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الكلمة االفتتاحية للمجلة
ًخشرف السيد مدًر مجلة أراء للدراسات الاقحصادًة وإلادارية وهي مجلة علمية دولية
محكمة سداسية ثصدر عً معهد العلوم الاقحصادًة والحجارية وعلوم الخسيير والعلوم
املحاسبة واملالية باملركز الجامعي أفلو)،الجزائر( ،و تهحم بيشر ألابحاث والدراسات في ميدان
العلوم الاقحصادًة والعلوم الحجارية وعلوم الخسيير.
جشرف هيئة الححرير على اسحالم البحوث ومحابعة عملية ثقييمها مً طرف لجىة علمية
مكوهة مً خبراء مخحصين في ميدان ثخصص املجلة مً مخحلف جامعات العالم.
ثقدم املجلة خدمات اليشر لألكادًميين والباحثين في ميدان العلوم الاقحصادًة والعلوم
الحجارية وعلوم الخسيير واملحاسبة واملالية واملحمثلة في ثحكيم ألاعمال املقدمة لليشر ،ثقدم
وسخة إلكتروهية مجاهية ألصحاب البحوث امليشورة.
الهدف ألاساس ي ملجلة أراء للدراسات الاقحصادًة وإلادارية هو ثوفير خدمة اليشر
للباحثين وألاكادًميين ،ومشاركة ألابحاث امليشورة على موقعها مع كل الراغبين في املعرفة
وثدعم سياسة املجلة البحوث ذات الجودة العالية التي ثخضع بحوثهم للححكيم السري وجعمل
على ثوفيرها مجاها مً خالل موقع إلكترووي.
journal-araa@cu-aflou.dz
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قواعد النشر يف اجمللة





ّ
جخضع البحىث ّ
املقدمت إلى املجلت للخقىيم والخحكيم حسب ألاصىل العلميت املخبعت.
ُ
جقبل البحىث باللغت العربيت وإلاهجليزيت والفروسيت.
ً
املقدم للمجلت مسخىفيا شروط البحث العلمي مً حيث ألاصالت ّو إلاحاطت والاسخقصاء وإلاضافت املعرفيت واملىهجيت
ّّ
يكىن البحث
ً
ّ
والخىثيق وسالمت اللغت ودقت الخعبير وعلى الباحث مراعاة أسلىب البحث بحيث يكىن مىافقا للقىاعد اللغىيت.
وبخا  Sakkal Majallaبحجام  41باليساابت
أن ال يخجااو البحااث  02صافحت مقااا ( )A4باسااخخدام محارل الااىر العر اي)(office word 2007
للااىر وبحجاام  13باليساابت لقلقااام رااا عاارو الااىر) وباليعاااد الخالياات بالساايخم ر علااى ّ ، H:2.5ساافلا ، B:2.5يمااين ، D : 2يسااال ، G 2أعلااى الصاافحت
 ،5(En-tête):450.أسفل الصفحت  (Pied de page) 1.3.الىر الفروس ي يكىن بخ  Times New Romainبحجم .40

 يرفق البحث بملخر باللغخين العربيت وإلاهجليزيت را حدود  8أسطر5
 يش رط را عىىان البحث والكلماث الدالت أن جكىن باللغخين العربيت وإلاهجليزيت ،مرفقا بخصييف ( Journal of
 ،)Economic Literature (JEL) Classificationالصادل عً الجمعيت ألامريكيت لالقخصاد ( American Economic
)AEAAssociation

()https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php
 أ ّال يكىن البحث قد سبق وشره على أ هحى كان أو جم إلساله لليشر را مجلت أخري ويخعهد الباحث بذلك.
 يل زم الباحث يعدم إلسال بحثه ل جهت أخري لليشر حتى يصله لد املجلت.
ّ
 يل زم الباحث بإجراء حعديالث املحكمين على بحثه وفق الخقالير املرسلت إليه ،ومىافاة املجلت بيسخت مع ّدلت را مدة
ال جخجاو  4.يىما.
 ال يجى للباحث أن يطلب عدم وشر بحثه يعد إلساله للخحكيم إال لسباب جقخىع بها هيئت الخحرير.
ّ
ّ
العلميت ،وجخصصه ،ووظيفخه والجهت التي يعمل
 يرفق البحث بمعلىماث جخر الباحث ،جخضمً اسمه ودلجخه
بها ،لقم هاجفه وبريده إلالك رووي.
ّ
ّ
ّ
نهائيت ،وجحخفظ الهيئت بحقها را عدم إبداء ّ
مبرلاث
املقدمت إلى املجلت
 قرالاث هيئت الخحرير يشأن البحىث
لقرالاتها.
 يخم جرجيب وجصييف املراجع باالعخماد على اسلىب ( ، American Psychological Association )APAكما هى
مىضح را الراب ّ
http://support.office.com/fr-fr/article/APA-MLA-Chicago-%E2%80%93-Mise-en-forme-automatique-de-bibliographies405c207c-7070-42fa-91e7-eaf064b14dbb

 يرسل البحاث حصرا عبر بريد املجلت
journal-araa@cu-aflou.dz
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The Role of lean Accounting in Achieving the Competitive Advantage of Industrial
Enterprises in the Light of lean manufacturing

،2 خلف هللا بً ًىظف،*1مىصاسًٍ عبذ اإلاجُذ
- حامعت خعِبت بً بىعلي –ؼلف، مىصاسًٍ عبذ اإلاجُذ1
 اإلاشهض الجامعي آفلى، خلف هللا بً ًىظف2
2019/07/16 :تاريخ النشر

2012/06/20 :تاريخ القبول

2012/06/14:تاريخ اإلرسال

 وؿهىس اإلاإظعاث الصىاعُت أدي ئلى صٍادة الخىافعُت بُنها لىُل سطا صباةنها وصٍادة، ئن الخغيراث الاكخصادًت الزي عشفها العالم:ملخص
 وعلى طىء هزا جبيذ اإلاإظعاث الصىاعُت الخفىير الشؼُم ورلً مً خالٌ ؤلاعخماد على أدواث الخصيُع الشؼُم الزي،خصتها في العىق
وفي.  وهزا ماٌعمذ لها بالخميز عً باقي اإلاىافعين في جخفُع أظعاس اإلاىخىحاث وفي حىدتها،يهذف لخللُل الهذس والظُاع وجخفُع جيلفت الاهخاج
ؿل هزه العىامل أصبدذ اإلاداظبت الخللُذًت ال جىاهب مخؼلباث الخصيُع الشؼُم مما جخؼلب ئبخياس مداظبت حذًذة إلاىاهبت الخؼىساث
 ورلً باظخعماٌ عذة أدواث هعالظل اللُمت أو،  خُث تهذف هزه اإلاداظبت لللظاء على الظُاع، الخذًثت فـهشث اإلاداظبت الشؼُلت
.  وبالخالي حعاهم في ئجخار اللشاساث اإلاىاظبت، الخيلفت اإلاعتهذفت أو ملاًِغ جُاس اللُمت مثال لخىفير اإلاعلىماث اليافُت عً أماهً الهذس
M41 , O14 :jel زمىش

. أدواث اإلاداظبت الشؼُلت، اإلاداظبت الشؼُلت، الخصيُع الشؼُم، اإلايزة الخىافعُت: الكلماث املفخاح
Abstract: The economic changes experienced by the world and the emergence of industrial enterprises have led to
increased competitiveness among them to achieve the satisfaction of their customers and increase their share in the
market. In light of this, the industrial establishments have adopted an agile thinking by relying on lean manufacturing
tools aimed at reducing waste and loss and reducing the cost of production. In contrast to these factors, traditional
accounting is not keeping pace with the requirements of manufacturing, which requires the creation of new accounting
to keep abreast of recent developments. To eliminate loss, using several tools such as value chains, target cost or value
stream measurements, for example to provide adequate information about places of waste, and thus contribute to
making appropriate decisions.
classification (jel) : M41, O14
Keywords: competitive advantage, lean manufacturing, lean accounting, lean accounting tools .

.madmouz92@gmail.com: اإليميل:* المؤلف المرسل

4

P-ISSN: 0172-8888

دور احملاسبة الرشيقة يف حتقيق امليزة التنافشية للمؤسشات الصناعية يف ظل التوجه حنو التصنيع الرشيق (ص ص )18-05

 -Iجمهيد :
في ؿل الخؼىساث ؤلاكخصادًت اإلادعاسعت وهمى اإلاإظعاث وصٍادة حجمها وؿهىس الخىىىلىحُا اإلاخؼىسة صادث جىافعُت
اإلاإظعاث ؤلاكخصادًت فُما بُنها لىُل زلت الضباةً وهعب سطاهم ،ماأسغم اإلاإظعاث على البدث عً مصادس إلايزة أو مضاًا
جىافعُت كصذ جدلُم جفىكها اإلاؼلىب لخلذًم مىخىحاث ظىاء ظلع أو خذماث راث حىدة جلبي خاحاث اإلاعتهلىين وفم
سغباتهم.
وفي هزا ؤلاػاس ظاسعذ اإلاإظعاث ؤلاكخصادًت لخبجي ئداسة الجىدة الؽاملت ،خُث أصبدذ حعخمذ على جدلُم الجىدة في ول
ألاكعام أو ول الىسؼاث ؤلاهخاحُت كصذ جدلُم الخميز اإلاشغىب فُه ظىاء مً خالٌ الخميز مً خُث الخيالُف اإلاىخفظت عً
باقي اإلاإظعاث اإلاىافعت أو مً خُث الخميز في ؤلابذاع وؤلابخياس أو هالهما معا.وهزا ما أدي ئلى ؿهىس ما ٌعشف باإلهخاج أو
الخصيُع الشؼُم (الشؼُذ) الزي يهذف ئلى ئظخعماٌ اإلاىاد الاولُت ئظخعماال علالهُا في عملُت ؤلاهخاج واللظاء على الهذس
واإلاىاد الخالفت والىكذ الظاتع ،وبالخالي جخفُع جيالُف ؤلاهخاج وجدعين حىدة اإلاىخىحاث .
وفي ؿل ئعخماد ؤلاهخاج الشؼُم أصبدذ اإلاداظبت الخللُذًت ال حعمذ بخدذًذ جيالُف ؤلاهخاج بذكت وجدبع جيالُف اإلاىخىحاث
مً دخىلها همىاد اولُت للمإظعت ئلى غاًت خشوحها همىخىحاث نهاةُت ،ما أدي الخاحت ئلى ؿهىس مماسظاث وأدواث حذًذة
للمداظبت ،فـهش ماٌعشف باإلاداظبت الشؼُلت (اإلاداظبت الشؼُذة) التي تهذف ئلى جىفير اإلاعلىماث اإلاالةمت لخدلُم ؤلاظخغالٌ
ألامثل إلاىاسد اإلاإظعت الاهخاحُت ومىاهبت الخؼىساث والخغيراث في ألاظىاق اإلاخىافعت مً حهت ،ومً حهت أخشي اللظاء على
الظُاع الزي ًصاخب عملُاث ؤلاهخاج والدؽغُل وحعشَع العملُاث والخذ مً وكىع الاخؼاء ،والعشعت في جلبُت مخؼلباث
الضباةً والعىق ومً زم جللُل الخيالُف ،ورلً ال ًيىن ئلى باإلعخماد على أدواث اإلاداظبت الشؼُلت اإلاخعذدة والتي حعخمذ
على ملاًِغ أداء حذًذة جخالءم مع ألافياس الشؼُلت والثلافت الشؼُلت عىذ جبجي اإلاإظعت لإلهخاج الشؼُم بذال مً ؤلاهخاج
الىاظع.
وعلُه حاءث هزه الىسكت البدثُت لخعالج ؤلاؼيالُت الخالُت:
 كيف حظاهم املحاطبت السشيلت في جحليم امليزة الخىافظيت للمؤطظاث الصىاعيت في ظل الخىحه هحى جبني
الخصييع السشيم ؟
ولإلحابت عً ؤلاؼيالُت اإلاؼشوخت جم جلعُم هزه الىسكت البدثُت ئلى ماًلي:
 املحىز ألاول :مذخل للخىافعُت و اإلايزة الخىافعُت
 املحىز الثاوي :مذخل للخصيُع الشؼُم واإلاداظبت الشؼُلت
 املحىز الثالث :دوس اإلاداظبت الشؼُلت في جدلُم اإلايزة الخىافعُت للمإظعاث الصىاعُت في ؿل الخىحت هدى
الخصيُع الشؼُم
 - Iمدخل للخىافظيت وامليزة الخىافظبت :
 -1.Iمدخل للخىافظيت :
 -1-1.Iمفهىم الخىافظيت ً :مىً رهش أهم مفاهُم الخىافعُت فُماًلي( :الظلمي ،إدازة املىازد البشسيت وإلاطتراجيجيت)2001 ،
 املفهىم املسجكص على الظىق :حعشف على أنها جلاط مً خالٌ أداء اإلاإظعت في العىق ملاسهت بىـيراتها ،ورلً ئظدىادا ئلى
جلىٍم خصت العىق الخىافعُت.
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 املفهىم املسجكص على مدي كدزة املؤطظت :حعشف على أنها الخفاؾ على مياهتها في ظىق جىافس ي وعذم الخأزش وؤلاظدعالم
لعىاصش البِئت الخىافعُت .وعلى هزا ألاظاط حعشف الخىافعُت على أن اإلاإظعت جصبذ جىافعُت عىذما جيىن كادسة على
الخفاؾ باظخمشاس وبؼشٍلت ػىعُت في ظىق جىافس ي ومخغير لخدلُم معذٌ سبذ على ألاكل ٌعاوي اإلاعذٌ اإلاؼلىب لخمىٍل
أهذافها.
حعشف هزلً على أظاط اللؼاع أو اإلاإظعت على أنها اللذسة على حعـُم ألاسباح أي أن الترهيز على عامل الشبذ همإؼش للخىافعُت ،هما
ًمىً اللىٌ أن الخىافعُت حعجي هىا اللذسة الخالُت واإلاعخلبلُت على جصمُم وئهخاج ظلع أو خذماث بجىدة عالُت وجيلفت كلُلت وعبُا
لخعـُم الاسباح في اإلاذي الؼىٍل"( .اليظىز)2009 ،
 -2-1.Iأهداف الخىافظيت :تهذف الخىافعُت ئلى جدلُم عذة أهذاف .وٍمىً رهش أهمها فُماًلي( :الشىاوي)2000 ،
 جحليم دزحت عاليت مً الكفاًت :بمعجى أن جدلم اإلاإظعت وؽاػها وأعمالها بأكل معخىي ممىً مً الخيالُف وفي ؿل
الخؼىس الخىىىلىجي اإلاعمىح به ،فالخىافعُت حعاهم في بلاء اإلاإظعاث ألاهثر هفاءة.
 الخعىز والخحظين املظخمس لألداء :مً خالٌ الترهيز على جدلُم ؤلابذاعاث الخىىىلىحُت وؤلابخياساث ،والتي جيىن جيلفتها
مشجفعت وعبُا ،ئلى أنها صعبت اإلاداواة مً كبل اإلاإظعاث اإلاىافعت.
 الحصىل على همغ مفيد لألزباح :ار جخمىً اإلاإظعاث راث الىفاءة ألاعلى وألاهثر جؼىسا مً حعـُم أسباخها ،فاألسباح حعذ
ميافأة اإلاإظعت عً جميزها وجفىكها في أدائها.
 -2.Iمدخل للميزة الخىافظيت
 -1-2.Iمفهىم امليزة الخىافظيت
 -1 -1-2.Iحعسيف امليزة الخىافظيتً :مىً رهش أهم حعاسٍف اإلايزة الخىافعُت فُماًلي:
"هي العىصش الاظتراجُجي اإلاهم الزي ٌعاعذ في ئكخىاص الفشص ،وٍلذم فشصت خلُلُت ليي جدلم اإلاإظعت سبدُت مخىاصلت باإلالاسهت
مع مىافعيها ،والخىافعُت هي اإلاصذس الزي ٌعضص وطع اإلاإظعت بما ًدلله مً ألاسباح ؤلاكخصادًت ،ومً خالٌ ئمخُاصها على مىافعيها
في مجاالث مخعذدة وألػىٌ مذة ممىىت "(betlis, 2010) .
حعشف هزلً على أنها" كذسة اإلاإظعت على صُاغت وجؼبُم الاظتراجُجُاث التي ججعلها في مشهض جىافس ي أفظل باليعبت للمإظعاث
اإلامازلت والىاؼؼت في هفغ اللؼاع"( .مصعفى)2008 ،
 -2 -1-2.Iخصائص امليزة الخىافظيتً :مىً جلخُص أهم خصاةص اإلايزة الخىافعُت فُماًلي( :إدزيع)2009 ،
 أن جيىن معخمشة ومعخذامت بمعجى أن جدلم اإلاإظعت العبم على اإلاذي الؼىٍل ولِغ على اإلاذي اللصير فلؽ.
 ئن اإلايزاث الخىافعُت جدعم باليعبُت ملاسهت باإلاىافعين أو ملاسهتها في فتراث صمىُت مخخلفت وهزه الصفت ججعل فهم اإلايزاث
في اػاس مؼلم صعب الخدلُم.
 أن جيىن مخجذدة وفم معؼُاث البِئت الخاسحُت مً حهت وكذساث ومىاسد اإلاإظعت الذاخلُت مً حهت اخشي.
 أن جيىن مشهت بمعجى ًمىً ئخالٌ ميزاث جىافعُت أخشي بعهىلت وَعش وفم اعخباساث الخغيراث الخاصلت في البِئت الخاسحُت
أو جؼىس مىاسد وكذساث اإلاإظعت مً حهت اخشي.
 أن ًدىاظب ئظخخذام هزه اإلايزاث الخىافعُت مع ألاهذاف والىخاةج التي جشٍذ اإلاإظعت جدلُلها.
 -2-2.Iمعاًير امليزة الخىافظيت وأبعادها
 -1 -2-2.Iمعاًير امليزة الخىافظيت :ئن الخصىٌ على ميزة جىافعُت باليعبت للمإظعت الصىاعُت ال ًىفي وخذه ،بل ًجب معشفت حىدة
اإلايزة اإلاىدعبت ،وٍخم رلً مً خالٌ اإلاعاًير الخالُت( :خليل( ،دون طىت وشس))
 مصدز امليزة :وٍيىن رلً ئما مً خالٌ مضاًا جىافعُت مً مشجبت مىخفظت مثل الخيلفت ألاكل ليل مً كىة العمل ،اإلاىاد
ألاولُت ،خُث ٌعهل وعبُا جللُذها ومداواتها مً كبل اإلاإظعاث اإلاىافعت .أو مً خالٌ مضاًا جىافعُت مً مشجبت مشجفعت
والخىىىلىحُا العالُت (أي جميز اإلاىخىحاث والخذماث بجىدة عالُت) ،العمعت الؼُبت بخصىص العالمت ،وٍخؼلب جدلُم هزه
اإلاضاًا مهاساث وكذساث عالُت .
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 عدد مصادز امليزة التي جمخلكها املؤطظت :في خالت اعخماد اإلاإظعت على ميزة واخذة فلؽ مثل جصمُم اإلاىخىحاث بأكل
جيلفت ممىىت أو اللذسة على ؼشاء اإلاىاد الاولُت بأظعاس مىخفظت ،فاهه ًمىً للمىافعين جدذًذ أو الخغلب على ازاس جلً
اإلايزة ،أما في خالت حعذد مصادس اإلايزة فاهه ًصعب على اإلاىافعين جللُذها حمُعا.
 دزحت الخحظين والخعىيس والخجدًد املظخمس في امليزةً :جب أن جخدشن اإلاإظعاث هدى البدث عً مضاًا حذًذة وبؽيل
أظشع وكبل كُام اإلاإظعاث بخغُير اإلاضاًا اللذًمت ،وخلم مضاًا جىافعُت حذًذة أو مً سجبت مشجفعت.
 -2-2-2.Iأبعاد امليزة الخىافظيت :جخمثل أبعاد اإلايزة الخىافعُت فُماًلي( :غدًس( ،دون طىت وشس))
 الجىدة :وجم ؤلاجفاق على بعذًً أظاظُين للجىدة ،هما حىدة الخصمُم وحىدة اإلاؼابلت ،ئر حؽير حىدة الخصمُم ئلى
معخىي جلبُت خصاةص اإلاىخج (مىاصفاث الخصمُم) لخاحاث الضبىن وسغباجه ،أما حىدة اإلاؼابلت فانها حعجي معخىي أداء
اإلاىخج أو الخذمت ملاسهت بمىاصفاث الخصمُم ،ولظمان جدلُم اإلاىخج او الخذمت لشطا الضبىن على اإلاإظعاث الصىاعُت
جصمُم مىخجاث كادسة على ئسطاء الضبىن مً خالٌ حىدة الخصمُم ،ومً زم جلبُت اإلاىاصفاث مً خالٌ حىدة اإلاؼابلت.
 الكلفت :أن جبجي اليلفت بىصفها أداة جىافعُت ٌعجي بالظشوسة جىُُف العملُاث الاهخاحُت لخللُص أو ئلغاء اليؽاػاث التي ال
جدلم اللُمت اإلاظافت ،وبالىدُجت جخفُع جيالُف سأط اإلااٌ وولفت العمل،ولفت اإلاىخج ،جيالُف الدؽغُل ،اإلاخضون ،الىلل،
اإلاىاولت وجللُص خاالث الفلذان والظُاع ووعبت اإلاىخىحاث التي فيها عُىب.
 الدظليم :ئن ئداسة العملُاث بؽيل صخُذ وظشَع ًضٍذ مً العىاةذ وٍخفع الخيالُف ،وَعجي وكذ ؤلاحابت للضبىن ئلى اإلاذة
ئبخذاء مً حعلُم أمش الضبىن لخين ئهجاص أمشه ،أما وكذ دوسة الخصيُع فيراد به الىكذ الزي ٌعخغشكه جصيُع أمش الضبىن
لُيىن مىخجا نهاةُا ،وهى ٌعاوي مجمىع وكذ ؤلاهخـاس ووكذ الخصيُع ،أما وكذ الدعلُم فُعجي الىكذ اإلاعدىفذ لدعلُم أمش
الضبىن اإلاىجض للضبىن ،وجىؿف العذًذ مً اإلاإظعاث الصىاعُت وكذ دوسة الاهخاج أظاظا لخخصُص الخيالُف الاهخاحُت غير
اإلاباؼشة على اإلاىخجاث ،وهي جشي أن رلً ظُدفض اإلاذًشًٍ على جللُص وكذ دوسة ؤلاهخاج ،أما الدعلُم في الىكذ اإلادذد
فِؽير الى حعلُم اإلاىخج أو الخذمت بالخىكُخاث اإلادذدة في الجذولت،فالدعلُم في الىكذ اإلادذد ظيزًذ مً سطا الضبىن ووالةه
وأن جدلم هزا الهذف ًخؼلب اإلاىاوبت بين وكذ ؤلاظخجابت للضبىن والدعلُم في الىكذ اإلادذد.
 املسوهت :وٍىذسج جدذ بعذ اإلاشوهت زالزت أبعاد هي:
 الاًصائيت :وحعجي العملُاث التي جمخلً اللذسة على جلذًم مىخجاث راث حجم أكل باجصاٌ مدىم مع الضبىن واللذسة
على ئعادة حؽىُل اإلاىاسد والعملُاث لخلبُت اهىاع مخخلفت مً خاحاث الضبىن.
 الخىىع :وحعجي العملُاث التي جملً اللذسة على جلذًم حجم أهبر مً الاهخاج ملاسهت باالًصاةُت ،ولِغ بالظشوسة أن
جيىن اإلاىخجاث والخذماث مخفشدة لضباةً مدذدًً ،وسبما جيىن هىان ػلباث مخىشسة.وحؽير الى اللذسة على حغُير الؼاكت
أو اإلاخضون للخعامل مع مشوهت حجم الخزبزباث في الؼلب ،على أن الخؼىساث اإلادعاسعت في بِئت الاعماٌ اإلاعاصشة ٌعجي
الخدىٌ مً ظىق الباتع ئلى ظىق اإلاؽتري ،وهزا ٌعجي الخدىٌ مً مشوهت الخىىىلىحُا هدى مشوهت العىق.
 إلابداع :وهى مً اإلاضاًا الخىافعُت التي أطُفذ خذًثا هي أن اإلاإظعاث الاهخاحُت التي جىافغ مً خالٌ ؤلابذاع ًجب
أن جملً اللذساث ؤلاظتراجُجُت التي جإهلها لخؼىٍش مىخجاث وخذماث حذًذة أو أن جيىن كادسة على جؼىٍش عملُاث
وجىىىلىحُا حذًذة ،وحمُعها تهذف ئلى جدلُم مخشحاث راث مىاصفاث عالُت ،فاإلبذاع ٌعجي ئهخخاب ألافياس
الصخُدت وجىفُزها وجشحمتها ئلى مىخجاث وعملُاث وخذماث حذًذة وهـم ئداسٍت ،لخدعين سبدُت اإلاإظعت وهمىها،
وجبلى اإلاؽاسَع وألافياس غير ئبذاعُت ئن لم جترحم بلغت العىق ،وعلى معخىي جصيُف ؤلابذاع فاهه صىف ئلى ئبذاع
جىىىلىجي وئبذاع مىخج وئبذاع عملُت.
 - 3-2.Iأطاليب امليزة الخىافظيتً :مىً جدلُم اإلايزة الخىافعُت للمإظعاث الصىاعُت باخذي الاظالُب الخالُت( :هجيب( ،دون طىت
وشس))
 الىفاًت أو الىفاءة اإلاخفىكت ورلً مً خالٌ العُؼشة على الخيالُف.
 الجىدة اإلاخفىكت ورلً مً خالٌ جلذًم مىخجاث جدلم اللبىٌ لذي الضباةً.
 ؤلابذاع اإلاخفىق ورلً مً خالٌ جلذًم مىخجاث حذًذة.
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 ؤلاظخجابت اإلاخفىكت لذي الضباةً ورلً مً خالٌ اإلاعشفت الذكُلت إلخخُاحاث الضباةً.
 - IIمدخل للخصييع السشيم واملحاطبت السشيلت:
 -1.IIمدخل للخصييع السشيم :
 -1-1.IIمفهىم الخصييع السشيم
 -1-1-1.IIحعسيف الخصييع السشيم
ئن مصؼلح الخصيُع الشؼُم أدخل مً كبل  womacketalعام  1991في هخابه الخفىير الشؼُذ ،ئر ٌؽير مصؼلح الشؼُم ئلى الىـام
الزي ٌؽغل اإلاذخالث لخىلُذ اإلاخشحاث هفعها التي ًخم جيىٍنها بىـام الاهخاج الىاظع الخللُذي فهى ٌعخخذم مىاسد بؽشٍت كلُلت في
اإلاإظعت وػاكاث جصيُعُت كلُلت ،وئظدثماس أكل في اإلاعذاث ووكذ أكل لخؼىٍش اإلاىخىحاث الجذًذة ،ووكذ أكل لإلهخاج ،ئطافت ئلى أن
كاةمت اإلاىاد اإلاؼلىبت هي أكل مً ؤلاهخاج الىاظع ،أما اإلاخشحاث فخخظمً جىىعا هبيرا في اإلاىخجاث وعذد كلُل مً العُىب"(berrg .
)and ohlsson, 2005
" ًمثل مفهىم الخصيُع الشؼُم كُمت العلعت أو الخذمت مً مىـىس الضبىن .ئر أن الضباةً غير معىُين بخفاصُل العمل أو الخلىُت
اإلاعخخذمت أو ولف العُىب ،ئر أنهم ًلُمىن العلعت أو الخذمت على أظاط أدائها وئرا ماواهذ هزه العلعت أو الخذمت حؽبع
ئخخُاحاتهم وسغباتهم أم ال "( .املعيني)2012 ،
أما على معخىي اإلاإظعاث فلذ جم ئظخخذام مفهىم الخصيُع الشؼُم في هـام الاهخاج إلاإظعت (جىٍىجا) ،خُث كامذ هزه اإلاإظعت
بخدذًذ الـشوف الخاصت التي واهذ جىاحهها في الُابان خالٌ ظىىاث مً الخجشبت والخؼأ في وسػ العمل ،فاظخؼاعذ هزه اإلاإظعت
جدلُم الجىدة العالُت والخيلفت اإلاىخفظت والدعلُم في وكخه (مً خالٌ جخفُع جذفم ؤلاهخاج وهزا عً ػشٍم اللظاء على
الظُاعاث) ول هزا ًخم جدلُله في وكذ واخذ.
 -2-1-1.IIخصائص الخصييع السشيم :جدعم هـم الخصيُع الشؼُلت بعذة خصاةص.وهزهش أهمها فُماًلي( :هىاز)2015 ،
 أن الضبىن هى الزي ًلىد الىـام ؤلاهخاجي .لزا فان اإلاىخجاث جصىع في الىكذ اإلادذد عىذ ػلب الضبىن.
ٌ عخمذ هـام الفشق اإلاخىلت وهي فشق ؤلاهخاج اإلاعإولت عً ئجخار كشاساتها الخاصت هاًلاف الخؽ الاهخاجي عىذ فؽله.
 حعخعمل ؤلاداسة اإلاشةُت لخعلب ومشاكبت ألاداء ئر جيخج ليل شخص الخأهذ مً هُفُت عمل اإلاإظعت.
 الععي اإلاخىاصل للخلشب مً الخمام أو اإلاثالُت ،فال جىحذ هلؼت نهاًت وجيىن عملُت الخدعين معخمشة.
ٌ عدىذ ؤلاهخاج ئلى الؼلباث بذال مً الخيبإاث للصش أوكاث دوسة الؼلب على اإلاىخجاث .
 -2-1.IIأهداف ومبادئ الخصييع السشيم.
 -1-2-1.IIأهداف الخصييع السشيم :جخمثل أهذاف الخصيُع الشؼُم فُماًلي( :املعيني ،مسحع طبم ذكسه)2012 ،
 جلليل الفاكد والعيىب :يهذف الخصيُع الشؼُم ئلى جللُل العُىب والظاتعاث اإلاادًت غير الظشوسٍت ،وجخظمً ؤلافشاغ في
ئظخخذام اإلاذخالث مً اإلاىاد الخام ،ومىع العُىب بلذس ؤلاميان ،واليلف (الخعاسة) اإلاشجبؼت باإلاىاد اإلاعابت الشاحعت،
وخصاةص اإلاىخج غير الظشوسٍت التي لم جىً مؼلىبت أصال مً الضباةً.
 جخفيض أوكاث دوزة الاهخاج ومدة الاهخظاز :وٍخم جخفُع أوكاث دوسة ؤلاهخاج ومذة ئهخـاس ؤلاهخاج ،مً خالٌ جخفُع
أوكاث ؤلاهخـاس بين اإلاشاخل للمعالجت ،فظال عً جخفُع أوكاث الخدظير (ؤلاعذاد) للعملُت ؤلاهخاحُت ،وجخفُع أوكاث
حغُير همىرج اإلاىخج.
 جخفيض مظخىياث الخخصيً :يهذف الخصيُع الشؼُم ئلى جخفُع معخىٍاث الخخضًٍ في حمُع مشاخل العملُت ؤلاهخاحُت،
والظُما اإلاخضون جدذ الصىع بين مشاخل ؤلاهخاج ،فظال عً جخفُع اإلاخضوهاث ألاخشي وجخفُع معذٌ مخؼلباث سأط
اإلااٌ العامل.
 جحظين ئهخاحيت العاملً :خم جدعين ئهخاحُت العامل مً خالٌ العمل على جللُل مذة جىكفاث العاملين عً العامل ،وطبؽ
وكذ ئؼخغاٌ العاملين ،بمعجى هل أنهم ٌعخخذمىن ول حهذهم لضٍادة ؤلاهخاحُت كذس ؤلاميان أم ال ،فظال عً الخأهذ مً
عذم وحىد أي عمل ًدىي على مهام أو خشواث غير طشوسٍت أو غير معخغل.
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 إلاطخخدام الكفء للمعداث :ئن ؤلاظخخذام الىفء للمعذاث وئظخغالٌ خيز العملً ،خم مً خالله ئصالت ؤلاخخىاكاث
وحعـُم معذٌ ؤلاهخاحُت للمعذاث الخالُت وجللُل جىكفاث الاالث.
 املسوهت :وحعجي ئمخالن اللابلُت على ئهخاج حؽىُلت مً اإلاىخجاث بمشوهت عالُت ،مع العمل على جللُل وكذ الخغُير أو ؤلابذاٌ
وجللُل اليلف الىاججت عىه ،عً ػشٍم ؤلاهخاج بالسخب وجللُل اإلاخضوهاث ومخؼلباث سأط اإلااٌ.
 شيادة املخسوحاث :ػاإلاا أن أوكاث دوسة الاهخاج جيىن مخفظت ،وبعباسة اخشي ولما وان عذد دوساث ؤلاهخاج متزاًذ ،فان رلً
ٌعهم في صٍادة ئهخاحُت العمل واللذسة على ئصالت ول مً ؤلاخخىاكاث وجىكفاث آلاالث .وعمىما فان اإلاإظعاث ًيىن
باظخؼاعتها ان جضٍذ مً مخشحاتها بؽيل ملخىؾ عبر ئظخخذام حعهُالتها اإلاخاخت هفعها.
 -2-2-1.IIمبادئ الخصييع السشيمٌ :عخمذ ؤلاهخاج أو الخصيُع الشؼُم على مجمىعت مً اإلابادب والتي ًمىً جلخُصها هماًلي:
(العيب)2017 ،
 مً وحهت هـش ( )Fujimotoفاهه ًشي أن حىهش هـام ئهخاج جىٍىجا ًمىً جلخُصه في اإلابادب ألاظاظُت الخالُت:
 كذسة الخصيُع الشوجُيُت ،كذسة ؤلاهخاج اللُاظُت.
 اللذسة على الخعلم الشوجُجي ،الؼشق اللُاظُت لخل اإلاؽىالث وؤلاخخفاؾ بالخل.
 اللذسة على الخعلم الخؼىسي ،الخعلم لخغُير الىـام والخدعين.
 مً وحهت هـش ( )Womackفلذ عشف اإلابادب الخمعت الخالُت:
 جدذًذ اللُمت مً وحهت هـش العمُل.
 جدذًذ جُاس اللُمت.
 حعل اإلاىخج ًخذفم.
 الخأهذ مً أن هزا ًدذر وفلا لؼلب الضبىن.
 ئداسة هدى الىماٌ.
 مً وحهت هـش ( )Maclnnesفلذ وطع مجمىعت أؼمل مً مبادب الخصيُع وهي:
 جللُل الفاكذ أو الظاتع أو الخذ منها ،وبالخالي ًخم ؤلاهخاج خعب الؼلب مع جللُل اإلاخضون.
 جللُل العبع فىاكذ ،وهم ؤلاهخاج الطخم (ؤلافشاغ في ؤلاهخاج) ،ؤلاهخـاس ،اإلاىاصالث ،اإلاعالجت ؤلاطافُت ،اإلاخضون ،العُىب،
العملُاث غير الظشوسٍت.
 طمان الجىدة والخدعين اإلاعخمش مً خالٌ (الترهيز على الضبىن ،جؼبُم جلىُاث الخذكُم ،جؼبُم ئداسة البصشٍت).
 الخللُل مً وكذ اللُادة مً خالٌ جصمُم اإلاىخجاث وظالظل الخىسٍذ.
 الخخفُع مً الخيلفت اليلُت مً خالٌ الدععير اإلاعتهذف واللُمت الهىذظُت.
 ئظخخذام اإلالاًِغ لظمان الخدعين في ألامىس اإلالىُت والعلىهُت.
 -2.IIمدخل للمحاطبت السشيلت
 -1-2.IIمفهىم املحاطبت السشيلت
 -1-1-2.IIحعسيف املحاطبت السشيلت
" ئن مصؼلح اإلاداظبت الشؼُلت ًإهذ على أن الىـام اإلاداظبي اللاةم باإلاإظعت ًجب أن ًيخج اإلاعلىماث الهامت والظشوسٍت ،وأن
ًيىن معذا بدُث ًيىن خالُا مً أي معلىماث غير طشوسٍت ال حعخفُذ منها اإلاإظعت ،وٍجب على هـام الخيالُف أن ٌعذ بدُث ًلِغ
جيالُف ول ش يء مً أؼياٌ الفاكذ"( .املشهساوي)2015 ،
"هي حضء مً هـام مخيامل وأظلىب ئداسي أصبذ ؼاتعا في مجاٌ العمل في العىىاث الاخيرة ،وهى هـام ًجب أن ًللل الخاحت ئلى
الخلاسٍش وجدلُل اللُم التي جياد جزهش ،وهزا ٌعجي أن فشوق الخيالُف في ( ؤلاهخاج .العملُاث ،الخىؿُف ،اإلاعذاث"(richard e, 2007) .
وحعشف هزلً بأنها أظلىب مخخصص إلداسة ألاعماٌ معدىذ الى مشجىضاث ؤلاداسة الشؼُلت وؤلاهخاج الشؼُم التي جىفش أظغ مىاظبت
إلظخعماٌ اإلاعلىماث اإلاداظبُت التي جذعم ؤلاهخاج الشؼُم وؤلاداسة لذعم ئداسة الخيلفت وأوؽؼت اللُمت وئصالت الظُاع مً الىـم
اإلاداظبُت اإلاؼبلت في اإلاإظعاث الاكخصادًت".
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 -2-1-2.IIمباديء املحاطبت السشيلت :جخمثل أهم مبادب ومماسظاث اإلاداظبت الشؼُلت فُماًلي(monory, 2012) :
العمل املحاطبي السشيم والبظيغ :هزا اإلابذأ ًؼبم ػشٍلت الترؼُم للعملُاث اإلاداظبُت باظخخذام أدواث الترؼُم اإلاخعذدة مثل
خشٍؼت جُاس اللُمت والخيلفت اإلاعتهذفت وأظلىب واًضن وصىذوق الىلاغ وغيرها مً ألادواث.
 العملياث املحاطبيت املظاهدة للخحىل هحى الترشيم :أي الشكابت على العملُاث ؤلاهخاحُت بىاظؼت أدواث ملاًِغ ألاداء
اإلاشةُت وصىذوق الىلاغ ولىخت أداء جُاس اللُمت إلاعاهذة الخدعين اإلاعخمش ،وأن اظخخذام أداة جدذًذ جيلفت جُاس اللُمت
ًدفض على الخدعين الشؼُم مً خالٌ جُاس اللُمت الىلي واليلفت اإلاعتهذفت لخدلُم سطا الضبىن.
 جىصيل املعلىماث بىطىح وبالىكذ املىاطب :ئن ؤلاداسة حعخخذم لىخاث الاداة اإلاشةُت اإلاشافلت ألدواث صىذوق الىلاغ
الزي ٌعشض الاداء اإلاالي والدؽغُلي في جلشٍش مىخذ وهزه ألاداة حعخخذم بؽيل واظع في ئجخار اللشاساث ئطافت ئلى ئظخخذام
هؽف دخل بعُؽ والعمل على ئظدبعاد ول البُاهاث الغامظت لغشض دعم هزا اإلابذأ.
 الخخعيغ مً مىظىز الترشيمً :خم جخؼُؽ الترؼُم باظخخذام مجمىعت مً ألادواث منها ظُاظت اإلابُعاث والخخؼُؽ
اإلاالي والدؽغُلي وولفت جُاس اللُمت وجدلُل الؼاكت وهزه العملُت جإدي ئلى جىـُم خؼت مخياملت للمإظعت باظخخذام
معلىماث اإلاداظبت الشؼُلت ،وألازش اإلاالي هى ألازش الخلُلي لخدعين الترؼُم ئر ًجب أن ًيىن مفهىما مىز البذء في أي
جدىٌ للترؼُم باظخخذام الىطع الخالي والىطع اإلاعخلبلي .وعىذما ًيىن بذء عملُت الخدىٌ للترؼُم هى الخىكف عً
الخفىير في جدعين ؤلاهخاج وجخفُع الخيالُف على اإلاذي كصير الاحل وهى ظاةذ في خالت ؤلاهخاج الىبير.
 حعصيص السكابت املحاطبيت الداخليت :جـهش هىان عذة وظاةل سكابُت إلاعاهذة وطمان ئحشاء حغُيراث اإلاداظبت الشؼُلت
هاظخخذام ػشٍلت ( )sarbanes oxleyئر حعخخذم هزه الؼشٍلت لخدعين اإلاؽاسَع وجخفُع اإلاخاػش وحعضٍض الشكابت الذاخلُت.
 -2-2.IIخعىاث ومجاالث إطخخدام املحاطبت السشيلت
 -1-2-2.IIخعىاث جعبيم املحاطبت السشيلت :ئن الخدىٌ مً هـام اإلاداظبت الخللُذي ئلى اإلاداظبت الشؼُلت ًلخض ي خؼىاث
خذدها  huntzingerفُماًلي( :وطيلت)2018 ،
 سبؽ جذفم اللُمت مع ألاهذاف ؤلاظتراجُجُت.
 جدلُل بُاهاث الخيلفت لذعم عملُاث اإلاداظبت الشؼُلت.
 خزف اإلاعامالث اإلاعلذة مً العملُاث اإلاالُت.
 جؼىٍش وجدعين الدععير لخذفم اللُمت وألاسباح وجدذًذ أماهً فلذان جذفم اللُمت.
ٌ عخمذ الدععير على خعاب الخيالُف وجدذًذ هلؼت الخعادٌ وألاظىاق اإلاىافعت
 -2-2-2.IIمجاالث إطخخدام املحاطبت السشيلتً :ىحذ أسبعت مجاالث إلظخخذام اإلاداظبت الشؼُلت وهي( :زشىان( ،دون طىت وشس))
 ممازطاث الخصييع :ئن مماسظاث الخصيُع الشؼُم ًجب أن جخغير وفم حغير ؤلاهخاج على ؼيل دفعاث وحذولت الذفع ئلى
جذفم ؤلاهخاج وحذولت السخب ،وؤلاججاه الشةِس ي الزي ًمثل الخدىٌ الشؼُم لللظاء على الظُاع الزي ًخؼلب جفىير
سؼُم ،والعمل ًجب أن ًصىف طمً ألاوؽؼت التي جظُف كُمت وألاوؽؼت التي ال جظُف كُمت وبؽيل خاد مً اإلاىـىس
العملي ،ئن مىؿفي الخعاباث اإلاالُت غالبا ما ًىـشون ئلى العىامل اإلاإزشة في كُاط ؤلاهخاحُت والتي عشفذ في حعبير الشؼاكت
العالكت بين همُت اإلاخشحاث وهمُت اإلاىاد اإلاعتهلىت ،وجلاط ؤلاهخاحُت عادة باإلابُعاث واإلاىاد وألاحىس والخيالُف غير اإلاباؼشة.
 كياطاث ألاداء :في البِئت الشؼُلت ًجب أن حعىغ كُاظاث ألاداء ؤلاظتراجُجُت الشؼُلت ،وٍجب أن جيىن اإلالاًِغ ظهلت
وبعُؼت الفهم ألن أغلب اإلاعخفُذًً غير مالُين ،وٍجب أن جيىن في الىكذ اإلاىاظب ومً اإلافظل أن جيىن بعع
اللُاظاث جخظمً خذماث الضباةً ووكذ الذوسة والخذ مً الخلل.
 املمازطاث املحاطبيت :هىان مجاالث سةِعُت للمماسظاث اإلاداظبُت هي العملُاث اإلاداظبُت وئداسة الخيالُف والشكابت
اإلاالُت ،ئن العملُاث اإلاداظبُت ًجب أن جشهض في العملُاث ولِغ الىخاةج والعمل على اللظاء على العملُاث التي ال جظُف
كُمت مع اإلاداظبت الشؼُلت مع مىافع ئطافُت للمهام أكل حعلُذا والخاحت لبعع ألاشخاص ألداء جلً اإلاهام ،وحعخبر
مداظبت الخيالُف في خلُلت ألامش هي ئداسة الخيالُف وجخظمً جيالُف الخخؼُؽ والشكابت واإلاداظبت ،وئدخاٌ مفهىم جؼىٍش
وؿُفت الجىدة ومؽاسهت الضباةً في جؼىٍش اإلاىخجاث الجذًذة.
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 إدازة إلاطدثماز :ئداسة الشؼاكت حععى ئلى ئعادة هُيلت حزسٍت للمىـمت عً ػشٍم جُاساث اللُمت ،ورلً بهذف جبعُؽ
العملُاث الخجاسٍت ئلى خذ هبير لخدعين خذمت الضباةً وأًظا جدعين الىفاءة والشبدُت ،ومً زم ئن البعذ النهاتي للمداظبت
الشؼُلت هى ئداسة ؤلاظدثماس ،وَؽمل رلً أهثر مً خؼت عامت والدؽذًذ على أهمُت ؤلاظدثماس باألشخاص وجخصُص اإلاىاسد
ًخؼلب مع ئظتراجُجُت اإلاإظعت وأولىٍاتها وعلى ئظخخذام أظغ مخعذدة لخلُُم ئداسة ألاداء الشؼُم ،والهذف هى عذم
جدلُم ألاداء اإلاعُاسي.
 -3-2.IIأهميت وأهداف املحاطبت السشيلت
 -1 -3-2.IIأهميت املحاطبت السشيلت :جخمثل أهمُت اإلاداظبت الشؼُلت فُماًلي( :زشىان ،مسحع طبم ذكسه( ،دون طىت وشس))
 جخفُع الخيالُف للخخلص مً الفاكذ عً العملُاث غير الظشوسٍت في اإلاإظعت.
 جدذًذ اإلاىافع اإلاالُت مً خالٌ جؼبُم الفىش ؤلاهخاجي الخالي مً الفاكذ والظاتع والترهيز على ئظتراجُجُاث جؼبُم اإلاداظبت
الشؼُلت التي جدلم هزه اإلاىافع.
 جىفش اإلاعلىماث إلجخار اللشاساث الشؼُذة التي جإدي ئلى جخفُع الخيلفت وصٍادة ؤلاًشاداث وألاسباح.
 الترهيز على حعـُم كُمت العمل ورلً مً خالٌ الشبؽ بين كُاط ألاداء وبين معبباث خلم اللُمت.
 -2 -3-2.IIأهداف املحاطبت السشيلت :تهذف اإلاداظبت الشؼُلت ئلى جيىًٍ زلافت جىـُمُت ٌؽاسن فيها حمُع اإلاىؿفين ،وجشهض
باظخمشاس في الخذ مً حمُع أهىاع الظُاع اإلاىحىدة في العملُاث مثل وكذ ؤلاهخـاس ،اإلاخضون ،الىلل ، ...ففلعفت الشؼاكت داةما
ججعل اإلاإظعت كىٍت وعملُاتها معخلشة ومً زم جخمىً جلذًم ماًدخاحه الضباةً بذكت وبعشعت وهفاءة مع الخذ ألادوى مً
الخيالُف .فاإلاداظبت الشؼُلت هزلً جذعى جُاس اللُمت للمداظبت ؤلاداسٍت لخدلُم عذة أهذاف وهي( :املعيني)2012 ،،
 ئعذاد جُاس اللُمت واضخت وجلاسٍش ألاسباح والخعاةش.
 جؼىٍش مذساء جُاس اللُمت لفهم الخلاسٍش اإلاالُت.
 مجمىعت مً ملاًِغ ألاداء واإلاإؼشاث إلاذساء جُاس اللُمت.
 كُاظاث جُاس اللُمت لتربؽ بين ئظتراجُجُت اإلاإظعاث والخلاسٍش ؤلاداسٍت.
 مشخلت جللُل الخلاسٍش اإلاالُت اإلاخظمىت اإلاخضون واإلاذفىعاث للمجهضًٍ وأوامش العمل وأوامش الؽشاء.
 جؼبُم مبادب الشؼاكت مً اإلاهام اإلاالُت للخذ مً الخعلُذاث والظُاعاث.
 ئؼشان مذساء جُاس اللُمت في الخخؼُؽ اإلاالي وعملُاث اإلاىاصهت.
 جذسٍب مذساء جُاس اللُمت وآخشون في صىع اللشاساث اإلاالُت.
 جؼبُم مخلذم ألدواث اإلاداظبت الشؼُلت في معخىي جُاس اللُمت.
 -4-2.IIاملحاطبت السشيلت بين املصاًا واملعىكاث ومخعلباث جعبيم
 -1 -4-2.IIمصاًا جعبيم املحاطبت السشيلت :جخعذد مضاًا جؼبُم اإلاداظبت الشؼُلت ،وٍمىً رهش أهمها فُماًلي( :كاظم)2014 ،
 اإلاعاعذة في الخذ مً الظُاع في العملُاث اإلاداظبُت وبالؽيل الزي ًدشس وكذ ألافشاد اإلاالُين والدؽغلُين وٍجعلهم أهثر
فاعلُت ووؽاغ ؤلاؼتران بمعاعذة اإلاإظعت الاكخصادًت وجىفُز اظتراجُجُاتها.
 دعم الثلافت الشؼُلت مً خالٌ جدفيز العاملين وجىفير اإلاعلىماث اإلاالةمت وحصجُع الخدعين اإلاعخمش في ول معخىٍاث
اإلاإظعت الاكخصادًت.
 ؤلامخثاٌ باإلابادب اإلاداظبُت اإلالبىلت كبىال عاما فُما ًخعلم باعذاد الخلاسٍش الذاخلُت والخاسحُت.
حعمل اإلاداظبت الشؼُلت على صٍادة كُمت اإلابُعاث ألنها جىفش معلىماث حُذة إلجخار اللشاساث ،فارا جم ئظخخذام معلىماث اليلفت
اإلاعُاسٍت إلجخار كشاساث الدععير والشبدُت والصىع أو الؽشاء وئظدثماس سأط اإلااٌ وجلذًم مىخج حذًذ غالبا ما جيىن كشاساث خاػئت،
فالخيالُف اإلاعُاسٍت جيىن أخؼائها واضخت لهزا الىىع مً اللشاس ،فاإلاإظعاث الشؼُلت جدخاج ئلى أداة حُذة الجخار اللشاساث الشؼُلت
مثل أداة جيلفت جُاس اللُمت.
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 جدذ د اإلاداظبت الشؼُلت ألازش اإلاالي بىطىح للخدعِىاث الشؼُلت .فمعـم اإلاإظعاث حعخخذم همارج جىفير الخيالُف
الخللُذًت لخلُُم مضاًا الخدعين الشؼُم والعذًذ مً اإلاإظعاث جىـش ئلى جخفُع الخيالُف اللصيرة الاحل هأنها هدُجت
للخغُير الشؼُم ،فاإلاداظبت الشؼُلت جدذد ألازش الشةِس ي لللظاء على الظُاع وئوؽاء وجىفير الؼاكت.
 اإلاداظبت الشؼُلت جىفش اإلااٌ وجخفع الخيالُف ،ئر أن معـم اإلاإظعاث لِغ لذيها فىشة عً جخفُع الخيالُف بعبب
ئوؽغالها بعمم بعملُاث اإلاإظعت وعذم وحىد مداظبي ولفت أهفاء .فاإلاإظعت باظخخذام اإلاداظبت الشؼُلت حعخؼُع
ئظدبعاد الظُاع مً معامالتها وجخفُع جيالُفها.
 جدفض اإلاداظبت الشؼُلت على الخدعين الشؼُم مً خالٌ ئظخخذام اإلاعلىماث واإلالاًِغ الهامت للترؼُم ،فملاًِغ ألاداء
الشؼُم هي حجش الضاوٍت لإلداسة اإلاشةُت للشكابت على خالًا ؤلاهخاج الشؼُم وجُاساث اللُمت اليلُت وغيرها.
 -2-4-2.IIمعىكاث جعبيم املحاطبت السشيلت :جخمثل معىكاث جؼبُم اإلاداظبت الشؼُلت فُماًلي(carnes, 2005) :
 ؤلافخلاس لعملُاث الخذسٍب وعذم فهم عملُاث ؤلاهخاج ،ألن الىطع الخالي للعملُاث الدؽغُلُت ظشَعت الخغير جخؼلب مً
اإلاداظبين أن ًجمعىا ول اإلاهاساث اإلاداظبُت الصخُدت لغشض فهم العمل واللذسة على هعب اإلاعشفت الخامت للعملُاث
الاولُت ومخابعت ول الاصذاساث الخجاسٍت وهزه الىـشة هي أوظع مً هـشة اإلاداظبين الخللُذًين.
 ؤلافخلاس للخلشٍب بين ألاكعام اإلاخخلفت فالعذًذ مً اإلاإظعاث ججذد مىاكع وؿاةف اإلاداظبت اإلاالُت على معاخت بعُذة عً
مىاكع ؤلاهخاج ،وان جُاساث اللُمت حعدبعذ ألاكعام الىؿُفُت الخللُذًت بل أن معـم اإلاإظعاث الججعل اإلاداظبين
ًخفاعلىن مع أفشاد الاهخاج.
ً خؼلب مً اإلاداظب ؤلاداسي سبؽ ول ألاسكام التي ًدصل عليها بالىؽىفاث اإلاالُت وجشن عللُت الخيلفت الخاسٍخُت في ئعذاد
كىاةمها اإلاالُت الخاصت باإلاإظعت.
 الؽعىس بالخفىق اإلانهي ،ئر جلىم بعع اإلاإظعاث اإلاهىُت الخاصت باإلاداظبت ؤلاداسٍت بحجب اإلاعلىماث والخلاسٍش الظشوسٍت
ليؽش زلافت اإلاداظبت الشؼُلت.
 هىان علُذة أظاظُت في الخصيُع الشؼُم أي ش يء الًظُف كُمت وٍدعنها ًيبغي ئظدبعاده ،هزا ًخظمً العذًذ مً
البُاهاث واإلاعامالث والخلاسٍش اإلاخىلذة مً كبل اإلاداظبين ،ولِغ غشٍب أن بعع اإلاداظبين ًترددون اللُام بأظالُب حمع
البُاهاث ومعالجتها بؽيل ئطافي ئطافت ئلى طشوسة مشاحعتها.
 هىان ئفخلاس للذعم وؤلاظىاد البدثي والخعلُمي إلاىهجُاث اإلاداظبت الجذًذة لزلً فان ئداسة ؤلاهخاج حعخجُب لخؼىس
الخلىُاث الجذًذة في ؤلاهخاج وٍيىن أكل دافعُت للمداظبين لىطع خؼىاث ؤلاظىاد والذعم لهزه الخلىُاث.
 -3-4-2.IIمخعلباث جعبيم املحاطبت السشيلتً :ىحذ مخؼلباث أظاظُت لخؼبُم اإلاداظبت الشؼُلت هي:
 ئوؽاء مإؼشاث وؿُفُت وجلاسٍش معلىماث خىٌ ئداسة الترؼُم.
 سبؽ جلً اإلاإؼشاث وجُاساث اللُمت باألهذاف ؤلاظتراجُجُت.
 وطع هـام حععير مىخجاث جُاس اللُمت وكىاةم دخل جُاساث اللُمت.
 حعلُم جذفم اللُمت للمذساء وإلاعإولي ؤلاداسة اإلاالُت إلجخار اللشاساث بىاء على أدواث الترؼُم أو الترؼُذ.
 جدلُل وجصيُف الخيالُف بما ًذعم عملُاث الترؼُذ.
 خزف اإلاعامالث الضاةذة والخعلُذاث ألاخشي مً العملُاث اإلاالُت مثل حسجُل كُىد الُىمُت لخدبع اإلاىاد وألاحىس والخيالُف
الصىاعُت غير اإلاباؼشة وؤلاهخاج جدذ الدؽغُل وؤلاهخاج الخام في صىاعت مشاخل ؤلاهخاج وأوامش ؤلاهخاج.
 الدععير بىاء على أظلىب الخيلفت اإلاعتهذفت.
 وطع مخؼؽ مالي وحؽغُلي وبُعي .
 جؼبُم أظالُب الترؼُذ في أكعام اإلاالُت وألاكعام ألاخشي.
 حعلُم وافت فشق العمل في حمُع اإلاعخىٍاث على اإلاؽاسهت في جىمُت مىهج الترؼُذ.
جذسٍب وجؼىٍش ئداسة اإلاإظعت على فلعفت الترؼُذ ومداظبت الترؼُذ.
 -IIIدوز املحاطبت السشيلت في جحليم امليزة الخىافظيت للمؤطظاث الصىاعيت في ظل الخىحت هحى الخصييع السشيم:
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 -1.IIIأ دواث املحاطبت السشيلت املظخعملت في جحليم امليزة الخىافظيت للمؤطظاث الصىاعيت :هىان عذة أدواث لخؼبُم اإلاداظبت
الشؼُلت بغُت جدلُم اإلايزة الخىافعُت ،وهزهش أهمها فُماًلي:
 -1 -1.IIIخازظت جياز الليمت :هي أداة للخخؼُؽ وفهم لخذفم اإلاىاد مً اإلاىخج ئلى الضبىن وال جشهض على فهم الىطع الخالي للعملُاث
والخذفم فلؽ ولىً أًظا جدذًذ اللُمت اإلاظافت واللُمت غير اإلاظافت ليل خؼىاث العملُت التي جخظمً ول ألاوؽؼت ختى في
عملُاث خضن ؤلاهخاج واإلاىاد الشةِعُت في العملُت ؤلاهخاحُت ،وأن الفهم الىاضح للخذفم الخالي لألوؽؼت ٌعمذ بخؼىس معخلبلي لخالت
الخاسػت التي جللل الهذس بؽيل واضح وجللل الىكذ اإلاخذفم لعير العملُت الاهخاحُت بىفاءة وفاعلُت أهبر .هزه الاظتراجُجُت حعخؼُع
جؼىٍش العمل اإلادذد وكُادة العملُاث ججاه اللُم اإلاعخلبلُت للمإظعت التي جؼمذ اليها.فخاسػت جُاس اللُمت حعخخذم لخؼىٍش وجدعين
جذفم العملُاث بىاظؼت الخمُيز والخخؼُؽ ليل خؼىة مً خؼىاث العملُت الاهخاحُت وحعخعمل في اغلب الاخُان في جؼىٍش جذفم
اللُمت والخعشف على جدشواث الهذس والخؼىاث غير الظشوسٍت والضٍادة باإلاخضون وحعخخذم إلوؽاء العملُاث مع اإلاىخجاث والخذماث
وجبين ماهي ألاخذار واللُم اإلاظافت ئلى العملُاث وحعخخذم لخىصَع العملُاث وجلذًم خذماث للضباةً .وحؽمل جيالُف جُاس اللُمت ول
جيالُف العمل وآلاالث واإلاىاد وخذماث ؤلاظىاد والدعهُالث وغيرها خالٌ فترة معُىت جخصص على أظاط جُاس اللُمت ولِغ على
أظاط اإلاىخجاث عىذ ئخدعاب ولفت الىخذة ،وهىزا جصبذ معـم الخيالُف مباؼشة كُاظا بالخيالُف غير اإلاباؼشة .ولخاسػت جُاس
اللُمت عذة مضاًا هزهش أهمها فُماًلي ( :كاظم ،مسحع طبم ذكسه)2014 ،
 حعاعذ على جلذًم جصىس على معخىي العملُت الىاخذة في ؤلاهخاج .ئطافت الى معاعذتها في سؤٍت الخذفم اليامل للعملُت
الاهخاحُت.
 حعاعذ في حصخُص الهذس وهزلً معشفت مصذسه وحعؼي لغت مؽترهت واخذة للخدذر خىٌ عملُاث الخصيُع.
 جشبؽ اإلافاهُم وألاظالُب الشؼُلت مع بعظها مما ٌعاعذ على ججىب عذم جدلُم اإلاىافع اللصىي.
 جلىم بدؽىُل كاعذة لخؼت جؼبُم الترؼُم وهُف ًخم جذفم العملُاث ومعشفت الهذس في العذًذ مً الجهىد الشؼُلت.
وهىزا ًخطح أن خاسػت جذفم اللُمت هي عملُت جدبع جذفم اإلاعلىماث والعملُاث واإلاىاسد اإلاالُت مً بذاًت ججهيز اإلاىاد ألاولُت ولغاًت
حعلُم اإلاىخجاث ئلى الضباةً.
 -2 -1.IIIجحدًد الخكلفت املظتهدفت :حعخبر أداة لخخؼُؽ الشبذ وئداسة الخيلفت وجدذًذ الخيالُف بىاءا على ظعش البُع الخىافس ي
وجخفُع الخيالُف مً خالٌ الذساظت والخدلُل لخصاةص اإلاىخج والىؿاةف ألاهثر ئهمُت باليعبت للضبىن ،خُث حعخبر على أنها عملُت
جدذًذ أكص ى جيلفت معمىح بها للمىخج الجذًذ أو جؼىٍش اإلاىخج الاصلي ليي ًدلم همىا في اإلابُعاث مً أحل جىلُذ سبذ ًضٍذ على أكص ى
سكم للخيلفت اإلاعتهذفت.هما حعشف بأنها ػشٍلت لخخؼُؽ الشبذ وئداسة الخيلفت وهذفها جخفُع جيالُف اإلاىخج ابخذاءا مً مشخلت البدث
والخؼىٍش والهىذظت التي جيىن فيها فشص لخخفُع أهثر مً مشخلت الخصيُع خالٌ دوسة الخُاة اليلُت للمىخج فظال على أن عملُت
جدذًذ الخيالُف اإلاعتهذفت حعذ مثاال مالةما لىُفُت الخصمُم الجُذ التي ًمىً ئظخعمالها ألغشاض اظخيراجُجُت وملاًِغ خاظمت
ألداء ظلعلت اللُمت للمإظعاث.وٍخم جدذًذ الخيلفت اإلاعتهذفت مً خالٌ الخؼىاث الخالُت:
 جدذًذ ظعش العىق اإلاعتهذف والشبذ اإلاعتهذف.
 ئخدعاب اليلفت اإلاعتهذفت عىذ ظعش العىق مؼشوخا مىه الشبذ اإلاعتهذف.
 ئظخخذام هىذظت اللُمت أو الخدلُل اإلافىً لخدذًذ ػشق جخفبع ولفت اإلاىخج.
 ئظخخذام الخدعين اإلاعخمش في الخيالُف وسكابت العملُاث الدؽغُلُت لخدلُم جخفُظاث في الخيلفت .
 -3 -1.IIIجلىيت الخحظين املظخمس :ئن الخدعين اإلاعخمش أخذ ألادواث الهامت في الخصيُع الشؼُم ألهه ًمثل اللاعذة الشةِعُت واإلاهمت
مً أحل جبجي الخصيُع الشؼُم ،ار أن جفىٍع العاملين والخؼبُم الفجي الصخُذ لخؼىاث العمل وجللُل اإلاخاػش حمُعها جإدي ئلى
ؤلاهخلاٌ مً الخصيُع الخللُذي ئلى الخصيُع الشؼُم مع الترهيز على جخفبع الهذس .وٍؼلم على الخدعين اإلاعخمش مصؼلح واًضن
( )kaizenوهى ئخذي الخلىُاث الخذًثت واإلاهمت التي جلىم على أظاط ادخاٌ الخدعِىاث بصىسة جذسٍجُت ومخعاكبت على الاهخاج
وجىعىغ هزه الخدعِىاث في خفع اليلف وجدعين حىدة اإلاىخج.فالخدعين اإلاعخمش ٌعخمذ على مىهج مخميز في الخؼبُم ئر ٌعمل على
ئدخاٌ الخدعِىاث بصىسة جذسٍجُت ومخخالُت على ؤلاهخاج وجىعىغ هزه الخدعِىاث ئلى جخفُع الخيالُف ئلى أدوى معخىي ممىً
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وسفع الجىدة ئلى أعلى معخىي ممىً وبصىسة معخمشة ،أي أنها عملُت معخمشة وبدث معخمش لخخفُع الخيالُف والخخلص مً الخلف
وجدعين الجىدة وأداء العملُاث التي جضٍذ مً سطا وكُمت الضبىن.
 -4 -1.IIIملاًيع جياز الليمت :جشجىض اإلالاًِغ اإلاعخخذمت في جُاس اللُمت على عذة ملاًِغ ،وٍمىً رهش أهمها فُماًلي:
 املبيعاث للشخص الىاحد :هزا اإلالُاط ًلِغ اللُمت الىاججت عً ئهخاحُت جُاس اللُمت ومً اإلاهم اللىٌ أن ئهخاحُت جُاس
اللُمت جضداد بؽيل ػشدي مع مشوس الضمً .ئر جضداد ؤلاهخاحُت مً خالٌ بُع اإلاضٍذ مً اإلاىخجاث وباظخخذام اإلاىاسد هفعها
وباصدًاد ؤلاهخاج جضداد كُمت الخُاس .وللُاط مبُعاث الصخص الىاخذ ًجب معشفت مبُعاث الخُاس وعذد الاشخاص اللاةمين
علُه ،فاإلابُعاث هي كُمت اإلابُعاث مً اإلاىخجاث اإلاصىعت في جُاس اللُمت ،ومً الظشوسي معشفت أوامش البُع أو اإلاىخجاث
اإلاشجبؼت بدُاس اللُمت ،أما عذد الاشخاص الزًً ٌعملىن بذوام حضتي او مإكذ داخل جُاس اللُمت فُخم جظمُنهم بما ٌعادٌ
دواما وامال ،ومع رلً ًجب اللجىء ئلى هزا ألاظلىب إلاذة كصيرة ألن رلً ًإزش على الىخاةج بعهىلت ،وٍخم ؤلاظخغىاء عً
العاملين اإلاإكخين مً خالٌ جذسٍب فشٍم اللُاط بؽيل معخمش.هما ًمىً اللُاط بىاظؼت الىخذاث للصخص الىاخذ
بعبب ظهىلت فهمها غير أهه جيىن اإلاىخجاث مدؽابهت حذا ،أما ئرا واهذ اإلاىخجاث مخعذدة وألاظعاس والعملُاث واإلاىاد
مخخلفت فان كُمت اإلابُعاث للصخص الىاخذ جيىن أهثر فاةذة.
 الدظليم في الىكذ املحدد  :وهى ملُاط ليعبت الؼلباث التي ًخم شخنها ئلى الضباةً في الىكذ اإلادذد وٍلِغ معخىي الشكابت
داخل جُاس اللُمت ،فارا وان جُاس اللُمت جدذ العُؼشة أو معُؼش علُه ًيىن شخً الؼلبُت في الىكذ اإلادذد عالُا .أما ئرا
واهذ عملُاث جُاس اللُمت خاسج هؼاق العُؼشة فان الصخىاث في الىكذ اإلادذد جيىن مىخفظت.وٍلاط الدعلُم في الىكذ
اإلادذد بيعبت مً ػلباث الضباةً التي ًخم شخنها في جاسٍخ اظخدلاق الصخً ،وهىالً أظالُب مخخلفت لخعاب هزا اللُاط
بعظها ًخعلب عذد الىخذاث التي ًخم شخنها ئلى عذد الىخذاث الالصمت وأخشي جخعلب عذد مً خؼىغ الىـام التي ًخم
شخنها باليامل ،وغيرها جخعلب عذد الاوامش واملت الصخً في الىكذ اإلادذد وأوامش جدبع جاسٍخ الصخً ئلى جاسٍخ مىعذ الصخً
ئلى الضباةً.
 مً زصيف الى زصيف ( مً الاطخالم الى الخجهيز) :هزا اإلالُاط ًلِغ جذفم اإلاىاد مً خالٌ جُاس اللُمت ،وهى الىكذ
الزي ٌعخغشكه إلايىن مىخج معين أو للمىاد الخام لإلهخلاٌ مً سصُف ؤلاظخالم ئلى سصُف الخجهيز للصخً ،وهى ظشعت جدىٌ
اإلاىاد ألاولُت ئلى اإلاىخج النهاتي طمً هزا الخُاس.وهزا اإلالُاط لخدفيز جدعً اإلاىاد بالُىم أو بالعاعت فارا ئهخفع هزا
اإلالُاط فان معذٌ جذفم هزه اإلاىاد ًضداد وٍإدي ئلى ئهخفاض في معخىي اإلاخضون في جُاس اللُمت ،وٍمىً كُاظه عً ػشٍم
خعاب مجمىع اإلاخضون داخل جُاس اللُمت وجلعُمه على مخىظؽ اإلاىخجاث التي جم شخنها.
 مخىطغ فترة الخحصيل للرمم املدًىتٌ :عخخذم بؽيل عام هزا اإلالُاط للُاط ظشعت ئظخالم الىلذًت مً الضباةً،
فاإلاصىعىن الشؼُلىن كللىن بؽان الخذفم الىلذي ألن الخعاباث اإلاذًىت عىصش مهم مً الخذفم الىلذي .ئر أن العذًذ مً
اإلاإظعاث الشؼُلت جشهض في الخذفم الىلذي الزي ًإزش في الشبذ ألنها جذسن أن اإلاىاد وصٍادة جذفم اإلاعلىماث ًدعً الخذفم
الىلذي وٍلاط مخىظؽ فترة الخدصُل للزمم اإلاذًىت بلعمت سصُذ اإلاذًىىن على مخىظؽ همُت اإلابُعاث الُىمُت أو
الؽهشٍت أو العىىٍت.
 معدل الخكلفت للىحدة الىاحدة :ئن معذٌ الخيالُف ليل بىذ ًيىن مإؼشا مهما للخدعين العام لعملُاث جُاس اللُمت ،وٍخم
كُاط معذٌ جيالُف الىخذة الىاخذة مً خالٌ حمع ول الخيالُف لخُاس اللُمت وإلاذة أظبىع وكعمخه على همُاث الىخذاث
التي جم شخنها ئلى الضباةً في رلً ألاظبىع .واظخخذمذ جُاساث معذٌ احمالي جيالُف جُاس اللُمت (بما في رلً جيالُف اإلاىاد
الاولُت) وبغع الىـش عً ئظخخذام معذٌ جيالُف الخدىٍل للىخذة الىاخذة وٍدعب ئحمالي جيالُف جُاس اللُمت بجمع ول
جيالُف جُاس اللُمت والتي جخظمً ول مً جيالُف اإلاىاد الاولُت وآلاالث والعمل والدعهُالث والخيالُف ألاخشي .
 مظاحت ألازض :هى ملذاس اإلاتر الشبع اإلاعخغل مً كبل جذفم اللُمت وَؽمل اإلاعاخت اإلاعخغلت في ؤلاهخاج واإلاعاخت اإلاخصصت
إلاخضون ؤلاهخاج الخام وؤلاهخاج جدذ حؽغُل اإلاىاد ألاولُت.
 -5 -1.IIIطلظلت الليمت :هي مجمىعت مً ألاوؽؼت والىؿاةف اإلاخخالُت التي ًخم مً خاللها ئطافت كُمت أو مىفعت ئلى اإلاىخجاث أو
الخذماث مً البذاًت عىذما واهذ مجشد أفياس وئلى النهاًت عىذما حعتهلً مً كبل الضباةً ومشوسا بالخصمُم وؤلاهخاج والدعىٍم
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والخىصَع ،أو أنها أداة الخدلُل الاظتراجُجي حعخخذمها ئداسة اإلاإظعت في حصخُص مجاالث اإلاىفعت ،أو اللُمت باليعبت للضباةً وعملها
على جخفُع ولف اإلاىخجاث ػىاٌ دوسة خُاتها كصذ الخصىٌ على فهم أفظل للميزة الخىافعُت وسوابؼها مع مجهضيها وصباةنها .
وتهذف ظلعلت اللُمت ئلى جدلُم ماًلي( :شجاع)2015 ،
 الترهيز على صٍادة مصلخت ول الاػشاف العاملت عً ػشٍم أداة وسبؽ وؽاػاث العلعلت ئبخذاءا مً مجهضي اإلاىاد ألاولُت
وئهتهاء باإلاعخخذمين النهاةُين.
 ئن العمل طمً ظلعلت اللُمت لصىاعت ماً ،إدي ئلى جؼىٍش ظالظل كُم جىافعُت حعىد بيخاةج ئًجابُت على ألاكعام
اإلاؽترهت طمً العلعلت.
 ئعذاد مىهج عمل مؽترن للعمل مع الضباةً ،مما ٌعاعذ في ئجخار اللشاساث ؤلاداسٍت التي حعاعذ على ئهجاص اليؽاػاث التي
جإدي ئلى ئهخاج اإلاىخجاث التي جدلم خاحاث اإلاعتهلً ،وجدذًذ الجهاث التي ظِخم العمل معها بؽيل مخىاصل عً ػشٍم
جىـُم عملُاث راث أوؽؼت فعالت وئظخخذام جىىىلىحُا اإلاعلىماث لذعم العالكاث بين ألاػشاف اإلاترابؼت طمً ظلعلت
اللُمت.
 -6 -1.IIIصىدوق الىلاط :ئر ٌعخبر ملخص لىخاةج أداء جُاس اللُمت ،عادة ماٌعخخذم وٍدذر أظبىعُا باإلاعلىماث الدؽغُلُت واإلاالُت
للخصىٌ على هخاةج أداء وسبدُت الخُاس ،أما ػاكت جُاس اللُمت فخدذر فلؽ عىذما ًخم ئحشاء حغُير هبير في جُاس اللُمت وعىذ وحىد
خشاةؽ جذفم كُمت حذًذة وئظخىماٌ جدلُالث الخيلفت ،وهىان ئظخخذاماث عذة لصىذوق الىلاغ مثل جلذًم اإلاعلىماث عً ألاداء
الاظبىعي التي ٌعخخذمها مذًش جُاس اللُمت وفشٍله إلاشاكبت العملُاث وئوؽاء الخدعين .ومً مضاًا وفىاةذ صىذوق الىلاغ ماًلي( :كاظم،
مسحع طبم ذكسه)2014 ،
 مشاكبت ملاًِغ الاداء ليل فترة.
 ئؿهاس ألازش اإلاالي اإلاعخمش مً الىطع الخالي ئلى الىطع اإلاعخلبلي وهزلً ألازش اإلاالي لالظدثماس.
.
وهىان زالر أكعام لخلشٍش صىذوق الىلاغ هي:
 ألاداء الدشغيلي :وَؽمل ول ملاًِغ ألاداء غير اإلاالي التي حعذ مً أهذاف وئظتراجُجُاث اإلاإظعت الشؼُلت مثل الدعلُم في
الىكذ اإلادذد والجىدة مً أوٌ مشة ووكذ الذوسة وغيرها.
 العاكاث :وَؽمل ملاًِغ الؼاكت اإلاعتهلىت ليل مً ألاوؽؼت الاهخاحُت وغير ؤلاهخاحُت والؼاكت اإلاخاخت للعمل.
 ملاًيع ألاداء املالي :وحؽمل ألاسباح والخعاةش الخاصت بدُاس اللُمت.
 - 2.IIIمظاهمت أ دواث املحاطبت السشيلت في جحليم امليزة الخىافظيت للمؤطظاث الصىاعيت في ظل الخىحه هحى الخصييع
السشيمً :مىً أن هلخص معاهماث أهم أدواث اإلاداظبت الشؼُلت في جدلُم اإلايزة الخىافعُت للمإظعاث الصىاعُت فُماًلي:
(هجالء)2015 ،
 -1 – 2.IIIمظاهمت طالطل الليمت في جحليم امليزة الخىافظيت للمؤطظاث الصىاعيتً :يبغي على اإلاإظعت جدعين ألاولىٍاث
الخىافعُت لذيها والتي جخمثل في ؤلاهخاج بأكل الخيالُف وبىىعُت عالُت ،وهزا الدعلُم الىكتي وؤلاظخجابت العشَعت لؼلباث اإلاعتهلً،
واإلاشوهت في ؤلاهخاج بماًىاظب مخؼلباث اإلاعتهلً ،وأخيرا ؤلابخياس في جلذًم مىخجاث حذًذة ،لزا هجذ ظلعلت اللُمت جبذأ مً جىفير
اإلاىاسد الجُذة وعملُاث الخدىٍل والخصمُم اإلادعىت مما ٌعاهم في جخفُع الخيالُف وهزا جلبُت اإلاىاصفاث اإلاؼلىبت مً ػشف
اإلاعتهلً ،باإلطافت ئلى ئًجاد اللىىاث الخىصَعُت اإلاالةمت لخىصُل اإلاىخجاث في الىكذ اإلاىاظب وبععش معلىٌ.
 -2 – 2.IIIمظاهمت ملاًيع جياز الليمت في جحليم امليزة الخىافظيت للمؤطظاث الصىاعيت :حعمل اإلاإظعت الصىاعُت على ئحخزاب
مشهضها الخىافس ي مً خالٌ الخميز في الخيلفت ،والزي ًإدي ئلى بُع اإلاىخج بععش اكل مً ظعش اإلاىافعين ،خُث حعاعذ ملاًِغ جُاس
اللُمت على جدذًذ ظعش جيلفت اإلاىخىح اث ومداولت خفظها كصذ وطع ظُاظت حععير مىاظبت ورلً عً ػشٍم جىطُذ جيلفت ئهخاج
الىخذة الىاخذة مما ٌعاعذ ؤلاداسة في الدععير بعذ جدذًذ الشبذ اإلاعين وفم ؼشوغ اإلاىافعت وبالخالي جدعين اإلايزة الخىافعُت لها.
 -3 – 2.IIIمظاهمت جحدًد الخكلفت على أطاض ألاوشعت في جحليم امليزة الخىافظيت للمؤطظاث الصىاعيت :هثيرا ماحعخمذ صٍادة
اللذسة الخىافعُت على الععش والجىدة وخذمت الضبىن ،وبما أن هـام جدذًذ الخيالُف على أظاط ألاوؽؼت يهخم بخىفير اإلاعلىماث
الذكُلت عً جيالُف اإلاىخىج وَعاعذ ؤلاداسة على ئخخُاس البذًل ألافظل بخصىص الدععير ،فان ؤلاخاػت بجمُع ؿشوف اإلاىافعين
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ٌعاعذ على ئجخار كشاساث أهثر مالةمت باليعبت للضباةً ،وعلى العمىم ازبدذ ول الذساظاث الخذًثت أن هزا الاظلىب ٌعاهم في جذعُم
اللذسة الخىافعُت ورلً مً خالٌ جخفُع الخيالُف وبالخالي ًصبذ باميان اإلاإظعت الاهخاحُت أن جىافغ حمُع اإلاإظعاث ظىاء في
العىق اإلادلُت أو العىق الذولُت ،ألامش الزي ًىعىغ ئًجابا على الخصت العىكُت للمإظعت واإلايزة الخىافعُت لها.
 -4 – 2.IIIمظاهمت الخكلفت املظتهدفت على امليزة الخىافظيت للمؤطظاث الصىاعيتً :مثل عىصش الخيلفت أخذ العىاصش اإلاهمت
لخدلُم اإلابُعاث باليعبت للمإظعت الصىاعُت في بِئت جىافعُت .وللخُاصة على ميزة الخيلفت ًخم ؤلاظدىاد ئلى مشاكبت عىامل جؼىس
الخيالُف ،خُث أن الخدىم الجُذ في هزه العىامل ملاسهت باإلاىافعين ًىعب اإلاإظعت ميزة الخيلفت ألاكل .وهزا ماًصبى الُه مبذأ
الخيلفت اإلاعتهذفت خُث جلىم هزه ألاخيرة بخدذًذ الخيالُف التي جميز اإلاإظعت على هـيراتها في اللؼاع ورلً بعذ اللُام بذساظت
دكُلت ومعملت للعىق الخىافس ي ،مً خالٌ ئظتهذاف الخيلفت اإلاىاظبت وبالخالي ٌعمل على جخفُع الاوؽؼت غير اإلاظُفت لللُمت وراث
جيالُف مشجفعت لُصل ئلى الخميز في الخيلفت ،مما ٌعاهم في ئطفاء ميزة جىافعُت للمإظعت.
 -IVالخالصة:
مً خالٌ هزه الىسكت البدثُت ،جىصلىا ئلى حملت مً الىخاةج والاظخيخاحاث والتي ًمىً خصشها فُماًلي:
 أن اإلايزة الخىافعُت أصبدذ اهثر مً طشوسٍت للمإظعاث ؤلاهخاحُت في ؿل العىإلات والخىىىلىحُا اإلاخؼىسة ،ورلً لىُل سطا
الضباةً وهعب خصتها العىكُت.و ًمىنها أن جيىن مً مشجبت مىخفظت أي جيىن جيلفت اإلاىخجاث مىخفظت ،أو هزلً ان
جيىن مً مشجبت مشجفعت ورلً مً خالٌ الخميز في الخىىىلىحُا والجىدة العالُت للمىخجاث.
 أن اإلاإظعاث الاهخاحُت مجبرة على ألاخز بعين الاعخباس ئداسة الجىدة الؽاملت طمً مخؼؼاتها ختى ًدعجى لها الخميز في أهثر
مً كعم أو مصلخت في اإلاإظعت ،وبالخالي جىىَع مصادس جميزها.
 أن الاهخاج الشؼُم ظبُل لخللُل الهذس والظُاع في مخخلف العملُاث الدؽغُلُت وؤلاهخاحُت داخل اإلاإظعت ،وبالخالي
جخفُع جيلفت اإلاىخجاث.
 أن اإلاداظبت الخللُذًت الجخالءم مع ؤلاهخاج الشؼُم ،ماجؼلب جؼبُم اإلاداظبت الشؼُلت وأدواتها لخلم كُمت للضبىن وجللُل
الظُاع وئداسة جذفم اللُمت ،وجىفير اإلاعلىماث الالصمت إلجخار اللشاساث العلُمت واإلابيُت على اظغ صخُدت هعُاظت
الدععير التي حعخمذ على الخيلفت اإلاعتهذفت والشبذ اإلاعتهذف.
 أن جؼبُم ادواث اإلاداظبت الشؼُلت ًىفش اللذسة على جخفُع الخيالُف وهمُت اإلاخضون وصٍادة الجىدة وظشعت ؤلاظخجابت
للضبىن وجدلُم سطاه.
ومً خالٌ الىخاةج اإلاخىصل اليهاً ،مىً جلذًم ؤلاكتراخاث والخىصُاث الخالُت:
 طشوسة بدث اإلاإظعاث ؤلاهخاحُت عً مصادس للميزة الخىافعُت لجزب الضباةً وصٍادة خصتها في العىق.
 ئلضامُت جبجي اإلاإظعاث الاهخاحُت لإلهخاج الشؼُم الزي ًلبي سغباث وأهذاف الضباةً مً جخفُع جيلفت اإلاىخجاث وجدعين
حىدتها.
 ئظخخذام اإلاداظبت الشؼُلت ألنها جخماش ى مع الخغيراث الؼاسةت في اإلادُؽ الاكخصادي هدذة الخىافعُت مً حهت ،ومً حهت
أخشي ألنها حعؼي الىاضخت عً أداء اإلاإظعاث وحعاعذها في عملُت الخلىٍم وجدلُم أهذافها الاظتراجُجُت.
 طشوسة سظيلت اإلاداظبين وجذسٍبهم على الخفىير وؤلاهخاج الشؼُم واإلاداظبت الشؼُلت كصذ ئصالت مخاوفهم مً اللُام بأعماٌ
ئطافُت خاصت بجمع البُاهاث ومعالجتها.
 العمل على جؼبُم أدواث اإلاداظبت الشؼُلت ليىنها جىفش اإلاعلىماث الالصمت إلجخار اللشاساث وئعذاد الخلاسٍش بىطىح وظهىلت
وفي الىكذ اإلاىاظب.
.
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ملخص 3هتدف ىذه الدراسة إىل تسليط الضوء على موضوع خماطر املراجعة َوكيف ميكن للمراجع اخلارجي أن يساىم يف تدنـيـتـها و التقليل من آثرىا
أثناء تأديـتـو ملهمـة املراجعة ،وقد تطرقنا يف ىذه الورقة البحثية إىل مفهوم املراجعة مث اىل خماطر املراجعة ،باإلضافة إىل مصادرىا ومكوناهتا وكيفية قياسها
صت الورقة البحثية إىل ضرورة فهم خماطر املراجعة والعوامل املرتبطة هبا،
استنادا اىل منوذج نشرة معايـري املراجعة رقم ( ،)74ومنوذج شوقي .يف األخريَ ،خل َ
إىل جانب كيفية التعامل معها ،وأثبتت الدراسة يف جانبها التطبيقي أ ّن منوذج شوقي املقت ح لو أثـر كبـري يف فخفي خطر املراجعة ،ويع ّد أكـثر فاعلية من
النموذج الوارد بنشرة معايـري املراجعة رقم (.)74
الكلمات المفتاحية  3مراجعة – مراجع خارجي – خمـطـر املـراجـعـة – أمهية نسبية -أدلة إثبات.

تصنيف  M41 :JEL؛M42

Abstract:
This study aims to highlight the subject of audit risks, and how the external auditor can
contribute to reduce and minimize their impact, while performing the audit mission. The given
research paper deals with the audit deffiniton, then Its risks, beside its saurces, composition and
how it is measured according to the bulletin form of the auditing standards N° (47), beside
.SHAWKI modele
Finally, the paper concluded with the necissity of understanding the risks of audit and the
surrounding factors, related to it, also the way dealing with. The study in It's practical side,
proved that the suggested SHAWKI model has a great impact in decreasing the audit risk. It is
cosidered more efficient than the above mentioned model by publishing audit standards (47).
Key words:Audit-External auditor-Risk of audit-Relative importance-Evidence.
Jel Classification Codes: M41 ; M42

 -Iثمهيد :
ُيعددو وعطددعج ة مة عددض ودده ة عةطددة ة رةددض ددم ما ددض ً مددرف ألاكاددي ة ،ةملوددمل مل ددمل ودده ػددم ً دمل ألاةةم ة ر ةددم
اة رةئ ددململ ة ر ة ددض مل ددو اةكة ددض ة مة ع ددض ي ددر وا ددملاوف و إ ددده ة ا دمةاةمل ا دده ػم د يو ددوة  ،مل عكعو ددململ اة ةمل ددململ
ة ددعةا ف ددم ة اددعةي ة مل ةددض ودده د ام ددم ة مة عددض ة ددده ألااددعر محددوةاح وبددملوي ةي اددمل ململ ا ددوه ا ألا د ادده وددو
س د وض ة ا ددعةي ة مل ة ددض ةي،ملح ددض مل بسا ددض او دده  ،ددمل ألاا ددمل بو ددملاف ي ددر ،ةة ددض بوألا ددو ة إ ددملػم ة ا ع ددض و دده اةكة ددض
ة مة عض َاة تي تعو وه حو ًبعمل ة ميياةض ة رملوض مةقمل ةي امل ململ حةد يع ةدو اكالدمل دم بوألادو د وده :وادملتمل
ا ددمل ململ ة عةكة ددململ اب دمةرةمل بط ددملوةض ة ت ددي د مة د د ي ددر مل ددمل ب دمةرةمل بط ددملوةض ة ت ددي
ا ؼ ددملت ة ملاة د د
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ألا ع مل اكة ة اةملر بلمل اكةةدض دض با دململ باةد ة وقدض دم اةكةدض ة مة عدض حةد تادملاو كدر ب دمةرةمل ومةقدمل
ةي امل ململ الر إفةع كمل ةف اةكةض ة مة عض ا بةة وه ة املر ض ة امل ع ةض.
بملا م ،دح ة عاقض ة بثةض ة عم الر وإؼم ة مة عض اكةفةض ة عملو وعرمل ا اوألام،مل وه د عودعي م
اةددملو ا اةددة وإددملػم ة مة عددض ا د بددملا يسدداملغ ة واةسددض ة أم ددض الددر عةسددؼض وثكددض ؼ ةاةددض الددر ة ةددعي م .
َا بدادةد ة تةاض ة م عف وه ة ب حملا مل حةملغض بوكمل ةض ة بعا ض كةعطعج مل مل م:
ما املقصىد بمخاطر املراجػة؟ َوكيف يساهم محافظ الحسابات في ثدنـيـتـها أثناء ثأديـتـه ملهمـتـه ؟
أهداف الدراسة:
،دح ة واةسض ة ر باة ةكض وه ً،وة ،ةرمل:
ناعر وه
ة ّ
عم الر ة مة عض اة فمل،ة ة م ؼض بلمل
 تاكةؽ ة ظعر الر وإملػم ة مة عض وفمل،ةةرمل س ملبلمل اكةفةض و ةتلمل
 وبملا ض قةملو وإملػم ة مة عض ملس إوةر اوف ػمت َا ةمليج.
منهجية الدراسة:
يا ةددو مل ددم ،دددح ة واةسددض الددر ة د ه لس د ا ملػل  ،ة ة د ة عحددف اة بكة د ا،دددة اؼددملر حددعاف اةض د ض الددر
وعطددعج اةسددت مل اكددد ر احددف بػددملا ة فددمل،ةملي إددملػم مة عددض اة فددمل،ة ة م ؼددض بلددمل ودده د ا دوألا وإ كددف
ة عملا ف اا ملحم اوكع ململ اػمت ة اةة اة و ةض وه ام،مل مل طملوض ي ر ةس إوةر وثدمل كواةسدض حمل دض وده د
وبملا ض وبص وإم ململ ة بساض م ةعي م اةملو وإملػم ة مة عض اة املا ض ةنلةمل او سكعب بكة ة ظةع .
اوةةددمل ألاإددص سددكعب ة ب د واددو ةا ةددو مل الددر ة ا ددمل ة اددملتمل ة ا مل ة اددملا م ودددكمةمل ة واةسددململ ة عكةددمل
يطددملوض ي ددر ة عكعوددململ ة بهد اكالددمل ودده ود اض ً ر ددا وددمل وةةددمل ألاإددص ة ثددمل ةس إكهد مل وعكعومل د ودده وإم ددململ
اةكةض ة مة عض حو ة شم ململ م وا ب مل.
 -1.Iم ــهاهيم ومصــت حات غلميــة :إهددص ،دددة ة بددعا ًا كد دعددم الددر ة هددؼ ململ يةمل ا قددض مل عطددعج ودده
ي ر:
 -1غملية املراجػة :ملا تعم ف ة وقة ة عوألاو وه ً مل ألاةةدم اة ر دةددم ة ةملاسدم كةر ددض اكددة ة ردةدئددململ ة ر دةددض
بعع ونلمل:
حة اطععة تعملا ف وإ كفض ة هةملغض اه ف م ع،م،مل اوظةعنلمل وةةمل ألالم سد بملا امض ٍ
ّ
امو ددا ةعة ددض ة بملسد د ض ًوم اة ددض ة مة ع ددض نل ددمل :اةكة ددض و أة ددض او هجة ددض يجةد د ا اة ددة ً ددض اة اد دمةيه بش ددك
وعط ددعام اة ت ددي د ددعك د ددمليق ًنش ددؼض اًح ددوةل لق ه ددمل ألاض بوألا ددو و ددو ة عةو د اة ؼ ددمل ددم  ،دددح ة د ددمليق
اة عملألادمر ة اماف ا كةغ ًػمة ة ع ةض د دمليق ة د دوقة .1
كةمل ا ّدم كد وهَ Bernard Germondا René Bonnaultة مة عض نلمل :ة دملا ايدي حدملار اء دملر الدر سدكعب ود أ
ودده ػددم ولددي وب ،د اوا د ا ب ةددض ياؼددملر ا ه وعك د الددر عاةددض اوهددوةقةض ة عكعوددململ ة مل ةددض ة اووددض ودده ػددم
ة بسا ددض اال ددر و ددو ةح د د رةر ة عة د د ململ ددم يا ددوة  ،دددح ة عكعو ددململ ددم د د ة أ ددما اال ددر و ددو ةح د درةر ة اعةا ددو
اة اددعة م اة ددمل ح ة بملسد دةددض ة عةددع بلددمل ددم وددو ةثةد ،دددح ة عكعوددململ كهددعاف ة هددمل قض ا كعطددعةض ة مل ةددض ا ددمليق
ة بساض .2
وة ددمل سد د ألاةا دده ناد د ا ق ّ ة مة ع ددض ا ددم اةكة ددض وب ددص كةعكعو ددململ اة ةمل ددململ اوإ ك ددف اا ددملي ة بسا ددض
ك ،كو وه وو ص تلمل اوؼمل اتلمل كةعكعوململ ة عةا ف م ة اعةي ة مل ةدض اي در ه ودو تعادع ة عكعودململ ة تدي ظدةنلمل
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،دح ة اعةي وه حة اةق ااطعةض ة بساض ب ةض ة ،كو وه زة،ض اوفملوةض ة عكعودململ اة دمليق بلدو ي دوةر ا ه
ويي وبملألاو م وك ام م يعوح ش،ص ألا ة ّ مل ب ،مل اة افملرةمل ة ؼكعءض.
 -2ألاهمي ــة الةس ـ ية ف ــي املراجػ ــة :ا ددم واك ددع وع دملألامر ة بملس د ض ة مل ة ددض ً،ةة ددض ة اا ددبةض ،نل ددمل :وا ددوةا بغف ددمل ا
ة بم ف م ة عكعودململ ة بملسدبةض دم طدعر ة أدما ة بةؼدض ة دده ألاةاده ألادب ه ي در ت ةمدر حاد ة فدم ة عادع
بغفمل ا ة بم ف .
ة ده يع ةو الر ،دح ة عكعوململ ا ة ،امر وة وه
و دده وفر ددعر ً،ةة ددض ة ااد ددبةض ناد د إكص ة ه ددععءض ة ت ددي ألاد ددعة ررمل ة ددوق ددم ؼ ةد د ً،ةةد ددض ة اا ددبةض ددم ا د ددملر
وةملاس ر ض ة وقة حة ألابكدو ة عم دف الدر ة اد إور ة دده يع ةدو الدر ة ادعةي ة مل ةدض دم ة إدملي قدمةاح اءمل دمل م
ألاب ملج ة وقداددع ة ر كع ه حا ش،ص ي اةمل يع بر يا ،ةةض نا دةدض كةمل ألا ّعم اكة وعمودض ة اد إووم ة ب ةكدم
كاعةي ة مل ةض ة تي ألاهوا،مل ة عةة اة امةاةمل ة تي ألاةاه ألا إد،مل ،بتر ة ا إووم .
 -3ختـر املراجػــة :يعددم  ،د  :ةحد ددةمل وشد ي دمةرةمل اةكةددض ة مة عددض دم ةكدتددشمل ً ؼددملر ة رملودض اةيجع،م ددض ة تددي
قددو بددول ا أ د ا ةك ددتشمل  .3كةددمل ألااهددو ةإددملػم ة مة عددض :قةددملر ومةقددمل ةي اددمل ململ محددوةا ام ددم ددملػ ادده
ة اعةي ة مل ةض مل مغ وه حهع الر ض يا ململ ملوةض ك،سملو وةر ا ألا اي ر ا ع د واد ع وبدو وده ؼدم
ة مة عض د دةاض عدور ةقد ددهمل ألاض اةكدةددض وبدص د دض با دململ وةدمل ألا ر دمل اكةد ادور ا دع ،كدو دملر وده يوكمل ةدض
ة عاددعت الا د ةمل الددر ة اددعةي ة مل ةددض ةي،ملحددض مل بساددض وبد ة مة عددض دددة ألااددمل الددر ومةقددمل ةي اددمل ململ ددملر الددر
ددض با ددململ ػ ا ددمل ك ككف ددض احددوا ة عق ددا ملوة ددض ا ةددمل اكال ددمل ددم ي ددوةر ا ألا د ة في ددي
ا دوألامح ة ل ددي ألااددما يية دمل
ة بملألا ددو بش دد ،و ددو صد د ض ااوة ددض ة ا ددعةي ة مل ة ددض  .وتجد د ة بسا ددض اتع ددو نشؼ ددتلمل ة ت ددي غمل ددمل و ددمل ك ددع وعا ددوف
مةوةدض وإ د دكددفض اعد وده ة ا بدة د وقدة د اوبددص ك د ة عةكةدململ
اومك ض كةمل نلمل قو كدع وععادض ابدر و دملػ
ة عكاض مل بساض اة ؼ قدمل وه ي ملر وملو عع ة عكعوململ ة عملوض حع ة بساض ياد ؼة ة دوق بوألادو ،دوة
ة مة عض وك ؼض وه ورة ت و د دواج طةه ،و ودعدم ااةضح ألس ملب ة امل اض ة دكم.4
 -4مههىم وطبيػة أدلة الاثبات :ةث  ،اة ململ ة وقة م ة ،كو وه ص ض ة ةمل ململ ة عةا ف م ة وومل م
اة سج مل اة اعةي ة مل ةض اوو ت تلمل الر حاةاض تةاض اةمل ة بساض اومكز،مل ة مل م ا ألادعضح ا ألا ة فيي
ة بملألاو م ام مح اه ،دح ًوعا.
اقددو اموددا ة عملألا ددمر ة وا ةددض ةملاسددض اةددمل ة ددوقة اة ،كددو اقعةاددو قةددململ ة ر ددض ددض با ددململ ،نلددمل ة عكعوددململ
ة تي ألابه اكالمل ومةقمل ةي امل ململ ك عح ي ر ةس د د دمل دململ ألاد ديي الر سملسرمل ا ألا ة لي .
يي وةاةد اةد ومةقددمل ةي اددمل ململ ألام اددز الددر ة د ددض اقدمةيدده با د ململ حددتي ألاد ددعح ي ددر كددع ه ا ألا د ة فيددي
اقو دص ة عدةملا ة ثمل وه وعملألامر ة عة ة ةوةنل اة عملا اكالمل الر ومل ألالدم :ألاادمل ةي هدع الدر قدوا اة وده دض
با ململ ا قمةيه ة مة عض اه ػم د ة فبدص ة ادت وه اة حأدض الس فادملاةمل اغمر،دمل ك،سدملو سدكة دوةر ة دم ه
م ة اعةي ة مل ةض با ة وقة .5
ة د با ددململ
ا فددمت ة د عع ددم ددض لا ددململ اق دمةيه لا ددململ ودده حة د ا ددض ة اددعف ا ة ،كةددو الددر سددملو
يع بددر ي ددض قملػعددض ددم حددو يةملددمل ي ةددمل ة ام ددض ُي ْاد َ َع ُ
ملض بلددمل ادده ة ددو ة حةد ألا جدد ،ة ددوق ي ددر ةد كبددر اددو وةادده
وه ة امةيه م ةي ملتمل ة ا عهةض يا عةع بلمل اه ة با ململ ة املػ .6
و د د اد ددع د ددض لا د د ململ ة ب د ددوف كاد ددعةي ة مل ةد ددض ود دده ة ةمل د ددململ ة بملسد ددبةض ًسملسد ددةض ي د ددر مل د ددمل ملود ددض ة عكعود ددململ
ة املاوف ة ملحض كةوق ا ظ ض با ململ ة ب وف كاعةي ة مل ةض وه ومل م ة اةو ًحلم ا ودمل م ًسد ملي ة عدملر
« المركز الجامعي بافلو»،

معهد العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير *2012/2011

09

مسببات خماطر املراجعة وعوامل تدنيتها (ص ص )33-12

اة سد ددج مل ة بملسد ددبةض ً د ددم وث د د  :حاد ددمل ململ ة كد ددمل ةف ...كةد ددمل تسد ددج ألاظد ددمل ااةت ة عة د د ةي،ملحد ددض مل تاد ددع ململ
ددعوم والددمل
ةيجم ألاددض ات يع د بر ا ددع ،دددح ة سددج مل اة ددوومل م دمل ددم حددو ية د ةكددع ددة ا ددململ ا ادده ألااددمل
ة ع ملألاض ا قض ص ض ة ةمل ململ ة تي د ظةنلمل.7
 -2.Iماهيـة مخـاطر املراجػـة :ألا أدم دم بعددع ًحةدمل ي در ؼدم ة مة عدض الدر د ؼدم كلدم رنلدملرل ا ادوا بودملاف ي ددر
د ألااددمل وعموددض ة فددمت ددم ةي،ؼددم ة الددم اةي،ؼددم ةيجزرددل ر الددر واد ع ةي اددملب ا ة ددو وبد ة مة عددض حةد
ةي،ؼ ددم ة ال ددم ألا د د ق ا دده يح ددوةا ومةق ددمل ةي ا ددمل ململ ددم ه غم ددر و ملس ددمل ا قه ددو بش دد ،و ددو ص د ض ااوة ددض ة ا ددعةي
ة مل ةدض وبد ة مة عدض د دةداددض عدور ةكددتشملو ج ؼدملر ع،م دض وم ؼدض بلددح ة ادعةي حتدي بعدو ة د ددرملر اةكةدض ة مة عدض
ةي،ؼددم الددر ة ا د ع ةيجزرددل ألاد د ق ادده ا ددع ؼدد ،ددع،مه ددم احددةو ا ددو وعددم ا د ألااتشددف ومةقددمل
ددم حددم
ةي امل ململ .س د ؼمت م ،دة ةيجمل مل ي ر وهمل ا وإملػم ة مة عض ؼملا ة مة عض ي ر مل مل اةة كةإملػم.
 -1مصــادر مخــاطر املراجػــة وم:ىنا ــا :ددتةاض ابددر ملج د ة بساددململ اتعاددو اةكةململددمل ة د دداكا اةكةددض ة مة عددض ودده
ة مة عد ددض ة فهد ددةكةض ة شد ددملوكض ي د ددر ة مة عد ددض ةيجزيةد ددض ا ل ملا د ددض ة تد ددي تع ةد ددو الد ددر سد ددكعب ة عة د ددململ بحهد ددمليةض
لح ةمل ةدض ا ةي اةةدض ددة ومل ةدملا اة دض وده ه وا ةد ألاإظد كةإدملػمف اءمل دمل م و دةددمل ململ كدر ة عة دض ة تدي تع ةددو
اكالمل اةكةض ة مة عض إظ فع ة إملػمف اسعةر مل ا ،دح ة عدةد ض يحهمليدةدض ا حاةدةدض .احتي م حمل دض ةسد إوةر
س ددكعب ة مة ع ددض ل ملا ددض مل عة ددململ ألاإظد د ي ددر ة إ ددملػمف اك ددد ر ددم حمل ددض ة اة ددملر مل مة ع ددض ة فه ددةكض ة ش ددملوكض
وا ض  %100إظ إملػم ة مة عض ة تي د د دق اه ؼملر بشم ض مةقمل ةي امل ململ ا فم ة مة عدض ا اده ة دملج
سمل ةمل و ةض ا ػمت غمر سكةةض م ةر اةكةض ة مة عض .8د ،دص وإملػم ة مة عض وه حة وهمل ا،مل ي ر:
كددع ة عة ددض ة س د عءض ودده ة ا د ة طددةه ي دمةرةمل اةكةددض ة مة عددض ت
أ -مخــاطر املػاينــة :9د ةث د ددم ةح د ةمل
م ومل عحد ي ةد ومةقدمل ةي ادمل ململ وده
ةث ي ر ة اد ة ةدثدةد ص ةبمل وةمل ألا ر مل اكة ةحد دةمل ا ع ة د د
ي دمةرةمل ومة عددض وع ةددوف الددر د دمليددق كددر ة عدةد ددض اءددم وددمل قدو ألاد ددعح ي ةد ددع قددملر ةمة عددض وددملوكض ا فهددةكةض كد
وفم ةمل ة ا ة ا،دة ومل يشمر ي ة باودملر ة دوا م اقد ر 19اا عة د  ":املراجػـة بالػينـات" د ، : ،دملا ةحد دةددمل
ألاد دعددمض ومةقددمل ةي اددمل ململ إددملػم ة مة عددض ا ددو قةملود مل ددملاةمل ل د دزةر اة باد ا ة فملحددة اي ددر الددر ة بددع
ة مل م:
 فيما يـتـػـلـق باخـتـبـارات الالـتـزام :قو ألا عمض ومةقمل ةي امل ململ ي ر عام وه ً ؼملا:
 ختــر الاغتمــاد ألا ـ ممــا ياــا غل ـ ن ــام الر ابــة ،اي ددر حة ةددمل كددع د دملي ددق ة د د ملا ة عدةد ددض غمددر وب ددوف
وا د ددض لا ةد ددمل الد ددر ة مقمل د ددض ة وة كةد ددض ة تد ددي ؼد ددؽ رد ددمل ومةقد ددمل ةي اد ددمل ململ الد ددر ة د ددمغ ود دده ا د ددض ل د د دزةر
ةي اةاةض ا ة أملر ة فعلم ألاب وة لا ةمل اكة .
 ختـر الاغتمـاد ألاك ـم ممـا ياـا غلـ ن ـام الر ابــة ،اي در حة ةدمل كدع د دمليددق ة د د ملا ة عدةد ددض وب دوف وا ددض
لا د ةمل الددر ة مقمل ددض ة وة كةددض ة تددي ؼددؽ رددمل ودمةقددمل ةي دامل ددململ الددر ة ددمغ ودده ا ددض ل د دزةر ةي اةاةددض ا
ة أملر ة فعلم ت ألاب وة لاد دةمل اكدةد .
 فيما يـتـػـلـق باخـتـبـارات الـتـحـقـق أو التـهاصيـ  :قو ألاد دعمض ومةقدمل ةي امل ململ ي ر عام وه ً دؼدملا:
 ختــر الــرفر غلــم ال ــحي  ،اي ددر حة ةددمل كددع د دملي ددق ة د د ملا ة عدةد ددض ب ددو ا ه
اةاض.
ؼ ،ع،مه الر ة مغ وه ة محةو ص ةح اوةث
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 ختر الـقـبــىل غلم ال حي  ،اي در حة ةدمل كدع د دمليددق ة د د ملا ة عدةد ددض ب ددو ا ه
ؼ ،دع،مه الر ة دمغ وه د م ةي ادةداض ة محدةو ألاظ ؼ ،هعاف دع،دم دض.
وه :ؼم لا ةمل ًق وةمل ألاامل الدر
دبادم كر ة إملػم الر كفملرف اوملاكةض اةكةض ة مة عض حة ألا عك
أملر ة مقمل ض ا ؼم ة موع غمدر ة صد ةح افدملرف اةكةدض ة مة عدض وعلدر ،ددة ًسدملو ألاادعر ومةقدمل ةي ادمل ململ اردو
يطمل م ألاب ه د دم ة نلملألادض ي در ة عحدع ي در ة ادمةا ة صد ةح وةدمل ألااعد مل مة عدض وعمل دض اده ده ألاكدع  ،دملا كفدملرف دم
ةئلددمل دة د ةمل ألا عكد د ودده :ؼددم لا ةددمل ًكددظر وةددمل ألااددمل الددر أددملر ة مقمل ددض ا ؼددم ة ا ددع غمددر ة صد ةح فملاكةددض
اةكةددض ة مة عددض اع د ة فبددص ة ددده سددةاعر د ومةقددمل ةي اددمل ململ غمددر دمل ٍ تكتشددمل ددعة م ة اهددعا ا ً ؼددملر
ةيجع،م ض وةمل ألا ر مل اكة كع ه ا ه ملػ اه وو اوة ض ة اعةي ة مل ةض وب ة مة عض.
ا د دعق ددف وا ددوةا وإ ددملػم ة عملألا ددض ال ددر ملج د ة عة ددض اػم ا ددض ة د ددةملا،مل ا ،د مل وفم ةمل ددمل حة د دم د ددؽ وإ ددملػم
َخ
ة عملألا ض اااةمل تجد ة عدةد ددض وككةدمل عة ملجد ة عدةد ددض قك ْدا وإدملػم ة عدملألاد ددض اعة مل اداددض ودمةقددمل ةي ادمل ململ دم د دمليددق
ْ
ة عدةد د ددض اة عا ددع ص دةد ددحُ .ألاك د ِدز ُر  ،دددة ًو ددم ومةق ددمل ةي ا ددمل ململ ة دعةع د ددض د ددم ة ككف ددض ة عاا ددض ددم ة ددع ة ت ددي ألا د د
ة د د ملا،مل َاوإدملػدم ة عدملألاد دض.10
احدةو ةي ادملب ت ألاأردم

ب -مخــاطر غلــم املػاينــة :دداش، ،دددح ة إددملػم ادده ً ةر ةي،ددملػ عةكةددض ة مة عددض دددة ألاؼك د اكالددمل " اســم مخــاطر
ألاداء" ،اقو دادشد ،حتدي ا دو ة اةدملر بعةكةدض ة مة عدض ة شدملوكض ة فهدةكةض داداد ددض  .%100وهدي ةدث د دزرة وده ةي،ؼدم
ة نلددملرل عةكةددض ة مة عددض ددمل مغ ودده ة مة عددض ة شددملوكض اة فهددةكةض ي اددملب وعددم كةدثددمل ودداو د دعة ددو وإددملػم غددمر
وعملألا د د ددض .ا ددم اةقد د ًو ددم ت إظد د  ،دددح ة إ ددملػم كادةد ددملو ة امل ددي ه ددععءض ة د د با ودةد ددرمل اة ا ددةؼمف ال ددر ًسد د ملب
ة دادشدئددض رددمل ودده كددر ًسد ملب :وددمل ألا ددواج بددا ددو ً ؼددملر ة بشددم ض وثد  :ة فشد ددم بوألاددو ً ؼددملر ددم ة ا د ددوةمل
مةرةمل ة مة عض.
ة تي دأرم مل عدةد دض ا /ا ة فامر ةي،ملػ د د مليدق ة عة ض ا /ا ة ؼ ة غمر ة اكة
ألاةا دده ة إف ددةع و دده ح ددوف  ،دددح ة إ ددملػم ا دده ػم د  :ة إؼ ددةؽ ة ا ددكة ب درةوق ة مة ع ددض ابو دمة ة فع ددمل ال ددر
فةددد،مل ال د دزةر ةعملألا ددمر اقمل ددض ةيجددع ف ا اة ددة وملاكدة ددض ي دمةرةمل ة مة عددض اة ةددملا اظددملر ياه ب درةمل اكفددملرةمل
امل دةدض فدم د ة دمة عدض.11
ددملر الددر وددمل س د سددةبو ة وق د ة عةكةددململ ًك ددظر امطددض ،ؼددم اة ركمددل الددر ة ع ملحددم ة تددي ا ددظر والددمل ً ؼددملر
ألاةاه حهم ؼملا ة عقعج م ةي،ؼ ،ا ملر فةد ة عةكةململ ا ا و ة ملبعض اة مةق ض وةةمل ألالم:12
 خت ــر املراجػ ــة املقب ــىل :واة ددملو وا ددض ةي،ؼ ددم ة ددده ألاك ددع ة وقد د واد د عوة ا ع د د ق ددعةي ومل ة ددض ب ددعه ال ددر
بم فململ ع،م ض اغ يحوةا ام م أةف .ا ،ام اوألامح مل عوألاو وه ة ععةو وث  :ا ض ةا ةمل ة اد إووم الدر
ة اددعةي ة مل ةددض ددم ة إددملي ة ا دمةاةمل اةح ةددمل ا ددع ة شددمل اةي،اددمليم ة مل ةددض اة دفدش د ة ددمل م بساددض ة دعةدة د وددو
دزة،دض ب ةاف ...ييخ.
 الخـت ــر ال :ــامن /الج ــىهر  :يا ددملي ألاظ ددمل د دد :ة إ ددملػم ة ظ ددة ةض ا ة عو ددض اق ددو امو ددا ػ ا ددمل كةعر ددو ًوم ك ددل
كةبملس م ة امل ع ةم الر نلمل :قمل كةدض احدةو حادملب وعدم ا دعج وده وده ة عةكةدململ ،ؼد ،ة دده قدو ألاكدع ع،م دمل
يية ة ة د و د ؼددملر ددم ودده احددوف ا اةكةددململ اي ددر ددم ت د اددور ا ددع ي دمةرةمل كمقمل ددض ة وة كةددض  .يي ،ددع
واةملو اوألام ة وق تح ةمل ا ع بم ف ع،مه م حاملب وعم ق ً دد دم لا دملا وعمل ةدض ة مقمل دض ة وة كةدض
ال ددر  ،دددة ةي ا ددملب ا  ،ددع ا ددض حاملس ددةض ةي ا ددملب ك بم ددف ةيج ددع،مه ددملو رةض ا ددور ا ددع اقمل ددض ة كة ددض اكة د .
ا د د،اددم داوألاددمح مل عوألاددو ودده ة ععةود وثد  :ػ ةعددض نشددملغ ا اةددمل ة عةةد ا ددمليق ة مة عددململ ة اددمل اض اة عددملو مل غمددر
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ة ما ةاة ددض ددم نش ددملغ ة عةة د اًػ دمة ة م ؼ ددض ا ا ددض تع ددمض ًح ددع ا ددعر لس د إوةر او ددو دزة ،ددض ب ةاف...
ييخُ .13ايعم ةي،ؼم ة كملوه كدد ر الدر د  :ة إمل فدململ ا ً ؼدملر ة مل ألادض ة ب ةد حدواظلمل دم أدملر وعمليجدض ة ةمل دململ
ةي،ملص ماوة ة اعةي ة مل ةض .14
وةامل يي الر ومةقبي ةي امل ململ يعةكعة الر إفةع ،امر ،دح ة إملػم ا بوألاو ا تلمل اه ػم د واةعادض
وعكعوددململ ألااددمل اكددال رومةقبددي ةي اددمل ململ ة ب د انلددمل كد دد،كو ودده ا دع  ،ددمل ودده ادوو د  .ألاةادده ة دعح ددع ددد ر ودده
15
د وعموض:
 ً ؼددملر ة مل ألا ددض اة إمل ف ددململ ة رملو ددض ة ت ددي د ةكدتشملو ددرمل د
ة عملر ردح ً ؼملر

اةكة ددململ ة د دمة عض ألا ددعةر ة ا ددمل اض ال ا ددملح

 وو ور ة عةة كة مل ح اة اةملسململ ة بملسبةض ة تي دت مل،مل ة بساض وه اوو
 وو ور ومةقمل ةي ادمل ململ اةق ملاد دمل مةرةمل اة اةملسدململ ةي،ملحدض مل يئدض ة مقمل ةدض كةبسادض وددفرة
ة كمل م ألاةوح هعا ملو ج عةج ً ؼملر ة ب ةكض ا اع ح ي ر هةة ة ملاةمل با وعمل ض
 ػ دةدعد ددض اة ددمل واش دد،ف ة عة ةد د اوعملو مل ددمل احا ددمل ملململ ة ت ددي ق ددو تا ددبمل ددم ح ددوال ؼ ددملر ددم ة عمليج ددململ
ة بملس دةدض
 ػ ةعض ا عةج ة إزا ة ده بد دفدي د ة بساض.
ألا ،ددداة ددم لا ددملا ة ععةود
ت ألاتاددبمل ومةق ددع ةي اددمل ململ ددم ،دددح ة إددملػم ات ألا باةددع والددمل ادده ألااددمل اكددال
ة بةؼ ددض مل بسا ددض وبد د ة مة ع ددض .16ا ددم ح ددو ة اد د ملب 17كةإ ددملػم ة عو ددض ا ة ظ ددة ةض ا ا ددض وأ ددمل،م :وإ ددملػم
ة تش د ة اة إددملػم ة مل ةددض اوإددملػم ة اددعت ا د وأر دم ألا دد،ام بعددوف اعةو د د ددعة و ددم ة د دةدئ ددض ة بةؼددض مل بساددض.
وةإملػم ة تش ة ام ةحد ةمل ت دمر ًاءملح ا ودعقدف ة ادةدع ض ا كد ،ةدمل م ة ا داد بشدك غمدر وا د ع ودمل ة إدملػم
ة مل ةددض ود ر د ددؽ اددواف ة بساددض الددر وامل كددض ا ددملر ة اددماض اة دوألاع ددتةاض باةد ا ددض امل ةددض ودده ة مةوعددض ة مل ةددض
دةد ةمل وإملػم ة دادعت ود ر دؽ امل كةض سعملا سر ة بسادض كد دمر.
ا فا ددو  ،دددح ة أ ددمل،م ة ث ا ددض تسد د ا رمل د دةاد ددض ددوة كرمل حةد د د دعقد ددف ة إملػد ددمف ة مل ة ددض ال ددر و ددو وإ ددملػمف
ة تدشد دة د د وككةد ددمل عة مل ة ثمل ةد ددض عة ام،د ددمل الد ددر ًا د در دةد د ددةمل تعد ددو وإدملػ د ددمف ة ا د ددعت ةدثمل د ددض وبدهك د ددض كةإملػدم د ددم
ً دمر ددم .
 خت ــر الر اب ــة :يع ددم أ ددملر ة مقمل ددض ة ددوة لم ػ ا ددمل كةعر ددو ًوم ك ددل كةبملس د م ة ا ددمل ع ةم ال ددر د  :و ددمل د د د د ملح
ة داددش،ف وبد ة مة عددض ودده ػددمت اواملألا ديددع ا دؼددض د دأددةةةض ي ةملألاددض ًحددع ا عدموددض يوكمل دةددض لا ةددمل الددر ة ددةمل ململ
ة بملس دةدض ال د لةر مل ادةملسململ ب ةا ض .18
ألا ااد أددملر ة مقمل ددض ة وة كةددض ي ددر ا اددض ا ملحددم اددم :ة د دةدئددض ة مقمل ددةض اة أددملر ة بملسددبي اب دمةرةمل ة مقمل دةددض
ومية قملوا ة اش،ف باة ة اةملسململ اب مةرةمل ةي،ملحض كدر ة ع ملحدم افدملرف اوملاكةدض س دده ي در قددص ي ا دض
وه ةيجع ف م ةر أملر ة مقمل ض ة وة كةض اءمل د مل م د إفدع وعدرمل وإدملػدم ة دمقمل دض ة وة دكدةدض.19
يي وإؼ ددم ة مقمل ددض ة وة كة ددض تدعدمود د يجد د ض وعملألا ددمر ة ددوقة  ، 20IASCد  :ؼ ددم ؼ ددملر ة ةمل ددململ ة ت ددي ألاةا دده
بددول محددةو حاددملب ا واةعاددض اةكةددململ اة تددي ألاةادده كددع ومل ألاددض و فددم ف ا ا ددوومل ألا د اةةعرددمل و د ؼددملر
ةمل ململ م جاحوف ا اةكةململ اام ً ؼملر ة تدي ألاةاده و عددرمل ا ةكدتددشملورمل ا صد ةبرمل دم ة عقدا ة ملسدمل عةسدؼض
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ة بم ددف ددم
أةددض ة بملس د ض اة مقمل ددض ة وة كة ددض  .21ع مددر ددم  ،ددع :واةددملو ا دوألام ومةقددمل ةي ا ددمل ململ تحد د ةمل
ةي اددملب اة ددده ألاز ددو ا دده ةي ددو ة اددةعح د  -A Tolerable amountه ب ددم ف دع ،ددمه -س ددع ت ألاد د و ع د ا
ةك ددتشملو عةسددؼض ة مقمل ددض ة وة كةددض .ألا دد،ام ا دوألامح مل عوألاددو ودده ة ععةو د وث د  :وددو وعمل ةددض أددملر ة مقمل ددض ة وة كةددض
ا ا ض لا ةمل ة إؼؽ وه ق ومةقمل ةي امل ململ الر دأدملر ة مقمل ض ة وة كةض ..ييخ.22
وملسد ألاةاده بودملاف ي در كدر ة إدملػم تعدو وإدملػم الدر ة اد ع ةيجددزرل رة فدم ه ا ةاده حدواظلمل
وه
م احةو وعدم ا دعج وه ة عةكةململ ا ظ ة إملػم ة عوض ا ة ظة ةض .ا د اوألاددم،مل اده ػددم د ة اةددة ة دعطددعام
د دأملر ة مقمل ض ة وة كةض اةحد دةمل دةدض اور وملاكدةد د م ةكدتدشدمل ة إمل فململ اً ؼملر ُايعو ،دة وه ة ععةود ة رملودض
ة تي ألاامل د،مل بعم لاد د دملا اد دو ة إؼةؽ عةك دةدض ة مة عدض.23
 خت ــر الاكـــش ــافُ :ي ّ
عمو د ة عر ددو ًوم ك ددل كةبملس د م ة ا ددمل ع ةم ال ددر د  :ةي،ؼ ددم ة ك ددملوه ددم ددب ه ي دمةرةمل
ومةقمل ةي امل ململ ي ر اور ا دع ؼد ،دم احدةو ودمل الدر ة دمغ وده ا دع ،ددة ةي،ؼد ،مل فعد اة دده ألاهد ح ؼد،
ع،م مل يية ة ة  ،ؼملر جاحوف ا عج وه ة عةكةململ ً م .24
ألاةث ؼم لكتشمل ة إؼؽ واةملسمل فش ومةقمل ةي امل ململ م ةكتشمل بم فململ وع ع ف وعد ا ز دو قةةتلدمل
اه ة اةةض ة ا ع ض تةاض ةس إوو ج ض ومة عض مة عض عج وعم وه ةي امل ململ.25
داد ،دح ة إملػم د دةدادض س ملب م د دؽ د دؼ دةد ي دمةرةمل غددمر ودعدمل ددض كةمة عدض اي در دم ومحكدض ة إؼدةؽ ا دم
ومحدكدض ة فةد اوه وثكض ،دح ًس ملب ومل ألالم:26
 ة فشد ددم ةكدتدشددمل غددا ا ؼددملر د دةداددض تسد إوةر سددكعب غددمر و ملسددمل كةعملألاد ددض ا ةسد إوةر ملجد غمددر
مل ٍ كدعدةد دض
 اور ة ادةملر م مةر وه ي دمةرةمل ة دمة دعدض ة دظدماا دض د دةدادض تاد د دملاةمل ة ككفض ا ة دعقدا
 ة دادةملر دم دمةر غدمر ود ي كةمة دعدض م وعقف وعم
ض با ململ ا لس عدمةض ة بكةلم
 وش م ة عحع تس د د دملج ص ةح اه ػدم د
27
 ة فش م ي مةر لس فاملاةمل ة ملس ض سعةر ة ا ملاج ة دبسادض
ددم ً مددر د كع وإددملػم ة مة عددض ودده اد ا ددض ا ملحددم :ة إددملػم ة عوددض وإددملػم ة مقمل ددض اوإددملػم اددور تكتشددمل
تاد إور ة ع ملحددم ة ث اددض وعددمل كددع ه وددمل ياددملي د دد ":نمــى ا الختــر" ،ا " مــدخ املراجػــة غل ـ أســا" املخــاطر"
ة ددده يا د إوو ومةقد ددع ةي اددمل ململ هددع ال ددر ،كةددو وعاددع ال ددر ة اددعةي ة مل دة ددض وب د ة مة عددض مل ةددض و دده
ة بم فململ ةيجع،م ض ألاهةملغ ةدعيج ةي،دؼدم كةمل ألالم:
مخاطر المراجعة = المخاطر المالزمة × مخاطر الرقابة × مخاطر عدم
االكتشاف

ألاةادده اددمض ةددعيج ألاعضددح ا قددض وإؼددملا ة مة عددض بعظددرمل د ددعع ودده ملحةددض اا قد ددرمل إؼددةؽ ددض با ددململ
اة د ملاةمل ة دمة دعدض وه ملحدةدض م م الشك ر م .01
ود دده ة شد ددك اق د د  01نا د د د ق ا د ددع دمة د ددؽ اا قد ددململ د ددم وإد ددملػم ة مة عد ددض د ددض با د ددململ اة د ددملاةمل ة مة عد ددض
:28
ة إؼؼض ا ةاه عطةح ي ر وه
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 ؼددم لكتشددمل ة إؼددؽ يع ةددو الددر وا د ع ململ ددعةج ً ؼددملا ة ث اددض ً ددم ر ةي،ؼددم ة ا ددع ةي،ؼددم ة كددملوه
ؼم ة مقمل ض .
 ؼم لكتشمل ة إؼؽ ألام ؽ بع قض ػم ألاض ملي،ؼم ة ا ع ابع قدض ااادةض ود د وده ةي،ؼدم ة كدملوه ا ؼدم
ة مقمل ض.
 ي ؼددم لكتشددمل ة إؼددؽ ألابددو ملجد ددض با ددململ اة د د ملاةمل ة مة عددض ة إؼؼددض حةد ألاددم ؽ وعرددمل بع قددض
اااددةض وككةددمل دمل دؼددم لك ددتشددمل ة إؼددؽ ود إفع كددكةمل ةحد ددملج ة وق د ي ددر إؼددةؽ ا ةد ددض اة ددملاةمل
ومة عض كدثدم اة عاع ص ةح.
 ددض با ددململ ة إؼؼ ددض ددم ؽ بع قد دض ااا ددةض ود د ةي،ؼ ددم ة ا ددع ابع ق ددض ػم ألا ددض ود د د و دده ةي،ؼ ددم ة ك ددملوه
َاة مقدمل دض.
ددم ً م ددر ورة ددمل مل ددا ة رة ددض ة ت ددي ك ددف بل ددمل ومةق ددمل ةي ا ددمل ململ ودمل عمود ددض ة عملو ددض ح ددع ة دبساد ددض ا ددم ومحك ددض
ّ
ةرةوألاددض ق د اةددة أددملر ة مقمل ددض ة وة كةددض كاشددف ادده وددعةػه ة اددعف اة ظددعف ددم ة بساددض ا َا ْ
ط د ُ ؼددض اة د
اة ع ة ة ص ةح بر ملوق ة و مل اة باةاململ.
 -2ثقــدير مخــاطر املراجػــة :تعددو اةكةددض ادوألام وإددملػم ة مة عددض ودمة طددماا مل بملا ددض ة اددةؼمف الددر ة إددملػمف ة نلمليةددض
عةكةددض ة مة عددض يي تاددملاو ومةقددمل ةي اددمل ململ الددر ألابددو ود ه ومة عددض و يد اوعددملت كد دد،كو ودده سد وض ة اددعةي
َُ
ة مل ةض وبد ة مة عض .دا خدو ُا وإملػم ة مة عض د داوألادم:29
أ -املخــاطر املمةمــة أو الةــمنية :ألاظ د وعأ د ومةقبددي ةي اددمل ململ ا دوألامة و بفأددمل واددملا مل كعةحددو ة ص د ةح كةإددملػم
ة عو ددض ا ة ظ ددة ةض اد د ألا د د تعد دوألا  ،دددة ة اد دوألام ددملر ال ددر و ددمل س ددع ألا دعحكد ددع ي دةد د د د ددةاض قة ددملور بعةكة ددض
ة ادةدة ة تي د اه ػم اوف املغ:
 إؼةؽ اةكةض ة مة عض حة تادملاو ة ملقشدململ اقدعةي لس دداهملر ود ودعتفل ة عةةد دم ةي اد الدر قةةدض ا
ا ض ة إملػمف ة ظة دةدض اءد ملر الر ،دة ةي ا ألاد ة إدملي قدمةا قد دع ة عةدةد
 ألاا ددعر ومةق ددمل ةي ا ددمل ململ واةس ددض اوعمو ددض ػ دةدعد ددض نش ددملغ ة بسا ددض اوامل ر ددمل ا دده ػم د د وعمو ددض وعدكد ددعوململ
إهعص لقد دهمل اة ه ملاض اًاةمل .
 بوألاددو ًو ددعا غمددر ة عمل ألا ددض ادده ػدم د د ؼ ة د ي دمةرةمل ة فب ددص ة بكةلددم اي ددر ادده ػم د ااددو واملا ددململ ددم
ة ا ض ةي مل ةض اة ملطةض م ة ع ملحدم ة مل ةدض اوهدمل ا بألادمة ةمل اة هدماوململ اواملا دض وعدوتمل ة اادمل اة بودمةمل
ة مل ةض ةي،ملحض مل بساض اة عوتمل الر واد ع ة هد ملاض ة تدي د د ملي ي دةددرمل ا اةسدض اودبددص ل بمةودململ ة رملودض
اه ة دعةع دض ا املا دم ً ةر
 ا ددو ةكدتدشددمل وددعا غددمر امل ألاددض ألااددمل وبددهرمل إهددةص ي دمةرةمل ومة عددض رددمل د دةداددض ج ناد ض ةي،ؼددم بلددمل الددر
وه ة عمل ه
اء ددملر الددر كددر ة اددملغ ألا عح د ومةقددمل ةي اددمل ململ ي ددر تةاددض الددر سملسددرمل ألااددعر ع دوألا ا دوألامح ة د بفي كةإددملػم
ة ظددة ةض ة اددملاه كعةحددو ة ص د ةح ا ة ةاددر د ددم حمل ددض ا ددع وإمل فددململ ةا ؼددملر ددم ة أددملر ة بملسددبي ا ه
سبمل دم ألادز ددو وده ةح د ةمل ا دع وإدملػم طدة ةض .30ألاد ة ادوألام ة دورل كةإدملػم ة عودض ا ة ظدة ةض ادوألامة عاةدمل
كةمحكض ا ر ا ألابع م ة محكض ة ثمل ةض ي ر اوألام كملي او متل:31
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 التقــدير النــىلي للمخــاطر املمةمــة أو الةــمنية :تعددو ة إددملػم ة عوددض ا ة ظددة ةض حددو وكع ددململ ةي،ؼددم ة نلددملرل
عةكةض ة مة عض ي ر مل مل نلمل عك مل إملػمف الر ة ا ع ةيجزرل ا ة فم ه وة ياوة قمليةض كع وده
تا ددملوتمل اةس فا ددملاةمل ددعتفل ة عةةد د ا ددم مةق ددمل ةي ا ددمل ململ فاد د  .ألاةا دده ة د دع د ددمر ة د د ددعام ا دده  ،دددح
ة إملػم ةاد دع وإملػمف ود دواج م حوا ،مل وه ًالر ي ر ً ني كةمل ألالم:
 ةي و ًالر كةإملػمف %100
 ا ض وإملػمف امل ةض %80
 ا ض وإملػمف و عسؼض %50
 ةي و ً ني كةإملػمف .%20
ايع ددو  ،دددة ة ددواج ددم وا د ع ة إ ددملػمف انا ددمل وئع ددض حاةة ددض ألاظ ددعرمل ومةق ددمل ةي ا ددمل ململ د ددةاض ي اة د ة ل ددي
واد عةي مل اددمليةتي وعملألاددمر ةس روددمل ألاض )الخاصــة بمــىاهع الػميـ َوالخاصــة بمرا ــا الحســابات( َاة تددي تعددو اةةعددمل
دعام كةإ ددملػمف ة عو ددض ا
كتا ددملوتمل الس فا ددملاةمل اة ددم ا اكال ددمل با ددمل ة ددواج ددم واد د ع ة إ ددملػمف ك اد دوألام د ٍ
ة ظة ةض.
ة م ا الر قمليةتي ة عملألادمر لس رومل ألاض
 التقدير ال:مع للمخاطر املمةمة أو الةمنية :ألاةاه وه
م ةض ة اوألام ة عام كةإملػم ة عوض ا ة ظة ةض .وة دادوألادم ة د دعسؽ ةي املبل كةإملػمف ة ظة ةض
ة دم دح ملجاعة كةمل ألالم:

و* =

مج (س×و)

× 100

مج و

 :*" :ة عسؽ ةي املبل ة مجح ة ده يعبر اه ة إملػم ة ظة ةض الر وا ع ة اش،ف كك .
حة
و :ة ا ع ململ ًابعض كةإملػم ة ظة ةض ر. %20 %50 %80 %100
" :او ب مل ململ ا ة م ا م وا ع وه وا ع ململ ة إملػمف.
اسددعةر قددملر ومةقددمل ةي اددمل ململ عطد ا دوألام و د بفي واددملا ٍه كعةحددو ة صد ةح كةإددملػم ة عوددض ا ة ظددة ةض ا د
قددملر ع دوألا ،دددة ة اوألا ددم ددملر الددر وددمل عح د ي ة د د دةدا ددض قةملو د بعةكةددض ة ادة ددة ا قددملر مل اوألا ددم ة ددورل كةإددملػم
ة عوض ا ة ظة ةض اوألامة عاةمل ابعو ي ر قملر بع ك ي در ادوألام كمل ٍدي ودم دم ةي دمل م د ألاد عطدةح ا ة فمقدض
ددم ة إدملػم ة ظدة ةض ة تدي ألاةاده و عرددمل ا ةي دو ونلدمل اة تدي ت ألاةاده و عرددمل ا ة عحدع ي در ،ددة ة عطدةح سياددملاو
الر ألاكع دادوألام ة إملػم ة ظة ةض كدثدم قدض ااةقدعدةدض.32
ب -ثقــدير مخــاطر الر اب ـة الداخليــة :ألااددمل الددر ومةقددمل ةي اددمل ململ ة اةددملر ددم مةر ة د ملاةمل كظددعة ؽ ة مقمل ةددض ا ددو
قةملو اوألام وإملػم ة مقمل ض ة وة كةض حة تعو ،دح ل د ملاةمل وه ،د دعةج قدمةيه ا دض با دململ ي در مل دمل
عنل ددمل ةف يا د إوورمل ومةق ددمل ةي ا ددمل ململ اة ددملو وإ ددملػم ة مقمل ددض ة وة كة ددض وككة ددمل دمل أ ددملر ة مقمل ددض ة وة كة ددض
وعملت كةمل قكا ً ؼملر ةيجع،م ض اة بم فململ وةمل ألا ر مل اكة ع مل ف م يوكمل ةض لا ةمل الر ة املا م ة مل ةض.33
ا ةا دده مةق ددمل ةي ا ددمل ململ ا دوألام ك ددر ة إ ددملػم ا دده ػم د ور د ة أ ددملر ة بملس ددبي كعةة د ا ددوو ة عةكة ددململ د
ا بوألاو يوكمل ةض حوال وإمل فململ ا ؼملر وةد وةادمل ألافرد ومةقدمل ةي ادمل ململ ة هدةة ةي،دملص أدملر ة مقمل دض
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ة وة كة ددض كعةةد د و دده حةد د س ددمل ةمل ة مقمل ددض ًسملس ددةض اة ثمل ع ددض َا َاتةف ددض ة مة ع ددض ة وة كة ددض ا ألاا ددعر اة ددة
ه د حةض سمل دة ددمل ة دمقدمل ددض ا اة ددة قددواف أددملر ة مقمل ددض الددر ة فه د ة ملسددمل ددم ل هملحددململ ة عملاطددض ا اوألا ددم
ةحد دةمل دة ددض اق ددعج وإمل ف ددململ ا ؼ ددملر ومل ألا ددض د ألاد د ةكدت ددشملورمل و دده ق د أ ددملر ة مقمل ددض ة وة كة ددض ةي ،ددملص مل بسا ددض
ايامل ف ة أم بلمل ملر الر د دمليدق ة د د ملاةمل ل د دزةر اوعموض وو ل لةر مل مةرةمل ة مقمل دةدض.34
ألام ؽ اوألام وإملػم ة مقمل ض ة وة كةض ةدو لا ةدمل ة اادبي مةقدمل ةي ادمل ململ -دم اةةد دض با دململ اة ادمةيه
ألاةادده
ةي،ملحددض بعةكةددض ة مة عددض -الددر ة د د ملاةمل ة باد ا أددملر ة دمقمل ددض ة وة دكدةددض ا د ي ددر ادده ػم د وددو
ألا حو،ةمل:35
 مــدخ الاغتمــاد بصــىرة أساســية غلـ اختبــارات التحقــق :حةد ألااددعر ومةقددمل ةي اددمل ململ اةةد د ا وعأد
ض با ململ ة تي ألاب مل رمل اه ػم ة ملاةمل ة با بعةوة اده أدملر ة مقمل دض ة وة كةدض ة ؼ د اي در يعيدي
ومةقمل ةي امل ململ ألااعر اوألام وإملػم ة مقمل ض ة وة كةض ملي و ًالر ا قم د مل و .
 م ــدخ مخ ــاطر الر اب ــة الداخلي ــة ألا ـ ـ  :يع ة ددو وال ددمل ومةق ددمل ةي ا ددمل ململ ه ددعاف وعاع ددض ال ددر أ ددملر ة مقمل د ددض
ة وة كدةدض ة ؼد د ااكةد ود ألاد دعسد م ي دمةرةمل ة د د دملاةمل ة د بداد .
م حمل ض ةا ةمل ومةقمل ةي امل ململ الر ة و ًا  ،يلة وو قدعف أملر ة مقمل ض ة وة كةض وداددو ألا ددب ه ،ددة ي در
ع مل ف م ي مةرةمل ة ملاةمل ة با اءمل مل م ع دمل ف دم ي دمةرةمل ة مة عددض وةدمل ألاد ر ددمل اكدة د ع دمل ف دم ككفدض ةر اةكدةددض
ة مة عدض اقو ألاده ًودم ي ر د ،ددم دادوألا ومةقدمل ةي داددمل ململ د دادم ددمح اده ة عقدا ة ملسدمل دد ر ودمل يية قدملر ومةقدمل
ألااددعر بوألاددو واد ع ة مقمل ددض ة وة كةددض اة تددي ادده ػم ارددمل ألااددعر
ةي اددمل ململ ملا ةددمل ة ددو ة ثددملنل وةكددع اكةد
إؼةؽ وو ة ملاةمل ة با .
ت -ثق ــدير املخ ــاطر املتػلقــة اػ ــدم الاكـش ــاف :يدعد د ةو ومةق ددمل ةي ا ددمل ململ ال ددر واةعا ددض ي دمةرةمل اة د د د ملاةمل ألامة ،ددمل
و ملس د ض تداد د ةو و دده ي دمةرةمل ة فب ددص ة بكةل ددم اة د د ددملاةمل ة د دفملحدةد د عنل ددمل اة د بدعدظ ددرمل ة دع ددع وعد ددو
دادوألاد ددم ة إ ددملػم ة عكا ددض بع ددور لكدتد ددشمل را ددور وملاكة ددض ي د دمةرةمل ة مة ع ددض ألاةا دده حا ددملب قصد د ي واد د ددع
واددةعح رددمل د ملسد دإ ددوةر ةددمليج قدة ددملو ة إددملػمف ة نلمليدة ددض اةعاددض ب دمةرةمل ال د د ملاةمل ة تددي ألادمة ،ددمل ومةق ددمل
ةي امل ململ و ملس ض عةكد اي ر و ودمض وعموض ة ادة ة بدو ف كةإملػدم ً دم .36
اتش ددة وإ ددملػم ا ددور لك ددتشمل ر ا ددور وملاكة ددض ي د دمةرةمل ة مة ع ددض ال ددر اد دهدم دده ،ة ددمل :وإ ددملػم ة عملألاد ددض اغ ددمر
ة عملألاد د ددض اتش ددة وإ ددملػم ة عملألا ددض ال ددر ا ه ددم ه ،ة ددمل :وعملألا ددض ة ه ددفململ رة ددملاةمل ل د د دزةر اوعملألا ددض ة مد درةمل ر
ة ملاةمل ة با ا ة فملحة .
ا ةاه قةملو وإملػم ة عملألاد دض اه ػم ة ؼمت بحهمليةض ة تي بو ا و  ،مل ة عة ض ودمل مل ااد ض إدملػم غمدر
ة عملألا ددض و ددةةاه ة عة د ال ددر فظ ددرمل وا ددض ألاةا دده ي،ةمل ر ددمل اي ددر ا دده ػم د ة إؼ ددةؽ ة ا ددكة عةكة ددض ة مة ع ددض
اة عة د الددر ؼددع م ة ةملاسددململ ةي،ملحددض مل مة عددض ابو دمة الددر اةددمل ة دملبعم كةددمل ألاةادده مةقددمل ةي اددمل ململ
ي مةي داةدةدةمل ية ةمل ا يع ةو الر وعملألادمر اقمل ض ةيجدع ف ة تدي قدملر ة عردو
ألااعر اوألام وإملػم غمر ة عملألا ض وه
ًوم كدل كةبملسد م ة امل ع ةددم مادوة ،مل وددث  :بودمة ةيجةدو الدر اةكةدض ة مة عدض ابس ددا اة شددعاف ا ددععي
ًو دمة حاددمل كفددملرمل الددر ة رددملر ة إ كفددض اسةملسددململ تعدة ددم ًو دمة اة فد دديا ة فيددي او ملبعددض ة ؼددعاةمل ة ر ةددض
ا سكعب ق ع ة عةة  .ا ةاه ؼ ة ،دح ة عملألادمر دم ةةد وكمل دمل ة مة عدض ادةددة ةئلدمل ا دو ة إؼدةؽ جه اةكةدض
وألاوف كةمة عض اقو ألا ،د ،دة ًوم وك نا ض وئع ض واةكرمل ا ملاف اه وإملػم غمر ة عملألا ض روإملػم ً ةر .37
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ث -التـػـامـ مؼ املخـاطـر:38
 ثخهير مخـاطر املراجػـة :ومل ؼم ادض ًسملسدةض عملود ة وق د ود ة إدملػم دم إؼدةؽ دض با دململ ألاكدع وده
ؼ ة ةدعيج ؼدم ة مة عدض دم تد ،ددة ة ةدعيج وةاد ع ؼدم ة مة عدض ة ا دع كد حادملب يدعد ددةو
الر وه:
 طبيػة الحساب :اوه ا ةي،ؼم ة كملوه ا ة عر.
 مقايــيس وإجراءات الر ابة الداخلية غل الحساب ومن ثم ختر الر ابة.
 وملاكةد ددض ة
لكدتدشدمل .
اءمل مل م ةعيج ؼم ة مة عض ة ا ع

د ددملاةمل اي د دمةرةمل ة مة عد ددض د ددم ةكتش د ددمل ً ؼ د ددملر اة د بم د ددفململ ةيجدع،م د ددض د د اود دده ا د د

دؼ د ددم

املب ر ة ؼد دةدعم م ومحكض ة إؼةؽ ألاكع مل مل م:

خطر المراجعة المقبول للحساب= الخطر الكامن للحساب × خطر الرقابة الداخلية للحساب × خطر
االكتشاف المخطط للحساب.

ددم طددعر ادوألام ة ددوق
ة إؼؽ ألابامل او متل:

،ؼددم ة ا ددع ةي،ؼددم ة كددملوه ا ؼددم ة مقمل ددض ة وة كةددض كد حاددملب وددم

خطر االكتشاف املخطط (للحساب)=

ؼددم لكتشددمل

خطر املراجعة املقبول للحساب
اخلطر الكامن × خطر الرقابة
الداخلية

دمليق ة بدعل تردممل د وده غمدر ة يد
ادملب ر ة ؼ ةعدم ادو
مل م عج ي ر ةدعيج ؼدم ة مة عدض ة ا دع
ألا د ةس د إوةر ودعدمل ددض ة دادةدةد د ،دددح مل شددك ة ددد عا ج د د ألاةا دده ألا ددب ه ي ددر ي ددر إدفدة ددع دؼ ددم لكدتدش ددمل
ة بدا د ودا ددؽ ودده د اةدة د ً ددض ًسملسة ددض ا ددم ق ددةةض دؼ ددم ة دمة دع ددض ة بدا د  .احتددي يية دمل ةس د إوةر ،دددح
ة عمل ددض يعددو و دمة غة ددم و ي د ي،دؼ ددم ة مة عددض ة با د ومل ع قددململ ة ددعةا ف ددم ة عمل ددض تعددو ا قددململ ص د ةبض ا اددمل
ةس إوةورمل م ة ةملاسض .ا أرم ة عمل ض  ،ملا ا ل ػمت إفةع ؼم ة مة عض ي ر ة ا ع ة ا ع :.39
 ثخهــير الختــر التبي ــي :ج ةي،ؼددم ة ؼ ةعددم ألاد د اةدة ددة ددملر الددر ادوألام ة ددوق كأددما ةي،ملحددض مل عةة د
ة مة عض.
ومحك اامل ف ت ألا مر ومل ع و حاملي وألاوف ألا ةكتشملورمل
ومل إؼةؽ ألا واؽ
 ثخه ــير خت ــر الر اب ــة :ألا دد،ام ا دوألام عاة ددض ة مقمل ددض ة وة كدةد ددض كعةةد د مل د د ددملاةمل ة ددوق ر دددح ة مقمل ددض .ألاةا دده
كةوقام إفةع ؼم ة مقمل ض م مةر ة ز و وه ل ملاةمل ة ادثدفدض يية كدمل و ة عةة اقدمل دض وعمل ض.
 ثخـهـي ــر خت ــر الاكـــش ــاف املخـت ــد م ــن خ ــمل ةي ــادة اخـتـب ــارات املـراجـػ ــة الـتـهـصـيـلـي ــةَ :اي ددر اة د ومةق ددمل
ةي امل ململ أل ض ملس إوةر :ب مةرةمل ة بكةكةض ل ملاةمل ًسملسدةض كعةكةدململ ة مل ةدض ال دملاةمل ة فهدةكةض
ألاحوف .ألاةاه ألاب ه د دفدةددد ي دمةرةمل ومة عدض يطدملوةض دملو رةض نلدمل وعمل دض اة ةدملا ملجدملر كعة دململ كبدر ي در
إدفدةدع دؼدم لكدتشمل ة بداد .
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ددم ً م ددر ألاد د ةسد د إوةر ةي اد د ة ل ددي حت ددي ددووق ة ععةود د ة ددث ل باةد د ؼ ددم ومة ع ددض وا ددع ددم واد د ع
اد
ود إفع .هددة ددم ،دددة بػددملا بعددع وكمل ددمل ة بملسد ض سددمل ةمل وعاددوف اددملاوف ومةقبددي ةي اددمل ململ ك عحد
ة ص،ص ي دةد ةدمل را وكمل مل م كةبملس ض ،دح ة امةاةمل ك وم ومة عض.
ةد قددوا كبددر ودده ً ددض ًسملسددةض ألاددب ه ي ددر إدفددةع دؼددم
ألاأرددم ة شددك ة ددعة م ددم مل د ًألاةدده ودده ة شددك
لك دتدشمل ة إدؼدؽ يي ألاب ه ا ع ؼم ةكتشمل وبا و إفع و ؼم ػ ةعم و إفع ا ؼدم اقمل دض ود إفع
ي ر إفةع ؼم ة مقمل ض ة با اي ر عوألا ً ؼملا اً ض .الشك ر م .02
يعو ةعيج ؼم ة مة عض ةعي مل ك إؼةؽ هفض سملسةض اءمل مل م ألاكع ةس إوةر وبوا م اةدة د ة د دمليددق يي
ألااددمل بددمه ة ع ملألاددض ة ش دوألاوف ا ددو تع دوألا اعةو د ةي،ؼددم يية د ادده ة ددمليق ة فعكةددض ةددوف كةددمل د ة إؼددةؽ .ي ددر
مل ددمل ،دددة ت ع ددو ألاددض وشددا مل ا ددوومل ألااةد ومةقددمل ةي اددمل ململ ً ددض ة إؼؼددض اياد ا ق ادوألام د ؼددم دمل
و ملس مل ا وظ وةمل مل يدعد داو وردة ياملاوح م ةس ا ملج د د اةةد دض ملودةددض ادملب دم ة دوةيمف دم ة ع دعة
وه إدؼدةدؽ ة مة دعدض وإملػم ة مة عض اً،ةةض ة اابةض.
ة مل م س عضح ة ع قض اة رة ؽ م
ا -الػم ــة بــلخ الختــر ،ألاهميــة الةس ـ ية وأدلــة املراجػــة :يع بددر د ودده ً،ةةددض ة ااددبةض اةي،ؼددم وفرعوددمل ااةاددل
ة هكض ات ألاةاده ة فهد ةنلةدمل .وملي،دؼ ددم ألاةثد واةملسدمل عدور ة ،كدو اً،ةةدض ة اادبةض ةثد واةملسدمل ادوةا ة بم دف
ةيجددع،مه ا ةيمجد َ 40اباددبمل ةي،ؼددم ومةقددمل ةي اددمل ململ ألاددعوم ،كةددوة وعاددعت ا دديع وؼكاددمل الددر ةكتشددمل ة بم فددململ
ً ؼددملر ر ا لسددت عمل ةمل سددع بددول ددم
ةيجع،م ددض ا كةددمل ة إفظددا حددوا ً،ةةددض ة ااددبةض كةددمل عة ةح ةددمل
ة ا ددعةي ة مل ة ددض ا د ة د د بفي ال ددر نل ددمل بم ف ددململ ومل ألا ددض اة عا ددع ص دةد ددح .و دده د ددرض ددم ا ك ددل ألاإ د ددفع ومةق ددمل
يشدة وإؼؼد د وده :ػ ةعدض عقةدا ا ؼدملت
ةي امل ململ وه وإملػم ة مة عض ي ر ة ا ع ة مغدعب وةادمل اكةد
ي مةرةمل ة مة عض .41ألاةاه باةؽ ،دة م الشك ر م 03
وككةددمل ع ددمل ددم حددوا ً،ةةددض ة ااددبةض ومنلددمل إفددع ودده وإددملػم ة مة عددض وةددمل ياددملاو مل ددم اطد وإؼددؽ واددوه
ُ ُ
عحك َ مل ي ر ً،وة اة مليق ة م عف وه اةكةض ة مة عض .ي ر مل مل ،ددة وملج،ةةدض ة اادبةض اوإؼدؽ ة مة عدض
اوعمل ألا ِ
ياملاوة م إفةع وإملػم ا ملجحم كشفرمل َاياوةورمل.
دع د ددمر د ددم يية ةاد د ددبر ودمةقد ددمل ةي ا ددمل ململ اد د ددو إدؼةدؼ د د د دمةرةمل ة دمة دعد ددض ً،ةد ددةض ة اا دةد ددض وا ع ددض ددم
وا دعة،دمل ة د إدفع وةإملػم ة مة عض سد د دزةألاو ددة ا دمل اكدةد تدعدع دع ي ر دمحو ة ؼدم داد دم :42
ثخـه ــير املسـت ــىي املقــيم ملخــاطر الر ابــة :ا ددوومل ألاكددع ي ددر وةا ددمل ا ددواة ة ا د ع ة د إفع ادده ػم د فةددد
ة دملاةمل اقمل ددض وعسددعض ا يطددملوةض .ا ادده ػم د ثخهــير مخـاطر الاكـشــاف :اي ددر عدوألا ػ ةعددض ا عقةددا ا ؼددملت
ي مةرةمل ة با ًسملسةض ة إؼؼض .و ،ص وعضح م الشك ر م .04
 - IIالتريقة وألادوات :
تا وام ػ ةعض ة واةسض ةس إوةر و مله و عو ف واو مل ة ه ة عحفل م بعع ً زةر ة أم ض وه
اوألا وإ كف ة فمل،ة اة عملا ف وع ةوألاه م ي ر الر ة اعة م ةيجمةيو ة مسةةض ًػماحململ ة دكمةمل
وبملا ض امض حملتمل ؼ ةاةض ؼم اض
ة ا مل ة املتمل ...ةيخ مل طملوض ي ر ةس إوةر و ه اةسض ةي مل ض وه
حاملب ا اةة وإملػم ة مة عض م ة بساض لق همل ألاض ملس عةمل ة ةعي م :
 ةعيج نشمف وعملألادمر ة مة عض اق ر  47ا ثل ة كع ململ
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 ةعيج وعقم ة داد رح اءملام ة كع ململ
ّ
كةمل لا ةمل الر ة عؼةململ ة ا ةوف وه وا مل ة وقة ةي،ملص مل اكدة الر بر مل ة ةوة ةض م وامل
ةي،برف ة بملسبةض اة وقة جع و وه ااوألاه وه ة زوه هف مل مر وبملسمل اوبملوي حامل ململ اةست مل ة الر
وإ د كف ة عاددملي د اة عكددعوململ اكدة ة اشددع ة مل ددةدض كشمكض وب اةسض ةي مل ض.
 -IIIالنتائج ومنا شت ا:
دراسة حالة ملخاطر املراجػة:
 -1-IIIنما ا يا" املخاطر :س د دعدمض م ،دة ة عد دعة ي ر ةعي م اةملو ة إملػم او ومل ألالم:43
 -1نم ــى ا رـشـ ــرة مػاي ـ ــلم املراجػ ــة ر ــم ( :)44يع ب ددر ةي،ؼ ددم ة نل ددملرل ؼد دمة وشد د ر مل د ددةاض ع قد د د بش ددك و فهد د
ةكع مل ةيجزيدةدض كةمل ألاد ً د م لا ملا ة كع ململ ة ث اض إدملػم مة عدض اادم ة إدملػم ة ظدة ةض اة مقمل دض اادور
لكتشددمل اة تددي تاد إور واد ةدع ددض ددم ":نمــى ا الختــر" ا وددمليعم د دد :املراجػــة غل ـ أســا" مــدخ املخــاطر .
كةمل اا دادشدمف وعملألاددمر ة مة عض اق ر: 47
خماطر املراجعة = املخاطر الضمنية × خماطر الرقابة × خماطر عدم االكتشاف

دادوألا ددمح كةإ ددملػم

ألاا ددمل ال ددر ومةق ددمل ةي ا ددمل ململ ألاا ددعر اة ددملو ة إ ددملػمف ة نلملية ددض عةكة ددض ة مة ع ددض و دده د
ة ظة ةض اوإملػم ة مقمل ض اقةملو اط ؽ وإملػم اور لكتشمل ا إدفدةظرمل.
 -2نم ــى ا ي ــى ي غب ــد الػزي ــز بي ــىمع :يع ب ددر ة ددعيج دادوألا ددم دؼ ددم ة مة دع ددض ة ددعةا اش ددمف وعملألاد ددمر ة مة ع ددض اق د ر47
ةعي ددمل غ ددمر دمل ك ع مددر ادده وإددملػم ة مة عددض اي ددر عددور ةح عةي د الددر و مددر ألاةث د ؼددم ة ددا حة د ت ألا عقددف
 ،دددة ةي،ؼ ددم ر ؼ ددم ة ددا ال ددر ه و دده :ؼ ددم ة اش ددملغ ا ؼ ددم ة مقمل ددض ا ؼ ددم ا ددور لكتش ددمل ا ددز ة ،ةة ددض
ةكتشمل ة بم فململ ة رملوض ألاعومل بعو ألاعر مل اا ض مةقدمل ةي ادمل ململ اواد إوول ة ادعةي ة مل ةدض اةيجردململ ة مقمل ةدض
ا د ر ألاامل ألاكع وكع مل وا ا م ة ةعيج الر سملو ومض لس ا ة ده يي اكة ة ةعيج ًحلم.
ملر الر ومل س ةق رةح وعقم ا و ة عز ز ةعول 44ة ةعيج متل اةدة دؼدم ة مة دعدض:
خطر املراجعة = اخلطر الضمين أو املالزم × خطر الغش × خطر الرقابة × خطر عدم االكتشاف

ا دوألام مل دددكم ةو د ةمل ة ةددعيج الددر ؼددم ة ددا ألاددب ه ي ددر إفددةع ؼددم ة مة عددض ايعددو ي ددر ددة الددر
ع ددمل ف وملاكة ددض ة ة ددعيج ة ا ددرح ا دده وملاكة ددض ة ة ددعيج ة ا ددرح ة ددعةا اش ددمف وعملألا ددمر ة مة ع ددض اق د ر  47ددم إدف ددةع
 ،ددملا ا ق ددض ػم ألاددض ددم ؼددم ة مة عددض ا دؼ ددم
وإددملػم ة اددبا ةض ة تددي قددو ألاد ددعمض رددمل ومةقددمل ةي اددمل ململ حة د
اددور لكتشددمل اءمل ددمل م مل إدف ددملض ؼددم ة مة دع ددض ألا إ ددفع ؼددم اددور لكتشددمل اي ددر يعددو و ؼدا ددةمل ج د يع دديي
د ومةقمل ةي امل ململ حداح م وعةػه ة ا.
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 / 1مـثـال ثتبيقع :ة ؼ قمل وه وعؼةململ اةقعةدض واد ةوف وده وا دمل ةي ،مدر ة بملسدمل اوبدملوي ةي ادمل ململ ة ادةو
،دددة ً مددر ددم يػددملا ةر ورةددض ة ددوقة جحددو عءددمليه ة ا ددمل قددملر عط د ا دوألامةمل كع ددململ
دده ألاعددم الددم حة د
ؼم ة مة عض الر ة بع ة مل م:
ةي،ؼم ة ظةيي ا ة عر  %50ا ؼم ة ا  %40ا ؼم ة مقمل ض  %30ا ؼم اور لكدتدشمل .%20
ااوامل ةعي م كةمل ألالم:
ي ؼ قمل وه ،دح ة عؼةململ ألاةاه حاملب ؼم ة مة عض ؼم ا م ِ

 ة ةعيج ة عةا اشمف وعملألادمر ة مة عض اق ر  47ا ثل ة كع ململ = . 0.03 = 0.20 × 0.30 × 0.50
 ةعيج وعقم ة داد رح اءملام ة كع ململ = . 0.012 = 0.20 × 0.30 × 0.40 × 0.50
ّ
بهد اكالددمل ألاد ددطح ًاددم ة ا ددمر ةددعيج وددعقم ة ا ددرح ددم إفددةع ؼددم
 / 2ثحليـ النتــائج :ودده د ة ددمليق ة
ة مة عض اي ر الر ة مغ وده ةو درةض ا دململ واد ع ؼدم لكددتشمل ا،ددة يعيدي ،ددة ة ةدعيج ُيع بدر كظدر قدض
ُ
ّ
ج ألا ،د بعم لا ملا ؼم ة ا يت تةا ادمل ف تعؼدل واد ع قد ي،ؼدم ة مة عدض دم حدم ألاكدع واد ع
ؼم ة مة عض اوامل ةعيج نشمف وعملألادمر ة مة عض اقد ر  47وع بدرة واملا دض دمل ةعيج م دم ا،ددة ودمل ألادوو دمل مة
ة ر فعة ي مةرةمل بكة يطملوةض ا عسة ؼملت ة مة عض.
 -IVالخمصة:
ّ
ؼمق مل م ،دح ة عاقدض ة بثةدض ي در وفدمل،ة يةمل حدكض مل مة عدض ااكز دمل الدر وإدملػم ة مة عدض وده حةد وفرعوردمل
اػمت اةةةرمل احاملبلمل يطملوض ة ر سمل ةمل و ةتلملّ .ومل م ةيجمل مل ة ؼ ةال اة ؼ قدمل وده وعؼةدململ وةوة ةدض واد ةوف
وه وا مل ةي ،مر ة بملسمل اوبملوي ةي امل ململ ة اةو ه ألاعم الم حملا مل عطدةح ػدمت حادملب ؼدم ة مة عدض اوادمل
ةعيج نشمف وعملألادمر ة مة عض اق ر  47ا ةدعيج ودعقم اد قة دمل ةاملا دض ة دمليق اة عكةد اكالدمل .دم ً مدر عحدك مل
ي ر ة مليق ة مل ةض:
 يعيددي ةي،ؼددم ددم ة مة عددض الددر ومةقددمل ةي اددمل ململ ق ددع واد ع وددمل ودده اددور ة ،كددو ا ددو فةددد ة مة عددض حةد
 ،ملا ادور ،كدو إهدعص :حد حةض ً دض وعمل ةدض ة مقمل دض ة وة كةدض دو ة عةةد اودمل يية مل دا
يعك ة وق
ة اعةي ة مل ةض ة تي ومة عتلمل دتداد مل عوة ض كةثمل
 كددل ألاد ددةاه وبددملوي ةي اددمل ململ ودده بادة د ،وود ودده ة مة عددض ا،ددع ي ددوةر ا ألاد ددم اوة ددض ة اددعةي ة مل ةددض اصد ض
ي مةر اةة ةو إملػم ة مة عض
،كةوةمل ب ةاف ة عةا ف بلدح ة اعةي ألاامل اكة
ألااةد ودده ً ددض اة ادمةيه وددمل ألاةا د
 ا كددل ألاد ةاه وبددملوي ةي اددمل ململ ودده ة اكةد ودده وإددملػم ة مة عددض اكةد
وه باة ،دح ً،وة ا اعك ألاؼةئ ا املانلمل ةمل ملر م ة دوومل م اة ادعةي ة مل ةدض وده ةمل دململ وعةكةدض ة دوقة
م از الر اةة و أ جكبر قدوا وةاده وده دض لا دململ اة ادمةيه ة صد ةبض ة تدي تادملاو ة دوق الدر ي دوةر ا ألاد
ة فيي ة بملألاو ا و ياوة ح ام مح
ألا بد ّدو وإؼ ددم ة مة ع ددض تةا ددض فملا د ا ددوف ا ملح ددم رةي،ؼددم ة ظ ددةيي ؼ ددم ة ددا ؼ ددم ة مقمل ددض ؼ ددم ا ددور
لكدتدشمل اة بوألاو ة وقة ردح ة ع ملحم ُيامل ،م اوألام حاةال إملػم ة مة عض
وكع ململدمل االددر ة دوق ة ةددملا ة ةددعيج
 ألاةاده ادوألام وإؼدم ة مة عددض اواددمل عدوف ةددمليج إ كدف مليارددمل ددمل
ة ي حامل ػ ةعض املج ة بساض وب ة وقة
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 بددول وإددملػم ة مقمل ددض ة وة كةددض باددبمل اددور وملاكةددض هددةة أددملر ة مقمل ددض ا اددور ل د دزةر د هددعاف قةاددض
وةا ددمل ال ددر وب ددملوي ةي ا ددمل ململ ألا ددواو ،ةكد د ة مقمل ددض ة وة كة ددض ا ددو إؼةؼد د عةكة ددض ة مة ع ددض ا ألاا ددعر
بوألاو وه ػ دةدعض ا عقدةدا ا عج ل د د ملاةمل ة تي سةاعر د د دفدةدد،مل.
م د ملر ،ددح ة دواةسددض اء ملر الر ومل س ألاةا مل حةملغض ة عحةململ ة دمل دةددض:
 ال ددر ة رةئ ددململ ة ع ة ددض اثة ددف ة ددوااةمل ة كع اة ددض مةقب ددي ةي ا ددمل ململ اوا ددملاويل ددم وا ددمل وإ ددملػم ة مة ع ددض
َاػمت اوألام،مل اةس عةمل رمل
 ة دعة الر نشدم ة دعام دو ا دمل ًاةدمل اة وألادم دده اة ادةدم دده دم واددمل ة ددةمة عض وده د ي دمةع ،ةدةد د
اطمااف ل د دزةر ا واة ة مقمل ض ة وة كةض أمة ع قتلمل ة ي ض ا ملامر،مل م اوألام وإؼم ة مة عض
ددمليق ً بددملل ً مل ألاةة ددض ددم ة ددوقة ا ملح ددض ددم واددمل وإددملػم ة مة ع ددض بل ددو
 ةس د
ً ةر م ة دةددوة .

ؼدع د ددم ا با ددم

 ممحق :الشك ر م ( :)01غم ة أختار املراجػة بأدلة إلاثبات واخـتـبارات املراجػة املختتة
ػم ألاض

ؼم لكتشمل ة إدؼؽ

اااةض

ةي،ؼم ة ا ع

اااةض

ةي،ؼم ة كملوه

اااةض
ؼم ة مقمل ض

ػم ألاض

ض لا ململ اة ملاةمل
ة مة عض ة إؼؼض

ػم ألاض

املصدر :اةمل سعةو ة زوم ا ما مقدمة في مبادئ وبرامج املراجػة كةض ة املاف -ملوعض ة امل،مف 2009
ص.78 :
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الشك ر م ( :)02نمى ا ختر املراجػة لألدلة املختتة ونمى ا ختر املراجػة لـتـقـيـيم الـنـتـائج

ألاداة الهػلية
اة

ألاداة املختتة
غ
ع

ؼم ة مقمل ض

ؼم

ؼم

غ

واملا ض

ة مة عض

غ

ة با

ع

ع

ض

ج

ة مة عض
ًسملسةض

ؼم
لكتشمل
ة با

غ
ج
ض

ج

ة مة عض
ة ةاه
قع
ةي،ؼم
ة ؼ ةعم

ؼم

ة مة عض

لكتشمل

ة إؼؼض

ة إؼؽ

ج

ؼم ة مقمل ض

ج
ة بم ف
ةاع

ع= غم ة غ:سية
ط= غم ة طردية

املصدر :فم ا نل َاچةةع عءر تدعدم دمل ودبةو ودبةو ا و ة امل ا ة وياؼي َا حةو حملوو ملجملج":املراجػة:
مدخ متكام " ةا ة م خ ة ؼ عض ة مةبعض ة امل،مف -وهم  2009ص.351 :
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الشك ر م ( :)03الختر ،ألاهمية الةس ية وأدلة املراجػة

مخاطر
المراجعة

األهمية
النسبية

تخطيط
المراجعة
املصدر :وه ياوة ة ملح

ملتا ةمل الر ة عكعوململ ة امل اض.

الشك ر م ( :)04ألاثر غل مخاطر املراجػة وإجراءات املراجػة املختتة لىضؼ حدود ألاهمية الةس ية غند
مسـتـىيات مخـتـلـهة

ي مةرةمل ة مة عض ة إؼؼض

وإملػم ة مة عض

ً،ةةض ة اابةض

وإملػم حوال ؼ ،ومل ه

إؼةؽ ً،ةةض ة اابةض ا /ا

ا /ا وإملػم اور ةكتشملو

ةي،ؼ ،ة ا ع ا ة اةعح

املصــدر :وددم ة اددةو حةددو ؼفددل فلســهة املراجػــة ،ة ددوةا ةيجملوعةددض ة اددمل،مف -وهددم  2009ص:
.568
كظر اثةفمل

وم ف

و إفع

ق اثةفمل

و إفع

وم ف

املصــدر :وددم ة اددةو حةددو ؼفددل فلســهة املراجػــة ،ة ددوةا ةيجملوعةددض ة اددمل،مف -وهددم  2009ص:
.568
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االحاالت والمراجع3

1

ا ة عوملو ا ومسع  ،كل ة مة عض م ة أم ض ا ة ؼ ة تعم مل :حةو حملوو ملجملج ا كةمل ة وألاه سعةو ة م ملض ة اعع ألاض ةا ة م خ كاشم  1989ص.26.
LIONNEL.C & GERARD.V, Audit et control interne, Paris, Dallos, 1992 , P.21.
3
- Richerd B., Dusenbury, Jane, I. Reminers And Stephan W., (2000), "The Audit Risk Model: An Empirical Test For Conditional Dependencies Among
Assessed Components Risks", Auditing Journal of Practice & Theory, Vol.19, No. 2 , PP. 105-106.
4
- Gany, Henry, (2012), "Pereparers ’Control -Risk Assessment Under Alternative Audit-Review-Processes", Accounting & Finance, Vol.52 , PP. 433454.
5
القرينة :ةس ا ملغ ة وق تةاض وه وم امل ا ا وه حاةاض ا ةكض حاملي ةا وه ةس إ ص ا ه م وا ،ض وعة ض اةق ملا مل وهملح اه ،دة ة م ه.
6
 وهؼفي ألاعسف مل م ر 2014ثد يق الحسابات في ا البيئة الال:تمونية وا تصاد املػرفة ة ؼ عض ًا ر وا ض ة ا ة ة عمبل اةمل ًا ص.128-127 :7
 يعاعب ا و ة شةخ وبدةو ا و حةو ألاعاف ر 2015-2014التد يق املحاسبي في املؤسسات الػمىمية– دراسة مقارنة ،ػماحض ك عاةح ملوعض عءام كاملألاو كةامل -ةيجزةيم ص.178:
8
 اددزمل اودعددا ة دادشددملاه ر 2003نحــى ثتــىير ثـقـريــر مرا ــا الحســابات لملفصــا غــن املخــاطرة الة ائيــة للمراجـػــة ،اسددمل ض ومل اد مر كةددض ة اددملاف ملوعددض ًع،ددم -وهددم ص:َ 22ا.23
9
وبةددو حةددو حادده سددماا مـنــهم مـقــتم لـتـدغـيــم اسـتـق ــمل مرا ــا الحســابات وأثــر لــر غلـ مخـاطــر املراجـػ ــة -دراســة مـيـدانـيــة ،اسددمل ض ومل ا د مر كةددض ة اددملاف ملوعددض
ام وةع -وهم  2011ص.107 :
10
ادزمل اودعدا ة دادشدملاه ر 2003مـرجـؼ سـبـق كـره ص.25 :
11
وبةو ا و ة ف ملح وبةو ا و ة ف ملح ر  1996وم س يكمح صَ 16 :ا.17
12
)AICPA, SAS, No.47,Op.cit.,Section 320. (Memoirey
13
اةمل سعةو ة زوم ا ما ر 2009مقدمة في مبادئ وبرامج املراجػة كةض ة املاف -ملوعض ة امل،مف ص.78 :
14
Messier, William And L.A. Austen, (Fall 2000), " Inherent Risk and Control Risk Assessments Evidence on the Effect of Pervasive and Specific Risk
Factors ", Auditing – A Journal of Practice And Theory, Vol.19, No.2 , pp. 119 – 131.
15
وبةو ا و ة ف ملح وبةو ا و ة ف ملح ر 1996ـيـا" وضـبـد مخـاطـر املـراجـػـة -إطـار مـقـتم  ،ػماحض ك عاةح كةض ة املاف ملوعض ام وةع -وهم صَ 21 :ا .22
16
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17
وم ة اةو حةو ؼفل ر ، 1992أساليا املراجػة ملرا بي الحسابات واملحاسبلخ القانىنيـلخ" واد د ض ة نلظض ة عمءدةدض ة امل،مف ص.279 -277 :
18
وبةو ا و ة ف ملح وبةو ا و ة ف ملح ر  1996مرجؼ سبق كره ص.23 :
19
ادزمل اودعدا ة دادشدملاه ر 2003مـرجـؼ سـبـق كـره ص.30 -28 :
20
- IASC: International Accounting Standards Committee.
21
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 اةمل سعةو ة زوم ا ما ر 2009مقدمة في مبادئ وبرامج املراجػة كةض ة املاف -ملوعض ة امل،مف ص.78 :23
 وبةو حةو حاه سماا ر  2011وم س يكمح ص.111 -110 :24
AICPA, SAS, No.47, Op. cit., Section 350.
25
 فم ا نل َاچةةع عءر تدعدم دمل ودبةو ا و ة امل ا ة وياؼي َا حةو حملوو ملجملج ر 2009املراجػة :مدخ متكام ةا ة م خ ة ؼ عض ة مةبعض ة امل،مف -وهم ص:.334
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The role of tax incentives in the development of Small and Medium Enterprises
in southern Algeria
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 وتكمن أمهية البحث يف، هتدف ىذه الورقة البحثية إىل دراسة مدى مسامهة التحفيز اجلبائي يف تنمية ادلؤسسات الصغرية وادلتوسطة الناشطة يف اجلنوب:ملخص
 ومثثدى ت ث ري التحفي ثزات اجلبائيثثة ث تو ثثو ال ثباب إىل ىثثذا النثثوس مثثن،أمهيثثة قطثثاس ادلؤسسثثات الصثثغرية وادلتوسثثطة وطا ثثة من ثثا الناشثثطة يف اجلنثثوب اجلزائثثةي
 ومثثن أ ثثمب الفاجثثة املت ثثمت وات ث ادلواثثوس ل اف تمثثاد ث ادلثثن ي الو ثثفي التح ي ثثي يف إ طثثا مفثثاىي فثثول ادلؤسسثثات الصثثغرية وادلتوسثثطة،ادلؤسسثثات

. مع طالل افستعاتة بالفصائيات واجلداول وغريىا من البياتات، كما ل حت يمب ادلعطيات ذات الص ة اواوس الشكالية،والتعةيمت بالتحفيزات وأتوا ا
وتو ت الدراسة اىل أن الدولة اجلزائةية وفةت العديد من اف ةا ات والتدابري التحفيزية لت جيع غار ادلستثمةين ا حاب اففكار وادل اريع الةياديثة ث
 تتيجثثة لالمتيثثازات الث وفةىثثا ذلث، فيث سثثاى التحفيثثز اجلبثثائي يف تو يثثو ال ثثباب ادلسثثتثمة اىل قطثثاس ادلؤسسثثات الصثثغرية وادلتوسثثطة،إت ثثا مؤسسثثاهت اخلا ثثة
 ولقد أمثةت ىذه اجل ود ادلبذولة يف ىذا القطثاس إىل الن ثو، وىذا ما اتضح من طالل افمتيازات اجلبائية التفضي ية ادلمنوفة ذلا،طا ة من ا الناشطة يف اجلنوب
. وبالتايل اتساس دورىا افقتصادي واف تما ي يف ادلنطقة،بادلؤسسات الصغرية وادلتوسطة وتزايد معترب يف أ دادىا

. حتفيز؛ إ فا ات بائية؛ مؤسسات غرية ومتوسطة؛ نوب:الكلمات المفتاح
L30; H20; O31 :JEL تصنيف

Abstract: This paper aims to study the extent to which tax incentives contribute to the development
of active SMEs in the South, and the importance of research lies in the importance of the SME
sector, especially those active in southern Algeria, and the impact of tax incentives on the
orientation of young people to This type of institution, in order to take note of the various aspects of
the topic, was based on the descriptive analytical approach in giving concepts about SMEs and
introducing incentives and types, as well as analyzing the data related to the topic of the problem,
with the use of statistics tables and other data.
The study found that the Algerian state has provided many measures and incentive measures to
encourage small investors with ideas and entrepreneurial projects to establish their own institutions,
where the tax incentive contributed to directing young investors to the sector of small and medium
enterprises, as a result For the privileges provided to them, especially those active in the South, as
demonstrated by the preferential tax concessions granted to them, these efforts in this sector have
resulted in the advancement of small and medium-sized enterprises and a significant increase in
their numbers, and thus the expansion of their economic role. and social in the region.
Keywords: Motivation; tax exemptions; small and medium enterprises; South.
Jel Classification Codes: L30; H20; O31
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 -Iمقدمة :
مط الانخصاز الجعائطي مىص الاػخهالُ بلى ًىمىا هصا بػسة مطاحل اهخهج مً داللها ػُاػاث انخصازًت مذخلكت بال ؤهه لم
ًخمًٌ مً الخحطض مً جبػُت الانخصاز الطَعي بش ٌػخبر انخصازا ضَػُا بامخُاظ ،وهظطا للخحىالث الانخصازًت والخحسًاث الٌبحرة التي
ًكططها الىطؼ الخالي لالنخصاز اإلاخمشلت في جصبصب ؤػػاض الىكؽ ،ؤصبح لعاما غلى السولت ؤن حػمل غلى حػعٍع نسضاث الانخصاز الىػني
مً ؤظل الخطوط مً ؤظمتها الانخصازًت ،وجحهُو ايخكاء شاحي ،وشلَ بالخىىَؼ الانخصازي والبحض غً مصازض وجؼىٍط نؼاغاث ؤدطي
جٍىن يبسًل في ظل الظطوف الخالُت.
وَػس نؼاع اإلااػؼاث الصؿحرة واإلاخىػؼت مً بحن الهؼاغاث الهامت اإلاػىُ غلحها للخطوط باالنخصاز الىػني مً هصه ألاظمت
وزقؼ عجلت الخىمُت في البالز ،وشلَ مً دالُ اإلاؼاهمت الكػالت للهؼاع في الخُاة الانخصازًت والاظخماغُت يمجاُ حُىي ومهم ًحهو
نُمت مظاقت لالنخصاز الىػني ،وَػؼي حلىُ لٌشحر مً اإلاشاًل الخىمىٍت يةوشاء مىاصب شؿل ،اػدشماض ألامىاُ ،ونس وقطث السولت
بمٍاهُاث هائلت للهؼاع ،باػخذسام الػسًس مً آلُاث السغم لخؼىٍط وحشجُؼ الاػدشماض مً دالُ اجذاش مجمىغت مً الخسابحر
وبظطاءاث الدشجُػُت والخحكحزًت.
وٍمشل الجىىب زطوة انخصازًت وبشطٍت وػبُػُت هائلت ،لصلَ وظب غلى السولت اػخؿاللها غً ػطٍو اػخذسام ؤزواث
الؼُاػت اإلاالُت ،وشلَ بخهسًم جحكحزاث وبغكاءاث ظبائُت لدشجُؼ شباب اإلاىؼهت غلى دلو ماػؼاتهم الخاصت.
ضمن هذا إلاطار ومن خالل ما سبق ثحمحور إشكالية بحثنا فيما يلي :ما مدى مساهمة الححفيز الجبائي في ثنمية
املؤسسات الصغيرة واملحوسطة الناشطة في الجنوب؟
أهدف وأهمية البحث :يهدف هذا البحث إلى:
 محاولت ببطاظ الؼماث ألاػاػُت التي جمحز بها اإلااػؼاث الصؿحرة واإلاخىػؼت في الجعائط؛
 الخػطف غلى مذخلل الخسابحر وبظطاءاث الدشجُػُت والخحكحزًت اإلامىىحت مً ػطف اإلاشطع الجعائطي؛
 ببطاظ زوض الخحكحز الجبائي في جىمُت اإلااػؼاث الصؿحرة واإلاخىػؼت الىاشؼت في الجىىب.
وجٌمً ؤهمُت البحض في ؤهمُت نؼاع اإلااػؼاث الصؿحرة واإلاخىػؼت وداصت اإلاشاضَؼ الىاشؼت في الجىىب الجعائطي ،ومسي
جإزحر هصه الخحكحزاث اإلامىىحت غلى جىظه الشباب بلى هصا الىىع مً اإلااػؼاث ،ويصا لالػتراجُجُت اإلاىطىغت لخىمُتها في ظل الخحىالث
الانخصازًت والخحسًاث التي ًكططها الىطؼ الخالي لالنخصاز.
منهج البحث:
مً ؤظل ؤلاحاػت بمذخلل ظىاهب اإلاىطىع جم الاغخماز غلى اإلاىهج الىصكي الخحلُلي في بغؼاء مكاهُم حىُ اإلااػؼاث
الصؿحرة واإلاخىػؼت والخػطٍل بالخحكحزاث وؤهىاغها ،يما زم جحلُل اإلاػؼُاث شاث الصلت بمىطىع ؤلاشٍالُت ،مؼ الاػخػاهت
باإلحصائُاث والجساوُ وؾحرها مً البُاهاث.
خطة البحث :لإلظابت غلى الدؼائالث الؼابهت ػىدىاوُ اإلاحاوض الخالُت:
 املحور ألاول :إلاطار املفاهيمي للمؤسسات الصغيرة واملحوسطة والححفيزات الجبائية؛
 املحور الثاني :الحوافش الجبائية املمنوحة من قبل هيئات دعم املؤسسات الصغيرة واملحوسطة؛
 املحور الثالث :مساهمة الححفيز الجبائي في ثنمية املؤسسات الصغيرة واملحوسطة الناشطة في الجنوب.
 - IIاإلطار المفاهيمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتحفيزات الجبائية:
بن اإلااػؼاث الصؿحرة واإلاخىػؼت مصؼلح ًٌخىكه الؿمىض وبن جصيُكها نس ؤزاض ظسال يبحرا بحن الٌشحر مً اإلاهخمحن بهصا
الشإن ،حُض هىالَ جسادل بحن جصيُل اإلااػؼاث الصؿحرة واإلاخىػؼت قما ٌػخبر غىس بػع الهُئاث ماػؼاث صؿحرة ٌػخبر غىس
هُئاث ؤدطي ماػؼاث مخىػؼت.
جعزيف املؤسسات الصغيرة واملحوسطة:
.1
لم يهخس ؤحس بلى وطؼ حػطٍل غام ًمًٌ جؼبُهه في مػظم البلسان وغلى الخصىص البلسان الىامُت ،ومطظؼ الصػىبت في
شلَ بلى ادخالف ألاوطاع الؼائسة في ًل بلس مً حُض مطحلت الخىمُت التي جمط بها ،مؼخىي الخهسم الصىاعي وػبُػت الخٌىىلىظُا
اإلاؼخذسمت في الصىاغت حُض غطقتها:
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الاجحاز ألاوضوبي ممشال في اللجىت ألاوضوبُت بإنها" ماػؼاث مؼخهلت جإدص ؤي شٍل ناهىوي ،جماضغ وشاػا انخصازًا ،حشؿل
غلى ألايثر  250شخصا ،ال ًخجاوظ ضنم ؤغمالها  50ملُىن ًىضو ؤو مجمىع محزاهُتها  47ملُىن ًىضو" (الػابس ،2013 ،ص)11 :
وَػطف البىَ السولي اإلااػؼت الصؿحرة غلى ؤنها "ًل ماػؼت ال ًعٍس غسز غمالها غً  50غامال ،وبظمالي ؤصىلها وبظمالي
مبُػاتها ال ًخجاوظ  3ملُىن زوالض ،اما اإلااػؼت اإلاخىػؼت قهي جلَ اإلااػؼت ال ًخجاوظ بظمالي ؤصىلها وبظمالي مبُػاتها  15ملُىن زوالض
وغسز غمالها ال ًعٍس غً  300غامل( .ػلُمان ،غىاػل ،2011 ،ص)3 :
ؤما حػطٍل اإلااػؼاث الصؿحرة واإلاخىػؼت في الجعائط وبمهخض ى الهاهىن ضنم  02-17الصازض في ً 11ىاًط  2017في اإلاازة
الخامؼت "غلى انها ماػؼ اث بهخاط الؼلؼ والخسماث ،مهما ًان ػبُػتها الهاهىهُت الصي ؤوشإث بمىظبه والتي حشؿل مً  1الى 250
غامال ،وال ًخجاوظ ضنم ؤغمالها 4ملُاض زط وال جخجاوظ حصُلتها الؼىىٍت ملُاض زًىاض ،وحؼخىفي مػاًحر الاػخهاللُت( .ظضنحن ،2008 ،ص:
)226
ثصنيف املؤسسات الصغيرة واملحوسطة:
.2
ونس قطم الهاهىن الخىظُهي اإلااػؼاث الصؿحرة واإلاخىػؼت في الجعائط بحن اإلااػؼاث الصؿحرة واإلاخىػؼت ويصا اإلاصؿطة:
 صىل اإلااػؼت الصؿحرة وحؼب اإلاازة الخاػػت غلى ؤنها " جلَ اإلااػؼاث التيي حشيؿل ميا بيحن  10و 49غيامال ولهيا ضنيم ؤغمياُ
ال ًخجاوظ  400ملُىن زط ،ؤوال ًخجاوظ مجمىع حصُلتها  200ملُىن زًىاض؛
 ؤمييا اإلااػؼيياث اإلاخىػييؼت ،وحؼييب اإلاييازة الشامىييت "جلييَ اإلااػؼييت التييي حشييؿل مييا بييحن  50و 250غييامال ولهييا ضنييم ؤغميياُ مييا بييحن
 400ملُىن زط و 4ملُاض زط ،وٍٍىن مجمىع حصُلتها ما بحن 200وملُاض زًىاض؛
 يما غطف اإلااػؼت اإلاصؿطة ،وحؼب اإلاازة الػاشطة غلى ؤنها "جلَ اإلااػؼت التي حشؿل ميً  1و 9غمياُ ولهيا ضنيم ؤغمياُ انيل
مً  40ملُىن زط ،ؤوال ًخجاوظ مجمىع حصُلتها  20ملُىن زًىاض( .الهاهىن  ،2017 ،02-17ص)04 :
الجدول رقم ( )1يبين تصنيف المؤسسات في الجزائر:
ووع المؤسسة

عذد األشخاص الذيه
يعملون بها

متوسطة

من  05إلى 005

صغيرة

من  05إلى 04

مصغرة

من شخص واحد إلى
54

المصدر :من إ داد البافثني باف تماد

.3

مفهوم الححفيزات الجبائية وأهدافها

أ.

جعزيف الححفيز الجبائي:

رقم األعمال
السىوي
من  055مليون إلى
 0مليار
ال يتجاوز 055
مليون
أقل من  05مليون

مجموع حصيلتها السىوية
(دج)
من  055مليون إلى مليار
ال يتجاوز  055مليون
ال يتجاوز  05مليون

اجلةيدة الةمسية اجلزائةية ،العدد  2ادلؤرخ يف  11اتفي  ،2117ادلواد  8و9و  ،11ص .16

بن الخحكحزاث الجبائُت (ًؼلو ؤًظا غلحها مصؼلح الامخُاظاث ؤو الخحطٍع) جحمل غسة مكاهُم وحػاضٍل ػيخؼطم بلحها قُما
ًلي:
الخػطٍل ألاوُ :الخحكحزاث الجبائُت حػطف غلى ؤنها" :هي بظطاءاث داصت بالؼُاػت الانخصازًت ،الهسف مً وضائها جىظُه ألاغىان
الانخصازًحن هحى ػلىى محسز لم ًطؾبىا قُه ؤو لم جًٌ لسيهم قٌطة جبيُه مهابل الاػخكازة مً امخُاظ ؤو غسة امخُاظاث مػُىت،
وحشمل غازة الخذكُل في مػسالث الظطائب ؤو الالتزاماث الجباًت شطٍؼت جهُس اإلاؼخكُس بمجمىغت مً اإلاهاًِؽ والظىابؽ التي
حؼؼطها السولت( ".لؼلىغ ،وادطون ،2012 ،ص)50 :
الخػطٍل الشاوي" :غباضة غً جذكُع في مػسُ الظطائب ،الهاغسة الظطٍبُت ؤو الالتزاماث الجبائُت والتي جمىح للمؼخكُس بشطغ جهُسه
بػسة مهاًِؽ"( .ظٍىاث ،2017 ،ص)112 :
ب.

أهداف الححفيزات الجبائية( :ناش ي ،2009 ،ص)117 :
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جبخغي ؤي زولت مً دالُ جبني غملُت الخحكحز الظطٍبي بلىؽ ظملت مً ألاهساف والتي ًمًٌ بلىضتها في الىهاغ الخالُت:
 حشجُؼ الاػدشماض وظٍازة غسز اإلاشاضَؼ الاػدشماضٍت ،بش ؤن غملُت الخحكحز الظطٍبي حشجؼ غلى غملُت التريُم الطؤػمالي الىاج غً
اهذكاض الػبء الظطٍبي.
 زغم الىاضزاث مً اإلاؼخلعماث الطؤػمالُت الظطوضٍت لخجؼُس غملُت الخىمُت والاػخمطاض قحها وشلَ بةغكاء الؼلؼ الطؤػمالُت مً
الطػىم الجمطيُت ؤو غً ػطٍو جذكُع مػسالث هصه الطػىم غلحها.
 ظٍازة جىاقؼُت الؼلؼ الىػىُت ؤمام الؼلؼ ألاظىبُت ،حُض ؤن اػخكازة اإلاشاضَؼ الاػدشماضٍت مً الخحكحز الظطٍبي ػىف ًجػل مً
ؤػػاض الؼلؼ اإلاصسضة نازضة غلى اإلاىاقؼت في ػىم الخصسًط.
 جىػُؼ الىغاء الظطٍبي ،قالخحكحزاث الظطٍبُت جمىح غازة بؿطض جىػُؼ الىغاء الصي جكطض غلُه الظطٍبت في اإلاؼخهبل ،والصي
ًٍىن بهصس ظٍازة بًطازاث الظطائب اإلاىظهت بلى دعٍىت السولت ،ولًٌ هصا الهسف ًيبغي ؤال ًطجى جحهُهه في اإلاسة الهصحر ألن
اإلاشاضَؼ الاػدشماضٍت غازة ما جحهو دؼائط في الؼىىاث ألاولى مً وشاػها ،والشٍل اإلاىالي ًبحن آلُت غمل الخحكحزاث الجبائُت في
ظٍازة بًطازاث الخعٍىت الػامت.
الشكل رقم  :01آلية عمل التحفيزات الجبائية في زيادة إيرادات الخزينة العامة

م ية التحفيز الضةييب

زيادة إيةادات اخلزينة

زيادة الفةوس التتا ية

زيادة احلصي ة الضةيبية

اتساس الو ا الضةييب

زيادة دد ادلك فني

اإلاصسض :غبس الخو بىنكت ،زوض الخحكحز الجبائي في جؼىٍط اإلااػؼاث الصؿحرة واإلاخىػؼت ،ضػالت ماظؼخحر ،ظامػت قاضغ ًحي قاضغ
اإلاسًت ،2009/2008 ،ص .21

 جىقحر مىاصب الشؿل والخذكُل مً حسة البؼالت ،وٍٍىن شلَ غً ػطٍو ظٍازة غسز اإلاشاضَؼ الاػدشماضٍت الىاج غً الخحكحز
الظطٍبي لبسؤ اليشاغ ؤو في حالت جهسًم جحكحزاث غً جىظُل ؤيبر غسز ممًٌ مً الُس الػاملت.
 جحهُو الخىاظن الجهىي بحن اإلاىاػو اإلاذخلكت مً دالُ مىح حىاقع ططٍبُت للمشاضَؼ الاػدشماضٍت التي جخم في اإلاىاػو الىائُت
واإلاػعولت ،ؤو جلَ اإلاىاػو اإلاطاز جطنُتها.
.4

أشكال الححفيزات الجبائية

جخػسز ؤشٍاُ الامخُاظاث ؤو الخحكحزاث الجبائُت ،حُض هجس ؤن ألاهظمت الظطٍبُت جحاوُ الخػامل بإيثر مطوهت مؼ ألاوشؼت
الانخصاز ًت الخُىٍت في الهؼاع الخاص ،بحثها غلى اإلاعٍس مً الجهىز بالؼُاػت الخىمىٍت مً ظهت وطمان مالءة الخعٍىت الػمىمُت،
وؤهم هصه الامخُاظاث:
أ-

إلاعفاءات الضزيبية

هى غباضة بػهاغ حو السولت غً بػع اإلاٍلكحن في مبلـ الظطائب الىاظب الؼساز مهابل التزامهم بمماضػت وشاغ مػحن في
ظطوف مػُىت .وجٍىن هصه ؤلاغكاءاث زائمت ؤو مانخت ،قاإلغكاء السائم هى بػهاغ حو السولت في ماُ اإلاٍلل ػاإلاا بهي ػبب ؤلاغكاء
نائما .وٍخم مىح هصا ؤلاغكاء جبػا ألهمُت اليشاغ ومسي جإزحره غلى الخُاة الانخصازًت والاظخماغُت .ؤما ؤلاغكاء اإلاانذ قهى بػهاغ
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لخو السولت في ماُ اإلاٍلل إلاسة مػُىت مً حُاة اليشاغ اإلاؼتهسف بالدشجُؼ (وغازة ما ًٍىن في بساًت اليشاغ) .وٍمًٌ ؤن ًٍىن هصا
ؤلاغكاء ً
ًلُا ،بمػنى بػهاغ الخو ػىاُ اإلاسة اإلاػُىت يةغكاء اإلااػؼاث الػاملت في الجىىب الٌبحر بالجعائط مً الظطٍبت غلى ؤضباح
ً
ظعئُا ،وهى بػهاغ ظعء مً الخو إلاسة
الشطًاث ،الطػم غلى اليشاغ اإلانهي ،الطػم الػهاضي إلاسة غشط ػىىاث .ونس ًٍىن بغكاء
مػحن ،يةغكاء اإلااػؼاث الػاملت في الؼىم الشاوي مً الجىىب مً الظطائب غلى السدل ؤلاظمالي والظطٍبت غلى ؤضباح الشطًاث جبػا
لشٍلها الهاهىوي( .نسي ،2005 ،ص)173 :
ب-

الحخفيضات الضزيبية

هي جهلُص ًمؽ نُمت الظطٍبت اإلاؼخحهت مهابل الالتزام ببػع الشطوغ يةغازة اػدشماض ألاضباح ،بمػنى ًخم اػخذسام
الخذكُظاث الظطٍبت بىاء غلى جىظهاث الؼُاػت الانخصازًت والاظخماغُت اإلاؼتهسقت( .ػالبي ،2009 ،ص)317 :
ونس جلجإ الدشطَػاث الظطٍبُت بلى هصه الخهىُت مً ؤظل جذكُل الػبء الظطٍبي ،ومً زم الخإزحر غلى نطاض الاػدشماض ،ونس
ًٍىن الخذكُع الظطٍبي في شٍل مػسُ الظطٍبُت ؤو جذكُع الىغاء الظطٍبي ،ونس ًذظؼ اإلاشطوع لبػع الشطوغ لالػخكازة مً
شلَ الخذكُع ،وشلَ باالػدىاز بلى الؼُاػت الانخصازًت والاظخماغُت للسولت حؼب اإلاخؿحراث الؼُاػُت واإلاىاخ الاػدشماضي للبالز،
شطغ ؤن ًخم غبر آلُت الدشطَؼ الظطٍبي ،ولػل مً ؤهم اإلاجاالث التي زبذ قحها هجاح اػخذسام اإلاػسالث الظطٍبُت اإلاذككت التي ًؼلو
غلحها اػم اإلاػسالث الخمُحزًت ،هى مجاُ بوشاء اإلاىاػو الصىاغُت الخطة بؿُت اظخصاب الصىاغاث بلى اإلاىؼهت الخطة باػخذسام جلَ
اإلاػسالث الخمُحزًت في ططائبها الجمطيُت( .ظضوقي ،2013 ،ص)66 :
وٍطي بػع الباحشحن ؤن ؤلاغكاءاث الظطٍبُت ؤنل ظسوي مً الخذكُظاث الظطٍبُت ألػباب الخالُت:
 ؤن ؤلاغكاءاث الظطٍبُت وػُلت للتهطب الظطٍبي في حالت نصط مسة غمط اإلاشطوع.
 ؤن ؤلاغكاءاث الظطٍبُت حػخبر مانخت باليؼبت للمؼدشمط ،الصي ًىصب اهخمامه غلى مػسالث الظطٍبت بػس اهتهاء مسة ؤلاغكاءاث.
ج-

نظام إلاهحالك

ٌػخبر ؤلاهخالى مؼإلت ططٍبُت بالىظط بلى جإزحره اإلاباشط غلى الىدُجت ،مً دالُ حؼاب الهؼؽ الؼىىي ؤلاهخالى ،وٍخىنل
هصا ألادحر حؼب هظام ؤلاهخالى اإلاؼبو ،وًلما ًان نؼؽ ؤلاهخالى يبحر ًلما ًاهذ الظطائب اإلاكطوطت غلى اإلااػؼت ؤنل( .ػالبي،
 ،2009ص)318 :

وَػطف ؤلاهخالى غلى ؤهه ":هى اػتهالى اإلاىاقؼ الانخصازًت اإلاطجبؼت بإصل مػحن ؤو مػىىي ،وٍخم حؼابه يػبء بال بشا ًان
مسمجا في الهُمت اإلاحاػبُت ألصل هدُجت الٌُان لىكؼه( ".نطاض ،2009 ،ص)09 :
د-

إمكانية ثزحيل الخسائز إلى السنوات الالحقة.

وحشٍل هصه الخهىُت وػُلت المخصاص آلازاض الىاظمت غً جحهُو دؼائط دالُ ػىت مػُىت وهصا بخحمُلها غلى الؼىىاث
الالحهت حتى ال ًازي شلَ بلى جأًل ضؤػماُ اإلااػؼت( .لعضم ،2012 ،ص)27 :
.5

الشزوط نجاح عملية الامحياس الجبائي لحنمية املؤسسات الصغيرة واملحوسطة:

بن هجاح غملُت الامخُاظ الجبائي لجصب اإلااػؼاث الصؿحرة واإلاخىػؼت ًجب ؤن جذظؼ بلى مجمىغت مً الشطوغ
والؼُاػاث التي جظػها السولت مً ؤظل الاػخكازة مجها وشلَ وقو ألاهساف اإلاطظىة وؤهم هصه الشطوغ هي( :ناش ي  ،2012 ،ص:
)125
 مسي بػهام اإلاشطوع الاػدشماضي في جؼىٍط وجىمُت اإلاىاػو الجؿطاقُت الكهحرة والىائُت ،قةنامت اإلاشاضَؼ الاػدشماضٍت في هصه اإلاىاػو
ػىف ٌؼاغس في بهمائها وجحهُو الخىاظن الجهىي ما بحن الخىظَػاث الاػدشماضٍت وبالخالي ػىف جحصل اإلااػؼاث غلى امخُاظاث
الجبائُت.
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 مسي مؼاهمت اإلاشطوع الاػدشماضي في ظٍازة الخسقهاث الىهسًت السادلت مً الػمالث الىػىُت ؤو ألاظىبُت.
 مسي ظسة وحسازت وجمحز اإلاىخ ؤو وشاغ اإلاشطوع الاػدشماضي غلى اإلاؼخىي السولي واإلاحلي ،حُض ؤهه إلاا ًٍىن هىاى جمحز للمىخ
غلى اإلاؼخىي الػالمي قؼىف جٍىن له حصت في الؼىم الخصسًط ،ؤما جمحزه غلى اإلاؼخىي اإلاحلي ًٍىن بؿطض جالفي جٌسغ الؼلؼ
واإلاىخجاث التي جيخ مً ػطف اإلاحلُحن ولٍي ال جٍىن هىاى بظاحت لىكؽ اإلاىخجاث التي جيخ مً ػطف هاالء اإلاىخجحن اإلاحلُحن
والصي ًٍىن هاج غً قاضم ػػط الخحكحز الظطٍبي.
 وطؼ شطوغ وػُاػاث تهسف بلى الطبؽ ما بحن مىح الخىاقع الظطٍبُت وبحن ؤزاء اإلاشطوع الاػدشماضي ؤي ؤن ًخم مىح الخىاقع
الظطٍبُت غلى مطاحل جتزامً مؼ بسء اإلاشطوع الاػدشماضي وجتزاًس هصه الخىاقع ًلما جشبذ يكاءة ألازاء لهصا اإلاشطوع.
 وطؼ الظىابؽ الخاصت إلاخؼلباث ألازاء والؼُاػاث اإلاىظهت باإلهجاظ وفي هصا ؤلاػاض البس غلى اإلااػؼاث الصؿحرة واإلاخىػؼت ؤن
جهطن مىح الامخُاظاث الجبائُت بمجمىغت مً الشطوغ مجها:
 ططوضة حشؿُل غسز مػحن مً الػمالت الىػىُت في ًل اإلاؼخىٍاث الخىظُمُت. ططوضة اػخذسام اإلاىاضز اإلاازًت اإلاحلُت ػاإلاا جٍىن مخىاقطة بالٌم والٌُل الالظمحن. جحسًس وؼبت مػُىت مً ؤلاهخاط للخصسًط. جحسًس حجم وػانت ؤلاهخاط باإلاشطوع ػىىٍا. مىؼ بنامت اإلاشطوع الاػدشماضي في بػع ألاهىاع مً اليشاػاث مشل بهخاط ألاػلخت والخسماث واإلاطاقو الػامت.

وطؼ طىابؽ مطجبؼت بىهل الخٌىىلىظُا ،حُض البس غلى اإلااػؼاث الصؿحرة واإلاخىػؼت بجلب الخٌىىلىظُا اإلاخؼىضة بلى
البلس ،وغسم اػخحراز الخٌىىلىظُا اإلاطجكػت الشمً بشا لم ًىظس مبرض ظىهطي لها ألنها ػىف حؼخكُس مً الامخُاظاث الجبائُت
غىس جؼبُو هظام ؤلاهخالى.

 - IIIالحوافز الجبائية الممنوحة من قبل هيئات دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:
نسمذ الؼلؼاث الجعائطٍت صالحُاث حؼُحر الخىاقع الجبائُت اإلامىىحت للماػؼاث الصؿحرة واإلاخىػؼت إلاجمىغت مً هُئاث
السغم الخٍىمي ،مجها:
أوال :الامحياسات الجبائية املمنوحة في إطار الومالة الوطنية لحطويز الاسخثمار) ANDI) :
حؼخكُس اإلااػؼاث الصؿحرة واإلاخىػؼت مً بغكاء وجذكُع ظبائي وقها إلاىنؼ وجإزحر اإلاشاضَؼ غلى الخىمُت الانخصازًت
والاظخماغُت ،وشلَ غلى مطحلخحن وهي مطحلت الاهجاظ ومطحلت الاػخؿالُ ،ونس جم بغساز هظامحن باإلاعاًا ،هظام غام ًؼبو غلى
الاػدشماضاث الخالُت اإلاىجعة داضط اإلاىاػو الىاظب جطنبتها ،وهظام اػخصىائي ًؼبو غلى الاػدشماضاث الخالُت اإلاىجعة في اإلاىاػو الىاظب
جطنبتها (ؤي اإلاىجعة في الهظاب الػلُا والجىىب) ،وهصا وقو الجسوُ الخالي:
الجدول رقم ( )2يقارن بن االمتيازات الممنوحة للمشاريع المنجزة
املشاريع املنجشة في الشمال

في الشمال والمنجزة في الجنوب والهضاب.

الاسخثمارات املنجشة في الجنوب والهضاب العليا

مزحلة إلانجاس:

ؤلاغك يياء م ييً الخه ييىم الجمطيُ ييت ،قُم ييا ًذ ييص الؼ ييلؼ اإلاؼ ييخىضزة الت ييي ج ييسدل ؤلاغك يياء م ييً الخه ييىم الجمطيُ ييت قُم ييا ًذ ييص الؼ ييلؼ اإلاؼ ييخىضزة الت ييي ج ييسدل مباش ييطة ف ييي
بهجاظ الاػدشماض
مباشطة في بهجاظ الاػدشماض
ؤلاغكي يياء مي ييً الطػي ييم غلي ييى الهُمي ييت اإلاظي يياقت ،قُمي ييا ًذي ييص الؼي ييلؼ والخي ييسماث ؤلاغك يياء م ييً الطػ ييم غل ييى الهُم ييت اإلاظ يياقت قُم ييا ًذ ييص الؼ ييلؼ والخ ييسماث اإلاؼ ييخىضزة ؤو
اإلاهخىاة محلُا والتي جسدل مباشطة في بهجاظ الاػدشماض.
اإلاؼخىضزة ؤو اإلاهخىاة محلُا التي جسدل مباشطة في بهجاظ الاػدشماض.
ؤلاغكيياء مييً زقييؼ حييو ههييل اإلالٌُييت بػييىض والطػييم غلييى ؤلاشييهاض الػهيياضي غييً ؤلاغك يياء مي ييً زقي ييؼ حي ييو هه ييل اإلالٌُي ييت بػي ييىض والطػي ييم غل ييى ؤلاشي ييهاض الػهي يياضي غي ييً ًي ييل
اإلاهخيُاث الػهاضٍت التي جخم في بػاض الاػدشماض اإلاػني
ًل اإلاهخيُاث الػهاضٍت التي جخم في بػاض الاػدشماض اإلاػني،
ؤلاغك ي ي ي ي ي ي ي ي ي يياء م ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييً حه ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييىم الد ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييجُل والطػ ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييم غل ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييى ؤلاش ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييهاض ؤلاغكي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يياء مي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييً حهي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييىم الد ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييجُل والطػي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييم غلي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييى ؤلاشي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييهاض
الػهيياضي ومبييالـ ألامييالى الىػىُييت اإلاخظييمىت حييو الامخُيياظ غلييى ألامييالى الػهاضٍييت الػه يياضي ومب ييالـ ألام ييالى الىػىُ ييت اإلاخظ ييمىت ح ييو الامخُ يياظ غل ييى ألام ييالى الػهاضٍ ييت اإلابيُ ييت
اإلابيُي ي ييت وؾحي ي يير اإلابيُي ي ييت اإلاىظهي ي ييت إلهجي ي يياظ اإلاشي ي يياضَؼ الاػي ي ييدشماضٍت .وجؼبي ي ييو هي ي ييصه وؾحير اإلابيُيت اإلاىظهييت إلهجيياظ اإلاشيياضَؼ الاػييدشماضٍت .وجؼبييو هييصه اإلاعاًييا غلييى اإلاييسة الييسهُا
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اإلاعاًا غلى اإلاسة السهُا لخو الامخُاظ اإلامىىح.

لخو الامخُاظ اإلامىىح.

جذك ييُع بيؼ ييبت  90م ييً مبل ييـ ؤلاج يياوة ؤلاًجاضٍ ييت الؼ ييىىٍت اإلاح ييسزة م ييً
نبل مصالح ؤمالى السولت دالُ قترة بهجاظ الاػدشماض ،

الخذكييُع مييً مبلييـ ؤلاجيياوة ؤلاًجاضٍييت الؼييىىٍت اإلاحييسزة مييً نبييل مصييالح ؤمييالى السولييت،
بػىىان مىح ألاضاض ي غً ػطٍو الامخُاظ مً ؤظل بهجاظ مشاضَؼ اػدشماضٍت:
 بال ييسًىاض الطم ييعي للمت يير اإلاطب ييؼ لكت ييرة دم ييؽ غش ييطة ( )15ػ ييىت وجطجك ييؼ بػ ييس ه ييصهالكتي ييرة بل ي ييى  50مي ييً مبل ي ييـ بج ي يياوة ؤمي ييالى السول ي ييت باليؼي ييبت للمش ي يياضَؼ الاػ ي ييدشماضٍت
اإلاهامت في والًاث الجىىب الٌبحر.
ؤلاغكيياء إلاييسة غشييط ( )10ػييىىاث مييً الطػييم الػهيياضي غلييى اإلالٌُيياث الػهاضٍييت التييي
جسدل في بػاض الاػدشماض ،ابخساء مً جاضٍر الانخىاء،
ؤلاغكيياء مييً حهييىم الد ييجُل قُمييا ًذييص الػهييىز الخإػِؼييُت للشييطًاث والعٍييازاث
في ضؤػماُ،
الخٌكل الٌلي ؤو الجعئي مً ػطف السوليت بىكهياث ألاشيؿاُ اإلاخػلهيت باإلايشيأث ألاػاػيُت
الظطوضٍت إلهجاظ الاػدشماض ،وشلَ بػس جهُُمها مً نبل الىًالت،

ؤلاغكي يياء إلاي ييسة غشي ييط ( )10ػي ييىىاث م ي ييً الطػي ييم الػهي يياضي غلي ييى اإلالٌُ ي يياث
الػهاضٍت التي جسدل في بػاض الاػدشماض ،ابخساء مً جاضٍر الانخىاء،
ؤلاغكيياء مييً حه ييىم الد ييجُل قُمييا ًذ ييص الػهييىز الخإػِؼييُت للش ييطًاث
والعٍازاث في ضؤػماُ

مزحلة الاسحغالل:

مطحلت الاػخؿالُ إلاسة غشط ( )10ػىىاث:
 ؤلاغكاء مً الظطٍبت غلى ؤضباح الشطًاث (،)IBS ؤلاغكاء مً الطػم غلى اليشاغ اإلانهي ()TAP جذكُع بيؼبت  50مً مبلـ ؤلاجاوة ؤلاًجاظٍت الؼىىٍتاإلاحسزة مً نبل مصالح ؤمالى السولت.

إلاسة زالر ( )3ػىىاث باليؼيبت لالػيدشماضاث اإلاحسزيت حتيى مائيت مىصيب شيؿل
وبػ ييس مػاًى ييت الش ييطوع ف ييي اليش يياغ ال ييصي حػ ييسه اإلاص ييالح الجبائُ ييت بؼل ييب م ييً
اإلاؼدشمط:
 ؤلاغكاء مً الظطٍبت غلى ؤضباح الشطًاث (،)IBS ؤلاغكاء مً الطػم غلى اليشاغ اإلانهي ()TAP جذكُع بيؼبت  50مً مبلـ ؤلاجاوة ؤلاًجاضٍتالؼىىٍت اإلاحسزة مً نبل مصالح ؤمالى السولت.
المصدر :من إعداد الباحثين وباالعتماد في قانون رقم  02-11المعدل للقانون  03-01والمتعلق بترقية االستثمار.

ومً دالُ الجسوُ ضنم ( )02هالحظ ؤن الهاهىن ؤغؼى مجمىغت مً الخحكحزاث الجبائُت للماػؼاث الصؿحرة واإلاخىػؼت ،ولًٌ
الامخُاظاث التي مىحها للماػؼاث الىاشؼت في الهظاب الػلُا والجىىب ؤيثر ،وشلَ ضؾبت مً السولت في حشجُؼ الاػدشماض في هصه
اإلاىاػو وجطنُتها.
ثانيا :الامحياسات الجبائية املمنوحة في إطار الومالة الوطنية لدعم جشغيل الشباب)ANSEJ( :
حؼخكُس اإلااػؼاث الصؿحرة واإلاخىػؼت مً الامخُاظاث الجبائُت في بػاض الىًالت الىػىُت لسغم وحشؿُل الشباب وقو زالر
مطاحل( :مىنؼ اإلاسًطٍت الػامت للظطائب)2019/10/02 ،
أ-

الامحياسات املمنوحة في مزحلة إلانجاس

 ؤلاغكاء مً حهىم ههل اإلالٌُت اإلاىصىص غلحها في اإلاازة  252مً ناهىن الد جُل ،لإلنخىاءاث الػهاضٍت اإلاحههت مً ػطف
اإلاؼدشمطًٍ اإلاؼخكُسًً مً بغاهت «الصىسوم الىػني لسغم حشؿُل الشباب» مً ؤظل دلو وشاػاث صىاغُت.
 ؤلاغكاء مً ظمُؼ حهىم الد جُل قحها ًذص الػهىز الخإػِؼُت للشطًاث اإلايشإة مً ػطف اإلاؼدشمطًٍ اإلااهلحن لالػخكازة مً
بغاهت «الصىسوم الىػني لسغم حشؿُل الشباب».
 جؼبُو اإلاػسُ اإلاذكع ب  5قُما ًذص الخهىم الجمطيُت للخجهحزاث اإلاؼخىضزة التي جسدل مباشطة في بهجاظ الاػدشماض.
 ؤلاغكاء مً الطػم غلى الهُمت اإلاظاقت باليؼبت النخىاء الؼلؼ والخسماث اإلاىخجت محلُا والتي جسدل مباشطة في بهجاظ اػدشماض
دلو ؤو جمسًس وشاغ غىسما ًهىم بها مؼدشمطون ماهلىن لالػخكازة مً بغاهت «الصىسوم الىػني لسغم حشؿُل الشباب» ًمًٌ
للؼُاضاث الؼُاحُت الاػخكازة مً هصا ؤلاغكاء غىسما جٍىن وػُلت ؤػاػُت لليشاغ.
ب-

الامحياسات املمنوحة في مزحلة الاسحغالل:
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 بغكاء الٌلي مً الظطٍبت غلى السدل ؤلاظمالي ؤو الظطٍبت غلى ؤضباح الشطًاث إلاسة زالر ( )03ػىىاث ابخساء مً جاضٍر بسء
اليشاغ  ،غىسما جٍىن هصه اليشاػاث نائمت في مىاػو ًجب جطنُتها و اإلاىظىزة في نائمت محسزة غً ػطٍو الخىظُم جحسز
مسة ؤلاغكاء بؼخت ( )06ػىىاث ابخساء مً جاضٍر الاػخؿالُ و إلاسة غشط ( )10باليؼبت لخلَ الهائمت في مىاػو حؼخكُس مً بغاهت
« الصىسوم الخاص لخؼىٍط مىاػو الجىىب ».جمسز هصه الكترة لؼيخحن ( )02غىسما ًلتزم اإلاؼدشمطون بذلو زالزت ( )03مىاصب
غمل غلى ألانل إلاسة ؾحر محسزة .
 ؤلاغكاء مً الطػم غلى اليشاغ اإلانهي إلاسة زالر ( )03ػىىاث بسءا مً اهؼالم اليشاغ غىسما جهىم هصه اليشاػاث في مىاػو
ًجب جطنُتها ،جمسز قترة ؤلاغكاء بلى ػخت ( )06ػىىاث وبلى غشط ( )10ػىىاث باليؼبت لخلَ اإلاهامت في مىاػو حؼخكُس مً بغاهت
«الصىسوم الخاص لخؼىٍط مىاػو الجىىب».
 ؤلاغكاء مً الطػم الػهاضي غلى اإلامخلٍاث اإلابيُت والبىاًاث التي جهام قحها وشاػاث مً ػطف مؼدشمطًٍ ماهلحن لالػخكازة مً
بغاهت «الصىسوم الىػني لسغم حشؿُل الشباب» .إلاسة زالر ( )03ػىىاث ،بسءا مً جاضٍر ؤلاهجاظ .جمسز هصه الكترة بلى ػذ ()06
ػىىاث غىسما جخىاظس البىاًاث وامخسازاث البىاًاث في مىاػو ًجب جطنُتها ويصلَ باليؼبت لخلَ اإلاخىاظسة في مىاػو حؼخكُس
مً بغاهت «الصىسوم الخاص بخؼىٍط الهظاب الػلُا» وبلى غشط ( )10ػىىاث ،غىسما جخىاظس البىاًاث وامخسازاث البىاًاث في
مىاػو حؼخكُس مً بغاهت «الصىسوم الخاص لخؼىٍط مىاػو الجىىب»( .الهاهىن  ،2013 ،08-13ص)04 :
 الاػخكازة مً اإلاػسُ اإلاذكع ب 7
ج-

الشتراًاث ؤصخاب الػمل قُما ًخػلو اإلاطجباث اإلاسقىغت لألظطاء.

الامحياسات املمنوحة بعد انتهاء مزحلة إلاعفاءات( :مىنؼ اإلاسًطٍت الػامت للظطائب)2019/10/02 ،

حؼخكُس اليشاػاث التي ًماضػها الشباب شوو اإلاشاضَؼ اإلااهلىن الاػخكازة مً بغاهت «الصىسوم الىػني لسغم حشؿُل
الشباب» مً جذكُع الظطٍبت غلى السدل ؤلاظمالي ؤو الظطٍبت غلى ؤضباح الشطًاث ،حؼب الخالت ويصا مً الطػم غلى اليشاغ اإلانهي
اإلاؼخحو غىس نهاًت قترة ؤلاغكاءاث اإلاىصىص غلحها في الدشطَؼ الجبائي اإلاػمىُ ،وشلَ دالُ الشالر ( )03ػىىاث ألاولى مً ؤلادظاع
الظطٍبي وٍٍىن هصا الخذكُع يما ًلي:
 الؼىت ألاولى مً ؤلادظاع الظطٍبي :جذكُع نسضه . 70
 الؼىت الشاهُت مً ؤلادظاع الظطٍبي :جذكُع نسضه . 50
 الؼىت الشالشت مً ؤلادظاع الظطٍبي :جذكُع نسضه . 25
يما حؼخكُس مً هصه الخذكُظاث للمطحلت اإلاخبهُت اليشاػاث اإلاصًىضة ؤغاله التي اػخكازث مً ؤلاغكاء والتي ما ظالذ مسة
اػخكازتها مً الخذكُع ،زون بمٍاهُت اإلاؼالبت باػترزاز ما جم زقػه .ؤما قُما ًذص الامخُاظاث الجبائُت اإلاهسمت في مطحلت الخىػؼ هي
هكؼها الامخُاظاث الجبائُت اإلامىىحت في مطحلت الاػخؿالُ.
ثالثا :الامحياسات الجبائية املمنوحة للنشاطات املمارسة في واليات الجنوب خارج إطار صناديق الدعم املذلورة سابقا:
ٌ ؼخكُس ألاشخاص الؼبُػُىن ؤو الشطًاث اإلاهُمت والتي جماضغ وشاػا في والًاث بًلحزي وجىسوف وؤزضاض وجمجراػذ ،مً جذكُع
بمػسُ  50مً مبلـ الظطٍبت غلى السدل ؤلاظمالي ؤو الظطٍبت غلى ؤضباح الشطًاث لكترة اهخهالُت محسزة بذمؽ ػىىاث ()05
ابخساء مً جاضٍر الكاجح مً ظاهكي ( ،2015الهاهىن  ،2014 ،10-14ص)08 :
 الػماُ ألاظطاء في هصه اإلااػؼاث واإلاهُمحن بشٍل زائم في الىالًاث اإلاصًىضة ؤغاله ٌؼخكُسون مً جذكُع بمػسُ  50بػىىان
الظطٍبت غلى السدل ؤلاظمالي.
 - IVمساهمة التحفيز الجبائي في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناشطة في الجنوب:
وهظطا للسوض الخُىي الصي جلػبه اإلااػؼاث الصؿحر واإلاخىػؼت في الخىمُت الانخصازًت ،ؤولذ الجعائط اهخماما بها ونس ججؼس
هصا الاهخمام بةوشاء الػسًس مً الهُئاث التي ًلكذ بخؼىٍط هصا الىىع مً اإلااػؼاث ،ويصا الدؼهُالث والسغم الٌبحر واإلاعاًا الػسًس

« المركز الجامعي بافلو»،

معهد العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير *2012/2013

04

دور التحفيز اجلبائي يف تنمية املؤسشات الصغرية واملتوسطة يف اجلنوب اجلزائري (ص ص )42 -33

اإلامىىحت مً السولت ،وداصت الىاشؼت في الجىىب وهصا ما اجضح مً دالُ الامخُاظاث الجبائُت الخكظُلُت اإلامىىحت لها ،ولهس ؤزمطث
هصه الجهىز اإلابصولت في مجاُ الجهىض باإلااػؼاث الصؿحر واإلاخىػؼت جعاًسا مػخبرا في ؤغسازها ،وبالخالي احؼاع زوضها الانخصازي
والاظخماعي ،وشلَ مً دالُ جؼبُهها إلاجمىغت بطام بصالحُت جىمىٍت مخخالُت ،وهي اإلاذؼؽ الشالسي  ،2004-2001البرهام الخٌمُلي
لسغم الىمى  2010-2005وبطهام جىػُس الىمى  ،2014-2010وَػس ناهىن  18/01اإلاادط في  12زٌؼمبر  2001اإلاخظمً الهاهىن
الخىظُهي لترنُت اإلااػؼاث الصؿحرة واإلاخىػؼت واإلاػسُ بمىظب الهاهىن ضنم  02-17الصازض في ً 10ىاًط  ،2017مىػطظا حاػما في
جاضٍر اإلااػؼاث الصؿحرة واإلاخىػؼت الجعائطٍت ،حُض بلـ غسزها في نهاًت الؼساس ي ألاوُ مً ػىت  2018ما ًهاضب 1 093170
ماػؼت صؿحرة ومخىػؼت مجها حىالي  219 628ماػؼت شاث الشخصُت الؼبُػُت ،والباقي غباضة غً شطًاث ( شاث الشخصُت
اإلاػىىي).
جدول رقم ( ) 03يبين تطور ومقارنة بين عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذات الشخصية المعنوية في الجزائر من سنة  2003إلى
غاية نهاية السداسي األول  2013حسب التوزيع الجغرافي:
%

2009

%

2008

%

2007

%

 2006إلى غاية

السىة

59,51

205 857

60,20

193 483

60,46

177 730

60,60

163 492

الشمال

30,38

105 085

29,98

96 354

29,82

87 666

29,68

80 072

الهضاب

10,11

34 960

9,82

31 550

9,71

28 550

9,73

26 242

الجىوب

100

345 902

100

321 387

100

293 946

100

269 806

المجموع

%

2012

%

2011

%

2010

لسىة

59,27

248 985

59,39

232 664

59,37

219 270

الشمال

30,54

128 316

30,41

119 146

30,42

112 335

الهضاب

10,19

42 816

10,20

39 951

10,21

37 714

الجىوب

100

420 117

100

391 761

100

369 319

المجموع

%

2015

%

2014

%

2013

السىة

69,41

373 337

69,30

344 405

68,86

316 364

الشمال

21,94

118 039

21,91

108 912

22,32

102 533

الهضاب

8,65

46 525

8,79

43 672

8,82

40 517

الجىوب

100

537 901

100

496 989

100

459 414

المجموع

%

S1/2018

%

2017

%

2016

السىة

69,76

438 260

69,69

424 659

69,56

400 615

الشمال

21,79

136 899

21,86

133 177

21,83

125 696

الهضاب

8,45

53 060

8,45

51 508

8,61

49 595

الجىوب
المجموع

575 906
100
609 344
100
628 219
100
المصدر :من إعداد الباحثين اعتمادا على المعطيات المتحصل عليها من موقع:
Ministère de l’Industrie et des Mines, Bulletin d’information statistique no4 au no33

ًالحظ مً الجسوُ ضنم ( )3ؤن جؼىض غسز اإلااػؼاث الصؿحرة واإلاخىػؼت في الجعائط مط بػسة مطاحل:

 بلى ؾاًت ػىت ً2006ان غسز اإلااػؼاث الصؿحرة واإلاخىػؼت حىالي 269ؤلكماػؼت ،وشلَ ضاظؼ بلى الدؼهُالث التي ؤنطتها السولت
للشباب اإلاؼدشمط مً دالُ جهلُص شطوغ الاػخكازة مً السغم غً ػطٍو بصساض مطػىم جىكُصي (الهاهىن ،2003 ،290-03
ص )10 :الصي ًحسز شطوغ ؤلاغاهت اإلاهسمت للشباب شوي اإلاشاضَؼ ،ػػُا مً السولت لبىاء انخصاز مبني غلى اإلااػؼاث الصؿحرة
واإلاخىػؼت ،ولًٌ غلى الػمىم لم جخػسي ػهل 270ؤلل ماػؼت صؿحرة ومخىػؼت ،وهصا دالقا إلاا ًان مؼؼط له في اإلاذؼؽ
الشالسي ألاوُ  ،لُخجاوظ ػىت  2008حاظع  320ؤلل ماػؼت صؿحرة ومخىػؼت بيؼبت جؼىض بلؿذ  ، 17وؤما اإلااػؼاث
الصؿحرة واإلاخىػؼت الىاشؼت في الجىىب قلم جخػسي حاظع  35ؤلل ماػؼت بيؼبت لم جخجاوظ 10مً بظمالي اإلااػؼاث
الصؿحرة واإلاخىػؼت غلى اإلاؼخىي الىػني وهصا الى ؾاًت ،2008
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 ولًٌ اهؼالنا مً ػىت  2010اظزاز بنباُ الشباب غلى بوشاء هصا الىىع مً اإلااػؼاث مهاضهت بالؼىىاث الؼابهت ،وهصا بػس
بصساض ناهىن اإلاالُت الخٌمُلي لؼىت ( 2009الهاهىن  ،2009 ،01-09ص )04 :وداصت اإلاازة الشاهُت التي جىص غلى ؤهه "جمسز مسة
ؤلاغكاء مً الظطائب لؼيخحن في حاُ ًخػهس اإلاؼدشمطون بخىظُل  5غماُ غلى ألانل إلاسة ؾحر محسزة "  ،وتهسف السولت مً دالُ
هصه الخؼىة الى دلو مىاصب شؿل واإلاؼاهمت في امخصاص البؼالت ،حُض اضجكؼ غسز اإلااػؼاث الصؿحرة واإلاخىػؼت بلى 369
ؤلل ماػؼت بعٍازة بلؿذ ؤيثر  100ؤلل ماػؼت مهاضهت مؼ ػىت  ،2006ؤما اإلااػؼاث الىاشؼت في الجىىب قهس ججاوظث وؼبت
 10مً بظمالي اإلااػؼاث الصؿحرة واإلاخىػؼت.
 واػخمط غسز اإلااػؼاث الصؿحرة واإلاخىػؼت في الاضجكاع حُض شهسث الؼىىاث  2015 ،2014 ،2013 ،2012ػكطة في غسز هصه
اإلااػؼاث ،حُض حػسث  28ؤلل مشطوع ػىىٍا في 2012وصىال الى  40ؤلل مشطوع ػىت  ،2015وٍطظؼ ػبب بنباُ الشباب
غلى دلو هصا الىىع مً اإلااػؼاث في هصه الكترة بلى ظملت الخحكحزاث الجبائُت التي ؤنطتها السولت في ناهىن اإلاالُت الخٌمُلي لؼىت
( 2011الهاهىن  ،2011 ،11-11ص )04 :في اإلاازة  4و 5هصذ غلى اهه " حؼخكُس ألاوشؼت التي ًهىم بها الشباب اإلاؼخكُس مً
زغم الصىسوم مً ؤلاغكاء يلي مً الظطٍبت غلى السدل ؤلاظمالي والظطٍبت غلى ؤضباح الشطًاث إلاسة  3ػىىاث ،جطجكؼ بلى ػخت
ػىىاث بشا ًاهذ اليشاػاث في مىؼهت ًجب جطنُتها ،وجمسز بؼيخحن غىسما ًخػهس بخىظُل  3غماُ ، "..ؤما اإلااػؼاث الصؿحرة
واإلاخىػؼت الىاشؼت في الجىىب قهس ججاوظث غخبت  42ؤلل ماػؼت ػىت  ،2012وهصا ضاظؼ ويما شيطها ػابها الى الخحكحزاث
الجبائُت التي ؤنطها ناهىن اإلاالُت الخٌمُلي لؼىت  ،2011حُض مىح لها ؤقظلُت غً اإلااػؼاث الىاشؼت في الشماُ بةغكاء ططٍبي
إلاسة زالزت ػىىاث بطاقُت ،ؤما الؼىىاث  2013بلى ؾاًت  2015قطؾم العٍازة في غسز هصه اإلااػؼاث الىاشؼت في الجىىب بلى ؤن
وؼبتها وباإلاهاضهت مؼ اإلااػؼاث غلى مؼخىي الىػً ًاهذ في جطاظؼ بؼبب العٍازة الٌبحرة في اإلااػؼاث الىاشؼت في الشماُ.
 ولًٌ في الؼىىاث الشالزت ألادحرة ( )2018-2017-2016اهذكع غسز اإلااػؼاث الصؿحرة واإلاخىػؼت مً  40ؤلل مشطوع ػىت
 2015بلى 38ؤلل مشطوع في  2016و بلى  33ؤلل مشطوع ػىت  ،2017باإلطاقت بلى ػىت  2018حُض لم جخجاوظ غسزها  19ؤلل
مشطوع في الؼساس ي ألاوُ ،وهصا ضاظؼ بلى ػُاػت السولت في الكترة ألادحرة هدُجت الهذكاض ؤػػاض البتروُ و واػخمطاض العجع
اإلا جل في محزان اإلاسقىغاث ،ما حخم غلى السولت بجباع ػُاػت الخهلُل والترشُس في الىكهاث بما قحها مىح ؤلاغاهاث والسغم
للشباب اإلاؼدشمط ،باإلطاقت بلى الدشبؼ اإلا جل في بػع الهؼاغاث غلى ؾطاض ههل البظائؼ وههل اإلاؼاقطًٍ ،باإلطاقت بلى طػل
البيُت الخحخُت وجكانم مشاًل الخسماث الػمىمُت والبحرونطاػُت ،وبلى ههص مصاضٍل جمىٍل اإلاشطوغاث وجحكظ البىىى في
جمىٍل يشحر مً اإلاشاضَؼ وشطوػها الخاصت بالظمان والٌكاالث ظػل غسز اإلاشاضَؼ اإلامىلت مً نبل البىىى والىًالت محسوزا .ؤما
الجىىب قهس بلـ غسز اإلااػؼاث الصؿحرة واإلاخىػؼت  49ؤلل ػىت  ،2016و 51ؤلل ػىت  ،2017لُصل بلى  53ؤلل ماػؼت في
الؼساس ي ألاوُ لؼىت  ،2018وهصا هدُجت لخؼبُو ناهىن اإلاالُت لؼىت  ،2014والصي مسز ػىىاث ؤلاغكاء الظطٍبي للماػؼاث
الىاشؼت في الجىىب بلى غشط ػىىاث ،بػسما ًاهذ ػخت ػىىاث في ناهىن اإلاالُت الخٌمُلي .2011
 -Vالخاتمة:
بن الخحكحزاث الجبائُت التي ؤنطتها السولت في نىاهحن اإلاالُت جإحي هدُجت للخىظه الاػتراجُجي للجعائط ،وضؾبتها في بغؼاء
زًىامٌُُت ؤيثر لالنخصاز داضط نؼاع اإلاحطوناث ،غً ػطٍو حشجُؼ الشباب اإلاؼدشمط لخلو مشاضَؼ داصت به ،وضقؼ الؿبن غً
اإلاىاػو الجىىبُت واإلاؼاهمت في جىمُتها والهظاء غلى البؼالت ،باغخماز ػُاػت مالُت جحكحزًت غً ػطٍو مىح بغكاءاث وجحكحزاث
ظبائُت ألصخاب اإلاشاضَؼ الىاشئت دصىصا بالهظاب الػلُا والجىىب الجعائطي .وغلُه جىصل البحض بلى الىخائ الخالُت:
 حشٍل اإلااػؼاث الصؿحرة واإلاخىػؼت ؤحس الطًائع ألاػاػُت للخىمُت اإلاؼخسامت للسوُ ،هدُجت اغخمازها غلى مىاضز ؤنل جٍلكت
باإلاهاضهت مؼ اإلااػؼاث الضخمت؛
 جلػب اإلاشاضَؼ الصؿحرة واإلاخىػؼت زوضا قاغال في الانخصاز ،مً دالُ جىقحر مىاصب غمل ظسًسة ،وجهسًم مىخجاث ودسماث
ظسًسة ،باإلطاقت بلى جىقحر احخُاظاث الشطًاث الٌبحرة؛
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 وقطث السولت ًل الخسابحر وؤلاظطاءاث الخحكحزًت والدشجُػُت للجهىض باإلااػؼاث الصؿحرة واإلاخىػؼت،غً ػطٍو بصساض مجمىغت
مً الدشطَػاث والهىاهحن ،ومىحذ اإلااػؼاث الىاشؼت بالهظاب الػلُا والجىىب الجعائطي امخُاظاث جكظُلُت؛
 ناهىن ضنم  09/16اإلاخػلو بترنُت الاػدشماض ونىاهحن اإلاالُت ؤغؼذ مجمىغت مً الخحكحزاث الجبائُت للماػؼاث الصؿحرة
واإلاخىػؼت ،مىح للماػؼاث الىاشؼت في الهظاب الػلُا والجىىب ؤيثر امخُاظاث ،وشلَ ضؾبت مً السولت في حشجُؼ الاػدشماض في
هصه اإلاىاػو وجطنُتها؛
 حؼخكُس اإلااػؼاث الصؿحرة واإلاخىػؼت مً بغكاء وجذكُع ظبائي وقها إلاىنؼ وجإزحر اإلاشاضَؼ غلى الخىمُت الانخصازًت
والاظخماغُت؛
 ػاهم الخحكحز الجبائي في جىظُه الشباب اإلاؼدشمط الى نؼاع اإلااػؼاث الصؿحرة واإلاخىػؼت ،هدُجت لالمخُاظاث التي وقطها لهم،
داصت الىاشؼت في الجىىب وهصا ما اجضح مً دالُ الامخُاظاث الجبائُت الخكظُلُت اإلامىىحت لها ،ولهس ؤزمطث هصه الجهىز
اإلابصولت في مجاُ الجهىض باإلااػؼاث الصؿحرة واإلاخىػؼت جعاًسا مػخبرا في ؤغسازها ،وبالخالي احؼاع زوضها الانخصازي والاظخماعي.
الحوصيات:
 غلى السولت وفي ظل الخحسًاث الجسًسة لالنخصاز الىػني الاهخمام بالهؼاغاث اإلاىخجت ًالصىاغت الخهلُسًت والكالحت ،واإلااػؼاث
الصؿحرة واإلاخىػؼت بصكت غامت ،وؤن جظاغل مً الجهىز لظمان بطوظ انخصاز حسًض ومخىىع بػُسا غً شبح وهاظؽ الاغخماز
غلى الىكؽ والؿاظ؛
 الػمل غلى جٍىًٍ ؤصخاب اإلاشاضَؼ وجؼىٍط نسضاتهم غً ػطٍو وضشاث مُساهُت ،مً اظل جحكحزهم غلى جؼىٍط ؤوشؼتهم وداصت
ؤصخاب اإلاشاضَؼ الطٍازًت والابخٍاضٍت الىاشؼت بالجىىب؛
 الاهخمام ؤيثر بالبيُت الخحخُت والهظاء غلى الػطانُل ؤلازاضٍت والبحرونطاػُت ،مشل جحكظ البىىى في جمىٍل يشحر مً اإلاشاضَؼ
وشطوػها الخعجحزًت الخاصت بالظمان والٌكاالث.
•
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-مع اإلشارة لتجربة اجلزائر-دور وسائل الدفع اإللكرتوني يف تفعيل التجارة اإللكرتونية
The role of electronic payment methods in activating e-commerce
With reference to the experience of Algeria آمىت شزبوط1
)حامػت البليدة (الجصائس1
2019/07/16 :تاريخ النشر

2011/00/00 :تاريخ القبول

2011/06/11:تاريخ اإلرسال

 تهدف ىذه الورقة البحثية إلى دراسة أىمية وسائل الدفع اإللكتروني في تنشيط التجارة اإللكترونية مع تسليط الضوء على أىم المفاىيم:ملخص

 وخلصت، كما عمدت إلى الوقوف على واقع تطبيقو في الجزائر واإلنجازات المحققة في ىذا المجال،المتعلقة بالدفع اإللكتروني وإجراءاتو اآلمنة

الدراسة إلى أن تطور التجارة االلكترونية يرتبط بتطور وسائل الدفع اإللكترونية المستعملة في تسوية المعامالت اإللكترونية كما أن ىذه الوسائل التي
اعتبرت الحل المثالي للمشاكل المطروحة خلقت ىي األخرى مشاكل وعيوب من نوع جديد يصعب محاربتها ؛أما موقع الجزائر من ىذه التطورات

حيث أنها تشهد مشاكل في تطبيق وسائل الدفع االلكترونية وتحسين خدماتها كما تشهد بعض الدول المتقدمة صعوبات في،فهو محتشم نوعا ما
.تطبيقها

. التجارة اإللكترونية ؛ وسائل الدفع اإللكترونية ؛الحماية اإللكترونية:الكلمات المفتاحية

G21؛F44 ؛F36 5JEL تصنيف
Abstract: This paper aims to study the importance of electronic payment methods in activating ecommerce, highlight the most important concepts related to electronic payment and its safe
procedures. it also examined the reality of its application in Algeria and the achievements in this
field, the study concluded that the development of electronic commerce is linked to the
development of electronic payment methods used in the settlement of electronic transactions, these
methods, which were considered the ideal solution to the problems at hand, have also created
problems and disadvantages of a new type that are difficult to fight. Algeria's position in these
developments is rather modest, it is experiencing problems in the application of electronic payment
methods and improve their services, and some developed countries are experiencing difficulties in
their application.
Keywords: E-commerce ; Electronic payment methods ; ; Electronic Security .
Jel Classification Codes: F36 ؛F44؛G21
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 -Iجمهيد 3
في ظل الحعىعات الؿغیػة التي یشهضها الػالم في مجاٌ ثىنىلىحیا اإلاػلىمات والاثصاالت ،مؿد مىحة من الحغيرات
والحدىالت الغهیبة مسحلف مناحي الحیاة خيث شهض ویشهض النشاط الاكحصاصي والحجاعي ثعىعا مؿحمغا ،ویشممل همظا الحعمىع
مضممى النشماط ،وهمظلً الىؾمابل الالػممة ،التمي یػممل ومل منهمما غلم ثعمىرغ آلازغ،وطلمً مما شمهض الهیيمل الجضیمض لالكحصماص
الغكممي وؤصي إلم ثدمضثث وؾمابل المضعؼ بأليمة حضثمضة ؤال وهمي وؾمابل المضعؼ ؤلالىرروييمة وؤبمغػ صوعهما فمي الحػمامالت ؤلالىرروييمة
اإلابرمة غبر ؤلايرريد.
خيث وايد الحجاعة الالىررويية خضثثة النشإة من ؤهم ألاؾباب التي ؤصت إل اؾحسضام وؾابل الضعؼ الالىرروني و هدل للمشاول
والػغاكيل التي ؤعغػتها وؾابل الضعؼ الحلليضثة وبالفػل ثمىند الىؾابل الحضثثة من الايخشاع بؿغغة وكض ؾاغض في طلً اإلاجهىص
الىبير اإلابظوٌ من ظغف البنىن لجظب ؤهبر غضص ممىن من الػمالء وحػلهم ثسحبرو عػالية ومؼاثا هظ الىؾابل خضثثة النشإة
فمي ظمل همظا الىضمؼ ،عمالجؼابغ وحم غلیهما مؿماثغة همظ الحدمىالت بيمل مما لمضهها ممن إميايیمات صازلیمة وؤ ثلحمن ومل الفمغ
اإلاحاخمة ممن ؤحمل ثىثیمف اؾمحغالٌ ثعبیلمات ثىنىلىحیما اإلاػلىممات والاثصماٌ اإلاغثبعمة بالحجماعة ؤلالىررويیمة ممن ؤحمل البلماء فمي
الؿىق ومىاحهة اإلاناعؿة الخاعحیة ورحجؿض طلً في البدث غن آلیات حضیضة لحعبیم الحجاعة ؤلالىررويیة .
وهظا ما ثضعػنا إل ظغح ؤلاشياٌ خىٌ :مدى كفاءة وسائل الدفؼ إلالكترووي في جفػيل الخجازة إلالكتروهيت؟ و ما مدى
هجاحها في الجصائس؟
فسضياث الدزاست3
 ثحعل يجاح وؾابل الضعؼ ؤلالىرروني ثىعغ بيئة كايىيية وجشغيػية واضحة ومالبمة ثدمي واعة ألاظغاف اإلاحػاملة بها. جػض وؾابل الضعؼ ؤلالىررويية من ؤهم الىؾابل اإلاؤرغة غل ثنشيغ وثفػيل الحػامل الحجاعي ؤلالىرروني. بظلد الجؼابغ مجهىصات هبيرة إلاىاهبة البيئة الغكمية وثفػيل الحجاعة ؤلالىررويية إال ؤنها ثدحل مىكػا ضػيفا.أهداف الدزاست3
نؿع من زالٌ هظا البدث إل ثدليم حملة من ألاهضاف ثمىن خصغها في ما ثلي:
 الحػغف غل ؤيىاع وؾابل الضعؼ ؤلالىررويية وزصابصها وآليات غملها؛ الىكىف غل مسحلف إحغاءات ثإمي الضعؼ ؤلالىرروني وؤهميحه في اإلاػامالت الحجاعية ؤلالىررويية؛ ثدليل واكؼ ثعبيم وؾابل الضعؼ ؤلالىرروني بالجؼابغ ؛أهميت الدزاست3
ثنبثم ؤهمية الضعاؾة من واكؼ الػصغ الغكمي الظي ايخشغت وجػضصت عيه ؤيظمة الضعؼ الحضثثة غل مؿحىي الػالم،
عإصبذ من اإلاهم ازحياع الحلنيات والىؾابل وألايظمة التي ثدلم عضا الػمالء وعاختهم ،وألاهم في طلً ؤ جؿاهم في ثعىع
اكحصاص الضولة.
هما يؿحمض البدث ؤهميحه من ؤهمية مدصلة هظا الحعىع الظي سجل ظهىع حغابم الىررويية ثحعل مىاحهة ومياعدة من
يىع زا مؿحمض من ظبيػة ثلً الجغابم خضثثة النشإة.
إط ثداوٌ الضعاؾة الخىض بػمم في مجاٌ وؾابل الضعؼ ؤلالىرروني وإحغاءات ؤمنها باغحباعها من اإلاىضىغات الحيىية
،والتي جؿحدم الضعاؾة والاهحمام من كبل اإلاػنيي بهظا اإلاىضىع  ،هما ؤ اإلاىحبة الػغبية بداحة إل اإلاؼيض من البدىذ
اإلاحسصصة في هظا اإلاجاٌ ليؿحفاص منها ظلبخنا في الضعاؾات ألاولية والػليا.
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الدزاساث السابلت3
 وهیبة غبض الغخیم)  ،( 2013جحدیث طسق الدفؼ ومساهمتها في خلم ججازة إلكتروهیت في الوطً الػسبي – حالت الجصائس، -ؤظغوخة صهحىعا في غلىم الخؿیير ،ولیة الػلىم ؤلاكحصاصیة والػلىم الحجاعرة وغلىم الخؿیير ،حامػة الجؼابغ،3هضعد
الضعاؾة الؾحػغاض مسحلف اإلافاهيم اإلاحػللة بالحجاعة الالىررويية ،والحػغف غل ظغق الضعؼ الحضثثة ،هما خاولد
غغض يماطج لبػض الحجاعب الضولية في ثعبيلات الحجاعة الالىررويية ،باإلضاعة إل الحعغق لحجغبة الىظن الػغبي في
هظ الحلنيات مؼ إبغاػ واكؼ ثعبيلها في الجؼابغ.
وللض ثىصلد الضعاؾة ؤ لعغق الضعؼ الالىررويية صوعا عػاال في الحجاعة الالىررويية التي ثضع بضوعها ثضع عىابض ومؼاثا
غضثضة غل مسحلف اإلاحػاملي الاكحصاصثي  ،مما يغعي غن واعة الػغاكيل والحدضثات التي جػررضها ،وهظا ما ثضعؼ
الضوٌ الػغبية بصفة غامة والجؼابغ بصفة زاصة إل الحىحه يدى ظغق الضعؼ ؤلالىررويية وغصغية الجهاػ اإلاصغفي هيل
لححمىن من ثىعير الخضمات التي ثدحاحها اإلاىاظن إلاماعؾة الحجاعة الالىررويية.
 نؿغين ػعوقي( ،)2016إلادازة الالكتروهيت كأحد إفساشاث غالم جكىولوحيا إلاهترهذ والخجازة الالكتروهيت،ملاٌ من مجلةالاكحصاص الجضثض ،اإلاجلض ،2الػضص،15حامػة زميـ ملياية،
هضعد الضعاؾة إل غغض ؤهم ثعبيلات غالم ثىنىلىحيا اإلاػلىمات ،و الحػغف غل مسحلف اإلافاهيم خىٌ الحجاعة
ؤلالىررويية وإبغاػ وظابفها ألاؾاؾية في غمليات الحباصٌ الحجاعي واإلاؼاثا التي ثضعها غل اإلانظمات التي ثبنتها.
ؤما يحابج هظ الضعاؾة ثبي ؤ ؤلاصاعة ؤلالىررويية ؤصاة عػالة ووحه آزغ لإلصاعة الحلليضثة وإ ثعبيلها يؿمذ بحسعي
الػغاكيل الناحمة غن ؤلاصاعة الحلليضثة هما ثؼيض من حىصة ؤصاء اإلانظمات التي جؿحسضمها ،عهي ثخيذ الحػامل مؼ
ؤلايرريد بضٌ من اإلاىظف الػام الحلليضي  ،وجؿحسضم ؤؾالي إلىررويية طات هفاءة وؾغغة غالية.إال ؤ ثسىف البػض
من الفشل والحغيير لحعبيم ؤلاصاعة ؤلالىررويية إضاعة إل غضم وضىح الخشغيػات واللىايي التي ثحػلم بىؾابل الضعؼ
والحجاعة ؤلالىررويية ،ومجمىع اإلاشاول التي كض ثنجغ من الحػامل باإليرريد واللغصنة ولض غابلا ؤمام الضوٌ في ثبني هظا
الحىحه الجضثض.
 هغيمة بن شنينة،غبض اللاصع معاي( ،)2019ملوماث جيشيط الخجازة والصيرفت الالكتروهيت بالجصائس ،ملاٌ من مجلةالغياصة الكحصاصثات ألاغماٌ ،اإلاجلض،5الػضص ،1حامػة خؿيبة بن بى غلي الشلف ،الجؼابغ ،تهضف الضعاؾة إل ثدليل
واكؼ الحجاعة والصيرعة الالىررويية بالجؼابغ مؼ الحعغق إلاحعلبات ثنشيعها ،والحػغف غل مسحلف وؾابل الضعؼ
الالىرروني واإلاجهىصات التي بظلتها الجؼابغ في ؾبيل اغحماصها وجػميم الحػامل بها لححمىن من الاؾحفاصة من مؼاثا الحجاعة
والصيرعة الالىررويية.
ومن النحابج اإلاحىصل إلیها :إ مداولة الجؼابغ لحدضثث يظم ووؾابل الضعؼ الالىرروني بغية مىاهبة الحعىعات
الحىنىلىحية في ظل البيئة ؤلالىررويية لم ثدلم النحابج اإلاغحىة بؿب غياب رلاعة الصيرعة ؤلالىررويية وغضم مالبمة
البيئة الحدحية والبيئة اللايىيية والخشغيػية إلاماعؾة الحجاعة والصيرعة ؤلالىررويية.
 - Iإشكاليت جطوٍس وسائل الدفؼ إلالكترووي و الخجازٍت إلالكتروهيت3
ؤصزل الاكحصاص الغكمي إل الؿىق آليات حضثضة لها صفات مسحلفة غن يظيرتها الحلليضثة ،وجػض الحجاعة
ؤلالىررويیة إخضي ثعبیلاثه التي ؤخضرد جغيرات هبيرة في الػالم وثمىند من ثلبيد اخحياحات الػضثض من اإلاىاظني وؤصبدد
جؿاهم في زضمة ؤغغاض الحنمية الاكحصاصثة وثعىيغ اإلاجحمػات وعغضد شغوظها واخحیاحاتها الخاصة من ؤحل النجاح في ثلً
الؿاخة الػمالكة التي ثسحلف غن بیئة الػمل الحللیضیة،إط یج ؤ تهحم بها صوٌ الػالم بصفة غامة والضوٌ الػغبیة بصفة
زاصة ومن بينها الجؼابغ لحىاه البیئة الحضیثة.
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 -1. Iوسائل الدفؼ إلالكترووي وإحساءاث جأمينها3
خصل ثدىال هبيرا من الشيل الحللیضي لىؾابل الضعؼ إل الشيل ؤلالىرروني الحضیث،إال ؤينا يجض بػض خاالت الهجىم
والجغابم التي ثدصل غبر مناعظ ؤلايرريد،خیث ؤربخد الىثير من الضعاؾات الاؾحعالغیة جػغض الػضثض من اإلاؤؾؿات الخاصة
وختى الحيىمیة والجامػات واإلاػاهض وغيرها من اإلاؤؾؿات اإلاالیة لػملیات كغصنة وهجىم ،ولظلً غمضت الهیئات اإلاحسصصة
بىضؼ ؤيظمة خمایة .
 .1حػسٍف وسائل الدفؼ إلالكترووي3
ازحلفد الحػغيفات التي خاولد ثلضثم مفهىم لىؾابل الضعؼ ؤلالىرروني،وطلً الزحالف الؼاوية التي ثنظغ من زاللها إل هظا
الحػغيف ،خيث ثناولنا جػغيف وؾابل الضعؼ الالىرروني في ظل اللايى . 05/11
جػغف وؾابل الضعؼ ؤلالىرروني في اإلااصة  6الباب ألاوٌ من اللايى  05/11بإنها ":ول وؾيلة صعؼ مغز بها ظبلا للخشغيؼ
اإلاػمىٌ به ثمىن صاخبها من الليام بالضعؼ غن كغب ؤو غن بػض ،غبر منظىمة إلىررويية".1
 .2خصائص وسائل الدفؼ إلالكترووي3
إ ما ثغسخ ؤهمية وؾابل الضعؼ الالىررويية ،الخصاب التي ثميزها غن وؾابل الضعؼ الحلليضثة والتي ثمىن ثلخيصها عيما ثلي:
 الدفؼ الالكترووي ًدسم بالطبيػت الدوليت  :ؤي ؤيه وؾيلة ملبىلة من كبل حميؼ الضوٌ ،خيث ثحم اؾحسضامه
لخؿىية الحؿاب في اإلاػامالت التي ثحم غبر عضاء الىرروني بي اإلاؿحسضمي في ول ؤيداء الػالم. 2
ً خم الدفؼ باسخخدام الىلود الالكتروهيت  :وهي كيمة يلضثة ثحضمنها بعاكة بها طاهغة عكمية ؤو الظاهغة الغبيؿية
للمؤؾؿة التي تهيمن غل إصاعة غملية الحباصٌ.
ٌ سخخدم هرا ألاسلوب لدسوٍت املػامالث الالكتروهيت غً بػد  3خيث ثحم إبغام الػلض بي ؤظغاف محباغضة في اإلايا ،
ويحم الضعؼ غبر شبىة الايرريد ،ؤي من زالٌ اإلاؿاعات بخباصٌ اإلاػلىمات الالىررويية بفضل وؾابل الاثصاٌ
الالؾلىية ،ثحم إغعاء ؤمغ الضعؼ وعلا إلاػعيات الىررويية جؿمذ باالثصاٌ اإلاباشغ بي ظغفي الػلض.
ً خم الدفؼ الالكترووي بأحد ألاسلوبين:
 ألاول  :من زالٌ يلىص مسصصة ؾلفا لهظا الغغض ،ومن رم الضعؼ ال ثحم إال بػض الخصم من هظ النلىص ،والثمىن جؿىية اإلاػامالت ألازغي غلیها بغير هظ العغيلة ،ويشبه طلً الػلىص التي ثيى الثمن عیها مضعىع ملضما.
 الثاوي :من زالٌ البعاكات البنىية الػاصثة ،خيث ال ثىحض مبالغ مسصصة مؿبلا لهظا الغغض ،بل إ اإلابالغالتي ثحم السح غلیها بهظ البعاكات كابلة للسح غلیها بىؾابل ؤزغي والشيً لخؿىية ؤي مػاملة.
ً لصم جواحد هظام مصسفي مػد إلجمام ذلك :ؤي ثىعغ ؤحهؼة ثحىل هظ الػمليات التي ثحم غن بػض لخؿهيل جػامل
ألاظغاف وثىعير الثلة عيما بينهم.

 .3أطساف الخػامل بأهظمت الدفؼ الالكتروهيت:
جشررن ؤيظمة الضعؼ الالىرروني في ؤنها وؾيلة اليحلاٌ النلىص من شخ إل آزغ ،ومجمىغة لصخ آزغ ؤو إلاجمىغة ؤزغي
غبر شبىة الايرريد صو الحاحة للحفاغل وحها لىحه ، 3وغل ازحالف هظ النظم ثجض ؤنها ثدحىي حميػها غل ؤعبػة غناصغ.4
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الشكل زكم(: )01أطساف الخػامل بالبطاكت الائخماهيت والػالكت بينهم
سداد كيمت
إلاشػازاث

مصدز البطاكت

بطاكت إئخمان
حد ائخمانسداد كيمت الدًون
غلى أكساط

إزسال
شػازاث للبيؼ
الخاحس

حامل البطاكت

املصدز :بغيىة ؾػيض .)2011( .واكؼ غملياث الصيرفت الالكتروهيت وآفاق جطوزها في الجصائس .ؤظغوخة صهحىعا  .ولية الػلىم
الاكحصاصثة والخؿيير والػلىم الحجاعية .حامػة الػغبي بن مهيضي .الجؼابغ.143 .







املىظم)املسكص الػاملي للبطاكت (:هي مؤؾؿة غاإلاية ثلىم بػملية إنشاء البعاكات وثحىل عغاثتها وثصضع ثغازي
لجميؼ البنىن اإلاىحىصة في ؤيداء الػالم باإلاىاعلة غل صزىلها في غضىية هظ البعاكات .
املصدز )املحسز(:هى البنً ؤو اإلاؤؾؿة اإلاالية الىبري التي لها ؤصواع غضة ،ومنها الحػاكض مؼ اإلاغهؼ الػالمي للبعاكات من
ؤحل خصىلها غل ثغزي يؿمذ لها بئصضاع البعاكات من زالٌ صزىلها في غضىية إصضاع البعاكات ،والحػاكض مؼ
الحجاع اإلادليي من ؤحل كبىٌ هظ البعاكات من غمالئها لخؿىية غملياتهم من شغاء ؤو ثلضثم زضمات مػينة
باإلضاعة إل الحػاكض مؼ غمالئهم للحػامل بمثل هظ البعاكات في صعؼ ما يؿحدم غلیهم للحاحغ ملضم الؿلػة ؤو
الخضمة وخصىٌ الحاحغ غل ملابل ما ثلضمه إل غمالبه باؾحسضام هظ البعاكة.
الخاحس :إ هظا الىصف ثعلم غل الشغوات ،ؤو اإلاؤؾؿات صاخبة الؿلؼ ومدالت البيؼ ومغاهؼ ثلضثم الخضمات
للجمهىع بشيل غام ويبرم اثفاق مؼ مصضع البعاكة للبىٌ البيؼ بالبعاكة ومن رم ثغحؼ إل مصضع البعاكة للحصىٌ
غل رمن هظ الؿلػة.
حامل البطاكت:هى الصخ ؤو ألاشخا الظثن خصلىا غل البعاكة بناء غل ظل ثم ثلضثمه للمصضع وواعم غل
مندهم إثاها ،لحمىنهم من الشغاء بىاؾعتها ؤو الحصىٌ غل الخضمات وهظلً ثمىنهم من السح النلضي من
الصغاف آلالي باؾحسضام البعاكة اإلامنىخة لهم من اإلاصضع.

 .4أهواع وسائل الدفؼ إلالكترووي3
 .1.4البطاكاث البىكيت وأهواغها  3وثمىن هظ البعاكة خاملها من الحصىٌ غل النلىص غن ظغيم آالت
الصغف الظاجي )  ،Automated Teller Machines ) ATMهما ثمىند ؤثضا من شغاء مػظم اخحياحاثه ؤو ؤصاء ملابل ما
ثغيض من زضمات وطلً صو ؤ ثيى لضثه مبالغ هبيرة من ألامىاٌ كض ثحػغض للؿغكة ؤو الحلف. 5وهنان غضة ؤيىاع من
البعاكات البنىية و الشيل الحالي ثىضح طلً:
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الشكل زكم(3)02أهواع البطاكاث البىكيت
البطاكاث البىكيت

البطاكاث الائخماهيت

البطاكاث الائخماهيت غير
مخجددة

البطاكاث الائخماهيت
املخجددة

فيزا

البطاكاث غير الائخماهيت

ماستر كازد

البطاكاث املدهيت

بطاكاث الدفؼ املسبم

املصدز  :باثىعة يىاف غبض هللا .)1998( .أهواع البطاكاث الائخماهيت وأشهس مصدزيها .مجلة الضعاؾات اإلاالية واإلاصغعية .)4(6.
.47
 البطاكاث الائخماهيت :وهي بعاكات زاصة ثصضعها البنىن ؤو اإلاؤؾؿات اإلاالية ألازغي لػمالئها هسضمة إضاعية ،وهي
غباعة غن بعاكات مغناظيؿية يؿحعيؼ خاملها ؤ يؿحسضمها في شغاء مػظم اخحياحاثه ؤو ؤصاء ملابل ما ثدصل غليه
من زضمات.6
الشكل زكم(3)03صوزة لىموذج غً بطاكت بىكيت ماستر كازد

املصدز  :صىعة لبعاكة ماؾرر واعص  .ثم ؤلاظالع غليه ثىم 2012/05/16غل . 11300من www.MasterCard.com

الشكل زكم(3)04صوزة لىموذج غً بطاكت الدفؼ الكالسيكيت
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املصدز :بعاكات الضعؼ ؤلالىررويية الىالؾيىية في الجؼابغ .ثم ؤلاظالع غليه ًوم  2012/05/16غل .11300من
http://www.djazairess.com

 البطاكاث غير الائخماهيت  :وهي بعاكات ال ثمنذ لصاخبها بػملية الضعؼ ؤو الخؿىية إلاؿحدلاثه إال إطا ثىعغ عػليا غل
ألامىاٌ اإلالابلة لػملية الخؿىية وبالحالي عهي ال ثمنذ لصاخبها ؤي ابحما ؤو كغض.
 .2.4الىلود الالكتروهيت واملحافظ إلالكتروهيت 3
 الىلود الالكتروهيت  3هي كيمة يلضثة مسؼية غل وؾيلة الىررويية مضعىغة ملضما وغير مغثبعة بدؿاب بنيي  ،وجشير
النلىص الالىررويية إل ؾلؿلة ألاعكام الالىررويية التي جؿحسضم للحػبير غن كيم مػينة 8وثدظى بلبىٌ واؾؼ من غير
ملام بئصضاعها وجؿحػمل هإصاة للضعؼ لحدليم ؤغغاض مسحلفة. 9
 املحافظ الالكتروهيت  3اإلاداعظ الالىررويية ثلىم بحدىيل النلض إل ؾلؿلة عكمية ،وثسؼ غل اللغ الثابد في
مىكؼ الػمل ،وهظا ثدض من اؾحسضام النلىص في اإلاػامالت التي ثحم غل شبىة الايرريد،ومػظم الحلاب الالىررويية
ثلىم بحسؼين النلض الالىرروني غل البعاكات الظهية التي ثحمىن من صعؼ ؤي مبلغ من الحليبة الالىررويية في ؤي
ميا .10
 .3.4البطاكاث الركيت  3ظهغت هظ البعاكات ثماشيا مؼ الحعىعات الحىنىلىحية ،وهي بعاكة بالؾخيىية
ثدحىي
غل زلية الىررويية ثحم غلیها ثسؼين حميؼ البيايات الخاصة بداملها مثل الاؾم ،الػنىا  ،اإلاصغف اإلاصضع،ؤؾلىب
الصغف ،اإلابلغ اإلاصغوف وثاعيسه ،وثاعيش خياة الؼبى اإلاصغعية.11
7

 .4.4الشيكاث الالكتروهيت  3الشيً الالىرروني غباعة غن بيايات ثغؾلها اإلاشرري إل الباةؼ غن ظغيم البرثض
الالىرروني اإلامؤمن ،وثحضممن همظ البيايمات التمي ثدحىههما الشميً البنيمي ثدضثمض مبلمغ الشميً واؾمم اإلاؿمحفيض واؾمم ممن
ؤصضع الشيً وثىكيػه ،وييى هظا الحىكيؼ غن ظغيم عمىػ زاصة.12
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الشكل زكم( 3 )05هموذج غً الشيك الالكترووي

املصدز  :عشيد خميد،.خىيم بناولة  27/26( .ؤعغيل .)2011 ،واكؼ وسائل الدفؼ الالكترووي في الجصائس ،اإلالحلى الػلمي
الغابؼ خىٌ غصغية يظام الضعؼ في البنىن الجؼابغية وإشيالية اغحماص الحجاعة الالىررويية في الجؼابغ–غغض ثجاعب صولية.-
اإلاغهؼ الجامعي زميـ ملياية.9 .
 .5إحساءاث جأمين وسائل الدفؼ إلالكترووي 3
من وؾابل ؤمن وخماثة الػمليات والصفلات الحجاعية ؤلالىررويية ،يجض من ؤهمها:
 ألامً البرمجي 3
يػحمض غل جشفير اإلاػلىمات البنىية غن ظغيم بغيامج زا يػمل مؼ مؿحػغض الىي خيث ثحضزل هظا البريامج من ؤحل
جشفير اإلاػلىمات الخاصة بئثمام غمليات الشغاء بديث ال ثمىن كغاءتها في خالة اغرراضها.
 ألامً الػخادي 3
ثحم باؾحػماٌ البعاكة الظهية الخاصة باإلاؿتهلً،عػنضما ثلىم هظا ألازير بػملية الشغاء ثضزل بعاكحه في كاعا زا رم
ثضزل غليه مبلغ الشغاء وعمؼ الؿغي وثحم غملية الحإهض من الغمؼ مدليا،ؤي ؤ الغمؼ الؿغي ثررحم مباشغة من كبل اللاعا
وال ثغؾل غبر الشبىة لححم مغاكبحه غن بػض.
ومن ؤهم الىؾابل اإلاؿحػملة في الحدىيالت ألامنية يجض:
 الخشفير. البصمة ؤلالىررويية للغؾالة. بغوثىوىٌ العبلات ألامنية. -بغوثىوىٌ الحغوات اإلاالية ؤلالىررويية.
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الشكل زكم(3)06جسجيب البلدان ال  10ألاوائل غامليا مً حيث الهجماث .الالكتروهيت في حاهفي2010
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Source: RSA Online Fraud Report, February )2010(.
www.rsa.com/solutions/consumer_authentication/intelreport11340_ Online_Fraud_report_0211
.

 -2.Iالخجازة إلالكتروهيت وغوامل جطوزها 3
 .1مفهوم الخجازة إلالكتروهيت  3جػضصت اإلافاهيم التي ثحػلم بحدضثض ؤو ثىؾيؼ يعاق اإلاماعؾة واإلاػامالت هظا
النشاط .وجػغف منظمة الحػاو الاكحصاصي والحنمية OCEDإل ؤ الحجاعة جشمل حميؼ ؤشياٌ اإلاػلىمات الحجاعية التي
ثمحض بي الشغوات وألاعغاص والتي ثلىم غل ؤؾاؽ الحباصٌ ؤلالىرروني للبيايات ،ؾىاء ؤوايد مىحىبة ؤم مغبية ؤم مؿمىغة،
هظا باإلضاعة إل شمىٌ آلاراع اإلاررثبة غل غمليات ثباصٌ البيايات واإلاػلىمات الحجاعية إلىرروييا ،ومضي ثإريرها غل
اإلاؤؾؿات والػمليات التي ثضغم وثدىم ألانشعة اإلاسحلفة.
وجػغف اللجنة ألاوعوبية الحجاعة ؤلالىررويية هي ؤصاء ألاغماٌ إلىرروييا خيث ثلىم غل ؤؾاؽ الحباصٌ ؤلالىرروني
وفي البيايات مىحىبة وايد ؤم مغبية ؤم مؿمىغة هإنها ثحضمن الػضثض من ألانشعة الحجاعية الخاصة بخباصٌ الؿلؼ
والخضمات وإثمام غمليات البيؼ والشغاء والخؿليم بالنؿبة للمدحىيات الغكمية والحدىالت ؤلالىررويية لألمىاٌ والفىاثير
واإلاؼاصات الحجاعية وغمليات الخؿىيم وزضمات ما بػض البيؼ.13
وبالحالي ثمىن اللىٌ ؤ مفهىم الحجاعة ؤلالىررويية مفهىم مشحم يشمل حميؼ غمليات ثباٌ الؿلؼ والخضمات غن
ظغيم وؾيلة إلىررويية.
 .2غوامل جطوز الخجازة إلالكتروهيت 3
 .1.2الدغم الحكومي 3
للضغم الحيىمي صوعا مهما في ثعىرغ الحجاعة ؤلالىررويیة ،وطلً من زالٌ اإلاؿاغضة في ثىعير اإلالىمات والبیئة الضاغمة لحعىرغ
ويمى الحجاعة ؤلالىررويیة ،زاصة في ؤول مغاخلها من حهة .هما ؤ هظ اإلاؿاغضة جؿحعیؼ ؤ ثىؾؼ من يعاق الحجاعة
ؤلالىررويیة ،من زالٌ ثىؾیؼ يعاق جػامالتها إلىررويیا مؼ الجهىص ؤو كعاع ألاغماٌ ،ؾىاء ؤوايد محللیة ؤو مىعصة للؿلؼ
والخضماتٕ ،واكامة ما یػغف بالحيىمة ؤلالىررويیة ،هما ؤ هظا الضغم یلػ صوعا ال غنى غنه بالنؿبة لحعىع الحجاعة
ؤلالىررويیة في الضوٌ النامیة بالظات.
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 .2.2الدغم بأسػاز جىافسیت للخدماث 3
إطا وايد الحجاعة ؤلالىررويیة اإلاحعىعة جؿخنض إل شبىة محعىعة من ثىنىلىحیا الاثصاالت واإلاػلىمات ،عئ الحعىع الػلمي
والحىنىلىجي من حهة ،واجؿاع ايخشاع شبىة محلضمة لالثصاالت واإلاػلىمات ثلضم زضماتها بإؾػاع ثناعؿیة عزیصة یػعیا
الفغصة لظوي الضزل اإلادضوص الؾحسضامها ،مما یػحبر ؤخض ؤهم الػىامل الالػمة لحعىع الحجاعة ؤلالىررويیة.
 .3.2الدغم الخىافس ي بين املؤسساث 3
ثلػ اإلاناعؿة بي اإلاؤؾؿات اإلاسحلفة للىصىٌ إل ألاؾىاق في ؤؾغع وكد ممىن ،وبإهبر كضع محنىع من الؿلؼ والخضمات ،مؼ
غغضها غل يدى مميز ،صوعا عبیؿیا في ثعىع الحجاعة ؤلالىررويیة بيل مغاخلها وؤيىاغها غل الندى ؾالف الظهغ ،وهى ما یػغف
باإلاناعؿة الضینامیىیة ،ورصضق طلً غل اإلاناعؿة في الؿىق الىظنیة ،ؤو غل اإلاؿحىي الػالمي ثلً اإلاناعؿة التي ثحفم وظبیػة
الحجاعة ؤلالىررويیة ،إط من اإلاػغوف ؤ بػض اإلاؤؾؿات الىبري ثغاك نشاط البػض آلازغ في ؤلايحاج والخؿىرم ،وهنان
مؤؾؿات جػحبر ؤ ثلضم إخضاها في ؾىق ما في هظا اإلاجاٌ یيى غل خؿابها ،ومن رم جؿع للحػىرض في ؤؾىاق ؤزغي
ومنحجات ؤزغي باؾحسضام وؾابل ؤهثر ثعىع ا .
 .4.2جوفير مىاخ مً الحسیت إلاكخصادیت والخجازیت 3
إ لحىعير منار من الحغرة ؤلاكحصاصیة والحجاعرة صوع ا مهما في ثعىع الحجاعة ؤلالىررويیة من زالٌ إ ػلة الػغاكيل غل الحباصٌ
الحجاعي في الضازل ؤو مؼ الخاعج ،وإثاخة خغرة البدث غن اإلاػلىمات وثباصلها وثضاولها.
 .5.2جطوز وسائل الخجازة إلالكتروهيت 3
من الػىامل التي ؤؾهمد في ثعىع الحجاعة ؤلالىررويیة الحعىع في وؾابل هظ الحجاعة مؼ ثعىع ثىنىلىحیا اإلاػلىمات والاثصاالت .
إط بضؤت مؼ اؾحسضام الصحف واإلاجالت في الخؿىق ،رم اؾحسضام الىؾابل اإلاغبیة والؿمػیة ،وؤزيرا ؤلايرريد اإلادمىٌ في طات
الغغض.14
 - IIجحليل ججسبت الجصائس في جطوٍس وسائل الدفؼ إلالكترووي لخيشيط الخجازة إلالكتروهيت 3
 -1.IIالدفؼ إلالكترووي في الجصائس 3
 .1مشسوع جطوٍس هظام الدفؼ في الجصائس 3
في ظل ثىنىلىحيا ؤلاغالم والاثصاٌ بضؤت الجؼابغ ثخبنى مشاعيؼ حضثضة جؿمذ لها بمىاهبة الػصغ ،ولهظا ؾنحعغق إل ؤهم
اإلاشاعيؼ :
واإلاشغوع ثحمثل في ثعىيغ يظام الضعؼ في الجؼابغ ووا ؤوٌ مشغوع لحعىيغ يظام الضعؼ في الجؼابغ في الفررة 2004/2003لحعىيغ
وثدضثث النظام اإلاالي وثبنا بنً الجؼابغ ،وػاعة البرثض وثىنىلىحيا ؤلاغالم والاثصاٌ ،واؾحفاصت الجؼابغ لحعبيم هظا اإلاشغوع
ب  16.5مليى صوالع ؤمغييي همؿاغضة من البنً الػالمي وفي إظاع هظا اإلاشغوع وضػد بغيامج ؤغماٌ ثحيى من ؤعبؼ
مجمىغات:
15
مجمىغة الهنضؾة ؤلاحمالية،مجمىغة وؾابل الضعؼ ،اإلاجمىغة النلضثة،مجمىغة اللايى .
ومن بي اإلايىيات الغبيؿية إلاشغوع ثعىيغ وثدضثث يظام الضعؼ في الجؼابغ :يظام الخؿىية ؤلاحمالية الفىعي و يظام اإلالاصة
غن بػض.
 .2أشكال الدفؼ الالكترووي في الجصائس :
ثملً الجؼابغ ؤهثر من  8مالثي خؿاب بنيي ،و  6مالثي بعاكة سح و  1.5مليى بعاكة صعؼ وهنان ؤهثر من3500
مدعمة صعمؼ الىرروييمة  1300ممىػع آلمي ،وممن ؤمثلمة الشمغوات اإلاؿماغضة غلم الليمام بالػمليمات الحجماعة الالىرروييمة فمي الجؼابمغ
 epay.dzوهى مىكؼ من مىاكؼ الجؼابغية التي جػالج الضعؼ الالىرروني بما في طلً جغظي الابحمما وصعمؼ عمىاثير الهماثف اإلادممىٌ ؤو
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شغاء ثظاهغ العيرا  ،الشغهة لضهها ؤهثر ممن  1800ػبمى  ،عفمي ؾمنة  2011كمضمد ظلبما للحصمىٌ غلم اإلاىاعلمة للمغبغ بمنصمة مما
بي البنىن. 16SATIM
ثخنىع الؿىق الجؼابغية بػضص هبير من ظغق الضعؼ واؾحسضام الحىالات البرثضثة ،الضعؼ غن ظغيم الشيً ،الضعؼ غنض
الخؿليم الضعؼ غن ظغيم باي باٌ (  ) PayPalبالوعو .و من زالٌ اإلالابلة التي كامد بها صحيفة إثيى مؼ الؿميض مدممض خممؼة
مضثغ غمام )2013( e- Pay.dzخمىٌ وؾمابل المضعؼ الالىرروييمة فمي الجؼابمغ ،خيمث ؤهمض ؤ الجؼابمغ جػمغف ثمإزغا فمي اؾمحػماٌ وؾمابل
المضعؼ الالىرروييمة  ،وكماٌ ؤثضما ؤ غمضص خماملي بعاكمة ممابي البنمىن جؿمػمابة ؤلمف ،و  800اإلاىػغمات آلاليمة لألممىاٌ(، )DAB
شببيً الصغاف آلالي ( ، )GABو  700حهاػ صعؼ ،وعغم هظا وله إال ؤ اؾحسضامات البعاكات اإلاصغعية منسفضة ختى في شمغاء
ثظاهغ العابغة وصعؼ مؿحدلات عىاثير الىهغباء والغاػ.17
 -2. IIاملجهوداث الجصائسٍت املحللت غلى صػيد وسائل الدفؼ إلالكترووي لخيشيط الخجازة إلالكتروهيت 3
 .1البطاكاث البىكيت الدوليت املسخػملت في الخجازة إلالكتروهيت الجصائسٍت :
إ إؾهام البعاكات ؤلالىررويية في الحجاعة ؤلالىررويية ال حضاٌ عيه ،عالؿبيل الشاةؼ لخؿىية مضعىغات هظ الحجاعة
مباشغة غبر ؤلايررييد هي البعاكة الابحمايية .إال ؤ البعاكات البنىية اإلاحىعغ ة خاليا في الجؼابغ غير كابلة للحػامل غل اإلاؿحىي
المضولي ،لىنهما عاثدمة اليعمالق الحجماعة ؤلالىرروييمة فمي بالصيما ،علمض خاولمد بػمض البنمىن الجؼابغيمة إضمفاء ظمابؼ الضوليمة غلم
بعاكاتهما البنىيمة ،وكاممد بئصمضاع همظ ألازيمرة برمرزي ممن الشمبيات الػاإلايمة .Mastercard ، VISAوإ مجمغص خممل البعاكمة
لشػاع هظ الهيئات الضولية ؾيمىن اإلاؿتهلً الجؼابغي من الخؿىق غبر ؤلايررييد بيمل خغيمة وجؿمضثض كيممة مشمررثاثه لي ميما
في الػالم .18
وممن بمي همظ البنمىن التمي شمغغد فمي ثلمضثم البعاكمات اإلالبىلمة غلم اإلاؿمحىي المضولي :اللمغض الشمػيي الجؼابمغي ،بنمً الحنميمة
اإلادليمة  ،بنمً الجؼابمغ الخماعجي ،ويػحبمر اللمغض الشمػيي الجؼابمغي  CPAؤ وٌ ممن ؤصمضع بعاكمة عيمزا فمي الجؼابمغ ،وكمام بىضمؼ
مىػغات آلية للنلىص ونهابيات للضعؼ ؤلالىرروني في اإلاعاعات والفناصق ثلبل هظ البعاكمات الضوليمة ،وثمىمن الؿمىاح ممن سمح
اإلابمالغ اإلااليمة بالػملمة الىظنيمة بمجمغص وصمىلهم الجؼابمغ ،وثمىمنهم همظلً ممن ؾمضاص مشمررثاتهم غلم مؿمحىي نهابيمات المضعؼ والتمي
كضعت ؾنة  2005ب  182واعثفؼ الػضص ليبلغ خىالي  287حهاػ ؾنة .192009
ً
ً
ظمىخمما للغاثممة بشممإ الخممضمات اإلاصممغعية ؤلالىرروييممة وال
بغيامجمما
هممما هممغؽ بنممً الحنميممة اإلادليممة  BDLفممي غممام 2016
ؾيما
الجمؼء اإلاحػلمم بالنشمغ الشمامل إلادمضصات المضعؼ ؤلالىررونمي ) (TPEغمن ظغيمم الليمام بمشمغوع " ثعمىع وصثناميىيمة شمبىة كبمىٌ
" TPEبلي مماصة ؤلاصاعة الجضث ممضة لحع ممىيغ اإلا ممضعىغات ؤلالىررويي ممة) ، (DDPEهم مما كام ممد ً BDL
ؤثض مما ب ممئحغاء غض ممىية الحج مماع غل م
شبىة ؤلايرريد ،هجؼء من ثعىيغ الضعؼ ؤلالىرروني في الجؼابغ.
20
خيث ػاصت كاغضة غمالء  BDLلبعاكة عيزا وغضص مشرروي الخضمات اإلاصغعية ؤلالىررويية بشيل هبير في غام. 2016
 .2أمثلت غً املخاحس الالكتروهيت في الجصائس :
بي يماطج اإلاحاحغ الالىررويية الناشعة في ؾىق الحجاعة الالىررويية في الجؼابغ هم والجي:
 ؾىق واص هنيـ  Ouedkniss.com :هى مىكؼ ثغبغ بي مسحلف ؤصحاب ؤلاغاليات الصغيرة الغاغبي ببيؼ ؤوش مغاء ؤو ختممى مباصلممة مسحلممف اإلانحجممات  ،ثممم ثإؾيؿممه ؾممنة  ، 2006وثمىممن مممن ثدليممم يجمماح مميممز منممظ ثإؾيؿممه خيممث يمماٌ
الجم ممابؼة الثاييم ممة لخؿم ممن مىكم ممؼ إلىررونم ممي حؼابم ممغي ؾم ممنة  2009والتم ممي مندم ممد لم ممه بهم ممام الم ممضوعة الؿاصؾم ممة للصم ممالى الم ممضولي
لحىنىلىحيا ؤلاغالم.21
 مىاكؼ البعاكات الػاإلاية  masterdz.com :ثىعغ هظ اإلاىاكؼ البعاكة الػاإلاية طات الضعؼ اإلاؿبم ، VISAويخيذ« المركز الجامعي بافلو»،
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شغاء الضثناع الجؼابغي لبعاكات  VISAغن ظغيم الحدىيل من الحؿاب البرثضي الجاعي لياعة محصفحي ألايرريد.
إط ال بض من ثخبؼ مجمىغة من الحىحیهات والخعىات ليحمىن الؼبى ممن الحصمىٌ غلم بعاكمة  VISAثحإهمض ممن زاللهما اإلاىكمؼ
من هىية الؼبى كبل الحػامل مػه .باإلضماعة إلم منحىحمات ؤزمغي ثىعغهما هبعاكمات شمحن الهماثف لشمبىة حيمز ي وممىبيليـ،
هما ثىعغ ميزات غضثضة للػمالء لخؿهيل الحباصٌ الحجاعي ؤلالىرروني.22
 مىكؼ ؤشغيلي  Echerily.com :ثلحصغ البيؼ من زالٌ هظا اإلاىكؼ غل اإلانحجات الغظابية ،ومىاص الحنظيفومسحلمف مؿمحلؼمات الحجميمل ،ثمم ثإؾيؿمه بحمماعيش  ، 05 / 07 / 2012وثىحمه مبيػاثمه إلم والثحممي علمغ -الجؼابمغ الػاصمممة
ووؾمغ والثمة بمىمغصاؽ – إط  %81ممن ػواع اإلاىكمؼ ممن الجؼابمغ الػاصممة ،ثملمً ؤهثمر ممن  400ػبمى مسمجلي فمي شمبىة الحىػيمؼ
الخاصة باإلاىكؼ ،وؤهثر من  100ػابغ ثىميا. 23
 صاع الشهاب  www.chihab :جػض من بي ؤوابل اإلاؤؾؿات التي غملد غل اؾحغالٌ مؼاثا ثىنىلىحيا ؤلاغالموالاثصاٌ للخؿىيم إلانحىحاتها غبر ؤلايرريد ،مما ؾاغض غل بيؼ منحجاتها صازل وزاعج الجؼابغ.
ثىعغ اإلاىكؼ للمعلػي عهغؽ ثدحىي غل واعة مػلىمات الىح بشيل مفصل ختى ثحمىنىا من ازحياع مما ثدحاحىيمه ويغغبمى
بشغابه ،هما ثخيذ ازحياع ظغيلة الضعؼ ؾىاء بئعؾاٌ شيً بالبرثض ،ؤو ثدىيل اإلابلغ للحؿاب البنيي لضاع النشغ.24
نؿممحنحج ؤ اإلاىاكممؼ الاعرراضممية للحجمماعة ؤلالىرروييممة بممالجؼابغ ؾممهلد غملبممة الحبمماصالت الحجاعيممة مممن زممالٌ اإلاؼاثمما التممي ثحميممز بهمما
عهي محنىغة ثحاحغ بمسحلف اإلانحىحات وبإؾػاع ثناعؿية ،وجؿهل غل اإلاحػامل بها غغض ؾلػحه ؤو إثجاص ما ثغغ باكحنابه
 - IIIالخالصت 3
جػحبر وؾابل الضعؼ العغيلة التي من زاللها يؿحعيؼ ألاعغاص جؿىية الرزاماتهم ؤو صعؼ ؤرما الؿلؼ والخضمات التي
ثدصملى غلیهما وكمض ثعمىعت وؾمابل المضعؼ غلم ممغ الؼمما  ،وطلمً ثبػما لحعمىع الحيماة الاكحصماصثة وظمغوف الؿمىق والحعمىعات
الحىنىلىحية وكض خظيد باللبىٌ الاححماعي لها.
لىن الػصغ الحضثث وما ظغؤ غليه من ثعىعات غير من مالمذ الحجاعة وؤصزل غلیها جػضثالت حظعية ثص ولها في مصلحة الباةؼ
واإلاشرري ،هظا الىحه الجضثمض للحجماعة زلمم ضمغوعة لحعمىيغ ظمغق المضعؼ بمما ثمحالءم وظبيػتهما لحظهمغ وؾمابل صعمؼ الىرروييمة ،خيمث
ؤ الػممل اإلاحناؾمم لىؾمابل المضعؼ الالىرروييمة خضثثمة النشمإة ثحعلم ثنظيمما كايىييما و صعحمة ؤمما خيمث ثمىنمد ممن الحمض ممن
بػض الػغاكيل و اإلاشاول التي ؤعغػتها ثلً الىؾابل الحلليضثة لىن باإلالابل لم ثىن وؾابل الضعؼ الالىررويية مثالية.
إ همظ الحدمىالت التمي یشمهضها الػمالم الیمىم يخیجمة الححمماع غمضة غىاممل منهما ،الحعمىع الحىنىلمىجي والػلممي وؾمیعغة النظمام
الغؤؾممالي  ،فمي ظمل همظا الىضمؼ عمالجؼابغ وحم غلیهما مؿماثغة همظ الحدمىالت بيمل مما لمضهها ممن إميايیمات  ،وعػمال ثمضزل اإلاشمغع
الجؼابغي مؿحجیبا إلاحعلبات الحعىع عإصضع جشغیػا يظم بملحضا الحجاعة ؤلالىررويية  ،علض صضع اللايى عكم 05/18اإلادضص
لللىاغمض الػاممة للحجماعة ؤلالىرروييمة كصمض الحىفمل باإلاحعلبمات اللايىيیمة والحنظیمیمة والحلنیمات التمي ؾخؿممذ بئخمضاذ حمى ممن
الثلة اإلاىاثیة لحػمیم وثعىرغ اإلاباصالت الالىررويیة.
هخائج الدزاست 3
 عيما ثس الجاي اللايىني الىاح ثنظيمه ليضم الىؾابل الجضثضة هى ما زلصد الضوٌ إل ضغوعة ثنفيظ
يظغا للمشاول اللايىيية اإلاحػضصة التي ؤعغػها ظهىع الىؾابل الحضثثة  ،بل ؤصبدد الىؾابل الحلليضثة ثحلضم
غلیها عيما ثس هظ النلعة.
 يػض ثىعغ الاكحصاص غل وؾابل الضعؼ ؤلالىرروني ضغوعة خحمية لحنشيغ الحجاعة ؤلالىررويية.
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لم ثىن وؾابل الضعؼ الالىرروني التي اغحبرت الحل اإلاثالي للمشاول اإلاعغوخة من الىؾابل الحلليضثة في مؿحىي
الحىكػات ،خيث زللد هي ألازغي مشاول و غيىب من يىع حضثض ثصػ مداعبتها العثياػها غل غالم الىرروني ثفحلغ
للماصة الىعكية مما ثصػ غملية ؤلاربات؛
مساظغ وؾابل الضعؼ الالىررويية و التي ظهغت بنؿبة غالية و ثنحج غن اؾحسضام وؾابل الضعؼ الالىررويية ،و منها ما
ثلىم به بػض اإلادررعي الزرراق يظم شبىة الاثصاالت و الايرريد ويلىمى بحغيير يظم اإلاػلىمات و البيايات؛
إ ثعبيم وؾابل الضعؼ ؤلالىررويية في الجؼابغ يشهض صػىبات يظغا العثفاع ثياليفه ولصػىبة ثلبله من كبل
الجمهىع؛
غضم امحالن اإلاحػاملي الاكحصاصثي الجؼابغيي الثلاعة والثلة في اإلاػامالت الالىررويية؛
إ اؾحػماٌ وؾابل الضعؼ ؤلالىررويية مدضوصة الازحياع بي ظبلات اإلاجحمؼ البؿيعة؛
عغم ؤ اإلاشغع الجؼابغي ؤبضي زعىة بئصضاع للايى  05/18اإلاحػلم بالحجاعة ؤلالىررويية إال ؤ هظا اللايى
ؤغفل مفاهيم زاصة بالضعؼ ؤلالىرروني؛
غضم اغحماص وؾابل الضعؼ الالىررويية في الجؼابغ يػحبر ؤهبر غابم لنجاح الحجاعة الالىررويية.

ملترحاث الدزاست 3
 وضؼ زعغ وبغامج ثيىرنیة خىٌ ظغق الاؾحسضام ألامثل لىؾابل الضعؼ ؤلالىررويیة وطلً لضغوعة الاعثلاء بالػنصغ
البشغي و ثضعر ؤلاظاعات اإلاصغعیة غل اؾحسضامات ؤخضذ النظم البنىیة.
 وضؼ ؾياؾة إغالمية و جؿىيلية من كبل البنىن ،من شإنها إصزاٌ رلاعة اؾحسضام البعاكات لضي اإلاؿتهلىي  ،من
ؤحل حػل ؤؾلىب الضعؼ بالبعاكة من عغبات الؼبابن التي ثعال بها الحجاع ،وبالحالي صعؼ هؤالء الحجاع إل اغحماص هظا
النمغ ثدد ضغغ ػبابنهم و ثلبية لغغباتهم.
 ثنبغي غل اإلاشغع الجؼابغي إصضاع كايى زا بنظم الضعؼ ؤلالىررويية غل الغغم ايه ابضي زعىة خي اصضع كايى
عكم  05/18في الحجاعة ؤلالىررويية إال ايه ليـ طلً اللايى الظي ثن غل مفاهيم زاصة بنظم الضعؼ الالىررويية.
 اؾحػماٌ ؤيظمة ثىنىلىحیة غالیة الؿغرة والحعىع من ؤحل خمایة البیايات وهظا لضما اإلاىرىكیة والؿغرة وهظا الحض
من خاالت إؾاءة الاؾحسضام وعغ الاخحیاٌ في الحػامالت الالىررويیة والرزورغ والازحالؽ.
 وضؼ آليات إلاىاحهة الحدضثات التي جػيم ايخشاع و ثعىع الحجاعة ؤلالىررويية في الجؼابغ.
 إلاحاالث واملساحؼ 3 .1قانون رقم  50-83مؤرخ يف85ماي  ، 8583يتعلق بالتجارة اإللكرتونية ،ج.ر.ج.ج ،العدد ، 83صادر يف  81ماي .8583

 . 2بريكةة عةعيد .)8588 .واقعع عمليعات الصعيرفة االلكترونيعة وآفعا تطورىعا فعي الجزائعر .أطروحةة دتتةورا  .تليةة العلةوق ااقتةةادية والتاةيل والعلةوق التجاريةة .امعةة العةري بة مهيةدي.
اجلزائر .ص.801-808.

 .3اجلداية حممد نور"صاحل .ودت خلف عناء .)8554 .التجارة االلكترونية .الطبعة ااوىل .عمان .دار احلامد للنشر والتوزيع .ص.810.
 .4عايد الشورة الل .)8553 .وسائل الدفع االلكتروني .دار الثقافة للنشر والتوزيع .مةر .ص.13-10.

 .5غنيم أمحد حممد .)8553 .التسويق والتجارة االلكترونية .ادلكتبة العةرية للنشر والتوزيع .مةر .ص.841-848.

 .6الطائي حممد عبد احلا  .)8585 .التجارة االلكترونية– المستقبل الواعد لألجيال القادمة .دار الثقافة للنشر والتوزيع .عمان .ص.831.

 .7أبو فروة حممود حممد .)8554 .الخدمات البنكية االلكترونية عبر االنترنت .الطبعة األوىل .دار الثقافة .عمان .ص.11.
 .8غنيم أمحد حممد .مرجع سبق ذكره .ص.811.

 .9أبو فروة حممود حممد .مرجع سبق ذكره .ص.11.
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 .11الطائي حممد عبد احلا  .مرجع سبق ذكره .ص.832.

 .12الرومي حممد أمني .)8554 .التعاقد االلكتروني عبر االنترنت .الطبعة األوىل .دار ادلطبوعات اجلامعية .اإلعكندرية .ص. 145.
 .13عبد اخلالق أمحد .)8551 .التجارة اإللكترونية والعولمة .ادلنظمة العربية للتنمية اإلدارية .مةر .ص.14.

 .14قشاق إمساعيل .)8584 .التجارة اإللكترونية وتطبيقاتها في المؤسسعات الصعريرة والمتوسعطة دراسعة حالعة بععض المؤسسعات بواليعة الجلفعة .أطروحةة دتتةورا  .تليةة العلةوق ااقتةةادية
والتجارية وعلوق التايل .امعة األغواط .اجلزائر .ص.14.

 .15بريش عبد القادر .)8550 .التحرير المصرفي ومتطلبات تطوير الخدمات المصرفية وزيادة القدرة التنافسية للبنوك الجزائرية .أطروحة دتتورا  .تلية العلوق ااقتةادية والتايل

والعلوق التجارية .امعة اجلزائر.ص.842.
 .17خالد ب عاعي .)8582 .واقع التجارة االلكترونية واإلمداد في الجزائر .جملة أداء ادلؤعاات اجلزائرية.880 .)88 .
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تقنية النانو كآلية لتدعيم تكنولوجيا الطاقات املتجددة ومحاية البيئة
Nanotechnology As a mechanism to support renewable energy technology and environmental
protection

 مىضاوي إلهام2 ،*عمارة منال1
) (الجشائز33 حامعة الجشائز1
) (الجشائز32حامعة فزحات عباص –ضطيف2
2019/07/16 :تاريخ النشر

2012/06/20 :تاريخ القبول

2012/06/14:تاريخ اإلرسال

 لها، باعتبارها تقنية مستحدثة،تهدف هذه الورقة البحثية إلى بيان دور تقنية النانو في تدعيم تكنولوجيا الطاقة المتجددة وحماية البيئة

:ملخص

 ويمكن التعويل عليها في تحقيق الكفاءة االقتصاديّة وتلبية الطلب المحلي،استخدامات كثيرة في مجال الطاقة عموما والطاقات المتجددة خصوصا
. فضال على دورها الفعال في مجال حماية البيئة وتعزيز االستدامة البيئية،والعالمي المتنامي على الطاقة
. استدامة بيئية، حماية البيئة، طاقات المتجددة، طاقة، تقنية النانو:الكلمات المفتاح

Q56 ،Q2 ،Q4 ، :JEL تصنيف

Abstract:
This paper aims to demonstrate the role of nanotechnology in the promotion of renewable energy
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 -Iتمهيد :

خظي مىيىع الُاكت اإلاخجضصة بمسخلف مهاصعها غلى اهخمام واؾؼ مً وافت الضوٌ بمسخلف ؤَغافها الاكخهاصًت
والؿُاؾُت والاًيىلىحُت ،وٍخجلى هظا الاهخمام في الخيز الىاؾؼ الظي ؤزظه هظا اإلاىيىع يمً اإلاداوع واللًاًا ألاؾاؾُت
للخىمُت اإلاؿخضامت ،خُث حكير الػضًض مً الضالثل بلى ؤن هظام الُاكت الػالمي بضؤ بمغخلت الخدىٌ مً الاغخماص الىلي غلى
مهاصع الُاكت ألاخفىعٍت بلى غهض حضًض ًيىن فُه إلاهاصع الُاكت اإلاخجضصة الضوع اإلادىعي في جلبُت الاخخُاحاث الخالُت
واإلاؿخلبلُت للُلب غلى الُاكت ،زانت وؤن الػالم ؾُدخاج بلى همُاث هاثلت مً الُاكت ؤلايافُت في الػلىص اإلالبلت لضغم
الىمى الاكخهاصي وجسفٌُ وؿبت الفلغ ،فالُىم ؤهثر مً  1.1ملُاع وؿمت مً ؾيان الػالم ال ًخمخػىن بالُاكت الىهغباثُت،
وخىالي ملُاعًٍ ٌػخمضون غلى الىباجاث وبلاًا الؼعاغت همهضع للُاكت .هما ؤهه ٌؿتهلً ًىمُا خىالي  15جيراواٍ وٍخىكؼ ؤن
ًهل هظا اإلاػضٌ بلى  30جيراواٍ في ؤفاق  ،2050ولً ًيىن للُاكاث ألاخفىعٍت اإلالضعة غلى بجاختها لىخضها ،وطلً عاحؼ
للػضًض مً الػىامل ؤهمها كًُت الاهفجاع الؿياوي واإلاساوف البُئُت والًغىٍ الضولُت اإلاخػللت بخغير اإلاىار باإليافت بلى
الجضٌ الضاثغ خىٌ ما ٌػغف بىظغٍت " طعوة الىفِ" ونضوع بػٌ الضعاؾاث والخلاعٍغ طاث الغئي اإلادكاثمت غً كغب هًىب
اخخُاَاث الىفِ الػاإلاُت ومضي هفاًت الُاكاث ؤلاهخاحُت لخلبُت الُلب الػالمي.
ومً ؤحل ؤن جاصي الُاكاث اإلاخجضصة صوعها غلى ؤهمل وحه ،صغمذ بالػضًض مً الخلىُاث والخىىىلىحُاث الخضًثت
لغغى ػٍاصة فػالُتها وهجاغتها ،وجإحي غلى عؤؽ هظه الخىىىلىحُاث جلىُت الىاهى وطلً إلاا لها مً كضعة غلى فهم اإلاكاول
والخهضي لها غىض اإلاؿخىي الظعي والجؼٍئي للماصة .فهي حؿخسضم في ؾلؿلت اللُمت اإلاًافت للُاكت والتي جبضؤ مً جُىٍغ
جىىىلىحُاث طاث هفاءة غالُت ومغاغاة البِئت واهدكاف مهاصع حضًضة وجُىٍغها ،وػٍاصة هفاءة جدىٍل الُاكت مً نىعة بلى
ؤزغي ،وجللُل الفاكض في الُاكاث الىاش ئ غً الىلل مً اإلاهضع بلى اإلاؿخػمل الجهاجي ،وػٍاصة هفاءة جسؼًٍ الُاكت الىاججت
ً
وؤزيرا اؾخػمالها في الخُبُلاث اإلاسخلفت بإهبر كضع مً اإلاغوهت والىفاءة.
الؾخػمالها لألغغاى اإلاسخلفت،
وغلُه جىُلم هظه الضعاؾت مً بقيالُت عثِؿُت مفاصها البحث في كيفية مطاهمة ثقنية الناهى في ثدعيم ثكنىلىحيا
الطاقات املحجددة ألغزاض حماية البيئة.
جىمً ؤهمُت هظه الضعاؾت في وىنها حػالج بخضي اإلاىايُؼ اإلاػانغة والخضًثت جلً اإلاخػللت بضوع جىىىلىحُا الىاهى في
جفػُل صوع الُاكاث اإلاخجضصة ،هظه ألازيرة التي ؤنبدذ مُلبا خخمُا فغيخه الػضًض مً الظغوف والخغيراث التي وكهضها
في ظل اهسفاى ؤؾػاع الىفِ ،وهًىب خلىله في الػضًض مً مىاَم الػالم هظا مً حهت ،ووىنها َاكاث هظُفت غير ملىزت
للبِئت مً حهت ؤزغي.
مً ؤحل مػالجت بقيالُت الضعاؾت وؤلاإلاام بيافت حىاهبها ،مً زالٌ الخُغق ؤوال بلى الحأصيل النظزي الخاص
بالطاقات املحجددة ،زم غغى ماهية ثقنية الناهى ومً زم بللاء الًىء غلى الدور الذي ثلعبه في ثدعيم كفاءة وفعالية
الطاقات املحجددة وحماية البيئة.
 - Iدور تقنية النانو تكنولوجي في تدعيم كفاءة وفعالية الطاقات المتجددة وحماية البيئة:
 -1.Iالحأصيل النظزي للطاقات املحجددة :
أ .جعزيف الطاقات املحجددة:

غمىما هي الُاكت اإلاؿخمضة مً اإلاىاعص الُبُػُت اإلاخجضصة غير الىافضة ؤي الُاكت اإلاؿخضامت ،خُث ال جيكإ غجها في الػاصة
مسلفاث هثاوي ؤهؿُض الىغبىن ؤو ؤي غاػاث ياعة حػمل غلى الاخخباؽ الخغاعي ،فهي جمثل الُاكاث التي ًخم الخهىٌ غلحها مً
زالٌ جُاعاث الُاكت التي ًخىغع وحىصها في الُبُػت غلى هدى صوعي َبُعي ،وٍخم جىلُضها مً مهاصع َبُػُت غير جللُضًت،
« المركز الجامعي بافلو»،
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مؿخمغة لِؿذ مػغيت للىًىب ،جدخاج فلِ بلى غملُت جدىٍل مً َاكت َبُػُت بلى ؤزغي ٌؿهل اؾخسضامها بىاؾُت جلىُاث
الػهغ.1
خُث حػغفها الهُئت الخيىمُت الضولُت اإلاػىُت بخغير اإلاىار ( )IPCCغلى ؤنها ول َاكت ًيىن مهضعها قمس ي ،حُى فيزًاجي
ؤو بُىلىجي والتي جخجضص في الُبُػت بىجيرة مػاصلت ؤو ؤهبر مً وؿب اؾخػمالها ،وجخىلض مً الخُاعاث اإلاخخالُت واإلاخىانلت في
الُبُػت هُاكت الىخلت الخُىٍت والُاكت الكمؿُت وَاكت باًَ ألاعى ،خغهت اإلاُاهَ ،اكت اإلاض والجؼع في اإلادُُاث وَاكت
الغٍاح ،وجىحض الػضًض مً آلالُاث التي حؿمذ بخدىٍل هظه اإلاهاصع بلى َاكاث ؤولُت والخغاعة والُاكت الىهغباثُت وبلى َاكت
خغهُت باؾخسضام جىىىلىحُاث مخػضصة حؿمذ بخىفير زضماث الُاكت مً وكىص وههغباء.2
وغلُه ًمىً اللىٌ ؤن الُاكاث اإلاخجضصة هي جلً الُاكاث اإلاؿخمضة مً اإلاىاعص الُبُػُت ،كابلت للخجضًض وغير كابلت
للىفاط ،وهي بظلً جسخلف ازخالفا حىهغٍا غً الُاكاث الخللُضًت اإلاهضصة بالىًىب والىكىص ألاخفىعي مً هفِ وفدم وغاػ
َبُعي ،ؤو الىكىص الىىوي .وؤهم ما ًميز هظه الُاكاث بجاهب ؤنها َاكاث مؿخضامت ،ؤنها َاكاث هظُفت ال جسلف غاػاث
ؾامت هثىاجي ؤهؿُض الىغبىن ،وال جازغ ؾلبا غلى البِئت اإلادُُت بها.
ب .دصائص الطاقات املحجددة :
مً زالٌ الخػاعٍف الؿابلتً ،خطح لىا ؤن الُاكاث اإلاخجضصة جخميز بػضة زهاثو هظهغ مجها:3
 الكمـ هي اإلاهضع ألاؾاس ي للُاكاث اإلاخجضصة ؾىاءا بهىعة مباقغة ؤو غير مباقغة لظلً هىان مً ؤَلم قػاع"الشمظ أم الطاقات".
 زالفا إلاهاصع الُاكت ألاخفىعٍت الىايبت ،جمً غلُىا مسخلف مهاصع الُاكاث اإلاخجضصة بُاكت مخجضصة بال جىكف ؤواهلُاعَ ،اكت ال زىف مً هفاصها.4
 غىـ الُاكاث ألاخفىعٍت التي جؼاًضث الخإهُضاث خىٌ حؿببها في الىثير مً اإلاكاول البُئُت ،فةن مػظم الُاكاثاإلاخجضصة هظُفت بُئُا ،مما ٌػجي غضم جسهُو مبالغ بيافُت إلاػالجت آلازاع الخاعحُت.5
 ًمىً لبػٌ ؤهىاع الُاكاث اإلاخجضصة بهخاحها بكيل صاثم غلى مضاع الُىم ،مثل َاكت اإلادُُاث والىكىص الخُىي،وبهخاج بػًها ألازغ ًيىن مخلُؼ ،مثل الُاكت الكمؿُت وَاكت الغٍاح ،وطلً العجباَهما بظىاهغ مىازُت مخغيرة.
 اؾخػماٌ اإلاهاصع البضًلت مً قإهه ؤن ًاصي بلى جىىَؼ مهاصع الُاكت وبالخالي جدلُم وفغة في اإلاهاصع الخللُضًتللُاكت ،وجىفير اخخُاحاث الُاكت إلاسخلف اللُاغاث الاكخهاصًت ،باإليافت بلى بمياهُت جدلُم فاثٌ في اإلاؿخلبل
مً الُاكت الىهغباثُت اإلاىخجت مً هظه اإلاهاصع اإلاخجضصة لخهضًغها.6
 بن بهخاج الُاكاث اإلاخجضصة ًخُلب جلىُاث حض مخُىعة ،وبالخالي فهي جدخاج إلاىاعص بكغٍت طاث زبراث غالُت. جخىفغ ؤقياٌ مسخلفت مً الُاكاث اإلاخجضصة ألامغ الظي ًخُلب اؾخسضام جىىىلىحُا مالثمت ليل قيل مجها.ج .دوافع الححىل هحى الطاقات املحجددة
عغم حػضص ؤؾباب وصوافؼ خخمُت الخدىٌ هدى الُاكاث اإلاخإجُت مً اإلاهاصع الىظُفت واإلاخجضصة ،بال ّ
ؤن هىالً جلاعب
هبير في جدضًضها خؿب الػضًض مً الباخثين واإلاهخمين باإلاىيىع ،والتي ًمىً بًجاػها وجلخُهها في الىلاٍ الخالُت:7
 جغير املناخ :للض ؤصي الخىحه هدى جُىٍغ الهىاغت بلى اؾخسغاج وخغق ملُاعاث ألاَىان مً الىكىص ألاخفىعي لخىلُض الُاكت،هظه ألاهىاع مً اإلاىاعص ألاخفىعٍت ؤَللذ غاػاث جدبـ الخغاعة هثاوي ؤهؿُض الىغبىن ،وهي مً ؤهم ألاؾباب حغير اإلاىار
خُث جمىىذ هظه الغاػاث مً عفؼ خغاعة اليىهب بلى  1.2صعحت مئىٍت ملاعهت بمؿخىٍاث ما كبل الثىعة الهىاغُت .هما
حؿبب الخغير اإلاىاخي في وفاة هدى  4400شخو ًىمُا ،وخىم غلى غضص مً ألاهىاع الخُت البرًت باالهلغاى ،بيافت بلى ؤهه
بضؤ ًىبض نىاغاث الػالم زؿاعاث بملُاعاث الضوالعاث والهىاغاث الؼعاغُت .وفي غُاب جضزالث فػالت ،ؾيرجفؼ غضص
« المركز الجامعي بافلو»،
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ألاشخام الظًً ٌػاهىن مً ؾىء الخغظًت ،وؾُػاوي غضص مجهم مً يغِ ماجي مؿخلبال ،وبالخالي ؾِؿهم الخغُير اإلاىاخي في
ػٍاصة الػبء الهحي.
 اضحمزار النمى إلاقحصادي :فمً اإلاخىكؼ ؤن ًىمى الاكخهاص الػالمي ؤعبػت ؤمثاٌ بدلىٌ غام  ،2050وما لم جدضر حغيراثجدىٍلُت ،فةن الُلب غلى الُاكت واهبػازاث زاوي ؤهؿُض الىغبىن طاث الهلت بالُاكت ؾِخًاغفان ؤهثر.
 املذاوف الدولية من هضىب مىارد الىقىد ألاحفىري ،خُث ٌػخبر الىكىص ألاخفىعي مً اإلاهاصع الىايبت ؤو اللابلتلالؾدىفاط ،طلً ؤن هظه اإلاىاعص حؿخسضم بىجيرة ؤؾغع مما حؿخُُؼ الُبُػت بغاصة بهخاحها ؤو اؾخىمالها ،وللض خظعث
الػضًض مً الجهاث و الػلماء واإلاىظماث والكغواث مً زُغ الىًىب صاغُت الضوٌ والخيىماث في هفـ الىكذ بلى جغقُض
اؾتهالن الُاكت وجبجي اؾخسضام مهاصع الُاكت اإلاخجضصة .فبلغ مخىؾِ اؾتهالن الػالم مً الىفِ الخام ؤهثر مً 4,80
ملُىن بغمُل في الُىم الىاخض في غام 2010وهظا ٌػجي ؤن الػالم ٌؿتهلً كغابت  30ملُاع بغمُل مً الىفِ الخام ؾىىٍا،
وبملاعهتها مؼ بحمالي اخخُاَي الػالم اإلااهض مً الىفِ لؿىت  2015ؤًً كضع بـ 1697.5ملُاع ،فهظا ٌػجي هفاص الاخخُاَاث
الػاإلاُت مً الىفِ الخام بػض كغابت ههف كغن بافتراى بلاء الػالم غلى هفـ ملضاع اؾتهالهه في غام  ، 2010مما يهضص
ً
ً
ً
ً
ؤمً الُاكت الػالمي 8،ومً هظا اإلاىُلم فةن بًجاص مهضع بضًل للىفِ ،لم ٌػض ازخُاعا بلضع ما ؤنبذ َغٍلا خخمُا وهضفا
ً
بؾتراجُجُا حؿعى بلُه آلان ؤغلب بلضان الػالم زانت اإلاخلضمت واإلاؿخىعصة للىفِ.
 النمى الديمىغزافي :بما ؤن غضص ؾيان الػالم باػصًاص مؿخمغ ومُغص فةهه ؾُفىق اللضعة الاؾدُػابُت للىغة ألاعيُتً
وبالخالي فةن غضص الؿىىاث اإلاخىكػت للضعة إلاهاصع الُاكت الخللُضًت غلى ؾض اخخُاحاث البكغٍت ؾىف ًلل .وبىاءا غلى
طلً ًمىً وبػملُت خؿابُت بؿُُت آزظًً بػين الاغخباع غام  1987م هىلُت مغحػُت .9،وػٍاصة الىمى الؿياوي للػالم
خُث ًلضع خالُا بدىالي 7 .5ملُاع وؿمت والظي ًلضع ؤن ًهل بلى  10ملُاع وؿمت بجهاًت هظا اللغن 10،فةن الُاكت
اإلاخىفغة ؾخىفي فلِ لثالزت ملُاعاث وؿمتـ وهظا ٌػجي ببؿاَت ؤن خىالي زلثي ؾيان الػالم ؾُهبدىن بضون مهضع
11
للُاكت.
ص .مصادر الطاقات املحجددة
مهاصع الُاكت اإلاخجضصة هي مهاصع ال جىًب ؤبضا غلى غىـ مهاصع الُاكت الخللُضًت ،ومً بين هاجه اإلاهاصع
الُاكىٍت اإلاخجضصة :الكمـ والغٍاح وخغاعة ألاعى واإلاُاه والىباجاث ؤو ختى الىفاًاث.
 الطاقة الشمطيةً :خم اؾخغالٌ الُاكت الكمؿُت ،بما غً َغٍم اؾخسضام الخغاعة الكمؿُت لدسخين هاكل ما للخغاعةليي ٌؿتهلً هظه الخغاعة بما مباقغة ؤو مً ؤحل جدىٍلها بلى ؤقياٌ ؤزغي للُاكت وبالضعحت ألاولى بلى َاكت ههغباثُت.12
وهي مً ؤهم مهاصع الُاكاث اإلاخجضصة والبضلُت وؤكلها جيلفت ،خُث ػاصث الؿىق ما ًلاعب مً  ٪50مً الُاكت
ؤلاهخاحُت ؤي ما ال ًلل غً  75غىصن  -ما ٌػاصلها بلى ؤهثر مً  31،000ألالىاح الكمؿُت اإلاثبخت ول ؾاغت ،وبظلً ًيىن
ُ
كض اعجفؼ اإلاجمىع الػالمي بلى  303غىصن غلى ألاكل .وحػض الهين اإلاىخج ألاهبر للُاكت الكمؿُت في الػالم بخدلُلها
ً
ً
ً
حضًضا في مجاٌ الُاكت الكمؿُتً .
وبىاء غلى اإلاػُُاث التي وكغتها بصاعة الُاكت الىَىُت  NEAفي الهين،
عكما كُاؾُا
فةن البالص كض ؤهخجذ في  2016يػف ما ؤهخجخه في الػام الظي ؾبله ،باؾخُاغت ونلذ ختى  77.42حُجا واٍ في
نهاًت الػام اإلااض ي ،وولضث َاكت بلُمت  66.2ملُاع هُلىواٍ ؾاعي .وغلى الغغم مً ضخامت هظا الغكم ،بال ؤهه وؿبت
ً
يئُلت ملاعهت بػضص الؿيان في الهين ،ووىنها ؤهبر بلض نىاعي في الػالم ،فظلً ٌػاصٌ  %1فلِ مً بهخاج البلض الىلي
للُاكت.
 طاقة الكحلة الحيىية _الىقىد الحيىي_  :هي الُاكت اإلاؿخمضة مً الياثىاث الخُت ؾىاء الىباجُت ؤو الخُىاهُت مجها ،وهيؤخض ؤهم مهاصع الُاكت اإلاخجضصة .فهى وكىص هظُف ٌػخمض بهخاحه في ألاؾاؽ غلى جدىٍل الىخلت الخُىٍت ؾىاء واهذ
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ممثلت في نىعة خبىب ومدانُل ػعاغُت بلى بًثاهىٌ هدىلي ؤو صًؼٌ غًىي مما ٌػجي بمياهُت اؾخسضامها في ؤلاهاعة
وحؿُير اإلاغهباث وبصاعة اإلاىلضاث ،وهظا ما ًدضر وغلى هُاق واؾؼ في صوٌ هثيرة ؤبغػها الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍىُت
والبراػٍل وؤإلااهُا والؿىٍض وهىضا والهين والهىض 13.خُث بلغ بحمالي الُاكت اإلاىخجت مً َاكت الىخلت الخُىٍت غلى مؿخىي
الػالم ؾىت  2015هدى  464جيرا واٍ/ؾاغت وبلغ مػضٌ همى اؾخسضام الىخلت الخُىٍت في بهخاج الُاكت خىالي  %1.2وهى
مػضٌ زابذ مىظ غام .2010
ّ
ّ
الُبُػُت،
اإلاخدغهت غلى مسؼون ضخم مً الُاكت
 الطاقة املائية :تهضف بلى جىلُض الُاكت مً اإلاُاه ،خُث جدخىي اإلاُاهً
ً
ً
حاع ؤو ؤمىاحا في اإلادُِ .وٍمىً حسخير هظه الُاكت وجدىٍلها بلى ههغباء غلما ؤن جىلُض
نهغ ٍ
ؾىاء ؤواهذ اإلاُاه حؼءا مً ٍ
ًاصي بلى اهبػار غا اث الضفُئت .هظلً هي مهضع َاكت كابل للخجضًض ّ
الُاكت مً اإلاُاه ال ّ
ألن اإلاُاه جخجضص باؾخمغاع
ػ
ّ
الهُضعولىحُتّ .
ول ما ًدخاحه هظام جىلُض الىهغباء مً اإلاُاه هى مهضع صاثم للمُاه الجاعٍت والجضوٌ
بفًل صوعة ألاعى
ّ
ً
ّ
ّ
ؤو الجهغ .وزالفا للُاكت الكمؿُت ؤو َاكت الغٍذً ،مىً للمُاه ؤن جىلض الُاكت بكيل مؿخمغ ومخىانل ،بمػضٌ 24
ؾاغت في الُىم .هظا ّ
وٍلضع اإلاجلـ الػالمي للُاكت كضعة اإلاىج غلى بهخاج الُاكت بازىين جيراواٍ في الػام ،ؤي يػف
بهخاج الػالم الخالي مً الىهغباء ،وما ٌػاصٌ الُاكت التي جيخجها ؤلفي مدُت هفِ ،غاػ ،فدم ،وَاكت ّ
هىوٍت .وٍمىً ؤن
ّ
الخالُت للُاكت بسمؿت آالف
جؼٍض الُاكت ؤلاحمالُت اللابلت للخجضًض في مدُُاث الػالم غلى ما ًفىق خاحت الػالم
مغة ،بطا ما ّ
ّ
جم حسخيرها .وحػض الُاكت الىهغوماثُت في الىكذ الغاهً اإلاهضع اإلاخجضص الغاثض لخىلُض الىهغباء غلى مؿخىي
الػالم وجىفغ خىالي  %71مً بهخاج الىهغباء مً اإلاهاصع اإلاخجضصة .وجلضع همُت الُاكت الىهغوماثُت اإلاغهبت اإلاىخجت
غام 2015بدىالي  1064غُغا واٍ ،وجمثل هدى  %16.4مً بحمالي الُاكت الىهغباثُت اإلاىخجت مً حمُؼ ؤهىاع مهاصع
الُاكت الخللُضًت 14هما كضع بحمالي بهخاج الضوٌ الػغبُت مً الُاكاث الىهغوماثُت اإلاغهبت لػام 2015والتي بلغذ خىالي000
15
11مُغاواٍ وبيؿبه بلغذ هدى % 0.1مً ؤلاهخاج الػالمي مً الُاكت الىهغباثُت اإلاغهبت.
 الطاقة الجىفيةً :لهض بالُاكت الخغاعٍت ألاعيُت الجىفُت ،الخغاعة اإلاسؼوهت جدذ ؾُذ ألاعى ،وهي جؼصاص مؼ ػٍاصةالػمم ،وجسغج مً حىف ألاعى غً َغٍم الاجهاٌ والىلل الخغاعي ،وٍمىً اؾخغاللها بالُغق الفىُت اإلاخىفغة وبهىعة
اكخهاصًت .وكض ؤحغٍذ ؤوٌ ججغبت لخىلُض الىهغباء غً َغٍم بساع حىف ألاعى ،في بًُالُا غام  1904بُاكت بهخاحُت 280
ؤلف هُلىواث .هما جىحض مدُاث جىلُض ههغباثُت حػمل بالخغاعة الجىفُت في اإلاىؿًُ ،ؤٌؿلىضا ،هُىػلىضا ،الُابان ،عوؾُا،
والىالًاث اإلاخدضة ) في قماٌ ؾان فغاوؿِؿيى) ،ؤما غلى مؿخىي الضوٌ الػغبُت فىجض مثل هظا اإلاهضع في بػٌ الضوٌ،
هجُبىحي ،الجؼاثغ ،الُمً ،اإلاغغب والؿػىصًت وبهىعة ؤكل في ألاعصن ،مهغ ،والؿىصان ،وجىوـ .16هظا ،وقهضث نىاغت
الُاكت الخغاعٍت ألاعيُت جلضما مدغػ في غام  ،2016بالغغم مً الخدضًاث التي جىاحهها هظه الهىاغت اإلاثللت باإلاساَغ
الػالُت واليامىت في اؾخىكاف الُاكت الخغاعٍت ألاعيُت وجُىٍغ اإلاكاعَؼ ،وما ًغجبِ بظلً مً هلو في الخسفُف مً
خضة اإلاساَغ ،واللُىص اإلافغويت غلى الخمىٍل والػُب الخىافس ي باليؿبت للغاػ الُبُعي مىسفٌ الخيلفت .لىً وبالغغم
مً هاجه الػلباث بال ول مً بهضوهِؿُا وجغهُا اؾخُاغذ ؤن جىلض خىالي  200مُغاواٍ ،وهى ما ًمثل الجؼء ألاهبر مً
ؤلايافاث لػام  2016إلاجمىع مً  13.5مُغاواٍ ،ؤما غلى الهػُض الػالمي ،فخم بهخاج ما ًلضع ب  78جيراواٍ  /ؾاغت
مً الُاكت الخغاعٍت ألاعيُت.
 طاقة الزياح :هي الُاكت اإلاخىلضة مً جدغًٍ مغاوح غمالكت مثبخت غلى ؤغمضة بإماهً مغجفػت بفػل الهىاء ،وٍخم بهخاجالُاكت الىهغباثُت مً الغٍاح بىاؾُت اإلاغاوح والتي حكيل همدغواث ؤو جىعبِىاث ،وهظا الضوعان ٌكغل الخىعبِىاث فخيخج
َاكت ههغباثُت ،وحػخمض همُت الُاكت اإلاىخجت مً جىعبين الغٍاح غلى ؾغغت الغٍاح وكُغ الظعاع،هما ؤن ؾغغت الغٍاح جؼصاص
مؼ الاعجفاع غً ؾُذ ألاعى ،وٍخم ويؼ جلً الخىعبِىاث بإغضاص هبيرة غلى مؿاخاث واؾػت مً ألاعى إلهخاج ؤهبر همُت مً
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الىهغباء .17هما حؿخُُؼ الخىعبِىاث هبيرة الدجم اإلاهممت إلااؾؿاث بهخاج الىهغباء لالؾخػماٌ الػام لخىلُض ما بين 650
هُلىواٍ و 1.5مُغاواٍ.18
 - 2.Iماهية ثقنية الناهى ثكنىلىجي
حػخبر جلىُت الىاهى ؤو الخلىُت مخىاهُت الهغغ مً ؤخضر الخلىُاث الػلمُت التي ًجب ؤلاخاَت بمفهىمها والىكىف غلى
مجاالث جُبُلاتها زانت في مجاٌ الُاكاث اإلاخجضصة وخماًت البِئت.
أ .مفهىم ثقنية الناهى:
هىان مً ٌكير بلى ؤن ولمت هاهى  Nanoفي ؤنلها هي ولمت بغغٍلُت مكخلت مً ألانل " "Nanosوحػجى اللؼم،
وحؿخسضم في الػلىم للضاللت غلى حؼء مً البلُىن مً ش يء مػين مثل الىخلت واإلاؿافت .19وحؿخػمل ولمت هاهى في الغٍايُاث
للخػبير غً الجؼء مً اإلالُاع مً وخضة اللُاؽ ،وهى ما ٌػاصٌ َىٌ زمـ طعاث بطا ويػذ الىاخضة جلى ألازغي.
فالىاهى هي ؤنغغ وخضة كُاؽ مترًت وحػاصٌ واخض مً ؤلف ملُىن مً اإلاتر ،ؤي واخض مً ملُاع مً اإلاتر ،وٍمثل طلً
ؤصق وخضة كُاؽ مترًت مػغوفت ختى آلان ،والىاهىمتر ٌػاصٌ غكغة ؤيػاف وخضة اللُاؽ الظعي اإلاػغوفت باألهجؿتروم،
وحجم الىاهى ؤنغغ بدىالي  80.000مغة مً كُغ قػغة الغؤؽ ،فهي خلا جلىُت اإلاىمىماث .20وٍمىً ؤن جهف ول ش يء نغير
وصكُم ،ومً هىا ًمىً اللىٌ ؤن مهُلح ٌ Nanotechnologyػجى به جلىُت اإلاىاص مخىاهُت الهغغ.
وجلىُت الىاهى هي جلىُت مؿخدضزت ،مكخلت مً الىاهىمتر ،ال ًىحض حػغٍف مخفم غلُه ختى آلان لهظه الخلىُت ،طلً ألن
الخػاعٍف اإلاُغوخت جسخلف بازخالف َبُػت الخػامل مؼ هظه الخلىُت ،وهظلً جسخلف بازخالف اإلاجاٌ الظي جُبم فُه هظه
الخلىُت.
ٌػض الػالم هىعٍى جاهفِص ي ؤوٌ مً خاوٌ حػغٍف جلىُت الىاهى ،وان طلً غام  ،1974خُث ونفها بإنها "غباعة غً
مجمىغت مً غملُاث الفهل والخيىًٍ والضمج للمىاص غلى مؿخىي الظعاث ؤو الجؼثُاث ."21بػض طلً كام غضص مً الػلماء
والهُئاث واإلاىظماث بمداولت ويؼ حػغٍف قامل لخلىُت الىاهى ،ومً هىا حاء حػغٍفها غلى ؤنها " الخلىُت التي حػُُىا اللضعة
غلى الخدىم اإلاباقغ في اإلاىاص وألاحهؼة التي ؤبػاصها جلل غً  100هاهىمتر وطلً بخهيُػها وبمغاكبتها وكُاؽ وصعاؾت
زهاثهها" .وهظا هى الخػغٍف ألاهثر قمىال وكبىال في ألاوؾاٍ الػلمُت .هما حؿخسضم ولمت الىاهى الخىىىلىجي ؤًًا ،وَػجى
بها جلىُت اإلاىاص اإلاخىاهُت الهغغ ؤو الخىىىلىحُا اإلاجهغٍت الضكُلت ؤو جىىىلىحُاث اإلاىمىاث.22
ب .آليات عمل ثقنية الناهى:
ٌػخمض ؤؾاؽ غمل جلىُت الىاهى غلى بغاصة جغجِب الظعاث لخهيُؼ حؼٍئاث حضًضة طاث مىانفاث حضًضة مدضصة
ومسُِ لها .ومً اإلاػغوف ؤن جغجِب الظعاث في الجؼيء بهىعة مػُىت ٌػُي جلً الجؼٍئت نفاث فيزًاثُت وهُمُاثُت مُػىت،
وؤن هظه الهفاث حػخمض ولُا غلى الترجِب الظي جخسظه الظعاث لدكىُل جلً الجؼثُت ،وؤفًل مثاٌ غلى طلً ؤن حجغ
ألاإلااؽ والفدم هالهما مهىىغان مً الىغبىن ،غير ؤن جغجِب الظعاث في حؼيء ألاإلااؽ ًسخلف غً جغجِب الظعاث في الفدم.
والخانُت التي ًدؿىض بلحها هظا الػلم جخمثل في ؤهه ولما نغغ حجم الخبِباث ػاصث وؿبت اإلاؿاخت الؿُدُت بلى الدجم
والتي وحض ؤنها حؿاغض غلى ؾغغت الخفاغالث الىُمُاثُت ،وهظلً خلُلت بغوػ ؤهبر لبػٌ الظاهغ الفيزًاثُت ،وهظه الخإزيراث ال
جظهغ بالظهاب مً ألاحجام الاغخُاصًت بلى ملُاؽ اإلاُىغو ولىً جظهغ بالىنىٌ بلى ملُاؽ الىاهى.23
ج .أضباب الاهحمام بحقنية الناهى:
24
ًغحؼ الاهخمام الػالمي الىبير بخلىُت الىاهى بلى حملت مً ألاؾباب ،لػل ؤهمها :
 ؤن ظاهغة الخيز الىاهىوي واغضة بىثير مً الخُبُلاث والاؾخسضاماث التي ؾخغير مً اإلافاهُم الخللُضًت للخهِىؼ ،الصختوالػالج ،الُاكت واإلاُاه ،والبِئت ،والتي اؾخُاغذ ؤن جُلم ؾُال مً الخلىُاث ،اإلاىخجاث والخضماث كضعث بدىالي -1
 -2.6جغلُىن صوالع ؾىت  ،2015وزلم ؤهثر مً ؾبػت مالًين فغنت غمل .ومً ألامثلت غلى طلً الخهيُؼ الىُماوي
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اؾخسضام الخجمُؼ الجؼٍئي اإلاهمم ،وغيرها مً الخُبُلاث والاؾخسضاماث ألازغي في الُاكت واإلاػلىماث والفًاء
والغظاء ...بلخ.
 بضاًت الىمىطج الهىاعي الجضًض والدؿىٍم لهظه الخلىُاث .لظلً جًغِ الخيىماث في الضوٌ اإلاخلضمت بكيل مؿخمغوبإؾغع ما ًمىً لخُىٍغ غلىم وجلىُت الىاهى ،وججضع الكاعة بلى ؤن هظه البرامج كض بضؤث جإزظ َغٍلها في هظه الضوٌ
بلىة وؾغغت قضًضجين ،خُث جم ؤلاغالن غجها في الُابان قهغ ؤفغٍل مً ؾىت  ،2001وفي وىعٍا في حىٍلُت مً هفـ
الؿىت ،الهين ؾىت  ،2002والخاًىان في قهغ ؾبخمبر مً ؾىت  .2002ولػل ؤوٌ وؤهم هظه البرامج هي اإلاباصعة الىَىُت
لخلىُت الىاهى التي ؤغلً غلحها في الىالًاث اإلاخدضة في قهغ فُفغي ؾىت .2000
 - 3.Iدور ثقنية الناهى في ثدعيم كفاءة وفعالية الطاقات املحجددة وحماية البيئة:
أ .دور ثقنية الناهى في حماية البيئة:
بن غلىم وجلىُاث الىاهى لها بمياهُاث هبيرة إلصخاح البِئت ومػالجتها مً الخلىر الىاحم غً ألاوكُت الؼعاغُت
ً
ً
حضًضا مً الخلىُاث الىاهىهُت التي حػمل غلى مػالجت البِئت
والهىاغُت وؤلاؾيان وغيرها .فالجؿُماث الىاهىهُت جمثل حُال
وبصخاخها مً الخلىر ولها مجمىغت مً الخلىٌ كلُلت الخيالُف إلاكاول جىظُف البِئت .ؤخض هظه الجؿُماث هي الجؿُماث
غاٌ وبىفـ الىكذ فهي حػُي مغوهت غالُت للخُبُلاث في
الىاهىهُت للخضًض التي لها مؿاخت ؾُذ هبيرة ووكاٍ ؾُحي ِ
اإلاىكؼ .وهىان جىىع هبير مً اإلاىخجاث الىاهىهُت التى ؤزبدذ الخجاعب كضعتها غلى بػالت الخلىر وجىظُف البِئت ،وهظلً فةن
ألاغكُت طاث اإلاؿاماث الىاهىهُت واإلاغشخاث جؼٍل اإلالىزاث مً الىؾِ اإلااجي والغاػي وباإلاثل اإلادفؼاث الىاهىهُت والجؿُماث
الىاهىهُت اإلاغىاَِؿُت حػمل غلى جدلُل اإلالىزاث وبػالتها ،وحؿخسضم جلىُاث الخىنُل الىاهىي لخىنُل الىبؿىالث الىاهىهُت
التي حػمل غلى اللًاء غلى ألاحؿام البُىلىحُت والىُمُاثُت اإلالىزت لألعاض ي الؼعاغُت .25وؤخض ؤهم هظه الخُبُلاث التي
حؿاهم في خماًت البِئت هي:26
 حل مشكل ثلىث املياه :بن خل مكيلت جلىر اإلاُاه الجىفُت بالُغق الخللُضًت باهًت الخيالُف ،وجدخاج بلى غلىص مًالؿىين ،لىً ظهىع جلىُت الىاهى زالٌ الػلضًً اإلاايين ،وجُبُلاتها كضمذ خال إلاػالجت جلً اإلاكيلت الػاإلاُت ،مً
زالٌ خبِباث هاهىهُت مً ؤقباه الفلؼاث وبػٌ الفلؼاث وزهىنا الخضًض طو الخيافا الهفغي الظي ٌؿخسضم في جلىُت
مُاه الكغب واإلاُاه الجىفُت .خُث ٌػمل الخضًض الهفغي بىفاءة غالُت لخىلُت اإلاُاه اإلالىزت ،زهىنا غىضما جهغغ
ؤكُاع طعاث الخضًض ما صون  10هاهىمتر ،فتزصاص هثافتها (ؤي ػٍاصة غضص طعاث الخضًض طاث الخيافا الهفغي) صازل ؾُذ
الخبِبت الىاهىٍت اإلاخىاهُت في الهغغ ،وهظا ما ًًاغف مً وكاَها الىُمُاجي في جسلُو اإلاُاه مً ملىزاتها هما ًلي:
ؤ .باليؿبت بلى اإلاغهباث الهالىحُيُت الػًىٍت الؿامت عابؼ ولىعٍض الىغبىنٌ ،ػمل الخضًض الهفغي غلى جىؿير حؼٍئاتها،
وهؼع اليلىع مجها ،وجدىٍلها بلى مغهباث غًىٍت ؤبؿِ ال جًغ ؤلاوؿان وال بُئخه.
ب .هؼع ألاهسجين مً ؤواؾُض الىتروحين الؿامت ،وٍدىلها بلى هتروحين ًمازل الىتروحين اإلاىحىص في الهىاء الجىي.
ثً .اهؿض الػىانغ الثلُلت اإلاىحىصة في اإلااء ،وزهىنا الؼعهُش الظي ٌؿبب الؿغَان ،وٍدىلها بلى ؤواؾُض غير ياعة.
ؤما في خالت اإلاُاه الجىفُت اإلالىزت فةن ضخ الخضًض طاث الخيافا الهفغي واإلاخىاهُت الهغغٌ ،ؿهل غلحها الخغلغل بلى
صازل اإلاُاه الجىفُت ،وما بن جلخلي باإلاغهباث الػًىٍت اإلالىزت للماء ختى حػمل غلى جىؿير عوابُها ،وجدىلها بلى مغهباث
غًىٍت غير ياعة وطلً باألهؿضة والازتزاٌ لخلً اإلاغهباث.
 ثحلية املياه املالحة :حؿمذ جىىىلىحُا الىاهى بخللُل وؿبت جيالُف جدلُت اإلاُاه بلى  %70باؾخسضامها ؤهابِب الىغبىنالىاهىهُت في نىاغت ألاغكُت همغشخاث حؼٍئُت ،بدُث حؿمذ هظه اإلاغشخاث لجؼٍئاث اإلااء الىلي باإلاغوع مً زاللها،
بِىما جمىؼ حؼٍئاث ألامالح الظاثبت في اإلااء مً اإلاغوع .وجؼصاص فػالُت هظه الُغٍلت بةيافت خبِباث هاهىهُت مً
اإلااغيؿُىم  mgوؤخض ؤواؾُضه ،مً ؤحل كخل الجغازُم والبىخيرًا بن وحضث في اإلااء.
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 ثنقية الهىاء من امللىثاتً :مىً اغخباع الخبِباث الىاهىهُت لثاوي ؤهؿُض الخِخاهُىم  ،TiO2والتي ال جخػضي ؤكُاعها 10هاهى متر بضاًت خل مكيلت جلىر الهىاء ،ألنها حػمل همدفؼاث يىثُت للخسلو مً ؤواؾُض الىتروحين التي جلىر الهىاء
الجىي ،وطلً بخىؿير حؼٍئاتها بلى غاػ ألاهسجين  O2وغاػ الىتروحين  N2نضًلي البِئت ،هما وحؿخسضم هظه الخبِباث
في ؤهؿضة ؤبسغة الؼثبم الهلب ،الظي ال ًلىر الهىاء وال ًاطي ؤلاوؿان ،بيافت بلى طلً حؿخسضم خبِباث ؤهؿُض
الخِخاهُىم التي ال جؼٍض ؤكُاعها غً  50هاهىمتر في حجب ألاقػت فىق البىفسجُت اإلاىحىصة في الًىء ،والتي حؿبب
ػٍاصتها ؾغَان الجلض ،لظا فهي جضزل في بفاغلُت في جدًير مؿخدًغاث الخجمُل ،وزهىنا مغاهم الىكاًت مً
الكمـ ،وملاومت الخجاغُض الىاججت غً الخلضم في الػمغ.
ب.ثطبيقات ثقنية الناهى في مجال الطاقة بصفة عامة
بن جىىىلىحُا الىاهى جىفغ اللضعة غلى حػؼٍؼ اؾخسضام الُاكت في حمُؼ فغوع الهىاغت والاؾخفاصة اكخهاصًا مً بهخاج
الُاكت مً مهاصع مخجضصة .وهظا ما ؾىىضخه فُما ًلي:
أ .مصادر الطاقة :جىفغ جىىىلىحُا الىاهى بمياهاث جدؿين وجُىٍغ الُاكت الخللُضًت (ألاخفىعٍت والىكىص الىىوي)
ومهاصع الُاكت اإلاخجضصة مثل الُاكت الكمؿُت والغٍاح واإلاُاه واإلاض والجؼع والىخلت الخُىٍت .هما ٌؿمذ اؾخسضام
الىاهى الخىىىلىجي ؤو اإلاىاص الىاهىٍت مً الاؾخفاصة اإلاثلى في ػٍاصة غمغ وهفاءة الىظم الخللُضًت اإلاؿخسضمت إلهخاج
البتروٌ والغاػ الُبُعي وؤًًا جللُل الخيلفت وطلً مً زالٌ جُىٍغ خلىٌ الىفِ والغاػ الُبُعي .ؤما باليؿبت
لخىلُض الُاكت الىهغباثُت مً الغٍاح ،فُخم اؾخسضام اإلاىاص الىاهىٍت في جهيُؼ الجؼء الضواع وطلً لخللُل وػهه
وؤًًا ملاومخه للخأول .هما جلػب جىىىلىحُا الىاهى صوعا هاما في مجاٌ بهخاج الُاكت الىهغوباثُت مً الُاكت
الكمؿُت بط حؿاهم في جهيُؼ الخالًا الكمؿُت بجمُؼ ؤهىاغها ،ؾىاء زالًا الؿُليىن ؤو زالًا ألاغكُت الغكُلت ؤو
الخالًا الكمؿُت الخؿاؾت للهبغت .وهى ما ًاصي بلى ػٍاصة الىفاءة وؤًًا كلت الخيلفت ،هما حؿاهم في جهيُؼ
الخالًا الكمؿُت اإلاغهت ؤي اإلاهىػت غلى ؤغكُت بىلُمغٍت.27
ب .ثحىيل الطاقة :جدىٍل مهاصع الُاكت الخللُضًت بلى َاكت ههغباثُت وخغاعٍت ًخُلب ؤكهت كضع مً الىفاءة ،فؼٍاصة
هفاءة مدُاث الُاكت وزانت مدُاث الغاػ التي حػخمض غلى الىكىص ألاخفىعي والُاكت البساعٍت ًمىً ؤن حؿاغض
في ججىب همُاث هبيرة مً اهبػازاث زاوي ؤهؿُض الىغبىن طو الخإزير الًاع غلى البِئت وطلً باؾخسضام جىىىلىحُا
الىاهى في غملُاث الػؼٌ الخغاعي وؤًًا الخماًت مً الخأول .هما ًمىً اؾخسضام ألاغكُت اإلاهىػت مً مىاص هاهىٍت
في غملُاث فهل وجسؼًٍ زاوي ؤهؿُض الىغبىن الىاجج مً مدُاث جىلُض الُاكت التي حػمل بالفدم ،وطلً لجػل
مهمت جىلُض الُاكت جخم بإكل همُت مً غاػ زاوي ؤهؿُض الىغبىن .وٍمىً جىثُف بهخاج الُاكت الىهغباثُت مً الُاكت
الىُمُاثُت غً َغٍم زالًا الىكىص (زالًا ههغوهُمُاثُت).28
ت .ثىسيع الطاقةً :خم فلضان وؿبت مً الُاكت زالٌ غملُت الخىػَؼ الخالُت ،ؤما باؾخسضام اإلاىاص الىاهىٍت فاثلت
الخىنُل الىهغباجي مثل ؤهابِب الىغبىن الىاهىٍت والتي ًمىً ؤن حؿخسضم في اليابالث الىهغباثُت وزُىٍ الىهغباء
فظلً ًللل مً مػضٌ الفلض .غلى اإلاضي البػُضً ،خم بغُاء زُاعاث لىلل الُاكت بُغق الؾلىُت ،غلى ؾبُل اإلاثاٌ،
مً زالٌ الليزع ،واإلاىحاث الضكُلت ؤو الغهين اإلاغىاَِس ي .وجىػَؼ الُاكت الىهغباثُت في اإلاؿخلبل ًخُلب ػٍاصة
هفاءة ؤهظمت الُاكت وجىفير صًىامُىُت جدمُل وػٍاصة بمضاصاث الُاكت مؼ آلُاث ؾػغ مغهت فًال غً بمياهُت حغظًت
مً زالٌ غضص مً اإلاهاصع اإلادلُت للُاكت اإلاخجضصة وٍمىً ؤن حؿاهم جىىىلىحُا الىاهى بكيل خاؾم في جدلُم
هظه الغئٍت.29
ث .ثذشين الطاقة :حؿخسضم جلىُت الىاهى لؼٍاصة مػضٌ جسؼًٍ الُاكت الىهغباثُت في البُاعٍاث واإلاىثفاث الفاثلت .حػخبر
بُاعٍاث ؤًىن الُثُىم بالبضًل ألاهثر وغضا لخىلُض وجسؼًٍ الُاكت الىهغباثُت وطلً بخدؿين كضعة وؾالمت البُاعٍاث.
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وغلى اإلاضي الُىٍل فةن اؾخسضام ؤهظمت لخىلُض وجسؼًٍ الُاكت الهضًلت للبِئت جمثل جُبُلا مهما لخىىىلىحُا
الىاهى .هظلًً ،مىً ؤن ًىسفٌ الُلب غلى الُاكت في اإلاباوي بكيل هبير ،غً َغٍم اؾخسضام مىاص لخسؼًٍ
الخغاعة ،همساػن ؤلامتزاػ باؾخسضام  nanoporous materialsمثل الؼٍىٌ  ،Zeoliteالتي ًمىً جُبُلها في جسؼًٍ
الخغاعة في قبياث الخضفئت اإلاغهؼٍت ؤو في الهىاغت.30
ج .اضحذدام الطاقة :جىفغ جىىىلىحُا الىاهى الػضًض مً ألاؾالُب لخىفير الُاكت وطلً غً َغٍم جدؿين هفاءة
اؾخسضام الُاكت وججىب اؾتهالن الُاكت غير الًغوعي .ومً ألامثلت غلى طلً الخض مً اؾتهالن الىكىص في
الؿُاعاث مً زالٌ مىاص البىاء زفُفت الىػن غلى ؤؾاؽ  ،nanocompositesوالخدؿين في غملُت اختراق الىكىص
بةيافت بػٌ اإلاىاص الىاهىٍت ،اؾخسضام وجهيُؼ اإلادغواث واإلاغهباث مً مىاص هاهىٍت ؤزف وػها ما ًجػلها ؤكل
اؾتهالوا للىكىص مثال.31
ج.دور ثقنية الناهى في ثدعيم بعض مصادر الطاقات املحجددة
مً الفىاثض البُئُت لخلىُت الىاهى ،ؤهه لها جإزير غظُم غلى بهخاج الُاكت الىظُفت ،فاألبدار الجاعٍت حؿتهضف
ً
الاؾخفاصة مً اإلاىاص الىاهىٍت ألغغاى جخًمً زالًا قمؿُت ؤهثر هفاءة ،وؤًًا زالًا وكىص غملُت وهظلً بُاعٍاث نضًلت
ً
للبِئت ،وجخمثل ؤهثر مكغوغاث جلىُت الهغاثغ جلضما ،جلً اإلاغجبُت بمجاٌ الُاكت وغملُاث الخسؼًٍ والخدىٍل وجدؿِىاث
الخهيُؼ ،وفُما ًلي ؾىدىاوٌ بػٌ مً مهاصع الُاكت اإلاخجضصة التي ؾاغضث جلً الخلىُت في جدضًثها وهى َاكت الكمـ،
32
وَاكت الغٍاح ،والُاكت الهُضعوحُيُت وطلً غلى الخفهُل الخالي:
 الطاقة الشمطية :ؾاص الاغخلاص مؼ بضاًت اللغن الػكغًٍ بإن ألاحهؼة اللاثمت غلى ؤلالىتروهُاث الىاهىٍت ؾخمىً مًجهيُؼ اإلاؼٍض مً الخالًا الكمؿُت ،باإليافت بلى ؤهه ؾُيىن لها غظُم ألازغ في مىاحهت مخُلباث الُاكت الػاإلاُت.
وؤنبذ آلان مً اإلامىً بفًل هظه الخلىُت جدؿين ؤصاء الخالًا الكمؿُت اإلاػخمضة غلى ؤقباه اإلاىنالث لُهبذ باإلميان
الاغخماص غلحها همهضع مىاؾب لخىلُض الُاكت الىهغبُت مً ؤقػت الكمـ بىفاءة جدىٍل غالُت .اؾدبضلذ جلىُت الىاهى
اإلاىاص قبه اإلاىنلت بسالًا قمؿُت مً مىاص غًىٍت عزُهت وهفاءة ؤغلى .حؿخُُؼ ؤلىاح الخالًا الكمؿُت اإلاُلُت بمىاص
هاهىٍت مً جىفير َاكت بملضاع  ،220 Wattوهي كُمت ؤغلى بثالزت مغاث مً اللُمت التي هدهل غلحها مً الخالًا الكمؿُت
الخللُضي .وؤوٌ همىطج غملي للىىع الجضًض مً الخالًا الكمؿُت جم جغزُهه لالؾخسضام ،كاصع غلى جؼوٍض َاكت بملضاع
33
 1500 DDCحػغف هظه الخالًا باؾم  Nanosolarوهى اؾم الكغهت التي جيخج هظه ألالىاح.
هما ًخم جُبُم جلىُت الىاهى في مجاٌ الُاكت الكمؿُت غً َغٍم صمج حؼٍئاث الىاهى في لىخاث الؿُليىن مً زالٌ
َبلت عكُلت للخالًا الكمؿُت ،وحؿخسضم في طلً ؤؾُىاهاث مجىفتـ ؤهابِب الىاهى ـ وهى غباعة غً (الفىليرًىاث ،الفًت،
وجلىعٍض الياصمُىم ،وزاوى اهؿُض الخِخاهُىم) .وطلً لؼٍاصة هفاءة ألالىاح الكمؿُت في امخهام مىحاث مسخلفت مً الًىء
وهظا ما ًميزها غً غيرها مً ؤلىاح الكمـ الاغخُاصًت ،وبمػجى ؤزغ فةن ؤلىاح الخالًا الكمؿُت اإلاػخمضة غلى الىاهى
الخىىىلىجي جهىؼ مً زالٌ قغاثذ مً اإلاىاص الىاهىٍت مخُىعة ،ومُػمت بىلاٍ حػمل بخلىُاث الفيزًاء الىمىمُت وحؿمى
بازخهاع (هلاٍ اليىاهخم  ،)QDومً اإلاخىكؼ ؤن ًخًاغف ما جيخجه زالًا الكمـ مً الىهغباء ،وحػخبر هظه الىلاٍ هي مىاص
مخىاهُت الهغغ جإحى مً الغنام والؿُلُيُىم الياصمُىم ،ؤي ال ًخػضي كُغ الىلُت ؤحؼاء مً البلُىن مً اإلاتر.
وفي هظا الهضص غغى الػالم ألامغٍيي العي واػماعؾيي عثِـ مغهؼ ؤبدار الخالًا الكمؿُت في وػاعة الُاكت ألامغٍىُت
الاججاهاث الخضًثت الؾخسضام الىاهى الخىىىلىجي ومىاص حضًضة في جهيُؼ الخالًا والتي جلفؼ بالىفاءة مً وؿبت  %5بلي %6
34
بلي خىالي  .%60 -50وبغغى الخىحُه ألاوجىماجُيي للخالًا الىهغويىثُت الكمؿُت لؼٍاصة هفاءة الُاكت وجىفيرها.
هما جمىً فغٍم مً الباخثين الؿػىصًين بلُاصة الػالم الفيزًاجي ألامغٍيي الفلؿُُجي ألانل مىير هاًفت مً جُىٍغ زالًا
قمؿُت باؾخسضام جلىُت الىاهى الخىىىلىجي ،واهدكف الفغٍم الظي قاعن فُه باخثىن مً حامػت ؤلُىىي ألامغٍىُت ؤهه غىض
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ويؼ غكاء عكُم للغاًت مً صكاثم الؿُليىن اإلاجهغٍت في صازل الخالًا الكمؿُت الؿُلُيىهُت ،جؼصاص الُاكت الخدىٍلُت لخلً
الخالًا بكيل هبير جؼٍض غً  %60غلى هُاق ألاقػت فىق البىفسجُت وبيؿبت جهل بلى  %10غلى هُاق الًىء اإلاغجي.35
وَػمل خالُا فغٍم مً الػلماء ألاجغان ،ميىن مً  10مسخهين ،بغثاؾت ألاؾخاط في حامػت ؤجاجىعن ،البروفِؿىع ؤومُض
صمير ،غلى جُىٍغ اإلاكغوع ،الظي ًدمل اؾم «الجُل الجضًض مً بلىتروصاث (اللُب الىهغباجي) مغهبت هاهىٍت مً ؤحل زالًا
قمؿُت مؼوصة بجؿُماث الىمىمُت (مثل ؤلالىتروهاث ؤو الىتروهاث ؤو الفىجىهاث)  ،إلهخاج ؤلىاح َاكت قمؿُت مخُىعة،
طاث كضعة غالُت غلى جىلُض الىهغباء ،بخلىُت الىاهى ،خُث ًمىً للمتر الىاخض مجها ،بهخاج ما جيخجه ؤلىاح َاكت قمؿُت،
ً
جهل مؿاختها ملُىن متر مغبؼ ،وطلً اهُالكا مً الخاحت اإلاتزاًضة للُاكت ،مً مهاصع هظُفت ومؿخضامت.
والهضف ألاؾاس ي للمكغوع ،جإمين جىلُض الىهغباء مً الُاكت الكمؿُت ،غبر حكىُل حُل حضًض مً ؤلالىتروصاث ،فهم
ًسُُىن إلهخاج ؤلىاح ؤهؿُض مػاصن ،مغُاة بجؿُماث همىمُت ،همىاص قبه مىنلت ،ال جخجاوػ ؤحجامها حجم الظعة ،بضٌ
اؾخسضام ؤلىاح جللُضًت حؿخسضم في جىلُض الىهغباء مً الُاكت الكمؿُت.
والظي ٌؿاه م في جإمين جىلُض الىهغباء مً ؤلىاح َاكت قمؿُت ،مغُاة بجؿُماث الىمىمُتً ،بلغ مؿاختها مترا مغبػا
واخضا ،بمػضٌ ما جيخجه ؤلىاح َاكت قمؿُت ،جهل مؿاختها  100هىخاع ،في الىكذ الغاهً .فهظا الىىع مً اإلاىاص ،ؾُدُذ
بمياهُت بهخاج وجدىٌ هبير ،في مؿاخاث نغيرة ،ألنها مهىىغت بخلىُت الىاهى ،وحػخبر هظه اإلاىاص زالًا قمؿُت مً الجُل
36
الثالث ،وٍمىً لها زفٌ اإلاؿاخت التي هدهل مجها غلى ؤلاهخاج ،مً ملُىن متر مغبؼ ،بلى متر مغبؼ.
 طاقة الزياح :غىض الخضًث غً َاكت الغٍاح باؾخسضام الىاهىث هىىلىجي فةهىا هجض ،ؤن هظه الخلىُت ؾاهمذ في جهيُؼً
جغبِىاث عٍاح مخلضمت حضا ،كابله للخػضًل وؾغَػت الترهُب ،لضعحت ؤن جىعبين عٍاح واخض مػضٌ بهظه الخلىُت ؤهثر كىة
مما وان ٌػاصله مىظ غلضًً ؾابلين ،وكض جم عبِ هظه الخلىُت بمدُاث الغٍاح مً زالٌ اؾدبضاٌ ألالُاف الؼحاحُت ؤو
ألاإلاىهُىم اإلاؿخسضمت في عَكت الخىعبين اإلاىلض للُاكت الىهغباثُت بإهابِب الىغبىن الىاهىٍت ،وهى غباعة غً ؤؾُىاهاث
مهىىغت مً طعاث الىغبىن ؾمىها ؤعق بػكغة آالف مً الكػغ البكغي ،لها زهاثو ههغباثُت فغٍضة مً هىغها .هما
ؾاهمذ جلً الخلىُت في الخغلب غلى اإلاػىكاث اإلاخػللت باالخخيان في التربِىاث ،بمػالجتها مً زالٌ حصخُم اإلاغاوح بمىاص
هاهىٍت ،وَالء اإلاغاوح بمىاص مخىاهُت في الهغغ مًاصة للماء لخفاصي الظغوف اإلاىازُت الهػبت والجلُض والغَىبت ،هما
اؾخسضمذ ؤحهؼة اؾدكػاع للخىبُه غً ؤغُاٌ هظام التربِىاث.
 طاقة الهيدروحين :كام الػلماء غام  2005بجامػت جىعهخى بخُىٍغ حؼٍئُت هاهىٍت كابلت للغف غلى الؿُذ ،جدىٌالهُضعوحين في اللخظت بلى مجمؼ للُاكت .وحػض اؾخسضام ؤهظمت الُاكت الىاهىٍت ؤهثر نضاكت للبِئت ،بط جمثل بخضي
هماطج الُاكت الهضًلت للبِئت في اؾخسضام زلُت وكىص حكخػل بىاؾُت الهُضعوحين ،والتي جيخج بهىعة مثالُت مً
الُاكاث اإلاخجضصة ،ولػل ؤفًل ماصة هاهىٍت مؿخسضمت بسلُت الىكىص جخمثل في اإلادفؼ اإلايىن مً حؼٍئاث اإلاػاصن
الىبُلت (مثل الهلُىم والىُىن ....وغيرها) اإلاضغىمت بالىغبىن طاث كُاؾاث 1ـ 5هاهىمتر ،وجدخىي اإلاىاص اإلاىاؾبت لخسؼًٍ
الهُضعوحين غلى غضص ضخم مً اإلاؿام الىاهىٍت الهغيرة ،ومً زم ًخم الاؾخفاصة مً الػضًض مً اإلاىاص الىاهىٍت ومجها
ألاهابِب الىاهىٍت .هما كض حؿاهم جلىُت الىاهى في ػٍاصة جللُو اإلالىزاث اإلاىبػثت مً مدغن الاختراق مً زالٌ اؾخسضام
مغشخاث اإلاؿام الىاهىٍت .وباؾخسضام الىتروصاث مهىػت مً جغاهُب هاهىٍت ومدفؼاث يىثُت وؤغكُت هاهىٍت ؤنبدذ
زالًا الىكىص جخمخؼ بىفاءة جدىٍل الهُضعوحين وألاهسجين بلى ههغباء .خُث جمىىذ قغهت  Schunk Bahnألاإلااهُت مً
بهخاج زالًا وكىص جخيىن مً ؤلىاح زىاثُت اللُبُت كاصعة غلى بهخاج الُاكت الىهغبُت ً.مىً اؾخسضامها لدكغُل ألاحهؼة
الىهغبُت في اإلاؿدكفُاث وؤحهؼة الىمبُىجغ وؤحهؼة الجىاٌ في خالت الُىاعت.
 الىقىد الحيىي :في الؿىىاث ألازيرة ظهغث كًُت الىكىص الخُىي وغالكخه بتهضًض باألمً الغظاجي في الػالم ،وغىضماُ
حؿخسضم اإلادانُل في بهخاج الىكىص الخُىي ،فةن ؤوٌ ؤزغ مباقغ لظلً ًخمثل في جللُو الىمُاث اإلاخاخت مً ألاغظًت
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والػلف .وٍفض ي طلً بضوعه بلى اعجفاع في الاؾػاع واهسفاى في الُلب غلي ألاغظًت مً حاهب الفلغاء 37 .ومً ؤحل
الخللُل مً هظه الؿلبُاث اإلالغوهت باؾخسضام الىكىص الخُىي جم بصزاٌ جلىُت الىاهى في اإلاجاٌ الؼعاعي وهى ما ٌؿمى
 Agro-Nanotechnologyللمؿاهمت في ػٍاصة ؤلاهخاج وخفظ ألاغظًت وميافدت آلافاث الخكغٍت وؤالواعوؾاث وعنض
ؤماهً جىاحض ؤلاناباث الخكغٍت صازل الخلىٌ الؼعاغُت وجللُل الفلض في اإلادانُل الؼعاغُت وجىلُت التربت مً الػىانغ
الثلُلت التي حػُم امخهام الىباجاث للػىانغ الغظاثُت واإلااء هما حؿاغض في جىلُت اإلاُاه مً اإلاىاص الثلُلت الػاللت بها
بهىعة جفىق غملُت الخىاضح الػىس ي وبكيل ؤكل في الخيلفت.
وخضًثا ،ؤمىً اؾخسضام اإلاىاص الىاهىٍت في الدؿمُض الؼعاعي هبضًل فػاٌ لألؾمضة الخللُضًت وبإؾػاع جىافؿُت وبىمُاث
ؤكل هما ًمىً جسؼٍجها لفتراث ؤَىٌ هدُجت زباتها الػالي جدذ الظغوف اإلاسخلفت؛ هما جضزل في غملُت مػالجت بػٌ
اإلاىخجاث الثاهىٍت ألاكل ؤهمُت مً الىاخُت الاكخهاصًت مً زالٌ ما ٌؿمى  bioprocessing Nanoوالىكاًت مً ألامغاى
الخكغٍت واإلاؿبباث اإلاُىغوبُت مً زالٌ حػؼٍؼ صفاغاث الىباجاث بالخػضًل الجُجي صازل الخلُت الىباجُت فُما ٌؿمى
Nanogenentic Modifiedؤو الخػضًل في ؤقياٌ اإلابُضاث لجػلها مغهباث ؤهثر فاغلُت وؤكل يغعا وؤوؾؼ اهدكاعا فُما ٌؿمى
Nanocidesهما ًمىً جسلُم اإلاىاص الىاهىٍه مً بػٌ الىباجاث مما ًللل ؤيغاعها غلى ؤلاوؿان وٍللل مً جيلفت اؾخسالنها
38
مثل اؾخسالم الؿلُيا طاث البيُت الىاهىٍت مً كل ألاعػ.
هما َىعث مجمىغت قغهت فُلبـ مىخج ًجمؼ بين الخلىُت الخللُضًت مؼ جلىُت الىاهى حػغف باؾم فغن الخُب .وفي مػظم
الضوٌ الىامُت الػاٌ الىثيرون ٌػخمضون غلى الخُب في بغضاص الُػام ،وهثير مً ألاشخام ًخػغى الهبػار الضزان الًاع
الىاجج مً اختراق الخُب الخكب .وهدُجت لظلً ًلضع بدىالي ملُىن وههف في الضوٌ الفليرة ًمىجىن بؿبب الغاػاث الؿامت
اإلاىبػثت مً ؤماهً الاختراق.
بن اإلاىكض الخىىىلىجي الجضًض مجهؼ به مىلض ههغوخغاعي بخلىُت الىاهىً ،يخج جُاع ههغبي مً خغاعة الاختراقٌ .ؿخسضم
الخُاع الىهغبي الىاجج في جدغًٍ الهىاء لُدؿً غملُت اختراق الخكب .وبهظه الُغٍلت ًلل اؾتهالن الخُب وهظلً جىػضم جلغٍبا
الغاػاث اإلاىبػثت بيؿبت  %81هظا بالخإهُض ًىػىـ غلى صخت اإلاؿخسضمين وٍىفغ اؾتهالن ألازكاب.
 طاقة الهيدروحينٌ :كهض الػالم بؿبب الخُىع الخىىىلىجي اإلادؿاعع والصة مهضع حضًض للُاكت ؾُػُض نُاغت قيلالخًاعة ؤلاوؿاهُت غلى وحه ألاعى وهى جىلُض الُاكت مً الهُضعوحين الظي ؾُهبذ الىكىص ألابضي الظي ال ًىفظ غبر
39
الػهىع ،وهى غىهغ ال ًيخج غً اختراكه ؤي اهبػازاث ياعة بالبِئت.
 - IIالطريقة واألدوات :

اكخًذ َبُػت الضعاؾت الخالُت اؾخسضام اإلاىهج الىنفي الخدلُلي والظي ؾِخم مً زالله بللاء الًىء غلى ماهُت ول مً
الُاكاث اإلاخجضصة وجلىُت الىاهى والاإلاام بمسخلف اإلافاهُم اإلاخػللت بها ،ومً زم جدضًض الضوع الظي ًمىً ؤن جلػبه جلىُت
الىاهى جىىىلىجي هألُت حؿاهم في جضغُم هفاءة وفػالُت الُاكاث غمىما والُاكاث اإلاخجضصة زهىنا ،بيافت بلى صوعها في
خماًت البِئت.
 -IIIالنتائج ومناقشتها :

جىنلذ الضعاؾت بلى الػضًض مً الىخاثج مً ؤهمها:
 حػض جلىُت الىاهى مً ؤهم ما جىنل بلُه الػلم الخضًث ،خُث يهخم غلىم الىاهى بالبدث في زىام اإلااصة ومػالجتها غلىاإلالُاؽ الظعي والجؼٍئي.
 ًمىً اؾخسضام الىاهى جىىىلىجي في الػضًض مً اإلاجاالث وال ؾُما اإلاجاٌ الُاكىي ،وطلً إلاا لهظه الخلىُت مً كضعة غلىفهم اإلاكاول والخهضي لها غلى غىض اإلاؿخىي الجؼٍئي والظعي للماصة بكيل اكخهاصي ومؿخضًم.
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 حؿاغض جلىُت الىاهى جىىىلىجي في يمان بمضاصاث الُاكت غلى ألامض البػُض وطلً مً زالٌ مً جُىٍغ مهاصع الُاكتالخالُت بإغلى هفاءة ومغاغاة البِئت واهدكاف مهاصع حضًضة وجُىٍغها ،وػٍاصة هفاءة جدىٍل الُاكت مً نىعة بلى
ؤزغي ،وجللُل الفلض في الُاكاث الىاش ئ غً الىلل مً اإلاهضع بلى اإلاؿخػمل الجهاجي ،وػٍاصة هفاءة جسؼًٍ الُاكت
ً
وؤزيرا اؾخػمالها في الخُبُلاث اإلاسخلفت بإهبر كضع مً اإلاغوهت والىفاءة ،وجللُل
الؾخػمالها لألغغاى اإلاسخلفت،
اؾتهالهها.
 بن ؤهمُت اؾخسضام جلىُت الىاهى في مجاٌ الُاكت اإلاخجضصة جىمً في حػؼٍؼ جلىُاث جىلُض الُاكت مً مهاصع غير جللُضًتوغير كابلت لالؾدىفاص مثل َاكت الكمـ والغٍاح.
 حػخبر الُاكت الىاهىٍت َاكت نضًلت للبِئت بسالف باقي ؤهىاع الُاكاث ،فالخلىُاث الىاهىٍت حػمل غلى خماًت البِئتومػالجتها مً الخلىر وبإكل جيلفت ممىىت.
 -IVالخالصة:

ًخبن حلُا مً زالٌ ما جلضم ؤن لحقنية الناهى أهمية بالغة في مجال الطاقات املحجددة ،خُث جىمً جلً ألاهمُت في
حػؼٍؼ وصغم جلىُاث وجىىىلىحُا جىلُض الُاكت مً مهاصع غير جللُضًت وغير كابلت للىفاط مثل الُاكت الكمؿُت وَاكت
الغٍاح...الخ .هما حؿاهم في جللُو اؾتهالن الُاكت وػٍاصة هفاءتها ؤلاهخاحُت بيافت بلى وىنها جلىُت نضًلت للبِئت ،خُث
جطمح هذه الحقنية بحماية البيئة وجعشيش الاضحدامة البيئية ،وطلً مً زالٌ بما بهخاج مىاص هاهىٍت غير مًغة بالبِئت ؤو
بصخت ؤلاوؿان ،ؤو بهخاج مىخجاث هاهىٍت جىفغ خلىال إلاكاول البِئت.
وفي يىء ما ؾبم ،جىص ي الضعاؾت ب:
 يغوعة اؾخػاهت ؤصخاب اللغاع في كُاع الُاكت بهفت غامت والُاكاث اإلاخجضصة بهفت زانت بالخبراء في جلىُت الىاهىلًمان جىافغ اللضعاث البكغٍت واإلااؾؿُت الالػمت.
 بوكاء آلُاث وَىُت وبكلُمُت للخػاون في مجاٌ جهيُؼ هظـم ومػـضاث الُاكـت اإلاخجضصة اإلاخُىعة بما ًدلم الخيامل بينمسخلف اللُاغاث لؿض الفجىة الخىىىلىحُت بين الضوٌ.
 حػؼٍؼ البدث الػلمي وهلل اإلاػغفت وجىَُجها مً زالٌ بكامت مغاهؼ بدث بين الجامػاث واإلاغاهؼ البدثُت اإلادلُت والػاإلاُتللخهىٌ ومخابػت مؿخجضاث ما ًخم الخىنل له في غلم جلىُاث الىاهى في مجاٌ الُاكاث اإلاخجضصة.
 غلض صوعاث جيىٍيُت وجضعٍبُت إلَاعاث ومهىضس ي كُاع الُاكت خىٌ ؤهمُت جلىُت الىاهى وهُف الاؾخفاصة مجها في جفػُلألاصاء الُاكىي.
 اإلحاالت والمراجع :1شنيب صورية ،عريوة زلاد ،االستثمار يف الطاقات البديلة يف اجلزائر واقع وأفاق ،رللة التنمية واالقتصاد التطبيقي– جامعة ادلسيلة -العدد  02 -سبتمرب ، 2017ص.156 :
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:ملخص
سهم أن الخٖلٌت الخاسٍخُت حلخبر مً أهم اإلابادب التي حلخمذ كليها اإلاداظبت في كملُت الُِاط لِذستها كلى جمثُل الىاُم الٌللي
 ئال أن كُىبها جـهش بلذ مشوس،ٗ وهي لِعذ مىطم ؼٗ في دُتها وصختها لخـت الآدعاب أو الخمل،٘للخذر وُذ وُىكه لخـت الخباد
 خاصت في جُُِم ألاصى٘ الثابخت، الزي ًىدشي ُلُلً أو ٓثحراً كً ُُمخه الخالُت، ئر جصبذ الُِمت اإلاسجلت ؼِئاً مً اإلااض ي،ًالضم
 بذأث الهُئاث اإلاداظبُت الذولُت بالبدث كً بذًل،ٗ وهدُجت لزل،واإلاالُت بُِمها الخُُِِت التي حلٕغ خُِِتها في الىُذ الخالي
 ومً هىا جم الخدىً٘ مبذأ حذًذ ًمُل ئلى الىاُلُت في جُُِم،لخوؼُت الثوشاث الىاججت كً جؼبُّ مبذأ الُِاط بالخٖلٌت الخاسٍخُت
ألاصىً٘ ًوهى مبذأ الُِمت اللادلت الزي أصبذ أظاظاً ومُِاظاً هاماً للكتراي وللُِاط ولإلًصاح كىذ اإلالالجت اإلاداظبُت لللملُاث
.)IAS/IFRS(  وٍـهش رلٗ حلُا في بلع ملاًحر اإلاداظبت الذولُت،اإلاالُت
... الخٖلٌت الخاسٍخُت، اإلالاًحر اإلاداظبُت الذولُت، الُِمت اللادلت، الُِاط اإلاداظبي:الكلماث املفخاحيت
ً M41:JEL تصنيف
Abstract :
It's well known that the historical cost is one of the most important principles on which they
depend on accounting measurement process for their ability to represent the actual reality of the
event and the time of occurrence for the moment exchange, which is accuracy and validity in the
moment of the acquisition or acquisitions, but that its Defects appear with the passage of time.
As a result of this Defects, the International accounting institutions started searching for an
alternative to cover the gaps resulting from the application of the principle of measurement at
historical cost . That's what made it necessary to switch to a new principle tends to realism in the
valuation of assets which the principle of fair value, which became the basis and an An important
tool to measure for the recognition and disclosure when the accounting treatment of financial
operations, and clearly demonstrates it in some standards accounting International (IAS / IFRS).
Keywords: Accounting measurement, fair value, international accounting standards, the historical
cost..
classification (jel), M41
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جمهيدً :
في أواةل العبلُيُاث مً الِشن اإلااض ي اهؼلِذ بلع الجهىد واإلاداوالث لىطم أظغ دولُت إلاهىت اإلاداظبت أدث جذسٍجُا ئلى وؽىء
ما ٌلشي بملاًحر اإلاداظبت الذولُت لخٖىن اإلاشؼذ في جدذًذ الؼشَ اإلاىاظبت لُِاط ألاخذار اإلاالُت وكشطها وؤلاًصاح كنها في الِىاةم
ئصذاس وجؼىٍش ملاًحر اإلاداظبت الذولُت كلى كاجّ مجلغ ملاًحر اإلاداظبت الذولُت ومً ُبل لجىت اإلالاًحر
ً
اإلاالُت .وجِم معإولُت
اإلاداظبُت الذولُت الزي ٌععي مً خل٘ هزه اإلالاًحر ئلى جدُِّ الخىاًّ في اإلاماسظاث اإلاداظبُت كلى اإلاعخىي الذوليً.
ومً بحن اإلاىاطُم التي كملذ ملاًحر اإلاد اظبت الذولُت كلى ملالجتها حلذد بذاةل الُِاط اإلاداظبي باكخباس الُِاط أخذ الىؿاةٍ
ألاظاظُت للمداظبتًٖ .ل بذًل ظىي ًإدي ئجباكه للىصى٘ ئلى هخاةج مخخلٌت لللىاصش اإلاداظبُت في الِىاةم اإلاالُت وبالخالي اخخلي
الِشاساث اإلاخخزة مً ُبل معخخذمي الِىاةم اإلاالُت باخخلي ػشٍِت الُِاط اإلاعخخذمت ،وحلخبر الخٖلٌت الخاسٍخُت مً أهم اإلابادب
اإلاداظبُت إلاا لها مً دسحت مىزىُُت كالُت أٓثر مً أي أظاط آخش للُِاط ،ولًٕ مم جؼىس اللىإلات الاُخصادًت وألاظىاَ اإلاالُت
اللاإلاُت وجضاًذ كذد وحجم الؽشٔاث اإلاخلذدة الجيعُاث صادث خاحت معخلملي الِىاةم اإلاالُت ئلى مللىماث مٌُذة وملةمت حعاكذهم
كلى اجخار ُشاساتهم أٓثر مً الخٖلٌت الخاسٍخُتً.
ًأصبذ مً الظشوسي الخىحه ئلى ملةمت اإلاللىمت التي جىًشها اإلاداظبت أٓثر مً مذي مىزىُُتها لزلٗ جم الخىحه هدى الُِمت
اللادلت ومم ئصذاس مجلغ ملاًحر اإلاداظبت الذولُت لبلع اإلالاًحر اإلاداظبُت التي جىاولذ الُِمت اللادلت أصبذ مً اإلاهم الاهخِا٘ ئلى
الُِاط بالُِمت اللادلتً.
وكلى طىء ما ظبّ هؼشح ؤلاؼٖالُت الخالُتً:
ما مذي أهمُت مذخل الُِمت اللادلت في الُِاط اإلاداظبي في ؿل ملاًحر اإلاداظبت الذولُت ؟
أهميت البحث:
اإلاماسظاث
ً
لِذ كملذ اإلالاًحر اإلاداظبُت الذولُت كلى جىحُه ألاهـمت اإلاداظبُت في مخخلٍ الذو٘ هدى الاوسجام والخىاًّ في
اإلاداظبُت مما ًخؼلب اظخخذام أظلىب ُُاط ًٖىن مشن وٍخلءم مم ٔل اإلاخوحراث وٍدِّ في هٌغ الىُذ مبذأ اللذالت في الُِاط
اإلاداظبي ،لزا هشي جىحه اإلالاًحر اإلاداظبُت الذولُت ئلى جلفي كُىب الُِاط بالخٖلٌت الخاسٍخُت مً خل٘ اظخخذام أظلىب حذًذ ٌعمى
الُِاط بالُِمت اللادلت ً.
أهداف البحث:
يهذي هزا البدث ئلى ئبشاص أهمُت الُِاط بالُِمت اللادلت في ؿل ملاًحر اإلاداظبت الذولُت في الىُذ الشاهً ٓبذًل للملُت الُِاط
بالخٖلٌت الخاسٍخُت ورلٗ مً خلً٘:
 الخلشٍٍ بمخخلٍ اإلاٌاهُم اإلاخللِت بالُِاط بالُِمت اللادلت. أظباب الخدى٘ مً الُِاط بالخٖلٌت الخاسٍخُت للُِاط بالُِمت اللادلت. ؤلاػاس الخؼبُِي للُِمت اللادلت في ؿل ملاًحر اإلاداظبت الذولُت.مىهج البحثُ :صذ ؤلاخاػت بمخخلٍ حىاهب البدث وؤلاحابت كلى ئؼٖالُت البدث  ،وجماؼُا مم اإلاىاهج اإلالخمذة في الذساظاث
الاُخصادًت اكخمذها كلى اإلاىهج الاظخيباػي ورلٗ باجباق ألاظلىب الىصٌي الخدلُلي ،بهذي وصٍ وجدلُل مخخلٍ الجىاهب الىـشٍت
للمىطىق وٓزا كشض مخخلٍ الخؼبُِاث اإلاخللِت بلملُت الُِاط بالُِمت اللادلت ً.
ومً أحل ؤلاإلاام بجىاهب هزا البدث كمذها ئلى جِعُمه ٓما ًليً :
 -1ماهُت الُِمت اللادلتً
 -2ؤلاػاس الخؼبُِي للُِمت اللادلت في ؿل ملاًحر اإلاداظبت الذولُت
ا
أول :م ـاهـ ـيت الليم ـت العـ ـادلت
حلذ الُِمت اللادلت مً بحن بذاةل الُِاط اإلاداظبي التي حوؼي الثوشاث الىاججت كً جؼبُّ الخٖلٌت الخاسٍخُت وسهم مضاًاها ئال
أنها لم حعلم مً الاهخِاد مً ُبل اإلاهىُحن ،خُث جمدىسث هزه الاهخِاداث خى٘ صلىبت جِذًش الُِمت اللادلت لبلع بىىد ألاصى٘
ٔاإلامخلٖاث الاظدثماسٍت وبلع بىىد الالتزاماثً.
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 -Iمفهىم الليمت العادلت
ال حذا٘ في أن مٌهىم الُِمت اللادلت ُذ هِل الىـشٍت اإلاداظبُت الخِلُذًت ئلى آًاَ وأػش حذًذة ،وأخذر حوُحرا ؼامل في بيُت
البُاهاث اإلاالُت ومذلىالتها ئلى احل ػىٍل .ؤان رلٗ هخاحا للخؼىساث الخاصلت كلى الىـشٍت اإلاداظبُت خل٘ اللِىد الثلزت ألاخحرة التي
هطجذ وجم بلىستها في اإلالاًحر اإلاداظبُت الذولُت اإلاخللِت بالُِمت اللادلت التي وطلذ مىطم الخؼبُّ في بذاًت ألالٌُت الثالثتً.
 .1.Iحعريف الليمت العادلت :لِذ حلذدث الخلاسٍٍ التي أكؼُذ إلاٌهىم الُِم اللادلت ومً أهمها:
 حلشي الُِمت اللادلت لألصل كلى أنها رلٗ اإلابلى الزي ًخم بىاظؼخه بُم أو ؼشاء ألاصل مً خل٘ كملُت جبادلُت خُُِِت بحن أػشايمؼللت وساهبت في الخباد٘ ،بلُذا كً ؿشوي الخصٌُتً.1
 هي اإلابلى الزي ًخم الاجٌاَ كلُه الظدبذا٘ اإلاىحىداث (بُم) ًأو حعىٍت (دًم) مؼلىباث بحن ػشًحن كلى ئػلق وسهبت ولِعىا رويمصلختً.2
 عرف معيار املحاشبت ألامريكي ركم ( )101الُِمت اللادلت كلى أنها ُُمت جباد٘ ألاصل في كملُت جبادلُت خُُِِت بحن أػشاي ساهبت فيالخلامل ،دونً أن جٖىن هزه اللملُت في خاالث الخصٌُت أو البُم الجبريً.3
 حعريف الليمت العادلت حصب املعيار  :IAS13أصذس مجلغ ملاًحر اإلاداظبت الذولُت (ماي  )2011ملُاس ئكذاد الخِاسٍش اإلاالُت الثالثكؽش ( )IFRS13بلىىان ُُاط الُِمت اللادلتُ ،ذم هزا اإلالُا س حلشٌٍا حذًذا للُِمت اللادلت وٍدل مدل اإلالاًحر الٌشدًت في مخؼلباث
ُُاظها كىذ ملالجت كىاصش الِىاةم اإلاالُت ٓ،ما ٌلخبر هزا اإلالُاس ٓاػاس جصىسي للخُُِم بالُِمت اللادلت وَلشي ملُاس ئكذاد الخِاسٍش
اإلاالُت الثالث كؽش الُِمت اللادلت كلى أنها 4:العلش الزي ظِخم اظخلمه لِاء بُم أصل ،أو دًله لِاء جدىٍل التزام في كملُت مىـمت بحن
مخلاملي العىًَ في وُذ الُِاط.
وٍخؼلب مً اإلاإظعت كىذ ُُاظها للُِمت اللادلت أن جأخز في الخعبان خصاةص ألاصل أو الخصم مدل الُِاط ،جُُِم أظاط
اإلالةم للُِاطً ،وهزا ًُما ًخص ألاصىً٘ هحر اإلاالُت ،العىًَ ألاظاس ي لألصل أو الالتزام ،جُُِم الخِىُاث اإلالءمت للُِاط مم ألاخز بعي
الاكخباس مذي جىًش اإلاللىماث اللصمت في العىَ ألاظاس ي .ألن اإلاؽاسٓحن في العىَ ٌلخمذون كلى هزه الخصاةص كىذ الُِام بلملُت
الُِاط.
ٓما ًِذم هزا اإلالُاس زلر ػشًَ معخلملت في جدذًذ الُِمت اللادلتً:
َ اإلالاملث الزي ٌؽمل أصى ً٘
ي الىاججت كً ظى ً
. طريلت الصىق :حعخلمل هزه الؼشٍِت ٔل مً ألاظلاس واإلاللىماث اإلالةمت ألاخش ً
والتزاماث مؽابهت أو ممازلت لألصىً٘ والالتزاماث مدل الُِاط.
 طريلت الخكلفت :حلٕغ هزه الؼشٍِت اإلابلى اإلاؼلىب خالُا الظدبذا٘ هٌغ الِذسة الخذمُت لألصل أو الالتزام مدل الُِاط ،أو ما
حعمى بخٖلٌت الاظدبذا٘ الخالُت .
 طريلت الدخل  :وجِىم هزه الؼشٍِت كلى جدىٍل اإلابالى اإلاعخِبلُت ئلى مبلى خالي واخذٌ ،لٕغ الخىُلاث العىُُت الخالُت للمبالى
اإلاعخِبلُتً ،وهزا باظخخذام ػشٍِت الاظخدذار.
وٍخم جِذًش الُِمت اللادلت ألي بىذ مً خل٘ ألاظلاس اإلالشوطت أو اإلاؼلىبت  ،وفي خاالث كذم جىًش هزه ألاظلاس ًُخم جدذًذ الُِمت
اللادلت للبىذ بؽٖل جِذًشيًً
 .2.Iشروط جحديد الليمت العادلت :كىذ جؼبُّ ُُاط الُِمت اللادلت لبذ مً جىًش الؽشوغ الخالُت:

أ-
ب-
ج-
د-

5

وحىد ظىَ وؽؽ (بىسصت ألاوساَ اإلاالُت) ئرا لم ًًٕ ظىَ ألاداة اإلاالُت وؽؼا جخدذد الُِمت اللادلت باظخخذام أظلىب جُُِم
ملةم ٌلخمذ كلى ملاملث العىَ الٌللُت.
جىًش الٖىادس اإلاإهلت للخلامل مم الُِم اللادلت.
جىًش ُىاهحن وحؽشَلاث حعاهم في طبؽ أخلُُاث ئداساث الؽشٔاث اإلاؼبِت إلالاًحر الُِمت اللادلت ،ورلٗ لألخز بشوح هص اإلالُاس
ولِغ بىصه اإلاجشد ًِؽ .
أن جخم اللملُت الخبادلُت بدشٍت جامت ومً دون طوىغ وال ًٖىن هىاْ ؿشوي هحر ػبُلُت مثل الخصٌُت أو ؤلاًلط ًأو ؿشوي
اخخمالُت.
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ه -أن جخم الصٌِت بحن أػشاي هحر روي كلُت ومعخِلحن وٓلهما ٌلمل للخصى٘ كلى أٓبر مىٌلت لىٌعه.
6
 .3.Iملىماث الليمت العادلت :جِىم الُِمت اللادلت كلى كذة مِىماث وهي:
أ -كيمت يمكن مبادلت ألاصل بها :وجمثل الُِمت التي جمًٕ اإلاإظعت مً الخصى٘ كلى ألاصل وًّ كذة ػشَ:
 الُِمت اللادلت هي مِذاس الىِذًت وؼبه الىِذًت التي جذًم مِابل الخصى٘ كلى ألاصل هِذا. الُِمت اللادلت لألصل الزي جم اُخىاؤه معاوٍت للُِمت اللادلت ل ًألصل اإلاخىاص٘ كىه وهزا كىذ الخصى٘ كلى ألاصل مِابل أصى٘ي (ممازلت أو هحر ممازلت).
أخش ً
ب -كيمت شداد الالتزامً :وجمثل الُِمت التي جخدملها اإلاإظعت مِابل ئػٌاء الالتزامً.
ج -وحىد عمليت جبادل حليليت :أي أن الُِمت ًجب أن جخدذد في طىء كملُت ًللُت ُذ جمذ إلابادلت ألاصل أو الالتزام وًّ ػشَ
اإلابادلتً.
د -أن جكىن عمليت املبادلت جمذ بىاء على إلزام املؤشصت :وجٖىن
مصادس ؤلالضام مخىىكت مثل (الخاحت الاطؼشاسٍت للمإظعت ،وحىد
ً
وُٓل وخُذ لألصل) وبزلٗ ال ًىحذ للمإظعت خُاس أمامها ئال ئحشاء اللملُت بوع الىـش كً العلش الزي جخم به اللملُتً.
 .4.Iأهداف الليم العادلت :يهذي مٌهىم الُِمت اللادلت ئلى ئؿهاس بىىد الخعاباث اإلاخخلٌت بالُِمت ألاُشب ئلى الىاُم ،في جاسٍخ ئكذاد
اإلاحزاهُت بدُث مٌهىم الُِمت اللادلت ًٖىن مبني كلى أظاط أن اإلاإظعت معخمشة في أكمالها ألحل هحر مدذود وبالخالي الُِمت اللادلت
ال جمثل اإلابلى الزي ظىي جدعلمه أو جذًله اإلاإظعت في كملُت ئحباسٍت أو جصٌُت هحر اخخُاسٍت أو مظؼش للبُمً.
جِِغ اإلاإظعت أدواتها اإلاالُت بالُِمت اللادلت للذد مً اللملُاث الذاخلُت ورلًٗ7:
 مً أحل اجخار ُشاساث اظدثماسٍت وججاسٍت. اللمل كلى ئداسة وُُاط اإلاخاػش. جدذًذ ٓمُت سأط اإلاا٘ الزي ًجب جٕشَعه لخؼىغ ألاكما٘ اإلاخىىكت. -IIأهميت اللياس املحاشبي بالليمت العادلت.
لِذ اججه مجلغ ملاًحر اإلاداظبت الذولُت ئلى حصجُم الخىظم في اظخخذام الُِمت اللادلت هـشاً إلاا جىًشه مً مللىماث ملةمت وهزا
ما ًشهب به اإلاعدثمشون واإلاِشطىن مً أحل اجخار ُشاساث ظلُمت.
8
 .1.Iأشباب الخحىل إلى الليمت العادلت :مً بحن ألاظباب التي أدث ئلى الخدى٘ ئلى الُِاط بالُِمت اللادلت ما ًلي:
لم حلذ الُِم التي جـهش في الِ ًىاةم اإلاالُت بالخٖلٌت الخاسٍخُت جِذم الخذماث اإلاؼلىب منها باليعبت للمعدثمشًٍ الزًً
أ-
ًدخاحىن ئلى مللىماث كادلت جمثل الىُاتم الاُخصادًت الجخار ُشاساث ظلُمت ،ومً هىا ٔان البدث كً البذًل الزي ًِاسب بحن الُِم
الاُخصادًت و الُِم اإلاداظبُتًٖ ،اهذ مداظبت الُِمت اللادلت هي الخُاس ألامثل لخِشٍب اإلاٌاهُم بحن اإلاداظبحن و الاُخصادًحن ،ئر
أصبذ الاُخصاد وزُّ الصلت باإلاداظبت ًل ًمًٕ جصىس دساظت كً اللشض أو الؼلب أو مذي الاظدثماس أو حجم الاهٌاَ أو حجم
الاةخمان أو الذخل الِىمي أو العُاظت الىِذًت وهحر رلٗ مً اإلاىاطُم دون جىًش مللىماث مالُت دُُِت وراث مىزىُُت ومٕخملت مً
خُث الىىكُت أو الٕمُت ومِذمت في أوُاتها اإلاىاظبت.
ٌلذ مىهج الُِمت اللادلت في الاكتراي والُِاط هى ألآثر ئهشاء للمهىُحن وواطعي اإلالاًحر ،بصٌخه مىهج ٌلٕغ الىطم
ب-
ألاًظل وألآثر ملةمت الجخار الِشاساث ،بِىما حعدىذ مشحلُت الخٖلٌت الخاسٍخُت في الخِشٍش كً
الخُِِي للمإظعت ،وَلذ اإلاُِاط ً
البُاهاث اإلاالُت ،ئلى مللىماث جٖىن مىزىُت في بذاًتها لٕنها جصبذ أُل مىزىُُت مم مشوس الىُذ وال جخىاًش ًيها خاصُت اإلالةمت الجخار
الِشاساث بلذ ًترة مً وُىق الخذر ,ألنها جٕخٌي باإلبلن كً السجل الخاسٍخي للمىحىداث واإلاؼلىباث دون أن جِذم مللىماث خذًثت
كً ُُمتها الخاطشةٓ ،ما أن اظخخذام الُِمت اللادلت في الخِشٍش كً ٔل اللملُاث وألاخذار اإلااطُت والخاطشة باجباق مىهج جُِمي
ًدعً مً خاصُت الِابلُت للمِاسهت ،في خحن أن الخٖلٌت الخاسٍخُت حؽخمل كلى ظلت مً الخُُِماث والٌشطُاث واإلاعلماث اإلاخخلٌت
التي ال ًمًٕ ملها ئحشاء اإلاِاسهاث بذسحت كالُت مً الذُت والثِت.

ج-

حلخبر أداة ُُاط ٌٓ ًإة خصىصا ئرا حللّ ألامش باليعبت ألظلاس ألاظهم والعىذاث اإلاالُت (ألادواث اإلاالُت بؽٖل كام).
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اسجباغ مجلغ ملاًحر اإلاداظبت الذولُت بلجىت ألاوساَ اإلاالُت التي جشٍذ ملاًحر مداظبُت ج ًىًش مللىماث أٓثر ملةمت ومخماؼُت
د-
مم خالت الاُخصاد.
حلضص الُِمت اللادلت مً مبادب الخىٓمت ،خُث كشًذ الخىٓمت كلى أنها الخؼبُّ الٌللي لليؽاغ الاُخصادي والعُاس ي
ه-
وؤلاداسيً مً أحل ئداسة أكما٘ الذولت كلى ٔاًت اإلاعخىٍاث ً ،هي مجمىكت مً الِىاهحن و الِىاكذ و اإلالاًحر التي جدذد الللُت بحن
ئداسة اإلاإظعت و أصخاب اإلاصالح اإلاشجبؼت بها ،وكلى سأظهم اإلاعاهمحن الزًً ًىلىن أهمُت للمإظعت في ئجباق ظُاظاث واضخت جدعم
بالؽٌاًُت و اللذالت في حلاملتها وأدائها ،وهـشا إلاا جىًشه الخىٓمت مً زِت في ػشٍِت وأظلىب حلامل ئداسة اإلاإظعت مم أصخاب
اإلاصالحً ،ان الُِمت اللادلت حلضص مً مبادب الخىٓمت ،باكخباس الُِمت اللادلت تهذي ئلى الؽٌاًُت و جِذًم مللىماث كً الىطلُت
الخُُِِت للمإظعت هزا ما ًذكم الخىٓمتً.
 .2.Iالخىحه هحى اللياس بالليمت العادلتٌ :لخبر الخىحه هدى مُِاط الُِمت اللادلت خؼىة أولى حُذة هدى جؼىٍش ،ئسؼاد وج ًىحُه
جدعُني لخِذًش الُِم اللادلت ،ورلٗ مً ُبل مجلغ ملاًحر اإلاداظبت الذولُت ومجلغ ملاًحر اإلاداظبت اإلاالُت ألامشٍُٕت ،مم رلٗ
ًماصا٘ هىاْ الٕثحر مً اللمل ًيخـش الُِام به ُبل أن جصبذ جِذًشاث الُِمت اللادلت مىزىًَ بها وُابلت للخؼبُّ .ولِذ ػالب اإلاجلغ
الاظدؽاسي إلالاًحر اإلاداظبت اإلاالُت ألامشٍٖي اإلاخللّ باإلالةمت واإلاىزىُُت اظخخذام أٓبر إلاُِاط الُِمت اللادلت في الِىاةم اإلاالُت ،بعبب
أهه ًشي أن مللىماث الُِمت اللادلت أٓثر ملةمت ًوصلت لٖل مً اإلاعدثمشًٍ واإلاِشطحن مِاسهت مم مللىماث الخٖلٌت الخاسٍخُت .خُث أن
مثل هزه اإلاِاًِغ حلٕغ بؽٖل أًظل الىطم اإلاالي الخاطش للمإظعت الىاؼشة لبُاهاتها اإلاالُتٓ ،ما حعهل بؽٖل أًظل جُُِم أدائها
9
اإلااض ي والخىُلاث اإلاعخِبلُت.
أما بخصىص جأزحر اظخخذام جِذًشاث الُِم اللادلت في خصاةص اإلاللىماث اإلاداظبُتً ،ان الُِم اللادلت ًيخج كنها مللىماث
أٓثر ملةمت و مىزىُُت ورلٗ ٓما ًخطح في الجذوً٘ الخالُت:

املىثىكيت

جخؼلب جدذًذ ألاظلاس العىُُت الجاسٍت مً أحل حلخمذ كلى الُِم اإلاثبخت في البُاهاث اإلاالُت كلى أظلاس
الخِشٍش كً الُِم وهزا بذوسه ُذ ًخؼلب الذخى٘ في اإلالاملث الٌللُت دون ؤلاؼاسة ئلى البُاهاث العىُُت
جِذًشاث مما ُذ ًإدي ئلى مؽٕلث جخللّ باإلاىزىُُت ً.الخالُتً.

الخفصير

املالئمت

حدول ركم ( )1ملارهت بين الليمت العادلت والخكلفت الخاريخيت من حيث املالئمت واملىثىكيت
الخكلفت الخاريخيت
الليمت العادلت
البيان
حلٕغ مللىماث جخللّ بأداء اإلاإظعت ورلٗ ًِؽ
حلٕغ مللىماث جخللّ بأداء اإلاإظعت ورلٗ باليعبت
ًُما ًخللّ بِشاساث اُخىاء أو بُم ألاصى٘ أو جدمل
للِشاساث ؤلاداسٍت اإلاخللِت باالخخٌاؾ باألصى٘ أو
الذًىن أو حعذًذها ،بِىما جخجاهل جأزحراث الِشاساث
الالتزاماث وباإلاثل الِشاساث اإلاخللِت باُخىاء أو بُم
اإلاخللِت باالظخمش ًاس في خُاصة ألاصل أو جدمل
ألاصى٘ وٓزلٗ جدمل الذًىن وحعذًذهاً.
الالتزاماثً.

الُِمت اللادلت حلخبر مٌهىم خذًث اليؽأة وَعىده ئن اإلاللىماث اإلاداظبُت الىاججت كً هزا الىمىرج هي
بلع الومىض ال ًمًٕ ًهمها كىذ حمُم معخخذمي مللىماث ُابلت للخٌعحر بىطىح ،ألن الخٖلٌت الخاسٍخُت
الِىاةم اإلاالُت ،باإلطاًت ئلى أن الُِمت اللادلت صلبت جمخاص بعهىلت الخؼبُّ والٌهم لذي حمُم معخخذمي
الِىاةم اإلاالُتً.
الُِاط وٍجب جىًش ؼشوغ لخدذًذ الُِمت اللادلتً.

املصدر :ماهش مىس ى دسهام ،جامش بعام ألاها ,مشحم ظبّ رٓشه ص 11-11
باإلطاًت ئلى ما جِذم رٓشه ًان مللىماث الُِمت اللادلت حلخبر مٌُذة في اللذًذ مً الِشاساث اإلاخخزة مً ُبل معخخذمي البُاهاث
10
اإلاالُت خُث أنها في ٓثحر مً الخاالث جإدي ئلى آلاحي:
 حلٕغ جِذًش ألاظىاَ اإلاالُت الُِمت الخالُت للخذًِاث الىِذًت اإلاخىُلت لألدواث.مِاسهاث بحن أدواث مالُت لها هالبا هٌغ الخصاةص الاُخصادًت بوع الىـش كً
 جمًٕ مللىماث الُِمت اللادلت مً ئحشاء ًالهذي منها ومتى جم ئصذاسها أو ؼشائها ومً ُام بزلٗ.
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 جىًش الُِمت اللادلت أظاظا مداًذا لخُُِم ٌٓاءة ؤلاداسة في حعُحر ألامىا٘ كً ػشٍّ جىطُذ جأزحراث ُشاساتها بالؽشاء أو البُم أوالاخخٌاؾ بها أو ظذادها.
 -IIIاملزايا والاهخلاداث املىحهت للليمت العادلت
أدي ؿهىس مٌهىم الُِمت اللادلت ئلى ًخذ هِاػ في الىظؽ اإلاداظبي واإلاالي خى٘ اإلاضاًا وكُىب الُِاط بالُِمت اللادلت ،سهم
ؿهىسها في البذاًت إلالالجت هِاةص الخٖلٌت الخاسٍخُت التي جٌخِذ لخىاص اإلالةمت والِابلُت للمِاسهت وئمٖاهُت الاكخماد كليها 11.ئال أن
همىرج الُِمت اللادلت مثله مثل بُِت اإلاِاًِغ اإلاداظبُت احعم ببلع مً اللُىب .
 .1.IIIمزايا اللياس بالليمت العادلت :حاء اظخخذام مداظبت الُِمت اللادلت ٓبذًل أًظل لخلفي أوحه الِصىسً التي ٌلاوي منها مبذأ
الخٖلٌت الخاسٍخُت وبهذي جدُِّ مضاًا إلاخشحاث البُاهاث ،وهيً12:
 حلٕغ الُِمت اللادلت واُم اإلايؽأة الاُخصادي وهي أُشب للخلبحر اللاد٘ للِىاةم اإلاالُت كً اإلاشٓض اإلاالي وهدُجت ألاكما٘ والخذًِاثالىِذًت والخوحراث في خِىَ اإلالُٕتً.
 ئرا جم جُُِم ألاصىً٘ والالتزاماث كلى أظاط الُِمت اللادلت ًانها حلبر كً الذخل الاُخصادي ،خُث ًخم أخز ألاظلاس العىُُت بلحنالاكخباسً.
 ًخٌّ جؼبُّ الُِمت اللادلت مم مٌهىم اإلاداًـت كلى سأط اإلااً٘. ًىًش هزا اإلاذخل مُِاظا ًخمحز بالذُت إلاٌهىم الُِمت والشبذ الاُخصادي للميؽأةً. جشاعي مداظبت الُِمت اللادلت حوحراث الِىة الؽشاةُت لىخذة الىِذً. ٌلذ اظخخذام ملُاس الُِمت اللادلت أٓثر ملءمت الجخار الِشاساث وئحشاء الخدلُلث اإلاالُت وأظاظا أًظل للخيبإاث بيخاةج ألاكما٘والخذًِاث الىِذًتً.
 حعاكذ اإلاللىماث اإلابيُت كلى الُِمت اللادلت في ئحشاء اإلاِاسهاث بحن اإلايؽاث اإلادؽابهت التي حعخخذم الُِمت اللادلتً. جضود الُِمت اللادلت اإلاعدثمشًٍ بىعي وهـشة جيبإٍت معخِبلُت لُِمت اإلايؽأةً..2.IIIعيىب الليمت العادلت :وكلى الشهم مً اإلاضاًا العابّ رٓشها الظخخذام الُِمت اللادلت ،ئال أن اكخماد الُِمت اللادلت في الُِاط لم
ًِذم بشهامجا مخٖامل للكتراي والُِاط وؤلاًصاح اإلاالي ،ومً زم الصالذ الُِمت اللادلت جىاحه اهخِاداث كذًذة كلى أظاط كذم
ملءمتها ،ومً أهم هزه الاهخِاداثً:13
 ئن جدذًذ الُِمت اللادلت والاكتراي بها ًىؼىٍان كلى ُذس ٓبحر مً كىصش الخدحز الصخص ي وئجباق أظغ ُُاط مخباًىت. هىاْ ٓثحر مً الاظدثماساث لِغ لها أظلاس ظىُُت وَلخمذ كلى ُُاظها الخٖلٌت الخاسٍخُت.َ وُُاط مخخلٌت ،منها ما ًخللّ بشهبت اإلايؽأة في
 ئن جؼبُّ مداظبت الُِمت اللادلت ًُما ًخللّ باالظدثماساث حلذ ملِذة وراث ػش ًالاخخٌاؾ باالظدثماساث ومنها ما ًخللّ بمىطىق جِذًش الُِمت اللادلتً.
 ُذ جخخلٍ الخِذًشاث مً ُبل اإلاِذسًٍ مما ًٌِذ الُِمت اإلاِذسة الثِت والذُت اإلاؼلىبت. ُذ جضٍذ جٖالٍُ الخِذًش كً اإلاىاًم اإلاشحىة منهاً. ئهما٘ مبذأ الخُؼت والخزس في ملالجت ألاسباح هحر اإلادِِت والخلامل ملها بىٌغ الؼشٍِت مم الخعاةش هحر اإلادِِت. جزبزب الُِم في العىَ ًمًٕ أن ٌلؼي اهؼباق خى٘ جزبزب في اإلاللىمت اإلاالُت. ُذ جلجأ اإلاإظعت كىذ اظخخذام الُِمت اللادلت لخُُِم ألاصى٘ التي لِغ لها ظىَ وؽؽ ئلى همارج جُُِم داخلُت ًٖىنللمعحرًً جأزحر في وطم ًشطُاتها ،هزا ألامش ُذ ًٖىن له جأزحر ظلبي كلى مىطىكُت وخُاد الخُُِم وبالخالي كلى اإلاىزىُُت وُابلُت
اإلاِاسهت.
 صلىبت الؼشَ اإلاعخخذمت لخدذًذ الُِمت اللادلت لبلع ألادواث اإلاالُت اإلالِذة مما ًجلل ًهم اإلاللىمت اإلاالُت صلبا في بلعألاخُان كلى اإلاعخخذمحن.
 ُذ ًإدي الخزبزب في الىخاةج بعبب جؼبُّ الُِمت اللادلت والخِلباث في العىَ ئلى ئًجاد همىض في هـشة اإلاعدثمشًٍ ألداءاإلاإظعت.
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 جؼبُّ همىرج الُِمت اللادلت ًترجب كىه وطم همىرج ُُاط ػىٍل ألامذ ,وُذ جلجأ اإلاإظعت ئلى حهاث مخخصت في الخُُِم مماًترجب كىه جٖالٍُ حلخبر مشجٌلتٓ ،ما ًخؼلب الُِاط بالُِمت اللادلت جؼىٍش هـام اإلاللىماث في اإلاإظعت لِعخجُب إلاخؼلباث
الخُُِم الجذًذة.
 كىذ اظخخذام الخُُِم بالُِمت اللادلت ُذ جظؼش اإلاإظعت ئلى ؤلاًصاح كً مللىماث خى٘ الىمارج وألاهـمت الذاخلُتاإلاعخخذمت في الخُُِم ،هزه اإلاللىماث ُذ جٖىن مٌُذة باليعبت إلاىاًعحن.
 الخُُِم بالُِمت اللادلت ٌعدىذ ئلى وحىد العىَ وهزا ألاخحرً ،مًٕ الاكخماد كلُه في اإلاذي الِصحر وال ٌعخجُب لخاحاثاإلاإظعاث في الدعُحر كلى اإلاذي البلُذ.
 الخُُِم بالُِمت اللادلت ووطم الٌشطُاث جدذ معإولُت اإلاعحرًً وهزا ًترجب كىه جٖالٍُ مخابلت وسُابت. همىرج الُِمت اللادلت لم ًخىصل ئلى خل مً أحل جُُِم ألاصى٘ هحر اإلالمىظت اإلاىلذة داخلُا مثل سأط اإلاا٘ البؽشي وكلُخه ممالضباةً.
ا
ثاهيا -إلاطار الخطبيلي للليمت العادلت في ظل معايير املحاشبت الدوليت
وسد ُُاط الُِمت اللادلت في ملاًحر اإلاداظبت الذولُت في أٓثر مً ملُاس مداظبي و ُذ كمل مجلغ ملاًحر اإلاداظبت الذولُت كلى
ئصذاس و حلذًل اللذًذ مً اإلالاًحر التي جؼبّ الُِمت اللادلت وُبله لجىت ملاًحر اإلاداظبت الذولُت خاصت في ؿل اهدؽاس ألاظىاَ اإلاالُت
ً
و حلِذ اإلاؽأل اإلاداظبُت ،بدُث أن الخلذًلث حاءث بلذ الاهخِاداث اإلاترجبت كً جؼبُّ الُِمت اللادلت ًوملاسطت بلع اإلاإظعاث
جؼبُِها هظشا لصلىبت جدذًذ الُِمت اللادلت لألصل أو الالتزام مدل الُِاطً.
 -Iمحاشبت الليمت العادلت
حلخبر الُِمت اللادلت أٓثر ًاةذة مً بذاةل الُِاط الخِلُذًت في ُُاط بلع كىاصش ألاصى٘ والالتزاماث خصىصا جلٗ اإلاخللِت
بُِاط ألادواث اإلاالُت .لِذ شجم مجلغ ملاًحر اإلاداظبت الذولُت كلى الخىظم في اظخخذام الُِمت اللادلت لدؽمل كذة مىاطُم
ظىاء ألادواث اإلاالُت ،الاظدثماساث اللِاسٍت ،اإلاىحىداث الضساكُت (مداصُل ومىحىداث بُىلىحُت) أو اإلاؼلىباث الخأمُيُت (التزاماث
كِىد الخأمحن)ً.
 .1.Iاشخخدام الليمت العادلت في املعايير الدوليت للمحاشبت :اججه الىـام اإلاداظبي الذولي ئلى خُاس الُِمت اللادلت في كذة ملاًحر
مداظبُت ،خُث ٔان أو٘ اظخخذام لها في ئػاس اإلالُاس اإلاداظبي الذولي العادط كؽش  IAS16إلكادة جُُِم الاظدثماساث الثابخت ،14بلذ
رلٗ أصبذ اظخلما٘ الىـام اإلاداظبي إلاٌهىم الُِمت اللادلت ملخىؿا و أصبدذ أٓثر اظخخذاماً.
حدول(:)2اشخخدام الليمت العادلت في املعايير الدوليت للمحاشبت
اشخخدام الليمت العادلت في اللياس
املعايير املحاشبيت
هصذ الٌِشة ()33( ،)21مً اإلالُاس :بلذ الاكتراي ألاولي باألصلً ،جب أن ًـهش بىذ
 IAS16اإلامخلٖاث ،اإلاصاوم ًواإلالذاثً اإلامخلٖاث واإلالذاث بمبلى اكادة الخُُِم التي حعاويً الُِمت اللادلت بخاسٍخ ئكادة الخُُِم
مؼشوخا منها أي اظتهلْ مترآم الخّ وأًت خعاةش الخِت مترآمت في اهخٌاض الُِمتً.
جُُِم ألاصى٘ في ئػاس كِىد ئًجاس الخمىٍل في البُاهاث اإلاالُت للمعخأحش بمِذاس ُُمتها
 IAS17كِىد ؤلاًجاس ً
اللادلت ً
الدسجُل اإلاداظبي بالُِمت اللادلت للمِابل اإلاعخلم أو الِابل للظخلم ،و حسجُل الٌشَ
 IAS18ئًشاداث ألاوؽؼت اللادًتً
بحن الُِمت اللادلت و الُِمت الاظمُت للمِابل اإلاعخلم ٓاًشاد ماليً .
الخُُِم بالُِمت اللادلت لإلكاهاث الخٖىمُت هحر الىِذًت ً
 IAS20ؤلاكاهاث الخٖىمُت ً
اإلالاملث باللملت ألاحىبُت ًجب أن حسجل بلملت الخِشٍش و باظخخذام ظلش صشي بحن
 IAS21آزاس الخوحراث في أظلاس الصشيً
اللملخحن بخاسٍخ اإلالاملت ً.
خُث هصذ الٌِشة  32مً اإلالُاس كلى ئلضام حسجُل اظدثماساث بشامج مىاًم الخِاكذ
 IAS26باإلاداظبت والخِاسٍش كً بشامج بالُِمت اللادلت ،وفي خالت ألاوساَ اإلاالُت الِابلت للخذاوً٘ ،ان الُِمت اللادلت هي الُِمت
العىُُت ،ولًٕ كىذما ال ًخىاًش جِذًش للُِمت اللادلت الظدثماساث البرامجًُ ،جب ؤلاًصاح
مىاًم الخِاكذً
كً أظباب كذم اظخخذام الُِمت اللادلتً.
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 IAS28جُُِم اإلاعاهماث في الؽشٔاث ئرا جىًشث للمإظعت أظلاس مللىت إلاعاهماتها في اإلاإظعاث الضمُلت اإلاذسحت في البىسصت
ًجب ؤلاًصاح كً ُُمتها اللادلت ً.
الضمُلت ً
ؤلاًصاح واللشض ،وًِا لهزا اإلالُاس ًجب كلى اإلايؽأة أن جٌصح كً مللىماث كً الُِمت
اللادلت لٖل مجمىكت مً مجمىكاث اإلاىحىداث اإلاالُت واإلاؼلىباث اإلاالُتًٌ ،ي خالت ما ئرا
َ وؽؽ ًان ظلشها العىقي ًمثل ألاظاط اإلاىاظب
ٔاهذ ألاداة اإلاالُت ًخم جذاولها في ظى ً
للُِمت اللادلت .وفي خالت كذم جىاًش ألاظلاس الجاسٍت للشوض الؽشاء والبُمً ،ان ظلش آخش
 IAS32ألادواث اإلاالُتً
كملُت جمثل أظاظا مىاظبا لُِاط الُِمت اللادلت بؽشغ كذم خذور حوحر ٓبحر في الـشوي
الاُخصادًت بحن جاسٍخ خذور اللملُت وجاسٍخ ئكذاد البُاهاث اإلاالُت ،أما في خالت ُُام اإلايؽأة
باالخخٌاؾ بمىحىداث ومؼلىباث مخِابلتً ،مً اإلاىاظب اظخخذام مخىظؽ أظلاس العىَ
ٓأظاط الخدعاب الُِم اللادلتً
ًىص هزث اإلالُاس كلى طشوسة اكخماد الُِمت اللادلت خاصت كىذ خعاب الُِمت
الاظتردادًت لألصل (الُِمت الِابلت للخدِّ) والتي حعاويً (ُُمخه اللادلت هاُص جٖالٍُ
 IAS36اطمدل٘ ُُمت ألاصىًً٘
البُم أو ُُمخه الاظخخذامُت أيهما أٓبرً .
هزا اإلالُاس خاص باألصىً٘ هحر اإلالمىظت ،وٍخظمً جدذًذا ألظغ الىصىً٘ الى الُِمت
اللادلت في ئؿهاس ألاصى٘ كىذ الاكتراي اإلابذتي لألظلاس اإلاذسحت في ظىًَ وؽؽ وهي أًظل
مُِاط للُِمت اللادلت وكادة ما ًٖىنً هزا العلش هى ظلش اللشض الخالي ،ووًِا لهزا
 IAS38الاظدثماساث هحر اإلالمىظتً
اإلالُاس ارا جم اُخىاء أصل هحر ملمىط مِابل أصل أخش ًُخم ُُاط ألاصل اإلاِخنى بُِمخه
اللادلت بؽشغ جىاًش ظىًَ وؽؼت لخُُِم جلٗ ألاصىً٘.
ًمًٕ للمإظعت أن جُِم كِاساث الخىؿٍُ التي جدخٌف بها بلذ حسجُلها ألاولي بالخٖلٌت
 IAS40كِاساث الخىؿٍُ
بُِمتها اللادلت بخاسٍخ ملحن وجبلا لخوحر أخىا٘ ألاظىاَ مً وُذ آلخشً
جُُِم ألاصى٘ البُىلىحُت كىذ الدسجُل ألاولي و كىذ ئكذاد الِىاةم اإلاالُت بُِمتها اللادلت
 IAS41ألاصى٘ البُىلىحُت
بلذ خصم مصاسٍٍ البُمً
 IFRS1جبني اإلالاًحر الذولُت إلكذاد
الُِمت اللادلت = الُِمت الـىُت أو اإلادخملت ً
الخِاسٍش اإلاالُت للمشة ألاولى
الُِمت اللادلت للذًلت اإلاشجٕضة كلى ألاظهم = ُُمت البظاتم والخذماث اإلاعخلمت ً
 IFRS2الذًم كلى أظاط ألاظهمً
٘
ًخم ُُاط ألاصى اإلاالُت بؽٖل أولي بالُِمت اللادلت اإلاظاًت في خا٘ كذم جصيٌُها بالُِمت
اللادلت مً خل٘ الشبذ أو الخعاسة أو جٖلٌت اللملُاث ،أما في خالت الخُُِم اللخّ لألدواث
 IFRS9اإلاؽخِاث وألادواث اإلاالُت
اإلاالُت الزي ًخم في نهاًت ٔل ًترة مالُتً ،اهه ًخم جِعم ألاصىً٘ اإلاالُت ئلى جصيٌُحن سةِعُحنً:
الزيً
 أصىً٘ جِاط بالخٖلٌت اإلاؼٌأة .وهي الُِمت الصاًُت بلذ الللوة أو الخصمً.كىض IAS39
 أصى ً٘ جِاط بالُِمت اللادلت ،خُث جِاط باقي ألادواث اإلاالُت )اإلالُٕت ،واإلاؽخِاث ،والذًً(بالُِمت اللادلت ،وٍخم الاكتراي بالخوحراث في الُِمت اللادلت في ألاسباح والخعاةش العىىٍتً.
املصدر :حمعل خعً الىجاس ،أزش جؼبُّ مداظبت الُِمت اللادلت كلى مىزىُُت وملءمت مللىماث الِىاةم اإلاالُت الصادسة كً الؽشٔاث
اإلاعاهمت اللامت الٌلعؼُيُت دساظت جؼبُُِت مً وحهت هـش مذُِي الخعاباث واإلاذًشًٍ اإلاالُحن ،اإلاجلت ألاسدهُت في ئداسة ألاكما٘ ،اإلاجلذ
 9اللذد ً.2013 ، 3
ً
 .2.Iأهم املىاضيع امللاشت بالليمت العادلت  :حوؼي مداظبت الُِمت اللادلت اإلاىاطُم الخالُت:
أ -ألادواث املاليت :هي كِىد جإدي ئلى وؽىء أصل مالي إلاإظعت ما و في هٌغ الىُذ وؽىء التزام مالي أو أداة خّ ملُٕت إلاإظعت
أخشيً15.
 جُِذ ألادواث اإلاالُت كىذ وؽإها بالخٖلٌت ً.16
 ألهشاض ُُاط ألادواث اإلاالُت بلذ وؽإها ًان اإلالُاس اإلاداظبي ًصىٍ اإلاىحىداث اإلاالُت كلى الىدى الخاليً :املجمىعت ألاولى  :اإلاىحىداث اإلاالُت اإلادخٌف بها ألهشاض اإلاخاحشةً:
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وهي جلٗ اإلاىحىداث اإلاالُت التي حؽتريها اإلاإظعت وٍٖىن الوشض ألاظاس ي مً اُخىائها هى جدُِّ ألاسباح في اإلاذي الِصحر مً خل٘
الخوحر في أظلاسها ،خُث ًخم ُُاط وجِىٍم هزه اإلاىحىداث كىذ ئكذاد الِىاةم اإلاالُت بالُِمت اللادلت وٍخم الاكتراي باألسباح والخعاةش
الىاججت مً كملُت الخِىٍم في ُاةمت الذخل في الٌترة التي جدذر ًيهاً.
املجمىعت الثاهيت  :اإلاىحىداث اإلاالُت اإلادخٌف بها لخاسٍخ الاظخدِاًَ:
وجمثل اإلاىحىداث اإلاالُت التي ًٖىن لذي اإلاإظعت الىُت أو الِذسة كلى الاخخٌاؾ بها لخاسٍخ اظخدِاُها وٍجب أن ًخم ُُاظها وئؿهاسها
بالخٖلٌت اإلاؼٌأة مؼشوخا منها أًت مخصصاث ملذة إلاِابلت الاهخٌاض في ُُمتهاً.
املجمىعت الثالثت  :الِشوض واإلاذًىىن الزًً أوؽأتهم اإلاإظعتً:
وجمثل اإلا ًىحىداث اإلاالُت التي جيؽئها اإلاإظعت كً ػشٍّ جضوٍذ اإلاِترض باألمىا٘ أو جِذًم الخذماث وبؼشٍِت مباؼشة ،وٍجب ُُاظها
بالخٖلٌت مؼشوخا منها أًت مخصصاث ملذة إلاِابلت الاهخٌاض في ُُمتهاً.
املجمىعت الرابعت  :اإلاىحىداث اإلاالُت اإلاخ ًىًشة (الجاهضة) للبُم وجمثل هزه اإلاىحىداث التي لِعذ ً:
 مدخٌف بها للمخاحشة
 مدخٌف بها لخاسٍخ الاظخدِاَ.
ُ شوض أو مذًىىنً.
واإلاِصىد بها جلٗ اإلاىحىداث اإلاالُت التي ًمًٕ أن جبُلها اإلاإظعت في أي وُذ جدِّ كاةذا بها أو جشهب ببُلها كىذ الخاحت ،وٍجب أن
ًخم ُُاظها وجِىٍمها بالُِمت اللادلت مؼشوخا منها أًت مخصصاث ملذة لِاء جذوي ُُمتها ،والشبذ أو الخعاسة الىاججت مً كملُت
الخِىٍم ًخم الاكتراي بها أما في ُاةمت الذخل للٌترة التي خذزذ بها أو في بىذ مىٌصل طمً خِىَ اإلالُٕت جدذ معمى أسباح أو خعاةش
هحر مدِِتً.
ب -الاشدثماراث العلاريت 17:هي أساض ي أو مباوي (أو حضء مً مبنى )أو ٓلهما مدخٌف بها مً ُبل اإلاالٗ (أو اإلاعخأحش بمىحب كِذ
ئًجاس جمىٍلي) لخدُِّ ئًشاد ئما مً كملُت جأححر اللِاس للوحر
أو مً ألاسباح الشأظمالُت الىاججت كً اسجٌاق ُُمت اللِاس الشأظمالُت .
في خالت اخخُاس اإلاإظعت همىرج الُِمت اللادلت لخُُِم الاظدثماساث اللِاسٍت ًخىحب كليها جدذًذ الُِمت اللادلت لللِاس معخخذمت
اإلالاًحر وألاظغ الخالُتً:
 كىذ ُُاط الُِمت اللادلت للظدثماساث اللِاسٍت بمىحب ملُاس ؤلابلن اإلاالي الذولي سُم  13كلى اإلاإظعت الخأٓذ مً أن الُِمتي التي ٌعخخذمها اإلاخلاملحن بالعىَ كىذ حعلحر
اللادلت حلٕغ الُِمت الاًجاسٍت للِىد ئًجاس خالُت ،و الاًتراطاث ألاخش ً
الاظدثماساث اللِاسٍت في ؿل ؿشوي العىَ الخالُت .
 كىذ جدذًذ الُِمت اللادلت لللِاس ًخىحب كذم جُُِم مٖىهاث اللِاس بؽٖل مىٌصلً ،للي ظبُل اإلاثا٘ ال جُُِم اإلاصاكذاإلاىحىدة في البىاء و التي حلخبر حضء أظاظُا مىه بؽٖل معخِل ،بل ًُِم البىاء ٔىخذة واخذة.
 أن حلٕغ الُِمت اللادلت لللِاس وطم العىَ الخُِِي ًوالـشوي العاةذة بخاسٍخ اإلاحزاهُت .كىذ اظخخذام همىرج الُِمت اللادلت لخُُِم الاظدثماساث اللِاسٍت ًخم في الٌتراث الخالُت للُِاط ألاولي للظدثماساث اللِاسٍت
الاكتراي باألسباح أو الخعاةش الىاججت كً الخوحر في الُِمت اللادلت لللِاس في بُان دخل الٌترة التي خذر ًيها الخوحر .و حلخبر هزه اإلاشة
ألاولى التي حعمذ ملاًحر اإلاداظبت الذولُت باالكتراي بالخوحر في ُُمت ألاصىً٘ هحر اإلاالُت ٓأسباح جـهش في ُاةمت الذخلً.
ج -املحاصيل الزراعيت واملىحىداث البيىلىحيت:
 جـهش بالُِمت اللادلت بلذ ججزًل مصاسٍٍ البُم وٍإخز الخوحر في الُِمت اللادلت في بُان الذخل ؼشٍؼت جِذًش الُِمت اللادلت بؽٖلٌلخمذ كلُهً.
18

د -التزاماث علىد الخأمينً :خم ئحشاء ًدص إلاذي ٌٓاًت الالتزاماث الىاؼئت كً اللِىد الخأمُيُت كلى أظاط صافي الخذًِاث
الىِذًت اإلاعخِبلُت اإلاخصىمت وأخز أي عجض ُذ ًدذر في بُان الذخل.
:-IIاملعالجاث ألاشاشيت التي جترجب عن جطبيم الليمت العادلت
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ظىداو٘ أن هخؼشَ ئلى أهم اإلالالجاث التي جِترخها ملاًحر اإلاداظبت الذولُت ًُما ًخللّ بخؼبُّ الُِمت اللادلت ،ورلٗ مً خل٘
الخذًث كً خعاةش الُِمت زم ئكادة الخُُِم التي جٕدس ي ػابم الذوسٍت خُث ًخم ئحشاؤها باهخـام ٔاي لٖي ال جبخلذ الُِمت اإلاداظبُت
الصاًُت كً الُِمت اللادلت ً
 .1.IIمعالجت خصائر الليمت :خعاسة الُِمت هي جِذًش للىِص الزي ًمًٕ أن جخلشض له أصى٘ و مىحىداث اإلاإظعت مً حشاء
أخذار خاسحُت أو داخلُت بما ًجلل مبلوها الِابل للظترداد أُل مً ُُمتها اإلاداظبُت الصاًُت.
 و ًمًٕ حلشٍٍ الُِمت الِابلت للظترداد ألصل ما بأنها الُِمت ألآبر مً بحن ُُمخه الاظخلمالُت مً حهت و ُُمخه اللادلت بلذخصم أكباء البُم منها  ،أي أنها جمثل اإلابلى ألاكلى و ألاُص ى الزي ًشجى الخصى٘ كلُه مً ألاصل ً19:
 ظىاء باظخلماله ئلى نهاًت ًترة الاظخلما٘
 أو بالخىاص٘ كىه بلذ ػشح أكباء البُمً
وجمثل الُِمت الاظخلمالُت أو ُُمت اإلاىٌلت ألصل ما ،الُِمت الخالُت للخذًِاث الىِذًت اإلاعخِبلُت اإلاخىُلت مً اظخلماله و مً
بُله بلذ اإلاذة اإلاخىُلت الظخلمالهً.
ًوهلخف هىا أهه ًجب جخٌُع ُُمت ألاصل ًِؽ ئرا ٔاهذ ُُمخه الِابلت للظترداد أُل مً ُُمخه اإلاداظبُت الصاًُت  .ال جدخاج
اإلاإظعت للُِام بزلٗ ئلى خعاب الُِمت الِابلت للظترداد في نهاًت ٔل دوسة  ،بل ًٌٕي أن جِىم باخخباس اهخٌاض الُِمت ئن وحذث
مإؼشاث جذكىا ئلى الاكخِاد بٌِذ ألاصى٘ لُِمتها ً .
و ُذ جٖىن هزه اإلاإؼشاث خاسحُت ،مثل اهخٌاض ُُمت ألاصل في العىَ أو خذور حوُحراث مهمت في اإلادُؽ الخٕىىلىجي و الخجاسي و
الِاهىوي للمإظعت أو اسجٌاق ٓبحر في ملذالث الٌاةذة أو ججا ًوص صافي اإلاشٓض اإلاالي إلاإظعت معلشة في البىسصت لُِمت سظملتها اإلاالُت
ًيهآ ،ما ُذ جٖىن هزه اإلاإؼشاث داخلُت  ،مثل حلشض ألاصى٘ لللؼب و الخِادم أو خذور حوحراث ملخبرة في معخىي اظخلمالها
الخالي أو اإلاعخِبلي أو جشاحم معخىي هجاكتها الاُخصادًت مِاسهت بالخِذًشاث  ،و مً زم ئرا أدي اخخباس الاهخٌاض ئلى خعاب ُُمت
ُابلت للظترداد لألصل أُل مً ُُمخه اإلاداظبُت حسجل خعاسة الُِمت و جؼشح مً ُُمت ألاصل ٓما جؼشح مىه الاهخلٔاث .باليعبت
لألصى٘ اإلالىىٍت راث مذة الاظخلما٘ هحر اإلادذود مثل اإلادل أو ألاصى٘ هحر الجاهضة بلذ للظخلما٘ مثل ألاصى٘ في ػىس الخؼىس،
ٌلخبر الُِام باخخباس الاهخٌاض في هزه الخالت ئحباسٍا ،و البذ أن ًخم آلُا في نهاًت ٔل ظىت ظىاء وحذث مإؼشاث اهخٌاض أو الً20.
الُِمت اللادلت
مً الىاضح أن جدذًذ الُِمت الِابلت للظترداد ًؼشح ٓثحرا مً اإلاؽأل الخِىُت التي ججلل جؼبُّ مٌهىم
صلبا ئال في البِئاث اإلاخؼىسة اإلاخمحزة بىحىد أظىاَ ًلالت و راث ؼٌاًُت .و لًٕ هىاْ بلع ألاصى٘ لِغ لها أظىاَ مما ًجلل
ملشًت الُِمت العىُُت لهزه ألاصى٘ أمشا صلباً.
ًوال ًمًٕ الخلشض إلاؽٖلت اهخٌاض الُِمت دون الخذًث كً صلىبت ئطاًُت جؼشخها ألاصى٘ التي حؽٖل حضءا مً ٔل مخٖامل
بدُث أنها ال جىلذ جذًِاث هِذًت مدذدة ًمًٕ جخصُصها لها وخذها .بل حعاهم في كملُت ئهخاج العلم و الخذماث مم هحرها مً
ألاصى٘ بما ًمًٕ مً الخصى٘ كلى الخذًِاث الىِذًت مً رلٗ .و اإلاثا٘ الزي ًمًٕ جِذًمه لزلٗ هى اإلاىجم الزي ٌعخلمل ظٕت
خذًذ ًُجللها هحر ُادسة كلى جىلُذ جذًِاث هِذًت بصٌت معخِلت و جصبذ ُُمت الخىاص٘ كنها بزلٗ معاوٍت لصٌش و ُُمتها
الاظخلمالُت هحر ُابلت للخدذًذ بصٌت معخِلت كً ُُمت اإلاىجم  ،و الخل اإلاِترح في هزه الخالت هى سبؽ هزا الىىق مً ألاصى٘ بأُشب
مجمىكت أصى٘ جىلذ جذًِاث هِذًت معخِلتً ،وهى ما ٌلني في اإلاثا٘ العابّ سبؽ ظٕت الخذًذ باإلاىجم لخدذًذ الُِمت الاظخلمالُت
لٖليهماً.21.
 .2.IIعمليت إعادة الخلييم :ئن ئكادة جُُِم الخثبُخاث التي جم جُُِمها لذي خُاصتها بخٖلٌتها ألاصلُت هي ملالجت مشخص بها خعب
ملاًحر اإلاداظبت الذولُت .
جخمثل كملُت ئكادة الخُُِم في ُُاط ألاصى٘ بالُِمت اللادلت مدل الُِمت اإلاداظبُت الصاًُت  ،و ًمًٕ جدذًذ الُِمت اللادلت
باليعبت لألصى٘ التي لها ظىَ ًاكل كً ػشٍّ جُُِم الخبرة الزي ٌلؼُه خبراء الخُُِم لهزا ألاصل اهؼلُا مً ملشًتهم به و بُِمخه
العىُُت  ،و هى الخا٘ باليعبت لألساض ي و اإلاباوي  ،أما باليعبت لألصى٘ الخاصت التي ال جٖىن مىطىق صٌِاث مىخـمت في أظىاَ
ًاكلت ًان ُُمتها جخدذد كلى أظاط جٖلٌت ؤلاخل٘ أو كلى أظاط مشدودًت ألاصل اهؼلُا مً ملؼُاث اظخلماله الخالي ،و كلُه ًان
الُِمت اإلالاد جُِمها جذ٘ ئرن كلى الُِمت اللادلت لألصل أي ُُمخه العىُُت أو الاظدبذالُتً.
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ًلىذ ئكادة جُُِم كىصش مً ألاصىً٘ الثابخت مثل ًان ٔل ألاحضاء اإلاؽٖلت له ٌلاد جُُِمها ،و حؽٖل الُِمت اإلالاد جِذًشها ُاكذة
حذًذة للهخلْٓ .ما أن جُُِم بلع ألاصى٘ بالُِمت اللادلت ُذ ًضٍذ مً صلىباث ئداسة الظشاةب في الخأٓذ مً صخت هزا الخُُِم
كلى اكخباس أن الِىاكذ الجباةُت حلخمذ في رلٗ أظاظا كلى الخٖلٌت الخاسٍخُت في الاهخلْ .أو كىذ اإلاداظبت كً الٌىاةع الخاصت
بالخىاص٘ كً ألاصى٘ الثابختً22.
 - IIIأشاليب الخلييم املصخخدمت للياس الليمت العادلت حصب املعيار IFRS13
ًجعذ ھزا اإلالُاس الخىحه الخذًث إلاجلغ ملاًحر اإلاداظبت الذولُت بدبني أظلىب الُِمت اللادلت في ُُاط ألاصىً٘ والالتزاماث بذال مً
الخٖلٌت الخاسٍخُت التي أؿهشث ظلبُاث ٓثحرة؛ ًوهذي هزا اإلالُاس ئلى ئكؼاء حلشٍٍ واضح ومٌصل للُِمت اللادلت ،وجدذًذ ئػاس واخذ
للملاًحر لُِاط الُِمت اللادلت ٓ.ما يهذي ئلى جدذًذ مخؼلباث ؤلاًصاح اإلاخللِت بمُِاط الُِمت اللادلتً.
 .1.IIIجلديم معيار إلابالغ املالي الدولي الثالث عشرٌ :لخبر ملُاس ؤلابلن اإلاالي الذولي سُم ( )13مً اإلالاًحر الخذًثت ًوالزي ًدىاو٘ ُُاط
الُِمت اللادلت لألصى٘ و الالتزاماث و ؤلاًصاح كً ُُاط الُِمت اللادلت  ،و جضداد أهمُت هزا اإلالُاس مم الخىحه اإلاتزاًذ هدى مٌهىم
الُِمت اللادلت و بؽٖل معخمش .و ُذ ٔاهذ ملاًحر ؤلابلن اإلاالي الذولُت ُبل صذوس هزا اإلالُاس جدخىي كلى مخؼلباث مخباًىت لُِاط
الُِمت اللادلت لألصى٘ و الالتزاماث و ؤلاًصاح كنها ،مما أدي ئلى كذم الاحعاَ في اإلاماسظاث اإلاخللِت بُِاط الُِمت اللادلت و
ؤلاًصاح كنها مما ًإدي ئلى جخٌُع ُابلُت اإلاللىماث الىاسدة في الخِاسٍش اإلاالُت للمِاسهت .و حاء اإلالُاس ٓمؽشوق مؽترْ بحن مجلغ
ملاًحر اإلاداظبت الذولُت و مجلغ ملاًحر اإلاداظبت اإلاالُت ألامشٍٖي لخؼىٍش مخؼلباث كامت لُِاط الُِمت اللادلت و ؤلاًصاح كً
23
اإلاللىماث اإلاخللِت بُِاط الُِمت اللادلت .و ًبذأ ظشٍان مٌلى٘ هزا اإلالُاس اكخباسا مً .2013/1/1
أ -هدف املعيار :ئن الهذي مً ملُاس ؤلابلن اإلاالي الذولي سُم ( )13هى ما ًليً:
 -حلشٍٍ الُِمت اللادلت .

 -جدذًذ ئػاس مٌاهُمي واخذ للملاًحر الذولُت لُِاط الُِمت اللادلت .

 جدذًذ مخؼلباث ؤلاًصاح كً ُُاط الُِمت اللادلت .ب -هطاق املعيار ً :خم جؼبُّ هزا اإلالُاس كىذما جخؼلب أو حعمذ ملاًحر ؤلابلن اإلاالي الذولُت ألاخشي بُِاط الُِمت اللادلت أو ؤلاًصاح
كً ُُاط الُِمت اللادلت ،ل ًألصى٘ و الالتزاماث اإلاالُت بؽٖل أظاس ي ًوالتي جِاط بالُِمت اللادلت ً.
وال ًىؼبّ هزا اإلالُاس كلى ُُاط الُِمت اللادلت و ؤلاًصاح كنها إلاا ًليً:
 كملُاث اإلاذًىكاث كلى أظاط ألاظهم و التي جِم طمً هؼاَ IFRS2 كملُاث كِىد الاًجاس و التي جخظم لىؼاَ ملُاس IAS17 اإلاِاًِغ التي حؽابه الُِمت اللادلت لٕنها لِعذ بُِمت كادلت ،مثل صافي الُِمت الِابلت للخدِّ طمً ملُاس" اإلاخضون"  IAS2أوالُِمت مً الاظخخذام التي جِم طمً هؼاَ ملُاس " IAS36الاهخٌاض في ُُمت اإلاىحىداث"
 ٓما أن مخؼلباث ؤلاًصاح الىاسدة في هزا اإلالُاس ال جىؼبّ كلى ملُاس سُم " IAS19مىاًم اللاملحن"ٓ ،ما ال جىؼبّ مخؼلباثؤلاًصاح كلى خؼؽ مىاًم الخِاكذ اإلاِاظت بالُِمت اللادلت بمىحب ملُاس IAS26
 ال جىؼبّ مخؼلباث ؤلاًصاح الىاسدة بهزا اإلالُاس كلى ألاصى٘ التي جٖىن لها الُِمت الِابلت للظترداد حعاوي الُِمت اللادلتمؼشوخا منها جٖالٍُ الخخلص مً ألاصل بمىحب ملُاس اإلاداظبت " IAS36الاهخٌاض في ُُمت اإلاىحىداث"ً
 .2.IIIجلىياث الخلييم :الهذي مً اظخخذام جِىُاث ا لخُُِم هى جدذًذ العلش الزي جخم به صٌِت بُم أصل أو جدىٍل خصم بحن
24
اإلاؽاسٓحن في العىَ في جاسٍخ الُِاط و في ؿل ؿشوي العىَ الخالُت ،و هىاْ زلر ػشَ جُُِم معخخذمت كلى هؼاَ واظم هي:

-

ػشٍِت العىَ :وًّ هزه الؼشٍِت حعخخذم ألاظلاس التي ًِذمها العىَ باإلطاًت ئلى اإلاللىماث راث الصلت كً الصٌِاث التي
جىؼىي كلى أصى٘ أو خصىم مؼابِت أو مؽابهت

-

ػشٍِت الخٖلٌت  :و حلٕغ اإلابالى اإلاؼلىب خالُا لخلىٍع الخذماث التي ًِذمها ألاصل (ٌؽاس ئليها بخٖلٌت ؤلاخل٘ الجاسٍت )
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 ػشٍِت الذخل :وًّ هزه الؼشٍِت جدى٘ اإلابالى اإلاعخِبلُت اإلاخمثلت في اإلاذاخُل أو الخذًِاث الىِذًت اإلاعخِبلُت الذاخلت والخاسحت ئلى مبلى خالي واخذ مخصىم(معخدذر) ،الُِمت اللادلت وًّ هزه الؼشٍِت حلٕغ جىُلاث العىَ الخالُت للمبالى
اإلاعخِبلُت.
ػشٍِت الخُُِم اإلاعخخذمت
حعخخذم اإلاإظعت ػشٍِت جُُِم واخذة ٓما ًمٕنها أن حعخخذم كذة ػشَ جُُِم بالتزامًً ،و جؼبّ ً
باظخمشاس و زباث و أي حوُحر في ػشٍِت الخُُِم اإلاخبلت أو في ػشٍِت جؼبُِها ًيبغي أن ًٖىن مبرسا بيخاةج ُُاط أٓثر جمثُل للُِمت
اللادلت ً.
 .3. IIIمدخالث جلىياث الخلييم :كىذ اظخخذام جِىُاث الخُُِم لُِاط الُِمت اللادلت جخخاس اإلاإظعت اإلالؼُاث التي جخلءم مم
خصاةص ألاصل أو الخصم و التي ٌلخمذ كليها اإلاؽاسٔىن في العىَ كىذ الذخى٘ في أصل أو خصم ممازل ً ،وٍصىٍ ملُاس ئكذاد
25
الخِاسٍش اإلاالُت الثالث كؽش مذخلث جِىُاث الخُُِم ئلى زلزت معخىٍاث:

 املصخىي الثاويً :خمثل في اإلاذخلث ألاخشي هحر ألاظلاس اإلاللىت لألصى٘ و الخصىم اإلاؼابِت ًوٍخظمً ألاظلاس اإلاللىت ألصى٘ واملصخىي ألاول  :حلؼى ألاولُت للملؼُاث التي جِذمها ألاظىاَ اليؽؼت ممثلت في ألاظلاس اإلاللىت لألصى٘ و الخصىم اإلاؼابِت ً

خصىم ممازلت في أظىاَ وؽؼت ،و ألاظلاس اإلاللىت لألصى٘ و الخصىم اإلاؼابِت أو اإلامازلت في أظىاَ هحر وؽؼت باإلطاًت ئلى
مذخلث أخشي ٓملؼُاث العىَ خى٘ ألاصى٘ و الخصىم مدل الخُُِم
 املصخىي الثالثً :خمثل في اإلالؼُاث هحر اإلالخـت خى٘ ألاصل أو الخصم  ،و حعخخذم كىذما ال جخىًش اإلالؼُاث اإلالخـت ٓ ،ماًيبغي أن حلٕغ اإلاذخلث مً اإلاعخىي الثالث الاًتراطاث التي ًظلها اإلاؽاسٔىن في العىَ كىذ حعلحر ألاصل أو الخصم بما ًيها
الاًتراطاث خى٘ اإلاخاػشً .واإلاذخلث هحر اإلالخـت هي مذخلث حعخخذم كىذما ال جخىًش ملؼُاث كً العىَ ،و ًخم جؼىٍشها
باالكخماد كلى أًظل اإلاللىماث اإلاخاخت خى٘ اًتراطاث اإلاؽاسٓحن في العىَ كىذ حعلحر ألاصل أو الخصمً.
 -IVاللياس بالليمت العادلت وفم املعيار الدولي إلعداد الخلارير املاليت ()IFRS13
ٌلخبر اإلالُاس الذولي إلكذاد الخِاسٍش اإلاالُت  IFRS13ئػاس جصىسي للُِاط بالُِمت اللادلتً ،لِذ جىاو٘ ُُاط ألاصىً٘ و الالتزاماث و
ٓزا أدواث خِىَ اإلالُٕت بالُِمت اللادلتً.
 .1.IVالليمت العادلت عىد الاعتراف ألاوليُ :ذ جخخلٍ الُِمت اللادلت كً الُِمت التي جم بها اُخىاء ألاصل أو جدمل الخصم (ظلش
الصٌِت) ،و مً أحل جدذًذ ما ئرا ٔان هىاْ اخخلي بحن الُِمخحن حلخمذ اإلاإظعت كلى كىامل مشجبؼت بالصٌِت و ألاصل أو الخصم
 ،و هزه بلع الخاالث التي ًمًٕ أن ًخخلٍ ًيها ظلش الصٌِت كً الُِمت اللادلت كىذ الاكتراي ألاولي:
 ئرا ٔاهذ الصٌِت بحن أػشاي راث كلُت خاصت. ئرا جمذ الصٌِت جدذ ؤلآشاه ألخذ الؼشًحن أو ٔان الباتم مٕشها لِبى٘ العلش العىَ الزي جخم ًُه الصٌِت ًخخلٍ كً العىَ الشةِس يئرا زبذ أن ظلش الصٌِت ًخخلٍ كً الُِمت اللادلت لألصل أو الخصم حلتري اإلاإظعت بالشبذ أو الخعاسة الىاججت كً الاخخلي
طمً خعاب الىدُجتً
 .2.IVاللياس العادلت لألصىل ػير املاليت
ٌلشي ألاصل وًّ ؤلاػاس الخصىسي إلاجلغ ملاًحر اإلاداظبت الذولُت كلى أهه مىاسد خاطلت لعُؼشة اإلاإظعت هدُجت أخذار
أ-
ماطُت و ًخىُم أن جخذًّ مىاًلها الاُخصادًت اإلاعخِبلُت كلى اإلاإظعت.
جخمثل اإلاىاًم الاُخصادًت اإلاعخِبلُت اإلاخظمىت في ألاصل في ئمٖاهُت اإلاعاهمت بؽٖل مباؼش أو هحر مباؼش في جدُِّ جذًِاث
هِذًت و ما في خٕمها ئلى اإلاإظعت .وٍمًٕ أن جٖىن ٓزلٗ إلاؽاسٓتها في اللملُت ؤلاهخاحُت ٓجضء مً اليؽاػاث الدؽوُلُت للمإظعت.
ٓما ًمًٕ أن جأخز ؼٖل الِابلُت للخدى٘ ئلى هِذًت أو ما في خٕمها أو الِذسة كلى جخٌُع الخذًِاث الىِذًت الخاسحت ،مثلما جإدي
ػشٍِت جصيُم بذًلت ئلى جخٌُع جٖالٍُ ؤلاهخاج حعخخذم اإلاإظعت أصىلها كادة إلهخاج ظللا أو خذماث ُادسة كلى ئؼباق سهباث أو
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خاحاث اللملء ،و ألن هزه العلم و الخذماث ُادسة كلى ئؼباق هزه الشهباث و الخاحاث ًأن اللملء معخلذون للذًم مِابل رلٗ و
كلُه ًهم ٌعاهمىن في الخذًِاث الىِذًت للمإظعتً.
ًمًٕ للمىاًم الاُخصادًت اإلاعخِبلُت اإلاخظمىت في ألاصى٘ أن جخذًّ كلى اإلاإظعت بلذة ػشًَ ،للى ظبُل اإلاثا٘ ًمًٕ لألصل أن
ً26:
 ٌعخخذم بمٌشده أو مم أصى٘ أخشي إلهخاج ظلم أو خذماث جباق مً ُبل اإلاإظعت ٌعدبذ٘ مم أصى٘ أخشيً ٌعخخذم لعذاد التزامً -ىصق كلى أصخاب اإلاإظعتً

ب-

جدذًذ الُِمت اللادلت لألصى٘ هحر اإلاالُت ًأخز في الخعبان ُذسة اإلاؽاسٓحن في العىَ كلى جىلُذ مىاًم اُخصادًت مً خل٘ أكلى
و أًظل اظخخذام لألصى٘ و بُله ئلى مؽاسْ آخش في العىَ و الزي ٌعخخذمه بىٌغ الؽٖل  .اإلاِصىد هىا بأكلى و أًظل
اظخخذام ألصل هحر مالي أن ً27:

-

ئمٖاهُاث الاظخخذام الٌللي لألصل و ًأخز بلحن الاكخباس الخصاةص اإلاادًت لألصل التي ًأخزها اإلاخلاملحن بالعىَ بلحن الاكخباس
كىذ حعلحر ألاصل ،مثل مىُم وحجم اإلاباوي.

-

و الترخُص الِاهىوي للظخخذام مخاح ،و ًخم ألاخز بلحن الاكخباس أي ُُىد ُاهىهُت كلى اظخخذام ألاصل ظُأخزها اإلاخلاملحن
بالعىَ باالكخباس كىذ حعلحر ألاصل ،خُث جخخلٍ الدؽشَلاث باخخلي اإلاىاػّ.

 الجذوي اإلاالُت مً اظخخذام ألاصل مخىًشة ،خُث ًخم ألاخز بلحن الاكخباس ًيها ئرا ٔان اظخخذام ألاصل الزي جخىًش به ئمٖاهُاثالاظخخذام الٌللي و الِاهىوي ظُىلذ دخل او جذًِاث هِذًت (مم ألاخز باالكخباس جٖالٍُ جدىٍل ألاصل لُصبذ حاهض للظخخذام)
لخىلُذ اللاةذ كلى الاظدثماس في رلٗ ألاصل اإلاىطىق في الاظخخذام اإلادذد له.
ًخدذد أكلى و أًظل اظخخذام بىاءا كلى الىِاغ الثلزت العابِت و مً خل٘ مىـىس اإلاؽاسٓحن في العىَ لألصل ختى و ئن ٔاهذ
اإلاإظعت حلتزم اظخخذام مخخلٍ له  ،و مم رلٗ ٌلخبر أن الاظخخذام الخالي لألصل مً ػشي اإلاإظعت هى أكلى و أًظل اظخخذام ئال
ئرا ٔاهذ هىاْ كىامل في العىَ أو كىامل أخشي حؽحر ئلى أن اظخخذام مخخلٍ لألصل مً ػشي اإلاؽاسٓحن في العىَ ُذ ًإدي
لخلـُم ُُمت ألاصلً.
 .3.IVالليمت العادلت لألصىل املاليت والخصىم املاليت

أ-

كشي ؤلاػاس الخصىسي للمداظبت الخصىم أنها التزاماث خالُت كلى اإلاإظعت هخجذ كً أخذار ماطُت ،و ًخىُم أن ًترجب كلى
الىًاء بها جذًِاث خاسحت مً مىاسد اإلاإظعت جىؼىي كلى مىاًم اُخصادًت ،و ٌلخبر جدمل اإلاإظعت اللتزام ُاةم أخذ الخىاص
الشةِعُت ألي كىصش مً كىاصش اإلاؼلىباث ،و الالتزام هى واحب أو معإولُت ألداء أو الُِام بلمل ما ،و ًمًٕ أن جٖىن الالتزاماث
واحبت ألاداء ُاهىها هدُجت للِذ ملضم أو ٓمؼلب حؽشَعي ٓما هى الخا٘ مم اإلابالى اإلاعخدِت مِابل ظلم أو خذماث جم اظخلمهاً.28

ب -ئرا ٔاهذ اإلاإظعت جدىص مجمىكت أصى٘ و خصىم مالُت ملشطت إلاخاػش الاةخمان  ،و ئرا ٔاهذ اإلاإظعت حعحر هزه اإلاجمىكت كلى
أظاط صافي ُُمتها بالىـش ئلى بالىـش ئلى اإلاخاػش اإلالشطت لهاً ،مًٕ للمإظعت ُُاط الُِمت اللادلت للمجمىكت كلى أظاط
العلش الزي ًمًٕ اظخلمه لبُم ألاصل أو دًله لخدىٍل الالتزام في ؿل اإلاخاػش اإلادذدة.
 .4.IVالليمت العادلت للخصىم وأدواث حلىق امللكيت

أ-

خِىَ اإلالُٕت هي كباسة كً مصالح أصخاب اإلاؽشوق في اإلايؽأة ًوالتي جخمثل في صٍادة ألاصى٘ كً الالتزاماث و جمثل خِىَ اإلالُٕت
الباقي مً ألاصى٘ بلذ اظخلاد الالتزاماثً ،وجإدي الاًشاداث ئلى صٍادة هزه الخِىَ وال ٌلخبر بمثابت ئًشاداث ئال ما ًضٍذ كً سأط
29
اإلاا٘ الزي اظدثمشه اإلالْ في أكما٘ اإلاإظعت.

ب-

ًشجٕض ُُاط الُِمت اللادلت للخصىم ًوأدواث خِىَ اإلالُٕت كلى ًشطُت أن الخصم أو خّ اإلالُٕت ظىي ًخم جدىٍله ئلى اإلاؽاسْ
في العىَ في جاسٍخ الُِاط ،كلى أن ًبِى الخصم معخدِا ًوالخدىٍل مؼلىب للىًاء بااللتزام ًالخصم ال ًخم حعذًذه باإلاِابل ًوال
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ًخم ئػٌاؤه بخاسٍخ الُِاطٓ .ما أن أداة خّ اإلالُٕت جبِي معخدِت ًوأن الخدىٍل ًٖىن كلى معخىيً الخِىَ والالتزاماث اإلاشجبؼت
بها ًدّ اإلالُٕت في هزه الخالت ال ًخم ئلواؤه أو ئػٌاؤه بخاسٍخ الُِاطً.
في خالت ما لم ًخىًش ظلش ملشوض لخدىٍل خصم أو أداة خّ ملُٕت ممازلت أو مؽابهت للخصم أو أداة خّ اإلالُٕت مدل الخُُِم
،و ٔان هىاْ خصم أو أداة خّ ملُٕت ممازلت مدخٌف بها مً ػشي آخش ٓأصل ،جِىم اإلاإظعت بُِاط الُِمت اللادلت لللىاصش مدل
جُُِم مً خل٘ مىـىس اإلاؽاسٓحن في العىَ و الزًً ًدخٌـىن باللىاصش اإلامازلت ٓأصل أما ئرا لم جخىًش حهت جدخٌف بلىاصش ممازلت
ٓأصى٘ ًخلخمذ اإلاإظعت في جدذًذ الُِمت اللادلت كلى جِىُاث الخُُِم ً
الخاجمت:
حلخبر الُِمت اللادلت أظاط حسجُل اإلالاملث ٓبذًل للخٖلٌت الخاسٍخُت ،وبصٌت كامت جٖلٌت ألاصل جمثل ُُمخه كىذ اُخىاةه
ًوالُِمت اللادلت جمثل ُُمت ألاصل كىذ ئٌُا٘ الخعاباث بالشحىق ئلى ظلش العىَ أو الُِمت الخالُت للخذًِاث الىِذًت اإلاعخِبلُت
لألصلً ،دعب همىرج الُِمت اللادلت ًجب كلى اإلاإظعاث ئكادة جُُِم اظدثماساتها في ٔل كامً.
أخشي مإٍذة لخؼبُّ الُِمت اللادلت ًؤل سأي مبنى كلى
بلذ أن ُمىا بلشض ماهُت الُِمت اللادلت وحذها أن هىاْ آساء ملاسطت و ً
أظغ مىطىكُت ًاآلساء اإلاإٍذة جشي في الُِمت اللادلت مشآة كآعت للمشٓض اإلاالي للمإظعت بصذَ ،وأساء ملاسطت جشي أن الُِمت
اللادلت ملِذة ًو صلبت الخؼبُّ لزا ًجب كذم الخىظم في اظخخذامها مداظبُا.
جِخط ي بلع اإلالاًحر الذولُت أو حعمذ للمإظعاث بُِاط الُِمت اللادلت لألصى٘ أو الالتزاماث أو خِىَ اإلالُٕت الخاصت بها و
ؤلاًصاح كنهآ ،ما جظمىذ هزه اإلالاًحر ئسؼاداث مدذودة خى٘ ٌُُٓت ُُاط الُِمت اللادلت في خحن جظمىذ ملاًحر أخشي ئسؼاداث
ؼاملت ولٕنها لم جًٕ مخىاظِت كلى الذوام ،لزا حاء اإلالُاس  IFRS13إلالالجت هزا اإلاؽٖل وجىخُذ ُُاط الُِمت اللادلت طمً ٔاًت
اإلالاًحرً.
هخائج البحث:

 ًخؼلب جدذًذ الُِم اللادلت جىًش أسبم ؼشوغ أظاظُت وهي؛ طشوسة وحىد ظىَ وؽؼت  ،جىًش ٔىادس مإهلت  ،جىًش ُىاهحنتهذي كملُت الُِاط بالُِمت اللادلت ئلى ئؿهاس الخعاباث بُِمت أُشب ما ًمًٕ ئلى الىاُم.

وحؽشَلاث جىـم وجظبؽ أخلُُاث اللمل  ،طشوسة أن ًخم الخباد٘ بحن الؼشًحن في خشٍت جامت دون طوىغ.

-

ئؿهاس
ً
مً بحن أهم ألاظباب التي حللذ الهُئاث الذولُت و اإلادلُت حلخمذ الُِمت اللادلت ٓبذًل للخٖلٌت الخاسٍخُت؛ هي خخمُت
الِىاةم اإلاالُت بالُِمت الخُُِِت اللادلت التي حلٕغ خُِِت الىطم اإلاالي والاُخصادي للمإظعت ،حعاكذ الُِمت اللادلت كلى
الُِاط الٍٕء ألظلاس ألاظهم والعىذاثٓ ،ما حعاهم في حلضٍض الخىٓمت.

-

جؼبّ الُِمت اللادلت في اإلاإظعاث اإلاخؼىسة التي لها ُذسة ٓبحر كلى جدذًذ الخٖالٍُ ومخخلٍ اإلالاملث بذُت كالُت ،وخاصت
اإلاإظعاث التي جؼبّ هـام الجىدة الؽاملت.

-

مً الصلب جؼبُّ الُِمت اللادلت في اُخصادًاث طلٌُت مثل اُخصادًاث اللالم الثالث التي جٌخِش إلاإظعاث اُخصادًت ُىٍت
ُادسة كلى اإلاىاًعت.

 ًشجبؽ مبذأ الُِمت اللادلت أٓثر بىـام الخىٓمت. لِذ جم ؤلاؼاسة للُِمت اللادلت في كذة ملاًحر للمداظبت الذولُت ظىاء ( )IAS/IFRSوالتي حلبر مجخملت كً مٌهىم الُِمت اللادلت. جظمىذ اإلالاًحر اإلاداظبُت ئسؼاداث ؼاملت خى٘ الُِمت اللادلت ولٕنها لم جًٕ مخىاظِت كلى الذوام ،لزا حاء اإلالُاس IFRS13سهم اإلاحزاث الٕثحرة واإلاخلذدة التي جخخص بها الُِمت اللادلت ئال أن بها بلع اللُىب التي جدذ مً وؿٌُتها.

إلالالجت هزا اإلاؽٖل وجىخُذ ُُاط الُِمت اللادلت طمً ٔاًت اإلالاًحرً.
 لخذ آلان ال ًىحذ مٌهىم مدذد للُِمت اللادلت أو مُِاط ٌلٕغ بصذَ الُِمت اللادلت وٍدذد ػشَ الُِاط بهاً.جىصياث البحث:

 ًجب كلى الذو٘ الشاهبت في جؼبُّ هزا اإلابذأ الُِام باصلخاث مداظبُت واُخصادًت حذًت للضٍادة مً ًاكلُت الُِاط بالُِمتلخؼبُّ الُِمت اللادلت بؽٖل ًلا٘ ًجب جىًحر ألاػش الِاهىهُت والدؽشَلُت التي جىـم اللمل اإلاداظبي وختى الخجاسي.

اللادلت.
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Management effectiveness in Algerian local collectivities in the light of the requirements of New
public management
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 وؾيخُغق،"حٗالج هظه الىعكت البدثُت "هجاٖت الدؿُير في الجماٖاث اإلادلُت الجؼاثغٍت ٖلى يىء ملخًُاث الدؿُير الٗمىمي الخضًث:ملخص
، م٘ ما ًلخًُه مً وحىب اٖخماص ملاًِـ لؤلصاء في ؤلاصاعاث الٗمىمُت، ومخُلباث الدؿُير الٗمىمي الخضًث،مً زاللها إلافهىم هجاٖت الدؿُير
 واؾخسضام الخلىُاث الخضًثت في الدؿُير وهداوٌ كُاؽ مضي هجاٖت ٖمل الجماٖاث اإلادلُت بالغحىٕ بلى اإلاجهىصاث،وجفُٗل صوع اللُإ الخام
.اإلابظولت وجلُُمها ومضي وحىص ماقغاث كُاؽ وؤبٗاص الدؿُير الٗمىمي الخضًث
وجسلو الىعكت مً زالٌ كغاءة لخىحهاث الجؼاثغ في بنالح الجماٖاث اإلادلُت بلى جدضًض ؤوحه الاٖخماص ٖلى فلؿفت الدؿُير الٗمىمي
 ومكاعَ٘ بنالح الىالًت والبلضًت وهظا مكغوٕ الجؼاثغ، وؤزغها في جُىٍغ هجاٖت ألاصاء مً زالٌ اؾخلغاء بغهامجي بنالح هُاول الضولت،الخضًث
 وحؿخيخج اؾخمغاع ؾُاصة الخىحه اإلاغهؼي في بصعاج ؤلانالخاث اإلاسخلفت وكهىع جفُٗل حمُ٘ حىاهب الالمغهؼٍت وملخًُاث الدؿُير،الالىتروهُت
.الٗمىمي الخضًث في ٖمل الجماٖاث اإلادلُت الجؼاثغٍت
 الجؼاثغ، الجماٖاث اإلادلُت، الدؿُير الٗمىمي الخضًث، هجاٖت ألاصاء:الكلماث املفخاخيت
J53:jel الخصنيف
Abstract:
This research paper addresses the topic of management effectiveness in Algerian local collectivities
in the light of the requirements of New public management. We will discuss through it the concept of
management effectiveness and the requirements of New public management, as the necessity of adopting
performance measures in public administrations, activating the role of the private sector, and using Modern
management techniques, and we try to measure the management effectiveness in local collectivities,
referring to the efforts made.
The paper concludes, through Algeria’s trends of reform in local collectivities, to identify different
aspects of dependence on New public management philosophy, and its impact on developing management
effectiveness by extrapolating state structure reform programs, and collectivities reform projects as well as
e- Algeria project.
The paper concludes also that centralization trend in incorporing reforms still prevails and that There
is a weakness in activating all aspects of decentralization and in providing the requirements of New public
management in Algerian collectivities.
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ملدمت:
ٌكيل الىلاف خىٌ الىجاٖت والدؿُير الٗمىمي الخضًث اهخماما ؤؾاؾُا للضوٌ في الىكذ اإلاٗانغ ،زانت الضوٌ
الىامُت التي حٗاوي ؤػمت زلل وجسلف ؤحهؼتها ؤلاصاعٍت وجخسبِ في الفؿاص ،وهي بداحت بلى حمُ٘ الجهىص مً ؤحل جدؿين ؤصاء
مىٓماتها الٗامت وػٍاصة فٗالُتها.
خُث حؿخمض اإلاىٓماث الٗامت ؤهضافها ومهامها مً جىحهاث الضولت وؾُاؾاتها ،وكض قهضث ؤصواع الضولت جُىعا م٘
الخغيراث الؿُاؾُت والاكخهاصًت والاحخماُٖت اإلادُُت ،جغهذ بهمتها ٖلى هظه اإلاىٓماث وَغٍلت حؿُيرها ،وؤفغػث قىال
مً ؤقياٌ الدؿُير ًلترب في فلؿفخه مً جىحهاث اللُإ الخام وٍدافٔ ٖلى الخهىنُت التي جميز مىٓماث اللُإ
الٗام.
خُث وم٘ بضاًت حؿُٗىاث اللغن الٗكغًٍ بضؤ الاججاه هدى جىؾُ٘ جُبُم جلىُاث الدؿُير في اللُإ الخام
هٓاهغة ٖاإلاُت ؾٗذ بليها مسخلف الخيىماث بهضف زفٌ الخيالُف وعف٘ حىصة الخضماث في يىء ما واحه الضوع الخيىمي
مً اهخلاصاث خىٌ ؤصاثه وهفاءجه في جلضًم الخضماث ،واهدكغث الخىنهت هدغهت جلىم ٖلى ؤؾاؽ ؤن اإلاىافؿت في الؿىق
في اللُإ الخام وؾُلت ؤهثر هفاءة لخلضًم الخضماث التي جىفغها الخيىماث ٖاصة،واٖخبرث الالمغهؼٍت ؤصاة جفُٗل هظه
ؤلانالخاث.
وكض ؾاٖض ٖلى ؾهىلت هظا الخدىٌ اٖخباع خلل ؤلاصاعة الٗامت ؤهثر الخلىٌ الٗلمُت مؿاًغة للخُىعاث الٗاإلاُت
وكضعة ٖلى الخىُف مٗها ،وْهىع الٗضًض مً اإلاضازل لضعاؾت ؤلاصاعة الٗامت مخإزغة بالخُىعاث في الفىغ ؤلاصاعي ،ومنها اإلاضزل
ؤلاًيىلىجي والظي يهخم بةبغاػ الٗالكت بين ؤلاصاعة وبين البِئت التي حِٗل فيها.
وؤمام بِئت ٖىىانها الٗىإلات والخُىع الخىىىلىجي الهاثل ؤزظث الضوٌ حٗمل ٖلى بنالح هٓمها ؤلاصاعٍت وحٗٓم
اؾخفاصتها مً الخىىىلىحُا وجباصٌ ججاعبها م٘ ٖالم جىلض ي فُه الخضوص.
ووحضث الجؼاثغ ؤمام خخمُت بنالح هٓامها ؤلاصاعي وحماٖاتها اإلادلُت ٖلى يىء الخدىالث الٗاإلاُت ،والظي ؤلؼمها
بهُاغت جىحهاتها ؤلانالخُت م٘ ما جفغيه مخُلباث اإلاغخلت ومنها حهىص بنالح هُاول الضولت ،الىالًت والبلضًت ،ومكغوٕ
الجؼاثغ الالىتروهُت.
بال ؤهه وفي هٓام طو زلفُت جاعٍسُت زانت ،هجض الجماٖاث اإلادلُت في الجؼاثغ  -باٖخباعها واحهت جمثُل الضولت -ال
جؼاٌ بُٗضة ًٖ ملخًُاث الىجاٖت وججؿُض الخُبُلاث الخضًثت للدؿُير هدىم ٖام ؾاثض لضي غالبُت اإلاىاَىين  ،وؤنها ال
جؼاٌ ؤصاة لخُبُم جىحهاث ألاحهؼة اإلاغهؼٍت في ؤلانالح مما ًلص ي صوعها الفاٖل في الخغُير ،وٍضفٗىا للدؿائٌ ًٖ مضي وحىص
الفىغ الدؿُيري الخضًث الؿاثض في الٗالم في الجماٖاث اإلادلُت باٖخباعها ؤؾاؽ مكاعهت اإلاىاًَ وججؿُض الضولت مدلُا.
مشكلت البدث :جخمثل مكيلت البدث في الؿااٌ الغثِس ي الخالي:
هُف ًمىً الخىم ٖلى هجاٖت الدؿُير في الجماٖاث اإلادلُت الجؼاثغٍت ٖلى يىء مباصيء الدؿُير الٗمىمي الخضًث؟
وجخفغٕ ًٖ الؿااٌ الغثِس ي ألاؾئلت الفغُٖت الخالُت:
 ما هي مدضصاث هجاٖت ألاصاء في الٗمل اإلادلي؟
 ماهي مخُلباث جُبُم فلؿفت الدؿُير الٗمىمي الخضًث في الجماٖاث اإلادلُت؟
ما هي جىحهاث الجؼاثغ في بنالح الجماٖاث اإلادلُت وما مياهت الدؿُير الٗمىمي الخضًث يمً هظه الخىحهاث؟
أهداف البدثً :غمي البدث بلى جدلُم مجمىٕ ألاهضاف الخالُت:
 ببغاػ الخىحهاث الخضًثت في ؤلانالح والخُىٍغ ؤلاصاعي الٗمىمي.
 حؿلُِ الًىء ٖلى ؤصواث وجلىُاث الدؿُير الٗمىمي الخضًث.
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 ؤلاقاعة بلى ؤهمُت اؾخفاصة اللُإ الٗمىمي مً الخُىعاث الخانلت في اللُإ الٗام .
 جلُُم جىحهاث ؤلانالح في ؤلاصاعة الٗمىمُت الجؼاثغٍت اإلادلُت ٖلى يىء الخُىعاث وؤلانالخاث الٗاإلاُت.
 الخغوج بخىنُاث خىٌ ؾبل ومخُلباث جفُٗل الٗمل الٗمىمي اإلادلي وجدلُم هجاٖخه
أهميت البدث :جىمً ؤهمُت البدث في:
 الترهيز ٖلى مىيىٕ ًضزل يمً الاهخماماث الغثِؿُت للضولت الجؼاثغٍت وغيرها مً الضوٌ في الىكذ الغاهً ،وٍخٗلم
ألامغ بخُىٍغ الاصاء في اللُإ الٗام
 اججاه غالبُت الضوٌ هدى جضُٖم الالمغهؼٍت وما ًلخًُه طلً مً جفُٗل ألاصاء في الجماٖاث اإلادلُت.
 مخُلباث اإلاغخلت التي جمغ بها صوٌ الٗالم الؾُما الضوٌ الىامُت ومنها الجؼاثغ ،وما جفغيه مً يغوعة جللُو
ؤلاهفاق الٗام وجغقُض الىفلاث.
منهجيت البدث :لخدلُم ألاهضاف الؿابلت جم جلؿُم البدث بلى زالر مداوع هما ًلي:
ؤوال :مفهىم هجاٖت الدؿُير
زاهُا :الدؿُير الٗمىمي الخضًث ( )NPMهىمىطج ما بٗض البيروكغاَُت
زالثا :مضي هجاٖت ٖمل الجماٖاث اإلادلُت في الجؼاثغ ٖلى يىء الدؿُير الٗمىمي الخضًث
أوال :مفهىم هجاعت الدسيير
بهفت ٖامت ،ومً زالٌ وْاثفه اإلاسخلفت ،يهضف الدؿُير في مسخلف ؤهىإ اإلاىٓماث بلى الىنىٌ بىجاٖت اإلااؾؿت
بلى ؤٖلى مؿخىٍاتها ،خُث ٌؿخٗمل جدلُل الىخاثج هإصاة فٗالت وٖملُت للىكىف ٖلى ٖىانغ يٗف وكىة ٖملُت الدؿُير هيل،
ومً زم الٗمل ٖلى جدؿِىه .بط ال ًمىً جدؿين هجاٖت حؿُير اإلااؾؿت صون جدؿين هخاثج هظه ألازيرة التي جٓهغ في ؤغلب
ألاوكاث ٖلى قيل ماقغاث مً زالٌ ؤعكام كابلت للملاعهت واللُاؽ.
هداوٌ مً زالٌ هظا اإلادىع جدضًض مفهىم هجاٖت ألاصاء باٖخباعها هضفا حؿعى بلُه اإلااؾؿاث الخضًثت ،والظي
ًخٗين بكغاعه في الٗمل الٗمىمي ،ال ؾُما ٖلى مؿخىي الجماٖاث اإلادلُت.
 -1املفهىم اللغىي للنجاعت
هٓغا ألهه وكإث بصاعة ألاٖماٌ (اإلاىاحمىذ) وجُىعث ،بهظا اإلادخىي وبهظه الدؿمُت ،في اإلاجخمٗاث الىاَلت باللغت
ؤلاهجليزًت ،فةن جغحمت مهُلخاجه ومفاهُمه بلى اللغت الٗغبُت كض ال حٗىـ بالخدضًض مدخىاها والٗىـ صخُذ ،لظلً هجض
مهُلح الىجاٖت في اللغت الٗغبُت طو مٗنى واؾ٘ وقامل ،فالىجاٖت في معجم لؿان الٗغب مىىجً٘ ،ىج٘ ،هجىٖا ،بمٗنى
الفاثضة والهالح ،بط هلىٌ هج٘ الُٗام في ؤلاوؿان ؤي هىإ آوله ؤو جبِىذ جىمُخه واؾخمغؤه ونلح ٖلُه ،وهج٘ فُه الضواء
وؤهج٘ بطا ٖمل ،وٍلاٌ ؤهج٘ بطا هف٘ ،وهج٘ فُه اللىٌ والخُاب والىٖٔ بطا ٖمل فُه وصزل وؤزغ،1وفي الخضًث اإلاىكىف:
خضزىا ؤبى بىغ ،كاٌ  :خضزىا ؤبى ؤؾامت ،كاٌ  :خضزىا الثىعي ًٖ ،ؾلمت بً ههُل ًٖ ،طع بً ٖبض هللا ًٖ ،ؾُٗض بً ٖبض
الغخمً بً ؤبؼي ًٖ ،ؤبُه ،كاٌ  :ؾإلذ ؤبي بً هٗب ًٖ الىبُظ فلاٌٖ« :لًُ باإلااءٖ ،لًُ بالؿىٍمٖ ،لًُ بالٗؿلٖ ،لًُ
2
باللبن الري هجعذ به»،
وٖلُه ،وؿخيخج ؤن مهُلح الىجاٖت لِـ حضًضا وال صزُال في اللغت الٗغبُت ،بط اؾخٗمل هثيرا للضاللت ٖلى
ؤلاًجابُاث اإلاخإجُت مً الص يء ؤو الٗمل اإلاىجؼ ،وبالخالي وؿخيخج ؤن ؤكغب مفهىم لغىي للىجاٖت هى الىجاح ،وبالخالي هجاٖت
مىٓمت ؤو وُْفت ما بضازلها ٌٗني هجاخها ،وبالخالي قغوٍ الىجاٖت حٗني قغوٍ الىجاح ،وحؿُير الىجاٖت هى الدؿُير الهاصف
بلى الىجاح.
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ؤما في مجاٌ ٖلىم الدؿُير فمهُلح »الىجاٖت« كلُل الاؾخٗماٌ ،بط هجضه في ؤغلب ألاخُان ٌٗبر ٖىه اإلاسخهىن
بمهُلح آزغ هى »ألاصاء« والظًً ٌٗبران وليهما ًٖ الترحمت الخغفُت لليلمت الفغوؿُت والاهجليزًت ».«performance
هظه ألازيرة جترحم بلى اللغت الٗغبُت في اللىامِـ الٗامت 3بمهُلح بهجاػ ،ؤصاء ،فٗالُت وهي حٗني «الُغٍلت التي ًخم بها
الفٗل ،وكضعة الفغص التي حؿمذ له بإن ًازغ ٖلى مجمىٖت مً اإلاغاكبين ؤو اإلاالخٓين اإلاخىاحضًً بهفت مؿخمغة في مىاؾبت
مُٗىت».4
هما ٌٗني هظلً مهُلح الىجاٖت »  « performanceفي كىامِـ اللغاث ألاحىبُت اإلاخسههت بإهه جإصًت ؤو اللُام
بفٗل ؤو بظٌ حهض مً ؤحل هضف مٗين ،ؤو هىدُجت خؿابُت مدهلت مً َغف شخو ؤو مجمىٖت ؤشخام بٗض بظٌ حهض
مٗين خُث ًخم الخىم ٖلُه باألهثر حهضا ،ألاهثر هفاءة ؤو ألامثل ...وبالخالي فهى ًضٌ ٖلى »الىدُجت اإلاخدهل ٖليها زالٌ
الٗملُت الخىفُظًت ،وهى الىجاح الظي ًالخٓه الجمُ٘ في قيل ؤعكام جلِـ جلً الىخاثج ،«5ومىه ًلهض باليلمت
ؤلاهجليزًت performance rate»«:همُت الٗمل التي ًىجؼها الٗامل زالٌ فترة ػمىُت مدضصة ،ؤو ملضاع الؼمً الالػم لخىفُظ
الٗمل اإلاُلىب.
وٖلُه وؿخيخج ؤن ؤكغب حٗغٍف ًمىً اكتراخه لخدضًض اإلافهىم اللغىي للىجاٖت هى جلك الجهىد املبرولت أو الىاحب
برلها التي جؤدي بنجاح لنديجت أو لنخائج مطلىبت ،فٗباعة »هخاثج مُلىبت« حٗني ؤن هىان مجمىٖت ؤهضاف جم حؿُيرها
مؿبلا ،وٖلى ؤؾاؽ الىخاثج اإلاخدهل ٖليها ًمىً كُاؽ مضي جدلُم الىجاٖت ،وبالخالي ًغجبِ حؿُير الىجاٖت بخدضًض َغٍلت
الٗمل التي حؿمذ بخدلُم جلً ألاهضاف ،وهظا ٌٗني ؤن الخٗمم في البدث في مفهىم الىجاٖت ًلىصها بلى البدث ًٖ ؤصواث
وَغق كُاؽ (ٖ)Mesuresلمُت وٖملُت مً زالٌ مجمىٖت مً اإلااقغاث الضكُلت ) (indicateursالتي حٗىـ مُُٗاث
مهمت ًٖ مضي هجاح الجهض اإلابظوٌ هيل ،والتي جلاؽ في ألازير ملاعهت باألهضاف اإلاؿُغة.
-2املفهىم الاصطالحي للنجاعت :جدليم ألاهداف الخنظيميت
جخىكف اؾخمغاعٍت خُاة وصًىامُىُت الخىُٓماث الخضًثت ؤؾاؾا ٖلى كضعة اإلااؾؿت ،ؤو باألخغي كضعة مؿاوليهاٖ ،لى
جدلُم الىجاٖت ،فهظا اإلافهىم طو مٗنى قامل وَٗخمض ٖلى ؤصواث كُاؽ وكاَاث وهخاثج اإلااؾؿت؛ فمثالً ،برػ ه ـ ـىـ ـ ــغي
ؾافاٌ ( 6) HENRI SAVALLفي صعاؾخه وجدلُله لهظا اإلافهىم باٖخماصه ٖلى ببغاػ الخىافم والخيامل بين الجىاهب الاحخماُٖت
والجىاهب الاكخهاصًت لخضُٖم الىجاٖت اليلُت ( ،)Performance globaleفدؿبه الىجاٖت اليلُت ما هي بال امخضاص لخضُٖم
ما ٌؿمى بالجىصة الكاملت ،ؤي ؤن جدلُم هظه ألازيرة مغجبِ بىىُٖت الهُيلت الخىُٓمُت الؿاثضة في اإلااؾؿت ،وباألزو
هىُٖت جضازل وبصماج اإلاىاعص البكغٍت في جدلُم مكغوٕ اإلااؾؿت.
مً حهت ؤزغيً ،لىم ججؿُض زلافت الىجاٖت صازل اإلااؾؿت ٖلى جدفيز وتهُئت الجى واإلاىار البكغي الالػم لظلً ،وباٖخباع
ؤن ألافغاص هم ألاؾاؽ اللاٖضي الظي ًخىكف ٖلُه جُىٍغ اإلااؾؿت وجدلُم الغبذً ،برػألاؾخاط ٖلي الؿلمي ؤن الىجاٖت في
مجاٌ حؿُير اإلاىاعص البكغٍت باٖخباعها ألاؾاؽ اللاٖضي الظي جخىكف ٖلُه جىمُت اإلااؾؿت وجدلُم الغبذ ،جخٗلم ٖلى
الخهىم بـ ـ ـ :7جلُُم بهخاحُت اإلاىاعص البكغٍت؛جلُُم الؿُاؾاث والىٓم؛جلُُم ؤلاحغاءاث؛جلُُم ؾالمت الهُيل
الخىُٓمي؛جلُُم هفاءة اإلاىاعص اإلاؿخسضمت؛جلُُم ؤؾالُب الخىحُه؛ وجلُُم ؤؾالُب الغكابت.
مً حهت ؤزغيً ،برػ فغاوؿىا مىغىفاهض ( 8)FRANÇOIS MINGOFANDؤن الىجاٖت همفهىم ًغجبِ اعجباَا وزُلا
بمىهجُت اللُام بخلُُمها ،والتي جيىن مً زالٌ:
 جدضًض اإلاٗاًير الالػمت ًٖ َغٍم البدث ًٖ اإلاخغيراث التي جىضعج واإلاخغيراث التي ال جىضعج في جدضًض اإلافهىم
اإلاُٗاعي ()STANDARD؛
 صعاؾت ؤهمُت الجىاهب الىُفُت التي حكيل نٗىبت في مجاٌ اللُاؽ؛
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 يمان ؤن الٗىانغ اإلاٗخمض ٖليها في مجاٌ كُاؽ وجلُُم الىجاٖت هي خلُلُت وواكُٗت وملمىؾت ،وٍمىً
بزًاٖها لٗملُت عكابُت؛
 وحىب جدضًض مؿخىي جدلُل الفىاعق؛
 جلُُم واجساط اللغاع.
وخؿب فغاوؿىا مىغىفاهض ،مً بين ماقغاث الخيبا بخدؿً الىجاٖت جدلُم جلاعب بين الهُاول والىؾاثل اإلامىىخت
لىُْفت الدؿُير مً حهت وجدلُم ألاهضاف اإلاؿُغة مً حهت ؤزغي ،ؤو باألخغي اإلالاعهت بين اإلاىاعص اإلاؿخغلت (مالُت ،ماصًت
وبكغٍت) والىخاثج اإلادللت فٗلُا؛ ؤي ؤن اإلالهىص بالىجاٖت في اإلااؾؿت هى مضي ؤو صعحت جدلُم ألاهضاف التي حؿعى
اإلااؾؿت (هىٓام) لخدلُلها.
مً حهت ؤزغي ،اكترح O.GELINIERفي هخابه «ؾغ هجاح اإلااؾؿاث الٗهغٍت»بٌٗ اإلااقغاث اإلاهمت مً ؤحل
جدؿين الىجاٖت ،خُث لخهها في:9
 البدث ًٖ الىكاج٘ وؤزظها بٗين الاٖخباع في ول كغاع ًسو اإلااؾؿت؛
 اللُام صوعٍا بٗملُاث للخلُُم؛
 الخدًير الجُض مً حمُ٘ الىىاحي التي ًخُلبها الدؿُير؛
 اإلاىافؿت الضازلُت والخاعحُت؛
 اإلاغوهت في الخٗامل؛
 الٗمل والخلُُم ٖلى ؤؾاؽ اإلاغصوصًت؛
 حٗؼٍؼ الثلت في الُض الٗاملت؛
 الخم في الخُإ– غير اإلاخٗمض -في خضوص ألاٖماٌ اإلاىىَت بالفغص؛
 الٗلاب مً زالٌ جفُٗل الجاهب الخاصًبي الخام بىٓام اإلااؾؿت؛
 الخىم ٖلى ؤؾاؽ الىخاثج اإلادللت فٗلُا؛
 مبضؤ الخُىع اإلابني ٖلى حصجُ٘ اإلاباصعاث الفغصًت والجماُٖت.
مً ول ما ؾبمً ،مىً جمثُل الىجاٖت هضالت بضاللت ول مً :اإلاغصوصًت ،ؤلاهخاحُت صازل اإلااؾؿت ،هٗىامل (مخغيراث)
مازغة ،10وٖلُه ،ولما اعجفٗذ وػاصث اإلاغصوصًت ؤو ؤلاهخاحُت ولما ػاصث الىجاٖت صازل اإلااؾؿت ،وولما اهخمذ اإلااؾؿت
وزههذ حؼءا هبيرا مً ؾُاؾتها ومىاعصها للُاؽ ومغاكبت وكاَها بكيل صوعي ،ولما ؾاٖض طلً في ػٍاصة وجدؿين الىخاثج
اإلادللت ،وبالخالي جدؿين الىجاٖت ،هما ؤن جدؿً اليكاٍ بدض طاجه ًمثل ماقغا هاما خىٌ هجاٖت ؾُاؾت اإلااؾؿت اإلاخبىاة
ؤمام ول اإلاخٗاملين مٗها،
وبن واهذ اإلاالخٓت ألاولُت حكير بلى اعجباٍ اإلافهىم باإلااؾؿت الاكخهاصًت التي حٗمل في بِئت جىافؿُت ،بال ؤن الخُىعاث
وؤلانالخاث التي قهضها اللُإ الٗمىمي حٗلذ مً اإلاهُلح عاثجا في ؤصبُاث الدؿُير الٗمىمي زهىنا م٘ همِ الدؿُير
الٗمىمي الخضًث ،والظي هداوٌ الخُغق له مً زالٌ اإلادىع اإلاىالي.
ثاهيا :الدسيير العمىمي الحدًث ( )NPMكنمىذج ما بعد البيروكساطيت
ؤصي جُبُم الىمىطج البيروكغاَي ،بلى ؾلبُاث هثيرة مما صف٘ بالخيىماث واإلاىٓماث بلى البدث ًٖ بضاثل بهضف
جدلُم هجاٖت ؤهبر في مجاٌ جلضًم الخضماث الٗمىمُت ،التي جميزث بالًٗف في اإلاغصوصًت وغُاب الفٗالُت في الخلضًم
واعجباَها بثلل ؤلاحغاءاث ،خُث ؤن جلضًم الخضمت الٗمىمُت مً َغف مىٓماث ال تهضف بلى الغبذ جيكِ في مدُِ كاهىوي
مىًبِ ًدضص بكيل صكُم مهام ول هُئت وهُفُاث جمىٍلها ،وهى ما ًجٗل هامل الخغٍت لضي اإلاؿير الٗمىمي ؤكل بىثير مما
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هي ٖلُه في اللُإ الخام ،مما ًلُض في غالب ألاخُان ؤلابضإ والخجضًض ،وبٗباعة ؤزغي فةن اعجباٍ زلافت الهُئت الٗمىمُت
بهغامت وبيروكغاَُت ؤلاَاع اللاهىوي ًىٗىـ ؾلبا ٖلى ؤهماٍ الىجاٖت فيها.
مجمل هظه الٓغوف ناخبتها حغُيراث هبيرة في الؿُاؾت والاكخهاص واإلاجخم٘ لضعحت حٗلذ الخيىماث هفؿها
جخدضي الخلالُض ؤلاصاعٍت الخللُضًت ،مضٖمت بمُالب قٗبُت بًغوعة اؾخدضار بغامج فٗالت ،وهى ما ًاهضه مٗٓم اإلاضافٗين
ًٖ الدؿُير الٗمىمي الجضًض ،الظًً ًغون في هظا ألازير زىعة ٖاإلاُت لهالح ألاقياٌ ما بٗض البيروكغاَُت (post-
 ،)bureaucratiqueؤَلم ٖلى حؿمُخه بالدؿُير الٗمىمي الخضًث ( )the new public managementومبرعاث طلً:
 هبر حجم وجيلفت اللُإ الٗام الظي ؤهخج يغىَاث جضف٘ هدى جسفُف البرامج وػٍاصة الىجاٖت؛
 الابخياعاث الخىىىلىحُت الهاثلت اإلاؿخسضمت في الدؿُير ال ؾُما جىىىلىحُاث ؤلاٖالم والاجهاٌ؛
 الٗىإلات ،الؿغٖت وػٍاصة اإلاىافؿت؛
 بغوػ الخاحت لخدغٍغ اللُإ الاكخهاصي الٗمىمي الظي باث ًفغى ٖبئا زلُال ٖلى زؼٍىت الضولت هدُجت ؾىء الدؿُيرٖ ،ضم
الىفاءة ،الفؿاص في بصاعة اإلاىاعص اإلاخاخت وما بلى طلً مً اإلآاهغ الؿلبُت.
 اإلاُالبت بالجىصة في الخضماث الٗمىمُت التي جىفغها ؤلاصاعاث الٗمىمُت.
وَٗىص مهُلح الدؿُير الٗمىمي الجضًض بلى الباخث هغَؿخىفغ هىص ()CHRISTOPHERHOODؤوازغ الثماهِىاث،
لُخم حٗمُم الدؿمُت فُما بٗض ٖلى حل اإلاكاعَ٘ الٗمىمُت في الضوٌ الغغبُت وصوٌ آؾُا وؤمغٍيا الالجُيُت ،خُث ؤنبذ
الدؿُير الٗمىمي الجضًض هى اإلاغحُٗت ليل الخيىماث اإلاغهؼٍت والهُئاث اإلادلُت زانت في مكاعَ٘ بصزاٌ حغُيراث ٖلى مغافم
الضولت وبنالخها.
وكبل الخُغق بلى زهاثو هظا الىمِ الجضًض مً الدؿُير الٗمىمي ،وكير بلى ؤهه ال جىحض َغٍلت وخُضة لخٗغٍف
الدؿُير الٗمىمي ،وَٗىص طلً بلى نٗىبت يبِ مفهىم الدؿُير في خض طاجه مًافا بلُه زهىنُت البيُت الٗامت واللُإ
الٗام ،مما ًُغح بكضة مضي زهىنُت الدؿُير الٗمىمي في خض طاجه.
وبغغم طلً ًياص ؤخض الباخثين ًىفي وحىص حؿُير ٖمىمي كاثم بظاجه ،وٍظهب بلى اللىٌ بإن هظا الدؿُير الٗمىمي
هى كبل ول ش يء حؿُير ،وؤن الخفغكت بين ٖام وزام ال جفُض صاثما ،خُث ًمىً إلااؾؿت زانت هبيرة ؤن جلترب في حؿُيرها
11
مً اإلاىٓماث الٗامت بالىٓغ بلى حجمها وهُيلتها وهمىطحها البيروكغاَي.
 -1حعسيف الدسيير العمىمي الحدًث
ْهغ وجُىع مفهىم الدؿُير ؤو اإلاىاحمىذ في البِئت الاهجلىؾاهؿىهُت ؤًً ًداٌ الفغق بين الٗام والخام بلى ازخالف
12
مهاصع الخمىٍل ولِـ بلى مخغيراث ؤزغي كاهىهُت ؤو بصاعٍت حٗؼي بلى زهىنُت الهُئت ؤو اإلاىٓمت في خض طاتها.
هما وان ْهىعه بهضف مغاحٗت ؤقياٌ جضزل الضولت وَغق حؿُير اإلاغافم الٗامت إلاىاحهت جضاُٖاث ألاػماث
الاكخهاصًت وجالخم اهدكاعه في مٗٓم صوٌ مىٓمت الخٗاون والخىمُت الاكخهاصًت.
بال ؤهه في اإلالابل ججضع ؤلاقاعة بلى ؤن اإلااؾؿاث الخانت وماؾؿاث اللُإ الٗام لِـ لها هفـ ألاهضاف ،وال
هفـ َغٍلت الخٗاَي م٘ اإلاخغيراث البُئُت اإلادُُت ،وهى ما ًفغى جبني همِ حؿُير ٌٗخمض شخهىت ٖالكت الٗمل وٖللىت
الىؾاثل وجلُُم الىخاثج بما ًخالءم م٘ ؤهضاف ول همِ.
وهىان الٗضًض مً اإلاداوالث لهُاغت مفهىم للدؿُير الٗمىمي ًخالءم م٘ زهىنُت اللُإ الٗام ،خُث ٖغفه ول
13
مً 1980 Carfer&Birlandبإهه َغٍلت ؤو مىهج ،وؤن اللُإ الٗام هى اإلايان الظي ًُبم فُه هظا اإلاىهج.
14
وهى حٗغٍف ًخفم م٘ ما طهب بلُه  1999 Kreifباٖخباعه هدؿُير ؤو همِ حؿُير جماعؾه مىٓماث الخضمت الٗامت.
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وَٗغف الدؿُير الٗمىمي بهُغت ؤهثر قمىال بإهه مجمىٕ مؿاعاث التهُئت و الخىُٓم والخبؿُِ واإلاغاكبت للمىٓماث
الٗامت والظي ٌٗمل ٖلى جُىٍغ هجاٖتها الٗامت وكُاصة همىها وجُىعها م٘ اخترام واحباتها ،وٍلىم ٖلى مبضؤ ؤؾاس ي للدؿُير
وهى اإلاىكف15 ،وهى ًفترى بٗباعة ؤزغي جىُُف ؤصواث الدؿُير لخالثم جىىٕ وحٗضص اإلاىاكف والخدضًاث.
ؾىت  2004ؤُٖى  Gibertهٓغجه للدؿُير الٗمىمي بخٗغٍفه في مًمىهه الٗام بإهه مفهىم مً وحهينٖ ،ام ًخٗلم
بدؿُير اإلاىٓماث الٗامت مً حهت وحؿُير الؿُاؾاث الٗامت مً حهت ؤزغي ،وجىمُلي م٘ الخإهُض ٖلى ؤن الغاًت ألاؾاؾُت له
16
هي يمان جدلُم الؿُاؾاث الٗامت ألهضافها.
ؤما ؤبدار  2005 ،Bezesفلض كاصجه بلى بُٖاء هٓغجين للمىيىٕ ،هٓغة جاعٍسُت لهُلت باالكخهاص وبدؿُير
17
اإلااؾؿاث الخانت ،وهٓغة خضًثت جغاه همظهب مخىاؾم ٖام (صولي) للدؿُير الٗمىمي.
وخضًثا ْهغ الدؿُير الٗمىمي الخضًث هدغهت حؿُيرًت طاث ؤبٗاص ؾُاؾُت حٗمل ٖلى حغُير مماعؾاث ؤلاصاعة الٗامت
بخٗىٌٍ مباصت الدؿُير البيروكغاَي الخللُضي ،والظي ًمثل عمؼا لجمُ٘ ؤقياٌ الخلل في اللُإ الٗام ،بمباصت وكىاٖض
للدؿُير ؤهثر خضازت وٖهغهت ،وخؿب بٌٗ الىخاب فةهىا وكهض م٘ مُالص واهدكاع الدؿُير الٗمىمي الخضًث مُالص مىٓماث
خضًثت ًُلم ٖليها مىٓماث ما بٗض البيروكغاَُت.
وٖلى زالف الدؿُير الٗمىمي الخللُضي الظي ٌؿخمض مباصثه مً الٗلىم ؤلاصاعٍت واللاهىهُت ،فةن ؤفياع ومٗالم
الدؿُير الٗمىمي الخضًث مؿخىخاة مً الٗلىم الاكخهاصًت ومً ؾُاؾاث الدؿُير في اللُإ الخام ،ومً صواف٘ وؤؾباب
18
ْهىعها الغغبت في جدؿين ومٗالجت الازخالالث التي احؿم بها الدؿُير الٗمىمي الخللُضي.
وَٗمل هظا الخىحه الخضًث ٖلى جُىٍغ وجدىٍغ مفهىم الدؿُير الضازلي للمىٓماث الٗامت بغُت الىنىٌ بلى ؤكص ى
صعحت مً الىجاٖت ،هما ٌٗمل في اإلالابل ٖلى بٖاصة يبِ ؤؾالُب حؿُير الؿُاؾاث الٗمىمُت بمٗنى الُغٍلت التي ًخم بها
جلُُم وكُاؽ هخاثج هظه الؿُاؾاث.
وَٗخمض في طلً ٖلى جغكُت جُبُم ؤصواث الدؿُير اإلاالي الخضًث والدؿُير الفٗاٌ للمىاعص البكغٍت في اللُإ الٗام،
وبصعاج فلؿفت بصاعة الجىصة وباقي الخلىُاث الدؿُيرًت الخضًثت بيُت جدؿين حؿُير اللُإ ،وهي ؤصواث ميكاها في ألانل
اللُإ الخام ،ما صف٘ بٌٗ الباخثين بلى اٖخباع الدؿُير الٗمىمي الخضًث حامٗا إلاجمىٖت مً ؤلانالخاث الجؼثُت التي
19
اؾخىخذ مً مماعؾاث اللُإ الخام ،وخؿب آزغًٍ هي بنالخاث جلىم فلؿفتها ٖلى جغحمت قيلُت للُبرالُت الجضًضة.
ًمىً مما ؾبم اللىٌ ؤن الدؿُير الٗمىمي الخضًث مؼٍج مً اإلاظاهب حكيل هدُجت جخاب٘ وجغاهم لؤلخضارَ ،ىعث
َغكا حضًضة للىٓغ للمىٓماث الٗمىمُت اهُالكا مً ول غير مخجاوـ لؤلصواث مؿخىخاة مً جُىع صوع الضولت والىٓغٍاث
الاكخهاصًت واإلاؿلماث الىاججت ًٖ جُىع الفىغ الدؿُيري ومً بُان اإلاماعؾاث اإلاجغبت في بنالخاث مسخلف الضوٌ (زهىنا
الاهجلىؾاهؿىهُت) واإلاؿاهماث اإلالضمت مً َغف اإلاىٓماث اإلاسخلفت.
 -2خصائص الدسيير العمىمي الحدًث
ٌٗمل الدؿُير الٗمىمي الخضًث ٖلى هلٌ الخهمُم الخللُضي للىمىطج البيروكغاَي وَٗمل ٖلى كُامه بضًال ٖىه،
خُث ًىٓغ اإلاغوحىن لهظا الىمِ مً الدؿُير بلى ؤلاصاعة البيروكغاَُت ٖلى ؤنها بصاعة حامضة ،غير مىخجت ،غير هاحٗت ومبظعة
للمىاعص ،وٍغون في الىمىطج الؿىقي وألاصواث اإلاٗخمضة في حؿُير اللُإ الخام خال ألػمت البيروكغاَُت في ؤلاصاعة الٗامت.
وفي جُبُله آللُاث اللُإ الخام ٖلى اإلاىٓمت الٗامت م٘ زهىنُتها ،جخطح بٌٗ اإلاميزاث للدؿُير الٗمىمي
20
الخضًث جلخهها الىزُلت الهاصعة ًٖ لجىت بنالح الضولت الهاصعة ًٖ وػعاء للىُْفت الٗمىمُت في الىلاٍ الخالُت:
 ال مغهؼٍت الىخضاث الخيىمُت وجفىٌٍ اإلاؿاولُت للمؿخىٍاث الضهُا مً الخيىمت والبلضًاث مثال ،وججض هظهالخهىنُت جإؾِؿها َبلا للمبضؤ الظي ًلىم ٖلى ؤن ول مؿخىي ؤٖلى ًدٓغ ٖلُه اللُام بىفؿه ؤو جىفُظ ما
ًمىً إلاؿخىي ؤصوى اللُام به ،وٍترافم م٘ هظا اإلابضؤ مبضؤ الفاٖلُت والظي ًاؾـ للثلت في الغقاصة الاكخهاصًت
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للفاٖلين الٗمىمُين ،وٍامً بلضعة الؿىق واإلاىافؿت ٖلى جدؿين حىصة الخضماث اإلالضمت ،وٍضف٘ هظا اإلابضؤ هدى
الترهيز ٖلى بٌٗ اليكاَاث وجفىٌٍ اليكاَاث ألازغي ؤو المغهؼٍتها.
 بٖاصة جضكُم ويبِ اليكاَاث الخيىمُتَ ًٖ ،غٍم جدضًض ما ًجب ؤن حٗمله الخيىمت وؤن جضف٘ ملابله ،وماًجب ؤن جضف٘ ملابله وال حٗمله ،وما ًجب ؤن ال حٗمله وال ؤن جضف٘ ما ًلابله.
 الفهل بين ألاوكُت بالىٓغ بلى ؤهمُتها ؤلاؾتراجُجُت والفاثضة اإلاغحىة منها ،والاٖخماص ٖلى مىهج الُغص اإلاغهؼي فيجىفُظها  -همىطج "مغهؼ /مدُِ" ،-خُث جغاكب اإلااؾؿاث الىبيرة وكاٍ اإلااؾؿاث الهغيرة ،وجدُل هدى الخاعج
صاثما اليكاَاث طاث اللُمت اإلاًافت اإلاىسفًت ،ومٗها وكاَاث ألاٖماٌ ألاكل ؤهمُت ،وٍغي صًغون ؤن هظا
21
الىمىطج ازترق ول اليكاَاث الخابٗت لجمُ٘ اإلاىٓماث الٗامت.
 جسفٌُ حجم اللُإ الٗام وزىنهت بٌٗ اليكاَاث ؤو زلم هُئاث مؿخللت لللُام بها ،وهى ما ًاهضه مبضؤالفهل الهاعم بين الؿُاؾت وؤلاصاعة وبين اللغاع والخىفُظ زهىنا في ما ًخٗلم بخلضًم الخضماث ،م٘ حصجُ٘
جىهُل اإلاهام لىخضاث جىُٓمُت مىفهلت ؤو مً زاعج اللُإ الٗام في بَاع الخىنهت ،وغيرها مً ؤلاحغاءاث التي
22
جلىص بلى حكىُل ما ٌؿمى الضولت اإلاجىفت.
 جللُو الخيالُف وجدؿين مغصوصًت وكاَاث الخيىمت ًٖ َغٍم اإلالاولت مً الباًَ ،جفُٗل مُياهيزماث الؿىقوالضف٘ مً َغف اإلاغجفم.
 بٖالم الؼبىن ًٖ بصعاج مٗاًير الجىصة للخضمت الٗامت. اإلالاعهت اإلاغحُٗت (البيكماعهُىغ) وجلُُم الىخاثج. بنالح مىحه هدى جبؿُِ الدكغَٗاث وجللُو جيالُفها. اهدكاع الُغق الخضًثت في حؿُير اإلاىاعص البكغٍت هخفُٗل الخلُُم ٖلى ؤؾاؽ الاؾخدلاق ،الىجاٖت ،الصخهىتوحصجُ٘ الٗمل بالٗلىص مدضوصة ألاحل إلاا جمثله مً جسفٌُ للخيلفت َبلا لثىاثُت الُغص اإلاغهؼي.
وٍمىً مما ؾبم اؾخسالم بٌٗ ؤوحه اإلالاعهت بين الدؿُير الٗمىمي الخللُضي والدؿُير الٗمىمي الخضًث ،والظي هىضخه
مً زالٌ الجضوٌ
حدول زكم :31الفسوق الجىهسيت بين الدسيير العمىمي الخلليدي والدسيير العمىمي الحدًث
وحه امللازهت
مجال التركيز

الدسيير العمىمي الخلليدي
جلىم ٖلى اخترام الكغُٖت واخترام اللاٖضة
واللاهىن والخًىٕ للؿلُت الٗمىمُت

اٖخماص الخىُٓماث الهغمُت الخللُضًت التي
همط الخنظيم
جمغهؼ الؿلُاث وجغف٘ مً مؿخىٍاث الغكابت
الهيئاث الاججاه هدى جطخُم الجهاػ ؤلاصاعي واحؿإ
حجم
وكاَاث الهُئاث الٗمىمُت
إلادازيت
ًدضصها اللاهىن وفم بحغاءاث جلُض مٗاوي
أدواث العمل
ؤلابضإ واإلاباصعة
جنفير الخدماث جغجبِ بؿُاصة الضولت وجىفظها هُئاث ٖمىمُت
بدخت
الحكىميت

الدسيير العمىمي الحدًث
جغمي بلى البدث ًٖ ؤفًل اؾخغالٌ للمىاعص لخدلُم ألاهضاف
الخُىعٍت خُث جلىم قغُٖخه ٖلى الىجاٖت ،الىخاثج ،وؤلاحابت ٖلى
ؤلاقياالث اإلاُغوخت
الترهيز ٖلى الالمغهؼٍت وحصجُ٘ الخفىٌٍ وجمىين الٗاملين ،وَٗخمض
ٖلى فغق الٗمل والخىُٓماث الكبىُت
حهاػ ًخمإ باإلاغوهت والغقاكت ًٖ َغٍم الخسلو مً الهُئاث غير
الًغوعٍت ،والخسلي ًٖ بٌٗ الٗملُاث لفاثضة اللُإ الخام
جخدضص بمُياهيزماث الؿىق ،وحؿخٗين بألُاث اللُإ الخام
والخلىُاث الخضًثت في الدؿُير.
حكاعن في جلضًم الخضمت الٗمىمُت الهُئاث الٗمىمُت والخىام

املصدز :من إعداد الباخثين
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 -3مكاهت الدسيير العمىمي الحدًث في الدول املعاصسة
حمُ٘ مباصعاث ؤلانالح للدؿُير الٗمىمي ومً بُنها الدؿُير الٗمىمي الخضًث تهضف بلى جدلُم زالر غاًاث ؤؾاؾُت:
جدلُم الفٗالُت ،ػٍاصة وجدؿين حىصة الخضمت اإلالضمت والخدىم ألامثل في الخيالُف.
وللض ؤنبذ الدؿُير الٗمىمي الخضًث الظي ٌؿخىحي مً اإلاماعؾت اإلالاوالجُت اللاَغة ألاؾاؾُت ليل اإلاكاعَ٘
ؤلانالخُت للضوٌ واإلاىٓماث الٗامت ،ووؾُلتها في طلً البدث ًٖ مُابلت مثلى بين الٗغى للخضمت الٗامت والُلب ٖليها ،م٘
اٖخماص فلؿفت الخلُُم الكامل لؤلوكُت والخضماث الٗامت واإلاىْفين واإلاىاػهاث.
وجسخلف مداوع جغهيز الؿُاؾاث الٗامت ٖلى الدؿُير الٗمىمي الخضًث بازخالف الضوٌ ،ففي ؤإلااهُا ًغهؼون ٖلى
جلضًم الخضماث طاث اإلاىفٗت الٗامت ،ؤو ما ًُلم ٖلُه  VeuesSteuerungsوالظي ٌكيل ؤلاَاع لؿُاؾت الٗهغهت للضولت
وبصاعاتها ،في خين ؤن اٖخماص الخٗاكض في الىُْفت الٗامت في اًُالُا قيل هلُت جدىٌ في ٖمل اإلاهالح الٗامت،ؤما فغوؿا
فىٓغا لخهىنُتها فهي جبدث مىظ ؤهثر مً  80ؾىت لخضمت ٖمىمُت فغوؿُت زالهت والتي جخجه قِئا فكِئا بلى الؿُاؾت
ومىُم الؿىق.
ٌٗغف الدؿُير الٗمىمي في ؤإلااهُا بـ  Dasinsvrsageما ًفُض لغىٍا "ما ًخٗين إلاىاحهت اخخُاحاث الىحىص" ،وهى ما
ٌٗني البدث ًٖ جدلُم الخضماث ألاؾاؾُت ،فلِ وهى ما ًً٘ فغكا بين الخضماث ألاؾاؾُت وغير ألاؾاؾُت.
هخج ًٖ ؤلانالح واٖخماص الدؿُير الٗاصي الخضًث زمـ مباصيء ؤؾاؾُت للمىٓمت :23
 الفهل بين وُْفت ؤلاؾتراجُجُت اللُاصة والغكابت وبين الىْاثف الدكغُلُت للخىفُظ ججؼثت وجىؿير وجلؿُم البيروكغاَُت الغاؾُت الٗمىصًت ًٖ َغٍم زلم وخضاث بصاعٍت مؿخللت (وواالث) ًٖ َغٍمالالمغهؼٍت والخمىين Empowermentإلاجمىٖاث الٗاملين.
 اللجىء اإلاباقغ إلاُياهيزماث الؿىق(اإلاىافؿت بين الفاٖلين الٗمىمُين وبُنهم وبين اللُإ الخام ،الخدفيز)... حغير في الهُيل الغاس ي لئلصاعة ًٖ َغٍم جضُٖم اإلاؿاولُاث واؾخلاللُت مؿخىٍاث الخىفُظ. وي٘ وجإؾِـ للدؿُير ًٖ َغٍم الىخاثج كاثم ٖلى جدلُم ألاهضاف ،كُاؽ وجلُُم الىجاٖت.بن وي٘ ماقغاث الىجاٖت وعواج الاججاه الؼبىوي وغيرها مً ؤلانالخاث التي جضزل يمً الدؿُير الٗمىمي الخضًث
ؤزظث ؤقياال مخٗضصة خؿب البلض ومجاٌ اليكاٍ الٗمىمي ،فم٘ مجيء خيىمت  New Laborفي اإلاملىت اإلاخدضة ٖام 1997
ْهغث مخغيراث ٖضًضة ٖلى َغق الخيؿُم بين مسخلف اإلاهالح في ؤلاصاعاث الٗامت والتي واهذ حٗخمض همىطج ما بٗض
البيروكغاَُت هدى اٖخماص همىطج حضًض للخىهمت ًلىم ٖلى قغواء صازل قبىت بين مجمىٖت اإلاهىُت اإلاىاَىين والفاٖلين
الخىام.
وكض كاصث هظه الخغيراث هدى ٖالكاث ؤكل ؾلمُت بين الفاٖلين ألاؾاؾُين وألاٖىان ،وؾاٖضث ٖلى انهُاع ؤقياٌ
الخيؿُم الؿىقي هما وان الخاٌ ٖلُه في مغخلت جاحكغ وطلً لفاثضة الخيؿُم خؿب الكبياث.
م٘ بضاًت اللغن الىاخض والٗكغًٍ جُىعث مفاهُم الدؿُير الٗمىمي الخضًث لخفسح اإلاجاٌ ؤمام مفاهُم الدؿُير لللُم
الٗمىمُت  ، Public Value Managementوٖلى زالف مباصت الدؿُير الٗمىمي فةن الاججاه الجضًض ًجم٘ ٖالكاث مخٗضصة
24
وبإقياٌ مسخلفت ؾىاء ٖلى مؿخىي اللُإ الٗام وؤًًا بين الخيىماث وباقي الفاٖلين بما فيهم الىازبين.
ًىؾ٘ ؤًًا الاججاه الجضًض اللضعة ٖلى جلضًم زضماث ؤلاصاعة الالىتروهُت زاعج مجاٌ الخيىمت ،هما ؤهه ًدمل ؤًًا
مفاهُم اإلاؿاولُت ،الضًمىكغاَُت ،اإلاكاعهت ،الكفافُت والكغُٖت ،بيافت ؤًًا بلى ؤلابضإ اإلااؾس ي والخدىٌ والخغُير والظي
ؤنبذ ممىىا م٘ ؤلاصعاج والالتزام اإلاباقغ لللُإ غير الخيىمي.
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ووِٗل خالُا حغيرا في مجاٌ جهمُم وجلضًم الخضماث اهُالكا مً بغاصٌغم /اججاه ًغهؼ ٖلى اإلاؿخٗمل للخضماث ؤو
اإلاغجفم بلى آزغ ًلىم ٖلى مضي مكاعهخه ،وجلىم اإلالاعبت الجضًضة ٖلى اٖخباع ؤن ؤلاصاعة الالىتروهُت جظهب بُٗضا ًٖ اإلاىهج
اإلاغهؼ ٖلى اإلاؿخٗمل (والظي ًلخض ي ازظ اخخُاحاث الؼبىن والاؾخفاصة مً ججاعب اإلاؿخٗملين في بٖضاص اؾتراجُجُاث
اللُإ الٗ ام وجىفُظها) ،وطلً بضٖىجه ؤو صٖىة ممثلُه بلى الاؾدثماع مباقغة في مؿاع جدضًض الاؾتراجُجُاث ووكاَاث
اللُإ الٗام.
هسلو مما ؾبم ؤن الدؿُير الٗمىمي الخضًث ْهغ هدُجت ٖضة جُىعاث قملذ الضوٌ الاهجلىؾاهؿىهُت ؤؾاؾا ،التي
ٖملذ ٖلى بنالح الدؿُير الٗمىمي الخللُضي هدى همِ حؿُير ًلىم ٖلى الترهيز ٖلى مىهجُت ؤو ؤؾلىب بصاعة اللُإ الخام،
م٘ جدىٍل مجاٌ الاهخمام بلى الىخاثج ،وبُٖاء ؤهمُت لللُاصة اإلابضٖت ٖلى حمُ٘ اإلاؿخىٍاث ،الترهيز ٖلى مباصيء جىُٓمُت
ؤؾاؾها الالمغهؼٍت ،كلت ٖضص اإلاؿخىٍاث واإلاغوهت في مىاحهت الخإزيراث الاًجابُت الخاعحُت ،وحٗؼٍؼ الخٗلم الخىُٓمي ؾىاء ٖلى
اإلاؿخىي الفغصي ؤو الجماعي ،واإلاكاعهت في اجساط اللغاعاث ،وهظلً الترهيز ٖلى زضمت الٗمُل ؤو اإلاىخف٘ باٖخباعه اإلاغهؼ
الغثِس ي لالوٗياؽ ؤو عص الفٗل إلاضي حىصة ٖمل اإلاىٓمت.
ووؿخُُ٘ ؤن هفترى مبضثُا ؤن الدؿُير الٗمىمي الخضًث هى مضزل ؤؾاس ي لخُىٍغ وبنالح اإلاىٓماث الٗامت ،وبكغاع
الىجاٖت فيها وهى ما هداوٌ جدبٗه في مداوالث الجؼاثغ إلنالح الجماٖاث اإلادلُت
ثالثا :مدي هجاعت عمل الجماعاث املدليت في الجزائس على ضىء الدسيير العمىمي الحدًث
هداوٌ جدب٘ مالمذ هجاٖت الٗمل الخيىمي اإلادلي في الجؼاثغ مً زالٌ جىحهاث ؤلانالح اإلاٗخمضة ال ؾُما يمً
ؤٖماٌ لجىت بنالح هُاول الضولت واؾتراجُجُت الجؼاثغ الالىتروهُت.
 -1هجاعت الجماعاث املدليت من خالل حهىد إلاصالح
حٗىص خخمُت ؤلانالح ؤلاصاعي في ول بصاعاث الٗالم بمسخلف اججاهاتها وجُاعاتها ومضاعؾها بلى ٖىامل مىيىُٖت
مخٗضصة ،ففي الضوٌ اإلاخلضمت ،ؤلانالح ؤلاصاعي هى بحغاء مؿخمغ ٌؿعى إلاىاهبت الخُىع والخلضم الظي ٌكهضه اإلادُِ الٗام،
ؤما الضوٌ الىامُت ،وهٓغا لىثرة مكاولها ؤلاصاعٍت الخاصة واإلاؿخمغة ،وحضث هفؿها ؤما يغوعة ؤلانالح ؤلاصاعي هدل ال بضًل
له ،وؾىاء وان هظا ؤلانالح جصخُدا ْاهغٍا وبٖاصة لخإهُل الىي٘ ؤلاصاعي الؿاثض ،ؤو بنالخا حظعٍا وفم جهىع حضًض مً
مسخلف ألابٗاص الؿُاؾُت والاكخهاصًت والاحخماُٖت ،زانت في خالت حغير الغئٍت الؿُاؾُت الٗامت للىٓام الؿُاس ي اللاثم،
فإي حغُير في هُاول ؤو وْاثف هظا ألازير ٌؿخضعي بالًغوعة جىُُفا لئلصاعة م٘ هظا الىي٘ ،وهظا ما ٖغفخه الجؼاثغ مىظ
صؾخىع  ،1989خُث وان لؼاما ٖلى الضولت مباقغة الخغُيراث اإلاُلىبت ٖلى وْاثف ؤلاصاعة جماقُا م٘ الىهج الجضًض الظي
اٖخمضجه ،هما ؤهه مىظ ؾىت  1999وان هىان جهىعا مسخلفا لئلنالح ؤلاصاعي زانت بدكىُل لجىت بنالح هُاول الضولت
ولجىت بنالح الٗضالت ولجىت بنالح التربُت وغيرها مً الىعقاث التي جهب في هفـ الهضف ،وما جبٗها مً بٖاصة الىٓغ في
اللىاهين ألاؾاؾُت للىُْفت الٗمىمُت ومغاحٗت ألاحىع ومىازُم ألازالكُاث اإلاهىُت وغيرها.
ومدىع جغهيزها ًىهب ٖلى لجىت بنالح هُاول الضولت التي جم جإؾِؿها في هىفمبر  2000لخًم ًٖ 70ىا مً هباع
اإلاىْفين والجامُٗين واإلاىخسبين ،وكض جًمً جلغٍغ اللجىت التي صامذ ؤقغالها  09ؤقهغ ٖغيا مفهال ًٖ وافت مُاصًً
ؤلاصاعاث الٗمىمُت واإلاهالح الٗمىمُت واإلاىاعص البكغٍت اإلاؿخسضمت.
اٖخبر الخلغٍغ هجاح اإلاكغوٕ مكغوَا بٓهىع كُم حضًضة وبغوػ ٖلض احخماعي حضًض ًىغؽ مياهت اإلاىاًَ هغهان
اؾتراجُجي ،م٘ يغوعة جغكُت صولت اللاهىن.
جًمً الخلغٍغ ؤلاقاعة بلى بكامت  06وعقاث حكيل حىهغ بنالح الضولت جمثلذ ؤهم وعقت فيها في ٖهغهت اإلااؾؿاث
واإلاغافم الٗمىمُت،والتي عهؼث ٖلى الاججاه هدى ٖللىت اإلاهاعٍف ،وفخذ ألابىاب ؤمام الخىام واإلاجخم٘ اإلاضوي لدؿُير بٌٗ
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الخضماث الٗمىمُت مما ًاصي بلى الاهسفاى اإلاٗخبر للخيالُف اإلااصًت للضولت ،وهى ما ًاهض الخىحه هدى ؤبٗاص الدؿُير الٗمىمي
الخضًث ،وْهىع الخفىير في البٗض اإلاالي ؤؾاؾا وجغقُض ؤلاهفاق الٗام.
وكض جىفل بغهامج الخيىمت لؿىت  2000بىي٘ ؤهضاف ؤلانالح الظي حٗمل الخيىمت ٖلى جدلُلها هما ًلي:25
 ٖهغهت ؤلاصاعة الٗامت وطلً بهضف جيىًٍ بَاعاث ؤلاصاعة الٗامت وؤٖىانها. حٗمُم اؾخٗماٌ ؤلاٖالم آلالي وقبىت الاهترهذ. جسفُف بحغاءاث وؤحاٌ اهجاػ اإلاهام ؤلاصاعٍت. جُىٍغ الكفافُت والاجهاٌ صازل ؤلاصاعة الٗامت. جغقُض ؤلاصاعة الٗامت ًٖ َغٍم صٖم الخىاؾم بين مسخلف ؤلاصاعاث الٗامت اإلاغهؼٍت واإلادلُت لئلؾغإ في خغهتالخىمُت الاكخهاصًت والاحخماُٖت.
 اللجىء للخبراث ألاحىبُت ومىذ الامخُاػ للخدىم في جيالُف مهام ؤلاصاعة الٗامت وجللُهها. الخًامً والخيامل والخيؿُم بين مسخلف ؤلاصاعاث ومهالح الغكابت إلايافدت مٓاهغ الغل والاٖخضاءاث ٖلى بَاعمِٗكت اإلاىاَىين.
 عص الاٖخباع لئلصاعة الٗامت بىاؾُت مداعبت ول ؤقياٌ الؿلىهُاث الغَُٗت والالؤزالكُت في اإلاغفم الٗام. اؾخٗاصة ؾلُت الضولت في مداعبت ول ؤقياٌ الغل واإلاؿاؽ بممخلياث اإلاجمىٖت الىَىُت.وٖلى يىء هظه ألاهضاف جم يبِ اإلاداوع ألاؾاؾُت لبرهامج ؤلانالح اإلاٗخمض مً َغف الجؼاثغ مً َغف لجىت بنالح
هُاول الضولت ؾىت  2001والتي عهؼث ٖلى اإلاداوع الخالُت:
 جدضًض اإلاهام الجضًضة للضولت في ْل اكخهاص الؿىق والٗىإلات. -جىُٓم ؤلاصاعة اإلاغهؼٍت مً ؤحل تهُئتها لللُام باإلاهام الجضًضة بفٗالُت.

 الخإهُض ٖلى الالمغهؼٍت وٖضم الخمغهؼ واللظًً ٌٗخبران خؿب مدغعي الخلغٍغ مدىعا ؤؾاؾُا لئلنالح. جثمين اإلاىاعص البكغٍت اإلاىْفت مً َغف اللُإ الٗام ًٖ َغٍم بٖاصة هُيلت الخلىق والىاحباث خىٌ مُثاقالخضمت الٗمىمُت ،وبٖاصة تهُئت وجيىًٍ الىفاءاث ًٖ َغٍم هٓام للخيىًٍ مىحه ولُا للخيىًٍ ؤلاصاعي وكُم اإلاهىُت
للىُْفت الٗامت (.الىجاٖت اإلاؿاولُت وألازالكُاث).
26
َبلا لهظا الخىحه جخدضص الىجاٖت في ؤلاصاعة الٗامت الجؼاثغٍت باالؾدىاص بلى زالر مداوع:
 ألازغ ؤو الىدُجت النهاثُت للٗمل الٗمىمي (الفٗالُت).
 حىصة الخضمت اإلالضمت للمغجفم.
 الفاٖلين ؤو الىفاءة اإلاٗبر ٖنها ًٖ َغٍم جثمين الٗالكت بين الىؾاثل اإلاؿتهلىت والخىفُظ.
مُضاهُا ،جم في ؤفغٍل ؾىت  ،2003بٖاصة بٗث اإلاضًغٍت الٗامت لئلنالح ؤلاصاعي ولىً جدذ الىناًت اإلاباقغة لغثِـ
الخيىمت ،27لُخم ؾىت  2006بلخاكها بىػاعة الضازلُت والجماٖاث اإلادلُت ،28بلى غاًت  11ؾبخمبر ؾىت  2013خُث جم بؾىاص
29
اإلاهمت بلى وػاعة حضًضة حؿمى الىػاعة لضي الىػٍغ ألاوٌ ميلف بةنالح الخضمت الٗمىمُت والتي ولفذ ب ـ ــ:
 صعاؾت وجلُُم جىُٓم الخضمت الٗمىمُت وؾيرها. اكتراح ول جضبير يهضف بلى جدؿين ؤصاء الخضمت الٗمىمُت. صعاؾت واكتراح ول جضبير يهضف بلى حؿهُل الاؾخفاصة مً الخضمت الٗمىمُت. صعاؾت واكتراح ول جضبير يهضف بلى جثمين وجدؿين مغصوص اإلاغفم الٗام وجغكُخه.« المركز الجامعي بافلو»،
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 جغكُت ألاٖماٌ اإلاىحهت لخدؿين هىُٖت الخضمت الٗمىمُت. جيؿُم ؤٖماٌ جبؿُِ ؤلاحغاءاث ؤلاصاعٍت وجسفُفها. مؿاٖضة ؤلاصاعاث واإلااؾؿاث والهُئاث الٗمىمُت في بٖضاص بغامجها الخانت بٗهغهت الخضمت الٗمىمُت وجىفُظها. الدصجُ٘ ٖلى جُىٍغ ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت بةصزاٌ الخىىىلىحُاث الخضًثت لئلٖالم والاجهاٌ وحٗمُمها. جدؿين ْغوف ٖمل ؤٖىان اإلاغفم الٗام ويمان خماًت خلىكهم. الٗمل ٖلى جدلُم اإلاهىُت وؤزالكُاث اإلاغفم الٗام. جغكُت خلىق مؿخٗملي الخضمت الٗمىمُت وخماًتها. وي٘ ؤهٓمت وبحغاءاث فٗالت في مجاٌ الاجهاٌ إلٖالم اإلاىاَىين خىٌ زضماث اإلاغفم الٗام ،وجدؿين خهىٌاإلاؿخٗملين ٖلى اإلاٗلىماث وحم٘ آعائهم واكتراخاتهم والغص ٖلى قياويهم.
 وي٘ آلُاث مالثمت للمخابٗت والخلُُم الضوعي لخضماث اإلاغفم الٗام. اجساط الخضابير الًغوعٍت لبٗث الثلت والخفاّ ٖليها بين ؤٖىان اإلاغفم الٗام ومؿخٗملُه. جغكُت اللُم ألازالكُت اإلاغجبُت بيكاَاث ؤٖىان اإلاغفم الٗام. جغكُت زلافت اإلاغصوصًت والاؾخدلاق الصخص ي ألٖىان اإلاغفم الٗام. جدفيز وحصجُ٘ مكاعهت مؿخٗملي اإلاغفم الٗام والمججم٘ اإلاضوي في جدؿين الخضمت الٗمىمُت.ولخدلُم هظه الىػاعة للمهام اإلاىىَت بها ؤلخلذ بها الهُاول الخالُت:
 )1اإلاضًغٍت الٗامت للخضمت الٗمىمُت.
 )2اإلاضًغٍت الٗامت لئلنالح ؤلاصاعي.
 )3اإلاضًغٍت الٗامت للىُْفت الٗمىمُت.
غير ؤهىا وكير بلى ؤن هظه الىػاعة جم الخسلي ٖنها في ؤكل مً ؾىت وطلً بخاعٍش  05ماي  2014مما ًُغح حؿائال حىهغٍا
خىٌ الؿبب الخلُلي إلوكائها ،ؤما مً خُث جلُُم ٖمل هظه الىػاعة ،فيكير هىا بلى بٌٗ الخٗلُماث اإلاغؾلت للىػعاء
والىالة مثل الخٗلُمت عكم  298اإلااعزت في  22ؾبخمبر  ،2014والخٗلُمت عكم  321اإلااعزت في  20ؤهخىبغ  2014والخٗلُمت عكم
 382اإلااعزت في  11هىفمبر  ،2014وهي بظلً جخهىع بنالح الخضمت الٗمىمُت مً زالٌ:
 وكغ كاثمت الىزاثم اإلايىهت للملفاث اإلاُلىبت ليل بحغاء ؤو زضمت ٖمىمُت؛ جىُُف مىاكُذ الافخخاح وؤًام اؾخلباٌ اإلاىاَىين؛ جللُو ٖضص الىزاثم اإلايىهت للملفاث ؤلاصاعٍت ،وحٗلها ملخهغة فلِ ٖلى الىزاثم الًغوعٍت لضعاؾت هظه اإلالفاث،والخلىٌ مدل اإلاىاًَ ٖىض ؤلاميان لُلب اإلاٗلىماث الًغوعٍت لهظا الغغى ،مباقغة مً اإلاهلخت ؤو الهُئت اإلاُٗىت؛
 جىفير الىؾاثل الٗهغٍت لالجهاٌ وؤلاٖالم وجىحُه اإلاىاَىين؛ اإلاُابلت لؤلنل واإلاهاصكت ٖلى الىزاثم مً َغف اإلاهلخت اإلاٗىُت بالىزُلت اإلاُلىبت؛ حٗل اللجىء بلى اؾخضٖاء اإلاىاًَ ملخهغا فلِ ٖلى الخاالث التي جلخًيها يغوعاث اإلاهلخت وفي غُاب َغٍلتاجهاٌ ؤزغي؛
 تهُئت وجىفير هُاول مالثمت جخىفغ ٖلى حمُ٘ اإلاغافم الًغوعٍت لًمان الاؾخلباٌ ألاخؿً للؼواع وعاختهم؛ وي٘ هٓام الخظهغة ٌؿمذ باخترام جغجِب مغوع الؼواع وجفاصي الخجاوػاث في هظا اإلاجاٌ؛« المركز الجامعي بافلو»،
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 هٓام إلٖالم وجىحُه الؼواع؛ سجل الكياوي مغكم وماقغ ٖلُه مً َغف مؿاوٌ اإلاهلخت؛ اهخلاء وازخُاع ؤٖىان الكبابًُ وألاٖىان اإلايلفين باؾخلباٌ اإلاىاَىين مً بين اإلاكهىص لهم بالىفاءة اإلاهىُتومٗغفتهم لللُإ والهفاث اإلاهىُت؛
 خمل الكاعة والبضلت مً َغف ؤٖىان الكبابًُ وألاٖىان اإلايلفين باالؾخلباٌ؛ حُٗين مىْف طي هفاءة وؾيرة خؿىت ،وىؾُِ مؿهل بين مسخلف اإلاهالح والؼواع.ؤما مىظ جاعٍش  03حىٍلُت  2014فلض جم بوكاء اإلاضًغٍت الٗامت للىُْفت الٗمىمُت وؤلانالح ؤلاصاعي جابٗت مباقغة للىػٍغ
30
ألاوٌ جخىلى مهمت ؤلانالح ؤلاصاعي.
وؿخيخج مً ول ما ؾبم ،ؤن خالت ٖضم الاؾخلغاع التي ٖغفتها هُئاث ؤلانالح ؤلاصاعي جاهض جغصص الضولت في اٖخباع ٖملُت
ؤلانالح يغوعٍت ،وجاهض هظلً ٖلى ٖضم وحىص هضف واضح ومىهجُت واضخت لئلنالح ؤلاصاعي والهضف اإلاغحى مىه ،مما
ًضفٗىا بلى الخىم بٗضم هجاٖت ؤلانالخاث ؤلاصاعٍت التي اجسظث لخض آلان ،وطلً لٗضم جىاؾم الجهىص وٖضم اؾخمغاعٍتها،
وجإزغها بالخىحهاث الؿُاؾُت ؤهثر مً جُاعاث الفىغ ؤلاصاعي.
ًًاف بلى طلً بٗض ؤلانالخاث اإلاخسظة ًٖ ما جلخًُه مماعؾاث الدؿُير الٗمىمي الخضًث مً خُث جغهيزها ٖلى البٗض
اإلاغهؼي في ؤلانالح زهىنا ،وهى ما ججؿضه الهُئاث اإلايكإة وحؿمُاتها باإليافت بلى جىنُاث لجىت بنالح هُاول الضولت،
خُث وإلكغاع الىجاٖت في الجماٖاث اإلادلُت فةن اللجىت حٗخبر الىجاٖت آلُت للغكابت ٖلى خؿً حؿُير اإلاهالح ًخم اؾخٗمالها
مً َغف اإلاؿاولين بهضف الدؿُير الضاثم ،بط ًلِـ اإلااقغ مضي جىفُظ الهضف اإلاىيىٕ مغهؼٍا واإلاُبم مدلُا.
 -2مدي جدليم النجاعت من خالل استراجيجيت الخدىل إلى الحكىمت إلالكتروهيت.
ؤما بسهىم بؾتراجُجُت الجؼاثغ الالىتروهُت 31فهي جىضعج يمً الغئٍت الغامُت بلى بغوػ مجخم٘ اإلاٗلىماث واإلاٗغفت
الجؼاثغي ،وجلىم ٖلى فىغة ؤن بصزاٌ الخىىىلىحُاث الخضًثت لئلٖالم والاجهاٌ وحٗؼٍؼ اؾخسضامها في ؤلاصاعة الٗمىمُت
ؾُدضر جدىال هبيرا في ؤؾالُب جىُٓمها وٖملها ،مما ؾُجٗلها حُٗض الىٓغ في هُفُت ؾيرها وجىُٓمها وجىُُف الخضمت
اإلالضمت للمىاَىين بكيل ؤوؿب ،الؾُما مً زالٌ وي٘ زضماتها اإلاسخلفت ٖلى قبىت الاهترهذ ،وجم في هظا الؿُاق وي٘
ؤهضاف زانت وؤخُاها مكترهت جسو الجىاهب الخالُت:
 اؾخٗماٌ البنى ألاؾاؾُت للمٗلىماجُت. وي٘ هٓم مٗلىماث مىضمجت. وكغ جُبُلاث كُاُٖت مخميزة. جىمُت الىفاءاث البكغٍت. جُىٍغ الخضماث الالىتروهُت لفاثضة اإلاىاَىين والكغواث والٗماٌ وؤلاصاعاث ألازغي.وٖلى اإلاؿخىي اإلادلي عهؼ بغهامج الجؼاثغ الالىتروهُت ٖ 2013لى ٖهغهت ؤقياٌ الخىم اإلادلي لخدؿين ْغوف خُاة
اإلاىاَىين ،وطلً ًٖ َغٍم بلؼامُت صًمىمت الخضمت الٗمىمُت ،م٘ يمان الىجاٖت والجىصة في الخضمت اإلالضمت ،والترهيز
ٖلى مفهىم الخضمت الجىاعٍت.
وكض خضص البرهامج ٖضة ؤهضاف ٖلى اإلاؿخىي اإلادلي:
 -بٖاصة جدضًض مهام اإلااؾؿاث وجىُٓمها ٖلى اإلاؿخىي اإلادلي.
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 جىُُف اإلااؾؿاث اإلادلُت لخلُلت الخٗضص الؿُاس ي ومخُلباث ٖضم ؤلاكهاء والكفافُت ،م٘ يمان صًمىمتالخضمت الٗامت.
 حصجُ٘ اإلاكاعهت الفٗالت للمىاًَ في حؿُير وجغكُت الضًمىكغاَُت اإلادلُت. جللُو الفجىة الغكمُت بين الجؼاثغ والضوٌ اإلاخلضمت. حصجُ٘ بوكاء مجخم٘ اإلاٗلىماث ًٖ َغٍم بؾتراجُجُت وَىُت.لخدلُم هخه ألاهضاف جم حؿُير ألاٖماٌ الخالُت ٖلى اإلاؿخىي اإلادلي:
 جىفير اإلاىاعص اإلاىحهت هدى جُىٍغ الخىىىلىحُاث الخضًثت لئلٖالم والاجهاٌ ٖلى اإلاؿخىٍين اإلاغهؼي واإلادلي. جضُٖم كضعاث الكبىت الىَىُت لالجهاالث بين مسخلف الهُئاث اإلادلُت واإلاغهؼٍت. جدضًث البيُت الخدخُت للخىىىلىحُاث الخضًثت لئلٖالم والاجهاٌ ٖلى اإلاؿخىي اإلادلي. جُىٍغ ؤهٓمت اإلاٗلىماث وجُبُلاث الدؿُير آلالي للجماٖاث اإلادلُت. جىخُض وحٗمُم وجىػَ٘ جُبُلاث مٗلىماجُت مً هفـ الهفت ٖلى ول اإلاؿخىٍاث اإلادلُت. جإمين ألاهٓمت اإلاٗلىماجُت والخضماث اإلالضمت. جيىًٍ اإلاىْفين ٖلى اؾخٗماٌ الخىىىلىحُاث الخضًثت لئلٖالم والاجهاٌ. جُىٍغ الٗمل بالبرًض الالىترووي في الجماٖاث اإلادلُت ،مىاك٘ الىٍب اإلادلُت والكبىت الضازلُت للُإ الجماٖاثاإلادلُت.
 جدؿين بحغاءاث مٗالجت اإلاٗلىمت لخدؿين الخضمت اإلالضمت وحؿهُل الخهىٌ ٖلى مسخلف الىزاثم. جىُٓم ٖملُت ولىج اإلاىاَىين للمٗلىماث ٖبر الخِ.وٖلى ؤعى الىاك٘ وجىفُظا إلاسُِ ٖمل الخيىمت الهاصف بلى جدؿين ؤصاء ؤلاصاعة الٗمىمُت وحٗله ًخميز بالفٗالُت و
الكفافُت ،كامذ وػاعة الضازلُت و الجماٖاث اإلادلُت بخجؿُض ٖضة مكاعَ٘ هامت في مجاٌ ٖهغهت اإلاغفم الٗام باؾخٗماٌ
الىؾاثل الخىىىلىحُت الخضًثت ،و تهضف مجمل هظه ؤلاهجاػاث بلى جمىين اإلاىاًَ مً زضمت ٖمىمُت طاث حىصة وهىُٖت.
واقخملذ هظه الجهىص ٖلى زالر مداوع ،جىُٓمُت ،جىىىلىحُت ،وحكغَُٗت
وبترهيزها ٖلى هلاٍ الخلاَ٘ م٘ فلؿفت الدؿُير الٗمىمي الخضًث وكير بلى ؤلاحغاءاث اإلاخسظة لخثمين اإلاىاعص اإلاالُت
32
والبكغٍت للجماٖاث اإلادلُت وبٖاصة هُيلت الهُئاث اإلاغخلُت وطلً هما هى مىضح ؤصهاه:
أ :جثمين املىازد املاليت :وٍخدلم طلً ًٖ َغٍم:
َ
 وي٘ مىٓىمت ؤلانالح اإلاالي للجماٖاث اإلادلُت في مداولت جثمين اإلاىاعص الظاجُت لها جُبُلا ألخيام كاهىن اإلاالُت
لؿىت  ،2011خُث قغٖذ وػاعة الضازلُت والجماٖاث اإلادلُت في ٖملُاث ٖهغهت الدؿُير اإلاالي للجماٖاث اإلادلُت
الؾُما بٖضاص ميزاهُت حضًضة للبلضًاث.
 مً يمً الُغق التي اٖخمضث ٖليها الىػاعة ألحل جُبُم اإلاضوهت الجضًضة إلايزاهُت حمُ٘ بلضًاث الىًَ هى بصزاٌ
اإلاٗلىماجُتً :لىم ٖلى بٖضاص بغهامج بٖالم آلي مىحه لآلمغًٍ بالهغف خىٌ جدًير وبٖضاص وجىفُظ اإلايزاهُت الجضًضة
للبلضًاث.
ب :جثمين املىزد البشسي للجماعاث املدليت :وطلً مً زالٌ ؾلؿلت جيىًٍ مخسهو إلَاعاتها و ؤًًا جضُٖم اإلاىعص
بةَاعاث حامُٗت قابت .خُث اؾخفاصث زاللها الجماٖاث اإلادلُت ب ـ  6000بَاع حامعي منها  778مهىضؽ في ؤلاٖالم آلالي
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اهتهذ الٗملُت ؾىت  ،2009في اهخٓاع جىُْف  1600مهىضؽ بٖالم آلي مً بين  3200بَاع في ٖملُت جىُْف حضًضة (َىع
الخسهُو) مىحهين لضٖم البلضًاث و البلضًاث التي ًفىق ٖضص ؾيانها  70.000وؿمت.
وَٗخبر ٖضص  1600مهىضؽ بٖالم آلالي طا ؤهمُت كهىي في بهجاح ٖملُت ؤلاصاعة الالىتروهُت.
بال ؤن اإلاالخٔ ؤًًا هى الخىحه اإلاغهؼي في ؤلانالح وٖضم فخذ الخغٍت إلاباصعاث الؿلُاث اإلادلُت ،مما ًضفٗىا
للخىم بلى ؤن هو اؾتراجُجُت الجؼاثغ الالىتروهُت ؤهمل الجماٖاث اإلادلُت في الخهىع الخام بالخدىٌ هدى ؤلاصاعة
ؤلالىتروهُت ،وللض حاء عؤي اإلاجلـ الاكخهاصي والاحخماعي في ملف »ب.الجؼاثغ «2013الهاصع بخاعٍش  16ؾبخمبر  2009هما
ًلي » ًبضو ؤن الؿلُاث اإلادلُت ،باٖخباعها امخضاصا للضولت واللىاة الغابُت اإلاباقغة باليؿبت للمىاَىين ،لم جدٔ باالهخمام
اإلاُلىب،في الىكذ الظي جغمي ؤلاعاصة الؿُاؾُت اإلااهضة باؾخمغاع بلى جغكُت حؿُير حىاعي جاصي جىىىلىحُاث ؤلاٖالم والاجهاٌ
في هىفه صوعا هاما.«33
وبالخٗمم ؤهثر ،وباالَالٕ ٖلى كاهىن البلضًت لؿىت  2011وكاهىن الىالًت لؿىت  ،2012ال هجضه ًُدمل مؿاولُت
هظا الخدىٌ للمؿاولين ٖلى مؿخىي الىالًت او البلضًت ،بل بالٗىـ ،هجضه ًلؼمهم باجبإ َغق الٗمل الخللُضًت ،زانت
بلؼامُت اؾخٗماٌ سجالث وعكُت ،وحؿلُم الضٖىاث في ْغف وعقي ،وبلؼامُت الاحخمإ خًىعٍا في ملغ البلضًت صون الىو ٖلى
مكغوُٖت جىانل وجهىٍذ ًٖى اإلاجلـ في الاحخمإ ًٖ َغٍم ألاهترهذ (مثال ًٖ َغٍم  ،)skypeوبةلؼامُت حٗلُم
اإلالهلاث الىعكُت اإلاخًمىت هخاثج اإلاضاوالث في ملغ البلضًت ،بط ٖلى ؾبُل اإلاثاٌ ال الخهغ ،جىو اإلااصة  21مً كاهىن
البلضًت » :حؿلم الاؾخضٖاءاث،مغفلت بمكغوٕ حضوٌ ألاٖماٌ بىاؾُت ْغف مدمىٌ بلى ؤًٖاء المجلـ الكٗبي البلضي
بملغ ؾىىاهم كبل ٖكغة ) (10ؤًام واملت ٖلى ألاكل مً جاعٍش افخخاح الضوعة ملابل ونل اؾخالم. «34
ؤما ما ًخٗلم بالىالًت ،فىجض هىان مباصعاث ال جغقى بلى اٖخباعها صفٗا خلُلُا لخدلُم ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت اإلادلُت
اإلايكىصة ،خُث وعص طلً في ماصجين فلِ مً كاهىن الىالًت هما :اإلااصة  17التي جىو ٖلى بمياهُت اؾخضٖاء ؤًٖاء اإلاجلـ
الكٗبي الىالجي ٖبر البرًض ؤلالىترووي ،وهظا عغم الخىاكٌ اإلالخىّ مً زالٌ وحىب الخىكُ٘ ٖلى مدًغ اؾخالم الاؾخضٖاء
في هفـ الىكذ ،ؤما اإلااصة 18مً اللاهىن هفؿه ،فةنها جىو ٖلى ؤهه »ًلهم حضوٌ ؤٖماٌ الضوعة فىع اؾخضٖاء ؤًٖاء
المجلـ الكٗبي الىالجي ٖىضمضزل كاٖت اإلاضاوالث وفي ؤماهً ؤلالهاق المسنهت إلٖالم الجمهىع ،والؾُما ؤلالىتروهُت
منها،وفي ملغ الىالًت والبلضًاث الخابٗت لها«35
هظا الىلاف ًُغح حؿائلين مهمين :ألاوٌ خىٌ مضي اٖخباع الاؾتراجُجُت اإلاىيىٖت ؾىت  2008مغحٗا للؿُاؾاث
الٗمىمُت اللُاُٖت التي حاءث بٗض هظا الخاعٍش؟ وًٖ مضي بمياهُت جدلُم اإلاكغوٕ بىجاٖت صون ؤلاقغان الفٗلي للجماٖاث
ؤلاكلُمُت اللغٍبت مً اإلاىاًَ في الخدىٌ اإلايكىص؟
وؿخيخج مً ول ما ؾبم ؤهه ٌؿخلؼم الخدىٌ بلى الخيىمت ؤلالىتروهُت وحىص آلُاث وماؾؿاث طاث ؾلُت ؾُاؾُت
وبصاعٍت ومالُت كاصعة ٖلى جىفُظ حمُ٘ ٖىانغ الاؾتراجُجُت ،باإليافت بلى جبىيها إلااقغاث هىُٖت لخلُُم الخلضم هدى الخدىٌ في
ول مغخلت مً اإلاغاخل ،وبالخالي مداؾبت ول مً ًخإزغ في جىفُظ الٗىانغ واليكاَاث اإلاىولت له يمً الاؾتراجُجُت.
هما ؤهه البض ان ًيىن الخدىٌ اإلايكىص ؤفلُا وٖمىصًا في هفـ الىكذ ،ؤي ؤن ٌكمل ول الضواثغ الىػاعٍت والهُئاث
اإلاغهؼٍت مً حهت ،وؤن ًمخض بلى الجماٖاث ؤلاكلُمُت (الىالًاث والبلضًاث) واإلاغافم الٗمىمُت اإلاىىٍ بها بهخاج و /ؤو جلضًم
زضماث ٖمىمُت مثل اإلاؿدكفُاث والجامٗاث وغيرها.
الخاجمت :
جُغكىا مً زالٌ هظه الضعاؾت بلى جدضًض مفهىم ول مً الىجاٖت والدؿُير الٗمىمي الخضًث ،واؾخسلهىا الٗالكت
التي جغبِ بُنهما باٖخباع الدؿُير الٗمىمي الخضًث بمسخلف مخُلباجه وزهاثهه يهضف بلى جدلُم فٗالُت وهجاٖت ألاصاء في
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اللُإ الٗام ،وهى الخىحه الؿاثض في غالبُت الضوٌ الخضًثت ،وٖغيىا مً زالٌ اإلادىع الثالث للضعاؾت بلى مضي وحىص
ألابٗاص اإلاسخلفت للىجاٖت في الجماٖاث اإلادلُت الجؼاثغٍت ومضي جىفغ ؤبٗاص الدؿُير الٗمىمي الخضًث ،وزلهىا بلى وحىص
حهىص مسخلفت لئلنالح والخُىٍغ لىً في غُاب ؤهضاف مدضصة وجىالي ٖملُاث ؤلانالح في غُاب اؾخمغاعٍت واضخت ،وحغلُب
للبٗض اإلاغهؼي في ؤلانالح ٖلى الالمغهؼٍت التي حٗخبر ؤؾاؾا في الدؿُير الٗمىمي الخضًث ،مما ًضفٗىا بلى الخغوج بخىنُاث في
اإلاىيىٕ ههُغها في ما ًلي:
 يغوعة الاؾترقاص بالخجاعب الغاثضة ٖاإلاُا وبكلُمُا في ؤلانالح والخُىٍغ في اللُإ الٗام. مىذ ؤهثر خغٍت للجماٖاث اإلادلُت في جهىع مىاهج وحهىص ؤلانالح والٗمل ٖلى جغؾُمها في اللىاهين طاث الٗالكت. يغوعة اؾخفاصة الجماٖاث اإلادلُت مً جلىُاث الدؿُير في اللُإ الخام ،والاججاه مً الدؿُير بالىؾاثل بلىالدؿُير باألهضاف ،ووي٘ ماقغاث كُاؽ ٖملُت لخدلُم طلً.
 ججؿُض زلافت الىجاٖت صازل الجماٖاث اإلادلُت مً جدفيز وتهُئت الجى واإلاىار البكغي والترهيز ٖلى اؾخلُابالىفاءاث وجضعٍب وجُىٍغ اإلاخاح ٖلى مىهجُت الٗمل باألهضاف.
 جسهُو حؼء مً اإلاىاعص والؿُاؾاث واليكاَاث ٖلى مؿخىي الجماٖاث اإلادلُت للخلُُم والغكابت الضوعٍت. جفُٗل صوع اللُإ الخام في مغافلت الجماٖاث اإلادلُت في اإلاكاعَ٘ والخضماث الٗمىمُت ،وبٖاصة يبِ وجضكُممجاٌ جضزل الؿلُاث الٗمىمُت اإلادلُت.
 بٖاصة الهُيلت الخىُٓمُت للجماٖاث اإلادلُت وفلا إلالخًُاث اإلاغصوصًت والاججاه ؤهثر هدى الهُاول البؿُُت واإلاغهت. جفُٗل الخلُُم ٖلى ؤؾاؽ الاؾخدلاق ،الىجاٖت ،الصخهىت وحصجُ٘ الٗمل بالٗلىص مدضوصة ألاحل إلاا جمثله مًجسفٌُ للخيلفت وجغقُض الىفلاث.
 جغكُت ؤلاصاعة الالىتروهُت ٖلى اإلاؿخىي اإلادلي وحصجُ٘ جُىٍغ الخلىٌ الخىىىلىحُت مدلُا.وٖلى اإلاؿخىي اإلاغهؼيً ،خٗين جىيُذ الغئٍت وألاهضاف لجهىص ؤلانالح ،وجفُٗل ؤلانالخاث اإلالغعة وجىنُاث اللجان
اإلاسخلفت ،وبقغان الجماٖاث اإلادلُت في جدضًض ألاهضاف وجهىع الىؾاثل والخلىٌ للمكىالث اللاثمت ،وٍبلى ؤن وكير ؤن
اإلاكيل في ؤلانالخاث اإلاخسظة هى احؿإ هامل الخضزل الؿُاس ي في حهىص ؤلانالح ،واإلاكيل في اإلاُضان هى مكيل ججؿُض
وجُبُم ؤلانالخاث اإلاخسظة ومكيل اؾخمغاعٍت باألؾاؽ.
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(الجغٍضة الغؾمُت عكم  59لؿىت )2013
30اإلاغؾىم الخىـفُظي عكم  14-193اإلااعر في ً 3ـىلُى  2014اإلادضص لهالخـُاث اإلاضًغ الٗام للىُْفت الٗمىمُت وؤلانالح ؤلاصاعي (الجغٍضة الغؾمُت
عكم  41لؿىت )2014
31الجمهىعٍت الجؼاثغٍت الضًمىكغاَُت الكٗبُت ،اللجىت الالىتروهُت ،مكغوٕ الجؼاثغ الالىتروهُت ،ملخو2008 ،
 32آماٌ بىصوصة ،صزىٌ ألاصاة الالىتروهُت الى الجماٖاث اإلادلُت في الجؼاثغ ،مضازلت ملضمت للملخلى وَني خىٌ ألاصاة الالىتروهُت في الىؾِ
الخًغي ،مٗهض الخلىُاث الخًغٍت ،حامٗت كؿىُُىت 18 ،3ؤفغٍل 2016
33الجغٍضة الغؾمُت عكم  54لؿىت  ،2009الهفدت 18
34القانون رقم10 - 11المؤرخ في 22جوان  2011المتعلق بالبلدية ( الجريدة الرسمية  43لسنة  ، 3122ص )5
35
فبراير 3123المتعلق بالوالية ( الجريدة الرسمية 23لسنة  ،2102ص 21)5المؤرخ في 07 - 12القانون رقم

« المركز الجامعي بافلو»،
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Dans cette perspective, l’IT se propose de relier information / action dans le cadre d’un espace de
cohérence et d’échange, au service des zones d’activités économiques intelligentes. En effet,
l’IT va permettre une meilleure gestion des zones d’activités économiques par la mise en place
d’un réseau public-privé et interentreprises au profit de PME/PMI d’un territoire. Cette logique va
permettre à l’information de circuler entre l’ensemble des institutions et organes concernés
favorisant ainsi l’action collective et la création de nouvelles connaissances qui constitueraient la
source d’un avantage concurrentiel pour nos entreprises. Par ailleurs, cette nouvelle approche
adoptée par le gouvernement algérien exige des collectivités locales de reconfigurer leur système
d’information dans le but d’assurer un appui pour l’activité économique.
VII-

Conclusion

L’implication des collectivités locales dans la stratégie de développement national, nécessite
une reconfiguration de leurs modes d’organisation et de fonctionnement, pour qu’elles puissent
assurer leur rôle économique en s’appuyant sur leurs propres ressources pour encourager et attirer
les investissements à leurs territoires. Effectivement, afin de sortir de la dépendance des
hydrocarbures, des efforts ont été enregistrées par le gouvernement, en matière de reforme
institutionnelle et modernisation de l’administration, ainsi que la rationalisation des dépenses. Mais
cela reste insuffisant sans une élaboration d’une stratégie multisectorielle cohérente permettant
l’optimisation des capacités de gouvernance des collectivités locales placer au centre de la politique
de développement économique national.
L’IT représente un mode de management public dans lequel la maîtrise de l’information
stratégique par les collectivités locales amélioreraient la performance économique territoriale à
travers une synergie constructive basée sur une interconnexion entre les acteurs locaux.
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des zones d’activité économique.

Source: Proposée par les chercheurs

Acteurs économiques

Mission

(ANIREF) : Agence Nationale d’Intermédiation et de
Régulation Foncière

Faciliter l’émergence d’un marché du foncier économique,
dynamique et transparent.

(ANDPME) : Agence nationale de développement et de
modernisation des PME

L’encouragement de l’émergence des PME, l’amélioration
de leur compétitivité et leur capacité d’exportation ainsi
que l’amélioration du taux d’intégration nationale et la
promotion de la sous-traitance.

(ANDI) : Agence Nationale de développement de
l'investissement

La promotion et l'accompagnement de l'investissement.

(ANSEJ) : Agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes
(CNAC) : Caisse nationale d'assurance-chômage
(ANGEM) : Agence Nationale de gestion du Micro-crédit en
Algérie

Dispositifs de création des entreprises et soutien à l'emploi.

Domaines et agence foncières de la wilaya

Assurer la disponibilité du foncier industriel sur lequel sont
établies les zones d'activités économiques.

Les chambres de commerce et d'industrie

Assument une mission représentative, consultative,
administrative et d'expansion économique au niveau de leur
circonscription territoriale.

Banques

Financement des projets.
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s’adapter à l’environnement par la mise en œuvre d’une stratégie cohérente permettant la
transformation du territoire en une organisation par projet.(Moinet, N.al, 2014.)14.
VI-

Les zones d’activités économiques intelligentes une nouvelle forme d’organisation
territoriale en faveur du développement locale.

Dans un contexte de reformes économiques favorisant le passage d’une économie rentière à une
économie de production et d’investissement, un programme de développement a été lancé par le
ministère de l'Intérieur et des collectivités locales et de l’aménagement du territoire pour créer des
zones d'activité économiques au niveau des communes. L’objectif est de créer des espaces et des
structures équipés pour recevoir des activités économiques, notamment les petites et moyennes
entreprises ou les micros entreprises des jeunes bénéficiant de programmes d'appui à la création
d'entreprises ( ANSEJ,ANGEM et CNAC). La réussite de ce projet dépend des efforts de tous les
acteurs locaux, élus et représentants de l'Etat afin de contribuer au développement économique et
social des citoyens et au développement du territoire.15
Cette initiative indique que le gouvernement algérien opte pour une forme de gouvernance
plus participative basée sur une politique de proximité pour enclencher une dynamique
entrepreneuriale constructive où l’ensemble des acteurs territoriaux contribuent au développement
local. C’est dans cette optique que s’impose l’IT en tant qu'un système qui répond aux besoins
d’une approche territoriale et participative. En Effet, la réussite des zones d’activité économique
exige une fluidité de circulation d’informations entre l’ensemble des intervenants dans le domaine
de création des entreprises et les collectivités locales afin d’incuber des activités économiques
adéquates avec la spécificité de chaque territoire. Cette nouvelle configuration de notre économie
postule la mise en place d’un réseau permettant l’échange d’informations entre les acteurs
économiques et leur mise en synergie dans le cadre d’une stratégie de développement national.
Figure N°01 : Schéma de l’approche territoriale et participative

14

Moinet, N., & Coussi, O. (2014, May). L'intelligence économique territoriale en France: de l'impulsion politique à la paralysie bureaucratique. In

Séminaire international sur l'intelligence économique: un enjeu majeur pour la compétitivité (pp. 13-pages). P142.
15

L’instruction du ministre de l'intérieur et des collectivités locale numéro 16 daté le 07 novembre 2016, relative a la création des minis zones
d'activités économique au niveau des communes.
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-

Améliorer la gestion publique ;

-

Optimiser les charges et favoriser le développement durable ;

En matière d’interconnexion entre les acteurs socio-économiques : 535 daïras et 1541
communes sont reliées en support optique avec leurs wilayas, et plus de 850 sites administratifs en
plus d’un portail dédié à la création d’entreprises « www.jecreemonentreprise.dz », fruit de
collaboration entre plusieurs départements ministériels.12 Ces efforts, consentis par le gouvernement
représentent un levier pour les collectivités locales de sorte à ce qu’elles s’orientent rapidement vers
le rôle économique et l’instauration d’un nouveau mode de management permettant une
organisation efficiente basée sur l’apprentissage collectif. Dans cette perspective, l’IT permet
l’échange d’informations stratégique entre les acteurs territoriaux et leur mise en synergie afin d’en
favoriser l’émergence des territoires intelligents, en vus d’élaborer par chaque territoire, des projets
d’investissement en tenant compte de ses atouts.
V-

L’IT un mode de management dédié au pilotage participatif des actions de l’état
par les collectivités locales.

Dans ce contexte de transformation économique, le gouvernement algérien a opté pour une
forme de gouverner plus participative où l’ensemble des acteurs territoriaux contribuent au
développement local. Ce nouveau mode de gouvernance implique une fluidité de circulation
d’information entre les acteurs économiques permettant une meilleure connaissance du territoire et
une coordination efficiente.
Pour accompagner les missions nouvelles dévolues aux collectivités locales en matière de
promotion de l’investissement et d’accompagnement de l’activité économique, il est impératif de
mettre en place un processus permettant une plus grande proximité avec le territoire, et une
diffusion de l’information stratégique entre les centres de décision. C’est dans ce contexte
qu’apparaît le concept de l’IT défini par (Bertacchini 2004.)13 comme : « un processus
informationnel et anthropologique, régulier et continu, initié par des acteurs locaux physiquement
présents et/ou .distants qui s’approprient les ressources d’un espace en mobilisant puis en
transformant l’énergie du système territorial en capacité de projet. De ce fait, l’intelligence
territoriale(IT) peut être assimilée à la territorialité qui résulte du phénomène d’appropriation des
ressources d’un territoire puis aux transferts des compétences entre des catégories d’acteurs locaux
de culture différente ». Ainsi, l’IT est un nouveau mode de management dédié au pilotage
participatif des actions de l’état par la maîtrise du renseignement économique, l’anticipation du
changement et l’utilisation organisée des réseaux d’influence et d’action notamment les collectivités
locales au profil d’un projet (Bruneau, J.M. 2007). Cette approche postule selon (RedondoToronjo, D. 2007) que les collectivités locales et l’ensemble des acteurs territoriaux doivent

12

Selon la déclaration de Madame la ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication à l’occasion de la rencontre
gouvernement wali novembre 2016.

13

Bertacchini , Y. (2004). Entre information et processus de communication : l’intelligence territoriale, ISDM 16, Article n° 156, Mai 2004. P11
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En outre, la nouvelle loi prévoit la création des centres d’appui et de conseil à la PME, ayant
pour principales missions l’appui à l’émergence, à la croissance et à la pérennisation des PME, ainsi
que leur accompagnement. Le texte érige aussi auprès du ministère chargé de la PME, des fonds de
garantie des crédits et un Fonds d`amorçage pour promouvoir les start-up dans des projets
innovants.
IV-

L’IT en faveur du nouveau modèle de croissance économique adopté par le
gouvernement algérien

Le nouveau modèle de croissance économique adopté par le gouvernement algérien, place
l'entreprise au centre de préoccupations, visant une meilleure performance de l’économie en vue de
sortir progressivement de la dépendance des hydrocarbures. Ceci nécessitera la mobilisation de
toutes les ressources disponibles au niveau local pour assurer les meilleures conditions d'attractivité
des investissements.
Ce model place les collectivités locales au premier rang des acteurs devant le conduire afin de
gagner le pari d’une croissance accélérée reposant sur des sources de financement diversifiées et
consolidant l’équilibre territorial, et sa compétitivité. Désormais il est important d’instaurer la
dimension économique dans les prérogatives de nos communes et wilayas, et l’implication des élus
locaux dans l’amélioration de l’attractivité, l’implantation de projets et le captage
d’investissements. En effet, il est désormais capital pour chaque wilaya et commune de stimuler
l’activité économique, et mettre en avant les facilités qu’elle peut consentir aux investisseurs pour
améliorer son attractivité en l’occurrence de desserrer la contrainte de la disponibilité du foncier
industriel. À cet égard, le wali et le président de l’assemblée populaire communale, doivent se
mettre dans la peau d’un vrai manager d’entreprise, en tant que premier responsable au niveau
local.11
L’IT s’accorde pleinement avec les principes de la gouvernance territoriale afin de créer un
espace de partenariat entre l’ensemble des acteurs politiques, économiques, institutionnels et
sociaux dans la perspective d’un projet de développement durable. Dans ce contexte, l’exploitation
d’un territoire repose pour une grande part sur la capacité à recueillir et traiter les informations
présentes dans l’environnement et qui permettront de diagnostiquer, d’identifier et enfin de
valoriser ses ressources. Dans cette perspective l’IT permet de créer un environnement
d’apprentissage propice à un développement territorial endogène en offrant la possibilité d’une
diffusion de connaissances essentielles pour le développement d’un territoire.
A cet égard, il est capital de renforcer l’efficacité de l’état, par son instrument majeur les
collectivités locales, à travers la modernisation de gouvernance administrative et institutionnelle.
C’est ainsi que le gouvernement œuvre voir des années, à mettre en place « l’administration
électronique » structurée autour de trois grandes orientations:
-

Répondre aux nouvelles attentes des citoyens ;

11

Selon les déclarations de plusieurs ministres et walis l’occasion de la rencontre Gouvernement-Walis, tenue le 12 et 13 novembre 2016, au palais
de nations club des pins.
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prendre les bonnes décisions au bon moment. Dans cette perspective, L’IT doit prendre la forme
d’une politique nationale suivant un volet offensif et défensif pour soutenir et protéger nos
entreprises dont la compétitivité est fortement liée à l’attractivité de leur territoire (François, L
2008.).8
L’IT doit se traduire par un schéma national orchestré par l’état accompagné par tous les
services étatiques au niveau régional qui sont en liaison directe avec les entreprises (les collectivités
territoriales, les universités et centres de recherche, les chambres de commerce et d’industrie, les
dispositifs d’aide à la création des entreprises, et les banques …). Dans cette perspective le rôle de
la direction générale de l’IE, des études et de la prospective au sein du ministère de l’industrie et de
la promotion des investissements est primordiale afin de contribuer, en relation avec les institutions
et organes concernés, à la conception et à la mise en place d’un dispositif d’IE permettant d’agir sur
l’environnement de l’entreprise.9
Sur un plan économique, la politique de l’IT est supposée se traduire par un accompagnement
des entreprises en particulier les PME qui composent la majeure partie du tissu industriel algérien
avec une population qui a dépassé le 1 093 170 entreprise en 2018 10. En effet, l’état a mis en place
plusieurs mesures pour impulser le développement d’une culture entrepreneuriale basé sur les
associations, et les groupements de PME. Ces mesures concernent notamment la création d’un
département de la sous-traitance au sein de l’ANDPME (l’Agence nationale de développement et
de modernisation des PME) introduit par la nouvelle loi d'orientation sur le développement de la
petite et moyenne entreprise adoptée récemment par le parlement . Cette agence a pour mission de
mettre en œuvre la politique de l’état en matière de développement de la sous-traitance :

-

8

9

Assurer l’intermédiation entre les donneurs et les receveurs d’ordres
Collecter et analyser l’offre et la demande nationale en matière de capacités de sous
traitance ;
Valoriser le potentiel des PME en matière de sous-traitance à travers des programmes
spécifiques visant l’amélioration de leurs performances ;
Promouvoir les activités de sous-traitance et partenariat par le soutien aux bourses de sous
traitance ;
Assurer la mission de point focale dans le cadre d’un système d’information unifié des
bourses de sous-traitance ;
Elaborer des contrats-types selon une approche filière, se rapportant aux droits et obligations
des donneurs et de receveurs d’ordres,
Elaborer et actualiser un guide juridique de sous-traitance ;
Assurer la médiation entre le donneur et le receveur d’ordre en cas de litiges ;

François, L. (Ed.). (2008). Ibid. P30
Art n : 6 du Décret exécutif n° 08-101 du 17 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 25 mars 2008 portant organisation de l’administration centrale

du ministère de l’industrie et de la promotion des investissements.
10

Selon le bulletin d'information statistique de la PME n° 33 : novembre 2018.
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des structures observées : Entreprise ou Etat. Dans notre travail, nous optons pour la définition
donnée en 2015 par Claude Revel, déléguée interministérielle à l’IE en France. Cette dernière
définition considère l’IE comme un mode de gouvernance fondé sur la maîtrise de l’exploitation de
l’information stratégique pour créer de la valeur durable dans un établissement. L’IE lie étroitement
pensée et action, contribue à réduire l’incertitude, sert à la mise en œuvre des stratégies et vise à
créer de la valeur. Cette définition est globale, car elle prend en compte tous les aspects
informationnels de la compétition (Claude REVEL, 2015)2.
III-

De l’intelligence économique à l’intelligence territoriale

L’IE consiste en la maitrise et la protection de l’information stratégique pour tout acteur
économique .Elle a pour triple finalité la compétitivité du tissu industriel, la sécurité de l’économie
et des entreprises, et le renforcement de l’influence d’un pays (Juillet, A. 2005)3. Cette définition
souligne l’importance de la compétitivité nationale dans la finalité de l’IE. Outre, le député
(Carayon, B. 2003)4, dans son rapport écrivait ainsi « Les territoires sont de creusets d’activités
économiques juxtaposant savoir-faire traditionnels et technologies avancées. La promotion de leurs
intérêts apparait directement liée à leur capacité à s’organiser en réseaux, adoptant une démarche
qui repose sur l’articulation et la mise en œuvre d’une politique d’intelligence économique par la
compétitivité- attractivité, la sécurité et la formation ». D’un autre côté,(Glaeser & Hohlhase
,2004),5 définissent le territoire comme : « Le résultat d’un découpage administratif opéré par l’état,
el il s’effectue selon des considérations stratégiques et économiques visant la prospérité et l’équité
sociale pour tous les résidents du territoire ». Dans notre présent article, nous optons pour cette
dernière définition qui concorde avec la définition donnée par les pouvoirs publics algériens aux
collectivités territoriales de l’Etat (wilayas et communes), qui représentent notre objet d’étude.6
L’IT représente donc la mise en œuvre des principes de l’IE au profit de la compétitivité
d’un territoire donné7. Elle vise en premier lieu, à encourager la dynamique locale favorisant la
création des activités et donc la richesse et la création d’emplois, et à gérer stratégiquement la
diversité par la création de réseau. En seconde lieu, à permettre aux entreprises d’un territoire de
devenir plus compétitives en maîtrisant leur environnement pour permettre aux dirigeants de
menées légalement avec toutes les garanties de protection nécessaires à la préservation du patrimoine de l'entreprise, dans les meilleures conditions de
qualité, de délais et de coût »
2

Elhias, I., Revel, C., & Moinet, N. (2015). 100 missions d'intelligence économique. Editions L'Harmattan.P15.

3

Coissard, S., Fontanel, M., & Zecri, J. L. (2010). Intelligence économique et pôles de compétitivité: de la gestion du capital informationnel à la
création d'avantages compétitifs spécifiques. Management Avenir, (2), 270-285. P273

4

François, L. (Ed.). (2008). Intelligence territoriale: l'intelligence économique appliquée au territoire. Lavoisier. P02

5

Gaschet, F., & Lacour, C. (2007). Les systèmes productifs urbains: des clusters aux «clusties». Revue dEconomie Regionale Urbaine, (4), 707-728.
P708,709
6

Art 1, 2,3 et 4 de la Loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya. Art 1,2 et 3 de la Loi n° 11-10
du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune. https://www.joradp.dz
7

Nous considérons un territoire comme un mix de PME, de grandes entreprises (privé et public), des institutions étatiques, universités et centres de
recherche, collectivités locales liés entre eux via des réseaux locaux.
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I-

Introduction :

Dans un contexte de crise économique causée par la chute des prix des hydrocarbures, une
nouvelle approche économique est adoptée par le gouvernement Algérien afin d’insuffler l’esprit de
l’initiative, dans la gestion des collectivités locales permettant de faire du territoire national un
espace de concurrence, de création de richesse, pour sortir définitivement de la gestion de la rente
pétrolière.
Dans cette perspective, les collectivités locales devraient opter pour un management de proximité
efficace et transparent, permettant de mieux maîtriser la gestion de leurs territoires. Une telle
démarche suppose de s’attaquer aux modes d’organisation et de management des collectivités
locales en vue de créer les conditions qui favorisent la coordination et la communication entre
l’ensemble des acteurs économiques. C’est dans ce contexte que s’impose l’intelligence territoriale
(Notée par la suite IT) en tant qu'un système qui répond aux besoins des collectivités locales à une
circulation fluidifiée d’informations entre l’ensemble des intervenants dans le domaine de création
et d’accompagnement des entreprises.
Nous tenterons par cette contribution, de démontrer le rôle de l’IT dans la nouvelle trajectoire tracé
par le gouvernement pour les collectivités locales en tant qu’un mode de management en faveur des
zones d’activités économiques intelligentes.
Dès lors, notre problématique est axée sur la question centrale suivante : Quelle contribution pour
l’IT dans l’équation stratégique du développement en tant qu'un système qui répond aux besoins
d’une approche territoriale et participative?
Afin de répondre à cette problématique, le présent travail de recherche sera organisé autour des axes
suivants:
•Revue de la littérature sur IE et son application au niveau territoriale IT ;
•L’IT en faveur du nouveau modèle de croissance économique adopté par le gouvernement algérien
•L’IT un mode de management dédié au pilotage participatif
collectivités locales;

des actions de l’état par les

•Les zones d’activités économiques intelligentes une nouvelle forme d’organisation territoriale en
faveur du développement local ;
II-

Définitions de l’intelligence économique :

Depuis quelques années, l’intelligence économique (Notée par la suite IE) ne cesse de se
développer pour devenir actuellement une discipline à part entière avec son propre objet d’étude et
de ses méthodologies. De nombreuses définitions de l’IE ont été données depuis le rapport de
(Martre, H 1994.)1, elles sont toujours d’actualité et prennent différentes orientations en fonction
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Résumé: Afin de diversifier d’avantage notre économie le gouvernement algérien a adopté un
nouveau modèle économique pour redynamiser le développement local et libérer l’infinitive
économique. Ainsi en mettant en avant un management de proximité pour rendre le climat des
affaires plus propice à la création des entreprises. Afin gagner le pari d’une croissance accélérée
l’intelligence territoriale représente une alternative prometteuse pour le gouvernement algérien, en
stimulant une synergie participative entre l’ensemble des acteurs économiques basée sur une
interconnexion entre les acteurs locaux.
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Abstract:: In order to diversify our economy to benefit the Algerian government has adopted a new

business model to boost local development and liberate the economic infinitive.
Thus by putting forward a nearness management to make the business climate more conducive to
the creation of enterprises. In order to win the challenge of accelerated growth, the territorial
intelligence represents a promising alternative for the Algerian government, stimulating a
participative synergy between all economic actors based on an interconnection between local actors
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