعاب 

ض وصٌى املىاػىين إلى املللىماث والخذماث اللامت الحيىمت إلالىتروهُت مؤؼش جىمُت  ، ويهذف إلى حلٍض

 .Kumarwad & Kumbhar, 2018, p)كلى صىم اللشاساث وحلل إلاداسة حؽاسهُت وؼاملت  وحشجُلهم 

1597) :خيىن مؤؼش املؽاسهت إلالىتروهُت مً زالر مؤؼشاث فشكُت هي  .(United Nations, 2020, p ، ٍو

250) 

   املللىماث إلالىتروهُت e-information  م جضوٍذهم : جمىين املىاػىين مً املؽاسهت كً ػٍش

  اللامت والحصٌى كليها كىذ الؼلب أو ختى بذون ػلب. باملللىماث 

   املؽاوسة إلالىتروهُت e-consultation  املىاػىين وإظهامهم في العُاظاث والخذماث اللامت : إؼشان

  والخذاٌو بؽأنها. 

  صىم اللشاساث إلالىتروهُت  e-decisionmaking  جمىين املىاػىين مً جصمُم الخُاساث العُاظُت :

  وإلاهخاج املؽترن مللىماث الخذمت اللمىمُت وػشق حعلُمها. 

لذ ول مجمىكت مً املؤؼشاث العابلت في خذ را
ُ
تها كُاًظا مشهًبا مً كذة مؤؼشاث حضئُت، والتي وح

  اظخخشاحها وجدلُلها بؽيل معخلل. ًمىً 
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  2020 أداء الذٌو مدل الذساظت في مؤؼش املؽاسهت إلالىتروهُت لعىت : 3جدول 

اليصبت 

املئىيت 

 إلاجماليت

اليصبت 

املئىيت 

 3للمر:لت  

اليصبت 

املئىيت 

للمر:لت  

2 

اليصبت 

املئىيت 

للمر:لت 

1 

 EPI EPIمصخىي 
الخصييف 

 دوليال

الخصييف 

  العربي

91.49% 72.73% 95.24% 98.15% إلاماراث 01 16 0.9405 مشجفم حذا 

99.09 % 07.03% 99.19 % 91.11 % مشجفم حذا 9.9919 18 97 الكىيت 

93.07 % 94.97% 99.19 % 94.19 % مشجفم حذا 9.9333 38 93 عمان 

00.94% 72.73% 76.19% 79.63% البحريً 04 51 0.7738 مشجفم حذا 

07.99% 45.45% 80.95% 74.07% الصعىدًت 05 66 0.7143 مشجفم 

22.79% 45.45% 71.43% 68.52% قطر 06 77 0.6548 مشجفم 

 الجزائر 19 183 0.1548 مىخفع %18.52 %19.05 %9.09 17.44% 

 (United Nations, 2020, pp. 311-315)مً إكذاد الباخثين باالكخماد كلى املصدر:

  للذٌو مدل الذساظت  2020 معخىي مؤؼش املؽاسهت إلالىتروهُت ووعبه الفشكُت في ظىت :  4 العكل

 
 (03سكم )مً إكذاد الباخثان باالكخماد كلى ملؼُاث الجذٌو املصدر: 

 كلى هخائج الجذٌو 
ً
بلُمت  اللشبُت املخدذة والؽيل أكاله هالخف الذسحت اللالُت لإلماساث حللُلا

بفظل جمىين ، إلالىتروهُت الزي أهلها أن جيىن ألاولى كشبُا في هزا املؤؼش في مؤؼش املؽاسهت  0.9405

)البىابت  .اللاهىن وصىله إلى املللىمت الحيىمُت خم مىفٌى بمىحب  واكخباس  آساءهاملىاػً مً مؽاسهت 

ذ في املشجبت الثاهُت كشبُاهما ، (2019الشظمُت لحيىمت إلاماساث اللشبُت املخدذة،  بلُمت  خلذ اليٍى

(EPE)  كذسها0.9048 ، 
ُ
للمىاػً  كخبرث هزه الىدُجت هللت هىكُت في كملُت جىفير املللىماث وإجاختها وا

تي وإؼشاهه في كملُت صىم اللشاس،   واظلت بلذ جبىيها ملجمىكت   0,8333 خلذ كمان زالثا بلُمت و اليٍى
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م املؽاسهت إلالىتروهُت ػللذ، والتي مً مؽاَس
ُ
ض الخىاصل بين املىاػىين  أ للذًذ مً ا والحيىمت في لخلٍض

وفي املشجبت  ، (.Omanuna, n.d) خُث اكخبرث أن آسائهم حعاكذ في اجخار اللشاس الصحُذ ُمطااملى 

ً بلُمت  والؽشواث  بلذ إػالكها للذًذ املبادساث التي حشجم ألافشاد   0,7738 الشابلت خلذ مملىت البدٍش

الجماعي  في خؼؽ الخىمُت الىػىُت، مثل: أظلىب الخلهُذ  لمؽاسهتلفياس ملهم وجمىنهم مً جبادٌ ألا 

 (Crowdsourcing) يُت، وخذمت صىس لىؼىس  العلىدًت وكؼش اما ، ( )بىابت الحيىمت إلالىتروهُت البدٍش

ً  تعادظالو  الخامعت فاخخلخا املشجبخين ملفهىم  بلذ جؼبُلهم  ،جىالُا  0,6548 و   0,7143 بمؤؼٍش

فُما ًخص الخذماث  الشأيالاظدؽاساث إلالىتروهُت كصذ جىفير مىصت جفاكلُت مم الجمهىس إلبذاء 

م امللترخت. امللذمت    واملؽاَس

ؽاق كلُه، فلم  ٌُ وباليعبت إلى الجضائش فىالخف أن واكم املؽاسهت إلالىتروهُت أكل بىثير مما 

، اكشبُ 19دولت وفي املشجبت  193 أصلكاملُا مً  183، وخلذ بزلً في املشجبت 0,1 6  كُمت (  EPI ًخجاوص )

الزي لم  2013-2008خذًث بلذ مؽشوق الجضائش إلالىتروهُت  هدُجت الفؽل في جبني مؽشوق سكمي 

ت لذوس الجمهى  الخجاهل الؽبه جام  إطافت إلى ،ًدلم ألاهذاف املىخـشة مىه س في للحيىمت الجضائٍش

  صُاغت العُاظاث اللامت وسظم الخؼىغ اللٍشظت للبالد، وكضله مً أن ًيىن 
ً
يا في و فاكال ؼٍش

ش الخذماث وصىم اللشاساث مً خالٌ آسائه وجؼللاجه ت لخؼٍى وفي ؿل غُاب كىىاث ، اللملُت الخىمٍى

للمىاػً أصبدذ اللىىاث غير الشظمُت مىفزا  ،جىاصل إلىتروهُت سظمُت بين الجمهىس والحيىمت 

 .وجلذًم اكتراخاجه )في صىسة مىاكم الخىاصل الاحخماعي والحشان الؽلبي( للخلبير كً سأًه 

 خاجمت: .4

بُيذ  ،مً خالٌ اظخلشاطىا لداء الذٌو اللشبُت مدل الذساظت في معاس الخدٌى الشكمي

ش ألامم  املجاٌ جلغ احخاصث مشاخل مخلذمت في املأن دٌو  2020املخدذة للام  مؤؼشاث جلٍش

ً الئدت الترجِب اللشبي، ما   ،إلالىترووي مخجاوصًٍ بزلً كذدا هبيرا مً الذٌو ألاوسوبُت ومخصذٍس

اظخغالٌ الخلىُت الحذًثت في كالكتهم مم الجمهىس وإؼشاههم في صُاغت العُاظاث  ٌلىغ هجاخهم في 

اللذًذة التي حؽهذها البالد  اللامت للبالد، في خين ال جضاٌ الجضائش مخخلفت كً الشهب سغم املداوالث 

امللىكاث التي  مىز مؽشوق الجضائش إلالىتروهُت الزي لم ًشقى إلى املعخىي امللبٌى هدُجت للذًذ مً 

الشكمُت  جخمدىس اغلبها خٌى طلف البيُت الخدخُت الالصمت ومدذودًت الخذماث  ، والتيعجلذ بنهاًخه

  امللذمت في ؿل غُاب إسادة ظُاظُت خلُلُت.

:خلصذ الذساظت إلى مجمىكت مً الىخائج والخىصُاث هىسدها هما ًليهما 
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  ش ألامم املاخخلذ دٌو املخدذة  جلغ مشاجب مخلذمت كلى املعخىي إلاكلُمي والذولي في مؤؼشاث جلٍش

 ؛ألاكظاء هدُجت بشامج الحيىمت إلالىتروهُت الىاجحت التي جم إػالكها في الذٌو  ،2020لعىت 

  في جىفير مىصت جفاكلُت مم املىاػىين إلبذاء الشأي اججاه الخذماث امللذمتجلغ املهجاح دٌو، 

 ؛توهزا خعب ما أؿهشجه مؤؼشاث املؽاسهت إلالىتروهُ 

  ؛للخذماث إلالىتروهُت امللذمتهؽف مؤؼش الخذمت إلالىتروهُت في الجضائش كً املعخىي الظلُف 

 الىبير ملؤؼش املؽاسهت إلالىتروهُت والزي أبان كً جخلف الجضائش في مجاٌ الخىاصل كً  الظلف

 ؛الجهاث الحيىمُت واملىاػىين ومؽاسهتهم ملا في كملُت صىم اللشاس بلذ بين 

 وملىاهبت الخلذم إلالىترووي واللحاق بالذٌو الشائذة وحب كلى الجضائش اللمل بما ًلي:

 اث لخىظُم هؼاق الخذمت إلالىتروهُتفي  ىىىلىحُااظخخذام الخ  ؛ول اللؼاكاث وكلى حمُم املعخٍى

 ادة دسحت الىعي لذي املجخمم املذوي إلكىاكه بظشوسة الخدٌى الشكمي  ؛اللمل كلى ٍص

  ؛املىاػىين الخدذًث املعخمش ملدخىي املىاكم الشظمُت للجهاث الحيىمُت بما ًخالءم مم اخخُاحاث 

 ض املؽاسهت إلالىتروهُت ىاػً باكخباسهم ؼشواء في الخىمُت واملحيىمت الوجبادٌ ألافياس بين  حلٍض

 ؛الىػىُت

 . قائمت املراجع:5
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خ الاظترداد  -https://u.ae/ar:  ، م2021ً، 04، 20املللىماث الحيىمُت. جاٍس

ae/more/citizens-right-to-access-government-information 

خ الاظترداد  خ(. مللىماث وخذماث. جاٍس ، 20البىابت الشظمُت لحيىمت إلاماساث اللشبُت املخدذة. )بال جاٍس

 https://u.ae/ar-AE/statistics:  ، م2021ً، 04

يُت. ) خ 2018، 02، 21الحيىمت إلالىتروهُت البدٍش (. إؼاداث وحىائض بشهامج الحيىمت إلالىتروهُت. جاٍس

 https://cutt.us/5UM6x  ، مً:2021، 04، 21الاظترداد 

يُت خ الاظترداد  بىابت الحيىمت إلالىتروهُت البدٍش خ(. املؽاسهت إلالىتروهُت. جاٍس ، 2021، 04، 22. )بال جاٍس

 https://cutt.us/bahrain-portal :مً

إلاكخصاد في ؿل الخدىالث   (.  2016 ، و كادٌ مجُذ اللُذان اللادلي. ) خعين ولُذ خعين كباط

 . كمان، ألاسدن: داس غُذاء لليؽش والخىصَم.1امللشفُت والخىىىلىحُت. غ
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ادة الحصيلت حاث الجبائيت إلالكتروهيت وأثرها في ٍز في ظل عصرهت  الجبائيت الخصٍر

ت  الادارة الجبائيت بت الخابعين ملجال اخخصاص مدًٍر )دراصت حالت: مكلفين بالضٍر

اث املؤصضاث(   كبًر

Electronic tax declaration and thier impact on  increasing the tax  

collection in light of the modernization of tax administration 

(Cas study of:taxpayers belonging in the directorate of major enterprises) 

ــــــــً ًـــــــووط د.، 1علي  ط.د. كىـــاص  2 ٍز
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خ الاظخالم:  :                17/10/2021جاٍس خ اللبٌى خ اليؽش:               20/12/2021جاٍس    31/12/2021جاٍس
 

 ملخص: 

داث الجبائُت الىتروهُا في جدعين وصٍادة الحفُلت  تهذف هزه الذساظت ئلى بُان مذي معاهمت الخفٍش

  .الجبائُت، ورلً مً خالٌ مىاـلت الجضائش جىبُم غفشهت ؤلاداسة الجبائُت في حاهبها اإلاخػلم بالشكمىت

داث الجبائُت ؤلالىتروهُت  ف والخػٍشمً هىا حاءث الذساظت بخلذًم أبشص اإلافاهُم اإلاخػللت بالخفٍش

ؤلالىترووي، ومذي اوػياظه غلى غملُت الخدفُل الجبائي، معدىذًً بزلً إلاجمىغت جبائي لالىظام ا بمؽشوع 

داث مً آلاساء والخىلػاث مً خالٌ الذساظت الاظخبُاهُت، خُث بػذ جدلُل الىخائ ل ئلى أن الخفٍش ج جم الخـى

 لها دوس ئًجابي في جدعين الحفُلت الجبائُت بالشغم مً ول الػشاكُل والفػىباث.   تالجبائُت ؤلالىتروهُ

ذ حبائي الىترووي، خفُلت حبائُت.  الكلماث املفخاحيت:     غفشهت الاداسة الجبائُت، جفٍش

 JEL: M15 ،H25 ،K34جصييف 

Abstract:  
The purpose of this study is to demonstrate the extent to which electronic tax 

declaration have contributed to improving and increasing tax collection through 

the continued by Algeria of the modernization of the fiscal admi-in its digitization. 
Hence, the study provided an overview of the concepts of electronic tax 

statements, the introduction of the electronic tax system, and the extent to which it 

reflected the tax collection process, building on a range of views and aspirations 

through the survey, where after analysis of the results, elec-tax statements were 

found to play a positive role in improving the tax rate despite such difficulties.  

Keywords: Modernit-of tax administration, elect-tax declaration, tax collection. 

Jel Classification Codes:  M15, H25, K34 
________________________ 

المؤلف المرسل 
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 ملدمت:  .1

حػخبر المشائب أهم أداة مً أدواث العُاظت الاكخفادًت واإلاالُت للذولت، ورلً إلاا لها مً 

أهمُت غلى غىائذها والتي حػخبر أظاط هفلاتها الػمىمُت، واهىالكا مً هاجه ألاهمُت جدشؿ اإلافالح 

بُت غلى جدلُم أهذاف الذولت  مً خالٌ لبي أغمالها وجدعين حعُيرها في الىكذ الالصم المٍش

بُت ئلى اظخدذار وشق حذًذة حعهل غملُت حباًت  وباللذس اليافي، ألامش الزي أدي باإلداسة المٍش

المشائب مً خالٌ ئدخاٌ البػذ الخىىىلىجي وما ًفشله مً لشوساث إلاىاهبخه، أًً ولػذ 

غها ومخخلف خذماتها وأوؽىتها وجبجي هظام حبائي واضحت اإلاػالم بغُت غفشهت كىا تاظتراجُجُ

 "مؽشوع غفشهت الاداسة الجبائُت". الىترووي في اواس

، 2006وفي هزا العُاق باؼشث الجضائش في اواس غفشهت الاداسة الجبائُت بؽيل أوظؼ مؼ بذاًت 

اث اإلاإظعاث، مشهض المشائب واحهت حذًذة للمىظىمت ا ت هبًر بُت التي بدُث حػخبر هال مً مذًٍش لمٍش

جبيذ مهمت لمان أخعً هىغُت لخذمت اإلايلفين مً خالٌ جبعُي وغفشهت الاحشاءاث الخاـت 

ذ بها، ونهاًت بخدفُلها في ظشوف ظلعت ومالئمت، مما ٌعاهم بؽيل هبير في  بت والخفٍش بخأظِغ المٍش

بُت وجشؼُذ جيلفت جلذًمها، وأداء اإلايلفين لىاحباتهم ول الجبائُت في  ماللتزاماتهحػظُم ؤلاًشاداث المٍش

 .مً خذمت دفؼ المشائب الىتروهُا ةأظشع وكذ وبأفمل ـىسة ممىىت، ورلً مً خالٌ الاظخفاد

 إشكاليت البحث:. 1.1

مػالجـت  اسجأًىا، توختى هخمىـً مً ؤلاخاوـت بمخخلف حىاهب الذساظـوغلى لىء ما ظبم رهشه، 

 :   الخالُـت الشئِعُت اإلاىلىع وفـم ؤلاؼىـالُت

ادة الحصيلت الجبائيت في  ح الجبائي إلالكترووي في ٍز إلى أي مدى ًمكً أن ٌضاهم الخصٍر

 ظل عصرهت إلادارة الجبائيت ؟ 

ومً مىىلم الاؼيالُت الشئِعُت وجذغُما لها ظِخم وشح غذة حعاؤالث فشغُت مخياملت فُما بُنها 

 جيىن مدل اهخمامىا في هزا البدث غلى الىدى الخالي: 

  دواغـي غفشهـت ئداسة المشائب في الجضائـش؟و مـا هى مممىن 

  بي ؟ ذ الجبائي الالىترووي والخدفُل المٍش   ما اإلالفىد بالخفٍش

  ذ ؤلالىترووي ظببا في هجاغت غملُت جأظِغ وصٍادة الخدفُل هل ًمىً أن ًيىن هظام الخفٍش

بي    ؟المٍش



 

ادة الحصيلت الجبائيت في ظل عصرهت الادارة  حاث الجبائيت إلالكتروهيت وأثرها في ٍز  الجبائيتالخصٍر
 

217 

 .الفرضياث:2.1

وجمثلذ فُما  اإلاىشوخت ألاظئلتغلى  إلاداولت ؤلاحابتهمىىلم وأظاط  الخالُت الفشلُاث اغخمذها

 :ًلي

  ين اإلاشهضي ـت في ئغـادة جىظُـم مفالحها غلى اإلاعخٍى  حعاهـم غملُت غفشهـت ئداسة المشائب الجضائٍش

ـادة فػـالُت الدعُِـش  ـت بغشك ٍص  .والخاسجي، وهزا جدـذًث هُاولهـا ؤلاداٍس

 داث الجبائُت شخلت أظاظُت في جدلُم بشهامج الػفشهت والخدفُل ؤلالىتروهُت هم حػخبر الخفٍش

بي   .المٍش

 ذ ؤلالىترووي م ادة الخدفُل ًخىكؼ أن ًيىن اغخماد هظام الخفٍش ً أهم ؤلاحشاءاث اإلاإدًت ئلي ٍص

ب   ي.المٍش

 .مىهجيت الدراصت:3.1

اظخخذام اإلاىاهج اإلاػخمذة في الذساظاث ب كمىالإلحابـت غلى ئؼىـالُت البدـث واخخبـاس فشلُاجه، 

في في أحضاء البدـث اإلاخػللـت بذساظت الاكخفادًت  أهمُت غمىمـا، وغلُه فاهىـا اغخمذهـا غلـى اإلاىهج الـى

داث الجبائُت غفشهت الاداسة الجبائُت  ؤلالىتروهُت واوػياظها غلى الحفُلت الجبائُت،، الخفٍش

 ثواإلاػلىماالبُاهاث  ، ورلً مً خالٌ جدلُلوالخدلُلي ؤلاخفائيغلى اإلاىهج  الاغخمادئلى  باإللافت

اإلاعخخذمت  لألدواثأما باليعبت وجدلُل هخائجه،  بالذساظت تاإلاخػلل مهُفاواظخيباه اإلاها غلي لاإلاخدف

مً خالٌ بشهامج  وىظُلت لجمؼ مػلىماث الذساظت اإلاُذاهُت التي كمىا به الاظخبُان اظخػماٌفلذ جم 

SPSS. 

 جشحؼ ألاهمُت الفػلُت للذساظت ئلى: أهميت الدراصت:.4.1

  جىحُه الاهخمام هدى مذي فػالُت الىظام الجبائي ؤلالىترووي لخدلُم الىجاغت الجبائُت باغخباسها

 الشكمُت. ةججشبت معخدذزت في غفش الثىس 

 بي ظىاء مً هاخُت حػ ض الخدفُل المٍش ض جلُُم مذي هجاح جىبُم هزا الىظام في جبعُي وحػٍض ٍض

 الاًجابُاث أو اللماء غلى العلبُاث.   

 نهذف مً خالٌ هزه الذساظت ئلى: أهداف الدراصت:.5.1

 .الخػٍشف بمؽشوع الىظام الجبائي الالىترووي مً خالٌ غفشهت الجضائش للىاع المشائب 

 .داث الجبائُت الالىتروهُت واحشاءاث الخدفُل اإلاخبػت ت غً مفهىم الخفٍش  جلذًم دساظت هظٍش
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  الخػشف غلى واكؼ جىبُم هزا الىظام في الجضائش ومذي فػالُخه مً خالٌ جدلُل أساء مجخمؼ

 .  الذساظت
 مضمون عصرهت إلادارة الجبائيت: .2

ىت الػمىمُت، ئال  بُت ئلى اللُام بىظائفها اإلاخمثلت في الخدفُل لفائذة الخٍض حععى ؤلاداسة المٍش

بي هؽف غً كفىسها وعجضها، ألامش الزي اظخذعى البدث غً  أن جفش ي ظاهشة التهشب المٍش

بُت  ت، وهىدُجت للخىىس الزي وشأ غلى غلم ؤلاداسة، فلذ جم جبجي فىشة ؤلاداسة المٍش ئـالخاث ئداٍس

ادة فاغلُت هزه ألاخيرة مداولت الخخلق مً اإلاؽاول التي أفشصتها ؤلاداسة  وهزا ،ؤلالىتروهُت، وىظُلت لٍض

   الخللُذًت.
 الضرائب: مفهوم عصرهت إدارة. 1.2

ػبر غىه بمفىلح  الزي ٌػجي الػفشهت والخدذًث غً أي غملُت جخممً  "modernity"َو

ػجي (162، ـفدت 2012)خشاػ، جدذًث وججذًذ ما هى كذًم لزلً فهى ٌعخخذم في مجاالث غذة  ، َو

ت.  ت والخأكلم مؼ ألارواق والاخخُاحاث الػفٍش لت غفٍش  أًما الخىظُم بىٍش

بُت ؤلالىتروهُت أنها اظخخذام هزه ألاخيرة لخىىىلىحُا اإلاػلىماث  ًمىً حػٍشف ؤلاداسة المٍش

والاجفاٌ لللُام بمهامها ومعإولُاتها، بهذف جدعين خذماتها وجبعُي ؤلاحشاءاث غلى اإلايلفين 

بت ادة الخدفُل الجبائي وؤلاهلاؿ مً بالمٍش ، ومىه جىفير الىكذ والجهذ في اهجاص ألاغماٌ بهذف ٍص

بي.    خاالث التهشب المٍش

بي، يهذف  الح المٍش فػفشهت ئداسة المشائب بالجضائش ٌػخبر حضءا مً الخجذًذ والخدذًث وؤلـا

ألالفُت الثالثت، لخدلُم فػالُت ئلى معاًشة الخىىساث الحاـلت في مخخلف اإلاُادًً ومىاحهت جدذًاث 

ت .   أفمل أهبر في حعُير  اإلالفاث الجبائُت الخاـت باإلايلفين وجبعُي ؤلاحشاءاث ؤلاداٍس

 (ministre des finance, 2004) .عصرهت إدارة الضرائب في مجال الهيكل الخىظيمي:2.2
 لػفشهت هُاولها كفذ العير مؼ مخىلباث الػفش الحالي،  تكامذ الذولت بىلؼ اظتراجُجُ

ت والخاسحُت فخم ئوؽاء واظخدذار ول مًهُاول حذًذة غلى معخىي  باخذارجىحذ    :اإلافالح اإلاشهٍض

  اث اإلاإظعاث ت هبًر  DGEمذًٍش

 مشاهض المشائب CDI 

  بي الجىاسي   CPIاإلاشهض المٍش
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بُت،  هذفها ججمُؼ اإلافدؽُاث واللبالاث خعب فهزه الػملُت سمذ لخللُق الهُاول المٍش

بت، بدُث جخىفل الهُاول بمهام حذًذة جخمثل في الدعُير والشكابت واإلاىاصغاث  وبُػت اإلايلفين بالمٍش

 اإلاخػللت بالفئاث الجبائُت التي جخمؼ لها.

 عصرهت إدارة الضرائب في مجال العملياث والخحصيل :.3.2

بُت مشخلت ٌ ػخبر ادخاٌ الخىىىلىحُاث الحذًثت لإلغالم والاجفاٌ غلى معخىي الاداسة المٍش

بي مً  ؼ المٍش حل الخىحه هدى الخلىُاث غير أهامت في بشهامج الخدذًث وهى ما ًخىلب جىُُف الدؽَش

وبالفػل كامذ الاداسة  ،(AZIRA, 2014, p. 04)اإلاشهضي  الذخٌى الالىترووي للىظام وجأوير اإلاادًت 

بُت باالظخػاهت  خذ الشوائض أهظام مػلىماحي الزي ٌؽيل  كفذ اكخىاءبمىخب اظدؽاسة أحىبي المٍش

بُت   .الاظاظُت لخدذًث الاداسة المٍش

 وجخمثل أهم غىاـش غفشهت الاداسة الجبائُت فُما ًلي:

  ٌجىىىلىحُا اإلاػلىماثجىبُم أهظمت ؤلاداسة ؤلالىتروهُت وادخا . 

 جىبُم الىظام اإلاػلىماحي اإلاىخذ  

 هظام الذفؼ ؤلالىترووي  

 ت الجبائُت   حعهُل وجبعُي اإلاػامالث ؤلاداٍس

بي:.4.2  عصرهت إدارة الضرائب في مجال إلاعالم والاجصال الضٍر
بُت في مجاٌ  جمثلذ ؤلاحشاءاث اإلاخبػت مً وشف العلىاث لخدذًث وغفشهت ؤلاداسة المٍش

ت بالفاء مإؼش إلاشحػُت هىغُت  ت وجدعين الىظائل البؽٍش بي مً خالٌ جلٍى ؤلاغالم والاجفاٌ المٍش

 .الخذمت

ت:أوال:  س وجحضين الوصائل البشٍر ، ـفدت 2017)وؼان،  :جمثلذ ؤلاحشاءاث اإلاخخزة فُما ًلي حعٍس

92) 

   ئواساث حذًذة أو مً خالٌ  ةسفؼ غذد اإلاىظفين الػاملين باإلداس ً بُت مً خالٌ جيٍى المٍش

م اإلاعابلاث ورلً لخدعين فػالُت وهفاءة ؤلاداس  بُت. ةالخىظُف اإلاباؼش غً وٍش  المٍش

  ئواساث ؤلاداس ً ً والتي مً مهمتها جيٍى  ةئوؽاء مذسظت ووىُت للمشائب مخخففت في الخيٍى

بُت وفم ؼشوه ًدذدها اللاهــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــىن.المٍش
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  بُت بهذف لمان جدعين وجخفق مىظفي ؤلاداس  ةسظيلت أغىان ؤلاداس بُت مً خالٌ  ةالمٍش المٍش

يُت وملخلُاث ووىُت ودولُت في غذة جخففاث مخػللت باإلواس الخىبُلي للىظام  جىظُم دوساث جيٍى

بي.  المٍش

 رجعيت هوعيت الخدمت:مثاهيا: 

 07اإلاإسخت في  01الخذمت جم ئوؽائه وبلا للخػلُمت الػمت سكم ئن مؽشوع مشحػُت هىغُت 

الفادسة غً العُذ اإلاذًش الػام للمشائب، فلذ حاء هزا اإلاؽشوع لخغىُت العجض في  2012حىان 

الخذماث التي واهذ جلذمها الهُاول اللذًمت، خُث ًترحم ئسادة ؤلاداسة في ئكامت غالكت حذًذة مؼ 

بت جشجىض غ  لى جلذًم خذمت فػالت ولمان اظخلباٌ هىعي بمخخلف أؼياله.اإلايلف بالمٍش

بي إلالكترووي: .3 ح الضٍر  مضمون الخصٍر

دُت بما في رلً الجضائش فمً  بُت في الػالم هي أهظمت جفٍش بما أن أغلبُت ألاهظمت المٍش

ذ بمذاخُلها، أسباخها وسكم أغمالها، ولهزا لجأث الجضائش هغيرها مً  المشوسي غلى اإلاإظعاث الخفٍش

الذٌو ئلى جبجي هظام ئلىترووي لخدعين ئًشاداتها، واغخماد هظام الذفؼ ؤلالىترووي مً خالٌ الخفٍشذ 

    لجمُؼ المشائب. ذوالخدفُل غبر ؤلاهترهِ
ح الجبائي إلالكترووي:.1.3  الخصٍر

داث الجبائُت وحػ تئن سكمى بتباف لميلا الىتروهُت ًىفش مضاًا غذًذة باليعبت للهالخفٍش  لمٍش

 ىلأـبذ أهثر ؼُىغا وغ ؤلالىتروهُتىماث الشكمُت والبُاهاث لى اإلاػلخاـت اإلاإظعاث فالحفٌى غ

، خُث جى بُت جىفير  ؤلاداسةب لهدى متزاًذ في الػذًذ مً الذٌو . الىترووي ى ؼيللغ اإلاػلىماثالمٍش

 (49، ـفدت 2012)كدمىػ، 

ح  أوال: ف الخصٍر  الجبائي إلالكترووي:حعٍر

ذ  داث: " وافت هى أهلغ ؤلالىتروويًمىً حػٍشف الخفٍش بُت اإلامىً الخفٍش   والبُاهاث المٍش

بي هئسظال  (ministre finance.gov.lb, 2021 ) ."ؤلالىتروويا ئلى الىصاسة اإلاالُت غبر الىظام المٍش

بخدمُل  ألاخير الجبائُت جدذ جفشف ميلفيها، بدُث ًلىم هزا  ؤلاداسةجىبُم جمػه "هما هى 

، بدُث ًلىم اإلايلف بخدبؼ (2، ـفدت 2019)مىفىس،  الخاـت به واظخػشالها و حػبئتها" اإلالفاث

م ؼاؼت الخيبيهاث أو بدعاب اإلايلف  ؤلاداسةملفه باللبٌى أو الشفن مً كبل  الجبائُت ظىاء غً وٍش

ذ   .ؤلالىتروويأو بالبًر
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حاث الجبائيت إلالكتروهيت:ثاهيا:    أهواع الخصٍر
بت  اإلايلفىن ًلىم  دللاللاهىهُت اإلادذدة  تلهاإلا خالٌبالمٍش ا والىاسدة هالىاحب جلذًم اثخفٍش

داث ورلً مً لالففدت اإلاخففت ل في ت الػامت ل خالٌخفٍش  مشائبلالذخٌى ئلى مىكؼ اإلاذًٍش

www.mfdgi.gov.dz  بي ؤلالىتروويبخػبئت الىمارج و  .اسظالها غبر بىابت الىظام المٍش

داث مً خُث اإلاممىن بل فلي هي  والجذًش بالزهش، أهه لم حغير ؤلاداسة الجبائُت أهىاع الخفٍش

داث وظُلت هلل ا لت ئلىتروهُت فهي هفغ الخفٍش داث مً اإلايلف ئلى ؤلاداسة الجبائُت بىٍش لخفٍش

اإلاخػاسف غليها ظابلا، التي منها ما ًلضم جلذًمها مشة واخذة ظىاء غىذ بذأ اليؽاه  أو الخىكف، ومنها ما 

ت خعب الىظام الزي ًدبؼ له اإلايلف ت أو ظىٍى  .ًلذم بففت دوسٍت مىخظمت ؼهٍش

حاث الجبائيت إلالكتروهيت: أهميتثالثا:    الخصٍر

ذ لتزم اإلايلً بت بخلذًم الخفٍش  الزي ٌػخبر أفمل العبل في جلذًش الىغاء ؤلالىتروويف بالمٍش

بي و  بُت ل اهدؽاسا ألاهثرى هالمٍش ػاث المٍش بُت  ولإلداسةذٌو اإلاخلذمت، لفي الدؽَش ؤلالىتروهُت المٍش

داث ولهىاث في مشاحػت لوافت الع لإلداسة أو  هف في خذ راجلميلمُت ظىاء لهأ ةألاخير ا زهزه الخفٍش

بُت.  المٍش

حاث الجبائيت  - أ داث  ًمىً جلخُق مضاًا الجبائيت: لإلدارةباليضبت  إلالكتروهيتمساًا الخصٍر الخفٍش

 (62-61 ، الففداث2020)مدخاٌ و بعباط،  : الجبائُت فُما ًلي لإلداسةالجبائُت باليعبت 

  بُت، بدُث ًمخاص بأهه ًىفش هثيرا ذ ؤلالىترووي الػمل اإلاللى غلى واهل ؤلاداسة المٍش ٌعهل الخفٍش

بت، هزلً ًخفن مً اخخماٌ وؽىء اإلاىاصغاث  مً ؤلاحشاءاث والىكذ خعب اإلاادة الخالػت للمٍش

 والاغترالاث. 

 خلق مً اإلاىبىغاث الىسكُت الخو  ،جللُق جيالُف الىلباث اإلاخػللت باإلاىبىغاث الجبائُت

داث الجبائُت ٌػجي اللماء غلى البيروكشاوُت  .للخفٍش

   الحفٌى غلى حذاٌو في الىكذ اإلاىاظب والتي مً ؼأنها أن حعمذ بخلُُم أداء اإلافالح ومخابػت

 . ئب وكىاع اليؽاه لىصاسة اإلاالُتشامعخىي الخدفُل خعب ـىف الم

  بت آلاليالدؽغُل بت واظخفعاساجه ئلى حعذًذ المٍش لػملُاث و  ،مً اظخلباٌ اإلايلف بالمٍش

ذ والخػٍشف باإلايلفين  بت.اإلاداظبت والحعاب الفػلي للمبلغ الشئِس ي للخفٍش         بالمٍش

حاث الجبائيت  - ب بتباليضبت  إلالكتروهيتمساًا الخصٍر داث  :للمكلفين بالضٍر  ؤلالىتروهُتجلذم الخفٍش

 :اهف منيلملغذة مىافؼ ل

http://www.mfdgi.gov.dz/
http://www.mfdgi.gov.dz/
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 داث. غذم الخىلل وظي صخمت العير في اإلاىاومو  ،جىفير الىكذ  مً أحل جلذًم الخفٍش

 بي أباغخباس  ألاخىاءُل مً لالخل ذ  ؤلالىترووين الىظام المٍش فىبلج ألاخىاءًـش  .اهلائُا ٍو

  واإلاىاظباث ألاغُادا هبما في ألاظبىعوىاٌ أًام  ظاغت 24/24الىلىج ئلى ؤلاداسة الجبائُت. 

  بت باإلاػلىماث خٌى سصهامخه الجبائُت اإلادُىت مؼ الىلىج  ، مؼالجبائُت التزاماجهجضوٍذ اإلايلف بالمٍش

دُت اإلاىدغت   .غلى دًىه الجبائي الىلي ، هما ًمىىه الخػشفغليها والاوالعئلى اظخماساجه الخفٍش

بي: .4  ماهيت الخحصيل الضٍر

بي هي اإلاشخلت النهائُت  داث الجبائُت ؤلالىتروهُت حػخبر مشخلت الخدفُل المٍش مً مشاخل الخفٍش

ىت الػمىمُت.     وهي مً اإلاشاخل اإلاهمت، رلً أهه أي ئخفاق في الخدفُل ومهما وان ظببه ًمش بالخٍض

بي: .1.4 ف الخحصيل الضٍر  حعٍر

بي غلى أهه "مجمىع الػملُاث التي جلىم بها ؤلاداسة اإلاالُت في  ًمىً حػٍشف الخدفُل المٍش

ىت ظبُل ولؼ  بت مىلؼ الخىفُز وبالخالي ئًفاٌ خاـالث المشائب ئلى خٍض اللىاهين وألاهظمت المٍش

 . (230، ـفدت 2006)صغذود،  "الذولت

ت أو جلىُت والتي ًخم مً خاللها هلل  وهىان مً غشف أهه "حملت مً ؤلاحشاءاث ظىاء واهذ ئداٍس

ىت الػمىمُت  بت مً اإلايلف ئلى الخٍض  (BELTRAMEE, 1997, p. 45) "دًً المٍش

ت اإلايلف ئلى مجمىغت مً الػملُاث التي حعتهذف هلل كُمتها مً رم هما غشف أًما" بأهه

ىت بت بالىاكػت اإلايؽئت لها و العلىت  الخٍض شجبي جدفُل المٍش الػمىمُت مً أحل اظدُفاء خلها، ٍو

م البىً أو   اإلاخخففت بخدفُلها و وشق  الخدفُل و مىاغُذه و لماهاجه و ًخم الذفؼ هلذا أو غً وٍش

ذًت  (123، ـفدت 1984)اللاض ي، " خىالت بٍش

ت الػامت  بي غلى أهه ؤلاحشاءاث التي جلىم بها اإلاذًٍش مما جلذم ًمىً أن وػشف الخدفُل المٍش

ىت  بُت ئلى الخٍض ٌى ؤلاًشاداث المٍش للذولت والفشوع الخابػت لها مً غملُاث مدعلعلت مً أحل ـو

ىال ئلى الخدفُل ال بت غلى اإلايلفين ـو  جبائي. الػمىمُت، وجبذأ مً غملُت جلذًش المٍش

بي:.2.4  ضماهاث الخحصيل الضٍر

بُت واإلايلفين بذفػها،  ر مًالىثيىب وؽ ىئل يجإد لُت الخدفُلغم ئن اإلاؽاول بين ؤلاداسة المٍش

بت منها:  بي لإلداسة لماهاث واظػت لخدفُل المٍش   وغلُه فلذ مىذ اللاهىن المٍش
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  بت غلى  الامخُاص م خالىق غلى بت كبل  خُث ٌعخىفي، ألاخشي الذًىن  ممػظلذًً المٍش دًً المٍش

، مً ألامش 991)اإلاادة مً اللاهىن اإلاذوي  991وهزا ما جممىخه هق اإلاادة  ،ألاخشي  مً الذًىن  غيره

 (1975، 58-75سكم 

  ًمىً إلافلحت المشائب أن جلىم بالحجض ؤلاداسي غلى أمىاٌ اإلايلف الزي ًفؽل في الىفاء

بت في الىكذ اإلادذد، فلها أن جحجض غلى أمىاٌ اإلايلف في البىىن وغلى اإلاىلىالث والػلاساث ختى  بالمٍش

ػا بذًً الذولت، وئال كامذ مفلحت المشائب ببُؼ مىلىالث اإلايلف أو  ججبر اإلايلف غلى الىفاء ظَش

 (142، ـفدت 2017)ظاخل، في اإلاضاد الػلجي.  تغلاساجه اظخفاء لذًً الذول

  وألاوساقغلى الىزائم  الاوالع م خ الجبائُت معخىي اإلافالحغلى  ينخخفاإلا اإلاؽشع للمىظفينمىذ 

بت، مً أحل  اإلايلف بهاًخػامل تي ال اإلاداظبُتاجش فوالذ مبلغ الذًً وكذ  جدذًذمً  جمىُنهمبالمٍش

كبل  ؤلاجالفأو  باالمخىاعظىاءا  الحمٌػشكل اظخخذام هزا  لت مً الػلىباث غلى مًعظل اإلاؽشعؼ ول

بُت ؤلاداسة خمبػذها  ٌعلي التيمذة الخلادم  اهلماء  .المٍش

  بت أو في صحتها ال ًىكف دفػها، فاإلايلف ملضم بالذفؼ أوال زم الاغتراك بػذ اإلاىاصغت في ملذاس المٍش

  (12-10، الففداث 2006 )داودي، ."الذفؼ زم الاظترداد  "رلً أي 

بي:.3.4  كواعد الخحصيل الضٍر

بيًلفذ بلىاغذ الخدفُل  جبائي لخدفُل الذًً لااإلاؽشع ذدها خ التيجلً اللىاغذ  المٍش

بي لجو  المٍش ىت الذولت،  ئلى اإلايلفغاجم  مً غلى هدٍى كىاغذ  زالزت في هخخفشهامىىىا أن ً والتيخٍض

 مهمت وهي:

  :بت بت الىاكػت اإلايؽأة للمٍش بت أي و الىاؼئتالىاكػت  جدلمًلضم لخدفُل المٍش ىء الذًً ؽللمٍش

ٌ ، اإلايلفرمت  في ىذاث أو عىائذ الفو  ألاظهمالفىاعي أو جىصَؼ أسباح  غلى الشبذ الخجاسي أو فالحفى

 ٌ بت، أما الىاؼئتالىكائؼ  ولها حؽيل الشاجبغلى  الحفى  الجبائُت ؤلاداسةها جخخز تيال ؤلاحشاءاث للمٍش

  (233، ـفدت 2006)صغذود،  وشف اإلايلف.مً  الىاحب دفػه كُمت اإلابلغ جدذًذدوسها غلى  ًلخفش 

 بي: ختى  هيز احشاءاجمأن جخ البذػاٌ وهاحؼ، ف بيًيىن الخدفُل المٍش اإلاالئمت في الخدفُل المٍش

بت، فبذ اإلايلف التي ٌػِؽهامؼ الظشوف  جخالءم، ومىاغُذه وأظالُب بالبعاوت ًخمشس  ال  خُثؼ المٍش

بتفغىذ د ألاخير هزا   . ؼ المٍش
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 بي: جخف شوسة ملحت لًبلى  بيلاث الخدفُل المٍشفُن هالاكخفاد في هفلاث الخدفُل المٍش

بت وما  اإلايلفه ػفما ًذ نشق ما بيـــفًيىن ال ثخُ ،الجبائُتداسة صمت غلى ؤلا ال و   ؤلاداسة هدفلجبالمٍش

ـــأي ٍص ألنمىً، ًأكل ما  الجبائُت ــ ـــ ـــ ــ ب الىفلاث فيادة ــ بي. المٍش زش ظلبا غلى الخدفُلإ ت ظُُالمٍش

  (23، ـفدت 2010)أدسي، 

بي:.4.4  طرق آلياث الخحصيل الضٍر

بيأما   :فخخمثل في فُما ًخق وشق الخدفُل المٍش

 :ىت بت للخٍس لت اللاغذة الػامت بدُث  الدفع املباشر مً طرف املكلف بالضٍر حػخبر هزه الىٍش

بت ئلى حهت الخدفُل أي ئلى كابض ي المشائب.  )صغذود، ٌعذد اإلايلف أو مً ًمثله كاهىها مبلغ المٍش

 (132، ـفدت 2006

  ًلت ألاكضاط امللدمت:أصلوب الخحصيل ع بت مؼ كُفد اإلايلفأمام خُث جدُذ  طٍر  التيت المٍش

تاه كذ جيىن عيل أكؼ فيخدم عظىف ح  اإلايلفًلتزم  خُث بمىحبهازُت أو ظذاظُت، الأو ز ؼهٍش

بُت ؤلاداسةشف ومً  اإلادذدة آلاحاٌ في ألاكعاهؼ هزه فبذ  (37ـفدت ، 2007)بىصٍذة، . المٍش

 :لت الاكخطاع مً املصدر موجىىىي  أصلوب الخحصيل عً طٍر ىبؼ غلى مً اإلا الاكخىاع وٍش

بتمكُ بحجض  فُلىمكت، الحلُلي غلا يلفباإلا ه" جشبىشخق زالث" جيلُف خدلت عاإلا ت المٍش

ىلىلت اإلا مئًشاداث اللُ في خالتا همكت دًً الما غئكت الوجيىن هزه الػ ،وجىسٍذها سأظا للخضاهت الػامت

 ؤلاداسة هخىاحفشجباث، واإلا ألاحىس  اظخدلاق في خالتا همكت جبػُت الأو أن جيىن غاإلاالُت(  الفيىن)

لت  بُت بفذد هزه الىٍش ه غبء حلُلي الزي ًلؼ غلُاإلامٌى ال ماهل، أو مخخلفين نخفيشالمٍش

ىت الػمىمُت.  بت وجىسٍذها للخٍض بت والثاوي اإلايلف بجباًت المٍش  (142، ـفدت 2017)ظاخل، المٍش

حاث الجبائيت إلالكتروهيت على الحصيلت الجبائيت:  .5  الدراصت امليداهيت ألثر الخصٍر

داث الجبائُت  لت التي ظِخم بها جلذًم الخفٍش للذ أسدها مً الذساظت اإلاُذاهُت مػشفت الىٍش

اث اإلاإظعاث" إلاؽشوع ؤلاداسة ؤلالىتروهُت  ت هبًر الىتروهُا، مً خالٌ جبجي الجضائش ممثلت في "مذًٍش

ش هظام الذ ذ الالىترووي غً بػذ، بدُث ًمىً مً خالله جدعين وجىٍى فؼ باوالق هظام الخفٍش

بُت واإلايلفين(.   بُت )ؤلاداسة المٍش بي بما ًخذم وشفي الػالكت المٍش  والخدفُل المٍش

 جلدًم الدراصت امليداهيت:.1.5

 وصف عيىت الدراصت: أوال: 
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 ( ًف ؤلاخفائي ميىهت م ( شخفا، الفئت ألاولى 48وبلذ الذساظت غلى فئخين مخجاوعخين في الـى

بت ين مىظفي ؤلاداسة المٍش مً مفدؽين ومخفشفين، والفئت الثاهُت فئت اإلايلفين جخق  جخق ؤلاداٍس

اث اإلاإظعاث. ت هبًر  غُىت مً مداظبي ومعيري الؽشواث الىبري الخابػين إلاذًٍش

  وكذ اظخغشكذ مذة حمؼ البُاهاث التي ابخذأث بخىصَؼ الاظخماسة ئما ًذ بُذ، أو الخىصَؼ والاظخالم

لت ئلىتروهُت هظشا لألولاع الشاهىت، وك ( 01( ًىما، والجذٌو )15ذ اظخغشق رلً ما ًلاسب )بىٍش

 ًىضح غذد الاظخماساث التي جم جىصَػها غلى مجخمؼ الذساظت.        

الاصخماراث املوزعت والخاضعت للخحليل :1جدول   
عدد الاصخماراث                 

 العيــــــــىت

 الاصخماراث املضتردة والخاضعت للخحليل الاصخماراث املوزعت 

 العــــــــــدد العــــــــــدد

 48 55 مجخمع الدراصــــــــــــــــــت

 مً ئغذاد الباخث املصدر:

( فلشة، 21وبغشك حعُير مػالجت اظخماساث الاظخبُان اإلايىهت مً زالر مداوس، جممىذ )

 (Likart scalبدُث كام الباخث جدذًذ ملُاط ؤلاحاباث باظخخذام ملُاط لُياسث الخماس ي )

لها ئلى بُاهاث همُت ًمىً كُاظها ئخفائُا.  بهذف مػشفت الاججاه الػام آلساء أفشاد الػُىت، وجدٍى

: ملياش ليكارث الخماس ي 2جدول   

 ال اجفم جماما ال اجفم محاًد اجفم اجفم جماما الخصييف

 5 4 3 2 1 الدرجت

املخوصط 

 املرجح

[1 – 1.80]  [1.81 – 2.60]  [2.61 – 3.40]  [3.41– 4.20]  [4.21 – 5.00]  

،البدث الػلمي،الذلُل الخىبُلي للباخثين،الىبػت (2006)مدمذ غبذ الفخاح الفيرفي املصدر:

.115، ؿ:2006ألاولى،داس اليؽش،غمان،  

 ثاهيا: املعلوماث العامت لعيىت الدراصت:

الباخث باخدعاب الخىشاساث ووعبها اإلاخػللت بيل فلشة مً فلشاث غُىت الذساظت وحؽمل  كام

ول مً الجيغ والػمش، اإلاعخىي الخػلُمي والىظُفت وظىىاث الخبرة اإلاهىُت، والجذٌو اإلاىالي ًىضح 

 رلً. 
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 : الخصائص الدًمغرافيت لعين الدراصت3جدول 

 اليضبــــــــــــت الخكــــــــــرار الخصائص الدًمغرافيت

ــــــش الجىـــــــط ـــ ـــ ـــ  79.16 38 رهــــ

ــــثى ـــ ـــ ـــ ـــ  20.83 10 أهـ

ــــىع ـــ ـــ ـــ  100 48 اإلاجمــ

 16.66 08 ظىت              30أكل مً  العمـــــــــــر

 37.50 18 ظىت 40ظىت ئلى  30مً 

 45.83 22 ظىت 40أهثــــش مً 

ــــــــىع ـــ ـــ  100 48 اإلاجمــ

 12.50 06 دساظـــــــاث غلُا املضخوى الخعليمي

ـــىي حامعي  75.00 36 معخــ

ـــىي فما أكل ـــ  12.50 06 زاهـ

ــــــــىع ـــ ـــ  100 48 اإلاجمــ

 29.16 14 مفدؾ أو مفدؾ سئِس ي الوظـــــــــــيفت

 20.83 10 مخفشف

 37.50 18 مداظب

 12.50 06 معير ؼشهت

ــــــــىع ـــ ـــ  100 48 اإلاجمــ

 08.33 04 ظىت              05أكل مً  الخبــرة املهىيـــت

 29.16 14 ظىىاث              10ظىىاث ئلى 06مً 

 41.66 20 ظىت     10أهثر مً 

 100 44 املجمــــــــــــــــوع

 SPSS باالغخماد غلى مخشحاثمً ئغذاد الباخث  املصدر:

 الىخائج ومىاكشتها.2.5

اخدعب الباخث الاخفاءاث الػامت اإلاخػللت باحاباث الػُىت مخمثلت في الخىشاساث في هزا الجضء 

 واإلاخىظىاث الحعابُت والاهدشاف اإلاػُاسي ليل فلشة.   

ًخػلم هزا  الجبائيت(:حشخيص الاججاه العام للمخغير املضخلل ألاول )مضمون عصرهت إلادارة  أوال:

اإلادىس مً الاظخبُان بالفشلُت ألاولى مً الذساظت، بدُث وعخػشك في الجذٌو اإلاىالي آساء اإلاجُبين 

 :وهي والخالي مممىن غفشهت ؤلاداسة الجبائُتباإلاخػللت بمؽشوع الىظام الجبائي ؤلالىترووي اإلاخػلم 
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بي 4جدول   : مشروع الىظام الجبائي إلالكترووي املخعلم بالركمىت في إطار عصرهت اللطاع الضٍر

اجفم  العبـــــاراث ث

 جماما

ال  محاًد اجفم

 اجفم

ال 

اجفم 

 جماما
بي

ضا
لح

ط ا
ص

خو
امل

 

ي  ر
يا

ملع
ف ا

را
ح

الاه
 

 الخكرار الخكرار الخكرار الخكرار الخكرار

 اليضبت اليضبت اليضبت اليضبت اليضبت

حععى الجضائش ئلى جىبُم آلالُاث  1

بي  الحذًث وسكمىت اللىاع المٍش

اث اإلاإظعاث  ت هبًر  غلى غشاس مذًٍش

16 22 06 04 00  

1,9583 

 

,89820 
33.3 45.8 12.5 8.3 00 

ًخىلب غفشهت ؤلاداسة الجبائُت ئلى  2

ؼيلها ؤلالىترووي ئلى حغُير واكؼ 

بت  الخللُذًت ئلى ئداسة ؤلاداسة المٍش

 الىتروهُت

26 19 02 01 00  

1,5417 

 

,68290 
54.2 39.6 4.2 2.1 00 

ًمىذ جىبُم الىظام الجبائي  3

ؤلالىترووي أسبدُت هبير في اجخار 

كشاساث ـائبت وظلُمت ظىاءا مً 

 وشف اإلايلفين أو ؤلاداسة الجبائُت 

18 20 04 04 02  

 

2,0000 

 

 

1 ,0915 
37.5 41.7 8.3 8.3 4.2 

جإدي غفشهت ؤلاداسة الجبائُت ئلى  4

 حزب واظخلىاب اإلايلفين

20 16 08 03 01  

1,9375 

 

1 ,0191 41.7 33.3 16.7 6.3 2.1 

بُت غلى  جإزش  5 غفشهـت ؤلاداسة المٍش

 مإؼـشاث ظُـشهـا واإلاخمثلت في

جدعين هـىغُت الخذمـت اإلالذمت 

والتهشب الحـذ مً ظاهشحي الغـؾ و 

بي  المٍش

14 14 10 06 04  

2,4167 

 

1,2688 

29.2 29.2 20.8 12.5 8.3 

ئدخـاٌ جممً بشهامج الػفشهت  6

جىبُلاث و بشامج ؤلاغـالم آلالـي 

ـت  الحذًثـت و سظيلـت اإلاىاسد البؽٍش

 لخدعين معخىاهم

10 16 12 08 02  

2,5000 

 

1,1299 
20.8 33.3 25.0 18.7 4.2 

وافي  الشكمىت والػفشهتجبجي  7

لخدلُم ألاهذاف اإلاشحىة مً 

 كىاع المشائب 

08 10 08 12 10  

3,1250 

 

1,4086 16.7 20.8 16.7 25.0 20.8 

املخوصط الحضابي العام للمحور 

 ألاول 

2.211 
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 SPSS مً ئغذاد الباخث باالغخماد غلى مخشحاث املصدر:

 ًخالٌ الىخائج اإلابِىت في الجذٌو أغاله اإلاخػللت باإلاخغير ألاٌو مً الاظخبُان أن الىظي الحعابي  م

فلشاجه، وباهدشاف مػُاسي ًلذس  ( مما ٌػجي ألن آساء الػُىت اججهذ هدى اإلاىافلت غلى2.211الػام بلغذ )

 (1.071بــ)

  بي اإلامثل في وشفي بُت ًثمً ظعي الجضائش وغلُه ًخضح لىا حلُا بأن اإلاجخمؼ المٍش الػالكت المٍش

بي مً خالٌ جدذًث الهُاول الجبائُت غلى  بُت ئلى جفػُل غفشهت و سكمىت اللىاع المٍش وؤلاداسة المٍش

بُت ؤلالىتروهُت  اث اإلاإظعاث، خُث غملذ هزه ألاخيرة ئلى جبجي فىشة ؤلاداسة المٍش ت هبًر غشاس مذًٍش

ادة الفاغلُت ومداولت الخخلق  مً اإلاؽىالث التي أفشصتها ؤلاداسة الخللُذًت. وىظُلت لٍض

  مً خالٌ احاباث وآساء اإلاجُبين اإلاخػللت بمؽشوع الىظام الجبائي ؤلالىترووي اإلاخػلم وعخخلق

بي بالجضائش ًإهذ صحت الفشلُت ألاولى وهى م غملُت  تعاهـمبالشكمىت في ئواس غفشهت اللىاع المٍش

ـت في  ين اإلاشهضي والخاسجي، وهزا غفشهـت ئداسة المشائب الجضائٍش ئغـادة جىظُـم مفالحها غلى اإلاعخٍى

ـادة فػـالُت الدعُِـش  ـت بغشك ٍص     بالشغم مً وحىد بػن الىلائق والػشاكُل. جدـذًث هُاولهـا ؤلاداٍس
حاث الجبائيت إلالكتروهيت(: :ثاهيا ًىضح  حشخيص الاججاه العام للمخغير املضخلل الثاوي )الخصٍر

داث الجبائُت  نالجذٌو اإلاىالي آساء غُىت الذساظت بؽأن هزا اإلادىس مً الاظخبُا واإلاخػلم بىظام الخفٍش

 ؤلالىتروهُت اإلالذمت في ظل غفشهت الاداسة الجبائُت.  
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حاث الجبائيت إلالكتروهيت امللدمت في ظل عصرهت الادارة الجبائيت : 5جدول   هظام الخصٍر
اجفم  العبـــــاراث  ث

 جماما

ال  محاًد اجفم

 اجفم

ال 

اجفم 

 جماما

بي
ضا

لح
ط ا

ص
خو

امل
 

ي  ر
يا

ملع
ف ا

را
ح

الاه
 

 الخكرار الخكرار الخكرار الخكرار الخكرار

 اليضبت اليضبت اليضبت اليضبت اليضبت

ذ الجبائي ؤلالىترووي آلُت  1 الخفٍش

حذًذة باث ولىحها ظهال غلى 

مخخلف اإلايلف لدعذًذ 

 المشائب الشظىم.

08 12 06 16 06  

3,0000 

 

1,3368 
16.7 25.0 12.5 33.3 12.5 

ٌعخىُؼ اإلايلف الىلىج للمىكؼ  2

ؤلالىترووي "حباًدًُ" والالتزام 

داث الجبائُت   24/24بالخفٍش

 ظاغت ووُلت أًام ألاظبىع 

12 12 04 16 04  

 

2,7500 

 

 

1,3761 25.0 25.0 8.3 33.3 8.3 

ذ ؤلالىترووي ًمىً  3 الخفٍش

اإلايلف مً جففذ سصهامت 

الالتزاماث والذًىن الجبائُت 

 الخاـت به. 

18 16 02 10 02  

2,2083 

 

1,2709 
37.2 33.3 4.2 20.8 4.2 

ذ ؤلالىترووي ًدافظ غلى  4 الخفٍش

ُت اإلاػلىماث هما ًلض ي  خفـى

داث  غلى مؽيلت لُاع الخفٍش

 الىسكُت

16 20 04 08 00  

 

2,0833 

 

 

1,0484 33.3 41.7 8.3 16.7 00 

حعاغذ ؼبىت الاهترهِذ مً ئهجاص  5

ذ الجبائي بؽيل  غملُت الخفٍش

ئلىترووي، بدُث ًمىً اإلايلف 

الحفٌى غلى اًفاٌ واؼػاس 

بالذفؼ واوؽاء بىً مػلىماث 

 خاؿ به.   

15 14 03 12 04  

 

2,5000 

 

 

1,3838 31.3 29.2 6.3 25.0 8.3 

ذ ؤلالىترووي ًمفي  6 الخفٍش

ؼفافُت أهبر وميافدت أمثل 

للشؼىة والفعاد وجخفُف الػبء 

 غلى ألاغىان الجبائُين  

19 18 03 06 02  

2,0417 

 

1,1661 
39.6 37.5 6.3 12.5 4.2 
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اث اإلاإظعاث  7 ت هبًر حػذ مذًٍش

داث  مإهال للػمل بىظام الخفٍش

ؤلالىتروهُت مً خُث جىفش 

ت، ألاحهضة  والبرمجُاث في اإلاذًٍش

وامخالهها إلاىظفين رو مهاساث في 

 اظخخذام الحاظىب والؽبياث

 

 

13 

 

 

15 

 

 

03 

 

 

13 

 

 

04 

 

 

2,5833 

 

 

1,3657 

 

27.1 

 

31.3 

 

6.3 

 

27.1 

 

8.3 

 2,4523 اإلاخىظي الحعابي الػام للمدىس الثاوي

 SPSS مً ئغذاد الباخث باالغخماد غلى مخشحاث املصدر:

 ًالىظي الحعابي الػام بلغ م ، ( مما ٌػجي أن آساء الػُىت 2,4523) خالٌ الىخائج اإلابِىت في الجذٌو

واهذ مخباًىت، بالشغم أن الاججاه الػام وان هدى اإلاىافلت غلى فلشاجه، وباهدشاف مػُاسي ًلذس 

 .(1,2782بــ)

 داث ال جبائُت ؤلالىتروهُت ًخضح مً الجذٌو أن أغلى أهمُت ملاسهت ببلُت فلشاث هظام الخفٍش

، واهذ للفلشاث الثالث والشابػت والعادظت بدُث هىان اجفاق غلى أن الػفشهتاإلالذمت في ظل 

داث الجبائُت الالىتروهُت جمىً اإلايلف مً جففذ سصهامت الالتزاماث والذًىن الجبائُت الخاـت  الخفٍش

ُت اإلاػلىماث وجلض ي غلى مؽيلت لُاع الخف داث الىسكُت، باإللافت به، هما جدافظ غلى خفـى ٍش

ذ ؤلالىترووي ًمفي ؼفافُت أهبر وميافدت أمثل للشؼىة والفعاد وجخفُف الػبء غلى  أن الخفٍش

 ألاغىان الجبائُين.       

  ذ الجبائي ؤلالىترووي آلُت حذًذة باث بِىما أكل أهمُت واهذ للفلشة ألاولى والثاهُت وهي أن الخفٍش

مخخلف المشائب الشظىم، بدُث ٌعخىُؼ الىلىج للمىكؼ ؤلالىترووي  ولىحها ظهال غلى اإلايلف لدعذًذ

داث الجبائُت  ظاغت ووُلت أًام ألاظبىع، والتي لم جشقى للمعخىي  24/24"حباًدًُ" والالتزام بالخفٍش

 .اإلاىلىب ، وهزا دلُل غلى أن اللىاع الصاٌ ٌػاوي بػن الىلائق في مجاٌ الاجفاٌ والاهترهِذ
بي(:حشخيص  :ثالثا ًخػلم هزا اإلادىس مً الاظخبُان  الاججاه العام للمخغير الخابع )الخحصيل الضٍر

ذ ؤلالىترووي م ً أهم ؤلاحشاءاث بالفشلُت الثالثت والتي حاء فيها بخىكؼ أن ًيىن اغخماد هظام الخفٍش

ب ادة الخدفُل المٍش  ي، والجذٌو اإلاىالي ًىضح آساء اإلاجُبين غلى هزا اإلادىس اإلاإدًت ئلي ٍص
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هظام الدفع والخحصيل إلالكترووي للضرائب : 6جدول   
اجفم  العبـــــاراث ث

 جماما

ال  محاًد اجفم

 اجفم

ال اجفم 

 جماما
ط 

ص
خو

امل

بي
ضا

لح
 ا

ف 
را

ح
الاه

ي  ر
يا

ملع
 ا

 الخكرار الخكرار الخكرار الخكرار الخكرار

 اليضبت اليضبت اليضبت اليضبت اليضبت

ت  1 اث ًإدي اغخماد مذًٍش هبًر

اإلاإظعاث هظام الذفؼ 

والخدفُل ؤلالىترووي ئلى جللُل 

الىفلاث وصٍادة الاًشاداث 

ىت  للخٍض

18 22 02 06 00  

 

1,9167 

 

 

0,9638 37.5 45.8 4.2 12.5 00 

ٌػمل هظام الذفؼ ؤلالىترووي ئلى  2

جخفُف المغي وألاغباء 

ت في غملُت الخدفُل  ؤلاداٍس

20 20 01 06 01  

1,9167 

 

1,0685 
41.7 41.7 2.1 12.5 2.1 

اث  3 ت هبًر ًإدي اغخماد مذًٍش

اإلاإظعاث هظام الذفؼ 

والخدفُل ؤلالىترووي ئلى 

خللُل خاالث الغؾ والتهشب ال

بي   المٍش

16 

 

16 02 12 02  

2,3333 

 

1,2937 

33.3 33.3 4.2 25.0 4.2 

ًإدي اظخخذام ؤلاداسة الجبائُت  4

لىظام الذفؼ والخدفُل 

ؤلالىترووي ئال سفؼ هفاءة غملها 

 واخخفاس الىكذ والجهذ 

19 21 01 07 00  

1 ,9167 

 

1,0070 

39.6 43.6 2.1 14.6 00 

حعخخذم ئداسة المشائب وزائم  5

منها  وبُاهاث اإلايلفين لالظخفادة

بي  غىذ الخدفُل المٍش

 ؤلالىترووي

17 23 00 08 00  

1,9792 

 

1,0208 
35.4 47.9 00 16.7 00 

ًىحذ معخىي ملبٌى مً سلا  6

 اإلايلفين غً ألاظالُب

اإلاعخخذمت خالُا مً كبل 

ؤلاداسة الجبائُت مً خالٌ هظام 

ذ والخدفُل ؤلالىترووي   الخفٍش

12 14 06 10 06  

 

2,6667 

 

 

1,3889 
25.0 29.2 12.5 20.8 12.5 

   14 12 04 12 06جدعم احشاءاث الذفؼ  7
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بي ؤلالىترووي  والخدفُل المٍش

ئلى خذ آلان بالخػلُذ وغذم 

الذكت لغُاب الىعي لذي اإلايلفين 

 وهلق الىفاءاث الالصمت . 

12.5 25.0 8.3 25.0 29.2 3,3333 1,4488 

اإلاخىظي الحعابي الػام للمدىس 

 الثالث

2,2946 

 SPSS الباخث باالغخماد غلى مخشحاثمً ئغذاد  املصدر:

  داث بي باغخماد الخفٍش هجذ الىخائج اإلاخػللت بهزا اإلادىس مً الاظخبُان اإلاخػلم بالخدفُل المٍش

( وباهدشاف مػُاسي ًلذس 2,2946الالىتروهُت اإلابِىت في الجذٌو أغاله أن كُمت الىظي الحعابي بلغذ )

اث (، مما ٌػجي أن آساء الػُىت 1,1702بــ) ت هبًر اججهذ هدى الاجفاق الػام لفلشاجه، وهى اغخماد مذًٍش

داث الجبائُت ؤلالىتروهُت، والزي ٌػذ  اإلاإظعاث هظام الذفؼ والخدفُل ؤلالىترووي في غملُت الخفٍش

بي، أو مً  بي ظىاء مً هاخُت جدعين الخدفُل المٍش دوسا هاما ومدىسٍا في النهىك باللىاع المٍش

اث اإلاإظعاث لىظام هاخُت ميافدت ول أؼيا ت هبًر بي، هما ًإدي اظخخذام مذًٍش ٌ التهشب المٍش

ت، هما حعمذ باخخفاس الىكذ  الذفؼ والخدفُل ؤلالىترووي ئلى الخللُل مً حػلذ الاحشاءاث الاداٍس

ىت.  والجهذ في غملُت الخدفُل وبالخالي الخللُل مً الىفلاث وصٍادة الاًشاداث للخٍض

 ت هب داث ئال أهىا هجذ أن مذًٍش اث اإلاإظعاث لم جفل ئلى ألاهذاف اإلاشحىة مً جفػُل الخفٍش ًر

ٌى ئلى اإلاعخىي  بي، وهزا ٌػىد ئلى غذم الـى الجبائُت الالىتروهُت في غملُت جدعين الخدفُل المٍش

بي ؤلالىترووي التي جدعم ئلى  اإلالبٌى مً سلا اإلايلفين، وئلى وبُػت احشاءاث الذفؼ والخدفُل المٍش

 ُذ وغذم الذكت لغُاب الىعي لذي اإلايلفين وهلق الىفاءاث الالصمت . خذ آلان بالخػل

    

 خاجمت: .6

مً خالٌ الذساظت التي كمىا بها، خاولىا الخىشق ئلى أخذ أهم اإلاىالُؼ الشاهىت، والتي جثير 

ؼ والىبير  ت، وهى لشوسة جبجي فىشة الاداسة الالىتروهُت في ظل الاهدؽاس العَش  اهخمام الحيىمت الجضائٍش

الزي غشفه كىاع جىىىلىحُا اإلاػلىماث وألاهظمت الالىتروهُت والزي أـبذ لشوسة ملحت واحبت 

ىت الػمىمُت. بي، أخذ أهم مىاسد الخٍض  الخىبُم في ول اللىاغاث واإلاُادًً، بما في رلً اللىاع المٍش

هُت في اإلاجاٌ وغلُه فان فىشة غفشهت الاداسة الجبائُت ٌػجي بخىبُم ألاهظمت اإلاػلىماجُت الالىترو

بت  بت الخللُذًت ئلى ئداسة الىتروهُت، وجلذًم خذمت المٍش الجبائي، مً خالٌ حغُير واكؼ ؤلاداسة المٍش
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الالىتروهُت في أداء المشائب بمخخلف أهىاغها، خُث أـبذ اإلايلفىن ًلىمىن بأداء التزاماتهم الجبائُت 

لت الىتروهُت دون الحاحت ئلى جىللهم، لماها لعشغت  الاهجاص ودكت في الػمل والشفؼ في هفاءة بىٍش

بي  .الاداسة الجبائُت مً خالٌ جدعين الخدفُل الجبائي وميافدت التهشب المٍش

داث الجبائُت الالىتروهُت في جدعين الحفُلت : ثالاصخيخاجا .1.6 مً خالٌ دساظدىا ألزش الخفٍش

 الجبائُت في ظل غفشهت الاداسة الجبائُت اجضحذ لىا مجمىغت مً الىلاه : 

   بُت الىتروهُت حععى الجضائش مً خالٌ غفشهت كىاع المشائب هى الخىحه هدى جدلُم ئداسة لٍش

بي.   مً ؼأنها جدعين الخدفُل الجبائي وميافدت التهشب المٍش

   داث الجبائُت الالىتروهُت ظىف ٌػضص ئن غفشهت الاداسة الجبائُت واظخخذامها هظام دفؼ الخفٍش

ب  ُت وصٍادة الخفاغل بُنهما، مما ٌعهم في جدعين الحفُلت الجبائُت.الثلت بين وشفي الػالكت المٍش

   بت داث الجبائُت الالىتروهُت ظِعهل ألامىس غلى اإلايلف بالمٍش ئن جفػُل هظام دفؼ الخفٍش

 وكُامه بذفؼ المشائب في وكتها مما ٌعمذ له بخجىب الػلىباث، وهزا ججىبه غىاء الخىلل.

   اث اإلاإ ت هبًر داث الجبائُت الالىتروهُت وما جىفشه هزه سغم اغخماد مذًٍش ظعاث لخذمت الخفٍش

في أظاظا الخذمت مً مضاًا، ئال اهه ال ًضاٌ اظخخذامها في بذاًخه ٌػاوي الػذًذ مً الفػىباث جشحؼ 

    .وجلبل هزا الخغُيرغُاب الىعي اليافي  مؼ ،كلت الىفاءاث وغذم اللذسة في اظخخذام هزه الخىىىلىحُا
ُاث جخمثل فُما ًلي:ياث :الخوص .2.6 ل ئليها ًمىً جلذًم بػن الخـى  اهىالكا مً الىخائج اإلاخـى

   اث اإلاإظعاث لِؽمل ول اإلاشاهض ت هبًر ذ الالىترووي غلى غشاس مذًٍش حػمُم الخػامل بىظام الخفٍش

ت المشائب.  وول الفئـاث الخابػت إلاذًٍش

  مً خالٌ جفػُل الجهاص اإلافشفي إلجمام  لشوسة الاهخمام أهثر بىظائل الذفؼ والعذاد الالىترووي

ل اإلاالي الالىترووي   .غملُت الخدفُل الجبائي باظدُفاء الاًشاداث الػامت بىاظىت الخدٍى

   ش الؽبىت الشكمُت لخذماث الاهترهِذ مً أحل الخىظؼ في اظخخذام لشوسة جدعين وجىٍى

ت المشائب بغُت ج ش الػمل جىىىلىحُا اإلاػلىماث بيافت ميىهاتها في مذًٍش بي هفءىٍى  .لممان حهاص لٍش
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 .3الجضائش: حامػـت الجضائـش 

بي الجضائشي في ظل جدذًاث الخجاسة 2017وؼان. )أخمذ  (. مخىلباث جىُُف الىظام المٍش

ت و غلىم الدعُير، الؽلف:  الالىتروهُت) أوشوخت دهخىساه(. ولُت الػلىم الاكخفادًت و الخجاٍس

 حامػت خعِبت بً بىغلي.

ذ(. المشائب كاهىن اللُمت اإلامافت. 2019أظامت مىفىس. ) ، ة أهل مفش، مؾ حذًذ غلى مفش. حٍش

2. 

ذاس  حباًت اإلاإظعت(. 2007خمُذ بىصٍذة. ) ذاس ؤلـا  (. الجضائش: دًىان اإلاىبىغاث الجامػُت.02)ؤلـا

داث الجبائُت)مزهشة 2012ظمُت كدمىػ. ) (. دوس اإلاشاحػت الجبائُت في جدعين حىدة الخفٍش

ت وغلىم الدعُير، وسكلت: ح امػت كاـذي اإلااحعخير( . ولُت الػلىم الاكخفادًت والخجاٍس

 مشباح.
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بُت في الجضائش )سظالت ماحعخير(. ولُت الػلىم 2010غذهان أدسي. ) بي وؤلاداسة المٍش (. الخدفُل المٍش

ت وغلىم الدعُير، الجضائش: حامػت الجضائش  .3الاكخفادًت والخجاٍس

 الجضائش: دًىان اإلاىبىغاث الجامػُت. اإلاالُت الػامت .(. 2006غلي صغذود. )

ذ ؤلالىترووي في الشكابت الجبائُت 2020, 6 18أخمذ بعباط. ) فلت مدخاٌ، و  (. أزش جىبُم هظام الخفٍش

بُت باألغىاه، .  ، مجلت دساظاث الػذد الاكخفاديالؽيلُت، دساظت خالت اإلاشاهض المٍش

 .72-55الففداث 

ت . دساظت الاكخفاد الػام.(. 1984مدمذ اللاض ي. )  مفش: داس الجامػت اإلافٍش

خ(. سكمىت الاداسة هأظلىب لخدعين الخذمت الػمىمُت في  مدمذ بىدالي، و مىس ى بىؼيب. )بال جاٍس

 .279-253، الففداث مجلت دساظاث حبائُتالجضائش، الاداسة الجبائُت همىرحا. 
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 ملخص:

لي الابخياع الخأزير الىاحم غً غملُت  حؿعى الضعاؾت إلى الخػغف وجىطُذ غالكت         ج الدؿٍى غلى  في املٍؼ

لي ملىظماث   خُث جم إؾلاغ الضعاؾت لدشخُص خالت مؤؾؿت مىبُلِـ للهاجف الىلاٌ ألاغماٌ،ألاصاء الدؿٍى

 الابخياع  ؾرراجُيُتال لىالًت بشاع و والًت جىضوف، وكض جىصلذ هخائج الضعاؾت في حاهبها الخدلُلي إلى وحىص جأزير 

م بغهامج  لي . أما في الجاهب الخؼبُلي ومً زالٌ املػالجت إلاخصائُت للبُاهاث غً ػٍغ  SPSSغلى ألاصاء الدؿٍى

لي غلى  الابخياع  اؾرراجُيُتبين فخىصلذ الىخائج إلى وحىص غالكت طاث صاللت إخصائُت  ج الدؿٍى لػىاصغ املٍؼ

لي ملؤؾؿت مىبُلِـ.  خضي وميخمػت في جدؿين ألاصاء الدؿٍى

لي. الابخياع ، الابخياع  :الكلمات املفحاحية ج الدؿٍى لي، املٍؼ لي، ألاصاء الدؿٍى  الدؿٍى

 JEL: M31ثصييف 

Abstract:  
     This researchaim to study the effect of innovation in the marketing mix on 

general marketing preformance of the company ‘’MOBILIS’’, this study 

highlithed the Directorate of Bechar and Tindouf, Where the informations were 

obtained By subtracting a Survey, apart of it was Devoted to the Innovation 

strategies in the marketing mix and the second  part to the marketing 

preformance, and the data has been treated with SPSS softwar. The Results 

indicated that there is a statistically significant relationship between the 

innovation in the marketing mix and marketing preformance of the company 

Keywords: Innovation, Innovation marketing , marketing mix, marketing 

preformance. 
Jel Classification Codes:   M31 
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 ملدمة: . 1

، ثاملؤؾؿافي غالم ألاغماٌ الُىم باث خالت ملحت حؿعى إلى بلىغها الػضًض مً  الابخياع إن 

والبض  ، وما ًغافلها مً طغىغ وتهضًضاث الؾُما في بِئت جخصف بالخغير مً أحل الىمى والبلاء،

لاء والخىُف والخلم والخيضًض وإلابضاع ليي جىمى وجبلى، وغلُه فالىمى والب الاؾخيابتللمىظماث مً 

مغجبؽ بمضي جياوب املىظمت مؼ بِئتها وطلً مً زالٌ ميمىغت مً ألاوشؼت جخميز بها غً باقي 

ت اؾرراجُيُاثاملىافؿين أو ما ٌؿمى بخدلُم ميزة جىافؿُت التي ال جىخمل إال بخؼبُم  مضميت في  ابخياٍع

لُت، وبالخالي  لي البض مً أن ًيىن بمؿخىي ًى  االبخياع فأوشؼتها الدؿٍى  اػي الخدضي اللائم،الدؿٍى

، يهضف إلى إشباع  الابخياع ووالبض مً إلابضاع 
ً
 مخيامال

ً
لُا  حؿٍى

ً
لُت و زلم مىخيا في الجهىص الدؿٍى

فلض أصبذ هظا ألازير ؾُض املىكف وصاخب اليلمت ألازيرة مما حػل  خاحاث وعغباث الؼبائً،

ألاخُان مً زالٌ جلبُت خاحاجه املؤؾؿاث جدؿابم هدى إعطائه بشتى الؼغق، بل وإؾػاصه في هثير مً 

عغباث وان غاحؼ غً الخػبير غنها، وملا وان هظا هى  اهدشافوعغباجه بشيل أفظل، بل أهثر مً طلً 

م فئن في ظل هظا الدؿابم أصبذ مً املهم أن جخميز املؤؾؿت في مياٌ  واللُام  الابخياعصوع الدؿٍى

لُت  تبأوشؼت حؿٍى  .ت بأفظل ما ًمىًحؿاهم في حػل أصاء املىظم ابخياٍع

 الخالي:  غلى إلاشياٌغلى ما ؾبم حؿعى هظه الىعكت البدثُت إلى إلاحابت  بىاءا: الدراصةإشكالية 

 الخضويلي في ثحضين أداء املؤصضة الاكحصادًة؟ الابحكار " فيما ًبرز دور 

ًىدؿبه : حؿعى هظه الضعاؾت إلى إللاء الظىء غلى طلً الضوع الظي أصبذ أهمية وأهداف الدراصة

لُت غلى وحه الخصىص ما ًىػىـ إًيابا غلى ألاصاء  الابخياع إلابضاع و ت غامت والدؿٍى في الػملُت إلاصاٍع

لي وبالخالي ألاصاء الىلي للمؤؾؿت.  الدؿٍى

 اهؼالكا مما ؾبم، كمىا في هظه الضعاؾت بصُاغت فغطُت أؾاؾُت مفاصها: فرضية الدراصة:

  لي  الابخياع لإلبضاع وجىحض غالكت طاث صاللت إخصائُت لي غلى ألاصاء الدؿٍى الدؿٍى

 للمؤؾؿت.

  إلاظار الىظري للدراصة:  .2

 :الخضويلي الابحكار 1.2

م، أي اهه ال   لي مفهىم واؾؼ ٌشمل حمُؼ أوحه اليشاغ الدؿٍى ٌػخبر مفهىم إلابضاع الدؿٍى

لُت، واإلبضاع و في مياٌ املىخج فلؽ أو إلاغالن  الابخياع ًلخصغ غلى حؼء مػين مً الػملُت الدؿٍى
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لُت مً املصىؼ إلى املؿخسضم النهائي  .Laurent, 1999, p) فلؽ، وإهما ٌشمل حمُؼ املياالث الدؿٍى

 اليشاػاث في الفػلي الخؼبُم مىطؼ الخللُضًت غير أو الجضًضة ألافياع وطؼ به ًلصضهما  ،(281

لُت،  ول غلى أو الخىػَؼ، أو الرروٍج، أو الؿػغ، أو زضمت، أو ؾلػت وان ؾىاء املىخج غلى ًغهؼ وكض الدؿٍى

ج غىاصغ إلى ًىحه إلابضاع مً الىىع هظا فئن آزغ بمػنى واخض آن في الػىاصغ هظه لي املٍؼ  الدؿٍى

ج  الابخياع هما ًظهغ  (118، صفدت 2011)العجغمي،  مػا. ميخمػت لي حلُا في غىاصغ املٍؼ الدؿٍى

لي الخالُت   :الدؿٍى

)حاؾم  الخالُت: ؾرراجُيُاثالا في املىخياث غلى  ًغجىؼ الابخياع  إلابداع في مجال املىحجات: . أ

 (204، صفدت 2000الصمُضعي، 

 جلً هي مؤؾؿتلل باليؿبت الجضًضة املىخياث أي :الجظعي  الابخياعوإلابضاع  اؾرراجُيُت .1

خؼلب طلً كبل مً جلضًمها لها ٌؿبم لم التي املىخياث لُت. ضخمت مىاعص ٍو  وحهىص حؿٍى

بشغاء مىخياث مغجفػت  إلى إكىاع املؿتهلىين ؤؾؿاثامل تهضف الخدؿُني: الابخياعبضاع والا  .2

خمالابخياعالؿػغ وؿبُا بفظل ما جخىفغ غلُه مً الجضة و  .مدؿً حؼئُا مىخج جلضًم ، ٍو

 إصزاٌ غلى الىبيرة ؤؾؿتامل كضعة غلى حػخمض :الخميز هدى املىحهت الخدؿين اؾرراجُيُت .3

 .الؿىق  مً ومدضصا مدضوصا كؿما لُسضم وجىُُفه الحالي، املىخج غلى الخػضًالث

 ؾرراجُيُتالا  هظه وجغجبؽ إلاهخاج في غالُت وهفاءة حهىصا حؿخلؼم :الىفء إلاهخاج اؾرراجُيُت .4

  .حضًض مىخج إهخاج في زالٌ الخػلم باإلبضاع مً

 في ألاؾػاع غلى زالر مغاخل مخخالُت هي: الابخياع اؾرراجُيُتجبنى الخضعير: الابداع في مجال  . ب

 (135، صفدت 2005)فهض الؿغخان، 

ًخدخم غلى املؤؾؿت اللُام بخدلُل  وهىا للمؿتهلً:فهم اللُمت ألاولُت للمىخج أو الخضمت امللضمت  .1

، لُثبذ ؾػغ مبضئي  البِئت الخاعحُت مً احل فهم ؾلىن املؿتهلً وجصىعه املؿبم للؿػغ املػلٌى

 .ًخم جىُُفه بػض اللُام بخدلُل جيالُف املؿتهلً إلاحمالُت غىض الشغاء

باملؿتهلً مً احل إكىاغه بان  وطلً مً زالٌ الاجصاٌ املىثف عفؼ مؿخىي اللُمت: اؾرراجُيُت .2

 الؿػغ مىاؾب ملاعهت بما ًلضمه مً مىافؼ وؾماث جلضم كُمت للمؿتهلً.

صعاؾت جدغواث املىافؿين في طبؽ ألاؾػاع، لُخم الغص غلى طلً وهي : خغواث الدؿػير الاؾرراجُجي .3

 هظه الخغيراث هؿُاؾاث الخصىماث والػغوض الرروٍيُت. مىؾمُا مؼبخىُُف الؿػغ 
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ت مخفم غليها خٌى إلابضاع في  اؾرراجُيُتًيضع الظهغ اهه ال جىحض  إلابداع في مجال الحوزيع حـ. هظٍغ

لت حضًضة وغير مألىفت في جىػَؼ املىخياث أو في جصمُم مىفظ الخىػَؼ مياٌ الخىػَؼ بل كض ٌشمل . ػٍغ

الخىػَؼ والظي ًؤزغ  أو في الجى املدُؽ بػملُت الخىػَؼ،وكض ًيىن في الخصمُم الضازلي ملىفظ  هفؿه،

 غلى الػمالء بضعحت أو بأزغي.

لي في الرروٍج غلى غىاصغ  الابخياع  اؾرراجُيُت جغهؼ د.  إلابداع الخضويلي في مجال الترويج: الدؿٍى

ج الرروٍجيهظا   هما هى مىضح في الجضٌو الخالي: املٍؼ

 في عىاصر املسيج الترويجي. الابحكار : 1حدول 

عىاصر املسيج 

 الترويجي
 مظاهر الابداع في املسيج الترويجي

 إلاغالن

إلابضاع في إلاغالن الغئِس ي ًيىن كاصعا غلى أن ًىلل املػلىمت أو الغؾالت أو الفىغة  -

 املؼلىب إًصالها

 (pre-testing)ازخباع أولي لإلغالن كبل غغطه  -

 ازخُاع فىغة إغالن غير جللُضًت جثير خـ الفظٌى والاهدباه لضي املخللي. -

 الشخص يالبُؼ 

 إصزاٌ أؾالُب مبخىغة وأفياع مبضغت في غملُت جلضًم الخضمت للؼبىن  -

مخابػت ألاخضار الخاصت في خُاة الؼبائً ألاوفُاء)أغُاص املُالص( وتهىئتهم بها مً احل  -

 جىػُض الػالكت مػهم

 جيشُؽ املبُػاث
 وألالػاب.إغضاص مؿابلاث غير جللُضًت ومغخت جمىً املؿتهلىين مً الفىػ بالجىائؼ  -

 كض جدىلل فىغة الىفؼ مً الجىائؼ مً املؿتهلً إلى أفغاص غائلخه هئهضائه حىائؼ ألبىائه -

 الػالكاث الػامت
جفػُل الاجصاٌ مؼ الباخثين والصحفُين املخسصصين مً احل جىػُض غالكت جِؿاهم  -

 في اػالع املؤؾؿت غلى مؿخيضاث مدُؼها

 ى ميمىغت مً املغاحؼ.مً إغضاص الباخثين باالغخماص غل املصدر:

 ألاداء الخضويلي: 2.2

ت مصؼلح ألاصاء مؿخمض مً اللفظ الالجُني  " ػني إغؼاء  Performantمً الىاخُت اللغٍى " َو

شخم مىه اللفظ الاهيليزي 
ُ
ػني جىفُظ مهمت او جأطًت غمل » « to performولُت الشيل لش يء ما وأ  َو

(Laurent, 1999, p. 15).   فاألصاء هى كضعة املىظمت غلى البلاء و  ؾرراجُيُتاما مً وحهت الىظغ الا "
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التي حؿعى الى جدلُلها و ًأحي في ملضمتها الىياح  ؾرراجُيُتالخىُف والىمى في إػاع ألاهضاف الا 

  (93، صفدت 1993)أبى كدف،  "الاؾرراجُجي

"ًلصض بمفهىم ألاصاء املسغحاث او ألاهضاف التي ٌؿعى الىظام الى جدلُلها ، ولظلً فهى مفهىم ٌػىـ 

هال مً ألاهضاف و الىؾائل الالػمت لخدلُلها ،اي اهه مفهىم ًغبؽ بين اوحه اليشاغ وبين ألاهضاف 

ش ي ،  التي حؿعى املىظمت الى جدلُلها مً زالٌ هظه الاوشؼت" إن  (111، صفدت 2011) صغير كَغ

ألاصاء بصفت غامت هى  صعحت الىياح التي جدللها املىظمت في إهياػ ألاهضاف املدضصة مؿبلا بىفاءة، 

 وفػالُت هبيرة،  في ظل وحىص بِئت جىافؿُت شضًضة. 

لُا فهىان غضص مً أما مً  جعريف ألاداء الخضويلي فاث  حؿٍى )حاؾم اللِس ي و  : ماًلي بغػهاأالخػٍغ

 (106خمىص حثير، صفدت 

"ملابلت أصاء املىظمت بأصاء مىافؿيها لخػغف غلى هلاغ كىتها   kotller & armstrongخُث غغفه 

ؼها و الخػغف غلى هلاغ طػفها لغغض الحض منها ألحل جدلُم مؼاًا جىافؿُت".  واللُام بخػٍؼ

ت ، والىفاءة في صفىف املهىُين  فُما   Da gammaاٌ غىه وهظالً ك "بأهه وظُفت الػمل الجىهٍغ

اصة  ًخػلم بما ؾِخم كُاؾه، وهُفُت كُاؾه والػىاكب املغجبؼت بػملُت اللُاؽ التي ؾخؤطي الى ٍػ

لي اهه ألاصاء الظي مً شأهه ان ٌػمل  م ، لظا ًمىً وصف ألاصاء الدؿٍى فاغلُت وهفاءة حهىص الدؿٍى

غلى جدؿين ألاصاء املىظمي  و الظي ًمىً كُاؾه مالُا مً زالٌ ميمىغت مً املؤشغاث مً بُنها 

 الغبدُت و الحصت الؿىكُت فظال غً إصاعة أبػاص الؼبىن بأبػاصها". 

م الى جدلُلها زالٌ فررة  لُت التي حؿعى وظُفت الدؿٍى وغغفه ازغون بأهه "املسغحاث او الىخائج الدؿٍى

  (269، صفدت 2007)الغغباوي, غالء; غبضالػظُم, مدمض; شلير, اًمان;،  ػمىُت مػُىت"

  الخضويلي في ثحضً ألاداء الخضويلي ملؤصضة موبيليط الابحكار  امليداهية لدور الدراصة .3

 الدراصة:أدوات ومجحمع 1.3

 املىهج الوصفيمً أحل إلاخاػت بيىاهب مىطىع هظه الىعكت ؾيؿخسضم في هظه الضعاؾت        

ببػع ألاصواث والخدلُالث والجضاٌو البُاهُت. غلى اؾلىب الضعاؾت هما جم الاؾخػاهت الخدلُلي، 

ً لجمؼ املػلىماث هما:  املُضاهُت لُخم الاغخماص إحماال غلى مصضٍع

ت: .1  مً زالٌ الاؾخػاهت ببػع الىخب وامللاالث الػلمُت وعؾائل املاحؿخير. املصاصع الثاهٍى

وجخمثل في البُاهاث التي جم جدصُلها بىاؾؼت الاؾخبُان املصمم لغغض  املصاصع ألاولُت: .2
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 إلاحابت غلى إلاشياٌ املؼغوح وكض جيىن الاؾخبُان مً مما ًلي:

:ألا الجؼء  خظمً الابخياعو بضاعإلا  اؾرراجُيُتبًدخىي غلى ول ما ًخػلم  ٌو  غباعاث.8 للمىخىج، ٍو

 غباعاث. 4الرروٍجي خُث ًظم  الابخياع و إلابضاع اؾرراجُيُتبًخػلم  الجؼء الثاوي:

خظمً  للخىػَؼوالابخياع إلابضاع  اؾرراجُيُتًخظمً وافت ما ًخػلم ب الجؼء الثالث:  غباعاث. 8ٍو

دخىي غلى للدؿػيروالابخياع إلابضاع  اؾرراجُيُتًخػلم هظا الجؼء ب الجؼء الغابؼ:  غباعاث. 3 ٍو

لُت  الجؼء الخامـ: ًخظمً ول ما ًخػلم بمؿخىي ألاصاء املدلم خُث ٌشمل ول الجىاهب الدؿٍى

 والحصت الؿىكُت. الاؾدثماع وغائض غلىلألصاء الػام للمؤؾؿت مً عبذ 

لض جم خؿب ؾلم لُياعر، خؿب ما جدُده الخُاعاث الخمؿت، ول الاؾخبُانللض صمم هظا 

اتها،  اللُم هما هى  ضمذواؾخسإغؼاء ول زُاع مً هظه الخُاعاث كُم مخباًىت حػىـ جضعج مؿخٍى

 ٌ  :مىضح في الجضو

 لكرت الخماس ي صلم :2 حدول 

  الاصحجابة
 
  مىخفض محوصغ مرثفع مرثفع حدا

 
 مىخفض حدا

 1 2 3 4 5 الدرحة

 مً اغضاص الباخثين بىاء غلى املػاعف الؿابلتاملصدر: 

ت ملىبُلِـ ملضًىت بشاع  ازخُاع جم : مجحمع وعيىة الدراصة ت الجهٍى مىظفي إلاصاعة الػلُا للمضًٍغ

ت لىالًتي جىضوف مً أحل إحغاء هظه الضعاؾت، وطلً ملػغفت مضي جبني  وبشاع  ومىظفي الىوالت الخياٍع

لي. ٍتالابخياع  ؾرراجُيُاثوالا املؤؾؿت ألفياع   وصوعها في جدؿين ألاصاء الدؿٍى

 :ةحدود الدراص

ت ملىبُلِـ  :الحضوص املياهُت للضعاؾت ت الجهٍى كصض إلاحابت غً إلاشيالُت زم اللجىء إلى ول مً املضًٍغ

ت لبشاع   .وجىضوففي بشاع والىوالت الخياٍع

 .أشهغ 4زم إحغاء هظه الضعاؾت في فررة جلاعب  :الحضوص الؼمىُت

غ الدراصة:  ألادوات إلاحصائية املضحخدمة في ثفضير العيىة محل  الاؾخبُانكام الباخثان بخفَغ

م بغهامج   الىؾائل إلاخصائُت الخالُت: اؾخسضاموجم  spssوجدلُله غً ػٍغ

ت وا -  إلاهدغاف املػُاعي.لخىغاعاث واملخىؾؽ الحؿابي واليؿب املئٍى

 إزخباع ألفا هغوهبار، ملػغفت زباث صضق إلاؾخبُان خُث ظهغث الىخائج هما ًلي: -
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 صدق إلاصحبيانوضبة  :3حدول 

 املعامل العدد ألاحساء

 0,946 23 الابحكار اصتراثيجيات

 0,894 5 ألاداء الخضويلي

 05951 28 مجموع ألاحساء

 غلى هخائج املصدر: 
ً
 SPSSمً اغضاص الباخثين اغخماصا

هما ان كُمت  ،0,951ان مػامل الثباث الفا هغوهبار مغجفؼ اط بلغ   3ًدبين لىا مً زالٌ الجضٌو 

والتي هي اغلى مً مؿخىي  0.894و  0.946مػامالث الثباث ملسخلف احؼاء الضعاؾت واهذ غلى الخىالي 

ػني اهه لى  0,60اللبٌى  مما ٌػني ان وافت احؼاء الضعاؾت لها صعحت ممخاػة مً الثباث و املصضاكُت، َو

 إمياهُتفـ الىدُيت، وهظا ما ًدُذ غلى غُىت الضعاؾت هفؿها لحصلىا ه الاؾخبُانكمىا بئغاصة جىػَؼ 

  الاؾخبُانزباث الىخائج املخدصل غليها مً 

 ًبين مدى درحة املوافلة :4حدول 

 درحة املوافلة ظول املجال

] 1-1.79] .
ً
 فهظا ٌػني ان صعحت املىافلت جمثل مىسفع حضا

 فهظا ًمثل ان صعحت املىافلت جمثل مىسفع. [1.80-2.59 [

 فهظا ًىضح ان صعحت املىافلت جمثل مداًض. [  3.39 -2.60[

 فهظا ًبين ان صعحت املىافلت جمثل مغجفؼ. [ 4.19 –3.40[

]4.20– 5] .
ً
 فهظا ًفؿغ ان صعحت املىافلت  جمثل مغجفؼ حضا

 غلى املػاعف الؿابلت. مً املصدر:
ً
 اغضاص الباخثين اغخماصا

 :مىاكشة هحائج الدراصة 2.3

 الغير مػلمُت. الازخباعاثمياالث الضعاؾت جم اؾخسضام  الزخباع عبارات الدراصة:  ثحليل

 ٌ  للمىخىج: الابخياع  اؾرراجُيُتالخاص ب جدلُل غباعاث الجؼء ألاو
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 للمىحوج الابحكار  ةاصتراثيجيرحة إصحجابة عيىة الدراصة لفلرات د :5حدول 

 

 

 الػباعة

مىسف

ض 

 
ً
 حضا

مىس

 فع

مخىؾ

 غ

مغج

 فؼ

مغج

فؼ 

 
ً
 حضا

املخى 

ؾؽ 

الحؿا

 بي

الاهدغاف 

 املػُاعي 

صعحت 

 املىافلت

    الخىغاع

ت  اليؿب الخىغاٍع

صعحت جميز مىخياث الشغهت ملاعهت 

 بمىخياث املىافؿين الغئِؿُين

0 2 2 1 21 
 مغجفؼ 0.72 4.03

0 6.7 3.3 70 20 

ؼ حشىُلت مىخياث  صعحت جىَى

 الشغهت ملاعهت باملىافؿين

0 2 5 17 6 

 مغجفؼ 0.80 3.90
0 6.7 16.7 

56.

7 
20 

صعحت جميز وجىىع فلغاث الظمان 

وزضماث ما بػض البُؼ امللضمت 

 للؼبىن ملاعهت باملىافؿين

1 2 6 9 12 
 مغجفؼ 1.09 3.97

3.3 6.7 20 30 40 

حجم هفلاث جؼىٍغ وجدؿين 

م  املىخىج طمً ميزاهُت الدؿٍى

 ملاعهت باملىافؿين

0 2 6 15 7 
 مغجفؼ 0.84 3.90

0 6.7 20 50 23.3 

م م صعحت اوشغاٌ ؿؤولي الدؿٍى

في الشغهت في جدؿين املىخىج 

 ملاعهت باملىافؿين

1 1 6 13 9 
 مغجفؼ 0.98 3.93

3.3 3.3 20 43 30 

مػضٌ اؾدبضاٌ املىخياث اللضًمت 

بأزغي حضًضة ومميزة ملاعهت 

 باملىافؿين

 

1 1 6 13 9 

 مغجفؼ 0.98 3.93
3.3 3.3 20 43 30 

غضص املىخياث الجضًضة امللضمت 

للؿىق زالٌ الؿىىاث الخمـ 

 املاطُت ملاعهت باملىافؿين

0 1 5 17 7 

 مغجفؼ 0.85 3.97
0 3.3 16.7 

56.

7 
23.3 
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ت  مػضٌ الخػضًالث الجىهٍغ

الحاصلت في مىخياث الشغهت 

 ملاعهت باملىافؿين

0 3 2 14 11 

4.10 0.92 

مغ 

ج

 O 10.0 6.7.0 فؼ
46.

7 
63.7 

 مغجفؼ 0.67 4.07 للمىخىج: الابخياع  اؾرراجُيُتاملخىؾؽ الحؿابي والاهدغاف املػُاعي الػام لفلغة 

 غلى هخائج  املصدر:
ً
 spssمً اغضاص الباخثين اغخماصا

 الابخياع  ؾرراجُيُتمً زالٌ الىخائج املىضحت في الجضٌو أغاله ًخطح ان الىؾؽ الحؿابي امللضع ال 

مما ٌػني  وهى أهبر مً الىؾؽ الفغض ي وبضعحت مغجفؼ، ،0,67باهدغاف مػُاعي كضعه  4,7للمىخىج بلغ 

للمىخىج باليؿبت ألفغاص غُىت الضعاؾت هى مؤشغ حُض ٌػبر  الابخياع  اؾرراجُيُتان مؤشغ الجؼء املخػلم ب

غلى ان مؤؾؿت مً ػغف املؤؾؿت مدل الضعاؾت. والظي ًضٌ  ؾرراجُيُاثالا غً مضي جؼبُم هظه 

مً احل جدلُم ميزة جميزها غً باقي  وطلًفي املىخىج املؼغوح في الؿىق  لالبخياع مىبُلِـ حؿعى 

خيلى طلً في الىاكؼ مً زالٌ ميمىغت املىخياث والخضماث الجضًضة واملبخىغة التي  املىافؿين ٍو

 جلضمها املؤؾؿت.
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 للترويج. ر بحكااصتراثيجية الا ثحليل عبارات الجسء الثاوي: 

 للترويج الابحكار  ةاصتراثيجيعيىة الدراصة لفلرات  اصحجابةدرحة  :6حدول 

 

 

 الػباعة

مىسفع 

 
ً
 حضا

 مغجفؼ مخىؾؽ مىسفع
مغجفؼ 

 
ً
 حضا

املخىؾؽ 

 الحؿابي

الاهدغاف 

 املػُاعي 

صعحت 

 الخىغاع املىافلت

ت  اليؿب الخىغاٍع

 هفلاث حجم

ت الرروٍج  الؿىٍى

 باملىافؿين ملاعهت

0 2 1 14 13 
4.27 0.83 

مغجفؼ 

 
ً
 43.3 46.7 3.3 6.7 0 حضا

 أؾالُب غضص

 الجضًضة الرروٍج

 الشغهت ماعؾتها التي

 باملىافؿين ملاعهت

0 3 2 17 8 

 مغجفؼ 0.87 4.00
0 10 6.7 56.7 26.7 

 ألاؾالُب جميز صعحت

 ملاعهت الرروٍيُت

 باملىافؿين

0 3 3 20 4 
 مغجفؼ 0.79 3.83

0 10.0 10.0 66.7 13.3 

 هفلاث حجم

 مً هيؿبت الرروٍج

 ملاعهت املبُػاث

 باملىافؿين

0 1 3 17 9 

 مغجفؼ 0.73 4.13
0 3.3 10.0 56.7 30.0 

 0.57 4.20 الرروٍجي: الابخياع  اؾرراجُيُت الػامل املػُاعي  والاهدغاف الحؿابي املخىؾؽ
مغجفؼ 

 حضا

 غلى هخائج  :املصدر
ً
 spssمً اغضاص الباخثين اغخماصا

 باهدغاف 4,20الرروٍجي بلغ  الابخياع  ؾرراجُيُاثال (أن الىؾؽ الحؿابي 6ًظهغ مً زالٌ الجضٌو )

بضعحت  وطلً، وهظا ًبين ان الىؾؽ الحؿابي الػام أهبر مً الىؾؽ الفغض ي 0,57مػُاعي كضعه 

،
ً
ج  الابخياع ؾؿت تهضف الى جدلُم وهى مؤشغ ممخاػ مما ٌػني ان املؤ  مغجفؼ حضا في غىاصغ املٍؼ

اصة مػضٌ الىفلاث غلى  الرروٍجي، وطلً مً زالٌ  أؾالُب جغوٍيُت حضًضة، اؾخدضارمً زالٌ ٍػ

الالفخاث إلاغالهُت، هظلً  واؾخدضار اؾدبضاٌومػضٌ  الاحخماعيخمالث الرروٍج غلى مىاكؼ الخىاصل 
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اطُت لللُام بدمالث جغوٍيُت اؾخلؼاب جدلُم الخميز غً املىافؿين في ؾىق  بهضف الشخصُاث الٍغ

 الهاجف الىلاٌ.

 للحوزيع. الابحكار  اصتراثيجيةالثالث: ثحليل عبارات الجسء  

 للحوزيع. الابحكار  ةاصتراثيجيعيىة الدراصة لفلرات  اصحجابةدرحة : 7حدول 

 

 

 الػباعاث

مىسفع 

 
ً
 حضا

 مغجفؼ مخىؾؽ مىسفع
مغجفؼ 

 
ً
 حضا

املخىؾؽ 

 الحؿابي

الاهدغاف 

 املػُاعي 

صعحت 

 املىافلت

 الخىغاع

   

ت  اليؿب الخىغاٍع

مضي جياوػ الشغهت 

لألؾالُب الخللُضًت 

في بُؼ وجىػَؼ 

مىخياتها ملاعهت 

 باملىافؿين

1 2 3 16 8 

 مغجفؼ 0.98 3.93

3.3 6.7 10.0 53.3 26.7 

 اؾخدضارمػضٌ 

أؾالُب بُؼ حضًضة 

ومبخىغة مىلبل 

الشغهت ملاعهت 

 باملىافؿين

0 4 8 9 9 

 مغجفؼ 1.04 3.77

0 13.3 26.7 30 30 

مػضٌ الجهض والىكذ 

 ٌ هلبل  ًم املبظو

الؼبىن للحصٌى غلى 

املىخىج ملاعهت 

 باملىافؿين

0 7 6 10 7 

 مغجفؼ 1.04 3.57

0 23.3 20.0 33.3 23.3 

صعحت اوشغاٌ 

           مؿؤولي

 ابخياع دؿىٍم في ال

ػغق بُؼ وجىػَؼ 

حضًضة ملاعهت 

 باملىافؿين

0 6 2 15 7 

 مغجفؼ 1.04 3.77

0 20.0 6.7 50 23.3 
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 الاؾخلؼاب صعحت

 الشغهت بها جلىم التي

ً لألفغاص  املميًز

 ًين الابخياعو

 أغماٌ في لخىظُفهم

 والخىػَؼ البُؼ

 

2 4 5 12 7 

 مغجفؼ 1.19 3.60

6.7 13.3 16.7 40.0 23.3 

مؿخىي جلىُاث البُؼ 

والخىػَؼ التي 

حؿخسضمها لشغهت 

 باملىافؿينملاعهت 

0 7 4 11 8 

 مغجفؼ 1.12 3.67

0 23.3 13.3 36.7 26.7 

مػضٌ جيالُف البُؼ 

والخىػَؼ ملاعهت 

 باملىافؿين

0 3 4 14 9 

 مغجفؼ 0.73 3.97

0 10.0 13.3 46.7 30 

الشغهت  صعحت جميز 

بأؾلىبها البُعي 

 ملاعهت باملىافؿين

 

0 6 4 11 9 

 مغجفؼ 1.10 3.77
0 20.0 13.3 36.7 30 

الابضاع  اؾرراجُيُتاملخىؾؽ الحؿابي والاهدغاف املػُاعي الػام لفلغة 

 الخىػَعي: الابخياع و

 مغجفؼ 0.87 3.85

 غلى هخائج  :املصدر
ً
 spssمً اغضاص الباخثين اغخماصا

 اؾرراجُيُت( ًظهغ ان الىؾؽ الحؿابي للجؼء املخػلم ب7الىخائج الىاعصة في الجضٌو عكم ) مً زالٌ

مما ًىضح ان الىؾؽ الحؿابي الػام أهبر مً  0,87مػُاعي كضعه  وباهدغاف 3,85الخىػَعي بلغ  الابخياع 

ٌ غلى هى مؤشغ حُض ًض الاؾخبُانالىؾؽ الفغض ي وبضعحت مىافم مما ٌػني ان مؤشغ هظا الجؼء مً 

و الخيضًض في ول ما ًسص غىصغي البُؼ و الخىػَؼ وبئؾلاغ طلً غلى  الابخياع ان املؤؾؿت حؿعى الى 

الىاكؼ هيض هلاغ البُؼ املػخمض هظا الخاصت، هظلً هيض الخُم املخىللت في ألاماهً الػمىمُت هما هيض 

ض الجؼائغ املىػع في  م الصغاف ألالي الخابؼ لبًر  غضة مىاػم مً ول والًت.إمياهُت الضفؼ غً ػٍغ
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ـــعير. الابحكار  اصتراثيجية : ثحليل عبارات الجسء الرابع  للخضـ

ــــــر الابحكار  ةاصتراثيجيعيىة الدراصة لفلرات  اصحجابةدرحة  :8حدول   للخضعيــ

 

 

 الػباعاث

مىس

فع 

 
ً
 حضا

مىسف

 ض

مخىؾ

 غ

مغج

 فؼ

مغجفؼ 

 
ً
 حضا

املخىؾؽ 

 الحؿابي

الاهدغاف 

 املػُاعي 

صعحت 

 املىافلت

 الخىغاع
   

ت  اليؿب الخىغاٍع

صعحت الازخالف املخميز 

ت  ؾرراجُيُاثلال  الؿػٍغ

 ؾرراجُيُاثباال للشغهت ملاعهت 

ت   باملىافؿينالؿػٍغ

0 1 5 18 6 

 مغجفؼ 0.72 3.97
0 3.3 16.7 60 20 

صعحت الخىىع في حؿهُالث 

الضفؼ امللضمت للؼبائً ملاعهت 

 الغئِؿُين باملىافؿين

0 5 4 17 4 

 مغجفؼ 0.92 3.67
0 16.7 13.3 56.7 13.3 

في  الابخياع صعحت الخىىع و

ؼ كُمت املىخىج  الدؿػير لخػٍؼ

في هظغ الؼبىن ملاعهت 

 باملىافؿين

0 2 7 14 7 

 مغجفؼ 0.86 3.87
0 6.7 23.3 46.7 23.3 

 الابخياع  اؾرراجُيُتاملخىؾؽ الحؿابي والاهدغاف املػُاعي الػام لفلغة 

 الدؿػيري:
 مغجفؼ 0.71 3.97

 غلى هخائج  :املصدر
ً
 spssمً اغضاص الباخثين اغخماصا

ًظهغ مً زالٌ الىخائج النهائُت الىاعص في الجضٌو أغاله ان الىؾؽ الحؿابي لهظا الجؼء مً 

مما ًبين ان الىؾؽ الحؿابي الػام هى أهبر مً  0,71مػُاعي كضعه  باهدغافو  3,97كض بلغ  الاؾخبُان

هى مؤشغ حُض ًضٌ غلى  الاؾخبُانالىؾؽ الفغض ي و بضعحت مغجفؼ  مما ٌػني ان مؤشغ هظا الجؼء مً 

في غىصغ الدؿػير مما ًدُذ لها جدلُم ميزة ملاعهت باملىافؿين ،  الابخياع أن املؤؾؿت حؿعى لخىظُف 

ت ا هثر جىافؿُت و جىُف مؼ الظغوف الؿىكُت هظلً جيؼئت الاؾػاع مما ٌؿاغض غلى مغوهت الؿػٍغ
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جدلُم جيؼئت فػالت في الؿىق املؿتهضفت  وبئؾلاغ طلً غلى الىاكؼ هيض غلى ؾبُل املثاٌ ػغق 

م الصغاف ألالي، أًظا هظهغ  في  الازخالفالضفؼ البػضي والضفؼ املؿبم، هظلً الضفؼ غً ػٍغ

ت ا  الدؿػيرة املىاؾبت له. باهخلاءلتي حؿمذ ليل مؿتهلً الدشىُلت الؿػٍغ

 ثحليل عبارات الجسء الخامط ثحضين ألاداء الخضويلي 

 عيىة الدراصة لفلرات ثحضيــــً ألاداء الخضويلـــي اصحجابةدرحة : 9حدول 

 

 

 الػباعاث

مىسفع 

 
ً
 حضا

مىسف

 ض

م

جى 

ؾ

 غ

مغج

 فؼ

مغجفؼ 

 
ً
 حضا

املخىؾؽ 

 الحؿابي

الاهدغاف 

 املػُاعي 

صعحت 

 املىافلت

    الخىغاع

ت  اليؿب الخىغاٍع

 للشغهت املخدللت ألاعباح

 املىافؿين بأعباح ملاعهت

0 1 4 16 9 

 مغجفؼ 0.76 4.10
0 3.3 

13

.3 
53.3 30.0 

 غلى الػائض مػضٌ

 بما ملاعهت الاؾدثماع

 ملىافؿىن  خللها

0 1 3 18 8 

 مغجفؼ 0.71 4.10
0 3.3 

10

.0 
60.0 26.7 

 ملاعهت املخدللت املبُػاث

 ملىافؿىن  خللها بما

0 2 3 20 5 

 مغجفؼ 0.73 3.93
0 6.7 

1 

0.

0 

66.7 16.7 

 للشغهت الؿىكُت الحصت

 املىافؿين بدصت ملاعهت

0 3 2 20 5 

 مغجفؼ 0.80 3.90
0 10.0 

6.

7 
66.7 16.7 

 بشيل الشغهت أصاء مؿخىي 

 بالشغواث ملاعهت غام

 املىافؿت

0 2 2 17 9 

 مغجفؼ 0.80 4.10
0 6.7 

6.

7 
56.7 30.0 

لي  مغجفؼ 0.73 4.10 املخىؾؽ الحؿابي و الاهدغاف املػُاعي الػام لفلغة ألاصاء الدؿٍى
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 غلى هخائج  املصدر:
ً
 spssمً اغضاص الباخثين اغخماصا

كض بلغ  الاؾخبُانجبين الىخائج النهائُت الىاعصة في الجضٌو أن الىؾؽ الحؿابي لهظا الجؼء مً 

دبين مً  0.73مػُاعي كضعه  باهدغاف 4,10 ان الىؾؽ الحؿابي الػام أهبر مً الىؾؽ الفغض ي  طلًٍو

لي املدلم في املؤؾؿت هى مؿخىي  وبضعحت مغجفؼ و التي حػض مؤشغ حُض ًضٌ ان مؿخىي ألاصاء الدؿٍى

 العجفاع ول مً الحصت الؿىكُت ومػضٌ الػائض غلى الا  ًلوطحُض 
ً
ؾدثماع هظا الاعباح ملاعهت هظغا

باملىافؿين، وبأزظ مثاٌ ملخبـ مً الىاكؼ هالخظ أن مؤؾؿت مىبُلِـ لها خصت ؾىكُت أهبر ملاعهت 

باملىافؿين وطلً هظغا لخغؼُتها التي حػض أهبر مً املىافؿين و وؿبت غىائضها املغجفػت وعغاًتها 

اطُت مما ًدلم لها غائض غلى   .الاؾدثماعللضوعٍاث الٍغ

 في عىاصر املسيج الخضويلي. الابحكار عيىة الدراصة لجميع عبارات  اصحجابةدرحة 

في عىاصر املسيج  الابحكار  اصتراثيجياتعيىة الدراصة لكافة فلرات  اصحجابة : درحة10حدول 

 الخضويلي.

 صتراثيجياتالا 
املحوصغ 

 الحضابي

الاهحراف 

 املعياري 

درحة 

 الاصحجابة

الوزن 

 اليضبي

  0.57 4.20 للرروٍج الابخياع  اؾرراجُيُت
 
 5 مرثفع حدا

 4 مرثفع 0.67 4.07 للمىخىج الابخياع  اؾرراجُيُت

 4 مرثفع 0.71 3.97 للدؿػير الابخياع  اؾرراجُيُت

 4 مرثفع 0.87 3.85 للخىػَؼ الابخياع  اؾرراجُيُت

 غلى هخائج  :املصــدر
ً
 spssمً اغضاص الباخثين اغخماصا

املؿخللت املخػللت بالضعاؾت  واملخػللت باملخغيراثمً زالٌ الىخائج املىضحت في الجضٌو أغاله 

ج الابخياع  ؾرراجُيُاثالا ًخطح ان املؤؾؿت مدل الضعاؾت لها مؤشغ حُض في جؼبُم  ٍت في غىاصغ املٍؼ

لُت وزاصت في غىصغ  ًلُه غىصغ  هي أغلى صعحاث املىافلت.و  5الرروٍج اط بلغ وػهه اليؿبي  الدؿٍى

 ، زم غىصغ 4زم غىصغ الدؿػير في املغجبت الثالثت بىػن وؿبي كضعه  4املىخىج الظي بلغ وػهه اليؿبي 

دبين لىا مً هظا الررجِب صعحت جؼبُم 4الخىػَؼ الظي بلغ وػهه اليؿبي  خؿب  الابخياع  اؾرراجُيُاث، ٍو
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الػام أهبر مً الظي ًلُه ٌػني  املخىؾؽ الحؿابي الػام ليل حؼء خُث ول ما وان املخىؾؽ الحؿابي

 في طلً الػىصغ. الابخياع طلً أن املؤؾؿت جىلي أهمُت أهبر في 

 .الاعجباغبيرؾىن للُاؽ صعحت  الاعجباغاؾخسضام مػامل  ثم الدراصة:اخحبار فرضية 

- H0 لي و جدؿين  الابخياع  اؾرراجُيُاث: جىحض غالكت طاث صاللت إخصائُت بين ج الدؿٍى في املٍؼ

لي في مىظماث ألاغماٌ.  ألاصاء الدؿٍى

- H1 لي  الابخياع  اؾرراجُيُاث: ال جىحض غالكت طاث صاللت إخصائُت بين ج الدؿٍى في املٍؼ

لي في مىظماث ألاغماٌ.  وجدؿين ألاصاء الدؿٍى

ت  ɑ=0,05أصغغ مً مؿخىي الضاللت  Sig اطا واهذ  وبالخالي جىحض غالكت  فئهىا هلبل الفغطُت الصفٍغ

ً مً مخغيري الضعاؾت، اما اطا واهذ  أهبر مً مؿخىي الضاللت  Sigطاث صاللت إخصائُت بين مخغيًر

ɑ=0,05  ت وهلبل الفغطُت البضًلت اللائلت بأهه ال جىحض غالكت طاث فئهىا هغفع الفغطُت الصفٍغ

ً مً مخغيراث الضعاؾت. ومً هىا هخؼغق   للفغطُت الخالُت:صاللت إخصائُت بين مخغيًر

لي الابخياع  اؾرراجُيُاثجىحض غالكت طاث صاللت إخصائُت بين  الفرضية الرئيضية: ج الدؿٍى                   في املٍؼ

ـــــاث  وجدؿين  ـــــغع إلى الفغطُــ ـــــ ــ ــــــــت، مً زالٌ هظه الفغطُت ًمىً الخفــ ـــ ــ لي للمؤؾؿــ ـــــــٍى ألاصاء الدؿــ

ـــُت:الخالـــ ـــ  ــ

للمىخىج  الابخياع  اؾرراجُيُتجىحض غالكت طاث صاللت إخصائُت بين  الفرضية الفرعية ألاولى: -

لي.  وبين ألاصاء الدؿٍى

 .وألاداء الخضويليللمىحوج  الابحكار : هحائج كياش العالكة بين 11حدول 

املحغير 

 املضحلل:

 الابحكار 

 للمىحوج

املحوصغ 

 الحضابي

 ثحضين ألاداء الخضــــــــــــــويليالحابع:  املحغير

 عدد العبارات:

 
 مضحوى الداللة بيرصون  الارثباطمعامل  R-deuxكيمة  fكيمة

08 4,7 5,038 0,152 0.390͋ 0,033 

ت ) fكُمت   غلى هخائج امً اغضاص الب :ملصدرا    4،20( = 28، 1غىض صعحت خٍغ
ً
 SPSSخثين اغخماصا
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وهي أكل مً مؿخىي  Sig  =0,033،و ان كُمت 0.390ٌؿاوي  الاعجباغًبين الجضٌو أغاله ان مػامل 

للمىخىج و   الابخياع اؾرراجُيُتبين  وهظا ًضٌ غلى وحىص غالكت طاث صاللت إخصائُت ɑ =0,05الضاللت 

لي غىض مؿخىي صاللت إخصائُت الى  R =0,152، هما ٌشير مػامل الخدضًض  ɑ =0,05 ألاصاء الدؿٍى

الحاصلت مً املخغير الخابؼ )ألاصاء  الازخالفاثمً  % 15,2زاصُت الػالكت التي جفؿغ ما كُمخه 

لي(، و كُمت  ت  Fأهبر مً كُمت  5,083املدؿىبت  Fالدؿٍى الجضولُت مما ٌػني كبٌى الفغطُت الصفٍغ

هبيرة ولما واهذ هىالً صاللت إخصائُت و جأزير  Fو  Rوعفع الفغطُت البضًلت، خُث ولما واهذ كُمت 

مىً جفؿي لي غلى ان للمىخىج و الابخياع  اؾرراجُيُاثبين  الاعجباغغالكت  ر كىي. ٍو ألاصاء الدؿٍى

ؼ حشىُلت املىخياث وحجم   في هظا املياٌ مً زالٌ جىَى
ً
 هبيرا

ً
املؤؾؿت مدل الضعاؾت جىلي اهخماما

غ املىخىج، وغضص املىخ ؼ وجؼٍى  ياث الجضًضة امللضمت في الؿىق.       جىَى

 :للرروٍج  الابخياع  اؾرراجُيُتجىحض غالكت طاث صاللت إخصائُت بين  الفرضية الفرعية الثاهية

لي. وبين ألاصاء  الدؿٍى

ــــج الابحكار بين العالكة كياش : هحائج12حدول  ـــ  .وألاداء الخضويلي للترويـــ

 املحغير املضحلل:

 للترويج الابحكار 
املحوصغ 

 الحضابي

 املحغير الحابع: ثحضين ألاداء الخضــــــــــــــويلي

 مضحوى الداللة معامل إلارثباط بيرصون  R-deuxكيمة  fكيمة  عدد العبارات

04 4,20 4,415 0,148 0,319 0,024 

 غلى هخائج املصدر
ً
ت ) fكُمت SPSS     : مً اغضاص البدثين اغخماصا ( = 28، 1غىض صعحت خٍغ

4،20 

وهي أصغغ مً  Sig  =0,024ان كُمت و  ،0.319ٌؿاوي  الاعجباغًبين الجضٌو أغاله ان مػامل 

 الابخياع  اؾرراجُيُتبين  وحىص غالكت طاث صاللت إخصائُت وهظا ًضٌ غلى ɑ =0,05مؿخىي الضاللت 

لي غىض مؿخىي صاللت إخصائُت = R، هما ٌشير مػامل الخدضًض  ɑ =0,05 للرروٍج و ألاصاء الدؿٍى

الحاصلت مً املخغير الخابؼ  الازخالفاثمً  %14,8الى زاصُت الػالكت التي جفؿغ ما كُمخه  0,148

لي(، و كُمت  كبٌى الفغطُت  الجضولُت مما ٌػني Fأهبر مً كُمت 4,415املدؿىبت  F)ألاصاء الدؿٍى

مىً  ت وعفع الفغطُت البضًلت، ٍو في غىصغ الرروٍج له  االبخياع ب  الاهخمامً بأن طل جفؿير الصفٍغ

مؤشغ حُض، وبئؾلاغ طلً غلى املؤؾؿت مدل الضعاؾت ًخىضح لىا أن هظه ألازيرة جماعؽ 
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ٍت في ول مً أؾالُب الرروٍج الجضًضة هظا حجم هفلاث الرروٍج مما ٌؿاهم في الابخياع  ثالاؾرراجُيُا

لي. جدؿين  ألاصاء الدؿٍى

بين للخىػَؼ و  الابخياع اؾرراجُيُتجىحض غالكت طاث صاللت إخصائُت بين  الثة:الفرضية الفرعية الث -

لي.  ألاصاء الدؿٍى

 وألاداء الخضــــــــويليللحوزيــــــــــــع  الابحكار صياصة  : هحائج كياش العالكة بين13حدول 

 غلى هخائج امً اغضاص الباملصدر:  ɑ=0.05مػىىي غىض مؿخىي صاللت  الاعجباغ ( حػني͋͋͋)
ً
خثين اغخماصا

SPSS 

 4،20( = 28، 1عىد درحة حرية ) fكيمة 

وهي أكل مً مؿخىي  Sig  =0,000،و ان كُمت 0.682ٌؿاوي  الاعجباغًبين الجضٌو أغاله أن مػامل 

للخىػَؼ و  الابخياع اؾرراجُيُتبين   وهظا ًضٌ غلى وحىص غالكت طاث صاللت إخصائُت ɑ =0,05الضاللت 

لي غىض مؿخىي صاللت إخصائُت الى  R =0,465، هما ٌشير مػامل الخدضًض  ɑ =0,05 ألاصاء الدؿٍى

الحاصلت مً املخغير الخابؼ )ألاصاء  الازخالفاثمً  % 15,2زاصُت الػالكت التي جفؿغ ما كُمخه 

لي(، و كُمت  ت  Fأهبر مً كُمت  24,374املدؿىبت  Fالدؿٍى الجضولُت مما ٌػني كبٌى الفغطُت الصفٍغ

هبيرة ولما واهذ هىالً صاللت إخصائُت و جأزير  Fو  Rهذ كُمت وعفع الفغطُت البضًلت، خُث ولما وا

مىً جفؿير غالكت  لي غلى أن وألاصاء الخىػَعي  الابخياع اؾرراجُيُاثبين  الاعجباغكىي. ٍو الدؿٍى

 في هظا املياٌ مً زالٌ 
ً
 هبيرا

ً
مؿخىي جلىُاث البُؼ  اعجفاعاملؤؾؿت مدل الضعاؾت جىلي اهخماما

أؾالُب حضًضة في البُؼ والخىػَؼ مما  راؾخدضامػضٌ جياوػ الخلىُاث الخللُضًت، و مضي والخىػَؼ، و 

لي املدلم. ٌػىص باإلًياب غلى  ألاصاء الدؿٍى

         للدؿػير  الابخياع  اؾرراجُيُتجىحض غالكت طاث صاللت إخصائُت بين  الفرضية الفرعية الرابعة: -

لي املدلم في مىظماث الاغم  اٌ.و بين ألاصاء الدؿٍى

 

 املحغير املضحلل:

 الحوزيع
املحوصغ 

 الحضابي

 الخضــــــــــــــويلياملحغير الحابع: ثحضين ألاداء 

 مضحوى الداللة معامل إلارثباط بيرصون  R-deuxكيمة  fكيمة  عدد العبارات

08 3,85 24,374 0.465 
͋͋0.682 

 
0,000 
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ــــويلي وألاداء للخضعير الابحكار بين العالكة كياش هحائج :14حدول  ـــ  الخضــ

املحغير 

 املضحلل:

 الخضعير

املحوصغ 

 الحضابي

 املحغير الحابع: ثحضين ألاداء الخضــــــــــــــويلي

 مضحوى الداللة معامل إلارثباط بيرصون  R-deuxكيمة  fكيمة  عدد العبارات

03 3.97 21,823 0,438 
͋͋0.662 

 
0.000 

 غلى هخائج امً اغضاص الب: املصدر ɑ=0.05إلارثباط املعىوي عىد مضحوى داللة  ( جعني͋ )
ً
خثين اغخماصا

SPSS 

 4،20( = 28، 1عىد درحة حرية ) fكيمة 

 ٌ وهي أكل مً مؿخىي  Sig  =0,000،و ان كُمت 0.662ٌؿاوي  الاعجباغان مػامل  14 ًبين الجضو

الدؿػيري و  الابخياع  اؾرراجُيُتوهظا ًضٌ غلى وحىص غالكت طاث صاللت إخصائُت بين  ɑ =0,05الضاللت 

لي غىض مؿخىي صاللت إخصائُت الى  R =0,438، هما ٌشير مػامل الخدضًض   ɑ =0,05 ألاصاء الدؿٍى

الحاصلت مً املخغير الخابؼ )ألاصاء  ثالازخالفامً  %43,8زاصُت الػالكت التي جفؿغ ما كُمخه 

لي(، و كُمت  ت  Fأهبر مً كُمت  21,823املدؿىبت  Fالدؿٍى الجضولُت مما ٌػني كبٌى الفغطُت الصفٍغ

هبيرة ولما واهذ هىالً صاللت إخصائُت و جأزير  Fو Rوعفع الفغطُت البضًلت، خُث ولما واهذ كُمت 

مىً جفؿير غالكت  لي غلى أن الدؿػيري و الابخياع  اجُيُاثاؾرر بين  الاعجباغكىي. ٍو ألاصاء الدؿٍى

ت هما أنها حؿعى إلى الخميز في طلً مما  ؾرراجُيُاثفي ألاؾالُب والا  لالبخياع املؤؾؿت حؿعى  الدؿػيًر

لي املدلم.  ًدؿً مً ألاصاء الدؿٍى

ج  الابخياع وألحل مػغفت جأزير غملُت  لي ميخمػتفي غىاصغ املٍؼ لي للمؤؾؿت  الدؿٍى غلى ألاصاء الدؿٍى

 :الغئِؿُت كمىا بمػالجت الجــــــــضٌو الخالي صحت الفغطُتوإلزباث 
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 الخضويلي وثحضين ألاداءللمسيج  الابحكار  اصتراثيجياتهحائج كياش العالكة بين  :15حدول 

 الخضويلي.

املحغير 

 املضحلل:

 الابحكار

املحوصغ 

 الحضابي

 ألاداء الخضــــــــــــــويلياملحغير الحابع: ثحضين 

 مضحوى الداللة معامل إلارثباط بيرصون  R-deuxكيمة  fكيمة  عدد العبارات

23 4.10 17,376 0,383 
͋͋0.619 

 
0,000 

 غلى هخائج امً اغضاص الب: املصدر   ɑ=0.05إلارثباط املعىوي عىد مضحوى داللة  ( جعني ͋)
ً
 SPSSخثين اغخماصا

 4،20( = 28، 1عىد درحة حرية ) fكيمة 

وهي أكل مً  Sig  =0,000، و أن كُمت 0.619ٌؿاوي  الاعجباغًبين الجضٌو أغاله ان مػامل 

و ألاصاء  الابخياع بين  وهظا ًضٌ غلى وحىص غالكت طاث صاللت إخصائُت ɑ =0,05مؿخىي الضاللت 

لي غىض مؿخىي صاللت إخصائُت الى زاصُت  R =0,383، هما ٌشير مػامل الخدضًض  ɑ =0,05 الدؿٍى

لي(، الحاصلت مً املخ الازخالفاثمً  %38,3الػالكت التي جفؿغ ما كُمخه  غير الخابؼ )ألاصاء الدؿٍى

 Fأهبر مً كُمت 17,376املدؿىبت  Fكُمت و 
ً
مما ٌػني كبٌى الفغطُت  الجضولُت وهي مفؿغة إخصائُا

ت وعفع الفغطُت البضً لت، وهظا ًضٌ غلى أن املؤؾؿت مدل الضعاؾت جماعؽ ألاؾالُب الصفٍغ

لي املدلم خُث أن هظه ألازيرة بئجباغها الابخياع  ثوالاؾرراجُيُا ٍت وهظا ما ًظهغ غلى ألاصاء الدؿٍى

لي جدلم خصت ؾىكُت أهبر ووؿبت أعباح وغائض غلى  ؾرراجُيُاثلال  ج الدؿٍى الرروٍيُت في غىاصغ املٍؼ

لي.أهبر و  الاؾدثماع    هظا هى حىهغ ألاصاء الدؿٍى

 خاثمة: .4

لي ملىظماث  الابخياع مً زالٌ هظه الضعاؾت كمىا بمػالجت مضي جأزير  غلى جدؿين ألاصاء الدؿٍى

لت حؿمذ لىا باإلملام بمفهىم اٌ، بغغض إلاحابت غلى إلاشيالُت ألاغم املؼغوخت في البدث بؼٍغ

لي  في غىاصغ  وأؾالُب الابخياعومخؼلباث  ج الدؿٍى وافت الؼغق املخبػت مً ػغف  والخػغف غلىاملٍؼ

جىصلىا إلى اهه ًىحض وعي صازل إصاعة  وكض املىظمت مدل الضعاؾت وعبؼه باألصاء املدلم في املىظمت.

لي للمىظمت وما ٌػىؿه  الابخياع املؤؾؿت خٌى أهمُت وصوع إلابضاع و لي في جدؿين ألاصاء الدؿٍى الدؿٍى

لُم أهضافها املؿؼغة، إلى أن الىاكؼ ٌشير إلى أن املؤؾؿت وان واهذ جدبنى هظا غلى مبُػاتها وجد
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لي في املؤؾؿت مؼاٌ لم ًغقى إلى املؿخىي املؼلىب مً  الابخياع املفهىم إال أن واكؼ إلابضاع و الدؿٍى

 مؤؾؿت افخً صضاعة الحصت الؿىكُت ملاعهت مؼ املىافؿين. 

 الخالُت:الاكتراحات . لخصل هظلً إلى 

 .وألافياع البىاءةطوي الخفىير إلابضاعي  لألشخاصوامليافأة الخدفيز  -

غ الػىصغ البشغي ألهه غىصغ حض مهم زالٌ مؼاولت اليشاغ لظا وحب الاهخمام به،  ًيب - جؼٍى

م ووطؼ الشخص املىاؾب في امليان املىاؾب،  وجأهُله في مياٌ الدؿٍى

الخسؼُؽ غىصغ أؾاس ي ملؼاولت اليشاغ فالخؼت حؿمذ للمؤؾؿت مً مػغفت املؿاع  اغخباع  -

م هدى جدلُم ألاهضاف مً زالٌ ألاصاء. وهظا ٌػني  مػغفت الؼٍغ
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 كفاءة السياست الىلدًت في ظل الىلود ؤلالكتروهيت

The efficiency of monetary policy in light of electronic money  

 2زبيري رابح أ.د،1بً صف الدًً عبد هللاط.د 
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خ الاظخالم:  :                09/08/2021جاٍس خ اللبٌى خ اليؽش:               20/11/2021جاٍس  31/12/2021جاٍس
 

 

 ملخص: 

ت اهدؽاسها ئلى ٌهىس ظذٌ واظْ              أدي ٌهىس الىلىد الالىتروهُت هىُى خذًض مً الىلىد و ظِش

، و للذ رهب الّذًذ مً البىً اإلاشهضي في ئداستها ِلى هفاءة العُاظت الىلذًت و ِلى كذسة  هاجأزحر خٌى 

، في خحن رهب تالالىتروهُت ِلى العُاظت الىلذًللىلىد  جأزحر الاكخفادًحن ئلى ئزباث ِذم وظىد أي 

  البّن ئلى وظىد أزش بالغ لخلً الىلىد ِلى هفاءة العُاظت الىلذًت. 

ت،الىلىد الالىتروهُت،  العُاظت الىلذًت، الكلماث اإلافخاحيت:  البىىن اإلاشهٍض

 JEL: E58  ،E52 ،E59جصييف 

Abstract: 

      The emergence of electronic money as a modern type of money and the speed 

of its spread led to the emergence of a wide controversy about its impact on the 

efficiency of monetary policy and on the ability of the central bank to manage it, 

and many economists have gone to prove that there is no effect of electronic 

money on monetary policy, while Some argue that there is a significant impact of 

that money on the efficiency of monetary policy.  

Keywords: Monetary policy, electronic money, central banks 

Jel Classification Codes: E59,E52,E58.. 
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 . ملدمت: 1

كخفادي، ئر حّخبر مً و باسصا في جدذًذ معاس اليؽاه الاجلّب العُاظت الىلذًت دوسا مهما 

ت مً ؤلاظشاءاث التي أهم جخخزها العلىاث  العُاظاث التي حعخخذمها الذٌو فهي جخيىن مً مجمِى

ِلى   الخأزحر  ألاولىالىلذًت و اإلاالُت، وهزلً فهي حعتهذف بالذسظت  ألاولاُِلى  الخأزحر الىلذًت مً اظل 

و هزا مً خالٌ اظخّماٌ الّذًذ مً  . الاكخفاداإلاّشوك الىلذي أي حجم الىخلت الىلذًت داخل 

الىظائل و ألادواث التي جأزش بؽيل مباؼش أو غحر مباؼش ِلى همُت الىلىد اإلاىظىدة  و هزا جماؼُا مْ 

 هذاف التي حععى ئلى جدلُلها العلىاث داخل الذولت.و ألا الٍشوف 

وهزلً هجذ أن للىلىد دوسا مهما في حعهُل أو جدذًذ فّالُت و هفاءة العُاظت الىلذًت، وهزا           

ها و دسظت ظُىلتها . وللذ ؼهذث الىلىد جىىساث هبحرة ِبر مخخلف الّفىس و هزا بذءا خعب هِى

بىٍام اإلالاًمت و ٌهىس الىلىد اإلاّذهُت واهتهاء بٍهىس الىلىد ؤلالىتروهُت و التي حّبر ًِ الىظه 

ت و اإلاالُت و  ت اإلاّامالث الخجاٍس الخذًض و اإلاخىىس للىلىد، و مْ ٌهىسها واصدًاد اظخّمالها في حعٍى

ً و خاـت في الذٌو اإلاخىىسة و اإلاخلذمت،  فْ ظذ مخىىسة هأداة للذ و هزا في أواخش اللشن الّؽٍش

يىنها جفذس مً وشف مإظعاث بىىُت و مالُت غحر البىً اإلاشهضي هشث هىان جأزحراث مً هزه الىلىد لٌ

ُفت مً ِلىد ِذًذة، لزا ًخش ى الىشحر مً  الزي ِهذها دوما ئـذاسه للىلىد واخخياسه لهزه الٌى

أن ٌهىس مشل هزه الىلىد كذ ًإزش بالعلب ِلى هفاءة و أداء العُاظت الىلذًت و ِلى  الاكخفادًحن

كذسة البىً اإلاشهضي ِلى حعُحرها، وهزلً فان الخىظْ في ئـذاس مشل جلً الىلىد كذ ٌعاهم بؽيل 

ادة حجم الخضخم في   .الاكخفادهبحر في ٍص

 ؤلاشكاليت: 1.1

 ؼياٌ الخالي:ومما ظبم ًمىىىا أن هىشح ؤلا       

لىتروهُت في الخأزحر ِلى هفاءة و فّالُت مىً الخىظْ في اظخّماٌ الىلىد الائلى أي مذي ً -

 ؟ العُاظت الىلذًت

ُت الخالُت:        و جلىدها هزه ؤلاؼيالُت ئلى الدعاؤالث الفِش

 ؟فُما جخمشل العُاظت الىلذًت و ما هي أهذافها  -

 ؟وما هي أهىاِها و خفائفها ؟فُما جخمشل الىلىد الالىتروهُت  -

 ؟هل للىلىد الالىتروهُت جأزحر ظلبي ِلى هجاِت العُاظت الىلذًت  -
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ن أو جللُق دوس البىً اإلاشهضي في ئداسة العُاظت  - وهل الىلىد ؤلالىتروهُت كادسة ِلى جلٍى

 ؟الىلذًت 

 فرطياث الدراست:   2.1

 :و لإلظابت ِلى جلً ؤلاؼيالُاث كمىا بىشح الفشلُاث الخالُت كمىا بىشح الفشلُاث الخالُت          

ت مً آلالُاث و ألادواث التي حعخخذمها       -             ئن العُاظت الىلذًت ِباسة ًِ مجمِى

اخل العلىاث الىلذًت مً أظل الخأزحر ِلى حجم اإلاّشوك الىلذي أو الىخلت الىلذًت اإلاىظىدة د

 الاكخفاد؛

حععى العُاظت الىلذًت ئلى جدلُم ألاهذاف التي حعىشها العلىاث داخل الذولت دون       -            

   ان جدُذ ًِ ألاهذاف الاكخفادًت الىبري؛

الىلىد الالىتروهُت الىظه الخذًض للىلىد فهي هخاط للخىىساث الخىىىلىظُت التي  جمشل     -            

 ؛ها ًِ الىلىد ألاخشي تي جمحز خذزذ خاـت في نهاًت الدعُّىاث، و هي جخمخْ بالّذًذ مً الخفائق ال

ت اهدؽاسها و جذاولها في الاكخفاد و هز       -              ا حّذد ئن ٌهىس هزا الىُى مً الىلىد و ظِش

بما كذ ًإزش ِلى دوسها الجهاث اإلافذسة لها، ظىف ًإزش ِلى هجاِت و هفاءة العُاظت الىلذًت 

  الاكخفادي الفّاٌ؛

اهدؽاس هزا الىُى مً الىلىد كذ ٌعاهم في جللُق دوس البىً اإلاشهضي في ئداسجه  ئن      -             

للعُاظت الىلذًت، وىن أن اإلاإظعاث اإلافذسة لخلً الىلىد الخىظْ في ئـذاسها دون كذسة البىً 

 .اإلاشهضي ِلى مشاكبتها

 أهداف الدراست:   3.1

 نهذف مً هزه الذساظت جدلُم ظملت مً ألاهذاف جخمشل في:               

 مداولت مّشفت الذوس اإلاهم الزي جماسظه العُاظت الىلذًت في ؤلاكخفاد؛      -             

الخٍّشف بالىلىد الالىتروهُت وىظُلت مً وظائل الذفْ الخذًشت و التي ظُيىن لها         -            

 بل؛اهدؽاس واظْ في اإلاعخل

مّشفت مذي جأزحر اهدؽاس هزا الىُى مً الىلىد ِلى أداء العُاظت الىلذًت و مذي كذسة       -            

  البىً اإلاشهضي ِلى الخدىم في ئـذاسها.  
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 مىهجيت البحث:   4.1

 .حّخمذ هزه الذساظت ِلى اإلاىهج الخدلُلي وىن ان هزا اإلاىلُى مً اإلاىالُْ الاكخفادًت              

 .اطار العا  للسياست الىلدًت.ؤلا 2  

 حعريف السياست الىلدًت: 1.2

ئن الخّاٍسف خٌى العُاظت الىلذًت مخّذدة و لىنها وفي مجملها جخلخق في مفهىم واخذ               

 ًياد ًيىن مىخذ وؼامل، ومً هىا ًمىىىا أن هىظض بّن الخّاٍسف فُما ًلي:

ت   الائخماند و ى ؤلاظشاءاث التي جخخزها الذولت في ئداسة ول مً الىل"العُاظت الىلذًت هي مجمِى

 George Parienteو كذ ِشفها ، (16، ـفدت 2001)ـالحي،  "لالكخفادو جىٍُم العُىلت الّامت 

ت الخذابحر اإلاخخزة مً وشف العلىاث الىلذًت كفذ ئخذار أزش ِلى  أنها"ِلى  و مً  الاكخفادمجمِى

شفذ أًما أنها الّمل الزي  . (53، ـفدت 2005)كذي، أظل لمان اظخلشاس أظّاس الفشف".  ِو

 كخفادًتالاالبىً اإلاشهضي ورلً هأداة لخدلُم أهذاف العُاظت  ٌعخخذم إلاشاكبت ِشك الىلىد مً

(Pattat, 1987, p. 277). 

ىم دخذي أوظه جىا أن وّشف العُاظت الىلذًت ِلى أنها ئىفمً خالٌ هزه الخّاٍسف ًمى

ًِ وشق اجخار ؤلاظشاءاث  رلًكخفادي،  و هزا مً خالٌ ظلىتها الىلذًت و الذولت في الىلْ الا

كخفاد هيل، و هزلً اإلاىظه لال الىخلت الىلذًت و الخدىم فيها و هزا جىٍُم الائخمان الالصمت إلداسة

كخفادًت التي ني وهزا مً أظل جدلُم ألاهذاف الاجىٍُم العُىلت الّامت اإلاىظىدة في الاكخفاد الىو

 .حععى الذولت غلى بلىغها

 الىلدًت:أهداف السياست   2.2

ٌى   ئلىًجمْ ِذد هبحر مً الاكخفادًحن ِلى لشوسة ئجباُ ئظتراجُجُت مُّىت و مدذدة للـى

ٌى  ، وهي جمشل ألاهذاف الّامت لها و اإلاخمشلت أظاظا في ئليهاألاهذاف التي جشمي العاظت الىلذًت للـى

الاظخلشاس الّام لألظّاس و البىالت اإلاىخفمت و مّذٌ الىمى الاكخفادي اإلالبٌى و هزا الاظخلشاس في 

كُمت الّملت، و ال جخدلم هزه ألاهذاف غال ئرا جدللذ ألاهذاف ألاولُت و التي بذوسها جإزش ِلى 

 .ه ألاخحرة جإزش ِلى ألاهذاف النهائُت و اإلاخمشلت في ألاهذاف الّامت ألاهذاف الىظىُت هم أن هز

هخىىة أولى في ئظتراجُجُت العُاظت الىلذًت، وهي  ألاولُت ألاهذافحّخبر  ألاهداف ألاوليت: 1. 2.2

 ألاهذافوجخيىن مً ُىت ِباسة ًِ مخغحراث حعخخذمها العلىاث الىلذًت للخأزحر ِلى ألاهذاف الىظ

خ  (100، ـفدت 2005)مفخاح، حن مً اإلاخغحراث وهي: مً مجمِى
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 الىلدًت:  الاحخيااطاثمجمعاث  .1.1 2.2

وجخيىن مً اللاِذة الىلذًت وهي ِباسة ًِ الىلىد اإلاخذاولت لذي الجمهىس و اإلاخمشلت في             

وساق الىلذًت اإلاخذاولت  و الىلىد اإلاعاِذة و هلىد الىداعْ، وهزا الاخخُاواث اإلافشفُت و التي حؽمل ألا 

ت و ئلافُت باإللافت ئلى الىلىد  وداعْ البىىن لذي البىً اإلاشهضي و التي هي ِباسة ًِ اخخُاواث ئظباٍس

اإلاخىفشة للىداعْ الخاـت و الاخخُاواث  الخالشة في خضائً البىىن، وهزلً فان هزه اإلاجمّاث جمم 

تظمالُت مىشوح منها الاخخُاواث ؤلا هي حؽمل الاخخُاواث   ِلى وداعْ الخيىمت باإللافت ئلى  ؤلاظباٍس

الىداعْ في البىىن ألاخشي، وهزلً هجذ الاخخُاواث غحر ملترلت فهي حعاوي الاخخُاواث ؤلاظمالُت 

 فىمت(مىشوح منها الاخخُاواث اإلالترلت )همُت اللشوك اإلاخ

 ظرف سوق الىلد:  2.2.1.2

الفائمت للبىىن لذي البىً  ثالاخخُاواالخشة و هي ِباسة ًِ  الاخخُاواثو جدخىي ِلى             

هزه البىىن مً البىً اإلاشهضي و حعمى بفافي  اكترلتهاالتي  الاخخُاواثاإلاشهضي مىشوح منها 

ت مّذٌ  ، الاكتراك ذةهما هجذ في هزه اإلاجمِى البىىُت و أظّاس الفائذة ألاخشي في ظىق الىلذ و  ألاـس

ت، وهزلً هجذ مّذالث الفائذة ِلى ا و ىت روهاث الخٍضالتي ًماسط ِليها البىً اإلاشهضي سكابت كٍى

ت ومّذٌ الفائذة التي جفشله البىىن ِلى أفمل الّمالء و مّذٌ الفائذة ِلى كشوك  ألاوساق الخجاٍس

 البىىن فُما بُنها.

 اف الوسيطت:ألاهد 2.2.2

ِلى اإلاخغحراث  الخأزحرالنهائُت للعُاظت الىلذًت حّمذ العلىاث الىلذًت في  ألاهذافلخدلُم             

 ألاهذافبؽيل مباؼش ، و حّبر  بالخأزحر الىظُىت ، وهزا ساظْ ئلى ِذم كذسة العلىاث الىلذًت 

م مشاكبتها الىظُىت ًِ جلً اإلاخغحراث الىلذً ٌى ئلى جدلُم بّن و ئت التي ًمىً ًِ وٍش داستها للـى

   .(64، ـفدت 2005)كذي،  هذاف النهائُتأو ول ألا 

النهائُت و هزا ئمياهُت  ألاهذافو ٌؽتره في ألاهذاف الىظُىت أن جيىن لها ِالكت زابخت مْ             

الىظُىت التي جشمي غليها  ألاهذافومً بحن هزه  مشاكبتها بما لذي العلىاث الىلذًت مً أدواث ،

 (27، ـفدت 1996)جىفُم، العلىاث الىلذًت: 

 ألاهداف الكميت: 1  .2.2.2

 :و التي بذوسها جىلعم          
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 : الىاظْ، أي ظمُْ ا مهو التي ًلفذ بها ِشك الىلىد بمفهى  مجاميع الكخلت الىلدًت

   M1 +M2+M3وهي:  الىلىد اإلاخذاولت 

 :و التي بذوسها جىلعم ئلى كشك داخلي و ًخيىن مً اللشوك البىىُت   اللروض

للملُمحن مً اللىاُ الّام و الخاؿ، و كشك داخلي ؼامل و ًخيىن مً اللشوك 

الث  البىىُت وغحر بىىُت للملُمحن ، و اللشك ؤلاظمالي و الزي ٌّبر ًِ مخخلف جمٍى

ل خاسجي(  الاكخفاد )كشك داخلي ؼامل باإللافت ئلى جمٍى

 سعر الفائدة:    2.2.2.2 

ت أو اإلافهىم الىجزي الزي ظُىش ِلى  للذ اهخمذ               ت الىجًز كخفاد الّالمي ختى الاالىٍٍش

اإلافهىم فان ئجباُ ظُاظت هلذًت ، فدعب هزا ا دوسا مهم أِىاهظىىاث العبُّىاث بعّش الفائذة و 

جىظُّت ًإدي ئلى اهخفاك مّذالث الفائذة الخلُلُت و الزي ًيخج ِىه اهخفاك جيالُف سأط اإلااٌ و 

ادة في الىلب الىلي و ؤلاهخاط، و ًدذر الّىغ في  ادة في الاظدشماس  مما ًيخج ِىه ٍص هزا ما ًإدي ئلى ٍص

ذمان و  الزي ًمشل الفىش الىلذوي و الزي ًشي أصخابه أن  خالت ظُاظت هلذًت اهىماؼُت، أما فٍش

ذ في  جدذًذ أظّاس الفائذة ال ًيىن بعُاظت هلذًت، ألن جأزحر ِلى أظّاس الفائذة مً ؼاهه أن ًٍض

ادة الىبحرة في الخضخم التي ؼهذتها فترة العبُّىاث  مّذالث الخضخم، و هزا الخفعحر ظاء بّذ الٍض

س الفائذة و أـبذ ال ٌّخبر ههذف و ظُي أظاس ي للعُاظت أظّا دوس  وهزا ما مً ؼأهه أن همؾ

ِىذ جىفُز   الىلذًت في جلً الفترة، و لىً و مْ هزا فللذ خافَ ظّش الفائذة ِلى مياهت مّخبرة

  العُاظت الىلذًت وىظُلت و ههذف وظُي في أن واخذ.

 أسعار الصرف:  .3 2.2.2

اث، فّىذدوس باسص في مّالجت الا  ئن لعّش الفشف               ما جدلم الذولت خخالٌ في محزان اإلاذفِى

ادة في ِشك فائما في محزان  اتها فهزا ٌّني الىلب ِلى هزه الّملت الىوىُت ًضداد مْ الٍض مذفِى

ادة في  ألاظىبُتالّمالث  ادة في كُمتها ملاسهت مْ الّمالث ألاخشي، مما ًىجش ِىه الٍض مما ًإدي ئلى الٍض

اث، و في خالت  اهخفالاو هزا ما مً ؼاهه أن ًدذر  ألاظىبُتّاس ظلّها بالّمالث أظ في محزان اإلاذفِى

ادة ِشك ِملتها ملابل الّمالث  اث فان الذولت جلىم بٍض الّىغ أي خذور عجض في محزان اإلاذفِى

ت ملاسهت في كُمت هزه الّمل اهخفاكألاخشي فُىخفن الىلب ِلى هزه الّملت الىوىُت مما ًيخج ِىه 

ادة  اهخفاكبالّمالث ألاظىبُت، و هزا ما ًإدي ئلى  في ـادساتها مما في أظّاس ظلّها فخدلم بزلً ٍص

اث. ذ في هلفان العجض في محزان اإلاذفِى     ًٍض
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  ألاهداف النهائيت:  .3 2.2

)هماٌ كعٌى ِبى، جفيُف ألاهذاف النهائُت للعُاظت الىلذًت هما ًلي: ًمىً ئظماال               

 ،(50، ـفدت 2019

 اسخلرار اإلاسخوى العا  لألسعار : 1. 2.2.3

الاكخفادي الّام واظخلشاس في ِشك  خُض ًشجبي معخىي الاظخلشاس في ألاظّاس  باالظخلشاس               

 الىلىد ، ئلافت ئلى أن الاظخلشاس في ألاظّاس ًدفض  الاظدشماس اإلادلي و ألاظىبي ِلى خذ ظىاء.

 العمالت الكاملت: 2..2.2.3

ُف اإلاىاسد  ٌّخبر حؽغُل ألاًادي الّاملت مً ألاهذاف الّامت و الزي ٌعاهم في في                جٌى

ت و الىبُُّت، ئلافت ئلى الخذ مً البىالت  .البؽٍش

 :الاكخصاديزيادة الىمو  .2.23.3

ادة  هذف ِام ٌععى الجمُْ ئلى جدلُله                ادة في حجم الىاجج ؤلاظمالي و ٍص مً خالٌ الٍض

ادة  ألافشاددخل  ئلى تهُئت في الىلذ اإلادلي و الاظىبي  باإللافت، الاظدشماسو سفْ اإلاعخىي اإلاِّش ي و ٍص

ادة مّذالث الىمى و اإلاعاهمت في الخىمُت   كخفادًت اإلاىلىب جدلُلها.الاللمعاهمت في ٍص

 جحليم جوازن في ميزان اإلادفوعاث: 4..2.23

اث               ِباسة ًِ اإلاشأة التي جىضح ؤلاًشاداث و الىفلاث الخاسظُت  خُض أن محزان اإلاذفِى

مً خالٌ خعاب الذائً و اإلاذًً لفتراث اإلاخّللت بخّامالث بحن الذولت و الّالم الخاسجي و الزي ًٍهش 

اإلاحزان و ًىضح اللىة في خالت الفائن و المّف في خالت العجض ، لزا حععى العُاظت الىلذًت بؽيل 

اث و بهذف الخفٌى ِلى اهبر كذس ممىً الىلذ ألاظىبي  دائم ئلى اإلادافٍت ِلى جىاصن محزان اإلاذفِى

  واخخُاوي إلاا له مً أزاس ِلى ألاولاُ الذاخلُت و الخاسظُت للبلذ.

 أدواث السياست الىلدًت:  23.

الالصمت لزلً و التي مً  باألدواث الاظخّاهتألظل جدلُم أهذاف العُاظت الىلذًت ًخىظب               

في  ألادواثئخمان، وجخمشل هزه وغذاسة حجم الا  خاللها ًخذخل البىً اإلاشهضي للخدىم في ِشك الىلىد

حن هما  غحر مباؼشة )همُت(، خُض حّمل ألاولى ِلى جدذًذ ِشك  أدواثمباؼشة )هُفُت( و  أدواثهِى

الشاهُت جمىً مً جدذًذ الدجم الىلي  الىخلت الىلذًت الىاؼئت مً مىذ اللشوك مً وشف البىىن، و 

 اإلاخاح بذون أن ًخم خفش أو جخفُق أوظه اظخّماله.  لالئخمان
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 ألادواث الكميت للسياست الىلدًت: .1 23.

 ًمىً أن هزهشها خعب الترجِب الخالي:              

 سياست إعادة الخصم: 1.1. 23.

ت و ال أنهاحّشف ِلى                عّش الزي ًخلالاه البىً اإلاشهضي هٍحر ئِادة خفم الاوساق الخجاٍس

ت و هى  زي ًىلبه البىً اإلاشهضي مً ًمشل ظّش الفائذة ال أًماالاروهاث الخيىمُت للبىىن الخجاٍس

ت ملابل جلذًم اللشوك لها، وهي اِخمذها البىً التي الىظائل  أكذمخذي حّخبر ئ البىىن الخجاٍس

ل لُىفش للبىىن ال ئِادةألظل اإلاشهضي   .(153، ـفدت 2000)الّفاس،  ُىلتعالخمٍى

 سياست السوق اإلافخوحت:  2. 1 .23.

ادة حجم الىخلت                و حّني دخٌى البىً اإلاشهضي للعىق الىلذًت مً اظل جخفُن أو ٍص

م بُْ أو ؼشاء ألاوساق  بدُض ئرا أساد البىً  .(64، ـفدت 2007)الالوي،  اإلاالُتالىلذًت ًِ وٍش

ادة الىخلت الىلذًت في العىق ًخذخل همؽتري لألوساق اإلاالُت اإلاىظىدة و بزلً ًيىن كذ  اإلاشهضي ٍص

ظاهم بضخ العُىلت الىلذًت، و بالّىغ ئرا أساد جخفُن مً حجم الىخلت الىلذًت فُلىم بالخذخل 

ظضء مً العُىلت اإلاىظىدة في  ًِ وٍشف بُْ ألاوساق اإلاالُت التي بدىصجه و بزلً ًلىم بامخفاؿ

 العىق 

 سياست الاحخيااطي اللاهووي )ؤلاجباري(:  3. 1 .23.

حعخخذم هزه العُاظت مً وشف البىً اإلاشهضي للخدىم في الّشك الىلذي، خُض ٌعخىُْ               

ت الىاظمت ًِ خشهت سؤوط ألامىاٌ  ألاظىبُت داخل اظخخذامها في الخأزحر ِلى اخخُاواث البىىن الخجاٍس

البلذ، فّىذما ًيىن هذف العُاظت الىلذًت الخذ مً حجم الائخمان ًلجا البىً اإلاشهضي غلى المغي 

 .(454، ـفدت 2020)أظماء و ِالم،  ِلى حجم الىداعْ لذي البىىن

 ألادواث الكيفيت للسياست الىلدًت:   2 .23.

حعخّمل هزه ألادواث لخىظُه الائخمان و هزا الخأزحر ِلى بّن اليؽاواث و الىمُت للبىىن               

 و اإلاإظعاث اإلاالُت، وجخمشل هزه ألادواث في:

 سياست جااطير اللروض:  1. 2 .23.

و هى ئظشاء جىٍُمي جلىم بمىظبه العلىاث الىلذًت بخدذًذ ظلىف لخىىس اللشوك               

ت مباؼشة وفم وعب مدذدة خالٌ الّام، وي ال  اإلامىىخت مً كبل ت بىُفُت ئداٍس ًخجاوص  البىىن الخجاٍس

جخّشك البىىن اإلاخالفت ئلى  مُّىت، وفي خالت ؤلاخالٌ بهزه ؤلاظشاءاثسجفاُ مجمُى اللشوك وعبت ا
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ِلى ًيبْ مً ٌعي العلىاث الىلذًت ئلى الخأزحر  ألاظلىب، واِخماد هزا ألخشي ِلىباث جدباًً مً دولت 

ت باليعبت للخىمُت، أو التي جخىلب مىاسد مالُت  اججاهجىصَْ اللشوك في  اللىاِاث اإلاّخبرة أهثر خٍُى

 .(80، ـفدت 2005)كذي،  هبحرة

  يت لللروض:لائالسياست الائخ 2. 2 .23.

دون ألاخشي، و ًخم جىظُه اللشوك ئليها  للىاِاثًخم ئجباُ هزه العُاظت للخأزحر  ِلى ا              

ِلى  الخأزحر لللشوك هى  الاهخلائُتمً اظخّماٌ  ألاظاس ي، فالهذف لالكخفادأهثر مشدودًت  باِخباسها

 .(422، ـفدت 1987)لّلى،  اإلاشغىبت الاظخخذاماثو  الاكخفادًتجىظُه اللشوك هدى اللىاِاث 

 وطع حد أكص ى لسعر الفائدة:   3. 2 .23.

ت ال               مً الّمالء فلهزا ّمل ِلى ظلب أهبر حجم مً الىداعْ مً أهم أِماٌ البىىن الخجاٍس

ت لجلب أهبر ِذد منها  ًلىم الخىافغ بُنها مما ًذفْ ببّمها ئلى سفْ ظّش الفائذة ِلى الىداعْ الجاٍس

لُدذد أِلى معخىي ًمىً أن جبلغه أظّاس الفائذة و الزي ًجب أن ال لهزا ًخذخل البىً اإلاشهضي 

ت، و ًيىن هزا اإلاعخىي كابل للخغُحر خعب ألاولاُ الاكخفادًت، فُىخفن في  ًخخىاه البىىن الخجاٍس

                .(422، ـفدت 1987)لّلى،  خالت الشواط و ًشجفْ في خالت الشوىد

 :تؤلالكتروهيماهيت الىلود  .3

 :تؤلالكتروهيحعريف الىلود  1.3

الىلىد جماؼُا مْ اخخُاظاث ألافشاد و جبّا للخىىساث الاكخفادًت ختى جم كذ اظخمش جىىس 

ل ئلى ما ٌّشف بالىلىد الالىتروهُت و التي اهلعمذ الّذًذ مً آلاساء في ئًجاد حٍّشف لها فلذ  .الخـى

ت مً البروجىوىالث و الخىكُّاث الشكمُت التي جدُذ للشظالت الالىتروهُت أن  ِشفها البّن بأنها مجمِى

جدل مدل جبادٌ الّمالث الخللُذًت، وبّباسة أخشي فان الىلىد الالىتروهُت أو الشكمُت هي اإلايافئ 

و ٌّشفها  .(70، ـفدت 2005)الجىبُهي و ممذوح،  جذاولها. اِخذهاؤلالىترووي للىلىد الخللُذًت التي 

ل الىترووي أو في "كُمت هلذًت في ؼيل وخذاث ائخماهُت مخضهت في ؼي نهاـىذوق الىلذ الذولي ِلى أ

فها ، (113، ـفدت 2014)الشؼُذ،  ". راهشة الىتروهُت لفالح اإلاعتهلً مىً حٍّش بأنها كُمت هلذًت ٍو

ت ملذما و غحر مشجبىت بدعاب بىيي و جدٍى بلبٌى واظْ مً غحر  مخضهت ِلى وظُلت الىتروهُت مذفِى

، ـفدت 2018)معّىدي و صهشة،  مً كام باـذاسها، وحعخّمل هأداة للذفْ لخدلُم اغشاك مخخلفت

41). 
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 :خصائص الىلود ؤلالكتروهيت   2.3

ئن الىلىد ؤلالىتروهُت مشلها همشل الىلىد الخللُذًت جخمحز بخفائق ًمىً أن هىظضها في               

 الىلاه الخالُت:

 :الىلود الالكتروهيت لها كيمت هلدًت 1..32

العلْ والخذماث فهي أي أنها جدخىي ِلى وخذاث هلذًت لها كُمت مالُت جمىً خاملها مً ؼشاء          

جخمخْ بلىة ئبشاء في الخّامالث مشلها مشل الىلىد الخللُذًت هما أن هزه الخاـُت جمحزها ًِ بىاكاث 

الاجفاٌ الهاجفي التي ال حّخبر مً كبُل الىلذ الالىترووي خُض أن اللُمت اإلاخضهت ِليها ِباسة ًِ 

، ـفدت 2018)مجذوب،  علْ والخذماثوخذاث اجفاٌ هاجفي ولِعذ كُمت هلذًت كادسة ِلى ؼشاء ال

340) 

 :الىلود ؤلالكتروهيت ليست مخجاوست  2..32

أن ول مفذس ًلىم بخلم وئـذاس هلىد ئلىتروهُت ً خعب ِذد العلْ والخذماث  خُض              

مخخلفت، فلذ جخخلف هزه الىلىد مً هاخُت اللُمت وكذ جخخلف أًما التي ًمىً أن ٌؽتريها الصخق 

 .(113، ـفدت 2014)الشؼُذ،  بىاظىت هزه الىلىد

 : غير مرجبطت بحساب بىكي ؤلالكتروهيتالىلود   3..32

 ىتروهُتلؤلاًِ وظائل الذفْ  ىتروهُتلؤلاللىلىد  جمُحزه يفهزا الّىفش  أهمُتجخجلى               

ذة ًف خعاباث مالُت لذي البىىن، فهزه  الاخخفاًًخم  ال خشي، أي ألا  ِباسة ًِ بىاكاث  خحرةألا بأـس

ان زممً اللُام بذفْ أ جمىنهمخاملي هزه البىاكاث الء بىىُت للّم بدعاباثمشجبىت  ىتروهُتلؤلا

، ومً أمشلت وظائل الخذمتا ملابل ِمىلت ًخم دفّها للبىً ملذم هزه وهىٌؽتر  التي والخذماثالعلْ 

 . (141، ـفدت 2021)ربُذ،  الائخمان، بىاكاث الخفمبىاكاث  ىتروهُتلؤلاالذفْ 

 ذاث اطبيعت عابرة للحدود:  4..32

ل                لىتروهُت مً أي ميان ئلى أخش في الّالم، و في أي وكذ وان، ورلً الىلىد الاًمىً جدٍى

خمادها ِلى الاهترهِذ أو الؽبياث التي ال حّترف بالخذود الجغشافُت،  وال حّترف بالخذود العُاظُت اِل

 .(383، ـفدت 2019)هىُت، 
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 :الىلود ؤلالكتروهيت ليست مخجاوست   5..32

، فلذ جخخلف هزه الىلىد مخخلفتخُض أن ول مفذس ًلىم بخلم وئـذاس هلىد ئلىتروهُت               

خعب ِذد العلْ والخذماث مخخلفت التي ًمىً أن ٌؽتريها مً هاخُت اللُمت وكذ جخخلف أًما 

 .(114، ـفدت 2014)الشؼُذ،  بىاظىت هزه الىلىدالصخق 

 أشكال الىلود ؤلاكتروهيت:  3.3

ت اإلاّامالث               ْ حعٍى ّت حعاِذ ِلى حعهُل و حعَش للذ أدث الخاظت ئلى وظائل الذفْ ظَش

ىان الااإلا ت بحن ألِا ئًجاد أهىاُ و أؼياٌ ِذًذة للىلىد ؤلالىتروهُت و كخفادًحن ئلى لشوسة الُت و الخجاٍس

التي حعهل مً فّالُت و أداء هزه الىلىد، وهزا جىُى اإلاإظعاث اإلافذسة لها ظاِذ ِلى اهدؽاس أؼياٌ 

 ، وفُما ًلي بّن أؼياٌ جلً الىلىد:هشحرة لها

  ألاوراق الخجاريت الالكتروهيت: .3.31

ت ؤلالىتروهُت ال جخخلف ًِ هٍحراتها الخللُذًت ظىي أنها حّالج               ئلىتروهُا، ئن الاوساق الخجاٍس

ه  فها بأنها مدشساث مّالجت ئلىتروهُا بفىسة ولُت أو ظضئُت، جمشل خلا مىلِى و مً هىا ًمىً حٍّش

ت و معخدلت المبلغ مً الىلىد و كابلت للخذاٌو بال ؤلاواُل أو بّذ أظل كفحر و  ذفْ لذيىشق الخجاٍس

 جىلعم ئلى: وهي.(343، ـفدت 2007)وه و أهىس بىذق،  جلىم ملام الىلىد في الىفاء

 :وهي ِباسة ًِ مدشس ؼىلي ًخيىن مً زالزت أوشاف مّالجت  الكمبيالت ؤلالكتروهيت

وشف العاخب ِلى شخق أخش  مًة ولُت أو ظضئُت، وجخممً امشا الىتروهُا بفىس 

خ ًخمشل  في اإلاسخىب ِلُه بأن ًذفْ لىشف زالض و هى اإلاعخفُذ لذي ؤلاواُل او بخاٍس

لت الىتروهُت  ؛مّحن، لذي هجذها الجخخلف ًِ هٍحرتها الخللُذًت ظىي أنها حّالج بىٍش

  ُا مً وشفحن مّالج الىتروهو هى ِباسة ِم مدشس ؼىلي ًخيىن لكترووي: ؤلاالسىد المر

خ مّحن إلرن  بفىسة ولُت أو ظضئُت بدُض ًخّهذ فُه اإلادشس بذفْ مبلغ مً الىلىد في جاٍس

خمْ العىج=د ألمش ؤلالىترووي لىفغ أخيام التي جخمْ  شخق أخش ٌعمى اإلاعخفُز، ٍو

 ؤلالىتروهُت؛لها الىمبُالت 

 :وهى مدشس زالسي الاوشاف مّالج ئلىتروهُا بؽيل هلي أو ظضعي ًخممً  الشيك ؤلالكترووي

أمش مً العاخب ئلى البىً اإلاسخىب ِلُه بأن ًذفْ مبلغ مً الىلىد إلرن شخق زالض 

ت ؤلالىتروهُت و  مىً ئِخباس الؽًُ ؤلالىترووي أفمل ألاوساق الخجاٍس و هى اإلاعخفُذ، ٍو

  .ملُت الىفاء وهزلً الخدفُلهزا ساظْ ليىن البىىن حّذ أد أوشاف الّ
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 بطاكاث الدفع ؤلالكترووي: .3.32

)بُىمي،  جىظذ الّذًذ مً أهىاُ بىاكاث الذفْ الالىترووي و التي ًمىً أن هىظضها في ماًلي:              

 (111، ـفدت 2006

    :و جمىً هزه البىاكاث لخاملها ئمياهُت سخب مبالغ هلذًت مً بطاكاث السحب آلالي

خعابه وفم خذ أكص ى مخفم ِلُه، وهزا مً خالٌ اظهضة خاـت مخففت لهزا 

السخب ألالي الزي ًىلب  الغشك، بدُض ًلىم الّمُل بادخاٌ بىاكخه داخل الجهاص 

ذه  ؛مىه ئدخاٌ سكمه العشي مً اظل سخب اإلابلغ اإلاالي الزي ًٍش

   :و فيها ًخّهذ البىً اإلافذس هزه البىاكت لّمُله خامل البىاكت بأن بطاكت الشيكاث

ذاس  ًممً ظذاد الؽُياث التي ًدشسها الّمُل مً هزا البىً، ورلً وفم ؼشوه ؤلـا

هزه البىاكت، هما هجذ أن هزه البىاكت جخممً ِادة أظم الّمُل و جىكُّه و سكم 

لبىً ب الىفاء به في ول ؼًُ ًدشسه الّمُل، و خعابه و الخذ ألاكص ى الزي ًخّهذ ا

 ؛و الخىكُْ ِلى الؽًُ أمامه للمعخفُذًلىم الّمُل بابشاص البىاكت 

   :ئن هزا الىُى مً البىاكاث ٌعمذ لخاملها بعذاد زمً العلّت أو بطاكاث الوفاء

 ؛الخذمت مً خعاب الّمُل خامل البىاكت ئلى خعاب الخاظش 

   :هزه البىاكت لخاملها الخم في الخفٌى ِلى حعهُالث ائخماهُت جخى و بطاكاث الائخمان ٌ

مً مفذس هزه البىاكت، بدُض ًلىم خامل هزه البىاكت بخلذًمها ئلى الخاظش و ًدفل 

البىاكت بعذاد زمنها و بّذها  بمىظبها ِلى ظلْ و خذماث جلىم الجهت اإلافذسة لهزه

الجهت اإلافذسة لهزه البىاكت  ظب ِلى خامل هزه البىاكت ظذاد ما ِلُه ئلى جلًًخى 

   .خالٌ أظل مخفم ِلُه

  كفاءة السياست الىلدًت: كتروهيت على. جأثير الىلود ؤلال4

ت اهدؽاسها لىتروهُت هىُى ظذًذٌهىس الىلىد الاأدي                 و خذًض مً أهىاُ الىلىد و ظِش

الخذًشت ئلى ٌهىس ظذٌ واظْ خٌى ألازش الزي ًمىً أن جدذزه ِلى هفاءة  الاكخفادًاثخاـت في 

و خاـت كذسجه ِلى الخدىم في حجم ئـذاسها  ت، و ِلى كذسة البىً اإلاشهضي في ئداستهاالعُاظت الىلذً

و جذاولها في الاكخفاد، و للذ رهب الّذًذ مً الاكخفادًحن ئلى ئزباث ِذم و ظىد أي جأزحر للىلىد 

وهُت ِلى العُاظت الىلذًت، وىن أن البىً اإلاشهضي ٌّخبر اإلافذس الىخُذ للىلىد الخللُذًت و التي ؤلالىتر
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حّخبر الغىاء اللاهىوي لخلً الىلىد ؤلالىتروهُت، أما الىشف ألاخش فلذ أبشص أن هىان جأزحر للىلىد 

 ؤلالىتروهُت ِلى هفاءة العُاظت الىلذًت.

 :على السياست الىلدًت للىلود الالكتروهيت جأثير الاججاه الىافي لوجود .  1.4

الىلب ِلى الّملت،  اهخفاكهزا الشأي أن الخىىس الخىىىلىجي لً ًإدي ئلى  أصخابًشي               

وهزلً فان الىلىد الالىتروهُت جخخلف في خفائفها ًِ الىلىد الخللُذًت خُض ًشون أن الّفش 

أن الجذًذ و ما هخج ِىه مً هلىد ئلىتروهُت ظذًذة لً جخمْ ئلى هفغ خفائق الىلىد اإلاّشوفت 

ش الىلىد في الّفىس ال ِاما، و أن جيىن وخذة خعابُت، و مخضن لللُمت بل ظخٍهيىن ملبىلت كبى ج

ول هزه العماث، هما ًشي أصخاب هزا الشأي أهه مً اإلاخىكْ أن جدل الىلىد   اظدُفاءالجذًذة  بذون 

ت لً جدخاط ئلى ئخذار  الالىتروهُت مدل الىلىد العائلت ولِغ الىداعْ، و مً جم فان البىىن اإلاشهٍض

ت   .(89، ـفدت 2019/2020)بىبىش،  في ظُاظتها الخالُتحغُحراث ظىهٍش

البىً اإلاشهضي لزا  خفىم مً ظاهب  ألاهبر الذٌو اإلايىن  في الّذًذ حؽيل الىلىد العائلت               

ُت ئلى بخللُق هزه اإلاحزاهالىلىد ؤلالىتروهُت ًإزش ِلى حجم محزاهُت البىً اإلاشهضي و هزا  اهدؽاس فان 

لىتروهُت ظىف ًخفن الىلب ِلى ميىهاث خفىم البىً بُّذ، و هزا فان جىىس الىلىد الا خذ

ظُيىن لها اسجباه اكل مْ اإلاخغحراث الاكخفادًت اليلُت، هزا مً ؼاهه ان ًمش  ألاخحرةاإلاشهضي و هزه 

زش هزا كخفادي، و العإاٌ اإلاىشوح هى ئلى أي مذي ًمىً أن ًإ زحر البىً اإلاشهضي ِلى اليؽاه الابخأ

الخللُق ِلى جىبُم العُاظت الىلذًت. ففي الىاكْ و بالىٍش ئلى حجم اإلاخىالْ لّملُاث العىق 

اإلافخىخت في الٍشوف الّادًت فان جللق محزاهُت البىً اإلاشهضي لً ًلىد ئلى هخائج هامت ِلى معخىي 

هش في ٌشوف ًٍالعُاظت الىلذًت، ومْ رلً فغً خىش اهىماػ محزاهُت البىً اإلاشهضي ًمىً أن 

 الخخُاوي ا المخفاؿِملُاث  واظّت  جىفُزاظخصىائُت و في هزه الخالت فغً كذسة البىً اإلاشهضي ِلى 

الىلىد  اظخّماٌظىف ًفلذ أـٌى وافُت في محزاهِخه، ومً هىا فان جىىس  ألههظىف جخأزش ظلبا 

لىلذًت لً جخغحر، أي أهه الالىتروهُت ظُإزش ِلى الىٍام البىيي فلي، أما أهذاف و غاًاث العُاظت ا

لً ًيىن له أزش  ظلبي ِلى العُاظت الىلذًت مً خالٌ ئخالٌ الىلىد الالىتروهُت مدل الىلىد الىسكُت 

، 2006)الّاٌ،  بل ظُإزش هزا ؤلاخالٌ بخعاسة الخيىمت لذخلها الىاجج ًِ اخخياس ئـذاس الّملت

 .(77ـفدت 
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  الاججاه اإلاؤكد لوجود جأثير للىلود الالكتروهيت على السياست الىلدًت:  2.4

هزا الاججاه أن اهدؽاس الىلىد الالىتروهُت ظىف ًللق محزاهُت البىً بعبب  أهفاس ًشي                

ت ِلى سكابت  ر الىلذًت، غح ألاظىاقاهخفاك اللاِذة الىلذًت مما ًإدي ئلى الخللُل كذسة البىىن اإلاشهٍض

ال ًمىً أن جشظْ للىلىد الالىتروهُت فلي، و ئهما حؽيل في  ألاخحرةأن هزه الىدُجت  ؤلاؼاسةاهه ججذس 

ٌ خذ راتها أزشا مً أزاس جالش ي الخذود بحن  ى ٌى غحر هلذًت، ومْ رلً ًفش ِذد  ألـا الىلذًت و ألـا

ُفي للىلىد الىسكُت ًمىً هبحر مً الاكخفادًحن ِلى أن جىىس الىلىد الالىتروهُت باِخباسها بذًل و ٌ

ت لذسظت تهذد كذساتها ِلى ئداسة  أن ٌعبب انهُاس الىلب ِلى الىلىد الفادسة ًِ البىىن اإلاشهٍض

العُاظت الىلذًت فاـذاس الىلىد الالىتروهُت ًمىً أن ًخفن بؽيل ظىهشي الخفىم اإلايىهت مً 

ث الىلذًت ًمىً أن ًلىد ئلى ئخذار الىلىد الىسكُت ، هما جأزحر الىلىد الالىتروهُت ِلى ولب الىمُا

ت دوسان الىلىد، وهى ألامش الزي كذ ًللل مً هفْ اظخخذام الىمُاث  منها همإؼشاث أو حغُحراث في ظِش

  .(339، ـفدت 2004)خؽِؾ،  ِليها أهذاف للعُاظت الىلذًت و هزا فُبّن البلذان التي اِخادث

ت في                 شي أهفاس هزا اإلاىكف أن اهدؽاس الىلىد الالىتروهُت كذ يهذد دوس البىىن اإلاشهٍض ٍو

 ئداسة العُاظت الىلذًت مً خالٌ ماًلي:

  أدي الخىىس الزي ِشفخه الىلىد ئلى خفن الىلب ِلى الىلىد البىً اإلاشهضي، ئرن

الىلىد الالىتروهُت ظىف ًإدي ئلى فهىان اخخماٌ اهه مْ جىىس و الخىظْ الزي ِشفخه 

ذ مً جللُل الىلب ِلى جلً الىلىد و مً هىا فان الىلىد الالىتروهُت كذ تهذد هفاءة  مٍض

 العُاظت الىلذًت؛

  ْت لذي البىً اإلاشهضي ظىف خو داعْ و ا ئنكخفادًحن الاًخىك خُاواث البىىن الخجاٍس

ً مشلما خذر بالمبي لخُاصة الىلىد العلُّت في  جىذزش  في اللشن الىاخذ و الّؽٍش

ً، و مْ رلً فان العلىاث الىلذًت جبلى جدذد معخىي  ما دامذ  ألاظّاس اللشن الّؽٍش

ت النهائُت للذًىن و الالتزاماث جخم باظخخذام خفىم البىً اإلاشهضي؛  جلىم بالدعٍى

  بالشغم مً ئمياهُت اهخفاك ولب الجمهىس ِلى اخخفاً بخفىم البىً اإلاشهضي؛ فان

ت الالتزاماث  خحرألا هزا  ظٍُل اإلافذس  الىخُذ لىخذاث الّملت الىوىُت ألاصمت لدعٍى

ت النهائُت بحن مإظعاث اللىاُ الخاؿ و اإلافذسة لهزه  الفشبُت، و هزلً الدعٍى

ت  ت التي جلّبها البىىن اإلاشهٍض الىلىد الالىتروهُت، فادواس العُاظت الىلذًت و الدعٍى
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ً ختى مْ غُاب الىلب الخللُذي ِلى هلىد ظخٍل معخمشة في اللشن الخادي و  الّؽٍش

 البىً اإلاشهضي.

 لكتروهيت على البىك اإلاركسي في إدارة السياست الىلدًت:جاثير الىلود الا  3.4

ًلىم البىً اإلاشهضي بغذاسة العُاظت الىلذًت مً خالٌ الىظائل اإلاخاخت، و رلً اظل               

لالولاُ الاكخفادًت، ومْ ٌهىس الىلىد الالىتروهُت و جىظْ جدلُم الاهذاف التي ًشاها مىاظبت 

 اظخّمالها حؽيلذ أمام البىً اإلاشهضي ِلبت في ئداسة العُاظت الىلذًت.

شي البّن أن اهدؽاس الىلىد الالىتروهُت ظُإدي ئلى اخخفاء الىلىد الخللُذًت )البىىىىث(، و             ٍو

الخالي لً ٌعخىُْ البىً اإلاشهضي الخدىم في اللاِذة الىلذًت و ظّش الفائذة كفحرة ألاظل، ومىه 

الاكخفاد،  ؤلاهفاق في ئلّاف ظلىت البىً اإلاشهضي في ئداسة العُاظت الىلذًت، وهزلً ئداسة معخىي 

ّخمذ هزا الشأي ِلى  : (339، ـفدت 2004)خؽِؾ،  َو

  أن فّالُت العُاظت الىلذًت حّخمذ ِلى ولب اللىاِالخاؿ لالخخفاً باللاِذة

لت مباؼشة أو غحر مباؼشة مً خالٌ الىظىاء اإلاالُحن(؛  الىلذًت )ظىاء بىٍش

  الخىىىلىجي ظىف ًإدي ئلى ئلغاء الخاظت ئلى الاخخفاً باللاِذة الىلذًت.أن الخلذم 

    خاجمت: .5

مً خالٌ هزه الذساظت  خاولىا الخىشق و مّشفت مذي الخأزحر الزي ًمىً أن ًدذزه الخىظْ              

ِلى الخدىم في في اظخّماٌ الىلىد الالىتروهُت ِلى هفاءة العُاظت الىلذًت، وهزا كذسة البىً اإلاشهضي 

ادة ؤلاكباٌ ِلى جلً الىلىد في حع ا مْ ٍص ت اإلاّامالث اإلاالُت حجم العُىلت و جىظّها خفـى ٍى

ت كذ ًإزش ِلى فّالُت و هفاءة العُاظت   فاهدؽاس و الخىظْ في اظخّماٌ هزا الىُى مً الىلىد، والخجاٍس

ذ جدذ مً مذي جأزحر العُاظت الىلذًت فلذ سأي الّذًذ مً الاكخفادًحن أن الىلىد الالىتروهُت ك

ِلى البىً اإلاشهضي  الكخفش الىلذًت في اليؽاه الاكخفادي هيل. و بشس رلً ِلى أن ئـذاس جلً الىلىد 

 مما صاد مً جخىفاث البّن خٌى جمادي  أخشي بل حّذي ئـذاسها لِؽمل بىىن و مإظعاث مالُت 

ُذ هلذي ًخألف   ادة جلً اإلاإظعاث في ئـذاس جلً الىلىد بذون ـس مً هلىد وسكُت جللُذًت، فٍض

اهدؽاسها في أوظاه اإلاجخمْ و الاكخفاد وىظُلت دفْ و هزا بذون مشاِاة وظىد غىاء هلذي لها و الزي 

ذ حجم الىخلت الىلذًت داخل الاكخفاد مما ًإزش ظلبا ِلى اللاِذة الىلذًت، مما  ًجب جىافشه كذ ًٍض
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م كذستها ِلى الخدىم في هزا الخىظْ الهائل في كذ ًجّل العلىاث الىلذًت في خشط هبحر ظشاء ِذ

ِذم وظىد أي جأزحر للىلىد الالىتروهُت ِلى ملذسة العُاظت  أخش ئـذاس جلً الىلىد. و ًشي اججاه 

ًمىً أن ًيىن ئال ًِ  الىلذًت و مياهتها الاكخفادًت، و ًشظّىن رلً ئلى وىن ئـذاس جلً الىلىد ال

م غىاء هلذي  ًجّل العلىاث  أنلذًت في ول بلذ، و هزا فُما ال ؼً فُه العلىاث الى جفذسهوٍش

الخدىم في ئـذاس الىلىد الالىتروهُت و هزا مً خالٌ الخدىم في ئـذاس الىلىد الخللُذًت و  كادسة ِلى

              التي حؽيل الغىاء اللاهىوي لها.  
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 ملخص: 

 في املإظعاث الاكخصادًتيهذف البدث ئلى مداولت الخعشف على هُفُت معالجت املداظبُت للظشاةب 

ت بُت والحعاباث الخاصت بها. الجضاةٍش  ، مً خالٌ دساظت الدصخُصُت  للمداظبت الظٍش

بُت على الذخل  فللذ جىصلذ الذساظت ئلى أن معالجت املداظبُت ألهم الظشاةب واملخمثلت في الظٍش

بُت على ألاسباح الششواث، الشظم على اليشاغ املنهي، والشظم على اللُمت املظافت ًخم  إلاحمالي، والظٍش

عاث خاصت بها.  هالُوحسج ها وخعابهاذًجدذ   وفم كىاهحن وحشَش
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Algerian economic institutions, through a diagnostic study of tax accounting and 

its accounts. 
 The study concluded that the accounting treatment of gross income tax, 
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 . مقدمة: 1

عىد رلً بالذسحت  بُت مً بحن املصادس املالُت الهامت إلًشاداث أي دولت واهذ، َو حعخبر الظٍش

بت  ىت العمىمُت للذولت، فالخؼىساث التي ػشأث على مفهىم الظٍش ألاولى للُمت ألامىاٌ التي جىفشها للخٍض

لتزم بأدائها امليلف الزي  ًلىم بمماسظت وشاػه، وال ًلخصش جأثحر حعلتها فٍشظت ئلضامُت جدذها الذولت ٍو

ىت العامت، بل لها جأثحر أًظا على الجاهب العُاس ي والاكخصادي والاحخماعي على  بت على الخٍض الظٍش

الذولت، هزا ما حعلها أداة في ًذ الذولت حعخخذمها للخأثحر على الحُاة الاكخصادًت، العُاظُت وختى 

 الاحخماعُت.

بت اهخمام هما ًدظى مىطىع املداظبت  خالٌ جدذًذ  ،مإظعاث الاكخصادًتلل باليعبتالظٍش

أهم الظشاةب والشظىم التي جشجبؽ باملإظعاث وهُفُت خعابها وحسجُلها، لزلً وان البذ مً جىطُذ 

بُت  بُت، وماهي ألاسباح وإلاًشاداث الخاطعت للظٍش الجاهب العملي الخؼبُلي في كىاهحن الظٍش

بُا و بُت.واملصشوفاث امللبىلت طٍش  إلاعفاءاث الظٍش

 :إشكالية البحث 1.1

طمً ما جم جلذًمه ظابلا، ولإلخاػت بمخخلف حىاهب املىطىع كمىا بىطع إلاشيالُت 

 الشةِعُت:

تفي املإظعاث  هُف جخم معالجت املداظبت للظشاةب  ؟الاكخصادًت الجضاةٍش

 الخالُت:وملعالجت وجىطُذ إلاشيالُت الشةِعُت ًمىً وطع الدعاؤالث الفشعُت 

  ت املإظعاث الاكخصادًت ي جخظع لهاأهم الظشاةب والشظىم التفُما جخمثل  ؟الجضاةٍش

  ًخم خعاب مخخلف الظشاةب وحسجُلها؟هُف 

 دراسة:فرضيات ال 2.1

 ثم صُاغت فشطُاث البدث بىاءا على إلاشيالُت املؼشوخت، وجخمثل الفشطُاث فُما ًلي:

  ،بت على الذخل إلاحمالي بت على ألاسباح الششواث، والشظم على اللُمت حعخبر الظٍش والظٍش

 ثش على املإظعاث الاكخصادًت.إ ملنهي مً بحن أهم الظشاةب التي جاملظافت، والشظم على اليشاغ ا

  ًخم جدذًذ وخعاب الظشاةب والشظىم وفم للىاهحن الجباةُت وحسجُلها وفم الىظام املالي

 املداظبي.
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 :أهداف الدراسة 3.1

  البدث ئلى جدلُم حملت مً ألاهذاف لعل أهمها: ٌععى

 عمعشفت أهم الظشاةب والشظىم التي جخظع لها املإظعت الاكخصادًت 

 عجدذًذ وخعاب مخخلف الظشاةب والشظىم 

 ب والشظىم في املإظعت الاكخصادًت.حسجُل املداظبي للظشاة 

 :منهج البحث 4.1

بُت، وأهم ألاولحن في جلذًم املداظبجمذ الاظخعاهت باملىهج الىصفي في املدىسًٍ  ت الظٍش

بي في الذساظت إ الظشاةب التي ج ثش على املإظعاث الاكخصادًت، وهما جم اظخعاهت باملىهج الخجٍش

 .الخؼبُلُت التي جمذ في املإظعت الاكخصادًت )مإظعت عالج( 

  إلاظار النظري للمحاسبة الضريبية .2

 ماهية الضريبية: 1.2

بُت، ومً أهم الخعاٍسف هزهش:جعريف الضريبية:  1.1.2  اخخلفذ وحعذدث حعاٍسف الظٍش

 .بت هي اكخؼاع مالي ئلضامي ونهاتي جدذده الذولت ودون ملابل بغشض جدلُم أهذاف عامت  الظٍش

 (5، صفدت 2005)بىصٍذة، 

  بت هي الاكخؼاعاث الىلذًت، املذفىعت مً ػشف حن الظٍش ألاشخاص الؼبُعُحن أو الاعخباٍس

م العلؼت، بشيل  امللضمىن باللاهىن الخاص واللاهىن العام، وفلا للذستهم الدعاهمُت، عً ػٍش

م جذخل العلؼت  داةم وبذون ملابل، لخغؼُت ألاعباء العامت للذولت والجماعاث املدلُت عً ػٍش

 (40دت ، صف2014)خالص ي،  العامت.

 (12، صفدت 2014)هابتي،  جخمثل الخصاةص ألاظاظُت على الىدى الخالي:خصائص الضريبة:  2.1.2

بت مبلغ مً املاٌع -  الظٍش

بت جذفع حبراع -  الظٍش

بت جفشض وفلا للذسة امليلفع -  الظٍش

بت جذفع بصىسة نهاةُتع -  الظٍش

بت جذفع بذون ملابل. -  الظٍش
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بُت فُما ًلي:أهداف الضريبة:  3.1.2  ًمىً خصش أهذاف الظٍش

  شها باعفائها مً الظشاةب جىحُه عىاصش إلاهخاج للفشوع إلاهخاحُت التي تهذف الذولت لخؼٍى

 والشظىمع

  أداة للعُاظت الاكخصادًت حعخعملها الذولت لخىحُه الاخخُاساث الاكخصادًت هدصجُع كؼاع

 على أخش مثل الخصذًشع

  ىت الذولتعحعخبر  مً ألاهذاف الشةِعُت لخأمحن ئًشاداث داةمت مً مصادس داخلُت ئلى خٍض

 (16، صفدت 2013)الضعبي، خؼاػبت، بني ظالمت، و خؼاػبت، 

 ادة إلاًشاداث املدلُت ئلى أكص ى خذ ممىً مً أحل حغؼُت هفلاث الذولتع  ٍص

  ادة الظشاةب على أصحاب العذالت الاحخماعُت بحن فئاث املجخمع هىعا ما، مً خالٌ ٍص

)ما  الذخٌى والثرواث املشجفعت ثم جلىم باعادة جىصَع خصُلتها على أصحاب الذخٌى املىخفظتع

 (2019الهذف مً فشض الذولت للظشاةب، 

 اث ألافشاد مثل كؼاع ا  لخعلُم والصحت.جىمُت كؼاعاث سةِعُت لخدعحن معخٍى

  بُت وىظُلت طغؽ على الحيىمت، خُث ًخجه أفشاد املجخمع ئلى عذم دفع اظخخذام الظٍش

الظشاةب للحيىمت ملداولت الظغؽ عليها لخؼبُم أو ئلغاء كشاس معحن أو مداولت لخغحر هظام الحىم 

 (38، صفدت 2005)خمذ هللا،  فيهاع

  لت الظشاةب في ظبُل جدلُم هذف ظُاس ي معحن مع دولت أخشي هفشض حعخخذم الذو

 طشاةب حمشهُت مشجفعت على مىخجاث هزه الذولت أو إلامخىاع مً اظخحراد مىخجاتها.

 :املحاسبة الضريبية 2.2

ىت العامت مً طشاةب وسظىم جعريف اجةبائية:  1.2.2 الجباًت حشمل ول ما جم جدصُله لفاةذة الخٍض

وئجاواث وعلىباث حباةُت وغحرها، خُث جلجأ الذولت ئلى فشطها وجدصُلها مً أحل جدلُم أهذافها، 

بت أخذ ميىهاث الجباةُت، بل هي امليىن الزي ٌشغل أهبر خحز في الجباةُت التي  بت الظٍش وحعخبر الظٍش

ل محزاهُت الذولت والجماعاث املدلُتتهذف ئلى   .(24، صفدت 2021)ظماعحن،  جمٍى

هي فشع مً فشوع املداظبت جلىم على املبادب املداظبُت العلمُت مفهوم املحاسبة الضريبية:  2.2.2

بُ ت املىحىدة في الذولت، وهزه املخعاسف عليها، ولىنها جخخلف في التزامها باللىاهحن والخعلُماث الظٍش

بُت  بُت خُث أن املداظبت الظٍش بي وجدذًذ ألاظعاس الظٍش اللىاهحن هي ألاظاط في اخدعاب الشبذ الظٍش
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بُت املىحىدة واملعمٌى بها بُت،  .حعذٌ الشبذ املداظبي لُدىاظب مع اللىاهحن الظٍش )املداظبت الظٍش

2020) 

 هزهش منها:  خصاةصهىان العذًذ مً املحاسبة الضريبية:  خصائص 3.2.2

  بت مشجبؼت بلىاهحن بُتاملداظبت الظٍش عاث الظٍش  عوحشَش

  بُت على اظدبعاد فُما ًخص اليشاغ  إلاًشاداث املعفاة كاهىهُاحعمل املداظبت الظٍش

 عاملإظعت

  بُت باظدبعاد  لها عالكت مباششة باليشاغع بعع الىفلاث التي لِغهما جلىم املداظبت الظٍش

 بُت جخظع ملبادب املخعاسف عليها داخل خذود الذولتع  املداظبُت الظٍش

 بت تهخم بالشبذ الخاطع داخل ئكلُم الذولت ولِغ خاسحها  .املداظبت الظٍش

 ثر على املؤسسات الاقحصادًة:ؤ أهم الضرائب والرسوم التي ث .3

 (: IRGالضريبية على الدخل إلاحمالي ) 1.3

بت على جعريفها:  1.1.3 ت وخُذة على الذخل ألاشخاص الؼبُعُحن حعمى "الظٍش بت ظىٍى جإظغ طٍش

بت بت على الذخل الصافي إلاحمالي للميلف بالظٍش )كاهىن  .الذخل إلاحمالي" وجفشض هزه الظٍش

 (2021الظشاةب املباششة والشظىم املماثلت، 

بُت وفم الجذٌو الخصاعذي الخالي:حساب الضريبة على الدخل إلاحمالي:  2.1.3  جدعب الظٍش

 : حساب الضريبية على الدخل إلاحمالي1 حدول 

 الضريبة التراكمية الضريبة نسبة الضريبة قسغ الدخل اجخاضع للضريبة )دج(

 120.000ال ًخجاوص 

 360.000ئلى  120.001مً 

 1.440.000ئلى  360.001مً 

 1.440.000أهثر مً 

0%  

20% 

30% 

35% 

// 

48.000 

324.000 

-- 

// 

48.000 

372.000 

-- 

 .2008مً كاهىن الظشاةب املباششة والشظىم املماثلت، اللاهىن املالُت لعىت  104املادة املصدر: 

لت الخالُت: ت بؼٍش بُت على الذخل إلاحمالي لصىف الشواجب وألاحىس الشهٍش  جدعب الظٍش

ت على أظاط الذخل الشهش  - ىع العمٍش ًدعب الاكخؼاع مً املصذس بعىىان املشجباث وألاحىس والٍش

 لىخدصل على الشهشيع 12خعب الجذٌو املزوىس أعاله على أن ًخم جلعمُه على 
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بُت إلاحمالُت بيعبت  -  %ع40حعخفُذ هزه املذاخُل مً جخفُع وعبي مً الظٍش

ذ عً  12.000عً غحر أهه ال ًمىً أن ًلل هزا الخخفُع  - ا أو ًٍض ا،  18.000دج/ ظىٍى دج/ظىٍى

ا(ع 1500دج و 1000)أي بحن   دج/ شهٍش

بت على الذخل إلاحمالي 30.000حعخفُذ املذاخُل التي ال جخعذي مبلغ  -  دج مً ئعفاء هلي مً الظٍش

 ع(2020)كاهىن املالُت الخىمُلي، 

 دج مً جخفُع ئطافي. 35.000دج وجلل عً  30.000جفىق مبلغ حعخفُذ املذاخُل التي  -

ت  ظريقة دفع الضريبة على الدخل إلاحمالي لصنف رواثب وألاحور  3.1.3 )املىكع الشظمي ملذًٍش

بت الخابعحن للىظام الحلُلي أن ًىخدبىا ف: (2021العامت للظشاةب،   20ي ًخعحن على امليلفحن بالظٍش

ذ في ظلعلت ) ( لذي كباطت الظشاةب التي ًخىاحذ بها G50ًىما ألاولى التي جلي الشهش املذوي، ًيىن جصٍش

 وشاػهم.

 :(IBSالضريبة على ألارباح الشركات ) 2.3

ت على مجمل ألاسباح أو املذاخُل التي جدللها الششواث وغحرها مً جعريفها:  1.2.3 بت ظىٍى جإظغ طٍش

حن، بت على ألاسباح الششواث". ألاشخاص املعىٍى )كاهىن الظشاةب املباششة والشظىم  حعمى هزه "بالظٍش

 (2021.، 1املماثلت 

بت على أسباح الششواث هما حساب املعدل الضريبة على ألارباح الشركات:  2.2.3 ًدذد معذٌ الظٍش

 (2021املباششة والشظىم املماثلت ا.، )كاهىن الظشاةب  ًلي:

 % باليعبت ألوشؼت ئهخاج العلعع19 -

% باليعبت ألوشؼت البىاء وألاشغاٌ العمىمُت والشي، وهزا ألاوشؼت العُاخُت والحماماث، 23 -

 باظخثىاء وواالث ألاظفاسع

 % باليعبت لألوشؼت ألاخشي.26 -

بت  حن والخاطعحن للظٍش على أسباح املإظعاث الزًً ًماسظىن العذًذ مً ًجب على ألاشخاص املعىٍى

ألاوشؼت في هفغ الىكذ أن ًلذمىا مداظبت مىفصلت لهزه ألاوشؼت، حعمذ بخدذًذ خصت ألاسباح ول 

بت على أسباح الششواث الىاحب جؼبُله، وعذم اخترام معً مداظبت  وشاغ مىاظب ملعذٌ الظٍش

 %.26مىفصلت ًإدي ئلى جؼبُم منهجي ملعذٌ 

بت على أسباح الششواث وفم العالكت بعذ جدذ بت جدعب الظٍش ًذ الىدُجت الجباةُت واملعذٌ الظٍش

 الخالُت:
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بت على ألاسباح الششواث = الشبذ الجباتي  -  املعذٌع Xالظٍش

بت على ألاسباح الششواث= )الشبذ الجباتي  -  )مجمىع الدعبُلاث(. –املعذٌ(  Xالظٍش

بُت على ألاسباح الششواث على ركات: آلية دفع الضريبية على ألارباح الش 3.2.3 ًخم جدصُل الظٍش

 (2021)كاهىن الظشاةب املباششة والشظىم املماثلت ا.، شيل ثالثت حعبُلاث واملخمثلت في: 

بت العىت املاطُت )ن : الظٍش  ماسطع 20فبراًش ئلى  20%، جذفع ما بحن X 30( 1-الدعبُم ألاٌو

بت العىت املاطُت )نالدعبُم   ًىهُىع 20ماًى ئلى  20%، جذفع ما بحن X30 (1-الثاوي: الظٍش

بت العىت املاطُت )ن  هىفمبر. 20أهخىبش ئلى  20%، جذفع ما بحن X30 (1-الدعبُم الثالث: الظٍش

بت املدعىبت على 30أما فُما ًخص املإظعاث الحذًثت إلاوشاء، حعاوي ول حعبُلت  %، مً الظٍش

 % مً الشأظماٌ الاحخماعي املسخش.5لذس بيعبت الحاصل امل

 (TAPالرسم على النشاط املنهي ) 3.3

ذة الشظمُت عذد 1996في كاهىن املالُت لعىت  1996أوش ئ في فاجذ مً حاهفي جعريفها:  1.3.3  82، حٍش

خ  الزي عىض الشظم الجباتي العابم واملخمثل في ول مً  21، املادة 1995-12-31الصادسة بالخاٍس

 الشظم على اليشاغ الصىاعي والخجاسي والشظم على اليشاغ غحر الخجاسي.

ٌعخفُذون الخاطعىن للشظم على اليشاغ املنهي مً الخخفُظاث مخخلفت ثخفيضات املعبقة:  2.3.3

لت العملُاث املدللت واملخمثلت في: املماثلت ا.، )كاهىن الظشاةب املباششة والشظىم  ورلً خعب ػٍش

2021) 

 ٌعخفُذ مً هزا الخخفُع العملُاث الخالُت:%: 30ثخفيض قدره  1.2.3.3

 مبلغ عملُاث البُع بالجملتع -

ذ عً  - % 50مبلغ عملُاث البُع بالخجضةت، واملخعللت بمىاد ٌشخمل ظعش بُعها بالخجضةت على ما ًٍض

 مً الحلىق غحر املباششة.

 ٌعخفُذ مً هزا الخخفُع العملُاث الخالُت:%: 50ثخفيض قدره  2.2.3.3

ذ مً  - مبلغ العملُاث البُع بالجملت الخاصت باملىاد التي ًخظمً ظعش بُعها بالخجضةت على ما ًٍض

 % مً الحلىق غحر املباششةع50

ت، ششغ أن جيىن: -  مبلغ عملُاث البُع بالخجضةت الخاصت باألدٍو

 مصىفت طمً املىاد إلاظتراججُتع 

 30% و10بُع بالخجضةت ًتراوح بحن معذٌ الشبذ لل.% 
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 ٌعخفُذ مً هزا الخخفُع:%: 75ثخفيض قدره  3.2.3.3

ً املمخاص، العادي والخالي مً الشصاص، الغاصواٌ، وكىد غاص  - مبلغ العملُاث البُع بالخجضةت للبجًز

 البتروٌ املمُع والغاص الؼبُعي املظغىغ.

 ًدعب الشظم على اليشاغ املنهي خعب املعذالث الخالُت:حساب الرسم على النشاط املنهي:  3.3.3

 (2021)كاهىن الظشاةب املباششة والشظىم املماثلت ا.، 

 % باليعبت ليشاػاث إلاهخاجع1 -

 % باليعبت ليشاػاث البىاء وألاشغاٌ العمىمُت ومخخلف وشاػاث ألاخشيع2 -

م ألاهابِب.% باليعبت لليشاػاث الخاصت بال3 -  ىلل املدشوكاث عً ػٍش

 الرسم على القيمة املضافة 4.3

ا على حمُع العملُاث راث جعريفها:  1.4.3 بت غحر مباششة ًذفها املعتهلً النهاتي، وجؼبم ئحباٍس هي طٍش

 (imadrassa, 2020) الؼابع الصىاعي والخجاسي والحشفي.

 ًدعب الشظم على اللُمت املظافت مً خالٌ:حساب الرسم على القيمة املضافة:  2.4.3

جدذًذ سكم ألاعماٌ الخاطع للشظم الزي ٌشمل ول مً ثمً البظاتع أو ألاشغاٌ أو الخذماث بما  -

)كاهىن الشظم  في رلً ول املصاٍسف والحلىق والشظىم، باظخثىاء الشظم على اللُمت املظافت راجهع

 (2021على سكم ألاعماٌ، 

جدذًذ معذالث الشظم على اللُمت املظافت خعب العملُاث الخاطعت لهزه ألاخحرة، وهجذ املعذٌ  -

 (2021)كاهىن الشظم على سكم ألاعماٌ ا.،  %.9%، اما املعذٌ املخفع بب 19العادي وملذس بب 

بُت خاطع للىظام ظريقة جسدًد الرسم على القيمة املضافة:  3.4.3 ًخعحن على ول مذًً بالظٍش

بي الحلُلي ان ًلىم بعملُاث الخاطعت للشظم على اللُمت املظافت أن ًشظل كبل  ًىم ألاولى  20الظٍش

 مً ول شهش ئلى كابع الظشاةب املخخلفت الزي ًىحذ ملشه أو ئكامخه الشةِعُت في داةشة اخخصاصه،

بحن فُه مبلغ العملُاث املدللت مً ػشف مجمىع عملُاث  50وجيىن في وثُلت مً صىف ج سكم 

بُت.  (2021)الذلُل الخؼبُلي للشظم على اللُمت املظافت،  الخاطعت للظٍش

 . دراسة حالة:4

بشأط ماٌ كذسه  2006جأظعذ ششهت راث املعإولُت املدذودة عالج ظىت جعريف املؤسسة:  1.4

دج، ملشها الاحخماعي بشج الىُفان )الجضاةش العاصمت(، ًخمثل اليشاغ ألاظاس ي  50.000.000

 عماٌ. 8للمإظعت في إلاظتراد والبُع على الحالت للمىاد واملعتهلياث الؼبُت، حشغل 
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 واملخمثلت فُما ًلي: 2020دٌعمبر جدصلىا على املعلىماث الخاصت بشهش 

  ت ألخذ العاملحن بلُمت  دج 110.000خالصت ألاحشة شهٍش

  دج 11.625.619سكم أعماٌ وامللذس بببب 

  اث املإظعت جلذس ببب  دج 6.681.879مشتًر

 هما جدصلىا على:

  دج 14.746.593وجلذس بببب  2020الىدُجت الجباةُت لعىت 

  واملخمثلت هما ًلي:الدعبُلاث على ألاسباح الششواث 

   كذس بب :  دج 454.892الدعبُم ألاٌو

   دج 580.876الدعبُم الثاوي: كذس بب 

   دج  580.876الدعبُم الثالث: كذس بب 

 بت على ألاسباح الششواث  دج 1.616.644ببب  كذسث حعبُلاث إلاحمالُت املعذدة لظٍش

 معاجةة املحاسبية للضرائب بالنسبة للمؤسسة عالج 2.4

 (:IRG/Sاملعاجةة املحاسبية لضريبة على الدخل إلاحمالي لصنف رواثب وألاحور ) 1.2.4

 ( لدى املؤسسة عالجIRG/S: معاجةة املحاسبية لضريبة )2حدول 

 الدائن املدًن إسم اجحساب رقم اجحساب

631 

 

 

431 

442 

421 

 أحىس املعخخذمحن

 (1)الظمان الاحخماعي           

طشاةب وسظىم أخشي وحعذًذاث             

 (2)مماثلت

 ألاحىس املعخدلت-املعخخذمىن            

 -2020معالجت املداظبُت ألحشة دٌعمبر -

110.000 

 

 

9.900 

23.530 

76.570 

 مً ئعذاد الباخثحن اعخمادا على املعلىماث امللذمت مً ػشف املإظعت عالجاملصدر: 

بت على الذخل إلاحمالي   لصىف سواجب وألاحىس مً خالٌ:ثم خعاب الظٍش

 دج X 9 =%9.900 110.000(: الظمان الاحخماعي: 1)

بت على الذخل إلاحمالي: 2)  (: الظٍش
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بت: ) -  دج 100.100( = 9.990 – 110.000جدذًذ ألاحشة الخاطعت للظٍش

 :بت على الذخل إلاحمالي ورلً مً خالٌ حذٌو سواجب وألاحىس الزي ظبم ورهشه  خعاب الظٍش

- (100.100 – 30.000 )X 30 =%21.030 دج 

 دج 25.030( = 4.000+  21.010) -

دج ومىه اظخفادة مً جخفُع بمبلغ  %10.012(= 25.030X 40%: )40اظخفادة مً جخفُع  -

  دج1500

بت )  دج 23.530( = 1500 – 25.030( هي: )IRG/Sومىه الظٍش

 جسدًد الضريبة على الدخل إلاحمالي لصنف رواثب وألاحور  1.1.2.4

 2021-01-13 ( من ظرف املؤسسة عالجIRG/S: جسدًد الضريبة )3حدول 

 الدائن املدًن إسم اجحساب رقم اجحساب

442  

512 

 

 طشاةب وسظىم أخشي وحعذًذاث مماثلت 

 البىً                  

بت ألحشة دٌعمبر-  -2020حعذًذ الظٍش

23.530  

23.530 

 املعلىماث امللذمت مً ػشف املإظعت عالجمً ئعذاد الباخثحن اعخمادا على املصدر: 

 (:IBSمعاجةة املحاسبية لضريبة على أرباح الشركات ) 2.2.4

 ( من ظرف املؤسسة عالجIBS: جسةيل الضريبة )4حدول 

 الدائن املدًن إسم اجحساب رقم اجحساب

695  

4442 

 

 (1)الظشاةب على ألاسباح الششواث

 الىخاةجالظشاةب على -الذولت               

بت )-  -2020( لعىت IBSالظٍش

3.834.114818  

3.834.114818 

 مً ئعذاد الباخثحن اعخمادا على املعلىماث امللذمت مً ػشف املإظعت عالجاملصدر: 

بت )1)  ( مً خالٌ ماًلي:IBS(: جدعب الظٍش

بت )  معذٌ X( = الشبذ الجباتي IBSالشبذ الخاطع للظٍش

 %26وبما أن املإظعت جلىم بالعملُت بُع بالجملت فأن املعذٌ هى  

(IBS( = )14.746.593 X 26 = )%3.834.114818 دج 
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 جسدًد الخسبيقات الضربية على أرباح الشركات: 1.2.2.4

 : جسدًد الخسبيقات الضريبية على أرباح الشركات من ظرف املؤسسة عالج5حدول 

 الدائن املدًن إسم اجحساب رقم اجحساب

4441 

 

 

4441 

 

 

4441 

 

512 

 

 

512 

 

 

512 

 (IBSالدعبُلاث للظشبُت )

 البىً                            

بت )-  -IBS) 17/03/2020حعذًذ الظٍش

 (IBSالدعبُلاث للظشبُت )

 البىً                              

بت )-  -IBS) 12/06/2020حعذًذ الظٍش

 (IBSالدعبُلاث للظشبُت )

 البىً                               

بت )-  -IBS) 12/09/2020حعذًذ الظٍش

454.892 

 

 

580.876 

 

 

580.876 

 

454.892 

 

 

580.876 

 

 

580.876 

  جسدًد الضريبة على أرباح الشركات: 2.2.2.4

 2021-06-26 ( من ظرف املؤسسة عالجIBS: جسدًد الضريبة )6حدول 

 الدائن املدًن إسم اجحساب رقم اجحساب

4442  

4441 

512 

 الظشاةب على الىخاةج-الذولت

 (IBSالدعبُلاث للظشبُت )              

 البىً              

بت )-  -(IBSحعذًذ الظٍش

3.834.114818  

1.616.644 

2.217.470818 

 

 مً ئعذاد الباخثحن اعخمادا على املعلىماث امللذمت مً ػشف املإظعت عالجاملصدر: 
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 (:TAPاملعاجةة املحاسبية للرسم على النشاط املنهي ) 3.2.4

 ( لدى املؤسسة عالجTAP: معاجةة املحاسبية للرسم )7حدول 

 الدائن املدًن إسم اجحساب رقم اجحساب

642  

447 

 

الظشاةب والشظىم غحر املعترحعت على سكم  

 ألاعماٌ

طشاةب وسظىم أخشي وحعذًذاث                

 (1)مماثلت

 -( لشهش دٌعمبرTAPسظم )-

162.759  

162.759 

 مً ئعذاد الباخثحن اعخمادا على املعلىماث امللذمت مً ػشف املإظعت عالجاملصدر: 

 (: جم خعاب الشظم على اليشاغ املنهي هما ًلي:1)

  ع30بما أن املإظعت جلىم بالبُع بالجملت فأنها حعخفُذ مً جخفُع ملذس بببب% 

  2اليشاغ النهي معذٌ سظم على:% 

  :11.625.619ومىه سظم على اليشاغ املنهي X 70 %X 2 = %162.759دج 

 جسدًد الرسم على النشاط املنهي: 1.3.2.4

 2021-01-13 ( من ظرف املؤسسة عالجTAP: جسدًد الرسم )8حدول 

 الدائن املدًن إسم اجحساب رقم اجحساب

447  

512 

 

 طشاةب وسظىم أخشي وحعذًذاث مماثلت 

 البىً               

 -( لشهش دٌعمبرTAPحعذًذ )-

162.759  

162.759 

 مً ئعذاد الباخثحن اعخمادا على املعلىماث امللذمت مً ػشف املإظعت عالجاملصدر: 

 املعاجةة املحاسبية لرسم على القيمة املضافة: 4.2.4

 املبيعات 1.4.2.4
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 لدى املؤسسة عالج( مبيعات TVA: معاجةة املحاسبية لرسم )9حدول 

 الدائن املدًن إسم اجحساب رقم اجحساب

411  

700 

4457 

 الضباةً

 املبُعاث مً البظاتع             

 ( املعخدلتTVAالشظم )             

 -( للمبُعاثTVAالشظم ) -

13.834.487  

11.625.619 

2.208.868 

 مً ػشف املإظعت عالج مً ئعذاد الباخثحن اعخمادا على املعلىماث امللذمتاملصدر: 

ات واجخدمات 2.4.2.4  املشتًر

ات لدى املؤسسة عالجTVA: معاجةة املحاسبية لرسم )10حدول   ( مشتًر

 الدائن املدًن إسم اجحساب رقم اجحساب

380 

4456 

 

 

401 

اث بظاعت مخضهت  مشتًر

 ( كابل لإلظترحاعTVAالشظم )

 مىسدو املخضوهاث              

اث( TVAالشظم ) -  -للمشتًر

6.681.879 

1.269.557 

 

 

7.951.436 

 مً ئعذاد الباخثحن اعخمادا على املعلىماث امللذمت مً ػشف املإظعت عالجاملصدر: 

 جسدًد الرسم على القيمة املضافة 3.4.2.4

 2021-01-13 ( من ظرف املؤسسة عالجTVA: جسدًد الرسم )11حدول 

 الدائن املدًن إسم اجحساب رقم اجحساب

4457 

 

 

4456 

512 

 ( املعخدلتTVAالشظم )

 ( كابل لإلظترحاعTVAالشظم )           

 البىً           

 -حعذًذ الشظم على اللُمت املظافت-

2.208.868 

 

 

1.269.557 

939.311 

 مً ئعذاد الباخثحن اعخمادا على املعلىماث امللذمت مً ػشف املإظعت عالجاملصدر: 
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 خاثمة: .5

ت في حمُع املإظعاث العمىمُت واهذ أو  حعخبر املداظبت الشهحزة ألاظاظُت والىظُفت الحٍُى

الاكخصادًت، ومً خالٌ الىسكت البدثُت التي كمىا بها وخخاما للبدذ اجضح لىا أن املعالجت املداظبُت 

لت خاصت بها جدذها وجىظمها كىاهحن  املإظعاث إلاكخصادًت للظشاةب في عاجخم بؼٍش  . ثوحشَش

 وبىاءا على الذساظت املُذاهُت جم الخىصل ئلى جدلُم عذة هخاةج مً أهمها ما ًلي:

 بُت على  خظع لهامً بحن أهم الظشاةب والشظىم التي ج املإظعاث الاكخصادًت ول مً الظٍش

بُت على ألاسباح الششواث، الشظم على اللُمت املظافت والشظم على اليشاغ  الذخل إلاحمالي، الظٍش

 املنهيع

  داتها في آحاٌ املدذدة جمثل الظشاةب والشظىم ئلتزام على املإظعت عليها دفعها وجلذًم جصٍش

 الجباةُتع وغشاماث ختى جخفادي علىباث

 عاث ال جباةُت باطافت ئلى الخىظُماث جخم املعالجت املداظبُت للظشاةب وفم كىاهحن وحشَش

 والخعلُماث الىظام املداظبي املالي.

 التي هىص ي بيها هي: ومً بحن الاكتراخاث

  حعشف اللىاهحن الجباةُت بخغحراث مً وكذ آلخش لذي ال بذ على املإظعاث املخابعت الذوسٍت

 واملعخمشة لها.

  حباةُحن لخلذًم اظدشاساث الجباةُت ً ً وجىظُف مخخصُحن و معدشاٍس ئهخمام بجاهب الخيٍى

 للمإظعتع

 بُت  ال   ًىحذ العذًذ مً الخدفحزاث  بذ مً املإظعاث اظخغاللهاعوإلاعفاءاث الظٍش

  ًيبغي على املإظعاث الاظخخذام ألامثل لدعُحر الظشاةب التي جخظع لها ختى ال جصبذ حشيل

 عاةلا لها.

 . قائمة املراحع:6

 (.2021كاهىن الظشاةب املباششة والشظىم املماثلت. ) 135 .1

2. imadrassa( .2020 خ الاظترداد ، مً 82021 06 27(. جاٍس

https://imadrassa.com/page/1206 

 (.2021الذلُل الخؼبُلي للشظم على اللُمت املظافت. ) .3

 (.2021كاهىن الظشاةب املباششة والشظىم املماثلت. ) 1املادة  .4
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 (.2021كاهىن الشظم على سكم ألاعماٌ. ) 15املادة  .5

 (.2021باششة والشظىم املماثلت. )كاهىن الظشاةب امل 150املادة  .6

 (.2021كاهىن الشظم على سكم ألاعماٌ. ) 21املادة  .7

 (.2021كاهىن الظشاةب املباششة والشظىم املماثلت. ) 218املادة  .8

 (.2021كاهىن الظشاةب املباششة والشظىم املماثلت. ) 222املادة  .9

 (.2021)كاهىن الظشاةب املباششة والشظىم املماثلت.  356املادة  .10

 (.2020كاهىن املالُت الخىمُلي. ) 9املادة  .11

بُت .12 خ الاظترداد 2020. )املداظبت الظٍش ، مً 82021 07 05(. جاٍس

https://dexef.com/system/taxes-accounting/ 

ت العامت للظشاةب .13 خ الاظترداد 2021. )املىكع الشظمي ملذًٍش ، مً 82021 06 26(. جاٍس

https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar 

 الجضاةش: دًىان املؼبىعاث الجامعُت. حباًت املإظعاث.(. 2005خمُذ بىصٍذة. ) .14

بي بحن الفىش املالي املعاصش والفىش املالي إلاظالمي )سظالت 2014سخمت هابتي. ) .15 (. الىظام الظٍش

ت وعلىم الدعُحر، كعىؼُت: حامعت كعىؼُىت.  املاحِعخحر(. ولُت العلىم الاكخصادًت والخجاٍس

ت الجباةُت.(. 2014سطا خالص ي. ) .16  الجضاةش: همىمت للؼباعت واليشش والخىصَع. شذساث الىظٍش

عبذ هللا الضعبي، خاصم عادٌ خؼاػبت، سوان مدمىد بني ظالمت، و مبعش علي خؼاػبت.  .17

بُت الذخل ألاسدوي في 2013) بي وكصىس كاهىن طٍش (. أظالُب الخجىب والتهشب الظٍش

بت الذخل،. الصفداث مىاحهتها، مً وحهت هظش   .36-9ملذسي طٍش

 الجضاةش: امليشىساث الصفداث الضسكاء. حباًت ومداظبت املإظعت.(. 2021عِس ى ظماعحن. ) .18

خ الاظترداد 2019. )ما الهذف مً فشض الذولت للظشاةب .19 ، مً 82021 07 05(. جاٍس

https://www.equiti.com/ae-ar/newsroom/articles/objective-of-taxes 

ذ .20 بت الذخل في جدلُم ألاهذاف 2005ظاػي حىدث خمذ هللا. ) مٍإ (. دوس ظُاظت طٍش

الاكخصادًت في فلعؼحن )سظالت ماحِعخحر(. ولُت الذساظاث العلُا، هابلغ: حامعت الىجاح 

 الىػىُت.
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Abstract:  
This paper is intended to explore the complexity in managing the 

supply chain in the Algerian oil sector and to seek articulation of 

technologies that respond to current needs. It aims to illustrate the current 

trends and needs in industry 4.0 technologies, which serve as the basis for 

developing different activities related to the supply chain in Algerian 

companies.  
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Résumé:  

        Cet article explore la complexité de la gestion de la chaîne 

d’approvisionnement dans le secteur pétrolier algérien et en cherche 

l’articulation des technologies qui répondent aux besoins actuels. Il vise à 

illustrer les tendances actuelles en technologies de l’industrie 4.0, qui 

servent de base au développement des différentes activités liées à la chaine 

d’approvisionnement dans les entreprises algériennes.  
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1. INTRODUCTION 

Recently, manufacturing and service industries have undergone major 

changes, leading to a new manufacturing concept: Industry 4, transforming 

traditional manufacturing systems into advanced manufacturing and service 

systems. The use and the evolution of emerging technologies in Industry 4.0 

have also led to profound changes in the industrial and social landscapes 

respectively (Barreto et al., 2017). Technologies like the internet of things 

(IoT), big data, cloud computing, artificial intelligence, among others, have 

changed how plans and executions are carried out and the interaction 

between process actors.   

Companies in developed countries incorporate the technological 

advances of the fourth industrial revolution by implementing programs that 

support the Industry 4.0 applications, which generates the best supply chain 

practices. In the oil industry and the provision of supply chain processes, it 

is clear that these changes present a series of challenges that require the 

optimization of the value chain.  The management of the supply chain and 

logistics play a crucial role in developing oil companies, as they ensure the 

availability of products and services (Gligor and Holcomb, 2012). Their 

management is not an easy task to complete since many internal and 

external factors affect their process.  

The growth of the Algerian Oil Production Industry is considered 

important in the economic sectors. In recent years, it provides almost 22% 

of the Manufacturing Gross domestic product (GDP) forms double with 

Industry 4.0 technologies creating a solid sector that augurs an important 

economic positioning of Africa. As the world‟s digitization applications 

continue to evolve and grow, as does the oil sector‟s importance to the 

Algerian economy, it is essential to carry out an analysis of the context of 

Industry 4.0, evaluating its effects on the improvement of the provision of 

oil companies product and services, and determining the challenges and the 

difficulties that arise in the industry.  

This paper aims to: (i) carry out and determine the impact and effects 

generated by the application of Industry 4.0 technologies in the supply 

chain; (ii) understand the different opportunities and challenges of this new 
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paradigm; (iii) describe the current state of Algerian oil companies 

concerning Industry 4.0 integration in the supply chain; and (iv) identify the 

impacts that industry 4.0 technologies have on the supply chain in the oil 

companies, and indicate actions to be taken. The paper also compares the 

evolution of supply chain strategies with those that incorporate emerging 

technologies. It aims to illustrate current trends and needs in advanced 

technologies which serve as the basis for developing the different activities 

related to the supply chain in the Algerian companies. 

The rest of the paper is organized as follows: The study begins by 

analyzing the effect of industry 4.0 in the digital transformation of the 

supply chain (section 2). Section 3 presents the current situation of the 

supply chain in Algerian oil companies. Section 4 describes how advanced 

technologies can help to address several issues. Section 5 details the 

roadmap to formulate initiatives that would accelerate the digitalization of 

the supply chain in industry 4.0. Based on the assessment of the situation in 

the country, recommendations are made in section 6 to accelerate the digital 

transformation of the supply chain. 
 

2. Industry 4.0 and supply chain transformation 

Throughout history, both industry and society have undergone 

significant changes. The first industrial revolution was characterized by 

using new energy sources, such as motor engines, to increase efficiency in 

production and transportation (industry 1.0). The second industrial 

revolution began with electric power and petroleum derivatives replacing 

steam power and bringing better methods of organizing work, known as 

serial production, which reduced manufacturing costs and increased 

productivity (industry 2.0). Undoubtedly, the implementation of electronics 

and computing marked a great change (industry 3.0), facilitating the 

inclusion of autonomous and intelligent systems. Thus, consolidating the 

path for the current fourth industrial revolution (Xu et al., 2018; Lu, 2017).  

Globally, the main objective of Industry 4.0 is to allow the creation of 

communication systems, intelligent and self-controlled. It can be described 

as conceptual approaches of Industry 4.0 to cyber-physical system (CPS), 

internet technology, carrier components information, and comprehensive 

security, including the protection of privacy and knowledge (Sedkaoui and 
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Khelfaoui, 2020; Jeschke et al., 2017). This revolution has generated 

profound changes in the industrial environment and society (Barreto et al., 

2017). This new paradigm is being adopted by the majority of companies in 

different industries, including the oil industry and its suppliers.  

Tools such as: IoT, cloud computing, big data, among other advanced 

technologies of industry 4.0, have integrated new opportunities and 

challenges for oil companies and have transformed the style of doing 

business processes business (Manocha et al., 2020) so that they have 

directed them towards a digital supply network. Regarding the systemic 

interaction of actors and activities included in the supply chain process, 

digital transformation must involve all supply chain components. Among 

them are logistics service providers, carriers, infrastructure nodes (ports, 

airports, etc.), customs agencies, and trade control bodies. 

The transformation of the supply chain in the framework of the 4th 

industrial revolution is called “Supply Chain 4.0”. This transformation 

results from the incorporation of the advanced technologies of industry 4.0 

in different supply chain processes. For example, additive manufacturing 

allows companies to design and produce custom items thanks to 3D 

printing. These technologies will also benefit the company‟s environment 

(Sedkaoui and Khelfaoui, 2020), as the supply chain is also the link 

between the company and its environment via suppliers, customers, and 

other stakeholders.  

In current times, with unprecedented events such as the appearance of 

the global COVID-19 pandemic, the importance of advanced technologies 

to facilitate the functioning of economic systems become evident, and the 

digitization of production is a fundamental factor to keep this system 

operating. In this scenario, to stay competitive, it must redesign strategies 

that allow operations to be carried out most efficiently and effectively.  

The technologies‟ uses in the supply chain have been widely 

addressed in the literature. Along these lines, cloud-based solutions for the 

supply chain are being adopted as a supply method (Truong, 2014). 

However, it is essential to analyze the risks and associated costs, presenting 

a grave concern. This situation forces the company to plan the use of 
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technology and invest in cybersecurity adequately. Another Industry 4.0‟ 

technology in the supply chain is the IoT, which connects electronic objects 

through the internet and generates a large amount of information.  

However, this innovation raises two questions: (i) the first one is 

associated with the amount of technology required to analyze this massive 

amount of data, (ii) and the second is related to the challenge posed by 

security and privacy challenges (Sedkaoui, 2018). For this, to test the 

security measures before launching products, companies must simulate the 

technology‟s operation before its use (Stock et al., 2018; Micheli et al., 

2020).  
 

3. Introduction to the current situation of the supply chain in Algerian 

oil companies 

By sharing data and securely integrating systems and processes, 

advanced technologies transform the traditional supply chain into an 

integrated value chain of beneficial interrelationships (Barreto et al., 2017). 

For its part, the specialized technology for the oil industry is found in three 

main areas:  

 Digital twins, whose use consists of extracting production data from 

a natural process, this type of simulation allows the observation of 

how the process will behave and the optimization of tasks such as 

regulating process variables and production parameters. 

 Drones for inspection of platforms can reduce, for example, the 

exposure of workers in high danger areas.  

 The production of a vast volume of data and their analysis at real-

time speed. This improves production and its reserves, generates new 

processes and practices, and increases efficiencies while reducing 

financial amounts.  

Table 1 illustrates a few examples of how Industry 4.0 is transforming 

the traditional oil supply chain.  
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Table N°1: Industry 4.0 technologies in the oil supply chain 

Operation Technology Example Effect 

Exploration Data 

Analysis & 

3D 

visualization 

Real-time 

geolocation 

Seismic 

imaging 

Integrate production data 

to map changes in oil 

and gas reserves 

Determine if the field is 

productive and/or 

optimal to carry out soil 

drilling 

Production Sensors 

electrical and 

storage 

system 

Automated 

drillers and 

production 

levels 

Optimize 

production 

Combining sand, water, 

and chemicals using data 

from software sensors 

Reducing downtime in 

production operations 

Storage  Data analysis Automate 

control 

Developments in data 

processing to track 

levels of inventory and 

monitoring systems 

Transportation Smart 

sensors 

Automations 

material 

transporting 

Transmit the transport 

coordinates 

Determine in which 

route the oil batches are 

moving 

Refining  Smart 

sensors 

Monitoring Improve the safety and 

functionality of all 

processes 

Early leaks detection and 

monitoring temperature 

Distribution  Predictive 

analysis 

Forecasting  forecast demand 

Source: authors‟ elaboration 

A wide range of participants is involved in the oil supply chain, from 

exploration to distribution. As a result, the success of the company is 

heavily dependent on communication. In addition, the processes of the oil 
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industry are not static, nor they are limited to the exploitation phase, so a 

system that is capable of tracing the flows of data and materials of the entire 

life cycle of the product, from exploration to distribution, passing through 

the stages of gathering materials, construction, testing, and operation, it 

would add much value to all the involved agents.  

The development of the supply chain in Algeria is still embryonic. 

This situation is due to the following: 

- ICT infrastructure and limited availability of advanced technologies. 

- A gap in skills and availability of a qualified workforce. 

- A supply chain is vital and has to be agile and efficient. 

- Lots of poorly automated processes, burdensome administrative 

tasks, and mounting regulatory requirements. 

- Multiple intermediaries to obtain the products from the exploration 

to the final customer: suppliers, processors, logistics companies, 

regulators, … etc. 

- Data exchange is limited to value chain participants who have direct 

contact with each other and none have a complete and up-to-date 

view of the supply chain. 

- Non-comprehension the industry 4.0 technologies benefits. 

- Limitations in the supply chain facilitators: Algeria has a deficient 

infrastructure of roads and railways, combined with factors such as: 

congestion in access to ports, unequal adoption of technology by 

logistics service providers, and inefficient customs operations. 

- Limited coordination of government programs and plans: the lack of 

a comprehensive framework for a national supply chain strategy and 

limited coordination between public sector entities diminish the 

possibility of implementing advanced technologies in the supply 

chain. 

- Business context characterized by a low level of awareness and 

preparation of Small and Medium Enterprises (SMEs), with lack of 

the financial and human resources to innovate. Programs are placed 

on adopting mature technologies, and they rarely address the concept 

of digitalization of the supply chain. 

Facing this issue, three essential elements should be considered by 
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Algerian companies: (i) emerging technologies, (ii) changes in business 

models and consumption habits, and (iii) the legal, juridical, and ethical 

aspects implied by the contexts generated by advanced technologies.  

Therefore, supply chains must be more precise to adapt to current changes 

and take advantage of new technologies. 

The examples cited in the previous table indicate that each level of the 

supply chain can be improved by deploying advanced technologies, which 

can increase the benefits of each oil company. However, when these 

technologies are combined, i.e., connected and communicated, a shared 

data ecosystem can be created, transforming the country‟s oil industry, the 

true power of digitization, and the core of Industry 4.0. 
 

4. Industry 4.0: An essential element to face supply chain problems 

The pandemic‟s economic crisis is a continuation of the slowdown in 

GDP growth that Algeria has experienced from 2015 to 2019, after falling 

oil price in 2014. As of 2019, the oil sector presented 21% of the total GDP 

and 94% of the country‟s exportation (National Statistics Office, 2021; 

African Economic Outlook, 2021). Because of the oil industry‟s 

contraction, Algeria‟s growth model is based on a sprawling public sector, 

while the private sector is struggling to become a new growth engine. 

The post-COVID economic recovery will be marked by stiff 

competition. The collapse in the oil price during mid-2014 once again 

opened an era of austerity for the Algerian economy. With a value passing 

from around 110$ to 50$ in less than six months, the oil industry‟s revenue 

has been reduced. In the context of moderating crude oil prices in the short 

term, it has once again become imperative to act on operating costs, 

productivity, and production start-up times to maintain reasonable margins.  

For this, disruptive investments in existing assets are necessary by 

integrating and then exploiting digital technologies. As a result of this 

sector‟s economic importance, its value chain and competitiveness must be 

developed, and the transition to the intelligent industry must be accelerated. 

In addition, Algerian oil companies generate a large volume of data that 

must be managed. For the industry, ICT solutions are fundamental because 

of the need to generate cleaner energies and the complexity of the industry‟s 
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environment. 

In the same sense, industry 4.0‟s first “smart manufacturing platform” 

was announced in February 2019 by the Advanced Technologies 

Development Center and Siemens. A considerable number of companies are 

already using new technologies, such as: IoT devices, big data analytics, 

cloud computing, and other intelligent tools, to transform their production 

process (Sedkaoui and Moualdi, 2020b). In this global transformation, 

which includes cyber-physical manufacturing systems, collaborative robots, 

the internet of industrial objects, and cognitive computing, this platform 

will provide the framework necessary to assist industrialists and innovative 

companies. 

Table N°2: Sonatrach’s ICT infrastructure: Capability and limits 

Problem Capacity Difficulty Results 

 

 

Resource 

silos 

5 data centers 

operating 

separately 

Enable to manage 

and schedule 

themselves in a 

unified manner 

Core services 

deployed in a single 

data center 

Difficulties in 

introducing new 

services 

 

Challenging to 

guarantee service 

continuity 

 

Information 

silos 

More than 200 

subsidiaries 

More than ten 

horizontal 

functional 

departments 

IT hardware 

provided by 

different vendors 

The information 

transferred manually 

and analyzed using 

Excel 

 

 

Difficulty in 

monitoring data 

Compatibility 

issues 

 

Limits mobile 

access, and 

creates data silos 

between 

departments and 

subsidiaries 

Low operational 

efficiency 

Source: authors‟ elaboration 

For example, in Sonatrach, the largest company in Africa and the 11th 

largest oil consortium globally, upstream and downstream levels and the 

functional departments were served by Sonatrach‟s ICT infrastructure 
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(Hongyuan, 2019). This infrastructure supports various workloads, but this 

is not enough because the legacy ICT system leads to many problems as 

displayed in Table 2 above. 

Sonatrach intends to improve its production efficiency and increase 

profits by implementing advanced technologies to enhance the different 

operations. In this context, the company places the digital transformation of 

its activities as a fundamental axis of its “SH2030” strategy. This strategy 

aims to harness new technologies and artificial intelligence tools to 

optimize the performance of the company.  

As part of the company‟s digital transformation, “Cloud Sonatrach” 

was launched to share and exchange documents efficiently and safely while 

maintaining data security. This initiative is completed with innovative 

service platforms, big data services, and the Enterprise Resource Planning 

(ERP) system. These solutions allow the company to strengthen its digital 

infrastructure and cover its entire industrial chain, from exploration, 

production, storage, and transportation to distribution, while managing 

several issues. 

Production and distribution of oil products require large logistical 

deployments from the exploration stage to the final consumer, but different 

supply chains are established for each family of refining products and 

physical-chemical treatments. Advanced technologies, for example, have 

the potential to revolutionize the management of the supply chain and the 

logistics of exploration and distribution, simplifying connections between 

different links as well as capital investments required from exploration to 

fuel pumps, lubricants, and more. 

Together, these advanced technologies revolutionize the mechanics of 

exploration, production, and design. On the other hand, one of the key 

aspects to be addressed in supply chain and logistics in recent times are the 

environmental impacts caused by industries around the world, which is 

attracting more and more the attention of organizations to incorporate 

aspects of sustainability in their processes (Tumpa et al., 2019; Roy et al., 

2020). It is up to Algerian oil companies to adopt the correct strategy 

without neglecting one fundamental aspect: the human factor. 
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5. Redesigning supply chain in Algerian oil companies by industry 4.0 

The Algerian government must prioritize investments in exploration, 

refining, and updating of machinery, where the first thing required is a level 

of automation that allows the extraction of information from all processes. 

Later, the use of big data, analytics, the cloud, and different intelligent tools 

would be beneficial for predictive and preventive maintenance (Sedkaoui, 

2018), which would lead to greater efficiency in petrochemical processes.  

Such results would translate into better costs and, therefore, a more 

competitive price of oil products. Also, input needs in the primary other 

industries, such as manufacturing, electronics, depend on oil industry 

products. In this context, we think that the implementation of Industry 4.0 

technologies in the different processes of companies must be gradually and 

following three main stages: 

In the first stages, the goals must be concentrated more on adapting 

the existing ICT infrastructure and establishing physical structure aimed at 

the subsequent exploitation of the information. It should include all the 

hardware installation and essential equipment for data collection and 

traditional management software, such as ERP, MPR, CRM, etc. 

The second stage must focus on developing the digital infrastructure 

that enables the implementation and installation of advanced technologies, 

such as the installation of systems that can collect data from sensors and 

integration available robots with information systems, to establish 

improvement actions and increase the automatic control of the processes.  

The final stage must expand the different technologies and 

autonomous systems that allow companies to interact with the environment, 

predict operations, and act in feedback. This is where big data and 

predictive analytics software are put into practice and the beneficial use of 

the IoT and other intelligent and advanced technologies. 

It is essential to highlight that the inclusion of technologies for the 

digitization and automation of the supply chain process is required in the 

first stage to facilitate the transition to Industry 4.0. In this context, the 

development of a digital ecosystem, a socio-economic and industrial 

context resulting from the massive adoption of digital information and 
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communication technologies, is a determining factor to achieve an effective 

transformation towards the 4.0 era. 

At this level, the concept of Industry 4.0 becomes real and requires a 

new step in management. For this, Algerian companies need digital 

decision-makers who help them plan this digital ecosystem and extend 

technological integration to their entire field of activity. 

From a practical point of view, the Algerian oil companies can 

gradually integrate these trends because companies may adopt a specific 

technology, but it is relevant to apply it only to one level or a limited group 

of supply chain processes and not to another level of the process. It is also 

possible that it will be productive and profitable for the company to apply 

some of these technologies and not others. 

It is essential to promote the digitalization of the oil industry through 

support for investment and capitalization projects that provide the 

productive units with sufficient machinery, equipment, and infrastructure, 

which allow raising the level of productivity and profitability and make 

them more competitive in terms of traceability and quality systems. 

On the other hand, the oil industry should be more competitive in 

implementing new technologies in the development of oil production.  This 

is possible by using effective solutions in the industrial processes that 

manage related activities such as exploration, drilling production, refining, 

and transportation. This industrial process is made up of the regulation and 

administration of these activities, which are mainly: 

- Upstream: made up of activities related to the exploration and production 

area. 

- Downstream: carries out transportation, refining, and marketing activities. 

The digital transformation that oil producers must implement 

throughout the value chain is essential to move towards Industry 4.0 

technologies, such as IoT, big data, etc. These technologies can be adapted 

to deal with the significant challenges that the oil industry faces since they 

refer to a set of related applications that provide a shortcut in decision-

making and an efficient capture of data.  However, the storage and analysis 

of large volumes of generated data require special processing techniques, 
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considering their treatment's speed and/or complexity (Sedkaoui, 2018). 

It should be mentioned that talking about technological investments 

for the industry does not only mean buying and implementing solutions in 

the companies' plants. It also requires a particular approach and investment 

in the training of personnel for the operation and interaction with digital 

platforms. In addition, the approach to the design of supply chains must be 

given under economic, environmental, and social criteria, such as job 

creation, social welfare, energy performance, or resource consumption, to 

respond to market requirements (Matos and Hall, 2007; Sedkaoui and 

Khelfaoui, 2020). 
 

6. Critical actions to advance the digital transformation of the supply 

chain in Algeria 

In recent years, criteria and technologies have emerged that have 

altered managing supply chains and logistics worldwide. In the search to 

improve performance, reduce operating costs, increase surpluses, and the 

ability to respond to changes and market demands, companies inevitably 

depend on the ability to acquire and implement technology for the 

development of planning processes, execution, and control of the flow and 

storage of goods and services through the supply chain (Attaran, 2020). 

The analysis of the level of development of Industry 4.0 technologies 

integrated into a different level of supply chains makes it possible to 

identify specific critical actions to be taken, mainly: 

• Algerian companies must implement comprehensive strategies aimed 

at implementing industry 4.0. In Algeria, most digital transformation efforts 

associated with advanced technologies focus on the company without 

considering the interrelationships with suppliers, distributors, and logistics 

agents. 

• The companies leading this transformation did not have a clearly 

defined roadmap for developing the supply chain through emerging 

technologies. This transformation must consider not only the adoption of 

industry 4.0‟s technologies but also the leadership of senior management, as 

well as a change in the company‟s business model. 

• Assuming a waiting position until the logic „4.0‟ breaks onto the 

scene is a dangerous strategy. Therefore, Algerian companies should 
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experiment and explore technologies with supply chain partners to assess 

the potential involved in this transformation. 

• When it comes to technological experimentation, Algerian 

companies must monitor local SMEs and start-ups to identify new 

technologies, applications, and innovative business models. In this context, 

it should be mentioned that the country already has a vibrant community of 

innovators, especially in logistics and e-commerce. 

• Algerian companies must also explore technological applications 

adapted to the ICTs infrastructure conditions of the country. If 

telecommunications networks cannot provide ultra-fast broadband or high-

speed wireless communications, companies must consider technologies that 

can operate under limited operating conditions. 

• Governments also have a role to play in developing the supply chain, 

supporting the definition of data communication standards between 

companies, and accelerating the digitization of public services. 

• In addition, companies should work with workforce representatives 

to reduce the disruption associated with the lack of training resulting from 

the implementation of industry 4.0. These initiatives include continuous 

communication and training programs, which could be implemented in 

coordination with the public sector. Governments should emphasize the 

deployment of technology centers focused on specific industrial sectors 

(Sedkaoui, 2019), offering training and laboratories for SMEs with the 

objective of capacity development in support of advanced technologies and 

their integration in the supply chain. The private sector, academia, and the 

public sector should collaborate to develop roadmaps to guide better the 

digitalization of the different levels of the supply chain. 

• These public initiatives should be complemented with measures to 

stimulate innovation, such as the reduction of taxes on innovation and 

tariffs on the importation of developed technologies and equipment.  

• Algeria has embarked on programs to develop transportation 

infrastructure, but these initiatives must be complemented with a concerted 

effort to modernize the technological capacity of agencies involved in trade 

and logistics. Also, digitization companies that demonstrate the benefits of 
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technology adoption should be promoted to generate a demonstration effect. 

Creating technology policymakers in ministries focused on infrastructure 

development to raise awareness of the industry 4.0 should also be 

considered. 

• The development of public policies aimed at implementing Industry 

4.0 technologies needs to be supported and coordinated with efforts and 

initiatives focused on Industry 4.0 and Logistics Plans. 

• Finally, the study of the experience of advanced economies and oil 

producers around the world helps formulate initiatives that would allow the 

implementation of advanced technologies in the development of the supply 

chain in Algerian oil companies. 

While the multiplicity of actors and processes involved in supply 

chains has increased management complexity and, with it, the probability of 

disruptions, new technologies promise to generate unprecedented gains 

inefficiency.  
 

7. CONCLUSION  

This paper addresses the importance of supply chains, their main 

characteristics, and the technologies that can revolutionize their 

management in oil companies. These technologies emerged within industry 

4.0 and, to generate the expected benefits, they must be adopted by the 

different actors and processes that make up a supply chain. The paper 

indicated that Algerian companies are currently facing challenges that can 

limit the digitalization of the supply chain. Barriers including the lack of 

integration and multi-sector coordination between public and private 

companies, public policies that encourage the integration of technologies, 

the characteristics of the SMEs, and a lack of qualified human factors, 

which limits the advancement toward the 4.0 era in Algeria.  

It was concluded that the external factors that hinder the 

implementation of the industry, mainly government support for high-tech 

machinery, are the barriers that Algerian oil companies constantly face. It is 

established that the lack of ICT infrastructure, the use of obsolete 

technologies, and the lack of knowledge of the benefits of technological 

advances, present the elements that have limited technological development 

and the digitalization of the supply chain process in Algerian companies. 
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Therefore, the governments must establish the regulatory framework and 

the ideal technological infrastructure ecosystem that allows the harmonious 

development of Industry 4.0 and supply chain initiatives. 

This implies considerable challenges at the level of conceptual 

appropriation, particular adaptations in the country, and the characteristics 

of the Algerian companies. These challenging factors must be considered 

when considering how to transform the supply chain and logistics in 

Algeria, toward Industry 4.0, which goes far beyond the acquisition of 

advanced technologies and management models. The inclusion of academic 

processes is required as an organizing axis of the research activity. The 

integration of efforts by teams and institutions committed to developing 

knowledge in the application of Industry 4.0 technologies in supply chain 

processes is required. 
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Abstract:  
This study aims at showing the relationship between the oil prices 

and the general budget through determining the impact of oil prices on the 

public  expenditures and revenues during 1990 – 2019. Findings show 

that there is a direct relationship between the oil prices and the budget 

because the oil taxation revenues overwhelmed the revenues of the 

general budget what makes the public expenditures dependent on oil 

revenues.  

Keywords: oil taxation; Oil prices; general revenues; general expenditure 

; revenues regulation fund.  
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Résumé:  

 Cette étude vise à montrer la relation entre les prix du pétrole et le budget 

général en déterminant l’impact des prix du pétrole sur les dépenses et les 

recettes publiques au cours de la période 1990-2019. Les résultats 

montrent qu’il y a un lien direct entre les prix du pétrole et le budget parce 

que les recettes fiscales du pétrole ont dépassé les recettes du budget 

général, ce qui rend les dépenses publiques dépendantes des recettes 

pétrolières.  
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1.INTRODUCTION 

Oil is one the most important natural resourse in Algeria on which it   

depends heavily.  In the same context, oil exports are the main source to 

finance the general budget all along with oil taxation due to the weakness 

of the Algerian economy and the scarcity of monetary resources to finance 

it. This makes the fluctuations of oil prices important since its revenues 

fund different projects of growth and satisfy the needs of the national 

economy. Thus, oil incomes are one of the most significant economic 

commodities contributing to general budget revenue. However, oil prices 

are known to be linked to changes in the international market based on 

supply and demand, in addition to being subject to a set of influences such 

as political conditions, the dollar exchange rate, speculations and future 

expectations. This characterizes it with instability affecting the 

government's revenues and expenditures and the general budget. 

    In the light of the above, the problem of the study is raised through the 

following question: 

        What is the impact of oil prices fluctuations on the Algerian general  

        budget? 

          From this problematic, we get a series of sub-questions that can be 

summarized as follows: 

-What are the fluctuations that the oil prices have witnessed during 1990-

2019? 

-What is the impact of these fluctuations on the general budget in Algeria? 

- What is the efficacy of revenues regulation fund in absorbing the 

negative impacts of oil prices decrease of the general budget? 

Aims of the study: This research paper aims to achieve the following 

points:  

- Knowing the oil prices developments and the impact of their fluctuations 

on the general budget in Algeria. 

- Tackling the development of revenues and public expenditures in the 

light of the continuous change of oil prices. 
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- Showing the importance of revenues regulation fund in financing the 

general budget deficiency. 
      The study has been divided into three main axes. Each axis tackles the 

following points respectively: 

- Factors affecting oil price developments 

- Developments in the general budget of the Algerian state and the 

importance of oil taxation 

-Analysis of the impact of oil price fluctuations on the general budget 

(1990-2019) 

2- Factors affecting oil price developments  

2-1- Oil Price Concept: 

The price shows the value of the good which may be less or greater  

 than, or comparable to, the value of the commodity. By definition of 

price, oil price means "the value of an oil substance or commodity 

expressed in money”.  

2-2 Types of oil prices:  

The most important types of traded oil prices are as follows: 

 The Posted price: The posted price is used to describe the price at 

which buyers or sellers are willing to transact for a particular 

commodity. Depending on the circumstances, the posted price may 

differ materially from the market price of that commodity.  

(FERNANDO, Posted Price Definition, 2021 ) 

 The Realized price: It is the price that was agreed upon between two 

parties dealing in complete independence, and was usually done 

between small and independent companies that lacked their own 

market. This type appeared in the late 50s of the twentieth century. This 

stage is monopolized by global companies. 

 the spot price (immediate): It is the price of the oil unit exchanged 

immediately in the free oil market. It exceeds the declared price when 

there are major imbalances between supply and demand. 

Prices paid or oil exchanged on a day-to-day basis rather than sold under a 

long-term contract rise quickly  at an outset   supply  disruption (OFFICE, 

Oil Supply Disruptions: Their Price and Economic Effects, 1983)  

2-3 Determinants of Universal oil prices: 
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Crude oil price is determined by the supply and demand condition in 

  the overall global market. (Alobaid, 2020,p 164) It is also affected by a 

set of factors, the most important of which are: 

 Global demand for oil: The global demand for oil is known to  

increase continuously. It is directed either to speculation or for the purpose 

of consumption. It has undergone a set of changes since the petroleum 

industry as the demand for oil for consumption is affected by the increase 

in global economic growth rates which contributed to the increase in the 

demand for oil products. Moreover, the increased consumption of China 

and India affected the global demand for oil. 

As for the demand for oil with the aim of future oil markets or speculation, 

these markets have been known since the mid-80s of the last century and 

the entry of speculators and brokers into global markets and their dealings 

in selling paper barrels in order to achieve profits. Demand is mainly 

affected by many factors including rates of economic growth that 

encourage demand. 

Global oil demand in the third quarter of 2019 grew by 1.1 million barrels 

a day, more than double the 435,000 barrels a day in the previous quarter, 

according to the latest from the International Energy Agency (IEA) report. 

(Smith, 2019) 

 Reducing supply: Oil is the main engine in the international  

economy, as the demand for it increases relatively with high rates of 

overall growth. In the absence of adequate supply when demand rises, this 

will be reflected in the general price level. 

According to economic theory, resources that are in scarce supply tend to 

have high prices. (Alobaid, 2020, p164) 

The global supply of oil is also affected by the fact that oil is a 

nonrenewable natural resource. (King & others, 2012) 

 Global economic crises: Global economic crises play an important 

part in world investment volume contributing to a decrease in energy 

demand. The biggest one being a drop in oil prices in 2009 as a result of 

the global financial crisis. 

2-4 Historical development of oil prices: 
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Due to the depletion nature of the oil commodity, global oil markets 

have witnessed many fluctuations and changes over the various past years. 

Among the most important stages that oil prices have gone through are the 

following: 

 • Development of oil prices before 1970: The oil market at this stage 

was called an oligopoly due to the control of a small number of companies 

over the oil industry at that time. Prices were determined and the markets 

divided by the cartel, taking into account the interests of states. 

Two points have been adopted for world oil pricing: 

 Single base point for pricing 

 The Arabian Gulf is a second base point for pricing. 

 • Price development during the period (1970-1999): This phase defined 

production cuts in order to support prices. It was actually done in 1982 in 

order to maintain prices at high levels. Due to the continuous instability 

that lasted until 1984, OPEC made another cut that did not prevent the 

continuation of the state of instability, which made it at the end of 1986 

impose a specific production ceiling. It included individual quotas that the 

members committed to, which contributed to the rise in prices again in 

1987. 

During the 90s, oil prices decreased from 21.04 dollars a barrel in 1991 to 

16.30 dollars a barrel in 1994, then saw a recovery in 1996 and maintained 

some stability in 1997. Prices experienced an unprecedented collapse 

since the seventies in 1998, and the global market was subject to another 

shock that caused an imbalance. Significant supply and demand led to the 

deterioration of oil prices to the lowest level at less than 12 dollars a barrel 

(boukar & Lakhdimi, 2020,p1777) of the same year. What was 

exacerbated by the deterioration of prices was the Asian economic crisis 

(Koyama, 2005) ), which is considered a market for Arab oil, which 

forced the producing countries to search for new markets before resorting 

to lowering prices. 

  • Price development during the period (2000-2009): Due to the high 

taxes imposed by European governments on various types of fuels and the 

severe cold wave, oil prices were stable during the year 2000. However, 

prices declined in 2001 to 24.8 dollars per barrel and then became stagnant 
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after the events of September 11, 2001 in the United States of America. 

This is due to the close connection between the US economy and the 

various economies of the third world, which affected the global demand 

for crude oil leading to a decrease in the OPEC price rate to 23 per barrel 

after the year 2000 which had been estimated at 27.6 dollars, or 16%. It 

continued to decline until late in the same year, reaching 17.6 dollars a 

barrel. 

• On 01/01/2002 OPEC decided to reduce production by a total of 1.5 

million barrels per day. After that, the prices of the OPEC basket of raw 

materials knew stability and rise and remained within (22-28) dollars since 

May, i.e. within the specified framework of the organization; the annual 

rate of oil price reached 24.3 dollars per barrel. This is what nominal oil 

prices have not witnessed since 1984. This increase is due to the American 

aggression against Iraq (Seddik & Kiheli, 2019, p15) ), which has the 

largest reserves in the world and continues to cut off supplies in 

Venezuela due to the general strike in the country in addition to ethnic and 

tribal unrest in Nigeria. 

     Oil prices continued to rise until 2004 reaching record numbers in 2005 

as a result of the continued strong growth in global demand for oil 

especially from Southeast Asian countries; the most important of which 

are China and India (boukar & Lakhdimi, 2020, p1774). Natural disasters 

and political turmoil in the Middle East, Venezuela, Iran and Nigeria, 

raised the price of the OPEC basket to 65.85 dollars per barrel in 2006 

(Afroune & Achouche, 2018, p8). 

In 2008, it witnessed another high record as the price of oil exceeded 99.9 

dollars a barrel. Although, financial investors often speculate crude oil in 

future market, their shift to the spot markets in 2008 due to their 

expectations mechanisms made oil prices uncontrollable. (SADALLAH, 

2020, p 242) However, the financial crisis affected oil prices during the 

year 2009 as it fell to 62.2 dollars per barrel. 

 • Development of oil prices (2010-2019): Due to the recovery of the 

global economy after the global financial crisis, the year 2010 experienced 

a state of balance in the global oil market as oil prices tended again to rise 
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with relative stability compared to the sharp fluctuations in oil prices. Oil 

was about $ 18 a barrel in 2010, when it reached $ 80.2 a barrel In 2012, 

there was some kind of stability, and the annual average price of oil 

reached a record level of $ 111 per barrel. In 2013, the price of oil 

decreased by 1.35% affected by various factors, on top of which are 

geopolitical factors. International oil prices witnessed a decrease in 2014 

when the average price of oil reached 100.2 dollars per barrel in the first 

half of the year (Lafakis & others, 2015, p1) compared to 109.5 dollars per 

barrel in 2013.The annual average price of oil reached a record level of.  

Since the stability that lasted for a long time began to change in the year 

2014, in the second half of this year, oil prices experienced a significant 

decline which had negative repercussions especially on the economies of 

oil-exporting countries. The decline remained until the beginning of 2015. 

The decline continued in 2016 reaching 45 dollars a barrel. The first half 

of 2016 witnessed a significant improvement in prices during which the 

monthly rates for the OPEC basket of crudes exceeded the barrier of 45 $ 

per barrel. As for the second half of 2016, there was a divergence in the 

trends of the average price of OPEC's crude basket between high and low 

at other times to exceed the barrier of 51 $ per barrel by the end of the 

year. As for 2017, there was a rise in oil prices to 60 $ a barrel as a result 

of the producing countries’ affirmation of their commitment to reducing 

production which began to be implemented in the first of January of the 

same year, as the oil-exporting countries within OPEC reduced 1.2 million 

barrels per day, while non-member countries reduced half the amount. 

Then, oil prices continued to raise in 2018 reaching 71.3 dollars at the end 

of the year despite the increase in crude oil inventories especially the 

United States of America and the weak refining margins. International oil 

prices also witnessed a remarkable decline in 2019 compared to their 

increase in the previous year. 

The following figure shows the development of oil prices in Algeria 

during the period 1990-2019: 

Figure number (1): Evolution of oil prices in Algeria during (2000-

2019): 

(Dollars per barrel) 
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Source: Prepared by researchers, based on the Secretary-General's 2016 

Annual Report, Organization of Arab Petroleum Exporting Countries from 

From the site:  WWW.OPEC.Org, p. 53. 

        3-Developments in the general budget of the Algerian state and the                   

importance of oil taxation 

The Algeria general budget relies heavily on oil revenues. Below, we 

shall review the developments in public expenditures and revenues during 

the period 1990-2019 

3-1 The concept of the state budget: 

The modern concept defined it as "a detailed estimate of the state's 

expenditures and revenues for a future period of time, usually a year, 

approved by the competent legislative authority, which represents a 

financial expression of the economic and social goals that society seeks to 

achieve".(Meddah & sahraoui, 2020, p336) 

It was defined in the Algerian legislation by Law 84/17 and Law 90_21. 

According to the article 06 of Law 84/17 of 07 July 1984 on Financial 

laws: “The state’s general budget is made up of the state’s final revenues 

and expenditures, determined annually under the Finance Law, and 

distributed in accordance with the legislative and regulatory provisions in 

force”. (Chelihi, 2020, p 489) 

The law on public accounting 90/21 of 15 August 1990 defines it as: “The 

document that estimates, for the civil year, the sum of revenues and 

expenditures for the management and investment, including the expenses 
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of general equipment and expenditures in capital, and they are 

authorized”. (Chelihi, 2020, p. 489) 

3-2- Principles of the general budget:  

the principles of the general budget were laid down with the aim of 

organizing it and identifying the financial position of the state, in addition 

to simplifying the control procedures by the legislative and executive 

authorities, and they are as follows:  

 The annual principle: It is intended that public expenditures and 

revenues are estimated periodically every year. This principle also means 

that the budget must be approved annually by the legislative authority. 

 The principle of unity: This principle requires that all state revenues 

and expenditures be included in one budget and appear in one document. 

 Principle of inclusion: This principle requires that all estimates 

of expenditures and revenues be included without any set-off in the budget 

document. Two basic rules are linked to this principle, namely: (Dardouri 

& Louglaithhi, 2019, p 566) 

 The rule of non-allocation of revenue: According to article 08 of 

law 17/84, « No income can be allocated to cover special 

expenses, and State resources are used to cover the budgetary 

expenses of the State without discrimination ». 

 Raw product base: This rule means that expenses and revenues are 

to be recorded in their raw amounts, i.e., in full amounts, which 

prevents the offsetting of revenues and expenditures, so that 

some revenues cannot be used to cover certain public 

expenditures. 

 The Principle of Equilibrium: It means that the state’s public 

expenditures are equal to its public revenues. 

 

3-3 Definition of public expenditures: 

Public expenditures are defined as "an amount of money that goes 

out from the state treasury or one of its affiliated institutions in order to 

satisfy public needs." 

It is also defined as "the monetary amounts that the state or a legal person 

spend in order to achieve a public benefit."(haniche, 2017, p 468 ) 
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 Classification of public expenditure by the Algerian legislator: 

Public expenditures are divided into several types according to the 

standard taken, and for the Algerian state, it depends in its division into 

two main types, namely, administrative expenses and processing expenses. 

(Bairech & Attia, 2020, p18 ) 

The following figure shows the development of public expenditures in 

Algeria during (1990-2019) 

Figure number (2): The evolution of public expenditures in Algeria 

during the period (1990-2019) 
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Source: Prepared by researchers based on: www.ONS.dz for the period 

(1990-2012) 

www.mf.gov.dz for the period (2013-2019) 

      The Algerian economy has witnessed structural changes that have 

changed the course of the Algerian economy. Thus, economic growth has 

decreased, unemployment and inflation rates have risen, the budget deficit 

has increased, and the level of GDP has decreased. This was during the 

period from 1990 to 1998. This prompted comprehensive reforms in all 

economic sectors as public expenditures rose from 136.5 billion DZD in 

1990 to 961.6 billion DZD in 1999, in which management expenditures 

represented the largest part, greater than 75% since 1996 as they are 

among the priorities of the state program as directed to finance the debt, 

which used to acquire 67% of the external income and was mostly funded 

through regular revenues. Equipping expenditures also witnessed a growth 

as they rose from 47.7 billion dinars in 1990 to 285.9 billion dinars in 

1995, to decrease in the next year at a rate of 39.13% which led to a 
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decrease in public expenditures by 4.6%. The field of the state’s budgetary 

policy is in order to control and rationalize public spending, and work to 

increase revenues outside the fuel sector, such as reforming the tax system 

and adopting a strict policy with wages. Then, during the years 1997 and 

1998, it increased by 15.86% and 5.05%, respectively as a result of 

completing previous programs and encouraging investment. 

With the beginning of the year 2000, Algeria pursued an expansionary 

fiscal policy through an increase in the volume of public spending through 

implementing a set of programs that stimulate major investments to 

stimulate aggregate demand, the first of which was the Economic 

Recovery Support Program, which has spanned three years since 2001, in 

which expenditures increased by 142.9 billion. For the year 2000, an 

amount of about 525 billion was allocated to it, and the total expenditures 

continued to rise, where in 2004 it reached the equivalent of 1891.8 billion 

dollars, meaning an increase of 43.2% compared to the year 2001, where 

the value of expenditures amounted to 1321 billion dollars; this is thanks 

to the recovery of oil prices that reached 38.7 dollars compared to 24.8 

dollars in 2001. 

In order to complete the previous projects, the Supplementary Growth 

Support Program was launched from 2005-2009, for which an amount of 

8705 billion DZD was allocated, equivalent to About (114 billion dollars), 

while the financial envelope associated with this program when it was 

concluded in 2009 amounted to 968 billion DZD, or about 130 billion 

dollars. The public spending witnessed a significant increase since 2004 

until the end of the project at a rate of 124.45%, as the value of public 

expenditures in the year 2009 amounted to about 4246.3 billion dinars. 

Despite the decrease in the revenues of the general budget in 2001 and 

2009, this did not affect the expenditures as they are covered by a 

Revenue regulation fund. 

Expenditures continued to rise as in 2010 the value of 286 dollars billion 

was allocated to the five-year program, while they increased dramatically 

in 2012, reaching 7,058.1 billion DZD. The budget also allocated a reserve 

of 237 billion AD to cover potential expenditures related to compensatory 
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systems and incomplete basic laws, in addition to a combined reserve of 

220 billion AD. 

Public expenditures decreased to a value of 6024.1 billion DZD in 2013 

due to the end of retroactive payment of workers, the beginning of the end 

of allocations to the program, and the decline in revenues. 

It is noticed that the proportion of equipment expenditures increased again 

since the beginning of the year 2000 due to the recovery of oil taxation, 

which moved from 27.32 ℅ to 47.25 in 2008, compared to a decline in the 

proportion of operating expenses from 72.67 to 53.10 ℅ in the same 

period, then it returned to decline in the proportion of its components in 

favor of expenditures management since 2009, which witnessed an 

increase from 856.2 billion in 2000 to 4782.6 billion dinars in 2012. The 

rates of the wage mass in relation to the management budget, which 

represented 57% in 2000 to 62.7% at the end of 2013 due to the payment 

of remnants of financial compensation resulting from the increase of 

wages had been paid retroactively since 2008 while the remaining 

percentage, estimated at 10 billion AD, is to satisfy the citizens' 

consumption needs, more than half of this amount falls under the heading 

of unnecessary consumption. At the same time, the expenditures on 

equipments have increased due to lack of infrastructure, health, and 

education services which are the basis for real economic development. 

With the decline of oil prices in mid-2014, public expenditures continued 

to decline. They continued for each of the years 2016 and 2017 by 4.68% 

and 1.25%, respectively as they eroded the revenue regulation fund. Then, 

they increased in 2018 to the value of 7899 billion DZD, and then 

decreased again in 2019 by 18.6% from the previous year. 

3-4 the concept of public revenues: 

Public revenues are defined as "the economic resources that the 

state obtains in the form of cash flows in order to cover public 

expenditures with the aim of satisfying public needs." 

The public revenues in Algeria are classified according to the desire of the 

person in charge of them, so they are either optional or compulsory. 
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Optional revenues: They represent the revenues received from 

individuals in exchange for a service. 

Compulsory revenue: Tax revenues: are the revenues collected 

compulsorily and without charge.  

4- Analyzing the role of oil price fluctuations on the general budget 

(1990-2019): 

4-1 Contribution of oil taxation to budget revenues: 

The revenues of the general budget in Algeria are mainly 

represented in regular and petroleum taxation, and a very small 

percentage of non-tax revenues. This is in order to implement its work 

plans and ensure the good functioning of its public interests.  

Figure number (3): Contribution of oil taxation to the general 

budget revenues for the period (1990-2019): 
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Source: Prepared by researchers based on: www.ONS.dz for the period 

(1990-2012) 

www.mf.gov.dz for the period (2013-2019) 

We notice that the oil tax increased in 1991 by 111.94% compared to 

1990. This is due to the increase in oil prices due to the Gulf War where 

the demand for oil increased until 1992 despite the decline in oil prices as 

the exchange rates increased by a greater value than the decline in oil 

prices. The year 1993 witnessed a slight decrease of 7.53%, this was 

affected by the drop in oil prices by 2.25 dollars from the previous year, to 

rise again and achieve a qualitative leap until 1998 where it decreased by 

32.97% due to the drop in oil prices to 12.9 dollars due to the agreement 

of OPEC countries in December 1997 to increase production by 10%, in 
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addition to the warm weather that prevailed in the northern hemisphere at 

that time, the increase in Iraqi oil exports, and the decline in oil demand 

due to the Asian Tigers crisis. However, its contribution to the 

international budget revenues amounted to 48.87% which highlights the 

importance of the oil taxation since despite its decline it remained the 

largest percentage. Later, it returned to improvement during the next two 

years as it reached in 2000 the value of 1173.2 billion AD, or 74.34% of 

the total revenues of the general budget. This is due to the significant 

increase in oil prices which reached 28.5 dollars per barrel, to see a 

decline during the next two years by 216.8 and 13.5 billion AD, 

respectively, which affected the budget revenues which were also known 

to decrease. However, the contribution of oil taxation remained about two-

thirds of the state's revenues, and then the revenues increased in the last 

two years due to the increase in oil taxation which was a result of the 

impact of the increase in the price of oil which reached 29 dollars per 

barrel in 2003. The period from 2003-2008 witnessed record levels of oil 

prices as the price of oil reached 99.9 dollars per barrel in 2008, i.e. 

doubled by about 3 times which positively affected the oil taxation which 

rose. The other is from 1284.9 in 2003 to 4088.6 billion DZD in 2008. 

However, with the global financial crisis, oil prices collapsed in 2009 

affecting the taxation which decreased to 2,412.7 billion dinars. However, 

it remained in control of the general budget revenues as it represented 

about 65.63% of total revenues with the recovery of prices that continued 

to rise to reach the largest value for them in 2012, at a value of 4184.3 

billion dinars. Nonetheless, in mid-2014, oil prices collapsed affecting the 

oil taxation which has declined dramatically in recent years and its 

percentage of public revenues that no longer reach 40 percent after it 

reached around 80 percent at peak time; it remained a significant 

percentage. In general, we notice that the tax revenues are what capture 

the revenues of the general budget until the year 2015, and this is for a set 

of reasons, the most important of which are: 
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 Granting the state a set of exemptions and reductions in order to 

encourage investment, export and employment, but this greatly 

encouraged fraud; 

 The spread of tax evasion due to the weakness of the tax 

administration and the expansion of the parallel sector, which 

affected tax collection; 

 The rise in oil prices and the depreciation of the Algerian dinar 

contributed to a positive impact on the Algerian dinar earnings. 

As for the period (2015-2019), there has been a fluctuation between high 

and low, and this is according to oil prices, but it is noticeable during this 

period that the dominance of oil taxation decreases. 

From the above, it is evident that the oil taxation is characterized by 

fluctuation and instability of its revenues due to the fluctuations in oil 

prices on the one hand and the exchange rate of the dinar and the dollar 

together on the other hand. This has great importance in the revenues of 

the general budget of the Algerian state as it represents more than a third 

of the budget revenues. The following figure represents the evolution of 

the state's general budget balance and its relationship to the development 

of oil prices. 

Figure number (4): Development of oil prices and their relationship to 

the balance of the general budget during the period (1990-2019): 
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Source: Prepared by researchers based on: www.ONS.dz for the period 

(1990-2012) 

www.mf.gov.dz for the period (2013-2017) 
 

We notice through the figure that the balance of the state's general budget 

has known different stages, which are as follows: 
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1990-1999: We notice through the table that the balance of the general 

budget in Algeria, starting in 1992, recorded a deficit of 108.3 billion 

dinars, to continue the deficit until 1995 at a value of 147.9 billion due to 

the increase in public expenditures that year to 759.6 billion dinars due to 

the structural adjustment program, the recovery of oil prices in 1996 to 

21.7 dollars, and the increase in revenues due to the increase in oil 

taxation to 495.9 billion AD. The general budget achieved a surplus of 

100.5 billion dollars which decreased to 81.5 billion dollars in 1997. With 

the oil crisis, the year 1998 knew a deficit of 101.2 billion dinars due to 

the decline in state revenues as a result of the decrease in oil taxation by 

32.79% and 13.37% of the gross domestic product and the increase in 

expenditures due to the deterioration of the security situation. In 1999, oil 

prices witnessed a slight recovery which affected positively oil revenues 

which contributed to the decrease in the deficit despite the increase in 

public expenditures due to the security conditions at the time and the 

rescheduling of debts of public institutions. 

2000-2004: During this period, oil prices rose to reach 38.7 dollars per 

barrel in 2004  as a result of the decline in the dollar and the invasion of 

Iraq by the United States of America in addition to the growth of the 

economies of Asian countries such as China and India which had a clear 

effect on revenues that rose by 0.41%. However, the surplus in the balance 

of the budget fluctuated between high and low due to the increase in 

public expenditures for the implementation of the economic activity 

support program, which was greater than the increase in revenues. 

2005-2008: This stage witnessed a continuous increase in oil prices as it 

reached 99.9 dollars per barrel in 2008 which contributed to a surplus in 

the budget in 2006 after it recorded a deficit in the previous year. Then, 

prices declined despite the increase in revenues due to the expansion of 

the state's spending policy which increased to double. 

2009-2019: The financial crisis cast a shadow over oil prices, as they fell 

to 62.2 dollars a barrel in 2009. Prices recovered in 2011 and achieved 

record numbers. However, it is noticed that despite the financial health, 

the balance of the budget during this period knew high deficit ratios that 
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were not witnessed in previous years. The large increase in expenditures 

due to the increase in investment and development projects, the adoption 

of a broader spending policy, raising wages, retroactive payment to 

workers, and support in various non-productive sectors that do not 

generate profits for the state treasury prompted the state to try to 

rationalize its spending in 2013 by reducing the costs of management and 

equipments. It had the effect of reducing the deficit to 66.6 billion dinars. 

    With the sharp decline in oil prices at the end of 2014 due to the recent 

oil shock, the budget deficit deepened to (1261.2) billion DZD. This is due 

to the decline in revenues and the increase in expenditures on the other 

hand, most of which are directed to infrastructure and housing projects. 

      It is noticeable that with the decline in oil prices and their impact on 

the revenues of the general budget, public expenditures are on the rise, 

which led to an increase in the budget deficit in 2015. The deficit in the 

range of 58% was funded through the revenue regulation fund reaching its 

lowest point at the end of 2016, i.e. 740 billion dinars. With the relative 

improvement in oil prices in 2017, we saw a relative improvement of 

revenues which were further strengthened by the increase in profits paid 

by the Bank of Algeria to the public treasury. As the expenditures 

remained almost stable, the budget deficit narrowed down to what 

contributed to reducing the budget deficit to (1 206.5) billion DZD. That 

is, from 12.8% of the gross domestic product to 8.5% of the gross 

domestic product .In 2018, despite the increase in oil prices to 71.3 dollars 

and the increase in public revenues, the budget deficit increased to 1 585.1 

billion DZD due to the increase in public expenditures by 6.89%. Then, 

the deficit decreased in October 2019 to 895.4 billion DZD. The decline in 

public expenditures is greater than the decline in revenues. 

5. CONCLUSION  

From the above, it is evident that Algeria is highly dependent from 

the above, it is evident that Algeria is highly dependent on its oil revenues 

and this is what makes it highly vulnerable to oil prices that are linked to 

the constant and sudden fluctuations and developments of the global oil 

market, which makes the country's economic growth and financial policies 

related to the latter through its impact on the size of public expenditures. 
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The decline in oil prices leads to a decline in oil revenues which affects 

the incoming cash flows and thus their economic activity. This is what 

prompted the Algerian state to reduce its expenditures and use the revenue 

regulation fund which contributed to reducing economic instability in the 

short term. The study found the following results: 

- Oil prices are impacted by a set of factors related to supply and demands 

on oil. 

- Oil revenues in Algeria have a big importance in the Algerian economy 

since they have the lion’s share of the budget revenues. 

- Oil prices increase since 2001 has helped increasing oil revenues; this 

contributed to the increase of the budget revenues. 

- The general budget is still tightly linked to oil revenues through oil 

taxation. 

- Oil prices decrease did not impact the general budget in the first years of 

its decrease in 2014 thanks to the revenues of revenues regulation fund. 

- There is a direct relationship between the general budget and the 

development of oil taxation revenues as we notice that any shock that hits 

the oil market impacts the oil revenues and then the budget. 

- The increase of oil incomes helped the increase of the regulation fund 

revenues which were meant to cover the deficiency resulting from the oil 

prices decrease. However, the fund depleted in October 2016 due to the 

big increase in the public expenditures in parallel with the decrease of oil 

prices. 

- The instability of monetary surplus resulting from the oil revenues with 

the government’s will to turn them into economic projects can substitute 

oil revenues. 

- There is a lack in the alternative sources of financing the national 

economy as they have a very low percentage compared to the oil sector. 

6.Recommendations: 

From the above, the Algerian state must take a set of steps that 

contribute to improving its budget balance and to reducing the degree of 

its severe vulnerability to oil prices through: 
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- Working to reduce dependency on the oil sector by encouraging non-oil 

exports and searching for other diverse sources outside hydrocarbons in 

order to face the fluctuations in oil prices. 

-Rationalizing expenditures and directing support and social assistance to 

those who deserve it and not to all members of society without exception; 

- Benefiting from periods of high oil prices by directing financial 

surpluses into profitable projects that achieve economic and human 

development; 

- Working to improve the collection of tax and tax resources by 

undertaking a set of reforms that achieve goals. 
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Résumé:  
    Le présent article vise à analyser l’impact de la pandémie de 

Coronavirus sur le paiement électronique en France. Cette étude nous a 

permis de constater que la crise sanitaire a eu plusieurs répercussions 

négatives sur le secteur bancaire français (ex : baisse du produit net 

bancaire, hausse du coût du risque,…etc). On a constaté aussi qu’elle a eu 

un impact positif sur le marché des paiements électronique qui s’est 

manifesté par le recours croissant aux moyens de paiement à distance.  
Mots clés: Secteur bancaire, Marché des paiements, Moyens de paiement 

électroniques, Pandémie de Coronavirus, France. 

Jel Classification Codes : G20, G21, G29. 

Abstract:  
    The following study aims to analyse the impact of the Coronavirus 

pandemic on electronic payments in France. As a result, this study shows 

that this health crisis has several negative effects on the French banking 

sector (for example, a decrease in net banking income, a rise in the cost of 

risk, etc.). Moreover, it also shows that the crisis has a positive impact on 

the electronic payments market, which is reflected in the increasing use of 

remote payment means.   

Keywords: banking sector, payments market, electronic payment methods, 

Corona pandemic, France. 
Jel Classification Codes: G20, G21, G29. 
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 1. Introduction:  
 

 La révolution des technologies de l’information et de la 

communication a créé un nouveau mode de vie et a entraîné un changement 

radical dans le comportement des individus et des sociétés, vu que cette 

révolution a produit une nouvelle tendance basée principalement sur 

l’information et la connaissance, où l’impact de la nouvelle révolution s’est 

étendu à tous les secteurs économiques, y compris le secteur bancaire, 

lequel a connu un changement radical dans les transactions et dans la nature 

de l’argent. 

Etant donné que la France représente l’un des pays les plus puissants 

de la zone euro et de l’Union européenne, elle ne peut être isolée des 

nouveaux développements. Compte tenu des caractéristiques et des 

composantes de son secteur bancaire qui en font un point fort de son 

économie, la France s’est empressé de renouveler et de développer ses 

services pour suivre les évolutions connues sur la scène internationale, par 

la création des moyens de paiement modernes et sécurisés lesquels 

répondent aux aspirations de la société française. 

En fin 2019, le monde a connu la propagation du nouveau 

Coronavirus « Covid19 » qui a affecté la santé de la  population et a 

traversé les frontières, ce qui a poussé à déclarer l’état d’urgence dans tous 

les pays du monde. Par ailleurs, le Coronavirus a non seulement affecté la 

santé de la population, mais aussi, il a eu un impact négatif dans tous les 

domaines de l’économie, à savoir : investissement, relations de travail, 

activités commerciales...etc. De même, la fermeture des frontières et 

l’interdiction de la circulation des personnes ont contraint les pays à 

s’appuyer de plus en plus sur les transactions électroniques et les 

technologies de paiement électronique. 

A la lumière de ce qui précède, notre problématique s’articule autour 

de la question suivante: Quel est l’impact de la pandémie de Coronavirus 

sur le paiement électronique en France ? 

 Ainsi, nous visons à travers cette recherche à atteindre les objectifs 

suivants :  
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 Analyser l’impact de la pandémie de Coronavirus sur le secteur 

bancaire français et connaître les répercussions les plus importantes créées 

par cette crise sur ce secteur ; 

 Analyser l’impact de la pandémie de Coronavirus sur le paiement 

électronique en France et connaître les répercussions les plus importantes 

créées par cette crise sur l’activité du marché des paiements. 

2. L’impact de la pandémie de Coronavirus sur le secteur bancaire 

français 

Les banques européennes en général, et françaises en particulier, sont 

confrontées à l’épidémie de Covid-19, qui a d’abord freiné les activités 

économiques, puis elle a commencé à s’étendre au secteur financier en 

général et aux banques en particulier.  

D’après l’économiste français Jézabel Couppey-Soubeyran, la 

contagion qui se transmet aux bilans des banques européennes suit plusieurs 

canaux, dont le premier représente le non-paiement des dettes par les 

entreprises et les particuliers, et le second représente l’augmentation des 

prêts non performants dans les bilans de manière alarmants.  De plus, des 

erreurs dans les opérations bancaires par le biais d’ordinateurs et des 

systèmes automatisés ont commencé à apparaître en raison : de la pression 

sur les réseaux causée par la multiplication du télétravail due au 

confinement à domicile et aussi, du niveau élevés de piratage électronique. 

(motlak mounir, 2020) 

On constate  à travers  le tableau N°01, que l’impact de la pandémie 

sur le produit net bancaire a diminué de 5% au cours de la période du 01
er

 

semestre 2019 au 02
ème

 semestre 2020. En outre, nous remarquons 

également dans la même période l’importante augmentation du coût du 

risque de 4,0 milliards d’euros à 9,9 milliards d’euros et ce en prévision 

d’une récession économique si la crise se perdure et aussi à l’incapacité des 

particuliers et des entreprises à rembourser leurs crédits. Par ailleurs, quant 

aux résultats, ils ont reculé de 6,0 milliards d’euros, soit une baisse 

significative de 52% au cours du 02
ème

 semestre 2020, cela s’explique par 
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l’allocation par les banques de grosses sommes d’argent pour couvrir les 

risques des prêts non performants. 

Parmi les conséquences négatives les plus importantes de la pandémie 

de Covid-19 sur le secteur bancaire français, nous retrouvons celles 

énumérées ci-après : (Fabrice & Arnaud, 2020, p. 1) 

 Une forte augmentation du coût du risque lié au provisionnement des 

pertes attendues ; 

 Une baisse des activités de flux et une moindre production de crédits ; 

 De fortes dislocations sur les marchés financiers ; 

 Une perte de revenus entrainée par les restrictions imposées par les 

autorités européennes sur le versement de dividendes 2019 ; 

 L’aggravation de la crise de financement des entreprises par les banques 

françaises ; 

 L’aggravation des crises sociales engendré par les licenciements et aux 

taux de chômage élevés ; 

 L’amplification des risques souverains ; (Frédéric Visnovsky, 2020, p.20) 

 L’accroissement des inquiétudes sur la solvabilité des banques françaises 

et leur capacité à résister, notamment après la persistance de la pandémie ; 

  Les craintes d’un accroissement du taux des prêts non performants. ; 

(motlak mounir, 2020)  

 La diminution du nombre d’agences bancaires en raison des procédures 

de fermeture. (Frédéric Visnovsky, 2020, p. 20) 

3. Répartition des moyens de paiement en France 

En 2019, le volume des moyens de paiement scripturaux en France a 

augmenté de 7% pour atteindre près de 25 milliards d’unités, et la valeur 

globale a augmenté de 3% pour atteindre  28.521 milliards d’euros. Par 

ailleurs, la progression des volumes des transactions ont principalement 

concerné les paiements électroniques notamment les paiements par cartes, 

les virements et les prélèvements, tandis que le paiement par chèque a 

continué de baisser pour atteindre - 9% en volume comme en valeur sur une 

année. (Banque de France, 2019, p. 3) 

Suite à l’étude menée par la Banque de France, la carte bancaire 

représente le mode le plus utilisé, couvrant ainsi 58% du nombre total de 
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paiements, suivie par le prélèvement et le virement qui représentent 

respectivement 18% et 17% du total. Quant à la valeur des paiements, les 

virements représentent 88% du montant total (40% représente les virements 

des grosses sommes et 48% pour les autres virements) suivis des 

prélèvements, le chèque et la carte couvrent une moindre part de la valeur 

totale, avec 6%, 3% et 2% respectivement. (Banque de France, 2019, p. 3)

 Selon le rapport établi par la Banque Centrale Européenne, le 

paiement en espèces en France a reculé de 68% en 2016 à 59% en 2019, 

cette baisse s’explique par l’augmentation de l’utilisation des cartes 

bancaires, qui est passée de 27% en 2016 à 35% en 2019. En outre, il a été 

indiqué dans ledit rapport que 09 Français sur 10 préfèrent éviter de payer 

en espèce. Par ailleurs, d’après la dernière étude menée par la Banque 

Centrale Européenne en juillet 2020, pendant la crise sanitaire, 04 Français 

sur 10 ont réduit leur utilisation des billets d’argent de 39% contre 49%, 

lesquels préfèrent payer avec des cartes sans contact, comme une mesure 

pour limiter la propagation du covid-19. (Vincent Mignot, 2020) 

L’étude menée par Blog AssoConnect indique que l’utilisation des 

chèques a quasiment disparu dans un grand nombre de pays puisque 07 

chèques européens sur 10 sont français. De ce fait, la France représente l’un 

des plus gros consommateurs de chèques au monde avec les Etats-Unis et le 

Brésil. Toutefois, malgré les avantages dont bénéficient les chèques, leur 

utilisation a commencé à diminuer, ainsi, le nombre de chèques émis en 

France a diminué de 38% en 2019 et le pourcentage d’utilisation des 

chèques a reculé de 8%. (Marion, 2020) 

Il est assez clair que nous comprenons les raisons de ce changement, 

le chèque étant l’un des moyens de paiement les moins sécurisés avec une 

augmentation annuelle des opérations frauduleuses de 52% ; par 

conséquent, le paiement par cette méthode est moins courant puisque seuls 

18% des Français préfèrent le chèque aux autres moyens de payement. 

Nonobstant, la carte bancaire reste la préférée pour 71% des Français, 

notamment les cartes de paiement sans contact, dont l’utilisation est très 

répandue surtout en cette période de crise sanitaire ainsi que le paiement en 
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ligne. De plus, 8 internautes sur 10 paient en ligne, où les ventes payantes 

en ligne ayant augmenté de 11% en 2019. De même, 98% des utilisateurs 

de paiement en ligne sont satisfaits, lesquels considèrent ce mode de 

paiement plus pratique, plus rapide, plus sécurisé et disponible à tout 

moment et en tout lieu. (Marion, 2020) 

4. Évolution des moyens de paiement électronique en France face à la 

pandémie de Coronavirus 

Nous pouvons distinguer la présence de nombreux moyens de 

paiement électronique en France comme suit : les cartes bancaires, 

notamment les cartes sans contact ; les portefeuilles électroniques (ex : 

Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay) et la monnaie électronique ; ainsi 

que le paiement en ligne, qui se fait par téléphone, où l’on trouve plusieurs 

applications qui permettent des transactions, par exemple : YesByCash, 

PayPlug, PayGreen et Payline. (Arobases, 2020) 

4.1.  Les cartes bancaires  

La carte bancaire est considérée comme l’un des moyens de paiement 

les plus répandus et préférés des Français, laquelle est devenue l’une des 

habitudes de consommation, ainsi les paiements par carte bancaire 

représentent 60% du total des paiements, et ce chiffre ne cesse de croître 

d’année en année. (L'Observatoire CB) 

Selon les dernières statistiques fournies par la Banque Centrale 

Européenne (BCE) en 2019, le système de paiement par carte a représenté 

25% du montant total des paiements dans l’ensemble de la zone Euro, 

lequel s’élevait à 1973,4 milliards d’euros. La France se classant au premier 

rang avec 608,8 milliards d’euros avant l’Allemagne avec 350,3 milliards 

d’euros, l’Italie avec 219,9 milliards d’euros et enfin l’Espagne avec 210,6 

milliards d’euros. 

Par ailleurs, le total des paiements par carte bancaire s’est élevé à      

486 milliards d’euros en 2020, avec une très légère baisse de 1,5% en 

valeur par rapport à 2019.  (L'Observatoire CB)  De ce fait, les Figures 

N°01, N°02 et N°03 montrent, respectivement, l’évolution du nombre de 

cartes bancaires au cours de la période allant de 2016 à 2020, ainsi que 
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l’évolution du nombre et des montants des paiements et de retraits par 

cartes bancaires au cours de la même période. 

En se basant sur les figures précédentes, nous constatons une 

augmentation significative du nombre de cartes bancaires, lequel a passé de 

66,5 millions de cartes en 2016 à 72,7 millions en 2020. De surcroît, le 

nombre et les montants des paiements par cartes bancaires ont largement 

dépassé le nombre et les montants des retraits par cartes bancaires au cours 

des années 2016 à 2020. A ce propos, le nombre de paiements par carte 

bancaire a augmenté de 9,9 milliards en 2016 à 11,8 milliards en 2020, et la 

même augmentation a de même été constatée dans les montants des 

paiements par cartes bancaires, lesquels ont passé de 423 milliards d’euros 

en 2016 à 486 milliards d’euros en 2020. Cela explique le changement du 

comportement de consommation chez les Français, notamment pendant la 

période du confinement imposé par la pandémie de Corona, ce qui a 

fortement augmenté les opérations de commerce électronique. 

En ce qui concerne les montants retirés par cartes bancaires, ils ont 

reculé de 120 milliards d’euros en 2016 à 109 milliards d’euros en 2020.La 

relative stabilité des paiements et des retraits par cartes bancaires malgré le 

ralentissement économique s’explique essentiellement par le fait que durant 

les fermetures, confinements ou restrictions prolongées des commerces 

dans différents secteurs, les Français ont de plus en plus privilégié le 

paiement par carte pour leurs achats du quotidien dans le commerce 

physique. (L'Observatoire CB) De plus, la majorité des Français ont 

préféré, au vu de cette crise, utiliser d’autres moyens, notamment des cartes 

sans contact.  

Quant au nombre de distributeurs automatiques, ces dernières ont de 

même connu une baisse. A cet égard, la Figure N°04 montre le nombre de 

distributeurs automatiques au cours de la période allant de 2016 à 2020. 

Ainsi, nous constatons que le nombre de ses distributeurs a diminué de 54,1 

milliards en 2018 à 53,2 milliards en 2019. Cette baisse s’est poursuivie en 

2020 pour atteindre 51,9 milliards. Par ailleurs, cette baisse s’explique par 

la préférence des Français envers les transactions par cartes sans contact 
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durant la pandémie, ainsi que par les frais d’entretien considérés très 

élevées et coûteux pour de tels appareils, ce qui a poussé les banques à 

réduire le nombre de leurs distributeurs à travers les départements Français. 

4.2. Cartes de paiement sans contact 

L’année 2020 a été marquée par une accélération dans l’utilisation des 

technologies de paiement sans contact. A ce propos, les Figures N°05 et 

N°06 montrent l’évolution du nombre et des montants des paiements par 

cartes sans contact au cours de la période allant de 2016 à 2020. Ainsi, nous 

constatons que le nombre des opérations de paiement par cartes sans contact 

est passé de 0,6 milliard d’opérations en 2016 à 04,6 milliards d’opérations 

en 2020, avec une augmentation moyenne de 38% entre 2019 et 2020 ; 

tandis que les montants de paiement par cartes sans contact ont pour leur 

part augmenté de 6,2 milliards d’euros en 2016 à 71,2 milliards d’euros en 

2020. En outre, il y a lieu de renforcer l’utilisation de cette technologie par 

le relèvement du plafond de paiement de 30 euros à 50 euros depuis le 11 

mai 2020. De ce fait, ladite augmentation de ce plafond s’explique par le 

fait que 80% des transactions effectuées par cartes bancaires s’élèvent 

généralement à 50 euros. (Synalcom, 2020) 

Ce renforcement dans l’utilisation de ce type de moyen de paiement 

s’explique par le maintien des mesures strictes imposées par les autorités 

françaises dans le cadre de la limitation de la propagation du         

Coronavirus, par la distanciation sociale et en évitant l’utilisation des billets 

de banque et de toute autre forme qui pourrait propager l’infection par le 

virus. (L'Observatoire CB)  

Selon l’étude préparée par l’entreprise Forrester en 2020, la 

technologie numérique continue de se répandre dans la société française. A 

cet égard, un sondage en ligne mené auprès de 1.115 adultes français a 

révélé ce qui suit : (Forrester, 2020)  

 10% des adultes sondés ont utilisé le moyen de paiement numérique en 

magasin pour la première fois en avril 2020, et le pourcentage est passé à 

28% en mai de la même année ; 
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 40% des nouveaux utilisateurs (utilisateurs du moyen de paiement 

électronique pour la première fois) ont utilisé leur téléphone pour le 

paiement sans contact, tandis que 72% ont utilisé leur cartes sans contact ; 

 64% des adultes concernés par le sondage déclarent qu’ils prévoient de 

continuer à utiliser le paiement sans contact et que 44% d’entre eux disent 

qu’ils utiliseront moins d’argent liquide à l’avenir ; 

 74 % de ceux qui l’ont utilisé pour la première fois pendant la pandémie 

en sont satisfaits. 

 En ce qui concerne leurs motivations, l’objectif principal de 31% des 

adultes sondés était d’éviter de toucher l’écran du Terminal de Paiement 

Électronique (TPE), et ce aux fins d’éviter la contagion. 

A la lumière de la difficulté de prédire le comportement des 

consommateurs en ces temps de crise changeants, l’entreprise Forrester 

s’est également concentrée dans son étude sur le suivi des changements de 

tels comportements au fil du temps; où les premiers indices ont montré que 

les changements habituels se confirmaient et que les moyens de paiement 

numériques s’installaient dans le quotidien des Français. Par ailleurs, cette 

évolution dans l’utilisation des moyens de paiement électronique est 

principalement due au fait que la crise sanitaire a contraint les 

consommateurs à prendre de nouvelles mesures par crainte du virus, d’où 

l’accélération constatée dans l’adoption des moyens de paiement 

numérique. (Forrester, 2020)  

4.3. Paiement par téléphone mobile 

Le taux d’utilisation du téléphone mobile pour le paiement s’est 

largement répandu dans tous les pays du monde, tels que la Chine avec 

35,2%, l’Inde avec 29,5% et l’Indonésie avec 12,7%, et ce au cours de 

l’année 2019. Toutefois, malgré cette augmentation, le paiement par 

téléphone mobile n’a pas conquis les mobinautes français, il a atteint un 

taux de pénétration de 2,2 % au cours de la même année, ce qui est très 

modeste par rapport au reste des pays. (Captain Wallet, 2020) 

D’après la dernière enquête menée par le site Statista en mois de 

juillet et d’août 2020, seul un Français sur 10 utilisait le paiement par 
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Smartphone, ce qui place la France en bas du classement des pays 

européens. A cet égard, la Figure N°07 montre le pourcentage des 

paiements par téléphones mobiles en Europe au cours de l’année 2020. 

(Tristan Gaudiaut, 2021) 

Nous constatons à travers la Figure précédente, que la France occupe 

l’avant-dernière place des pays européens avec l’un des taux d'adoption les 

plus faibles en Europe (9%), avec des pays comme l’Allemagne (10%) et la 

Suisse (6%) en bas du classement ; tandis que la Pologne arrive en tête de la 

liste des pays européens avec (31%), il est considéré comme l’un des plus 

avancés dans ce domaine. 

Néanmoins, bien que le marché du paiement par téléphone mobile en 

France soit encore naissant, l’adoption et l’utilisation des services bancaires 

numériques ne cessent d’augmenter. Par ailleurs, et selon les prévisions, les 

applications de paiement par téléphone mobile pourraient approcher les 10 

millions d’utilisateurs en France d’ici 2021. (Tristan Gaudiaut, 2021) 

Ces dernières années, de nombreuses banques françaises ont 

commencé à développer des services permettant aux clients de payer avec 

leur smartphone, dont certaines ont choisi de proposer de tels services sur 

des portefeuilles électroniques déjà existants, lesquels appartiennent à des 

entités extérieures, tels que : Apple Pay, Google Pay et Samsung Pay. 

Cependant, d’autres ont choisi de développer leurs propres applications, 

comme l’application Paylib, qui est le fruit d’une coopération de trois 

banques françaises (BNP Paribas, La Banque Postale et Société Générale).  

A ce propos, la Figure N°08, montre que l’application relative aux 

portefeuilles électroniques Apple Pay et Google Pay arrivent en tête des 

applications utilisées avec des taux respectivement estimés à 41% et 35% ; 

quant à l’application Paylib, 28% des Français l’utilisent pour le paiement. 

De plus, nous constatons que l’utilisation de l’application du portefeuille de 

Samsung Pay a atteint 21%, tandis que l’utilisation des applications 

relatives aux start-up comme Lyfpay et Lydia reste assez faible à des taux 

s’élevant à 13% et 9%.(Tristan Gaudiaut, 2020)  

Ainsi, les pourcentages d’utilisation de ces applications montrent que 

la société française s’appuie très peu sur ce mode de paiement, vu que la 
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popularité et la large acceptation que connaissent les cartes bancaires l’ont 

rendu l’un des moyens de paiement le plus utilisé pour faire des 

transactions. 

5. Impact de la pandémie de Coronavirus sur le marché des paiements 

en France 

La crise sanitaire a accéléré le développement du marché des 

paiements avec le passage de nombreuses activités (OFFLINE) vers 

(ONLINE). La digitalisation rapide imposée par cette crise change les 

habitudes de consommation et représente un tournant majeur que tous les 

acteurs du marché des paiements doivent saisir afin de construire un modèle 

futuriste. (David & Maeva, 2020) 

Les mesures exceptionnelles prises par les autorités françaises en 

réponse à la crise sanitaire à travers des mesures tel que le confinement de 

la population durant la période allant du 16 mars 2020 au 10 mai 2020 ont 

eu un impact direct sur le marché des paiements, et ce pour deux principales 

raisons: (François Villeroy de Galhau, 2020, p. 7) 

 D’une part, du fait de leurs conséquences sur l’activité des entreprises et 

sur la consommation des ménages, qui ont conduit à une diminution globale 

des flux de paiement durant cette période;  

 D’autre part, le confinement a entraîné une évolution des modes de 

paiement au profit de ceux dématérialisé ou sans contact.   

La crise sanitaire a contraint les Français à modifier leurs 

comportements et leurs choix de paiement aux fins de réduire les risques de 

propagation du virus. A ce stade, nous pouvons distinguer trois tendances 

notables qui ont émergé, à savoir : (David & Maeva, 2020) 

 L’augmentation du volume des paiements sans espèces (Cashless) et 

sans contact (Contactless) ; 

 L’augmentation de taux de Fraude : l’intensification du travail à distance 

et le commerce électronique ont entraîné une augmentation des 

Cybermenaces. Selon l’Identity fraud report d’Onfido, le taux moyen des 

fraudes à l’identité a augmenté de 29% entre 2019 et 2020 (Derond & 

Vigezzi, 2020, p. 1), et 53% des entreprises en auraient été victimes durant 
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la même période, soit des pertes de 1,4 milliard de dollars selon le cabinet 

d’audit PwC. (Rédaction Mieux Vivre, 2020) 

 Digitalisation de la relation client : la crise sanitaire à modifier la relation 

client en particulier celle du client avec sa banque, ce qui se traduit par une 

forte baisse des visites en agence. En conséquence, il est important que les 

banques entretiennent une forte relation avec les clients qui souhaitent 

disposer la même qualité de service peu importe les circonstances. 

6. Défis auxquels le marché français des paiements s’affrontera après 

la crise du Corona  

En dépit des profondes répercussions de la pandémie de Coronavirus 

sur le secteur bancaire français, celle-ci représente une opportunité pour les 

banques de reconsidérer leur modèle d’affaires en fonction des défis 

auxquels elles ont été confrontées durant cette période exceptionnelle, ainsi 

les défis les plus importants sont les suivants : (David & Maeva, 2020) 

 Redéfinir la transformation numérique : L’adoption massive des moyens 

de paiement sans contact figure parmi les répercussions les plus importantes 

de la pandémie de Corona, ce qui confirme l’expansion de la culture 

numérique dans la société française. De ce fait, le secteur des paiements 

doit accélérer sa transformation numérique pour répondre aux nouvelles 

attentes, particulièrement grâce à l’intelligence artificielle, le Blockchain et 

le Machine Learning. De plus, les banques doivent s’approprier davantage 

les nouvelles technologies et à concevoir un système de paiement 

compatible avec des technologies, telles que la réalité virtuelle ou encore le 

paiement biométrique avec l’empreinte digitale ;  

 Remplacer les modèles de fraude et privilégier la coopération : 

L’augmentation de fraude (usurpation d’identité, contrôle de compte et  

escroqueries par paiements autorisés) représente un défi aux modèles 

rétrospectifs (traditionnels). Par conséquent, tous les acteurs du marché des 

paiements doivent œuvrer pour accélérer la mise en place de nouveaux 

modèles d’analyse prédictifs basés sur les nouvelles technologies 

(intelligence artificielle, Blockchain et analyse des big-data). De surcroît, il 

s’avère nécessaire d’assurer une forte authentification des ordres de 
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paiement permise par la réglementation, et s’appuyer sur une coopération 

approfondie moyennant le partage des informations et des technologies 

liées aux incidents et aux techniques. (David & Maeva, 2020) 

 Les défis liés à la mise en œuvre effective des processus de 

transformation numérique au sein du secteur bancaire français ; 

 Les défis liés à la possibilité que les banques perdent des parts de marché 

au détriment de nouveaux concurrents ; 

 Les défis liés à l’adoption de la finance digitale (cybercriminalité, 

protection des données personnelles). (Frédéric Visnovsky, 2020, p. 26)  

7. Conclusion  

A travers cette étude, nous avons abouti aux résultats suivants :  

 La pandémie de Coronavirus a eu plusieurs répercussions négatives sur 

le secteur bancaire français : Diminution du produit net bancaire, 

augmentation du coût du risque, accroissement des doutes sur le succès des 

règles de BASEL III pour aider les banques à surmonter la crise, diminution 

du nombre d’agences en raison des procédures de fermeture,…etc; 

 Le marché des paiements en France se caractérise par une grande 

diversité, notamment dans les moyens de paiement électronique, où l’on 

retrouve : les cartes bancaires, les cartes sans contact, les portefeuilles 

électroniques, les paiements en ligne et particulièrement les paiements par 

téléphones mobiles ; 

 Parmi les répercussions et effets les plus importants de la pandémie de 

Coronavirus sur le marché des paiements en général et du paiement 

électronique en particulier, nous pouvons énumérer ce qui suit :  

 Augmentation significatif dans l’adoption des moyens de paiement sans 

contact, tels que les cartes sans contact et les paiements par téléphones 

mobiles, qui se sont avérés d’une remarquable efficacité pour limiter la 

propagation du virus, ainsi que la diminution de l’utilisation des billets de 

banques et des chèques ; 

 Augmentation des taux de fraude en raison de l’accroissement des 

paiements électroniques, notamment avec les cartes de paiement et le 

paiement en  ligne ;  
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 Nous avons constaté aussi que la crise du covid-19 a imposé un certain 

nombre de défis sur le marché des paiements en France, notamment les 

défis qui concerne: l’accélération du processus de transformation 

numérique en vue de répondre aux évolutions de la scène mondiale ; le 

changement des modèles traditionnels adoptés pour détecter les fraudes ; 

l’adoption de la finance numérique,…etc. 

A la lumière de ce qui précède, nous suggérons les recommandations 

suivantes:   

 L’accélération de la transformation numérique, et ce pour passer du 

paiement en espèces au paiement sans contact ; 

 Mettre en place les procédures et les sanctions nécessaires pour limiter 

l’utilisation des billets de banque; 

 Encourager l’adoption des différents moyens de paiement électronique 

en diversifiant les services fournis et en réduisant les coûts ; 

 Changement et modernisation  des techniques relationnel notamment 

celle qui concerne la digitalisation de la relation client en proposant des 

services électroniques de qualité à tout moment et en tout lieu.   
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Tableau N°01. L’impact de la pandémie de Coronavirus sur 

certains comptes dans les banques françaises au cours de la période 

(premier semestre 2019 – deuxième semestre 2020) 

Comptes 

(en milliards 

d’euros) 

01
er

 

semestre 

2019 

02ème 

semestre 

2020 

Le 

Changement 

Produit net 

bancaire PNB 
73, 6 69, 9     -5% 

Coût du risque 4, 0 9, 9 ×2, 5 

Résultats 12, 6 6, 0 -52% 

Source : Frédéric Visnovsky (05/11/2020), Le secteur bancaire face à 

la crise COVID : https://mediateur-credit.banque-

france.fr/sites/default/files/media/2020/11/06/20201105_neoma_bs.pdf  

(consulté le 28/04/2021)  

 
Figure N°01. Évolution du nombre de cartes bancaires en France au 

cours de la période (2016 – 2020) 

 
Source : CB en chiffres(s.d), Les chiffres-clés :  https://www.cartes-

bancaires.com/cb/chiffres/ (consulté le 28 /03/2021) 
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Figure N°02. Évolution du nombre de paiements et de retraits par carte 

bancaire au cours de la période (2016 – 2020) 

 
Source : CB en chiffres(s.d), Les chiffres-clés :  https://www.cartes-

bancaires.com/cb/chiffres/ (consulté le 28 /03/2021) 

 
Figure N°03. Evolution des montants des paiements et de retraits par 

cartes bancaires au cours de la période (2016 – 2020) 

 
Source : CB en chiffres(s.d), Les chiffres-clés :  https://www.cartes-

bancaires.com/cb/chiffres/ (consulté le 28 /03/2021) 
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Figure N°04. Nombre de distributeurs automatiques sur la période 

(2016 – 2020) 

 
Source : CB en chiffres(s.d), Les chiffres-clés :  https://www.cartes-

bancaires.com/cb/chiffres/ (consulté le 28 /03/2021) 
 

Figure N°05. Évolution du nombre des opérations de paiement par 

cartes sans contact au cours de la période allant de 2016 à 2020 

 
Source : CB en chiffres(s.d), Les chiffres-clés :  https://www.cartes-

bancaires.com/cb/chiffres/ (consulté le 28 /03/2021) 
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Figure N°06. Évolution des montants de paiements par cartes sans 

contact au cours de la période allant de 2016 à 2020 

 
Source : CB en chiffres(s.d), Les chiffres-clés :   https://www.cartes-

bancaires.com/cb/chiffres/ (consulté le 28 /03/2021) 

Figure N°07. L'adoption du paiement mobile en Europe (année 2020) 

 
Source : Tristan Gaudiaut (31/03/2021), L'adoption du paiement mobile en 

Europe :https://fr.statista.com/infographie/24553/adoption-paiement-

mobile-europe-part-des- utilisateurs-par-pays/  (Consulté le 04/05/2021) 

Figure N°08. Les applications les plus populaires utilisées pour le 

paiement mobile en France (2020) 

 
Source : Tristan Gaudiaut (03/09/2020) , Paiement mobile : les services les 

plus populaires en France: 

https://fr.statista.com/infographie/22798/applications-services-paiement-

mobile-les-plus-populaires-en-france/ ( Consulté le 28/03/2021) 

https://www.cartes-bancaires.com/cb/chiffres/
https://www.cartes-bancaires.com/cb/chiffres/
https://fr.statista.com/infographie/22798/applications-services-paiement-mobile-les-plus-populaires-en-france/
https://fr.statista.com/infographie/22798/applications-services-paiement-mobile-les-plus-populaires-en-france/
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Résumé : 

Avec l’avènement de la loi 07.11 portant Système Comptable et Financier, les 

états financiers ont été amplement structurés et détaillés, toutefois les autres 

différents textes juridiques évoquant ces états financiers ne se sont pas adaptés 

avec cette nouvelle loi et ce depuis la date de sa mise en pratique. 

L’intérêt principal du présent article est d’étudier ces différents textes juridiques 

algériens, en mettant en lumière la terminologie des états financiers évoquée 

dans chacun d’eux. 

Mots Clés : Etat financier, Bilan, Résultat, Trésorerie, certifier. 

Jel Classification Codes : M41, M42, M48 

 

 

 

 

Abstract: 

With the advent of Law 07.11 on the Accounting and Financial System, the 

financial statements have been amply structured and detailed, however the other 

different legal texts referring to these financial statements have not been 

adapted to this new law since the date of its implementation. 

The main interest of this article is to study the various Algerian legal texts, 

highlighting the terminology of the financial statements mentioned in each of 

them. 

Keywords: Financial statement, Balance sheet, Result, Treasury, certify. 

Jel Classification Codes : M41, M42, M48 

 

 

 

 

Les états financiers certifiés vus à travers leurs terminologies 
Certified financial statements seen through their terminologies 

Boulahdour Mohammed Nidal 
1

, Ouguenoune Hind 
2
 

 
1
 Université d’Oran 2 (Algérie), boulahdour.nidal@univ-oran2.dz, 

 
2
  Université d’Oran 2 (Algérie), ouguenoune.hind@univ-oran2.dz  

 

Reçu le:04/08/2021            Accepté le:12/10/2021                Publié le:31/12/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

*Auteur correspondant   

 

mailto:boulahdour.nidal@univ-oran2.dz
mailto:ouguenoune.hind@univ-oran2.dz


 

 

              m.n.Boulahdour, h.Ouguenoune 
 

 

350 

 

I. Introduction : 

        Après vérification de la comptabilité, le Commissaire aux Comptes est 

amené à certifier que les états financiers sont réguliers, sincères, et donnent 

une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé, ainsi que la 

situation financière. Pour ce faire, il doit établir un rapport d’expression 

d’opinion dans lequel il joint l’ensemble des états financiers certifiés et sur 

lesquels il appose son cachet. 

La loi 07-11 du 25 Novembre 2007 a institué un nouveau système 

comptable financier en remplacement du Plan Comptable National de 

1975 ; ce nouveau référentiel, compatible avec les normes IAS/IFRS, a 

induit des changements très importants au niveau de la nature et du contenu 

des états financiers que devront produire les entités soumises à la tenue 

d’une comptabilité financière. 

L’objectif de cet article est de restituer l’adoption du SCF et faire une 

comparaison entre l’ensemble des différents textes algériens qui font 

référence à la terminologie de ces états financiers. Dans cette optique notre 

hypothèse part de l’idée selon laquelle les différents textes de lois, ne se 

sont pas alignés sur la terminologie de ces états financiers notamment la loi 

07.11, le code du commerce, la législation fiscale, et les textes régissant la 

publication légale au niveau du CNRC. 

Nous allons à travers une approche descriptive faire une comparaison entre 

ces différents textes dans lesquels ces états financiers ont été évoqués. Nous 

commençons tout d’abord par restituer ces états financiers selon la loi 

07.11du 25novembre 2007 portant système comptable financier ce qui va 

permettre de faire émerger une définition de ces états financiers avec leur 

contenu et leur présentation. Après nous mettrons en exergue 

l’interprétation et la terminologie de ces états financiers selon les autres 

différents textes de lois. 

II. Les états financiers selon la loi 07.11 du 25 novembre 2007 portant 

système comptable financier : 

Les dispositions relatives au cadre conceptuel du Système Comptable 

Financier, contenues dans la loi 07-11 du 25 novembre 2007 et dans le 
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décret exécutif 08-156 du 26 mai 2008, constituent la base pour la 

préparation et la présentation des états financiers. Elles définissent les états 

financiers, les principes et conventions comptables ainsi que les 

caractéristiques qualitatives de l’information financière.  

Ces états financiers sont établis par toute personne physique ou morale 

astreinte à la tenue d’une comptabilité financière, l’article 4 de la loi 07-

11évoque: 

- Les sociétés soumises aux dispositions du code de commerce, 

- Les coopératives (agricoles, immobilières, etc.), 

- Les personnes physiques ou morales produisant des biens ou 

des services marchands ou non marchands (associations à but 

non lucratif) dans la mesure où elles exercent des activités 

économiques qui se fondent sur des actes répétitifs,  

- Et toutes autres personnes physiques ou morales qui y sont 

assujetties par voie légale ou réglementaire. 

Sont par contre exclues du champ d’application du Système Comptable 

Financier, les personnes morales soumises aux règles de la comptabilité 

publique. 

Le cadre conceptuel qui concerne les entités entrant dans le champ 

d’application du Système Comptable Financier traite notamment :  

- Des états financiers à établir et à présenter,   

- Des principes et conventions comptables,  

- Des caractéristiques qualitatives de l’information financière, 

- De la définition, de la comptabilisation et de l’évaluation des 

éléments des états financiers (actifs, passifs, capitaux propres, 

charges et produits). 

L’article 25 de la loi 07-11 stipule que les entités entrant dans le champs 

d’application de la présente loi établissent au moins annuellement des états 

financiers. 

Ces états des entités, comprennent :  
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- Un bilan ; 

- Un compte de résultat ; 

- Un tableau des flux de trésorerie ; 

- Un état de variation des capitaux propres ; 

- Une annexe, précisant les règles et méthodes comptables utilisées et 

fournissant des compléments d'informations au bilan et au compte de 

résultat.  

Le décret exécutif n°08-156 du 26 mai 2008 portant application de la loi 

07.11, reprend ces états financiers sus cités, et donne à travers ses articles 

32 à 37 les définitions et les objectifs relatifs à chaque état.  

II.1. Définition des états financiers : 

Les états financiers sont définis comme un ensemble de documents, 

préparés au moins une fois par an, qui ont pour objectif de présenter de 

manière fidèle la situation financière de l’entité, ses performances, 

l’évolution de ses capitaux propres et la situation de sa trésorerie 

Les principales caractéristiques des états financiers sont : 

- Une référence automatique à l’annexe prévue par une colonne intitulée 

‘’note’’, 

- Une comparabilité avec l’exercice précédent prévue par une colonne 

intitulée ‘’n-1‘’ 

Le Système Comptable Financier prévoit des modèles de base qui seront 

adaptés par chaque entité en fonction de ses spécificités afin de fournir des 

informations financières répondant à la réglementation (création de 

nouvelles rubriques ou sous rubriques ou suppression de rubriques non 

significatives et non pertinentes au regard des utilisateurs des états 

financiers). 

- Le bilan : 

Un état qui donne la situation financière à la fin des exercices N et 

N-1, il décrit séparément les éléments de l'actif et les éléments du passif et 

il fait apparaître de façon distincte les éléments courants et non courants.  
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- Le compte de résultat : 

Le compte de résultat est un état récapitulatif des charges et des 

produits réalisés par l'entreprise au cours de l'exercice. Il analyse les 

mouvements ayant affecté les rubriques constituant les capitaux propres au 

cours de l’exercice N par rapport à l’exercice N-1,  

Il ne tient pas compte de la date d'encaissement ou de décaissement. Il fait 

apparaître, par différence, le résultat net de l'exercice : bénéfice/profit ou 

perte.  

Le compte de résultat présente des informations minimales qui sont : 

l’analyse des charges par nature, permettant de déterminer les principaux 

agrégats de gestion suivants : une marge brute, une valeur ajoutée, un 

excédent brut d'exploitation, les produits des activités ordinaires, le résultat 

opérationnel, les produits financiers et les charges financières, les charges 

d'impôt sur le résultat, le résultat des activités ordinaires, les éléments 

extraordinaires (produits et charges), le résultat net par action (pour les 

sociétés par actions).  

Le compte de résultat peut être présenté sous deux formes par nature ou par 

fonction - Le contenu et le modèle de présentation sont fixés par l’arrêté du 

26 juillet 2008 du Ministère des Finances.  

Dans le compte de résultat par nature, les produits et les charges sont 

classés par catégorie et par compte. 

Les entités ont également la possibilité de présenter un compte de résultat 

par fonction. Celui-ci classe les produits et les charges selon leur 

destination (fonctions). 

- Le tableau de flux de trésorerie (méthode directe et indirecte) : 

Ce dernier a pour but d'apporter aux utilisateurs des états financiers 

une récapitulation des mouvements de trésorerie et des équivalents de 

trésorerie au cours de la période N par rapport à N-1. Il présente aussi les 

entrées et les sorties des disponibilités intervenues pendant l'exercice selon 

leur origine 



 

 

              m.n.Boulahdour, h.Ouguenoune 
 

 

354 

 

Il fait ressortir la capacité de l'entreprise à générer de la trésorerie et 

des équivalents de trésorerie, ainsi que des informations sur l'utilisation de 

ces flux de trésorerie. 

- L’état de variation des capitaux propres : 

Ce tableau constitue une analyse des mouvements ayant affecté 

chacune des rubriques constituant les capitaux propres de l'entité au cours 

de l'exercice N par rapport à l’exercice N-1. Les informations minimales à 

présenter dans cet état concernent les mouvements liés au résultat net de 

l'exercice, aux changements de méthode comptable et aux corrections 

d'erreurs fondamentales, aux opérations en capital (augmentation, 

diminution, remboursement...) et aux distributions de résultat et affectations 

décidées au cours de l'exercice.  

- L’annexe : 

Comporte des informations comparatives sous forme narrative, 

descriptive et chiffrée tout en précisant les règles et méthodes comptables 

utilisées et fournissant des compléments d’information aux autres états 

financiers. 

Elle comporte, aussi, des informations sur les points suivants, dès 

lors que ces informations présentent un caractère significatif ou sont utiles 

pour la compréhension des opérations figurant sur les états financiers :  

 Les règles et les méthodes comptables adoptées pour la tenue de la 

comptabilité et l’établissement des états financiers (la conformité 

aux normes doit être précisée et toute dérogation doit être expliquée) 

;  

 Les compléments d’information nécessaires à une bonne 

compréhension du bilan, du compte de résultat, du tableau des flux 

de trésorerie et de l’état de variation des capitaux propres ; 

 Les informations concernant les entités associées, filiales ou société 

mère ainsi que les transactions ayant eu lieu éventuellement avec ces 

entités ou leurs dirigeants : nature des relations, types de transaction, 

volume et montant des transactions ; 
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 Les informations à caractère général ou concernant certaines 

opérations particulières nécessaires à l’obtention d’une image fidèle.  

 

II.2. Contenu et présentation des états financiers : 

Les normes du SCF sont édictées dans les articles de l’arrêté du 26/07/08, 

du journal officiel n°19 du 25 mars 2009, qui comporte le contenu et la 

forme de représentation. Elles fixent les règles d’évaluation et de 

comptabilisation des actifs, des passifs, des charges et des produits et, le 

contenu et le mode de présentation des états financiers.  

Nous allons citer, les éléments de base de la présentation des grandes 

catégories d’états financiers : 

II.2.1. Contenu et présentation du Bilan : 

Le bilan décrit séparément les éléments d’actif, les capitaux propres et les 

éléments de passif 

Les actifs : sont constitués des ressources contrôlées par l'entité du fait 

d'événements passés et destinées à procurer à l’entité des 

avantages économiques futurs. 

Les éléments d'actif sont classés au bilan en actifs non courant destinés à 

servir de façon durable à l'activité de l'entité, et en Actif couratant qui n'ont 

pas la vocation de servir de façon durable en raison de leur destination ou 

de leur nature. 

Les passifs : sont constitués des obligations actuelles de l'entité résultant 

d'événements passés et dont l'extinction devrait se traduire, pour l'entité, par 

une sortie de ressources représentatives d'avantages économiques. Par 

ailleurs, le règlement de l'obligation peut s'effectuer par un règlement 

monétaire, un transfert d'autres actifs, une fourniture de services, le 

remplacement de l'obligation par une autre et la conversion de l'obligation 

en parts de capital 

Les éléments de passif sont présentés au bilan en les classant en « passifs 

non courants » et en « passifs courants ».  
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Un passif est classé comme passif courant lorsque : 

- Il est attendu qu’il soit réglé dans le cadre du cycle normal 

d’exploitation, 

- Ou il doit être payé dans les douze mois qui suivent la date de 

clôture. 

Tous les autres passifs sont classés en tant que passifs non courants 

Les capitaux propres : ou capital financier sont l’intérêt résiduel dans les 

actifs de l’entité après déduction de ses passifs courants et non 

courants. La définition des capitaux propres résulte donc de la 

relation suivante : capitaux propres = actifs – passifs.  

Ils sont constitués principalement par le capital émis, les réserves, les 

reports à nouveau. 

II.2.2. Contenu et présentation du compte de résultats 

Le compte de résultat, prévu par les articles 25 de loi 07.11 et 32 du décret 

exécutif n° 08-156 du 26 mai 2008, est défini par l’article 34 de ce dernier 

comme étant « …un état récapitulatif des charges et des produits réalisés 

par l’entité au cours de l’exercice. Il ne tient pas compte de la date 

d’encaissement ou de décaissement et fait apparaître, par différence, le 

résultat net de l’exercice ».  

 

Il permet de déterminer, d’une part, le résultat des activités ordinaires 

(avant et après impôts) et celui des activités extraordinaires, et d’autre part, 

d’analyser le résultat des activités ordinaires selon ses principales 

composantes suivantes : 

 Valeur ajoutée, 

 Excédent brut d’exploitation,   

 Résultat opérationnel, 

 Résultat financier 
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Les produits : Correspondent à l’augmentation d’avantages économiques 

survenus au cours de l’exercice, sous forme d’entrées ou 

d’augmentation d’actifs, ou de diminution de passifs. 

Les produits ont pour conséquence une augmentation des 

capitaux propres.  

Le compte de résultat regroupe les produits provenant des 

activités ordinaires et ceux d’activités extraordinaires classé 

sous la nomenclature éléments extraordinaires. 

Les charges : Correspondent aux diminutions d'avantages économiques 

survenues au cours de l’exercice, sous forme de sortie ou de 

diminution d'actifs ou d'apparition de passifs. On distingue les 

charges résultant de l'activité ordinaire et celles de l’activité 

extraordinaire classé comme éléments extraordinaires sur le 

compte de résultat. 

Les charges ont pour conséquence une diminution des capitaux 

propres. Elles comprennent aussi les dotations aux 

amortissements, aux provisions et pertes de valeur. 

II.2.3. Contenu et présentation du tableau de flux de trésorerie 

(T.F.T) : 

Le tableau de flux de trésorerie a pour but d’apporter aux utilisateurs des 

états financiers une base d’évaluation de la capacité de l’entité à générer de 

la trésorerie et des équivalents de trésorerie, ainsi que des informations sur 

l’utilisation de ces flux de trésorerie (§ 240-1 de l’arrêté du 26 juillet 2008). 

 

Le Tableau de flux de trésorerie synthétise l’ensemble des flux de trésorerie 

d’une entité pour un exercice donné ; il explique comment les ressources 

ont été générées et comment elles ont été utilisées. 

Les flux de trésorerie et des équivalents de trésorerie sont présentés selon 

leur origine et destination et sont classés en : 
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(1) Flux générés par les activités opérationnelles (activités qui génèrent des 

produits et autres activités non liées à l’investissement et au financement) ; 

(2) Flux générés par les activités d’investissement (décaissements sur 

acquisition et encaissements sur cession d’actifs à long terme…) ; 

(3) Flux générés par les activités de financement (activités ayant pour 

conséquence de modifier la taille et la structure des fonds propres ou des 

emprunts) ; 

La variation (augmentation ou diminution) de la trésorerie au cours d’un 

exercice est obtenue par la somme (1) + (2) + (3). 

 

Cette somme doit être la même que celle obtenue par la différence entre le 

solde de la trésorerie et des équivalents de trésorerie de fin d’exercice et 

celui du début de d’exercice (ou période). 

- Modèles de présentation du tableau des flux de trésorerie : 

Il existe deux modèles de tableaux de présentation des flux de trésorerie ; 

les deux tableaux retiennent les mêmes flux fondamentaux ; le contenu et le 

modèle de présentation du tableau de flux de trésorerie sont fixés par 

l’arrêté du 26 juillet 2008. 

Ces flux de trésorerie sont présentés soit par la méthode directe soit par la 

méthode indirecte. 

III. Les états financiers selon le Code de commerce Algérien : 

Le code de commerce n’a pas fait référence à la terminologie « états 

financiers », il a évoqué la formulation « comptes sociaux ». 

Conformément à l’article 717 alinéa premier, on entend par comptes 

sociaux, une série de trois (03) tableaux comptables, le compte de résultat, 

l’actif, et le passif, ces deux derniers constituent le bilan. 

Il stipule, à travers ses articles 09 et 10, que toute personne physique ou 

morale ayant la qualité de commerçant, doit faire tous les ans un inventaire 

des éléments actifs et passifs de son entreprise et arrêter tous ses comptes en 

vue d’établir son bilan et le compte de résultats. 

Il stipule aussi, à travers son article 716, qu’à la clôture de chaque exercice, 

le conseil d’administration ou les gérants dressent l’inventaire des divers 



 

 

Les états financiers certifiés vus à travers leurs terminologies 

 

359 

 

éléments de l’actif et du passif existant à cette date. Ils dressent également 

le compte d’exploitation général, le compte des résultats et le bilan.  

Nous pouvons aussi citer l’article 678, selon lequel « la société doit adresser 

aux actionnaires ou mettre à leur disposition, s’il s’agit d’une assemblée 

générale ordinaire, le tableau de comptes des résultats, les documents de 

synthèses, et le bilan ». 

A la lecture de ces différents articles, nous pouvons déduire que les états 

financiers intitulés comptes sociaux selon le code de commerce se limitent 

uniquement au bilan (Actif, Passif) et au compte des résultats. Les autres 

états financiers tels que le tableau des flux de trésorerie et le tableau de 

variation des capitaux propres, ainsi que l’annexe ne sont pas mentionnés 

dans le code de commerce, de ce fait ils ne sont pas considérés comme 

documents de synthèses à présenter aux tiers (utilisateurs de l’information 

financière). 

Quant à la certification des comptes, l’article 715bis du code de commerce, 

stipule que l’assemblée générale ordinaire désigne pour trois (03) exercices, 

un ou plusieurs commissaires aux comptes qui auront la tâche de certifier la 

régularité et la sincérité de l’inventaire, des comptes sociaux et du bilan. 

Nous pouvons sur la base de cet article mettre en lumière l’ambiguïté sur la 

nature des états financiers à communiquer par les sociétés aux 

commissaires aux comptes pour certification : ces états sont-ils ceux dictés 

par la loi comptable ou évoqués dans le code de commerce les limitant 

uniquement au bilan et aux comptes de résultat ? 

IV. Les états financiers à publier au niveau du Centre National des 

Registres de Commerce : 

La loi n°04-08 du 14 Août 2004 relative aux conditions d’exercice des 

activités commerciales stipule dans son article 11 que toute société 

commerciale ou tout autre établissement soumis à inscription au registre de 

commerce est tenu d’effectuer les publications légales prévus par la 

législation et la règlementation en vigueur. 
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Le décret exécutif n°92-70 du 18 février 1992 relatif au BOAL mentionne 

dans son article 3 - alinéa 4 (traitant les avis financiers) que le bilan et le 

compte de résultat sont à insérer pour publication. Cette obligation de 

publication est mentionnée à l'article 717 alinéa troisième du code de 

commerce qui stipule que les comptes sociaux, font l'objet, dans le mois qui 

suit leur adoption par l'assemblée générale, d'un dépôt au centre national du 

registre du commerce.  

Ce dépôt légal obligatoire a pour objet de faire connaitre au tiers le contenu 

des comptes sociaux des entreprises afin d’avoir un aperçu sur leur santé 

financière. Au sens du code de commerce, le dépôt des comptes sociaux au 

CNRC entre dans le cadre de la publicité légale obligatoire, ces comptes 

sociaux publiés sont le compte des résultats et le bilan (Actif & Passif). 

A la lumière de ces articles relatifs à la publication légale, nous pouvons 

déduire que les états financiers intitulés comptes sociaux qui font l’objet 

d’une publication légale se limitent uniquement au bilan (Actif, Passif) et 

au compte de résultats. Les autres états financiers tels que le tableau des 

flux de trésorerie, le tableau des mouvements des capitaux propres et 

l’annexe instaurés par la loi 07.11 ne sont pas concernés par cette 

publication légale malgré leur importance significative. 

En dehors du code du commerce, les textes régissant la publication légale 

ne font pas référence à l’obligation de certifier ces états financiers avant 

leur publication, le CNRC ne demande jamais si ces états financiers ont été 

certifiés.  

V. Les états financiers selon la législation fiscale : 

Le code des impôts directs et taxes assimilés stipule dans son article 99-1 

que les personnes assujetties à l'impôt sur le revenu global sont pour 

l'établissement dudit impôt, tenues de souscrire et de faire parvenir, au plus 

tard le 30 Avril de chaque année, à l'inspecteur des impôts directs du lieu de 

leur domicile, une déclaration de leur revenu global dont l'imprimé est 

fourni par l'administration fiscale.  
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L’article 151-1 stipule que les personnes morales sont tenues de souscrire, 

au plus tard le 30 avril de chaque année auprès de l'inspecteur des impôts 

directs du lieu d'implantation du siège social ou de l'établissement principal, 

une déclaration du montant du bénéfice imposable de l'entreprise, se 

rapportant à l'exercice précédent. Cet imprimé intitulé liasse fiscale fait 

référence uniquement au bilan et au tableau des comptes de résultats 

présenté sous une autre forme.  

L’article 152 évoque les contribuables qui sont tenus de fournir, en même 

temps que la déclaration dont la production est prévue à l’article 151, sur 

les imprimés suivants, établis et fournis par l’administration :  

- les extraits de comptes des opérations comptables tels qu‘ils sont fixés par 

les lois et règlements en vigueur et notamment un résumé de leur compte de 

résultats, une copie de leur bilan, le relevé par nature de leurs frais 

généraux, de leurs amortissements et provisions constitués par prélèvement 

sur les bénéfices avec l‘indication précise de l‘objet de ces amortissements 

et provisions ; 

 - un état des résultats permettant de déterminer le bénéfice imposable ; 

On peut déduire que la législation fiscale, tient compte uniquement d’une 

déclaration intitulée liasse fiscale, présentée sous forme de plusieurs 

tableaux incluant le bilan et le compte de résultat ; ce dernier etant présenté 

sous une autre forme que celle élaborée par la loi 07.11 

VI. Les états financiers selon les Normes Algériennes d’Audit : 

La norme NAA700, fondement de l’opinion et rapport d’audit sur des états 

financiers traite de l’obligation de l’auditeur de se forger une opinion sur les 

états financiers, elle mentionne dans son annexe un exemple de rapport de 

l’auditeur sur les états financiers et fait référence aux mêmes états 

financiers listés par la loi 07.11 portant SCF à savoir : le Bilan, CR, TFT, 

TVCP, et l’annexe. 

 

VII. Les états financiers selon la loi 10-01 : 
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L’Art 33 de la loi 10.01, quant à lui, évoque que les administrateurs des 

sociétés remettent chaque semestre au moins au commissaire aux comptes, 

un état comptable établi selon le schéma de bilan et de documents 

comptables prévus par la loi. Cependant, cette loi ne donne pas de précision 

sur la nature de ces états financiers à communiquer, elle fait uniquement 

référence aux textes de lois qui les prévoient. Toutefois la loi 07.11 portant 

SCF et l’Ordonnance 75-59 portant code de commerce n’évoquent pas les 

mêmes états financiers, ce de fait le commissaire aux comptes se trouve 

dans l’ambiguïté totale. Ainsi, certaines entreprises présentent l’ensemble 

des états financiers évoqués par la loi 07.11 alors que d’autres se limitent 

uniquement au compte de résultat et au bilan (actif et passif), et ce en 

respectant les dispositions du code de commerce, et de la législation fiscale. 

Pour conclure, nous avons résumé l’ensemble de ces sources légales citées 

précédemment à travers un tableau comparatif détaillé ci-après :  
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Tableau comparatif entre les différents textes de lois sur la 

terminologie des états financiers 

 

Intitulé 

 

SCF 

 

Code de 

commerce 

 

CNRC 

Code des 

impôts directs 

et taxes 

assimilés- 

CDTA 

 

Références 

légales 

 

Loi 07-11 

 

Ordonnance 

75-59  

Ordonnance 75-59 

Décret exécutif 92-

70 

Loi n°04-08 

Ordonnance 

76.101 

Loi 84.17  

Loi 90.36  

Lois de finances  

 

Date de 

publication  

 

25.11.2007 

 

26.09.1975 

26.09.1975 

18.02.1992 

14.08.2004 

09.12.1976 

17.07.1984 

31.12.1990 

 

 

Terminologie  

  

Etats 

financiers  

 

 

Comptes sociaux 

Déclaration 

Annuelle  

Série G n°02 – 

Liasse fiscale  

 

 

Nature des 

états 

Financiers  

Actif  

Passif 

Compte de 

résultats 

TFT 

TMCP 

Annexe 

 

Actif 

Passif 

Compte des résultats 

 

 

 

Présentation 

selon la loi 

07.11 SCF 

 

       Oui 

 

Non 
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Obligation de 

Certification  

Non citée Citée Non citée 

Délais 

d’établisseme

nt et/ou de 

dépôt  

 

31 Décembre 

N 

 

       30 Juin N+1 

 

    30 Avril N+1 

 

Source : Elaboré par les auteurs 

VIII. Conclusion :  

Etats financiers, documents de synthèse, comptes sociaux ou déclarations 

annuelles, sont autant de terminologies évoquées par les multiples textes 

juridiques en Algérie. Dans cet article nous avons tenté de dévoiler cette 

divergence qui réside sur la perception de ces états financiers par ces 

différents textes de lois. 

La loi 07.11 portant système comptable et financier a évoqué les états 

financiers en dévoilant in extenso leur nature et leur présentation, toutefois 

les autres textes de lois et règlements ne se sont pas adossé à cette nouvelle 

loi récente, mise en application depuis 2010. Cette dernière a mentionné 

certains états, non évoqués par les autres textes, en insistant sur leur 

importance pour une bonne qualité de l’information financière, tel que le 

tableau des flux de trésorerie, le tableau de variation des capitaux propres et 

l’annexe. Cette situation soulève de nombreux questionnements : 

notamment pourquoi les autres textes de lois ne les ont-ils pas pris en 

considération ? Est-ce, par ignorance ou du fait que les préoccupations de 

ces textes ne sont pas les mêmes que celles de la loi 07.11 ? Actuellement, 

les préparateurs des états financiers, établissent-t-ils ces états conformément 

à la loi 07.11 ou se limitent-ils uniquement à ceux évoqués dans les autres 

textes (code de commerce, législation fiscale) ? 

Pr ailleurs, il ne faut pas oublier que la plupart de ces états financiers 

doivent être certifiés par un auditeur légal ; alors cette certification 

concerne-t-elle les états financiers évoqués par la loi 07.11 ou se limite-t-
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elle uniquement à celles mentionnés dans le code du commerce qui oblige 

cette certification ? 

Ce sont autant de questions, qui se sont imposées à nous travers notre 

travail de recherche et d’analyse, qui s’est toutefois, limité uniquement sur 

l’aspect comparatif de la terminologie de ces états financiers, ouvrant 

plusieurs pistes et voies de recherches sur ce sujet et les réponses qu’on 

peut y apporter. 
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Résumé : 

Le secteur des télécommunications en Algérie s’est considérablement 

métamorphosé. Les effets de l’ouverture des télécommunications sont significatifs 

sur le plan quantitatif. Cela apparait à travers la pénétration de l’internet et de la 

téléphonie mobile, l’amélioration du réseau, la hausse des investissements et des 

créations d’emplois. L’objet de cette contribution porte sur les résultats d’une 

enquête qualitative auprès de trois entreprises. L’étude porte sur la qualité perçue 

de l’innovation acquise par ces entreprises. Les résultats montrent une différence 

entre ces entreprises du point de vu de leurs histoires, leurs approches 

managériales, leurs conceptions de l’innovation et leurs pratiques des contrats.  

Mots-clés : Télécommunication ; Concurrence ; Monopole ; Management ; 

Algérie. 

Abstract: 
The telecommunications sector in Algeria has changed considerably. The effects of 

opening up telecommunications are quantitatively significant. This appears 

through the penetration of the internet and mobile telephony, improvement of the 

network, increased investment and job creation. The subject of this contribution 

relates to the results of a qualitative survey of three companies. The study focuses 

on the perceived quality of the innovation acquired by these companies. The 

results show a difference between these companies in terms of their histories, their 

managerial approaches, their conceptions of innovation and their contracting 
practices. 

Keywords: Telecommunications;Competetion ; Monopoly; Management; Algeria. 
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I- INTRODUCTION   :  

Le secteur des télécommunications en Algérie a beaucoup progressé. 

Il passe d’une situation où l’Etat détenait le monopole à celle où plusieurs 

opérateurs (publics et privés) se concurrencent et où chacun tente de 

s’imposer. 

Les effets de l’ouverture des télécommunications sont nombreux et 

positifs sur le plan quantitatif. Cela apparait à travers l’augmentation des 

taux de pénétration de l’internet et de la téléphonie mobile, l’amélioration 

de la couverture réseau, la hausse des investissements et des créations 

d’emplois dans ce secteur. 

Les privatisations et les libéralisations ainsi que l’affaiblissement des 

services publics constituent une évolution importante ces dernières 

décennies. En Algérie et dans d’autres pays du monde, ces services sont 

ouverts à la concurrence et font l’objet d’une gestion privée (Crozet, Y. 

1997).    En effet, les structures monopolisées des services industriels de 

réseau sont remises en cause par le processus de déréglementation au nom 

d’impératifs de concurrence et d’efficacité. L’intervention publique à 

travers un monopole a bien montré ses limites. La libéralisation des secteurs 

s’avère nécessaire et fait appel à la régulation pour l’instauration à terme 

d’un marché concurrentiel, plus à même de limiter des contraintes de 

gestion. 

L’objet de cette contribution porte sur les résultats d’une enquête 

qualitative auprès de trois entreprises dont deux publiques (Algérie télécom 

et Mobilis) et une semi publique (Djezzy). L’étude porte sur l’apport de 

l’étude de la qualité perçue de l’innovation acquise par ces entreprises. Les 

résultats montrent une différence entre ces entreprises du point de vu de 

leurs histoires, leurs approches managériales, leurs conceptions de 

l’innovation et leurs pratiques des contrats.  

Pour cela on abordera d’abord l’approche théorique du marché 

complexe des télécommunications ensuite on présentera les trois entreprises 

et enfin on mettra en exergue les principaux résultats de l’enquête. 
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Sur le plan théorique, nous traiterons successivement du marché de la 

concurrence et du monopole dans les télécommunications ensuite des 

aspects réglementaires. 

 

1. 1. Approche théorique du marché des télécommunications 

1.2. Marché de la concurrence et monopole dans les 

télécommunications 

 

Deux raisons essentielles étaient généralement invoquées en faveur de 

la réglementation des télécommunications : le monopole naturel et les 

externalités. Le monopole naturel avait pour caractéristiques le coût fixe de 

la mise en place du réseau nécessaire à la fourniture de services de 

télécommunications et les coûts liés au partage de l’infrastructure entre 

plusieurs prestataires de services. Les externalités concernaient à la fois ce 

que l’on appelle les effets « de réseau » et les effets secondaires sur les 

biens collectifs (santé, information et défense). 

D’importantes économies d’échelles par rapport à la demande 

justifiaient la mise en place de monopoles légaux dont les tarifs étaient 

réglementés, tandis que les externalités justifiaient des restrictions 

spécifiques en matière de production et de prix.  

 L’évolution de la technologie au cours des vingt dernières années, qui 

a entraîné une forte diminution des coûts et donné la possibilité de 

contourner le réseau fixe pour desservir jusqu’aux utilisateurs finals, montre 

que nombre de ces caractéristiques ont disparu. 

Aujourd’hui, les décisions relatives aux télécommunications ne sont 

pas propres au domaine technologique. Elles affectent en effet également la 

concurrence internationale et nationale dans des limites que les décisions 

globales introduisent, d'abord sur les marchés locaux en obligeant les 

entreprises locales à améliorer leur compétitivité et à s’étendre, ensuite, au 

niveau des relations quotidiennes en changeant les canaux de 

communication entre les personnes et les organisations. Cela donne une 

grande valeur stratégique aux télécommunications qui réduisent agilement 

les distances entre les marchés, les individus et les organisations. 
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La concurrence fondée sur les installations (où les nouveaux 

opérateurs sont encouragés à bâtir leur propre infrastructure) est-elle 

préférable à la concurrence basée sur les services (associée à une offre 

d’accès dégroupé à des éléments du réseau et à des services de base par des 

tiers) ? 

La libéralisation de l’accès et le développement d’une concurrence 

effective dans le domaine des services de télécommunications entraînent 

généralement une augmentation de la productivité, une baisse des prix et 

une amélioration de la qualité. 

Le marché des télécommunications est en perpétuelle évolution. Ainsi, 

depuis quelques années, les techniques et les différentes normes utilisées ne 

cessent de varier. Les entreprises doivent donc s'adapter et effectuer des 

choix importants au niveau de la recherche et de l'investissement. 

Les télécommunications ne se résument pas à la communication. Les 

services aux clients des télécoms vont au-delà du développement Web ou 

des applications, pour créer une architecture axée sur l'utilisateur pour une 

plus grande satisfaction des clients. 

Le secteur des télécommunications offre de nombreux services aux 

entreprises et aux consommateurs. Pour cela, il fait appel à des techniques 

de plus en plus diverses et à un éventail croissant de supports de 

communication (voix, image, transmission de données etc.). 

Les fournisseurs de services de télécommunications jouent un rôle de 

plus en plus important dans la vie des consommateurs. Les entreprises de 

téléphonie mobile ne peuvent plus se contenter de transmettre des appels, 

mais doivent offrir un Internet rapide, souvent avec des services tels que la 

diffusion de musique et de télévision. Tout cela a conduit les opérateurs de 

télécommunications à disposer d'un ensemble plus vaste et plus détaillé 

d'opérations de gestion de services, en particulier des portails en ligne à 

partir desquels les clients peuvent sélectionner leurs tarifs, leurs options, 

voire commander de nouveaux appareils. Pour les sociétés de 

télécommunications, le défi consiste à intégrer ces nouvelles solutions dans 

leurs systèmes, leurs flux de travail et leurs politiques en place afin de 

garantir une expérience client cohérente et intelligente. 
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Pour notre cas nous allons présenter les trois opérateurs publics et 

semi public selon l’ordre de leur date de création 2000, 2001 et 2003). 

 

II.Les entreprises du secteur des télécommunications Mobilis, 

Djezzy et Algérie Télécom 

II.1. L’entreprise du secteur des télécommunications Algérie 

télécom (AT) 

 

Algérie télécom, est une société par actions à capitaux publics opérant 

sur le marché des réseaux et services de communications électroniques. 

Sa naissance a été consacrée par la loi 2000/03 du 5 août 2000, 

relative à la restructuration du secteur des Postes et Télécommunications, 

qui sépare notamment les activités Postales de celles des 

Télécommunications 

Algérie télécom est donc régie par cette loi qui lui confère le statut 

d’une entreprise publique économique sous la forme juridique d’une société 

par actions SPA. 

En effet, ce nouveau mode de paiement permettra d'effectuer à 

distance, via internent, en toute sécurité et rapidité, et en 7j/7 et en h24, des 

opérations d'achat de biens et/ou de services auprès des sites marchands des 

entreprises qui acceptent le paiement en ligne par cartes interbancaires 

(CIB). 

Néanmoins, reste le fait qu’au-delà des clients des banques 

algériennes, les 7 millions de détenteurs des cartes électroniques d'Algérie 

Poste ne sont pas concernés pour le moment par l’opération, ils devront 

patienter avant l’intégration de la carte d’Algérie Poste au ce nouveau mode 

de paiement dans les jours qui viennent. Ainsi, les clients de la Poste 

pourront procéder au règlement de leurs factures, à l'achat d'unités 

téléphoniques ou de billets d'avion, et à la souscription d'une assurance 

voyage. 

L’innovation des systèmes de paiement : une réforme 

exemplaireportée par un projet structurant. L’une des réformes financières 

emblématiques menées jusqu’à son aboutissement par le Ministère des 

http://www.algerietelecom.dz/siteweb.php
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Finances concernait l’innovation rapide des systèmes de paiement pour 

améliorer la qualité des services bancaires. 

Le "système de paiement" couvre l'ensemble des instruments, 

organismes et procédures ainsi que les systèmes d'information et de 

communication utilisés pour donner des instructions et transmettre, entre 

débiteurs et bénéficiaires, des informations sur les paiements et procéder à 

leur règlement. 

 

II.2. L’entreprise du secteur des télécommunications DJEZZY 

 

Officiellement OTA signifie, Optimum Telecom Algérie SPA  et 

anciennement Orascom Telecom Algérie S.P.A, est un opérateur de 

téléphonie mobile algérien qui a été créé le 11 juillet 2001 avant d'ouvrir 

son réseau en février 2002. Leader des technologies de communication 

mobiles avec plus de 17 millions d'abonnés au mois de décembre 2015, 

l'entreprise fournit une vaste gamme de services tels que le prépayé, le post-

payé, Internet ainsi que les services à valeur ajoutée et le service universel 

de télécommunication (SUT). 

En janvier 2015, le Fonds national d'investissement (FNI) prend le 

contrôle de 51 % du capital de la société après trois ans de négociation et 

plus de quatre ans d'activité très réduite. Toutefois, selon les termes de 

l'accord, le groupe VimpelCom, garde la responsabilité du management de 

l'entreprise, avec 49 % des actions. 

Deux formidables atouts sur lesquels s’appuie Djezzy pour consolider 

son leadership digital : son appartenance au groupe Russe Vimpelcom et 

l’expertise de son partenaire technologique, Ericsson, le Suédois. 

Vimpelcom a déjà déployé la 4G dans beaucoup de pays dont la 

Russie, l’Italie, la Géorgie, l’Arménie, le Kirghizstan, et l’Ouzbékistan avec 

les services à valeur ajoutée lancés en parallèle et autant de succès 

retentissant de par le monde. 

Djezzy bénéficie, de fait, de la stratégie de leadership digital de 

Vimpelcom, ce qui lui ouvrira la voie afin de transposer cette expérience 

sur le marché local Algérien à travers des prestations de services basées sur 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9rateur_de_t%C3%A9l%C3%A9communications
https://fr.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9rateur_de_t%C3%A9l%C3%A9communications
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alg%C3%A9rie
https://fr.wikipedia.org/wiki/11_juillet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet_2001
https://fr.wikipedia.org/wiki/2001
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9vrier_2002
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cembre_2015
https://fr.wikipedia.org/wiki/Internet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier_2015
https://fr.wikipedia.org/wiki/VimpelCom
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les offres data ainsi que d’autres opportunités numériques qui seront 

disponibles à la faveur de la promulgation de textes réglementaires (e-

paiement, m-paiement, e-commerce). 

Djezzy profitera également des dispositions de l’accord mondial qui 

lie Vimpelcom à son partenaire Ericsson. Pour la première fois, Ericsson ne 

va pas être aux côtés de Djezzy comme équipementier, mais comme 

fournisseur d’expertise pour contribuer à la formation des techniciens 

d’élite de Djezzy à travers tout le pays. Le partenaire développera 

l’expertise algérienne dans les technologies digitales. Djezzy et Ericsson 

vont donc travailler ensemble pour faire de cette alliance un succès dans 

l’objectif d’offrir aux clients les meilleures offres data avec une 

connectivité des plus performantes. 

Le groupe Veon (anciennement Vimpelcom) cinquième groupe mondial de 

télécom vient d’annoncer sa décision d’exercer son option de vente pour 

vendre l’intégralité de sa participation de 45,57 % dans sa filiale 

Algérienne, Omnium Télécom Algérie OTA-SPA qui détient l’opérateur de 

réseau mobile Djezzy au Fond National d’Investissement (FNI) constitué de 

trois actionnaires FNI (51%), le groupe VEON (47,57) et le groupe Cevital 

(3,43%) (Le Quotidien d’Oran 3 juillet 2021). 

 

II.3 L’entreprise du secteur des télécommunications Mobilis 

Mobilis, ou Mobilis ATM (Algérie Télécom Mobile), filiale d’Algérie 

Télécom, est un des trois grands opérateurs mobiles algériens. Devenu 

autonome en août 2003, Mobilis propose à ses clients : offres post et pré-

payées, SMS / MMS, roaming à l’international, messagerie vocale, 

consultation de la facture sur Internet, notification gratuite du solde après 

chaque appel, appel gratuit vers un ou plusieurs numéros favoris… 

C’est le premier opérateur de téléphonie mobile en Algérie, leader 

dans les domaines de l'innovation marketing et des nouvelles technologies 

sans-fil (GPRS, UMTS…), poursuit l’innovation de ses outils et de ses 

structures de management. L'entreprise vient de se doter d'un réseau 

Intranet et d'un système de messagerie électronique interne. Ces outils, mis 

en place par la Direction du Système d'Information (DSI), permettent 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Alg%C3%A9rie_T%C3%A9l%C3%A9com
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alg%C3%A9rie_T%C3%A9l%C3%A9com
https://fr.wikipedia.org/wiki/Short_message_service
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aujourd'hui aux équipes de Mobilis, quel que soit l'endroit où elles se 

trouvent en Algérie (Direction générale, Directions régionales, agences) 

d'échanger des documents de travail, de s'informer et de communiquer 

efficacement. Mais pas seulement : L'utilisation optimisée de l'outil Intranet 

réduit considérablement les pertes de temps et favorise une transmission 

sécurisée de l'information. La messagerie électronique permet le partage des 

nouvelles et des agendas, la disponibilité et l'échange de documents… Ce 

qui favorise le travail de groupe et la gestion de la circulation des 

documents et du travail. Dans un climat marqué par une forte concurrence 

entre les trois opérateurs, ces outils favorisent une nette amélioration de la 

productivité de Mobilis. Ce qui aura, à terme, des effets bénéfiques sur les 

résultats opérationnels du premier opérateur national de téléphonie mobile. 

 

III  – Méthodes et Matériels : 

Nous avons souhaité mener cette recherche en adoptant une posture 

d’interprétation afin de comprendre un phénomène à la fois riche, 

complexe. Pour ce faire, nous avons recueilli des données en adéquation 

avec notre problématique afin de constituer des conclusions sensées. 

Ensuite, nous avons décrit ce phénomène du transfert de connaissances 

managériales d’entreprises étrangères vers des entreprises publiques 

algériennes de services publics. Cela a pu se dérouler à travers l’interaction 

et la collaboration quotidienne des acteurs de ce processus de transfert dans 

une relation de coopération fondée sur un type de contrat Dans cette 

perspective, nous avons jugé opportun, à partir de notre problématique de 

recherche, d’utiliser ces méthodes de recueil de données dans une approche 

qualitative de cas-multiples. 

 

IV-Résultats et Discussion   :  

Actuellement le manque d’un grand nombre d’expériences des 

contrats en Algérie ne permet pas de mener d'étude quantitative sur ce sujet. 

C'est pourquoi c'est une démarche exploratoire que nous avons choisie afin 

d’avoir une meilleure compréhension de ces partenariats. Nous avons 
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privilégié une méthode qualitative, et plus particulièrement, les études de 

cas comme moyen de compréhension et de production de la connaissance 

dans une perspective d’analyse de la réalité. Dans ce cadre, la méthodologie 

qualitative est, selon Strauss, A.L. & Corbin, J. (1990) « une recherche qui 

produit des résultats sans utiliser des procédures statistiques ou tout autre 

méthode quantitative. 

Parmi les outils mobilisés, les entretiens semi-directifs constituent la 

source principale. Au départ, nous avons eu recours à cet outil en tant que 

source privilégiée de récolte d’informations. Mais nous avons ensuite 

également eu recours aux documentations internes et externes comme 

source à la fois secondaire et complémentaire. 

 

V. Enquête sur les contraintes managériales des entreprises 

publiques Algériennes de Télécom.  

L’environnement économique de l’Algérie a toujours été marqué par 

une forte présence et prédominance des entreprises publiques de grande 

taille ayant un caractère stratégique et économique permettant à l’Etat de 

garder la mainmise sur ses entreprises afin de préserver son patrimoine 

Nous avons synthétisé les principaux résultats de l’enquête en 

04figures et ce comme suit : 

1. Mutations des entreprises étudiées 

2. Conception de l’innovation 

3. Apports des types de contrats en matière d’innovation 

4. Limites recensées dans la pratique des contrats 
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Figure1 : Mutations des entreprises étudiées 

 

Source : Résultats de l’enquête 

 

Par ailleurs la figure 1nous résume 09 formes de l’innovation du 

point de vue de leur changement de structure. Mis à part la rationalisation 

qu’aucune entreprise enquêtée n’a adoptée, les 8 autres ont eu plus de 

succès  

 

Comme par exemple : 

 Rénovation et Réorganisation et TIC : 100% l’ont pratiquée 

 Décentralisation, Coopération, Restructuration et Réformes, ont été 

adopté par les 1/3 des entreprises (33%). 

 Enfin redéploiement a été pratiqué par les deux tiers des entreprises 

(66%) 
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Figure 2 : Conception de l’innovation 

 
 

Source : Résultats de l’enquête 

 

 

D’après la figure 2 : l’innovation est comprise comme des opérations 

visant à utiliser : 

 Certification ISO 9000, les TIC, Intranet et SIG et les autres normes 

techniques pour toutes les entreprises 

 Le reste représente des contrats innovants et l’internalisation (une 

entreprise sur trois) et la décentralisation (aucune entreprise)  
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Figure 3 : Apports des types de contrats en matière d’innovation 

 

 

Source :Résultats de l’enquête 

 

D’après la figure 3 : il est clair que l’ensemble des entreprises 

enquêtées ont complètement transformées leurs fonctionnements grâce à 

l’innovation apportée par les différents contrats.  

Il est vrai que la pression du public pour une qualité de services 

meilleurs en plus dans des secteurs de services publics lesquelles une fois 

modernisés ont sensiblement améliorés les performances. Toutes ses 

entreprises ont introduit dans leurs fonctionnements des TIC, des logiciels, 

des systèmes d’information… qui ont facilité et introduit plus d’autonomie 

dans les services, des procédures simplifiées et créations de nouvelles 

fonctions (informatique, marketing, audit…). 
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Figure 4 : Limites recensées dans la pratique des contrats 

 
 

Source :Résultats de l’enquête 

 
 

D’après la figure 4 : Malgré d’innombrables améliorations constatées, 

certaines contraintes professionnelles persistent comme certaines limites en 

matière de formation, de motivation, d’innovations, de mobilité effrénée, de 

résistances aux changements organisationnels et aux relations souvent 

tendues avec les partenaires étrangers notamment pour Djezzy.   

 

VI-Conclusion  :  

Depuis son ouverture au privé, le marché de la téléphonie mobile a 

connu un dynamisme sans précédent, au point où la commutation mobile a 

dépassé, et de loin, toutes les prévisions en matière de télé densité et de 

diversité de services et produits. La concurrence entre les différents acteurs 

s’est installée donnant ainsi une forte disponibilité du service avec diversité 

et d’une haute qualité à des tarifs alléchants et les usagers ressentent 
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concrètement les effets positifs en termes d’offres et de confort qualitatif 

offert par un marché pluriel. Ce dynamisme est rendu possible avec 

l’arrivée de nouveaux entrants sur le marché de la téléphonie mobile suite à 

l’octroi des licences d’exploitation aux opérateurs mobile privés, en 

l’occurrence Orascom Telecom Algérien (OTA) sous la marque DJEZZY et 

Wataniya Telecom Algérie (WTA) Sous la marque NEDJMA, en plus de 

l’opérateur historique public, Algérie Telecom via sa filiale Algérie 

Telecom Mobile (ATM) sous la marque MOBILIS. Introduction générale. 

Dès lors, ces opérateurs deviennent des concurrents directs, encastrés et 

interdépendants stratégiquement, livrant ainsi une concurrence acharnée via 

l’engagement des actions stratégiques afin de défendre ou d’améliorer leurs 

positions, de surmonter les défis et de dépasser les enjeux. Par ailleurs, à 

travers leurs stratégies concurrentielles, les opérateurs adoptent des 

relations compétitives multidimensionnelles en exerçant d’importantes 

influences sur la structure du secteur pour imposer leur logique et pour 

sortir gagnant du jeu concurrentiel. Cette situation témoigne, de la 

dynamique industrielle qui caractérise le segment de la téléphonie mobile 

en Algérie depuis son ouverture à la concurrence. 

L’économie algérienne est tenue de s’ajuster en s’engageant 

résolument dans la voie de la rénovation et l’innovation de ses structures et 

en opérant un mouvement d’ensemble de son économie avec de nouvelles 

configurations productives, ceci en tentant de minimiser le prix à payer.  

L’étude nous a permis d’avoir et de faire un premier bilan des 

contraintes de management qui limitent le développement du secteur. 
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Abstract:  

This study aims to highlight on the benefits, challenges and limits 

expected from applying blockchain technology to the financial accounting 

system in particular. We have concluded that despite the many benefits such 

as the method of third-party ledger of accounting records through the 

electronic signature of receipts and giving accounting processes greater 

transparency and credibility; it is very difficult to apply this technology 

because the lack of compatibility with current accounting regulations, laws 

and applications.  

Keywords: Blockchain; Technology; Accounting; Triple Entry Ledger; 

Financial Accounting System. 

Jel Classification Codes:  M14, M41, O33 

Résumé: 

    L’objectif de cette étude est de mettre en évidence les avantages, les 

enjeux et les contraintes attendus de l'application de la technologie 

blockchain sur le système comptable financier. Nous avons conclu que, 

malgré les nombreux avantages, comme le concept de la comptabilité en 

partie triple par l’entremise de la signature électronique et donner aux 

processus comptables plus de transparence et de crédibilité ; qu’il s’avère 

très difficile d’appliquer cette technologie en raison du manque de 

compatibilité avec les réglementations, les lois et les applications 

comptables actuelles. 

Mots clés: Blockchain; Technologie; Comptabilité; grand livre à trois 

entrées; Système Comptable Financier 

Jel Classification Codes: M14, M41, O33 
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1. INTRODUCTION 

Blockchain technology is one of the most important innovations of the 

current century. Many research papers and projects on the Blockchain are 

focusing on cryptocurrencies. However, this only a small part of 

Blockchain, which can be applied to many fields including accounting. 

The current financial accounting is based on a double-entry 

bookkeeping system as the registration of any financial transaction affected 

by two parties, one debited and the other credited at the same value.  This 

double-entry bookkeeping system has provided the reliable double-

registered bookkeeping mechanism required within the organization. 

However, according to blockchain technology, instead of keeping separate 

records of accounting transactions based on transaction receipts, 

organizations can write their transactions directly in a common register, 

through the encrypted digital signature of receipts from a third entity (triple-

entry accounting) which reduces the accounting problem about whether or 

not the receipt exists, creating an interlocking system of permanent 

accounting records.  

Since all entries are distributed and encrypted, which results in the 

impossibility of manipulation or falsification. The triple entry accounting 

based on blockchain may open the door to many advantages to the various 

current accounting systems, especially the financial accounting system 

applied in Algeria, and here we come to the main problematic of our subject 

in the following question: What are the challenges of applying blockchain 

technology to the financial accounting system in Algeria ? 

To give answer to our main question, we divided our study into three 

main axes, where we discussed various concepts about blockchain 

technology and on blockchain applications in accounting, and then we 

focused on showing the advantages and the limits of applying blockchain to 

the Algerian financial accounting system. 

 

2. Blockchain Concept: 

2.1 Definition of Blockchain 

Blockchain is a technological protocol known also as Distributed 
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Ledger Technology (DLT) is a public ledger, where groups of transactions 

or events are recorded and stored in a chain, these transaction groups are 

called blocks and are ordered on the chain by transaction time. Later blocks 

are appended to the end of the chain, while maintaining the hash of the 

previous block, so blockchain enables data to be exchanged directly 

between different participant - known also as nodes or ledgers - of the chain 

without interaction of any intermediaries  (Inghirami, 2020)  (Liu et al., 

2019). 

Blockchain technology is a way to structure data without the need for 

a central authority. A blockchain is a distributed database that hosts a 

continuously growing number of records. The database stores records in 

blocks and each block is chained to the next one in chronological order 

using a cryptographic signature; as a result, records cannot be revised, and 

any attempted changes are visible to all participants. This process allows 

the blockchain to be used as distributed ledgers, which can be used by 

anyone with the appropriate permissions. It can also spread across multiple 

locations, countries, or organizations (Young, 2017). 

Blockchain technology has gone through three generations of 

technological development (Swan, 2015):  

Blockchain 1.0 is currency, the deployment of crypto-currencies in 

applications related to cash, such as currency transfer, remittance, and 

digital payment systems.  

Blockchain 2.0 is contracts, the entire slate of economic, market, and 

financial applications using the blockchain that are more extensive than 

simple cash transactions: stocks, bonds, futures, loans, mortgages, titles, 

smart property, and smart contracts.  

Blockchain 3.0 is blockchain applications beyond currency, finance, 

and markets—particularly in the areas of government, health, science, 

literacy, culture, and art. 

 

2.2 Types of blockchain: 

There are three types of blockchain technology, public blockchain, 

private blockchain and hybrid blockchain: 

2.2.1 Public and permission-less blockchain: The first blockchain 
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development was permission-less and hosted the Bitcoin cryptocurrency, a 

non-fiat currency, offering a disintermediation mechanism to safeguard trust 

between transacting parties, decentralizing and distributing transparent 

ledgers of transaction data (Helliar et al., 2020). All transactions in these 

blockchains are public, and no permissions are required to join these 

distributed entities (Young, 2017) and anyone can join the network and 

read, write, or participate within the blockchain. Data on a public 

blockchain are secure as it is not possible to modify or alter data once they 

have been validated on the blockchain. Bitcoin and Ethereum are well-

known examples of a public blockchain (Vijai et al., 2020) However, it has 

some Disadvantages, for example, a permission-less blockchain, such as 

Bitcoin, has a speed limit in processing large volumes of transactions, 

which constrains its large-scale application as compared to the existing 

payment systems such as Visa and Mastercard. Also, business owners have 

concerns that distributed ledgers might compromise business secrets (Liu et 

al., 2019). 

2.2.2 Private and permissioned Blockchains: A permissioned blockchain 

refers to a type of blockchain with restrictions in its membership and 

control procedures (Liu et al., 2019), meaning it operates like a centralised 

database system of today that limits access to certain users. Private 

Blockchains have one or multiple entities that control the network, leading 

to the reliance on third parties to transact. A well-known example would be 

hyper-ledger (Vijai et al., 2020). On one hand, with appropriate deployment 

of access-control layers, a permissioned blockchain has a greater potential 

to maintain privacy and fit business governance needs than a permission-

less blockchain .On the other hand, a centralized agency with override 

privileges is allowed in a permissioned blockchain and might undermine the 

credibility of the blockchain (Liu et al., 2019). 

2.2.3 Consortium (Hybrid) blockchain: This blockchain structure can 

consist of a few organizations. In a consortium, procedures are set up and 

controlled by the preliminary assigned users (Vijai et al., 2020) which 

allows for different blockchain (public or private) to communicate with 

each other, enabling transactions between participants across blockchain 
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networks (Young, 2017) 

To choose the appropriate type of blockchain, whether or not needing this 

technology. The economic institutions must answer this questions as 

illustrated in this figure 

Fig N° 01: Does we need Blockchain ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: (Deloitte, 2017) 
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2016) The most well-known area of application of the blockchain is 

cryptocurrencies as we will see below, but it is also having growing 

applications : 

2.3.1 Cryptocurrencies: Cryptocurrencies is the label that used to describe 

all networks and mediums of exchange that uses cryptography to secure 

transactions-as against those systems where the transactions are channeled 

through a centralized trusted entity (Crosby et al., 2016). The most well-

known area of application of the blockchain is cryptocurrencies, There are 

hundreds of cryptocurrencies, of which Bitcoin - known as BTC when 

traded in transactions or exchanges - is the first and largest, this 

crytocurrency was introduced in paper published in 2008 by Satoshi 

Nakamoto, it was a concept of a decentralized trustless peer-to-peer digital 

currency.  It was not issued and backed by a central authority, but by 

automated consensus among networked users (Abreu et al., 2018) The 

background of Bitcoin is the blockchain technology, a distributed ledger 

which contains the details for every record processed since the very first 

one.  

The validity and authenticity of each transaction are protected by digital 

signatures resorting to cryptography, thus the denomination cryptocurrency  

(Abreu et al., 2018).  

Bitcoin prices rose rapidly and more cryptocurrencies appeared, 

almost daily, and Bitcoins became headline news (Helliar et al., 2020). 

Adding to the Bitcoin cryptocurrency, the Litecoin blockchain was 

launched in 2011 followed by Ripple in 2012, and others like Dogecoin, 

NXT, Peercoin,… 

2.3.2 Cryptoassets: 

Cryptoassets are digital assets in which cryptographic techniques are 

used to regulate the generation of units of an asset and to verify the transfer 

of those units between parties in a decentralized way. The original 

developers of cryptoassets were FinTech startups. A decade after the 

emergence of Bitcoin, a boom in both number and type of cryptoassets has 

taken place (Dimitropoulos, 2020). 

2.3.3 Smart contracts: A smart contract is a contract between two or more 
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parties electronically programmable by a computer and there execution will 

be automatically via its blockchain, based on the occurrence of events as 

encoded within the contract, Smart contracts are trustless, autonomous, and 

self-sufficient. Instead of reinventing contractual relationships, smart 

contracts are making their formation and performance more efficient, cost-

effective, and transparent (Inghirami, 2020). Blockchain accommodates 

smart contracts by embedding programming code. These programs can 

execute transactions and create corresponding ledger entries when certain 

contract conditions are triggered. Self-executing smart contracts allow 

timing of ownership transfers from one party to another in a decentralized 

environment (Liu et al., 2019). 

2.3.4 International settlement. The existing international currency 

exchange model is mainly through the accession to Society for Worldwide 

Interbank Financial Telecommunication (SWIFT). In Ripple system, which 

is a distributed financial technology based on blockchain technology that 

enables banks to send real-time international payments across networks. In 

Ripple, both real and virtual currencies can be exchanged and transferred 

(Zhiyong Li, 2017). 

2.3.5 Trade finance. Blockchain technology could bring the advantages of 

automation to trade finance by using cryptographic keys and multi-

signature wallets, this can create a replacement for traditional trade finance 

based on physical documents, which are stored on the blockchain as a 

Smart Contract. The document is updated by blockchain transactions as it 

moves through the steps of the trade process (Inghirami, 2020). 

2.3.6 Capital markets. The exchange is a market for securities 

transactions, and it needs a transaction registration institution. Because of 

the features, such as non-modifiable, shareable, anonymous, open source, 

economic. Hence, an application of blockchain in the securities transaction 

can notably improve the efficiency of securities registration, issuance, 

transfer, and delivery (Zhiyong Li, 2017).  

The application of the blockchain having growing applications in 

other industries including (Nicolò, n.d.): big data analysis, Internet of 

Things (IoT), supply and distribution chain, risk management, copyright 

management, health, public services, security services,… 
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2.4 Cost of Implementation: 

Based on cost-benefit analyses, organizations will decide whether, to 

what extent, and how they will adopt blockchain (fig n°01). We provide a 

list of explicit and implicit costs of adoption for organizations to consider 

(Liu et al., 2019): 

• Cost of implementing and maintaining a blockchain. 

• Repetition and competition between an existing ERP system and a 

blockchain. 

• Reconciliation between records on a blockchain, other reports, and 

physical existence. 

• Potential information leakage to outsiders, including business 

competitors and customers. 

• Obstruction from managers due to externality of increased 

transparency. 

3. Blockchain Technology in Accounting 

The traditional accounting practice comprises of the financial records 

in private ledgers and relies on accountants to reconcile them against those 

maintained by the third party counterparts. Records are stored in a 

centralized location, be it a collection of spreadsheet files or the database of 

an accounting software application (Vijai et al., 2020). Blockchain is an 

accounting technology, it is concerned with the transfer of ownership of 

assets, and maintaining a ledger of accurate financial information (Vijai et 

al., 2020). Blockchain technology may represent the next step for 

accounting, instead of keeping separate records based on transaction 

receipts; companies can write their transactions directly into a joint register, 

creating an interlocking system of enduring accounting records. Since all 

entries are distributed and cryptographically sealed, falsifying or destroying 

them to conceal activity is practically impossible (Inghirami, 2020).  So the 

most significant effect of blockchain for accounting will be to eliminate the 

very basic data inputting and transaction processing work associated with 

bookkeeping. With smart contracts able to execute transactions day-to-day 

interaction, also accountants will need to consider the implications of real-

time data since blockchain will simultaneously update once new 
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transactions are entered into them and distributed—potentially eliminating 

the need for laborious month or year-end closure practices(Conway & 

Byrne, 2018).  

To explain the notion of Blockchain-based accounting some 

researchers use the term Triple-Entry Accounting which is described as an 

enhancement to conventional double entry accounting where the accounting 

entries of the involved parties are cryptographically sealed by a third entity 

(Inghirami, 2020). 

3.1 Triple-Entry Accounting Using Blockchain Technology: 

Modern and today financial accounting is based on a double entry 

bookkeeping system, a credit/debit mechanism where any entry in an 

account demands a corresponding entry to a different account. The 

mechanism of double entry bookkeeping has provided the reliable 

accounting needed within the enterprise to support the growth of firms since 

being first documented by Luca Pacioli in 1494 (De Oliveira et al., 2017). 

In contrast to the classical double entry, Yuji Ijiri in 1986 introduced triple 

entry accounting, in which he proposed that in addition to the debit and 

credit entries, a third layer of entries called trebit should be included with a 

new set of accounts to explain changes of income. The idea of such a 

‘triple-entry bookkeeping’ system is to provide more momentum financial 

information to the organization, enabling better strategic decision-making 

(Cai, 2019). 

In a conceptual framework, the digitally signed receipt can represent a 

new challenge to double entry bookkeeping. The cryptographic invention of 

the digital signature gives a strong evidence to the receipt, and reduces the 

accounting problem to one of the receipt's existence. This problem is solved 

by sharing the records and make each of the agents has a good copy (Grigg, 

2010). The triple entry accounting was more recently popularized when Ian 

Grigg associated it with blockchain technology. Since the Blockchain is 

immutable to any data amendment it is impossible to falsify or delete the 

written accounting entries (Inghirami, 2020). The implementation of Triple 

Entry Accounting will in time evolve to support patterns of transactions, 

what has become clear is that double entry does not sufficiently support 

these patterns, as it is a framework that breaks down as soon as the number 
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of parties exceeds one. Triple entry is not widely understood, nor are the 

infrastructure requirements that it imposes well recognized (Grigg, 2010).  

In processing terms, it falls short. Double entry book keeping fills in 

the processing gap, and thus the two will work better together than apart. In 

this sense, our term of triple entry bookkeeping recommends an advance in 

accounting, rather than a revolution (Grigg, 2010). 

In conclusion, the triple entry bookkeeping contributes to more 

transparency, trust, assurance, reconciliation and future reference 

(Gröblacher & Mizdraković, 2019). 

3.2 Benefits of Blockchain Based Accounting  

The application of Blockchain technology in accounting result to many 

advantages as the following (Vijai et al., 2020): 

• Faster Processes of record transaction in real time. 

• High security of transactions with the use of data encryption 

signature, which make blockchain a tamper-proof and help to reduce 

internal fraud  

• Transparency by allowing blockchain’s users to view all transactions 

on the operating system.     

• Simplification in auditing with quick access for books with 

automated audit trail which reduce an audit’s time and cost  

• Automation such as self-executing smart contracts.   

Also blockchain technology can provides cost reductions by eliminating 

third-party verification. 

4. The Algerian Financial Accounting System and the Blockchain: 

In the framework of achieving compatibility with international 

accounting standards and international financial reporting standards 

(IAS/IFRS), the Algerian financial accounting system has introduced 

according to Law No. 07-11 of November 25, 2007. In order to adapt the 

financial accounting system to international practices that depend on 

information technology, the legislator issued Algerian Executive Decree 

No. 90-110 of April 7, 2009, specifying the conditions to maintain financial 

accounting through information technologies using computers. Algeria has 

begun implementing the financial accounting system, starting January 01, 



 

 ABDELOUAHED Mohamed 
 

392 

2010.  

Given that electronic transactions are required, the Algerian legislator 

issued Law 04-15 of February 01, 2015 setting out the general rules for 

digital signature and certification,  

In the Finance Law 2018, the Algerian legislator referred for the first 

time to the most important applications of blockchain technology, which are 

virtual currencies (cryptocurrencies). He established the law No. 17-11 of 

27 December, 2017 that defined cryptocurrencies as a virtual currency in 

which is used by Internet users over the Internet, and it is characterized by 

its absence Physical support such as coins, banknotes, and payments by 

check or bank card (The, Official Journal, 2017) 

 

Although the Algerian financial accounting system did not refer to any 

blockchain application, it does not contradict it, because as we see below, 

this system is essentially based on the international accounting standards 

and international financial reporting standards (IAS/IFRS). The IFRS 

Interpretations Committee (IC) has developed the method of accounting 

treatment for the main application of blockchain, and concluded that IAS 2 

(Inventories) applies to cryptocurrencies when they are held for sale in the 

ordinary course of business. If IAS 2 is not applicable, an entity applies IAS 

38 to holdings of cryptocurrencies (Gaap, 2009).  

4.1 Advantages of Blockchain Application on Algerian Financial 

Accounting system: 

4.1.1 Transparency of accounting transactions: According to the article 8 

of the law 08-156 the information contained in financial statement must be 

transparent (The, Official Journal, 2008). All data in the blockchain is open 

to everyone. In addition to the invisible private information of both parties 

to the transaction, everyone can query the entire network data in the 

blockchain database through a public port (Cheng & Huang, 2019). 

Blockchain’s transparency gives visibility to all accounting transactions for 

approved users, and this may decrease accountants and auditors work with 

sampling and validating transactions.  

Blockchain could enable a real-time, verifiable, and transparent 

accounting ecosystem.  
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4.1.2 Digitalization of signed receipt: Article 01/02 of Law 15-04 defines 

the digital signature as an electronic data in electronic form attached or 

logically linked to other electronic data used as an authentication method. 

Also in the article 07 of the same law defines the described digital signature 

as a normal electronic signature that fulfills some of the requirements 

mentioned in the article, and in particular that it be created on the basis of a 

described electronic certification certificate.(The, Official Journal, 2015). 

The digitally signed receipt, with the entire authorization for a transaction, 

represents a dramatic challenge to double entry bookkeeping at least at the 

conceptual level. The cryptographic invention of the digital signature gives 

powerful evidentiary force to the receipt, and in practice reduces the 

accounting problem to one of the receipt's presence or its absence (Grigg, 

2010) (The, Official Journal, 2015). 

4.1.3 Reduction of time seizures for the accountant: If the Blockchain as 

such does not allow a reduction in accounting entries, the implementation 

of smart contracts could eventually allow it. Indeed, for example, recurring 

transactions with suppliers and customers, payment and then the receipted 

invoice, could be easily managed by this technology using smart contracts. 

The automation of these tasks could also make it possible to avoid a very 

large recurring correction work in the accountants such as errors on invoice 

numbers, transfers entered that do not correspond to the amounts 

invoiced,… (Desplebin et al., 2019) 

4.1.4 Securing accounting data: 

Each node or a ledger of the blockchain has a full record of the data 

that has been stored on the blockchain since its inception. If a single node is 

attacked, other nodes can still work as usual and even if the data of a single 

node is tampered with later, other nodes in the whole network fail to verify 

the transaction, and the data will not be written into the account book of any 

node, which makes the data untamperable. (Cheng & Huang, 2019).  

 

4.1.5 Real-time update 

The data is updated across the network in real time, if any activity 

occurs at any node in the blockchain system, it will notify the other nodes 
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by broadcasting the entire network. The economic activity data will also be 

stored in the account book of the current node and then automatically 

copied and stored in the ledger of other contract accounts. In other words, 

all users of the entire network supervise economic activity in a timely 

manner, thus avoiding problems as they occur(Cheng & Huang, 2019). 

4.1.6 Data traceability 

This feature guarantees the traceability of data, each node on the 

blockchain system has all the data within a chronological order since the 

system was created, which is convenient for managers and supervisors to 

trace the entire network data according to the timestamp at any node 

(Cheng & Huang, 2019). 

4.1.7 Trustless accounting operations: 

Trustless means that the participants involved in the system do not 

need to know or trust each other or a third party. The Blockchain as a 

source of trust can also be extremely helpful in today’s accounting 

structures. It can be gradually get integrated with typical accounting 

procedures, starting from securing the integrity of records, to traceable audit 

trails (Inghirami, 2020). 

4.2 Limits of Application of Blockchain n Algerian Financial 

Accounting System  

As we see before, blockchain is a promising technology; however, 

there are some limits and risks due the application of this technology. 

4.2.1 Incompatibility of accounting software to blockchain technology: 

Most accounting softwares are not compatible with blockchain technology. 

So even if organizations are ready to put in this technology, record- keeping 

softwares probably are not interested in playing along. Adoption will 

require purchase of cloud-based accounting services as they become 

available, and possibly hiring a blockchain developer to create custom user 

interfaces for your firm. As more and more blockchain accounting 

platforms emerge to fill this new market, cost-effective solutions will help 

reduce the need for custom-designed blockchain (Vijai et al., 2020). 

4.2.2 Government Regulations:  

The world of blockchain is still autonomy, to avoid illegal activities it needs 

regulations and laws, specially the cooperation of different countries, when 
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international trade occurs. In Algeria, the main application of blockchain in 

which is cryptocurrencies has been totally prohibited as mentioned in 

financial law of 2018 (The, Official Journal, 2017)” The purchase, sale, use, 

and possession of so-called virtual currency are prohibited".  A virtual 

currency is one used by Internet users over the Internet.  It is characterized 

by the absence of physical support such as coins, paper money, or payments 

by check or credit card.  

Any violation of this provision is punishable in accordance with the 

laws and regulations in force. 

4.2.3 Changing the way and the behavior of accounting:  

Changing the double entry system to triple entry system is a one of the 

highest challenges to the actual Algerian financial accounting system.  In 

the world of non-tangible trusted third parties introduced by blockchain, 

both accountants and customers need to get used to the fact that their 

electronic transactions are safe, secured and complete (Crosby et al., 2016). 

4.2.4 Scaling:  

Scaling blockchain systems also presents a challenge for accounting 

financial system users, as it is very important that blockchain systems can 

scale efficiently as the number of transactions increase (Walsh et al., 2020). 

For example first executing a blockchain transaction need to have to go 

through downloading the entire set of existing Blockchain and validate 

before executing this first transaction. This may take hours or longer as the 

number of blocks increase exponentially (Crosby et al., 2016). 

4.2.5 Fraudulent Activities:  

Even that blockchain is a secured technology as we’ve seen that in 

advantages, given the pseudonymous nature of Blockchain transactions, 

coupled with ease of moving valuables, fraudsters  may use this technology 

for fraudulent activities like money trafficking. That said, with enough 

regulations and technology-support, law enforcement agencies will be able 

to monitor and prosecute these individuals (Crosby et al., 2016). 

5. CONCLUSION  

From what we have seen above, blockchain technology can 

revolutionize accounting. It has the ability to change the practices and skills 
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of future accountants by giving accounting processes greater transparency 

and credibility with the possibility of tracking information in real time 

through real-time update and thus reducing accounting processing time and 

facilitating audit procedures. The use of distributed bookkeeping can 

effectively avoid the disadvantages of double traditional bookkeeping, 

thereby significantly improving the efficiency and accuracy of 

bookkeeping. 

The adoption of blockchain technology to the financial accounting 

system can bring it all the positives we have mentioned before. However, 

given the limitations of application in real world, blockchain technology 

remains disabled because of the complete lack of implementation 

conditions. The incompatibility of accounting applications that support this 

technology, conflicts of some blockchain applications with the current 

legislative laws, technological delays in Algerian economic 

organizations,… in addition to the aforementioned flaws, all this reasons 

limiting the possibility of exploiting this technology in accounting at least 

for time being. 
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