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

هٍئت انتحرٌر
 -أ /بىجهخت ابراهٍى

-د.بىفبتح بهقبسى

 -أ /شنبفً يىالي

-د .فتحً يىنىد

 -د.طهحت يحًذ

 أ /جخٍىة انطبهرانتذقٍق وانًراجعت

انتذقٍق انهغىي

أ .قطىفً ٌبسٍن

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

انهٍئـــــــــــــــــــت انعهًٍـــــــــــــــت نهًجـــــــــــــــــــهت
أ .د .ملدم عبحراث
أ .د  .غىىف غعيب

جامعت ألاغىاط
جامعت بىمزداص

أ .د .كزيش ي محمد جمىعي

جامعت غزداًت
د .علماوي أحمد
جامعت وركلت
جامعت ألاغىاط
د  .بً ثابذ عالٌ
جامعت البليدة
جامعت اإلاطيلت
د .للليطي ألاخضز
جامعت ألاغىاط
جامعت الجلفت
د .كػام إضماعيل
جامعت وركلت
جامعت وركلت
د  .بىسيد عؿام
جامعت وركلت
جامعت ألاغىاط
اإلادرضت العليا للخجارة د .مخلىفي عشوس
جامعت اإلاطيلت
د .ؾالح محمد
جامعت جيارث
د .الحاج كىيدر كىريً جامعت الػلف
جامعت اإلالً فيؿل
الطعىدًت
جامعت غزداًت
جامعت جىل ـ ــىس 3فزوطا د .خىيؼ ًىضف
جامعت الػلف
د .فحروس سروخي
جامعت جيارث
د.سهزة علي بني عامز جامعت ألاردن
جامعت ألاغىاط
ج ـ ـ ــامعت جي ــارث
د .خ ـ ــالد ححرع
جامعت ألاغىاط

أ .د  .هماٌ رسيم
أ .د .فزحي محمد
أ .د  .إلياص بً الطاس ي
أ .د .ضليمان هاؾز
أ .د .بزاق محمد
أ .د  .غزيط عابد
أ .د  .كىدوس عبدالىزيم
أ .د .جىمي هىثز
أ .د .غزيط عابد
د .بً بزطاٌ عبد اللادر
أ .د  .رمضاوي لعال

د .حاهمي بىحفـ
د .طىيطي مؿطفى

جامعت وهزان2
جامعت البىيزة

أ.د مىؿىري الشيً
د.البػحر عبدالعالي

جامعت البليدة
جامعت ألاغىاط

د .طيبي حمشة
د .داوود ضعد هللا

جامعت ألاغىاط
جامعت الجشائز3

د.واجب هزيم

جامعت وهزان

د .بً البار امحمد

جامعت اإلاطيلت

د.هجيت ضحان

جامعت الجشائز 3

د.هؿحر أحمد

جامعت الىادي

اإلازاض ـ ـ ـ ــالث و الاضخفط ـ ـ ــاراث:
جبعث جميع املساطالث والاطخفظازاث إلى
البرًد إلالكترووي للمجلت 8
eco.elmaqrizi@cu-aflou.dz

كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـىاعد اليػ ـ ــز باإلاج ـلـ ـ ـ ــت
جيشس مجلت املقسيصي الابحاث و الدزاطاث العلميت غير امليشىزة مً قبل  ،في جميع جخصصاث العلىم
الاقخصاايًت واملاليات و الخجازيات و علاىم الدظايير  ،و باللغااث الاالالث  :العسبيات ،الفسوظايت و الاهجليزًات  ،و
التي تهخم بالدزاطاث الاقخصايًت واملاليت وفق الشسوط الخاليت:
ً .1سطل املقال فقغ الكتروهيا إلى مدًس املجلت ،في حدوي  02صفحت مً حجم ()02*15بهامش
الصفحت مً الاعلى  1و الاطفل  1.1طم و مً اليمين  1.3طم و مً اليظاز  1.3طم.
ً .0كخب املقال باطخخدام  ، Microsoft Wordوبخغ(  )Sakkal Majallaللعسبيت بحجم خغ
 ،12و) Times New Roman (Titres CSللفسوظيت و الاهجليزًت ،و بحجم خغ  ، 12و بمظافت بين
ألاطعس ، 1.13و العىاويً الفسعيت جكخب با Gras؛
 .1جخضمً الىزقت ألاولى  ،العىىان الكامل للمقال (خغ  Sakkal Majallaبحجم خغ  ،)14اطم
الباحث و زجبخه العلميت و املؤطظت الجامعيت الخابع لها  ،العىىان الالكترووي؛ و ملخصين للمىضىع في
حدوي  80كلمت أو  05اطعس ،احدهما بلغت املقال و الالاوي بئحدي اللغخين الاخسيخين؛
 .2جدويً املساجع ًكىن في آخس املقال وباعخماي أطلىبAmerican Psychological Association 8
) ،(APAوفق ألاصىل العلميت؛
 .3جسقم الجداول وألاشكال حظب وزويها في متن املقال؛
 .4جخضع كافت املقاالث املسطلت إلى املجلت للخقييم العلمي املىضىعي ،و ًبلغ الباحث بىديجت الخقييم ،أو
الخعدًالث التي جعلب مىه ،و ال ًمكً للباحث الععً في هخابج الخقييم.

.5
 .6جصبح املقاالث امليشىزة ملكا للمجلت ،فال ًجىش إعاية وشسها في مجلت أخسي أو اطخعمالها في أي
تهميش محخىي املقال ًكىن بئطخعمال )،American Psychological Association (APA

ملخقى؛
 .7املجلت غير مظؤولت عً أًت طسقت علميت جخضمنها املقاالث امليشىزة وهره ألاخيرة ال حعبر إال عً
أزاء أصحابها؛
 .12للخفاؾيل أهثر حىٌ غزوط اليػز وؤلاطالع على مخخلف أعداد اإلاجلتً ،زجى سيارة اإلاىكع
الزابط الخالي https://www.cu-aflou.dz/index.php?p=journal/show&&id=2 3
ً .11حق لهيئت الخحسيس إجساء بعض الخعدًالث الشكليت على املقال املقدم متى لصم ألامس يون املظاض
باملىضىع؛
مالحظت  8هيبه على أن أي مقال ًخالف شسوط اليشس ال ًؤخر بعين الاعخباز ،وهيئت املجلت غير معىيت
بئعالم صاحب املقال برلك .
حلىق اليػز محفىظت للمجلت

الافخخاحيت
بطم هللا الزحمً الزحيم والحمد هلل رب العاإلاحن الذي بفضله جخم الؿالحاث
ها هحً اليىم هضع بين ًدي القازا عديا جدًدا للمجلت طاعين إلى وشس الفكس في
ميدان الاقخصاي  ،ليخعمق البحث العلمي لدي املخخصين ،وحشيع ثقافت الظياطت
الاقخصاي واملاليت في املجخمع،.
وإذ هجد في ظياث هرا العدي  -باإلضافت إلى إلاطهاماث ألاخسي ذاث القيمت العلميت بحالا
ًدىاول اليقظت الظياحيت في الجصابس أطاض خلق مىازي مظخدامت وشياية العىابد الجبابيت
على اعخباز ان الخصيىت العمىميت في جساجع مىر اهخفاض اطعاز الىفغ ،واخس ًخعلق
قياض عالقت مخعلباث هظام إلايازة البيئيت ظبق مىاصفت  ISO14001باألياء البيئي في
املؤطظاث الىفعيت باإلضافت الى مىضىع الخىميت املحليت في ظل الحكم الساشد بين الىاقع
و املأمىل .
ومهما ًىً مً عمل ،وطؤٌ هللا الخىفيم والعىن لخدمت العلم ووػز اإلاعزفت العلميت
رئيظ الخحزيز
د .كطاف عبداللادر
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1

د /بً جلىٌ خالد
د/بييت محمد
د/بعلي حمشة
جامعت كاإلات–الجشائز
جامعت كاإلات – الجشائز جامعت كاإلات – الجشائز
الالياث الداخليت لحىهمت الػزواث همدخل للحد مً الفطاد اإلاالي والاداري

18

د/مدوي ضاميت
د/كزيش ي هجزة
جامعت فزحاث عباص-ضطيف -1
جامعت فزحاث عباص-ضطيف -1
اليلظت الطياحيت في الجشائز أضاص خلم مىارد مطخدامت وسيادة العىائد الجبائيت

12

– دراضت حالت الجماعاث اإلاحليت (البلدًت).
ط.د /خالدي عؿام

ط.د /ضاميت خليفي

جامعت مطيلت – الجشائز

جامعت مطيلت– الجشائز

حىهمت الػزواث في محزان الخىجهاث والخطبيلاث الدوليت

31

ط.د /ضالف عشوس
جامعت محمد خيضز بطىزة – الجشائز
الاضدثمار في رأص اإلااٌ البػزي وواكعه في اإلاؤضطاث الجشائزيت

44

د .ركيت حدادو
د .دالٌ غخىح
اإلازهش الجامعي بآفلى -الجشائز
اإلازهش الجامعي بآفلى -الجشائز
آلاثار الاكخؿادًت و الاجخماعيت للفطاد اإلاالي في الجشائز و اضتراجيجياث ميافحخه.

85

ط.د /راضيت مطعىد
جامعت العزبي جبس ي -جبطت – الجشائز
ؤلاطار العلمي والعملي لحىهمت اإلاؤضطاث الاكخؿادًت

112

ط.د .هىارة محمد
جامعت الجشائز  – 03الجشائز
كياص عالكت مخطلباث هظام ؤلادارة البيئيت طبم مىاؾفت  ISO14001باألداء البيئي في

104

اإلاؤضطاث الىفطيت دراضت حالت مؤضطت ضىهاطزان .
د/كزوهل ـ ــت وليـ ــد
جامعت وركلت – الجشائز

د/محجىبي هىر الهدي
جامعت وركلت – الجشائز

د/ربىح أم الخحر
جامعت وركلت – الجشائز

الخىميت اإلاحليت في ظل الحىم الزاغد بحن الىاكع و اإلاؤمىٌ دراضت جحليليت للفترة
( )2011-1221
د .بىفاجح الطيب
د .ملخيذ عبد اللادر
جامعت عمار ثليجي ألاغىاط
جامعت وهزان 1

130

أخالكياث أعماٌ الؿىاعت الطياحيت والفىدكيت –حالت الجشائز-

168

د.جلي محمد اضالم
جامعت وركلت – الجشائز

د.طيبي رجيبت
جامعت وركلت – الجشائز

العىامل اإلاؤثزة على جىدة اإلازاجعت الخارجيت مً وجهت هظز محافظي الحطاباث في

161

الجشائز(دراضت ميداهيت لعيىت مً محافظي الحطاباث لىالًاث الجىىب الجشائزي)
د/مزاهش ي عبد الحميد
د/مفزوم بزودي
جامعت غزداًت – الجشائز
جامعت غزداًت – الجشائز
Evaluation de maturité d’alignement stratégique des
technologies d’information et des métiers - Cas Entreprise
Portuaire de SkikdaDr. MEZHOUD Abdelmadjid Dr. ABDELOUAHED Mohamed
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Baali.hamza@univ-guelma.dz
Published: 30/06/2019

Bennia.mohamed@univ-guelma.dz
Accepted: 10/05/2019

bendjeloul.khaled@univ-guelma.dz
Received: 22/03/2019

ملخص:
ته د دددل ر د ددرة الدزاط د ددة ملعسق د ددة املو د ددارٌل طاط د ددٌة للس ا د ددة املالٌ د ددة للوظ د دداد امل د ددا املإطظ د ددا
الا تط ددادوة ،دددو ددد قعالٌ ددة الس ا ددة املالٌ ددة تد د

الوظ دداد امل ددا املإطظ ددا

د د ٌظ داز ددة خ ددا

الا تطادوة ،خٌث دل دقدول بعدؼ ججدساتا ال دم و ند سن ظدارل تد ا ادد د افساداز الوظداد املدا ،
خاضة ت املإطظا الا تطادوة.
نددات علددت دددل التؿددس ئلٌددر تد الدزاطددة دددل غددن بعددؼ الا رواخددا
علددت الع ددك جلنرو يددخ تد اتلد

د سر ددا ،غددس ز الاعت دداد

سع دداى املإطظددا الا تطددادوة ،الع ددك علددت دددوقتو ج هافٌددا املالٌددة

الباسية لتعصيس دزا ا ج اش املظإ ى علت داز ة الوظاد املا داخك املإطظا الا تطادوة.
الكلماث املفخاحيت :الس ا ة ،الس ا ة املالٌة ،الوظاد املا  ،املإطظة الا تطادوة.
جصنيف .L22 ، D73 :JEL
Abstract:
This study aims at understanding the basic concepts of financial
control and financial corruption in economic institutions and determining
the effectiveness of financial supervision in diagnosing and combating
cases of financial corruption in economic institutions, Some measures have
been presented that can contribute to reducing the spread of financial
corruption, especially in economic institutions.
In the study, some suggestions were made The most important of these
were the need to rely on electronic work in the various activities of
* املإل

املسطك :د /حمسة بعلي  ،جو ٌك Baali.hamza@univ-guelma.dz :
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بعل خ ص ؛

economic institutions and to provide financial and human resources to
enhance the capacity of the body responsible for combating financial
corruption within the institution Economic.
Keywords: Control, financial control, financial corruption, economic
institution.
JEL Calssification Codes: D73, L22.
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 .1ملدمت:
الوظاة

عد الس ا ة

جدازية ال ا ة داخك سغلب املإطظا

الا تطادوة ،قهم د ثك

الاختباز ا اقٌقخ لوعالٌة ع ك جداز ت ئفجاش ردال ال م دل التاؿٌـ ل ا قازفتها ن النتاةج
املدققة ،فظسا لوجود عنطس زسض املاى ت املإطظة الا تطادوة ،فجد سن جداز داجة ئ ت جود
الس ا ة املالٌة لأخد سفواع الس ا ة ،خٌث اهك الس ا ة املالٌة ئخدى د ا س القواعد طاطٌة
ملسا بة خسلة

جداز العلٌا

واى عسقة ؾس افوا ا س اطسث ازرا خظب ردال املظؿس

داخك املإطظة ،عنى ع ك علت غ ان اطتادام س واى

تلها املإطظة نوات قعالٌة نن

الافدساقا

التجا شا املالٌة ال م و ن سن دددث

التبروس ،اإلغاقة ئ ت د زرا ت

ٌظ اتل

داخك املإطظة ،ل را علت املإطظة عصيس د ز الس ا ة املالٌة ملداز ة اتل
ذلو

خالى غن طٌاطة شا لة

افساازرا ،قػع

تها لة لساال اتل

سج ص الس ا ة املالٌة داخك املإطظة

ظوارس الوظاد املا ،
دا لة نن

املاالوا املالٌة

طباب ال م دإدي ئ ت افسااز اتل

ظارس الوظاد املا .
نات علت ا طبق و ن ؾسح السظاؤى السةٍس م التا :
ا دى قعالٌة الس ا ة املالٌة ت

ٌظ خا

الوظاد املا ت املإطظا الا تطادوة؟

سجك عا جة ررة جشهالٌة ازدأونا سن فقظل ررة الدزاطة ئ ت جالجة دا ز ه :
س  :الس ا ة املالٌة
جافٌا :الاؾاز النظسي للوظاد املا
جالثا :د ز الس ا ة املالٌة ت

ٌظ خا

الوظاد املا املإطظا الا تطادوة

 .2الركابت املاليت:
.2.2مفهوم الركابت:
 -و ن د د د عسي د د د

الس ا د د ددة أجهد د ددا:ا قازف د د ددة النتد د دداةج الوعلٌ د د ددة د د ددن ا ؿ د د ددـ ،اداد د دداذ جج د د دساتا

التصاٌدٌة عند ا دهون االوة لتلو ا ؿـا (س و طؿوى ،9119 ،ضودة .)945
ل ا عسل الس ا ة أجها :ادنؿوي علت التدقق ا ئذا مدان مدك يد مت ودددث ؾبقدا لا ؿدة املوغدوعة،
التعلٌ ددا الطددادز املبددادب املعت ددد  ،سن غسغ د ا رددو جشدداز لنقدداؽ الػددع

خؿددات قطددد

عا جتها نن دنساز خد ثهاا (كامل و حامد ،2006 ،صفحة .)74
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عن ددم الس ا ددة سوػ ددا :اع لٌ ددة دنظ ددٌل غ ددبـ ع دددوك يا ددؿة التنظٌ ٌ ددة ؿسيق ددة د ددإدي ئ ددت
دن ع لٌدة التاؿدٌـ الاطدروادٌي ،

املظاعد ت افجاش رددال ،دبددس الس ا دة الوعالدة دالرما

قه ددم دص دف ددا ايط دداض ال ددري و ددتل ن ددات علٌ ددر سا ب ددة الافدساق ددا
دنوٌددر ا ؿددـ الاطددروادٌجٌة ،دٌددث د ن د جداز د
دددى جددود

جج دساتا ال ددم د ددتل ب ددسع

عسقددة دددى القدددم ت د دنوٌددر ا ؿددـ

دات ،ددا ه د التعدددوال س الت ت دوا ال ددم وجددب ئجسا هددا سو د رددرة التعدددوال ا

(حنفي  ،2006 ،صفحة .)393
 ل ددا ا ددتو الس ا ددة ئ ددت ع لٌ ددة التدق ددق د د افج دداش ر دددال املسط ددو ة نواو ددة ،الناد د عد دعو اتها ،الع ك علت درلٌل ا ت س ص ى ت ن (غاز يباري ،2006 ،صفحة .)63
خالى ررا التعسي فجد سن ع لٌة الس ا ة دسلص علت س سي :
ى :التدقق

دى افجاش ردال املددد ظبقا نوات قعالٌة.

الثايخ :النا ع العوا ك ال م طار ت ت ددقٌق س عدم ددقٌق ررة ردال.
.2.2أهميت الركابت:
دظ ددس سر ٌ ددة الس ا ددة ا ااج ددة ئلوهددا فسٌج ددة لت ددواقس العدو ددد د

طددباب ذل ددو عل ددت الند ددو الت ددا

(الصحن و المصري ،1997 ،الصفحات :)308-307
 سن رناك داة ا قجو ش نٌة تن الو ت الري وتل قٌر دددود ردال ا ؿـ الو ت الريوتل ت دنوٌررا ،خالى ررة الورو د وددث ظس ل غتو تو عة ظبب افدساقا ت الافجاش
ع

دات املسغوب قٌر ،رنا دظ س د ز الس ا ة ت دددود الافدسال ادااذ ججساتا الالش ة

للقػات علوها ،قاملإطظة ع ك لنظام وتوح علت البٍئة ال م دت تم الت تو املظت س ت
عناضسرا ثك الت توا الا تطادوة ،الظٌاطٌة ،الاجت اعٌة دطسقا املناقظتن ،سي تو
ت ررة العوا ك د وإجس علت توا ت النتاةج املسغو ة؛
 -عاد ا داتل

سردال التنظٌل ع سردال قساد العا لتن داخك ررا التنظٌل ،قتو عا

قساد سرداق ل ال

طٌة د دتعازع ن ا ظعت املإطظة ئ ت ددقٌقر،

الس ا ة الوعالة ظعت ئ ت غ ان سن ع ك قساد وج ا سطاطا ت املقام

جل قان

ى فدو ددقٌق

ردال التنظٌ ٌة ،النظام الس ابخ الوعاى رو الري ودقق املواة ة تن ررو النوعتن
ردال خ ى وقلك

النماع التعازع تن قساد املإطظة.
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بعل خ ص ؛

.2.2الركابت املاليت:
 .2.2.2حعريف الركابت املاليت:
عددسل الس ا ددة املالٌ ددة عل ددت سجه ددا:ا ساجع ددة الع لٌددا املالٌ ددة ال ددم دت ث ددك ت د ساجع ددة املط ددس قا
جو دسادا خ ددالى اط ددسث ازرا اط ددرودادرا اط ددت ساز للتدق ددق د سن د دددقق
لا ؿددة ثلددة تد املواشفددا النقدوددة ،سن الافدساقددا

ددواى النقدو ددة و ددتل ؾبق ددا

ددد عو جددت سطددبا ها تد الو دت املناطددب خ ددى ظددتو

الناخٌة املالٌة د ن اامك سن ودظ اطسث از املاى للوضوى ئ ت سلبو لواوةا (أبو

املإطظة ناجح

حمدال علي و الموسوي ،2001 ،صفحة .)334
وتضح

خالى التعسي

سن رناك عال ة وية تن التاؿٌـ املا

ودقق التاؿٌـ املا سرداقر الل ون

الس ا ة املالٌة ،ئذ

د ا رون نظام ز ا ة قعاى ،ل ا سن الس ا ة املالٌة دهون غتو

جدوة ئذا لل ظسند ئ ت خؿـ وغوعة طلوا ملقازفة النتاةج الوعالٌة ن ا رو اؿـ ،دددود
الافدساقا

الع ك علت عا جتها ظتقبال.

ل ددا ع ددسل الس ا ددة املالٌ ددة أجه ددا:ا دددى الر دمام الع ددا لتن ايفظ ددة املالٌ ددة املداط ددبٌة املؿبق ددة ت د
املإطظة سجنات ازطتهل يع ال لا (العتبي ،2002 ،صفحة .)279
وقطد لرلو الس ا ة املالٌة أجها:ا دقٌٌل القسازا ال م ادار باأن التاؿٌـ بعد فوعٌة
املعاوتو ال م و ن اطتادا ا لل قازفة ،لرلو قهم عتبو جصتا ن ال للتاؿٌـ املا ا.
 .2.2.2أهداف الركابت املاليت:
دت ثك سردال الس ا ة املالٌة ت العناضس التالٌة (جابر ،2004 ،صفحة :)20
-

سا بة ا ؿـ املوغوعة تابعة دنوٌررا؛

 دقٌٌل فتاةج سع اى املإطظة النظبة ئ ت ردال املسطو ة؛ -ددقٌق س ص ى دز

النوات جفتاجٌة ع ؾسيق داز ة جطسال ت ج ٌن فواح يااؽ

املإطظة؛
 -التقلٌك

ازدهاب خؿات املالٌة ع ؾسيق شياد عدد املسا بتن املالٌتن ددعٌل سفظ ة

الس ا ة الداخلٌة
 ت املإطظة؛ ادااذ ا ؿوا الالش ة إلضالح6

غاع ت الو ت املناطب بك سن دتوا ل الافدساقا .
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بعل خ ص ؛

 2.2.2مراحل الركابت املاليت:
دنؿوي ع لٌة الس ا ة املالٌة علت املساخك آلادٌة:
 2.2.2.2جحدًد املعاًير:
عد

سرل ساخك ع لٌة الس ا ة املالٌة ذلدو ين ج ٌدن املساخدك ال دم دلوهدا ددسدبـ هدا باشدس ،

قدداذا مافددت املعدداوتو غتددو د ٌقددة قددان الافدساقددا ال ددم دظ ددس عنددع الوا ددن الوعل د

التددا قددان ا ر دواح

العدال وهدون غتدو طدلٌل ،ينب د سن دهدون املعداوتو ع لٌدة ظدت د د ا ؿدـ سن ىع دك علدت دؿويسرددا
اطددت ساز ،قاملعدداوتو هد املعددد

ال ددم دقددازن ددتن ع دداى املظددتقبلٌة ا االٌددة ،دقدداض ؿسيقددة تنوعددة

النقدوة الن ٌة (أبو حمدال علي و الموسوي ،2001 ،صفحة .)333
 2.2.2.2كياش ألاداء:
ا ؿو الثافٌة ت املساخك الس ا ة املالٌة ه
غع ا ،ع ك التقٌٌل ررة دتوا

ٌاض دات الوعل

قازفتر املعاوتو الظا قة

فاخٌة الظ ولة س الطعو ة ،قالتقٌٌل وهون ط ال ئذا مافت

املعاوتو املوغوعة ؿسيقة طلٌ ة ،ئذا مافت رنالو طاةك تاخة للتددود الد ٌق لألع اى املنجص ،
لن التقٌٌل د وهون ضعبا النظبة لألياؿة ال م وطعب س وتعرز غن عاوتو طلٌ ة ل ا ،س ال م
وهون

الطعب ٌاط ا ،يتؿلب ٌاض دات ج ن املعلو ا املؿلو ة ع فواح النااؽ املا

بظسعة ت الو ت املناطب،

سجك قازفتر ن دات املتو ن لتددود واؾ الػع

القو ت

النااؽ املا
 .2.2.2.2جصحيح الانحرافاث:
رددرة ا ؿددو دددأ خ ت د سعقدداب الساددال خؿددات س الافدساقددا

دزاطددتها ددلٌل ددا ملعسقددة سطددبا ها

العوا ددك ال ددم سد ئلوه ددا ج ددل دص دداٌذ ر ددرة الافدساق ددا ال ددم ظ ددس تد د النا دداؽ امل ددا  ،يج ددب سن و ددتل
التص دداٌذ اش دسال املظ ددإ ى عل ددت جداز املالٌ ددة ،خ ددى و ددت ن

د ذل ددو وج ددب سن وو ددل يقب ددك خ ددد د

ظدإ لٌترً ،عددسل جٌددا الع ددك الدري وتو ددن ندر سن وإدوددر ،سن وجدسي دصدداٌذ الافددسال عنددد خد جددر
ين دددأختوة ددد وددإدي ئ ددت افدساقددا

تتالٌددة تد جددا

سخددسى ،ل ددا سن العددال وجددب سن وهددون قعددا ين

ا الوى النا طة دإدي ئ ت دأجٌك املاامك دسالل الطعو ا

(عفيفي ،2003 ،صفحة .)323

 .2.2.2أدواث الركابت املاليت:
دتػ

ع لٌة التاؿٌـ ت املإطظة داطٌظ دوشًن املوازد املالٌة علت الوخدا الوسعٌة

داخك املإطظة طتادا ا ت افجاش ع اى،

الناخٌة الس ا ٌة قان جداز تهتل سا بة اطتادام
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بعل خ ص ؛

(الركابت املاليت وفعاليتها في حشخيص حاالث الفضاد املالي باملؤصضاث الاكخصادًت)

ررة املاططا املالٌة هرة الوخدا  ،سفر وتل ئفوا ا نوات

وعالٌة ،لرلو طنعت د علت جالجة

سد ا للس ا ة علت املوازد املالٌة علت الندو التا :
 .2.2.2.2املوازناث الخلدًريت:
د ا ال م ظتادم علت فؿا

عتبو املواشفة التقدوسية

اطن ل سع الس ا ة املالٌة ،ك ت

ا اقٌقة سن البعؼ ووروع سن فظام املواشفة التقدوسية رو دا
لن السغل

ذلو رناك النثتو

طاطٌة لتدقٌق الس ا ة املالٌة،

خسى ال م عتبو سوػا سطاطٌة غس زية.

دا

وقطد ددد املواشفد ددة التقدوسيد ددة النقدود ددة دلد ددو ا ؿد ددة ال د ددم دو د ددح املد ددوازد النقدود ددة دبعد ددا ملطد ددادزرا
املاتلوة ،س جر اطتادام دلو املوازد النقدوة ،خالى قرو ش نٌة ظتقبلٌة ،ظاعد املواشفة التقدوسية
النقدوة ت التعسل علت حجدل التددققا النقدودة الداخلدة ا ازجدة (مصطفف لللطي ،2003 ،صطفحة

.)158
 .2.2.2.2الخحليل املالي:
ىعتبو التدلٌك املا

دا

طاطٌة للس ا ة املالٌة ين ررة الع لٌة دتػ

قازفة

ا ؿـ املوغوعة ظتوى دنوٌررا ،املقازفة تن الوروا الص نٌة املاتلوة تن املإطظا املت اجلة.
ىعسل التدلٌك املا أفر :ع لٌة دزاطة قدظ القواةل املالٌة البٌافا املناوز ع
عٌنة خالى قرو ش نٌة س قروا

اغٌة ،هدل اطتنتا بعؼ املعلو ا ع

خالى دلو الورو التنبإ نتاةج سع ال ا ع قروا

إطظة

دى دقدم املإطظة

ظتقبلٌة.

 .2.2.2.2املراجعت املاليت:
عتبو املساجعة املالٌة دا الثالثة

سد ا الس ا ة املالٌة ،يبدس الع ك افؿال ا

القواةل

املالٌة ال م وقوم املساجن ا عت اد علوها لأدلة ساة ودعل قوها زسور خوى املطاد ة علت القواةل
املالٌة ،غالبا ت ررا النوع

املساجعة وقتطس ع ك املساجن علت قدظ ا اظا ا الظارس علت

القواةل املالٌة ئ دات زسور خول ا.
 .2الاطار النظري للفضاد املالي
 .2.2مفهوم الفضاد:
عتب ددو ظ ددارس الوظ دداد ظ ددارس عاملٌ ددة اط ددعة الافسا دداز ذا ج ددر ز ع ٌق ددة دأخ ددر سبع ددادا اط ددعة
دت ددداخك قوه ددا ع ددد عوا ددك قق ددد د ث ددك ا ددهلة دو ددة ن ددر سن اط ددتال

8

الايظ ددان ت د
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البلدددان ددددد د ع لٌددة التؿددوز ت د عددد جددا

عرددوع ع لٌددة التؿددوز البنددات ت د املجت عددا

علددت

املظ ددتويتن الع ددام ا دداص يجه ددا ته دددل ئ ددت لٌ ددب املط ددااة الوسدو ددة عل ددت املط ددا ح العا ددة ؿ ددس غت ددو
ا ددس عة ،سض ددبدت ته دددد ج ٌ ددن ج ددا
ا ج ددود السا ٌ ددة ئ ددت دجوٌد د

نابع ددا

و ن د القػ ددات علوه ددا ئ

ا اٌ ددا

د خ ددالى دػ دداقس ماق ددة

د د ٌظ ظ ددبباتها دا ل ددة عالج ددا ط ددوز جرزي ددة (خضططططير

الكروي ،2015 ،صفحة .)30

 .2.2.2معنى الفضاد لغت:
زد ت لتب الل ة عد عايخ للوظة الوظاد اتقادر،

سرل دلو املعايخ:

سن الوظاد خالل املطااة ،سقظدة س ازة ،سي جعلر ووظد ،سقظد املاى ئقظادا ،سخرة ب تو
خق ،اطتوظد غد سطتطاح ،دواطد القوم ددا س ا ،ؿعوا زخام.
ج ددات ت د لظ ددان الع ددسب :الوظ دداد فق ددٌؼ الط ددالح ،دواط ددد الق ددوم :د دددا س ا دق دداؾعوا ،املوظ ددد :
خددالل املطددااة ،الاطتوظدداد خددالل :الاطتطددالح ،د

عددايخ الوظدداد سوػددا :ا جددرب القدددـ (حسططن

االمارة ،2012 ،صفحة .)12
 .2.2.2الفضاد شرعا:
الوظدداد ت د الاددسًعة ىظددت د عافٌددر د الق دسنن النددسيل الددري دنا لددر ت د نوددا لثتددو خٌددث زد
مل ددة اقظ دددا ت د خ ظددتن وغ ددعا ت د الق دسنن النددسيل ،امل دساد الوظ دداد الاددس ت د املع ددا ال

العب ددادا

عدددم اطددسٌوات زمددان الاددس ؽ ،ددد عسقددر ج ددوز الوق ددات علددت سفددر :االوددة الوعددك للاددسع دٌددث
دروك علٌر آلاجاز

ىظقـ القػات ت العبادا

(هيدوب ليلي و زعيم  ،2102 ،صفحة .)555

.2.2.2معنى الفضاد اصطالحا:
ىعسل الوظاد أفر :التداوك علت فظ ة القوافتن اطات اطتادام املنطب س الظلؿة س سدات
املظددإ لٌا

الواجبددا

طددوز غتددو طددلٌ ة ،س خ ددى ئغودداى ئر دداى سدات الواجبددا

املظددإ لٌا

هدددل

ا اط ددوى عل ددت ن دداقن صاو ددا و ط ددٌة خالق ددا للق ددافون س ط ددعٌا ئ ددت صاو ددا ددد دؿل ددب ا ع ددسع س د ددنذ
باهك باشس س غتو
عسل سفا ج

باشس (الففيسي ،2014 ،صفحة .)194

ل املتدد جف اتخ ت عام  0998الوظاد أفر :اطت الى الظلؿة العا ة س

املنطب العام لتدقٌق نوعة خاضة ،طوات

خالى السشو س الا رماش س اطت الى النووذ س

املدظو ٌة س ال ش.
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ل دا عدسل البنددو آلاطدٌوي للتن ٌدة عسيوددا سلةدو شد ولٌة ،خٌددث اعتبدو الوظداد سفددر :وتػد

طددلوما

و ازطددر املوظوددون س املظددإ لون تد القؿاعددا العا ددة س ا اضددة باددهك غتددو ثدداٌذ غتددو ددافويخ إلجدسات
سفوظ د ل س س س ددا هل س ئ ندداع آلاخددسي للقٌددام ددرلو ،د خددالى ئطددات اطددتادام املو ددن الددوظٌوخ الددري
ىا لوفر (المخالفي  ،2013 ،صفحة .)28
 .2.2مفهوم الفضاد املالي:
و ن عسي

الوظاد املا أفر :الافدساقا املالٌة ،االوة خهام القوافٌتن املعت د خالٌا،

ت نظ ا الد لة إطظاتها ،ن االوة غوا ـ الس ا ة املالٌة علٌ اتها.
ل ددا عددسل الوظدداد املددا علددت سفددر :ج ددك املالٌددة ،االوددة القواعددد

خهددام املالٌددة ،ال ددم دددنظل

ط ددتو الع ددك جدازي امل ددا ت د الد ل ددة ،ال ددم د ددإدي النسٌج ددة ئ ددت املظ دداض امل دداى الع ددام ،ط ددوات د ددت ع د
ؾسيق الوعك س الا تناع (الكيالني ،2015 ،الصفحات .)32-31
لددرلو ىعددسل الوظدداد املددا أفددر :عبدداز ع د

ج وعددة د املاالوددا الظددلبٌة ال ددم وسدن هددا الوددسد

املوظ د عن ددد ئفج دداش املع ددا ال املالٌددة ،ط ددوات ددا و ددسدبـ املطددااة العا ددة س
وتعا لون

ط ددااة امل ددواؾنتن ال ددرو

ن املإطظة (كريفاد و بربري ،2017 ،صفحة .)58

 .2.2أصباب الفضاد املالي:
دت ثك سطباب الوظاد املا ت العناضس التالٌة:
 2.2.2أصباب صياصيت:
دت ثددك ب ٌدداب القددد الظٌاطددٌة ،غددع

جزاد لدددى القدداد الظٌاطددٌتن ت د ا اددد د الوظدداد

املددا  ،غٌدداب فظ ددة الس ا ٌددة ،د شددأفر سن ونةددو د خددا

الوظدداد املددا  ،ظ ددوز ازطددا

ندسقددة

دادك ايرددال املطدا ح العا دة لل جت دن ،ز دا بظدبب ددوزؽ بعػد ل قػداوا الوظداد ،س عددم دوعٌل دا
إلج دساتا الو اوددة د الوظدداد ع ٌددق جقاقددة النمارددة طددٌاد القددافون (الكيالنطططي ،2015 ،الصطططفحات
.)35-34

 2.2.2أصباب اكخصادًت:
دت ث د دك طد ددباب الا تطد ددادوة ت د د دد دددروز
التض د ل ازدو دداع ده ددالٌ

غد دداع الا تطد ددادوة جد ددود عوا د ددك ا تطد ددادوة ثد ددك

املعٍا ددة ،د ددديخ املظ ددتوى املعاي د م للو ددسد بظ ددبب ل ددة ج ددوز الس اد ددب ل ددة

دددوقتو الوددسص الوظٌوٌددة ددا ونددتج عنددر د شيدداد ت د عددد

البؿالددة غددع ت د الاطددسث ازا املدلٌددة

جنبٌ ددة ع دددم الاط ددتقساز ط ددوت التاؿ ددٌـ غتور ددا د العوا ددك الا تط ددادوة ال ددم د دددقن ددايقساد ئ ددت
10
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ازدهداب ع لٌدا قظداد دا

هددل ا اطدوى علدت الددخوى امل نندة لل ازطدة خٌداتهل الؿبٌعٌدة (خضططير

الكروي ،2015 ،صفحة .)31

 2.2.2أصباب اجخماعيت وثلافيت:
عسال ،الو

دت ثك ن ـ العال ا ،

عدم اطتقساز

ضعو ة ق ا ،القلق الناجل

تن سقساد املجت ن ،عقد القوافتن الػسيبٌة
املظتقبك ،دديخ ز ادب

غاع ا ول

العا لتن ت القؿاع العام ،ازدواع ظتوى املعٍاة.
 2.2.2أصباب إداريت وجنظيميت:
غ وغ ا عددرا س عدم الع ك ها ،ايعدام النواتا

دت ثك ت عدم ق ل الساسًعا
ا جٌد .
 3.2.2أصباب جربويت وصلوكيت:

دت ثددك بع دددم غ ددسض الق ددٌل خال ٌ ددة ت د فو ددوض ؾو دداى ،ددا و ددإدي ئ ددت ط ددلولٌا غت ددو خ ٌ ددد ،
قبوى السشو  ،عدم دد ك املظإ لٌة ،عدم اخروام القافون (الكيالني ،2015 ،صفحة .)34
 .2.2مظاهر الفضاد املالي:
سرل ظارس سشهاى الوظاد املا

ا ول :

 .1.4.3الرشوة:
عد قظاد السشا ى د سلةدو سفدواع الوظداد املدا افسادازا دد دهدون ظدتويا علٌدا ثدك زشدا ى
التعا دا الد لٌدة املدلٌدة ادروك قوهدا الدد ى املتقد دة اعتبازردا داقعدة السشدا ى ئ دت الدد ى النا ٌدة،
السشا ى املدقوعدة ئ دت جدان املادرووا
طددعاز ،دقددن

قا دك الت اند م عد املواضدوا املؿلو دة ا التالعدب تد عدس ع

ددواى قا ددك ظ ددسًن افجدداش املعددا ال  ،رن دداك د ىع ددد سجسرددا د سخ د

سفددواع الوظ دداد

لن د ت د ا اقٌقٌددة ه د سخؿددس سفددواع الوظدداد يجهددا دجعددك د الوظٌوٌددة طددلعة وتدداجس هددا املوظ د

ال ددم

ووروع سن دهدون خد دة جافٌدة ،دوقدد الوظٌودة العا دة رٌبتهدا ،ثدك السشدا ى املدقوعدة لااطدوى علدت
ضوقا دنوٌر املاازًن ،السشا ى املدقوعدة يغدساع التعٌدتن تد الوظداة

العا دة (العيسطاوي،2009 ،

صفحة .)6
.2.4.3إلاصراف ونهب املال العام:
فجد ردز دبدود الةو

العا ة باهك طسي د ن جر خق ،ال م دت ثك نذ جعواتا

الػسيبٌة ا ج سلٌة س دساخٌظ ملإطظا ل سع ددقٌق طا ح تبادلة علت خظاب املاى العام
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(الركابت املاليت وفعاليتها في حشخيص حاالث الفضاد املالي باملؤصضاث الاكخصادًت)

بعل خ ص ؛

ددت ذزًعة املظاعدا
االوة للقواعد

د سيس الظلن عبو ناقر الظو الظودات غتورا

املظ ٌا ال م دتل ؿسيقة

خهام املالٌة.

.3.4.3تهريب ألاموال:
ددواى عن ددد ا و ددتل الاط ددسٌالت عل ددت

ود دددث تهسي ددب

ددواى ؿسيق ددة غت ددو ش ددسعٌة د

ب ددك بع ددؼ

املظ ددئولتن النب دداز ذل ددو د خ ددالى اط ددتادام فو ددوذة ض ددالخٌتر وج ددب الق ددافون القٌ ددام تدويل ددا ئ ددت
ا از

(كريفاد و بربري ،2017 ،صفحة .)59

.4.4.3جبيض ألاموال:
وسدبـ ررا الاهك عند ا ىظتو املظإ ى علت املاى العام يدا ى ئدخال ا ئ ت املجسى املا
الا تطادي هدل اعؿاترا الطوة الاسعٌة دطبذ لأجها س واى نسظبة ؿسيقة اس عة دتل
خالى اطتادام ع لٌة التدويك ع ؾسيق البنوك.
.5.4.3مخالفت اللواعد وألاحكام املاليت واللانونيت:
وهون ذلو
رناك عال ا

خالى الاقتقاز ئ ت النمارة الاواقٌة ت التطسقا املالٌة ،دددث عند ا دهون

عاؾوٌة س اجت اعٌة تن املظإ لتن النباز سو اص نخسي

س درل قٌتل ئخالة الطوقا املالٌة املاازًن ل ل هدل ا اطوى علت

ت ثلتن أ س ا هل س

واى لٍع دنوٌر للطوقة

س غتورا.
.6.4.3اخخالش ألاصول:
وقطددد هددا التطددسل ايضددوى امل لولددة للوخددد الا تطددادوة ؿددس االوددة لألخهددام املالٌددة ،ثددك طددس ة
النقدو ددة املوج ددود تد د الط ددند

س البن ددو ،ل ددرلو ع دددم

ددجٌك ال دددوون املتدط ددلة د د امل دددونتن تد د

ال ددجال  ،قٌددتل اخددتالض املبلددع باشددس  ،اعتبدداز ذلددو املبلددع دونددا عددد ا بعددد
دنسا ددس ر ددرة ا ا ددا

فسٌج ددة الػ ددع

د م قرددو د الددص ،

ا ااض ددك تد د فظ ددل املعلو ددا املداط ددبٌة للوخ ددد  ،غ ددع د ز

سج ص الس ا ة الداخلٌة ت هاقدة ثك ررة ا اا

ال م د ثك الوظداد املدا بعٌندر (خضير الكطروي،

 ،2015صفحة .)33

 .3.2أنواع الفضاد املالي:
وطن

الوظاد املا ئ ت فواع التالٌة:

 2.3.2الفضاد الصغير:

12
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وتعلق ررا النوع

الوظاد املا

التنظٌق ن آلاخسي  ،للقٌام أدات الوظاة

تطسقا املوظوتن ،ي ازض

بك قسد اخد ،د ن

ا د ا  ،يظ س تن املوظوتن ت القؿاعا املاتلوة،

سطاطر ا ااجة الا تطادوة ،ئذ وقوم ر املوظوون ع ؾسيق سخر السشو ع سي خد ة وقو ون
تقدو ا لل واؾنتن ،لرلو و ن سن وددث ررا النوع

الوظاد املا  ،ع ؾسيق اطت الى الوظٌوة

العا ة ،ذلو بظس ة س واى الد لة باشس .
 2.3.2الفضاد الكبير:
وتعلددق رددرا النددوع د الوظدداد نبدداز املددوظوتن املظددإ لتن ،لسؤطددات الددد ى ا اهو ددا

الددوشزات،

طدداض الددري وقددوم علٌ در رددرا النددوع د الوظدداد رددو ا جاددن ،يهددون غاوددة ال د ظ نددر رددو ددقٌددق
طااة ادوة س اجت اعٌة لبتو  ،لٍع جدسد زشدو ضد تو  ،يت ثدك ردرا الندوع السشدو النبدوى ،ال دم
ىاددازك قوهددا لبدداز املظددإ لتن ،دددسدبـ ال الددب التددأجتو علددت ضددايع

تاددري الق دساز ،ي ثددك رددرا النددوع

سخؿدس سفدواع الوظداد املدا  ،يفدر سشد ك يهلد الد لدة بدالع د ة ،يفدر ودسدبـ طدوقا لبتدو طددوات
ت املقا

س دجاز الظالح (الكيالني ،2015 ،صفحة .)34

 2.3.2فضاد دولي:
اتو النثتو

الدزاطا ئ دت سن الوظداد نسادس تد الدد ى النا ٌدة خاضدة ،سن يظدبة الوظداد تد

الددد ى املتقد ددة س ددك قازفددة الددد ى النا ٌددة ،لند ا اقٌقددة غتددو ذلددو قالددد ى املتقد ددة ز ددا دهددون هد
ال ددم دجددس الددد ى النا ٌددة ئ ددت الوظدداد املددا ددك ئن العدوددد د ج دساةل الوظدداد ال ددم لاددوت النقدداب ع هددا
خالى العقدو املاغٌتن مافت دطدز ئ ت الد ى النا ٌة
ا جنظددٌة د اةددس املاددا سا

الد ى املتقد ة ع ؾسيق الاسما

تعدد

سج ددص التجظددع قهددم داقعددة السشددا ى ئ ددت املوا غددتن املظددإ لتن تد الددد ى

النا ٌة يجك لظب د املظإ لتن ئ سام الادوا ٌا التجازية ع

ل (العيساوي ،2009 ،صفحة .)4

 .4.2آثار الفضاد املالي:
و ن دقظٌل سجاز الوظاد املا علت الندو التا :
 .2.4.2أضرار الفضاد املالي على الجانب الاكخصادي:
و ن اطتعساع جاز الظلبٌة للوظاد املا علت املظتوى الا تطادي ل ا ول :
 وإجس الوظاد علت داطٌظ املوازد العا ة خٌث دطبذ املاازًن املوػلة ه املاازًن املالة ةسلةو قسص إلفتا قسص ا اطوى علت السشا ي؛
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بعل خ ص ؛

(الركابت املاليت وفعاليتها في حشخيص حاالث الفضاد املالي باملؤصضاث الاكخصادًت)

 وااق الوظاد املا سغساز قادخة سسض املاى الوؾنم الع لٌة جفتاجٌة ،ق و شهكسشهاى طس ة ا ج وز ال م دإدي ئ ت ئجهاك ا صافة الوؾنٌة ددويك
خٌان ئ ت خاز البالد ،قتدسم البالد
 -وإدي الوظاد ئ ت افاواع عد

قسضة غن

واى العا ة ت سغلب

واى وغن الاطتع اى العام املنتج؛

الن و الا تطادي ،افاواع فطٍب الوسد

النادج

املدل جج ا ؛
 وسقن الوظاد املا دهلوة الطوقا ت النااؽ الا تطادي ،ق و ىع ك لػسيبة ئغاقٌة يلقخا جافددب لبددو د جقلددر الب ددٌؼ علددت مارددك املإطظددا الطد تو املتوطددؿة ا جددل ،التددا
وقددوع الوددسص الواعددد اخددداث دؿددويس الن ددو الا تطددادي (المخالفططي  ،2013 ،الصططفحات
.)101-100

 ازدواع عدى العجص ت املتمافٌة العا ة ،فسٌجة عدم دقن املظتدقا الػسيبٌة س التهسب ها؛ -الازدواع النظبم ت

ٌ ة التهلوة العا ة لا د ا  ،بظبب التهالٌ

جغاقٌة النادجة ع

ازطا الوظاد املا ؛
 دقلٌظ قسص الاطسث از دديخ دهلوتر،ع اى املاازًن فدو الع ك السًع

ا وإدي ئ ت اعا ة الن و الا تطادي بظبب ادجاة

املنتج.

.2.4.2أضرار الفضاد املالي على الجانب الاجخماعي والثلافي:
و ن دوغٌذ سغساز الوظاد املا الظلبٌة علت املظتويتن الاجت ا

الثقات علت الندو التا :

 دديخ ظتوى املعٍاة لل جت ن؛ دسدي فظل التعلٌل؛ هجس النواتا ؛ -اختالى املناضب ا اهو ٌة

ٌك غتو املإرلتن عل ٌا؛

 ددؿدٌل البندات الاجت دا الدري ودإدي ئ دت ف دو املظدارس الاجت اعٌدة الظدلبٌة الاداذ  ،ال دم وهدونالوظاد خالق سخد اطبا

ها (الكيالني ،2015 ،صفحة .)36

 .2دور الركابت املاليت في حشخيص حاالث الفضاد املالي باملؤصضاث الاكخصادًت:
و ن د دوغ ددٌذ د ز الس ا ددة املالٌ ددة تد د

د د ٌظ خ ددا

الوظ دداد امل ددا

د د خ ددالى ج وع ددة د د

الاجساتا ال م و ن ادباع ا ،ال م دت ثك ت اول (خضير الكروي ،2015 ،الصفحات :)39-38
14
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 التألد علت الالرمام التعلٌ ا-

خهام املالٌة املع وى ها

داطبة و اص الرو وتع د ن ئ ت االوة القواعد

 -التألٌد علت التوضٌ الوا ح للوظاة

بك العا لتن ت املإطظة؛
خهام املالٌة داخك املإطظة؛

املالٌة داخك املإطظة؛

 غبـ ع لٌا الطسل التدقق نر ملنن دبروس املاى العام ؛ التألٌد علت غ ان الالرمام الساسًعاعلٌ ا

املالٌة الناقر

وافتن سفظ ة

ا وسدبـ

هدل اغوات الؿابن القافويخ علت سع اى الوخد الا تطادوة؛

 دؿويس دوعٌك فظام الس ا ة الداخلٌة ت املإطظا الا تطادوة الع ك علت ئجسات ع لٌاالتقٌٌل املظت س ل ا

سجك ددظتن سدات الس ا ة املالٌة؛

 -الارت ام قػاوا البدث التؿويس لل هوع الوا ن جدازي للوخدا جدازية املالٌة

ا

وتالتم ن التؿوز التننولوج ا ااضك ت ٍئة ع اى؛
 دوعٌك ؾساملالٌة

سطالٌب املداطبة

ج ٌن املظتويا

املوظدو مك

املظاةلة ع

االوة التعلٌ ا

خهام الافدساقا

الوظٌوٌة العا لة ت املإطظة الا تطادوة،

ظوى لر فوع العبث أ واى

ا ىاهك س ام

تلها املإطظة.

.3خاجمت:
خا لنا

خالى ررة الدزاطة دوغٌذ دى سر ٌة الس ا ة املالٌة ت

ٌظ داز ة خا

الوظاد املا ت املإطظا الا تطادوة ،خٌث دقدول بعؼ ججساتا ال م و ن ال م ظارل ت
ا اد

افسااز الوظاد املا  ،خاضة ت املإطظا الا تطادوة ،ناتا علت دل التؿس ئلٌر ت

الدزاطة طندا ى دقدول بعؼ الا رواخا ل ا ول :
 غس ز الاعت اد علت الع ك جلنرو يخ ت اتلالتعا ال الٌد ية خ ى فقلك

سع اى املإطظا الا تطادوة ا اد

يظب الوظاد املا ؛

 اطتدداث داططا دزاطٌة ت ا جا عا -غس ز الارت ام تؿويس آلالٌا

املعارد تعلقة دزاطة الوظاد املا ؛
دا

هاقدة الوظاد املا

داخك املإطظا

الا تطادوة؛
-

غن اطروادٌجٌة تها لة ملهاقدة الوظاد املا داخك املإطظا الا تطادوة؛
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 غس ز القٌام تأرٌك املظت س لل وظوتن داخك املإطظاددزيبٌة ،ذلو

الا تطادوة ت شهك د زا

سجك والبة ظارس دؿوز الوظاد املا ؛

 -غس ز عا ن اتل

ظاة املإطظة

 -الع ك علت دوقتو ج هافٌا

سجك داز ة الوظاد املا ؛

املالٌة الباسية لتعصيس دزا

ا ج اش املظإ ى علت داز ة

الوظاد املا داخك املإطظا الا تطادوة.
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ملخص:
في ظل العىإلات ظهشث مفاهُم خذًثت حعاعذ على خلم بِئت عمل كادسة على الخعامل مع
الخؿىساث اإلادعاسعت في الجىاهب الاكخطادًت والخىىىلىحُت والاداسٍت ووان مً ابشص هزه اإلافاهُم
حىهمت الشرواث،التي جدلم الجىدة والخمحز في عمل الششواث وادئها  ،ورلً مً خالٌ جؿبُم
اللىاهحن وألاهظمت الفعالت التي جدىم العالكاث في الششهت  ،هما جػمً خىهمت الششواث مً خالٌ
الُاتها الذاخلُت جىفحر اإلابادئ واإلاعاواة وجيافا الفشع ووغع العُاظاث الفعالت مليافحت الفضاد
املالي والاداري على خذ ظىاء ،فهي بزلً جدذ مً اظخخذام العلؿت الاداسٍت في غحر مطالح
اإلاعاهمحن وحعضٍض الشكابت الذاخلُت بمخابعت الخىفُز في ان واخذ،وبالخالي ًمىً اللىٌ بـإن خىهمت
الششواث هي ظلىن اداسي فعاٌ ًدذ مً الفعاد اإلاالي والاداسي .
اليلم ا اااث املفخاحي ا اات :حىهم ا اات الش ا اارواث د الفض ا اااد امل ا ااالي والاداري د الالي ا اااث الداخلي ا اات لحىهم ا اات

الشرواث.
جصييف D73 :JEL

* املؤلف املرصل  :د .كريش ي هنزة  ،الاًمُل Kenza_korichi@univ-setif.dz :
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Abstract:
In the light of globalization, modern concepts have been developed to
contribute to the creation of a working environment capable of coping with
rapid changes in economic, technological and administrative aspects, the
most important of which is corporate governance. , which achieves quality
objectives and excellence in the work of companies through the application
of effective laws and regulations The company also ensures that corporate
governance, through its internal mechanisms, provides principles, equality,
equal enforcement and effective policies to combat financial and
administrative corruption, there by limiting the use of an administrative
authority other than shareholder interests and strengthening control. For
internal monitoring of implementation in a country, it can therefore be said
that corporate governance is an effective administrative behavior that limits
financial and administrative corruption.
Keywords :Corporate Governance
; Financial And Administrative
Corruption ; Internal Mechanisms of Corporate Governance
Jel Classification Codes: D73

: ملدمت.1
حعخبر ظاهشة الفعاد اإلاالي و الاداسي ظاهشة عاإلاُت واظعت الاهدشاس راث حزوس عمُلت جإخز ؤبعادا
 وللذ خظُذ هزه، لن " فيها عذة عىامل، واظعت وجخذاخل فيها عىامل مخخلفت ًطعب الخمُحز بُنها
الخحرة باهخمام العذًذ مً الباخثحن والاوادمُحن مً مخخلف الاخخطاضاث واالكخطاد واللاهىن
 ومً هزا اإلاىؿلم ظهش ما ٌعمى بدىهمت الششواث والُت وجىحه حذًذ للخذ، والعاظُت والاحخماع
 خُث حعمذ هزه، مً جفص ي هزه الظاهشة في اإلاجخمعاث الذولُت ومىاهبت للخؿىساث اإلادعاسعت
. الاخحرة مً خالٌ الُاتها ومبادئها بالشكابت الذاخلُت مما ًخفف على الاكل مً الفعاد اإلاالي والاداسي

: ولإلملام جبوانب املوضوع ميكن طرح االشكالية التالية
ما مدي مضاهمت الالياث الداخليت لحىهمت الشرواث في الحد مً الفضاد املالي والاداري
:وإلاعالجت ؤلاشيالُت اإلاؿشوخت جم جلعُم البدث بلى زالزت مداوس واآلحي

. 33-18 : » ص ص2019  حىان، 2  العذد، 3  اإلاجلذ، « مجلت امللريسي للدراصاث الاكخصادًت واملاليت
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 مدخل لحىهمت الشرواث. الاػار املفاهيمي للفضاد املالي . مضاهمت الالياث الداخليت لحىهمت الشرواث في الحدمً الفضاد املالي والاداري.. 1.1اهداف الدراصت:

تهذف الذساظت الى :

 عشع مذخل عً خىهمت الششواث ورلً بالعشوج الى مخخلف اإلافاهُم و اإلاضاًا وآلالُاثاإلاخخلفت التي جمىدها الخىهمت .
 الخعشف على الاؾاس اإلافاهُمي للفعاد الاداسي واإلاالي مً خالٌ عشع اهم الاظباب اإلاعاهمفي جفشُه في اإلاىظماث باالغاكت الى مخخلف الازاس اإلاترجبتمىه .
 ابشاص مذي معاهمت الخىهمت مً خالٌ جؿبُم الُاتها الذاخلُت في الخذ مً الفعاد اإلااليوالاداسي .
.1.1اهميت الدراصت
جظهش اهمُت الذساظت مً خالٌ جىهر املىطىع اإلاخىاوٌ الزي ؾفى على العؿذ واضبذ مخؼلب
حخمي ،فخؿبُم الالُاث الذاخلُت للخىهمت ًشفع معخىي الشفافُت في الششواث وٍادي الى الخللُل
مً اإلاخاؾش والازاس اإلاترجبت مً الفعاد اإلاالي والاداسي على خذ ظىاء .
.1.1مىهجيت الدراصت:
ال زشاء اإلاىغىع اهثر ولإلحابت على الدعائٌ العابم اعخمذها على اإلاىهج الىضفي الخدلُلي مً خالٌ
حمع اإلاعلىماث مً مخخلف اإلاطادس العلمُت مً مشاحع وهخب ودساظاث اوادًمُت ومُذاهُت ومىاكع
اهترهاث.
 .1مدخل لحىهمت الشرواث:
 .1 .1حعريف حىهمت الشرواث:
ًطعب اًجاد حعشٍف مىخذ مخفم علُه بحن وافت الاكخطادًحن واللاهىهُحن واإلادللحن إلافهىم
خىهمت الششواث وٍشحع رلً الى جذاخله في العذًذ مً الامىس الخىظُمُت والاكخطادًت واإلاالُت
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والاحخماعُت للششواث الا ان الخعشٍفاث التي كذمتها اإلااظعاث الذولُت اإلاخخطت حعخبر اهثر شمىال
واحعاعا هلخطها فُما ًلي :
 .1.1.1حعريف ملدم مً ػرف مؤصضت الخمىيل الدوليت :
خىهمت الششواث هي رلً الىظام الزي ًخم مً خالله اداسة الششواث والخدىم في اعمالها (علي
عبذالىهاب  ،2009 ،ضفدت .)174
 .1.1.1حعريف ملدم مً ػرف مىظمت الخعاون الاكخصادي والخىميت  :هظام ًخم بىاظؿخه جىحُه
مىظماث الاعماٌ والشكابت عليها  ،خُث جدذد هُيل واؾاس جىصَع الىاحباث واإلاعاولُاث بحن اإلاشاسهحن
في الششهت مثل مجلغ الاداسة واإلاذًشًٍ وغحرهم مً اصخاب اإلاطالح وجػع اللىاعذ والاخيام الجخار
اللشاساث اإلاخعللت بشاون الششهت( .مدعً ؤخمذ  ،2005 ،الطفداث )59-58
 .1.1.1حعريف ملدم مً ػرف مرهس املشروعاث الدوليت الخاصت :
هي وظُلت جمىً اإلاجخمع مً الخاهذمً خعً اداسة الششواث الىبري بؿشٍلت جدمي امىاٌ
اإلاعدثمشًٍ واإلالشغحن مما ًادي الى خلم غماهاث غذ الفعاد وظىء الاداسة وَعمذ بخؿىٍش اللُم
الاظاظُت الكخطاد العىق (خماد ،2005 ،ضفدت .)25
 .2.1.1حعريف ملدم مً ػرف صىدوق الىلد الدولي :
هظام شامل ًخػمً ملاًِغ لداء الاداسة الجُذ وماششاث خىٌ وحىد اظالُب سكابُت جمىع اي
ؾشف مً الاؾشاف

راث العالكت بالششهت داخلُا او خاسحُا مً الخإزحر العلبي على

اوشؿتهاوبالخالُػمان الاظخخذام الامثل للمىاسد اإلاخاخت بما ًخذم مطالح حمُع الاؾشاف بؿشٍلت
عادلت جدلم الذوس الاًجابي للششهت ومالهها وللمجخمع هيل (داوود ،2003 ،ضفدت .)32
 .3.1.1حعريف ملدم مً ػرف املجمع العربي للمحاصبين :
مجمىعت مً اإلاعاولُاث واإلاماسظاث الذ ًدبعها مجلغ الاداسة الخىفُزًت بهذف جلذًم جىحُه
اظتراجُجي وغمان جدلُم الاهذاف والخدلم مً اداسة اإلاخاؾش بشيل مالئم واظخغالٌ مىاسد اإلااظعت
على هدى معاوٌ (عفاف ،2003 ،ضفدت .)27
ومً حملت الخعاسٍف العابلت ًمىً اللىٌ ان خىهمت الششواث هي هظام ميىن مً مجمىعت
كىاهحن وكىاعذ حعمذ بالشكابت على اداء الششواث وحعاهم في جىظُم العالكاث بحن الاؾشاف الاظاظُت
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التي جازش على الاداء الذاخلي للششهت بما ًخذم مطالح ول مً اإلاعاهمحن واإلاعدثمشًٍ وفي هفغ
الىكذ غمان جىصَع الخلىق والىاحباث بحن مخخلف الاؾشاف اإلاشاسهت في الششهت بطفت عادلت.
 . 1.1خصائص حىهمت الشرواث:
ًىبثم عً مفهىم خىهمت الششواث مجمىعت مً الخطائظ ًمىً جلخُطها في الىلاؽ الخالُت :
(حمُل ،2006 ،ضفدت )91
 الهظباغ  :اي اجباع العلىن الاخالقي اإلاىاظب والصخُذ . الشفافيت  :اي جلذًم ضىسة خلُلُت ليل ما ًدذر. الاصخلالليت  :اي ال جىحذ جإزحراث وغغىؾاث غحر الصمت للعمل. املضاءلت :اي امياهُت جلُُم وجلذًش اعماٌ مجلغ الاداسة و الاداسة الخىفُزًت . املضؤوليت :اي وحىد معاولُت امام حمُع الاؾشاف روي اإلاطلخت في الششهت. العدالت  :اي ًجب اخترام خلىق مخخلف اإلاجمىعاث اصخاب اإلاطلخت في الششهت . الىعي الاجخماعي :اي الىظش الى الششهت همىاؾً حُذ . .1.1أهميتحىهمت الشرواث :
ان اهمُت خىهمت الششواث جخجعذ في العمل على اعادة الثلت في الششواث وفي الاكخطاد الزي
ًىلذها لزلً حعخبر الخىهمت مً غمً اإلاعاًحر الذولُت اإلاعخمذة للخىم على الاكخطاد الىؾجي وٍمىً
جلخُظ اهمُت جؿبُم خىهمت الششواث فُماًلي ( :خلُل ،2009 ،ضفدت )91
مداسبت الفعاد الذاخلي للششواث وعذم العماح بىحىده واللػاء علُه نهائُا وغمان جدلُم الجزاهت
والاظخلامت ليافت العاملحن بالششهت .
 جدلُم العالمت والصخت وعذم وحىد اخؿاء او اهدشافاث مخعمذة او غحر مخعمذة ومىعاظخمشاس هزه الاخؿاء والاهدشافاث خاضت التي ٌشيل وحىدها تهذًذا للمطالح وبالخالي ججىب
جدمل جيالُف واعباء خذور هزه الاخؿاء .
 جدلُم الاظخفادة اللطىي مً هظم اإلاداظبت والشكابت الذاخلُت. جدلُم اعلى كذس للفعالُت مً مشاحعي الخعاباث خاضت وانهم على دسحت مً الاظخلاللُتوعذم خػىعهم آلي غغىؽ مً حاهب اداسة اإلااظعت .
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جىفحر الخماًت لصخاب اإلاطالح واإلادافظت على خلىق خملت الاظهم وخاضت الاكلُت مً
خملت الاظهم.

 سفع معخىٍاث الاداء للششواث وما ًترجب علُه مً دفع عجلت الخىمُت والخلذم الاكخطاديللذوٌ التي جيخمي اليها جلً الششواث .
 العمل على وغع اؾاس جىظُمي ًمىً مً خالله جدذًذ اهذاف الششهت وظبل جدلُلها مًخالٌ جىفحر الخىافض اإلاىاظبت لعػاء مجلغ الاداسة الخىفُزًت ليي ٌعملىا على جدلُم جلً
الاهذاف التي جشاعي مطلخت اإلاعاهمحن( .عبذاللادس  ،2011 ،ضفدت )62
 الخؿبُم العلُم إلابادئ الخىهمت ٌعاعذ على جدلُم الششهت إلاعذالث سبدُت مىاظبت بماٌعاعذ الششهت على جذعُم مشهضها اإلاالي وصٍادة اخخُاؾاتها مما ًادي الى همىها واحعاعها
واصدًاد حجمها وجيىسها بطىسة معخمشة (مدمذ ؤمحن و هشٍفاس  ،2017 ،ضفدت .)58
 الشفافُت والذكت والىغىح في البُاهاث اإلاالُت التي جطذسها الششواث وما ًترجب على رلً مًصٍادة زلت اإلاعدثمشًٍ بها واعخمادهم عليها في اجخار اللشاساث (ظىلُفان  ،2008 ،ضفدت .)8
 .2.1اهداف حىهمت الشرواث :
ًمىً جطيُف اهذاف خىهمت الششواث وفم اإلاعخىٍاث الخالُت ( :بً عِس ى  ،2012 ،ضفدت )14
 .1.2.1اهداف حىهمت الشرواث على مضخىي الافراد:
 خماًت خلىق اإلاعاهمحن بطفت عامت ظىاء اكلُت او اغلبُت وحعظُم عىائذها. جمىحن اإلاعاهمحن وؤصخاب اإلاطالح مً مماسظت الشكابت الفعالت على اداسة الششهت. صٍادة زلت اإلاعدثمشًٍ بإظىاق ساط اإلااٌ. .1.2.1اهداف حىهمت الشرواث على مضخىي الشرهت :
 جدعحن اداء الششهت وحعظُم كُمتها الاكخطادًت. جذعُم اإلاشهض الخىافس ي للششهت في اظىاق ساط اإلااٌ. جدعحن اإلاماسظاث اإلاالُت و اإلاداظبُت والاداسٍت في الششهت. -مىع اإلاخاحشة بالعلؿت في الششهت وجإهُذ اإلاعاولُاث وحعضٍض اإلاعاءلت .
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.1.2.1اهداف حىهمت الشرواث على مضخىي الدولت :
 حشجُع حزب الاظدثماساث وجذفم الامىاٌ اإلادلُت و الاحىبُت . مشاعاة مطالح اإلاجخمع والعماٌ. جدعحن الىفاءة الاكخطادًت وصٍادة معذالث الىمى الاكخطادي. دعم اظخلشاس ومطذاكُت اللؿاع اإلاالي ومىع خذور اصماث وانهُاساث مالُت . .1الاػار املفاهيمي للفضاد املالي والاداري:
 .1.1حعريف الفضاد:
للفعاد عذة حعاسٍف هزهش منها ماًلي :
 .1.1.1حعريف الامم املخحدة:
حعشفه الامم اإلاخدذة على اهه ًخػمً ظىء اظخعماٌ العلؿت العامت لخدلُم مىعب خاص
وَشمل اللؿاع الخاص والعام  ،وٍخذسج مً الششىة الى عملُاث اظخغالٌ الىفىر  ،الخبُِؼ ،
وشاؾاث الجشٍمت اإلاىظمت وغحرها (خاحت  ،2013 ،الطفداث  )29-28اما مىظمت الشفافيت
الدوليت فلذ اعخبرث الفعاد جدشٍف ظلؿت ما لفائذة خذمت مطالح خاضت  ،ظىاء حعلم الامش
بعلؿت ظُاظُت ام بعلؿت كػائُت ام اداسٍت ام اكخطادًت  ،بمعجى ان الفعاد عباسة عً اجخار
اللشاساث في الشإن العام وفم اعخباساث اإلاطلخت الخاضت  ،ولِغ اإلاطلخت العامت (عبذهللا و بً
الػُف  ،2012 ،ضفدت .)12
 .1.1.1حعريف الفضاد املالي والاداري
للذ عشف الفضاد املالي بإهه " هى عباسة عً مجمىعت مً اإلاخالفاث العلبُت التي ًشجىبها الفشد اإلاىظف
عىذ بهجاص اإلاعامالث اإلاالُت ،ظىاءما ًشجبـ منها باإلاطلخت العامت ؤو بمطلخت اإلاىاؾىحن الزًً ًخعاملىن
مع اإلااظعت (بً سحم مدمذ و خلُمي ،2012 ،الطفداث ، )6-5هما اهه رلً العلىن اإلاىافي لللىاهحن
وألاخالق و اللائم على ألاخالق باإلاطالح و الىاحباث العامت مً خالٌ اظخغالٌ اإلااٌ العام لخدلُم
مطالح خاضت (بً جشوي  ،2012 ،ضفدت  .)15اما الفضاد الاداري فُخعلم بمظاهش الفعاد والاهدشاف
الاداسي او الىظُفي مً خالٌ اإلاىظمت والتي جطذس مً اإلاىظف العام ازىاء جإدًت العمل بمخالفت
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الدششَع اللاهىوي وغىابـ اللُم الفشدًت  ،اي اظخغالٌ مىظفي الذولت إلاىاكعهم وضالخُاتهم (مشوة و
خمضة  ،2012 ،ضفدت .)19
 .1.1ألاصباب الدافعت للفضاد املالي و إلاداري:
هىان العذًذ مً الذوافع و ألاظباب للُام فئاث ما بالفعاد اإلاالي و ؤلاداسي و ّ
ؤهمها هزهش
(مشهض اإلاششوعاث الذولُت الخاضت  ،2002 ،ضفدت )2
 .1.1.1الفضاد الضياس ي :
ٌعخبر هخاج لتزاوج العلؿت مع الثروة  ،و بالخالي بظخغالٌ الىثحر مً اإلاعاولحن الخيىمُحن إلاىاضبهم
لخدلُم ؤسباح خاضت و مياظب شخطُت  ،فخظهش الششىة و اإلادعىبُت و الىاظؿت و اإلاداباة هإدواث
سئِعُت للىضىٌ بلى رلً اإلابخغى.و ال ًلخطش هزا الفعاد العلؿىي العُاس ي على دولت هامُت ؤو
ّ
مخلذمت  ،بال اهه ًيىن ؤهثر حشعبا في الذوٌ اإلاخخلفت الذًىخاجىسٍت.
 .1.1.1الفضاد ألاخالقي :

و هى العبب الشئِس ي للفعاد ؤلاداسي و هزا اإلاالي باعخباس ّ
ؤن اللُم و اإلابادئ و ألاخالق الخمُذة والماهت

هي الفاضل بحن العمل اإلاششوع و الفعاد.
 .1.1.1العىامل إلاجخماعيت:
ّ
ّ
و جخعلم باللذسة الششائُت للىثحر مً اإلاىظفحن و ؤحىسهم اإلاخذهُت التي كذ جيىن ظببا للىثحرًً للجىء
بلى ؾشق غحر مششوعت لضٍادة مذاخُلهم و هي الفئت التي ًخم اظخغاللها عادة مً ؾشف ؤزشٍاء اللؿاع
العام هما الخاص لخمشٍش مشاسَعهم اإلاىبثلت عً الفعاد  ،فالمىاٌ هىا هي ؾعم اضؿُاد غعُفي
الذخل.
 .2.1.1العىامل اللاهىهيت:
و التي وعجي بها مخخلف اللىاهحن و الخىظُماث الخاضت بالذولت و التي بما كذ حعخبر عائلا لليشاؽ
الاكخطادي واسجفاع معذالث الػشٍبت .
 .3.1.1طعف املجخمع املدوي و وتهميش دور مؤصضاجه في هثير مً الدول:
و هى ما ًادي بلى غُاب كىة اإلاىاصهت في هزه اإلاجخمعاث و بالخالي جفص ي الفعاد و اظخمشاس همىه.
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 .4.1.1اهخفاض املخاػر املترجبت عً الفضاد املالي و إلاداري:
وىن ؤغلبُت العلىباث في هزا اإلاجاٌ ال جيىن ضاسمت و سادعا عً بسجياب الاعماٌ الفاظذة ،فالخغاض ي
عً معاكبت الىباس حش الطغاس بلى الفعاد.
 .5.1.1إشياليت الحصاهت امللدمت للىثير مً املضؤولين:
و التي جيىن بمثابت غؿاء ليل عملُاث الفعاد اإلاالي و التي جيىن بمثابت غؿاء ليل عملُاث الفعاد
اإلاالي و ؤلاداسي التي ًلىمىن بها .
 .1.1اثار الفضاد املالي والاداري:
وبطفت عامت ًمىً جدذًذ اهم الازاس التي ًخلفها ول مً الفعاد والاداسي فُما ًلي ( :اإلاجمع العشبي
للمداظبُحن اللاهىهُحن)2004 ،
 .1.1.1صىء جىزيع املىارد :
مىاسد حعخخذم اإلاىاسد في الفعاد بذال مً اظخخذامها في وظائل اهخاحُت ..ششواث جبذد الىكذ واإلاىاسد
في ججىُذ مىظفحن بغشع اوشاء عالكاث مع معاولحن  ،والاهفاق على الششاوي ...معاولىن ًخخزون
كشاساث اظدثماسٍت غحر مداًذة ومىداصة الى حاهب عُىت ال جخذم الطالح العام بِىما ًخدمل دافعىا
الػشائب الخيلفت .
 .1.1.1خفع معدالث الاصدثمار :
اشاعت عذم الؿمإهِىت بحن اإلاعدثمشًٍ الاحاهب واإلادلُحن هدُجت الخيالُف غحر مخىكعت فاهدشاس الفعاد
ًشظل اشاسة الى اإلاعدثمشًٍ جفُذ بػعف ظُادة اللاهىن ،بالخالي عذم غمان خلىق اإلالىُت في الذولت
 ،مما ًجعل مً الاظدثماس مخاؾشة غحر مإمىهت العىاكب ..اظدثماس مىخفؼ ٌعجي همىا مىخفػا .
 .1.1.1جدوي مضخىياث املىافضت والىفاءة الابخيار :
اإلاذفىعاث غحر اللاهىهُت حعجى ان الششواث راث الافػلُت ال جدىافغ في ظل ماششاث ظىق اخذة ،
في الىكذ الزي جىاحه الششواث الجذًذة عشاكُل هبحرة للذخىٌ الى جلً الاظىاق  ،وٍيخهي الامش
باإلاعتهلً الى دفع ظعش اعلى ملابل حىدة اكل.
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 .2.1.1عدم اصخجابت الضياصاث وصىء الادارة :
حعً اللىاهحن في الىظم الفاظذة إلاعاعذة الشاشذًً  ،بذال مً اإلاىاؾىحن هيل  ،وال جخم معاءلت
البحروكشاؾُحن عً ادائهم الىظُفي  ،مما ٌشجعهم على جإخحر الخذماث للخطىٌ على اإلاضٍذ مً
الششاوي.
 .3.1.1خفع الخىظيف :
ًادي اهدشاس الفعاد الى وغع العشاكُل امام الخىظع في اوشاء اإلاششوعاث الخاضت  ،وصٍادة
جيالُف مماسظت الاعماٌ ومً زم دفع جلً الاعماٌ الى اللؿاع غحر الشظمي  ،مما ًادي بالػشوسة الى
الخللُل مً فشص العمل باللؿاع الخاص  ،رلً ان هزه الششواث على الاسجح لً جخمىً مً الىمى
وٍلع الػشس هىا على اإلاششوعاث الطغحرة بطشة خاؾئت اهثر مً غحرها.
 .4.1.1جساًد الفلر:
ًللل الفعاد مً اخخماالث الىعب باليعبت للفلشاء ،هدُجت كلت فشص العمل باللؿاع الخاص ،هما
ًدذ مً امياهُت خطىلهم على خذماث عامت حُذة مثل الشعاًت الصخُت والخعلُم .
 .2.1املؤشراث الدوليت للياش الفضاد الاداري واملالي:
هىان العذًذ مً اإلااظعاث عبر العالم تهخم بلُاط ظاهشة الفعاد الاداسي واإلاالي مً خالٌ جؿىٍش
ماششاث همُت خىٌ مذي جفص ي ظاهشة الفعاد ومً اهمها ( :عبذهللا و بً الػُف  ،2012 ،ضفدت
)12
 .1.2.1مؤشر الشفافيت العاملي :
للذ اوشاث مىظمت الشفافُت الذولُت ماششا دولُا للُاط الفعاد –حعذه 5ظىىاث – وهى ٌغؿي اهثر
مً عذد هام مً دوٌ العالم  ،وجىدطش كُمت هزا اإلااشش بحن ضفش و 10دسحاث ؛ بمعجى ان
الذولت ارا خطلذ على جلذًش  10دسحاث فهزا ٌعجي ان هزه الذولت هظُفت جماما مً عملُاث
الفعاد  ،اما الذولت التي جدطل على جلذًش ضفش فهزا ان هزه الذولت هظُفت جماما مً عملُاث
الفعاد ،اما الذولت التي جدطل على جلذًش ضفش فهزا ٌعجي ان حمُع الاعماٌ والطفلاث في هزه
الذولت خاغعت للفعاد والششىة  ،وختى الان لم جدطل دولت في العالم على جلذًش  10او جلذًش ضفش
،ولىً هىان دوٌ اكتربذ منها
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 .1.2.1مؤشر ادران الرشىة:
ولما ابخعذعً الطفش واكترب مً عذد  10ولما واهذ اوغاع مداسبت الششىة في جدعً  ،وهجذ
الىلابت اإلاغشبُت اإلاعخللت للؿاعاث البىاء والاظيان والخعمحر والخىمُت اإلاجالُت بذوسها وغعذ ماششا
للُاط الفعاد الاداسي واإلاالي داخل اللؿاع  .وعلى عىغ ماشش ادسان الششىة الخاص بالشفافُت ،
خُث ان هزا الاخحر ولما ابخعذ عً الطفش واكترب مً عذد 10ولما واهذ اوغاع مداسبت الششىة في
جدعً  ،فان ماشش مداسبت الفعاد الخاص بىلابت صماحشى ن والزي ًدمل اظم  :ماشش الفعاد
بلؼاع الاصيان »  « moshiولما ابخعذ مجمىع هلؿت على الطفش  ،ولما جػاعفذ اهىاع الفعاد
الاداسي واإلاالي لللؿاع  ،وولما جذخلذ الىصاسة الظتر داد اإلابالغ اإلاعخدىر عليها  ،اوحعل خذ
لالظخفاداث غحر اإلاششوعت  ،اوعضٌ مً وان ظببا في رلً ،ولما عشف هزا اإلااشش جدعىا اًجابُا .
وولما صاد الفعاد  ،ولما عشفذ اظهم ضاخبه اسجفاع في كُمتها  ،وولما ازش رلً ظلبا على ماشش
moshiد خُث خطظ ماشش مىش ي moshi1الى كياش الفضاد الاداري و moshi1الى كياش الفضاد
املالي .
 .2مضاهمت الالياث الداخليت لحىهمت الشرواث في الحد مً الفضاد املالي والاداري:
حعذ الخىهمت اهم الُت في معالجت ظاهشة الفعاد اإلاالي ،ورلً مً خالٌ مجمىعت مً الالُاث الخاسحُت
آو الذاخلُت وظُيىن جشهحزها هىا على الالُاث الذاخلُت خُثي مىً جطيُفها واالحي :
 .1.2مجلط الادارة:
ٌعخبر الباخثحن في مجاٌ خىهمت الششواث ان اخعً اداة إلاشاكبت الاداسة ومجلعها  ،فهى ًدمي
ساط ماٌ اإلاعدثمش مً ظىء الاظخعماٌ  ،هما ٌشاسن مجلغ الاداسة في وغع اظتراجُجُت في الششهت
 ،ومً مهامه جدلُل بِئت الششهت واهدشاف اللىة والػعف والفشص والتهذًذاث  ،والبدث
والاخخُاس والخعُحن للمذًش العام ومشاكبت ادائه  ،اداسة اضىٌ الششهت واظدثماسها بىفاءة وفعالُت
..هما ًجب ان ًمخلً مجلغ الاداسة العلؿت الالصمت إلاماسظت مخخلف اإلاهام وبعُذا عً الخذخالث
والعُاظت البحروكشاؾُت في شاونها ن وجلىم باخخُاس الاداسة العلُا  ،فػال عً الاششاف اإلاعخمش على
اداء الششهت والافطاح عً رلً  ،وليي جيىن هزه اإلاجالغ فعالت ًيبغي ان جيىن في اإلاىكف الزي
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ًاهلها للعمل إلاطلخت الششهت  ،وراث الىكذ جإخز الاهذاف الاحخماعُت للششهت بعحن الاعخباس (بً
جشوي  ،2012 ،ضفدت .)15
وليي ًخمىً مجلغ الاداسة في الششهت اإلاملىهت للذولت مً اللُام بىاحباجه في الخىحُه واإلاشاكبت
ًلجا الى جإلُف مجمىعت مً اللجان مً بحن اعػائه مً غحر الخىفُزًحن  ،ابشصها ما ًإحي ( :مشوة و
خمضة  ،2012 ،ضفدت )19
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الجدول  :1اللجان املىىهت مً ػرف مجلط الادارةهأدواث حىهمت الشرواث
اللجان

الدور

لجىت الخدكيم

للذ خػِذ اهخمام بالغ الاهمُت في الىكذ الخاغش مً كبل الهُئاث العلمُت
والذولُت واإلادلُت واإلاخخطحن وخاضت بعذ الاخفاكاث والاغؿشاباث اإلاالُت التي
خطلذ في الششواث العاإلاُت  ،وٍشحع هزا الاهخمام الى الذوس الزي ًمىً ان
جادًه لجىت الخذكُم هإداة مً ادواث خىهمت الششواث

في صٍادة الثلت

والشفافُت في اإلاعلىماث اإلاالُت التي جفصح عنها الششواث ورلً مً خالٌ
اإلاطادكت على الخلاسٍش اإلاالُت واششافها على وظُفت الخذكُم الذاخلي  ،وهزلً
دوسها في دعم هُئاث الخذكُم الخاسجي وصٍادة اظخلاللُتها  ،فػال عً دوسها
في الخإهُذ على الالتزام بمبادئ الخىهمت .
لجىت امليافاث

جىص ي اغلب الذساظاث الخاضت بدىهمت الششواث والخىضُاث الطادسة عً
الجهاث اإلاهخمت بها باهه ًجب ان حشيل لجان اإلايافاث فلذ جػمىذ
اسشاداث مىظمت الىمى الاكخطادي والخىمُت جإهُذا على غشوسة ؤن جيىن
ميافأث ؤعػاء مجلغ ؤلاداسة و الغذاسة العلُا  ،ورلً لػمان حعضٍض مطالح
الششهت في الامذ البعُذ مً خالٌ حزب اإلاهىُحن مً دوي الىفاءاث العالُت .

لجىت

ًجب ؤن ًخم حعُحن ؤعػاء مجلغ ؤلاداسة واإلاىظفحن مً بحن ؤفػل اإلاششخحن

الخعييىاث

الزًً جخالءم خبراتهم ومهاساتهم مع اإلاهاساث والخبراث اإلادذدة مً الششهت ،
لػمان الشفافُت في حعُحن ؤعػاء مجلغ ؤلاداسة وبلُت اإلاىظفحن فلذ وغعذ
لهزه اللجىت مجمىعت مً الىاحباث منها حعُحن ؤفػل اإلاششخحن اإلااهلحن و جلىٍم
مهاساتهم باظخمشاس وجىخي اإلاىغىعُت في عملُت الخىظُف وهزلً ؤلاعالن عً
الىظائف اإلاؿلىب بشغالها ......بلخ

املصدر :مً اعذاد الباخثحن باالعخماد على مشوة هشامت  ،خمضة فاؾمت  ،الُاث خىهمت الششواث
ودوسها في الخذ مً الفعاد اإلاالي و الاداسي  ،مذاخلت غمً اإلالخلى الىؾجي خىٌ خىهمت الششواث
والُت للخذ مً الفعاد اإلاالي  ،حامعت مدمذ لخػش  ،بعىشة ً ،ىمي  7/6ماي  ، 2012ص19:
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 .1.2الخدكيم الداخلي :
جادي وظُفت الخذكُم الذاخلي دوسا مهما في عملُت الخىهمت  ،بر ؤنها حعضص هزه العملُت ورلً
بضٍادة كذسث اإلاىاؾىحن على معاءلت الششهت ،خُث ًلىم اإلاذكُلحن الذاخلُحن مً خالٌ ألاوشؿت التي
ًىفزونها بضٍادة اإلاطذاكُت العذالت ،جدعحن ظلىن اإلاىظفحن العاملحن في الششواث وجللُل مخاؾش
الفعاد ؤلاداسي و اإلاالي .
وفي هزا العُاق ًشي archambaultؤن ول مً الخذكُم الذاخلي و الخاسجي ٌعذ آلُت مهمت مً آلُاث
اإلاشاكبت غمً بؾاس هُيل الخىهمت  ،وبشيل خاص فُما ًخطل بػمان دكت وهضاهت الخلاسٍش اإلاالُت
ومىع واهدشاف خاالث والتزوٍش  .وكذ اعترفذ الهُأث اإلاهىُت و الخىظُمُت بإهمُت وظُفت الخذكُم
الذاخلي في عملُت الخىهمت فلذ ؤهذث لجىت وادبحري على ؤهمُت معاولُت اإلاذكم الذاخلي في مىع و
اهدشاف الغش والتزوٍش .لخدلُم هزه الىظُفت لهذافها ًجب ؤن جيىن معخللت وجىظم بشيل حُذ
وحعدىذ بلى حششَع خاص بها .
 .3الخاجمت :
ًبلى الفعاد اإلاالي والاداسي مً اخؿش الظىاهش التي ٌشهذها عاإلاىا اإلاعاضش  ،فاهدشاسها ماهى الا
دلُل على الاهدشافاث الاخالكُت وغُاب الشفافُت والجزاهت واظخخذام العلؿت في جدلُم اإلاطالح
الشخطُت داخل الششواث  ،خُث ًخجلى ان الالُاث الذاخلُت للخىهمت ما هي الا وظُلت للخذ مً
الفعاد اإلاالي والاداسي ان لم ًىً ولُا على الاكل حضئُا ورلً مً لجانها اإلايىهت التي حعخبر ادواث
للشكابت الذاخلُت للششهت .ومً خالٌ ماظبم جىضلىا الى الىخائج الخالُت:


ان خىهمت الششواث هي ظلىن اداسي ًػمً هفاءة اداسة الششهت وٍىظم العالكاث بذاخلها ؛



ان ظاهشة الفعاد الاداسي مً اخؿش اإلاشاول التي حعاوي اكخطادًاث الذوٌ في العطش الخالي

وجفشيها داخل الششواث ٌعشكل وٍػعف الخىهمت الجُذة ؛


ان الالتزام بااللُاث الذاخلُت لخىهمت الششواث وكىاعذها ًادي الى الخذ مً الفعاد الاداسي

واإلاالي فيها وصٍادة هفاءة ادائها ؛
ً خؿلب جىفُز الُاث الخىهمت جىافش الخىظُم الاداسي واإلانهي اإلاخيامل ؛
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ٌعخبر الخذكُم الذاخلي مً اهم الُاث الخىهمت الذاخلُت التي حعاهم بشيل فعاٌ في ابشاص

دوس خىهمت الششواث في الخذ مً الفعاد اإلاالي والاداسي .
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ملخص:
جهحبر الظياحة من السهانات ألاطاطية لدى الكثير من الدول ،وحيث أوليد لها ئهحمامات كبرى
لي ع ط ييـ ميين دوييب الييدول قييب حت ي ميين دوييب مصحليين اإلاحهييامليي ردحطييا يي ،ألامييس اليير
ه ييرد ال ييدول رن ح يياى ؤلادحط ييا

ن ي ي رط ييخثماز الظ يييا

ييسع ن ي

اإلا ي ي وألاح ي ي  ،وال ي ييا بهملي يية الةي يساكة

الدولية ،ولهب الجصائس ف هرد اإلاسحلة له أحوج ما كوي لحؿويس الظياحة خطوضا بهد رنهياز اإلادو
ألطهاز اإلا سودات الر يهحبر ال ؿام الوحيد الر جهحميد نلييا الجصائيس في نملييات الح ميية في مصحلين
حوانبها.
تهييده هييرد الوزديية الو ثييية لدزاطيية مييدى ئهحمييا الدوليية الجصائسييية قييالوح الظيييا

لييدى أطيسا

اإلاجحم ييو اإلا ي  ،و وز ه ييرا ال ييوح ف ي خل ي م ييواز مظ ييحدامة لاجمان ييات اإلا لي يية وشي ييا نوائ ييد الجوا يية
اإلا لية ف قب دانوي اطح اللية مواز الجمانات اإلا لية.
اليلماااث املفخاخياات :وح ي طيييا  ،غ يسائا وزطييو  ،اطييخثماز طيييا  ،مييواز مظييحدامة ،نوائييد حوا يية،
حوا ة م لية.
جصييف O23,A19 :JEL

* المؤلف المرسل :ط .د /خالدي عصام االيميل aissam.khaldi@univ-msila.dz :
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Abstract:
Tourism is a major bet for many countries where it was given great
interests, not only by states but even by various economic corporations, which
pushes these countries to open up to domestic and foreign economic
investment, and to carry out the international partnership process.
At this stage, Algeria may be in dire need of tourism development,
especially after the collapse of oil prices, which is the only sector on which
Algeria depends on development processes in various fields.
The purpose of this paper is to examine the interest of the Algerian state
in tourism consciousness of the local community members, and the role of
such consciousness in creating sustainable resources for local collectivities,
and increase local collectivities revenues according to new rules of their
independence in the matter of resources.
Keywords: Tourism consciousness. Taxes and fees. Tourist Investment.
Sustainable resources. Fiscal revenues. Local collectivities.
JEL Classification Codes: O23 ,A19

: ملدمت.1
 ودد أخدت ف، ثحمحو الظياحة قأهمية قالغة ألارس إلاا لها من ئنحواز ها ف النةاؽ ؤلادحطا
، طانحمدت نلحها ادحطا ات كثير من ول الهالم،ال مو والحؿوز ئل أي أضو د دؿانا دائما قداثا
 إلاا لها من ددز ن ث سيك ال ؿانات ردحطا ة،حيث أضو د ثمثب مطدزا أطاطيا للدخب طحها
.وألانةؿة اإلاصحل ة ألاخسى
 من خاللا ثل، وثص ا ألاهمية الوالغة للظياحة ثداولها قاطحمساز وبةكب م حكم ومظحدا
 ئذ،

اإلا

 ومن حهة أخسى جظاهم ف ثوليد خب للمجحمو الظيا،حاحات الظياى اإلاصحل ة من حهة

مث ن وواح قأهمية اإلاواز الظياحية طواءا

جهحمد أطاطا وبالدزحة ألاول ن ثوطس مجحمو طيا

 قاإلغاطة ئل ؤلاهحما قاإلا ومات الظياحية الت وطسها ال ؿام الها،كاند ؾويهية أو بةسية
. إلاواحهة الح د ات اإلاظح ولية قكب ك اء ونجانة،والخاص
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 :2أصاصياث خىل الىعي الضياحي
.1.2صياق وظروف ظهىر الىعي (اليلظت)
الي كة قم هومها الةامب من اإلاطؿاحات الحد ثة ،حيث قهس ونةأ ف أ قيات ئ از ألانمال
وف ألاوطاؽ الت جهج قا از اإلاهلومة وجظييرها،
 .2.2مفهىم الىعي (اليلظت) الضياحي
.1.2.2حعريف الىعي (اليلظت):

َ
ََ ُ
كة َ :ن ِ ُ
يؼ ال ْو ،
 لغة :ولحوغيح مهج هدد الكلمة ف اللغة ن ول َ ِ ل ،الي
ْ
ََْ َ
َ ٌ
ل ،وال هد َ ْ ُ
كاي ،والحأن ث َ ْ كى ،ونظو وزحال أ ْ اف( .معجم لظاي الهسب القن
وال ِ هب اطخي
م كوز)
 ئضؿالحا :الحهسين رضؿال

للي كة ال صحلن نما ددما الواحثوي واإلا كسوي الر ن زغم

اخحاله ألانكاز والسؤى لديهم ئال أنهم ئث و ن أي هرا اإلاطؿاح مب ف ؾياثا مسادوة الو ئة
واطخواق الحغيرات ورطحمام ئل اإلا يـ من أحب الحمكن من اثصاذ ال سازات والخظيير ،والي كة
الت نه حها ف زاطخ ا هاثا ه الح ؿن ومالحكة وث ليب الو ئة وئثصا كب ؤلاحساءات والحداقير
الالشمة الت من شأنها جظاهم ف خل م اطو ف اإلاظح وب.
طالي كة ه طيروز الحطول ن اإلاهلومات ومهالجتها ونةسها ،ودد أخد مطؿاح الي كة
من اإلاطؿاح الالثيج " "veilleوالر يهج الظهس ،وانؿالدا من اإلاجال الؿ ونلم ال ع ( LABONTE
 ،)2009 ،Danielأي ؤلانظاي مكن أي كوي ف رالذ حاالت ،ئما ف حالة نو  ،وئما ف حالة حلم ،وئما
ف حالة كة ،وألاخير ه الت ثؿاق حالة الوح  ،وي ال ثي ل ؤلانظاي أ انخوا وث ؿن لا وأححاؽ
م ا.
.2.2.2حعريف الضياخت:
 لغة :مهج كلمة الظياحة وه من طهب طيح ،طوحدت أي لها مهاي ند د ومح ونة حيث وحدت
لها مهج يةاقا اإلاطؿاح الر قهس مإخسا وهو الظير ف ألازع وزحد أطأل ن س ئذا كاند الظياحة
بهرا اإلاهج طاي هللا أمسنا قالظير ف ألازع ف كثير من آلا ات الو ات الواضحات( .نود اللؿين
البر جاو )
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كما أي اإلاهاني ف ال سآي الكسيم ألضب ئل ال وائد اإلاسحو من هرا الظير طوحدت أي ال وائد
ؤلاطالمية من الظير ف ألازع أو( الظياحة كما ولوي ) محهد مجها رطخوطاز والحركس ورنحواز دال
جهال " دب طيروا ف ألازع رم انكسوا كين كاي نادوة اإلاكرقيي" ألانها ( ، )11دب طيروا ف ألازع
طانكسوا كين قدأ الخل رم هللا نص ئ النةأ آلاخس ئي هللا ن كب ش ء دد س"ال مب( ،)20الحهازه
قيي هرد الةهوب وغيرها و الحواضب الر

إ

ئل اححكاك مواشس نةأ م ا خير نكيم " ا أيها

ال اض ئنا خل اكم من ذكس وأنث وحهل اكم شهوبا ودوائب لحهازطوا ئي أكسمكم ن د هللا أث اكم ئي هللا
نليم خوير"( )13الحجسات ،اإلاحهة وال ائد وئ خال الوهجة لل وض " أمن خل الظماوات وألازع
وأنصل لكم من الظماء ماء طأنوخ ا قا حدائ ذات قهجة ما كاي لكم أي ث بحوا شجسها أئلا مو هللا قب
هم دو يهدلوي( )60ال مب ،طمن يظير ف ألازع ويسث ب سى ثلك الحدائ الت ثػ ي الوهجة
والظسوز ن ال ع.
ط د وز ت الظياحة ف كال الةازم قمهج الظير ف ألازع ،وذلك ن
ً
ألاول :الظياحة قمهج الظير ف ألازع مؿل ا ،ومن ذلك ما ث د ف اإلاهج الثالث ف دولا طو انا:
ْ َْ َ َ َ ْ
َ ُ
ع أ ْزَب َهة أش ُه ٍس) طاإلاسا هو الظير ف ألازع.
(ط ِظي وا ِف ألاز ِ
رالرة أدظا :



إصطالخا
جهسه قأنها ث ب مإدد لألشخاص طس ا أو حمانيا من م س طك اهم ئل اثجاد أخس للترطيا

ن ال ع وئشوام السغوات وزطو اإلاه ويات وثلوية الحاحات الث اطية والهلمية مما إ
نةاؽ ادحطا

ئل قهوز

.

وجهسه كرلك الظياحة قأنها نةاؽ ادحطا

واححماح

و قا الظائح بغسع الترطيا،

الحهليم ،الهالج ،السياغة من خالل انح ال أطسا من مكاي ئدامتهم ألاضلية ئل مكاي أخس اخب أو
خازج قلدهم إلاد ال ث ب نن  24طانة وال ثصيد نن ط ة.
.3.2حعريف الىعي (اليلظت) الضياحي:
.1.3.2أهىاع الىعي (اليلظت) الضياحي:
ل د ئخحل د وجهد ت الكحاقات حول أنوام الي كة لهب أهمها :الي كة الحهليمية ،الي كة
الح اطظية ،الي كة الحك ولوحية ،الي كة الحجازية ،الي كة رححمانية ،الي كة ؤلاطتراثيجية ،الي كة
السوحية ،الي كة الويئية...الخ ،حيث جهبر الي كة الظياحية نن اإلاحابهة ؤلاحمالية والركية لو ئة
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الدولة لسضد اإلاهلومات الحاملة لل سضة ،ومن ه ا طاي الي كة الظياحية جظحلص ث ليب لو ئة الدولة
واإلاجحمو.
 .3مفھىم الجماعاث املدليت:
جهد الجمانات اإلا لية وحدات حغساطية م ظمة ف ئدليم الدولة الواحد  ،وه نواز نن
هيئات وئ ازات مظح لة ئل حد ما ف جظيير شإونها ،حيث ثحمحو قالصخطية اإلاه وية ورطح الل اإلاال
(نا ل م مو حمد  ،1973 ،ض ة  ، )17ودد شمب ن جظميتها ف بهؼ الدول قالحكم اإلا
لحمحو هرد الجمانات قاالطح الل اإلاال الواطو نن الحكومة اإلاسكصية ،كما مكن الح سي قيي مطؿلح
ؤلا از اإلا لية والحكم اإلا

 ،كوي هرا ألاخير حػمن مكاهس الحكم الح ليد ة من الخةسيو والح ير

وال ػاء ،ق ما نكا ؤلا از اإلا لية ال شأي لا قالخةسيو وال ال ػاء ،حيث
الوقي ة الح ير ة قاإلاساط ذات الؿابو اإلا
أي الحكم اإلا

(مطؿ ى الج د  ،1987 ،ض ة  ،)18وبالسغم من

ال حمحو قحصططات جةسيهية ودػائية،

الجمانات اإلا لية اإلا حصوة ،ألي حهاشها الح ير

طس نملا ف مجال

ػب الوهؼ اطحهمال مطؿاح

نحصا من دوب الجمهوز (شحهوب مظهو ،1986 ،

الط ات ،)5-4
ؿل ن هرد ؤلا ازات والهيئات ف الجصائس قالولد ات والوال ات ،حيث ثػم الولد ة مجمونة
طكانية مهي ة ،وثحمحو قالصخطية اإلاه وية ورطح الل اإلاال  ،جد مجلظها قموحا ال انوي( ،وشاز
الداخلية والجمانات اإلا لية ،دانوي  ، 08-90ض ة اإلاا )1
جهسه الوال ة قأنها حمانة نمومية ئدليمية ،ثحمحو قالصخطية اإلاه وية ورطح الل اإلاال ،
وجةكب م اؾهة ئ ازية للدولة ،وثنةأ قموحا دانوي (اإلا لية ،دانوي  ،09- 90ض ة اإلاا

،)1

وينحصا طكاي الولد ة من و قخظيير شإونهم ف شكب مجلع يظم اإلاجلع الةه الولد كما،
أما ن مظحوى الوال ة و قخظيير شإونها مجلع شه والئي م حصا ن اإلاظحوى الوالئي ،ويحم
جهييي الوال واإلاجلع الح ير الوالئي من دوب الظلؿات اإلاسكصية.
 .4مراخل الىعي (اليلظت) الضياحي
.1.4الىعي الضياحي لدي الضيان املدليين:
ال مكن ل ؿام الظياحة من ث ي ال وائد ردحطا ة ورححمانية والويئية ال اثجة
نن ثؿوز الظياحة ن اإلاجحمهات اإلا لية ،ئذا ثجاهب اإلاةسم وواغو الظياطة الظياحية اله اضس
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ألاطاطية لح مية الظياحة من غمجها ئ زاج اإلاجحمو اإلا

ف الح مية الظياحية( .نود هللا دويؿن

العجلوني ،الهد  ،2016/ 15ض ة )4
.2.4الىعي الخاص بفئت العاملين باليشاط الضياحي:
يهسه الهاملوي ف النةاؽ الظيا

ن أنهم ال ائموي ن ث د م خدمات قمصحلن

أنوانها للظياى من ئدامة وأؾهمة وغيرها من اإلاظحلصمات ،حيث جهحبر هدد ال ئة من أهم ن اضس
الخظوي الظيا  ،ويظح ي هرا اله طس أهميحا من كوي ال ئة الهاملة ف ال ؿام الظيا
اإلاهم لجدب الظياى وخل الو ئة اإلا اطوة لهم ،كونهم ن

اله طس

زا ة قاإلا اؾ الظياحية ،ئغاطة للحهامب

الخاص مو هرد ال ئة ،وبط ة أنم هم قاثطال مواشس مو الظواى ،مما إرس ن الحسكة الظياحية
للولد ،ئغاطة للوضول ئل زحة ث ي زغا الصواز ن اإلا حج واإلا اؾ ألارسية الظياحية،
 1.2.4الىعي الخاص بفئت الضياح:
وجىلضم إلى كضمين:
1.1.2.4جىعيت الضياح كبل دخىل املجخمع املدلي:
ثصحظ هرد اإلاسحلة قحونية الظياى دوب خولهم للم اؾ واإلاوادو الظياحية ،ئذ جهحبر
من أضها أنوام الحونية الظياحية خؿوز  ،نخيجة ثطا
ونا ات ور اطات اإلاجحمو الظيا

الث اطات ،أو ند ث وب الظائح ث اليد

اإلاػين ،أو جةكب ز طهب اإلاجحمو الظيا

اإلا

ثجاد

ثطسطات الظياى ألاحانا والت جهكع قدوزها ر اطتهم خسدا لها ات وث اليد اإلاجحمو الظيا
اإلاػين ،وهرا زاحو لإلخحاله والحوا ن قيي ر اطة الةهوب وألامم ،مما إ

ف ألاخير ئل زطؼ هرا

النةاؽ مما دد إرس نليا طلوا ،وبالحال جا ن الظياى ئحترا هرد الها ات والح اليد ،كرالك ن
اإلاجحمو اإلا

أي سق أطلوبا ف حلا الظواى.

2.1.2.4إلارشاد والخىجيه:
وه الهملية الت ثساط الظائح من خولا ئل موادو اإلاجحمو الظيا  ،قدا ة قالحونيا
وئزشا الظياى ئل ألاماكن الظياحية واإلاهالم ألارسية ،ئغاطة ئل ثوححههم ئل م اؾ ومواؾن الخدمات
الظياحية من ط ا ق واطتراحات وغيرها ،وهرا من خالل ثوححههم قمساط ة مسشد طيا  ،أو من خالل
ثصويدهم قالخسيؿة الظياحية والكح وات والالطحات واللوحات ؤلازشا ة ،الت من شأنها جظاند الظائح
للوضول ئل ألاماكن ألارسية و أماكن ثل ي الخدمات الظياحية اإلاصحل ة.
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جدول ركم ( )01الخلضيم العام ألهماط الضياخت

أهماط

وفم

صياخت دوليت (خارجيت) ،صياخت مدليت

املىكع

(داخليت).

والحدود

الضياخت مىاطم الجدب

صياخت ثلافيت – صياخت طبيعيت – صياخت

الضياحي

إجخماعيت.

الهدف

صياخت جرويجيت ،صياخت ثلافيت ،صياخت
عالجيت ،صياخت دًييت ،صياخت رياضيت،
هجد

الخىظيم

صياخت مؤجمراث ،صياخت رجال ألاعمال.
صياخت

عائليت ،صياخت فردًت،

صياخت

جماعيت( ،مجمىعاث صياخيت)
صياخت الشباب :بين  16و  30صىت؛
أعمار

صياخت الىهىل :بين  30و  60صىت؛

الضياخت

صياخت هبار الضً :أهثر مً  60صىت.

فترة إلاكامت

صياخت دائمت – صياخت مىصميت.

املصدر :هاني نوال :ث اطظية ال ؿام الظيا

ف الدول الهسبية ،مجلة الواحث الهد

 ،2013/13ص .79
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.5الخأثير الراهً واملضخلبلي لللطاع الضياحي بالجسائر
جدول ركم ( :)02هخائج الدول العربيت التي جضمنها جلرير جىافضيت الضياخت والضفر لعام 2015

اطماء الدول الهسبية اإلاةازكة

2015
دوليا

نسبيا

عدد الدول

ند الدول 14

141
إلاماراث العربيت املخددة

24

1

دولت كطر

43

2

مملىت البدريً

60

3

اململىت املغربيت

62

4

اململىت العربيت الضعىدًت

64

5

صلطىت عمان

65

6

اململىت ألاردهيت الهاشميت

77

7

الجمهىريت الخىوضيت

79

8

جمهىريت مصر العربيت

83

9

الجمهىريت اللبىاهيت

94

10

دولت الىىيذ

103

11

الجمهىريت الجسائريت الدًملراطيت

123
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الجمهىريت إلاصالميت املىريخاهيت

137

13

اليمً

138
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املصدر – املىخدي الاكخصادي العاملي (دافىش) جلرير جىافضيت الضياخت والضفر
2015

وجدليل املىظمت العربيت للضياخت – ماًى 2015

ف  ،2013ما وق نن  55.7مليوي طائح شازوا أطسي يا ،قصيا ددزها  %5.4نن 2012
اإلاطدز  :ئحطائيات_الظياحة_الهاإلاية سج رؾالم ن اإلاودو الحال https://ar.wikipedia.org/wiki:
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خالدي عصام

جدول ركم ( )03وضبت الخغير لعدد الضىاح في افريليا مع جرجيب البلدان.
الخغيير
(2012إلى
)2013
)(%

الخغيير
(2013
إلى
)2014
)(%

الضياح
الدوليين
arrivals
)(2013

الضياح
الدوليين

الترجيب

البلد

)(2014

7.2

2.4

10.0مليوي

10.2مليوي

اإلاغسب

1

3.8

0.1

9.5مليوي

9.5مليوي

ح وب أطسي يا

2

5.3

▼ 3.2

6.2مليوي

6.0مليوي

ثونع

3

3.7

—

2.7مليوي

—

الجصائس

4

▼ 10.7

—

1.8مليوي

—

موشموي

5

2.1

2.6

1.8مليوي

1.8مليوي

شيمواقو

6

▼ 11.5

—

1.4مليوي

—

الطومال

7

0.8

—

1.2مليوي

—

أوغ دا

8

9.0

—

1.1مليوي

—

ناميبيا

9

10.5

—

1.0مليوي

—

الظ غال

10

ث د

"الةسق

مالخظت :مطس مط ة

ألاوطـ"

ف scheme.

UNWTO's

[]6

املصدر /https://ar.wikipedia.org/wiki :إخصائياث_الضياخت_العامليت
 .6مىارد الجماعاث املدليت
ثحأجى مواز الجمانات اإلا لية خاضة الولد ات مجها من خالل الػسائا قط ة نامة أو
من خالل نائدات الدوميي اإلاصحل ة وكرلك ئ جازات اإلا الت واإلاظاحات الت يةغلها أصحابها ألنساع
ث ي أنمال ثجازية أو طياحية أو خدمية ،ومن أهم مواز الجمانات اإلا لية نركس ما
34

:
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خالدي عصام

.1.6الجباًت املدليت :ه مجمونة اإلاواز ال اثجة نن الػسائا والسطو اإلا لية ألاضلية،
واإلاػاطة ن

الػسائا والسطو الوؾ ية ،ئغاطة ئل اإلاواز الخاضة ال اثجة نن جةغيب

واطخثماز اإلاساط اإلا لية ،الت ثصحلن ف ث ونها من قلد ئل آخس ق كم ؤلامكانات اإلاالية وال كا
ردحطا

اإلاحوو( .خالد طماز الصغ  ،1985 ،ض ة )12

ئي الجوا ة ف الجصائس ثحكوي من غسائا م طلة ل ائد الجمانات اإلا لية ،وغسائا
مةتركة ل ائد كب من الدولة والجمانات واإلا لية ،وأ ػا غسائا حم ث طيلها لاجمانات اإلا لية
وبهؼ الط ا

 ،وبياي ذلك ن ال و الحال :

.1.1.6الضرائب املدصلت خصريا لفائدة الجماعاث املدليت مشترهت:
 الرصم على اليشاط املنهي:
ل د أنص ء السطم ن ال يمة اإلاػاطة  TAPف أول حان ي  1996ودد نوع هرا
السطم زطميي وهما السطم ن

النةاؽ الط اح و الحجاز  TAICوالسطم ن

النةاؽ غير

ثجاز .TANC
يظح

هرا السطم لطالح الجمانات اإلا لية من خالل ث

زدم أنمال ف الجصائس من ؾسه

مكل يي قالػسيوة الر ن مازطوي نةاؾا ثصػو أزباحا للػسيوة ن الدخب ؤلاحمال ض ن أزباى
مھ ية ،أو للر ن ثصػو أزباحهم للػسيوة ن أزباى الةسكات ،مو بهؼ ؤلاطحث اءات الت

د ها

دانوي الػسائا اإلاواشس والسطو اإلامارلة( وشاز اإلاالية)2018 ، ،خاضة اإلاا  217م ا.
أما قالنظوة لاحدذ اإلانشء للسطم ن
ال انوني أو اإلاا

النةاؽ اإلانه  ،TAPقالنظوة للويوم من الخظليم

للوػانة ،أما قالنظوة لألشغال اله ازية و ثأ ة الخدمات طانا من ال وؼ الك أو

الجصئي للثمن ،وي ظا وط مهدليي %02 ،ف الحالة الها ة ،ويص ؼ مهدل السطم ئل  %01قدوي
من

ئطح ا

الحص يػات

قالنظوة

ألنةؿة

ؤلانحاج،

أما طيما صظ دؿام الو اء وألاشغال الهمومية والس  ،ث د نظوة السطم قي  %02مو ثص يؼ قنظوة
 ،%25غير أي مهدل السطم ن النةاؽ اإلاھج سطو ئل  %03طيما صظ زدم ألانمال ال اثج نن
نةاؽ ل ب
اإلا سودات قواطؿة ألاناق ا ،وث ظم مداخيب السطم ن النةاؽ اإلانه ل ائد الجمانات
اإلا لية ن ال و الحال :
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خالدي عصام

الجدول ركم ( :)04وضبت العىائد الرصم على اليشاط املنهي امللضمت على الجماعاث املدليت.
الحصص

البلدًت

الىالًت

اليضبت

%66

%29

صىدوق

الضمان

والخضامً للجماعاث املدليت
%05

املصدر :من ئندا الواحثيي قاإلنحما ن دانوي الػسائا اإلاواشس والسطو اإلامارلة
ثدطو نظوة  % 50من حطة السطم ن النةاؽ اإلاھج الهائد للولد ات الت جةكب
وائس حػسية ثابهة لوال ة الجصائس ئل ھرد ألاخير .
ثدطو نظوة  % 50من حطة السطم ن النةاؽ اإلاھج الهائد للولد ات اإلاحو ية
الحابهة لوال ة الجصائس ئل ھرد ألاخير  ،م اقب خدمات غير مأحوز للولد ات اإلاه ية واإلاسجلة ف
اث ادية قيي الوال ة والولد ات.
.2.1.6الضرائب املدصلت لصالح البلدًاث دون صىاها:
 الرصم العلاري:
إطع زطم ن از ط و ن اإلالكيات اإلاونية ( وشاز اإلاالية ،)2018 ، ،مھما ثكن وغهيحھا
ال انونية ،اإلاوحو طوق التراب الوؾج  ،قاطحث اء ثلك اإلاه ا من الػسيوة ضساحة ،غير أنا جه ى من
السطم اله از اإلا سوع ن اإلالكيات اإلاونية ،بةسؽ أي ثكوي مصططة إلاسط نا أو ذ م هة
نامة ،وأال ثدز خال ،كب اله ازات الحابهة للدولة والوال ات والولد ات وكرلك ثلك الحابهة للمإطظات
الهمومية ذات الؿابو ؤلا از الت ثمازض نةاؾا ف ميداي الحهليم والو ث الهلم والحما ة الصحية
وؤلاححمانية وف ميداي الث اطة والسياغة.
نحج أطاطا طسع الػسيوة من ناثج ال يمة ؤلا جازية الجوائية لكب متر مسبو للملكية اإلاونية
ذات ؤلاطحهمال الظكج  ،ف اإلاظاحة الخاغهة للػسيوة ،كما د أطاض طسع الػسيوة بهد ثؿوي
مهدل ثص يؼ يظاو

 % 2ط ويا ،وذلك مسانا ل د اإلالكية ذات ؤلاطحهمال الظكج  ،غير أنا ال

مكن أي حجاوش ھرا الحص يؼ قالنظوة لھرد اإلاواني حدا أدص ددزد .%25
ث د ال يمة ؤلا جازية الجوائية لكب متر مسبو لله ازات أو أحصاء اله ازات ذات ؤلاطحهمال
الظكج كالحال  ( :وشاز اإلاالية)2018 ، ،
33
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خالدي عصام

جدول ركم (ً :)05ددد الليمت إلاًجاريت الجبائيت ليل متر مربع باليضبت للملىياث املبييت
ذاث إلاصخعمال الضىني:
املىطلت
الفرعيت 1

املىطلت
الفرعيت 2

املىطلت
الفرعيت 3

املىطلت
الفرعيت 4

أ890 :

أ816 :

أ742 :

أ668 :

ب816 :

ب742 :

ب668 :

ب594 :

ج742 :

ج668 :

ج594 :

ج520 :

املصدر :املادة  257مً كاهىن الضرائب املباشرة والرصىم املماثلت
ث د مظاحة اإلالكيات اإلاونية ال س ة قالحواحص الخازحية لھرد اإلالكيات ،كما ثخةكب ھرد
اإلاظاحة من مجموم مصحلن اإلاظاحات ألازغية الخازحة نن الو اء.
قالنظوة لله ازات الجمانية ،ثخةكب اإلاظاحة الخاغهة للػسيوة من اإلاظاحة اإلا يد ويدزج
ن ألاخظ غمن اإلاظاحة اإلا يد مظاحة الحجسات وألازودة الداخلية والةسطات وألازودة الخازحية،
ويػاه ئل ذلك ،ن د ؤلادحػاء الحطة اإلاحهل ة قاألحصاء اإلاةتركة ن ناث اإلالكية اإلاةترا  ( .وشاز
اإلاالية)2018 ، ،
أما قالنظوة للم الت الط انية والحجازية طح د ال يمة ؤلا جازية الجوائية لها لكب متر مسبو
كما

:
جدول ركم (ً :)06ددد الليمت إلاًجاريت الجبائيت ليل متر مربع باليضبت للمدالث الصىاعيت والخجاريت:

املىطلت 1

املىطلت 2

املىطلت 3

املىطلت 4

أ1782 :

أ1632 :

أ1484 :

أ1338 :

ب1632 :

ب1484 :

ب1338 :

ب1188 :

ج1484 :

ج1338 :

ج1188 :

ج1038 :

املصدر :املادة  259مً كاهىن الضرائب املباشرة والرصىم املماثلت
حم ث د د اإلاظاحة الخاغهة للػسيوة ،قالنظوة للم الت الحجازية غمن ن ع
الةسوؽ الخاضة قاله ازات ذات ؤلاطحهمال الظكج .
أما قالنظوة إلااح ات اإلالكيات اإلاونية اإلاوحو ف دؿانات نمسانية ودؿانات داقلة للحهمير
كالحال :
مجلت امللريسي للدراصاث الاكخصادًت واملاليت  ،املجلد  ، 3العدد  ، 2جىان  »2019ص ص .52-34:

33
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خالدي عصام

جدول ركم (ً :)07ددد ملحلاث امللىياث املبييت املىجىدة في كطاعاث عمراهيت وكطاعاث كابلت للخعمير:

املىطلت

املىطلت 2

املىطلت 3

املىطلت 4

1
36

44

26

14

املصدر :املادة  1/261مً كاهىن الضرائب املباشرة والرصىم املماثلت
جدول ركم (ً :)08ددد ملحلاث امللىياث املبييت املىجىدة في كطاعاث كابلت للخعمير
املىطلت 1

املىطلت 2

املىطلت 3

املىطلت 4

32

26

20

12

املصدر :اإلاا  2/261من دانوي الػسائا اإلاواشس والسطو اإلامارلة
ظا السطم قحؿوي اإلاهدليي الحالييي ن ألاطاض الخاغو للػسيوة كالحال :
اإلالكيات اإلاونية قأثم مهج الكلمة  ،% 03غير أنا قالنظوة للملكيات اإلاونية ذات ؤلاطحهمال
الظكج اإلاملوكة من ؾسه ألاشخاص الؿويهيي والوادهة ف اإلا اؾ اإلا د نن ؾسي الح كيم وغير
مةغولة طواء قط ة شخطية ونائلية أونن ؾسي الكساء ،ثصػو إلاهدل مػانن ددزد .%10
أما قالنظوة لألزاض الت جةكب ماح ات للملكيات اإلاونية طانها ثكوي وط اإلاهدالت
الحالية:
 % 05 ن دما ث ب مظاححھا أو جظاو  2 500؛
% 07 ن دما ث وق مظاححھا  2 500وث ب أو جظاو 2 1000؛
% 10 ن دما ث وق مظاححھا .2 1000
 رصم الخطهير:
إطع ل ائد الولد ات الت جةحغب طيھا مطاحة زطو ال مامات اإلانزلية زطم ط و لسطو
ال مامات اإلانزلية وذلك ن كب اإلالكيات اإلاونية.
وحظا اإلاا  236إطع ط ويا زطم خاص قسطو ال مامات اإلانزلية قاطم اإلاالك أو اإلا ح و
ح مب السطم اإلاظحأحس الر أي مكن كلن مو اإلاالك قدطو السطم ط ويا قط ة ثػام ية.
د مولغ السطم كما

:

 ما قيي  1.000ج و  1.500ج ن كب م ب ذ ئطحهمال طكج ؛
33
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خالدي عصام

 ما قيي  3.000ج و 12.000ج ن كب م ب ذ اطحهمال مھج أو ثجاز أو
حسف أو ما شاقھا؛
 ما  -قيي  8.000و ج و 23.000ج ن كب أزع مھيأ للحصييم واإلا ؿوزات؛
 قيي  20.000ج و  130.000ج ن كب م ب ذ اطحهمال أو ض اح أو ثجاز أو
حسف أو ما شاقھا ،نحج كمية من ال ا ات ث وق ألاض اه اإلاركوز  .أنالد؛
 ث د السطو اإلاؿو ة ف كب قلد ة ق ساز من زئ ع اإلاجلع الةه الولد  ،ق اء
ن مداولة اإلاجلع الةه الولد وبهد اطحؿالم زأ الظلؿة الوضية.
بغؼ ال كس نن كب حكم مصالن ،ثكلن اإلاجالع الةهوية الولد ة ف أحب أدطاد رالذ
ط وات ئقحداء من أول ا س ط ة  2002بهملية الحط ية والح طيب واإلا اشنات اإلاحهل ة زطم زطو
ال مامات اإلانزلية.
.3.1.6الضرائب املدصلت لصالح الدولت والغرف والجماعاث املدليت:
 الضريبت الجسافيت الىخيدة ( :وشاز اإلاالية)2018 ، ،
ه غسيوة من الػسائا اإلاواشس نوغد ند غسائا طاق ة ،صػو لها ألاشخاص
الؿويهيوي واإلاه ويوي والةسكات والحهاونيات الت ثمازض نةاؾا ض انيا أو ثجازيا أو حسطيا أو مه ة غير
ثجازية الر ن ال حجاوش زدم أنمالهم الظ و رالريي مليوي

از (  30.000.000ج) ،وكرلك

اإلاظخثمسوي الر ن مازطوي أنةؿة أو جصوي مةازيو و اإلاإهلوي لالطح ا

من نم الط دوق

الوؾج لدنم جةغيب الةواب ،أو الط دوق الوؾج لدنم ال سع اإلاطغس ،أو "الط دوق الوؾج
للحأميي نن الوؿالة ،الر ن ال حجاوش زدم أنمالهم الظ و رالريي مليوي

از (  30.000.000ج).

أما قالنظوة للمهدالت اإلاؿو ة ن الػسيوة الجصاطية الوحيد طانها ث د نظوة %5
قالنظوة ألنةؿة ؤلانحاج و قيو الظلو و %12قالنظوة لألنةؿة ألاخسى ،أما طيما حهل قمهدل الػسيوة
الوحيد اإلاؿو ن النةاؽ اإلاصحلـ ،طاي هرا ألاخير د ث اطبيا مو زدم ألانمال اإلاواط لكب
نةاؽ ،حيث ال مكن أي ب مولغ الػسيوة اإلاظح ة ن ألاشخاص الؿويهييي الخاغهيي للػسيوة
الجصاطية الوحيد نن  10.000.00ج
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خالدي عصام

أما قالنظوة لحوشيو ناثج الػسيوة الجصاطية الوحيد طانها ث ظم كالحال :
الجدول ركم (ً :)09بين لخىزيع هاجج الضريبت الجسافيت الىخيدة
الجهت املضخفيدة

اليضبت %

ميزاهيت الدولت.
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غرف الصىاعت والخجارة.

0.5

الغرفت

الىطىيت

للصىاعت

0.01

الخلليدًت.
غرفت الصىاعت الخلليدًت واملهً.

0.24

البلدًاث.

40.25

الىالًت.

05

الصىدوق املشترن للجماعاث

05

املدليت.
املصدر :املادة  282مىرر  05مً كاهىن الض اارائاب املباشاارة و الرصىم املماثلت
.7الخاجمت:
ث ظ ال وانيي الجد د الت أدستها الدولة ف آلاونة ألاخير ن غسوز ئنحما الجمانات
اإلا لية خاضة الولد ة مجها ف الو ث نن مواز مظحدامة ق ظها ،ألامس الر أ ى ئل غسوز ق ث
الولد ة ن مواز ائمة جظحؿيو من خاللها جظيير شإونها وئححياحاتها ،هرا ال انوي الغير مدزوض
الد أدسثا الدولة وي خل ق ئة مصجهة لإلطخثماز أ ى ئل خ

مواز بهؼ الولد ات خاضة

الولد ات ال ائية مجها ،ألامس الر أ ى بها ئل شيا ئ جاز ألازاض واإلا الت الحجازية ،كرلك خل ق ئات
طياحية قجانا الو يرات وألانهاز واإلا ميات واإلا اؾ ألارسية خاضة اإلا اؾ الداخلية مجها ،لح طيب
ً
ما أمكن من مواز جظاهم ولو بص ء يظير لحغؿية ئححياحات الولد ة ،طلم ثجد هرد الهيئات قدا ئال
الحث وجصجيو ؤلاطخثماز خاضة ف اإلاجال الظيا

خاضة ف اإلاواطم الطي ية والسبيهية ،وه ا نوو

الدوز اإلاهم وألاطاس للي كة الظياحية والي كة الجوائية كأطاض انم وثونو لألطسا واإلاإطظات
لحبياي غسوز هرا الجانا ألنا يهو ف الجها ة لح ي أغساع اإلاجحمو اإلا

والر جةسه نليا

الولد ة ئل حد ما.
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مً خالل دراصدىا هاجه جىصلىا إلى جملت مً الىخائج ًخم صردها والخالي:
-

لها الوح الجوائي والي ػة الظياحية وز أطاس ومهم ف ثونية ألاطسا وحثهم ن
اإلا هة الت جهو من خالل هاثا اله اضس ،من خالل شيا اإلاواز الجوائية الت جهو قال و
الها ؛

 ئي خمول وشاز الظياحة وند ئهحما الوكاالت الظياحية قمجال ؤلاطخثماز ف حدب الظائحألاح  ،وتهيئة اإلاساط لا أ ى بهرا ال ؿام ئل ؤلاندراز والصوال والتهم ش؛
 جهحبر الةسوؽ ألاطاطية إلش هاز الظياحة قالوؾن خاضة قحوطس اله اضس الحالية :الهياكبالظياحية ،ألامن ،وثوطير الخدمات الالشمة كال ب وؤلا واء واإلاسادد ....الخ؛
 -ئهمال الجانا الظيا

من ؾسه الدولة وند وحو دوانيي طانلة ث ث ن هرا الجانا

ئغاطة ئل ند ودوه الدولة وحث الوكاالت الظياحية وجصجيههم ن ئطح ؿاب الظواى
مو تهيئة اإلاودو اإلاالئم لرلك ،ئذ أي الوكاالت الظياحية جهمب ن حانا واحد وهو طحح
زحالت طياحية قالنظوة لاجصائسييي ن و الخازج أو الحج والهمس  ،وأهملد الجانا اإلاهم وهو
ئطح ؿاب الظائح ألاح

من خالل تهيئة الجو اإلاالئم والر يهاب طيا ن الدولة ون

حد طواء؛
الوكاالت الظياحية وألاط از ن
ٍ
 ئي الهوائد الجوائية الت ثج حها الولد ات من الظياحة ديمتها مهحبر قالنظوة لوهؼ الولد اتالظياحية الت ثحواحد طحها ق ئة طياحية ،أو حمامات مهدنية مثب آراز ثم ا  ،وحمامات داإلاة
وشل انة ،والؿويهة الخالقة لجاند وثمنراطد.
.1.7الخىصياث:
-

جا ن الدولة الحسص ن ث ي الة اطية ف اإلاال الها لصيا ر ة اإلاواؾن قاإلاظإوليي
وث ي الهدالة ف طو الػسائا ،مو غوـ ال كا الػسي وؾسق الح طيب والحص يؼ
ف مهدالت الػسيوة الت أر لد كاهب اإلاكل يي حيث أضوح اإلاكلن الجوائي تهسب حوائيا
ئنحوازا م ا أي ؤلا از الجوائية جةازكا ف حصء كوير من أزباحا هرا من حهة ،ومن حهة أخسى
ند ث ي الهدالة قيي اإلاكل يي ف طو الػسائا ،حيث نجد أي بهػهم ط قامحياشات
وئن اءات حوائية ،وآخسوي صػهوي لنظا أدب ،هرا ألامس الر يهحبر خسدا ل اند الهدالة
واإلاالءمة ف طسع الػسيوة ،ئ وحا ن الدولة طسع غسائا مخظاوية وم ح ئنانات مالية
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جصجيها لوهؼ ال ؿانات وهرا حت ال كوي خسدا ل اند الهدالة الجوائية من حهة ،ومن
حهة أخسى ث و الدولة قحوحيا ؤلاطخثماز وثنةيـ بهؼ ال ؿانات والط انات الواحا
ثسديتها؛
-

جا ن الدولة واإلاجحمو اإلادني وهيئات الولد ة ومطالح مساكص ؤلانال والحوحيا الظيا
ئدامة حمالت وندوات ثونوية لهسع مدى أهمية ال ؿام الظيا

ف ث ي الح مية وشيا

اإلاس و ة وجةغيب للهمالة؛
-

جا ن الجهات اإلاه ية كوشاز الظياحة وألاؾساه ات الهالدة قاإلاجال الظيا

تهيئة

مجال الهمب ،وجصجيو حانا ؤلانال الر أضوح الظبيب ألامثب ل ب ؤلانةغاالت وؤلاشهاز؛
-

جا ن

اإلاطالح الجوائية ئدامة أ ا م حوحة ن

ؤلا از الجوائية لحونية اإلاواؾ يي

وئنالمهم ق ودهم وواحواتهم ف اإلاجال الجوائي ،ئغاطة ئل ثونيتهم ن

أهمية هرد

اإلاداخيب ف خدمة الولد ة ومظاهمتها ف ث ي ال و الها ف ئؾاز ال انوي الجد د الد
جهحمد ف الولد ة ن مواز ها الخاضة.
 -غسوز وح اإلاواؾن واإلاكلن قالجوا ة قأي هرد اإلاداخيب ه مداخيب نامة ث

ف وحا نا

جهو نليا ق و خاص.
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ملخص:
ًدظى مىغىع خىهمت الشغواث بؤهمُت بالؿت حػضث اؾغ الخلىحن الضازلي الى املساعي
الضولُت بدُث اضبذ ًدخل اولىٍت كطىي في احىضة اغماٌ املىظماث الضولُت الفاغلت في مجاٌ
الاكخطاص والتي ازظث غلى غاجلها غبء جىخُض املساعي الضولُت وجدلُم الخىاسم بحن الدشغَػاث
الضازلُت مً زالٌ الىظ غلى مباصئ مىخضة لحىهمت الشغواث واغخباع مضي الالتزام بهظه املباصئ غلى
الطػُض الضازلي مػُاعا لخلُُم اكخطاصًاث الضوٌ وهؼاهتها ومضي مالءمتها لالسدثماع الاحىبي مً زالٌ
الالُت الغكابُت غلى الخجاعب الضولُت واغخماص الخلُُم والخىحُه .
الكلمات املفتاحية :املباصئ الضولُت ؛ الخجاعب الخؿبُلُت ؛ مػاًحر الحىهمت
ثصنيف A19 ,G30,G34 :JEL
Résumé
La question du gouvernement d’entreprise revêt une importance
primordiale: le cadre réglementaire interne a été adapté aux efforts
internationaux et est devenu une priorité absolue dans l’ordre du jour des
organisations internationales actives dans l’économie; Le respect de ces
principes au niveau interne est un critère permettant d’évaluer les
économies des pays, leur intégrité et leur adéquation aux investissements
étrangers, grâce au mécanisme de contrôle de l’expérience internationale
et à l’adoption d’évaluations et de directives.
* املؤلف املرسل :ط.د  :سالف عسوز الايميل Azzozzolef07@gmail.com :
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 .1مقدمة:
ًدظى مىغىع خىهمت الشغواث بمياهت هامت في احىضة الاهخماماث الضولُت غلى الطػُض
املالي والاكخطاصي ملا لها مً اوػياساث غلى الامان والشفافُت اللظان ٌػضان املدىع الاوٌ السخلؿاب
الاسدثماع سُما الخاعجي مىه .
بل ان مضي جفػُل خىهمت الشغواث اضبذ مػُاعا لجزاهت اكخطاص الضوٌ واساسا فاغال
لخطيُفها غمً البِئاث الاسدثماعٍت اط اضبذ البدث في مضي التزام الضوٌ بدىهمت الشغواث في كاهىنها
الضازلي اولىٍت سابلت ألي مؿامغة اسدثماعٍت .
وبػض الاػمت املالُت الضولُت اضبدذ خىهمت الشغواث مسػا صولُا حسضجه جىحهاث املىظماث
الضولُت مً احل جىخُض مباصئ الحىهمت وافغؾها في اللىاهحن الضازلُت للضوٌ وهى ما ًؿغح الاشيالُت
الخالُت :ماهي الالُاث التي جبىتها املىظماث الضولُت لحىهمت الشغواث ؟ وهُف جم ججسُضها في
الخؿبُلاث الضولُت؟
وٍىضعج جدذ هظه الاشيالُت مجمىغت مً الاشياالث الفغغُت اهمها:
 ما هي مباصئ والُاث الحىهمت التي اكغتها املىظماث الضولُت ؟ هل جم افغاؽ هظه املباصئ في مىازُم وحػهضاث صولُت ؟ هُف جم ججسُض هظه املباصئ غلى الطػُض الضولي مً خُث الدشغَؼ الضازلي والخؿبُم ؟وهي اشيالُاث هداوٌ الاحابت غنها مً زالٌ مبدثحن ًدىاوٌ اولهما خىهمت الشغواث مً مىظىع
املىظماث الضولُت والثاوي خىهمت الشغهت في الخؿبُلاث الضولُت امللاعهت
 .1حوكمة الشركات من منظور املنظمات الدولية
سػذ املىظماث الضولُت املخسططت باغخباعها اخض اشخاص اللاهىن الضولي ان جػؼ
مباصئ والُاث مىخضة لحىهمت الشغواث جيىن مغحػُت للضساجحر واللىاهحن الضازلُت في سعي منها
للخيسُم بحن اللىاهحن الضازلُت ملسخلف الضوٌ بما ًمىؼ الخػاعب وٍدلم الخجاوس بُنها مً احل فخذ
املجاٌ امام الاسدثماع الضولي الػابغ للحضوص ( .لؿفي ،2001 ،ضفدت )749
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لظا سىداوٌ مً زالٌ هظا البدث حسلُـ الػىء غلى بػؼ الىماطج التي وان لها
جازحر زاص وصوع فاغل في اعساء كىاغض خىهمت الشغواث :
 1.1البنك الدولي
جىلى البىً الضولي بإعساء مجمىغت مً املػاًحر الخلىٍمُت الظاجُت لحىهمت الشغواث مً
احل مساغضة الضوٌ غلى جدضًض اولىٍاتها وجدضًض مىاؾم اللىة والػػف في حشغَػاتها الضازلُت فُما
ًسظ خىهمت الشغواث ومً زم جضاعهها ،وجم اعساء هظه املػاًحر وجلغٍغها بالخػاون مؼ وواالث صولُت
مخسططت في مجاٌ الخطيُف والحىهمت (مدمض خسحن ًىسف ،2007 ،ضفدت  )8ومً حملت هظه
املػاًحر الخطيُفُت:
-

الشفافُت والافطاح  :خُث ًفغع هظا املػُاع ان ًخم جلضًم املػلىمت املداسبُت

بػض الخضكُم في صحتها وفي وكتها املىاسب بؿُت جدلُم زؿاب خلُلي غً الىغػُت املالُت
للشغواث ولخجسُض هظا الؿغع ٌشغف البىً الضولي غلى الخضكُم املداسبي ومضي الالتزام بمػاًحر
املداسبت والشفافُت في بػؼ الضوٌ واعساء هظام ملاعن بحن الاهظمت املداسبُت لهظه الضوٌ
(ماحض اسماغُل ابى خمام ،2009 ،ضفدت )35
هظم الاغساع وخلىق الضااىحن :خُث ٌسعى البىً الضولي الى وغؼ هؿم زاضت باإلغساع جػمً اغاصة الخؤهُل للشغهت املػسغة
او جطفُتها والُاث جىػَؼ الحاضل غلى املساهمحن وجلضًم املػلىماث املالُت غً وغػُت الشغهت
واملساؾغ املالُت والُت جضاعهها باكل زسااغ ( .غمغ غلي غبض الطمض ،2008 ،ضفدت )19
هما ان شغهت الخمىًٍ الضولُت وهي غػى في مجمىغت البىً الضولي لاللتزام باملػاًحر واللىاغض
فلض وغؼ كىاغض املماعساث الجُضة ألحل شفافُت السُاساث املالُت مً زالٌ اضضاع كاهىن
السُاساث املالُت وكاهىن املماعساث الجُضة خىٌ شفافُت السُاساث املالُت والىلضًت .
أ :كاهىن السُاساث املالُت :
خُث جئهض مضوهت السُاساث املالُت غلى اعبؼ مداوع اساسُت هي :
 وغىح الاصواع واملسئولُاث مً زالٌ الخمُحز بحن اللؿاع الحيىمي وسااغ كؿاغاث الاكخطاص مؼغمان اؾاع كاهىوي لإلصاعة املالُت واضح وشفاف
 -جىفحر املػلىمت للجمهىع :مً زالٌ وشغ املػلىمت املالُت للمىاؾىحن في وكتها وبشفافُت
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 اغضاص املحزاهُاث وجلضًم الخلاعٍغ املخػللت بها  :مً زالٌ جدضًض وزاام املحزاهُت واهضاف السُاستاملالُت املخلبػت مؼ الخىىٍه للمساؾغ املالُت املدخملت وٍجب جلضًم املحزاهُت وغغغها بؿغٍلت حسهل
املساءلت ومخابػت الاًغاصاث واملطغوفاث (اخمض ماهغ ،2007 ،ضفدت )547
 الجزاهت :مً زالٌ جدلُم الخىافم بحن البُاهاث املالُت مؼ مػاًحر الجىصة امللتزم بهاب /كاهىن املماعساث الجُضة خىٌ شفافُت السُاساث املالُت والىلضًت:
بدُث وغؼ اللاهىن في سُاق جؿىٍغ املػاًحر وكىغض الافطاح واحغاءاث الشفافُت التي وغػذ
لضغم الىظم الىلضًت واملالُت الضولُت مً زالٌ الخؤهُض غلى اساسحن هما:
 السُاست الىلضًت واملالُت ًمىً ان جطبذ اهثر فػالُت اطا ما غغف املىاؾىىن اهضاف هظهالسُاست واصواتها
 الاصاعة الجُضة جىحب ان جيىن البىىن املغهؼٍت والهُئاث املالُت زاغػت للمساءلت ( .فئاص شاهغ،، ،2005ضفدت )4
 :2.1منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
جىضلذ مىظمت الخػاون الاكخطاصي والخىمُت الى خطغ مباصئ خىهمت الشغواث في زمس
مباصئ جؿبُلُت:
1.2.1خفظ خلىق وافت املساهمحن صون اسخثىاء :بدُث ًىظ هظا املبضأ غلى وحىب املساواة
بحن حمُؼ املساهمحن بؿؼ الىظغ غً كُمت الحطظ او الاسهم في غضًض املساال اهما:
 الحم في الخطغف في الاسهم الحم في ازخُاع مجلس إلاصاعة الحم في املشاعهت في الجمػُت الػامت الحم في الاؾالع غلى الحساباث الحم في جدطُل الاعباح2.2.1غمان وحىص فػاٌ لحىهمت الشغواث  :وٍلخؼ هظا املبضأ جفػُل الشغوؽ الخالُت :
 حػؼٍؼ شفافُت الاسىاق وهفاءتها35
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 جىاسم الاؾاع الفػاٌ مؼ اخيام اللاهىن جلسُم املسئولُاث بحن السلؿاث الاسدشغافُت والخىظُمُت (زالض حماٌ الجػاعاث،2008 ،،ضفدت )123
 3.2.1املساواة في املػاملت بحن الشغواء  :وَػني املساواة بحن الشغواء مً طاث الفئت وخلهم في
الضفاع غً خلىكهم والخطىٍذ غً اللغاعاث الاساسُت وخمُاتهم مً أي صمج مشيىن فُه او املخاحغة
في املػلىماث الضازلُت (ؾاعق غبض الػاٌ خماص ،2005 ،ضفدت .)324
 4.2.1صوع اصحاب املطالح في اسالُب مماعست الاصاعة في الشغواث:
ًىظ هظا املبضأ غلى غغوعة اخترام وافت الاؾغاف الفاغلت في خىهمت الشغواث سىاء الشغواء او
الضااىحن او املىعصًً او هُئاث الاصاعة مً زالٌ حصجُؼ الخػاون الفػاٌ بحن حمُؼ الاؾغاف بما ًػمً
الاسخمغاعٍت السلُمت للشغهت مً زالٌ الخؤهُض غلى الػىاضغ الخالُت:
 وحىص الُاث ملشاعهت اصحاب املطالح جىفحر املػلىماث ألصحاب املطالح بطفت صوعٍت وفي الخىكُذ املىاسب وبيل شفافُت اخترام الحلىق الاساسُت ألصحاب املطالح وفم ما ًلغعه اللاهىن وحػىٍػهم غً أي اهتهان ؾحركاهىوي لها ( فخحي عػقي السىفغي وازغون ،2005 ،ضفدت .)243
 4.2.1الافطاح والشفافُت:
ًلخض ي هظا املبضأ جلضًم املػلىماث املداسبُت الصحُدت وفي الىكذ املىاسب ليافت الاؾغاف
املػىُت مً زالٌ الخؤهُض غلى غغوعة اؾالع الجمهىع املػني بالىغػُت املالُت للشغهت وكضعاتها املاصًت
والبشغٍت واملساؾغ املدخملت والُاث ججىبها وٍلخض ي هظا املبضأ بىحه غام جفػُل مجمىغت مً الػىابـ
والالُاث جخمثل في:
 الالتزام باإلفطاح غً املػلىماث الجىهغٍت ان ًخم إلافطاح واًطاٌ املػلىمت باخترافُت وصكت وفلا ملػاًحر مداسبُت غالُت الجىصة زػىع الػملُاث املداسبُت ملغاكبت زاعحُت ازػاع املغاكب الخاعجي للمساءلت (ؾاعق غبض الػاٌ خماص ،2005 ،ضفدت )326 5.2.1مسئولُت مجلس الاصاعة
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ًجب ان جػمً خىهمت الشغواث مخابػت فػالت لإلصاعة الخىفُظًت مً كبل مجلس الاصاعة وان
ًسػؼ هظا الازحر ملساءلت املساهمحن بما ًػمً عكابت شبىُت لإلصاعة .
 :3.1لجنة بازل للرقابة املصرفية العاملية
كامذ هظه اللجىت بىغؼ اعشاصاث ومباصئ للحىهمت في املئسساث املالُت واملطغفُت اهمها:
 وغؼ استراجُجُت الشغهت بمساهمت حمُؼ الاؾغاف املػىُت جىػَؼ املسئولُاث بحن افغاص املجلس وجدضًضها بضكت وغؼ هظام فػاٌ ًىفل مهمت الخضكُم الضازلي والخاعجي -اًجاص هىع مً الغكابت غلى املساؾغ

 وغؼ مىازُم شغف بحن الشغواث لخدلُم وجؿبُم الخطغفاث الجُضة بُنها اغخماص املساواة والػضالت في جىػَؼ الحىافؼ املاصًت والاصاعٍت غمان جىفحر وجضفم املػلىماث املداسبُت .2التتطبيقات الدولية املقارنة ملبادئ الحوكمة
ان جلُُم الخفاغل الضولي مؼ مىغىع خىهمت الشغواث ال ًلخطغ غلى مساعي املىظماث الضولُت
لىغؼ الُاث ومباصئ مىخضة لحىهمت الشغواث وافغاؾها في مىازُم وجىضُاث صولُت  ،بل جخػضاها الى
هُفُت حػامل الضوٌ مؼ هظه املباصئ وهُفُت ججسُضها في حشغَػاتها الضازلُت وهى ما حػل بػؼ
املىظماث الضولُت جئصي صوعا عكابُا لخلُُم مضي التزام الضوٌ بخػهضاتها في مجاٌ خىهمت الشغواث .
لظا سىداوٌ اصعاج ابغػ الخجاعب والخؿبُلاث الضولُت في مجاٌ خىهمت الشغواث بؿغع الىكىف
غلى هلاؽ اللىة والػػف وهُفُت جضاعهها.
 :1.2ثطبيقات بعض الدول الغربية في مجال حوكمة الشركات
1.1.2ثجربة الواليات املتحدة الامريكية
حػخبر الىالًاث املخدضة مً الضوٌ الغااضة في مجاٌ خىهمت الشغواث ،وهي عٍاصة فغغتها
الانهُاعاث املالُت لػضًض الشغواث الامغٍىُت والتي ازبدذ الضعاساث الخدلُلُت انها حػىص للخالغب
املداسبي وغػف الغكابت املالُت ،وهى ما اسخضعى اسخدضار هُئت عكابُت حػمل غلى عكابت سىق املاٌ
وجػمً شفافُت البُاهاث واملػؿُاث املالُت واملداسبُت،هما غغفذ مهىت السان جؿىعا واضحا بػض
35
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الؼام الشغواث بخؿبُم افػل املماعساث التي جػمً الخؿبُم السلُم له سُما املسجلت في البىعضت
،هما جىلذ لجىت ( )cosoباضضاع جلغٍغها املضغى )treadway commission ( :والظي جػمً غضًض
املباصئ املخػللت بدىهمت الشغواث والتي جم افغاؾها في شيل جىضُاث جخػلم بمىؼ الؿش في اغضاص
اللىاام املالُت مىسالٌ الخؤهُض غلى هجاغت هظام الغكابت الضازلُت وجىػَؼ املسئولُاث وفخذ املجاٌ
للمساءلت فػال غً الخاهُض غلى مسئولُت لجىت املغاحػت ( .ظاهغ اللش ي – خاػم الخؿُب،2006 ،،
ضفدت )85
وفي سىت  2002كامذ الحيىمت الامغٍىُت بإضضاع كاهىن ًسظ خىهمت الشغواث وابغاػ صوع
هظه الالُت في ميافدت الفساص املالي والاصاعي ،بدُث جػمً جفػُا صوع الاغػاء ؾحر الخىفُظًحن ووضح
خضوص واضحت للمسئولُاث صازل مجلس الاصاعة وجم الؼام الشغواث امللُضة في الاسىاق املالُت للػمل
به ( .غبض الىاضغ مدمض السُض صعوَش ،2003 ،،ضفدت )432
 2.1.2ثجربة اململكة املتحدة:
ًدظى مىغىع خىهمت الشغواث بؤهمُت بالؿت في اململىت املخدضة ،بدُث اضبذ مفهىما مػترفا
به لضي الشغواث سىاء واهذ مسجلت في السىق املالُت ام ال .
وٍجض هظا الخىحه جؤضُله في املشاول املالُت التي وشؤث بسبب الافطاح غً مػلىماث ؾحر خلُلُت
مً كبل بػؼ الشغواث وهى ما صفؼ مجلس الخلاعٍغ املالُت لضعاست هُفُت استرحاع الثلت في الخلاعٍغ
املالُت ومىه الاهخمام بفخذ خىاع حضي وفػاٌ خىٌ غغوعة خىهمت الشغواث وهى ما اسفغ غً ظهىع
جلغٍغ واصبىعي زم جلغٍغ ()green buryوالظي سلـ الػىء غلى املؼاًا املالُت والاصاعٍت التي ًدطل غليها
اغػاء مجلس اصاعة الشغواث بدُث اكغ اوشاء لجىت زاضت بامليافاث  ،وخضص مسئولُاتها بمغاحػت
وجلُُم املػاًحر املػخمضة ملىذ امليافآث وجدضًضها بما ًدىاسب مؼ فػالُت الاصاء .
وفي سىت  1998ضضع اللاهىن املىخض والظي غم مباصئ خىهمت الشغواث والُاتها التي واهذ
مشدخت في الخلاعٍغ والخىضُاث السابلت  ،وفي سىت  2003اضبذ هظا اللاهىن ًػم افػل املماعساث
لحىهمت الشغواث في غىء الانهُاعاث املالُت التي غغفتها الىالًاث املخدضة سىت ( . 2002غبض الىهاب
هطغ غلي ،2009 ،،ضفدت )734
 2.2ثجارب بعض الدول العربية في مجال حوكمة الشركات :في اؾاع الخػاون املخباصٌ بحن وػاعة
الخجاعة الامغٍىُت ومغهؼ املشغوغاث الضولُت الخاضت مؼ وػاعاث الخجاعة لبػؼ الضوٌ الػغبُت جم افغاؽ
هظه املساعي في صعاساث وجلاعٍغ جلُُمُت للحىهمت وهىعص في هظه الضعاست همىطححن جؿبُلُحن إلعساء
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خىهمت الشغواث هما مطغ و جىوس زم هسخم املؿلب بىاكؼ الخجغبت الجؼااغٍت في مجاٌ خىهمت
الشغواث.
 1.2.2التجربة املصرية في مجال حوكمة الشركات
في اؾاع الخػاون بحن البىً الضولي و ووػاعة الخاعحُت املطغٍت ومغهؼ الضعاساث الاكخطاصًت وهُئت
سىق املاٌ جم اضضاع اعبػت جلاعٍغ  ،اولها ضضع سىت  2001جػمً جلُُم مػاًحر الحىهمت في مطغ غلى
غىء مباصئ مىظمت الخػاون الاكخطاصي والخىمُت  ،اما الخلغٍغ الثاوي فطضع سىت  2002وجػمً جلُُم
مماعساث املداسبت واملغاحػت في مطغ  ،اما الثالث كطضع سىت  2003والظي اهخم بمضي جؿبُم مػاًحر
الحىهمت في البِئت الاكخطاصًت املطغٍت وهى طاث املىغىع الظي جػمىه الخلغٍغ الغابؼ الطاصع سىت
( 2004مدمض خسً ًىسف ،2007 ،ضفدت .)5
وبىحه غام ًمىً جلخُظ مباصئ خىهمت الشغواث في مطغ في الاحي:
الافطاح والشفافُت:ووفلا لهظا املبضأ جلؼم ول شغهت ملُضة بالبىعضت باإلفطاح الضوعي غً وغػُتها املالُت
الحلُلُت ليل مً هُئت سىق املاٌ و بىعضت اللاهغة والاسىىضعٍت  ،لخخىلى الهُئت فدظ اللىاام
املالُت والخدلُم في مضي التزام الشغهت املػىُت بػىابـ الافطاح.
هما جلؼم الشغواث بيشغ ملخظ لخلاعٍغها السىىٍت وهطف السىىٍت في حغٍضجحن ًىمُخحن جيىن
اخضاهما غلى الاكل باللؿت الػغبُت.
خماًت خلىق املساهمحن:ووفلا لهظا لهظا املبضأ ًجب غمان الحلىق الاساسُت للمساهمحن واهمها:
 خم هلل امللىُت صون كُض او شغؽ الحم في الجمػُت الػامت الحم في الاؾالع غلى جلغٍغ مغاكب الحساباث .املػاملت املخيافئت بحن املساهمحن:وفلا لهظا املبضأ ًجب غمان مػاملت مخيافئت وغاصلت بحن املساهمحن مً هفس الفئت مً خُث
الحلىق والامخُاػاث .
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 صوع اصحاب املطالح  :وفلا لهظا املبضأ  ،الظي هغسه كاهىن الشغواث سىت  1981فاهه ًدمللػماٌ جدطُل  10باملئت مً اعباح الشغهت املىػغت بدض اكص ى ٌػاصٌ الغاجب السىىي  ،اما
خاملي السىضاث فاكغ كاهىن سىق املاٌ عكم  92-95خلهم في جيىًٍ حمػُت خاملي السىضاث
واهخساب ممثل كاهىوي غنهم لحػىع احخماع الجمػُت الػامت صون اخلُت الخطىٍذ (سمُدت
فىػي ،2003 ،ضفدت . )29
 2.2.2التجربة التونسية:
بالخػاون بحن مغهؼ املشغوغاث الضولُت الخاضت في جىوس واملػهض الػغبي بغإساء املئسساث
جم اغضاص مشغوع يهضف الى وشغ صلُل في الحىهمت السلُمت للشغواث الخىوسُت  ،ولهظا الؿغع جم
حمؼ اهم الفاغلحن الاكخطاصًحن في جىوس وممثلحن غً هُئت السىق املالُت والبىً املغهؼي الخىوس ي
وبىعضت جىوس ووػاعة املالُت والجمػُت الخىوسُت للمضكلحن املالُحن والجمػُت املهىُت الخىوسُت للبىىن
واملئسساث املالُت ،وبظلً ًيىن الضلُل كض اهبثم غً اؾغاف فاغلت في جؿبُله .
ويهضف هظا الضلُل الى حػل هظام خىهمت الشغواث اهثر شفافُت ووغىح وعفؼ مسخىي زلت
املسدثمغًٍ الاحاهب والىؾىُحن و وافت الاؾغاف الفاغلت في هظام الغكابت غلى الشغواث الخىوسُت وٍمىً
اًجاػ اهم مداوع هظا الضلُل في الخالي:
 الخضكُم الخاعجي الشفافُت الجبااُت الػالكاث بحن املساهمحن ومجلس الاصاعة خلىق املساهمحن الازالكُاث واملسىإلُت الاحخماغُت الحىهمت في الشغواث الػاالُت (غبض الىهاب هطغ غلي ،2009 ،،ضفدت )707 3.2.2التجربة الجسائرية
ان الجؼااغ هباقي الضوٌ لِسذ في مػؼٌ غً الخىحهاث الاكخطاصًت الػاملُت هدى جفػُل
صوع الشغواث في الاسدثماع واسخلؿاب املخػاملحن الاكخطاصًحن ببػث الثلت والشفافُت ،اضبذ مىغىع
خىهمت الشغواث غمً اولىٍاث الحيىمت الجؼااغٍت  ،فػلي الطػُض اللاهىوي واهذ الجؼااغ سباكت في
حػضًل جغساهتها اللاهىهُت بما ًخىافم ومػؿُاث خىهمت الشغواث بضا بخدغٍغها مً كُىص الاكخطاص
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املىحه الاجىظُمي الى الاكخطاص الحغ وفخذ املجاٌ امام الاسدثماع زم اغاصة الىظغ في الىظام املداسبي بما
ًىافم املسخجضاث الضولُت في مجاٌ املداسبت وهظام الاًالؽ املالي باضضاع اللاهىن  11-07املئعر في -25
. 2007-11
وغلى الطػُض الخؿبُلي جم اوشا مجمىغت غمل لحىهمت الشغواث حػمل بالخيسُم مؼ املىخضي
الػالمي لحىهمت الشغواث ومئسست الخمىٍل الضولُت وجدذ اشغافهما مً احل وغؼ صلُل لحىهمت
الشغواث في الجؼااغ( .كىعًٍ خاج كىٍضع ،2010 ،،ضفدت )2
وفي سىت  2007ازمغث هظه الجهىص باوػلاص اوٌ مئجمغ صولي في الجؼااغ خىٌ الحىم الغاشض
للمئسساث الظي وان فغضت الحخماع الاؾغاف الفاغلت وفخذ باب املىاكشاث إلغضاص مُثاق زاص
بدىهمت املئسساث الجؼااغ مىبثم مً املباصئ الضولُت مؼ مغاغاث زطىضُت املئسست الجؼااغٍت .
وبخاعٍش 2009-03-11:جم اضضاع املضوهت الجؼااغٍت لحىهمت الشغواث والتي جػمىذ املباصئ
الاساسُت لحىهمت الشغواث وهي :الاهطاف -الشفافُت -املسالت – املداسبت.
ومؼ طلً فان هظه املباصعاث جبلى زؿىاث مددشمت ملاعهت بالخىحهاث الضولُت في مجاٌ
خىهمت الشغواث بما ًػمً فػالُتها في اصائها سُما مؼ الػلباث اللاهىهُت والُاث الدسُحر الاصاعي التي
خالذ صون الخفػُل املثمغ لهظه املباصئ .
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.3خاثمة:
في زاجمت هظه الضعاست ًمىً جلضًم الىخااج و أهم امللترخاث غلى الشيل الخالي :
 1.3النتائج:
 ًدظى مىغىع خىهمت الشغواث بؤولىٍت لبالؿت في احىضة املىظماث الضولُت الفاغلت في مجاٌالاكخطاص وهي اهمُت ابغػتها حضاوٌ اغماٌ هظه املىظماث ومساغيها في مجاٌ خىهمت الشغواث.
 تهضف املىظماث الضولُت في مساغيها لالجفاق غلى مباصئ غاملُت مىخضة لحىهمت الشغواث وافغاؾهافي مىازُم وجىضُاث صولُت
 جئصي املىظماث الضولُت صوعا عكابُا غلى الضوٌ خىٌ مضي التزامها بمباصئ خىهمت الشغواثواغخماص املباصئ الضولُت في جلىُاتها الضازلُت وحػل مضي التزامها بهظه املباصئ مػُاعا لخلُُم
اكخطاصًاتها .
 خىهمت الشغواث مسعى صولي جم جبيُه بالُاث وصعحاث مخفاوجت جبػا لخطىضُاث الاكخطاص في ولصولت .
 2.3املقترحات :
 اػالت الػلباث اللاهىهُت امام جفػُل خىهمت الشغواث بطفت مثمغة مً زالٌ اغاصة الىظغ وحػضًلاخيام الشغواث وكاهىن املداسبت
 بػث السىق املالُت في الجؼااغ بما ًسضم الاسدثماع . ججغٍم مسافت كىاغض الافطاح والدسُحر اغاصة الىظغ في الىظام الغكابي املئسساحي بما ًدم الفاغلُت وغمان شفافُت ومطضاكُت املػلىمتاملداسبُت .
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-1فخحي عػقي السىفغي وازغون ،- .)2005( .الاججاهاث الحضًثت في الغكابت واملغاحػت الضازلُت .،الضاع
الجامػُت الجضًضة ،مطغ.،
-2اخمض ماهغ .)2007( .جؿىٍغ املىظماث . ،الضاع الجامػُت ،مطغ. ،
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الضولُت ،واشىؿً.
 -6ؾاعق غبض الػاٌ خماص ، .)2005( .خىهمت الشغواث والاػماث املالُت .،الضاع الجامػُت ،مطغ. ،
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مطغ.،
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والاسدثماع مً احل الخىمُت .مطغ.
-12كىعًٍ خاج كىٍضع .)2010( .،الحىهمت املئسسُت في الجؼااغ مً زالٌ هظام املداسبت الجضًض
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امللخص:
بن ألاهمُت البالغت للّىفش البؽشي وما ًمخلىه مً واكاث خالكت دِذ الاكخفادًحن بلى اِخباسه
الّىفش ؤلاهخاجي ألاوٌ في ِملُاث الخىمُت الاكخفادًت والاحخماُِت ؼشه ؤن ًيىن را معخىي مىاظب
مً الخىىس والاهذفاُ ،وَّخبر الاظدثماس في الّىفش البؽشي ؤخذ الاظتراجُجُاث ؤلاداسٍت الخذًثت التي
جشجىض ِلى سفْ بهخاحُت اإلاىٌف مً خالٌ الخذسٍب والخّلُم وجىىٍش مهاساجه وكذساجه ؤلابذاُِت والخدذي
التي ًىاحه مىٍماث ألاِماٌ الُىم هى هُفُت جدشٍش ببذاُِت اإلاىاسد البؽشٍت وهعب وامل لىالئهم
واهخمائهم.
مً هزا اإلاىىلم حاءث هاجت الذساظت لخدذًذ مفهىم وهُفُت الاظدثماس في سؤط اإلااٌ البؽشي بما
ًممً للماظعت ؤن حعاًش مىاسدها البؽشٍت للخىىساث الخاـلت في الجاهب اإلاّشفي خُث ؤـبدذ
اإلاىاسد البؽشٍت حّخبر ؤـىٌ خلُلُت ،وحّخبر بهخاحُت سؤط اإلااٌ البؽشي اإلادشن الفّاٌ في اظخمشاسٍت
وبلاء ؤي مىٍمت.
الكلمات املفحاخية :الىفاءاث البؽشٍت ،سؤط اإلااٌ البؽشي ،الاظدثماس في سؤط اإلااٌ البؽشي ،اإلاّىكاث
واللُىد.
ثصنيف J24.J41 :JEL
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Abstract:
The great importance of the human element and its creative energies
has called economists to consider the first productive element in the
economic and social development processes Provided that it has an
appropriate level of development and self-impulse. Investment in the human
element is considered as one of the modern management strategies
that are based on raising employee productivity through training,
education, and developing his skills and creativity. And the challenge
facing business organizations today is how to liberate the creativity of
human resources and gain full loyalty and affiliation, From this standpoint,
the study came to determine the concept and how to invest in human capital
ensuring the organization That its human resources.
Correspond to the developments in the cognitive side where human
resources are considered to be real assets, and the productivity of human
capital is the most effective engine of continuity and survival of any
organization.
Key words: human competencies, human capital, investment in human
capital, constraints and difficulties.
Jel Classification Codes: J24,J41

: مقدمة.0
بن الىاكْ اإلاّاػ ًفشك ِلﻰ اإلااععت معاًشة مىاسدها البؽشُت للخىىساث الخافلت فﻲ
 وبهخاحُت سؤط اإلااٌ البؽشي اـبدذ،الجاهب اإلاّشفﻲ خُث ان اإلاىاسد البؽشٍت حّخبر ؤـىٌ خلُلُت
 رلً الن الّذًذ مً اإلاىٍماث كذ ؤدسهذ عجضها،هي اإلادشن الفّاٌ في اظخمشاسٍت وبلاء ؤي مىٍمت
ِلى معاًشة الخغحراث وجشاحّذ ملذستها ِلى مىاحهت الخدذًاث مما دفّها بلى ولْ في خعاباتها
وخىىها ؤلاظتراجُجُت حّضٍضاث معاهذة ليﻲ جدلم اإلاضاًا الخىافعُت مً خالٌ الاِخماد ِلى فلعفت
حذًذة جلىم ِلى الخّلم والاهخمام باإلاىسد البؽشي بىـفه ؤخذ ؤهم ِىاـش الّلمُت ؤلاهخاحُت
واإلاّشفُت في اإلاىٍمت وبهزا الىمي مً ؤلاظتراجُجُت جفبذ اإلاىٍمت ؤظشُ بىثحر مً اإلاىافعحن لزا
:ظىداوٌ في هزه الىسكت جلخُق مّالم مؽيلت الذساظت باإلحابت ِلى الدعائالث الخالُت
كيف ًمكن الاشخثمار في رأس املال البشري؟ وما هي معىقات وقيىد وواقع رأس املال البشري في
املؤشصات الجزائرية؟
:وظىلىم بمّالجت هزا اإلاىلىُ مً خالٌ الىلاه الخالُت
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 مفهىم سؤط اإلااٌ البؽشي ومفادسه في اإلااظعت ؤظاظُاث الاظدثماس في سؤط اإلااٌ البؽشي كُىد الاظدثماس في سؤط اإلااٌ البؽشي وواكّه في اإلااظعاث الجضائشٍت :9مفهىم رأس املال البشري ومصادره في املؤشصة
 -.0.9جعريف رأس املال البشري:
مً الىاضح ؤن سؤط اإلااٌ البؽشي ًخخلف ًِ سؤط اإلااٌ اإلاادي مً هاخُت ؤظاظُت هي ؤهه غحر مادي
بىبُّخهِ ،لى الشغم مما لشؤط اإلااٌ البؽشي مً دوس هبحر في صٍادة ؤلاهخاج الاكخفادي مً ظلْ
وخذماث (ُِادي ِبذ اللادس ،2011 ،ـفدت )3
وَّشف سؤط اإلااٌ البؽشي ِلى اهه ِباسة ًِ مضٍج ِىاـش اإلاّشفت اإلاخّللت ب :اإلاهاساث ،جشاهم الخبرة،
ؤلابذاُ والابخياس وملذسة افشاد اإلايؽاة ِلى ؤداء مهامهم ،وَّخبر سؤط اإلااٌ البؽشي غحر كابل للملىُت مً
كبل اإلايؽإة (ِبذ العالم ؤبى كدف ،2000 ،،ـفدت .)246
ٌّشف هزلً الشؤظماٌ البؽشي بإهه " مجمىِت مً اإلااهالث ،اإلاّاسف واإلاهاساث التي ًمخلىها ألافشاد
والتي مً ؼإنها ؤن جازش بًجابُا ِلى ؤداء اإلاىٍمت )(Eric Vante , 1995, p. 247
وفي هفغ ؤلاواس ًشي  bernadetteؤن سؤط اإلااٌ البؽشي "ﻫى الزي ٌّبر ِىه باإلاهاساث واإلاّشفت التي
ًمخلىها الّاملىن واإلاعخخذمون باإلاىٍمت (هذي ِبذ اللادس ،2010 ،ـفدت )130
وَّشفه الّجزي ِلى اهه حمُْ اإلاىاسد البؽشٍت راث ؤلامياهُاث اإلاخمحزة ِلى ؼغل الىٌائف ؤلاداسٍت
والفىُت ،والتي لذيها اللذساث ؤلابذاُِت ،والابخياسٍت ،والخفىكُت ،وحؽمل :مّشفت الّاملحن اإلاخىىسة،
وخبراتهم اإلاتراهمت ِلى الخجاسب الخُاجُت والّملُت ،ومهاساتهم الخلىُت والفىُت ،فمال ًِ سلاهم ـ
ومّىىٍاتهم وجماظىهم هفشٍم ِمل مخيامل ( الّجزي ظُّذ وـالح ؤخمذ ،2009 ،ـفدت )231
وعخيخج مً هزه الخّاسٍف ما ًلي:
 ًشجبي سؤط اإلااٌ البؽشي بلذسة الفشد ِلى الّمل ،بمجمىُ بمياهُاجه الفىشٍت وحّخبر ؤظاظا فياللذسة ِلى ؤلاهخاج؛
 بن سؤط اإلااٌ البؽشي ًخإلف مً ما هى مىحىد في فىش ألافشادٌّ ,ني اإلاّاسف والىفاءاثوالخدفحز ومىاـفاث ألافشاد مثل الزواء  ،اإلاّشفت الّلمُت ،ؤلابذاُ ووشٍلت الّمل؛
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 ؤن سؤط اإلااٌ البؽشي ًخيىن مً حضؤًً ؤظاظُحن.حضء فىشي وحضء مىدعب :ؤما الجضءالفىشي فُّبش ًِ االظخّذاداث الجعمُت والّللُت الفىشٍت التي جىلذ مْ الفشد ،وؤما الجضء
اإلاىدعب فهى الجضء ألاهم في سؤط اإلااٌ البؽشي ار ٌّبر ًِ مجمل الىفاءاث واإلاهاساث
واإلااهالث واللذساث الجعمُت والخبراث والخجاسب اإلاىدعبت؛
 بن سؤط اإلااٌ البؽشي ًخيىن مً زالزت ميىهاث ؤظاظُت هي :الىفاءاث  ،الخجاسب والخبراث،اإلاّاسف واإلااهالث؛
 ال ٌؽتره جىفش ؼهادة ؤوادًمُت في سؤط اإلااٌ البؽشي فلذ جيىن مّاسفه فىشٍت ومىدعبت مًواكْ خبراجه الّملُت في اإلااظعت؛
 ًىدعب سؤط اإلااٌ البؽشي ـفت الىالء والاهخماء للمىٍمت واللذسة ِلى الّمل بشوح الفشٍم.وبالخالي واظدىادا ِلى ما ظبم ًمىً حّشٍف سؤط اإلااٌ البؽشي ِلى اهه جلً الىاكاث الفىشٍت)
اإلاىدعبت منها والفىشٍت( التي مً ؼإنها ؤن جمُف سـُذا ِلى ؤداء اإلاىٍمت وجىعب اإلاىسد البؽشي
اللذسة ِلى ؼغل حمُْ الىٌائف ؤلاداسٍت منها وختى الفىُت.
 -9.9خصائص رأس املال البشري:
ًخمحز سؤط اإلااٌ البؽشي بجملت مً الخفائق ،والتي جمحزه ًِ ظائش ِىاـش ؤلاهخاج ،مً هزه
الخفائق( :ؤخالم ِبذ الخافَ ـبذ ،2013 ،ـفدت )34
 ؤن سؤط اإلااٌ البؽشي لِغ مىخجا فلي للعلْ والخذماث ,بل ٌعتهلىها ؤًما؛ ؤن لشؤط اإلااٌ البؽشي بّن ألافملُاث والخاحاث التي ًخىلب بؼباِها والتي ال جىحذ فيسؤط اإلااٌ اإلاادي؛
 ؤن بهخاحُت الّمل في سؤط اإلااٌ البؽشي ال جخىكف فلي ِلى الىىاحي الخلىُت ،بل هىانالبىاِث والذوافْ والخىافض الفشدًت بلزاجُت والخاسحُت مّا؛
 بىفاة ؤلاوعانً ،خالش ى سؤط اإلااٌ البؽشي (باظخثىاء الاختراِاث اإلاسجلت بإظماء ؤشخاؿمُّىحن واظخخذامها مً بّذه ) وهزا ما ًذعي بلى صٍادة مّذٌ الخىش في الاظدثماس البؽشي،
ِلى ِىغ سؤط اإلااٌ اإلاادي بل ي ًمىً ؤن ًدىٌ بلى مىاد ؤولُت مً حذًذ بّذ ؤن ًباُ
هىفاًاث ؤو خشدة.
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 ًخىىس سؤط اإلااٌ البؽشي باالظخّماٌ والخبرة في مجاٌ الّمل ،ؤو ًِ وشٍم الخيىًٍ والخّلُـمبيل ؤهىاِه.
 الّىاء اإلاخىكْ مً سؤط اإلااٌ البؽشي ًخمْ بذسحت هبحرة لإلوعان هفعه ،ولباجهالصخفُت ،كذساجه ،مّاسفه ،ومهاساجه ،صخخه الجعذًت والىفعُت
 وَؽحر الّجزي ِلى اهه وألحل اِخباس ؤي مً الّاملحن سؤط ماٌ بؽشي البذ مً ان ًيىن كادسِلى الاظخفادة مً البرامج الخذسٍبُت والخّلُم اإلانهي ،وؤن ٌعخىُْ جىٌُف ما حّلمه في الىاكْ
الىٍشي ،وان ٌعاهم في ِملُاث الابذاُ والابخياس ،وؤن ًملً مّشفت مخمحز وال ًىحذ مً ًملً
مثلها في اإلاىٍماث اإلاىافعت خُث جيىن هزه اإلاّشفت كُمت وٍمىً للضبىن ؤن ًذفْ زمىا ملابل
الخفىٌ ِليها ،حشاء ؼشائه للعلّت ؤو الخذمت اإلاخمحزة (الّجزي ظّذ،ـالح اخمذ ِلي،
 ،2011الففداث )115-114
 -3.9مصادر رأس املال البشري:
اللىٌ ؤن "الّاملحن هم سؤط اإلااٌ ألاظاس ي " هى بالىبْ جبعُي مبالغ فُه لفىشة سؤط اإلااٌ البؽشي،
رلً ألهه ال ًيخج ًِ حمُْ فئاث الّاملحن(اإلاىٌفحن) اإلاىحىدة في اإلايؽإة ،وٍمىً جفيُف إلاىٌفحن في
اإلااظعت بلى مجمىِت مً الفئاث هما ًلي -( :والء مدمذ ِذهان الخلﻲ ،2010 ،ـفدت )27
الفئة ألاولى :هي الّمالت غحر اإلاذسبت ؤو هفف اإلااهشة التي ال جمىذ اإلايؽإة سؤط ماٌ بؽشي ،رلً ألنها
مىحىدة لذي اإلاىافعحن ؤًما ،ولِعذ مخمحزة ؤو اظتراجُجُت.
الفئة الثانية :التي جلىم بّمل ًخىلب مهاساث ِالُت ولىىه غحر ملذس مً كبل ألاوشاف الشاغبت بها ،وبما
ؤهه ال ًمحز ِمل اإلايؽإة ًِ مىافعيها فهى غحر اظتراجُيي .فاإلاداظبىن ًمخليىن مهاساث مداظبُت ِالُت
في ؼشهت  Microsoftولىً مهاساث وخبراث اإلابرمجحن فيها هي التي ّ
جيى ن سؤط مالها البؽشي.
الفئة الثالثة :هي الّمالت التي تهخم ألاوشاف الشاغبت بّملها حذا ولىنها لِعذ مخمحزة ،مما ًفبغ
مىخجاث اإلايؽإة وخذماتها بالفبغت هفعها التي ٌعخخذمها اإلاىافعىن.
ؤما الّاملىن الزًً ًيىهىن سؤط اإلااٌ البؽشي وٍجب ِلى اإلايؽإة ؤن حعدثمش فيهم هم مً ًمخليىن
مّاسف وخبراث مخمحزة ال ًىحذ مً ًملً مثُال لها لذي الؽشواث اإلاىافعت واظتراجُجُت لها كُمت ًمىً
ؤن جذفْ ألاوشاف الشاغبت زمىا للخفىٌ ِليها هاالء هم مً ًمىذ اإلايؽإة محزة جىافعُت خلُلُت،
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هّامل اإلافىْ الزي ًلذم اكتراخا لضٍادة ؤسباح اإلايؽإة ،اإلاىٌف الزي ًلذم خلىٌ هافّت للّمالء،
الباخث الىُمُائﻲ الزي ًخترُ دواءا  ،ومذًش اإلافىْ الزي ًللل مً وكذ الذوسة ؤلاهخاحُت بمفىّه.
 -8.9قياس رأس املال البشري:
ُّخبس سؤط اإلااٌ البؽشي من األفوٌ غُس اإلالمىعت وال ًمىً كُاظها اِخمادا ِلﻰ مخغحر وادد مددد،ما
ُئدي بلى اعخخدام مخغُساث خلسُبُـت ُّخمد ِلُﻬا فﻲ كُاط خىوُن ومىخجاث سؤط اإلااٌ البؽشي
فللُاط مخصون سؤط اإلااٌ البؽشي فﻲ دولت ما ُدخعب بجمالي خساهماث اإلاخغحراث الخلشُبُت التي
خّخمد ِلﻰ اللشاساث االظدثماسٍت الىمُت والىىُِت فّلﻰ عبٌُ اإلاثاٌ ُعخخدم ؤدُاىا الخغحر فﻲ ِدد
اإلاهىذعُن هملاًِغ لتراهم سؤط اإلااٌ البؽشي والجذُس بالزهش ان وشُلت اعخخدام اإلاخغحراث الخلشُبُت
فﻲ دعاب اإلاخغحراث االكخفادُت غُس اإلاباؽسة خّخبس وشُلت خىلفﻬا الذكت مْ اإلكساس ؤىﻬا خٌل الىشٍلت
اإلاخادت لخلذُس اإلاخغحراث اإلالمىعت وغُس اإلاباؽسة ،ومً ؤﻫم مئؼشاث كُاط سؤط اإلااٌ البؽشي ما ًلﻲ:
(ؤخالم ِبذ الخافَ ـبذ ،2013 ،ـفدت )40
 قدرات العاملين :وجؽمل:اللُادة االظﱰاجُجُت إلداسة اإلااظعت  ,معخىي حىدة الّاملحن،كذسة الخّلم لذي الّاملحن ،هفاءة ِملُاث جذسًب الّاملحن ،كذسة الّاملحن ِلﻰ اإلاؽاسهت في
اجخار اللشاس.
 إﺑداع العاملين :وًؽمل كدساث االبداُ واالبخىاس لدي الّاملحن ،الدخل اإلاخدلم من األفىاساألـلُت للّاملحن.
 اثجاهات العاملين :وجؽمل جىابم اججاﻫاث الّاملحن مْ كُم اإلااظعت ،دسحت سلا الّاملحن،مّذٌ دوسان الّمل ،مخىظي مذة خذمت الّاملحن باإلااظعت.
 :3أشاشيات في إدارة رأس املال البشري والاشخثمار فيه
بن بداسة سؤط اإلااٌ البؽشي ﻫو بداسة اإلاّشفت واإلاهاساث ،وﻫرا ما ال جذسهه اإلاىٍماث مما ًجّلها ال
حّشف حُذا هُفُت بداسخﻬا بىفاءة ،عُّا لخىىُس ِملُت االعخثماس فُه وخدعُن اإلاشدود االكخفادي
مىه ،ومن الجذًش بالزهش ؤن ِملُه وفف الىًائف ِادة ماال ُخم فُه خددُد اإلاهاساث واإلاّشفت
اإلاىلىبت بدكت .هما ؤىه ال ُّهﻲ مّلوماث دكُلت ِن األفساد الزُن ُمخلىوىﻬا بلدس ما ُخُذ بلى دد ما
اإلاّلىماث التي حعهل مً اللُام بّملُه الىـف وىٌُفت للمىاسد البؽشٍت داخل اإلااظعت فلي ،
وممىن ختى ان خىون غُس مالئمت مْ الىًائف التي ُؽغلوىﻬا ،وبالخالي فةهه البذ مً جدذًذ وبداسة
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اإلاهاساث واإلاّشفت اإلاشخبهت بالّمل ىفعه وهزلً خددُد وبداسة مﻬاساث األفساد الّاملُن في اإلااظعت
ومّسفخﻬم.
 -0.3مفهىم الاشخثمار في رأس املال البشري:
ٌّشف الاظدثماس بإهه اظخخذام اإلاذخشاث لخيىًٍ الاظدثماساث ؤو الىاكاث ؤلاهخاحُت الجذًذة الالصمت
لّملُاث بهخاج العلْ والخذماث ،واإلادافٍت ِلى الىاكاث ؤلاهخاحُت اللائمت ؤو ججذًذها (ِمش خعحن،
 ،2000ـفدت . )18
هما ٌّشف ِلى اهه الخطخُت بإمىاٌ خالُت في ظبُل الخفىٌ ِلى ِىائذ في اإلاعخلبل (مدمذ ـالح
الخىاوي ،2004/2003 ،ـفدت )416
برن ًمىً حّشٍف الاظدثماس بإهه «الامخىاُ ًِ الاظتهالن في الىكذ الخالي والخطخُت باإلاىافْ الخالُت
في ظبُل جيىًٍ واكاث بهخاحُت حذًذة بؽشٍت ؤو مادًت لخدلُم صٍادة ؤلاهخاج في اإلاعخلبل.
.9.3أنىاع الاشخثمار :هىان هىِحن مً الاظدثماس:
 اظدثماس في سؤط اإلااٌ الىبُعي وهى ِباسة ًِ الاظدثماس في اإلاؽشوِاث اإلاخخلفت مثل بوؽاءاإلاباوﻲ واإلاؽاسَْ.
 الاظدثماس في سؤط اإلااٌ الالملمىط ؤو البؽشي وهى الزي ظىف هخدذر ِىه.وَّشف الاظدثماس في سؤط اإلااٌ البؽشي ِلى ؤهه اإلىفاق ِلﻰ الّامٌ لضُادة مّاسفه ومﻬاسخه اإلىخاجُت
وبالخالي صُادة الذخٌ بل ي ُمىىه الخفىٌ ِلُه فﻲ فتراث معخلبلُت (حالٌ بظماُِل ؼباث،2008 ،،
الففداث )8-7
هما ِشفخه ساوٍت خعً :بإهه" مجمىِت اإلافاهُم واإلاّاسف واإلاّلىماث مً حهت واإلاهاساث والخبراث
وِىاـش ألاداء مً حهت زاهُت والاججاهاث والعلىهُاث واإلاثل واللُـم مً حهت زالثت التي ًدفل ِليها
ؤلاوعان ًِ وشٍم هٍـم الخّلُـم الىٍامُت وغحر الىٍامُت ،والتي حعاهم في جدعحن اهخاحُخه وجضٍذ
بالخالي مً اإلاىافْ والفىائذ الىاحمت ًِ ِمله ( -ساوٍت مدمذ خعً ،2005 ،ـفدت .)43
وبزلً ًمىً حّشٍف االعخثماس فﻲ سؤط اإلااٌ البؽشي بإىه ول ما خدفّه اإلاىٍمت ِلﻰ ِمالها من خدفُص
وخّلُم وخدسُب..الخ  .وﻫرا بهذف الضُادة فﻲ اإلىخاجُت.
 -3.3أهمية الاشخثمار في رأس املال البشريٌّ :خبر اإلاىسد البؽشي مً اهم ملاًِغ زشوة ألامم الن هزه
اإلاىاسد حّخبر ؤهم اإلايىهاث الشؤظمالُت وألاـىٌ اإلاازشة في الىلْ الاكخفادي والاحخماعي للذوٌ ،خُث
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ؤـبذ الّىفش البؽشي ودسحت هفاءجه هى الّامل الخاظم لخدلُم الخلذم .وكذ ؤهذ ِلماء الاكخفاد
مىز وكذ وىٍل ؤهمُت جىمُت اإلاىاسد البؽشٍت في بشكُم الىمى الاكخفادي ،خُث رهش " آدم ظمُث A.
"  SMITHفي هخابه الؽهحر " زشوة ألامم " ؤن وافت اللذساث اإلاىدعبت والىافّت لذي ظائش ؤهداء اإلاجخمْ
حّخبر سهىا ؤظاظُا في مفهىم سؤط اإلااٌ الثابذ ،خلُلت ؤن اهدعاب اللذسة ؤزىاء الخّلم ًيلف هفلاث
مالُت ،ومْ رلً حّذ هزه الجىاهب حضءا
اما مً زشوة الفشد التي حؽيل بذوسها حضءا سئِعُا مً زشوة اإلاجخمْ بل ي ًيخمي بلُه (سابذ ِشابت،
خىان ِىالي ،2011 ، ،ـفدت .)10
هما ؤهذ " الفشٍذ ماسؼاٌ "  A. MARSHALLؤهمُت الاظدثماس في سؤط اإلااٌ البؽشي باِخباسه اظدثماسا
ووىُا وفي سؤًه ؤن ؤِلى ؤهىاُ سؤط اإلااٌ كُمت هى سؤط اإلااٌ بل ي ٌعدثمش في ؤلاوعان ،بر ًِ وشٍم
ؤلاوعان جخلذم ألامم ،والاكخفاد راجه رو كُمت مدذودة بن لم ٌعخغل في ظبُل الخلذم ورلً ًِ
وشٍم اللىي البؽشٍت التي جدىٌ الثرواث مً مجشد همُاث هىُِت بلى واكاث جىىىلىحُت مخىىِت جدلم
الخلذم اإلايؽىد( .سابذ ِشابت ،خىان ِىالي)2011 ، ،
وفي دساظت ًِ جإزحر الخّلُم وجىمُت اللىي البؽشٍت بؽيل ِام في الىمى الاكخفادي كعم الّاإلاان "
ًاسبعىن"  ،HARBISONو" ماًشص "  MAYERSبالد الّالم بلى ؤسبّت معخىٍاث مً الىمى الاكخفادي جإزشا
بذسحت الخّلُم البالد اإلاخخلفت ،الىامُت حضئُا ،والؽبه اإلاخلذمت ،والبالد اإلاخلذمت ورلً خعب معخىي
الخّلُم ومذي جلذمه في هاجه البلذان (وفاء مفلح هُاٌ خعحن ،2014 ،،الففداث )33-32
ومً ألامثلت ِلى جإزحر الاظدثماس البؽشي في جدلُم الخلذم والىمى الاكخفادي والاحخماعي مخّذدة فىجذ
دولت مثل الفحن والُابان وغحرها مً دوٌ حىىب ؼشق آظُا كذ خللذ مّذالث ِالُت للىمى
الاكخفادي واظخىاِذ ؤن جخخىﻰ خاحض الخخلف وجدبىؤ مياهت مخلذمت بحن دوٌ الّالم اسجياصا ِلى ما
لذيها مً مىاسد بؽشٍت خشـذ ِلى جإهُلها وجىمُت مهاساتها وكذساتها ،هما ؤن ما ٌؽهذه الّالم آلان مً
جىىس ِلمي هبحر خاـت في جىىىلىحُا اإلاّلىماث اإلاشجبىت باظخخذاماث الخاظب آلالي والاجفاالث
وؤلالىتروهُاث ًشحْ بلى ما جم جإهُله مً كذساث ومهاساث ِالُت اإلاعخىي ألفشاد مً الّىفش البؽشي
(وفاء مفلح هُاٌ خعحن ،2014 ،،ـفدت .)33
هما ؤهذ)ِ ( Stewartلى ؤهمُت اظدثماس سؤط اإلااٌ الفىشي مً خالٌ بىاء كاِذجه بالخّلُم ،وهٍش بلى
سؤط اإلااٌ الفىشي بإهه مفذس ؤلابذاُ والخجذًذ وحعخىُْ اإلاىٍماث جيؽُىه واظدثماسه وجىمُخه مً
خالٌ الخّلُم للخفاِل فيها ألافياس باإلاؽاسهت ،فاألفشاد الّاملىن ٌعهمىن بما ًمخليىهه مً سؤط ماٌ
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فىشي مْ ؼّىسهم باالهخماء ؤو اإلاؽاسهت في ملىُت اإلاىٍمت وهزا ما حّل الّذًذ مً اإلاىٍماث جبزٌ
الّىاء مً ؤحل الخدفحز وولْ خىي إلاؽاسهت الّاملحن في ؤظهم اإلاىٍمت والخفىٌ ِلى خفت مً
ً
ألاسباح وبال فةن اإلاىٍمت ال حعخىُْ بحباس الّاملحن بالبلاء دون حّلهم حضءا مىه (stewart,T.A, 1999,
)p. 163
 -8.3مجاالت الاشخثمار في رأس املال البشري:
بن الاظدثماس في سؤط اإلااٌ البؽشي ًلضم اإلااظعت الاهخمام بشؤط اإلااٌ البؽشي مىز دخىله بليها ختى
خشوحه منها ورلً ًِ وشٍم الاهخمام بـ ( :الّجزي ظُّذ وـالح ؤخمذ ،2009 ،الففداث )273-264
 بظخلىاب ؤفمل اإلاىاهب البؽشٍت :ؤي ؤن جيىن الؽشهت راث هٍام فّاٌ في ِملُت ؤلاخخُاسخُث ًخم الاظخّاهت بافشاد ماهلحن لللُام بّملُت الاخخُاس ،وواظخلىاب واظخخذام الّاملحن
الجذد وجىفحر ؤظغ الخّلم وهلل الخبرة بحن ألاحُاٌ اإلاخّاكبت مً الّاملحن .وٍيىن رلً ًِ
وشٍم:ؼشاء الّلىٌ مً العىق ،شجشة الىفاًاث ،مشاحّت مىٍماث الخّلم..
 ـىاِت سؤط اإلااٌ البؽشي :ورلً ًِ وشٍم :خشٍىت اإلاّشفت ،بىاء ألاوسجت الفىشٍت ،وجىفحراللُادة الزهُت التي جمىً مً رلً.
 بغىاء سؤط اإلااٌ البؽشي وجذسٍبه وجىىٍشه :ورلً ًخم مً خالٌ حصجُْ الّاملحن وجدفحزهمِلى ؤلاهممام لبرامج الخذسٍب وحؽاسن اإلاّشفت وبهدعابها وجىصَّها داخل الؽشهت وٍمىً
الاظخّاهت باظالُب مثل ًِ :وشٍم ِفف ألافياس،خللاث العُىشة الىىُِت،جىبُم بداسة
اإلافاسخت باألسكام اداسة اإلاّشفت وؤظلىب الجماِاث الخماظُت..
 اإلادافٍت ِلى الّاملحن اإلاخمحزًً او ساط اإلااٌ البؽشي :وٍخم رلً بخىفحر هٍم وؤظالُب ؤلاداسةاللائمت ِلى الثلت وحصجُْ ؤلابذاُ وألافياس الجذًذة ورلً مً خالٌ صٍادة الخافض اإلاادي
والاِخباسي ومىاحهت ؤلاخباه والاغتراب الخىٍُمي وهزلً حّضٍض الخمحز الخىٍُمي.
 بًجاد بِئت الخّلم :جخمحز الؽشواث اإلاّشفُت بإن سؤظمالها في ِلىٌ الّاملحن الزًً ٌغادسونالؽشهت في نهاًت الُىم والزًً ًمىً ؤن حعخلىبهم ؼشواث مىافعت ؤخشي ولزلً البذ مً
بًجاد ؤظغ لخلىٍت وجشظُخ كىاِذ الىالء اإلاىٍمي.
- 5.3أبعاد الاشخثمار في رأس املال البشري :حاءث ؤهمُت الّىاًت بخىمُت سؤط اإلااٌ البؽشي مً مىٍىس
مخّذد األبّاد مىﻬا( :منى حاظم الضاًذ ،2012 ،،الففداث )939-936
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البعد الاشتراثيجي :بن الذوس اإلظخشاجُجﻲ فﻲ جىمُت سؤط الماٌ البؽشي هى مً ؤهم ؤدواس

المىٍمت برا لم ًىً ؤهمها لإلظﻬام فﻲ هجاح المىٍمت فﻲ مخخلف اللىاِاث واألـّذة الدىومُت
والخاـت وًّخبش ؼشًىًا بظخشاجُجًُا وٍمىً ؤن هلخق األبّاد اإلظخشاجُجُت فُما
ًلﻲ :جامحن الّىفش البؽشي المىاظب والماهل ألداء األِماٌ من خالٌ بظخشاجُجُت والدت ومدذدة
جخىافم مْ اإلظخساجُجُت الّامت للمىٍمت ،ولن جخمىن بداسة المىاسد البؽشًت من جوفُش هزا الّىفش ؤو
الموسد البؽشي ،وحّله كىة ِمل خلُلُت وفّالت ومفُذة داخٌ المىٍمت ،وٍذًً لﻬا باالهخماء
والىالء ،وًّمل بىٌ واكاجه وبمىاهُاجه لشفْ ؼإن المىٍمت ،بال مً خالٌ بّذ بظخشاجُجﻲً ،ؽخمل ِلﻰ
سئًت والدت ،وسظالت مدذدة ،وؤهذاف واكُّت كابلت للخىبُم الّملﻲ ،وظُاظاث وبشامج وبحشاءاث،
بُّذا ًِ الفلعفاث الىٍشٍت.
-

البعد الدكىمﻲ واﻷنظمة :بن الخمىًل الدىومﻲ واإلهفاق ِلﻰ سؤط الماٌ البؽشي مً ؤخذ

األبّاد المﻬمت حدا والعُاظت المالُت المّخمدة لشظم الﻬُاول الماظعُت وفخذ وٌائف خيىمُت
مذِىمت بالخؽشًّاث االكخفادًت والمّخمدة مً كبل الدوىمت لخخىاظب مْ الدظخىسس وملابلت بواساث
اإلاجخمْ ،ومً ؤمثلت الخؽشًّاث ولْ لوابي وكواهًُ جدد مً اهخؽاس مّاهذ جذسٍب ال جلخضم بالمّاًُش
اإلادذدة والخﻲ جئدي بلﻰ لُاُ المجﻬود والماٌ.
-

البعد االقحصادي :بّذ ؤن ًخم بِذاد المىاسد البؽشًت الماهلت والمذسبت ًجم جىفًز بشامج

الخىمُت االكخفادًت بما ًدلم الخلذم للذولت وٍىفش اخخُاحاث ظىاهﻬا مً العلْ والخذماث ،بلافت
بلﻰ ؤن الفشد الماهل جّلُمًا وجذسًبًا لذًه فشـه ؤهبر للّمل بففخه مىخجًا وًدلم فائذة ممافت جعﻬم
فﻲ جىؽًي الخىمُت االكخفادًت.
-

البعد العلمﻲ والحدريبي :وهزا البّذ ًىفش اليىادس الّلمُت اللادسة ِلﻰ البخث واالبخىاس

واالخخشاُ والخىىٍش بما ًعﻬم فﻲ بخذار الىلالث الدماسًت المخخلفت وبخذار الخلذم الخلىﻲ فﻲ ؼخﻲ
مجاالث الدُاة والخدعًً المعخمش فﻲ وظائل المُّؽت.
-

البعد اﻷمﻨﻲ ً :لفذ به جىفحر خذماث الخذسٍب والخّلُم فﻲ حى آمً ًخلى مً المخاوش كذس

اإلمىان ،بر ًفمل المخذسب الماظعت الخّلُمت ؤو الخدسًبُت الخﻲ جىفش له دسحت ؤفمل مً األمان
والعالمت.
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 البعد الشﺨصﻲ :لخدلُم هزا البّذ فةهه ًىبغﻲ الخشهحز ِلﻰ فﻬم األفشاد وبدسان خاحتهمالخذسًبُت والخّلُمُت وًىبغﻲ ِذم الىٌش بلﻰ هزه الداحاث مً مىٍىس واخذ فلي بهما ًجب مً
مىٍىس خاحاث ظىق الّمل والمعئولًً ،وهىا ًبشص دوس مّﻬذ اإلداسة الّامت فﻲ الخإزُش فﻲ
المخذسب وببشاص الداحاث الدلُلُت مً خالٌ الذساظاث واالظخباهاث والملابالث الؽخفُت
ومعاِذة بداسة الخذسٍب فﻲ الماظعاث الدىىمُت بزلً ،وؤًمًا بكامت الملخلُاث الثلافُت.
 :8قيىد وثكاليف الاشخثمار في راس املال البشري وواقعه في املؤشصات الجزائرية
.0.8قيىد الاشخثمار في رأس املال البشري :فُما ًلي بّن اللُىد التي ًجب ؤن جإخزها اإلاىٍمت
بّحن الاِخباس ِىذ جىبُلها اإلافاهُم الاكخفادًت لالظدثماس في سؤط اإلااٌ البؽشي وهيِ( :بذ
اإلاىلب بُفاس ،2017 ،الففداث )158-157
 اخخالف خفائق سؤط اإلااٌ البؽشي ًِ خفائق سؤط اإلااٌ اإلاادي ومً ؤمثلتها:ؤِ -ذم اسجباه مالً سؤط اإلااٌ البؽشي باالظدثماس البؽشي بففت شخفُت؛ فبالشغم ؤن الفشد ًمىىه
جإححر اظدثماسه لفاخب الّمل فهى ال ٌعخىُْ بُّه هما جبُْ اإلاىٍمت آلت ال جدخاحها؛
بِ -ذم اظتهالن سؤط اإلااٌ البؽشي بالىشٍلت الخللُذًت لالظتهالن؛ خُث ًمىً فلذه ولُت بمىث
ـاخبه ،وهزا ًادي بلى صٍادة مّذٌ الخىش في الاظدثماس البؽشي؛
جً -خىلب الاظدثماس في جيىًٍ سؤط اإلااٌ البؽشي وكخا ؤوىٌ وعبُا ًِ وكذ الاظدثماس اإلاادي؛
د -اخخالف مىدنى بهخاحُت ألاـل البؽشي خالٌ ِمشه ؤلاهخاجي ًِ مىدنى بهخاحُت ألاـل اإلاادي بن
الاظدثماس في اإلاىاسد البؽشٍت وجىوُنها ،مىلب مهم وملح ولىىه ـّب الخدلُم.
وؤلاؼيالُت هي خاـت في بًجاد وجلُُم مخىلباث رلً الىلق في البُاهاث وألاظالُب اإلاىهجُت الالصمت
لخىبُم هٍشٍت سؤط اإلااٌ البؽشي في مجاٌ اإلاىاسد البؽشٍت مثل:
ؤ -ـّىبت الخفىٌ ِلى بُاهاث الخيلفت ؤو الخفىٌ ِلى حجم ُِىت وافُت لألفشاد اإلالخدلحن بالبرامج
الخذسٍبُت للىـىٌ بلى خعاباث مدذدة ونهائُت للخيلفت؛
ب -اِخماد اللُمت الخالُت لالظدثماس في سؤط اإلااٌ البؽشي ِلى مّشفت دخل ألافشاد الخالّحن
للذساظت ،ودخل اإلاجمىِت اإلاعخخذمت في اإلالاسهت؛
ج -ـّىبت جدذًذ ؤزش الخذسٍب ِلى ؤحىس وبًشاداث ألافشاد في ٌل غُاب مّاًحر البدث الخجشٍبي اإلادىم
وبل ي
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د -ـّىبت جدذًذ ؤو اخخُاس مّذٌ الخفم اإلاىاظب والالصم لخعاب اللُمت الخالُت لشؤط اإلااٌ بل ي
ٌّذ الفُفل في هجاح ؤو فؽل ؤي بشهامج .فّىذ خعاب مّذٌ الّائذ ِلى الخذسٍب ،البذ مً جممحن
اإلاىفّت غحر اإلاادًت مثل حاربُت الىٌائف بّذ الخفىٌ ِلى الخذسٍب .لىً ًفّب كُاط مثل هزا
الىىُ مً اإلاىفّت كُاظا مادًا؛
مما ًادي في النهاًت بلى بٌهاس الّائذ الخلُلﻲ ِلى الخذسٍب بفىسة ؤكل مما هي ِلُه في الىاكْ.
-

ـّىبت جدذًذ وعبت الخيلفت اإلاخففت ليل مً الاظتهالن والاظدثماس :فالفشد ًىفم ِلى

اإلاإول واإلالبغ واإلاعىً والشِاًت الصخُت وهي جيلفت الصمت الظخمشاس الاظدثماس البؽشي .لىً
الىفلاث في هزه الجىاهب الصمت ؤًما للفشد ليﻲ ٌِّؾ وحعخمش خُاجه .وهىا ًفّب جدذًذ رلً
اإلالذاس مً هزه الخيلفت اإلاخففت لالظتهالن ورلً اإلاخفق لالظدثماس.
وبالشغم مً وحىد بّن الفّىباث اإلاخّللت بخىبُم مفاهُم الاظدثماس البؽشي ،بال ؤنها جمذ الباخثحن
بىظائل لخلُُم بشامج اإلاىاسد البؽشٍت اإلاخخلفت ،والىـىٌ بلى كشاساث وظُاظاث وبظتراجُجُاث ؤهثر
فّالُت إلداسة وجىمُت اإلاىاسد البؽشٍت .ومً زم ال ًجب ؤن جمىْ ـّىبت جىبُم هزه اإلافاهُم مً
اظخخذامها ،بل فلي ًجب ؤن حعخخذم بدزس مْ ؤخز اللُىد العابم رهشها في الاِخباس ،ومداولت
بًجاد خلىٌ لها جضٍذ مً فّالُت جىبُلها .وهمداولت للخغلب ِلى بّن كُىد جىبُم اإلافاهُم
الاكخفادًت ِلى اإلاىاسد البؽشٍت.
 9.8ثكاليف الاشخثمار في راس املال البشري:
جؽول الخيالُف في مجاٌ اإلاداظبت اإلداسًت هخّشًف ِلﻰ ؤنها جلن اإلاىاسد التي ًخم الخىاصٌ ِىﻬا
والخمدُت بها ألحٌ جدلُم ﻫدف مدذد ؤو ببعاوت ﻫﻲ مبادلت ؤو ملاًمت موحوداث مئظعت بخذماث
الّاملحن ؤو الّمل راجه .وِىذما جدذد فلشاث اإلاداظبت التي جشجبي بالّاملحن ،فةن مفشداث اإلاذخالث
البؽشًت ،مثل مفشوفاث الشواجب اإلاذفىِت ًيبغي اِخباسها جيالُف,وٍيبغي اظدبّادها مً البذاًت،
والعبب ًّود بلى ؤن جلن اإلافشوفاث ﻫﻲ ِىائد ؤو مىافأث جلدمﻬا مىًماث األِماٌ ملابٌ الخذماث
واألِماٌ اإلالذمت ،ولُعث اظخثماساث جضًد من جوحﻬﻬا هدى الخىافعُت الجىﻫشًت.
وجدذد هًشًاث اإلاداظبت الخللُذًت لشؤط اإلااٌ البؽشي ،فلشاث الاظدثماس فُه باآلحﻲ( :الّجزي
ظّذ،ـالح اخمذ ِلي ،2011 ،ـفدت )245
 ثكاليف اﻹﻋداد واالشحﺨدام فﻲ المراخل اﻷولية لحطىير رأس المال البشري :وﻫﻲ جلعمالى جيالُف اهخعاب وجىسٍذ خاسحﻲ الظخخدام األفشاد الجذد ،وجيالُف الخدوٍل الداخلُت.
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فالخيالُف األولى ﻫﻲ الخيالُف اإلاباؼشة لشؤط اإلااٌ البؽشي ،والتي جشجبي بؽىٌ مباؼش بخيالُف
اهخعابه ،وجؽمل ِلﻰ جيالُف الجزب واالظخلىاب ،االخخُاس والخًّحن.بن جيالُف الجزب
واالظخلىاب جؼحر بلى تهُئت اإلاىاسد البؽشًت وججىُذﻫا والخثبذ مىﻬا ،مثل جلن الحﻲ جخّلق بىفلاث
اإلاعاولحن ِن الخًّحن والخىٌُف ،مفشوفاث اإلِالن والبرًذ وبًواء اإلاترشخحن وظفشﻫم وبكامخﻬم
وجىلالتهم.
وؤما جيالُف االخخُاس والخًّحن ،فﻬﻲ جيالُف ِملُت جدذًذ كبىٌ الفشد الجذًذ مً ِذمه ،مثل
الىفلاث اإلاذفىِت للّاملًً اإلاعاولحن ًِ بِذاد االخخباساث وؤماهن بحشاءﻫا ،وولْ هخائجﻬا ،فمال
ًِ الخيالُف الىاؼئت ًِ خعم اظخخذام األفشاد وولّهم في اإلاشاهص الوًُفُت اإلادذدة لهم في
الهُيل الخىٍُمﻲ إلااظعت األِماٌ ،مخممىت اإلافشوفاث اإلاشجبىت بجشجِب وجهٍُم ِلىد الّمٌ والعفش
والخدشهاث الداخلُت واإلكامت والفىدكت.
 ؤما جيالُف الخدىٍل الذاخلُت ،فﻬﻲ جيالُف غًش مباؼشة لشؤط اإلااٌ البؽشي ،والتي جىجم ًِ ؤظبابؤو مبرساث جخّلم به ،ولِغ بالمشوسة كذ جادي بلى ؤي واكّت مُّىت في جىىًىه وبىاءه وجؽخمل ِلﻰ
هلف جشكُت الّاملحن وهللﻬم وجدىٍلهم بحن الىٌائف اإلاخخلفت داخل اإلااظعت.
بن جيالُف بِذاد سؤط اإلااٌ البؽشي واظخخذامهً ،ىبغﻲ ؤن جعجل هاظخثماساث فلي ،في خالت
امخالن الّاملحن لخاـُتي اللُمت والخفشد الّالُحن وخفىـا برا جّلم األمش باللىاُ الفىاِﻲ.
 ثكاليف الحعلﻢ فﻲ المرخلة الىشﻄﻰ من الاشخثمار في رأس المال البشري :جخممً جيالُف جّلمسؤط اإلااٌ البؽشي ،جلن التي جخّلم بخيالُف جذسٍب الّاملحن اإلاىحىدًً في اإلااظعت ،وهزلً األفشاد
الجذد ،وجيالُف الخذسًب ؤزىاء الّمل ،وهلفت اظخخذام وكث اإلاذسبحن وؤحوسﻫم ،وجّخبش ﻫزه الخيالُف
مباؼشة فمال ِما ًفشف ِلﻰ الّاملحن من هلٌ اإلاّاسف بغشك فﻬم ظُاظاث مىٍماث األِماٌ
ومىخجاتها وخذماتها.فاإلاداظبت في بواس هٍامﻬا الخالي جخىاوٌ هٌ الىفلاث راث الفلت باللائمًً ِلﻰ
ِملُت جىحُه الّاملحن ،وجيالُف مىاد الخّلُم والخعﻬُالث الخذمُت الخاـت ،وهزلن حمُْ الخعائش
الهاحمت ًِ فؽل اظخخذام الّاملحن الجذد ،والىفلاث التي جفشف ِلُﻬم خالٌ فتراث الخجشبت
واالخخباس.
 ثكاليف االشخبدال فﻲ المراخل الﻨﻬائية لالشخثمار في رأس المال البشري :وجدىاوٌ جيالُفالاظخغىاء ًِ الّاملحن وخعائش ِذم هفاءتهم كبل ـشفﻬم مً الخذمت ،وهفلاث حزب الجذد
واظخلوابهم وجُّىﻬم وجدسًبﻬم لؽغل الوٌائف الؽاغشة.ﻫزا فمال ًِ الخعائش الىاحمت ًِ لُاُ
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الفترة الىاكّت بحن جشن الىٌائف الؽاغشة ،وؼغلﻬا مً كبل آخشًً هبذالء ،بلافت بلى الخّىًماث
والغشاماث التي كذ جذفْ للّاملحن اإلاعخغنى ًِ خذماتهم ،وخفىـا ِهذ خشق الّلىد بعبب
الخعشًذ اإلحباسي مً كبل اإلااظعت راتها.
 -5واقع الاشخثمار في رأس املال البشري في الجزائر:
ًمىً جىلُذ واكْ الاظدثماس في ساط اإلااٌ البؽشي في الجضائش هما ًلي( :بظماُِل لُف . )2015 ،
ً
وفلا لخلشٍش ماؼش سؤط اإلااٌ البؽشي الفادس ًِ اإلاىخذي الاكخفادي ان الجضائش كذ ّ
جزًلذ كائمت
الذوٌ في ماؼش جىىٍش بمياهاث ألافشاد ،الّالمي ،الزي ٌؽمل دساظت لـ 124دولت ،ما ًاهذ بؽيل ما
عجض الخيىمت ًِ الاظدثماس في اللذساث وؤلامياهُاث البؽشٍت سغم ؤن بالدها جخىفش ِلى كاِذة ؼبابُت
هائلت ،خُث ؤفاد جلشٍش ماؼش سؤط اإلااٌ البؽشي الفادس ًِ اإلاىخذي الاكخفادي الّالمي ماخشا َّ
بإن
ً
الجضائش جدخل اإلاشجبت  114في جىىٍش بمياهاث ألافشاد ،في الترجِب الّام للذوٌ بل ي جفذسجه فىلىذا ِاإلاُا.
وسغم ؤن بالدها ؤدسحذ في فئت الذخل فىق اإلاخىظي للفشد بال ؤن رلً لم ًازش بًجابا ِلى ماؼش
اظدثماسها في ألافشاد ،بِىما ؤجذ الذوٌ في هفغ فئت الجضائش ؤي التي ًيىن هفِب الفشد الىاخذ مً
ً
ً
الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي بحن  4.126دوالسا و 12.745دوالسا ،في مشاهض مخلذمت خُث خلذ اإلاجش في اإلاشهض
 32وواصاخعخان  ،37وسوماهُا ·39
وٍخخز اإلااؼش ههج دوسة الخُاة لشؤط اإلااٌ البؽشي ،خُث ًلُم معخىٍاث الخّلُم ،واإلاهاساث ،وفشؿ
بذءا مً ِمش ؤكل مً ً 15
الّمل اإلاخاخت لألشخاؿ في خمغ مجمىِاث ِمشٍت مخخلفتً ،
ِاما وختى
ؤهبر مً ً 65
ِاما ،وجلُُم هخائج الاظدثماساث العابلت والخالُت في سؤط اإلااٌ البؽشي ،وجلذًم سئٍت
ّ
مّملت إلاا ظدبذو ِلُه كاِذة اإلاىاهب في دولت ما في اإلاعخلبل·
وؤهذ جلشٍش اإلاىخذي الاكخفادي الّالمي ؤن جلُُم اإلاىاهب وبمياهاث ؤلاوعان ًمىً ؤن حّضص الىاجج
اإلادلي ؤلاحمالي الّالمي بيعبت  20في اإلاائت ،وجلِغ هزه الذساظت ألاولى مً هىِها كذسة الذوٌ ِلى
سِاًت اإلاىاهب مً خالٌ الخّلُم ،وجىمُت اإلاهاساث ،والخىصَْ في ول مشاخل دوسة خُاة ؤلاوعان·
وحاء في الخلشٍش ؤهه ِىذما ًخّلم ألامش بخىىٍش مىاهب ألاشخاؿ ومعاِذتهم في الىـىٌ بلى الاظخفادة
مً وامل بمياهاتهم ،فةن جدلُم مفهىم ِالمي ال ًخم فُه بهماٌ ؤي شخقًٍ ،ل ً
ؤمشا بُّذ اإلاىاٌ·
وهزا هى الخاٌ ختى في الذوٌ الغىُت راث ألاهٍمت الخّلُمُت اإلاخىىسة وفشؿ الّمل اللىٍت·
ؤما ِلى الفُّذ الّالمي ،جفذسث فىلىذا الخفيُف الّالمي إلااؼش سؤط اإلااٌ البؽشي في ِام ،2015
خُث سجلذ  86في اإلاائت مً بحمالي وعبت ً 100مىً بخشاصها· وكذ اخخلذ فىلىذا اإلاشهض ألاوٌ في
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اإلااؼش ،بّذ ؤن كامذ بخىىٍش وجىصَْ  86في اإلاائت مً بمياهاث سؤط اإلااٌ البؽشي لذيها·
واخخلذ الجروٍج اإلاشهض الثاوﻲ ،وظىَعشا اإلاشهض الثالث ،وجليها هىذا زم الُابان لخىخمل دوٌ اإلاشاجب
ً
الخمغ ألاولى ،والتي حؽيل حضءا مً مجمىِت الذوٌ الـ  14التي جخىذ وعبت  80في اإلاائت·
ولمً الاكخفادًاث اإلاخلذمت الىبري ألاخشي ،حاءث فشوعا في اإلاشهض  ،14بِىما حاء جشجِب الىالًاث
اإلاخدذة في اإلاشهض  17مسجلت ؤكل مً  80في اإلاائت· واخخلذ اإلاملىت اإلاخدذة اإلاشهض  19وؤإلااهُا اإلاشهض ·22
ؤما في مىىلت الؽشق ألاوظي وؼماٌ ؤفشٍلُا ،فخفذسث ؤلاماساث الّشبُت اإلاخدذة كائمت الذوٌ الّشبُت
باإلاشهض  ،54وحاءث كىش في اإلاشجبت  ·56وحاء في جلشٍش اإلاىخذي الاكخفادي الّالمي ؤن ألاسدن في اإلاشهض
 76ومفش  ،84واإلاملىت الّشبُت العّىدًت  85واليىٍذ  ·93وفي مشجبت الخلت جلْ اإلاغشب  95وجىوغ
 ·98ومىسٍخاهُا  122والُمً  124اإلاشاهض ألاخحرة في اإلاىىلت·
وٍشي "جلشٍش سؤط اإلااٌ البؽشي" الجذًذ ؤن الىـىٌ لّالم "ال ًخم فُه بهماٌ ؤي شخق" ال ًضاٌ
ً
ؤمشا بُّذ اإلاىاٌ ،ختى في الاكخفاداث اإلاخلذمت ،وٍامً اإلاىخذي الاكخفادي الّالمي في ؤن هزه
اإلاىاهب ،ولِغ سؤط اإلااٌ ،هي الّامل الشئِس ي بل ي ًشبي بحن الابخياس واللذسة الخىافعُت والىمى في
اللشن الخادي والّؽشًٍ.
و لّل هزا الخفيُف اإلاخذوﻲ للجضائش في ماؼش جىىٍش بمياهاث ألافشاد ًفعش ٌاهشة هجشة ألادمغت
الجضائشٍت بلى الخاسج ،هزه الٍاهشة التي ؤهذث بؽإنها دساظت حضائشٍت خذًثت ؤهجضها باخثىن حضائشٍىن
مخخفىن في ِلم الاحخماُ ؤنها فاكذ ول ألاسكام في العىىاث ألاخحرة ،وؤن الجضائش باجذ مهذدة بجزًف
خاد لّلمائها ،ما لم جخخز الذولت ؤلاحشاءاث الالصمت لخماًت ِلمائها وجىفش لهم ول ؼشوه الّمل اإلاشٍدت
واإلادفضة في بالدهم
.6الخاثمة:
وفي ألاخحر فاهه وبالشغم مً وىن جبني مفهىم سؤط اإلااٌ البؽشي حّترله مجمىِت مً ؤلابهام
والغمىك واإلاخاوش والخيالُف بال ؤن الىاكْ اإلاّاـش ٌّخبر ؤن اإلاىسد البؽشي سؤط ماٌ البذ مً
الاظدثماس فُه لخدلُم محزة جىافعُت معخذامت وؤداء جىٍُمي مخمحز ،فةهه وفي بواس رلً ٌعخىحب ِلى
اإلاىٍماث بِادة الىٍش في هُفُت بداسجه ولشوسة جبني فلعفت بداسٍت حذًذة جلىم ِلى ؤظاط اظخغالله
مً احل حٍُّم هلاه كىتها واغخىام الفشؿ الخىافعُت اإلاخاخت.
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 .7نحائج الدراشة:
 بن سؤط اإلااٌ البؽشي ًخىصُ ِلى ول اإلاعخىٍاث ؤلاداسٍت ،فهى ًخّلم بيافت اإلاعخىٍاثالاظتراجُجُت بذءا مً الؽاملت ،ألاِماٌ ،والىٌُفُت وـىال بلى الدؽغُلُت .وبن وان رلً
بيعب مخفاوجت؛
 لِغ بالمشوسة ؤن ًمخلً سؤط اإلااٌ البؽشي ؼهادة ؤوادًمُت ،بل بن المشوسة جىمً فيمىاـلت حّلُمهم اإلاىٍمي وهزا جذسٍبهم ؛
 بن سؤط اإلااٌ البؽشي ًخمحز بمهاساث ِالُت ومخىىِت وبخبراث مخلذمت؛ ًخفف سؤط اإلااٌ البؽشي باإلابادسة ِلى جلذًم ألافياس واإلالترخاث البىاءة؛ سؤط اإلااٌ البؽشي له اللذسة ِلى الاظخفادة مً خبراث آلاخشًٍ ،فهى ٌّذ مىفخذ ِلى خبراثغحره هما اهه ًخمحز بمثابشة ِالُت في الّمل؛
 ال جىمً ؤهمُت سؤط اإلااٌ البؽشي في مذخالجه بل في مخشحاجه ِلى اإلاذي الىىٍل؛ بن البّذ الىمي في ِذد الّاملحن وظىىاث الخذمت وغحرها ال جيىن ؤبّاد خاظمت في جمحز ِملالؽشهت وجفىكها ِلى غحرها مً الؽشواث اإلاىافعت ،وبهما ًجب البدث ًِ ألاشخاؿ
اإلاىهىبحن ،وسبما هزا هى ظبب دكت بحشاءاث اخخُاس اإلاخُّىحن الجذد في اإلااظعاث وهىان ما
ٌعمى ِملُت احخزاب اإلاىاهب بالخشب.
 ًلخض ي الاظدثماس في سؤط اإلااٌ البؽشي وحىد سئٍت اظتراجُجُت وكُادة رهُت وجلافت كىٍتومىاسد بؽشٍت ماهلت لللُام بهزا اإلاؽشوُ،
 ألاظاط في الاظدثماس في سؤط اإلااٌ البؽشي هى الخفىٌ ِلى مىاسد بؽشٍت ِالُت الخخفقفي مجاٌ اإلاّشفت مً خالٌ اإلادافٍت ِلى اإلاىسد اإلاخمحز وبِادة جإهُل وجذسٍب اإلاىاسد ألاخشي؛
 .0.7ثىصيات الدراشة :جىص ي الذساظت بما ًلي:
 بزٌ حهىد لخلم اإلاّشفت بلزاجُت للماظعت او جيىًٍ سؤط ماٌ مّشفي خاؿ باإلااظعت ،خُثان الخجاسب ؤزبدذ ؤن اإلاّشفت اإلاعخىسدة مً الخاسج غالبا ما جيىن اظتهالهُت جضوٌ بعشِت بال
ما ًدبلﻰ منها مخجعذا رلً في بّن ألاـىٌ اإلاّشفُت ومعاهما في بىاء ساط اإلااٌ الفىشي في
اإلااظعت؛
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 البذ مً وعي اإلااظعاث الجضائشٍت بمشوسة سؤط اإلااٌ البؽشي والاظدثماس فُه ومداولتالخفشكت بحن مفاسٍف الاظدثماس والخيالُف فمثال ألاحىس :فُمىً اللىٌ ؤن احش ِامل في
الىسؼت مثال ًىافم التزامه بةهخاج ظلّت ملمىظت ،ولىً لِغ هى الخاٌ باليعبت ألحش بواس
بداسي .وبالخالي ًمىً اللىٌ بن ألاحش برا وان كادسا ِلى خلم محزة اكخفادًت فُمىً اِخباسه
لمً اإلافاسٍف غحر اإلاادًت ،ؤما برا واهذ هزه اإلاحزة دائمت فهىا ًمىً اِخباسه واظدثماس غحر
مادي .ومً حهت ؤخشي ًمىىىا اظخيخاج الفشق بحن اإلافاسٍف غحر اإلاادًت ومفاسٍف الاظدثماس
غحر اإلاادي الاحابت ِلى ظاالحن ؤظاظُحن ،هل هزا اإلافشوف له ازش خالٌ الفترة الخالُت؟ وهل
هزا اإلافشوف ًيخج ِىه دخل؟
 الّمل ِلى جمىحن سؤط اإلااٌ البؽشي في اإلااظعت مً خالٌ مىدهم مضٍذا مً الفالخُاثجدىاظب مْ معاولُاتهم وولّهم في اإلاىاـب التي جدىاظب مْ كذساتهم اإلاّشفُت( .خُث ؤهه
وفي الّذًذ مً اإلااظعاثً ،دخل اإلاخخففحن واإلاهىذظحن مثال مىاـب بداسٍت في اإلااظعاث
الّمىمُت وٍماسظىن ؤِماال بُّذة ًِ مجاٌ مّشفتهم وخبرتهم وفي هزا بهذاس لىاكاتهم وخىم
إلبذاِهم في مجاٌ جخففهم) ؛
 لشوسة اظخفادة اإلااظعاث الجضائشٍت مً البدىر الجامُّت اللائمت في هزا اإلاجاٌ ومداولتاظخغالٌ سؤط اإلااٌ البؽشي اإلاىحىد فيها مً احل خلم محزة جىافعُت والخذ مً هجشة
ألادمغت ومىاهبت اإلااظعاث التي جفىكذ مً خالٌ الاظدثماس في سؤط مالها البؽشي.
مً خالٌ البدث في هزا اإلاىلىُ ًمىً اللىٌ ؤن ؤهم الّىائم التي حّترك مؽشوُ الاظدثماس في سؤط
اإلااٌ البؽشي في الجضائش هى ِذم وعي اإلاذًشًٍ بإهمُت الىفاءاث في اإلااظعت واهدؽاس اإلادعىبُت في
الخىٌُف والّللُت الاؼتراهُت التي جدىٌ دون مشوهت اللُادة والهُيل والافخلاس لخىبُم ألاظالُب
ؤلاداسٍت الجذًذة هإظلىب بداسة اإلاّشفت وؤلاداسة ِلى اإلاىؽىف وؤلاداسة باإلاؽاسهت والخمىحن
ؤلاداسي...وغحرها ،هما وؽحر بلى ؤن جزًل اإلااظعاث الجضائشٍت كائمت الذوٌ في ماؼش جىىٍش بمياهاث
ألافشاد لِغ لّذم هفاءتها في هزا اإلاجاٌ ولىً ألامش ًشحْ باألظاط الى تهمِؾ سؤط اإلااٌ البؽشي فيها.
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Résumé
l'étude du phénomène de la corruption financière nous donne l'occasion
d'en apprendre davantage sur la gravité de ce phénomène qui, s'il augmente
dans les pays, a des conséquences désastreuses pour son développement. Ce
document de recherche vise à étudier le phénomène de la corruption financière
et à analyser les facteurs qui encouragent son émergence, afin de connaître les
stratégies les plus importantes pour la combattre. Et de connaître les effets
dévastateurs qu'elle a sur les économies des pays, en particulier en les
développant, car elles entravent la croissance et le développement ainsi que les
investissements étrangers et nationaux, la lutte contre celle-ci constitue un défi
majeur pour un pays comme l'Algérie d'améliorer le climat d'investissement et
d'atteindre les objectifs du programme de soutien à la croissance économique .
Mots-clés: corruption financière, Impact économique, Effets sociaux.
JEL Classification Codes: D73,K10

 .1ملدمت:
ٌٗغف الفؿاص املالي بهدكاعا هإينا ٖلى وا ت املؿخرٍاث الرَىُت و كلُمُت و الضولُت ف خُث
ؤنإدذ مٓاهغا و هخاث ي مازلت للُٗان في مىاؾإاث ٖضًضة ف هما مؿذ هظا املٓاهغ الخُينة مسخلف
احهؼة الخيرمُت ال ًرحض كُإ ؤو مُضان بكخهاصي ؤو ٚين بكخهاصي ًسلر و لر مً بٌٗ مالمذ
الفؿاص املاليه
بن مٗالجخىا ملريرٕ طو كضع هإين مً اهمُت و الخُرعة ٖلى حمُ٘ املؿخرٍاث هر بهخمام
مؿخمض مً الراك٘ كخهاصي و الؿُاس ي و حخماعي و ٚينها مً امل الث ازغى ف وو هظا امل االث
بطا ما حٗغيذ ملماعؾاث الفؿاص املالي ف ةنها ؾخسلف آزاع ؾلإُت و واعزُت جللي بشللها ٖلى وا ت المنامج
الخىمرٍت ؾراء في املُضان كخهاصي ؤو الؿُاس ي ؤو حخماعيه و بن مسخلف هظا آلازاع الؿلإُت و
الخُينة حٗلذ مً هظا الٓاهغة مد جًا غ حهرص صولُت مؿخمغة ف لض ؤبغمذ

جفاكُاث و

جإؾؿذ الهُئاث الضولُت و الرَىُت ونضعث كراهين زانت في ؾبُ ميا دت الفؿاص و املفؿضًًه
ومً زالٌ هظا الضعاؾت ؾىداوٌ مٗغ ت فُما جخمثل آلاثاز التي ًخلفها الفظاد اإلاالي غلى
ؤلاكخطاد
و اإلاجخمؼ ؟ وماهي ؤلاطتراجُجُت التي جبنها اإلاشسع الجصابسي إلايافحت َرٍ الظاَسة؟
و لئلحابت ٖلى هظا قيالُت ج جلؿُ الضعاؾت بلى ما ًلي:
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 مفهرم الفؿاص املاليه آزاع الفؿاص املالي في الجؼاثغ و حغاءاث املخإٗت مليا دخيه .2مفهىم الفظاد اإلاالي.
حٗخمن ْاهغة الفؿاص املالي ْاهغة ٖاملُت قضًضة هدكاع طاث حظوع ٖمُلت جإزض ؤبٗاص واؾٗت
جخضاز

يها ٖرام مسخلفت ًهٗب الخمُيز بُنهافو وجسخلف صعحت قمرلُتها مً م خم٘ بلى آزغف بط

خُٓذ ْاهغة الفؿاص في آلاوهت ازينة باهخمام الإاخشين في مسخلف زخهاناث واإلكخهاص واللاهرن
وٖل الؿُاؾت و حخمإف خإى ؤضخذ ْاهغة ال ًياص ًسلر م خم٘ ؤو هٓام ؾُاس ي منهاه وفي هظا
املدرع ؾِخ الخُغق بلى حٗغٍف الفؿاص املالي وؤه مؿبإاجي و مٓاهغاه
 : 1.2حػسٍف الفظاد اإلاالي.
الفؿاص املالي ٖلى بٖخإاع ؤهي هرٕ مً ؤهرإ الفؿاصف لض بزخلفذ الخٗغٍفاث بكإهي خُث ٖغ ي
الإٌٗ بإهي " :ؾرء بؾخسضام ؤو جدرٍ امراٌ الٗامت مً ؤح املهلخت الخانتف ؤو جإاصٌ امراٌ في
ملاب زضمت ؤو جإزين مٗين " هما ًمىً حٗغٍفي بإهي " :مسالفت اللاهرن بةهتهاج َغق ملخرٍت ٚين كاهرهُت
لخدلُم مياؾب مالُتف و في هفـ الركذ هر حلب امراٌ مً َغق ٚين مكغوٖتف ؤو بهفاكها في َغق
ٚين مكغوٖت بما ال ًدلم الٗضالت و املؿاواة "ه (بًمان بركهتف 2102ف نفدت  )220و ًخمش ؤًًا في
هدغا اث املالُتف و مسالفت اللراٖض و اخيام املالُت املىٓمت لؿين الٗم

صاعي و املالي بالضولت و

مسالفت الخٗلُماث الخانت بإحهؼة الغكابت املالُت والجهاػ املغهؼي للغكابت املالُت املسخو بفدو و
مغاكإت خؿاباث و ؤمراٌ الخيرمت ؤو الهُئاث ؤو املاؾؿاث الٗامت و الكغواث"ه (مدمض ؾُٗض مدمض
الغمالويف 2102ف نفدت )22
هما ًلهض بالفؿاص املالي طلً " الؿلرن ٚين اللاهروي املخمش في هضع املاٌ الٗام و ؤٖماٌ الؿمؿغة
في املكاعَ٘ و ج اعة الؿالح "ه (ُٖاص مدمض ٖلي بافف 2112ف نفدت )212
وٍخسظ هضع املاٌ الٗام ٖضة نرع ؤهمها( :هاق الكمغيف 2100ف الهفداث )20-21
 -إخخالض اإلااٌ الػام و الػدوان غلُه :هخطخُ

راجين هفاق الٗام لهالر ؤ غاص ؤو َإلاث

مُٗىته
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 اإلاخاحسة مً خالٌ الىظُفت :هإن ًلرم املرْف الٗام بإزظ عؾرم ملاب زضمت جلضمهاالضولت م اها للمراَىين ؤو ًؼٍض ٖلى الغؾ امللغع للخهرٌ ٖلى اعباحف و حؿمى هظا الخالت
كاهرها (الٛهب) و طلً ألزظ املرْف ما لِـ خلي او خم الجهت الإي ٌٗم بهاه
 التزًُف أو التزوٍس في الػملت و بعاكاث ؤلابخمان :وكض ًخ مً زالٌ الدؿرق ٖمن قإىته نهذهههبلخه
ؤما ُما ًسو ؤٖماٌ الؿمؿغة خخًمً ٖملُاث الخالٖب في ؾرق الهغف مش ج اعة الٗملت و
ؾرق املاٌ الخانت باألؾه و الؿىضاث و بٌٗ اٖماٌ الإي جهضع ًٖ قغواث الؿمؿغة هلُامها
بةنضاع ؤؾه صون ؤن ًيرن لها ؤنرٌ و هظلً املًاعبت ٚين املكغوٖت الإي حؿتهضف الخإزين ٖلى ؤؾٗاع
اؾه ؤو بَالق الكاجٗاث و الخٗامالث الخفُت و بؾخسضام مٗلرماث ؾغٍت إلجمام نفلاث ؤصث بلى
جدلُم ؤعباح َاثلتف ومً ؤمشلت طلً جرعٍ وػٍغ ؾابم في الخيرمت الٗماهُت ؾىت  2110و الخى ٖلُي
ملضة  2ؾىراث م٘ ٚغامت بؿبب جالٖإي بإؾٗاع اؾه في ؾرق مؿلِ لؤلوعاق املالُت و مسالفخي
للراهين ؤؾراق املاٌه
ؤما ج اعة الؿالح خٗض مً الهفلاث الإي ً نا م مٗها ه هإين مً الفؿاص املالي والإي جضاع مً زالٌ
ما ُاث مىٓمت ٖمن نفلاث وهمُت ؤو مكإرهتف و مً الجضًض بهظا الهضص بغوػ ْاهغة (ج اعة الخغوب)
الإي جٓهغ الٗالكت املكإرهت ما بين الهىاٖاث الٗؿىغٍت و الإُرث املالُت و املاؾؿاث ٖالمُت و
قغواث امللاوالث في الرالًاث الخدضةف و بخفاٖ الفؿاص م٘ املاٌ ًيخج ما ٌؿمُي كخهاصًرن (الفؿاص
ً
كخهاصي) الظي حاء هخمام بي موخإزغاف بط ج جىاولي حىإا بلى حىب م٘ مريرٕ الخىمُت بكي ٖام
و الفلغ بكي زامف بط ٌكين جلغٍغ ملىٓمت الكفا ُت الضولُت بلى بنها حصخو الضوٌ الىامُت هي اهثن
بنابت بمغى كخهاصي ؤو ؤقياٌ الفؿاص ازغى هدُ ت لؿُاؾاث الضوٌ الىمنى و قغوافهاه
و ٌٗغف هظلً ٖلى ؤهي بؾخٛالٌ املراعص الٗامت للمياؾب الخانت يض املهلخت الٗامت و مىاكًا
ألهضاف املىٓمت الٗامت و هظلً ؾخسفاف بلُ الٗم و ؤهضا ي ف هر جهغ اث ٚين قغُٖت جهضع
ًٖ املؿاوٌ جخًمً ؾرء بؾخٛالٌ امراٌ الٗامت و الؿُُغة ٖليها و بؾخٗمالها لٛين اوحي الٗضة لها
و بؾخسضامها للمىفٗت الصخهُتف خإى بهي ؤزظ ؤبٗاص واؾٗت و هإينة جسُذ هُاق كُغٍخي لُه بلى
الىُاق الٗالمي يمً هٓام كخهاص الخغ املٗرل مً زالٌ ال نابِ املدكابً للكغواث املدلُت و
الضولُت بالضولت و اللُاصة الؿُاؾُت بكي مىا ٘ طاجُت مخإاصلت ًهٗب الدجؼ بُنها لظلً ٌٗخمن ؤزُغ
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ؤهماٍ الفؿاص و ًىدكغ ٖلى مضى واؾ٘ ف وٍدضر الفؿاص املالي لٗضة صوا ٘ منها( :هاق الكمغيف
2100ف نفدت )23
 وحرص خا ؼ إلعجياب الفؿاص املالي مش ضخامت الغقرةه-

وحرص غنت إلعجياب الفؿاص املالي مش ُٚاب الًرابِ الغكابُت و املؿاثلت ؤو ٖضم اٖلُت

مش هظا الًرابِ ؤو كضعة صاعة ٖلى ببُالهاه
 وي٘ ممنعاث كض جإضو مىُلُت إلعجياب الفؿاص املاليههما ًلهض بالفؿاص املالي هدغا اث املالُت املإيُت ٖلى مسالفت اللراهين و اللراٖض و مسخلف
اخيام املٗخمضة في ؤي ماؾؿت ؤو جىُٓ والتهغب الًغٍطيه (بً عح مدمض زمِس يف و خلُمي
خىُمتف 2102ف نفدت )3
 2.2ألاطباب اإلاؤدًت إلهدشاز الفظاد اإلااليه
بن مؿبإاث الفؿاص املالي هشينة و مخىرٖت بًٗها ما هر طاحي ًغجإِ بالصخو املفؿض الظي جىٗضم
لضًي ملرماث الؿلرن الخؿً ال ً ض لضًي عاصٖا ؤزالكُا ًمىٗي مً حٗاَي الفؿاص و اللُام باأل ٗاٌ
املفؿضة الإي جخمش في ٖخضاء ٖلى مهالر الإالصف ؤما الإٌٗ آلازغ ُٗرص بلى الٓغوف الإُئُت
الخاعحُت و ما يها مً يٛرٍ ؤو بٚغاءاث حكي ٖرام ص ٘ و حظب للفؿاصه (ٖلي ؾىغ ٖإرص ف
2101ف نفدت )021
بطا للفؿاص املالي ؤؾإاب ٖضًضة ف جسخلف مً م خم٘ بلى آزغ ف بال ؤن َغق مماعؾخي مدكابهت بلى خض
هإينف و ًمىً بهفت ٖامت خهغ ؤه ؤؾإاب الفؿاص املالي ُما ًليٖ( :لي بلكِلف و َاهغ ػصن ف
2112ف نفدت )03
 أطباب جسبىٍت و طلىهُت :مً ؤهمها ٖضم هخمام بٛغؽ اللُ ازالق الضًيُت في الىفرؽمما ًاصي بلى ؾلرهُاث ٚين خمُضة بلإرٌ الغقرة وٖضم املؿاولُت وٖضم بخ نام اللاهرن
(مدمض زالض املهاً ي ف ف 2112ف نفدت )10ه
 أطباب إكخطادًت :وحٗض مً املؿبإاث املفؿغة للفؿاص وجخمش باآلحي: بعجفإ مؿخرٍاث الخطخ الىاج ت ًٖ بجإإ ؾُاؾت مالُت زاَئت ؤو بهسفاى الىاجج اللرميحمالي حغاء بهفاق الضولت ٖلى كُاٖاث ٚين مىخ ته
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 ُٚاب الفٗالُت كخهاصًت في الضولت طلً ؤن ؤٚلب الٗملُاث كخهاصًت هي ٖإاعة ًٖ نفلاثج اعٍت مكإرهت ؤو هاج ت ًٖ ٖملُاث ؾمؿغة ًدخ الفؿاص املالي يها خيزا واؾٗاه (خمض مدمضف
2102ف نفدت )717
 بعجفإ جيالُف املِٗكت وجضوي مؿخرى احرع ( هظا الٗام مً ؤهثن الٗرام الإي جفؿغ لىا قُرٕالفؿاص في امل خمٗاث الىامُت منها واملخلضمت وؤًًا في هلى اللُاٖين الٗام والخام)ه
 بحؿإ الضوع كخهاصي للضولته-

أطباب طُاطُت :حٗض هظا اؾإاب ازُغ مً هرٖها خُث جلرص هظا اؾإاب جدلُم
مهالر اكلُت صون املهلخت الٗامتهومً ؤهمها:

 حُٛين هٓام الخى ( جراحي بٌٗ الضوٌ وزهرنا الضوٌ الىامُت حُٛيناث في الخيرماث والىٓالخاهمت خىللب مً صًملغاَُت بلى صهخاجرعٍت والٗىـف امغ الظي ً ٗ حرا مً ٖضم ؾخلغاع
الؿُاس ي مما يهُإ الجر للفؿاص املالي)ه
 يٗف عاصة الؿُاؾُت لضى اللاصة الؿُاؾُين في ميا دت الفؿاصه جفش ي الإينوكغاَُت الخيرمُته يٗف ؤصاء الؿلُاث الدكغَُٗت والخىفُظًت ه يٗف خغٍت وكاٍ ماؾؿاث امل خم٘ املضويه كلت الرعي الؿُاس يه يٗف الؿلُت اللًاثُت ( حٗم جدذ بقغاف الخيرمت وَٗخمن اللًاة مً مرْفي الضولت)ه(خمض مدمضف 2102ف نفدت )713
وكض خضص الإىً الضولي م مرٖت مً اؾإاب لٓهرع الفؿاص املالي ؤبغػها ماًلي:
 وحرص الإينوكغاَُت في ماؾؿاث الضولته خهرٌ غا ٙفي الؿلُت الؿُاؾُته يٗف ماؾؿاث امل خم٘ املضوي وفهمِل صوعها ه89
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 جر غ بِئت حخماُٖت والؿُاؾُت لٓهرع الفؿاصه (صاصن ٖإض ال ٛي ف و ؾُٗضة جلي ف 2102فنفدت )9
 :3.2مظاَس الفظاد اإلاالي .القً ؤن املياؾب املاصًت واملٗىرٍت الإي ً ىيها املفؿض هي الإي جض ٗي
إلعجياب مش هظا ا ٗاٌ والإي جإزظ ؤخض ؤو ؤهثن مً املٓاهغ الخالُت:
 ؤلاخخالض :وٍلهض بي ٖمرما هر جهغف الخاثؼ في الش يء اململرن لٛينا م٘ هُت بيا خي مللىخُيف وٍل٘زخالؽ جاما مإى اجطخذ هُت املسخلـ في ؤهي ًخهغف في الش يء املرحرص في خُاػجي جهغف املالً
لخغمان ناخإي مىي (نلغف 2101ف نفدت )013ه
-

التهسب الضسٍبي ٌٗ :ي بمخىإ امليلف ًٖ ص ٘ الًغٍإت املؿخدلت ولها ؤو بًٗها ًٖ َغٍم

بهياع وكرٕ الراكٗت الإي ؤوكإث الًغٍإت ؤو بٌٗ ؤو و ٖىانغ الرٖاء الًغٍطي ؤو بةهياع كضعجي ٖلى
الض ٘ خإى ًخ بؾلاٍ الًغٍإت و هر ما ٌٗغف ٖىض الإٌٗ الخ ىب الًغٍطي ؤو املؿاع اك

غيا

للًغٍإت ؤي بؾخٛالٌ امليلف لإٌٗ الشٛغاث اللاهرهُت بُٛت ٖضم جدلُم الًغٍإت ٖلُي بهرعة
صخُدت وٖضم ل زام بض ٗها وهظا الكي مً التهغب ال ًخًمً ؤي مسالفت ٌٗاكب ٖليها اللاهرن
خُث ٌؿخٗين امليلف في التهغب مً الًغٍإت بإه الخمنة و زخهام إلؾخيإاٍ َغق الخداً
مؿدىضًً في طلً بلى زل ؤو سٛغة كاهرهُته (ٖراصي مدمض ف و عخاٌ ههغف 2100/2101ف نفدت )01
-

الغش الضسٍبيٖ :غ ي اللاهرن الجإاجي الجؼاثغي ٖلى ؤهي  ":و مداولت للخسلو مً الًغٍإت

بةؾخٗماٌ َغق جضلِؿُت في بكغاع ؤؾاؽ الًغاثب والغؾرم الإي ًسً٘ لها امليلف ؤو جهفُتها ولُا ؤو
حؼثُاه" (ٖراصي مدمض ف و عخاٌ ههغف 2100/2101ف نفدت )2
-

جبُِض ألامىاٌ :هر م مرٖت الٗملُاث املالُت املخضازلت إلزفاء املهضع الٛين مكغوٕ لؤلمراٌ

اللظعة وبْهاعها في نرعة ؤمراٌ مخدهلت مً مهضع مكغوٕف ؤو ؾهام في جرُْف ؤو بزفاء ؤو
جدرٍ الٗاثض املإاقغ ؤو ٚين املإاقغ لجىاًت ؤو حىدت ومً ز

ةن حغٍمت جإٌُِ امراٌ هي حغٍمت

جابٗت ًف نى ابخضاء ؾإم في بعجياب حغٍمت ؤولُت ( ؤنلُت) ًيخج ٖنها ؤمراٌ ٚين مكغوٖتف ز جإحي في
مغخلت زاهُتف ٖملُاث جإٌُِ هظا امراٌ لخُهينها في بخضى نرع الخُهينه" (هبُ نلغ ف و كمغاوي
ٖؼ الضًً ف 2101ف نفدت )023
-

التهسٍب الجمسوي :هر بصزاٌ الإًاج٘ بلى الإالص ؤو بزغاحها منها بهرعة مسالفت للدكغَٗاث

املٗمرٌ بها صون ؤصاء الغؾرم الجمغهُت والغؾرم و الًغاثب ازغى ولُا ؤو حؼثُا ؤو زال ا ألخيام
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املى٘ والخلُُض الراعصة في هظا اللاهرن ؤو في اللراهين واهٓمت ازغىه (هبُ نلغ ف و كمغاوي ٖؼ
الضًً ف 2101ف نفدت )02
-

تهسٍب ألامىاٌ :ال جخركف حغاث التهغٍب ٖلى فهغٍب الإًاج٘ لِ ب ًخٗضها بلى فهغٍب

امراٌ واملٗاصن الىفِؿت و هر ما ًىٓمي امغ 22/92املخٗلم بدغهت عئوؽ امراٌ مً و بلى الخاعج
ؤو ما ٌٗغف ب غاث الهغفه (هبُ نلغ ف و كمغاوي ٖؼ الضًً ف 2101ف نفدت )27
-

السشىة :وٍلهض بها ج اع بالرُْفت و زالٌ بالراحب النزاهت الظي ًخرحب ٖلى و مً

ًخرلى وُْفت ؤو ووالت ٖمرمُت ؤو ًاصي زضمت ٖمرمُت الخدلي بهاه
هما حٗ ي خهرٌ الصخو ٖلى مىفٗت جيرن مالُت في الٛالب لخمغٍغ وجىفُظ ؤٖماٌ لخالف الدكغَ٘
وؤنرٌ املهىته (ؤخؿً برؾلُٗت ف 2107ف نفدت )90
-

جبدًد اإلااٌ الػام :وَٗض مً ؤبغػ الٗرام الإي جلرص بلى جإضًض الثنوة اللرمُت وٍخمش في مىذ

ال نازُو و ٖفاءاث الًغٍبُت والجمغهُت ألشخام ؤو قغواث ٚين ماهلت صون وحي خم وبكي
ٚين هؼٍي و ٚين ٖاصٌ هض ي بعياء مً ه في الؿلُت لخدلُم املهالر املخإاصلته (مدمض ٖإض الهالر
خؿً و ف ٖماص نالح ف 2113ف نفدت  )2شيل زكم ( :) 01مظاَس الفظاد اإلاالي.

اإلاطدز :مً بٖضاص الإاخشت بىاءا ٖلى املٗلرماث الؿابلته
89
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 .2آثاز الفظاد اإلاالي في الجصابس و ؤلاحساءاث اإلاخبػت إلايافحخه.
بن ُٚاب الغكابت و املؿاثلت اللاهرهُت للمفؿضًً ؾاه بكي هإين في حٗؼٍؼ هفرطه و جغؾُش
بٖخلاصه بإن الرُْفت الٗامت خم شخص ي له ًيخفٗرن مىي لؼٍاصة زغوافه ف بن الفؿاص و هما ًلرٌ
هاصع غحاوي ًاصي بلى كُام جؼاوج زإِث بين الؿلُت و الثنوة بدُث جهإذ الٛاًت يمان مهالر الللت
املهُمىت ٖلى ملالُض الثنوة و الىفرط الظي ًىٗىـ في فهمِل الٛالإُت ؤو بكهائها خُث ًإزظ طلً
التهمِل زالزت ؤبٗاص هي الخغمان مً الؿلُت و الخغمان مً املراعص و الخغمان مً الفغم (ٖلي ؾىغ
ٖإرص ف 2101ف نفدت )023ه
بن هظا وٗياؾاث الياعزُت حٗلذ مً هظا الٓاهغة حغامُت الخُينة مدِ ميا دت مخرانلتف
لض جإؾؿذ الهُئاث الرَىُت و الضولُت و ؤبغمذ

جفاكُاث الضولُت في ؾبُ ميا دت الفؿاص و

املفؿضًًه
 :1.3آثاز (إوػياطاث) الفظاد اإلاالي.
َإُعي ؤن ًيرن إلهدكاع الفؿاص املالي آزاع ؾلإُت ٖلى م م اويإ كخهاصًت و حخماُٖت و
الؿُاؾُت ف و مٗغ ت هظا ازاع و بوٗياؾافها ً ب ؤن ًسلم وُٖا و ًدفؼ اللرى املسخلفت صاز
امل خم٘ ملداعبت هظا الٓاهغة و مٗاكإت عمرػ الفؿاص ف (مدمض ٖإض الهالر خؿً و ف ٖماص نالح ف
2113ف نفدت  )2و بهفت ٖامت ًمىىىا جهيُف آلازاع الإي ًسلفها الفؿاص املالي ٖلى حمُ٘ مىاحي
الخُاة بلى آلازاع الإي جخًمنها الفغوٕ املرالُته
 -1.1.3آلاثاز ؤلاكخطادًت.
جٓهغ آزاع ؤو بوٗياؾاث الفؿاص املالي بكي ٖام ٖلى ماقغاث الخىمُت و ٖلى اللضعة الخىا ؿُت
لئلكخهاص ف خُث جرحض ٖالكت ٖىؿُت بين بهدكاع ؾلرن الفؿاص و كضعة

كخهاص ٖلى الخىا ـ

الخاعجي ف و في هظا الخهرم ؾِخ ال نهيز ٖلى ؤزغ الفؿاص املالي في ؤه املخٛيناث كخهاصًته
أ -أثس غلى الىمى ؤلاكخطادي.
ٌٗرق الفؿاص الىمر كخهاصي مً زالٌ بؾخسالم الغَ٘ " ؾخئشاع بالفاثٌ كخهاصي " مما
ًازغ ؾلإا في هظا الىمر ؾراء باليؿإت ملىٓمي املكغوٖاث املدلُت ؤو احىبُت ف (مىخضى الغٍاى
كخهاصي ف 2102ف نفدت  )23هما ًؼٍض مً مكيلت الغقرة و ٖضم الخإهض مما بطا وان املرْفرن
الظًً ًخلايرن الغقرة ؾِىفظون صوعه في الهفلت ؤم ال ف و م٘ بػصًاص الفؿاص ًلرم املؿدشمغون
بةيا ت املض رٖاث الىاحمت ًٖ الغقاوى و الٗمرالث بلى جيالُف ف مما ًغ ٘ الخيلفت حمالُت
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للمكغوٖاث و ًسفٌ الٗاثض ٖلى ؾدشماع ف و بهفت ٖامت ةن الفؿاص املالي هر املٗرق اهمن للخىمُت
املؿخضامت و مٗرق ؤوٌ لخللُ اصاء الخيرمي الجُضه (ٖلي خإِلفف 2102ف نفدت )227
ب -أثس غلى اللعاع الضسٍبي.
ً نجب ٖلى الفؿاص في م اٌ اللُإ الًغٍطي آزاع زُينة ف ًمىً ؤن وكين بليها هما ًلي:
-

ٖىضما ًيرن هىان ؿاص في اللُإ الًغٍطي ةن هظا ًض ٘ الإٌٗ بلى جلضً بكغاعاث

يغٍبُت جٓهغ وٖاء يغٍبُا ٚين خلُلي لهاالء ا غاص ف و بهظا الُغٍلت ًخمىىرن و بُغٍلت ػاثفت مً
بْهاع ملضعة مىسفًت ملاعهت بملضعفه

الخلُلُت ف في خين ال ٌؿخُُ٘ املمرلرن امىاء مً
زىان ( و هما مً ًلضم بكغاعاث صخُدت طاث

جسفٌُ هظا امللضعة بىفـ الُغٍلتف ةطا ٖرم

ملضعة خلُلُت ٖلى الض ٘ ف و مً ًلضم بكغاعاث مؼٍفت ال حٗىـ ملضعجي الخلُلُت ٖلى الض ٘ )
مٗاملت يغٍبُت واخضة ةن هظا ٌٗ ي بزالٌ الفؿاص بمإضؤ الٗضالت ا لُت ف الإي جلرم ٖلى ؤؾاؽ
مٗاملت يغٍبُت مخمازلت لؤل غاص طوي اللضعة املدؿاوٍت لى الض ٘ه
-

ؤًًا ً نجب ٖلى مماعؾاث الفؿاص في اللُإ الًغٍطي ملضعة ػاثفت ٖلى الض ٘ لؤل غاص

املنهمىين في املماعؾاث الفاؾضة ف مما ًى

ًٖ هظا املماعؾاث و بهدكاعها ٖلى هُاق واؾ٘

بهسفاى ػاثف في الُاكت الًغٍبُت للم خم٘ هي ف ةطا وان وي٘ الؿُاؾت املالُت ؾًُ٘ حج
ًغاصاث الخيرمُت و ًسُِ لدج

هفاق الخيرمي ٖلى ؤؾاؽ الُاكت الًغٍبُت الؼاثفته (مؼوالي

مدمضف 2112ف نفدت )01
ج -أثس غلى ؤلاهفاق الحىىميه
ً نجب ٖلى الفؿاص املالي و اهدكاعا في اللُإ الخيرمي آزاع ٖلى جسهُو الىفلاث الٗامت ف مما
ًاصي بلى جدلُم ؤصوى هف٘ ممىً مً هظا هفاق و لِـ ؤكص ى هف٘ ممىً مىي ه و ٖلُي ً نجب ٖلى
قُرٕ الفؿاص و اهدكاعا في م خم٘ ما ف ؾرء جسهُو ملراعص هظا امل خم٘ ٖامت ف ألنها ؾرف جخ ي
نرب ؤوحي هفاق الإي ال جدٓى بإولرٍت هفاق الٗام مً وحهت هٓغ امل خم٘ ف و مً ز ؾخدٓى
اوكُت املٓهغٍت واألوكُت الغٍايُت و اهضًت و وؾاث

ٖالم و هدر طلً بةهفاق ؾخي و في ملاب

طلً ؾِخ بٚفاٌ الىشين مً اوكُت و اللُاٖاث كخهاصًت الهامت ف ؤو ًيرن هفاق ٖليها لِـ
بالضعحت اليا ُت ف واإلهفاق ٖلى اللُإ الؼعاعي و الهىاعي ف ؤو هفاق ٖلى جدؿين مؿخرى املىاَم
الىاثُته
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هما ؤن جىفُظ املكغوٖاث الٗامت و املىاكهاث ؾدخميز بضعحت ٖالُت مً الخميز و ٖلُي ؾِخ اؾ نصاص
املراص الخام و مراص الإىاء وآلاالث ف مً بالص ؤحىبُت مُٗىت ف في خين كض ال جيرن هظا الؿل٘ املؿخرعصة
مً هظا الإالص حُضة ؤو عزُهت ملاعهت بٛينها مً املهاصع املخاخته
هما ؤن املىاكهاث و املكغوٖاث الهامت ؾ نؾر ٖلى قغواث مُٗىت مملرهت ألصخاب الىفرط و الجاا
في امل خم٘ ف هما ًٓهغ الفؿاص املالي حلُا في الإيُت املكرهت لئلهفاق الخيرمي و ًغح٘ طلً بلى ٖاملين :
ألاوٌ:بزخُاع املكغوٖاث الإي جضع ؤٖلى الغقاوىه
الثاوي :جغاح٘ ٖاثض الًغاثب الىاجج ًٖ الؿماح بالتهغب الًغٍطي ؤو خهرٌ املؿخرعصًً ٖلى بٖفاءاث
يغٍبُت وبلى الؼٍاصة في هفاق الٗام خُث ؤن الفؿاص ًمُ بلى ع ٘ جيلفت بصاعة الخيرمت بهُئتها
املسخلفت ف باإليا ت بلى طلً ةن الفؿاص ًىتهً الشلت الٗامت خُث ًاصي بلى جأو الثنوة البكغٍت ًٖ
َغٍم املكغوٖاث ٖضًمت الجضوى مما ًازغ ؾلإا ٖلى مهضاكُت امت هي ه (مدمض زالض املهاً ي ف ف
2112ف نفدت )21
د -أثس غلى الدخل الىظني و جىشَػه.
بن بهدكاع الفؿاص املالي في مىاحي كخهاص ًاصي بلى جدهُ ؤمراٌ َاثلت صون وحي خم ف هظا
امراٌ ًخ فهغٍبها صوما بلى الإىرن احىبُت مً ؤح بزفائها و خخماء بالؿغٍت املهغ ُت الإي جر غها
ما ٌٗغف بضوٌ املالط املهغفي آلامً ف و م٘ جىغع هظا الٗملُاث حغامُت مً بزخالؽ و فهغٍب لؤلمراٌ
بلى الخاعج ًدغم كخهاص الظي جيرهذ ُي جلً امراٌ مً ؤًي ٖراثض بً ابُت لر ج بؾدشماعها مدلُاه
(نالح الضًً خؿً الؿِس يف 2112ف نفدت )17
و ألن ؤصخاب امراٌ ٚين املكغوٖت ال فهمه ؤبضا الجضوى

كخهاصًت ألي مكغوٕ بؾدشماعي

ًلرمرن بي ف ةن طلً ًفؿض مىار ؾدشماع صاز الإالص ف و بن بصزاٌ جلً امراٌ اللظعة في الضوعة
كخهاصًت ًاصي بلى خضور زل في جرػَ٘ الضز الرَ يف (مدمض قُٗب ف 2112ف نفدت  )222هظا
الخل في الخرػَ٘ ًيرن هاجج ًٖ خهرٌ بٌٗ ا غاص ٖلى مضازُ ال ٌؿخدلرنها ف في الركذ الظي ال
ًده

ُي ؤصخاب الضزرٌ املكغوٖت ٖلى ؤًت ػٍاصة ف و ما ًدإ٘ هظا مً راعق بحخماُٖت زُينةه

(ٖلي خإِلفف 2102ف نفدت )229
ٌ-أثس غلى طىق الطسف ألاحىبي.
جلرم الضوٌ ٖاصة بخدضًض ؾٗغ لٗملتها الرَىُت ملاب الٗمالث احىبُت ازغى ف و جداوٌ هظا
الضوٌ ؤن الؿٗغ بالشإاث ٖلى اك لف نة مُٗىت ف خإى جخمىً مً بحغاء نالخاث كخهاصًت املُٗىت
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الإي جغٚب في جدلُلها (مدمض زالض املهاً ي ف ف 2112ف نفدت  )20و لىً مماعؾاث الفؿاص في ؾرق
الهغف احىطي ً نجب ٖليها بهلؿام هظا الؿرق بلى ؾركين :ؾرق عؾمي ٌؿرصا الؿٗغ الغؾمي
للهغف احىطي ف و ًخميز هظا الؿرق بىضعة في الهغف احىطي ملاعها بالُلب ف و ؾرق ٚين عؾمي
ٌؿرصا ؾٗغ ٚين عؾمي للهغف احىطي ؤٖلى مً الؿٗغ الغؾمي و ًخميز هظا الؿرق بالخغهت و اليكاٍ
في قغاء الٗغى املخاح مً الىلض احىطي ف و جرحُي هظا الىلض بما بلى جمرٍ ؤوكُت ٚين مسُُت ف ؤو
جمرٍ ؤوكُت مدٓرعة ؤو ٚين مغٚرب يها مً وحهت هٓغ امل خم٘ف هما لر ج جرحُي الىلض احىطي
الظي ًخ ج مُٗي مً الؿرق الغؾمي بلى جمرٍ ج اعة املسضعاث ؤو بلى الؿل٘ املهغبت مً الخاعج ؤو بلى
الىمالُاث املؿخرعة مً الخاعج و هدر طلً مما ًفط ى في النهاًت بلى ػٍاصة عجؼ ميزان املض رٖاث و
بؾخمغاعٍخي ف و عبما ٖضم كضعة الضولت ٖلى ؾضاص صًرنها و لجرئها بلى ك ناى مً الخاعج و هظا ما
ً ٗلها حِٗل في صوامت مً اللغوى و ما لظلً مً آزاع ؾِئت ٖلى كخهاصه
و -أثس الفظاد غلى ؤلاطدثماز ألاحىبي.
َاملا جازغ هرُٖت بصاعة الخى الٗامت ٖلى ؾدشماع احىطي املإاقغ ف و ًمش الفؿاص الإينوكغاَي
يغٍإت جضٖر بلى ٖضم حصجُ٘ ؾدشماع احىطي ف بط ال ًمىً للإلض الظي ٌؿرصا ؿاص ؤن ٌؿخفُض
جماما مً مؼاًا ؾدشماع احىطي املإاقغ ف الظي ً لب بلى الإلض املًُف جىىرلرحُا حضًضة و مهاعاث
بصاعٍت خضًشت و اؾخيخج الإىً ؤًًا ولما هلو ماقغ الفؿاص بيؿإت  %0بػصاص حظب

ؾدشماعاث

الخاعحُت بيؿإت  %1و ؤصى هظا ػصًاص في وؿإت ؾدشماعاث بلى بوٗياؾي ٖلى زفٌ مٗضٌ الإُالت و
ع ٘ مؿخرٍاث الضز و زفٌ الخرجغ الرَ ي و حٛؼٍؼ ؾخلغاعههه هما ؤن بهسفام ماقغ الفؿاص
بيؿإت ً %0اصي بلى ػٍاصة وؿإت حك ُٛالغؤؾماٌ الرَ ي (بً عح مدمض زمِس يف و خلُمي خىُمتف
2102ف نفدت )79ه
-2.1.3آلاثاز ؤلاحخماغُت .ال ًمىً ؤن هلخهغ في الىٓغ بلى الفؿاص بةٖخإاعا مؿإلت لها ؤبٗاص بكخهاصًت
ؾلإُت لِ ف و بهما ً ب ؤن هىٓغ بلى الكم حخماعي ف هما و ؤن آلازاع كخهاصًت البض و ؤن جىٗىـ
ؾلإُا ٖلى الراك٘ حخماعي لرحرص جغابِ وزُم بين الجاهإين ف فًال ًٖ جإزين الفؿاص في اللًاء ٖلى
هُإت و ؾُاصة اللاهرن ف ةهي ًاصي بلى بنهُاع قضًض في الإِئت حخماُٖت و الشلا ُت و ًازغ ٖلى ؤؾالُب
الخٗام و الخُاة بكي يهضص اليؿُش ازالقي للم خم٘ الظي حؿرصا املٓال و جىٗضم ُي الؿلرهُاث
اللرٍمت و الخفاوث الىإين في جرػَ٘ الضزرٌ الظي ًى
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ال نهُإت حخماُٖت ف ولٗ ؤه الخضاُٖاث حخماُٖت الإي ه مذ ًٖ خاالث الفؿاص املالي جخلخو
باآلحي( :لُلى ٖاقرع الخؼعجي فف 2100ف نفدت )023
 إنهُاز اللُم و اإلابادا ؤلاحخماغُت.بط ًاصي الفؿاص بلى الخسلي ًٖ اللُ و املإاصت و ازالق الخؿىت مً ؤح الخهرٌ ٖلى مىا ٘
ماصًت بضون وحي الخم ف و جهإذ ؤهرإ الفؿاص املسخلفت مهاعة ف بِىما ًهإذ حتهاص و الخمؿً باللُ
و ازالق الؿلُمت في ٖغف هاالء املفؿضًً جسلفا و ٚإاء و حمرص في الفىغ و الؿلرن ف و جؼصاص امرع
زُرعة ٖىضما ًيكإ حُ بإهملي ٖلى هظا اللُ و املإاصت الؿِئت مما ًاصي بلى ٖضم هخمام بالٗم
و الٗل و حتهاص ورؾُلت للىؿب املكغوٕه (ٖلي خإِل ف 2101ف نفدت )20
 إنهُاز أخالكُاث الىظُفت الػامت.بن املدؿربُت ؤو املداباة الىاحمت ًٖ بؾخٛالٌ ٖالكاث اللغابت و نالث املٗغ ت جفٗ ٖلى همر
آلُاث الفؿاص خُىما ًخفاك طلً ؾخٛالٌ ف لظلً هغى هظا آلالُت الفاؾضة جًغب مفان مهمت في
الجهاػ الخيرمي و منها املىانب صاعٍت الٗلُا الإي حكَ ٛإلا لآللُت الفاؾضة بٗىانغ بُٗضة ًٖ
الىفاءة في ؤٚلب الخُان مما ًاصي بلى بيٗاف هُإت الضولت و الخيرمت و ؤحهؼفها ؤمام امل خم٘ و زلت
الىاؽ بها هدُ ت ل ناه الٗىانغ ٚين املاهلت يها و بصاعفها ف هما ؤن املدؿربُت ؤو املداباة جلل مً
غم الٗضالت و املؿاواة خٛين املٗاًين جاصي ٖلى ؾبُ املشاٌ زًرٕ ال نكُاث الٗلمُت و الرُْفت ؤمام
آلُت املداباة بضال مً املاه و الخسهو ُاصي بلى جدرٌ الفؿاص بلى ٖام َغص للىفاءاث و املاهالث
الٗلمُت مً اخًان املدلُت بلى عخاب ٖاملُت بدشا ًٖ غم ؤهثن ٖضالت و مؿاواة ف و بظلً فهضع
الُاكاث الإي ًف نى ؾخفاصة منها ٖلى الهُٗض املدليه (هاق الكمغيف 2100ف نفدت )92
 إزجفاع مػدالث البعالت و جدوي مظخىي اإلاػِشت.طلً ؤن مداولت ؤصخاب امراٌ اللظعة الإي بهدؿإرها بُغق الفؿاص ٌٗملرن ٖلى بزفائها في الخاعج
ف مما ًاصي بلى حُُٗ حؼء مً الضز الرَ ي املرحي لئلؾدشماعاث الالػمت لخر ين مىانب ٖم
للمراَىين ف هما ؤن امراٌ الإي ًخ فهغٍبها جاصي بلى حؿغب حؼء مً املىذ و املٗرهاث لهالر هاالء
املفؿضًً ف هما ؤن زخالالث الإي جدضر في جرػَ٘ الضز ٖلى ؤ غاص امل خم٘ بكي س يء ًؼٍض مً
ٖضص الفلغاء ف و ًسلم جمُيزا بين مسخلف الُإلاث حخماُٖته (ٖلي خإِلفف 2102ف نفدت )007
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 طُادة اللُم الدخُلت غلى اإلاجخمؼ.بن آلالُاث الفاؾضة ؤصث بلى ؾُاصة كُ حضًضة صزُلت ٖلى امل خمٗاث الإي بهدكغث يها ف إناب
الخل مىٓرمت اللُ الؿاثضة و ازالكُاث الٗم و بضؤث ( الغقرة و الٗمرلت و الؿمؿغة ) جإزظ قىال
ؤنإذ بالخضعٍج ٖإاعة ًٖ هٓام حضًض للخرا ؼ في املٗامالث الُرمُت خإزغث بظلً ازالكُاث و كُ
امل خم٘ ف لظلً بغػث مؿمُاث حضًضة حؿر ٙالخالت الفاؾضة و زغج مً ًغوج لها و ًضا ٘ ٖنها ن
بدُث ؤنإدذ الىٓغة للفؿاص ٖلى ؤهي ؤخض ملرماث جىمُت امل خمٗاث و ْهغث لضًىا مفغصة حؿمى "
الفؿاص املىخج "ه
الخفاوث العبلي و الطساع ؤلاحخماعي.ًاصي الفؿاص املالي بلى وحرص َإلت بحخماُٖت ف خُث ًهٗض ئاث حضًضة بلى كمت الهغم حخماعي
هدُ ت ما خهلذ ٖلُي مً صزرٌ مالُت ٚين مكغوٖت ف لخىجر هظا الفئاث في الرنرٌ بلى ٖالكاث
وَُضة م٘ هإاع املؿاولين و عحاٌ اٖماٌ و الخلغب منه بؿبب املهاهغاث ؤخُاها ؤو بؿبب الكغاهت
في مكاعَ٘ مسخلفت ف مما ًدلم له وحاهت احخماُٖت كض جاصي به بلى بخخلاع املدُُين به مً ٖماٌ
و الخين و ٚينه ف مما ًرلض نغإ َإلي كض ًاصي بلى هؼاٖاث بحخماُٖت حض زُينةه (ٖلي خإِل ف
2101ف نفدت )20
 حغير الظلىهُاث الفسدًت.بن الفؿاص املالي ًلل مً غم الفلغاء ٖلى الىؿب لٗضم ملضعفه ٖلى املىا ؿت في ْ بهدكاع
الفؿاص ف و لظلً جلخهغ غم الغبذ ٖلى طوي املىانب الغ ُٗت ف صون باقي ؤ غاص امل خم٘ ف مما ًؼٍض
مً وؿإت املهمكين ؾُاؾُا و بكخهاصًا و بحخماُٖا ف مما ًاصي بلى جشبُِ الهم و بهسفاى الخا ؼ
لضى الكغ اء ف َاملا ان زماع الخىمُت لً ًخ جرػَٗها بهرعة ٖاصلت ف و ًاصي طلً ولي بلى بهسفاى زلت
ا غاص في الخيرمت ف مما ًاصي بلى خضور بيُغاباث فهضص امً و بؾخلغاع الٗام في الإلض ه
و كض ً نجب ٖلى طلً حٛين الخرا ؼ و الضوا ٘ الؿلرهُت بدُث حؿرص اوكُت ٚمن هخاحُت الؿاُٖت
بلى الغبذ الؿغَ٘ ف واملكغوٖاث الؿُاخُت و املًاعبت ٖلى الٗمالثه (ٖلي خإِلفف 2102ف نفدت
 )212و ًمىً بحماٌ ؤه آلازاع امل نجإت ٖلى الفؿاص املالي ُما ًلي:
 بيٗاف ؤصاء اللُاٖاث كخهاصًتف خُث ًازغ ٖلى بؾخلغاع ومالثمت مىار ؾدشماع وٍؼٍض مًجيلفت املكاعَ٘ه
86
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 بيٗاف ازغ ً ابي لخرا ؼ ؾدشماع باليؿإت للمكاعَ٘ املدلُت واحىبُته ػٍاصة ٖضة زلت املراَىين بٗضالت احهؼة الخيرمُته ًًٗف مً قغُٖت الضولت وٍمهض لخضور بيُغاباث فهضص امً و ؾخلغاع الؿُاس يه الخإزين ٖلى عوح املإاصعة و بخياع فوًٍٗف الجهرص إلكامت مكاعَ٘ بؾدشماعٍت حضًضةه حُُٗ املكاعَ٘ الخىمرٍت الؾُما جلً املخٗللت بغ ٘ مؿخرى هخاحُته (خؿا وي عكُت ف مغوةهغامت ف خمؼة اَمتف 2102ف نفدت )00
 جرؾُ٘ الف رة بين َإلاث امل خم٘ هر ًازغ ؾلإا ٖلى الُإلت الفلينةه ػٍاصة الفلغ والخللُ مً غم الٗم وبالخالي بهدكاع الإُالته -جضهرع اللُ

حخماُٖت و ازالكُت في امل خم٘ وبعجفإ مٗضالث الجغٍمته

 الخإزين ٖلى ؤؾٗاع نغف الٗملت الرَىُت وبيٗاف كضعافها الكغاثُته بٖاكت جُرع املاؾؿاث الهٛينة و املخرؾُت و هظااملاؾؿاث الىإينة ملاب هٓينافها الإي جمشواحهاث ٚؿُ امراٌه (ماض ي بللاؾ ف و زضاصمُت ؤماٌف 2102ف نفدت )07
 بعجفإ مٗضٌ الخطخ ه جىضؽ الثنواث في ًض ئت كلُلت وطلً ٖلى خؿاب الفلغاءه بيٗاف الكٗرع باإلهخماء حخماعي وجفش ي ْاهغة هجغة اصمٛت ( اصًا كاؾ بًُرن ف 2102فنفدت )273ه
 :2.3ؤلاحساءاث اإلاخبػت إلايافحت الفظاد اإلاالي في الجصابس.
بةٖخإاع الؼاثغ صولت مغًٍت بالفؿاص ف وطلً بخإهُض مً ؤؾمى ؾلُت في الإالص الؿُض ٖإض الٗؼٍؼ
برجفلُلت خُذ حاء في زُاب ؤللاا في  27ؤ غٍ ٖ 0999ىضما كاٌ " :الجؼاثغ صولت مغًٍت بالفؿاصههه
صولت مغًٍت في بصاعفها مغًٍت بمماعؾاث املداباة ف مغًٍت باملدؿربُت و الخٗؿف بالىفرط و الؿلُت و
ٖضم حضوى الُٗرن و الخٓلماث ههه مغًٍت بدإظًغ املراعص الٗامت بنهبها بال هاا و ال عاصٕ ف هظا امغاى
ؤيٗفذ الغوح املضهُت و ؤبٗضث اللضعاث و هجغث الىفاءاث و هفغث ؤصخاب الًمين و قرهذ مفهرم
الضولت و ٚاًت الخضمت الٗمرمُت "هو مً هىا وان الخدغن يغوعٍا مً ؤح وي٘ م مرٖت مً آلالُاث
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مليا دت الفؿاص و الركاًت مىي ف وطلً مً زالٌ ؾً م مرٖت مً اللراهين و الٗم ٖلى جإ ي مإاصت و
كراٖض الخى الغاقض و بعؾاء صولت الخم و اللاهرن ه (ؾاعة برؾُٗرصف 2102ف نفدت )222
.1.2.3الىطىص اللاهىهُت الخاضت بميافحت الفظاد.
بما ؤن الجؼاثغ واهذ مً بين الضوٌ الؿإاكت للخهضًم ٖلى بجفاكُت ام املخدضة مليا دت الفؿاص
املٗخمضة في  20ؤهخربغ  2112ف و املهاصق ٖليها بخدفٔ ؾىت  2111و هظلً إلجفا ُت جداص

غٍلي

ملى٘ الفؿاص املٗخمضة في ً 00رلُر 2112ف و املهاصق ٖليها في  2112باإليا ت بلى املهاصكت ٖلى
جفاكُت اممُت مليا دت الجغٍمت املىٓمت ٖمن الرَىُت املٗخمضة مً َغف الجمُٗت الٗامت ملىٓمت
ام املخدضة في  2111/00/03و هظا المنوجرورالث امللخلت بها ف و بجفاكُت ام املخدضة مليا دت
ج اع الٛين مكغوٕ باملسضعاث و املازغاث الٗللُتف و بجفاكُت ام املخدضة لخ غٍ الغقرة ف هما ؤن
الجؼاثغ ًٖر ماؾـ في غكت الٗم املٗىُت باإلحغاءاث املالُت في الكغق اوؾِ الإي ؤوكإث في 21
هر ممن  2111هغابُت بكلُمُت َرُٖت مليا دت ٚؿُ امراٌ و جرٍ

عهاب ف ةنها ؾٗذ بلى جىُُف

كراهُنها املدلُت م٘ هظا جفاكُاث الضولُت ف و لٗ ؤه صلُ ٖلى طلً هر بنضاع اللاهرن 10/12
املخٗلم بالركاًت مً الفؿاص و ميا دخي ف والظي ٌٗض مً مفغصاث اللراهين املٗانغة الإي جهإرا بلى
زضمت الخىمُت في الجؼاثغ ف خُث بٖخمض ٖلُي املكغٕ الجؼاثغي في الإدث ًٖ آلالُاث املىاؾإت مليا دت
الفؿاص ٖلى املؿخرى الضازلي ف وواهذ ح كراٖضة ميسجمت م٘ جفاكُت الضولُت الإي ناصكذ ٖليها
الجؼاثغ ف وهظا ولي مً ؤح هضف واخض و هر الٗم ٖلى الخض مً هاجي الٓاهغة الخُينة لخدلُم
امً و ؾخلغاع و الغ اهُت للمراَىين في ْ جىمُت مؿخضامت و قاملته
-

في مجاٌ إبسام الطفلاث الػمىمُت :هٓغا ليرن ؤه م االث الفؿاص املالي الظي مـ اللُإ

الٗمرمي في الجؼاثغ هي الهفلاث الٗمرمُت ٖلى بٖخإاع ؤنها ٖلرص ممرلت بميزاهُت الضولت ف خُث واهذ
هىان الٗضًض مً الخ اوػاث اللاهرهُت في ببغام الهفلاث الٗمرمُت ف ما ؤصى بلى هضع و جإضًض املاٌ
الٗام ف و هظا ص ٘ باملكغٕ الجؼاثغي بلى بنضاع كراهين زانت بدىُٓ الهفلاث الٗمرمُت ف و كام
بخٗضًلها ؤهثن مً مغة و طلً مً ؤح حٗؼٍؼ آلالُاث الخانت بالركاًت مً الفؿاص ف ولٗ ؤه الىهرم
اللاهرهُت في هظا امل اٌ ماههذ ٖلُي املاصة  19مً اللاهرن  10/12مً يغوعة جر ين كراٖض الكفا ُت
و املىا ؿت الكغٍفت و زخُاع ٖلى ؤؾاؽ مٗاًين مريرُٖت ف هما ًف نى ؤن جسً٘ املك نًاث الٗامت "
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للاهرن املىاكهاث الٗامت " و لِـ لئلجفاكُاث الخانت الإي خٓغها الغثِـ برجفلُلت في زُاب ؤللاا
في ؤ غٍ 2113ه
و للض غى املكغٕ ٖلى صاعة الٗمرمُت بجإإ بحغاءاث مدضصة ٖىض ببغام الهفلاث الٗمرمُت بهضف
الركاًت مً الفؿاص ف و جخمش هظا حغاءاث ُما ًلي:
 جدضًض َغق بزخُاع املخٗاكض ف ٖاصة ما ًخ طلً ًٖ َغٍم خذ مىاكهت للخهرٌ ٖلى ٖضةٖغوى مخىا ؿت ًخ بزخُاع ؤ ًلهاه
-

ٖالن ًٖ الغٚإت في الخٗاكض ف و طلً ًٖ َغٍم قهاع الصخفي في الجغاثض الرَىُت و هظلً في
اليكغة الؿمُت لهفلاث املخٗام الٗمرميه

 جىُٓ بحغاءاث بعؾاء الهفلت ف مش بُٖاء الخم لي مكاعن في الهفلت بةوكاء هُئت ملماعؾتٖملُت الغكابت و لا لللاهرن املىٓ لؿين الهفلاث الٗمرمُته
 في مجاٌ ميافحت التهسٍب :مً ؤح مداعبت ْاهغة التهغٍب و الإي جًغ هشينا باإلكخهاص الرَ ي جبنضاع اللاهرن 12/13املاعر في  2112ف و الظي يهضف خؿب ما حاء في ماصجي اولى بلى صٖ
وؾاث ميا دت التهغٍب و طلً مً زالٌ وي٘ جضابين وكاثُت ف و جدؿين ؤَغ الخيؿُم مابين
اللُاٖاث ف بخضار كراٖض زانت في م الي املخابٗت و اللم٘ ف باإليا ت بلى وي٘ آلُاث للخٗاون
الضولي في م اٌ ميا دت التهغٍبه
 في مجاٌ ميافحت غظُل ألامىاٌ :نضع اللاهرن  10/13في مناًغ  2113هإوٌ كاهرن مليا دتٚؿُ امراٌ في الجؼاثغ و ج وكغا في الجغٍضة الغؾمُت ف و ً غي جىفُظ هظا اللاهرن بمؿاٖضة
ىُت مً الإىً الضولي ف و ًىضعج في بَاع ؾعي الجؼاثغ الضاث لخىفُظ مسخلف الإىرص و جفاكُاث
الإي ؤبغمتها امل مرٖت الضولُت ف زانت في ْ جؼاًض املؿخمغ لهظا الٓاهغة الخُينة و بعجإاَها
بٓراهغ ؤزغى هخ اعة املسضعاث و عهاب ف و جسخلف املىٓرمت الإىىُت في الجؼاثغ الإي ما ػالذ
بُٗضة ًٖ بجساط حمُ٘ الخضابين الالػمت لىكف ما ونلذ بلُي هظا الٓاهغة ف منها ٖلى وحي
الخهرم جلضً

خهاثُاث املخٗللت بذج الخدرٍالث الإي جخ بلى الخاعجه

هما جًمً اللاهرن  10/12املخٗلم بالركاًت مً الفؿاص ماصة زانت بخضابين مى٘ جإٌُِ امراٌ عهؼث
ٖلى يغوعة بزًإ املهاعف و املاؾؿاث املالُت ٚين املهغ ُته باإليا ت بلى ما ؾإم ج بنضاع
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مغؾرم مً َغف وػاعة املالُت في  02ماًر ً 2112فه املٗخمضة لخدإ٘ خغهت و مؿاع جىل امراٌ
املكإرهته
-2.2.3آلالُاث اإلاؤطظُت إلايافحت الفظاد اإلاالي في الجصابس:
في الجؼاثغ هىان الٗضًض مً الهُئاث و املاؾؿاث الخانت بميا دت الفؿاص مً ؤهمها:
البرإلاانً :مخلً المنملان في الجؼاثغ الٗضًض مً آلالُاث املخٗاعف ٖليها صؾخرعٍا ف و الإي ًيإغي جفُٗلهاليي جيرن ؤهثن ه اٖت ف والخم في َغح اؾئلت الكفرٍت و الىخابُت ٖلى الرػعاء في مسخلف اللًاًا
طاث الكإن الٗام ف ب بن المنملان لي الخم في بؾلاٍ الخيرمت بغ ًي المنهامج الظي ًلضمي عثِـ
الخيرمت بطا عؤى ُي بهتهاوا لخلرق الكٗب ف ومً آلالُاث ؤًًا اللجان المنملاهُت الإي لها صوع ال
ٌؿتهان بي في بٖضاص المنامج و جلضً املل نخاث الىفُلت بالخض مً اقياٌ املسخلفت للفؿاص ف باإليا ت
بلى الخدلُم في كًاًا الفؿاص ف وبخالت املخرعَين يها الٗضالته
بال ؤن الراك٘ الٗملي ًشبذ بإن هظا الهُئت ل جغقى بٗض بلى مماعؾت الضوع املىرٍ بها في هظا امل اٌ ف
وطلً بؿبب الهُمىت الراضخت للجهاػ الخىفُظي ٖليها ف و ًخ لى طلً مً زالٌ الًٗف الظي ٌٗغ ي
امل لـ الكٗطي الرَ ي ُما ًسو مكاعهخي في بٖضاص اللراهين ف و الإي ل جخٗضى وؿإت 12ه %1مً
مكاعَ٘ اللراهين ف هما ؤن الىاثب في المنملان الجؼاثغي ًيخٓغ كغابت  29قهغا إلؾخالم حابت الىخابُت
مً الرػٍغ في خاللت مؿاءلخي لي ه
بن يٗف الظي ًاوي مىي المنملان الجؼاثغي في مراحهت الفؿاص مً الىاخُت الٗملُت ًغح٘ بلى ٖضة
ؤؾإاب:
 يٗف هٓام الخمشُ الخؼبي الخٗضصي الخلُلي ف خُث جرحض حٗضصًت قيلُت ممشلت في ٖضةؤخؼاب ف لىً اٚلإُت ٚالإا ما ًدرػ ٖليها خؼب واخضه
 يٗف املؿخرى الٗلمي و املٗغفي ألٚلإُت الىراب ف خُث ؤن مٗٓمه ال ًخمخ٘ بالشلا ت الؿُاؾُتو اللاهرهُت الإي جاهله لري٘ بغامج و ؾُاؾاث زانت بميا دت الفؿاص ف و ٖلُي ؤنإدذ هظا
الهُئت مياها للثناء و حم٘ املاٌ ؤهثن مىي للدكغَ٘ و مىاككت اللًاًا الهامت الإي فه امل خم٘ هي ه
 جرعٍ الىشين مً الىراب ؤهفؿه في كًاًا ؿاص ف ليرن ونرله بلى الىُابت في المنملان ؤنال هاججًٖ بجإإ ؤؾالُب اؾضة و ص ٗه للغقاوى ف باإليا ت بلى ؤن ؤٚلبه ًغ ٌ الخهغٍذ بممخلياجي
ؤزىاء جرلُي مهامي م بٗض هتهاءه
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مجلع اإلاحاطبت :هر هُئت مؿخللت طاث شخهُت بٖخإاعٍت جدإ٘ عثِـ الجمهرعٍت فهضف بلى عكابتؤمراٌ الضولت و ؤمراٌ اشخام الٗامت ازغى مً حمُ٘ مٓاهغ الفؿاصف وٍلرم بمٗاوهت م لـ
الكٗب في اللُام بضوعا في م اٌ الغكابت املالُتف بطن هر ًلٗب صوعا مهما في الغكابت ٖلى امليزاهُت
الٗامت للضولتف وكض هو الضؾخرع ٖ 92لى صوع م لـ املداؾإتف وٖلى يغوعة جلضً الخلغٍغ الؿىري
للم لـف وؤن جغؾ وسخت مىي بلى المنملان بةٖخإاعا حهت مٗاوهت للؿلُت الدكغَُٗت في الغكابت املالُت
مً قإى مٓاهغ الفؿاص املالي و صاعي الخانته
وهظا الخلغٍغ الظي ٌٗضا امل لـ بٗض بهدكاف املسالفاث املالُت كض ًغاح٘ ؤو عبما ال ًغاح٘ف وفي
ؤخُان ؤزغى جغاح٘ بٗض نة َرٍلت مً بٖضاصها وهظا بالُإ٘ ال ًدلم الفاثضة املغحرة منهاه دإى
جيرن الغكابت ٗالت البض مً وي٘ كراٖض وؤؾـ ً ب ٖلى ؤًٖاء الجهاػ مغاٖافها لضى مإاقغفه
إلزخهانافه الغكابُت وؤن جيرن عكابته عقُضة فهضف بلى جدلُم املهلخت الٗامت مً زالٌ الخفاّ
ٖلى املاٌ الٗام مً ْاهغة الفؿاصه (ه اع لرٍؼةفف 2101ف نفدت )202
َ
*بالسغم مً الدوز الهام الري ًلىم به مجلع اإلاحاطبت إال أن َرا الدوز ال ًدظم بالفػالُت
اإلاخىكػت ،فهىان بػض الػُىب التي جحىٌ دون إهخماٌ دوزٍ السكابي وججػل دوزٍ محدودا أو
طعحُا وغير محلم لآلماٌ اإلاخىكػت ،وفي ألاخير هأمل أن ًخالفى مجلع اإلاحاطبت الػُىب الظابلت
والتي جؤثس طلبا غلى زكابخه اإلاالُت ،خاضت دغمه بئخخطاضاث كضابُت إلى حاهب إخخطاضاجه
السكابُت ؤلادازٍت اإلاالُت واللاهىهُت.
اإلافدشُت الػامت للمالُت :هي حهاػ للغكابت الإٗضًت جدذ الؿلُت املإاقغة لرػٍغ املالُتف جإاقغ مهمتعكابت الدؿُين املالي والخؿابي في مهالر الضولت والجماٖاث الٗمرمُت الآلمغهؼٍتف وٚينها مً الهُئاث
املٗىُتف وهي جماعؽ مهامها بهفت صاثمتف مً زالٌ املغاكإت بىاءا ٖلى الرزاثمف ؤو في ٖين امليان ؤو بٗض
بقٗاع مؿإمه
املفدكُت لٗامت للمالُت في الجؼاثغ ههُئت مؿخللت للغكابت ًيخهي ٖملها بلغٍغ ؾىري ٌكم خهُلت
ٖملهاف وهظا الخلغٍغ ملخو ملٗاًىتها و ك ناخاث الإي جغاها كهض جىُُف الدكغَ٘ الؿاعي املفٗرٌ م٘
ٖملها املُضاويهلىً الؿااٌ الظي ًُغح هفؿي ه هظا الخلغٍغ ًىفي لخدلُم ٖملُاث الغكابت ؤال وهي
اللًاء ٖلى الجغاث

كخهاصًت الطخمت الإي جمـ إلكخهاص الضولت بغمتهاه
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*وان ألاحدز أن ٌػعي اإلاشسع لهرٍ الهُئت الىظىُت ضالحُاث أهبر مً مجسد إغداد الخلازٍس ،بفخح
الخحلُلاث وجللي الشياوي وإحالتها لللضاء لُخم الىظس فيها ومخابػت مسجىبي َرٍ الجسابم .فأغلب
الجسابم ؤلاكخطادًت التي أغدث َرٍ الهُئت جلازٍس بشأنها جىىن بػد إجمام الػملُت الجسمُت ،وَرا
ما ًؤدي إلى غدم ثلت اإلاجخمؼ اإلادوي في آلُاث السكابت ،والتي هأمل إضالحها حتي جىىن مظخلبال
مجدًت وفػالت للخطدي للفظاد مؤطظاجُا( .ه اع لرٍؼةفف 2101ف نفدت )222
اإلاسضد الىظني إلايافحت السشىة و الىكاًت منها :ؤوكإ املغنض الرَ ي مليا دت الغقرة و الركاًت منها فينة خى الغثِـ الؿابم " الُمين ػعواٌ " ف و طلً بمرحب الغؾرم الغثاس ي الهاصع في
 0992/02/17/21ف و هر ًً مرْفرن ؾامرن في الضولت و عحاٌ كاهرن وامً ف مهمخي اؾاؾُت
جلط ي طر الفؿاص و الغقرة و بزخالؽ املاٌ الٗام ف و للظهغ ةن املغنض مىظ بضء ٖملي بهخ
بالٗضًض مً كًاًا الفؿاص في الجؼاثغ ف خُث ٖالج ملفاث هإينة زانت بمكاعَ٘ جىمرٍت مش  :مكاعَ٘
حؿُين ؤمراٌ جىمُت الهًاب الٗلُا ف ملف الٗلاع الهىاعي ف ملف الُغٍم الؿُا قغقٚ -غبهههو الٗضًض
مً امللفاث ازغى الخانت بالفؿاصه
الهُئت الىظىُت للىكاًت مً الفظاد وميافحخه :الهُئت الىظىُت للىكاًت مً الفظاد وميافحخه :حٗخمنالهُئت الرَىُت للركاًت مً الفؿاص وميا دخي ماؾؿت عؾمُت مخسههت في م اٌ الركاًت مً الفؿاص
وج بوكاءها هٓغا إلهدكاع الىإين للفؿاص في الجؼاثغه وهي ٖإاعة ًٖ ؾلُت بصاعٍت مؿخللت ال جسً٘ ألًت
عكابت بصاعٍت ؤو وُْفُت جخمخ٘ بالصخهُت املٗىرٍت ه ز بوكاء هظا الهُئت بمرحب املغؾرم الغثاس ي عك
 201/12املاعر في  22هر ممن  2112وهي حٗض مً ؤه آلالُاث املاؾؿاجُت الإي اك نخها اللاهرن
10/12ه
جماعؽ الهُئت املهام املىهرم ٖليها في املاصة  21مً الم  10/12وهي واألحي:
 جللى الخهغٍداث باملمخلياث الخانت باملرْفين الٗمرمُينه الاؾخٗاهت بالىُابت الٗامت لجم٘ اصلت والخدغيه بٖضاص بغامج جدؿِؿُت باآلزاع الًاعة الىاحمت ًٖ الفؿاصهالؿهغ ٖلى حٗؼٍؼ الخيؿُم ما بين اللُاٖاثف وٖلى الخٗاون م٘ هُئاث ميا دت الفؿاص ٖلى الهُٗضًًالرَ ي و الضوليههه (الجغٍضة الغؾمُت ف )2112
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*مً اإلاالحظ أن َرٍ الهُئت لِع لها دوز فػاٌ في ميافحت الفظاد و مثاٌ غً ذلً  :غدم
اخخطاضها بخللي الخطسٍحاث مً ظسف الشخطُاث الفػالت مما ًضػف دوزَا السكابي  ،إضافت
إكخطاز دوزَا غلى الجاهب الىكاةي ؤلاطدشازي غلى غىع حظمُتها التي جدٌ هرلً غلى السدع
وغدم إمياهُتها جحسًٍ الدغىي الػمىمُت زغم جمخػها بالشخطُت اإلاػىىٍت و لها حم الخلاض ي.
وغدم ظهىز وشاظها في حاهب جعبُم ؤلاحساءاث اإلاخػللت بالخػاون مؼ اإلاؤطظاث و اإلاىظماث،
والهُئاث الىظىُت و الدولُت اإلاخخطت بميافحت الفظاد...
 الدًىان اإلاسهصي للمؼ الفظاد :مرانلت لٗملُت الخُهين الإي حكنها الجؼاثغ يض ؤوحي الفؿاص كامعثِـ الجمهرعٍت بخركُ٘ مغؾرم عثاس ي عك ً 122/00خًمً حكىُ و جىُٓ وهُفُاث ٖم الضًران
وهر مهلخت مغهؼٍت ٖملُت للكغَت اللًاثُتف جيلف بالإدث ًٖ الجغاث و مٗاًىتها في بَاع ميا دت
الفؿاص و مً مهامي خؿب املاصة  13مً املغؾرم ما ًلي:
 حم٘ اصلت و اللُام بالخدلُلاث و بخالت مغجىإيها للجهت املسخهته جُرٍغ الخٗاون م٘ هُئاث ميا دت الفؿاص و جإاصٌ الخٗاونه حم٘ و مٗلرمت حؿمذ بالىكف ًٖ الفؿاصهه (املغؾرم الغثاس ي ف )2100ه* الدًىان اإلاسهصي للمؼ الفظاد آلُت وكابُت ولفذ بالبحث غً الفظاد ما شالذ حبر غلى وزق و مً
خالٌ اطخلساء َرا اإلاسطىم فئن غمل الدًىان َى غمل إدازي بحذ الى حاهب اهه لِع له أي
اخخطاص كضاةي بالسغم مً حشىُلخه.
 .4الخاجمت :
ًمىً اللرٌ ؤن الفؿاص املالي ْاهغة حض زُينة و مً املرايُ٘ املدكٗإت طاث ابٗاص الراؾٗت
الإي ؤزظث حؿدكغي في مسخلف امل خمٗاث لخضق هاكرؽ الخُغ الٗالمي ٖلى بزخالف ؤؾإابها و
ؤهراٖهاف خُث باث الخهضي لها خاحت ٖاملُت ملخت و الإدث في ؤؾإابي و بحؿاٖها و بهدكاعها ؤمغ في
ٚاًت اهمُته وفي زخام هظا الضعاؾت البض مً الركرف ٖلى ٖضص مً الىخاثج املخرن بليها مً زالٌ
هظا الضعاؾت هظهغ منها:
 بن ْاهغة الفؿاص املالي ْاهغة ممخضة ال جدضها خضوص و ال جمىٗها ران ف َالذ وا ت الضوٌ و لحؿل منها ؤًا مً امل خمٗاث ف و ل جفغق في بمخضاصها و حكٗبها بين صولت مخلضمت و ؤزغى مخسلفت
ف للض بعجإُذ هظا الٓاهغة في وحرصها بالخراحض وؿاوي ؤًىما وان ف و هي ْاهغة كضًمت كضم
الرحرص البكغي ف و لىنها بؾخفدلذ في آلاوهت ازينةه
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 بن ؤؾإاب الفؿاص املالي في الجؼاثغ مخإنلت الرحرص و هي ْاهغة لِؿذ آهُت و لها جغاهماث ٖمنٖلرص مً الؼمً ف وبن الخإاًً في جرػَ٘ الثنواث و الضزرٌ ؾبب عثِس ي لخفش ي الٓاهغة ف و ًرلض
قٗرع صاث بالٓل لضى ئاث هشينة مً املدخم٘ه
 بن ْاهغة الفؿاص املالي ال جلخهغ في جضاُٖافها ٖلى ما جفغػا مً ؾلإُاث ٖلى كُإ مٗين مًامل خم٘ ف وبهما جمخض آزاعها لخُاٌ وا ت ؤ غاص امل خم٘ و كُاٖاجيه طلً ؤن لها جإزين مإاقغ ٖلى
بكخهاص الضولت بةٖخإاعها حٗغك عجلت الخىمُت

كخهاصًت ف بيا ت بلى ؤنها جاصي بلى بزخالٌ

ال نهُإت حخماُٖت للم خم٘ه
 ًاصي الفؿاص املالي بلى يٗف ؾدشماع و فهغٍب امراٌ بلى الخاعج في الركذ الظي وان املفغوىبؾخٛالٌ هظا امراٌ في بكامت مكاعَ٘ بكخهاصًت جسضم املراَىين مً زالٌ جر ين غم ٖم ه
و مً زالٌ هظا الضعاؾت هرص ي باإلك ناخاث آلاجُت:
 يغوعة جإؾِـ حهاػ زام بميا دت الفؿاص املالي ف ًخيرن مً شخهُاث طاث مهضاكُت وهؼاهتف و بُٖاءا ؾخلاللُت الخامت ومىدي الهالخُاث الياملت في بحغاء الخدلُلاث و بجساط
اللغاعاث و وي٘ بؾ ناجُ ُاث مضعوؾت و جُإُم املفهرم الخلُلي للغكابت ٖلى املاٌ الٗامه
 بكامت املاجمغاث و بٖضاص الإدرر و الضعاؾاث الخانت بميا دت وباء الفؿاص املالي ف و وي٘الخرنُاث و اللغاعاث مري٘ الخىفُظ ف الؾُما ؤن مراحهت هظا املض الهاث مً الفؿاص ًيرن ٖمن
عجلاء بشلا ت كُ بوؿاهُت ؾلُمت جغجىؼ ٖلى جدم حماعي للمؿاولُته
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 -3كابمت اإلاساحؼ
-0ؤخؿً برؾلُٗت ه ()2107ه ف الرحيز في اللاهرن الجؼاجي الخام ف الُإٗت الؿاصؾت ٖكغ ف الجؼء
الشاويه صاع هرمت ف الجؼاثغه
-2الجغٍضة الغؾمُت ه ()2112ه املغؾرم الغثاس ي عك  102/12املاعر في ؤوٌ طي اللٗضة ٖام 0127
املرا م ٌ 22هر ممن 2112فا املٗضٌ و املخم باملغؾرم الغثاس ي عك  21/02املاعر في  01عبُ٘
اوٌ ٖام  0122املرا م لو:ه حكىُلت الهُئت الرَىُت للركاًت مً الفؿاص و ميا دخي و جىُٓمها
و هُفُت ؾيناه الجؼاثغ ه
-2املغؾرم الغثاس ي ه ()2100ه املغؾرم الغثاس ي عك  122/00املاعر في  2صٌؿممن 2100ف ًدضص جهعهج
هج ٖضص  22املاعزت في  01صٌؿممن 2100ه حكىُلت الضًران املغهؼي للم٘ الفؿاص و هُفُاث
حؿُينا ه الجؼاثغ ه
-1بًمان بركهته ()2102ه ف َاع الىٓغي لٓاهغة الفؿاص املاليف فه امل لت اواصًمُت للإدرر اللاهرهُت
و الؿُاؾُتف حامت ٖماع زلجيف اٚراٍه
-3بً عح مدمض زمِس يف ف و خلُمي خىُمته ()2102ه ف الفؿاص املالي و صاعي :مضز لٓاهغة ٚؿُ
امراٌ و بهدكاعهاه خرهمت الكغواث هألُت للخض مً الفؿاص املالي و صاعيه حامٗت مدمض
زًُغ ف بؿىغةه
-2خؿا وي عكُت ف مغوة هغامت ف خمؼة اَمته ()2102ه ف آلُاث خرهمت الكغواث وصوعها في الخض مً
الفؿاص املالي و صاعي فه خرهمت الكغواث هألُت للخض مً الفؿاص املالي و صاعيه حامٗت
مدمض زًُغف بؿىغةه
-7خمض مدمضه ()2102ه ف ْاهغة الفؿاص املالي و صاعي وصوعها في ججخُ ؤصاء كخهاص الٗغاقي بٗض
ٖام 2112ف ه م لت املدلم الخلي للٗلرم اللاهرهإت والؿُاؾُت ف الٗضص  12ه
-2زالض عاٚب الخُُب ف ف و غٍض ورعج فه ()2112ه الفؿاص صاعي و املاليهههاملًٗلت و الٗالج ف
ج اعب بٌٗ الضوٌ ف ه م لت عماح للإدرر و الضعاؾاث ف الٗضص الغاب٘ فه
-9صاصن ٖإض ال ٛي فف و ؾُٗضة جلي ه ()2102ه ف ٗالُت الخرهمت و صوعها في الخض مً الفؿاص املالي
و صاعيفه خرهمت الكغواث هألُت للخض مً الفؿاص املالي و صاعيه حامٗت مدمض زًُغف
بؿىغةفه
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-01ؾاعة برؾُٗرصه ()2102ه ف ٖلرن قغاف ف واك٘ الفؿاص في الجؼاثغ و آلُاث ميا دخي فه م لت
الإدرر كخهاصًت و املالُت ف امل لض الخامـ ف الٗضص اوٌه
-00نالح الضًً خؿً الؿِس يه ()2112ه ف ٚؿ امراٌ الجغٍمت الإي فهضص بؾخلغاع كخهاص الضولي ه
ف اللاهغة :صاع الفىغ الٗغبيف الُإٗت اولىه
ٖ-02لي بلكِلف ف و َاهغ ػصن ه ()2112ه ف الفؿاص بين الىٓغٍت و املماعؾت :املفهرم ف اؾإاب ف
الخ لُاث و َغق املٗالجت فه آلالُاث اللاهرهُت مليا دت الفؿاصه حامٗت كانضي مغباحف
وعكلته
ٖ-02لي خإِل ه ()2101ه ف آزاع الفؿاص املالي ٖلى نالخاث كخهاصًت في الجؼاثغ ه ؤَغوخت ملضمت
لىُ قهاصة الضهىرعاا ٖلرم ف جسهو هلرص و مالُته حامٗت الجؼاثغ  12فه
ٖ-01لي خإِلفه ()2102ه الفؿاص املالي و جضاُٖاجي ٖلى كخهاص و امل خم٘ ف ه م لت مٗاعف ف الٗضص
02ه
ٖ-03لي ؾىغ ٖإرص ه ()2101ه ف جدلُ نرع و ؤؾإاب الفؿاص املالي و صاعي – صعاؾت بؾخُالُٖت
لُٗىت مسخاعة في مدا ٓت الضًراهُته م لت اللاصؾُت للٗلرم صاعٍت و كخهاصًت ف امل لض
02ه
ٖ-02راصي مدمض ف ف و عخاٌ ههغه ()2100/2101ه ف الٛل والتهغب الًغٍطي في الىٓام الًغٍطي
الجؼاثغي ف ه مىخإت بً مرس ى الؿُٗض -الجؼاثغ ه
ُٖ-07اص مدمض ٖلي بافه ()2112ه ف الفؿاص الخيرمي في الضوٌ الىامُتف ؤؾإابي و آزاعا كخهاصًت و
حخماُٖتف فه م لت اللاصؾُت للٗلرم صاعٍت و كخهاصًتف امل لض الخامـف الٗضص الشاويه
 -02اصًا كاؾ بًُرن ه ()2102ه ف الفؿاص ؤبغػ الجغاث وآلازاع وؾإ املٗالجته ميكرعاث الخلطي
الخلركُت ه
-09لُلى ٖاقرع الخؼعجي فه ()2100ه ْاهغة الفؿاص :آلازاع كخهاصًت هههالخضاُٖاث حخماُٖت و
بؾ ناجُ ُاث ميا دخي ف فه م لت هغورن للٗلرم صاعٍت و كخهاصًت ف امل لض اوٌ ف الٗضص
الشاويه
-21ماض ي بللاؾ ف ف و زضاصمُت ؤماٌه ()2102ه ف الفؿاص املالي و صاعي في الجؼاثغ اؾإاب وازاع ف
فه خرهمت الكغواث هألُت للخض مً الفؿاص املالي و صاعيه حامٗت مدمض زًُغفبؿىغةه
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-20مدمض زالض املهاً ي ف ه ()2112ه الفؿاص صاعي و املالي ف مٓاهغا ف و اؾإابي و مضز الغكابت
الخيرمُت مليا دخيه م لت عماح للإدرر و الضعاؾاث ف الٗضص الغاب٘ه
-22مدمض زالض املهاً يه ()2112ه ف آلُاث خماًت املاٌ الٗام و الخض مً الفؿاص صاعيفه آلُاث خماًت
املاٌ الٗام و الخض مً الفؿاص صاعي "ه الغباٍف املٛغبه
-22مدمض ؾُٗض مدمض الغمالويه ()2102ه ف ؤخيام الفؿاص املالي و صاعي في الفلي الجىاجي ؾالميفه
صاع الفىغ الجامعيف ؾىىضعٍته
-21مدمض قُٗب ه ()2112ه ف جإٌُِ امراٌف الجضًض في ؤٖماٌ املهاعف مً الرحهخين اللاهرهُت و
كخهاصًت ه املاجمغ الٗلمي الؿىري ليلُت الخلرق ف ميكرعاث الخلطي الخلركُت ف الجؼء
الشالث ف الُإٗت اولىه بينوث ه
-23مدمض ٖإض الهالر خؿًف و ف ٖماص نالح ه ()2113ه ف آلازاع كخهاصًت و حخماُٖت للفؿاص في
الٗغاق ف ه ج الاؾ نصاص مً www.nazaha.iq/conf7.adm4.pdf :http
-22مؼوالي مدمضه ()2112ه ف ميا دت الفؿاص في اللاهرن الجؼاثغي و ؤؾالُب مٗالجخي فه آلالُاث
اللاهرهُت مليا دت الفؿاص فه حامٗت كانضي مغباحف وعكلته
-27مىخضى الغٍاى كخهاصي ه ()2102ه الفؿاص صاعي و املالي ف الراك٘ و آلازاع وؾإ الخض مىي فه
الغٍاى ه
-22هبُ نلغ ف ف و كمغاوي ٖؼ الضًً ه ()2101ه ف الجغٍمت املىٓمت ف التهغٍب واملسضعاث وجإٌُِ
امراٌ في الدكغَ٘ الجؼاثغي ف ه صاع الهضى فالجؼاثغه
-29هبُ نلغه ()2101ه ف الرؾُِ في الجغاث املسلت بالشلت الٗامت ف الفؿاص ف ال زوٍغ ف الخغٍم ف ه ف
الجؼاثغ :صاع الهضى ه
-21ه اع لرٍؼةفه ()2101ه الخهضي املاؾؿاحي و الجؼاجي لٓاهغة الفؿاص في الدكغَ٘ الجؼاثغيه ؤَغوخت
ملضمت لىُ قهاصة الضهخرعاا ٖلرم في اللاهرن الجىاجي و الٗلرم الجىاثُته حامٗت مىخرعي و
كؿىُُىته
-20هاق الكمغيه ()2100ه ف بًشاع الفخليف الفؿاص صاعي واملالي وآزاعا كخهاصًت و حخماُٖتفه صاع
الُاػوعي الٗلمُت لليكغ و الخرػَ٘ف اعصنه
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ملخص:
إن إنشاااي مؤ مةؾؿااة تحعلااع ثااو غ الفضتااض ماامل املااواعص املالوااة ااملاصتااة اال شااغ ة ،الف ا املااوعص
الفنصااغ ال شااغؤ ااو م ااؤ ـنصااغ ااخ املةؾؿااة االااظؤ ماامل ز لاال تحدااضص مص ا املةؾؿااة ،الناامل ااخ ؼ ا
جفاااعا املصااال ل ا ن اللاااار ن ـؤ ا إصاعه املةؾؿااة ااملؿااا ر ن امسحل ا

ظ اغا ػاص ال د ا ـاامل لوااة

ثدض ممل جوه الحفاعا اثدضص مؿةالوات اااج ات م ظغ  ،ؽهغت خولرة املةؾؿاات اليات جفرا
ـؤ ا خراتااة مصااال م ا

ظ اغا لرااا ااهمؤ مذااناخ

لوااة ماامل ؾااهؤ ا ااظا ماامل ز ا ى مجروـااة ماامل

امل اصئ اليت تحدضص ـؤ ضوئما صاع م ظغ .
ام اامل ز ا ى ااظح الوع ااة ال د و اة ؾنوض ا
الحفغ

ظ اااع امل ااا ومت لنولر ااة املةؾؿ ااات ا ااظا م اامل ز ا ى

لالنولرة اثخ ق ثعوع ا ،لاإلضا ة إل الحعغق ال محعل اتما.

اليلمات املفتاحية :خولرة املةؾؿات.
ثصنيف D79,G30 :JEL

* املةل
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Abstract:
The establishment of any institution requires the availability of many
financial resources, material and human, and perhaps (resource) the
human element is the most important element in the institution, which
determines the fate of the institution, But in light of the conflict of interest
between the administrators of the institution and the shareholders and
various parties,
the search for a mechanism to reduce the discrepancy gap and determine
the responsibilities and duties of each party, The governance of
institutions that protect the interests of all parties, including minority
shareholders, has emerged through a set of principles that determine the
role of each party.
In this paper, we will explain the conceptual framework of corporate
governance by defining governance and tracking its development, as well
as addressing its requirements.
Keywords: Corporate Governance
Jel Classification Codes: D79,G30

: ملدمة.1
إن انخشاع ال ؿاص املالخ ااملداؾبت ا صاعؤ ا لضان ال لة ل ن املالن ن ا صاعه اجفاعا املصال
 مصى إل الا حرام لدولرة املةؾؿات ممل ظغ ـضه جهات ا وئات صالوة لرنؽرة الحفاان، لونمؤ
 ا ظا ممل،الا حصاصؤ االحنروة الظا مةؾؿة الحرو الضالوة اال نو الفالمت اصنضاق النلض الضالخ
ظغا ال اـلة خ املةؾؿة اثدمت مصال م

ز ى اضق لوااذ ا وان ن ثنؽؤ الف ة ل ن مسحل

 الف م ؤ جانع،الحجااػات اليت ض ثضغ ل فض ال ئات صان غ ا

ظغا الظا النض ممل مسحل

 اـلول امرا ؾ ق ترنننا،ثضـو إلول خولرة املةؾؿات و الالتزام ز قخ ااملؿةالوة الاجحراـوة
5صواغة شهالوة آلاثوة
في ما ًتمثل الاطار العلمي والعملي لحىهمة املؤسسات؟
5 اؾخحؤ مفالجة ظح شهالوة ممل ز ى الحعغق إل
 الحعوع الحاع خخ مل هوم خولرة املةؾؿات091-001 5 ص ص
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 م روة ام ضا خولرة املةؾؿات محعل ات خولرة املةؾؿات-1-1أهمية الدراسة
ثغجق م روة ظح الضعاؾة مونما جفر ـؤ الحفغ

لر هوم امحعل ات خولرة املةؾؿات االيت

ثنخس ت م روة لضى املةؾؿات الا حصاصتة لت شوض غاعاتمؤ.
-2-1أسباب اختيار املىضىع
ترنمل ثلؿوؤ ؾ اخ املغث عة لازحواع املوضوؿ إل مؾ اخ طاثوة شخصوة امزغى موضوـوة،
اممل ل ن م ؤ الفوام الظاثوة اليت مصت إل ازحواع ظا املوضوؿ الحسصص ااملؿاع املنهت.
مما ورا تسص الفوام املوضوـوة ححر

خ م روة خولرة املةؾؿات ـؤ الصفوض الضالخ ااملدؤخ،

الظا خاجة املةؾؿات الا حصاصتة الجؼااغ ة إل خولرة اصاعتما ا غاعاتما.
-3-1أهداف الدراسة
يؿع ظا ال د إل ثدلوق
 -الحفغ

ضا الحالوة5

لاالظاع الفلمت االفرؤخ لنولرة املةؾؿات؛

إللاي الضوي ـؤ محعل ات خولرة املةؾؿات ااؾ اخ انخشاع ا ؛-4-1املناهج املتبعة
ممل مج صعاؾة الاشهالوة املعغاخة خ ظح الضعاؾة ؾنفحرض ـؤ إث اؿ املنهج الوص ي ،اطلو ممل
ز ى الحعغق إل الحعوع الحاع خخ مل هوم خولرة املةؾؿات خ املدوع اى ،ا م روة ام ضا خولرة
املةؾؿات خ املدوع ال اني ،الظا محعل ات خولرة املةؾؿات خ املدوع ال ال .
 -2التطىر التاريخي ملفهىم حىهمة املؤسسات
ممل ز ى ظا املدوع ؾندااى الحعغق ال الجظاع الحاع سوة للنولرة امؾ اخ ؼهوع ا ،لاإلضا ة
إل م هومها ام ؤ زصااصها ا ظا لرا تؤخ5
 -1.2جذور حىهمة املؤسسات
يفوص ل ؾ النولرة إل ملرة إغغ لوة ضترة جفب ـمل ضعه عبان الؿ ونة غغ لوة امهاعاثل خ
واصه الؿ ونة اؾغ مواج ا ـاص االفواص

اما ترحلنل ممل وؤ امز ق ن ولة اؾلوك نؼ ل خ
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الن اػ ـؤ معااح امرحلهات الغماخ ،اعـاتحل اخراتحل لألمانات اال ضاـة اليت خ ـهضثل اإتصالها
أل ذنابما اص اـل ـنما ضض اللغاصنة اضض زعاع اليت ثحفغا لها مرناي لداع ،إطا ما اص بما إل
موناي الوصوى رؤ ـاص إل موناي لداع ممل مهرحل ؾاملا مظلق ـؤ ظا الغبان  good governerااليت
جفنت املحدولؤ الجوض الوض ناجخ النوالخ ،خؿ ن ـ ض الجلو مى غؼاؤ ،9101 ،ص. 90 5
ا خ ر رونوات اللغن الفشغ مل شهضت مو ص نؽغ ة الومالة لرفنى ص امللنوة ـمل صاعه ،اما اعث غ
بمظح النؽغ ة ممل مشام ا جوه ل ن مضتغؤ امالهي املةؾؿات ،امق ؼهوع جفاعا خ املصال ل ن
مـضاي مجلـ صاعه ااملؿا ر ن ااملالن ن للرةؾؿات مان ممل الضغاعؤ اجوص مجروـة ممل اللوان ن
االلوااذ اليت ثضـؤ نؽغ ة الومالة ،اجفر خ الو د ن ؿل ـؤ خراتة مصال املؿا ر ن االنض ممل
الح ـع املالخ ا صاعؤ الظؤ ض تلوم لل مـضاي مجالـ صاعه بمض

جفؽوؤ مصالنهؤ الخاصة

لاـح اع ؤ الجهة اليت ثرؿو لؼمام موع صاز املةؾؿات ناصغ ـ ض النروض ،9102 ،ص، 245
الظلو ممل الضغاعؤ إنشاي النوا ؼ االلوااذ ا لوات املغا ة لضران وام املضتغ مل لرؼاالة مـرالهؤ لرا
تدلق م ض املصال للرؿا ر ن ا ظا ما تةلض ـؤ الناجة إل لوات للننؤ الغشوض خولرة
املةؾؿات  ، Razika Tabani 2016, p p 307-308اثغلؼ ملداذ خولرة املةؾؿات بشه ـام ـؤ
هؤ آلالوات املصررة للحس و

ممل مشن ت الومالة اصـؤ ظا الشه ممل مشهاى الحنؽوؤ

الا حصاصؤ)(M. Bushman and Abbie J. Smith, 2003, p 5
 -2.2أسباب ودوافع حىهمة املؤسسات
ثوجض الفضتض ممل ؾ اخ االضاا ق اليت ماند اعاي ث نت م هوم خولرة املةؾؿات ،ا خ ما تؤخ
م رها5
 ػمة املالوة اانفضام الش ا وة ،اإ ؽ مةؾؿيت  Enronا  Worldcom؛ ،(william sun, jim stewart and david pollard 2011, p p932-932لاإلضا ة إل ثصاـض ضاتا
ال ؿاص الشه ه خ لب ى املةؾؿات مغ نوة ،خو من اللوااؤ املالوة لهظح املةؾؿات ماند ال جفب
ـمل الوا ق ال فؤخ لها اطلو لالحواظة مق لب ى املةؾؿات الفاملوة الخاصة لاملغاجفة ااملداؾ ة؛
 -جهوص الهوئات الضالوة لرنؽرة الحفاان الا حصاصؤ االحنروة امةؾؿة الحرو

الضالوة ،ال نو

الفالمت اصنضاق النلض الضالخ؛
 الحنا ـ الشغؽ ـؤ جظخ الاؾخ راعات جن وة غض ان خؿام الضتمل ،9101 ،ص 01 5؛ « 111مجلة امللزيزي للدراسات الاكتصادًة واملالية  ،املجلض ،3الفضص  ،2جوان » 9104
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-ثو النوا ؼ ملجلـ صاعه ا صاعه الحن وظتة للرنشاآت لرا تضرمل ثدلوق

ضا الفامة للرنشأه

امؿا رهما؛
 -مؿا رة الفامل ن اغ ؤ ممل ظغا

مذناخ املصلنة خ نجاح مصاي املةؾؿة لحدلوق م ضا ها

ـؤ املضى العو ؛
 ضران النصوى ـؤ مفاملة ـاصلة لجروق املؿا ر ن لراا تضرمل خلهؤ املحها ئ خ مراعؾة الغ الةـؤ مصاي املةؾؿة؛
 -ثدلوق نوؿ ممل الحهام ل ن املةؾؿة اال يئة املدوعاة مامل خو

الجوانع اللانونوة االحنؽوروة

االاجحراـوة الؿااضه؛
 -ثو

إظاع يؿاـض خ ثدضتض ؾ

ػ اصه اعخ املؿةال ن امذناخ املصلنة لأؾالوع مراعؾة

الؿلعة اثدر املؿةالوة ـضنان لمل خوضع لمل صعاتﺶ ،9112 ،ص ص 01-01 5؛
 شووؿ ؼا غه ال ؿاص ـاملوا االظؤ مصى إل ضغاعه الح ن خ انتماج لوات ثجف ممل نؽرة ملثش ا وة للصض اللضاي ـؤ ظح الؽا غه مضخد مدرض ملو النصغ ،9101 ،ص. 29 5
-3مفهىم حىهمة املؤسسات لغة واصطالحا
خ ما تؤخ م هوم خولرة املةؾؿات لغة ااصع خا5
-1-3مفهىم حىهمة املؤسسات لغة:
لغو ا ـؤ املؿحوى املدؤخ لؤ تحؤ الحوص إل مغاص مدضص ملصعل )(corporate governance
لاللغة الفغبوة ،النمل بفض الفضتض ممل املدااالت االنلاشات مق ـضص ممل زب اي اللغة الفغبوة،
الا حصاصت ن االلانونو ن املهحر ن بمظا املوضوؿ اث ق مجرق اللغة الفغبوة ـؤ مصعل خولرة
املةؾؿات ،ا خ ؾنة  9110م غ املجرق اـحراصح لهظا املغاص .
النولرة لغو ا الحدنؤ ما الننؤ مؤ الؿوعغه ـؤ

موع لوضق الضوالغ االلووص اليت ثدنؤ

الف ات صاز املةؾؿة لص ة ـامة ،ؾواي لالحوجول ا عشاص ،اللجوي للفضالة ما الغجوؿ إل
املغجفوات ز وة غض ان خؿام الضتمل ،9101 ،ص ص ، 01-01 5ابال د

خ مفاجؤ اللغة

الفغبوة ثدد ل ؾ خنؤ نجض من الفغخ ثلوى خنرد امخنرد مؤ منفد ،ا لاى للنالؤ ل ن
الناؽ خالؤ ألنل ترنق الؽالؤ ممل الؽلؤ ،امتضا خنؤ الش تي امخنرل مؤ منفل ممل ال ؿاص ناصغ
ـ ض النروض ،9102 ،ص. 215
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-1-3مفهىم حىهمة املؤسسات اصطالحا:
اصع خا ال توجض جفغ

موخض مح ق ـلول لنولرة املةؾؿات ا ورا تؤخ بفض الحفاع

املحفللة لدولرة املةؾؿات5
جف ااغ خولر ااة املةؾؿ ااات ـؤ ا منم ااا مجروـ ااة م اامل الفرلو ااات االؿواؾ ااات االل ااوان ن الي اات ث ااةرغ ـؤ ا
ظغ لة ثوجول ما إصاعه املةؾؿة

ً
 . D.HEMA ,2012, p02اا لا لحلغ غ )  Cadbury Reportالشه ؾنة  0449إن خولرة

املةؾؿات ـ اعه ـمل النؽام الظؤ ثضاع اثغا ع لل املةؾؿات)(Belén Díaz Díaz, 9103 p 158
 ،Samuel O. Idowu, Philip Molyneux,رجالـ صاعه هخ املؿةالوة ـمل إصاعه املةؾؿات ،اصاع
املؿا ر ن و جفو ن املضتغ مل ااملغاجف ن ) ، (Justine Simpson and John Taylor,2013,p105االحألض
ممل من ناك وه خولرة م اؤ ا خ مهانل امن مؿةالوة املجلـ ثحضرمل اضق
الاؾت اثوجوة للرةؾؿة ،اثو

اللواصات اليت ثدلق ظح

ضا

ضا

امغا ة إصاعه الفر  ،اع ق

الحلاع غ للرؿا ر ن مرناي ت ه االتتمؤ االحألض ممل من مجلـ صاعه تلتزم لاللوان ن االلوااذ ايفر
ملصلنة املؿا ر ن امـضاي الجرفوة الفامة مم غج توؾ  ،.9100 ،ص. 24 5
اـغ د خولرة املةؾؿات ممل

مةؾؿة الحرو الضالوة ) (IFCلأنما النؽام الظؤ تحؤ ممل

ز لل إصاعه املةؾؿات االحدنؤ خ مـرالها الوض ناجخ النوالخ ،خؿ ن ـ ض الجلو اى غؼاؤ،
 ،9101ص ، 92 5ابرفنى مزغ هخ مجروـة ممل آلالوات اليت ثدضص ال ضاي الحلضتغؤ للرضتغ p
) ، (Wirtz Peter, , 2005, 142مما منؽرة الحفاان الا حصاصؤ االحنروة ) (OECDحفغ خولرة
املةؾؿات لأنما طلو النؽام الظؤ تحؤ ممل ز لل ثوجول اإصاعه املةؾؿات ا دضص ممل ز لل
النلوق االواج ات ااملؿئولوات ل ن مسحل

ظغا

م

مجلـ صاعه ااملضتغ مل ااملؿا ر ن

اغ ؤ ممل مذناخ املصال  ،لرا منل تدضص واـض اإجغايات اثساط اللغاعات املحفللة بشةان
املةؾؿة الظلو ثدضتض الهوه الظؤ تحؤ ممل ز لل اضق م ضا
ا لوات الغ الة ـؤ

املةؾؿة ااؾاا ثدلولها

صاي ـصام ـ ض ال حاح معغ ،9101 ،ص. 9135

مما ممل املنؽوع املداؾبت يشاع إل خولرة املةؾؿات ـؤ منما ثو ملومات خراتة ممواى املؿخ رغ مل
اخصولهؤ ـؤ الفوااض املناؾ ة اضران ـضم اؾحسضام مموالهؤ خ مجاالت ما اؾخ راعات غ منة
اـضم اؾحغ لها ممل

صاعه ما املضتغ مل لحدلوق منا ق زاصة ،ا حؤ طلو ممل ز ى مجروـة
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جغايات االضوالغ ااملفات املداؾ وة ،اثغثنؼ ظح النؽغه ـؤ ثدلوق الش ا وة اثوؾوق نعاق
صاح ـمل ال وانات املداؾ وة االلوااؤ املالوة امؼاتا املضتغ مل اثع وق املفات املداؾ وة املحفاع
ـلهما صالوا.
اممل املنؽوع اللانوني خش إل

ظاع الخشغيعخ االلواـض اللانونوة اليت ثدمت مصال

ظغا طاؤ

الف ة لاملةؾؿة
ـضنان لمل خوضع لمل صعاتﺶ ،9112 ،ص ص . 02-005مما املنؽوع

صاعؤ

ى منما مجروـة

مراعؾات ثنؽوروة اإصاع ة ثض غ الف ة ل ن مذناخ املصال املسحل ة لرمل همؤ محللو الخضمة،
اثدمت خلوق ظغا طاؤ الف ة ممل املراعؾات الخاظئة للرضتغ مل
ـضنان لمل خوضع لمل صعاتﺶ ،9112 ،ص ، 015ابرفنى زغ هخ النؽام الظؤ ثلاص اثغا ع لل
املةؾؿات ـ ضؤ نفورة ،9102 ،ص ص. 41-34 5
 -4خصائص حىهمة املؤسسات
ثر

الخصااص آلاثوة الؿرات اليت تجع من ثحو غ خ خولرة املةؾؿات اجؿاـض ـؤ ثهام

ظاع

ال نغؤ الخاص بما اهخ 5
 املساءلة :ترنمل اـح اع ا ضوة مؾاؾوة امعلع مؿ ق للرةؾؿات الجوضه (K.Shankaraiah,)،D.N.Rao, , June 2004,p 40
ايؿرذ نؽام خولرة املةؾؿات مؿايلة مجلـ

صاعه ممام املؿا ر ن ،امغا ة

النصااذ ا عشاصات ملجلـ صاعه خ لو وة اضق الاؾت اثوجوات ا
 -املسؤولية :ا لصض بما ثو

صاعه اثلضتؤ

ضا .

وه ااض تدضص نلاط الؿلعة ااملؿةالوة امداؾ ة مجلـ صاعه

امحسظؤ اللغاع ـمل مؿةالواتمؤ ثجاح املةؾؿة ااملؿا ر ن مناص ـؤخ ،9102 ،ص. 002 5
 العدالة :تجع اخت ام خلوق مسحل املجروـات مذناخ املصلنة خ املةؾؿة؛ املسؤولية الاجتماعية :النؽغ خ املةؾؿة لرواظمل صال ظاعق ـ ض الفاى خراص ،9112 ،ص. 91 5 السلىن ألاخالقي 5مؤ ضران الالتزام الؿلومي ممل الالتزام لاألز وات ا واـض الؿلوك املنهت الغشوضاالحواػن خ ثدلوق مصال ما ة ظغا املغث عة لاملةؾؿة االش ا وة ـنض ـغا املفلومات املالوة.
 الاهضباط  :اث اؿ الؿلوك ز قخ املناؾع االصنوذ. الشفافية  :ثلضتؤ صوعه خلولوة له ما تدضذ. « 111مجلة امللزيزي للدراسات الاكتصادًة واملالية  ،املجلض ،3الفضص  ،2جوان » 9104
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 الاستلاللية  :لرفنى من محسظ اللغاعات تهون خغ اغ ملوض لأؤ ـوام ثةرغ ـؤ غاعاثل ـ ضؤنفورة ،9102 ،ص ص. 21 5
االشه املوالخ توض ظح الخصااص5
الشيل ركم ( :)11خصائص حىهمة املؤسسات
السلوك االخالقي

الشف في
العدال

خص ا ا ا ا ا ا

المسؤولي

حوكم ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا

اإلنضب ط

المؤسس ت

المس ءل
اإلستقاللي
المسؤولي االجتم عي

املصدر :نواعه مدرض ،ملونة خ وؾ ش اتهي ، 9102 ،خولرة املةؾؿات خ الجؼااغ امضى ثوا لها مق
محعل ات
م اصئ خولرة املةؾؿات الضالوة ،مجلة جضتض الا حصاص ،ـضص ع ؤ  ،09صيؿرب  ،9102ص.04 5
1-4أهمية وأهداف حىهمة املؤسسات
توض

ظا املدوع م روة ام ضا خولرة املةؾؿات ،ا ظا لرا تؤخ5

 -1.1.4أهمية حىهمة املؤسسات
ثحر م روة خولرة املةؾؿات خ ما تؤخ5
 النض ممل ا وؿ ال ضااذ املالوة م مةؾؿة انغان ؛ ػ اصه فالوة ؾوق املاى اػ اصه ضعثل ـؤ جف ئة املضزغات؛ إمهانوة الانضرام للنؽؤ املالوة الضالوة مدرض ـرغان ،9112 ،ص 020 5؛ ثس وض املساظغ املحفللة لال ؿاص املالخ ا صاعؤ اليت ثواجهها املةؾؿات االضاى؛ « 111مجلة امللزيزي للدراسات الاكتصادًة واملالية  ،املجلض ،3الفضص  ،2جوان » 9104
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 جظخ الاؾخ راعات جن وة اجصجوق عمؽ املاى املدؤخ ـؤ الاؾخ راع خ املشغاـات الوظنوة؛ الش ا وة االض ة االوضوح خ اللوااؤ املالوة اليت ثصضع ا املةؾؿات اما تت ثع ـؤ طلو مملػ اصه رلة املؿخ رغ مل بما ااـحراص ؤ ـلهما خ اثساط اللغاعات مدرض مصع ى ؾلوران،9113 ،
ص ص 01-01 5؛
 منق مجلـ صاعه ضغاع لرصال املؿا ر ن ممل ز ى ثدضتض ص خواثل ناصغ ـ ض النروض، ،9102ص 205؛
 -2.1.4أهداف حىهمة املؤسسات
جفر خولرة املةؾؿات ـؤ ثدلوق مجروـة ممل

ضا

اليت ثسضم جروق ظغا

لضان

اؾحثناي اممل م ضا ها5
 منق املحاجغه لالؿلعة خ املةؾؿات؛ ثدلوق الفضالة ،الش ا وة اخق املؿايلة لرا يؿرذ له طؤ مصلنة من يؿحجوخ صاعه؛ الحفؼ ؼ ممل مؿحوى املؿةالوة لضى املؿ تمل؛ ثدؿ ن الصوعه الظ نوة للرةؾؿات؛ ثدؿ ن ـرلوة صنق اللغاع؛ جصجوق الاـح اعات ز وة؛ ثو مصاصع ثرو محفضصه للرةؾؿات غض ان خؿام الضتمل ،9101 ،ص ص 14-13 5؛ اضق منؽرة ل ولة ثجنع ما ثلل الغﺶ اثضاعخ املصال االحصغ ات غ املل ولة ماصتا اإصاع اامز وا خضتض نو  ،مؿوؽ لراى ، 9102 ،ص. 091 5
 -3.1.4متطلبات حىهمة املؤسسات
توض

ظا املدوع مدضصات ام اصئ خولرة املةؾؿات ،لاإلضا ة ال لواتما ،اؾن ص خ م ـنصغ

لرا تؤخ5
 -1.3.1.4محددات حىهمة املؤسسات
ثحر مدضصات خولرة املةؾؿات خ ما تؤخ5
 املحددات الخارجيةثحر املدضصات الخاعجوة لنولرة املةؾؿات خ5
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 -املنار الفام للؾخ راع املنؽؤ لألنشعة الا حصاصتة خ الضالة م

وان ن ؾوق املاى ا وان ن املةؾؿات ا وان ن ثنؽوؤ املنا ؿة امنق املراعؾات

الا حصاصؤ م
الاخحهاع ة ا

اللوان ن املنؽرة للنشاط

ؽ؛

 ل ايه اجوص اللعاؿ املالخ الظؤ تو غ مواى ال ػمة للوام املةؾؿات ال ايه جهؼه الغ الوة خإخهام الغ الة ـؤ املةؾؿات؛
 -اجوص بفض املةؾؿات طاثوة الحنؽوؤ م

الجرفوات املهنوة ااملةؾؿات الفاملة خ ؾوق اعاق

املالوة؛
 -اجوص مةؾؿات زاصة لاملهمل النغه م

مهاثع املداماه ااملهاثع الاؾخشاع ة املالوة الاؾخ راع ة

مم غج توؾ  ،9100 ،ص. 032 5
 املحددات الداخليةثحر املدضصات الضازلوة لنولرة املةؾؿات خ5
 اللواـض االحفلورات ا ؾـ اليت ثدضص مؾلوخ اشه اللغاعات صاز املةؾؿة؛ ثوػيق الؿلعات ااملهام ل ن الجرفوة الفامة امجلـ صاعه ااملضتغ مل الحن وظت ن ممل مج ثس والحفاعا ل ن مصال

ظح ظغا ؛

 ػ اصه اجفروق ؾوق الفر ـؤ جف ئة املضزغات اع ق مفضالت الاؾخ راع؛ -الفر ـؤ ضران خلوق

لوة اصغاع املؿخ رغ مل؛

 الفر ـؤ صـؤ اجصجوق نرو اللعاؿ الخاص ازاصة ضعثل الحنا ؿوة؛ مؿاـضه املةؾؿات خ النصوى ـؤ ثرو مشاعيفها اثدلوق عباح. زلق غص الفر مضخد مدرض ملو النصغ ،9101 ،ص. 14-13 5 -2.3.1.4مبادئ حىهمة املؤسسات
م غت منؽرة الحفاان الا حصاصؤ االحنروة مجروـة ممل امل اصئ الخاصة لدولرة املةؾؿات
اهخ5
 إلافصاح والشفافيةا ظا لهي تحرنمل جروق املؿا ر ن ممل الوصوى إل مفلومات ص ولة ا خ الو د املناؾع ـمل
صاي املالخ للرةؾؿة املنوتما). (Marc Goergen, 2012, p140
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 مسؤوليات مجلس إلادارةتن غخ من تضرمل إظاع النولرة صلو اؾت اثوجوا للرةؾؿة امغا ة فالة للصاعه ممل ز ى
املجلـ امؿايلة املجلـ ممام املةؾؿة ااملؿا ر ن ،ا ن غخ من يفر مـضاي املجلـ ـؤ مؾاؽ
مفغا لهؤ ثراما ابإز ص جوض اا حرام مناؾع ااجتماص لخضمة مصال املةؾؿة ااملؿا ر ن،
لاإلضا ة إل ضغاعه التزام املجلـ لرفات مز وة ـالوة منؽرة الحنروة االحفاان الا حصاصتة
 ،9112،ص. 90 5
 حلىق املساهمينتن غخ من تن

إظاع خولرة املةؾؿات خراتة خلوق املؿا ر ن ممل ز ى ثأم ن مؾالوع

جسجو امللنوة انل اثدو

ملنوة ؾهؤ االنصوى ـؤ املفلومات الخاصة لاملةؾؿة خ

الو د املناؾع ابصوعه منحؽرة ،اللرؿا ر ن النق خ املشاعلة ا خ النصوى ـؤ مفلومات
ما وة ـمل اللغاعات املحصلة لالحغ ات ؾاؾوة خ املةؾؿة خالؤ مدؿمل الغبوعخ ،خرض ـ ض
النؿ ن عاض ت ،9100 ،ص ص. 12-11 5
 دور أصحاب املصالح في حىهمة املؤسساتتجع من يفت

إظاع خولرة املةؾؿات لدلوق مذناخ املصلنة اليت تلغ ا اللانون ما ممل

ز ى الاث ا وات املح اصلة ايصجق الحفاان النشغ ل ن املةؾؿات امذناخ املصلنة خ زلق
(ORGANISATION FOR ECONOMICالؿلروة الث اه ا غص الفر ااؾحضامة املةؾؿة
)CO-OPERATION AND DEVELOPMENTOECD, 2004, p21
 املعاملة املتساوية بين جميع املساهمينا ظا بغوة ثدلوق املؿاااه ل ن خرلة ؾهؤ صاز م

ئة اخلل خ الض اؿ ـمل خلو هؤ

اللانونوة االحصو د خ الجرفوة الفامة ـؤ اللغاعات ؾاؾوة ،الظلو خراتتمؤ ممل مؤ ـرلوة
اؾحدواط ما صمج مشهوك هما مضخد مدرض ملو النصغ ،9101 ،ص. 11 5
 وجىد إطار فعال لحىهمة املؤسساتإن ضران اجوص إظاع فاى لنولرة املةؾؿات تجع من تهون محوا لا مق مخهام اللانون امن
تدضص لوضوح ثوػيق املؿةالوات ل ن مسحل

الجهات الاشغا وة االحنؽوروة االحن وظتة مدرض

الشو ات ،9102 ،ص. 3015
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 -3.3.1.4آليات حىهمة املؤسسات
ترنمل ثوضوذ م ؤ لوات خولرة املةؾؿات ممل ز ى الشه املوالخ5
الشه ع ؤ  5 19ملوات خولرة املةؾؿات

اآللي ت

اآللي ت

اآللي ت

اآللي ت

المح سبي

التنظيمي

وه ييل خت ي ي
ب ط ي ي ي ي ي خت ي ي ي ي ي
ييييييييي
ختق ي ي ي ي ي ي ي ي ي
ضي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي
إلط ي ي ي ي ي ي خت ي ي ي ي ي ي
حيقي ي ي ي ي ي هي ي ي ي ي ي
ح ك يييييييييييييييييييييييييي
ملؤسس ت.

ع ل علي حتقيي
ح ك يييييييييييييييييييييييييي
ملؤسس ي ي ي ي ت م ي ي ي ي
خ ي ي ي ي ي ي حت ي ي ي ي ي ي
بشي ي ي ي ي ي ي ل دقيي ي ي ي ي ي ي
ملس ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييؤوختي ت
خل ص ي ي ب هليئ ي ي ت
ملخ لف ي ي ي ي ي ي ي م ي ي ي ي ي ي ي
إلشي ي ي ي ي ح ي ي ي ييى
خت ق ب .

ي ي ي ي ي ي ب جي ي ي ي ي ي د
ي ع ي إلد
خت قي ي ي ي ي ي مل ختيي ي ي ي ي ي
ب ختش ي ي ي ي ل خت ي ي ي ي
س ي ييف ب ختش ي ييف ي
وب ي ملعل مي ت
مل ئ خت مي
الع ي ي ي ي د علي ي ي ي ي
بصي ي ي ي م ئ ي ي ي ي
مييييييييييي يييييييييييي
ملسي ي ي ي ي ي ي خ م
ي ي ي ي ي ختق ي ي ي ي ي ت
ملخ لف .

ييييي ب ط ييييي
هلي ييل خت ي ييل
ختل ؤسس ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ت
ب ختش ي ي ي ي ل خت ي ي ي ي
حيقي ي ي ي ي ي هي ي ي ي ي ي
ح ك يييييييييييييييييييييييييي
ملؤسسي ي تل م ييل
حت ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي
خ ص صي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ت
جم ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي خت إلد
و ختلج ن ملخ لف .

الق نوني

الرق بي

املصضع 5ممل اـضاص ال اخ لاالـحراص ـؤ  5ران ـرغ ، 9102 ،إسهام إلافصاح املحاسبي في حىهمة املؤسسات
الاكتصادًة من خالل ثطبيم النظام املحاسبي املالي (دراسة ميداهية لعينة من إطارات املؤسسات الاكتصادًة
واملختصين في املجال املحاسبي) ،مظغاخة ملضمة لنو شهاصه الضلحوعاح ـلوم خ الفلوم الحجاع ة ااملالوة  ،ثسصص
املداؾ ة ،املضعؾة الفلوا للحجاعه ،الجؼااغ ،9102 ،ص ص.90-99 5
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 -5الخاثمة:
ممل ز ى ظح الوع ة ال د وة نجض من ثع وق خولرة املةؾؿات جفر ـؤ ثغشوض غاعات
املةؾؿة الظا خراتة مصال مسحل

ظغا اليت لها ـ ة مفهؤ ،اثدض ممل مػمة ال لة اللاارة ل ن

ظح ظغا ااملةؾؿة.
اثلوم خولرة املةؾؿات ـؤ مجروـة ممل امل اصئ ااملفات اليت م غتما منؽرة الحفاان الا حصاصؤ
االحنروة الظا مةؾؿة الحرو الضالوة ،اـلول لض مص ذ الالتزام لرحعل ات خولرة املةؾؿات الووم
ممغا ضغاع ا لضران اؾحرغاع ة املةؾؿة اثعوع ا ،ألن الحع وق الجوض لنؽام خولرة املةؾؿة تدضص
الص خوات ااملؿةالوات االنلوق االواج ات له

ظغا مرا تجف الجو م اؤ للفر بفوضا ـمل

الصغاـات االازح ات ،اـلول رمل الضغاعؤ الانحلاى ممل الحع وق الازحواعؤ لنولرة املةؾؿة إل
الحع وق ج اعؤ.
لالغغؤ ممل الضاع الظؤ ثلف ل خولرة املةؾؿات اما ثخودل ممل مؼاتا للرةؾؿات إال منما غ ما وة
لوخض ا لضران للاي اؾحرغاع املةؾؿة انجاخها ،الن م ؤ ـنصغ تدلق طلو للرةؾؿة و الفنصغ
ال شغؤ الن ي االظؤ تلتزم لالؿلوك ز قخ امل الخ ا لتزم لالضر املنهت ،ألنل ال ترنمل الحدنؤ خ م
الفراى انع ا ممل اللوان ن ا جغايات ،الن الالتزام لالؿلوك ز قخ االضر املنهت يفحب ـنصغ
مفنوؤ اجو غؤ تحص

لل ال فض صان غ ؤ ،اـلول وجع غغؽ ظح ال نغه لضى الفراى اجفلهؤ

يشفغان لان نجاخهؤ يفنت نجاح املةؾؿة له  ،لرفنى منمؤ جؼي ال تحجؼم ممل املةؾؿة.
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 -6كائمة املزاجع:
 -0الوض ناجخ النوالخ ،خؿ ن ـ ض الجلو مى غؼاؤ، 9101 ،حىهمة الشزوات وأثارها على مستىي
إلافصاح في املعلىمات املحاسبية ،الع فة ال  ،مغلؼ النحاخ ماصتمت ،ـران ،عصن،
 -2مم

غج توؾ ، 9100 ،الحىهمة وميافحة الفساد إلاداري والىظيفي وعالكته بالجزيمة على

املستىي املحلي وإلاكليمي والعزبي والدولي في ظل اثفاكية ألامم املتحدة مليافحة الفساد ،الع فة
ال  ،منح ة الو اي اللانونوة ،ؾننضع ة ،مصغ،
 -3ـصام ـ ض ال حاح معغ ، 9101 ،الفساد إلاداري ،صاع الجامفة الجضتضه ،الاؾننضع ة ،مصغ،
 - 4ـ ضؤ نفورة ، 9102 ،أثز هييل امللىية في ثحليم مبادئ حىهمة املؤسسات –دراسة هلدًة
وثحليلية -مجلة الىاحات للبحىث والدراسات ،املجلض  ،2الفضص  ،9غغصاتة،
 -5مناص ـؤخ ، 9102 ،دور حىهمة الشزوات في ألاداء املؤسس ي دراسة كياسية -حالة  spaالجزائز،
مظلغه ملضمة الؾحنراى محعل ات شهاصه الضلحوعاح ثسصص ا حصاص الحنروة ،ملوة الفلوم
الا حصاصتة االحجاع ة اـلوم الخؿو  ،جامفة مبي لنغ لللاتض ثلرؿان،
 -6ظاعق ـ ض الفاى خراص، 9112 ،حىهمة الشزوات (املفاهيم ،املبادئ ،التجارب واملتطلبات)،
الع فة ال انوة ،الضاع الجامفوة ،ؾننضع ة ،مصغ،
- 7مدرض ـرغان ، 9112 ،البىرصة املصزية وحىهمة الشزوات ،لدوذ اماعاق ـر مةثرغ
محعل ات خولرة الشغمات امؾواق املاى الفغبوة ،املنؽرة الفغبوة للحنروة صاع ة ،شغم الشوش،
مصغ،
 -3ناصغ ـ ض النروض ، 9102 ،حىهمة الشزوات في ألاسىاق الناشئة ،الع فة ال  ،مغلؼ الخب ات
املهنوة للصاعه لروو ،مصغ،
 -4مدرض مصع ى ؾلوران ، 9113 ،حىهمة الشزوات ودور أعضاء مجالس إلادارة واملدًزين
التنفيذًين ،الضاع الجامفوة  ،ؾننضع ة ،مصغ،
 --01خضتض نو  ،مؿوؽ لراى ، 9102 ،العالكة بين حىهمة هظم املعلىمات وحىهمة املؤسسات
وسيرورة ثطبيلهما بمؤسسات التعليم العالي ،املجلة الجزائزية للعىملة والسياسات الاكتصادًة،
الفضص  ،11جامفة الجؼااغ ،10
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 مبادئ منظمة التنمية والتعاون،)2114( ، (OCED)  منؽرة الحنروة االحفاان الا حصاصتة-00
،الاكتصادي للحىم املشترن
 حىهمة البنىن وأثزها في ألاداء، 9100 ، خرض ـ ض النؿ ن عاض ت، خالؤ مدؿمل الغبوعخ-09
، عصن، ـران، صاع الواػاعؤ الفلروة للنشغ االحوػيق،  الع فة ال،واملخاطزة
 صاع امنح ة،  الع فة ال، محاضزات في هظزية الحىهمة، 9101 ، غض ان خؿام الضتمل-00
، عصن، ـران،النامض للنشغ االحوػيق
 اثداص الرصاع، حـىهمـة الشـزهـات ودور ﳎلس اﻹدارة، 9112 ، ـضنان لمل خوضع لمل صعاتﺶ-02
،الفغبوة
، الحىهمة الزشيدة فن إدارة املؤسسات عالية الجىدة، 9101 ، مضخد مدرض ملو النصغ-01
، مصغ، اللا غه، املجروـة الفغبوة للحضع ع االنشغ، الع فة ال
 ـالؤ النحع النضت،  الع فة ال، الحاهمة والفساد إلاداري واملالي، 9102 ، مدرض الشو ات-01
، عصن،للنشغ االحوػيق
71- ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND
DEVELOPMENTOECD, (2004) , Principles of Corporate Governance,
71-Razika Tabani,(2016), La gouvernance des entreprises publiques
algériennes: vers un réexamen du rôle de participation de l’Etat dans la
gestion des entreprises, El-Tawassol: Economie, Administration et
Droit, N°48 – Décembre
71- M. Bushman and Abbie J. Smith, (2003), Transparency, Financial
Accounting Information, and Corporate Governance, Transparency,
Financial Accounting Information ,FRBNY Economic Policy Review ,
April
02- william sun, jim stewart and david pollard, (2011), Corporate
Governance and
the Global Financial Crisis International
Perspectives, First published, Published in the United States of America by
Cambridge University Press, New York
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07-D.HEMA, (2012), FINANCIAL REPORTING AND CORPORATE
GOVERNANCE - AN EMPIRICAL STUDY, International Journal of
Multidisciplinary Research, Vol.2 Issue 2, February.
00- Belén Díaz Díaz, Samuel O. Idowu, Philip Molyneux, (2018),
Corporate Governance in Banking and Investor Protection From
Theory to Practice, Springer International Publishing , Switzerland ,
02- Justine Simpson and John Taylor,(2013), Corporate Governance,
Ethics and CSR, First published, published by Kogan Page Limited,
London,.
02- Wirtz Peter, Meilleures pratiques de gouvernance et création de
valeur, (2005), revue comptabilité-audit-contrôle, Association
francophone de comptabilité, Tome11, Volume1, Association
francophone de comptabilité,.
02- K.Shankaraiah, D.N.Rao, (2004) , CORPORATE GOVERNANCE
AND ACCOUNTING STANDARDS IN OMAN: AN EMPIRICAL
STUDY ON PRACTICES, This article was presented in Accounting,
Commerce & Finance: The Islamic Perspective International Conference V,
held in Brisbane, Australia during 15-17, June.
02- Marc Goergen,(2012), INTERNATIONAL CORPORATE
GOVERNANCE, First published, Pearson Education Limited, England,.
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قياس عالقت مخطلباث هظام إلادارة البيئيت طبق مواصفت  ISO14001باألداء البيئي في
املسؤشصاث الففطيت دراشت خالت مسؤشصت شوهاطرا .
MESURE DE LA RELATION DU SYSTÈME DE GESTION DES
SITUATIONS D'URGENCE APPLIQUÉE ISO 14001
SPECIFICATION DE LA PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE
DANS LES ETABLISSEMENTS PETROLIERS .
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ملخص:
تهدد الدراصدة إلد كيداش نقكدة متؿلبدا هكداإلا ادارا البيةيدة ؾبدم مىاضد ة  ISO14001نلد
ألاداء البيئددل للسسصضددا

الى ؿيددة الجسااريددة نامددة ونلد املسصضددة الىؾىيددة صددىهاؾران اضددة ،خيد

ارتىددس الدراصددة نلد متؿلبددا هكدداإلا ادارا البيةيددة ؾبددم مىاضد ة ( ISO14001التخؿدديـ ،التى يد
والتشدد،يا ،الركاوددة ومراجهددة ادارا ومسر درا

ألاداء البيئددل (املسر درا البيةيددة التضددت ة واملسر درا

املالية السامية  ،خي تم اصتهساٌ الاصتبيان هأداا لجسو املهلىما امليداهية ،واإلغافة إل اصتخداإلا
الب امج اخطااية (. EVIEWS، SPSS.23
تىضددلأ م ددم هتددااج الدراصددة إلد وجددىد نقكددة ارتبدداؽ ا دالددة إخطددااية وددتن متؿلبددا هكدداإلا ادارا
البيةية ؾبم مىاض ة  ISO14001وألاداء البيئل ملسصضدة صدىهاؾران ويضدبة  ،%72إلد جاهدا التدضدتن
املض ددتسر ا ددل مدا ه ددا البيئ ددل مس ددا دددٌ نلد د ألاداء ال ه دداٌ ا ددل دم ددج البه ددد البيئ ددل ملىاضد د ة  ISO14001ا ددل
وشاؾها الاكتطادي.
الكلماث املفخاخيت :هكاإلا إدارا ويةية ،ISO14001 ،مداء ويئل،مصاليا إخطااية ،صىهاؾران.

جصنيف C4-D2-Q5:JEL

* املسلف املرصا :د.قروهق ـ ــت وليـ ــد  ،ا سيا oualid1989@gmail.com :
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Abstract:
The study aims at measuring the relationship between the
requirements of the environmental management system according to the
ISO 14001 specification on the environmental performance of the Algerian
oil institutions in general and the national institution Sonatrach in
particular. The study was based on the requirements of the environmental
management system according to ISO14001 specification (planning,
implementation and operation, supervision and management review)
Environmental Performance indicators (Management environmental
indicators and mandatory financial indicators), where the questionnaire
was used as a tool for collecting field information, as well as the use of
statistical programs (EVSEWS, 23.SPSS).
The results of the study showed a significant correlation between the
requirements of the environmental management system according to ISO
14001 and the environmental performance of Sonatrach by 72%, As well as
continuous improvement in its environmental performance, demonstrating
the effective performance in integrating the environmental dimension of
ISO14001 in its economic activity.
Keywords: Environmental Management System, ISO14001,
Environmental Performance, statisticle models, Sonatrach.
JEL classification : C4-D2-Q5
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151-126 : » ص ص2019 جىان، 2الهدد،3 املجلد، « مجلت املقريزي للدراشاث الاقخصادًت واملاليت

كروهل د ددة وليد ددد؛ ( قياس عالقت مخطلباث هظام إلادارة البيئيت طبق مواصفت  ISO14001باألداء البيئي في املسؤشصاث)

 .1مقدمت:
قهر الهد د مً املستسرا الدولية مً مجا خسا ة البيئة واملدافكة نليها ،خي

مً م م

املستسرا املىهلدا مستسر كسة ألارع املىهلد وريىد جاهت و صىة ( 1992مستسر ألامم املتددا الثاوي،
 1992ال ي يهد املىهرج ألاصاس ل لكهىر م هىإلا التىسية املضتدامة (اهبثم مطؿلح التىسية املضتدامة
ألوٌ مرا ال مستسر ريىد جاهت و ،وتهنل "التىسية التل تلبل اختياجا الخاغر دون ا قٌ ولدرا ألاجياٌ
اللادمة نل تلبية اختياجاتهم"1992.

خي مدمج البهد البيئل غسً مبهاد التىسية املضتدامة مً

قٌ الاصتهساٌ الهلقوي والرريد للسىارد الؿبيهية والخ اف نليها لألجياٌ اللادمة وم ػا مستسر
ألامم املتددا لت،ت املىاخ املىهلد ال واريط صىة  2015خي

د إل تخ يؼ اصتخداإلا الؿاكا

ألاخ ىرية مثا الى ـ وال،از وشجو نل اصتهساٌ الؿاكا املتجددا مثا الؿاكة الشسضية ،م ػا
مستسر مراهش صىة  2016ال ي د
الحراري

إل مهالجة تد ىر املجاٌ البيئل مً قٌ ميافدة

االحتباس

و لً نً ؾريم التلليا مً الاهبهاثا ال،ازية وم ػا تىسية اصتخداإلا الؿاكا املتجددا،

خي وجد ارتباؽ مصاس ل وتن املسصضا والبيئة نامة وبتن املسصضا الى ؿية والبيئة اضة.
وىاءا نل املستسرا الدولية ،وال صىة  1964ؾلبأ الدوٌ املتلدمة مً املىكسة الهاملية التلييط
(مىكسة (ISO) 1964 ،ISOمن تلىإلا وإضدار مىاض ا

اضة وإدارا البيئة تسىً املسصضا

الاكتطاد ة مً ا تساإلا ولػا ا البيةية وإدماج البهد البيئل غسً إصت اتجياتها ،فكهر موٌ إضدار مً
صلضلة املىاض ا الدولية الخاضة وإدارا البيةية  ISO14000صىة (1996هل نبارا نً صلضلة مً
املىاض ا اللياصية الدولية التل ؾىرتها اللجىة ال ىية  TC207لدي مىكسة  ،ISOتسود املسصضا
بهييا إلدارا التأثت البيئل والضيؿرا نليه ،هسا تلدإلا مجسىنة مً ألادوا واملىاجها الشاملة بهد
تؿىير وتى ي وضياهة وتلىيم الضياصا وألا دا البيةية ،وتضع واصتسرار ملهالجة املشاوا البيةية
مً مطادر ا ال املسصضا الاكتطاد ة  ،.وللد تم تهد ا

ه الضلضلة مرتتن ألاوٌ صىة 2004

والثاوي صىة  ،2015وتهد مىاض ة  ISO14001املتهللة وىكاإلا ادارا البيةية مً م م مىاض ا
الضلضلة  ISO14000خي تسىً املسصضا الاكتطاد ة وإدراج هكاإلا ادارا البيةية غسً ييلها
التىكيمل ،والهسا نل التدضتن املضتسر ال مدا ها البيئل.
ال إؾار تؿبيم املسصضا الاكتطاد ة ملىاض ا البيةية تدأ م هىإلا ألاداء البيئل ال وشاؾها ب،ية
كياش مدي هجانة ت انا

ا اليشاؽ وسا تساش ى مو التىسية املضتدامة ممر غروري وختمل ال اللرن

الخالل ،إ تهتب نسلية كياش مداء البيئل ال املسصضا نسلية مصاصية مً الهسليا ادارية املتخ ا ا
628
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تلا م سية نً الهسليا ادارية ألا ري واتخا اللرار وغت ا ،وب لً تتم نسلية كياش وتلييم ألاداء
البيئل وسجسىنة مً املسررا التل لها دور مهم وفهاٌ ال اصتيهاب الىغهية البيةية للسسصضا
الاكتطاد ة نامة واملسصضا الى ؿية اضة .خي
اوهياصاتها الا جاوية نل وشاؽ املسصضا

تب ز م سية مسررا ألاداء البيئل مً قٌ

هرفو مً كدراتها وه اءاتها وزيادا ألافػلية التىافضية لها

ال كؿام وشاؾها.
ا املىؿلم وكو ا تيارها للدراصة نل املسصضا الى ؿية وتدد دا مسصضة صىهاؾران

مً

(الرصسية1963 ،

املتىاجدا ال مىؿلة خاس ل مضهىد وا ة وركلة .خي تطدر نً وشاؾها الى ؿي

تلىثا للبيئة وياما مهىانه مً تلىث املاء والهىاء والت وة ،م ً مدرهأ املسصضة غرورا إدراج البهد
البيئل هبهد اصت اتيجل تضع مً قله املسصضة لتدليم مخضً مداء ويئل نىد مسارصة وشاؾها
الاكتطادي.
مً ا املىؿلم تب ز لىا مهالم إريالية الدراصة واملتسثلة ال الضساٌ املدىري التالل:
ا ىجد نقكة ا دالة إخطااية وتن متؿلبا هكاإلا ادارا البيةية ؾبم مىاض ة ISO14001
وألاداء البيئل ال مسصضة صىهاؾران ؟


 -ما ية هكاإلا ادارا البيةية ؾبم مىاض ة :ISO14001



سثا هكاإلا ادارا البيةية ؾبم مىاض ة  ISO14001م م املبادرا الؿىنية التل تضع جا

املسصضا الاكتطاد ة إل تؿبيله بهد تدضتن ألاداء البيئل وتدليم التىسية املضتدامة.
 .2مفهوم هظام إلادارة البيئيت:
منؿيأ الهد د مً التهاريف املتهللة وس هىإلا هكاإلا ادارا البيةية ؾبم مىاض ة  ISO14001وهرع
م م

ه التهري ا فيسا لل:

 .1.2التهريف ألاوٌ :ى "دورا مضتسرا مً التخؿيـ والتى ي واملراجهة وتدضتن ألانساٌ التل تلىإلا
بها املىكسا اولاء والتزاما البيةية" )(YAMELL Patrick, 1999, p. 14
 2.2التهريف الثاوي :ى"جسء مً هكاإلا ادارا الىلل ال ي تػسً الهييا التىكيمل ووشاؾا
التخؿيـ واملضسوليا واجراءا والهسليا واملىارد للتؿىير وتى ي وتدليم املراجهة واملدافكة
نل الضياصة البيةية" ).(International Organization Standard, 2016
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مسا تلدإلا سىً اصتخقص م هىإلا هكاإلا ادارا البيةية نل مهه :الىكاإلا ال ي تىل تؿبيم الضياصة
البيةية للسسصضة وتى ي ا ومراجهتها ،والهسا نل تدضينها وتؿىير ا واصتسرار مً مجا التدضتن
املضتسر ألدا ها البيئل (محجىبي هىر الهدي ،2018 ،ض دة . 83
 -3مخطلباث هظام إلادارة البيئيت طبق مواصفت :ISO14001
كامأ اللجىة ال ىية  TC207لدي مىكسة  ISOوتدد د املتؿلبا املتهللة وىكاإلا ادارا البيةية
وتتسثا متؿلبا هكاإلا ادارا البيةية ؾبم مىاض ة  ISO14001ال إؾار خللة (Plan- Do - - Act
( Checkخللة ( : PDCAهل متؿلبا هكاإلا ادارا البيةية ؾبم مىاض ة  ،ISO14001مضدرتها
املىكسة الهاملية للتلييط ( ISOواملتسثلة ال التخؿيـ ( ، Planالتى ي والتش،يا ( ، Doالركاوة
( Checkومراجهة ادارا (Act
خي هجضد ا ال الشيا املىالل:
الشيا ركم ) : (1متؿلبا هكاإلا ادارا البيةية ؾبم مىاض ة ISO14001
 السياسة البيئية -الجوانب البيئية

 المتطمبات القانونية األهداف ،الغاياتوالبرامج

 تطوير والتحسينالتخطيط

مراجعة

اإلدارة
Plan

Act

 -المتابعة والقياس

 -الموارد ،األدوار ،المسؤولية

 -تقييم المطابقة

والسمطة

 الكفاءة ،التدريب والتوعية االتصال -التوثيق

المستمر

Do
التنفيذ والتشغيل
الرقابة

 -التحكم بالتوثيق

 -التحكم بالعمميات

Check

 عدم المطابقة ،العملالتصحيحي والعمل
الوقائي
 -ضبط السجالت

 -التدقيق الداخمي

 -االستعداد واالستجابة

املصدر :مً إنداد الباخثتن واانتساد نل :
لمطوارئ

MAHDJOUBI Nour Elhouda, et al, "Impact du Systéme de Management
Environnemental, selon ISO14001, sur la performance environnemental de la
compagnie pétroliére Algérienne Sonatrach -Cas de l’unité de traitement de
631

« مجلت املقريزي للدراشاث الاقخصادًت واملاليت  ،املجلد  ، 3الهدد ، 2جىان  »2019ص ص .151-126 :

كروهل د ددة وليد ددد ( قياس عالقت مخطلباث هظام إلادارة البيئيت طبق مواصفت  ISO14001باألداء البيئي في املسؤشصاث)
Brut Sud (UTBS) Hassi-Messaoud", Revue des Sciences Humaines, Université
BISKRA, ALGERIE, N°46, 2017,P22.

.4ماهيت ألاداء البيئي:تهسا املسصضا الاكتطاد ة نامة وباأل ظ املسصضا الى ؿية نل مسارصة موشؿتها وؿريلة تللا مو
تسيا التأثت ا البيةية والاجتسانية الضالبة وتهكم التأثت ا الا جاوية .وب لً تتبو ورهامج مىكم
للخ ؼ مً املخل ا الخؿرا والاوهياصا الضلبية نل البيئة مو دراصة التياليف البيةية ،مً قٌ
مداا مصاصية تهىط لىا الىغهية البيةية للسسصضا الاكتطاد ة تدع واألداء البيئل .إل جاها
الانتساد نل مجسىنة مً املسررا تليط مضتىي ألاداء البيئل ال املسصضة (MAHDJOUBI Nour
)Elhouda, 2017, p. 23
م هىإلا ألاداء البيئل  :ىجد ندا تهاريف لألداء البيئل ه هر م سها :
.1.4التهريف ألاوٌ :ى " الىتااج التل تتدطا نليها املسصضة مً قٌ تهاملها مو البيئة" (DUPORT
)Michelle, 2016, p. 4
 2.4التهريف الثاوي :ى " الىتااج الىسية اللاولة لللياش لىكاإلا ادارا البيةية ا الهقكة واألبهاد
البيةية والتل تم وغهها نل مصاش الضياصة وألا دا البيةية للسىكسة" (NABSIAH Abdul Wahid
)and Goh Yen Nee, 2010
مسا تلدإلا سىً اصتخقص م هىإلا ألاداء البيئل نل مهه :الىتااج اللاولة لللياش هتيجة تهاما املسصضة
مو جىاهبها البيةية مً مجا خسا ة البيةية واملدافكة نليها (هىر الهدي محجىبي ،مميىة مخل ي،2016 ،
ض دة 79
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الجدول رقم ) : (1مسؤشراث ألاداء البيئي في املسؤشصاث الففطيت
مسررا ألاداء البيئل

ألامثلة

مسررا

 -1مسرر اهبهاثا ال،ازية

هسية الاهبهاثا ال،ازية

ويةية

-2مسرر اصتهقن املىارد والؿاكة

هسية اصتهقن (املاء ،الىهرباء ،الىكىد ،ال،از

تضت ة

-3مسرر تضيت الى ا ا

هسية الى ا ا املخسهة واملخل ا الخؿت ا

-4اللىاهتن والتشريها البيةية

تؿبيم والتزاإلا وسختلف اللىاهتن والتشريها
البيةية

مسررا

-1مسرر التياليف البيةية

كيسة التياليف البيةية

مالية

-2مسرر الاصتثسارا البيةية

كيسة الاصتثسارا البيةية

السامية

-3مسرر

الػرااا

والرصىإلا كيسة الػرااا والرصىإلا البيةية

البيةية
املصدر :مً إنداد الباخثتن انتسادا نل هىر الهدي محجىبي ،مميىة مخل ي" ،تلييم ألاداء
البيئل ال املسصضا الى ؿية -دراصة خالة املرها الى ؿي خىع ورواوي ،" -املجلة الجساارية
للتىسية الاكتطاد ة ،وركلة ،الهدد  ،2016 ،05ص.80
 -.5الطريقت وألادواث :
تم اصتخداإلا املىهج الىض ي ال الدراصة الىكرية املتهللة وستؿلبا هكاإلا ادارا البيةية ؾبم
مىاض ة  ISO 14001وألاداء البيئل ،مما الجاها التؿبيلي تم الانتساد نل مىهج دراصة الخالة،
و لً مً قٌ دراصة ميداهية ملسصضة صىهاؾران مىؿلة خاس ل مضهىد .هسا تم اصتخداإلا
الب هامج اخطااية  SPSS.23لتدليا الارتباؽ EVIEWS ،لتدليا الاهددار ال الدراصة اللياصية.
ييا البد  :ب،ية مهالجة املىغىم مدا الدراصة ،فلد تم تلضيسه إل إؾاريً:
 اؾار الىكري :هكاإلا ادارا البيةية ؾبم مىاض ة  ISO 14001وألاداء البيئل؛ اؾار التؿبيلي :متؿلبا هكاإلا ادارا البيةية ؾبم مىاض ة  ISO14001وألاداء البيئل ملسصضةصىهاؾران.
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 -6الفخائج ومفاقشتها :
موا -كياش الهقكة وتن متؿلبا

هكاإلا ادارا البيةية ؾبم مىاض ة  ISO14001وألاداء البيئل

ملسصضة صىهاؾران :تم الانتساد نل مصلىب الاصتبيان هأداا لجسو البياها  ،خي تم إنداد اصتسارا
ميىهة مً  52صساٌ ملضسة إل ثقثة مجساء ،تتسثا فيسا لل:
الجسء ألاوٌ :تػسً املهلىما الصخطية املتهللة والهاما ال مسصضة صىهاؾران ،و لً فيسا خظ
الجيط الهسر ،املضتىي التهليمل وصىىا الخب ا؛
الجسء الثاوي :ألاصئلة الخاضة وستؿلبا هكاإلا ادارا البيةية ؾبم مىاض ة  ISO14001ال مسصضة
صىهاؾران (التخؿيـ ،التى ي والتش،يا ،الركاوة ومراجهة ادارا ؛
الجسء الثال  :ألاصئلة الخاضة وسسررا ألاداء البيئل (املسررا البيةية التضت ة واملسررا املالية
السامية ال مسصضة صىهاؾران.
 -1نرع هتااج مداور الاصتبيان
م-

ضدق وثبا ألاداا  :مً قٌ تدد د ضدق وثبا مداا اللياش املتسثلة ال الاصتبيان ،تم
ا تبار مدي ضدق الاصتبيان واصتخداإلا مهاما ثبا مل ا هروهباخ ).(Cronbach Alpha
الجدول رقم ( :)2ثباث أداة الاشخبيان
Nombre d'éléments

Alpha de Cronbach

50

0,976

املطدر  :مخرجا ورهامج التدليا اخطابي SPSS.23
مً الجدوٌ ركم ( ، 2هقخل من مهاما الثبا مل ا هروهباخ ) (Cronbach Alphaألفراد الهيىة وىخدا
واخدا ولقصتبيان بشيا ناإلا لدر و  ،97,6%وهل وضبة مستازا تدٌ نل مضتىي ناٌ مً الطدق
والثبا ألداا اللياش.
ب -تدليا مدىر املهلىما الصخطية :وهرع تدليا املهلىما الصخطية املتهللة والهاما ال
مسصضة صىهاؾران ،و لً فيسا خظ الجيط ،الهسر ،املضتىي التهليمل وصىىا الخب ا؛
. 1.6وياها متهللة والجيط
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الشكل رقم ( :)2بياهاث مخعلقت بجنض أفراد العيفت

املطدر  :مخرجا ورهامج التدليا اخطابي SPSS.23
ىضح الشيا ركم ( ، 2من مغلبية مفراد الهيىة املدروصة مً ال وىر ويضبة تلدر و  ،%83,3ال
ختن ا تتهدي وضبة اهاث ال الهيىة املدرصة و ،% 16,7و ا راجو إل ؾبيهة وشاؽ مسصضة
صىهاؾران املتسثا قل اللؿام الى ؿي التل تتؿلا وضبة ال وىر مهث مً وضبة اهاث.
. 2.6وياها متهللة والهسر.
الشيا ركم ( : 3وياها متهللة بهسر مفراد الهيىة

املطدر  :مخرجا ورهامج التدليا اخطابي SPSS.23
ىضح الشيا ركم ( ، 3من مهب وضبة مً مفراد الهيىة املدروصة تت اوح منسار م وتن  30إل 45
صىة خي تلدر و  ،%53,3و ا ما ىضح انتساد املسصضة نل املىرد البشري ا ال ئة الشاوة،
تم تليها ال ئة الهسرية ألاهث مً  45صىة ويضبة و  ،%26,7ويىسا ال ئة الهسرية ألاكا مً  30صىة
تسثا مكا وضبة ودىالل ،%20
. 3.6وياها متهللة واملضتىي التهليمل
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الشيا ركم ( : 4وياها متهللة واملضتىي التهليمل

املطدر  :مخرجا ورهامج التدليا اخطابي SPSS.23
بتن الشيا ركم ( ، 4انتساد املسصضة نل

ريجل الجامها وال ً تستهىن والى اءا واللدرا

نل اودام والهسا ،خي ول،أ وضبتهم  %76,7مً حجم الهيىة ،هسا سجلأ وضبة غهي ة
والخاضة بهساٌ ا مضتىي ثاهىي وامللدرا و  ،%23,3مسا دٌ نل م سية مضتىي التيىيً ال
املسصضة مدا الدراصة ،وتم تسجيا وضبة مهدومة للسضتىيتن اوتدابي واملتىصـ.
.4.6وياها متهللة بضىىا الخب ا ألفراد الهيىة
الشيا ركم ( : 5وياها متهللة بضىىا الخب ا ألفراد الهيىة

املطدر  :مخرجا ورهامج التدليا اخطابي SPSS.23
ىضح الشيا ركم ( ، 5من مغلبية صىىا الخب ا لدي مفراد الهيىة تت اوح مً  6إل  15صىة ويضبة
 ،% 53,3و ه اليضبة تسثا مهث مً هطف حجم الهيىة ،و ا يهؿي هتااج واكهية مهث ودىم
ب ا وكدرا مفراد الهيىة مً مداء هكاإلا ادارا البيةية ؾبم مىاض ة  ISO14001دا ا املسصضة
مدا الدراصة.
ج -تدليا مدىر متؿلبا هكاإلا ادارا البيةية ؾبم مىاض ة  ISO14001ال مسصضة صىهاؾران:
تم كياش متؿلبا هكاإلا ادارا البيةية ؾبم مىاض ة  ISO14001مً قٌ (التخؿيـ ،التى ي
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والتش،يا ،الركاوة ومراجهة ادارا ال مسصضة صىهاؾران ،وملهرفة درجة تؿبيم

ه املتؿلبا

تم تلضيم مؾىاٌ ال ئا وفم لضلم رييار الخساس ل ،و لً مً قٌ ما لل :ؾىٌ ال ئة= ندد
الخاا  /ندد املضافا مي ( 0,8= 5/4واملىضخة ال الجدوٌ املىالل:
الجدول رقم ( :)3مقياس الاجابت على شلم ليكرث الخماس ي
موافم بشدا

موافم

التطييف

غت مىافم بشدا

غت مىافم

مدا د

الدرجة

مً  1إل 1.79

مً  1.80إل 2.59

مً  2.60إل  3.39مً  3.40إل 4.19

مً  4.25إل 5

املطدر  :مً إنداد الباخثتن.
 .1ا تبار درجة تؿبيم متؿلا التخؿيـ :وهرع هتااج الاصتبيان الخاص وستؿلا التخؿيـ،
املىضخة ال الجدوٌ املىالل.
الجدول رقم ( :)4املخوشطاث الحصابيت والاهدرافاث املعياريت ملخطلب الخخطيط
نىاضر املتؿلا

ركم الضساٌ

الىصـ الخضابي

الاهدرا املهياري

الاتجاه

الضياصة البيةية

1

3,77

1,073

موافم

2

4,27

0,6400

موافم بشدا

3

4,00

0,9100

موافم

1

3,93

0,740

موافم

2

3,77

8980,

موافم

اللاهىهية 1

3,90

0,923

موافم

واملتؿلبا ألا ري

2

3,90

0,845

موافم

ألا دا  ،ال،ا ا

1

3,90

0,759

موافم

والب امج

2

3,73

1,015

موافم

3

3,70

1,088

موافم

الجىاها البيةية
املتؿلبا

املطدر  :مً إنداد الباخثتن انتسادا نل مخرجا ورهامج التدليا اخطابي SPSS.23
ىضح الجدوٌ ركم ( ، 4من مغلا إجاوا مفراد الهيىة مىجه هدى (موافم  ،و ا دٌ نل من مفراد
الهيىة ىافلىن نل تؿبيم

ا الىىم مً متؿلبا هكاإلا ادارا البيةية ؾبم مىاض ة ISO14001

دا ا مسصضة صىهاؾران ،وبىاءا نل الىتااج املتدطا نليها تلىإلا املسصضة مدا الدراصة وتؿبيم
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جسيو نىاضر متؿلا التخؿيـ املتسثلة ال (الضياصة البيةية ،الجىاها البيةية ،املتؿلبا
اللاهىهية واملتؿلبا ألا ري وألا دا  ،ال،ا ا والب امج .
 .5.6ا تبار درجة تؿبيم متؿلا التى ي والتش،يا :وهرع هتااج الاصتبيان الخاص وستؿلا التى ي
والتش،يا املىضخة ال الجدوٌ املىالل.
الجدوٌ ركم (: 5املتىصؿا الخضاوية والاهدرافا املهيارية ملتؿلا التى ي والتش،يا
نىاضر املتؿلا
املىارد،

ركم الضساٌ

الىصـ الخضابي

الاهدرا املهياري الاتجاه

ألادوار1 ،

3,67

1,061

موافم

املضسولية والضلؿة 2

3,87

0,9370

موافم

الى اءا،

التدريا 1

3,63

1,129

موافم

والتىنية

2

3,30

1,393

مدا د

3

3,77

1,040

موافم

1

3,80

0,8050

موافم

2

3,70

0,9520

موافم

1

3,93

0,7850

موافم

2

3,93

0,8280

موافم

1

4,03

0,6690

موافم

2

4,03

0,7180

موافم

1

4,00

0,7880

موافم

2

3,90

1,029

موافم

الاصتهداد

1

4,00

0,7880

موافم

والاصتجاوة

2

4,00

0,7430

الاتطاٌ
التىثيم
التدىم والتىثيم
التدىم والهسليا

للؿىارئ

موافم

املصدر  :مً إنداد الباخثتن انتسادا نل مخرجا ورهامج التدليا
اخطابي SPSS.23
ىضح الجدوٌ ركم ( ، 5من مغلا إجاوا مفراد الهيىة مىجه هدى (موافم  ،و ا دٌ نل من مفراد
الهيىة ىافلىن نل تؿبيم

ا الىىم مً متؿلبا هكاإلا ادارا البيةية ؾبم مىاض ة ISO14001
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دا ا مسصضة صىهاؾران ،وبىاءا نل الىتااج املتدطا نليها تلىإلا املسصضة مدا الدراصة وتؿبيم
جسيو نىاضر متؿلا التى ي والتش،يا املتسثلة ال (املىارد ،ألادوار ،املضسولية والضلؿة ،الى اءا،
التدريا والتىنية ،الاتطاٌ ،التىثيم ،التدىم والتىثيم ،التدىم والهسليا  ،الاصتهداد
والاصتجاوة للؿىارئ .
. 6.6ا تبار درجة تؿبيم متؿلا الركاوة :وهرع هتااج الاصتبيان الخاص وستؿلا الركاوة ،املىضخة
ال الجدوٌ املىالل:
الجدول رقم (:)6املخوشطاث الحصابيت والاهدرافاث املعياريت ملخطلب الرقابت
نىاضر املتؿلا

ركم الضساٌ

الىصـ الخضابي

املتابهة واللياش

الاهدرا املهياري الاتجاه

1

3,93

0,9070

موافم

2

3,87

1,008

موافم

1

3,63

1,098

موافم

2

3,67

0,9940

موافم

ندإلا املؿاولة ،الهسا 1

3,70

0,8770

موافم

3,53

0,9370

1

3,63

0,9280

موافم

2

3,23

1,104

مدا د

3

3,40

1,003

موافم

1

3,73

0,8280

موافم

2

3,67

0,8020

موافم

3

3,80

0,8050

موافم

تلييم املؿاولة

التصخيحل

والهسا 2

الىكابي
غبـ السجق

التدكيم

موافم

املطدر  :مً إنداد الباخثتن انتسادا نل مخرجا ورهامج التدليا اخطابي
SPSS.23
ىضح الجدوٌ ركم ( ، 6من مغلا اجاوا مفراد الهيىة مىجه هدى (موافم  ،و ا دٌ نل من
مفراد الهيىة ىافلىن نل تؿبيم
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 ISO14001دا ا مسصضة صىهاؾران ،وبىاءا نل الىتااج املتدطا نليها تلىإلا املسصضة مدا
الدراصة وتؿبيم جسيو نىاضر متؿلا الركاوة املتسثلة ال (املتابهة واللياش ،تلييم املؿاولة،
ندإلا املؿاولة ،الهسا التصخيحل والهسا الىكابي ،غبـ السجق  ،التدكيم .
 7.6ا تبار درجة تؿبيم مراجهة ادارا :وهرع هتااج الاصتبيان الخاص وستؿلا مراجهة
ادارااملىضخة ال الجدوٌ املىالل.
الجدول رقم ( :)7املخوشطاث الحصابيت والاهدرافاث املعياريت ملخطلب مراجعت إلادارة
ركم الضساٌ

الىصـ الخضابي

الاهدرا املهياري

الاتجاه

1

3,73

0,7850

موافم

2

4,00

0,7880

موافم

3

3,90

0,8450

موافم

املطدر  :مً إنداد الباخثتن انتسادا نل مخرجا ورهامج التدليا اخطابي SPSS.23
ىضح الجدوٌ ركم ( ، 7جسيو إجاوا مفراد الهيىة مىجه هدى (موافم  ،و ا دٌ نل من
مفراد الهيىة ىافلىن نل تؿبيم

ا الىىم مً متؿلبا هكاإلا ادارا البيةية ؾبم مىاض ة

 ISO14001دا ا مسصضة صىهاؾران ،وبىاءا نل الىتااج املتدطا نليها تلىإلا املسصضة مدا
الدراصة وتؿبيم ما ىظ نليه متؿلا مراجهة ادارا.
 .7جدليل مدور ألاداء البيئي في مسؤشصت شوهاطرا  :تم كياش ألاداء البيئل ال مسصضة
صىهاؾران ،مً قٌ املسررا البيةية التضت ة واملسررا املالية السامية.
وهرع هتااج الاصتبيان الخاص وسسررا ألاداء البيئل ال مسصضة صىهاؾران ،املىضخة ال
الجدوٌ املىالل.
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الجدول رقم ( :)7املخوشطاث الحصابيت والاهدرافاث املعياريت بمسؤشراث ألاداء البيئي
الىصـ الخضابي

الاهدرا املهياري

الاتجاه

البيةية 1

3,90

0,7120

موافم

2

4,03

0,8090

موافم

3

4,00

0,6430

موافم

4

3,57

0,9710

موافم

املالية 1

3,60

0,8940

موافم

2

3,67

0,8440

موافم

3

3,73

0,7400

موافم

4

3,83

0,9860

موافم

املسررا
املسررا

ركم الضساٌ

التضت ة

املسررا
السامية

املصدر  :مً إنداد الباخثتن انتسادا نل مخرجا ورهامج التدليا اخطابي SPSS.23
ىضح الجدوٌ ركم ( ، 7من جسيو اجاوا مفراد الهيىة مىجه هدى (موافم  ،و ا دٌ نل من مفراد
الهيىة ىافلىن نل تؿبيم مسررا ألاداء البيئل دا ا مسصضة صىهاؾران ،وبىاءا نل الىتااج
املتدطا نليها تلىإلا املسصضة مدا الدراصة وتؿبيم مسررا ألاداء البيئل املتسثلة ال (املسررا
البيةية التضت ة واملسررا املالية السامية .
ثاهيا -ا تبار الهقكة وتن متؿلبا هكاإلا ادارا البيةية ؾبم مىاض ة  ISO14001وألاداء البيئل
ملسصضة صىهاؾران:
تم ا تبار الهقكة وتن متؿلبا هكاإلا ادارا البيةية ؾبم مىاض ة  ISO14001وألاداء البيئل
ملسصضة صىهاؾران ،خي هكاإلا ادارا البيةية ؾبم مىاض ة  ISO14001تػسً (التخؿيـ،
التى ي والتش،يا ،الركاوة ومراجهة ادارا وألاداء البيئل تػسً (مسررا

ويةية تضت ة

ومسررا مالية إلسامية .
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الجدول رقم ( :)8مصفوفت الارجباط بين مخطلباث هظام إلادارة البيئيت طبق مواصفت ISO14001
وألاداء البيئي ملسؤشصت شوهاطرا
Axe2

Axe1

**,720

1,000

Coefficient de corrélation

,000

.

)Sig. (bilatéral

30

30

N

1,000

**,720

Coefficient de corrélation

.

,000

)Sig. (bilatéral

30

30

N

Axe1

de

Rho

Spearman
Axe2

 :Axe1متؿلبا هكاإلا ادارا البيةية ؾبم مىاض ة  :Axe2 ، ISO14001ألاداء البيئل
املصدر  :مخرجا ورهامج التدليا اخطابي SPSS.23
تطح مً قٌ الجدوٌ ركم ( ، 8من ىان نقكة ارتباؽ ا دالة إخطااية ما وتن متؿلبا
هكاإلا ادارا البيةية ؾبم مىاض ة  ISO14001وألاداء البيئل ملسصضة صىهاؾران ،وهل نقكة
ؾرد ة مىجبة وكىية خي ولغ مهاما الارتباؽ ( ، r=0,720ومن مضتىي الدالة ( Sig=0,000ى
مكا مً ٍ( ، α≤ 0.05و ا دٌ نل من التؿبيم ال هاٌ ملتؿلبا هكاإلا ادارا البيةية ؾبم
مىاض ة  ISO14001خضً مً ألاداء البيئل ملسصضة صىهاؾران.
وملهرفة مثر تؿبيم هكاإلا ادارا البيةية ؾبم مىاض ة  ISO14001نل ألاداء البيئل ملسصضة
صىهاؾران ،هتتبو الخؿىا التالية :موا تىضيف الىسى ج ،ثاهيا تلد ر الىسى ج ،ثالثا تصخيظ
الىسى ج ،رابها دراصة املشاوا اللياصية.
موا -تىضيف الىسى ج :هددد الطي،ة الرياغية املىاصبة للىسى ج ،و لً ودراصتها وياهيا
وخضاويا.
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-1

وياهيا:
الشكل رقم ( :)6دراشت الفموذج بياهيا
5.5
5.0
4.5
4.0

axe2

3.5
3.0
2.5
2.0
5.0

5.5

4.0

4.5

3.0

3.5

2.5

ax e1

املصدر  :مخرجا ورهامج التدليا اخطابي EVIEWS
تطح مً قٌ الشيا البياوي ركم ( ، 6من سخاوة الىلاؽ ا تكهر لىا وىغىح الشيا
الدالل ،مسا هلجأ إل مهرفتها خضاويا.
-2

خضاويا :ويتم لً واصتهساٌ مها ت امل اغلة  SC ،AICو ،HQفإهىا هخت مجسىنة
هسا ج ملدرا (الخؿي ،الىطف اللىغاريتمل ألاوٌ ،الىطف للىغاريتمل الثاوي
واللىغاريتمل وهختار ألافػا وينهسا وال ي أ د مكا كيم ،والجدوٌ املىالل ىضح لً:
الجدول رقم ( :)9خصاب معاًير املفاضلت  SC ، AICوHQ
AIC

املها ت

SC

HQ

الىسا ج
الخؿي

1.178724

1.272137

1.208607

الىطف اللىغاريتمل ألاوٌ

-1.301433

-1.208020

-1.271550

الىطف اللىغاريتمل الثاوي

1.204753

1.298167

1.234637

اللىغاريتمل

-1.306741

-1.213328

-1.276857

املصدر  :مخرجا ورهامج التدليا اخطابي EVIEWS
هقخل مً قٌ الجدوٌ ركم ( ، 9من الىسى ج اللىغاريتمل ى ال ي أ

مكا كيم له ه املها ت

ونليه فإهىا وهتسد نليه فيسا تبلى مً تداليا.
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ثاهيا -تلد ر الىسى ج :واصتخداإلا ؾريلة املربها الط،ري فإن هتيجة تلد ر الىسى ج املختارا
مىضخة ال الجدوٌ ألاتي:
الجدوٌ ركم ( : 10هتيجة تلد ر الىسى ج واصتخداإلا ؾريلة املربها الط،ري
Variable

Std. Error Coefficient

t-Statistic

Prob.

C

0.168978 0.282360

1.670987

0.1059

)LOG(AXE1

0.126916 0.784485

6.181138

0.0000

R-squared

Mean dependent var 0.577081

1.317735

Adjusted R-squared

S.D. dependent var 0.561976

0.184199

S.E. of regression

Akaike info criterion 0.121909

-1.306741

Sum squared resid

Schwarz criterion 0.416132

-1.213328

Log likelihood

Hannan-Quinn criter. 21.60111

-1.276857

F-statistic

Durbin-Watson stat 38.20647

1.973080

)Prob(F-statistic

0.000001

ورهامج إنداد
املطدر :مً
التدليا اخطابي EVIEWS
املصدر  :مخرجا
ويتم نل
انتسادا
مً قٌ ؾريلتتن و سا دراصة مهىىية الىسى ج ودراصة كىا ارتباؽ،
الباخثةالفموذج:
 - .8حشخيص
مً قٌ مخرجا
EVIEWSوضتيتج ما لل:
الجدوٌ الضاوم
.1.8دراصة مهىىية الىسى ج :تم كياصها جسايا واصتهساٌ اختساٌ اخطاءا ( Tصتيىدهأ مو اصتهساٌ
كيسة التىزيو الؿبيعل وهل ( 1,96نىد  ، %5خي هقخل مً الجدوٌ ركم ( 10من:
 كيسة مهلسة الثاوأ تضاوي  1.670وهل مهب مً  ،0.05إ ن كيسة  Tليط لديها مهىىيةاخطااية مسا يهنل من الثاوأ ا سثر ال املت،ت التابو (ألاداء البيئل .
 مما كيسة املهلسة املػروبة ال املت،ت املضتلا (متؿلبا هكاإلا ادارا البيةية ؾبم مىاض ة ISO14001تضاوي  0.282وهل مكا مً  ،1,96وبالتالل فإهىا هتدطا نل املهادلة التالية:
)LOG(AXE2) = 0.282 + 0.784×LOG(AXE1
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مما كياش مهىىية الىسى ج وليا ،وضتهسا اختساٌ اخطاءا  Fخي

جا من تيىن ألاكا مً ،0,05مً

قٌ الجدوٌ ركم ( 10فىقخل من كيسة  Fمكا مً  ،0,05و ا يهنل من متؿلبا هكاإلا ادارا
البيةية (التخؿيـ ،التى ي والتش،يا ،الركاوة ومراجهة ادارا تسثر نل ألاداء البيئل.
رابها :دراصة املشاوا اللياصية :تتسثا املشاوا اللياصية ال مربهة وهل -1 :الارتباؽ ال اتي لأل ؿاء ال
الضقصا السمىية -2 ،التهدد الخؿي -3 ،التىزيو الؿبيعل للبىاقل -4 ،ا تق التبا ً.
-1

الارتباؽ ال اتي لأل ؿاء ال الضقصا السمىية :ا سىىىا دراصته ألهىا مماإلا وياها ملؿهية
(مشخاص ؾبيهيتن مضتجىبتن .

-2

التهدد الخؿي :فق هدرصه ألهىا مماإلا اهددار بضيـ.

-3

التىزيو الؿبيعل للبىاقل :ا هدرصه ألن حجم الهيىة يضاوي  ،30مسا يهنل منها مىزنة
ؾبيهيا والبيان التالل ىضح لً:
الشيا ركم ( : 7ويان الهيىة املىزنة ؾبيهيا
8

Series: Residuals
Sample 1 30
Observations 30
2.07e-16
0.011535
0.208811
-0.248560
0.119789
-0.533341
2.661618

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

1.565393
0.457172

Jarque-Bera
Probability

7
6
5
4
3
2
1
0
0.2

0.1

0.0

-0.1

-0.2

املصدر  :مخرجا ورهامج التدليا اخطابي EVIEWS
-4

ا تق التبا ً :هلىإلا وا تبار وجىد ا تق ال التبا ً مً ندمه وهتيجة ل لً تكهر مً
قٌ ا تبار  ARCHودرجة 2
الجدول رقم ( :)11اخخالف الخباًن
Heteroskedasticity Test: ARCH

644

F-statistic

Prob. F(2,25) 0.392491

0.6795

Obs*R-squared

Prob. Chi-Square(2) 0.852415

0.6530
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املصدر  :مخرجا ورهامج التدليا اخطابي EVIEWS

مً قٌ الجدوٌ ركم ( ، 11تبتن مهه ا ىجد ا تق ال التبا ً ونليه فىسى ج جيد.ومً
مجا الت طيا مهث وهرع مثر متؿلبا

هكاإلا ادارا البيةية ؾبم مىاض ة ISO14001

(التخؿيـ ،التى ي والتش،يا ،الركاوة ومراجهة ادارا نل مسررا ألاداء البيئل (املسررا
البيةية التضت ة واملسررا

املالية السامية ملسصضة صىهاؾران وا نل خدي ،مً قٌ

مط ىفة الارتباؽ تم هلىإلا وتدليا وت ضت املط ىفة.
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ISO14001  مصفوفت الارجباط بين مخطلباث هظام إلادارة البيئيت طبق مواصفت:)12( الجدول رقم
Dime1.1 Dime1.2
Rho Dime1.1Coefficient de

Dime1.4

Dime2.1

Dime2.2

1,000

,888**

,797**

,635**

,701**

,599**

Sig. (bilatéral)

.

,000

,000

,000

,000

,000

N

30

30

30

30

30

30

,888**

1,000

,832**

,750**

,668**

,601**

Sig. (bilatéral)

,000

.

,000

,000

,000

,000

N

30

30

30

30

30

30

,797**

,832**

1,000

,856**

,755**

,693**

Sig. (bilatéral)

,000

,000

.

,000

,000

,000

N

30

30

30

30

30

30

,635**

,750**

,856**

1,000

,634**

,538**

Sig. (bilatéral)

,000

,000

,000

.

,000

,002

N

30

30

30

30

30

30

,701**

,668**

,755**

,634**

1,000

,857**

Sig. (bilatéral)

,000

,000

,000

,000

.

,000

N

30

30

30

30

30

30

,599**

,601**

,693**

,538**

,857**

1,000

,000

,000

,000

,002

,000

.

de

corrélation

Spea
rman

Dime1.3

Dime1.2Coefficient de
corrélation

Dime1.3Coefficient de
corrélation

Dime1.4Coefficient de
corrélation

Dime2.1Coefficient de
corrélation

Dime2.2Coefficient de
corrélation
Sig. (bilatéral)
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30

30

30

30

30

30

N

 :Dime1.1متؿلا التخؿيـ :Dime1.2 ،متؿلا التى ي والتش،يا :Dime1.3 ،متؿلا الركاوة،
 :Dime1.4متؿلا مراجهة ادارا :Dime2.1 ،املسررا البيةية التضت ة :Dime2.2 ،املسررا املالية
السامية.
املصدر  :مخرجا ورهامج التدليا اخطابي SPSS.23
تطح مً قٌ الجدوٌ ركم ( 12الىتااج التالية:
 ىان نقكة ارتباؽ ا دالة إخطااية ما وتن متؿلا التخؿيـ واملسررا البيةية التضت ةملسصضة صىهاؾران ،وهل نقكة ؾرد ة مىجبة وكىية خي

ولغ مهاما الارتباؽ ( ، r=0,701ومن

مضتىي الدالة ( Sig=0,000ى مكا مً ٍ( ، α≤ 0.05و ا دٌ نل من تؿبيم متؿلا التخؿيـ مدي
إل تدضتن املسررا البيةية التضت ة.
 ىان نقكة ارتباؽ ا دالة إخطااية ما وتن متؿلا التخؿيـ واملسرراملسصضة صىهاؾران ،وهل نقكة ؾرد ة مىجبة وكىية خي

املالية السامية

ولغ مهاما الارتباؽ ( ، r=0,559ومن

مضتىي الدالة ( Sig=0,000ى مكا مً ٍ( ، α≤ 0.05و ا دٌ نل من تؿبيم متؿلا التخؿيـ مدي
إل تدضتن املسررا املالية السامية.
 -ىان نقكة ارتباؽ ا دالة إخطااية ما وتن متؿلا التى ي والتش،يا واملسررا

البيةية

التضت ة ملسصضة صىهاؾران ،وهل نقكة ؾرد ة مىجبة وكىية خي ولغ مهاما الارتباؽ (، r=0,668
ومن مضتىي الدالة ( Sig=0,000ى مكا مً ٍ( ، α≤ 0.05و ا دٌ نل من تؿبيم متؿلا التى ي
والتش،يا مدي إل تدضتن املسررا البيةية التضت ة.
 -ىان نقكة ارتباؽ ا

دالة إخطااية ما وتن متؿلا التى ي والتش،يا واملسررا

املالية

السامية ملسصضة صىهاؾران ،وهل نقكة ؾرد ة مىجبة وكىية خي ولغ مهاما الارتباؽ (، r=0,601
ومن مضتىي الدالة ( Sig=0,000ى مكا مً ٍ( ، α≤ 0.05و ا دٌ نل من تؿبيم متؿلا التى ي
والتش،يا مدي إل تدضتن املسررا املالية السامية.
 ىان نقكة ارتباؽ ا دالة إخطااية ما وتن متؿلا الركاوة واملسررا البيةية التضت ة ملسصضةصىهاؾران ،وهل نقكة ؾرد ة مىجبة وكىية خي

ولغ مهاما الارتباؽ ( ، r=0,755ومن مضتىي

الدالة ( Sig=0,000ى مكا مً ٍ( ، α≤ 0.05و ا دٌ نل من تؿبيم متؿلا الركاوة مدي إل تدضتن
املسررا البيةية التضت ة.
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 ىان نقكة ارتباؽ ا دالة إخطااية ما وتن متؿلا الركاوة واملسررا املالية السامية ملسصضةصىهاؾران ،وهل نقكة ؾرد ة مىجبة وكىية خي

ولغ مهاما الارتباؽ ( ، r=0,693ومن مضتىي

الدالة ( Sig=0,000ى مكا مً ٍ( ، α≤ 0.05و ا دٌ نل من تؿبيم متؿلا الركاوة مدي إل تدضتن
املسررا املالية السامية.
 ىان نقكة ارتباؽ ا دالة إخطااية ما وتن متؿلا مراجهة ادارا واملسررا البيةية التضت ةملسصضة صىهاؾران ،وهل نقكة ؾرد ة مىجبة وكىية خي

ولغ مهاما الارتباؽ ( ، r=0,634ومن

مضتىي الدالة ( Sig=0,000ى مكا مً ٍ( ، α≤ 0.05و ا دٌ نل من تؿبيم متؿلا مراجهة ادارا
مدي إل تدضتن املسررا البيةية التضت ة.
 ىان نقكة ارتباؽ ا دالة إخطااية ما وتن تؿبيم متؿلا مراجهة ادارا واملسررا املاليةالسامية ملسصضة صىهاؾران ،وهل نقكة ؾرد ة مىجبة وكىية خي ولغ مهاما الارتباؽ (، r=0,538
ومن مضتىي الدالة ( Sig=0,000ى مكا مً ٍ( ، α≤ 0.05و ا دٌ نل من تؿبيم متؿلا مراجهة
ادارا مدي إل تدضتن املسررا املالية السامية.
مً قٌ الىتااج امل وىرا منقه ،تبتن من منل كىا ارتباؽ ورز ما وتن متؿلا الركاوة واملسررا
البيةية التضت ة ،خي ولغ مهاما الارتباؽ ( ، r=0,755ال ختن تبتن من مكا درجة ارتباؽ واردا ما
وتن متؿلا مراجهة ادارا واملسررا

املالية السامية ودرجة ملدار ا ( ، r=0,538وجسيو كيم

مهامق الارتباؽ ألا ري هل ما وتن الليستتن الضاولتتن ،و ا يهىط الت اوـ الىثيم وتن متؿلبا
هكاإلا ادارا البيةية ؾبم مىاض ة  ISO14001ومسررا ألاداء البيئل ملسصضة صىهاؾران و ا خضا
الت تيا التالل :متؿلا الركاوة ،متؿلا التى ي والتش،يا ،متؿلا التخؿيـ ومتؿلا مراجهة ادارا.
 -9الخاجمت :
دفأ الدراصة ال جى ر ا إل كياش الهقكة وتن متؿلبا

هكاإلا ادارا البيةية ؾبم مىاض ة

 ISO14001ومسررا ألاداء البيئل ال املسصضا الى ؿية ومدي الارتباؽ وينها ،نً ؾريم دراصة
ميداهية ملسصضة صىهاؾران وسىؿلة خاس ل مضهىد وا ة وركلة ،خي تىضلأ الدراصة إل جسلة مً
الىتااج ه هر ا فيسا لل:


ألاداء البيئل ملسصضة صىهاؾران خاس ل مضهىد ال تدضً مضتسر و ا هتيجة تؿبيلها الجيد

ملتؿلبا هكاإلا ادارا البيةية ؾبم مىاض ة ISO14001؛
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تبتن مً قٌ الدراصة اللياصية من ىان نقكة ارتباؽ ا دالة إخطااية ما وتن هكاإلا

ادارا البيةية ؾبم مىاض ة  ISO14001وألاداء البيئل ملسصضة صىهاؾران ،ويضبة  % 72وهل نقكة
ؾرد ة مىجبة وكىية و ا دٌ نل من التؿبيم ال هاٌ لىكاإلا ادارا البيةية ؾبم مىاض ة
 ISO14001خضً مً ألاداء البيئل ملسصضة صىهاؾران؛


اتطح م ػا مً قٌ الدراصة اللياصية من منل كىا ارتباؽ ورز ما وتن متؿلا الركاوة

واملسررا البيةية التضت ة ،ويضبة  ،%75يهنل وا ارت و متؿلا الركاوة (املتابهة واللياش ،تلييم
املؿاولة ،ندإلا املؿاولة ،الهسا التصخيحل والهسا الىكابي ،غبـ السجق  ،التدكيم ووان و دكة
ارت و التزاإلا واملسررا البيةية التضت ة (مسرر اهبهاثا ال،ازية ،مسرر املىارد والؿاكة ،مسرر تضيت
الى ا ا ومسرر التيىيً ال مجاٌ البيئة  .ال ختن تبتن من مكا درجة ارتباؽ واردا ما وتن متؿلا
مراجهة ادارا واملسررا املالية السامية ويضبة  %53وجسيو كيم مهامق الارتباؽ ألا ري هل ما
وتن الليستتن الضاولتتن ،و ا يهىط الت اوـ الىثيم وتن متؿلبا هكاإلا ادارا البيةية ؾبم مىاض ة
 ISO14001ومسررا ألاداء البيئل ال مسصضة صىهاؾران و ا خضا الت تيا التالل :متؿلا الركاوة،
متؿلا التى ي والتش،يا ،متؿلا التخؿيـ ومتؿلا مراجهة ادارا؛
خي

مدي التؿبيم ال هاٌ والجيد ملتؿلبا

هكاإلا ادارا البيةية ؾبم مىاض ة ISO14001

(التخؿيـ ،التى ي  ،الركاوة ومراجهة ادارا املتجضدا ال خللة ( PDCAال املسصضة صىهاؾران
بشيا جلل ال ت هيا وتدضتن مدا ها البيئل ،و لً مً قٌ الىتااج ا جاوية املدللة ال املسررا
البيةية التضيت ة واملسررا

املالية السامية للسسصضة مدا الدراصة ،وبالتالل تدليم التىسية

املضتدامة.
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خاس د ل مضددهىد لل ت د ا  ،2016-2011مؾروخددة دهتددىراه غت د ميشددىرا ،وليددة الهل دىإلا الاكتطدداد ة والهل دىإلا
التجارية ونلىإلا التضيت  ،جامهة وركلة ،الجساار،
-2

مىكسددة ، 1964 ( ، ISOهددل إتددداد نددالمل ػددم يئددا التليدديط الىؾىيددة اددل الهد ددد مددً دوٌ

اله ددالم ،وه ددل يئ ددة غت د خيىمي ددة تتست دو والط د ة الاصتش ددارية ا ددل املجل ددط الاكتط ددادي والاجتس دداعل الت ددابو
لهيئة ألامم املتددا وملر ا واملد ىة جىهيف والضىيضرا تهسا نل تىخيد وتؿىير املىاض ا الهاملية ال
جسيو ألاوشؿة ا الهقكة والجىدا والبيئة.،
-3

م د د ددستسر ألام د د ددم املتد د د دددا الث د د دداوي خ د د ددىٌ البيئ د د ددة والتىسي د د ددة( " ، 1992كسد د ددة ألارع" املىهل د د ددد ا د د ددل

ريىد جاهت و"الب ازي د ددا" دف د دده خسا د ددة وىه د ددا ألارع وم د ددىارده ومىا د دده ،ووغ د ددو صياص د ددة الىس د ددى اله د ددالمل
واللػاء نل ال لر واملدافكة نل البيئة.
-4

ه ددىر اله دددي محج ددىبي ،مميى ددة مخل ددي"، 2016 (،تلي دديم ألاداء البيئ ددل ا ددل املسصض ددا الى ؿي ددة -

دراصددة خالددة املرهددا الى ؿددي خددىع ورودداوي  ،" -املجلددة الجسااريددة للتىسيددة الاكتطدداد ة ،وركلددة ،الهدددد
،05
5- DUPORT Michelle " Les systèmes d’indicateurs de performance
environnementale (IPE), entre communication et contrôle ,"Comptabilité
- Contrôle - Audit, p 4, Articles en document téléchargé depuis , 17/12/
2016, www.cairn.info
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ملخص:
يِد وحىد الؼدنم اإلااطس ي ؤمسا كسوزيا إليجاد هٌاما زقابيا مدنما و الري يمنً بن يظاهم في
غدظحن ؤداء القواُاع منً الن ى مطووناع الؼىمينظ اإلادلينظ فني ًنم االهىمنظ القاثمنظ ُين الؼن ا يظ و
مدازبننظ ال ظنناد و غدظننحن بدازط اإلاطنناهس بؼددينند ااع نناع وغىش ننّ اإلاظنناولياع والـن خياع بننحن مطؼلن
ألاهنساا اإلاؼننازلظ فنني ؤهننس بدازيننظ ،ومساق ننظ ق ليننظ و ِديننظ ل لنند مننً اإلاطنناهس و اا ظنناثس ،ومننً النندُاثم
ألاطاطيظ للؼدنم اإلااطس ي كسوزط وحىد ح اش غدقيق دااليي ل ء واعىظ للؼدقيق يظاهمان في خماينظ
خقننىا اإلاظنناهمحن واال نناي ُين ألامننىاى وغننى حمل اإلاِلىمنناع اإلاىـننىا ،ممننا يؼولننض كننسوزط الؼِنناون ال ىنناء
بينهما مً ح ظ  ،وبينهما وبحن اإلادقق اا ازجي مً ح ظ ؤالسي ،مم هرا إلهجاح الؼىميظ اإلادليظ ااعصاثسيظ
في ًم االىلمظ .
الكلماث املفخاحيت :الؼىميظ اإلادليظ ،االنم الساػد ،ؤلاؿ خاع ،الؼ ا يظ.
جصنيف O01,R11 :JEL
Abstract:
Institutional control is necessary to create a prudent regulatory system
that can contribute to improving the performance of sectors through local
development plans under a transparent and anti-corruption government
and improving risk management. The allocation of responsibilities and
powers among the various parties involved in administrative frameworks,
* املؤلف املرسل  :د .ملخيذ عبد اللادر  ،الايميم megtitabdelkader@yahoo. com :
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( الخنميت املحليت في ظل الحكم الراشد بين الواكع و املأمول )دراست جحليليت

and tribal and remote control to reduce risks and losses, One of the basic
pillars of institutional governance is the need for an efficient internal audit
system and an audit committee to contribute to the protection of
shareholders' rights, the preservation of funds and the provision of reliable
information, Which requires the need for constructive cooperation between
them, on the one hand, and between them and the external auditor on the
other hand, all this to make the success of the Algerian local development
under the governance.
key words : Local development, Governance, Fixes, transparency.
Jel Classification Codes: R11,O01

 .1ملدمت:
لقد خٌي م ىم االنم السػيد باهؼمام متزايد ال ى الظىىاع ألاالحملط و مّ غـاُد ماػس
ال مسلصيظ و اػظاَ ؿ خياع ؤلادازاع الِمىميظ و اإلااطظاغيظ وقّ غىؤم بحن االىلمظ [االنم السػيد]
و الؼىميظ اإلادليظ مما حِل ما ّ
ؤػد وـاقا و اقتملاها ِ ػِاز اإلاـ لظ الِامظ و غجظدع الؼسُيظ في
ٌ
وُيؾ ػسون الؼىميظ اإلاظؼدامظ ،و ؤـمسع طياطظ بؿ خيظ ػملؾ ااعماُاع
ال يئاع اإلادليظ وز ِ
اإلادليظ و اإلاجؼمّ اإلادوي ،ومّ مم هرا الؼدظً و الىقليظ الىىُيظ ي قى ال اب م ؼىح ؤمام اإلاقتملخاع
ااعادط اإلاِصشط و اإلادُمظ لدوز ااعماُاع اإلادليظ ،و غسقيظ الؼىميظ ؼقيها اإلادليظ و ؤلاقليميظ ،و اللق
ؤهس ػظاهم في غ ِيم هٌام االىلمظ و بػساك حميّ ه قاع اإلاجؼمّ اإلادوي .و مداولظ للمؼازلظ في
هرا ال ىاء ووكّ ل ىظ في هرا الظياا بمدااللظ ِىىان "الخنميت املحليت في ظل الحوكمت بين الواكع و
املأمول" و غدقيقا للمقـىد ازغإيؾ ؤن ؤطحمل ُي مىهعيظ ُلميظ بيانها ُي الىدى ألاػي :
.8.8اهداف الدراست
تهدا الدزاطظ ال :
 بيان دوز االىلمظ في د ّ ععلظ الؼىميظ اإلادليظ دوز الؼسماع الِاثليظ ااعديدط ,ومداولظ
بهقاذ الؼسماع اإلا لظظ.
 الاطؼ ادط مً غجازب الدوى اإلاو قظ ل لىلمظ اإلااطظاغيظ و هجا ُتها في د ّ ععلظ الؼىميظ.
 الاُؼماد ُي الدزاطظ الؼدليليظ الىاقِيظ و ُدم الالؼ اء بالدزاطاع الىٌسيظ ااعى اء.
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.8.8اهميت الدراست
غنمً ؤهميظ الدزاطظ بل الاهؼمام اإلاتزايد مً هسا الدولظ بد ّ الؼىميظ اإلادليظ في ًم االنم
الساػد ؤو ما يظمى بدهىمظ الؼسماع و قد ؤغقبؾ الدزاطاع ؤن هجاح الؼسماع ,وبُادط ِث الؼىميظ
اإلادليظ مسهىن بؼو يق خىلمظ زػيدط غقىم ُي الؼ ا يظ و اإلاظاءلظ و اإلاداط ظ ,لما ؤً سع ؤن هرا
الىٌام يلِض دوزا بازشا في غدقيق الؼىميظ اإلاظؼدامظ للدوى و مً هىا حاء الِصم ُي زطم مِالم هره
اإلاقالظ مسلصا مً ال ل ا ُي غدقيق ـ ؿ ؤهداا زثيظظ.
.1.8فرضياث الدراست
 الفرضيت ألاولى  :غو يق م ادت االنم الساػد يظاهم ؼهم ل حمل في غدظحن الؽظيحمل اإلااطظاػي والري بدوزه يظاُد ُي غدقيق الؼىميظ اإلادليظ .
 الفرضيت الثاهيت  :غلِض الؼسماع دوزا بازشا في غدقيق ؤهراا الؼىميظ اإلاظؼدامظ. .8مفهوم الحوكمت ،أهميتها ،و أهم النظرياث املفسرة للحكومت
ِد ألاشماع اإلااليظ اإلاطؼل ظ التي خدـؾ في لقحمل مً الؼسماع الِاإلايظ وباا ـىؾ في الدوى
اإلاؼقدمظ ماالنهيازاع اإلااليظ التي خدـؾ في ُدد مً دوى ػسا آطيا وؤمسيها ال غيييظ ُام 1997م ،و
ؤشمظ ػسلظ  Ernonوالتي ماهؾ ػِمم في مجاى ػظىيق الن سباء والغاش الو يعي في الىالياع اإلاؼددط
ألامسينيظ ُام 2001م غحملها ً سع هٌسيظ االىلمظ و اشداد اهؽؼاز م ىم ا ( بىقسط زابذ ،و غاهم
هاحسط ،2012 ،ؿ دظ )15بـىزط ؤوطّ ،وهرا مما يِني ِاليظ الدوز الري يقىم بدوزه هرا اإلاـو ح
وما يسا قه مً وطاثم للِ ج وؤلاؿ ح إلاقم هره الانهيازاع وألاشماع ،ما خقيقظ االىلمظ؟ و ما
ؤط اب ً ىزها ؟ و ما هي هٌسياتها ؟ و خدودها ؟ و مِايحملها ؟
 .8 .8مفهوم الحوكمت .
االىلمظ لغظ  :مادط [ح ك م ]االنم  :القلاء ،وحمِه ؤخهام ،وقد خنم ُليه باألمس يدنم خنما
وخهىمظ ،واالالم ،مى ر االنم ،وااعمّ خهام ،وهى االنم ،وخالمه بل االنم ،دُاه ،وخنمىه
بينهم ،ؤمسوه ؤن يدنم في ألامس اخؼنم ،حاش يه خنمه ،حاء يه اإلاواوَ ُي غحمل بابه ،والقياض:
ؼدنم ( ُ د االميد هىداوي ،1421 ،ؿ دظ  )3والاطم ،ألاخهىمظ واالهىمظ .
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قاى الؼاُس ُمسو ألاؿم ؤبى م سوا الؼي اوي وهى ُمسو بً قيع بً مظِىد بً ُامس بً ؤبي زبيِظ
بً ذهم بً ػي ان ػاُس حاهيي ،له قـاثد خظان :وإلاقم الري حمِؾ لسيض الده  ...ز يإبى خهىمظ
اإلاقؼاى (اإلاِاوي الن حمل في ؤبياع اإلاِاوي ،)1949 ،وؤخنم ألامس ،ؤغقىه
االىلمظ اؿو خا  :يِد مـو ح االىلمظ هى التملحمظ اإلاطؼـسط التي زاحؾ للمـو ح CORPORATE
 ، GOVERNANCEؤما التملحمظ الِلميظ هي " :ؤطلىب ممازطظ طلواع ؤلادازط السػيدط " ( ل اغذ
خوواغ ،2012 ،ؿ دظ  )16وقد غىىُؾ االدود اإلاقدمظ إلاـو ح االىلمظ  ،غ ِا لؼىح اع مؼبىيها
و هره هماذج ػِس يظ ل را اإلاـو ح :
ػِسي

ماطظظ الؼمىيم الدوليظ  IFCل لىلمظ":هي الىٌام الري يؼم مً ال له بدازط الؼسماع

والؼدنم في ؤُمال ا " (مسلص اإلاؼسوُاع الدوليظ اا اؿظ ، ،ؤلاؿ ح الاقؼـادي اليىم ،اليؼسط الدوزيظ
إلاسلص اإلاؼسوُاع الدوليظ اا اؿظ ،ؤُداد مؼ سقظ.)2010 ،
ػِسي

مىٌمظ الؼِاون الاقؼـادي والؼىميظ  " :OECDمجمىُظ مً الِ قاع يما بحن القاثمحن ُي

بدازط الؼسلظ ومجلع ؤلادازط وخملظ ألاط م وغحملهم مً اإلاظاهمحن ".
وهىاك مً يِس ا بإنها " :مجمىَ قىاُد اللِ ظ " (ببساهيم الِيظىي )2003 ،التي ػظؼطدم إلدازط
الؼسلظ مً الداالم ،ولقيام مجلع ؤلادازط باإلػساا ُليها المايظ اإلاـااح واالقىا اإلااليظ
للمظاهمحن (ال ىو ألاهيي اإلاـسي)2003 ،
الؼِسي

اإلاطؼاز  :هي مجمىُظ مً الىٌم غدنم الِ قاع بحن ألاهساا ألاطاطيظ التي غاـس في ألاداء،

لما ػؼمم مقىماع غقىيظ اإلااطظظ ُي اإلادي ال ِيد وغدديد اإلاظاوى واإلاظاوليظ.
 . 8.8أهميت الحوكمت:
ؤؿ دؾ ؤهميظ غو يق م ادت االالميظ في بدازط اإلااطظاع خاحظ م لظ في ًم الِىإلاظ والاه ؼاح
الاقؼـادي وألاشماع الىاحمظ ًُ طىء ممازطاع ؤلادازط  ،وقد ؤً سع الظىىاع الظابقظ ؤن
اقؼـادياع الِديد مً الدوى قد ػِثملع هؽيجظ ا ؼقازها بل االالميظ ااعيدط مما ؤالقؾ ؤكساز بالغظ
باإلاظاهمحن والداثىحن واإلاىزديً و غحملهم  ،و غؼجي ؤهميظ االىلمظ ما ييي :
 القلاء ُي مٌاهس ال ظاد التي ػِوم ععلظ الىمى . غدقيق الؼد ق اإلاالي ظبض الِىاثد الاطؽقمازيظ.266
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 ِث الققظ في ه ىض اإلاظؽقمسيً اإلادلحن ؤو ألاحاهض. غىىَ اإلاـادز الؼمىيليظ . غجىض اا ظاثس اإلااليظ ظبض اإلاؼامم االظابيظ و مً ـمظ غدقيق الاطؼقساز ،و غ ادي الانهيازاعاإلادؼملظ .
 غنس ع م ادت الؼ ا يظ و اإلاساق ظ و اإلاظاءلظ اإلااليظ و ؤلادازيظ داالم الؼسماع بما يدميها مً الانهياز( بىقسط زابذ ،و غاهم هاحسط ،2012 ،ؿ دظ )22
 .1.8النظرياث املفسرة للحوكمت :
ولدع الىٌسياع الِلميظ اإلاطؼل ظ م اهيم مؼ ايىظ ل لىلمظ ،و التي بدوزها ؤطظؾ مىهعا ُلميا
غإؿليا لىٌام االىلمظ ً ،سع بىادز هجاخه غو ىا ُي الظاخظ الاقؼـاديظ ،و في ععالظ طإطلى
ألاكىاء ُي ؤهم الىٌسياع ال ِالظ ل لىلمظ - -

 -هظريت الوكالت :

ّ
باإلهجليزًت )( Agency Theoryهي هسيقظ دز ّ
اطيظ ػِؼمد ُي غدديد الِ قظ بحن
هظريت الوكالت
ُ
وطيى ألاُماى والِميم ،وػظاُد هره الىٌسيظ في مِس ظ ؤ لم االىا ص اا اؿظ في ألا ساد ،والتي
الؼجازيظ ،لما ُػظاهم في ّ
ّ
غٌ س هؽيجظ هجاح ّ
االد مً الى قاع التي قد غٌ س ظبض خدوؿ
الـ قاع
ِ
ّ
سكيظ ػظاُد في غ ظحمل الِ قاع بحن
ال اع بحن الىطواء والِم ء ) ،(agency theory, 2017وهي
اإلاؼِاملحن في مديى الِمم ،وتهرا بل ّ
خم مم ما ياـس ُي ؤهداا الِمم ,ومً ألامقلظ ُي هٌسيظ
ُ
الىمالظ (قـاؾ ؼيدظ )2012 ، ,في بيئظ الِمم الِ قظ بحن اإلاظاهمحن في زؤض اإلااى واإلادزاء
اع الٌاهسط

الؼى يريحن للؼسماع ) (agency theory, 2017و تهؼم هٌسيظ الىمالظ في مؼا ِظ ه يِظ اا
ُ ّ
ً
ّ
ىمم ،وقد غددؿ هره اا اع ظبض ُدم مِس ظ
هؽيجظ للسغ اع ؤو ألاهداا اا اؿظ في الىليم واإلا ِ
ُ ّ
ّ
ىمم بالؼـس اع ؤو القسازاع ّ
الـادزط ًُ الىليم ،مقم ؤن يسي اإلاديس الؼى يري للؼسلظ بإهه مً
اإلا ِ
ُ
ّ
الؼجازيظ كمً ؤطىاا مؼىىُظ مً ال ى شيادط ؤلاهؼاج اإلاِؼمد ُي ز ّ
اللسوزي اإلاؼازلظ في ألاُماى
ُ
الؼهالي ؤلاهؼاحيظ ،مً ؤحم اإلاظاهمظ في االـىى ُي ؤزباح ؤُي في اإلاظؼق م ،بيىما يسغض
ّ ً
اإلاُظاهمىن في ّ
االالي بدال مً د ّ غهالي بهؼاج بكا ّيظ ( .م دي ػسقي ،2015 ،ؿ دظ
همى زؤض اإلااى
)135
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هظريت جكلفت الصفلاث
لقد زلص وليامظىن ُي غدليم غهالي الـ قاع مظؽىدا في ذلو ُي دزاطاع طابقظ لن
مىش وطيمىن ،و ذلو بالىٌس بل ُملياع ؤلاهؼاج ُي ؤنها مجمىُظ مً اا وىاع مى ـلظ

يما بينها غنىىلىحيا.
ً
خيث ػِبمل الؼهل ظ مً الىاخيظ الاقؼـاديظ هي قياض ما يجض ؤن وِويه مي هدقق ػيئا ،وغقاض
بقيمظ ال سؿظ اللاجِظ .و سعم اإلاداط ىن الؼهالي التي غد ّ للغحمل ُي ؤطاض ؤنها غمقم غ اُم
قىي الِسق والولض ،بال ؤنهم يسعلىن غهل ظ اهؼ ك ألاؿىى القابؼظ مً ملمىطظ وغحمل ملمىطظ ُي
ؤطاض قيمظ هره ألاؿىى اإلاسعلظ في د اغس اإلاؼسوَ في اإلااض ي
ؤما الـ قظ  :هي ُ ازط ًُ اهؼقاى مىؼىج ؤو الدمظ هؽيجظ اُؼماد مسخلظ ُي هؼاثج اإلاساخم الظابقظ
هرا الاهؼقاى يمنً ؤن يهىن مهل ا ،ويسلص" وليامظىن " ُي الـ قاع مابحن مطؼل

مساخم ؤلاهؼاج

التي ي سق ؤنها مى ـلظ غنىىلىحيا ُدا اإلاسخلؼحن ،وقد اُؼمد "وليامظىن" ُي غدديد الِىامم
اإلادددط لؼهالي

الـ قاع لطوىط ؤول ـم لطوىط ـاهيظ قيم قدزط الىماذج اإلاطؼل ظ للؼيظيق و ؤهلق

ُليها اطم" هيامم االىلمظ" ويسلص في ال دايظ ُي اإلاقازهظ بحن اإلااطظظ والظىا  .يىٌس : .هٌسيظ
غهالي

الـ قاع2009/12 ,م.

 .1الخنميت املحليت في الجزائر ،ركائزها ،أهدافها ،هخائجها ،و أثر الحوكمت في جنميتها.
ً
غملو ااعصاثس غجسبظ غىمىيظ زاثدط ومؼ ىزط بحن دوى الِالم القالث هٌسا إلاا ُس ؼه مً هجاخاع
وبال اقاع وحعم الاطؽقمازاع وااع ىد التي برلؾ وس سع لؼيي رها مً حاهض وبل هىى ال تملط
الصمىيظ التي اطؼغسقتها مً حاهض آالس ُي مدي  40طىظ مً الِمم اإلاؼىاؿم  .لرلو ةن دزاطظ
الؼجسبظ الىقىا ُي بهجاشاتها وطل ياتها والـِىباع التي واح تها يِؼبمل ؤلثمل مً كسوزط مً ؤحم غقمحن
ؤلايجابياع ومِااعظ الظل ياع وغرليم الـِىباع ،وقد زلصها في بدقىا ًُ حصء م م مً الؼجسبظ
ااعصاثسيظ غمع الؼىميظ اإلادليظ ممقلظ في البملامج القواُيظ اإلاطــظ للىالياع (اإلادا ٌاع) وال لدياع
ً
ً
اإلامىلظ بـ ظ نهاثيظ مً اإلاىاشهظ الِامظ للدولظ ،هره البملامج لِ ؾ دوزا م ما في غل يظ الاخؼياحاع
ً
اإلادليظ للظهان بدزحظ مق ىلظ وظبيا ومان ل ا ال لم في طد الىقاثف التي غلمىتها البملامج اإلامسلصط
ذاع ال ِد الىهني التي غؼجاوش االاحاع اا اؿظ بهم بقليم  ( .ؤخمد ػسي ي ،2009 ،ؿ دظ )25

268

« مجلت امللريزي للدراساث الاكخصادًت واملاليت  ،اإلاجلد  ، 3الِدد  ، 2حىان  » 2019ؾ ؾ167-152 :

( الخنميت املحليت في ظل الحكم الراشد بين الواكع و املأمول )دراست جحليليت

ملخيذ عبد اللادر

 .8.1ركائز سياست الخنميت املحليت في الجزائر
بدؤ ؤلاخظاض بإهميظ الؼىميظ اإلادليظ والدوز الري غاديه بسامج ا ومؼسوُاتها في الؼن م باالاحاع
ً
اإلادليظ اا اؿظ بهم بقليم ووخدط مدليظ م نسا مّ بدايظ اإلاطوى الق في ألاوى بل اليىم و هرا حدوى
يٌ س غوىز الظياطظ الؼىمىيظ في ااعصاثس :
اإلاطوى الق في ألاوى [1969-1967م] 8 :بسامج الاؿظ اطؼدزاليظ مىح ظ بل
اإلاطوى السباعي ألاوى(1974-1970م) 18 :بسهامجا ِد الؼقظيم ؤلادازي مىح ظ بل
اإلاطوى السباعي القاوي(1977-1974م)

 8والياع.
 31واليظ.

اإلاطوواع ال لديظ للؼىميظ PCD

البملامج

القواُيظ غحمل اإلاسلصط. PSD
اإلاطوى اا ماس ي ألاوى (1987-1980م)

واهـض اهؼمام اإلاطوواع اا مظظ ُي قواُاع

ـ ـظ اإلاطوى اا ماس ي القاوي (1989-1987م)
مطوى (2005 -2004م)

االؼياز ال مسلصيظ لإطلىب في الؼىٌيم والِمم ػِوي لِمليظ غى ير

البملامج ِدها الاحؼماعي اإلاؼمقم في الدا ِيظ وؤلاهؼماثيظ ،غقىيظ الِ قظ اإلا اػسط بحن الؼىميظ اإلادليظ
وال مسلصيظ.
 : .8.1ألاهداف الاكخصادًت والاجخماعيت لبرامج الخنميت املحليت
الؼىميظ اإلادليظ الىاجلظ هي التي غ نى وػِد بسامج ا ُي ؤطاض الؼطويى الِلمي الىاعي ال ادا بل
بػ اَ الاخؼياحاع ألاطاطيظ للظهان ذاع اإلاى ِظ الِامظ وغدظحن ًسو م وبهاز مِيؼتهم لرلو يجض
ؤن غهىن ؤهدا ا باللسوزط ذاع ؤ ِاد مطؼل ظ منها :
 غقمحن اإلاىازد البؼسيظ والو يِيظ وألام ك اإلادليظ وغسػيد اطؼِمال ا. دُم ألاوؼوظ الاقؼـاديظ اإلاىؼجظ للثملواع ،و ػشعيّ بوؼاء اإلاقاوالع واإلااطظاع ؤلاهؼاحيظ بما يهاػسلظ الِاث ع .
 ػِصيص ػ نظ اا دماع في الىطى السي ي وااللسي بؼهاغ الؼط ياإلا ثمظ

وغىخيد ااع ىد.

مً ال ىازا الؼىمىيظ بحن ألاقاليم والىالياع وداالم ؤلاقليم الىاخد ,وغسقيظ ألاوؼوظ
لهم

بقليم.

 -غىميظ التهيئظ االلسيظ ًُ هسيق ػشعيّ الاطؽقماز الِمىمي واا اؾ الىهني وألاحىبي .
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 .1.1هخائج الخنميت املحليت في الجزائر من خالل مخططاتها:
كيـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت الاسدثم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاراث

[] 2006 -1967

وظ ظ غمدزض ألاه اى

3585.08

[مً  6بل 15طىظ]

وظ ظ غمدزض ألاه اى

%87.61

[مً  6بل 15طىظ]

وظ ظ الؼ مير اإلاظؼ يديً مً %12.8

ال

( 1998

%94.07
199

ؤلاهِام اإلادزس ي

%47

() 2006

وظ ظ اإلاتملبـحن في مِاهد

% 63

(( 1998

)

2006
2009

%60
2018 …..

2006

%71

الؼهىيً
 %85غقسي ا

( ( 2006

التزويد بالغاش الو يعي

%37

بهجاش الوسقاع

 9935ملم []2006- 1998

2018

مؼاز ّ ُديدط ييؼٌس نهايتها
2018

مِدى ػغم اإلاظنً

مً 5082

)( 1998

ال

5050
املصدر  :مً بُداد ال اخقان باإلُؼماد ُي اإلاطوواع الظابقظ
ماي خٍ مً ال ى ااعدوى قسزع وشازط التملبيظ غقليف ُدد الؼ مير اإلاِىيحن باإلهِام اإلادزس ي،
وغدىيم هره اإلاواُم للؼ مير اإلاقيمحن في اإلاىاهق ال ِيدط ُ ،نع الظىىاع اإلااكيظ ؤيً مان
ؤلاهِام اإلادزس ي يِني ما ظ الؼ مير ،وخظض الؼِليمظ التي ؤؿدزها ألامحن الِام لىشازط التملبيظ
الىهىيظ ُ ،د االنيم بلِابد ،والتي غدىش النهاز ُي وس ظ منها ،ةهه قد ؤمس ما ظ مديسي التملبيظ
بلسوزط الؼيظيق مّ مـااح ال لدياع التي ؤؿ دؾ ّ
ػظحمل اإلاواُم اإلادزطيظ ل بؼداجي ،وػظليم ا
قىاثم الؼ مير اإلاِىيحن باإلهِام اإلادزس ي ال ى الظىظ اإلاق لظ .وؤكا ؾ الؼِليمظ ؤن مديسي التملبيظ
موال ىن بالؼيظيق مّ مـااح ال لديظ في ػظيحمل هره اإلاواُم ،واقتملاح وك ى قاثمظ الؼ مير
اإلاظؼ يديً مً الؼغريظ اإلادزطيظ ،وغقديم ا إلاـااح ال لديظ اإلاِىيظ بالؽظيحمل اإلاالي إلاواُم اإلادزطيظ،
اهو قا مً اإلاىطم الدزاس ي اإلاق م ،وؤوضلؾ مـادز مقسبظ مً وشازط التملبيظ الىهىيظ لن”النهاز” ؤن
قساز غقليف ُدد الؼ مير اإلاظؼ يديً مً ؤلاهِام اإلادزس ي في الابؼداجي وخـسه ُي الؼ مير
26:
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اإلاقيمحن ِيدا ًُ ماطظاتهم التملبىيظ ،يهدا بل غسػيد الى قاع وحِم ؤلاهِام اإلادزس ي يظتهدا
ال ئاع التي ػظؼدقه قى .لما ؤلدع ه ع اإلاـادز ؤن هرا القساز يمع ما ظ اإلاواُم اإلادزطيظ
اا اؿظ باالبؼداجي التي ؤؿ دؾ غا ِظ ل عماُاع اإلادليظ ،وال الغ ُددها ؤلثمل مً  14ؤل

موِم

مدزس ي ُي اإلاظؼىي الىهني ،خيث طيؼم غدديد قىاثم الؼ مير اإلاِىيحن باإلهِام اإلادزس ي ُبمل
ػ اداع ؤلاقامظ للؼ مير اإلاسعلحن ُبمل اإلااطظاع التملبىيظ ،وغقديم هره القىاثم للقاثمحن ُي
اإلاواُم اإلادزطيظ ،قـد غمنحن الؼ مير الىازديً يها مً ؤلاهِام ال ى اإلاىطم الدزاس ي اإلاق م.
يىٌس :النهاز ؤواليً ُ ،د السئوا ػىادز.04/07/2017 ،
لؼ

وشيس الؼهىيً والؼِليم اإلا ىيحن الظيد هىز الديً بدوي ًُ قسازاع اغطرع إلهجاش ؤزبّ

ماطظاع غهىيييظ مؼطــظ في ال خظ ،مالدا ؤن القواَ ال حي هى ؤطاض ديمىمظ الؼىميظ
الىهىيظ ،وقاى بدوي بن ؤلثمل مً  90باإلااثظ مً الؼ اب اإلاؼطسج مً هره اإلااطظاع
الؼهىيييظ اإلاؼطــظ طيؼىح ىن م اػسط بل

ُالم الؼغم

ِد الؼطسج ،ملي ا ؤن

وظ ظ الؽؼغيم الظىىيظ في ااعصاثس غإالر ُي ُاغق ا ؤلثمل مً  80باإلااثظ مً هاالء الؼ اب اإلااهلحن
واإلاهىهحن ،الؼاب اإلاهىن لديه وظ ظ  90باإلااثظ مً االٌىي ليدالم م اػسط بل ُالم الِمم.
مىاليع ،ااعمِظ  3ؤغظوع2018م.
ػِسا الِديد مً الوسقاع طىاء بالِاؿمظ ؤو الازح ا ،وكِا مصزيا والوحملا هؽيجظ غياب التهيئظ ؤو
ُدم بوؼائها باإلاِايحمل اإلاولىبظ ،ألامس الري يِسق مظؼطدميها الىادؿ مسوزيظ الوحملط ب ِم وكِيتها
الهازـيظ والتي غسؿد ل ا ااع اع اإلاِىيظ محزاهياع حد مِؼبملط غيظ كمان ط مظ مسغاديها .وزغم اا وس
الري يتملبف بالظاثقحن ،غحمل ؤن طياطظ البمليهىالج والغؽ في اإلاىاد اإلاولىبظ للتهيئظ والؼجظييد ال غصاى
مؼىاؿلظ ،وطى بحماَ للِديد مً اإلاطؼـحن واا بملاء الريً دُىا للسوزط غهىيً اعان مطؼـظ في
مساق ظ ومِايىظ وكِيظ الوسقاع .يىٌس :مىقّ اإلاؼىاز الظياس يُ ,ملياع الغؽ و البمليهىالج في
غجظيدها ّ
يِسك م الىادؿ مميؼظ.17-012017 ،
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الشكل ركم ( )18هخائج الخنميت املسخدامت في الجزائر من خالل مخططاتها
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نسبة التزويد بالغاز الطبعي

املصدر  :من إعداد الباحثان باإلعخماد على برهامج Excel 2010
جحليل املخطط :
 ال دايظ بقساءط غدليليظ ليظ ظ غمدزض ألاه اى التي غصايدع ال ى8طىىاع مً[  ، ]1998-2006وهراؤمس م لىي اع ىد الدولظ في اإلاجاى الؼِليمي اإلاؼمقم في بوؼاء ُدد ل حمل حدا مً اإلادازض ,القلاء ُي
الِصلظ,و غحملها مً ؤلاحساءاع ااعادط في هرا القواَ.
بما وظ ظ الؼ مير اإلاظؼ يديً مً ؤلاهِام اإلادزس ي قد ُسا ـ ـظ مساخم :
 ألاول مً [ُ]1999-2006سا ازغ اَ ـ ـظ ؤكِاا مً  12.8بل 47ال ى 7طىىاع و هرا ظبضالِىايظ الؼديدط لل يئاع الىؿيظ الاؿظ في ًم ازغ اَ طِس ال تملوى.
 القاهيظ مً [ ]2006-2009و اطؼمسع ال  2015خيث ُس ؾ ازغ اَ وظبي مقازهظ باإلاسخلظ ألاول مّبقاء ه ع ألاط اب الدا ِظ .
 القالقظ مً  2015بل يىمىا هرا خيث طيِسا غساحّ ل حمل ,خيث قسازع الىشازط غقليف ُدد الؼ ميراإلاظؼ يديً مً ؤلاهِام اإلادزس ي في الابؼداجي وخـسه ُي الؼ مير اإلاقيمحن ِيدا ًُ ماطظاتهم
التملبىيظ ،يهدا بل غسػيد الى قاع وحِم ؤلاهِام اإلادزس ي يظتهدا ال ئاع التي ػظؼدقه قى .لما
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ؤلدع ه ع اإلاـادز ؤن هرا القساز يمع ما ظ اإلاواُم اإلادزطيظ اا اؿظ باالبؼداجي التي ؤؿ دؾ غا ِظ
ل عماُاع اإلادليظ ،وال الغ ُددها ؤلثمل مً  14ؤل

موِم مدزس ي ُي اإلاظؼىي الىهني.

 بطـىؾ وظ ظ اإلاتملبـحن في مِاهد الؼهىيً مً [ ]1998- 2006ط ى 8طىىاع هىاك غدظًوظبي الا ؤن اإلاؼهم ينمً في مسخلظ ما ِد التملبف ؤي ميدان الؼغم ،وقد غ وىؾ الدولظ بل هره
اإلاؼهلظ و قسزع هره الظىظ غىحيه  90باإلااثظ مً الؼ اب اإلاؼطسج مً هره اإلااطظاع
الؼهىيييظ اإلاؼطــظ بل ُالم الؼغم ِد الؼطسجُ ،لما ؤن وظ ظ الؽؼغيم الظىىيظ في
ااعصاثس غإالر ُي ُاغق ا ؤلثمل مً  80باإلااثظ مً هاالء الؼ اب اإلااهلحن واإلاهىهحن ،الؼاب اإلاهىن
لديه وظ ظ  90باإلااثظ مً االٌىي ليدالم م اػسط بل ُالم الِمم.
 ؤما وظ ظ التزويد بالغاش الو يعي مً [ ]2006- 2018ط ى 18طىظ هىاك غدظً بمِدى ؤلثملمً الىـ

ؤي مً  37بل  ، 85و طؽ رى الدولظ ح دا بكا يا ق م نهايظ  2018مً ؤحم الظماح

ل ره الىالياع ُي غساز اإلاديظ بؼدازك الؼإالس اإلاسعم طيما في مجاى الغاش الو يعي و التي غقدز
وظبؼه االاليظ بدىالي  ، 47و ؤلدع الىشازط ُي ؿِيد ؤالس باطؼِدادها داثسغه إلاسا قظ ُمليظ
ُىدط الظهان بل ؤمالً بقامتهم ألاؿليظ مً ال ى اطؼدداؿ ؿيغظ غمىيم ـ ـيظ (طىهلغاش-
الىاليظ – ال لدياع) مً ؤحم زبى القسي و ألازياا التي غم هعسها ال ى الِؼسيظ الظىداء
والظماح ل االء الظهان بةيجاد خياط حديدط.لما ؤُوى الىشيس ال ى ؿبيدظ اليىم الق ـاء بػازط
اهو ا ؤػغاى زبى مديىظ غاب ن الىاقِظ ػماى ػسا اإلاديظ بالغاش الو يعي ،و طيظمذ هرا
اإلاؼسوَ ُقض الاهتهاء مىه بسبى ما ال يقم ًُ  2876مجزى اهو قا مً ؤه ىب الغاش الري يِبمل مً
بني طليمان (ػسقا) هدى مىوقظ االىكحن في الؼماى الؼسقي .وقام ِدها الىشيس بؽؼغيم
ػ هاع الؼىش ّ الِمىمي للغاش الو يعي ُي مظؼىي بلدياع.
 .3.1أثر الحوكمت في الخنميت املحليت .
غداوى ااعصاثس حاهدط القيام بةؿ خاع هيهليظ ُي اقؼـادياتها  ،إلاظايسط الؼوىزاع االاؿلظ
في الاقؼـاد الِالمي ،و يؼجي ذلو مً ال ى غوىزاع الؼىميظ اإلادليظ في ًم االىلمظ
اإلااطظاغيظ ب لم ؤلاؿ خاع اإلاؼىقِظ مظؼق و التي ه ـ ا في الىقان الؼاليظ:
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 -8.3.1إصالحاث مخعللت باألسواق التي حعمل فيها املؤسساث:
غوىيس ؤطىاا ألاوزاا اإلااليظ :غدسؾ ااعصاثس ُي غجظيد م ىم الن اءط ،وهسا الؼداوى
والؽسعيم ،وبدزاج ُدد ل حمل مً اإلااطظاع ،وػِؼبمل ألاطىاا اإلااليظ اإلاؼوىزط ؤخد آلالياع ال امظ
التي ُصشع االىلمظ اإلااطظاغيظ ًُ هسيق بزطاى ؤلاػازاع الظِسيظ ،والظماح للمظؽقمسيً
بؼـ يظ اطؽقمازاتهم ظسُظ لؼقليم مً الؼهل ظ ،مما ُاد ُي بيجابا ُي قيمظ ؤطِاز ؤط م
اإلااطظاع وُي بمهاهيظ خـىى اإلااطظظ ُي زؤض اإلااى.
بؿ ح القواَ اإلاـسفي وغىٌيمه :يِؼبمل وحىد هٌام مـسفي طليم ؤخد السماثص ألاطاطيظ اإلاولقظ
لظ مظ ُمم طىا ألاوزاا اإلااليظ وقواَ اإلااطظاع ،و ِؼبمل وحىد االىلمظ ااعيدط في الىٌام
اإلاـسفي ؤمسا هاما بـ ظ الاؿظ في ااعصاثس ،وقد ؤـ ؽؾ الدزاطاع ؤن كِ

االىلمظ في الىٌم

اإلاـس يظ بااعصاثس في الظىىاع اإلااكيظ طب ه ال سوب الط م لسئوض ألامىاى و الري يدمس
الاقؼـادياع القىميظ ؼهم الوحمل .ولرا ُمدع ااعصاثس ُي وحىد بهاز يِصش ويدُم وحىد هٌام
مالي مسن مّ غمحزه باألمً والظ مظ ه قا إلاا قدمؼه اعىظ باشى للسقابظ اإلاـس يظ مً اإلاِايحمل
وؤ لم اإلامازطاع التي يمنً غوى ِ ا و قا للىٌم اإلاطؼل ظ .وغؼمدىز هره اإلاِايحمل ُي ؤطاض
ـ ؿ هقان ؤطاطيظ:
· االد ألادوى لسؤض اإلااى اإلاولىب لؼغويظ اإلاطاهس .
· الاطؼِساق ؤلاػسافي لِمليظ السقابظ الداالليظ للماطظظ ومدي ل ايظ زؤض مال ا.
· الاطؼطدام ال ِاى لإل ـاح لؼقىيظ ودُم اهل اهيظ الظىا باُؼ ازه منم ل ع ىد ؤلاػسا يظ.
(مسلص اإلاؼسوُاع الدوليظ اا اؿظ ،2004 ،1ؿ دظ )4
ألاطىاا الؼىا ظيظ :يِؼبمل وحىد ألاطىاا الؼىا ظيظ ؤخد الِىاؿس ال امظ في السقابظ اا ازحيظ ُي
اإلااطظاع ،والتي غسغم ا ُي غدقيق الن اءط والاهؼاحيظ الؼيظ كياَ ؤو غط يم خـتها
الظىقيظ ،و مً هىا طِؾ ااعصاثس مً ال ى مطوواتها الؼىمىيظ بل اللق ؤطىاا غىا ظيظ
للقلاء ُي غقبيى ُصيمظ غىٌيم الِماى  ،والقلاء ُي ُملياع ال ظاد ؤلادازي ،ول را ُمدع
ااعصاثس ؤن ػِمم بل  :بشالظ ُىاثق الدالىى بل ألاُماى ،و بؿداز القىاهحن اا اؿظ باإلاىا ظظ
واإلاىاهلظ لإلخؼهاز( .مسلص اإلاؼسوُاع الدوليظ اا اؿظ ،2003 ،الـ داع )25-14
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 -8.3.1إصالحاث جخعلم بالجاهب املؤسساحي :وهي مؼِددط ؤهم ا:
بؿ ح اإلااطظاع وألاح صط االهىميظ  ًُ :هسيق الؼيظيق بحن بحساءاع الِمم الدااليي في غلو
ألاح صط مّ غبظيو ا ،وغقييم ؤداء هرا ألاح صط باهؼٌام ه قا إلاِايحمل واضلظ ومدددط غماما،
مق ُىدما يؼم اخؼجاش الظلّ اإلاـدزط واإلاظؼىزدط ل تملاع هىيلظ في اإلاىاوئ للمملىلظ ل لهىمظ
ًُ هسيق الظلواع ااعمسليظ ،غسغ ّ الؼهل ظ ُي القاثمحن بؼلو ألاُماى وغىط م القدزط
الؼىا ظيظ لؼلو الظلّ ،و ل ًُ ذلو يصداد ؤلاغساء لولض ود ّ السػاوي لإلطساَ
باالحساءاع ،وفي هرا الـدد يمنً لآللياع الؼاليظ ؤن ػظاُد ُي غقىيظ و اطؼمساز الواقاع
ؤلادازيظ وهاقظ الؼى ير:
· االؼياز وغسقيظ اإلاىً حن ُي ؤطاض مِايحمل م ىيظ همويظ وُلميظ مىخدط.
· د ّ مسغ اع حيدط ختى يؼمنً االؼياز ألا ساد ألال اء ومىّ غقاض ي السػاوي.
· غقديم سؾ لؼقبيؾ اإلاىً حن بىاءا ُي ألاداء وليع ُي ؤطاض الاهؼطاباع الدوزيظ (Gérard
)CHARREUX, 2010, p. 1657
ػشعيّ قيام ح اش ماطظاػي بُ مي ذي البملط وقدزط ُي الاطؼقـاء :وهرا ختى يمنً مساق ظ
وغؽ ّ ؤداء اإلاظحمليً ،ةن اإلاظؽقمسيً والداثىحن والِاملحن وغحملهم يدؼاحىن بل مِلىماع ًُ
القسازاع التي يؼطرا اإلاظحملون وؤُلاء مجلع ؤلادازط وًُ ؤداء اإلااطظاع ،وُي الىقيم مً
ؤُلاء مجلع بدازط اإلااطظظ ،ةن ؤصلاب اإلاـااح وؿغاز اإلاظؽقمسيً ليع لديهم الىقؾ ؤو
اإلاىازد لؼجميّ وغدليم اإلاِلىماع اإلاولىبظ الغطاذ القسازاع الظليمظ وهىا يإػي دوز هره
اإلااطظاع وألاح صط ؤلاُ ميظ والاؿظ ؤلاُ م اإلاالي(Gérard CHARREUX, 2010) .
 غإهيم وبؿ ح اإلااطظاع الاقؼـاديظ و ق بحساءاع ػ ا ظ وواضلظ :ومً ذلو وكّبحساءاع الص ـظ غؽظم بالِدالظ والؼ ا يظ ،بذ يمنً ؤن ِغادي هٌم اا ص ـظ الظيئظ بل
غطسيض الاقؼـاد والؼإـحمل طل ا ُي بيئظ ومديى ألاُماى .و مً ذلو ؤن غ سق الدولظ ُي
اإلااطظاع الِمىميظ الاقؼـاديظ زقابظ ؿازمظ مً ال ى بوؼاء ؤح صط إلاساق ظ ومؼا ِظ طلىك
اإلاظئىلحن ًُ ػظيحملها .وبدزاج اإلااطظاع في بىزؿظ ألاوزاا اإلااليظ و ق مِايحمل مدددط ومً
ذلو غى حمل الؼمىيم ال ىهي ال شم و قا لدزاطظ حدوي ماليظ دقيقظ غقىم بها ال ىىك ؤو الظلواع
الىؿيظ لرلو(Gérard CHARREUX, 2010) .
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 هٌم كسيبيظ واضلظ وػ ا ظ :يي غي بؿ ح الىٌم اللسيبيظ ختى غؼمحز بالىكىح والبظاهظ والدقظ،د ِا الوغماض في ال ظاد ،لما ؤن قىاهحن ولىاثذ اللساثض يي غي ؤيلا ؤن غؼولض قدزا ما يا مً
ؤلا ـاح ًُ ال ياهاع اإلااليظ ،و وكّ ػؼس ِاع مىاهلظ لل ظادط ويهىن ذلو بؼدديد الىـىؾ
القاهىهيظ والؼىٌيميظ والؼيظيق يما بينها ،وغىكيذ القىاهحن اا اؿظ بؼلازب اإلاـااح(Franck .
)BANCEL, 1997, p. 15
 .3الخاجمت :
يِد وحىد الؼدنم اإلااطس ي ؤمسا كسوزيا إليجاد هٌاما زقابيا مدنما و الري يمنً بن يظاهم في
غدظحن ؤداء القواُاع مً ال ى مطوواع الؼىميظ اإلادليظ في ًم االهىمظ القاثمظ ُي الؼ ا يظ و
مدازبظ ال ظاد و غدظحن بدازط اإلاطاهس بؼدديد ااع اع وغىش ّ اإلاظاولياع والـ خياع بحن مطؼل
ألاهساا اإلاؼازلظ في ؤهس ادازيظ ,ومساق ظ ق ليظ و ِديظ ل لد مً اإلاطاهس و اا ظاثس ,ومً الدُاثم
ألاطاطيظ للؼدنم اإلااطس ي كسوزط وحىد ح اش غدقيق دااليي ل ء واعىظ للؼدقيق يظاهمان في خمايظ
خقىا اإلاظاهمحن واال اي ُي ألامىاى وغى حمل اإلاِلىماع اإلاىـىا ،مما يؼولض كسوزط الؼِاون ال ىاء
بينهما مً ح ظ  ،وبينهما وبحن اإلادقق اا ازجي مً ح ظ ؤالسي ,مم هرا إلهجاح الؼىميظ اإلادليظ ااعصاثسيظ
في ًم االىلمظ .
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 .5كائمت املراجع :

 -1بىقسط زابذ ،و غاهم هاحسط .)2012( .االىلمظ م ىم و ؤهميظ  .خىلمظ الؼسماع لأليظ ل لد
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ملخص:
تهدف هره الدزاطت إلى كؼف وجوكُح دوز أخالقُاث أعمال في جووٍس ؿىاعت الظُاحُت
والفىدقُت كونها ؿىاعت خدمُت جخـف بحظاطُت عالُت وجخولب مؼازكت الوسفحن واإلاجخمع لرلك
ًجُب إن جخم العملُت ؤلاهخاجُت والاطتهالكُت وفق أهاز أخالقُاث حظً اللُافت لخحقُق ذلك وجب
احترام اإلاوازُق واإلادوهاث القواهحن وحؼسَعاث دولُت والوهىُت  ،وذلك لخقدًم خدماث طُاحُت بجودة
عالُت وجب الالتزام ببىود مدوهت العاإلاُت الظُاحت والالتزام بالقواهحن والدؼسَعاث أخالقُاث مهىُت
وإزطاء قواعد لليؼان الفىدقي ،للمان جودة العمل الظیاحي وكمان ؿىاعت طُاحُت وفىدقُت
مظؤولت.
الكلم ااات املفحاحي ااة :ؿ ننىاعت ط ننُاحُت وفىدقُ ننت ،مدوه ننت عاإلاُ ننت دا الظ ننُاحت ،اخالقُ نناث الظ ننُاحت،
جصابس.
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Résumé
Cette étude vise à clarifier le rôle de l'éthique des affaires dans le
développement de l'industrie touristique et hôtelière, car il s'agit d'une
industrie de services caractérisée par une forte sensibilité et nécessite la
participation des parties et de la société. Par conséquent, si le processus de
production et de consommation se déroule conformément au cadre
d'éthique de l'hôtellerie, Fournir des services touristiques de haute qualité,
se conformer aux dispositions du Code du Tourisme, respecter les lois et
règlements, l'éthique professionnelle et l'établissement des règles de
l'activité hôtelière, assurer la qualité du travail touristique et assurer
l'industrie touristique et l'hôtel responsable
Mots clés : industrie hôtelière et tourisme, Code international d'éthique du
tourisme, éthique du tourisme, Algérie
Jel Classification Codes: R10 ،A10
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 .1مقدمة:
حعخبر ؿىاعت الظیاحت مً أبسش ؿىاعاث الخندماث التن جمثنل فيهنا أخالقیناث اإلاهىنت القاعندة التن
جىولنق منهنا ألاعمنال وألاوؼنوت الظنیاحیت بمفاهُمهنا الؼنمولیت و اإلاخااملنت .فالظنیاحت حؼنمل جمینع
ألاوؼوت والخدماث الت یخم جقدًمها للظیاح والصواز مىر لخظت وؿولهم وحتى لخظت مغادزتهم كمً
حصمنت مخااملنت منً خندماث الاطنخقاال والىقنل وؤلاقامنت والنسحالث والبنرام الاطنخجمامیت والثقافینت

والترفيهُت اإلاـاحات لرلك.
أن أخالقیناث اإلاهىنت حعنن الالتنزام الخنام بنععلى اإلاعنایحر واإلاواؿنفاث الدولینت فني جقندیم الخندماث
والخعامنل منع الظنیاح والنصواز النریً ینعجون منً هینف واطنع ومخىنو منً اإلاؼناز وألاؿنول اإلاخخلفنت
والثقافاث اإلاخاایىت الت جيخقل مع أكثر مً )  ( 800ملیون طابح دولي طىویا عبر الخقاهعناث الظنیاحیت
العاإلاینت.إن الالتنزام بعخالقیناث ومانادا ؿنىاعت الظنیاحت أؿناح یمثنل طناقا فني حند ذاتهنا فني خلنم
اإلاىافظت الؼدیدة واإلاحخدمت بحن الدول الظیاحیت الطخقوا الظیاح والصواز باججاه معاإلاها وخدماتها
الظنیاحیت و لهنرا أؿناحذ بنسام الخوعینت الظنیاحیت منً ألادواث الهامنت للخوجن الظناان والعناملحن
لاللتنزام بمىظومنناث منندوهاث ألاخالقینناث الظننیاحیت ،إن محـننالث هننره الالتزامنناث ألاخالقیننت فنني
ؿىاعت الظیاحت جخجظد في أػاال الخفاوة واللیافت الت جحیى بالخدماث اإلاـاحات لهره الـىاعت
التن جونوزث مفاهُمهنا العاإلاینت وجحولنذ هحنو اعخاازهنا ؿنىاعت خندماث كنیافت باإلاقنام ألاول بانل منا
جحمل ویترجب عليها مً معاوي الترحیب وألالفت واإلاودة والت عىوانها الابدظامت الدابمت اإلاسطومت فنو

عاازاث أهال وطهال.
1.1اشكالية الدراس ااة. :
جحاول هره الدزاطت جحلُل ؤلاػاالُت الخالُت:
ماما اادي الال ا ا ام مدون ا ااة الآلاملي ا ااة دال الس ا ااياحة والقا ااىانود والخ ا ااز آلات ا ااي ثحس ا ااود ا ااىد
الصناعة السياحية والفندقية؟.
ولإلجابت على ؤلاػاالُت مً خالل اإلاحاوز الخالُت:
 : 2أخالقُاث أعمال الـىاعت الظُاحت العاإلاُت
 : 3أخالقیاث أعمال الـىاعت الفىدقُت
: 4أخالقیاث أعمال الـىاعت الفىدقُت في الجصابس
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 : 2أخالقيات أعمال الصناعة السياحة الآلاملية
: 1.2املآلاًور ألاخالقية ي صناعة السياحة
بسش الاهخمام باإلاعاًحر أو ألابعاد ألاخالقُت لـىاعت الظُاحت مً زىاًا مواد وبىود ؤلاعالن العنالي
حنول آلازناز الاجخماعُنت للظنُاحت وأؿناح منا ٌعنسف باطنم إعنالن مناهُال الـنادز عنً مىظمنت الظنُاحت
العاإلاُنت فني الفلانحن عنام  1997وقند جناء هنرا الاهخمنام بهنره ألابعناد ألاخالقُنت لألعمنال وألاوؼنوت
الظنُاحُت فني طنُا الظنيي إلنى إحندار جحنوالث اجخماعُنت واطنعت داخنل اإلاجخمعناث للخعامنل منع
الظننُاحت بوسٍقننت جحنناف

علننى ألاهمننان والقننُم الاجخماعُننت والثقافُننت  .وقنند أزادننذ الدزاطنناث

واإلامازطنناث العملُننت والخجنناز ومننً خننالل( عمننل الااحن فنني هننرا القوننا مننً الىاحُننت اإلاهىُننت
وألاكادًمُنت)فنان هىنا أطنع ومعناًحر أخالقُنت لند مندزاء الظنُاحت واللنُافت وقظنما منهنا جمثنل

مواؿفاث القُادة وقد جم إجمالها بما ًلي( .ابساهُم حمد طعد ،2011 ،ؿفحت :)141
 -ألامانة :أمىاء ًقولون الخقُقت ال ًخدعون آلاخسًٍ

 الاسحقامةٌ :عبرون عً قىاعتهم بعمل ما ٌعسفون اه صخُح حتى عىدما ًاوهوا جحذ كغى العمل. الثقة جدًسون بالثقت ومظخمسون بتزوٍد اإلاعلوماث الصخُحت الت حعكع حقابق واقع العمل. -الىالء والئهم للمىظماث بخكسَع أهفظهم للواجب والوفاء لصمالئهم

 الآلدالة :هصهاء مدظاوًٍ في جمُع اإلاعامالث وَعاملون جمُع ألافساد بالدظاوي . : -الاهحماام والاح ارام :يهخمنون وٍحترمنون آلاخنسًٍ وٍخمحنزون بناللوف والكُاطنت  tولنديهم ػنعوز اًجنايي

ججاه اإلاؼكالث الصخـُت لصمالئهم.
 الال ام :الخمحز بالقُام بواجااتهم .. -القيااد ً:ندزكون بنان اإلاظنؤولُت والفنسؾ اإلاخاحنت إلاسكنصهم فني القُنادة  ،وَعلمنون أن أفلنل هسٍقنت

لغسض قواعد ألاخالقُاث في مىظماتهم هو جقدًم اإلاثال وهم ًواقون ما ًلتزمون ب .
. -السامآلة واملآلنىياات ٌ:عملنون علنى حماًنت وبىناء طنمعت اإلاىظمنت ومعىوٍناث موظفيهنا بمؼنازكتهم فني

جحقُق الاحترام للجمُع.
  .املحاسابة :هنم مظنؤولون شخـنُا عنً أخالقُناث قنسازاتهم وكنرلك عنً قنسازاث مظناعديهم وٍجنب أنهىنوه بنان هنره القواعند ألخالقُناث اإلاهىنت ًجنب ان ال جانون أطنحرة لند القُناداث العلُنا منً ؤلادازة أو
مظناعديهم بنل ًجنب أن ًنخم هقلهنا وإًـنالها إلنى أفنساد اإلاىظمنت علنى مخخلنف منواقعهم وان خونوة إًـنال
هره القواعد هو في الوس الخالُت وهره ما هجدها في قواعد وأخالقُاث عمل ): (Stevens
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 -.1خلق قواعد ألاخالقُاث باإلايؼوزاث والوزابق الت حعوى للموظف.
 -.2القُام ببرام جدزٍبُت حول الالتزام باألخالقُاث.
 -3ؤلاػساف على اإلاوظفحن والولب منهم ؤلاػنساف علنى آلاخنسًٍ (جمنال حظنحن الخسامني ،و عاند ؤلالن أبنو
عیاغ ،2012 ،ؿفحت )122
 : 3أخالقیات أعمال الصناعة الفندقية للسياحة الآلاملية

أخرث أهمُت اإلادوهت العاإلایت ألخالقیاث الظیاحت بالتزاید اإلاوسد طىویا مىر اهوالقتها في عام 1999
منً عاؿنمت حؼنیلي فني أمسیانا الجىوبینت .وأوضن هابنب مىظمنت الظنیاحت العاإلاینت فني اللجىنت الدابمنت فني
الجمعیت العامت لألمم اإلاخحندة أهن قندجم جسجمنت اإلادوهنت إلنى  35لغنت فني جمینع أهحناء العنالم .كمنا أن اإلاصیند
مً الدول أؿاحذ حعخمد في حؼسیعاتها الظیاحیت على ما وزد في هره اإلادوهنت باعخاازهنا مسجعینت عاإلاینت،
وأداة مهمنت إلزػناد وجوجُن عملینت جونوز ؿنىاعت طنیاحیت قابمنت علنى قواعند الخىمینت اإلاظنخدامت.كمنا أن
اإلادوهنت ألاخالقینت للظنیاحت حظنخمد قوتهنا منً بظناهت هسحهنا للقاضني الظنیاحیت حین أن اإلانواد العؼنسة
الت حؼال محخویاتها ألاطاطیت جمثل مجموعت مخااملت مً الخعلیماث الت جقود إلى بىاء ؿىاعت طیاحیت
عاإلایننت جدظننم باإلاظننؤولیت الاجخماعیننت والخظاطننیت الثقافیننت والخعامننل السفیننق مننع الایئننت والعىایننت
الاقخـنادیت.ومنً أجنل حعصینص الالتنزام بعخالقیناث ألاعمنال الظنیاحیت وججناوش آلازناز الظنلایت لألوؼنوت
الظنیاحیت والابخعناد عنً النسوح الاهتهاشٍنت فني الخعامنل منع اإلاعویناث الوایعینت والایئینت والاجخماعینت
والثقافیت والاقخـنادیت ،فقند عملنذ مىظمنت الظنیاحت العاإلاینت علنى حؼنكیل لجىنت ألاخالقیناث الظنیاحیت

العاإلاینت وهندف حؼنكیل اللجىنت إلنى (مدوهنت العاإلاُنت دا الظنُاحت )1999 ،الاهخمنام Committee on
 Ethiques Tourismبتنروی اإلادوهنت العاإلاینت ألخالقیناث الظنیاحت وجقینیم ومخابعنت مند التنزام الندول
والخاوماث بخوایق اإلاواد واللوابح الوازدة فيها .كما جم حؼكیل فسیق عمل إلاظاعدة الدول والخاوماث في

جمیع أهحاء العالم في جوكیح وجفظحر الاىود والـیغ الت جلمىتها اإلادوهت17
وحتى جخاامل معویاث ما جلمىخ اإلادوهت العاإلایت ألخالقیاث الظیاحت ،فقد أؿاح مً اللسوزي جحدید

اإلااادا الوازدة في لوابح ومواد هره اإلادوهت.
املاد ألاولى :مساهمة السیاحة ي ثحقیق الحفاهم والاح رام املحبادل ود املجحمآلات وال آلىل ،ومن

هذا املنطلق فئنه یحم الال ام ما یلي:
 الدظامح والاحترام للخىو في العقابد الدیيیت والثقافیت وألاخالقیت .وهرا یقخطي مساعاة الخقالید

والعاداث الاجخماعیت والثقافیت لجمیع ألامم واإلاجخمعاث.
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 اوسجام ألاوؼوت الظیاحیت مع الخقالید والعاداث وألاعساف الظابدة في الدول اإلالیفت
 حعلنیم وجندزیب العناملحن فنني ألاوؼنوت الظنیاحیت علننى احتنرام أطنالیب حینناة وأذوا الظنیاح

القادمحن لالدانهم.
 جوفحر الخمایت وألامً للظیاح والصواز وممخلااتهم.
 یخعنحن علنى الظنیاح والنصواز عندم خنس القنواهحن اإلاعمنول بهنا فني الندول اإلالنیفت والابخعناد عنً
ألافعنال ؤلاجسامینت والاججناز بناإلاواد اإلامىوعنت مثنل اإلاخندزاث وألاطنلخت وآلازناز اإلاظنسوقت وأػناال

الخیاة البریت الىادزة واإلاحمیت.
 كنسوزة حعسینف الظنیاح والنصواز باإلاخناهس الصنخیت وألامىینت والخـنسف الالبنق حیالهنا (مدوهنت
العاإلاُت دا الظُاحت ،1999 ،ؿفحت )4
املااد الثانیاة :الحآلامال ما السایاحة كاددا لحآلمیاق ال اآلىر الاذاج لادي ألافازاد والجماعاات وهاذا

یحطلب:
 العىایت والاهخمام بالراث هظسا ألن الظیاحت جسجاى بالساحت والاطخجمام والترویح عً الىفع.
 جعكید اإلاظاواة بحن السجل واإلاسأة في ألاوؼوت والخدماث الظیاحیت.
 مىع أي ػال مً أػاال الاطنخغالل وخاؿنت ؤلاطناءاث الجيظنیت واطنخغالل ألاهفنال فني ألاوؼنوت

الظیاحیت.
 أن جخلمً اإلاىاهج الخعلیمیت أهمُت الظیاحت مً الجواهب الاقخـادیت والثقافیت وؤلاوظاهیت.
 حصجیع الظفس والظیاحت للغایاث الصخیت والخعلیمیت والثقافیت والدیيیت.
املاد الثالثة :الحدكید على عناصز الحنمیة السیاحیة املسحدامة وی رثب على هذه املاد ما یلي:
 حمایت خـابف ومعویاث الایئت الوایعیت لخلایت احخیاجاث ألاجیال القادمت.
 إعوناء ألاولوینت ألػناال الخىمینت الظنیاحیت التن جنؤدي إلنى ؿنیاهت اإلانوازد وألاػناال الایئینت الىنادزة
وخاؿت اإلاوازد اإلاابیت وموازد الواقت والابخعاد عً اإلاؼازیع اإلاىخجت للىفایاث وآلازاز الظلایت على

الایئت.
 الالتزام بالقدزاث العملیت والواقاث الاطدیعابیت للمواقع الظیاحیت.
 اإلاحافظت على الىظم ؤلایاولوجیت والخىو الایولوجي وألاهوا البریت اإلاعسكت للخوس
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املاد الزابآلة :املحافظة على ال راث الثقا ي إلانسان جآلحبر املىارد السیاحیة خاصة ثلك املزثبطة
اال راث الثقاا ي إلانساان

ازء مان ال اراث اململاى للب ازیة مآلااء ما اح ارام حقاى مالكيهاا مان

الدول والجماعات وألافزاد.
وهرا یخولب اعخماد وجىفیر طیاطاث وأوؼوت طیاحیت جعخر بالخظناان أهمُنت احتنرام التنرار الفنن
والثقافي وؤلاوظاوي والعمل على ؿیاهت اإلاااوي واإلاواقع ألازسیت والخازیخیت وألاماكً اإلاقدطت.كما یجب
أن جـناح هنره اإلااناوي الثقافینت واإلاواقنع الترازینت جنصء ال یخجنصأ منجن عملینت الخخونیى الظنیاحي

اإلاظخدام.
املاد الخامسة :الحدكید على م اركة املجحمآلات املحلیة ي مكخسبات الحنمیة السیاحیة وی رثب

على هذه املاد ما یلي:
 دم ومؼازكت الظاان اإلاحلیحن في البنرام وألاوؼنوت واإلاؼنازیع الظنیاحیت لالطنخفادة منً اإلاىنافع
الاقخـادیت والاجخماعیت والثقافیت واإلاـاحات لها
 العمنل علنى حؼنغیل ألایندي اإلاحلینت فني اإلاؼنازیع وألاوؼنوت الظنیاحیت وجنوفحر البنرام الخدزیبینت

واإلاهازاث لخعهُلها لفسؾ العمل الظیاحیت اإلاخاحت.
 ؤلاهخمنام با زناز الایئینت اإلاترجانت علنى عملیناث الاطندثماز وجونویس اإلاؼنازیع وخاؿنت فني اإلاىناهق

الخظاطت للخغحراث الایئیت.
 حعمینق الخنواز اإلاخواؿنل منع اإلاجخمعناث اإلاحلینت فني كنل منا یخعلنق باألوؼنوت واإلاؼنازیع الظنیاحیت
الخالیت واإلاظخقالیت (مدوهت العاإلاُت دا الظُاحت ،1999 ،ؿفحت )5

املاد السادسة :ال امات أصحال ألاعمال ثجاه املهن السياحية :
جؤكد هره اإلاادة على أهمُت قیام أصخا ألاعمال واإلاهً الظنیاحیت بنااللتزام بعخالقیناث اإلاهىنت الظنیاحیت

مً خالل آلاحي:
 التنزام بخنوفحر اإلاعلومناث اإلاوكنوعیت والخقیقینت للظنیاح والنصواز وأن جانون ػنسون الخعاقند منع
الصبنابً والعمنالء واضنخت ومفهومنت خاؿنت منا یخعلنق منهنا بالظنفس وبنسام النسحالث وألاطنعاز

وجودة الخدماث اإلاقدمت.
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 الالتنزام بالخعناون منع اإلاظنؤولحن الخانومیحن لخنوفحر ألامنً والظنالمت والخماینت الصنخیت والخعكند
مً طالمت الوعام والؼسا اإلاقدم للظیاح والصواز مع كسوزة أخر الخیوت لخعنویم الصبنابً فني
حالت ؤلاخالل بؼسون الخعاقد معهم
 الالتزام بئػاا الىواحي الثقافیت والسوحیت للظیاح وجوفحر الفسؾ لها إلامازطت ػعابسهم الدیيیت

خالل طفسهم وجىقلهم.
 إلنصام الخاومناث والظنلواث اإلاحلینت بنئعالم مواهىيهنا بالـنعوباث واإلاخنناهس التن یمكننً أن

یواجهوها في حاالث ألاشماث والووازا.
 التنزام الصنخافت ووطنابل ؤلاعننالم وخاؿنت اإلاخخــنت بالظننفس والظنیاحت بخنوفحر اإلاعلومناث
الـادقت وألامیىت عً ألاحدار الت یمكً أن جؤزس على اوظیابیت الخسكت الظیاحیت
املاد السابآلة :الال ام حقى ألافزاد والجماعات ي السیاحة والسفز ینطلق الاهحمام بهذه املاد من

الحقابق الحالیة:
 جمیع الظاان لهم حق الخمخع باإلاوازد الظیاحیت العاإلایت ولهرا یجب الالتزام باإلاظاواة بحن جمیع

ألاجىاض وألاعساف في هرا الاججاه.
 الالتزام بحقو ألافساد والجماعناث فني الخـنول علنى إجناشاث دوزینت مدفوعنت ألاجنس اهونال ا منً

الالتزام باإلاادة  24مً ؤلاعالن العالي لخقو ؤلاوظان.
 الالتنزام بدظنهُل وحصنجیع الظنیاحت العابلینت وطنیاحت الانا والولانت وكاناز الظنً وأصنخا
ؤلاعاقت

املاد الثامنة :الال ام حزیة ثنقل السیاح والزوار:
حعخبنر حسینت الخىقنل داخنل الندول الظنیاحیت وفیمنا بُنهنا منً حقنو ؤلاوظنان ألاطاطنیت ،ولهنرا فنئن

الالتزام ألاخالقي بماادا حسیت الخسكت والخىقل یترجب عليها ما یلي:


الالتزام بقواعد القاهون الدولي والدؼسیعاث الوهىیت الت جلمً حسیت الخسكت والاهخقال للظیاح
والصواز داخل حدود الدول وعبر الخدود الدولیت لها وذلك حظب ما جىف عليها اإلاادة )  ( 13مً
ؤلاعنالن العنالي لخقنو ؤلاوظنان ،ویترجنب علنى ذلنك أیلنا عندم الخمیحنز فني اإلاعاملنت بنحن ألافنساد
والجماعناث بغنم الىظنس عنً جيظنیاتهم وأعنساقهم وأؿنولهم (مدوهنت العاإلاُنت دا الظنُاحت،
 ،1999ؿفحت )6

:
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 الالتزام بحسیت اجـال الظیاح والنصواز بالاعثناث الدبلوماطنیت اإلامثلنت لهنم وذلنك وفنق الاجفاقیناث
الدبلوماطنیت اإلاعمنول بهنا .ویترجنب علنى ذلنك جنوفحر وطنابل الاجـنال الظنسیعت واإلایظنسة الداخلینت

والخازجیت على حد طواء.
 الالتزام بظسیت الایاهاث الصخـیت واإلاعلوماث الخاؿت بالظیاح والصواز.
 الالتزام باإلجساءاث ؤلادازیت اإلایظسة الوظنیابیت الخسكنت الظنیاحت وكنمان حسینت الظنفس والاهخقنال

بدون معوقاث وذلك وفق ما جىف عليها الاجفاقیاث اإلاوقعت بحن الدول.
 الالتزام بخوفحر العمالث العاإلایت القابلت للخحویل والالشمت لخغویت جاالیف الظفس والاهخقال.
املاد الحاسآلة :الال ام حقى الآلاملود واملقاولود ي صناعة السیاحة:
جخلمً هره اإلاادة العدید مً الالتزاماث ألاخالقینت فني الخعامنل منع العمنال واإلاظنخخدمحن واإلاقناولحن فني

ؿىاعت الظیاحت والت أبسشها:
 كمان الخقو ألاطاطیت للعاملحن بعجس والعاملحن لخظابهم الخاؾ.
 الالتنزام بخنوفحر عوامنل الاطنخقساز النوظیفي للعناملحن فني ألاوؼنوت الظنیاحیت وجقندیم السعاینت

الاجخماعیت لهم.
 الالتنزام بالظننماح للمقنناولحن واإلاظنندثمسیً ،وخاؿننت أصننخا اإلاؼننازیع الـنغحرة واإلاخوطنوت،

بالعمل في ألاوؼوت اإلاخخلفت للقوا الظیاحي بعیدا عً الخعقیداث والقیود القاهوهیت وؤلادازیت.
 حصنجیع جانادل الخبنراث والخجناز بنحن ؤلادازینحن والعناملحن فني ألاوؼنوت الظنیاحیت فني الندول

اإلاخخلفت.
 التنزام الؼنسكاث الظنیاحیت العاإلاینت( مخعنددة الجيظنیاث )بعندم اطنخغالل قوتهنا لفنسق هُمىتهنا
علنى الواقنع الثقنافي والاجخمنايي بعػناال مـنوىعت .كمنا أن عليهنا اإلاظناهمت فني جحقینق الخىمینت

اإلاحلیت بعیدا عً اإلااالغت في جحویل أزباحها إلى الخازج.
املاد الآلاشز :الال ام خنفیذ مبادا املدونة ألاخالقیة:
إن جىفیر اإلااادا ألاخالقیت الوازدة في اإلادوهت العاإلایت ألخالقیاث الظلو الظیاحي یعخمد على الخعناون
بنحن جمینع ألافنساد والجماعناث واإلاؤطظناث اإلاعىینت بـنىاعت الظنیاحت .ولهنرا فنئن جواینق هنره اإلاانادا

یخولب ما یلي:
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 التزام أصخا ألاعمال الظیاحیت في القواعحن العام والخاؾ بالخيظیق والخعاون فیما بحن هم

لخىفُر هره اإلااادا ومساقات جوایقها بؼال فعال.
 التزام أصخا ألاعمال الظیاحیت بدوز اإلاؤطظاث العاإلایت وعلى زأطها مىظمت الظیاحت العاإلایت
واإلاىظمناث الظنیاحیت غحنر الخاومینت بمساعناة قواعند القناهون الندولي وؤلاعنالن العنالي لخقنو

ؤلاوظان.
 التزام أصخا ألاعمال بئحالت أیت خالفاث أو مىاشعاث فیما بحن هم بخـوؾ جفظحراث اإلادوهت
العاإلایت ألخالقیاث الظیاحت إلى اللجىت العاإلایت ألخالقیاث الظیاحت للىظنس والفـنل فُن (مدوهنت
العاإلاُت دا الظُاحت ،1999 ،ؿفحت )7
: 4أخالقیات أعمال الصناعة الفندقية ي الجزابز
جح نندد أخالقُ نناث أعم ننال الـ ننىاعت الفىدقُ ننت حظ ننب ق نناهون زق ننم  01-99م ننؤز ف نني  19زمل ننان ع ننام
 1419اإلاواف ننق ً 6ى نناًس ط ننىت ً ،1999ح نندد القواع نند اإلاخعلق ننت بالفىدق ننت ًح نندد ه ننرا الق نناهون القواع نند
اإلاخعلق ن ننت بالفىدق ن ننت الت ن ننى له ن ننا ؿ ن ننلت بحق ن ننو وواجا ن نناث الفى ن نندقى والصب ن ننون وبى ن نناء واط ن ننخغالل اإلاؤطظ ن نناث
الفىدقُت.
يهدف هرا القاهون خاؿت الى :
 حماًت وجحدً وجووٍس وجسقُت القوا الفىدقى، جحظحن هوعُت الخدماث الفىدقُت، وكع أخالقُاث مهىُت وإزطاء قواعد لليؼان الفىدقى- 1-4حقى و الال امات الفندقي
1-1-4حقى الفندقي  :أصحال الفناد ( الجسٍدة السطمُت  ،1999 ،ؿفحت )5
 ًحق للفىدقى أن ًوالب بدظبُق عىد الدجص كماها لدفع زمً الخدماث اإلاولوبت ًحق للفىدقى حجص كل شي ء ًحلسه الصبون كلمان لدفع اإلاالغ اإلاظخحق مقابل الخدماث اإلاقدمت لالا إذا كان اإلاالغ الواجب دفع لـاحب الفىد مظخحقا مً هسف آخس غحر الصبون.
 للفىنندقي الخ ننق ف ننى فح ننف ألاػ ننُاء الت ن حظ ننلم ل ن إلً ننداعها كم ننا ل ن الخ ننق أن ًوال ننب بوك ننعها ف ننى علا ننتمغلقت او مخخومت.
 للفىدقي حق زفم ألاػُاء اإلالاًقت أو الت ًس أه غحر قادز على حماًتها ًحق للفىدقي زفم الصبون« مجلة املقزيزي للدراسات الاقحصادًة واملالية  ،اإلاجلد  ، 3العدد  ، 2جوان »2019
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 إذا لم ًقال ألاطعاز اإلاعمول بها في اإلاؤطظت الفىدقُت، إذا كان ًحمل أمخعت ملاًقت أو كان مسفوقا بحُوان، إذا كان قد جم هسده طابقا مً قال اإلاؤطظت الفىدقُت، إذا كان الًحمل وزُقت زطمُت جثبذ هوٍخ ًحق للفىدقي فسخ العقد فى الخاالث آلاجُت : جـسف غحر البق مً الصبون، مسق معد ًحمل الصبون وجخم معاًيخ قاهوها، إذا أدخل الصبون إلى اإلاؤطظت الفىدقُت أي حُوان أو أي شخف غحر معنى بالعقد دون إػعاز الفىدقيجلتزم اإلاؤطظاث الفىدقُت باكخخا جعمحن على كل ألاخواز اإلاسجاوت باليؼان والاطخغالل الفىدقي.جخلننع اإلاؤطظنناث الفىدقُننت إلج نساء جـننيُف الننى زجننب وفقننا للمعنناًحر والؼننسون الت ن جحنندد عننً هسٍننقالخىظُم ( الجسٍدة السطمُت  ،1999 ،الـفحاث )9-5
 2-1-4إل مات الفندقي ً :ل م أصحال الفناد ما ًلي:
 ًلتزم بخوفحر الهدوء للصبون فى كل أماكً اإلاؤطظت الفىدقُت ًلتزم الفىدقى باللااقت فى معاملت الصبون وإهالع على الىظام الداخلى للمؤطظت الفىدقُت ًلتننزم الفىنندقي بنناحترام جمُننع الالتزامنناث وٍاننون مظننؤوال أًلننا فننى حالننت ؤلاهمننال.غحر اهن ٌعفننى مننًاإلاظننؤولُت إذا وفننس للصبننون خنندماث ممازلننت او أحظننً منهننا فننى هفننع الخننازٍ وهفننع اإلاىوقننت.وٍخكفل
الفىدقي باإلاـازٍف الىاجمت عً هرا الخادًل بما فى ذلك جالفت الىقل
 ًلتزم الفىدقي بلمان طالمت وأمً الصبون وأمخعخن الصخـنُت وألاػنُاء التنى ًودعهنا فنى اإلاؤطظنتالفىدقُت وجوابعها.
 ًاننون الفىنندقى مظننؤوال عننً اللننسز اإلاترجننب علننى وفنناة الصبننون أو الجننسوح الىاجمننت عننً حننادر وقننعلن ن داخ ننل اإلاؤطظ ننت الفىدقُ ننت الت ننى ًق ننُم فيه ننا أو اإلاساف ننق الخابع ننت له ننا أو ف ننى أي ما ننان ًق ننع جحن ننذ
مظؤولُخ
 ًاون الفىدقي مظؤوال عً كل كنسز هناج عنً حالنت وفناة الصبنون أو جلنسزه هدُجنت جىناول منعكوالثأو مؼنسوباث قندمذ لن  ،إال إذا زبنذ أن الوفناة ال عالقننت لهنا بهنره اإلانعكوالث واإلاؼنسوباث أو أن هننره
اإلاعكوالث واإلاؼسوباث كاهذ ؿالخت لالطتهال بدون أي خوس.
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 عل ننى الفى نندقي قا ننول إً نندا أغ نساق الصب ننون كالوز ننابق الهام ننت وألاػ ننُاء الثمُى ننت واإلاا ننالغ اإلاالُ ننت ف ننىخصٍىت اإلاؤطظت الفىدقُت مقابل وؿل ًحمل اطم اإلاود وهاُعت الشيئ وقُمخ .
ًلتزم الفىدقى باطخقاال أي شبون بمؤطظخ دون جمُحز مانى على الجيع أو العىـس أو الدًً. جلت ننزم اإلاؤطظ نناث الفىدقُ ننت بخعلُ ننق أط ننعاز الخ نندماث اإلاقدم ننت بؼ ننال ٌظ ننهل قساءته ننا بم ننا فيه نناالخ نندماث والسط ننوم وك ننرا الىظ ننام ال ننداخلى للمؤطظ ننت ،الط ننُما عل ننى مظ ننخو ما ننان الاط ننخقاال
وداخننل كننل الغسفً.جننب عليهننا الخـننسٍح الننى الظننلواث اإلاعىُننت بمظننخوٍاث أطننعاز الخنندماث الت ن
جواقها خالل الظىت.
جلتزم اإلاؤطظناث الفىدقُنت بمظنك بواقناث اطنخعالمُت عنً الصبنابً ،وجقندم هنره الاواقناث عىندأي جفخِؽ جقوم ب مـال ألامً
جلتننزم اإلاؤطظننت الفىدقُننت اإلاـننىفت أو غحننر اإلاـننىفت بئزطننال ػننهسٍا الننى ؤلادازة اإلاالفننت بالظننُاحتمركسة إحـابُت جاحن على الخـوؾ عدد الصبابً وجيظُاتهم ومدة إقامتهم
 جلتزم اإلاؤطظت الفىدقُت بئعداد فاجوزاث جاحن فيها مخخلف الخندماث اإلاقدمنت للصبنون فني ػنالاطني أو زمنصي ،جخلنمً التنرقُم الدظلظنلي النري ًجنب أن ًظهننس فني ألاؿنل واليسنخت ،باإلكننافت
إلى اطم اإلاؤطظت وجـيُفها وزقم سجلها الخجازي.
جلتننزم اإلاؤطظنناث الفىدقُننت بنناحترام قواعنند الىظافننت والصننخت العمومُننت وقواعنند ألامننً والخماًننتكد الخسابق وفقا لألحاام الدؼسَعُت الظازٍت اإلافعول ( الجسٍدة السطمُت  ،1999 ،ؿفحت )10
 ًجن ننب علن ننى كن ننل مؤطظن ننت فىدقُن ننت أن جقن ننوم بخخـن ننُف أجىحن ننت او واجهن نناث فن نني أمن نناكً بن ننازشةللجمه ن ننوز ،حع ن ننسق فيه ن ننا عُى ن نناث م ن ننً مخخل ن ننف الـ ن ننىاعاث الخقلُدً ن ننت وخ ن نسابى وؿ ن ننوز ألام ن نناكً
الظُاحُت اإلاخواجدة عبر الترا الوهن .
 ًخع ننحن عل ننى اإلاؤطظ ننت الفىدقُ ننت وك ننع س ننجل احخجاج نناث جح ننذ جـ ننسف الصب ننون وٍا ننون ب ننازشاومسقما وموقعا مً هسف ؤلادازة اإلاالفت بالظُاحت.
-2-4حقى و الال امات الن ًل:
1-2-4حقى الن ًل ( الجسٍدة السطمُت  ،1999 ،ؿفحت )6
جخقادم الخقو اإلاظخحقت للفىدقي ججاه الصبون وفقا ألحاام اإلاادة  312مً القاهون اإلادوي.فى كل الخاالث ،للصبون حق الخمخع بالهدوء داخل اإلاؤطظت الفىدقُت.الًلتزم الصبون بدفع أي مالغ اذا أػعس الفىدقي بئلغاء الدجص على أقصيى جقدًس فى :« مجلة املقزيزي للدراسات الاقحصادًة واملالية  ،اإلاجلد  ، 3العدد  ، 2جوان »2019
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 مىخـف نهاز الُوم الري ًفترق فُ ػغل ألاماكً إلادة ال جخعد ًومحن، ًوم واحد قال جازٍ ػغل ألاماكً إلقامت جتراوح بحن زالزت ( )3وطاعت ( )7أًام، زالزت ( )3أًام قال جازٍ ػغل ألاماكً إلقامت جفو مدتها طاعت ()7أًام.الًلتننزم الصبننون بنندفع أي مالننغ إذا أػننعس الفىنندقي بئلغنناء الدجننص علننى مجموعننت مننً الغننسف ًفننو عننددها%20مً طعت ؤلاًواء ؤلاجمالُت للمؤطظت الفىدقُت على أقصيى جقدًس :
 ًومان ( )2قال جازٍ ػغل ألاماكً إلادة ال جخعد ًومحن، زالزت ( )3أًام قال جازٍ ػغل ألاماكً إلقامت جتراوح بحن زالزت ( )3وطاعت ( )7أًام. طاعت ( )7أًام قال جازٍ ػغل ألاماكً إلقامت جفو مدتها طاعت ( )7اًام.الًلتزم الصبون بدفع أي مالغ للفىدقي عىد مغادزج ألاماكً قال اهتهاء مدة العقد إذا أهلع الفىدقي علنىهِخ على أقصيى جقدًس :
 مىخـف نهاز ًوم اإلاغادزة باليظات للعقد الري لم ًاق على نهاًخ طو ًومحن (.)2 ًوم واحد قال ًوم اإلاغادزة باليظات للعقد الري لم ًاق على نهاًخ طو طاعت ( )7أًام. زالزت ( )3أًام قال ًوم اإلاغادزة باليظات لعقد بقُذ على نهاًخ أكثرمً طاعت ( )7اًام.اإلاادةً: 34حنق للصبنون زفنم أًنت خدمنت غحنر موابقنت لخلنك التنى عسكنها علُن الفىندقي مظناقا ووقنع عليهنا
اخخُازه
-2-2-3ال امات الن ًل
ًاون الصبون مظؤوال عً كنل كنسز فعلنى ًلخنق الفىندقى خنالل الفتنرة اإلاخعاقند عليهنا او جنصء منهنا عىندماالٌؼغل ألاماكً وفقا للعقد الفىدقي.
ًلتزم الصبون بدظدًد الفاجوزاث مقابل الخدماث التى قدمتها ل اإلاؤطظت الفىدقُت.ًخعحن على الصبون إخواز الفىدقى بمجسد علم بخلف شيئ مملو ل أو جخسٍا أو طسقخ .حظننقى بالخقننادم دعننو الصبننون كنند الفىنندقى باهقلنناء طننخت ( )6أػننهس ابخننداء مننً ًنوم مغادزجن اإلاؤطظننت
الفىدقُت.
ًلتزم الصبون باحترام الىظام الداخلى للمؤطظت الفىدقُت.ً-لتزم الصبون ،في حالت عدم ججدًد العقد ،بئخالء ألاماكً عىد اهتهاء اإلادة اإلاخفق عليها.
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ٌعخبننر عنندم إخننالء ألامنناكً مننً قاننل الصبننون بعنند اهتهنناء هننره اإلانندة كؼننغل حعظننفى وإخننالال بالىظننام العننام.
وفنى هننره الخالنتً ،ننعمس وكُننل الجمهوزٍنت ،بىنناء علنى هلننب الفىنندقي  ،بناإلخالء بنناللجوء النى القننوة العمومُننت
وذلك دون اإلاظاض بعحاام اإلاادة . 94
.5الخاثمة:
إن محـالث هره الالتزامناث ألاخالقینت فني ؿنىاعت الظنیاحت جخجظند فني أػناال الخفناوة واللنیافت التن
جحیى بالخدماث اإلاـاحات لهره الـىاعت الت جووزث مفاهُمها العاإلایت وجحولنذ هحنو اعخاازهنا ؿنىاعت
خدماث كیافت
باإلاقنام ألاول بانل منا جحملن ویترجنب عليهنا منً معناوي الترحینب وألالفنت واإلانودة والتن عىوانهنا الابدظنامت
الدابمت اإلاسطومت فو عاازاث أهال وطهال،وجاء اهخمام مىظمت الظیاحت العاإلایت اوعااطا للخوج العالي
للمندوهاث ألاخالقینت اإلاخعلقنت بالخعامنل منع اإلاعویناث الخكىولوجینت وجعزحراتهنا الواطنعت والدیىامیكینت علنى

أوؼوت ألاعمال وعالقاتها بالصبابً والعمالء واإلاظتهلكحن.
ومً الجدیس ذكس أهمُت القواهحن والدؼسیعاث الظیاحیت الت جـدزها الدولت بؼعن جىظیم ووكع
كوابى للعمل الظیاحي في الجصابس ،كسوزة التزام أصخا

الفىاد وكاالث الظُاحت و الاطفاز

واإلاؤطظاث الظُاحُت ألاخس مثل اإلاواعم والاطتراحاث الظیاحیت ومساكص الصواز واإلاخاحف وغحرها
بخوایق بىود أخالقیاث اإلاهىت والالتزام بخواُق القواهحن ألاخالقُت اإلاهىت الت جوش على العاملحن ،ألن
هرا القوا مً أكثر القواعاث حظاطیت وجعزسا بالظلو ألاخالقي ،ویعخمد على الصیازاث اإلاخكسزة لرلك
وجب ان ًقدمو للعمُل أقصيى مافي هاقتهم لكظب والب .
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ملخص:
هدقذ الدزاطت بلى الخػسف غلى الػىامل اإلاازسة غلى حىدة غملُت اإلاساحػت الخازحُت للخظاباث
مً وحهت هظس  133مداقظ خظاباث مً والًاث الجىىب الجصاثسي.
جىضلذ الدزاطت بلى غدد مً الىخاثج ؤهمها وحىد غالنت بحن الػىامل ذاث الطلت بمٌخب
اإلاساحػت وحىدة غملُت اإلاساحػت ،وغالنت بحن دوز اإلاىظماث الىؾىُت واإلاهىُت في ؤلاشساف والسنابت غلى
حىدة اإلاساحػت وحىدة غملُت اإلاساحػت .يما ؤوضذ الدزاطت بػسوزة جكػُل دوز اللجان اإلادظاوٍت
ألاغػاء غلى مظخىي اإلاجلع الىؾني للمداطبت ال طُما دوز لجىت مسانبت الىىغُت التي حػخني بػمان
حىدة الخدنُو ،جطيُل مٍاجب اإلاساحػت خظب حىدة زدمت الخدنُو مً نبل لجىت مسانبت الىىغُت
وجؿبُو مساحػت الىظحر جخىلها مٍاجب اإلاساحػت اإلاطىكت حهىٍا في ؤغلى دزحاث جطيُل الجىدة.
الكلماااث املفخا ياات :مداااقظ الخظاااباث ،حااىدة اإلاساحػاات ،مػاااًحر اإلاساحػاات ،الػىاماال اإلاااازسة فااي حااىدة
اإلاساحػت.
جصييف .C12، M42 :JEL

* المؤلف المرسل :د/مراكشي عبد الحميد االيميل Abdelhamid_merrakchi@hotmail.com :
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Abstract:
The study aimed to identify the factors that affect the quality of the
external audit process from the point (133) auditors from the southern
states of Algeria.
The study reached a number of results, the most important of which
were: a relationship between the factors related to the team and the audit
office and the quality of the audit process, Such as the academic and
professional qualification of the audit team members, the independence and
level of the audit team's fees, the size and reputation of the audit office, and
a relationship between the role of national and professional organizations
in supervising and controlling audit quality and the quality of the audit
process. The study also recommended the need to activate the role of the
equal committees at the level of the National Accounting Council, in
particular, the role of the quality control committee which is concerned
with quality assurance audit, the classification of audit offices according to
the quality of the audit service by the quality control committee, and the
application of peer review, quality rating.
Key words: Auditor, Quality of Audit, Audit Standards, Factors
Affecting Audit Quality
JEL Classification Codes: M42, C12

: ملدمت.1
 قاإلاساحؼ ًساعى جىكُر،حػد حىدة اإلاساحػت مؿلبا ؤطاطُا لٍاقت اإلاظخكُدًً مً مهىت اإلاساحػت
 وجسؾب بدازة الشسيت،غملُت اإلاساحػت بإغلى حىدة ممٌىت إلغكاء ؤيبر مطدانُت ممٌىت غلى جهسٍسه
 مما ًخؿلب ؤداء غملُت اإلاساحػت بإغلى حىدة،مدل اإلاساحػت فى بغكاء الثهت غلى نىاثمها اإلاالُت
 ًػمً وقاء، وجسي الخٍىماث واإلاىظماث اإلاهىُت ؤن جدهُو الجىدة غىد جىكُر مهام اإلاساحػت،ممٌىت
 وذلَ مً زالُ ؤلاضداز والخدُحن الدوزي،مهىت اإلاساحػت بمظئىلُاتها ججاه ًاقت ألاؾساف اإلاػىُت
 قػال غً الهىاهحن واإلاساطُم الخىكُرًت والخىظُمُت،إلاػاًحر اإلاساحػت الخازحُت والخإيد مً جؿبُهها
.ذاث الطلت
 ًداوُ اإلاشسع ووشازة اإلاالُت واإلاىظماث الىؾىُت اإلاشسقت غلى مهىت جدنُو،وفي الجصاثس
 خُث، غلى مىايبت ؤلاهخمام الػالمي اإلاخىامي هدى حىدة اإلاساحػت الخازحُت2010  مىر طىت،الخظاباث
.212-183 :  » ص ص2019 جوان،2 العدد، 3 املجلد، مجلت امللريسي للدراصاث الاكخصادًت واملاليت
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نامذ هره ألاؾساف بةضداز ناهىن حدًد ًىظم مهً الخبحر اإلاداطب ومداقظ الخظاباث واإلاداطب
اإلاػخمد ومجمىغت مساطُم جىكُرًت وزالزت بضدازاث للمػاًحر الجصاثسٍت للخدنُو.
وفي مهابل هره اإلاجهىداث ال جصاُ ألابدار والدزاطاث ألاًادًمُت التي جبدث في جدظحن حىدة
اإلاساحػت باغخبازها ؤهم الهػاًا اإلاؿسوخت غلى الطػُدًً ألاًادًمي والخؿبُهي نلُلت حدا في الجصاثس،
لرا طخداوُ هره الدزاطت حظلُـ الػىء غلى ؤهم الػىامل اإلاازسة في حىدة اإلاساحػت الخازحُت مً
وحهت هظس مداقظي الخظاباث في غىء اإلاددداث الدشسَػُت التي جخؿلبها الهىاهحن ،واإلاددداث اإلاهىُت
اإلاسجبؿت بمػاًحر الخدنُو ونىاغد وطلىى وؤزالنُاث اإلاهىتً ،ل ذلَ بظبب شٍادة مظاولُت مداقظ
الخظاباث وشٍادة حجم الػمل الري زجبه غلُه الدشسَؼ الجازي به الػمل.
1.1مشكلت الدراصت والدضاؤالث الفرعيت:
مما طبو جخمدىز بشٍالُت الدزاطت في ؤلاحابت غلى الدظائُ آلاحي:
ما هي العوامل املإثرة على جودة املراجعت الخارجيت في الجسائر مً وجهت هظر محافظي
الحضاباث؟
ولإلحابت غلى هره ؤلاشٍالُت ،جم بدزاج مجمىغت مً الدظائالث الكسغُت الخالُت:
 هل ًازس الخإهُل الػلمي لكسٍو اإلاساحػت ،وزبرجه اإلاهىُت ،وبإلاامه بمػاًحر اإلاساحػت
اإلاخػازف غليها غلى حىدة غملُت اإلاساحػت الخازحُت؟
 هل ًازس حجم مٌخب اإلاساحػت ،طمػخه وشهسجه غلى حىدة غملُت اإلاساحػت؟
 هل ًازس اطخهالُ قسٍو اإلاساحػت وؤحػابه غلى حىدة غملُت اإلاساحػت؟
 هل ًازس دوز اإلاىظماث الىؾىُت واإلاهىُت في ؤلاشساف والسنابت غلى مهىت مساحػت
الخظاباث غلى حىدة غملُت اإلاساحػت؟
2.1فرطياث الدراصت :بىاء غلى الدظائالث الكسغُت ًمًٌ ضُاؾت قسغُاث الدزاطت بشٍلها الػدمي
يما ًلي:
 :0H-1ال ًىحد جإزحر ذو داللت بخطاثُت بحن الخإهُل الػلمي لكسٍو اإلاساحػت ،وزبرجه اإلاهىُت،
وبإلاامه بمػاًحر اإلاساحػت اإلاخػازف غليها وبحن حىدة غملُت اإلاساحػت.
 :0H-2ال ًىحد جإزحر ذو داللت بخطاثُت بحن حجم مٌخب اإلاساحػت ،طمػخه وشهسجه وبحن حىدة
غملُت اإلاساحػت.
مجلت امللريسي للدراصاث الاكخصادًت واملاليت ،املجلد ، 3العدد ،2جوان  » 2019ص ص .212-183 :

381

مراكش ي عبدالحميد (العوامل املإثرة على جودة املراجعت الخارجيت مً وجهت هظر محافظي الحضاباث في الجسائر)

 :0H-3ال ًىحد جإزحر ذو داللت بخطاثُت بحن اطخهاللُت قسٍو اإلاساحػت وؤحػابه وبحن حىدة غملُت
اإلاساحػت.
 :0H-4ال ًىحد جإزحر ذو داللت بخطاثُت بحن دوز اإلاىظماث اإلاهىُت في ؤلاشساف والسنابت غلى مهىت
مساحػت الخظاباث وبحن حىدة غملُت اإلاساحػت.
3.1أهداف الدراصت:
حظعى الدزاطت بلى:
 جىغُذ مكهىم حىدة اإلاساحؼ الخازحُت والػىامل اإلاازسة قيها في غىء الدزاطاث الظابهت التيجىاولذ هرا اإلاىغىع؛
 بُان ؤزاء مداقظي الخظاباث في الجصاثس خىُ الػىامل اإلاازسة في حىدة اإلاساحػت الخازحُت. بُان ؤزاء مداقظي الخظاباث خىُ ألاهمُت اليظبُت للػىامل اإلاازسة في حىدة اإلاساحػتالخازحُت.
.4.1مىهج الدراصت:
مً ؤحل ؤلاحابت غلى طااُ ؤلاشٍالُت والدظائالث الكسغُت والكسغُاث اطخسدم الباخثان اإلاىهج
الىضكي واإلاىهج الخدلُلي في الجاهب الىظسي للدزاطت في خحن اطخلصمذ الدزاطت اإلاُداهُت اغخماد
الباخثان غلى اإلاىهج الهُاس ي الٌمي بكػل اطخسدام ؤلاطخبُان يإداة لجمؼ البُاهاث وجدلُلها بىاطؿت
بسهامج ( )SPSSؤلاضداز  25وبحساء ؤلازخبازاث ؤلاخطاثُت اإلاىاطبت والػسوزٍت.
 .5.1دود الدراصت:
دود مكاهيت :جخمثل الخدود اإلاٍاهُت للدزاطت في مٍاجب مداقظي الخظاباث الػاملت بىالًاث
الجىىب الجصاثسي وهي :ؤدزاز ،بلحزي ،ألاؾىاؽ ،بظٌسة ،بشاز ،جمجراطذ ،جىدوف ،وزنلت ،الىادي
وؾسداًت وقو ناثمت مداقظي الخظاباث اإلاػخمدًً بػىىان وشاؽ .2018
دود زمىيت :جخمثل الخدود الصمىُت للدزاطت في جىنُذ بحساء الدزاطت وبزطاُ ؤلاطخبُاهاث بلى
مكسداث الػُىت والتي ًاهذ زالُ الكترة مً  01دٌظمبر  2018بلى  30مازض .2019
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 .2إلاطار الىظري للدراصت
 .1.2مفهوم جودة املراجعت الخارجيت:
خظي مكهىم حىدة اإلاساحػت باهخمام الجمػُاث اإلاهىُت والباخثحن ،ومؼ ذلَ لم ًدبلىز مكهىم
واضر ومددد لها طىاء في اإلاػاًحر التي ؤضدزتها اإلاىظماث اإلاهىُت ،ؤوفي الدزاطاث التي ؤحساها الباخثىن،
والظبب في ذلَ ٌػىد بلى جبني الباخثحن غدًد اإلادازل .قمنهم مً زبـ بحن حىدة اإلاساحػت والهىاثم
اإلاالُت ومنهم مً زبـ بحن حىدة اإلاساحػت واخخماُ ايدشاف اإلاساحؼ لألزؿاء والؿش في الهىاثم إلاالُت
والخهسٍس غنها ،ومنهم مً زبـ بحن اإلاساحػت وبحن مدي بلتزام اإلاساحؼ باإلاػاًحر اإلاهىُت اإلاػمىُ بها .وقُما
ًلي ؤهم الخػازٍل التي وزدث بشإن مكهىم حىدة اإلاساحػت.
ٌػخبر حػسٍل  DeAngelo, L.E.في 1981ؤ مً الخػازٍل الساثدة لجىدة اإلاساحػت .وحاء في هرا
الخػسٍل ؤن حىدة اإلاساحػت هي جهُُم الظىم لإلخخماُ اإلاشترى بإن ًهىم مساحؼ ما وفي آن واخد
بايدشاف ألازؿاء الجىهسٍت في الىظام اإلاداطبي للػمُل وبيشس هره ألازؿاء (DeAngelo Linda
) .Elizabeth, 1980, p. 186ومً هرا الخػسٍل ًدبحن ؤن حىدة اإلاساحػت ججمؼ بحن الٌكاءة اإلاهىُت
للمساحؼ الخازجي (ندزة بيدشاف ألازؿاء) وبحن اطخهالله (ندزة الخبلُـ غً هره ألازؿاء).
وحػخبر  DeAngelo, L.E.في 1981ب ؤن ايدشاف ألازؿاء الجىهسٍت ؤو ؤوحه الهطىز في الىظام
اإلاداطبي ،ومهاومت غؿىؽ الػمُل مً ؤحل ؤلاغالن غً هره الخاالث ،مً اإلاصاًا ؤلانخطادًت التي
ًدههها مػُاز اطخهالُ اإلاساحؼ .وبطسف الىظس غً الهدزاث الكىُت للمساحؼ الخازجي ،قةن DeAngelo
جكترع ؤن اخخماُ الػثىز غلى ؤلاهتهاًاث في الىظام اإلاداطبي للػمُل بًجابي وزابذ وهرا مً ؤحل
التريحز غلى مظخىي بطخهالُ اإلاساحؼ والري حػسقه غلى ؤهه ؤلاخخماُ الشسؾي بإن جٍىن ألازؿاء
الجىهسٍت اإلاٌدشكت مدل بغالن ووشس مً نبل اإلاساحؼ (DeAngelo Linda Elizabeth1, 1980, pp. 115-
) ،116وبال قماذا ًكُد ايدشاف ألازؿاء؟ قيشس هره اإلاسالكاث هى اإلاهُاض الخهُهي إلاظخىي
اطخهاللُت اإلاساحؼ غً غمُله ).(Pigé Benoît, 2000, p. 136
وفي هكع الظُام ٌػسف  Palmrose, Z. V.في  1988حىدة اإلاساحػت بإنها "مظخىي الخإيُد الري
ًهدمه اإلاساحؼ بػدم اخخىاء الهىاثم اإلاالُت لألزؿاء الجىهسٍت ،وؤهه ًلما يبر هرا اإلاظخىي ًلما دُ غلى
حىدة اإلاساحػت والػٌع صخُذ" )(Palmrose, Z. V, 1988, p. 56
مجلت امللريسي للدراصاث الاكخصادًت واملاليت ،املجلد ، 3العدد ،2جوان  » 2019ص ص .212-183 :

381

مراكش ي عبدالحميد (العوامل املإثرة على جودة املراجعت الخارجيت مً وجهت هظر محافظي الحضاباث في الجسائر)

وخظب  Riadh Manitaفي  2008قةن حىدة اإلاساحػت جددد مً زالُ ندزة اإلاساحؼ الخازجي
غلى ايدشاف ألازؿاء اإلادخملت وحشىهاث الىظام اإلاداطبي للػمُل والخهسٍس غً هره ألازؿاء
والدشىهاث .قجىدة اإلاساحػت هي خاضل الجمؼ بحن حىدة ؤلايدشاف ( )qualité de détectionوحىدة
الخبلُـ (.(Manita Riadh, 2008, p. 191) )qualité révélation
وٍخضر مً الخػازٍل الظابهت بإن مكهىم حىدة اإلاساحػت الخازحُت ًخمدىز خىُ (غىدة غالء
الدًً ضالر مدمىد ،2011 ،ضكدت :)14
 مدي ندزة اإلاساحؼ الخازجي غلى بيدشاف ألازؿاء واإلاسالكاث الجىهسٍت في الىظام اإلاداطبيللػمُل والخهسٍس غنها.
 دزحت الثهت التي ًهدمها اإلاساحؼ الخازجي إلاظخسدمي الهىاثم اإلاالُت مً زالُ دنت اإلاػلىماثاإلاهدمت وزلى الهىاثم اإلاالُت مً ؤًت جدسٍكاث و/ؤو ؤزؿاء حىهسٍت.
 . 2.2دور املىظماث والحكوماث في حعسيس جودة املراجعت الخارجيت:
بن مكهىم حىدة اإلاساحػت مً وحهت هظس الهُئاث اإلاشسقت غلى اإلاساحػت ًىدزج غمً اإلاكهىم
الدشؿُلي لجىدة اإلاساحػت ،وطِخم اطخػساع هرا اإلاكهىم غلى مظخىي حملت مً الهُئاث اإلاهىُت
للمساحػت.
 .1.2.2املعهد ألامريكي للمحاصبين اللاهوهيين:
بظبب ؤلاهخهاداث التي واحهتها اإلاهىت غهب بقالض  28مً بحن  30شسيت مً شسًاث ؤلانساع
الػاملت في مىخطل الظبػُىاث مً الهسن اإلااض ي في والًت ًالُكىزهُا في الظىت الخالُت مباشسة
لخطىلها غلى جهازٍس مساحػت هظُكت ( )Unqualified Audit Reportمً مساحعي خظاباتها والتهدًد
بالخدز ل الخٍىمي في جىظُم اإلاهىت والسنابت اإلاباشسة غليهاً ،ان لصاما غلى اإلاهخمحن بمهىت اإلاساحػت
الهُام بةحساءاث طسَػت ججىب اإلاهىت الخدزل الخٍىمي وحظهم في اطترداد اإلاهىت لظمػتها ومٍاهتها خُث
جم جإطِع لجىت جابػت للمػهد ألامسٍٍي للمداطبحن الهاهىهُحن ( American Institute of Certified
 )Public Accountants, AICPAفي غام  1974وهي لجىت غسقذ باطم ( )Holton Committeeلدزاطت
زنابت الجىدة .هخج غً ؤغماُ هره اللجىت وشس ناثمت بػىاضس زنابت الجىدة وؤغُكذ الطبؿت السطمُت
غلى هره الهاثمت في وشسة مػُاز اإلاساحػت ( )Statement on Accounting Standards 4, SAS 4التي
388
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ؤزطذ حجس ألاطاض لخؿىٍس بسهامج مساحػت الىظحر ؤو الصمُل "( "Peer Review Programالػبد هللا
زٍاع والػلعي وهُب ،2007 ،ضكدت .)34
زم نام الا AICPAفي طبخمبر  1977بةوشاء نظم مٍاجب اإلاساحػت ،ولهرا الهظم شػبخان ،قإما
ألاولى قخػم اإلاٍاجب التي جمازض غملها ؤمام هُئت ألاوزام اإلاالُت ( Securities and Exchange
 ،)Commission, SECوؤما الثاهُت قخػم ًاقت اإلاٍاجب ألازسي .وَػد الهظم بمثابت مىخدي لخداوُ آلازاء
اإلاهىُت واإلاػلىماث الكىُت ألن الا ا AICPAلم جًٌ له-نبل ذلَ-ؤي طلؿت جىظُمُت غلى جلَ اإلاٍاجب،
وبرلَ قهد اطتهدف الا AICPAمً وزاء ذلَ جدظحن اإلامازطت الػملُت إلاٍاجب اإلاساحػت مً زالُ
جددًد مخؿلباث اإلامازطت الجُدة للمٍاجب ألاغػاء بالهظم ،وبًجاد هظام للخىظُم الراحي إلاٍاجب
اإلاساحػت مً زالُ الخؿبُو ؤلاحبازي لىظام "مساحػت الصمُل" مسة واخدة ًل زالر طىىاث واطخمساز
السنابت اإلاالثمت لجىدة اإلاساحػت (الػبد هللا زٍاع والػلعي وهُب ،2007 ،ضكدت .)35
وؤوشإ الا AICPAبػد ذلَ الهُئت الىؾىُت لإلخخُاُ في الخهازٍس اإلاالُت ( National Financial
 )Reporting Commission on Fraudulent, NFRCFبهدف بًجاد الىطاثل وألاطالُب اإلاالثمت للخػامل
مؼ وطاثل الؿش وؤلاخخُاُ في بغداد الخهازٍس والهىاثم اإلاالُت ،ونام اإلاػهد ؤًػا بةوشاء اإلاجلع الػام
للسنابت وؤلاشساف ( )oard, POBPublic Oversight Bوالري ٌػد ؤخد اإلاالمذ ألاطاطُت لىظام السنابت
والخدٌم الراحي في مهىت اإلاساحػت .وجىدطس مهام اإلاجلع في السنابت وؤلاشساف غلى اإلاٍاجب التي جصاوُ
غملها ؤمام ( .)SECوللمجلع طلؿت ًلما وحد ؤغػاءه ؤن هىاى جهطحرا في زدمت الطالر الػام يما
ؤن له الخو في بغداد الخهازٍس إلبالؽ هُئت ألاوزام اإلاالُت والٍىهجسض غً ألاوشؿت التي ًصاولها (الػبد
هللا زٍاع والػلعي وهُب ،2007 ،ضكدت )35
وفي هىقمبر مً غام  1979ؤضدز ال ا AICPAبُان خىُ مػاًحر مسانبت الجىدة ( Statement on
 .)Quality Control Standards 1, SQCS1وَػد هرا البُان مسحػا زثِظُا لخٍىًٍ الظُاطاث
وؤلاحساءاث التي جصود مٍاجب اإلاساحػت بخإيُداث مػهىلت بإنها جخىاقو مؼ مػاًحر اإلاساحػت اإلاخػازف غليها
وجلتزم بها (الػبد هللا زٍاع والػلعي وهُب ،2007 ،ضكدت )35
زم نام الا AICPAبةضداز مػُاز اإلاساحػت ( )SAS 25في هىقمبر  ،1979والري خل مدل مػُاز
اإلاساحػت ( )SAS 4الري ضدز في  .1974وٍلصم اإلاػُاز ( )SAS 25مٍاجب اإلاساحػت التي جهىم بإغماُ
اإلاساحػت بدبني هظام زنابت الجىدة مما ًػمً بشٍل مػهىُ بجباع اإلامازطىن للمهىت في مٍاجب اإلاساحػت
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مػاًحر اإلاساحػت اإلاخػازف غليها ،وٍىضر اإلاػُاز ( )SAS 25الػالنت بحن مػاًحر اإلاساحػت اإلاهبىلت غمىما
( )Generally Accepted Auditing Standards, GAASومػاًحر زنابت الجىدة ( Quality Certification
( )Services, QCSالػبد هللا زٍاع والػلعي وهُب ،2007 ،الطكداث )36-35
وفي غام  1996ؤضدزث لجىت مػاًحر اإلاساحػت ( )Accounting Standards Board, ASBالخابػت
لا ا AICPAبُان مػاًحر مسانبت الجىدة ( )SQCS 2وبُان مػاًحر مسانبت الجىدة ( ،)SQCS 3لٍُىها بدًلحن
غً بُان مػاًحر مسانبت الجىدة ( )SQCS 1الطادزة في هىقمبر  .1979بن حىهس ؤلازخالف بحن ()SQCS 1
وبحن ( )SQCS 2و( )SQCS 3هى ؤن البُان الطادزة غام ً 1979دخىي غلى حظػت غىابـ إلاسانبت
الجىدة بِىما ًدخىي البُاهان الطادزان في  1996غلى زمظت غىابـ قهـ (الػبد هللا زٍاع والػلعي
وهُب ،2007 ،ضكدت )36
وفي ؤيخىبس  2002ؤضدز اإلاػهد ألامسٍٍي للمداطبحن الهاهىهُحن ( )AICPAمػُاز اإلاساحػت ( SAS
 )99بػىىان "مساغاة الؿش في مساحػت الهىاثم اإلاالُت" الري ؤيد غلى جدغُم يكاءة اإلاساحؼ في ايدشاف
الؿش والخهسٍس غىه (زخماوي مىس ى وقاجذ طسدوى ،2014 ،الطكداث )186-184
 .2.2.2إلاجحاد الدولي للمحاصبين:
ؤشاز ؤلاجداد الدولي للمداطبحن ( )International Federation of Accountants, IFACبلى مكهىم
حىدة اإلاساحػت مً زالُ اإلاػاًحر آلاجُت:
أ .املعيار الدولي لركابت الجودة (:)ISQC1
اإلاػُاز الدولي لسنابت الجىدة ( )International Standard on Quality Control 1, ISQC1هى
مػُاز لسنابت الجىدة لدي شسًاث اإلاساحػت التي جهىم بمساحػت الهىاثم اإلاالُت وغملُاث الخإيُد ألازسي
والخدماث ذاث الػالنت .خُث ٌشحر هرا اإلاػُاز بلى ؤن هدف مٍاجب وشسًاث اإلاساحػت في جدهُو حىدة
اإلاساحػت ،هى بًجاد هظام لسنابت الجىدة وؤلالتزام به مً ؤحل جصوٍدها بخإيُد مػهىُ قُما ًسجبـ
بامخثاُ الشسيت ومىظكيها للمػاًحر اإلاهىُت واإلاخؿلباث الهاهىهُت والخىظُمُت اإلاػمىُ بها وؤن جٍىن
الخهازٍس الطادزة غً الشسيت ؤو شسًاء الػملُت جلبي ألاهداف اإلاىخظسة منها (زخماوي مىس ى وقاجذ
طسدوى ،2014 ،ضكدت )186
ب .املعيار الدولي لركابت جودة مراجعت اللوائم املاليت ()ISA 220
نام الاا( )IFACفي طبخمبر غام  1981بةضداز مػُاز اإلاساحػت الدولي ( International Standard on
 )Auditing 7, ISA 7بػىىان غبـ حىدة الػمل في اإلاساحػت .يهدف هرا اإلاػُاز بلى جهدًم ؤلازشاداث
311
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الخاضت التي ًجب ؤن ًلتزم بها اإلاساحؼ للخهُد باإلابادت ألاطاطُت الخاضت بخكىٍؼ غمله إلاظاغدًه في
مهمت اإلاساحػت وؤلازشاداث الخاضت باإلحساءاث الظُاطُت التي جخبىاها شسيت اإلاساحػت لخىقحر الهىاغت
اإلاػهىلت بىىغُت اإلاساحػت بطىزة غامت .وفي شهس حىان غام  1994ؤضدز الا IFACاإلاػُاز ()ISA 220
بػىىان السنابت غلى حىدة غملُت اإلاساحػت والري خل مدل اإلاػُاز الدولي (( )ISA 7حبران مدمد غلي،
،

 ،2010ضكدت  )20خدد هرا اإلاػُاز الهدف مً اإلاساحػت اإلاخمثل في جؿبُو بحساءاث زنابت الجىدة
زالُ غملُت اإلاساحػت ،هره ؤلاحساءاث جهدم للمساحؼ غماها مػهىال بإن غملُت اإلاساحػت جمخثل للمػاًحر
اإلاهىُت واإلاخؿلباث الهاهىهُت والخىظُمُت اإلاؿبهت ،وؤن جهسٍس اإلاساحؼ الطادز مالثم ،آزرا باإلغخباز
ؤلازخالف في بِئت الػمل (زخماوي مىس ى وقاجذ طسدوى ،2014 ،ضكدت )186
 .3.2.2املىظمت الدوليت لألجهسة العليا للركابت املاليت العامت واملحاصبت:
ؤشازث اإلاىظمت الدولُت لألحهصة الػلُا للسنابت اإلاالُت الػامت واإلاداطبت ( International
 )Organization of Supreme Audit Institutions, INTOSAIهره اإلاىظمت بلى مكهىم وؤهمُت حىدة
اإلاساحػت في ظل اغخبازاث زاضت بالهُئاث الخابػت للهؿاع الػام ،مً زالُ اإلاػُاز الدولي لألحهصة الػلُا
للسنابت اإلاخػلو بسنابت حىدة اإلاساحػت بالهؿاع الػام وهى مػُاز غبـ الجىدة غلى مساحػاث اإلاػلىماث
اإلاالُت الخازٍسُت ( .)International Standards of Supreme Audit Institutions 1220, ISSAI 1220
يهدف هرا اإلاػُاز ،الري حسي جؿبُهه غلى الكتراث الىانػت بػد  15دٌظمبر  ،2009بلى جدهُو حىدة
اإلاساحػت في ظل اخترام مػاًحر زنابت الجىدة ،والتزام ؤغػاء قسٍو اإلاساحػت باإلاخؿلباث ألازالنُت الخابػت
لل ا INTOSAIواإلاخؿلباث ألازالنُت الىؾىُت التي حظسي غلى مساحعي الهؿاع في بِئت مػُىت ،وهرا ما
ًدغم حىدة ؤداء اإلاساحػحن في جهدًس اإلاساؾس والهُام بةحساءاث ؤزسي ذاث غالنت بإداء مظاولُاتهم في
بغداد الخهازٍس (غىدة غالء الدًً ضالر مدمىد ،2011 ،ضكدت )37
 .4.2.2معهد املحاصبين اللاهوهيين باهجلترا وويلس لركابت جودة عمليت املراجعت:
ًان مً ؤهم دواقؼ جىظُم بسهامج مسانبت حىدة ألاداء اإلانهي في بسٍؿاهُا حػدًل هظام الشسًاث في
غام  .1989وًان مً ؤطباب الخػدًل ؤن جٍىن ؤخٍام هظام الشسًاث ميسجمت مؼ اللىاثذ التي ؤضدزتها
اإلاجمىغت ألاوزوبُت ،ومنها الالثدت الثامىت اإلاخػلهت بالسنابت غلى مٍاجب اإلاساحػت (الؿامدي طالم بً
،

غلي و خظام بً غبدا إلادظً الػىهسي ،2005 ،ضكدت  )189خُث نام مػهد اإلاداطبحن الهاهىهُحن
بةهجلترا ووٍلص( )Institute of Chartered Accountants in England and Wales, ICAEWبةغداد بسهامج
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لسنابت حىدة ألاداء اإلانهي في غام  1991والري ؤنسجه وشازة الخجازة والطىاغت واإلالصم إلاٍاجب اإلاساحػت.
جمثلذ ؤهم الػىاضس التي وزدث في هرا البرهامج :ؤلاطخهالُ ،الجزاهت اإلاهىُت ،نبىُ الػمالء واطخمسازٍت
الػالنت بهم ،الخدزٍب والخؿىٍس اإلانهي ،الكدظ الدازلي ،ؤلالتزام بشسوؽ الدسجُل ،ؤلاطدشازة وججىب ما
ند ًادي بلى غدم مىغىغُت ألاداء (ؤبى هحن بًاد خظً خظحن ،2005 ،ضكدت )55
 .5.2.2ئصهاماث الدول العربيت:
نامذ غلى مظخىي الىؾً الػسبي يال مً هُئت اإلاداطبت واإلاساحػت لدوُ مجلع الخػاون في
الخلُج الػسبي ()Gulf Cooperation Council Accounting and Auditing Organization, GCCAAO
والهُئت الظػىدًت للمداطبُحن الهاهىهُحن ( Saudi Organization for Certified Public Accountants,
 ،)SOCPAزالُ الظىىاث الهلُلت اإلااغُت بةوشاء نظم زاص بمسانبت حىدة ؤداء مٍاجب اإلاساحػت
واإلاداطبت الػاملت في اإلاىؿهت ومً ؤهم الىهاؽ التي زيصث غليها جلَ ألانظام وغؼ نىاهحن ججبر الشسًاث
اإلاظاهمت غلى حؿُحر مساحػيها ًل قترة شمىُت (الخىٍجسي غلي غبد السخمان و والىاقػابي خظحن مدمد،
 ،2008ضكدت )220
ومً زالُ الظابو ًخضر ؤن مكهىم حىدة اإلاساحػت مً وحهت هظس الهُئاث اإلاهىُت للمساحػت،
ًخمثل في ؤلالتزام باإلاػاًحر اإلاهىُت ومجمل اإلاخؿلباث الهاهىهُت والخىظُمُت التي جدٌم اإلامازطت اإلاهىُت،
ومػاًحر ألاداء باليظبت لألقساد بمٍاجب وشسًاث اإلاساحػت.
.6.2.2ئصهاماث دولت الجسائر:
في ظل ؤلاججاه الدولي اإلاخىامي إلطخػماُ مػاًحر اإلاساحػت الدولُت ) (ISAؤو الخىاقو مػها غملذ
الجصاثس غلى جؿىٍس مهىت مساحػت الخظاباث مً ؤحل حػصٍص حىدة اإلاساحػت ،خُث ؤضدز اإلاشسع
الجصاثسي الهاهىن زنم  01-10مازر في  29حىان  ( 2010الهاهىن زنم  01-10و الجسٍدة السطمُت،
ً ،)2010خػلو بمهً الخبحر اإلاداطب ومداقظ الخظاباث واإلاداطب اإلاػخمد ،،وهى الهاهىن الري
يهدف-خظب هظ اإلاادة ألاولى مىه-بلى جددًد شسوؽ ويُكُاث ممازطت مهً الخبحر اإلاداطب ومداقظ
الخظاباث واإلاداطب اإلاػخمد ،وبهرا الهاهىن ؤلغى اإلاشسع الجصاثسي الهاهىن زنم  08-91اإلاازر في 27
ؤقسٍل  1991واإلاخػلو بمهىت الخبحر اإلاداطب ومداقظ الخظاباث واإلاداطب اإلاػخمد .يما ؤضدز اإلاشسع
الجصاثسي ،جبػا لهرا الهاهىن ،مجمىغت مساطُم جىكُرًت ماززت في ً 27ىاًس طىت  ،2011ؤهمها:
(السطمُت و الػدد )2011 ،07
 اإلاسطىم زنم ً 24-11ددد حشٌُلت اإلاجلع الىؾني للمداطبت وجىظُمه ونىاغد طحره؛311
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 اإلاسطىم زنم ً 25-11ددد حشٌُلت اإلاجلع الىؾني للخبراء اإلاداطبحن وضالخُاجه ونىاغد طحره؛ اإلاسطىم زنم ً 26-11ددد حشٌُلت اإلاجلع الىؾني للؿسقت الىؾىُت إلاداقظي الخظاباث وضالخُاجهونىاغد طحره؛
 اإلاسطىم زنم ً 27-11ددد حشٌُلت اإلاجلع الىؾني للمىظمت الىؾىُت للمداطبحن اإلاػخمدًًوضالخُاجه ونىاغد طحره؛
 اإلاسطىم زنم ً 30-11ددد شسوؽ ويُكُاث ؤلاغخماد إلامازطت مهىت الخبحر اإلاداطب ومداقظالخظاباث واإلاداطب اإلاػخمد؛
 اإلاسطىم زنم ً 31-11خػلو بالشسوؽ واإلاػاًحر الخاضت بمٍاجب الخبحر اإلاداطب ومداقظ الخظاباثواإلاداطب اإلاػخمد.
يما ؤضدزث وشازة اإلاالُت زالزت بضدازاث للمػاًحر الجصاثسٍت للخدنُو ،وهي:
إلاصدار ألاول ( :وزارة املالية)6102 ،
 اإلاػُاز الجصاثسي للخدنُو " 210اجكام خىُ ؤخٍام مهام الخدنُو". اإلاػُاز الجصاثسي للخدنُو " 505الخإيُداث الخازحُت". اإلاػُاز الجصاثسي للخدنُو " 560ألاخدار الالخهت". اإلاػُاز الجصاثسي للخدنُو " 580الخطسٍداث الٌخابُت".إلاصدار الثاوي( :وزارة املالية و رقم )6102 ،051
 اإلاػُاز الجصاثسي للخدنُو " 300جسؿُـ جدنُو الٌشىف اإلاالُت". اإلاػُاز الجصاثسي للخدنُو " 500الػىاضس اإلاهىػت". اإلاػُاز الجصاثسي للخدنُو " 510مهام الخدنُو ألاولُت-ألازضدة ؤلاقخخاخُت". -اإلاػُاز الجصاثسي للخدنُو " 700جإطِع السؤي وجهسٍس الخدنُو للٌشىف اإلاالُت".
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إلاصدار الثالث( :املالية و رقم )602 ،62
 اإلاػُاز الجصاثسي للخدنُو " 520ؤلاحساءاث الخدلُلُت". اإلاػُاز الجصاثسي للخدنُو " 570اطخمسازٍت ؤلاطخؿالُ". اإلاػُاز الجصاثسي للخدنُو " 610اطخسدام ؤغماُ اإلادنهحن الدازلُحن". اإلاػُاز الجصاثسي للخدنُو " 620اطخسدام ؤغماُ زبحر مػحن مً ؾسف اإلادنو".وبطكت غامت قةن ؤلاهخمام بجىدة اإلاساحػت طىاء مً نبل اإلاشسغحن ؤو الهُئاث اإلاهىُت ند ؤزسث
بطكت مباشسة غلى مهىت اإلاساحػت بكػل طً الهىاهحن واإلاساطُم واللىاثذ الخىظُمُت واإلاػاًحر اإلاهىُت،
وهرا بًماها منهم بالدوز اإلاىىؽ باإلاساحػت يألُت مً آلُاث السضد الخازجي في بغكاء اإلاطدانُت والثهت
في الهىاثم اإلاالُت الدوزٍت و/ؤو اإلاسخلُت التي حػدها وجطدزها الشسًاث مدل اإلاساحػت ،والتي حػخبر
الىغاء ألاهم للمػلىماث اإلاالُت التي حػخمد غليها مجمىغت مً ألاؾساف الخازحُت مً ؤحل اجساذ
نسازاتها.
 .3الدراصت امليداهيت:
ًخم جىاوُ الدزاطت اإلاُداهُت مً زالُ غسع ألاطالُب ؤلاخطاثُت اإلاظخسدمت وغسع وجدلُل
البُاهاث التي جم حمػها بىاطؿت الاطخبُان وازخباز الكسغُاث.
 .1.3ألاصاليب إلا صائيت املضخخدمت:
ؤ .ألاطالُب ؤلاخطاثُت الىضكُت :جم خظاب الىطـ الخظابي ،ؤلاهدساف اإلاػُازي ،الخىشَػاث
الخٌسازٍت ،اليظب اإلائىٍت ،ؤغلى وؤدوى بحابت وذلَ باإلغخماد غلى بسهامج (.)SPSS
ب .ازخباز زباث ؤداة الدزاطت ومطدانُتها مً زالُ مػامل اإلاطدانُت ( Reliability
 )Coefficientيسو هبار ؤلكا بذ ًمًٌ ؤلاغخماد غلى هخاثج البدث وؤلاؾمئىان بلى مطدانُتها
غىدما ًصٍد اإلاػامل غلى اليظبت اإلاهبىلت (( )%60الىىاٌظت مدمد ببساهُم ،2006 ،ضكدت
)395
ث .ازخباز ( ،)One-Sample T-Testوند جم اطخسدامه إلزخباز قسغُاث الدزاطت.
 .2.3أداة الدراصت:
جم جطمُم اطخبُان ًدىاطب مؼ مىغىع الدزاطت وؤهداقها ،وذلَ بػد ؤلاؾالع غلى الدزاطاث
الظابهت وألادبُاث الظابهت اإلاخػلهت باإلاىغىع ،وقُما ًلي ؤنظام ؤلاطخبُان:
311
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-

اللضم ألاول :اإلاخؿحراث الدًمىؾساقُت ،وهي الػىامل التي حشمل اإلاظخىي الػلمي ،الخسطظ

الػلمي ،طىىاث زبرة اإلاظخجُب.
-

اللضم الثاويً :مثل مجمىغت الػىامل التي ًكترع ؤن جازس غلى حىدة اإلاساحػت وحشمل:

مجمىغت ألاطئلت مً ( )10-1وجهِع الػالنت بحن الخإهُل الػلمي لكسٍو اإلاساحػت ،وزبرجه اإلاهىُت،
وبإلاامه بمػاًحر اإلاساحػت اإلاخػازف غليها وبحن حىدة غملُت اإلاساحػت ،ومجمىغت ألاطئلت مً ()16-11
وجهِع الػالنت بحن حجم مٌخب اإلاساحػت ،طمػخه وشهسجه وبحن حىدة غملُت اإلاساحػت ،ومجمىغت
ألاطئلت مً ( )25-17وجهِع الػالنت بحن اطخهاللُت وؤحػاب قسٍو اإلاساحػت وبحن حىدة غملُت
اإلاساحػت ،ومجمىغت ألاطئلت مً ( )33-26وجهِع الػالنت بحن دوز اإلاىظماث الىؾىُت واإلاهىُت في
ؤلاشساف والسنابت غلى مهىت مساحػت الخظاباث وبحن حىدة غملُت اإلاساحػت.
نام الباخثان باغخماد محزان جهدًسي وقها إلاهُاض لٍُازث الخماس ي ()Likert Five Points Scale
ألطئلت الهظم الثاوي مً ؤلاطخبُان ،واهؿالنا مىه جم خظاب ؾىُ الكئت وذلَ بخهظُم اإلادي ()4=1-5
غلى غدد الكئاث ( )5ؤي ( ،0.80 =)5 ÷ 4بدُث جٍىن الكئت ألاولى لهُم اإلاخىطـ الخظابي اإلاسجر
هي :مً  1بلى  ،0.80+1وهٌرا باليظبت بلى بهُت اإلاخىطؿاث الخظابُت اإلاسجخت ،زم نام الباخثان
بدظاب وظبت الخإزحر وهي وظبت حػبر غً مدي جإزحر اإلاخؿحر اإلاظخهل غلى اإلاخؿحر الخابؼ وَػبر غنها زٍاغُا
بالطُؿت :وضبت الخأثير = الوصط الحضابي املرجح ÷ أعلى وزن للضإال ،وند جم بغخماد وظبت الخإزحر
 %60اإلاىاقهت للمخىطـ اإلاسجر ( )3مً ؤحل بحساء ازخباز ( ،)One-Sample T-Testخُث طخٍىن
الكسغُت الػدًمت مسقىغت غىد هرا اإلاظخىي ،و الجدوُ (ً )1ىضر مسسحاث اإلاحزان الخهدًسي وقها
إلاهُاض لٍُازث الخماس ي اإلاػخمد في الدزاطت:
جدول  :1ميزان جلدًري وفلا مللياش ليكارث الخماس ي
الوصف
ؾحر مىاقو بشدة
ؾحر مىاقو
مداًد
مساقو
مىاقو بشدة

الوزن
1
2
3
4
5

فئاث املخوصط املرجح
مً  1ئلى 1.80
مً  1.81ئلى 2.60
مً  2.61ئلى 3.40
مً  3.41ئلى 4.20
مً  4.21ئلى 5

وضبت الخأثير
مً  %20ئلى %36
مً  %36.2ئلى %52
 %52.2ئلى %68
 %68.2ئلى %84
مً  %84.2ئلى %100

وصف الخأثير
طعيف جدا
طعيف
مخوصط
مرجفع
مرجفع جدا

املصدر :مً بغداد الباخثان.
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 .3.3مجخمع وعيىت الدراصت امليداهيت:
ًخٍىن مجخمؼ الدزاطت مً مداقظي الخظاباث اإلاػخمدًً بػىىان وشاؽ  2018في ًل مً
والًاث :ؤدزاز ،بلحزي ألاؾىاؽ ،بظٌسة ،بشاز ،جمجراطذ ،جىدوف ،وزنلت ،الىادي وؾسداًت ،والبالـ
غددهم  181مداقظ ،ؤما الػُىت قهي جخٍىن مً  133مداقظ وهى ما ًمثل  %73.48مً مجخمؼ
الدزاطت ،وذلَ بػد بنطاء  48مكسدة لػدم جىقس بسٍد بلٌترووي زاص بها .وند ًان نُاض جلَ
الػىامل وؤزسه غلى حىدة اإلاساحػت الخازحُت مً وحهت هظس مداقظي الخظاباث قهـ وذلَ الزجباؾهم
بشٍل وزُو ومظاولُتهم اإلاباشسة غلى جدهُو حىدة اإلاساحػت ،والجدوُ (ً )2بحن جىشَؼ مكسداث
مجخمؼ وغُىت الدزاطت:
جدول  :2مجخمع وعيىت الدراصت
الوالًت
أدرار ألاغواط
املجخمع
العيىت

ئليزي بضكرة

بشار

جمنراصذ

جىدوف

وركلت

الوادي

غرداًت

جكرار

4

13

3

29

11

2

1

63

29

26

%

2.21

7.18

1.66

16.02

6.08

1.10

0.55

34.81

16.02

14.36

جكرار

3

7

1

22

7

2

0

45

24

22

%

2.26

5.26

0.75

16.54

5.26

1.50

33.83

18.05

16.54

املصدر :مً بغداد الباخثان باإلغخماد غلى مهسز زنم  002الطادز غً وشازة اإلاالُت في  09حاهكي  2018اإلاددد لهىاثم
اإلاهىُحن اإلاسجلحن في حداوُ اإلاجلع الىؾني إلاداقظي الخظاباث بػىىان وشاؽ .2018

وبهدف الىضىُ بلى الىخاثج الخاضت بالدزاطت ،جم جىشَؼ ؤلاطخبُان غبر البرًد ؤلالٌترووي
إلاكسداث الػُىت ،واإلاػخمد منها لؿاًاث البدث والخدلُل  87اطخبُان قهـ ؤي  %65.41مً مجمىع
 133مكسدة ،والجدوُ الخالي ًبحن زطاثظ وطماث غُىت الدزاطت:
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جدول  :3جوزيع أفراد العيىت ضب املخغيراث الدًموغرافيت
الركم

املخغير

01

املضخوى الخعليمي

02

صىواث الخبرة

03

الخخصص العلمي

الفئت
اللِظاوع
ماطتر /ماحظخحر
ديخىزاه
املجموع
>5
]]10-5
≤ 10
املجموع
مداطبت
مالُت
آزس
املجموع

الخكرار
62
18
07
87
12
44
31
87
13
69
5
87

الخكرار اليضبي
71.3
20.7
8
100
13.8
50.6
35.6
100
14.94
79.31
5.75
100

املصدر :مً بغداد الباخثان باإلغخماد غلى مسسحاث بسهامج SPSS
ًىضر الجدوُ ( )3ؤن ؾالبُت غُىت الدزاطت هم مً خملت "لِظاوع" بذ بلؿذ وظبتهم
(ً ،)%71.3لي ذلَ وظبت ؤقساد الػُىت مً خملت "ماطتر/ماحظخحر" و"الديخىزاه" ،مما ٌػني ؤن ؤؾلب
اإلاشازيحن هم مً اإلاساحػحن اإلاهىُحن الرًً حػخبر اإلاساحػت اإلاطدز ألاطاس ي لدزلهم ،مما طُػكي غلى
هخاثج الدزاطت هىغا مً اإلاهىُت.
يما ًىضر الجدوُ ( )3ؤن حل ؤقساد الػُىت هم مً ؤصخاب جسطظ اإلاالُت واإلاداطبت بىانؼ
( ،)%94.25مما ًصٍد مً قسص الخطىُ غلى بحاباث مهىُت خىُ الػىامل اإلاازس ة في حىدة غملُت
اإلاساحػت.
يما ًبن الجدوُ ( )3ؤًػا ؤن ؾالبُت غُىت الدزاطت هم ممً جصٍد زبرتهم الػملُت غً زمع
( )5طىىاث ،خُث بلؿذ وظبتهم ( ،)%86.2وهرا ٌشحر بلى ازجكاع مظخىي الخبرة اإلاُداهُت لديهم ألامس
الري ًمًٌ ؤن ًسدم ؤهداف الدزاطت بلى خد يبحر.
 .4.3جحليل هخائج البياهاث واخخبار الفرطياث:
 .1.4.3ئخخبار ثباث وصدق إلاصخبيان:
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ؤحسي الباخثان ازخباز زباث ؤداة الدزاطت ومطدانُتها مً زالُ مػامل اإلاطدانُت "يسو هبار
ؤلكا" لٍل مدىز مً مداوز ؤلاطخبُان ،وٍبن الجدوُ ( )4هخاثج هرا ؤلازخباز والتي جدُ غلى وحىد
مػامالث زباث يبحرة ودالت بخطاثُا ،وبالخالي ضدم وزباث ؤلاطخبُان.
جدول  :4هخائج اخخبار ثباث وصدق محاور إلاصخبيان
املخغيراث
الػىامل اإلاسجبؿت بالخإهُل الػلمي واإلانهي لكسٍو اإلاساحػت
الػىامل اإلاخػلهت بذجم وطمػت وشهسة مٌخب اإلاساحػت
الػىامل اإلاخػلهت باطخهاللُت وؤحػاب قسٍو اإلاساحػت
الػىامل اإلاخػلهت بدوز اإلاىظماث الىؾىُت واإلاهىُت في ؤلاشساف
والسنابت غلى مهىت اإلاساحػت
مخغيراث الدراصت مجخمعت

Cronbach's
Alpha
كيمت ألفا
0.698
0.854
0.806

ألاصئلت

عدد
الفلراث

10-01
16-11
25-17

10
06
09

33-26

08

0.912

33-01

33

0.938

املصدر :مً بغداد الباخثان باإلغخماد غلى مسسحاث بسهامج SPSS
 .2.4.3ئخخبار الفرطياث:
الفرطيت ألاولى :ال ًىحد جإزحر ذو داللت بخطاثُت بحن الخإهُل الػلمي لكسٍو اإلاساحػت ،وزبرجه
اإلاهىُت ،وبإلاامه بمػاًحر اإلاساحػت اإلاخػازف غليها وبحن حىدة غملُت اإلاساحػت.
عرض وجحليل البياهاث:
جم نُاض هره الكسغُت باإلغخماد غلى ألاطئلت ( )10-1مً ؤطئلت الهظم الثاوي مً ؤلاطخبُان
يما هي مىضخت في الجدوُ ( ،)5وَػسع الجدوُ ( )6جدلُل ؤزاء اإلاظخجُبحن خىُ ألاطئلت اإلارًىزة،
وهي غىامل جخػلو باإلااهالث الػلمُت واإلاهىُت لكسٍو اإلاساحػت وبُان ما بذا ًان لها جإزحر غلى حىدة
غملُت اإلاساحػت ؤم ال وماهي دزحت هرا الخإزحر باليظبت لٍل غامل وباليظبت إلاجمىع غىامل اإلاخؿحر؟
وحاءث الىخاثج يما ًلي:
 ًتراوح اإلاخىطـ الخظابي اإلاسجر لجمُؼ قهساث اإلاخؿحر ألاوُ بحن ( 3.13و )4.90وهي نُم ؤيبر مًالىطـ الخظابي اإلاكترع للدزاطت ( ،)3يما ؤن وظب الخإزحر لكهساث اإلاخؿحر جسواخذ بحن (84.2
و )98وهي وظب جإزحر مسجكػت حدا بةطخثىاء الكهسة ( )9التي حاءث وظبت جإزحرها مخىطؿت
(.)62.6
318
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 وبلـ اإلاخىطـ الخاطبي اإلاسجر لكهساث اإلاخؿحر ألاوُ مجخمػت ( )4.53وهى ؤيبر مً الىطـالخظابي اإلاكترع للدزاطت ( ،)3يما حاءث وظبت جإزحر اإلاخؿحر مسجكػت حدا بذ بلؿذ (،)90.68
وهرا ًدُ غلى ؤن اإلاظخجُبحن ًوافلون بشدة غلى ؤن الػىامل اإلاسجبؿت بالخإهُل الػلمي واإلانهي
لكسٍو اإلاساحػت لها جإزحر مرجفع جدا غلى حىدة غملُت اإلاساحػت.
وللخإيد مً صخت هره الىدُجت اطخسدم الباخثان ازخباز ( )One-Sample T-testاإلابحن في
الجدوُ ( ،)7بذ هجد مً مؿالػت الىخاثج ؤن مظخىي الداللت ٌظاوي ( )0.000وهي ؤنل مً مظخىي
اإلاػىىٍت ( )0.05اإلاػخمدة مً نبل الباخثحن ،وبالخالي هسقؼ الكسع الػدمي وههبل بالكسع البدًل ،ؤي
"هىاى جإزحر ذو داللت بخطاثُت بحن الخإهُل الػلمي لكسٍو اإلاساحػت ،وزبرجه اإلاهىُت ،وبإلاامه بمػاًحر
اإلاساحػت اإلاخػازف غليها وبحن حىدة غملُت اإلاساحػت".
جدول  :5العوامل املرجبطت بالخأهيل العلمي واملنهي لفريم املراجعت
الركم

1

2

3

4

5

الضإال

امللاًيط

موافم
بشدة

موافم

الخإهُل الػلمي اإلاىاطب ألغػاء
قسٍو اإلاساحػت ًازس بًجابا غلى
حىدة غملُت اإلاساحػت.
خطىُ ؤغػاء قسٍو اإلاساحػت غلى
شهادة مهىُت في مساحػت الخظاباث،
قػال غً الخإهُل الػلميً ،ازس
بًجابا غلى حىدة غملُت اإلاساحػت.
جمخؼ ؤغػاء قسٍو اإلاساحػت بسبراث
ومهازاث في مجاالث ؤزسي ؾحر
اإلاداطبت واإلاساحػت ًازس بًجابا غلى
حىدة غملُت اإلاساحػت.
بلتزام ؤغػاء قسٍو اإلاساحػت بهىاغد
وآداب وطلىيُاث اإلاهىت ًازس بًجابا
غلى حىدة غملُت اإلاساحػت.
جسطظ ؤغػاء قسٍو اإلاساحػت في
اليشاؽ الري جمازطه الشسيت مدل
اإلاساحػت ًازس بًجابا غلى حىدة

جكرار

75

12

%

86.2

13.8

جكرار

77

10

%

88.5

11.5

جكرار

70

17

%

80.5

19.5

جكرار

73

14

%

83.9

16.1

محاًد

غير
غير
موافم
موافم
بشدة

جكرار

48

18

12

9

%

55.2

20.7

13.8

10.3
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غملُت اإلاساحػت.
6

7

8

9

10

اإلاػسقت الٍاقُت ألغػاء قسٍو
اإلاساحػت بمػاًحر اإلاداطبت واإلاساحػت
الدولُت والجصاثسٍت جازس بًجابا غلى
غملُت حىدة اإلاساحػت.
مشازيت ؤغػاء قسٍو اإلاساحػت في
الخدزٍب والخإهُل اإلاظخمسًٍ،
والػلمُت
اإلاهىُت
والىدواث
اإلاخسططت جازس بًجابا غبى حىدة
غملُت اإلاساحػت.
بلتزام ؤغػاء قسٍو اإلاساحػت
باللىاثذ الهاهىهُت والخىظُمُت
الظاثدة ًازس بًجابا غلى حىدة
غملُت اإلاساحػت.
اطخػاهت قسٍو اإلاساحػت ببػؼ
مىظكي الشسيت مدل اإلاساحػت ممً
جخىاقس لديهم الخبرة الٍاقُت
والخإهُل اإلاىاطب ًازس طلبا غلى
حىدة غملُت اإلاساحػت.
ندزة قسٍو اإلاساحػت غلى مىاحهت
الػؿىؾاث مً ؤي ؾبُػت ًاهذ
التي ند جددر ؤزىاء غملُت اإلاساحػت
ًازس بًجابا غلى حىدة غملُت
اإلاساحػت.

جكرار

76

11

%

87.4

12.6

جكرار

78

9

%

89.7

10.3

جكرار

38

35

12

2

%

43.7

40.2

13.8

2.3

جكرار

14

23

19

22

%

16.1

26.4

جكرار

51

36

%

58.6

21.8

25.3

41.4

املصدر :مً بغداد الباخثان باإلغخماد غلى مسسحاث بسهامج SPSS
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جدول  :6جحليل أراء املشاركين ول العوامل املخعللت بالخأهيل العلمي والعملي لفريم املراجعت
ركم الضإال
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ألاصئلت مجخمعت

إلاهحراف
املعياري
0.347
0.321
0.399
0.370
1.036
0.334
0.306
0.781
1.256
0.495
0.337

الوصط
الحضابي
4.86
4.89
4.80
4.84
4.21
4.87
4.90
4.25
3.13
4.59
4.53

أعلى
كيمت
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

أدوى
كيمت
4
4
4
4
2
4
4
2
1
4

وضبت
الخأثير
97.2
97.8
96
96.8
84.2
97.4
98
85
62.6
91.8
90.68

جرجيب درجت
الاهميت
4
2
6
5
9
3
1
8
10
7

وصف
الخأثير
مسجكؼ حدا
مسجكؼ حدا
مسجكؼ حدا
مسجكؼ حدا
مسجكؼ حدا
مسجكؼ حدا
مسجكؼ حدا
مسجكؼ حدا
مخىطـ
مسجكؼ حدا
مرجفع جدا

املصدر :مً بغداد الباخثان باإلغخماد غلى مسسحاث بسهامج SPSS
جدول  :7هديجت ئخخبار الفرطيت ألاولى
( )Tاملحضوبت
42.425

Sig.2-tailed
0.000

هديجت الفرطيت العدًمت
مرفوطت

املصدر :مً بغداد الباخثان باإلغخماد غلى مسسحاث بسهامج SPSS
الفرطيت الثاهيت :ال ًىحد جإزحر ذو داللت بخطاثُت بحن حجم مٌخب اإلاساحػت ،طمػخه ،شهسجه
وبحن حىدة غملُت اإلاساحػت.
عرض وجحليل البياهاث:
جم نُاض هره الكسغُت باإلغخماد غلى ألاطئلت ( )16-11مً ؤطئلت الهظم الثاوي مً ؤلاطخبُان
يما جظهس في الجدوُ ( .)8وَػسع الجدوُ ( )9جدلُل ؤزاء اإلاشازيحن في غُىت الدزاطت خىُ الظخت ()06
غىامل اإلاخػلهت بذجم وشهسة وطمػت مٌخب اإلاساحػت اإلادزحت في ؤلاطخبُان وبُان ما بذا ًان لها جإزحر
غلى حىدة غملُت اإلاساحػت ؤم ال وماهي دزحت هرا الخإزحر باليظبت لٍل غامل وباليظبت إلاجمىع غىامل
اإلاخؿحر؟ وحاءث الىخاثج يما ًلي:
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 ًتراوح اإلاخىطـ الخظابي اإلاسجر لجمُؼ قهساث اإلادىز الثاوي بحن ( 3.07و )3.71وهي نُم ؤيبرمً الىطـ الخظابي اإلاكترع للدزاطت ( ،)3يما حاءث وظب جإزحر الكهساث ()13( ،)15
و( )16مسجكػت وبلؿذ غلى الترجِب ( )73.2( )74.2و( ،)68.8بِىما ؤظهسث الكهساث ذواث
ٍألانام ( )12( ،)11و( )14جإزحرا مخىطؿا ،خُث بلؿذ وظب الخإزحر غلى الترجِب (،)67.8
( )67.6و(.)61.4
 وبلـ اإلاخىطـ الخاطبي اإلاسجر لكهساث اإلاخؿحر الثاوي مجخمػت ( )3.44وهى ؤيبر مً الىطـالخظابي اإلاكترع للدزاطت ( ،)3يما حاءث وظبت جإزحر اإلادىز الثاوي مسجكػت خُث بلؿذ
( ،)68.83وهرا ًدُ غلى ؤن اإلاظخجُبحن ًوافلون غلى ؤن الػىامل اإلاسجبؿت بذجم وطمػت
وشهسة مٌخب اإلاساحػت لها جأثير مرجفع غلى حىدة غملُت اإلاساحػت.
وللخإيد مً صخت هره الىدُجت ؤحسي الباخثان ازخباز ( )One-Sample T-testيما ًخضر مً
الجدوُ ( ،)10بذ هالخظ ؤن مظخىي الداللت ٌظاوي ( )0.000وهي ؤنل مً مظخىي اإلاػىىٍت ()0.05

وبالخالي هسقؼ الكسع الػدمي وههبل بالكسع البدًل ،ؤي "هىاى جإزحر ذو داللت بخطاثُت بحن
حجم مٌخب اإلاساحػت ،طمػخه ،شهسجه وبحن حىدة غملُت اإلاساحػت".
جدول  :8العوامل املرجبطت بحجم وصمعت وشهرة مكخب املراجعت
الركم

11

12

13

111

غير
موافم
بشدة
8

الضإال

امللاًيط

موافم
بشدة

موافم

محاًد

غير
موافم

جمخؼ مٌخب اإلاساحػت بالشهسة
وبالظمػت الخظىت ًازس بًجابا
غلى حىدة غملُت اإلاساحػت.
غدم وحىد دغاوي نػاثُت
مسقىغت غد مٌخب اإلاساحػت
ًازس بًجابا غلى حىدة غملُت
اإلاساحػت.
بزجباؽ مٌخب اإلاساحػت بإخد
مٍاجب وشسًاث اإلاساحػت
الػاإلاُت (ؤلاهخماء ألخد الٌباز)
ًازس بًجابا غلى حىدة غملُت

جكرار

18

27

21

13

%

20.7

31

24.1

14.9

9.2

جكرار

14

29

24

16

4

%

16.1

33.3

27.6

18.4

4.6

جكرار

23

31

16

14

3

%

26.4

35.6

18.4

16.1

3.4
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اإلاساحػت.

14

15

16

الدجم الٌبحر إلاٌخب اإلاساحػت
مً خُث غدد اإلاساحػحن وغدد
الػمالء ومظخىي جىظُمه
وججهحزاجه ًازس بًجابا غلى حىدة
غملُت اإلاساحػت.
جىظُل ًىادز ماهلت وذوي
يكاءة غالُت في مساحػت
الخظاباث مً نبل مٌخب
اإلاساحػت ًازس بًجابا غلى حىدة
غملُت اإلاساحػت.
اإلاىاقظت بحن مٍاجب اإلاساحػت
ًازس بًجابا غلى حىدة غملُت
اإلاساحػت.

جكرار

9

25

26

10

17

%

10.3

28.7

29.9

19.5

11.5

جكرار

27

29

16

9

6

%

31

33.3

18.4

10.3

6.9

جكرار

11

42

15

12

7

%

12.6

48.3

17.2

13.8

8

املصدر :مً بغداد الباخثان باإلغخماد غلى مسسحاث بسهامج SPSS
جدول  :9جحليل أراء املشاركين ول العوامل املخعللت بحجم وصمعت وشهرة مكخب املراجعت
ركم الضإال
11
12
13
14
15
16
ألاصئلت مجخمعت

الوصط
الحضابي
3.39
3.38
3.66
3.07
3.71
3.44
3.44

إلاهحراف
املعياري
1.233
1.102
1.139
1.169
1.210
1.128
0.88483

أعلى
كيمت
5
5
5
5
5
5

أدوى
كيمت
1
1
1
1
1
1

وضبت
الخأثير
67.8
67.6
73.2
61.4
74.2
68.8
68.83

جرجيب درجت
ألاهميت
4
5
2
6
1
3

وصف
الخأثير
مخىطـ
مخىطـ
مسجكؼ
مخىطـ
مسجكؼ
مسجكؼ
مسجكؼ

املصدر :مً بغداد الباخثان باإلغخماد غلى مسسحاث بسهامج SPSS
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جدول  :10هديجت ئخخبار الفرطيت الثاهيت
( )Tاملحضوبت
4.645

Sig.2-tailed
0.000

هديجت الفرطيت العدًمت
مرفوطت

املصدر :مً بغداد الباخثان باإلغخماد غلى مسسحاث بسهامج SPSS
الفرطيت الثالثت :ال ًىحد جإزحر ذو داللت بخطاثُت بحن اطخهاللُت قسٍو اإلاساحػت ،ؤحػابه وبحن
حىدة غملُت اإلاساحػت.
عرض وجحليل البياهاث:
جم نُاض هره الكسغُت باإلغخماد غلى ألاطئلت ( )25-17مً ؤطئلت الهظم الثاوي مً ؤلاطخبُان
يما جظهس بالجدوُ ( ،)11في خحن ٌػسع الجدوُ ( )12جدلُل ؤزاء اإلاظخجُبحن في غُىت الدزاطت خىُ
الدظػت ( )09غىامل التي ؤدزحذ في ؤلاطخبُان ،والتي جخػلو باطخهاللُت وؤحػاب قسٍو اإلاساحػت وبُان ما
بذا ًان لهره الػىامل جإزحر غلى حىدة غملُت اإلاساحػت ؤم ال وماهي دزحت هرا جإزحر ًل غامل غلى خدة
وباليظبت لػىامل اإلاخؿحر مجخمػت؟ وحاءث الىخاثج يما ًلي:
 ًتراوح اإلاخىطـ الخظابي اإلاسجر لجمُؼ قهساث اإلاخؿحر الثالث بحن ( 3.40و )4.43وهي نُم ؤيبرمً الىطـ الخظابي اإلاكترع للدزاطت ( ،)3بةطخثىاء الكهسة ( )9التي حاء مخىطـ خظابها
اإلاسجر ( ،)2.92يما ونػذ وظب جإزحر قهساث اإلاخؿحر الثالث بحن اإلاخىطـ واإلاسجكؼ حدا،
ُ
ظهس الجدوُ ( )11ؤن وظبت جإزحر الكهسة ( )17بلؿذ ( ،)88.6بِىما حاءث وظب جإزحر
خُث ً ِ
الكهساث ()18( ،)20( ،)19( ،)25( ،)24و( )23مسجكػت ،خُث ًاهذ ()73.8( ،)75( ،)80.6
( )71( ،)72.8و( )70.2غلى الخىالي ،بِىما ؤظهسث الىخاثج وظبت جإزحر مخىطؿت باليظبت
للكهسجحن ( )22و( )21وهما غلى الترجِب ( )68و(.)58.4
 وبلـ اإلاخىطـ الخاطبي اإلاسجر لكهساث اإلاخؿحر الثالث مجخمػت ( )3.66وهى ؤيبر مً الىطـالخظابي اإلاكترع للدزاطت ( ،)3يما حاءث وظبت جإزحر اإلاخؿحر الثالث مسجكػت خُث بلؿذ
( ،)73.16وهرا ًدُ غلى ؤن اإلاظخجُبحن ًوافلون غلى ؤن الػىامل اإلاخػلهت باطخهاللُت
وؤحػاب قسٍو اإلاساحػت لها جأثير مرجفع غلى حىدة غملُت اإلاساحػت.
وللخإيد مً صخت هره الىدُجت ؤحسي الباخثان ازخباز ( )One-Sample T-testيما ًخضر مً
الجدوُ ( ،)13بذ هجد مً مؿالػت الىخاثج ؤن مظخىي الداللت حظاوي ( )0.000وهي ؤنل مً مظخىي
111
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اإلاػىىٍت ( )0.05وبالخالي هسقؼ الكسع الػدمي وههبل بالكسع البدًل ،ؤي "هىاى جإزحر ذو داللت
بخطاثُت بحن اطخهاللُت قسٍو اإلاساحػت وؤحػابه وبحن حىدة غملُت اإلاساحػت".
جدول  :11العوامل املخعللت باصخلالليت وأحعاب فريم املراجعت
الركم

17

18

19

20

21

الضإال

امللياش

موافم
بشدة

موافم

محاًد

جمخؼ ؤغػاء قسٍو اإلاساحػت
اإلاىغىغُت
بالجزاهت،
وؤلاطخهاللُت ًازس بًجابا غلى
حىدة غملُت اإلاساحػت.
وحىد غالنت شخطُت بحن غػى
ؤو ؤيثر مً ؤغػاء قسٍو اإلاساحػت
وبدازة الشسيت مدل اإلاساحػت
ًازس طلبا غلى ؤلاطخهاللُت
اإلاؿلىبت في اإلاساحؼ وبالخالي غلى
حىدة غملُت اإلاساحػت.
بنامت غالناث مالُت مً ؤي هىع
ًاهذ بحن غػى ؤو ؤيثر مً
ؤغػاء قسٍو اإلاساحػت وبدازة
الشسيت مدل اإلاساحػت ًازس طلبا
غلى ؤلاطخهاللُت اإلاؿلىبت في
اإلاساحؼ وبالخالي غلى حىدة غملُت
اإلاساحػت.
نبىُ غػى ؤو ؤيثر مً ؤغػاء
قسٍو اإلاساحػت للهداًا ذاث
الهُمت اإلاػخبرة مً الشسيت مدل
اإلاساحػت ًازس طلبا غلى
ؤلاطخهاللُت اإلاؿلىبت في اإلاساحؼ
وبالخالي غلى حىدة غملُت
اإلاساحػت.
جهدًم مٌخب اإلاساحػت الخدماث
ؤلاطدشازٍت للشسيت مدل
اإلاساحػت ًازس طلبا غلى حىدة

جكرار

43

38

6

%

49.4

43.7

6.9

جكرار

18

29

25

غير
موافم

13

غير موافم
بشدة

2

%

20.7

33.3

28.7

14.9

2.3

جكرار

15

42

21

6

3

%

17.2

48.3

24.1

6.9

3.4

جكرار

17

39

19

7

5

%

19.5

44.8

21.8

8

5.7

جكرار

12

18

21

23

13

%

13.8

20.7

24.1

26.4

14.9
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غملُت اإلاساحػت.
22

23

24

25

ؾىُ الكترة الصمىُت التي ًبهى
قيها مٌخب اإلاساحػت مسجبؿا
بالشسيت مدل اإلاساحػت ًازس
طلبا غلى حىدة غملُت اإلاساحػت.
دوزان مٌخب اإلاساحػت (حؿُحر
مٌخب اإلاساحػت) ًازس اًجابا غلى
حىدة غملُت اإلاساحػت.
ًجب ؤن جٍىن الػالنت ؾسدًت
بحن ؤحػاب اإلاساحػت وحىدة غملُت
اإلاساحػت.
جسكُؼ ؤحػاب اإلاساحػت مً نبل
مٌخب اإلاساحػت بهدف الخطىُ
غلى ؤيبر غدد مً الصباثً ًادي
بلى جهلُظ غدد طاغاث غملُت
اإلاساحػت وبالخالي ًازس طلبا غلى
حىدة غملُت اإلاساحػت.

جكرار

18

27

22

12

8

%

20.7

31

25.3

13.8

9.2

جكرار

19

29

23

9

7

%

21.8

33.3

26.4

10.3

8

جكرار

35

26

21

4

1

%

40.2

29.9

24.1

4.6

1.1

جكرار

26

32

15

9

5

29.9

%

36.8

17.2

5.7

10.3

املصدر :مً بغداد الباخثان باإلغخماد غلى مسسحاث بسهامج SPSS
جدول  :12جحليل أراء املشاركين العوامل املخعللت باصخلالليت وأحعاب فريم املراجعت
ركم الضإال
17
18
19
20
21
22
23
24
25
ألاطئلت مجخمػت

الوصط
الحضابي
4.43
3.55
3.69
3.64
2.92
3.40
3.51
4.03
3.75
3.66

إلاهحراف
املعياري
0.622
1.054
0.956
1.067
1.278
1.224
1.180
0.970
1.164
0.67186

أعلى
كيمت
5
5
5
5
5
5
5
5
5

أدوى
كيمت
3
1
1
1
1
1
1
1
1

وضبت
الخأثير
88.6
71
73.8
72.8
58.4
68
70.2
80.6
75
73.16

جرجيب درجت
الاهميت
1
6
4
5
9
8
7
2
3

وصف
الخأثير
مسجكؼ حدا
مسجكؼ
مسجكؼ
مسجكؼ
مخىطـ
مخىطـ
مسجكؼ
مسجكؼ
مسجكؼ
مسجكؼ

املصدر :مً بغداد الباخثان باإلغخماد غلى مسسحاث بسهامج SPSS
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جدول  :13هديجت ئخخبار الفرطيت الثالثت
( )Tاملحضوبت
9.131

Sig.2-tailed
0.000

هديجت الفرطيت العدًمت
مرفوطت

املصدر :مً بغداد الباخثان باإلغخماد غلى مسسحاث بسهامج SPSS
الفرطيت الرابعت :ال ًىحد جإزحر ذو داللت بخطاثُت بحن دوز اإلاىظماث الىؾىُت واإلاهىُت في
ؤلاشساف والسنابت غلى مهىت اإلاساحػت وبحن حىدة غملُت اإلاساحػت.
عرض وجحليل البياهاث:
جم نُاض هره الكسغُت باإلغخماد غلى ألاطئلت ( )33-26مً ؤطئلت الهظم الثاوي مً ؤلاطخبُان
يما جظهس في الجدوُ ( ،)14يما ٌػسع الجدوُ ( )15جدلُل ؤزاء اإلاشازيحن في غُىت الدزاطت خىُ
الثماهُت ( )08غىامل اإلادزحت في ؤلاطخبُان واإلاخػلهت بدوز اإلاىظماث الىؾىُت واإلاهىُت في ؤلاشساف
والسنابت غلى مهىت اإلاساحػت وبُان ما بذا ًان لهره الػىامل جإزحر غلى حىدة غملُت اإلاساحػت ؤم ال وماهي
دزحت هرا الخإزحر باليظبت لٍل غامل وباليظبت إلاجمىع غىامل اإلاخؿحر؟ وحاءث الىخاثج يما ًلي:
 ًتراوح اإلاخىطـ الخظابي اإلاسجر لجمُؼ قهساث اإلادىز السابؼ بحن ( )3.17و( )3.62وهي نُم ؤيبرمً الىطـ الخظابي اإلاكترع للدزاطت ( ،)3يما حاءث وظب جإزحر الكهساث ( )27( ،)26و()29
مسجكػت وبلؿذ غلى الترجِب ( )71.2( ،)72.4و( ،)68.2بِىما ؤظهسث باقي قهساث اإلاخؿحر جإزحرا
مخىطؿا ًتراوح بحن ( )63.4و(.)67.2
 وبلـ اإلاخىطـ الخاطبي اإلاسجر لكهساث اإلاخؿحر السابؼ مجخمػت ( )3.37وهى ؤيبر مً الىطـ الخظابياإلاكترع للدزاطت ( ،)3يما حاءث وظبت جإزحر اإلاخؿحر السابؼ مخىطؿت ( )67.4ونسٍبت حدا مً "اإلاسجكػت"،
وهرا ًدُ غلى ؤن اإلاظخجُبحن ًوافلون غلى ؤن الػىامل اإلاسجبؿت بدوز اإلاىظماث الىؾىُت واإلاهىُت في
ؤلاشساف والسنابت غلى مهىت اإلاساحػت جإثر جإزحرا مخىطؿا غلى حىدة غملُت اإلاساحػت.
وللخإيد مً صخت هره الىدُجت ؤحسي الباخثان ازخباز ( )One-Sample T-testيما ًبِىه الجدوُ (،)16
بذ هالخظ ؤن مظخىي الداللت ٌظاوي ( )0.001وهي ؤنل مً مظخىي اإلاػىىٍت ( )0.05وبالخالي هسقؼ
الكسع الػدمي وههبل بالكسع البدًل ؤي "هىاى جإزحر ذو داللت بخطاثُت بحن دوز اإلاىظماث الىؾىُت
واإلاهىُت في ؤلاشساف والسنابت غلى مهىت اإلاساحػت وبحن حىدة غملُت اإلاساحػت".
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جدول  :14العوامل املخعللت بدور املىظماث الوطىيت واملهىيت في إلاشراف والركابت على مهىت
املراجعت
الركم

62

62

62

62

21

20

26

118

الضإال

امللياش

موافم
بشدة

موافم

محاًد

غير
موافم

غير
موافم
بشدة

الخؿىٍس اإلاظخمس إلاهىت مساحػت
الخظاباث مً نبل اإلاىظماث
الىؾىُت واإلاهىُت ًازس بًجابا غلى
حىدة غملُت اإلاساحػت.
جمٌحن اإلاىظماث الىؾىُت واإلاهىُت
ناهىها مً قسع غهىباث غلى مٍاجب
اإلاساحػت اإلاسلت بأداب وطلىى اإلاهىت
وؾحر اإلالتزمت باإلاػاًحر اإلاهىُت ًازس
بًجابا غلى حىدة غملُت اإلاساحػت.
جمٌحن اإلاىظماث الىؾىُت واإلاهىُت
ناهىها بةلصام اإلاساحػحن ؤلالخدام
بدوزاث جدظحن اإلاظخىي ًازس بًجابا
غلى حىدة غملُت اإلاساحػت.
اإلاظاهمت الكػالت مً نبل اإلاىظماث
الىؾىُت واإلاهىُت في الخدزٍب والخإهُل
اإلاظخمسًٍ للمساحػحن جازس بًجابا غلى
حىدة غملُت اإلاساحػت.
مظاهمت اإلاىظماث الىؾىُت واإلاهىُت
في جىقحر ؤلازشاداث واليشساث
الدوزٍت لكاثدة اإلاساحػحن جازس بًجابا
غلى حىدة غملُت اإلاساحػت.
جطيُل مٍاجب اإلاساحػت مً نبل
اإلاىظماث الىؾىُت واإلاهىُت بلى
مظخىٍاث بىاء غلى حىدة ألاداء ًازس
بًجابا غلى حىدة غملُت اإلاساحػت.

جكرار

22

29

21

11

4

جمٌحن اإلاىظماث الىؾىُت واإلاهىُت
ناهىها مً بلصام مٍاجب اإلاساحػت

%

25.3

33.3

24.1

12.6

4.6

جكرار

23

28

17

13

6

%

26.4

32.2

19.5

14.9

6.9

جكرار

18

24

14

17

14

%

20.7

27.6

16.1

19.5

16.1

جكرار

20

27

18

13

9

%

23

31

20.7

14.9

10.3

جكرار

21

25

16

14

11

%

24.1

28.7

18.4

16.1

12.6

جكرار

11

32

25

11

8

%

12.6

36.8

28.7

12.6

9.2

جكرار

17

21

28

11

10
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بػسوزة بوشاء نظم زاص لديها
ٌػنى بالسنابت غلى حىدة ؤغماُ
اإلاساحػت ًازس بًجابا غلى حىدة
غملُت اإلاساحػت.
جؿبُو قدظ ؤداء مٍاجب اإلاساحػت
لبػػها البػؼ (مساحػت الىظحر)
ًازس بًجابا غلى حىدة غملُت
اإلاساحػت.

22

%

19.5

24.1

32.2

12.6

11.5

جكرار

14

23

26

15

9

16.1

%

26.4

29.9

17.2

10.3

املصدر :مً بغداد الباخثان باإلغخماد غلى مسسحاث بسهامج SPSS
جدول  :15جحليل أراء املشاركين ول العوامل املخعللت بدور املىظماث الوطىيت واملهىيت في
إلاشراف والركابت على مهىت املراجعت
جرجيب
درجت الاهميت
0

مرتفع

62

2.52

0.662

5

0

71.2

6

مرتفع

62

2.02

0.220

5

0

63.4

2

متوسط

62

2..0

0.620

5

0

68.2

2

مرتفع

21

2.22

0.2.2

5

0

67.2

.

متوسط

20

2.20

0.02.

5

0

66.2

5

متوسط

26

2.62

0.6.5

5

0

65.6

2

متوسط

22

2.60

0.606

5

0

64.2

2

متوسط

األسئلة مجتمعة

...3

1.2.9.0

ركم الضإال
62

الوصط
الحضابي
2.26

إلاهحراف
املعياري
0.022

أعلى
كيمت
5

أدوى
كيمت
0

72.4

وضبت الخأثير

43.6

وصف الخأثير

متوسط

املصدر :مً بغداد الباخثان باإلغخماد غلى مسسحاث بسهامج SPSS
جدول  :16هديجت ئخخبار الفرطيت الرابعت
( )Tاملحضوبت
3.463

Sig.2-tailed
0.001

هديجت الفرطيت العدًمت
مرفوطت

املصدر :مً بغداد الباخثان باإلغخماد غلى مسسحاث بسهامج SPSS
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 .6هخائج وجوصياث الدراصت
هخائج الدراصت:

.1.4

ًخضر مً هخاثج الخدلُل ؤلاخطاجي للبُاهاث اإلاخػلهت بأزاء ؤقساد الػُىت وازخباز قسغُاث
الدزاطت ما ًلي:
ً .1خكو ؤقساد الػُىت وبشدة ؤن الخإهُل الػلمي لكسٍو اإلاساحػت ،وزبرجه اإلاهىُت ،وبإلاامه
بمػاًحر اإلاساحػت اإلاخػازف غليها جازس بًجابا غلى حىدة غملُت اإلاساحػت ،يما ؤن هرا الخإزحر
حاء مسجكػا حدا ،خُث بلؿذ وظبخه ()%90.68
ً .2خكو ؤقساد الػُىت ؤن اطخهاللُت قسٍو اإلاساحػت ومظخىي ؤحػابه ًازس بًجابا غلى حىدة
غملُت اإلاساحػت ،وحاء هرا الخإزحر مسجكػا بيظبت (.)%73.16
ً .3خكو ؤقساد الػُىت ؤن حجم مٌخب اإلاساحػت ،وطمػخه ،وشهسجه جازس بًجابا غلى حىدة
غملُت اإلاساحػت ،وحاء هرا الخإزحر مسجكػا بيظبت (.)%68.83
ً .4خكو ؤقساد الػُىت ؤن دوز اإلاىظماث الىؾىُت واإلاهىُت في ؤلاشساف والسنابت غلى مهىت
اإلاساحػت ًازس بًجابا غلى حىدة غملُت اإلاساحػت ،بال ؤن هرا الخإزحر حاء مخىطؿا ،خُث
بلؿذ وظبخه (.)%67.4
جوصياث الدراصت:

.2.4

في غىء الىخاثج الظابهت ًىص ي الباخثان بما ًلي:
 .1جكػُل دوز اللجان اإلادظاوٍت ألاغػاء التي حاء الىظ غليها بمهخض ى اإلاادة  17مً اإلاسطىم
الخىكُري زنم  24-11اإلاددد لدشٌُلت اإلاجلع الىؾني للمداطبت وجىظُمُه ونىاغد طحره ،ال
طُما دوز لجىت مسانبت الىىغُت التي حػخني بػمان حىدة الخدنُو بمهخض ى اإلاادة  22مً
اإلاسطىم اإلارًىز.
 .2جطيُل مٍاجب اإلاساحػت خظب حىدة زدمت الخدنُو ،وؤن جخىلى لجىت مسانبت الىىغُت هرا
الخطيُل.
 .3جؿبُو مساحػت الىظحر ،وهي غملُت تهدف بلى نُاض ومسانبت مدي حىدة غملُت اإلاساحػت مً
نبل مٍاجب اإلاساحػت لبػػها البػؼ ،وجخىلى هره اإلاهمت مٍاجب اإلاساحػت اإلاطىكت حهىٍا في
ؤغلى دزحاث جطيُل الجىدة.
131
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 .4كائمت املراجع:

-1الهاهىن زنم  ،01-10و الجسٍدة السطمُتً ، .)2010( .خػلو بمهً الخبحر اإلاداطب ومداقظ
الخظاباث واإلاداطب اإلاػخمد .،مسطىم الػدد  ،42في  11حىان .2010
-2وشازة اإلاالُت 4( .قُكسي .)2016 ,الجمهىزٍت الجصاثسٍت الدًمهساؾُت الشػبُت ، ،،الجصاثس 04 ،قُكسي
 .2016اإلاػاًحر الجصاثسٍت للخدنُو ،زنم  .002الجصاثس .
-3ؤبى هحن بًاد خظً خظحن ، .)2005( .الػىامل اإلاازسة في حىدة جدنُو الخظاباث مً وحهت هظس
مدنهي الخظاباث الهاهىهُحن في قلظؿحن-دزاطت خالت مٍاجب جدنُو الخظاباث في نؿاع
ؾصة .، ،زطالت ماحظخحر ؾحر ميشىزة ،نظم اإلاداطبت والخمىٍلً .لُت الخجازة ،الجامػت
ؤلاطالمُت-ؾصة ،قلظؿحن.
-4الخىٍجسي غلي غبد السخمان  ،و والىاقػابي خظحن مدمد ، .)2008( .حىدة زدمت اإلاساحػت :دزاطت
مُداهُت جدلُلُت للػىامل اإلاازسة قيها مً وحهت هظس اإلاساحػحن في اإلاملٌت الػسبُت الظػىدًت.، ،
مجلت حامػت اإلالَ غبد الػصٍص :ؤلانخطاد وؤلادازة ،اإلاجلد  ،22الػدد .1
-5الجسٍدة السطمُت ،و الػدد  .)2011( .07للجمهىزٍت الجصاثسٍت الػدد  07في  02قُكسي  .2011الجصاثس
-6الػبد هللا زٍاع والػلعي وهُب ، .)2007( .زنابت حىدة ؤغماُ الخدنُو للمٍاجب الُمىُت :دزاطت
مُداهُت .،، ،مجلت البدىر اإلاداطبُت ،الجمػُت الظػىدًت للمداطبت.
-7الؿامدي طالم بً غلي ،و خظام بً غبدا إلادظً الػىهسي ، .)2005( .آزاز جؿبُو بسهامج مسانبت
حىدة ألاداء اإلانهي غلى مٍاجب اإلاساحػت في اإلاملٌت الػسبُت الظػىدًت :دزاطت مُداهُت .،مجلت
ؤلانخطاد وؤلادازة ،حامػت اإلالَ غبد الػصٍص ،اإلاجلد  ،19الػدد .،2
-8الىىاٌظت مدمد ببساهُم ، .)2006( .الػىامل اإلاازسة غلى حىدة جدنُو الخظاباث (دزاطت مُداهُت مً
وحهت هظس مدنهي الخظاباث الخازحُحن في ألازدن) .، ،اإلاجلت ألازدهُت في بدازة الاغماُ ،اإلاجلد
 ،2الػدد .3
-9حبران مدمد غلي ، .)2010( .الػىامل اإلاازسة في حىدة مساحػت الخظاباث مً وحهت هظس اإلاداطبحن
الهاهىهُحن في الُمً . ،الىدوة الثاهُت غاشسة لظبل جؿىٍس اإلاداطبت في اإلاملٌت الػسبُت
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Résumé:
L’alignement stratégique des technologies d’information intervient pour
faire correspondre la politique des technologies d’information (TI) avec les
métiers et la stratégie de l’entreprise. Vu l’importance de l’alignement
stratégique, une évaluation de maturité, de ce dernier, est nécessaire pour
définir ces choix stratégiques et les bonnes pratiques de l’alignement, afin
de permettre à l’entreprise de voir dans quel niveau de maturité se trouve et
comment peut-elle s’améliorer.
Sur la base du modèle d’alignement stratégique du Luftman, nous avons
conduit une étude de terrain dans l’entreprise portuaire de Skikda et nous
avons conclu que la maturité d’alignement stratégique des TI et des métiers
est limitée dans l’entreprise, ce qui se traduit par la faible contribution des
TI par rapport aux métiers et la stratégie, et nous avons formulé les
recommandations nécessaires pour l’amélioration du niveau de maturité au
sein de l’entreprise.
Mots clés: Alignement stratégique, Technologie d’information, Métiers,
Stratégie, Maturité
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Abstract:
The strategic alignment of information technologies intervenes to match
information technology (IT) policy with the business and corporate
strategy. Given the importance of strategic alignment, a maturity
assessment is needed to define the strategic choices and good practices of
alignment, in order to allow the company to know the level of maturity and
how can it improve.
Based on Luftman's strategic alignment model, we conducted a field study
in the Skikda port company and concluded that the maturity of strategic
alignment of IT and trades is limited in the company, which results in the
low contribution of IT to the business and strategy, and we made the
necessary recommendations for improving the level of maturity within the
company.
Keywords: Strategic Aligment,
Strategy, Maturity.

Information Technologies, Business,
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Introduction:
De nos jours, la technologie de l’information est étroitement
liée à toutes les fonctions et facettes de l’entreprise et devient
incontournable. Sans celui-ci, il devient difficile pour une entreprise
de pouvoir rivaliser avec ses concurrentes, de pouvoir gérer les
contraintes administratives et d’être informée de ce qui se passe sur
les marchés économiques.
Le service informatique a été souvent considéré comme un
centre de coût et que la communication entre les services
informatiques et les activités métiers de l’entreprise est déficiente et
tendue. Ceci amène à s’intéresser à l’alignement de ce système avec
à la fois, les métiers et les objectifs stratégiques de l’entreprise.
Etant donné que l’alignement stratégique et un composant essentiel
issue de la gouvernance des systèmes d’information, cette démarche
d’alignement stratégique a pour finalité de renforcer la valeur
d’usage du système d’information et de faire de celui-ci un atout
pour l’entreprise et de faire comprendre que la relation entre les
technologies d’information (TI), les métiers et la stratégie de
l'entreprise est primordiale pour sa survie.
Vu l’importance d’alignement stratégique, une évaluation de
maturité, de ce dernier, est nécessaire pour évaluer ces choix
stratégiques et les pratiques de l’alignement, afin de permettre
à l’entreprise de voir dans quel niveau de maturité se trouve et
comment peut-elle s’améliorer.
L’objectif de cet article est d’évoqué l’importance de
l’alignement stratégique des TI et des métiers dans les entreprises,
en suite et en se basant sur le modèle de Luftman, d’expliquer la
notion de maturité d’alignement stratégique et ces critères
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d’évaluation, afin d’illustré le tout dans une étude de cas dans
l’Entreprise Portuaire de Skikda.
1. Le cadre conceptuel de l’alignement stratégique des systèmes
d’information
1.1 Les enjeux de l’alignement
La notion d’alignement n’est pas un domaine spécifique aux
systèmes d’information. La nécessité d’un ajustement permanent
entre l’offre et la demande est un enjeu vital pour toute organisation
(Georgel, 2006, P.39). Pour être performantes, les entreprises
doivent structurer leurs activités de façon cohérente. Les systèmes
d’information, en charge de supporter l’activité des organisations,
ont par conséquent une importance majeure. De leur efficacité à
délivrer des services permettant aux différentes composantes de
l’entreprise de s’aligner de manière homogène sur les objectifs
stratégiques dépend la performance.
1.2 Définition d’alignement stratégique (Technologies
d’information et métiers):
Traduit littéralement de « strategic alignment », l’expression, «
alignement stratégique » exprime bien l'idée d'établir et de suivre un
cap. L’alignement stratégique s'applique à deux éléments (Cigref,
2002, P.11) : la stratégie de l'entreprise et la stratégie des TI.
Evoqué en 1993 par Henderson et Venkatraman (Bilet et al., 2013,
P.19), il consiste à dire qu’il faut que le système d’information soit
adapté à la stratégie d’entreprise et, plus exactement, que l’alignement
stratégique définisse les concepts clés et le processus de mise en
cohérence.
L’alignement stratégique se définit comme la stratégie telle qu’une
organisation est capable d’utiliser et d’associer sa technologie et son
système d’information pour réaliser ses objectifs métiers (Carpeniter,
2010, P.20).
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L’alignement stratégique se compose d’un ensemble de mise en
relation à double sens entre quatre concepts (Gillet, 2013, P.20):
•
La stratégie de l’entreprise ou d’affaires qui contient les
objectifs de l’entreprise, les compétences distinctes des utilisateurs, les
réseaux d’affaires et la structuration du secteur ;
•
La stratégie TI qui contient le domaine technologique, les
modes de gouvernance, le pilotage TI et les compétences distinctes
des utilisateurs ;
•
L’infrastructure des processus d’organisation qui contient
l’infrastructure administrative, les processus d’affaires et managériaux
et les compétences des utilisateurs ;
•
L’infrastructure des processus des systèmes d’information qui
contient l’architecture, le portefeuille d’applications, les processus de
développement, les contrôles et les compétences des utilisateurs.
1.1 L’importance et l’implémentation de l’alignement stratégique
dans l’entreprise :
L’alignement stratégique a pour objectif d’assurer la traçabilité
des inflexions stratégiques de l’entreprise depuis la décision de
ces inflexions jusqu’à leur prise en compte dans le système
informatique (Berdugo et Al, 2002, P.22) ainsi de prévoir et de
répondre aux besoins futurs de l’entreprise. Il permet aussi de
donner la cohérence et le sens nécessaires pour les activités des
TI.
Le domaine interne des technologies d’information doit
déterminer au moins trois composants pour être compatible avec
la stratégie d’entreprise (Carpentier, 2010, P.21) :
 L’architecture TI : les choix qui déterminent l’ensemble des
applications, la configuration des matériels et des logiciels,
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du réseau, de l’architecture de données qui définissent
globalement l’infrastructure technique.
 Les processus TI : les mécanismes opérationnels de
l’infrastructure du système d’information, c’est-à-dire : les
développements d’applications selon les principes des
cycles de développement (en cascade, en V,…) la
maintenance des matériels et des applications, les systèmes
de contrôle et de supervision.
 Les compétences interne TI: les choix pertinents pour
l’acquisition d’actifs (matériels, logiciels,…), la formation,
le développement des connaissances requises pour gérer de
manière opérationnelle le système d’information de
l’organisation.
L’alignement stratégique est principalement un jeu entre les
acteurs cruciaux des TI (Cigref, 2002, P.19) : la direction générale,
la direction des systèmes d’information et les directions métiers et
fonctionnelles.
Ce concept d’alignement stratégique va pouvoir être ainsi
utilisé
dans les différents départements de l’entreprise
(Carpentier, 2010, P.22), telle qu’aux stratégie financière,
commerciales, des ressources humaines, organisationnelle, …
Ainsi, les responsables de ces derniers peuvent établir des
démarches proactives et proposer des technologies, méthodes ou
procédures permettant de renforcer ou d’améliorer la stratégie de
l’entreprise.
Pour la direction de l’entreprise ou responsables de départements
métiers, l’alignement stratégique permet d’utiliser les services
informatiques au mieux de leurs possibilités dans le respect des
budgets, ressources et délais.
2. La maturité de l’alignement stratégique des
technologies d’information
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2.1 Cadre conceptuel :
L'alignement de la stratégie avec les TI et les métiers est
important car il est au centre des préoccupations des
gestionnaires des organisations et des gestionnaires
informatiques. Il existe plusieurs modèles d'alignement
stratégique des systèmes d’information.
Ces modèles suivent davantage une logique d'alignement
où la stratégie de l'organisation guide le développement de
l'infrastructure de système d’information. Le modèle qu’on a
choisi pour l’évaluation est celle de Luftman, ce dernier a
défini un modèle permettant d’identifier le niveau
d’alignement entre les stratégies d’entreprise, les métiers et les
stratégies des technologies de l’information. Ce cadre compte
cinq niveaux comme le CMM (Capability Maturity Model),
L’identification du niveau atteint par une organisation repose
sur l’évaluation de six critères (Eient, 2006, P.32): la maturité
de communication, la maturité de la capacité à mesurer, la
maturité à des ressources humaines, la maturité du partenariat
entre IT et métiers, la maturité de l’architecture et la maturité
de la gouvernance.
L'évaluation de l'alignement vise à définir son niveau de
maturité actuel et ce qu'elle peut faire pour passer à un niveau
plus élevé.
Ces modèles suivent davantage une logique d'alignement où la
stratégie de l'organisation guide le développement de
l'infrastructure de système d’information. Le modèle qu’on a
choisi pour l’évaluation est celle de Luftman, ce dernier a
défini un modèle permettant d’identifier le niveau
d’alignement entre les stratégies d’entreprise, les métiers et les
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stratégies des technologies de l’information. Ce cadre compte
cinq niveaux comme le CMM (Capability Maturity Model),
L’identification du niveau atteint par une organisation repose
sur l’évaluation de six critères : la maturité de communication,
la maturité de la capacité à mesurer, la maturité à des
ressources humaines, la maturité du partenariat entre IT et
métiers, la maturité de l’architecture et la maturité de la
gouvernance.
L'évaluation de l'alignement vise à définir son niveau de
maturité actuel et ce qu'elle peut faire pour passer à un niveau
plus élevé.
2.2 Choix du modèle d’évaluation d’alignement
stratégiques :
Il existe plusieurs modèles d’évaluation de la maturité
d’alignement stratégique des systèmes d’information, dans la
suite, on va montrer quelques modèles connus dans cette
démarche et on va argumenter notre choix pour le modèle de
Luftman.
a. Modèle de Henderson et Venkatraman :
Le modèle d'alignement de Henderson et Venkatraman,
Egalement apelé modèle SAM (Strategic Alignment Model), il
décrit quarte formes d’alignement (Tomas, P.02); la stratégie
d'affaires, la stratégie TI, l'infrastructure et les processus
organisationnels, l'infrastructure et les processus IT.
b. Modèle de Zachman :
Le modèle de Zachman conçoit l'alignement des TI comme
une conséquence au problème de l'écart entre les spécifications
d'un système d'information et son implémentation, entre ce
dernier (SI) et sa stratégie qui est supposée de le supporter
(Augustin, 2010, P.02) .
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c. Modèle de Ross :
Le modèle de Ross est un modèle d'alignement stratégique
des TI composé de quatre grands concepts: la fondation pour
l'exécution des affaires, le modèle opérationnel, l'architecture
d'entreprise et le modèle d'engagement TI (Augustin, 2010,
P.08).
d. Modèle de Luftman
A l’instar des modèles de Henderson et Venkatraman, de
Zachman et de Ross, le modèle de Luftman ajoute l’aspect
alignement IT/Métiers ainsi que la réalisation et le maintient
de l'alignement selon le modèle de Luftman est un problème
de recherche de l'équilibre entre six domaines (critères):
Architecture des TI, communication TI, partenariat TI, valeur
TI, gouvernance TI et les ressources humaines des TI.
Le modèle de l'alignement stratégique proposé par Luftman
est plus qu'une simple articulation qui lie les différents axes
des six domaines. Il dérive sa valeur des différents types de
relations qui existent entre ces domaines.
2.3 Les critères d’évaluation de maturité d’alignement
stratégique des technologies d’information :
L'alignement stratégique des technologies d’information est
relatif à l'évaluation du niveau de maturité de l'organisation
selon des critères spécifiques par rapport à chacune des
dimensions suivantes : la communication entre les
technologies d’information et le reste de l'organisation, la
valeur TI, la gouvernance des technologies d’information, le
partenariat entre la haute direction et la direction des
systèmes d’information, l'architecture et les compétences des
systèmes d’information.
Journal Al- Maqrizi pour les études économiques et financières,Vol.3,N 2, Juin 2019 PP :214-233

444

MEZHOUD Abdelmadjid

(Evaluation de maturité d’alignement stratégique des technologies
d’information et des métiers)

L'évaluation de l'alignement selon Luftman consiste à
évaluer la relation entre les quatre blocs présentés dans ce
modèle. Il y a six facteurs dont chacun à évaluer suivant le
modèle de maturité (Belyamani, 2008, P.52) :
 La communication des TI
 La mesure de valeur des TI
 Le partenariat des TI
 Gestion des ressources humaines des TI
 L’architecture des TI
 La gouvernance des TI
a. Communication des TI:
C'est l'ensemble des processus qui visent les échanges d'idées,
d'information et de connaissance entre les responsable TI et les
responsables métiers. Il s'agit d'évaluer le niveau de
compréhension entre la fonction technique et technologique, et la
fonction stratégique des métiers, de leur stratégie et de leurs
priorités. Cela permet de mettre en place les actions nécessaires
pour atteindre le niveau de maturité désiré.
b. Mesure de valeur des TI :
Il s'agit de la gestion de la mesure de l'alignement stratégique des
TI. C'est l'ensemble des processus qui visent à développer et à
utiliser des mesures pour démontrer clairement la contribution des
TI dans les métiers. Il s'agit d'évaluer le niveau de maturité de ces
mesures et jusqu'à quel point elles permettent aux métiers de
mieux comprendre le rôle des TI dans la réalisation des objectifs
tactiques et stratégiques de l'organisation.
c .Partenariat des TI:
On définit le partenariat comme étant l'ensemble des processus de
coordination qui visent à s'assurer d'une relation entre
responsables métiers et les responsables des TI. On inclut dans
l'évaluation, la contribution des responsables TI à la définition des
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stratégies de métiers, le niveau de confiance entre les deux
domaines et le niveau de compréhension mutuelle de la
contribution de chacun à la stratégie de métiers.
d. Compétences des TI :
C’est l'ensemble des processus qui visent à s'assurer que les
ressources humaines en TI sont compétentes, bien formées,
évaluées et encouragées à innover et à relever des défis
stimulants. Concernant le diagnostic de ce module, il s'agit
d'évaluer le niveau des compétences du personnel de l'entreprise
vis-à-vis de leur formation, leur compréhension, leur contribution
et leur innovation des deux côtés et ensemble.
e. Architecture des TI :
Il s’agit d’ensembles des processus qui visent à s'assurer que les
responsables TI sont capables de fournir une infrastructure
flexible, d'évaluer et de mettre en œuvre de nouvelles
technologies, de supporter ou de transformer les processus
d'affaires et de fournir des solutions personnalisées pour les
membres de l'organisation et leurs relations avec les partenaires.
Dans l'évaluation de l’architecture, il s'agit de savoir jusqu'à
quel stade les TI ne sont pas juste un support pour le modèle
d'affaire. En d'autres termes, jusqu'à quel stade les TI aident le
modèle d'affaire à se développer, se rendre plus compétitif et
générer plus de profit.
f. Gouvernance des TI :
Appelé aussi gouvernance des systèmes d’information, c’est une
conséquence du mécanisme gouvernance d’entreprise (Georgel,
2006, P.24) visant de faire correspondre la politique de gestion
de système d’information avec la stratégie globale de
l’entreprise, dans une perspective de création de valeur
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(Carpentier, 2010, P.12) et l’alignement stratégique est un
composant fondamental de la gouvernance des TI. Il consiste à
évaluer jusqu'à quel point l'entreprise met en concordance sa
stratégie et ses priorités avec sa planification technique et son
budget TI.
Chacune des disciplines listées précédemment est constituée
des attributs à évaluer individuellement. L'expérience montre,
selon Luftman (Belyamani, 2008, P.54) que la maturité d'un seul
attribut est insuffisante pour juger la maturité de l'ensemble vu le
nombre de variables qui interviennent. La connaissance de la
maturité des choix et des pratiques en matière stratégique
d'alignement permet de voir le niveau actuel de l'organisation et
la façon dont elle peut s'améliorer. La méthode d'évaluation
fournit à l'organisation une carte de route qui identifie des
opportunités pour développer l'alignement et le rapport
harmonieux du modèle d'affaires et des TI.
2.4 Les niveaux de maturité d’alignement stratégique :
La maturité de l’alignement stratégique est évaluée selon 5
niveaux (Luftman, 2000, PP 37-47) :
Niveau 1 initial ou ponctuel :
C’est le niveau le plus bas de l'alignement stratégique. Il est
hautement improbable que ces entreprises seront en mesure de
parvenir à une stratégie d'entreprise des systèmes d’information
alignée, laissant leur investissement dans les TI de manière non
significative.
Niveau 2 Répétable mais intuitif :
Ce niveau de maturité d'alignement stratégique tend à être dirigé
avec des structures fonctionnelles (par exemple, marketing,
finances, fabrication, ressources humaines,…) au sein de
l'entreprise dans son ensemble. Toutefois, en raison de la
connaissance limitée par les métiers et les métiers des TI des
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différents organismes fonctionnels d’utilisation des TI,
l'alignement peut être difficile à atteindre. Tout alignement
métiers/TI pour ce niveau n’est généralement pas un effet
d’influence par l'entreprise. Cependant, les possibilités
commencent à être reconnues.
Niveau 3 Processus défini :
Ce niveau d'alignement stratégique Maturité concentre la
gouvernance, les processus et les communications vers des
objectifs d'affaires spécifiques. Il est de plus intégré dans
l'entreprise.
Niveau 4 Géré et mesurable :
Ce niveau de maturité d'alignement stratégique démontre
gouvernance et des services qui renforcent le concept de
l'informatique comme un centre de profit efficace. Ce niveau
donne d’importantes influences informatiques sur l'entreprise,
ainsi que ce niveau considère les TI comme un contributeur
stratégique à la réussite.
Niveau 5 Optimisé:
Dans ce niveau, la gouvernance des TI est très soutenue à travers
l’ensemble de l’entreprise, elle intègre le processus de
planification stratégique des TI de l'entreprise. Ainsi qu’il y a un
forte influence des IT sur les métiers et l’ensemble de l’entreprise.
3- Cas Pratique :
3-1 Choix de l’échantillon
L’Entreprise Portuaire de Skikda est organisée et structurée en une
direction Générale et neuf directions centrales, l’entreprise soit
beaucoup de responsables TI/métiers entre chefs départements et
directeurs.
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Nous avons choisi un échantillon de 30 personnes, suivant une
méthode d’échantillonnage aléatoire simple, que notre
questionnaire est destiné aux responsables métiers de
l’entreprise, aux responsables informatique et de la direction
générale, alors on a distribué 30 questionnaires, seulement 20
questionnaires ont été retenus soit 66.66%.et 14 d’entre eux soit
33.33%, ont été refusés pour cause de non validité des réponses
et/ou lesquelles sont incomplètes.
3- 2 Méthode d’évaluation :
En se basant sur le modèle de Luftman, on a évalué chacun des
six critères - cités auparavant - individuellement en utilisons
l’échelle de Likert à cinq points, ce qui permet de faire des
opérations numériques sur les données recueillies, et ceci avec
un questionnaire validé par notre encadreur et quelques cadres
de l’Entreprise Portuaire de Skikda, afin de l’améliorer, par
exemple, la suppression des questions redondants, la
reformulation des questions, adaptation de ces questions avec
l’entreprise et ses métiers,… Ce questionnaire a été
communiqué avec les responsables de la fonction informatique,
responsables métiers et des responsables de la direction
générale, afin de déterminer le niveau de maturité sur ces
critères. En d'autres termes, chacun des six critères se trouve
soit au niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveaux 4, ou le niveau 5.
3-3 Analyse et résultat d’évaluation :
Après avoir évalué (par la méthode de Likert) chacun des six
critères de niveau un à cinq, On a analysé les résultats dans un
but de comprendre à la fois l'état actuel de niveau d'alignement
et comment l'entreprise peut mieux procéder à améliorer la
maturité et utiliser les résultats de converger vers un niveau
d'évaluation globale de la maturité pour l'entreprise.
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Table N°01: Résultats Analyses selon critères
Niveau de
maturité
Critère

Initial
ou
ponctuel

Répétable Processus
Géré et
Optimisé
mais
défini
mesurable
intuitif

Critère I:
Architecture

X

Critère II:
Communication

X

Critère III:
Partenariat

X

Critère IV:
mesure de la
valeur

X

Critère V:
gouvernance
Critère VI:
gestion des
ressources
humaines

X

X

4. Analyse des résultas :
Critère I : Architecture TI
La maturité est de niveau 2 : Répétable mais intuitif, c'est-à-dire
que :
Les TI dans l’Entreprise Portuaire de Skikda est un facilitateur des
processus métiers et les standards des TI sont définis et appliqués
au niveau de l'unité fonctionnelle avec un degré d’intégration des
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composantes de l’infrastructure des TI progressif à travers les
autres unités (métiers) de l’entreprise.
Critère II : Communication TI
La maturité est de niveau 2 : Répétable mais intuitif, c'est-à-dire
que :
Le style de communication entre les métiers et les TI a tendance à
être à sens unique, venant du métiers par exemple lors de besoin
d’une mise à jour d’un logiciel ou panne d’un équipement
informatique, il est formelle et rigide, ainsi quel le partage des
connaissances
(compréhension
et
appréciation
des
problèmes/opportunités, des tâches, des rôles, des objectifs, des
priorités, des objectifs, des choix, etc.) est quelque peu structuré, se
fait de façon régulière pour transférer les connaissances comme leurs
montrer (les métiers) comment utiliser les logiciels.
Critère III : Partenariat TI
La maturité est de niveau 1 : Initial, c'est-à-dire que :
- Il y a un sentiment de conflit et de méfiance entre les TI et les
métiers.
- Il n’existe pas un processus formels en place qui met l'accent sur le
renforcement des relations de partenariat qui existent entre les TI et
le Métiers par exemple, équipes inter-fonctionnelles, formation,
partage risque/reconnaissance.
Critère IV : Mesure de valeur IT
La maturité est de niveau 1 : Initial, c'est-à-dire que :
- La direction générale ne mesure pas la contribution de TI à sa
performance que par des mesures d'ordre technique par quatre
indices qui sont : taux disponibilité de réseau, nombre d’intervention
à la maintenance des équipements, taux maintenance et
développement des systèmes d’information, ainsi qu’il n’existe pas
un processus d'évaluation et de révision des investissements TI.
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- L'IT est perçu par l'entreprise comme un coût inévitable pour faire
du Métiers et inscrite au budget que comme un centre de cout dans le
but de réduire les couts des métiers pas plus.
Critère V : Gouvernance des TI
La maturité est de niveau 2: Répétable mais intuitif, c'est-à-dire que :
- La planification stratégique des métiers se fait au niveau des unités
fonctionnelles avec une légère participation de TI, sans que les
responsable métiers participent à la planification stratégique de TI,
ainsi que la contribution démontrée de TI à la réalisation des
objectifs stratégiques est plutôt faible et la capacité de TI à répondre
aux besoins de changement des métiers est faible.
- Le rôle de TI face aux changements métiers et technologiques est
un outil destiné à fournir les services informatiques de base à un coût
minimal.
Critère VI : Compétence TI
La maturité est de niveau 1 : Initial, c'est-à-dire que :
- Les décisions des TI importantes sont prises par le chef service
informatique.
- L'Entreprise Portuaire de Skikda défavorise l'esprit d'entreprise et
d'innovation
- Il y a une interaction minimale entre la TI et le Métiers, et pas de
possibilité de croisement de carrière professionnelle entre la TI et
les métiers.
- Les recrutements des TI se concentrent sur l'expertise technique,
ils demandent ceux qui maitrisent l’outil informatique
(programmation, développement de logiciels, maintenance des
équipements,…) et non l’expertise managériale.
- Le personnel de TI prend presque tous les risques et ne reçoit que
peu de reconnaissance (comme les primes de rendement)
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5. Conclusion :
L’Entreprise Portuaire de Skikda est une entreprise de prestations, qui
dispose d’importante infrastructure en matière des technologies
d’information, aussi des systèmes d’information pour but d’atteindre
ses objectifs stratégiques et métiers, par exemple elle dispose des
systèmes d’information comme le Système Intégré de Gestion des
Navires et Escales (SIGNE) pour la gestion en réseau de l’ensemble
des opérations d’exploitation portuaire des clients et opérateurs
portuaires ou son nouveau système (AP+) qui permet aux opérateurs
de communiquer et de transmettre diverses informations relatives aux
formalités requises en cas d’importation, d’exportation et de transit.
Cependant, la TI dans cette entreprise, ne joue pas le rôle
attendu soit par rapport à la stratégie, soit par rapport aux métiers,
et c’est ce que nous a montré l'évaluation de maturité.
La maturité globale d’alignement stratégique des technologies
d’information et des métiers est de niveau deux, ce qui signifie que
l’alignement stratégique des TI et des métiers doit s’améliorer et ceci
par appliquer les recommandations suivantes :
- D’instaurer des processus de formation bidirectionnelle et
d’engagement réciproque dans le plan stratégique pour arriver à un
alignement et une intégration des TI et des métiers, ainsi de trouver un
compromis entre les impératifs métiers et ceux de TI de façon à ce que
les priorités fassent l’objet d’un agrément mutuel.
- Mettre un dispositif de mesure de la valeur en place pour les
principaux processus de l’entreprise, et que les contrats de service
TI/métiers sont mise en place et font l’objet d’un suivi régulier et d’un
reporting sur la base d’indicateurs clairement définis.
- Mettre un lien et une déclinaison logique entre les objectifs des
métiers et ceux de l’informatique et que ce lien est illustré par une
bonne articulation entre les objectifs des TI et les objectifs
stratégiques des métiers.
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Enfin, mettre en place une bonne gouvernance des
systèmes/technologies d’information qui comprend : l’alignement
stratégique, la valeur, les risques, la gestion des ressources et la
mesure de la performance des TI. Tout cela pour assurer le bon
fonctionnement des directions et structures de l’entreprise et les
processus à mettre en œuvre qui permettent à l'organisation
informatique de supporter et de développer la stratégie et les objectifs
de l'entreprise.
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