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 الكلمة االفتتاحية للمجلة

 

 دولية علمية مجلةوهي  أراء للدراسات الاقحصادًة وإلادارية  ًخشرف السيد مدًر مجلة      

معهد العلوم الاقحصادًة والحجارية وعلوم الخسيير والعلوم  عً ثصدر سداسية محكمة

 ميدان في والدراسات ألابحاث بيشر تهحم و ،)الجزائر(،باملركز الجامعي أفلو املحاسبة واملالية

 . الخسيير وعلوم الحجارية والعلوم الاقحصادًة العلوم

 علمية لجىة طرف مً ثقييمها عملية ومحابعة البحوث اسحالم على الححرير هيئة جشرف     

 .العالم جامعات مخحلف مً املجلة ثخصص ميدان في مخحصين خبراء مً مكوهة

 والعلوم الاقحصادًة العلوم ميدان في والباحثين لألكادًميين اليشر خدمات املجلة ثقدم        

 ثقدم لليشر، املقدمة ألاعمال ثحكيم في واملحمثلةواملحاسبة واملالية   الخسيير وعلوم الحجارية

 .امليشورة البحوث ألصحاب مجاهية إلكتروهية وسخة

 اليشر خدمة ثوفير هو أراء للدراسات الاقحصادًة وإلادارية  ملجلة ألاساس ي الهدف        

 املعرفة في الراغبين كل مع موقعها على امليشورة ألابحاث مشاركةو  وألاكادًميين، للباحثين

 وجعمل السري  للححكيم بحوثهم ثخضع التي العالية الجودة ذات البحوث املجلة سياسة وثدعم

 .إلكترووي موقع خالل مً مجاها ثوفيرها على

journal-araa@cu-aflou.dz 
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 اجمللة يف النشر قواعد      

 

 ت للخقىيم والخحكيم حسب ألاصىل العلميت املختعت
ّ
 .جخضع التحىث املقّدمت إلى املجل

 قتل التحىث باللغت العربيت وإلاهجليزيت والفروسيت
ُ
 .ج

 ّشروط التحث العلمي مً حيثيكىن التحث املقّد 
ً
إلاحاطت والاسخقصاء وإلاضافت املعرفيت  ألاصالت ّو م للمجلت مسخىفيا

 للقىاعد اللغىّيت
ً
 .واملىهجيت والخىثيق وسالمت اللغت ودقت الخعتير وعلى التاحث مراعاة أسلىب التحث بحيث يكىن مىافقا

  مقاا  صافحت  02أن ال يخجااو  التحاث(A4 )باسااخخدام محارل الاىع العرةاي (office word 2007)          وبخا  Sakkal Majalla  41بحجام  

، G2.4 ، يساال D2.4، يمااينB:2.4 ، سافل H:2.4 باليسااتت لقلقاام عاا  عار( الااىع( وباتاعااد الخالياات بالسايخم ر  علااىّ  13باليساتت للااىع وبحجام 

 .40بحجم  Times New Romain الىع الفروس ي يكىن بخ  .1.3 (Pied de page) .، أسفل الصفحت:(En-tête)4.3 أعلى الصفحت

  أسطر. 8ع  حدود يرفق التحث بملخع باللغخين العربيت وإلاهجليزيت 

  بخصييفيش رط ع  عىىان التحث والكلماث الدالت أن جكىن باللغخين العربيت وإلاهجليزيت، مرفقا (Journal 

of Economic Literature (JEL) Classification( الصادل عً الجمعيت ألامريكيت لالقخصاد ،)American 

Economic AssociationAEA)   

(https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php) 

 بذلك ويخعهد التاحثيكىن التحث قد ستق وشره على أ  هحى كان أو جم إلساله لليشر ع  مجلت أخري  أاّل. 

 يل زم التاحث اعدم إلسال بحثه ت  جهت أخري لليشر حتى يصله لد املجلت. 

 مين على بحثه وفق الخقالير املرسلت إليه، ومىافاة املجلت بيسخت مع
ّ
ّدلت يل زم التاحث بإجراء حعديالث املحك

 .يىما 41ع  مدة ال جخجاو  

 ال يجى  للتاحث أن يطلب عدم وشر بحثه اعد إلساله للخحكيم إال تستاب جقخىع بها هيئت الخحرير. 

  تي
ّ
يرفق التحث بمعلىماث جخع التاحث، جخضمً اسمه ودلجخه العلمّيت، وجخصصه، ووظيفخه والجهت ال

 .يعمل بها، لقم هاجفه وبريده إلالك رووي

  ت نهائّيت، وجحخفظ الهيئت بحقها ع  عدم إبداء مبّرلاث قرالاث
ّ
هيئت الخحرير اشأن التحىث املقّدمت إلى املجل

 .لقرالاتها

 ( يخم جرجيب وجصييف املراجع باالعخماد على اسلىبAPA) American Psychological Association  كما ،

ّهى مىضح ع  الراب  

http://support.office.com/fr-fr/article/APA-MLA-Chicago-%E2%80%93-Mise-en-forme-automatique-de-

bibliographies-405c207c-7070-42fa-91e7-eaf064b14dbb 

 بريد املجلت حصرا عبر حاث يرسل الت 

aflou.dz-araa@cu-journal  
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 الهيئة املستخدمة الاسم واللقب

 حامعت الغرق الاوصط الاردن أ.د خالد حمال عتيوي الجعاراث

  حامعت البصرة العراق أ.د عاكر عبد موس ى

 حامعت السعيم اصطىبول  أ.د عاش ي عبد اللادر

ا الاكادًميت الدوليت للبحث أ.د بوهراوة الضعيد  الاصالمي واملالي ماليًز

 حامعت دار العلوم الاردن أ.د غالب محمد محمد البضتىجي

 حامعت ماوغيضتر بريطاهيا أ.داحمد حضيني

 حامعت عين عمط اللاهرة  أ.د مروة زكي 

  حامعت محمد خيضر بضكرة  أ.د رابح خووي

  حامعت د ًحي فارش املدًت  أ.د على صماي

 عت د ًحي فارش املدًتحام  أ.د موس ى صعداوي 

 حامعت الغهيد حمت لخضر وادي صوف  أ.د اللياش عاهد

 حـــــــــــــــــامعـــــــــــــــت غرداًــــــــــــــــــــــــــــت  أ.د عجيلت محمد

 حـــــــــــــــــامعـــــــــــــــت غرداًــــــــــــــــــــــــــــت  أ.د مصيطفى عبد اللطيف

 حـــــــــــــــــامعـــــــــــــــت غرداًــــــــــــــــــــــــــــت  أ.د بن صاهيت عبد الرحمان

 حـــــــــــــــــامعـــــــــــــــت غرداًــــــــــــــــــــــــــــت أ.د بلعور صليمان

 ـــــــــــــــــــــــــــتحـــــــــــــــــامعـــــــــــــــت غرداًـ  أ.د بوعبدلي احالم

 املركس الجامعي بافلو د.بن ًوصف خلف هللا

 الغلفبحامعت حضيبت بن بوعلي   د. كورين حاج كويدر

 حامعت أم البواقي د.زبير عياظ

  حامعت ابن خلدون جيارث  د. عابد بوعيبت 

 حامعت حضيبت بن بوعلي بالغلف د.بن ًوصف أحمد

 حضيبت بن بوعلي بالغلفحامعت  د.عبو عمر 

  حامعت ابن خلدون جيارث  د.دويط عبد اللادر

  حامعت ابن خلدون جيارث  د. صاجي فاطيمت

 حامعت الغهيد حمت لخضر وادي صوف  د. دفرور عبد املىعم

 حامعت الغهيد حمت لخضر وادي صوف  د. محمد مضعودي

  حامعت طاهري محمد بغار د. مبارك بن زاًر

 حامعت زيان عاعور الجلفت  كويدر د. معاظ 

  حامعت محمد بوضياف املضيلت  د.كمال زيتووي

  حـــــــــــــــــامعـــــــــــــــت غرداًــــــــــــــــــــــــــــت  د.عبد املجيد جيماوي 

 ـــتحـــــــــــــــــامعـــــــــــــــت غرداًـــــــــــــــــــــــــ  د. رواوي بوحفص

 حامعت العربي بن امهيدي ام البواقي  د. عضول محمد 

  30حامعت الجسائر   د.البارود ام الخير

  30حامعت كضىطيىت   د. لفاًدة عبد هللا 

  

 

  اجمللس العلمي للمجلة                   
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 هنادي عز الدين سراج مكي1

 )تركيا( اسطنبول –جامعة صباح الدين الزعيم 1
 

 11/19/9112 :رشنلاتاريخ                      ؛11/11/9112 :لقبولاتاريخ                     ؛11/11/9112 االستالم:تاريخ 
 

 :ملخص

الذوس الاحخماعي  تهذف هزه الذساظت بلى بُان الذوس الاكخفادي الخىمىي للىكف في اإلاجخمْ اإلاعلم هما هذف بلى ببشاص      

 .إلااظعاث الىكف في اإلاجخمْ

ًمثله هٍام الىكف مً ؤهمُت مً خُث حجم اإلامخلياث الىكفُت في بّن البلذان اإلاعلمت فةهه مً اإلاإمل ان ًيىن  وهٍشا إلاا

ْ راث ألاهمُت في اإلاجخمْ.  للىكف دوس في جمىٍل ِذد مً اإلاؽاَس

وجىمُت اإلاجخمّاث  وخاولذ الذساظت جدلُل الذوس ؤلاًجابي الزي كذ ًلّبه الىكف في الخىمُت اإلاجخمُّت إلاّالجت حُىب الفلش 

 اإلادلُت.

ْ الفغشي بإظالُب جمىٍلُت جدىاظب مْ الخمىٍل ؤلاظالمي  وخلفذ الذساظت بلى ؤهمُت الفىادًم الىكفُت في جمىٍل اإلاؽاَس

 لللُام بذوس جىمىي اكخفادي في اإلاجخمْ.

 .؛ الفىادًم الىكفُت ؛ الخىمُت ؛ الخىمُت الاحخماُِت ؛ الفلش الىكفالكلمات املفحاح : 

 JEL : B55 ; O10تصنيف 

Abstract: 
    This study aims to explain the economic developmental role of the endowment in the Muslim 

community, as well as to highlight the social role of endowment institutions in society. 

Because of the importance of the endowment system in terms of the size of endowment properties in 

some Muslim countries, it is hoped that the endowment will have a role in financing a number of 

projects of importance in society. 

The study attempted to analyze the positive role that the waqf might play in societal development to 

address poverty pockets and the development of local communities. 

The study concluded the importance of the endowment funds in financing micro projects by means of 

financing commensurate with Islamic finance to play an economic development role in society. 

Keywords: Waqf ;Endowment funds; development; social development; poverty. 

Jel Classification Codes: B55; O10 

 

 ثمهيد

ُت الذاثمت، بل له مً الخفاثق        وؤوضح ـىسة إلافهىم الفذكت الخىِى
ً
ٌّّذ الىكف بمفهىمه الىاظْ ؤـذق حّبحرا

ش ؤظالُب الخّامل به، وهزا ما هفل للمجخمْ  الحعاُواإلاىاـفاث ما ًمحزه ًِ غحره ورلً  مجاالجه واللذسة ِلى جىٍى

اتها العُاظُت والاكخفادًت والاحخماُِت التي مشث  اإلاعلم التراخم والخىادد بحن ؤفشاده ِلى مش الّفىس بمخخلف معخٍى

 مالُت.
ً
 بها ألامت ؤلاظالمُت خالٌ ؤسبّت ِؽش كشها

وؤن جماسط دوسها في سفذ الخماسة ؤلاوعاهُت لىال الذوس الفاِل واإلاازش للىكف فما وان للخماسة ؤلاظالمُت ؤن جلىم 

ل ِملُت بىاء جلً الخماسة؛ باِخباسه ؤخذ ؤهم ِىاـش الذفْ الزاحي التي اِخمذث ِليها اإلاجخمّاث  ؤلاظالمي في جمٍى

                                                           


 هنادي عز الدين سراج مكي المؤلف المرسل: 
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ل ملخًى في غالب اإلاجخمّاث اإلاعلمت في جلذًم همىرحها الخماسي للمجخمْ ؤلاوعاوي، غحر ؤن رلً الذوس جشاحْ بؽي

ؤلاظالمُت اإلاّاـشة بعبب الّذًذ مً الّىامل التي ؤِاكذ الخجشبت الىكفُت في جلً اإلاجخمّاث وؤكّذتها ًِ اللُام 

 بزلً الذوس اإلاازش الزي اِخادث ِلُه.

ت لألمت ؤلاظالمُت ِلى مذاس اللشون؛ فلذ اججهذ ألا  هٍاس مشة ؤخشي بلُه وألن الىكف هى باسة النهمت الّلمُت والفىٍش

ت للّمل الىكفي لجمُْ  باِخباسه البزسة الصخُدت لبذاًت النهمت الؽاملت ورلً مً خالٌ اظخدذار ـُغ ِفٍش

مجاالث الخُاة، وللذ ظاهم وكف الىلىد في ٌهىس بخذي ؤؼياٌ اإلااظعاث الىكفُت اإلاّاـشة التي حّخمذ ِلى ؤظلىب 

 ال وهي الفىادًم الىكفُت.ؤلاداسة الخذًثت والّمل اإلااظس ي اإلاىٍم ؤ

حّّذ الفىادًم الىكفُت مً آلالُاث والفُغ اإلاعخجذة التي ًمىً للىكف مً خاللها اإلاعاهمت في خل كماًا الفلش 

ومؽىالجه في اإلاجخمّاث ؤلاظالمُت، فالفىادًم الىكفُت جمثل ؤلاواس ألاوظْ إلاماسظت الّمل الىكفي في بواس مً 

 اإلاؽاسهت.

ىكفُت بلى ججذًذ الذوس الخىمىي للىكف وبخُاء ظيخه بالذِىة بلى مؽشوِاث جيىن ؤكشب بلى وتهذف الفىادًم ال

؛ لخّمل ِلى جدلُم ؤِلى ِاثذ جىمىي، باإللافت  مفالح
ً
الىاط وؤهثر جلبُت لخاحاتهم في اإلاجاالث غحر اإلاذِىمت خيىمُا

ش الّمل الخحري مً خالٌ وشح همىرج حذًذ ًدخزي به وجدلُم اإلا ؽاسهت الؽّبُت في الذِىة للىكف وبداسة بلى جىٍى

 مؽشوِاجه.

 : اسحجالء ثحمثل أهمية الدراسة في

  الذوس الٍُّم الزي كذ ًلّبه الىكف في الخىمُت في اإلاجخمّاث ؤلاظالمُت برا ما جم الّمل باألظالُب والىظاثل

 الخذًثت لخىبُله والتي حّذ الفىادًم الىكفُت مً بُنها.

  سه الخىمىي في اإلاجخمّاث ؤلاظالمُت إلاّالجت الفلش.بخُاء الىكف وجفُّل دو 

 هدف الدراسة:

 تهذف الذساظت بلى ما ًإحي:

 بُان الذوس الاكخفادي الخىمىي للىكف في اإلاجخمْ اإلاعلم -

 ببشاص الذوس الاحخماعي إلااظعاث الىكف في اإلاجخمْ  -

ْ الفغشي واإلاخىظىت. - ل اإلاؽاَس  بُان دوس هٍام الىكف في جمٍى

 البحث:مشكلة 

 جداٌو الذساظت ؤلاحابت ًِ العااٌ آلاحي:

 ؟في ؤلاظالم ىكفلىٍام ال الخىمىي  ما الذوس الاكخفادي والاحخماعي

 فرطيات البحث:

 للىكف دوس اكخفادي جىمىي في اإلاجخمْ

 للىكف دوس في مّالجت ؤلاؼياالث الاحخماُِت في اإلاجخمْ

 منهج الدراسة:

 ِذد هبحر مً الذساظاث راث الفلت باإلواس الّام للىكف.اإلاىهج الاظخلشاجي: الاواُل ِلى 

ل اإلاؽشوِاث والخللُل مً الفلش  واظخيخاج دوسه في الخىمُت  اإلاىهج الاظخيباوي: لخدلُل دوس الىكف في جمٍى

 الاحخماُِت والاكخفادًت.
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 الدراسات السابقة:

 حاهبا مً هزا اإلاىلُى مثل: وكذ جىاولذ ِذد مً الذساظاث

مجلت  -مفش-بّىىان: دوس الفىادًم الىكفُت في الخىمُت، خعحن ِبذ اإلاىلب ألاظشج، وصاسة الخجاسة والفىاِت دساظت  -

 م )ظهم لنهمت ِلمُت(.2012، ؤهخىبش4الّذد  2اإلاجلذ،  -بدىر بظالمُت واحخماُِت مخلذمت

ْ وجىمُتها بففت خاـ ل اإلاؽاَس ت وجىمُت اإلاجخمْ هذف البدث بلى دساظت الفىادًم الىكفُت هألُت لخمٍى

لذ الذساظت بلى هخاثج ؤهمها ؤن الفىادًم الىكفُت حعخمذ مؽشوُِتها مً وكف الىلىد؛ الزي  بففت ِامت، وكذ جـى

 كاٌ بجىاصه غحر واخذ مً ؤهل الّلم وحعدثمش ؤمىاله بفُغت اإلاماسبت واإلاؽاسهت وغحر رلً.

الم اإلاخخلفت لد ذ الذساظت بمشوسة جفُّل وظاثل ؤلِا عهُل ِملُت الاظخفادة مً الفىادًم الىكفُت هما ؤـو
ْ الفغحرة واإلاخىظىت بففت خاـت. ل اإلاؽاَس  في مجاٌ خلم فشؿ الّمل وجمٍى

ا،  - ذ ومالحًز دساظت بّىىان: دوس الفىادًم الىكفُت في جدلُم الخىمُت اإلاعخذامت: دساظت ملاسهت بحن اليٍى
 م.2014-2013جضاثش،ظمُت حّفش، سظالت ماحعخحر، حامّت فشخاث ِباط ظىُف، ال

هذفذ الذساظت بلى ببشاص الفىادًم الىكفُت هفُغت مبخىشة للّمل الىكفي هما هذفذ بلى دساظت ججشبتي 
خي، باإللافت  في الخدلُلي والخاٍس ا فُما ًخخق بالفىادًم الىكفُت، اِخمذث الذساظت ِلى اإلاىهج الـى ذ ومالحًز اليٍى

خاثج منها هجاح الفىادًم الىكفُت بلى خذ هبحر في جدلُم الغشك مً بوؽائها بلى اإلاىهج اإلالاسن، وخلفذ الذساظت بلى ه
ّاث الالصمت إلكامت الفىادًم الىكفُت. ذ الذساظت بتهُئت ألاهٍمت والدؽَش ا، وؤـو ذ ومالحًز  في ول مً اليٍى

 الذساظت بلى اإلاداوس آلاجُت: تالباخث ذولخدلُم هذف البدث كعم

 وملاـذه:مفهىم الىكف وخفاثفه وؤهذافه  -

 مفهىم الخىمُت وؤظاظُاتها بالفىش ؤلاكخفادي ؤلاظالمي: -

 الّالكت بحن الىكف والخىمُت الاكخفادًت والخىمُت الاحخماُِت: -

 :دوس الفىادًم الىكفُت في الخىمُت الاكخفادًت والاحخماُِت -

 :وخصائصه وأهدافه ومقاصده مفهىم الىقف .1

 الىقف في اللغة: .1.1

الىكىف: خالف الجلىط، والجمْ وكف ووكىف، الىكف مفذس كىلً وكفذ، ِشف ابً مىٍىس الىكف بلىله:  -

: بمّنى خبعها
ً
 .1ووكفذ ألاسك ِلى اإلاعاهحن، وكفا

 في ظبُل هللا ؤي وكفذ، فهى مدخبغ وخبِغ و)الُخُبُغ( بالمم ما وكفذ -
ً
 .2ورهش الجىهشي: واخخبعذ فشظا

-  
ً
 مدشما

ً
شفه الخعُني: الُخُبُغ: ول ش يء وكفه ـاخبه وكفا ال ًباُ وال ًىسر مً هخل ؤو هشم ؤو غحر هزا،  ِو

 .3هإسك ؤو معخلل ًدبغ ؤـله وحعبل غلخه

وكاٌ الفحروص آبادي: الَخْبُغ: اإلاىْ ... والخبِغ مً الخُل: اإلاىكىف في ظبُل هللا، وجدبِغ الص يء: ؤن ًبلى  -

جّل زمشه في ظبُل هللا  .4ؤـلهً ٍو

 : الفقهي الىقف في الاصطالح .1.1

ذم لضومه، ومفحر الّحن   الخخالفهم في لضوم الىكف ِو
ً
، ورلً جبّا

ً
ا فهم للىكف ؼِش اخخلفذ ِباساث الفلهاء في حٍّش

فاث:   اإلاىكىفت بّذ الىكف، وغحر رلً. وهزه واثفت مً هزه الخٍّش
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عخخلق مً هزا الخٍّشف ، بإهه: خبغ اإلاملىن ِىذ الخملًُ مً الغحر الخىفي العشخس يفلذ ِشفه  - َو

 .5:يآلاح

 للّحن اإلاشاد وكفها.  ( ؤ
ً
 البذ ؤن ًيىن الىاكف ماليا

م الخفشفاث الىاكلت للملىُت والبُْ وغحرها.   ب( الّحن اإلاىكىفت ال ًمىً الخفشف فيها ًِ وٍش

 ج( ال ًيخهي ملً الىاكف ًِ الىكف بال ؤن ًدىم به الخاهم ؤو ٌّلله بمىجه. 

لٌى 6وهى بمّنى الىكف وهى بِىاء اإلاىافْ ِلى ظبُل الخإبُذ ـاخب خاؼُت الّذوي الخبغ: ِىذ اإلاالىُت ِشفهو  - ، ٍو

"
ً
 بلاءه في ملً مّىُه ولى جلذًشا

ً
فخخشج ِىُت الزواث  7ابً ِشفت: الىكف هى: "بِىاء مىفّت ش يء مذة وحىده الصما

ت واإلاملىن  .8والّاٍس

مصرف  ىبقصد التصرف يف رقبته علحبس مال ميكن االنتفاع به مع بقاء عينه ) بأنه الشافعي عرفه الشربيين -
 .9(مباح

شفه بً كذامت - ل وحعبُل الثمشة الخىبلي ِو  :10بإهه: جدبِغ ألـا

عخخلق مً هزا الخٍّشف آلاحي ّه ومىفّخه :11َو ؤن ًخشج اإلااٌ مً ملً الىاكف بلى خىم ملً هللا حّالى والخبُر بَش

 ِلى حهت الىكف.

 :للىقف فقهيا الحعريف املخحار  .1.1

فاث فلهاء اإلازاهب  : دوس الىكف الخّاووي والخّالذي في ول ما ًىفْ  اإلازوىسةبالشحُى بلى حٍّش ٌعخخلق اجفاكهم خٌى

الىاط، وبًجاد مىسد معخمش لخدلُم الخيافل بحجض اإلاىافْ مً ظلْ وخذماث؛ لخلبُت اخخُاحاث الجهاث اإلاعخفُذة مما 

ادة الىمى الاكخفادي، وهزا هذف  هى الجامْ  ما اخخاسه ابً كذامتوكذ ًيىن الاكخفاد ؤلاظالمي؛ ًادي رلً بلى ٍص

ل وحعبُل اإلاىفّت(  لزلً   .12والزي ًىضح وبُّت الىكف وهذفه )بإهه جدبِغ ألـا

وكذ لخق مدمذ ؤبى صهشة مخخلف هزه اإلاّاوي التي حاءث بها الخّاٍسف العابلت في حٍّشف حامْ للىكف بلىله: 

)الىكف هى مىْ الخفشف في سكبت الّحن التي ًمىً الاهخفاُ بها مْ بلاء ُِنها وحّل اإلاىفّت لجهت مً حهاث الخحر 

 ابخذاء واهتهاء(. 

  جعريف الىقف في الاقحصاد .1.1

ً سؤط اإلااٌ البؽشي ٌّشف الىكف  ل ألاحل ٌعاهم في جيٍى  بإهه: ؤظلىب ادخاسي، اظدثماسي، خحري وٍى
ً
اكخفادًا

 بزلً مبذؤ الخيافل الاحخماعي بحن ؤفشاد 
ً
وجىمُخه؛ هما ٌعاِذ في جإظِغ البيُت الخدخُت وسؤط اإلااٌ الاحخماعي، مدللا

 .13اإلاجخمْ

ابذ وماكذ، إلااٌ لالهخفاُ اإلاخىشس به ؤو بثمشجه في وحه مً ؤما مىزس كدف فُّشف الىكف بلىله: "الىكف هى: خبغ م

شي ؤن هزا الخٍّشف ًدىاظب مْ خلُلت الىكف اللاهىهُت ووبُّخه الاكخفادًت ودوسه  وحىه البر الّامت ؤو الخاـت". ٍو

 :14ههبالاحخماعي ورلً مً خُث 

ت ما بلُذ ؤو بلي ؤـلها.  ؤ( ـذكت حاٍس

وؤهىاِه فهى خبغ ًِ الاظتهالن الصخص ي بما ٌّني ؤهه ًيص ئ سؤط ماٌ اكخفادي ب( ٌّبر ًِ حمُْ ؤؼياٌ الىكف 

 كادس ِلى بهخاج اإلاىافْ.
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 هماٌ 
ً
 واآلالث والعُاساث، وكذ ًيىن هلذا

ً
 وكذ ًيىن ُِىا

ً
 ؤو مىلىال

ً
ج( ًلْ الىكف ِلى اإلااٌ وهزا اإلااٌ كذ ًيىن زابخا

 ىلت مثل هلل اإلاشض ى ؤو مىفّت ؤـل زابذ.اإلاماسبت ؤو الاكتراك، هما ًمىً ؤن ًيىن مىفّت مخم

 الّامت الاحخماُِت والاكخفادًت. د( ٌؽمل وحىه البر 

  الىقف خصائص .1.1

 للىكف ِذد مً الخفاثق ؤهمها: 

بمجشد بوؽاء الىكف فةن ملىُخه جخدٌى بلى هللا حّالى وال ٌعخىُْ الىاكف الخفشف فيها بإي مً الخفشفاث الىاكلت 

ذفْ ِىه ما كذ ًلخم به ، و الفلهاءللملىُت. وهزا باجفاق  الىكف ِمل بوعاوي بر بهه ًدافَ ِلى بوعاهُت ؤلاوعان ٍو

 
ً
ّاجه فلذ ٌؽمل الّىاًت بغحر اإلاعلم ؤًما  .مً ِىص وفاكت، هما ًدعم الىكف بالؽمىلُت في ؤخيامه وحؽَش

ْ الشباوي، هما   هما ًمخاص الىكف ؤلاظالمي بالثباث واإلاشوهت؛ ألهه معخمذ مً الدؽَش
ً
ؤن مشوهخه جىمً في جىبُله وفلا

 الخخُاحاث اإلاجخمْ
ً
 لخىىساث الّفش ملبُا

ً
ُت وهزا ما ًجّله مىاهبا  .15للملاـذ الؽِش

 مشروعية الىقف .1.1

م:مؽشوُِت الىكف مً  -  اللشآن الىٍش

ىا ِمن كاٌ حّالى: -
ُ
نِفق

ُ
 ۚ َوَما ث

َ
ىن ِحبُّ

ُ
ا ث ىا ِممَّ

ُ
نِفق

ُ
ٰى ث ِبرَّ َحتَّ

ْ
ىا ال

ُ
ال

َ
ن
َ
ن ث

َ
َه ِبِه َعِليم  ل

َّ
ِئنَّ الل

َ
ْيٍء ف

َ
 .16 ش 

، بمّنى لً والىكف مً ـىسه وحه الذاللت: ًبحن هللا حّالى في هزه آلاًت ٍِم مياهت الفذكت وؤلاهفاق في ظبُل هللا

 جىالىا الخلىي ختى جخفذكىا.

َُ وكىله حّالى:  -
َ
 ج

َ
ْسِك ۖ َوال

َ ْ
ًَ ألا

م ّمِ
ُ
ى

َ
َشْحَىا ل

ْ
خ

َ
ا ؤ َعْبُخْم َوِممَّ

َ
َباِث َما ه ِ

ُّ هِفُلىا ِمً وَ
َ
ًَ آَمُىىا ؤ ِزً

َّ
َها ال يُّ

َ
ا ؤ  ِمْىُه ًَ

َ
ِبِث

َ
خ

ْ
ُمىا ال مَّ

ْعُخم ِبأِخِزًِه 
َ
ىِفُلىَن َول

ُ
ِنيٌّ َخِمُذ  ج

َ
َه غ

َّ
نَّ الل

َ
ُمىا ؤ

َ
ل ِْ ِمُمىا ِفُِه ۚ َوا

ْ
غ

ُ
ن ح

َ
 ؤ

َّ
 17(ِبال

، ووحىب الععي إلهفاق وّم هللا والخفذق بها، بالبزٌ مً ماله وكفا وحه الذاللت: جذٌ آلاًت ِلى مؽشوُِت الىكف

 لخىحيهاجه ظبداهه وحّالى.
ً
 وبزٌ الخحر جىبُلا

 وكىله حّالى: ) -
ْ
ُمىا ّذِ

َ
ل

ُ
ُفىس  َوَما ج

َ
َه غ

َّ
 واظخغفشوا ٱهلل ِبنَّ ٱلل

ۚ
ۡحشا

َ
َم ؤ

َ
ٍ ِۡ َ

ۡحرا َوؤ
َ
ِه ُهَى خ

َّ
ىَذ ٱلل ِِ ِجُذوُه 

َ
ۡحر ج

َ
ًۡ خ

م ّمِ
ُ
هُفِعى

َ
أِل

ِخُم سَّ
18 

مً الفذكاث وجىضح هُفُت مماِفت زىاب اإلاخفذق بّذ اإلاماث، في ِمىما آلاًت ؤهه الىكف  ًذخلوحه الذاللت:  

 حضاًء إلاعاِذجه اإلادخاححن في الذهُا. 

 مشروعية الىقف من السنة النبىية:  -

ِمُشهُ  -
ْ
ْعَخإ ٌَ َم 

َّ
ِه َوَظل ُْ لَ َِ ى هللُا 

َّ
ل ـَ ِبيَّ  ى الىَّ

َ
ح
َ
إ
َ
َبَر، ف ُْ

َ
ْسًلا ِبخ

َ
َمُش ؤ ُِ اَب  ـَ َ

: ؤ ٌَ ا
َ
َمَش، ك ُِ  ًِ ًِ اْب

ٌَ هللِا،  َِ ا َسُظى ًَ  : ٌَ ا
َ
ل

َ
ِفيَها، ف

 : ٌَ ا
َ
ُمُشِوي ِبِه؟ ك

ْ
إ
َ
َما ج

َ
ْىِذي ِمْىُه، ف ِِ َفُغ 

ْ
ه
َ
 ُهَى ؤ

ُّ
ي

َ
 ك

ً
ْب َماال ـِ

ُ
ْم ؤ

َ
َبَر، ل ُْ

َ
ْسًلا ِبخ

َ
ْبُذ ؤ ـَ َ

ي ؤ ِ
ّ
َها، »ِبو

َ
ل ـْ َ

َذ َخَبْعَذ ؤ
ْ
ِبْن ِؼئ

َذ ِبَها(
ْ
ك َفذَّ

َ
 19َوج

هى مً ؤفمل الخعىاث التي ًخلشب بها الاوعان بلى خالله وحه الذاللت: ًذٌ الخذًث ِلى مؽشوُِت الىكف و 

 ظبداهه وحّالى للفىص بالجىت والىجاة مً الىاس. 

َم:  -
َّ
ِه َوَظل ُْ لَ َِ ى هللُا 

َّ
ل ـَ ِبيُّ  ٌَ الىَّ ا

َ
ُه وَ »ك َّ ِةنَّ ِؼَب

َ
ِذِه، ف ِْ ْفِذًًلا ِبَى

َ
ِه َوج

َّ
ِه ِبًَماًها ِبالل

َّ
َشًظا ِفي َظِبُِل الل

َ
ًِ اْخَخَبَغ ف ُه َم ٍَّ ِس

اَمِت( َُ ْىَم الِل ًَ ُه ِفي ِمحَزاِهِه 
َ
ُه َوَبْىل

َ
 .20َوَسْوز

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura2-aya267.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura2-aya267.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura2-aya267.html
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لى الّبذ ؤن ًبادس باإلًلاف في ظبُل هللا، وفي الخذًث  وحه الذاللت: ًذٌ الخذًث ِلى ٍِم مياهت الىكف، ِو

 داللت ِلى حىاص وكف الخُىان.

-  ًْ َم: )َم
َّ
ِه َوَظل ُْ لَ َِ ُه 

َّ
ى الل

َّ
ل ـَ ٌُ هللِا  ٌَ َسُظى ا

َ
ل

َ
ُه ِمْنَها ِفي  ف

َ
ْحٍر ل

َ
ْعِلِمحَن ِبخ

ُ ْ
ِء اإلا

َ
َْ ِدال َىُه َم

ْ
َل َدل َّ ْج َُ  فَ

َ
َر ُسوَمت

ْ
ِري ِبئ

َ
ت
ْ

ؽ ٌَ

ِت؟( َجىَّ
ْ
 .21ال

وحه الذاللت: خث الخذًث اإلاعلمحن ِلى لشوسة الخفذق وبزٌ الخحر إلاعاِذة اإلادخاححن وهفّهم، لخّىد ِليهم 

 باألحش والثىاب في آلاخشة.

 
َّ
ى الل

َّ
ل ـَ َم وكاٌ 

َّ
ِه َوَظل ُْ لَ َِ ُْ ِبِه ) :ُه  َخَف

ْ
ي ًُ ٍم 

ْ
ل ِِ ْو 

َ
ٍت ؤ ٍت َحاِسٍَ

َ
َذك ـَ  ًْ  ِم

َّ
ٍت ِبال

َ
ز

َ
ال

َ
ًْ ز  ِم

َّ
ُه ِبال

ُ
َمل َِ  َْ ىَ

َ
ل

ْ
َعاُن اه

ْ
و ِ

ْ
ا َماَث ؤلا

َ
ْو ِبر

َ
ؤ

ُه(
َ
ى ل ُِ ْذ ًَ اِلٍح  ـَ ٍذ 

َ
 .22َول

ت دون اهلىاُ  ٍم مياهت الفذكت الجاٍس وؤهه في وُّم داثم وزىاب وحه الذاللت: في الخذًث جىلُذ لفمل ِو

 مخجذد بلى ًىم اللُامت.

 الحكمة من مشروعية الىقف: .1.1

م مٍاهش الخمامً والخيافل الاحخماعي في ؤلاظالم، ورلً بمىذ اإلاىفّت للمىكىف ِلُه لخلبُت هٌّخبر الىكف مً ؤ 

 إلاّنى الفذكت.
ً
 ألوامش هللا حّالى وجدلُلا

ً
 اخخُاحاجه امخثاال

م بهفاكه للماٌ الزي اظخخلف فُهالىكف ِبادة وكشبت  -  .23ًخلشب بها الّبذ بلى هللا ِض وحل ًِ وٍش

 بلاء الخحر واظخمشاس الثىاب ِلى الّبذ بّذ اهلىاُ ِمله مً الذهُا. -

للىكف دوس فاِل في مّالجت الفلش وظذ خاحت الزًً ؤكّذتهم بّن الٍشوف ًِ جدلُم سغباتهم  -

 .24زلًومفالخهم فةن في ؤمىاٌ ألاوكاف ما ًلىم ب

ٌى واإلاىاسد اإلاالُت الذاثمت لخلبُت اخخُاحاث اإلاجخمْ وججعُذ كُم الخمامً والخيافل بحن ؤفشاد  - جىفحر ألـا

 .25اإلاجخمْ

الىكف ؤلاظالمي ؤؼبه ما ًيىن بةوؽاء ماظعت اكخفادًت داثمت ليىنها حعدثمش للمعخلبل ورلً ببىاء  -

 .26اللىة ؤلاهخاحُت

 ؤخبابه وبّذ مماجه الفىص باألحش والثىاب. جدلُم سغبت الّبذ في خُاجه بةظّاد -

 املقصد العام للىقف:

ُت، ورلً بالخبُر  - اًت مفالح الّباد؛ فالىكف مً اإلالاـذ الؽِش ت لِش ّت مىلِى بما ؤن ملاـذ الؽَش

 باإلاىفّت ِلى حهاث البر اإلاخخلفت، بلفذ الخلشب بلى هللا ظبداهه وحّالى. 

 :27املقاصد الخاصة للىقف

لت ألن الص يء اإلاىكىف مدبىط  في الىكف لمان - لبلاء اإلااٌ ودوم الاهخفاُ به والاظخفادة مىه مذة وٍى

 ِلى ما كفذ له ال ًجىص ألخذ الخفشف فُه.
ً
 مابذا

ّت اإلاىهشة ًِ البر وسغبذ فُه، فبالبر جذوم ـلت الىاط  - في الىكف بشٌّ باإلاىكىف ِلُه وكذ خذزدىا الؽَش

خدابىن فُما بُنه   م.وجىلىْ البغماء ٍو

ّه  - مدافٍت الىكف ِلى اإلااٌ وخماًخه مً ؤلاظشاف والخفشف فُه فُبلى اإلااٌ وحعخمش الاظخفادة مً َس

 لهم ًِ الخاحت 
ً
يىن واكُا خه بةًجاد مىسد زابذ ًممىه ٍو ان ؤحشه له، ومً جإمحن معخلبل رٍس ومً حٍش

 والفلش.

وألاًخام، ول هزا مما ًممً لهزه اإلاشافم الىكف ِلى اإلاعاحذ واإلاّاهذ واإلاذاسط واإلاؽافي ودوس العجضة  -

ُاهتها.  الّامت بلاءها ـو
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ؤن الىكف مً اللشباث التي ٌعشي زىابها للمدعىحن في خُاتهم الذهُا وبّذ اإلاىث حضاء بما كذمذ  -

 ؤًذيهم.

 :وأساسياتها بالفكر إلاقحصادي إلاسالمي مفهىم الحنمية .9

 :والاصطالح الحنمية في اللغة .1.1

ادة اإلااٌمؽخلت مً هما   ؤي صاد، وؤهماه وهماه ؤي صاده، فالخىمُت ِلى هزا جيىن ٍص
ً
 .28بمّنى صاد وهثر: ًلاٌ هما اإلااٌ همىا

ْ، والىامُت مً ؤلابل: العمُىت  ورهُتها به. والىماء: الَش
ً
 .29وهمُذ جىمُت برا ؤللُذ ِليها خىبا

 الحنمية في الاصطالح:

 في ِفشها الخالي وال ظُما في الخىمُت مً ؤهثر اإلافاهُم الاكخفادًت 
ً
ت احعاِا والعُاظُت والاحخماُِت والبؽٍش

ادة في سفْ معخىي  عخخذم اـىالح الخىمُت بلفذ الٍض دٌو الّالم الثالث التي اجخزث منها مهُإ للخلذم والشقي، َو

 
ً
 واحخماُِا

ً
 . 30اإلاجخمْ اكخفادًا

هب الاكخفادي، وبهزه الىٍشة حعابم الىاط ِلى للذ اسجبي مفهىم الخىمُت في خمعُيُاث اللشن اإلااض ي بالجا

جىفحر ؤهبر كذس ممىً مً الشفاهُت اإلاادًت، والتي ؤـبدذ اإلااؼش الشثِغ ِلى دسحت الخىمُت، بال ؤن هزا اإلافهىم ؤزبذ 

 فؽله الىاضح لّذم جىحُه ِىاثذ الىمى الاكخفادي بلى ؤفشاد اإلاجخمْ بل اهخفذ به فئت مدذودة، مما ؤدي بلى جفاكم

مؽيلت الفلش فإـبذ الجاهب الاكخفادي وظُلت مً الىظاثل التي حّمل ِلى جدعحن الىىاحي الاحخماُِت في خُاة 

ألافشاد، ؤما في الدعُّيُاث فلذ جىىس مفهىم الخىمُت لِؽمل البّذ الاحخماعي بلى حاهب البّذ الاكخفادي إلبشاص ِملُت 

 وؤـبذ ؤلاوعان هى 
ً
 بوعاهُا

ً
 .31مشهض الاهخمام باِخباسه اإلادىس الشثِس ي في الخىمُت الخىمُت بمىدها بّذا

ت ِام   ش الخىمُت البؽٍش ت في جلٍش م الفادس مً ألامم اإلاخدذة ِلى ؤنها: 1990هزا وكذ ِشفذ الخىمُت البؽٍش

 "الّملُت التي تهذف بلى جىظُْ الخُاساث اإلاخاخت ؤمام الىاط وجترهض جلً الخُاساث ألاظاظُت بالخفٌى ِلى اإلاىاسد

ت لخدعحن ؤخىاٌ اإلاىاوىحن  م والثم، باإللافت بلى خُاساث زاهٍى وؤلامياهاث الالصمت لخدلُم معخىي مِّص ي هٍش

الاكخفادًت والاحخماُِت والثلافُت في اإلاجخمّاث اإلادلُت وجمخّهم باالخترام الزاحي، ولمان خلىكهم، ومً زم ببّادهم 

 .32ًِ الفلش"

فهى الىمى اإلاذسوط ِلى ؤظغ ِلمُت، والزي كِعذ ؤبّاده بملاًِغ  الشامل أما مفهىم الحنمية في إطاره الحنمىي 

ِلمُت ظىاء واهذ جىمُت ؼاملت ؤو مخياملت ؤو جىمُت في بخذي اإلاُادًً الشثِعُت مثل اإلاُذان الاكخفادي ؤو العُاس ي ؤو 

ُت والخىمُت الضساُِت ؤو الخىمُت الفىاُِت...بلخ  . 33اإلاُادًً الفِش

 الحنمية في الفكر إلاسالميأساسيات مفهىم  .1.1

 الخىمُت ِملُت ِلذًت جدعم بالؽمٌى والخىاصن وتهذف بلى جىفحر خذ الىفاًت بلى حمُْ ؤفشاد اإلاجخمْ.

 الخىمُت فٍشمت بظالمُت: -ؤ

لخط ي واحب الخالفت  الخىمُت حضء ال ًخجضؤ مً ؤلاظالم الزي كط ى باظخخالف هللا لإلوعان في ألاسك، ٍو

د واإلاجخمْ العُىشة ِلي اإلاىاسد اإلاخاخت في اليىن، والتي سخشها هللا ظبداهه وحّالى لخذمخه فلذ جدلم الخلذم لألفشا

ْم َوََ كاٌ هللا ِض وحل: 
ُ
ه ُذوَّ َِ  ًَ ن ُيْهِل

َ
ْم ؤ

ُ
ى ٰى َسبُّ س َ َِ  ٌَ ا

َ
َىا ۚ ك

َ
ِذ َما ِحْئد ّْ َىا َوِمً َب َِ ِج

ْ
إ
َ
ن ج

َ
ْبِل ؤ

َ
وِرًَىا ِمً ك

ُ
ىا ؤ

ُ
ال

َ
ْم ِفي ك

ُ
ِلَفى

ْ
ْعَخخ

 
َ ْ
ىن ألا

ُ
َمل ّْ َ

 ح
َ

ف ُْ َ
َش ه

ُ
ىٍ َُ ْسِك فَ

والخالفت هي جىفُز ؤوامش هللا ِض وحل في ؼتى اإلاجاالث، ومً هىا فةن الخىمُت فٍشمت  34

لى الذولت اإلاعلمت لى الفشد اإلاعلم ِو  .35بظالمُت، فشلها ؤلاظالم ِلى الجماِت ؤلاظالمُت، ِو

لٌى الخم ظبداهه وحّالى: جلىم الخىمُت في ؤلاظالم ِلى ؤظغ زابخت مً اللشآن والعى ت اللىلُت والفّلُت ٍو

 ىُس
ُ

ؽ
ُّ
ِه الي ُْ ْصِكِه ۖ َوِبلَ ىا ِمً ّسِ

ُ
ل
ُ
ىا ِفي َمَىاِهِبَها َوو

ُ
اْمؽ

َ
 ف

ً
ىال

ُ
ل
َ
ْسَك ر

َ ْ
ُم ألا

ُ
ى

َ
َل ل َّ ِزي َح

َّ
ُهَى ال

َها ،هما ًلٌى حل ؼإهه: 36 يُّ
َ
ا ؤ ًَ

ْم 
ُ
َىاه

ْ
َباِث َما َسَصك ِ

ُّ ىا ِمً وَ
ُ
ل
ُ
ًَ آَمُىىا و ِزً

َّ
ُبُذوَن  ال ّْ َ

اُه ح ًَّ ىُخْم ِب
ُ
ِه ِبن ه

َّ
ُشوا ِلل

ُ
ى

ْ
َواؼ

37. 
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 الؽمٌى والخىاصن:  -ب

 ِلى حُل دون حُل، بهما هي 
ً
 فهي لِعذ فشلا

ً
ةن الخىمُت الؽاملت ِملُت معخمشة ومخفلت صمىُا

َ
هزلً ف

لى رلً، فةن ِملُت مخفلت ال جخىكف، جىفل للمجخمْ ؤلاظالمي الاظخلشاس في ٌل الٍشوف ألافمل للخُاة  ؤلاوعاهُت. ِو

 إلكامت خُاة وُبت، وكذ ؤمش سظٌى 
ً
 ـالخا

ً
واحب الخىمُت فشك ِلى ول ألاحُاٌ ختى ًترن ول حُل للزي ًلُه ولّا

بت مىه، ًِ ؤوغ بً مالً سض ي هللا  هللا ـلى هللا ِلُه وظلم: ببزٌ الجهذ والّمل ختى برا لم ًىً للصخق فاثذة كٍش

. فّلى ول 38«بن كامذ ِلى ؤخذهم اللُامت، وفى ًذه فعُلت فلُغشظها»لى هللا ِلُه وظلم: ِىه كاٌ: كاٌ سظٌى هللا ـ

 .39حُل مً ؤحُاٌ اإلاعلمحن ؤن ًدلم الخىمُت في ِفشه، لُلىم بىاحب الخيافل مْ ألاحُاٌ الخالُت مً ألامت

لى مً خمش وفي الاحتهاد ِىذما سفن الخلُفت ِمش بً الخىاب سض ي هللا ِىه جلعُم ؤساض ي الفخىح ِ

: ومارا ًبلى إلاً بّذ؟ فّلى ول حُل ؤن يهخم بمً ًإحي بّذه مً ألاحُاٌ، فُدافَ ِلى ما بُذه مً 
ً
اللعمت، كاثال

سئوط ؤمىاٌ بهخاحُت، زم ًلىم بخىظُّها وصٍادتها مً حهاث مخخلفت لخدلم ِاثذاث ماحلت، واالظدثماس في سؤط اإلااٌ 

 .40البؽشي 

 هدف الحنمية في إلاسالم  .1.1

الاكخفاد ؤلاظالمي ِلى جدلُم الشخاء الاكخفادي ألفشاد اإلاجخمْ مً خالٌ ِملُاث ؤلاهخاج اإلاخلذمت  ٌّمل

ِلى ؤن ٌؽمل هزا الشخاء ول فشد مً ؤفشاد اإلاجخمْ ؤلاظالمي، وهى ما ٌّشف بخدلُم خذ الىفاًت ليل فشد مً ؤفشاد 

ماف بلى هزا الهذف اإلاادي، الهذف ألاظاس ي لالكخفاد  ؤلاظالمي وهى اظخخذام اإلاىجضاث الاكخفادًت في اإلاجخمْ ٍو

ًِ . رلً للىله حّالى: 41وؽش اإلابادت واللُم ؤلاظالمُت في اإلاجخمْ ؤلاوعاوي
ْ
ُفل

ْ
ًَ ال

م ّمِ
ُ
ى

َ
َل ل َّ َها َوَح

َّ
ل
ُ
ْصَواَج و

َ ْ
َم ألا

َ
ل
َ
ِزي خ

َّ
َوال

 
ُ
ه

ْ
ز

َ
مَّ ج

ُ
ُهىِسِه ز

ُ
ٰى ٌ

َ
ل َِ ْعَخُىوا 

َ
ُبىَن ِلد

َ
ْشه

َ
اِم َما ج َّ

ْ
و
َ ْ
ا َوألا

َ
ز

ٰ
َىا َه

َ
َش ل ِزي َسخَّ

َّ
ىا ُظْبَداَن ال

ُ
ُلىل

َ
ِه َوج ُْ لَ َِ ُخْم  ٍْ ا اْظَخَى

َ
ْم ِبر

ُ
ى  َسّبِ

َ
َمت ّْ ُشوا ِو

ُه ُمْلِشِهحن
َ
ا ل ىَّ

ُ
 .42 َوَما ه

وجلاط ِليها مخخلف اإلاىاسد لخذمت  -ؤي: وظاثل الىلل  –جىضح آلاًاث حسخحر هللا حّالى للفلً وألاوّام 

خحر هى بؼباُ الخاحاث الاكخفادًت لإلوعان مً خالٌ العُىشة الخامت ِليها، ومّنى هزه ؤلاوعان، والهذف مً الدس

العُىشة جدلُم ؤكص ى كذس مً الشخاء الاكخفادي، بخىبُم ما ؤساده مً مبادت الخحر والّذٌ والعالم والخم في 

خالٌ جفاِل مخىاصن بحن مخخلف ؤسحاء ألاسك، مً هزا فةن الخىمُت في ؤلاظالم هي بخذار جىىس خماسي ؼامل مً 

 .43الّىامل الاكخفادًت والاحخماُِت والّلاثذًت، ًادي بلى سفْ معخىي خذ الىفاًت ليل ألافشاد بؽيل معخمش

ّنى  فهذف الخىمُت في اإلافهىم ؤلاظالمي رو وابْ خشوي، فةن الىفاًت جخخلف باخخالف العاِاث وألاحش، َو

اث متزاًذة مً الذخل  الخلُلي، ومً ِىاـش اللذسة ؤلاهخاحُت، بلى حاهب مؽاسهت الذولت في رلً لشوسة جدلُم معخٍى

ً وجىفحرها لالظخلشاس وألامً الذاخلي والخاسجي  . 44بؼباُ الخاحاث ألاظاظُت لغحر اللادٍس

 العالقة بين الىقف والحنمية الاقحصادًة والحنمية الاجحماعية: .1

 
ً
 في خُاة اإلاجخمّاث ؤلاظالمُت في اإلااض ي، لزا ٌّذ الىكف ؤخذ اإلااظعاث الاكخفادًت التي لّبذ دوسا

ً
هبحرا

 .فةهه باإلميان ؤن ًلّب هفغ الذوس في الخالش واإلاعخلبل

 الىقف مؤسسة ثنمىية: .1.1

ش والىماء في اإلاىاسد   بمفهىم الخىمُت التي حّني لشوسة الخغُحر والخىٍى
ً
 وزُلا

ً
ًشجبي مفهىم الىكف اسجباوا

ت واإلااظعاث الاكخفادًت والا  حخماُِت وغحرها وجىحيهها هدى ألافمل، وهزا ما ًخفم مْ مممىن الىكف البؽٍش

فه، فهى ًخممً بىاء الثروة ؤلاهخاحُت مً خالٌ ِملُت اظدثماس خالشه جىٍش  ت، وبدىم حٍّش وخلُلخه فهى ِملُت جىمٍى

روة ؤلاهخاحُت بّحن ؤلاخعان لألحُاٌ اللادمت وجلىم ِلى الخطخُت آلاهُت بفشلُت اظتهالهُت ملابل حٍُّم الث

ىدعب الىكف ـفت الخىمُت مً دوسه الىبحر في مخخلف  الاحخماُِت التي حّىد خحراتها ِلى معخلبل خُاة اإلاجخمْ، ٍو
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ت، والتي ظاِذث ِلى همى الخماسة ؤلاظالمُت  مجاالث الخىمُت الاكخفادًت والاحخماُِت والعُاظُت، والثلافُت والبؽٍش

 .45واهدؽاسها

كف في ِملُت الخىمُت بال ؤن رلً ًجب ؤال ًيىن فُه مبالغت بدُث ًحجب الذوس ومْ ؤهمُت مؽاسهت الى 

الخىمىي الزي ًلىم به ول مً اللىاُ الخيىمي واللىاُ الخاؿ فالخىمُت ِملُت ؼاملت ومىاهبت جخىلب ِذة حهاث 

لُت ُّت وجخىُىُت وجىفُزًت وجمٍى  . 46لخخىلى اللُام بها مً خالٌ ما جىفشه مً ؤحهضة حؽَش

ىكف بهزا اإلاّنى هى بمثابت ؤلاحابت الّملُت لزلً اإلاجخمْ ًِ حمُْ ؤلاؼياالث والخاحاث واإلاعخجذاث التي وال

خُت، وبزلً فهى كىة حٍّم دوس اإلاجخمْ في مىاحهت كماًاه  . 47جىشؤ ِلى خُاجه وجىاحه جىىسه وخشهخه الخاٍس

خُت ِلى رلً الذوس مً خالٌ آلُت الىكف الزي احعّذ مجاالث ِمله ووؽاوه،  وجاهذ الؽىاهذ الخاٍس

اًت الاحخماُِت، ورلً ِلى  لدؽمل دوس الّبادة ومّاهذ الّلم واإلاىخباث الّامت، والبدث الّلمي، وهفالت الفلشاء والِش

ـُّذ كىاُ الخذماث الاحخماُِت، خُث ًخجه بلى جدعحن ـىسة اإلاجخمْ اإلاعلم مً خالٌ جيافله وحّالذه في 

 .48ت التي حّىش ـفىه، وحُّم خشهخه وجىحهه هدى ؤهذافه وغاًاجه ألاظمىمىاحهت اإلاؽىالث الاحخماُِ

ؤما ِلى ـُّذ كىاُ البيُاث ألاظاظُت فلذ اؼخملذ مجاالث ِمل الىكف ِلى خفش آلاباس وؼم اللىىاث 

ث وحّبُذ الىشق، وجىفحر مُاه الؽشب. وفى مجاٌ اللىاُ ؤلاهخاجي اؼخمل وؽاه الىكف ِلى بكامت اإلاشاعي، ومؽشوِا

ل وجلذًم اللشوك   للخمٍى
ً
ت والىلىد وىهه مفذسا  ًِ العفً والىواالث الخجاٍس

ً
الضساِت وجىفحر مذخالتها )البزوس( فمال

الخعىت للزًً ًفخلشون بلى اإلادشن ألاظاط لىثحر مً ألاوؽىت الاكخفادًت، وهى سؤط اإلااٌ، وهزه ألاوؽىت حمُّها 

 لىٍام وؽإ وجىىس  حّىغ البّذًً الاحخماعي والاكخفادي في ماظعت
ً
الىكف، وبرا جىُى اليؽاه الىكفي واحعْ وفلا

في ٌل الخماسة ؤلاظالمُت، التي ظاهم في بىائها، لُغىي رلً اليؽاه في مخخلف حىاهب الخُاة، الذًيُت منها والّملُت 

 .49والثلافُت

هخمام اإلالخًى واإلاخابْ إلاا ًدفل في الّالم ؤلاظالمي خاـت مىز اللشن الخامغ ِؽش الهجشي ظُجذ الا 

ت اإلالمىظت ِلى معخىي ألافشاد والخيىماث، واإلاخمثلت  بلماًا الىكف والذِىة إلؼشاهه في ِملُت الخىمُت، آلزاسه الخىمٍى

اث اهخماماتها مما ًذٌ ِلى ؤهمُت الىكف  في وصساث ألاوكاف والتي ًيؽي ِملها في جفُّل دوس الىكف وحّله مً ؤولٍى

ت وجذِ ش الفىش في الّملُت الخىمٍى  في جىٍى
ً
ُم بمياهُاجه واظدثماس مىاسده، وهدُجت لهزا ًيخٍش مً الىكف لُلذم دوسا هبحرا

الاكخفادي ؤلاظالمي وبزشاء اإلاىخبت الاكخفادًت ؤلاظالمُت، ولً ًخدلم رلً بال باظخمشاس البدىر وبِذاد اإلااجمشاث 

 .50وبكامت اإلاىخذًاث واإلالخلُاث

 عالقة الىقف بالحنمية الاقحصادًة:  .1.1

إلاا واهذ الخىمُت في بّذها الاكخفادي، حعتهذف النهىك بمىاسد الذولت وخعً اظخخذامها بةكامت اإلاؽشوِاث 

ؤلاهخاحُت وسفْ معخىي مِّؽت ألافشاد، وخفن مّذٌ البىالت وجدعحن همي جىصَْ الثروة والذخل، فةن هزا وله 

مىً ببشاص رلً ِلى الىدى آلاحي:51ه الىكفي ومماسظاجهًذخل لمً ملاـذ وغاًاث اليؽا  . ٍو

 الىقف والنهىض بمىارد الدولة الاقحصادًة: -أ

ت واإلاىاسد الىبُُّت، والنهىك بيليهما هى وظُلت الخىمُت  جخمثل اإلاىاسد الاكخفادًت للذولت في اإلاىاسد البؽٍش

مىً  وغاًتها. فلً جخدلم الخىمُت الاكخفادًت بال بدىمُت اإلاىاسد ت، وباالظخغالٌ ألامثل للمىاسد الىبُُّت. ٍو البؽٍش

خ الذولت ؤلاظالمُت  .52للىكف ؤن ًنهن بذوس مازش في هزا الجاهب، مثلما جاهذ رلً ؼىاهذ الخجشبت الىكفُت في جاٍس

خي للجاهب الاكخفادي للىكف هجذ ؤهه احعم بعمت باسصة هي ظمت الىمى  وبمخابّت مشاخل الخىىس الخاٍس

ت متزاًذة مْ الضمً ألن ؤـله ِباسة ًِ زشوة بهخاحُت كابلت اإلاعخمش  ُاهه فىبُّت الىكف ججّل مىه زشوة اظدثماٍس أِل

لالظدثماس ِلى ظبُل الخإبُذ، ًدشم بُّه بغشك اظتهالن كُمخه ؤو الاهخلاؿ مىه والخّذي ِلُه، هما ًمىْ حّىُله ًِ 

خ خذزىا هثح ت الاظخغالٌ ؤو الاهخفاُ مىه، رلً ؤن الخاٍس  ًِ اإلاعاهماث الفاِلت واإلاازشة للىكف في جىمُت اإلاىاسد البؽٍش
ً
را
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اث وافت  للمجخمّاث ؤلاظالمُت، ِبر الخلب الضمىُت اإلاخخلفت مً خالٌ اهخمامه الىبحر بالخّلُم ومشافله في اإلاعخٍى

راء الخىمُت ؤن جىمُت والخذماث الصخُت ومشافلها بمخخلف ؤؼيالها )ِالحُت، وكاثُت، اصخاح بِئت(. واإلاّشوف ِىذ خب

ت التي هي ؤظاط الخلذم والخىمُت، ال جخم بال مً خالٌ الاهخمام بدللي الخّلُم والصخت. واإلاّشوف ؤًما  اإلاىاسد البؽٍش

 
ً
 ِالُا

ً
 هبحرة وبهفاكا

ً
ت ًخىلب ؤمىالا ؤن النهىك بهزًً الخللحن، بما ًمىنهما مً ؤخذار جإزحر في بواس الخىمُت البؽٍش

 بلى مثلما وان في 
ً
ل اليؽاه في هزًً الخللحن اإلاهمحن، ورلً اظدىادا  ال ًىمب لخمٍى

ً
 ومُّىا

ً
 سثِعا

ً
اإلااض ي مفذسا

 .53اهخمام ؤلاظالم بالصخت ولشوسة اإلادافٍت ِليها

باليعبت للمىاسد الىبُُّت، فةن بمياهُت معاهمت الىكف في النهىك بها ؤمش واسد بؽيل هلي، ومً ؤمثلت رلً 

ت، وبخُاء ألاسك اإلاىاث، والاهخمام باإلاشاعي الىبُُّت وجىمُتها وجىظُْ معاختها، اظتزساُ وجىمُت ألا  ساض ي الصخشاٍو

 في 
ً
 ملذسا

ً
اًت لها وجىمُتها. باإللافت بلى رلً ًمىً للىكف ؤن ًادي دوسا  ًِ الاهخمام بالثروة الخُىاهُت وبزٌ الِش

ً
فمال

 . 54مىاس وخفش آلاباسجىمُت مىاسد اإلاُاه مً خالٌ بكامت مؽشوِاث خفَ مُاه ألا 

 :55الىقف وثطىير البنيات الحححية -ب

ش البيُاث الخدخُت، باِخباسها اإلاشخلت ألاولى  ت هى جدذًث وجىٍى بن ؤٌو ما ًىفب ِلُه اهخمام الجهىد الخىمٍى

وألاظاط مً مشاخل الخىمُت. فبذون بيُاث جدخُت مً وشق وحعىس وكىىاث سي ومفادس واكت ووظاثل هلل واجفاٌ 

وغحرها مً البيُاث ألاظاظُت التي حّشف بمؽشوِاث اإلاىافْ الّامت، واإلاذاسط واإلاعدؽفُاث ومدىاث اإلاُاه والىهشباء، 

 لً ًخمىً كىاس الخىمُت مً الاهىالق والعحر في الاججاه الصخُذ.

ل هبحر ولشؤط ماٌ ؤهبر مما جخىلب الخاـت، وهي مؽشوِاث ال جذخل بؽي ل هزه اإلاؽشوِاث ًدخاج لخمٍى

ل الخيىمي.  مباؼش لمً اهخمام اللىاُ الخاؿ العاعي بلى حٍُّم ِاثذاجه وؤسباخه وبهما ًترن ؤمشها للخمٍى

 الىكف وبكامت اإلاؽشوِاث ؤلاهخاحُت: -ج

ّه، ورلً مً خالٌ بكامت  ت جىظُْ كاِذة ؤلاهخاج وجىَى ًذخل لمً اهخمام وؤهذاف الجهىد الخىمٍى

ت، وا لتي مً خاللها جخدلم وفشة في ؤلاهخاج وحؽغُل للمىاسد الّاولت وفي هزا الجاهب ًبرص اإلاؽشوِاث ؤلاهخاحُت واإلاخىِى

ش  عاهم به في جدلُم الخىمُت الاكخفادًت، همعاهمت الىكف في جىٍى للىكف دوس اكخفادي آخش ًمىً ؤن ًنهن به َو

 . 56ِذد مً الفىاِاث مثل ـىاِاث السجاد والّىىس والىسق وغحرها

 ِالكت الىكف بالخىمُت الاحخماُِت:  .1.1

كبل ٌهىس الذولت في ـىستها الخذًثت وبشوص مفاهُم دولت الشفاه الاحخماعي وجىبُلاتها ِلى الىاكْ، وكبل 

ّاث التي حعمذ لها باليؽاه والخشهت في مجاٌ الخىمُت  هىس ماظعاجه والدؽَش الخىىس الخذًث في اإلاجخمْ اإلاذوي ٌو

 في جدلُم الخىمُت بمفهىمها الؽامل، وفي خؽذ الجهىد الاحخماُِت، وان الىكف 
ً
اء الخىٍُمي ألاهثر اظخخذاما هى الِى

 .57لشفْ معخىي خُاة الفشد والجماِت

ل ـىاِت خماساتها باِخباسه ؤبشص هٍم اإلاجخمْ  وباليعبت لألمت ؤلاظالمُت وان الىكف هى اإلااظعت ألام في جمٍى

والاكخفادًت التي حّخبر وظُلت وغاًت ؤي مؽشوُ خماسي، وفي الغشب جىىس ؤلاظالمي في جدلُم الخىمُت الاحخماُِت 

هٍام الىكف، الزي هلل بلُه مً اإلاجخمّاث ؤلاظالمُت، ختى ـاس هى اللىة اإلاجخمُّت ألاظاط اإلااظعت للخماسة 

 .58الغشبُت، والشاُِت لها. ورلً مً خالٌ دِمها الىبحر إلااظعاث الخّلُم واإلاشاهض الّلمُت والبدثُت

وبالىٍش اإلاخإمل في الخجشبت ؤلاظالمُت، فُما ًخّلم بالذوس الفاِل للىكف في الخإظِغ الخماسي لألمت هجذ ؤن 

 آلُاث الىكف جىلعم بلى زالر، جخذم حمُّها فىشة الخىمُت الاحخماُِت والاكخفادًت جخمثل في آلاحي:

 ألاوكاف التي جخإظغ ِليها الخماسة: -ؤ

سوان ألاظاط للبىاء الخماسي ؤلاظالمي، مً خُث جإظِغ جلً ألاسوان ودِمها وهي جلً التي سهضث ِلى ألا 

ش في بىاء ماظعاث الخّلُم، وفي دِم الّلماء والبدث الّلمي، 
ّ
تها. ومً رلً ألاوكاف التي حسخ واإلادافٍت ِلى اظخمشاٍس
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ّها لبىاء ماظعاث الّذٌ واللماء، فالّلم والّذٌ هما ؤظاط ا لخماسة، والخفاً ِلى وجلً التي ًىفم مً َس

اظخلاللُتهما والجزاهت فيهما هى الزي ًممً جإزحرهما ؤلاًجابي في الخإظِغ الخماسي ألي ؤمت، وما خذر في الخجشبت 

 ٌ  ِلى هزا اللى
ً
 واضخا

ً
 .59ؤلاظالمُت في بىاء الخماسة مً اظخلاللُت ماظعاث الّلم والّذٌ ًنهن دلُال

اثف اإلا -ب  جخمُّت:ألاوكاف اإلاّىُت بخدلُم الٌى

اثف احخماُِت مً خالٌ بؼباُ خاحت اإلاجخمْ لبّن  خُث ًخخق هزا الىُى مً ألاوكاف باللُام بٌى

الخذماث التي جيؽإ الخاحت بلى بؼباِها بعبب الخىىس الزي ًدذر في خُاة اإلاجخمْ، ؤو بعبب ٌهىس مؽىالث 

ُ الخاحت بليها بؽيل واف. مً رلً اظخجذث، ؤو هدُجت للفىس في ؤداء الذولت لخلً الخذماث وعجضها ًِ بؼبا

اًت الصخُت، ودِم الؽشوت والجىذ وألابشاج الخشبُت، ومىاساث العفً بلى الؽىاوئ آلامىت،  اإلاعدؽفُاث دوس الِش

 .60وغحرها مما جمغ الخاحت بلُه للمجخمْ

 ؤوكاف ظذ الخاحت الفشدًت وؤلاوعاهُت: -ج

اهت ِلى الضواج، وحعلُت وهي جلً التي جىفشف بلى ظذ بّن خاحاث ؤفشاد اإلاج خمْ في ؤمىس بُّنها، واإِل

ن ِماٌ الخذمت اإلاجزلُت ًِ ألاواوي التي ًدعببىن في جلفها )وكف ألاواوي(، والشفم بالخُىان )مثل وكف  اإلاشض ى، وحٍّى

ه، وهزا معاقي الىالب، ووكف الىُىس(. وهي ولها حّبر ًِ الاهخمام بخماظً اإلاجخمْ مً خالٌ الاهخمام بالفشد وبمدُى

ت  .61في خذ راجه معلً خماسي ًىم ًِ كُمت خماٍس

هزا الخىُى في وبُّت الىكف وفي مجاالث ِمله هى الزي حّل مىه وظُلت ؤظاظُت مً وظاثل ألامت ؤلاظالمُت 

ش ؤولاِها الاكخفادًت والاحخماُِت والثلافُت خُث مثل  لخدلُم ملاـذ وحىدها وخماًت مفالخها وجىمُت وجىٍى

خُت للذولت ؤلاظالمُت اإلافذس الاظتراجُجي ألاٌو لخغىُت ؤي هلق في خاحاث ألامت وجدلُم ؤي الىكف في  الخجشبت الخاٍس

ُفت حعجض ماظعاث الذولت ًِ اللُام بها ؤو تهملها لعبب ؤو آلخش  .62ٌو

 :دور الصنادًق الىقفية في الحنمية الاقحصادًة والاجحماعية .4

ل ؤلاظالمي ظىاء في الفىاد ًم الىكفُت ؤو اإلافاسف ؤلاظالمُت بإهه ًلىم ِلى ؤظغ احخماُِت ًخمحز الخمٍى

ل والاظدثماس وجفُّل وؽاوه الاكخفادي بؽيل ٌّىغ  وؤخالكُت وهزا ما ًذفّه لخلذًم ِملُاث الخمٍى

ت جادي بلى بوّاػ   اإلاؽاولوؤلاظهام باللماء ِلى  الاكخفادالخىمُت ِلى اإلاجخمْ ولخلذًم معحرة جىمٍى

 وهزا ًادي بلى جىمُت اكخفادًت واحخماُِت. 63حخماُِت مً فلش وبىالت.الاكخفادًت والا 

 معاًير الفعالية الحمىيلية للصنادًق الىقفية: .1.1

 معيار الحىافق مع البيئة: - أ

ل جخىكف ِلى مذي جىائم اظمه وغاًاجه مْ وبُّت البِئت  خُث ًلط ي هزا اإلاُّاس بإن فّالُت ؤظلىب الخمٍى

ه مً جشاهُب اكخفادًت، وهفعُت، واحخماُِت. بر ؤن جدلم رلً ًجّل التي ًىبم فيها مً كُم  وؤهماه وما جدخٍى

لي وجخّاون ِلى جدلُله. وملخط ى هزا اإلاُّاس ؤهه مً ألافمل ؤن ًيىن همىرج  الجماِت جخلبل مممىن ألاظلىب الخمٍى

 لها مً بِئت مغاًشة، وهزا ما
ً
 مً البِئت ال معخىسدا

ً
ل الاظدثماسي هابّا ًمىً جىافشه في الفىادًم الىكفُت التي  الخمٍى

شاف ؤلاظالمُت   .64جخىافش فيها البِئت اإلاالثمت لخىبُم الىكف واللُم وألِا

 معيار القدرة على جعبئة املىارد والحىظيف:  - ب

ت، ومذاسط  ها هإساض ي صساُِت، مدالث ججاٍس ورلً في مجاٌ جىفحر فشؿ الّمل، خُث هثرة ألاوكاف وجىِى

ا، مما اظخذعى بِذاد هاثلت مً الّاملحن في مخخلف ألاوؽىت وبجاخت فشؿ ِمل لهم وهزلً ومعدؽفُاث وغحره

حعاهم الفىادًم الىكفُت ِلى جىفحر فشؿ الّمل وتهُئتها بإظلىب غحر مباؼش مثل جضوٍذ اإلاجخمْ بالّمالت اإلاذسبت 

 .65واإلااهلت

 معيار ثحسين همط ثىزيع الثروة والدخل: -ج
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ادة مخىظي دخل الفشد وسفْ معخىي مِّؽخه، ولً ًخدلم رلً بال جدعحن همي مً ؤهم ملاـذ الخىمُت  ٍص

ّه بما ًدلم جشاهم الثروة والذخل  جىصَْ الثروة والذخل، فالخىمُت لِعذ مجشد سفْ هفاءة ؤلاهخاج والخىظْ فُه وجىَى

 ِذالت في جىصَْ الّاثذ منها. رلً ؤن الخىمُت الؽاملت في حىهشها
ً
ومّىاها جلىم ِلى سهحزجحن هما:  فلي، وبهما هي ؤًما

ذالت الخىصَْ  .66هفاءة ؤلاهخاج ِو

وحعاهم الفىادًم الىكفُت في جدلُم هزا اإلالفذ مً خالٌ ألازش الخىصَعي للذخل والثروة مخّذد ألابّاد 

إلاىكىفت الزي جماسظه فبمجشد بوؽاء وبكامت هزه الفىادًم ًدذر الخإزحر في همي ملىُت الثرواث اللاثم ِلى ألامىاٌ ا

وألامىاٌ اإلاىكىف ِلُه ِلى خذ ظىاء. هما ؤن الذخٌى الىلذًت والُّيُت التي جدفل ِليها الفئاث اإلاعخفُذة مً هزه 

 في همي جىصَْ الذخل
ً
 بًجابُا

ً
 . 67الفىادًم جدذر بذوسها جإزحرا

 ثمىيل املؤسسات الصغيرة واملحىسطة:  .1.1

م حّمل الفىادًم الىكفُت ِلى اظدثماس ؤمىاٌ الىكف  ل الخىمُت داخل اإلاجخمْ ًِ وٍش زم جىحيهها لخمٍى

ْ ؤلاهخاحُت والخذمُت ألامش الزي ًادي بلى جدعحن العىق مً خالٌ اليؽاواث الجذًذة ل اإلاؽاَس  . 68جمٍى

ت وؼاملت إلاخخلف ـىىف اإلااٌ  وللىكف ؤزش بًجابي في حّبئت اإلاىاسد اإلاالُت بامخالهها ؤـىال                  هبحرة مخىِى

ل اإلاؽشوِاث اإلاخىاهُت في الفغش للفلشاء والخشفُحن  ازا ًجّله كادس وه ْ ؤلاهخاحُت وجمٍى ِلى جخفُفها للمؽاَس

 69الذخل ألاكل ومً زم الخخفُف مً خذة البىالت في اإلاجخمْ خاـت بن اظخخذمذ في هىاق واظْ. روي و 

 مهما في ِملُت الخىمُت، وكذ و 
ً
ؤزبدذ ؤلاخفاءاث ؤنها جمثل جلّب اإلااظعاث الفغحرة واإلاخىظىت دوسا

% مً بحمالي 80% و40% مً بحمالي اإلااظعاث ألاخشي في مٍّم اكخفادًاث الّالم، هما ؤنها جىفش ما بحن 90هدى

، وؤهم ما ًمحز هزه اإلااظعاث الفغحرة واإلاخىظىت  فشؿ الّمل، وجذِم الىاجج اإلادلي بيعب هبحرة في الّذًذ مً الذٌو

 لها اهخفاك واكتها ؤلاهخاحُت و 
ً
لُا  جمٍى

ً
اهخفاك سؤط مالها. ومً هىا ًمىً للفىادًم الىكفُت ؤن حؽيل مىسدا

ل ألاخشي اإلاىاظبت  .70باظخخذام الغشك الخعً ؤو وظاثل الخمٍى

 الحمىيل بالقرض الحسن: - أ

خم رلً بالمماهاث  الفىادًم الىكفُت كادسة ِلى ججمُْ ألامىاٌ بغشك اللشك إلاً هى في خاحت بليها، ٍو

ادة لُيخفْ به غحرهوالّلىد ا  .71إلاىزلت لُيخفْ بها مذة مدذدة، زم ًشدها بال ٍص

م بـذاس ظىذاث ؤو ـيىن وكفُت، زم جىحُه ألامىاٌ  خُث ًلىم الفىذوق بخّبئت ؤمىاٌ الىكف ًِ وٍش

ل اإلااظعاث الفغحرة واإلاخىظىت، وال بذ مً اظدثماس ؤمىاٌ الفىذوق بيعبت مُّىت لخجىب صواٌ  الىكفُت لخمٍى

وق بعبب جإخحر اإلالترك ًِ ظذاد اللشك لعبب مً ألاظباب، ورلً بإن جخفق الّىاثذ إلاخففاث الذًىن الفىذ

ت، هما ًمىً إلداسة الفىذوق ؤخز المماهاث ِلى جلً اللشوك  . 72غحر اإلاذفِى

 الحمىيل بالصيغ املؤسسية: - ب

ل اإلا ل اإلااظعاث الفغحرة واإلاخىظىت بإظالُب الخمٍى اظس ي اإلاالثمت لىبُّت ًلىم الفىذوق الىكفي بخمٍى

م اإلاؽاسهت، اإلاماسبت، العلم، الاظخفىاُ بدُث حعخفُذ منها  وؽاه اإلااظعاث الفغحرة واإلاخىظىت ًِ وٍش

عخفُذ منها الفىذوق بدفت مً  ل الالصم إلاضاولت وؽاوها، َو اإلااظعاث الفغحرة واإلاخىظىت بالخفٌى ِلى الخمٍى

ادة سؤط اإلااٌ  .73ألاسباح التي حعخخذم في ٍص

 دور الصنادًق الىقفية في ثمىيل املشاريع املحناهية الصغر ومحاربة الفقر: .1.1

ذ كُمخه ًِ  ْ ـغحرة جدخاج بلى اظدثماس بعُي ال جٍض ْ اإلافغشة هي مؽاَس ؤلف دوالس وهي كاثمت  15اإلاؽاَس

ْ ًمىً الخفٌى ِلى مفذس سصق  م هزه اإلاؽاَس ً وٍش  مً ؤحل الفئاث الفغحرة في اإلاجخمْ، ِو
ً
م الخمخْ ؤظاظا

ّ
ومً ز

ل  بذخل واف ومعخمش للىبلاث الفلحرة الّاولت، وكذ ؤزبدذ بُيذ الذساظاث والبدىر الّلمُت ؤهمُت هزا الخمٍى

ْ اإلافغشة ؤزش ٍُِم، خُث  اإلافغش في مداسبت الفلش وجدعحن دخل الفشد، وللذ وان الهخمام ألاوكاف الترهُت باإلاؽاَس
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ل ؤ م بكشالهم مبالغ لبذء واهذ هىان ؤوكاف هلذًت مخففت لخمٍى حن والخجاس ًِ وٍش صخاب اإلاهً والفىاُ واإلاضاِس

ّهم اإلاهىُت ؤو لؽشاء ؤدواث ؤلاهخاج  .74مؽاَس

ل  ْ اإلاخىاهُت الفغش مً خالٌ بوؽاء ـىذوق وكفي لخمٍى ل اإلاؽاَس مىً للفىادًم الىكفُت اإلاعاهمت في جمٍى ٍو

ل اإلاؽاَس خم جفُّله لخمٍى ْ اإلاخىاهُت الفغش ٍو  خعىت ِلى ؤن اإلاؽاَس
ً
ْ مً خالٌ بكشاك ؤصخاب اإلاؽشوِاث كشولا

حّىي فترة ظماح له، ومً ؤحل اإلادافٍت ِلى ؤمىاٌ الفىذوق مً الخطخم والذًىن ًدّمل اإلالترك وعبت مً كُمت 

 .75اللشك في ـىسة مفاٍسف

 دور الصنادًق الىقفية في الحنمية الاجحماعية والثقافية:  .1.1

ن الىكف ماظعت جيافلُت جدلم الّذالت الاحخماُِت فهي حّمل ِلى بِادة جشسخ الفىادًم الىكفُت فىشة ؤ

ْ التي جخبىاها  شها بفىشة مبخىشة، هما ؤنها حّمم مفهىم اإلاعاولُت الاحخماُِت مً خالٌ اإلاؽاَس جىصَْ الثرواث وجذٍو

 وجفسح اإلاجاٌ للجمُْ للمؽاسهت في ِملُت الخىمُت.

 فقر:دور الصنادًق الىقفية في محاربة ال -أ

اًت الفلشاء والزي جيؽإ فىشجه ِلى  م بكامت ـىذوق وكفي لِش ًمىً للفىادًم الىكفُت مداسبت الفلش ًِ وٍش

ٌى الىكفُت واظدثماسها في ؤخذ ؤوحه الاظدثماس اإلاخّذدة مثل اإلاعاهمت في بّن اإلاؽشوِاث الىاجخت، ؤو  ججمُْ ألـا

ت بؽشاء  ؤظهم الؽشواث الىاجخت، ؤو ؼشاء ِلاساث، وؤساض  مىً ؤن جيىن مدفٍت اظدثماٍس ي صساُِت وجإححرها، ٍو

جدخىي ِلى حؽىُلت مً ول هزه الاظدثماساث مْ مشاِاة ؤن حغلب ِليها حاهب الاظدثماس الّلاسي، مباوي وؤساض ي للخإححر 

اثذ هزه الاظدثماساث ًفشف لفالح الفلشاء في ؼيل بِاهاث )هزا  ، ِو
ً
 ومممىها

ً
الفىذوق ألن الّاثذ فيها ًيىن مّشوفا

 .76ًمىً مً مداسبت الفلش بؽيل وعبي ألن ألاظاط في مداسبت الفلش هى جىمُت سؤط اإلااٌ البؽشي وجإهُله( 

اًت الاحخماُِت ِلى ؤن  هما ًمىً للفىادًم الىكفُت اإلاعاهمت في مداسبت الفلش مً خالٌ بكامت ـىذوق للِش

م جىفحر بّن الخذماث الّ امت إلاً ال ًمىنهم الخفٌى ِليها مً الذولت والخّلُم جىحه مىاسده إلايافدت الفلش ًِ وٍش

مىً ؤن ًيىن للفىذوق هذفان هما  :77والصخت ومُاه الؽشب الىلُت. ٍو

 كامت ـىذوق مفخىح إلدخاٌ ؤوكاف حذًذة، الغشك منها: بوؽاء اإلاذاسط والجامّاث ومشاهض البدىر. -

ْ مشبدت وؤلاهفاق مً ِاثذها  -  ِلى اكامت هزه اإلاشافم.اظدثماس ؤمىاٌ الفىذوق في مؽاَس

 ثفعيل الصنادًق الىقفية في الحنمية: -ب

فىشة الفىادًم الىكفُت جلىم ِلى بؼشان الجمُْ في ِملُت الخىمُت مً خالٌ العماح لجمُْ فئاث اإلاجخمْ 

عت الىكف باإلاؽاسهت في ِملُت ؤلاًلاف بمبالغ ٌعحرة، باإللافت بلى رلً ؤن الفىادًم الىكفُت جمثل ؤلاواس لخّاون ماظ

مْ ماظعاث اإلاجخمْ اإلاذوي، هما ؤن كشب هزه اإلااظعاث مً اإلاجخمْ حعاِذ ِلى الخدذًذ الذكُم الخخُاحاث 

اإلاجخمْ، هما ؤن هزه اإلااظعاث بداحت بلى مىاسد بفىسة معخذامت لخىظُْ وؽاواتها في دِم الخىمُت، فةن للفىادًم 

 .78الىكفُت بمياهُت جىفحر هزه اإلاىاسد

لً ًمىً اللٌى بإن الفىادًم الىكفُت ًمىً ؤن حغىي الّذًذ مً اإلاجاالث التي جخذم الخىمُت وبىاء ِلى ر

 الؽاملت داخل اإلاجخمْ.

 مساهمة الصنادًق الىقفية في حل بعع املشكالت والقظاًا الاقحصادًة والاجحماعية املعاصرة:  .1.1

الذٌو الىامُت، ِذة مؽىالث وكماًا جىاحه هثحر مً الذٌو ؤلاظالمُت ومجخمّاتها، باِخباسها لمً مىٍىمت 

راث وابْ اكخفادي فلي، ؤو راث وابْ اكخفادي احخماعي مضدوج. فمؽىالث مثل عجض اإلاىاصهت الّامت واسجفاُ 

مّذالث الخطخم وجفاكم اإلاذًىهُت الخاسحُت، هي مً اإلاؽىالث اإلاضمىت التي حؽيى منها هثحر مً اكخفادًاث الذٌو في 
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ؤن كماًا الفلش وجدلُم ألامً الغزاجي هي مً اللماًا راث البّذًً الاكخفادي الاحخماعي التي الّالم ؤلاظالمي هما 

 .79جاسق مماحْ اإلاجخمّاث اإلاعلمت

 في مّالجتها وؤن حعاهم في جخفُف خذتها، فباليعبت 
ً
ول هزه اللماًا ًمىً للفىادًم الىكفُت ؤن جادي دوسا

الخىظْ في ؤلاهفاق الخيىمي خاـت في مجاٌ الفشف ِلى الخذماث  إلاؽيلت عجض اإلاىاصهت الّامت فةن مفذسها هى 

لى الذِم الاحخماعي، وهزلً ِلى بوؽاء البيُاث ألاظاظُت   .80الاحخماُِت )الصخت والخّلُم(، ِو

 فةن مً ؼإهه ؤن ًخفف مً 
ً
وإلاا للىكف مً دوس هبحر ًمىً ؤن ًنهن به في هزه اإلاجاالث وبرا خذر هزا فّال

اإلاىاصهت الّامت وبالخالي ٌعاهم في بصالت العجض اإلاضمً فيها، وألامش هفعه ًىىبم ِلى مؽيلت الخطخم خذة المغي ِلى 

ل  م الخمٍى  ما ًيىن مفذسها العجض في اإلاىاصهت الّامت، فالخطخم ًىجم ًِ مداولت ظذ رلً العجض ًِ وٍش
ً
التي غالبا

 .81ف بىثحر مً اإلاخاوشبالعجض الزي ٌّني الاظخذاهت مً الجهاص اإلافشفي وهى ؤمش مدفى 

 :82وباليعبت إلاؽيلت الذًىن الخاسحُت للذٌو ؤلاظالمُت فان الىكف ًمىً ؤن ٌعهم في مّالجتها مً وحهحن

:  مً الذٌو  الىحه ألاٌو
ً
جللُل الخاحت بلى اللجىء بلى الاظخذاهت مً الّالم الخاسجي، فالزي ؤلجإ هثحرا

م اظدىفاس واكت اإلاجخمْ ؤلاظالمُت بلى ولب اللشوك الخاسحُت هى لّف  ل الذاخلُت للخىمُت. فًّ وٍش مفادس الخمٍى

ت في ؼيل ـىادًم وكفُت في بواس بشامج الخىمُت ًمىً الاظخغىاء ًِ هثحر مً اللشوك الخاسحُت.  ؤلاظالمي الخحًر

 بوؽاء ـىذوق حعاهم فُه حمُْ الذٌو ؤلاظالمُت ًيىن هذفه ألاظاط ظذاد ؤما الىحه الثاوي فُخمثل في:

 الذًىن الخاسحُت لبّن الذٌو ؤلاظالمُت.

 في 
ً
 للىكف ًمىً ؤن ًيىن خالشا

ً
 مازشا

ً
باليعبت لللماًا الاحخماُِت راث الىابْ الاكخفادي فةن دوسا

مّالجتها، ؤو الخذ مً آزاسها. فلماًا مثل البىالت والفلش ببّذيهما الاكخفادي والاحخماعي بهما جشجبىان بذسحت هبحرة 

واوّذام الخىمُت. باليعبت للبىالت التي هي مؽيلت هاحمت ًِ اهخفاك معخىي الدؽغُل في الاكخفاد بلمُت الخخلف 

م خذماث  اللىمي، فةن الىكف ًمىً ؤن ٌعاهم في خلها مً خالٌ مؽاسهخه الفّالت في ِملُت بىاء اللذساث ًِ وٍش

م الفى ً وٍش ب، الصخت( التي ًلذمها ألفشاد اإلاجخمْ، ِو ت التي ًلىم )الخّلُم، الخذٍس ادًم الىكفُت الّذًذة واإلاخىِى

بها في مخخلف اإلاجاالث، وألن مؽيلت الفلش مشجبىت في حضء هبحر منها بمؽيلت البىالت، فةن خل مؽيلت البىالت ًادي 

 . 83بلى الخخفُف مً خذة الفلش

جخمْ، وهي لِعذ باليعبت للمُت ألامً الغزاجي فهي حّذ مً اللماًا والهمىم ألاظاط والاظتراجُجُت ألي م

 جدمل ِبئه الخيىماث وخذها، وبهما هي هم مؽترن بحن الخيىمت واإلاجخمْ، ألن ؤي كفىس في ألامً الغزاجي بهما 
ً
هما

جفِب آزاسه الخىحرة ول وشف منهما، وفى هزا الخفىؿ فةن الىكف هى ؤداة اإلاجخمْ التي مً خاللها ًمىً ؤن ٌعهم 

م بكا ت التي جىفش للمجخمْ ؼتى ؤهىاُ الغزاءفي جدلُم ألامً الغزاجي ًِ وٍش  .84مت الفىادًم الىكفُت ؤلاهخاحُت الخحًر

 الخالصة:

لىٍام الىكف بىبُّخه وخفاثفه وملاـذه ما ؤهله ألن ًيىن له دوس جىمىي احخماعي واكخفادي في اإلاجخمْ 

التي كذ جيخفْ به اظتهالوا او  اإلاعلم، فالىكف ًمخاص  بيىهه ؤـال مثمشا كذ ٌّىد بفاثذة حمت للجهت اإلاىكىف ِليها؛

ل اإلاؽشوِاث مما ًاهله لللُام بذوس مهم في ِالج الفلش في اإلاجخمّاث  اظدثماسا وجىمُت هما ؤن للىكف كذسة ِلى جمٍى

لُت بظالمُت.  بإدواث جمٍى
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I- جمهيد :  

زا بمذي ْذستها نلى اإلاىاَعت  الاْخطادًت،في الخىمُت  بُ٘اءتها ومعاهمتهابن مٙاهت وظمهت ؤي ماظعت مشهىهت       ٖو

شع عخمش في متخفِ اإلاااتاث الخًُحر اإلاعخمش في متخفِ اإلا الاظخٓشاس والخًُحر وحىدها في مدُـ ًدعم بهذم  َو

ذ   الخالي.اإلاااتاث خطىضا في الْى

ت بمهٛض بل نفيها معاًشة الخؿىساث الخاضفت في مدُؿها  وفي خػم هزه الخًحراث تا ًمً٘ ؤن جبٓى اإلااظعاث الجضاثٍش

إلااظعت غشوسة البدث إلًااد وجؿبُٔ  مً  ؤحل اإلاداَكت نلى بٓائها وجدعحن ؤدائها ، لزلٚ ضاس لضاما الُىم نلى ا

اثُت إلاماسظت ؤنمالها ، واإلاداَكت نلى ؤضىلها  والالتزاماث الٓاثمت  ٙىن رلٚ بخؿبُٔ ؤظالُب وظاثل ْو نفيها ٍو

ابُت حهمل نلى بسظاء ظبل الهمل التي حشٍش نلى جطمُمها بداسة الهفُا و جىُُزها في هكامها الذاخلي و  بحشاءاث ْس

حر ْذس مٓبى  ٛ مً الثٓت وجدُٓٔ ما جطبىا بلُه مً ؤهذاٍ ، ومو ٖبر حجم اإلااظعاث وحهٓذ نمفُاتها التي جٓىم لخَى

                                                           

 lbahaz05@gmail.comيميل: اإل  ،حورية عجيلة المؤلف المرسل: *

 ملخص:

ابت الذاخفُت باإلااظعت الاْخطادًت      هذَذ هزه الذساظت بلى الخهٍش نلى مذي معاهمت اإلاشاحهت الذاخفُت في جُهُل هكام الْش

ابت الذاخلي ،وجىضفذ الذساظت ت ؤزش اإلاشاحهت الذاخفُت نلى هكام الْش ابت  ،ورلٚ مً خالٛ مهَش بلى ؤن اإلاشاحهت الذاخفُت وهكام الْش

ٗان خُث مخٙامفحن اإلاُهىمحن الذاخلي ٖال ت ؤهذاَهما ؤن في ٌشتر ابت هكام ؤن خُث ظىآءا، خذ نلى ومالُت بداٍس  بلى ٌععى الْش

ُما ًتظ ، اإلااظعت في وؤلاحشاءاث الٓىانذ نلى العُؿشة  نمل هكام نمل مً الخدٓٔ وقُُتها آلُت َهي الذاخفُت إلاشاحهت َو

ابت  .الذاخلي الْش
 داخلية. ،رقابة ،نظام داخلية؛ ،مراجعة المفتاح:لكلمات ا

 JEL: M42, H83, J53 تصنيف
Abstract:  
This study aimed to identify the extent of the contribution of internal audit to the activation of the internal 

control system in the economic enterprise, to know the impact of internal audit on the internal control system, 

the study revealed that internal audit and the internal control system are complementary concepts, their 

objectives are administrative and financial, the control system aims to control the rules and procedures of the 

company in terms of internal audit, it is a mechanism whose function is to verify the work of the internal 

control work system. 

Key words: internal audit, internal control system. 

 Keywords: internal audit, internal control system 
Jel Classification Codes: M42, H83, J53 
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ابي معخٓل  ابُت لإلداسة مما ؤضبذ الخاحت لفمشاحهت الذاخفُت ٖيشاؽ ْس ادة الاهخمام بالىقُُت الْش بها  ؤدي بلى ٍص

ُاءة ، ورلٚ مً خال ٛ جُُٓم مذي الالتزام بالعُاظاث وؤلاحشاءاث ٌعانذ ؤلاداسة في الُٓام بىقُُتها بُانفُت ٖو

اإلاىغىنت و خماًت ألاضٛى والخدٓٔ مً دْت واٖخماٛ السجالث اإلاداظبُت، بل رهب الاهخمام باإلاشاحهت الذاخفُت بلى 

ابُت ومذ  ؤبهذ مً رلٚ واحعو هؿاّ اظختذامها، وؤضبدذ حعختذم ٖإداة لُدظ وجُُٓم مذي َهالُت ألاظالُب الْش

 هفُا بمهفىماث راث مطذاُْت وضالخت تاجتار الٓشاساث . ؤلاداسة ال

   الخالي:ونلى هزا ألاظاط َةن الدعاٛئ الجىهشي ًمً٘ ضُايخه نلى الىدى  

ابت الذاخفُت في اإلااظعت  -  الاْخطادًت؟بلى ؤي مذي ًمً٘ حعاهم اإلاشاحهت الذاخفُت في جُهُل هكام الْش

 ؤهمُت البدث:

ابيبلى الخاحت اإلالخت لفماظعت بلى جشحو ؤهمُت هزه الذساظت  -  ٌعانذ بداسة اإلااظعت نلى جدمل    معاولُت  هكام ْس

 .لها الاظخمشاس والىمى  ُٖاجها وغمانو جدُٓٔ ألاهذاٍ وجؿبُٔ العُاظاث وؤلاحشاءاث الالصمت واإلاداَكت نلى 

ت ؤزش الىكشي لفمشاحهت  بىاء ؤلاؾاس  - ابت  الذاخفُت ومهَش  ت.الذاخفُنلى هكام الْش

  البدث:ؤهذاٍ 

ابت  الذاخفُت وؤهمُتهامداولت ببشاص دوس اإلاشاحهت  -   الذاخفُت؛ٖإداة حعاهم في جُهُل هكام الْش

ابت  -   وؤهمُخه ٖإخذ الذناثم ؤظاظُت لفماظعت. الذاخفُت،ببشاص هكام الْش

هفٔ بالجاهب الىكشي ، ورلٚ اإلاىهجحن الىضُي والخدفُلي اإلاخ الانخماد نلى البدث جماجماشُا وؾبُهت  البدث:مىهج 

بمسح ما حاءث به ألادبُاث اإلاداظبُت اإلاخهفٓت باإلاىغىم ،ورلٚ مً خالٛ الانخماد نلى ألادواث الخالُت : ال٘خب 

 والذساظاث العابٓت.

I -  ٛماهُت اإلاشاحهت الذاخفُت: حهخبر اإلاشاحهت الذاخفُت وظُفت لفهزس، الطشاخت والذْت إلاداسبت ٗل الًش وؤلاهما

خؿاء اإلاهىُت واإلاتالُاث التي ْذ جدل بادههذاٍ اإلاعؿشة لزا ظىدىاٛو في هزا اإلابدث اإلاشاحهت الذاخفُت ورلٚ ألا 

 بالخؿّش بلى ٗل مً ماهُت اإلاشاحهت الذاخفُت ، ؤهمُتها ؤهذاَها، مهاًحرها، و آلُت ؤداء اإلاشاحهت الذاخفُت.

I -  :ماهيت املزاحعت الداخليت 

فُت وظُفت لفهزس، الطشاخت والذْت إلاداسبت ٗل الًش وؤلاهماٛ ألاخؿاء اإلاهىُت واإلاتالُاث التي ْذ حهخبر اإلاشاحهت الذاخ

جدل بادههذاٍ اإلاعؿشة لزا ظىدىاٛو في هزا اإلابدث اإلاشاحهت الذاخفُت ورلٚ بالخؿّش بلى ٗل مً ماهُت اإلاشاحهت 

 ذاخفُت.و آلُت ؤداء اإلاشاحهت ال الذاخفُت ، ؤهمُتها ؤهذاَها، مهاًحرها،

خي لفمشاحهت الذاخفُت  . ْبل حهٍشِ اإلاشاحهت الذاخفُت  ًاذس بىا ؤن هٙىن نلى دساًت  بالخؿىس الخاٍس

I.1- : جطور املزاحعت الداخليت 

زا  ُ٘ت  مىز جهاًت الخشب الهاإلاُت الثاهُت  ٖو هت في الىتاًاث اإلاخدذة الامٍش لٓذ جضاًذث اإلاشاحهت الذاخفُت بطىسة ظَش

ٗاهذ اإلاشاحهت الذاخفُت مىحىدة في ؤلاداسة الهمىمُت نبر متخفِ الذ ٛو الطىانُت في بذاًت العخِىاث بطىسة ؤو ؤخشي 

ىسٕ " لم  ٗان جإظِغ مههذ اإلاشاحهحن الذولُحن " بيٍُى ل ، باإلغاَت بلى اإلااظعاث البىُ٘ت ، و  ال٘بري مىز صمً ؾٍى

الهمل لىقُُت اإلاشاحهت الذاخفُت  ،ٖما خُث حذدث هزه اإلاىكمت ؾبُهت هذٍ ومااتاث  1941ًخم ظىي ظىت 

مافعا مىصنا نبر متخفِ  121نلى  1978هجخذ في خفٔ وخذة َهفُت داخل الىقُُت ،اخخىث هزه اإلاىكمت ظىت 

نػى ،  16111ؤهداء الهالم  و بنُاء هزه اإلاىكمت الزًً ٌهخبرون ٖمعاولحن إلاطلخت اإلاشاحهت ْذ بفٌ نذدهم 

ذ يحر لألظِ َةن بهؼ اإلاطالح ْذ اخ ذ ٌهىد رلٚ لعىء جىكُمها  ؤو لٙىجها ؤظعذ في ْو خُذ َىس بوشاءها  ْو

ُما ًتظ وقُُت اإلاشاحهت الذاخفُت  مىاظب ؤو إلاماسظتها لهمل مضدوج مو وقُُت ؤخشي ، ؤو لهذم وضح دههذَها، َو
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ٗان دوسها الُٓام بمشاْباث ألامً بطىسة ؤظاظُت في وظـ يحر ماهل  تا ابت َٓذ شهذث جؿىساث نمُٓت  وشًاتاث الْش

ابت نلى معخىي  ؼ الْش ٗاهذ هدُات جٍُى ابت الذاخفُت غمً بحشاءاث مهالجت الهمفُاث   الذاخفُت  ودمج وظاثل الْش

ت، ودوس اإلاشاحهت الذاخفُت ظُٙىن بزلٚ الخإٖذ مً ؤن ٗل الىظاثل اإلاىغىنت حشخًل  ٍض ت تامٖش اإلاطالح الهامت في خٖش

ت  َةن ؤهذاٍ اإلاشاحهت بطىسة صخُدت  بهزا هٙىن اهخٓفىا  ابت الُىسٍت  بلى جفٚ اإلاشاْباث ، وبطىسة مىاٍص مً الْش

ت الخؿش  ت الهامت ًػاٍ بالُهل بدُث ؤن اإلااظعت التي تا جمخفٚ هُ٘ال َهاتا في مهَش الذاخفُت  اخترام ْشاساث اإلاذًٍش

 (.42، ص  1996)مدمذ ظمحر الطبان وآخشون ، 

الخطٛى نلى الخبرة الٙاَُت وألاهفُت مما خث ؤلاداساث الهامت بطىسة ؾبُهُت لٓذ ظمدذ هزه الخؿىساث لفمشاحهحن 

 للجىء  بليهم إلاهما حذًذة.

م   كهش رلٚ في الٓاهىن  ْس خ  11 -88و لٓذ ؤولى اإلاششم الجضاثشي اهخماما ٖبحرا لفمشاحهت الذاخفُت  ٍو  12الطادس بخاٍس

 (.38، ص 2112،العهُذ خفِ اإلاىاد نلى )( خُث هطذ هزه 41-41و مً خالٛ اإلاىاد ) 1988حاهُي 

: " ًخهحن نلى اإلااظعاث الهمىمُت الاْخطادًت جىكُم وجذنُم هُاٗل داخفُت خاضت باإلاشاْبت في اإلااظعت  ،  44املادة 

 وجدعحن باظخمشاس ؤهماؾها ظحرها وحعُحرها".

م به حهاص ماهل لهزا الًشع نً : " جتػو اإلااظعاث الهمىمُت الاْخطادًت لخُُٓم اْخطادي دوسي ًٓى  44املادة

ٔ الخىكُم "ًخهحن مً خالٛ هزه اإلاىاد هالخل ؤن اإلاششم ؤلضم اإلااظعاث بػشوسة الُٓام بهمفُاث الهُاٗل  وجُُٓم  ؾٍش

ش اإلااظعاث نلى ْعم اإلاشاحهت الذاخفُت.  دوسي لفماظعاث الاْخطادًت الىؾىُت ، نلى غشوسة جَى

I.2-  : حعزيف املزاحعت الداخليت 

ؼ مً  ألاول:خعزيف ال ت ال٘الظُُ٘ت جخدمل اإلاشاحهت الذاخفُت حضاء مً معاولُت اإلاشاْبت بخٍُى خعب الىكٍش

 (.42،ص  996ؤلاداسة)مدمذ ظمحر الطبان وآخشون ، 

اإلاشاحهت الذاخفُت ؤداة معخٓفت حهمل داخل مششوم للخ٘م  والخُُٓم لخذمت ؤهذاٍ ؤلاداسة الهفُا الخعزيف الثاوي :  

ٔ مشاحهت الهمفُاث اإلاداظبُت  الدشًُفُت  ألاخشي ) ؤخمذ هىس ، في مااٛ  ابت الذاخفُت نً ؾٍش  (. 16، ص 1992الْش

اإلاشاحهت الذاخفُت نمفُت مىخكمت ومىهجُت لجمو  وجُُٓم ألادلت  والٓشاثً بشٙل مىغىعي  والتي الخعزيف الثالث : 

مذي الخىأَ  والخؿبُٔ بحن جفٚ الىخاثج  واإلاهاًحر اإلآشسة تهخم بيخاثج ألاوشؿت  وألاخذار الاْخطادًت  ورلٚ لخدذًذ 

 الخبفٌُ ألاؾشاٍ اإلاهىُت  بالىخاثج .

ها مههذ اإلاذْٓحن الذاخفُحن  ) الخعزيف الزابع: ( نلى ؤن اإلاشاحهت الذاخفُت "هي وقُُت جُُٓم معخٓل جيشإ IIAٖما نَش

ٗاَت ؤوشؿتها ٖتذمت لفماظعت بهذٍ معانذة مىقُي اإلااظعت لالغؿالم  مً داخل اإلااظعت لُدظ وجُُٓم 

بمعئىلُاتهم باذاسه، خُث ًٓىم الخذُْٔ الذاخلي بتزوٍذ ؤلاداسة بالخدفُالث والخُُٓماث والىطاثذ وؤلاسشاداث 

ابت ُٖا بخٙفُت  خػمً هذٍ الخذُْٔ الذاخلي بًااد هكام ْس واإلاهفىماث اإلاخهفٓت بادهوشؿت التي جمذ مشاحهتها، ٍو

 (49، ص 2117دمذ متفٍى ، ؤخمذ م مهٓىلت")

ٖخهٍشِ شامل لفمشاحهت الذاخفُت ًم٘ىىا الٓٛى بإجها وقُُت معخٓفت لفُدظ و اإلاشاْبت بطُت داثمت داخل اإلااظعت 

ىاهُنها  و اإلاهاًحر  بدُث ًٓىم بها نػى دوسٍا بطذد جدذًذ جىأَ ؤو جؿابٔ ؤلاهااصاث الٓاثمت داخفها مو ْشاستها  ْو

ت ؤو مداظبُت .اإلاخُٔ نفيها ظىاء جم  ثفذ في ؤنماٛ بداٍس

I.3 - : أهميت  وأهداف املزاحعت الداخليت 
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ج٘مً ؤهمُت اإلاشاحهت في ٗىجها وظُفت تا ياًت تهذٍ بلى خذمت الهذًذ مً ألاؾشاٍ  أهميت املزاحعت الداخليت : أوال :

 : (2117ي ) هٓاص ؤخمذ ، راث الهالْت  ًمً٘ رٖشها نلى  الشٙل آلاح

ابُت إلداسة اإلااظعت ؛جذنُم الىقُُ -  ت الْش

 ٖشِ ألاخؿاء ومىو يش والاهدشاَاث نً العُاظاث اإلاىغىنت؛ -

ابت الذاخلي ؛ - ت الىٓاثظ اإلاىحىدة في هكام الْش  معانذة بداسة اإلااظعت نلى مهَش

 جتُُؼ الخٙالُِ و رلٚ ساحو بلى ْفت جذخل اإلاشاحو الخاسجي ؛ -

ً بش -  إن اظدثماس في اإلااظعت ؤو نذم اإلاًامشة  بإمىالهم ؛حعاهم في اجتار ْشاساث الخاضت باإلاعدثمٍش

ابي و اإلاداَكت نفُه .     -  مداولت جدعحن ألاداء الْش

،  1996: بن ؤهذاٍ  اإلاشاحهت الذاخفُت ٖثحرة هزٖش منها ) نبذ العالم الشخىي ، أهداف املزاحعت الداخليت  زاهيا :

 (:16ص

ل مخهفٓت به  والخإٖذ مً ؤجها حعحر خعب الخؿت اإلاىغىنت الخُُٓم الذوسي لفعُاظاث اإلاداظبُت  واإلاال - ُت ٗو

ت اهدشاٍ خماًت ؤمىاٛ اإلااظعت؛  ومهَش

ت  و ؤلاحشاءاث الخىُُزًت اإلاخهفٓت بها و ببذاء الشؤي خُالها بًشع جدعُنها  - الخُُٓم الذوسي لفعُاظاث ؤلاداٍس

ت؛  لخدُٓٔ ؤنلى ُٖاءة بداٍس

ابت الذاخفُت ؛الخدٓٔ مً مذي الالتزام بعُاظاث  وب -  حشاءاث الْش

هالُت  ألاداء داخل بداساث  وؤْعام اإلاششوم ؛    -  الخدٓٔ مً مذي ُٖاءة  َو

I.4 -  معاًير وطزيلت أداء املزاحعت الداخليت 

: حشمل اإلاهاًحر اإلاهىُت الخذًثت لفمشاحهت الذاخفُت الطادسة مً مامو اإلاشاحهحن  معاًير املزاحعت الداخليتأوال : 

 ُحن نلى خمعت مامىناث مً اإلاهاًحر  حًؿي الىىاحي الشثِعُت لفمشاحهت الذاخفُت وهي :الذاخف

 مهاًحر الاظخٓالٛ؛  -

ُت  -  اإلاهىُت؛مهاًحر الخَش

 اإلاُذاوي؛ الُدظ(مهاًحر هؿاّ الهمل ) -

 ؛ اإلاشاحهت الذاخفُتمهاًحر ؤداء وقُُت  -

 الذاخفُت؛مهاًحر بداسة ْعم اإلاشاحهت  -

ٙىن اإلاشاحو الذاخلي معخٓال نً ألاوشؿت التي ًٓىم بمشاحهتها ؤي معخٓال نً باقي ًاب ؤن ً  الاسخلالل: -4

ٗاَُا بما  الىقاثِ اإلاخىاحذة في اإلااظعت، و هزا ًخؿفب غشوسة ؤن ًٙىن الىغو الخىكُمي لٓعم اإلاشاحهت الذاخفُت 

دهنماٛ اإلاشاحهت ، و خعب هزا ٌعمذ بإداء اإلاعاولُاث اإلاىىؾت بها، ٖما ًاب ؤن ًٙىن اإلاشاحو مىغىنُا في ؤداثه 

الخٓعُم جبحن ؤهه جادي نمفُت اإلاشاحهت الذاخفُت بٙل مىغىنُت و حهمل نلى الخٓفُل مً الُاىة بحن جدُٓٔ دههذاٍ 

ذ بزلٚ مً َانفُت نمفُت اإلاشاحهت الذاخفُت مما ًادي بلى  اإلاشحىة مً اإلاشاحهت الذاخفُت و بحن نذم جدُٓٓها، و ًٍض

بحرة ؤلاداسة الهفُا في ؤداء مهامها مما ٌهني الىضٛى بلى اجتار ْشاساث ظفُمت و ٖزا جُهُل الٓشاساث اإلاعانذة و بطُت ٖ

 (.  51،ص  2117،  اإلاختزة معبٓا)هٓاص ؤخمذ

الصخً الُخاح مدمذ  نبذ)ٗاآلحي  الُشنُت وهينلى نذد مً اإلاهاًحر  وجدخىي هزه اإلاهاًحر املهىيت:الحزفيت  -2 

 :(272 271ص ص ،2116، وؤخشون
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ُت وبهىاًتًاب ؤن ًخم ؤداء اإلاشاحهت الذاخفُت  -  مهىُت؛ بدَش

ش ًاب  - الذاخفحن في  الخهفُمُت لفمشاحهحن اإلاهىُت والخفُُتبداسة اإلاشاحهت الذاخفُت جإُٖذا بإن الخٓىُت  ؤن جَى

 دهداء مهامهم؛ اإلآبٛى ومىاظباإلاعخىي 

والىكم اإلاؿفىبت دهداء معئىلُاث ومهام  واإلاهاساثلخبرة ًاب ؤن جمخفٚ بداسة اإلاشاحهت الذاخفُت للخطٛى نلى ا -

  اإلاشاحهت؛نمفُت 

ٌشخمل  الذاخفُت الزيبإخالُْاث اإلاشاحهت  لألداء والتزاماإلاهىُت  ًفتزمىا باإلاهاًحر ًاب نلى اإلاشاحهحن الذاخفُحن ؤن  -

 اإلاىغىنُت ،الىتاء. ألاماهت،نلى مامىنت مً الُٓم ألاخالُْت مثل 

ادةحو الذاخلي الخُاف ًاب نلى اإلاشا - ٔ الخهفم اإلاعخمش. والهفميمً جإهُفه الُني  والٍض  نً ؾٍش

ٗاَُت خٛى الخطاثظ التي ًخطِ بها الًش والخالنب  ونً آلالُاث  - ت  ًاب ؤن ًٙىن اإلاشاحو الذاخلي مهَش

 والؿّش اإلاعختذمت في اسجٙاب الًش  والخالنب و ؤهىانه؛

ت نً  ماششاث الخالنب الٙاَُت خٛى اسجٙاب هىاحي الًش  والخالنب  ببالى  ألاَشاد اإلاعاولحن داخل اإلااظع -

ذ مً البدث والخدشي .  ورلٚ  لفخىضُت بمٍض

:  جخمثل هزه اإلاهاًحر نلى مامىنت مً اإلاهاًحر الُشنُت وهي ) نبذ الُخاح مدمذ  هطاق العمل )الفحص ( امليداوي -3

 (.272 271، ص ص 2116الصخً  وؤخشون، 

: لٓذ بحن هزا اإلاهُاس غشوسة ؤن ٌشخمل هؿاّ نمل اإلاشاحو الذاخلي نلى َدظ   ملزاحع الداخليهطاق عمل ا -أ

ابت الذاخفُت الخاص باإلااظعت  ودسحت حىدة ألاداء في جىُُز اإلاهام اإلاؿفىبت ،  وجُُٓم مذي دْت و َهالُت هكام الْش

ابت الذاخفُت    التي جخمثل في : ولٓذ خذد هزا اإلاهُاس  ألاهذاٍ ألاظاظُت لهُٙل الْش

حر اإلاهفىماث راث دسحت نالُت مً الجزاهت والٓابفُت لالنخماد نفيها ؛ -  جَى

 الالتزام بالخؿـ  والعُاظاث وؤلاحشاءاث  والٓىاهحن ؛ -

 الخماًت اإلاادًت لألضٛى ؛ -

 جدُٓٔ  وبهااص ألاهذاٍ الدشًُفُت لألنماٛ و البرامج  اإلاتخفُت. -

ابفُت لالنخماد نلى  ملعلوماثهزاهت واللابليت لالعخماد على ا -ب : ًاب ؤن ًخإٖذ اإلاشاحو الذاخلي مً هضهت  ْو

ش نً هزه اإلاهفىماث.  اإلاهفىماث اإلاالُت  والدشًُفُت والىظاثل اإلاعختذمت  في ُْاط و جطيُِ و الخٍٓش

كمت اإلاىحىدة في الذاخلي ؤن ألاه : ًاب ؤن ًخإٖذ اإلاشاحوالالتزام باللواهين واللوائح والحماًت املادًت لألصول -ث

اإلااظعت جفتزم بالعُاظاث  والٓىانذ  راث الخإزحر الهام نلى نمفُاث اإلااظعت ، ورلٚ لفخإٖذ مً ؤن اإلااظعت مفتزمت 

 ؤم تا بدىُُز العُاظاث و الخؿـ و ؤلاحشاءاث  والٓىانذ اإلاىغىنت .

مذي الُهالُت الاْخطادًت في جىقُِ ًاب ؤن ًُٓم اإلاشاحو الذاخلي الاسخخدام الفعال و الاكخصادي للموارد :  -ر

اب ؤن ًالخل ؤلاداسة معئىلت نً وغو مهاًحر حشًُفُت جد٘م و جِٓغ الاظختذام الاْخطادي  والُهاٛ  اإلاىاسد  ٍو

 لفمىاسد في خحن ؤن اإلاشاحو  الذاخلي معئٛى نً ؤسبهت ؤمىس وهي :

 لفمىاسد؛ والاْخطاديظختذام الُهاٛ ًاب ؤن ًخإٖذ اإلاشاحو الذاخلي مً وحىد مهاًحر حشًُفُت لُٓاط الا  -

 حاهبهم؛ؤن اإلاهاًحر الدشًُفُت اإلاىغىنت مُهىمت مً حاهب الهامفحن وهىإ التزام بهزه اإلاهاًحر مً  -

لألَشاد اإلاعئىلحن تاجتار ؤلاحشاءاث  وجدفُفها وجىضُفهاؤن ؤي اهدشاَاث نً اإلاهاًحر الدشًُفُت ًخم جدذًذها  -

 الخصخُدُت؛

 إ بحشاءاث جصخُدُت ْذ جم اجتارها. الخإٖذ مً ؤن هى  -
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ؤن ًٓىم اإلاشاحو الذاخلي بُدظ الهمفُاث الدشًُفُت و  البرامج: ًجبوضع أهداف للعملياث الدشغيليت و  -ج

ٓا إلاا هى متؿـ  البرامج و رلٚ لفخإٖذ مً ؤن الىخاثج جخُٔ مو ألاهذاٍ اإلاىغىنت ، لفخإٖذ مً ؤهه ْذ جم جىُُزها َو

ذ ؤوضح رلٚ ابُت،ووغو و جىُُز بحشاءاث  اإلاتخفُت،اإلاهُاس ؤن ؤلاداسة معئىلت نً وغو ؤهذاٍ لفبرامج  له . ْو  الْش

وجدُٓٔ الىخاثج اإلاشيىب َيها . وجخمثل معئىلُت اإلاشاحو الذاخلي في الخإٖذ مً ؤن هزه ألاهذاٍ جخُٔ مو ؤهذاٍ 

 جدُٓٓها.هزه ألاهذاٍ ْذ جم  وؤناإلااظعت ٖٙل 

 املزاحعت الداخليت:معاًير أداء وظيفت  -4

دظ وجُُٓم اإلاهفىماث و جىضُل الىخاثج ونمفُت  اإلاشاحهت،بن نمل اإلاشاحو الذاخلي تابذ ؤن ٌشمل جتؿُـ نمفُت  َو

جبذؤ بهمفُت الختؿُـ   الذاخفُت والتيوجمثل هزه اإلاهاًحر ششح لٙاَت اإلاشاخل اإلاتخفُت لهمفُت اإلاشاحهت  اإلاخابهت،

جخمثل في)نبذ الُخاح مدمذ  الُشنُت التيحشمل هزه اإلاهاًحر نلى مامىنت مً اإلاهاًحر وجيخهي بهمفُت اإلاخابهت . و 

 ( : 284 281، ص ص 1996الصخً  وؤخشون ، 

ؤن ًٓىم اإلاشاحو الذاخلي بختؿُـ نمفُت اإلاشاحهت وجتؿُـ ٗل حضاء مً  الداخليت: ًجبجخطيط املزاحعت  -أ

ذ ؤوضح هزا اإلاهُاس ؤن نمفُت الخت ؤحضاءها، ؿُـ ًاب ؤن جٙىن مىزٓت و ًاب ؤن جخم مً خالٛ مامىنت مً ْو

 الخؿىاث وهي :

جدذًذ ؤهذاٍ وهؿاّ نمل اإلاشاحو الذاخلي خُث ًاب نلى اإلاشاحو الذاخلي ؤن ًدذد ما ًىىي جدُٓٓه و  -

ه ، ٖما ًاب ؤن  ًدذد دسحت الخؿش اإلاشجبؿت بادهوشؿت التي ًشاحهها .   بحشاءاث جدُٓٔ ما ًىٍى

-   ٛ نلى مهفىماث جمثل الخفُُت لألوشؿت مدل اإلاشاحهت مثل : ؤوساّ نمل اإلاشاحهت في الُتراث اإلااغُت  الخطى

 ؛

 جدذًذ اإلاىاسد الالصمت دهداء اإلاشاحهت؛ -

ٗاَت ألاؾشاٍ التي جدخاج ؤن مهفىماث خٛى نمفُت اإلاشاحهت  -  الذاخفُت؛الخىاضل مو 

و    - دل اإلاشاحهت ورلٚ للخطٛى نلى سدود و حهفُٓاث ألاَشاد م one- siteبحشاء اظخٓطاء ؤو مسح في اإلاْى

ذ مً  ابالخاغهحن لفمشاحهت خٛى اإلاىاؾٔ التي جدخاج مً اإلاشاحو الذاخلي مٍض ؤن ًشاعي اإلاشاحو الذاخلي  الاهخمام ٍو

حز في هزا الاظخٓطاء ظُتخفِ نلى خعب ؾبُهت نمفُت اإلاشاحهت؛  نىذ بحشاءه هزا الاظخٓطاء ؤو اإلاسح ؤن التٖر

هخبر هزا اإلاهُاس هى ؤٖثر اإلاهاًحر ٖما وضُه مههذ اإلاشاحهحن  املعلوماث:فحص وجلييم  -ب ولٓذ ؤلضام هزا  الذاخفحن،َو

 جدفُل ، جُعحر و جىزُٔ اإلاهفىماث و رلٚ لخذنُم هخاثج نمفُت اإلاشاحهت ؛ حمو،اإلاهُاس اإلاشاحو الذاخلي بػشوسة 

ام هزا اإلاهُاس اإلاشاحو الذاخلي بػشوسة جىضُفه لىخاثج نمفُت اإلاشاحهت ؤلض  لٓذ الداخليت:جوصيل هخائج املزاحعت  -ث

ها  ورلٚ بهذ  بةحشائها،الذاخفُت التي ْام  اب ؤن ًٙىن مْى ش في شٙل م٘خىب ، ٍو خُث ًاب ؤن ًخم بنذاد جٍٓش

 الاهتهاء مً نمفُت الُدظ .

شه النهاجي ننها  ًاب ؤن ًخابو اإلاشاحو الذاخلي نمفُت اإلاشاحهت الذاخفُت املخابعت:-ر لفخإٖذ مً ؤن  ورلٚبهذ بنذاد جٍٓش

خُث ًاب ؤن ًدذد اإلاشاحو ؤلاحشاءاث  جااهها،التي اْتراخها ْذ جم اجتار بحشاءاث مىاظبت  والخىضُاثالىخاثج 

 الخصخُدُت الالصمت

ٓذ الىخاثج لزلٚ َةن اإلاشاحو الذاخلي ؤن ًخإٖذ ؤن هزه ؤلاحشاءاث الخصخُدُت ْذ خٓ ْطىي،لخصخُذ ؤي هىاحي 

 الخصخُدُت.اإلاشيىبت ؤو ؤن الاداسة ومافغ الاداسة ْذ ؤخزث في الخعبان الخؿش اإلاطاخب لخااهل هزه ؤلاحشاءاث 

خُث ؤلضم هزا اإلاهُاس مذًش  ظفُم،ًاب ؤن ًذًش مذًش اإلاشاحهت الذاخفُت بداسجه بشٙل  :املزاحعتمعاًير إدارة كسم  -5

 ُام بما ًلي :بداسة اإلاشاحهت الذاخفُت بػشوسة الٓ

 ؤلاداسة؛ألاهذاٍ و اإلاعئىلُاث التي وآَذ و جشيب َيها  ؤن ًدٓٔ نمل بداسجه -
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 الاظختذام الِ٘ء و الُهاٛ لفمىاسد الاْخطادًت الخاضت بةداسجه. -

 ؤن نمل بداسة اإلاشاحهت الذاخفُت ًخُٔ مو اإلاهاًحر اإلاهىُت لفمشاحهت الذاخفُت التي هدً بطذد نشغها. -

ًحر نلى مامىنت مً اإلاهاًحر  والتي تهذٍ بلى جدذًذ هذٍ و معئىلُت بداسة اإلاشاحهت الذاخفُت ، مو وحشمل هزه اإلاها

بُان ُُُٖت جتؿُـ  اإلاشاحهت الذاخفُت ، و لفهالْت مو اإلاشاحهحن الخاسحُحن مو غشوسة وغو بداسة اإلاشاحهت الذاخفُت 

 لبرهامج لخإُٖذ الجىدة ورلٚ مً خالٛ اإلاهاًحر الخالُت :

اثمت بادههذاٍ والعفؿاث و اإلاعئىلُاث إلداسة ًا - ب ؤن ًٙىن إلاذًش بداسة اإلاشاحهت الذاخفُت هكاما ؤظاظُا ْو

 اإلاشاحهت الذاخفُت ؛

ًاب ؤن ًػو مذًش بداسة اإلاشاحهت الذاخفُت خؿـ إلداسجه لخمُ٘نها مً جىُُز اإلاعئىلُاث الخاضت بهمفُت وغو  -

مل ) وغو ألاهذاٍ ، ووغو حذاٛو نمل ، ووغو اإلاىاصهاث اإلاالُت الخؿـ إلداسة اإلاشاحهت الذاخفُت والتي حش

ش لألوشؿت (.  وجٓاٍس

ٔ نمل اإلاشاحهت دهداء نمفهم ؛ -  ًاب نلى مذًش اإلاشاحو وغو العُاظاث و بحشاءاث إلسشاد ٍَش

ت إلداسة اإلاشا - ش اإلاىاسد البشٍش  حهت الذاخفُت.  ًاب ًفتزم مذًش بداسة اإلاشاحهت الذاخفُت بىغو بشهامج تاخخُاس و جؿٍى

ٓت ؤداء اإلاشاحو الذاخلي جبها تاخخالٍ ؾبُهت وشاؽ اإلااظعت  طزيلت أداء املزاحعت الداخليتزاهيا :   : جتخفِ ؾٍش

ت في  وهىنُت اإلاش٘الث التي جازش نلى ؤداء نمفُاتها والىكام الاداسي الزي ٌعحر نفُه اداساتها الا ؤن هىإ نىاضش مشتٖر

 (.193 192، ص ص  998مدمذ الصخً  وؤخشون، ذ )الُخاح  ؤداء اإلاشاحه

مً مذي صخت الهمفُاث اإلاداظبُت مً خُث الذْت اإلاداظبُت و اإلاعدىذًت  الخدُٓٔ بلى الخإٖذ وحهذٍالخحليم :  -1

وظالمت الخىحُه اإلاداظبي  وحمو ألادلت  والٓىاهحن التي جثبذ ضذّ ما جخػمىه السجالث و ما ًترجب نفُه مً 

ت بحن الخٓاثٔ ؤماهت البُاهاث اإلا عخفضم الخدُٓٔ الخُْش    factsداظبُت  وامٙاهُت الانخماد نفيها في اجتار الٓشاساث ، َو

ِ نلى مذي انخماده نلى الخٓاثٔ ، وؾبٓا لزلٚ َةن الخدُٓٔ   opinionsو آلاساء  خُث ؤن َّى ؤي اظخيخاج جخْى

ٗا بحن ا هخبر نامال مشتر إلاشاحهت الذاخفُت والخاسحُت الا ؤهه ًخم جُطُفُا و ًتخظ ؤظاظا بالهمفُاث  و الخعاباث  َو

معخمشا نلى مذي الهام ، َاإلاشاحو الذاخلي ٌعخؿُو مشاحهت حمُو نمفُاث البُو و الششاء و الىٓذًت ؤوتا بإٛو مو 

 مشاحهت اإلاتضون بطُت معخمشة بِىما ٌهخمذ اإلاشاحو الخاسجي نلى الهُىاث .

ٓطذ بالخدفُل  الُدظ -2 ابت الذاخفُت  والخعاباث و  الخدفُل : ٍو ت  وبحشاءاث الْش الاهخٓادي لفعُاظاث الاداٍس

خؿفب احشاء اإلآاسهاث و  ش التي جٓو داخل هؿاّ الُدظ  ٍو الاحشاءاث اإلاداظبُت و اإلاعدىذاث  والسجالث  والخٓاٍس

وعبت بىذ اإلاطشوَاث الى الشبـ بحن الهالْاث مثل الشبـ بحن الاظدثماس  وناثذه بيعبت احمالي الشبذ الى اإلابُهاث 

شجبـ  زلٚ الخمهً ًٓطذ اٖدشاٍ الامىس الشارة مثل وحىد مبفٌ داثً في خعاب ؤضل  ٍو اإلابُهاث بحمالي الشبذ . ٖو

 الخدفُل بالخدٓٔ و لِغ هىإ خذ َاضل بُنهما.

ٓا لفؿّش ال -3 ت اإلاشظىمت و ؤداء الهمفُاث  َو ٓطذ باتالتزام بالعُاظاث الاداٍس ىكم و الٓشاساث الالتزام : ٍو

ٗاهذ  ت ما برا  ت ختى ًخدٓٔ الاهػباؽ بالخىكُم . َٓذ ًخم الخىضل الى هخاثج مشغُت ومو رلٚ حهم الاداسة مهَش الاداٍس

ذ  اسة اإلاىاْو مً ْو هزه الىخاثج ْذ جدٓٓذ مً خالٛ اإلاماسظت اإلاطشح بها  وبما ًخماش ى مو العُاظاث ًخهحن نفُه ٍص

ً ، ٖما ؤن اداسة اإلاشاحهت الذاخفُت تا جٓخطش نلى اإلاداظبحن  واإلاشاحهحن و اهما بلى ؤخش  ونذم الانخماد نلى  الاخٍش

 ًمً٘ جضود بٓاهىهحن.

هالُت  واْخطادًت العُاظاث  والاحشاءاث التي  -4 ش الصخص ي الىاعي مً مذي ُٖاًت  َو الخُُٓم : وهى الخٍٓش

ٓخض ي الخُُٓم جامُو البُاهاث و حعحر نفيها اإلااظعت و ما لذحها مً حعهُالث وؤَشاد بٓطذ جش  شه ٍو شُذ ألاداء و جؿٍى

 اإلاهفىماث  وجٓص ي الخٓاثٔ  والاظخهاهت بأساء اإلاعئىلحن و اْتراخاتهم مو جُُٓم هزه آلاساء و الاْتراخاث .
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ٓت مهالجتها وما جىضل بليها مً -5 ش الزي ًٓذم اإلاشاحو الذاخلي اإلاشٙفت  وؤهمُتها و ؾٍش ش :ًبرص الخٍٓش هخاثج  الخٍٓش

 و جىضُاث .

ه الخٓاثٔ ؤو ظىاء جٓذًش نً بهؼ الامىس  ش نلى اإلاعئٛى نً اليشاؽ مدل الُدظ لخاىب حشٍى ُػل نشع الخٍٓش ٍو

 ، وجدبفىس ْذسة اإلاشاحو الذاخلي نلى الهشع الىاعي  والىاضح لىخاثج ما ْام به مً َدظ  وجٓص ي .            

II - الاكخصادًتهظام الزكابت الداخليت في املؤسست  ماهيت: 

ابت  ومً معاولُاتها اإلاداَكت نلى هزا الىكام  والخإٖذ مً  الذاخفُت،حععى بداسة اإلااظعت بلى بْامت هكام ظفُم لفْش

ابت الذاخفُت ًاب ؤخز بهحن الانخباس مشاناة الكشوٍ  ظالمت جؿبُٓه ،ٖما ًيبغي نىذ جطمُم و جُُٓم ؤي هكام لفْش

واإلادذداث ورلٚ للخماًت البىىد و الهىاضش التي ًمً٘ ؤن جٙىن مااتا لفخالنباث  ورلٚ لخدُٓٔ ؤهذاٍ الىكام العفُم 

ش نلى مٙىهاث و خطاثظ  وبحشاءاث مدذدة  الزي ًخَى

II -4 : مفهوم و أهداف هظام الزكابت الداخليت في املؤسست الاكخصادًت 

 :(19،ص2117جىحذ نذة حهاٍسِ هزٖش مىه )بىؾىسة َػُفت ،  مفهوم هظام الزكابت الداخليت :أوال : 

هى مامىنت الػماهاث التي حعانذ نلى حعزيف مىظمت الخبراء املحاسبين  واملحاسبين املعخمدًن الفزوسيت " -

الخد٘م في اإلااظعت مً ؤحل جدُٓٔ الهذٍ اإلاخهفٔ بػمان الخماًت ، و ؤلابٓاء ألاضٛى و هىنُت اإلاهفىماث ، 

برص رلٚ بالخىكُم وجؿبُٔ ؾّش و بحشاءاث وشاؾاث اإلااظعت". وجؿبُٔ حه      فُماث ؤلاداسة  وجدعحن ألاداء ٍو

ابت الذاخفُت في حعزيف لجىت طزق املزاحعت املىبثلت عن املعهد ألامزيكي للمحاسبين اللاهوهين  - "ًخمثل هكام الْش

خماًت ؤضىلها وغبـ و مشاحهت البُاهاث  خؿت جىكُمُت ووظاثل الخيعُٔ و اإلآاًِغ اإلاخبهت في اإلااظعت بهذٍ

اإلاداظبُت و الخإٖذ مً دْتها ومذي الانخماد نفيها وصٍادة الُ٘اءة ؤلاهخاحُت ، وحصجُو الهامفحن لفخمعٚ 

ت اإلاىغىنت .   بالعُاظاث ؤلاداٍس

ابت الذاخفُت هى نباسة هكام داخلي ٌهمل نلى وغو خؿـ جىكُمُت ، واظخ تذام و ًمً٘ الٓٛى بإن هكام الْش

العُاظاث و الؿّش و ؤلاحشاءاث التي تهذٍ بلى الخد٘م في اإلااظعت مً خالٛ خماًت ؤضٛى اإلااظعت ، وغمان صخت 

 و دْت البُاهاث اإلاداظبُت و ؤي نمفُت جدٓٔ جادي بلى جدُٓٔ الثٓت في اإلااظعت.

ابت الذاخفُت َُما  زاهيا : أهداف هظام الزكابت الداخليت : ، 95ًلي) ؤخمذ مدمذ متفٍى ، صجخمثل ؤهذاٍ هكام الْش

: )  بخطٍش

ت و الػُام وظىاء الاظخهماٛ مثل اإلاتضوهاث؛  -  خماًت ؤضٛى اإلااظعت مً العْش

 اإلاهفىماث؛غمان هىنُت و دْت ومطذاُْت  -

 اخترام بحشاءاث وظُاظاث ورلٚ مً خالٛ جؿبُٔ ألاوامش ؤلاداسة ؛   -

هالُتهااظخًالٛ ألامثل لفمىاسد اإلاخاخت و جدعُنها   -  وصٍادة الُ٘اءة َو

II -2 أهواع و مكوهاث هظام الزكابت الداخليت :  

ابت الذاخفُت ًىؿىي نلى شٓحن ؤظاظُحن وهماأوال :   :(113 112،ص ص 2112خعام ببشاهُم ، ) ًخطح ؤن هكام الْش

َت بلى اخخباس دْت وهي نباسة نً خؿت جىكُمُت و ٗل الؿّش والىظاثل و ؤلاحشاءاث الهادالزكابت املحاسبيت :  -4

ٔ وحىد خؿـ جدذد  ابت نً ؾٍش ش  والٓىاثم اإلاالُت التي جخم مشاحهتها و جخدٓٔ هزه الْش البُاهاث  وغمان صخت الخٓاٍس

اث  ُُُت الُٓام به جخؿفب جدذًذ العُاظاث  والفىاثذ التي ًخم بىاظؿتها جىُُز الهمفُاث  والخطَش نىاضش اليشاؽ ، ٖو
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ؿت و اإلاعئىلُت بطىسة واضخت جػمً نذم الخذاخل في الاخخطاضاث و جػمً حهاون حمُو اإلاالُت وجدذًذ اؾاس العف

ابُت  ًخم  اث في َشوم اليشاؾاث الذاخفُت لخدُٓٔ ألاهذاٍ اإلاتؿؿت اإلاشيىب َيها، وبُػل هزه ألاظالُب الْش اإلاعخٍى

ابت اإلا هالُت.جىغُذ العفؿت واإلاعاولُت اإلاتىلت لٙل شخظ وهزا ما ٌعاهم في جدُٓٔ الْش  داظبُت بُ٘اءة َو

هي نباسة نً مامىنت ألاظالُب  وؤلاحشاءاث و خؿت جىكُم التي    حعتهذٍ جدُٓٔ ؤْص ى ُٖاءة الزكابت إلاداريت :  -2

ت مً خالٛ الىظاثل  ابت ؤلاداٍس خم جدُٓٔ الْش مم٘ىت ، وغمان الالتزام بالعُاظاث وؤلاحشاءاث اإلاىغىنت ، ٍو

ت في اإلااظعت مهذ  خابهت جىُُز الخؿـ بشٙل معخمش،وؤلاحشاءاث اإلاخهفٓت بالختؿُـ  م ابت بداٍس ش هكام ْس وبخَى

اث اإلاعئىلت مً مخابهت وشاؽ اإلاشاٖض  الخابهت لها ، والخدٓٔ مً مذي  ٗاَت اإلاعخٍى ٓت ظفُمت نفمُت حعخؿُو  بؿٍش

ابت التزام ٗل منهم باإلاتؿـ لهم مٓذما واإلادذد في اإلاىاصهاث الختؿُؿُت باإلاعئىلُاث. وما ًم ً٘ ْىله ؤن هىعي الْش

يبغي جىاَشهما مها  ت ؤلاداسة الهفُا ٍو ت ( ًمثالن مامىنت مً الىكم اإلاىغىنت واإلادذدة بمهَش )اإلاداظبت وؤلادٍس

حر  ٗاَت اليشاؾاث وجَى ابت الذاخفُت الُهالت نلى  بشٙل مترابـ ,خُث في قفهما حعخؿُو اإلايشإة مً جدُٓٔ الْش

ً٘ مً اجتار الٓشاساث الششُذة, وؤًػا جدُٓٔ الهذالت في اإلاعاءلت نً الىخاثج ومً زم اإلاهفىماث اإلاالثمت , التي جم

 جدُٓٔ ؤهذاٍ اإلايشإة بِعش وظهىلت وؾبٓا إلاا هى مؿفىب و مشيىب.  

 مكوهاث هظام الزكابت الداخليتزاهيا :  

عدىذ نفيها اإلاشاحو في جُُٓم هكام الْش ابت الذاخفُت لفماظعت ، و ؤن ؤي هكام ْاثم له مٙىهاث ًٓىم نفيها َو

ابت الذاخفُت )نضوص مُفىد ، ،ص 2117ًخٙىن في الًالب مً خمعت مٙىهاث جٓعمها ؤلاداسة مً ؤحل جدُٓٔ ؤهذاٍ الْش

(. 67 66ص  بخطٍش

ٗاهذ ؤلاداسة الهفُا جشي ؤن  محيط الزكابت -1 ابت الُهالت في اإلااظعت ، َةرا  ابت حىهش الْش : ًمثل مدُـ الْش

ابت ش يء  ابت الْش هام ، ظُذٕس باقي ألاَشاد في اإلااظعت ؾفٚ  وظِعخاُبىن لها مً خالٛ جىُُزهم إلحشاءاث الْش

ابت لً ًخم جدُٓٓها . ذ ؤن ؤهذاٍ الْش ابت ، َمً اإلاٖا  اإلاىطىص نفيها ، وفي اإلآابل برا لم حهؿي ؤلاداسة ؤهمُت لفْش

اجلدًز الخطز -2 بت الذاخفُت ، لخٓفُل ألاخؿاء  واإلاتالُاث ، : بن جٓذًش الخؿش ٌهذ حضء مً جطمُم هكام الْش

وحهخم هزا الهىطش اإلاٙىن بخدذًذ و جدفُل ألاخؿاس اإلاخهفٓت بإهذاٍ ٗل وشاؽ في اإلااظعت  والخهٍش نلى اخخماٛ 

ابت  اث مىتُػت ، لزلٚ ًخىحب نلى اإلااظعت بجبام بحشاءاث ْس خذوثها ومداولت جتُُؼ خذة جإزحرها بلى معخٍى

 تاؾش  وهزا اإلاتاؾش و الخهٍش نفيها  ومداولت الخٓفُل مً خذتها .خاضت بخٓذًش اإلا

ابت في اإلااظعت  و ًختزه اإلاشاحو ٖإخذ اإلاهاًحر لخُُٓم َهالُت هكام  أوشطت الزكابت -3 :حهخبر  مً نىاضش الْش

ابت الذاخفُت داخل اإلااظعت مدل اإلاشاحهت ، وجخمثل ؤظاظا في ألاوشؿت التي ًماسظها ٗل َشد و  حعمذ له بدعُحر  الْش

ابت الذاخفُت اإلاخبو .  ؤنماله في بؾاس اخترام اإلابادت الهامت لىكام الْش

: حهالج البُاهاث التي جيخاها اإلااظعت  البُاهاث الطادسة باإلادُـ الخاسجي مً ؤحل بنؿاء  إلاعالم والاجصال -4

هُت ٖما ؤن هىإ خاحت بلى اجطاٛ داخلي َهاٛ ؤَُٓا  مهفىماث اإلاشجبؿت بمذي الاخترام الالتزاماث الٓاهىهُت  والدشَش

اث .  نلى متخفِ مطالح اإلااظعت و نمىدًا نلى متخفِ اإلاعخٍى

خمثل في اإلاخابهت اإلاعخمشة  والخُُٓم الذوسي إلاتخفِ مٙىهاث الىكام وجدذًذ مذي  املخابعت ) الليادة ( -5 : ٍو

ابت في قل الخطمُم اإلاىغىم لها و جدذًذ  بمٙاهُت حهذًفها بما ًخالءم و حًحر الكشوٍ اإلادُؿت ، وؤهم تالتزام بدىُُز الْش

ابت الذاخفُت  وهي وقُُت اإلاشاحهت الذاخفُت في اإلااظعت والتي  ٓها بلى مهفىماث ،جتظ الْش ؤداة ًخم جىضل نً ؾٍش

ابت الذاخفُت لفماظعت .  ًخمثل وشاؾها في جُُٓم َهالُت هكام الْش

II - 3  السليمخصائص هظام الزكابت الداخليت:  
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ابت لُٙي جخم الاظخُادة مً خطاثظ  ش في هكام الْش جىحذ الهذًذ مً الخطاثظ واإلاخؿفباث التي ًاب ؤن جخَى

( : 67 66، ص ص2117آلاجُت )نضوص مُفىد ،  بخطٍش

ابت حُذ ومخؿىس، ًٓىم نلى اٖدشاٍ ألاخؿاء والاهدشاَاث ْبل الفعاليت  -1  : ًٓطذ بها اظختذام هكام ْس

ىنها، ومها ذ مً ؾٍش الٓاثمحن بهزا ْو ٓت جػمً نذم وحىدها في اإلاعخٓبل، بإْل جٙفُت مم٘ىت وؤظشم ْو لجتها بؿٍش

 الهمل، مً ؤحل جدُٓٔ الهذٍ اإلاشيىب َُه ؛

ابُت و رلٚ للخ٘م نلى ألاداء مما ًىه٘غ  املوضوعيت -2 ش اإلاىغىنُت في ؤظالُب  و ؤدواث الْش : ًاب ؤن جخَى

ش اإلآذمت م  ً ؾٍش اإلاشاحو الخعاباث ؛نلى حىدة الخٓاٍس

ٗامفت نً ألاداء و الخإٖذ مً الدكت  -3 ابت ْادس نلى الخطٛى نلى مهفىماث دُْٓت  و : ًاب ؤن ًٙىن هكام الْش

مطذس اإلاهفىماث مً خالٛ البُاهاث  والسجالث اإلاداظبُت  ، واإلاخابهت اإلاعخمشة في اٖدشاٍ الاهدشاَاث مً ؤحل 

ض اإلاالي؛  خُٓٓت اإلاٖش

ش لذًه ؤظالُب  هتاملزو  -4 : وهي الخُِ٘ مو اإلاخًحراث اإلاعخاذة في اإلااظعت ، ونفُه ًاب نلى اإلاذًش ؤن جخَى

اث اإلاتخفُت لجمُو اإلاشاٗل ؛ ابُت مً ؤحل غبـ الخطَش  الْش

ذ خاضت الٓاثمحن بةنذاد  الخوكيذ املىاسب -5 ابُت مشاناة الْى : ًاب نلى الٓاثمحن بمتخفِ ألاوشؿت الْش

ش ، ور اثذتها .الخٓاٍس ذ اإلاىاظب ْبل ؤن جُٓذ اإلاهفىمت مهىاها َو  لٚ لخىضُل اإلاهفىماث في  اظخًاللها في الْى

ابت في الخذ مً الاهدشاَاث  وبالخالي جٓفُل مً الىُٓاث الػاجهت   جوفير في  الىفلاث -6 : ٌعانذ هكام الْش

 ه .والخعاثش اإلاشجبؿت به ، لزا ًاب ؤن ًٙىن مشدود الىكام ؤٖبر مً جٙالُُ

ابت  الاسخمزاريت املالئمت -7 ابي اإلآترح، مو حجم وؾبُهت اليشاؽ الزي جخم الْش : ووهني به اجُاّ الىكام الْش

ابت بعُـ، نلى ن٘غ رلٚ نىذما ًٙىن حجم اإلااظعت  نفُه، َهىذما جٙىن اإلااظعت ضًحرة، ًُػل لها ؤظفىب ْس

 ٖبحر جؿفب هكام ؤٖثر حهُٓذا ومالثمت.

ابُت بلى غشوسة  اظدُهاب هزه الىكم لجمُو اإلاهاًحر الخاضت ٗل الخؿـ : ًىضح  الخكامل -8 جٙامل  الىكم الْش

 الخىكُمُت ، باإلغاَت ًاب ؤن ًٙىن هىإ جٙامل بحن الخؿـ راتها.

III- :دور املزاحعت الداخليت في فعاليت هظام الزكابت الداخليت  

III-4  دراست وجلييم هظام الزكابت الداخليت 

ابُت اإلاؿبٓت في اإلااظعت ، َُي ؤي ماظعت مىكمت حهخبر اإلاش  احهت ؤداة ُْاط َانفُت الىظاثل و ؤلاحشاءاث الْش

ابُت مً ؤحل الخإٖذ مً ؤداء الهمل الخىُُزي الجُذ والصخُذ و  جىكُما حُذا تابذ مً جخىاَش نلى وظاثل  وبحشاءاث ْس

 َهالُت الىكام.

 أوال : أساليب دراست هظام الزكابت الداخليت 

ابت الذاخفُت و الخهٍش نفيها بهذٍ الخ٘م  ٌعختذم اإلاشاحهىن نذة ؾّش و ؤدواث لذساظت بحشاءاث هكام الْش

 (.76،ص 2117نضوص مُفىد ،نلى َهالُت ؤداء الىكام في اهخاج البُاهاث اإلاداظبُت  واإلاداَكت نلى ؤضٛى اإلااظعت )

ٓت نلى وضِ بحشاءاث  طزيلت الخلزيز الوصفي -1 ٔ ششح جذَٔ البُاهاث  : جٓىم هزه الؿٍش ابت ، نً ؾٍش الْش

ابت  ٔ جدذًذ مشاٖض العفؿت و اإلاعاولُت لٙل دوسة نمفُاث ،خُث ًٓىم اإلاشاحو بىضِ هكام الْش ،ونً ؾٍش

الذاخفُت ، بخدبو اإلاىاْشاث مو ؤَشاد اإلااظعت َةهه ٌهذ وضُا م٘خىبا لفىكام  ،وحهخبر اإلاشوهت بمثابت اإلاحزة 

ام ، خُث ًمً٘ اظختذام الفًت لىضِ حمُو ألاهكمت ،و نفُه َةن هااح هزا ألاولى إلازٖشاث وضِ الىك

مً٘ ؤن ًادي الىضِ يحر الجُذ لىكام  ألاظفىب ٌهخمذ نلى ْذسة اإلاشاحو في مماسظت مهىت ال٘خابت ، ٍو

ابت الذاخفُت ، بلى ظىء َهم لفىكام ومً زم ًادي بلى جطمُم يحر صخُذ وجؿبُٔ يحر صخُذ تاخخباساث  الْش

 لتزام.الا
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ابت الذاخفُت لٙل دوسة طزيلت الاسخلصاء  -2 ٓت نلى بنذاد ْاثمت ؤظئفت ، حًؿي بحشاءاث الْش : جٓىم هزه الؿٍش

ٓت تهذٍ بلى الاظخُعاس نً جُطُالث الهمل  اب ؤن جطاى هزه ألاظئفت بؿٍش نمفُاث ، والبُاهاث الىاسدة  ٍو

ض اليشاؽ و ًشاعى نىذ جطمُم الٓ ٓت  اثمت، وخؿىاجه اإلاخبهت في مٖش جدذًذ الهالْت بحن ؤظئفت متخفُت ، بؿٍش

 جمً٘ اإلاشاحو مً مشاناة الانخباساث الخالُت :

 لفخإٖذ منها؛ بقهاس مطادس اإلاهفىماث اإلاعختذمت في ؤلاحابت نً ٗل ظااٛ، والخدُٓٓاث التي جخم   -

ابت ال - ت بحن هىاحي الػهِ البعُؿت، وهىاحي الػهِ الجعُمت ، في بحشاءاث الْش  ذاخفُت؛الخُْش

ابت الذاخفُت. -  اخخىاءها نلى وضِ جُطُلي ، لىىاحي الػهِ في بحشاءاث الْش

بن خشاثـ الخذَٔ هي نشع بُاوي ليشاؽ مهحن ولذوسة نمفُاث مدذدة بن هزه طزيلت خزائط الخدفم :  -3

ٓت متخطشة وفي َترة وححزة وعبُا ابت الذاخفُت بؿٍش م بحشاءاث الْش جخمحز ، و  الخشاثـ جمً٘ اإلاذْٔ مً جٍٓى

ٓت الاظخبُان ) الاظخٓطاء( بإجها جىضح خـ ظحر الهمفُاث ،  ش الىضُي و ؾٍش ٔ الخٍٓش خشاثـ الخذَٔ نً ؾٍش

ا ،  ٓت بعُؿت ، ٖما جىضح الىظاثل اإلاعخهمفت في بدخاٛ البُاهاث  واظختشاحها )  ًذٍو بحن ؤحضاء الىكام بؿٍش

هكمت آلالُت و ؤلال٘تروهُت ، وحعختذم في بنذاد آلُا ، بل٘تروهُا ( و ؤحهضة ؤلادخاٛ وؤلاخشاج في خالت ألا 

 خشاثـ ؤلاحشاءاث .

 زاهيا : دراست وجلييم هظام الزكابت الداخليت

ٔ اإلاشاخل الخالُت) ابت الذاخفُت  َو  (:76،ص 2117نضوص مُفىد ،ًمً٘ ؤن ًخم جُُٓم هكام الْش

ت الٙاَُت  والُهم الجُذ لفىكام اإلاداظبي نلى اإلاشاحو ؤن ًدٓٔ اإلاهَشدراست شاملت لىظام الزكابت الداخليت :  

اب ؤن ًخم رلٚ دهخذ العببحن : ابت اإلاداظبُت الذاخفُت اإلاشجبؿت به ، ٍو  لفماظعت و ؤظالُب الْش

ٗاَُت بذسحت ًمً٘ الانخماد نفيها و بزلٚ ًمً٘ جتؿُـ و  - ابت الذاخفُت اإلاداظبُت ،  لفخإٖذ مً بحشاءاث الْش

ُذ وبؾاس الا   خخباساث الخدفُفُت ؛ جدذًذ ؾبُهت و جْى

ابت الذاخفُت اإلاداظبُت ، لذسحت  - ٌعانذ اإلاشاحو في جطمُم الاخخباساث الخدفُفُت في خالت نذم ُٖاًت بحشاءاث الْش

 ًمً٘ الانخماد نفيها.

ابت الذاخفُت ونفُه  : الخلييم املبدئي لىظام الزكابت الداخليت -1 ًٓىم اإلاشاحو بهمفُت جُُٓم مبذثُا لىكام الْش

ٓذم الخُُٓم ًٓىم  ابت الذاخلي مً مىكىس ماهي مٙىهاث الىكام الجُذ في الخطمُم ، ٍو اإلاشاحو بخدفُل هكام الْش

اإلابذجي لفىكام ؤظاظا لخدذًذ اخخباساث الالتزام ، ٖما ٌعمذ لفمشاحو بالخهٍش نلى هٓاؽ الػهِ في الىكام  التي 

مً خاللها حىاهب الػهِ  وجدذًذ ؤهىام ألاخؿاء ؤو  حعانذ بذوسها  في جطمُم بحشاءاث اإلاشاحهت الالخٓت ، وجخطح

 الخالنب اإلادخمل خذوزه هدُات ٗل حاهب غهِ ؤو خفل مهحن في الىكام .

:ًم٘ىىا الخمُحز بحن الاخخباساث التي ًخػمنها َ٘ش اإلاشاحهت  والذساظاث مً إحزاء اخخباراث املزاحعت  -2

ت ، وبحن جفٚ الاخخباساث ال  تي جفٓى مااتا واظها في الخؿبُٔ هزٖشها نلى الىدى الخالي :الىاخُت اإلافُت و الىكٍش

: وهي حشمل جدفُل اإلاهادتاث والاجااهاث، دهيشاع اإلآاسهت مو العىىاث العابٓت ، ؤو إحزاءاث املزاحعت الخحليليت -

إلاااتاث اإلآاسهت بمهاًحر الٓؿام وحعانذ هزه الاخخباساث اإلاشاحو ، في َهم اليشاؽ بذسحت ؤَػل والخهٍش نلى ا

و اإلاشاحو،  التي جدخاج بلى َدظ ا نً جْى ؤٖثر، وخُىما جكهش الذساظت الخدفُفُت هخاثج جتخفِ اخخالَا حىهٍش

ا.  َعٍى حهخبر اإلاخابهت باظختذام واخذ مً الاخخباساث ألاخشي ؤمشا غشوٍس

ابت جؿبٔ بىُغ - ٓت التي وغهذ بها،  اخخباساث الالتزام: وجطمم هزه الاخخباساث ، لفخدٓٔ مً ؤن ؤظالُب الْش الؿٍش

ابت الذاخفُت حهمل بُانفُت، َةن رلٚ ًبرس له الانخماد نلى  وبرا انخٓذ اإلاشاحو بهذ نمفُت الاخخباس ؤن ؤظالُب الْش

ابت.  الىكام ، وبالخالي ًٓفل مً اخخباساث الخدٓٔ، وتهخم اخخباساث الالتزام بثالزت نىامل مً ؤظالُب الْش
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ت؛ج٘شاس الُٓام بةحشاءاث   - ابت الػشوٍس  الْش

ابت؛  -  حىدة جىُُز بحشاءاث الْش

ابت  -  .ألاَشاد الزًً ًٓىمىن بةحشاءاث الْش

III - 2 مساهمت املزاحعت الداخليت في جفعيل هظام الزكابت الداخليت 

ت  بن اإلاشاحهت ٗان في ؤن ؤهذاَهما بداٍس ابت الذاخفُت ٖال اإلاُهىمحن مخٙامفحن خُث ٌشتر الذاخفُت وهكام الْش

ابت ٌععى بلى العُؿشة نلى الٓىانذ وؤلاحشاءاث في اإلااظعت ، ؤما إلاشاحهت  ومالُت نلى خذ ظىآءا، خُث ؤن هكام الْش

ابت الذاخلي.  الذاخفُت َهي آلُت وقُُتها الخدٓٔ مً نمل هكام نمل الْش

ؤخمذ هٓاص (جُت و بما ؤن اإلاشاحو الذاخلي ٌهمل داخل اإلااظعت َهى ٌععى ؤظاظا لخذمت ؤلاداسة في الىٓاؽ آلا

(: 84 83ص ص  2117،  ، بخطٍش

والٓىاهحن و هزا ما ٌعاهم في جُُٓم ألاداء   بالعُاظاث والفىاثذٌععى اإلاشاحو الذاخلي لفمشاحهت مذي الالتزام  

هالُت ألاوشؿت وبالخالي جدُٓٔ ؤهذاٍ اإلااظعت ؛ ت ُٖاءة َو  و مهَش

ابُت وب - ابت و رلٚ دهجها حهمل نلى حهخبر اإلاشاحهت الذاخفُت بخذي ألادواث الْش الخالي حعاهم في جُهُل ؤهكمت الْش

غبـ معاس ألاداء الُهلي لفىضٛى لألداء اإلاتؿـ وهذا ما ًفضم ؤلاداسة الانخماد نفيها واجتار الٓشاساث في هزا 

 الشإن ؛

شبه مً ٌهخبر اإلاشاحو الذاخلي ؤخذ الهامفحن باإلااظعت و هزا ما ًاهل اإلاشاحهت الذاخفُت نلى مذاس ؤًا - م العىت ْو

ٗامفت وعبُا باإلاش٘الث التي جلخٔ اإلااظعت ؛  السجالث ًاهفه نلى دساًت 

ابُت ورلٚ دهن اإلاشاحو جخىضح له الُشص والتهذًذ اإلاهشوغت ؛ -  جدُٓٔ ؤهذاٍ الْش

 معاهمت في غمان الدعُحر الجُذ لفمهفىماث و نمفُت الاجطاٛ داخل اإلااظعت ؛ -

ابت و معاهمت في جىُُز الخىحيهاث الٓذمت مً ْبل ؤلاداسةجدُٓٔ الخٙامل و جيعُٔ بحن ألاو  شؿت الْش

IV-  :الخالصت 

جخؿىس  اإلاشاحهت بالخؿىساث الخاضفت نلى اإلاعخىي الهالمي ، َإضبدذ اإلاشاحهت الذاخفُت حهخبر ٖإداة معانذة 

حر اإلاهفىمت اإلاؿف ابُت  مً خالٛ جَى ذ اإلاىاظب ، لفماظعت في جُُٓم ؤداء  ؤظالُب  وؤلاحشاءاث الْش ىبت و في الْى

ل الىضٛى بلى  شِ نً هٓاؽ الٓىة و الػهِ وظذ الثًشاث الٓاثمت مً يش واخخالط وؤخؿاء، مً شإجها ؤن حهْش ٖو

ت  .  جدُٓٔ ألاهذاٍ اإلايشىدة في اإلااظعت  ورلٚ لػمان البٓاء و الاظخمشاٍس

 ومداَكت نلى مىاسد اإلااظعت ؛  حعاهم اإلاشاحهت الذاخفُت في مخابهت العُاظاث و ؤلاحشاءاث اإلاتخفُت -

ابت  ؤن اإلاشاحهت الذاخفُت ؤضبدذ جماسط  - حهخمذ اإلااظعت نلى وقُُت اإلاشاحهت الذاخفُت في جُهُل هكام الْش

ت واإلاالُت والدشًُفُت، ألامش الزي ًادي  ٗاَت الهمفُاث ؤلاداٍس ؤوشؿتها في متخفِ ؤحضاء اإلااظعت، خُث جشاحو 

ن جٙىن نلى ْذس واظو مً الخىكُم وجدذًذ اإلاهام ، لزا نلى اإلااظعت ؤن تهخم بىقُُت اإلاشاحهت الذاخفُت ؤ

بزلٚ، وحهمل نلى ببشاص ؤهم ؾّش الاجطاٛ بحن الهامفحن داخل اإلااظعت وبحن اإلاشاحهحن الذاخفُحن بهذٍ 

 الىضٛى بلى ألاهذاٍ بطىسة َهالت.

م٘ىت، ٖما حعانذ نلى جىُُز الٓشاساث اإلاختزة حعانذ اإلاشاحهت الذاخفُت في بًااد الثًشاث واْتراح الخفٛى اإلا -

ُاءة هزه الٓشاساث.  بما ًػمً َهالُت ٖو
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 امللترحاث: 

ابت    الذاخفُت ، ونلى     اْتراح بهؼ الخىضُاث التي ْذ حعاهم في جُهُل دوس اإلاشاحهت الذاخفُت وجدعحن هكام الْش

 هزا هىسد َُما ًلي:

 زا إلاا جدٓٓه مً َىاثذ مً حشاء انخماد نفيها.غشوسة انخماد مشاحهت داخفُت َهالت، وه -

 غشوسة الاهخمام باإلاشاحهت الذاخفُت في الجضاثش مً خالٛ الهمل نلى بسظاء مهاًحر لها. -

غشوسة  اهخمام اإلاشاحو الذاخلي  ومىده ؤٖبر  الاظخٓاللُت  لُخم ؤداء نمفه بهُذا نً الػًىؽ اإلاتخفُت التي ًىحهه   -

 . اإلاشاحو ؤزىاء الهمل

الاظخُادة  بٓذس ما ًمً٘ مً الخٙامل الزي ًاب ؤن ًٙىن بحن اإلاشاحو الذاخلي واإلاشاحو الخاسجي، بما ًدٓٔ ألاهذاٍ  -

 اإلاشظىمت.

 إلاحاالث واملزاحع :  -
 الكخب : 

ابت ، العىاْحراي سصّ َخحي ، حمهت ابشاهُم اظمانُل ، الطبان ظمحر مدمذ  -  ت لفيشش الجامهُت الذاس ، جؿبُٓي كشي ه مذخل الذاخفُت واإلاشاحهت  الْش  ،ؤلاظ٘ىذٍس

 .1996 ، مطش ،

ت ، مطش ،    -   . 1992ؤخمذ هىس ، مشاحهت الخعاباث ، ماظعت شباب الجامهت ، ؤلاظ٘ىذٍس

ابت وؤخشون،  الصخً مدمذ الُخاح نبذ    - ت حامهت ، الجمهُت الذاس ، الخذًثت، الذاخفُت اإلاشاحهت و الْش  .2116 ،  ؤلاظ٘ىذٍس

 .  1996بحروث ، لبىان ،   4نبذ العالم الشخىي ، اإلاشاحهت مهاًحر و بحشاءاث ، داس النهػت الهشبُت  واليشش ، ؽ   - 

ابت و اإلاشاحهت الذاخفُت نلى اإلاعخىي الجضجي و ال٘لي  ،ْعم اإلاداظبت واإلاشاحهت  ، حامهت ؤلاظ   -  ت  ،نبذ الُخاح  مدمذ الصخً  وؤخشون، الْش  .1998٘ىذٍس

ت بحن الخعاباث جذُْٔ ، ببشاهُم خعام    -    .2112 ، نمان ، 1ؽ ، ومىصنىن   هاششون  البذاًت ،داس والخؿبُٔ الىكٍش

 املذكزاث :

ابت ؤحهضة دوس  ، خفِ العهُذ   - مت مبادت جؿبُٔ في اإلاباششة الْش ٗاث خٖى   خطادًتالاْ نفىم ٗفُت ، الدعُحر نفىم اإلااظتر شهادة لىُل مٓذمت مزٖشة ،، الشش

ت  .2112 ، وسْفت  حامهت ،  م ى ، والدعُحر والخااٍس

ت ألاسدهُت ، مزٖشة مٓذمت لىُل ش   - هادة اإلااحعخحر في  نفىم ؤخمذ مدمذ متفٍى ، اإلاشاحهت الذاخفُت في قل اإلاهاًحر الذولُت لفمشاحهت الذاخفُت في البىٕى الخااٍس

ت والد  .2117عُحر ، حامهت  الجضاثش  ، الدعُحر ، ٗفُت نفىم الاْخطادًت  والخااٍس

ت  الاْخطادًت نفىم ٗفُت ، ومداظبت مالُت  جتطظ اإلااحعخحر شهادة لىُل مٓذمت مزٖشة ، الٓشاس جُهُل و دنم في الذاخفُت اإلاشاحهت دوس  ، ؤخمذ هٓاص  -  والخااٍس

 .2117 ، ألايىاؽ  حامهت ، والدعُحر

ابت الذاخفُت في البىٕى ، مزٖشة مٓذمت لىُل شهادة اإلااحعخحر جتطظ  نفىم الدعُحر  ، ٗفُت نفىم الاْخطادًت  بىؾىسة َػُفت ، داسظت و جُُٓم َهالُت هكا   - م الْش

ت والدعُحر ، حامهت  اإلاعُفت ،   .2117والخااٍس

ابت الذاخفُت لفماظعت الاْخطادًت ، مزٖشة مٓذمت لىُل    - شهادة اإلااحعخحر جتطظ اْخطاد وحعُحر اإلااظعاث  نضوص مُفىد ، دوس اإلاشاحهت في جُُٓم ؤداء هكام الْش

ت والدعُحر ، حامهت  ظُ٘٘ذة ،   .2117، ٗفُت نفىم الاْخطادًت  والخااٍس
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 اخلامسة ساحيي المؤلف المرسل: *

  :ملخص
 وبالتايل معاجلتها وآليات ادلعلومة لعنصر فقداهنا بسبب الكايف، بالقدر احلماية أنظمة توفر عدم من اجلزائرية ادلنظمات تعاين  

 سيولة إىل تفتقد بذلك فهي ومواكبتها، مراقبة التطورات االقتصادية عن وعجزها ادلناسب، الوقت يف استغالذلا على عدم قدرهتا
إىل  تفتقر اجلزائرية ادلنظمات أغلب فإن وبالتايل الالزمة، القرارات خمتلف واختاذ والتطوير البحث من دتكنها ادلعلومات اليت

 نظام إرساء ومنها االقتصادي، الذكاء لدعم إجراءات عدة باختاذ اجلزائر قامت اإلطار هذا ويف االقتصادي، الذكاء أنظمة
 تنافسيتها حتسني من ودتكنها اجلزائرية، ادلنظمات تدعم أن من شأهنا اليت للمعلومات األساسي ادلصدر باعتباره وطين معلومات

 .العادلية األسواق يف
  جىافعُت اإلاىـماث؛  هـام وػني للمعلىماث الاكخصادًت؛  كخصادًتا علىمتم؛  كخصاديا رواءاليلماث اإلافخاح : 

 L29؛  JEL : D08تصنيف 

Abstract:  
    Algerian organizations are suffering from the lack of protection systems adequately, as a 
result of the loss of information and processing mechanisms. This lack impedes the 
information exploitation that's required in R&D and decision making in the appropriate 
time, as well as their inability to control and adapt with the economic changes. For this, 
there is a lack in most of Algerian organizations of economic intelligence,In this context, 
Algeria has taken several measures to support economic intelligence, in addition to 
establishing a national information system as a source of information that support Algerian 
organizations, and a means of improving the companies' competitiveness in the 
international markets. 

Keywords: Economic intelligence; Economic information  ; National economic 

information system; Competitive organizations 

Jel Classification Codes : D08 ; L29 
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I-  : جمهيد  

 شهذث ألاخحرة ظىىاث العشش أن ئلى الخذًثت الذساظاث حشحر ئر هبحر، بشيل اإلاعلىماث جضاًذ الخذًث العصش ٌشهذ      

ت أهخجتها التي اإلاعلىماث ٌعادٌ همُت مً اإلاعلىماث هما ٌ  مصادس أن هما اإلاىصشمت، اللشون مذي على البشٍش  على الخصى

ش الخدعحن على اإلاعلىماث علم دساظاث مً جشهضث العذًذ خُث أًظا، وهماء في اصدًاد هي اإلاعلىماث  فهم عملُت في والخؼٍى

بها وججمُعها خصشها وميىهاتها وهُفُت اإلاعلىماث ػبُعت فها وجبٍى  عالُت، بفعالُت منها الاظخفادة بهذف وجدلُلها وجصٍش

ٌ  جضاًذ اهخمام فلذ ولهزا ا مىسدا بىصفها واإلاعاسف اإلاعلىماث ئداسة هدى والاججاه الثروة اإلاعلىماجُت باظدثماس الذو  خٍُى

 .حىاهبه بمخخلف للخلذم أظاظُت وسهحزة

وهزا ما دفع بجمُع اإلاىـماث ئلى البدث عً الؼشق الفعالت والتي جىفل لها بلىغ  الخفىق الخىافس ي طمً كؼاع هزا   

خماليشاغ الزي جضاوله مً خ  واإلاعلىماث اإلاعاسف مً خالٌ الاظخفادة مً رلً الٌ الترهحز على جدلُم مضاًا جىافعُت، ٍو

 .اإلاعخمش والخؼىس  الخلذم جدلُم ئلى ًإدي بما بزواء وئداستها عنها والبدث

 حعخؼُع فدتى الاكخصادي الجُذ، الخغ أشياٌ مً ففي ؿل هزه الخؼىساث الخذًثت بشص الزواء الاكخصادي هشيل   

 اإلاعلىمت وجىـُم فخدلُل لالظخؼالٌ، وكابلت واملت معلىماث دكُلت، ئلى جدخاج فهي وجبذع جيخج، حعىق  أن ألاعماٌ مىـمت

 الفشص وهشف بِئتها إلاشاكبت ػشق  عً جبدث مىـمت عمال ًخؼلب ؤلاإلاام الجُذ بما ًذوس في بِئت ألاعماٌ، فأي أصبذ

 مىسوثها لخماًت حععى هما اإلاىـمت، اللشاساث التي تهم اجخار في اإلافُذة اإلاعلىماث ومخخلف بها، اإلاىحىدة والتهذًذاث

 .اإلاؼلىبت جىفش اإلاعلىماث معلىماجُت أهـمت جىفش ٌعخذعي ما وهزا علُه، الذفاع على كذستها وجذعُم اإلاعشفي

 عً الاكخصادًت اإلاعلىماث ئهخاج على مشاهض حعمل عذة ٌشمل والزي الىػني اإلاعلىماث هـام ٌعخبر ؤلاػاس هزا وفي     

نها اإلاعلىماث حمع ػٍشم  باإلاعلىماث واللؼاعاث مخخلف اإلاىـماث ًمذ الزي الشئِس ي اإلاصذس ووششها، ومعالجتها وجخٍض

ت وجدعحن  الاكخصادي الزواء ملىماث جثمحن هدى أظاظُت خؼىة ٌعخبر فهى وبالخالي الالصمت، في اإلاىـماث الجضائٍش

 جىافعُتها.

ؤلاشياليت الخاليت: هيف ًمىً أن ٌساهم الىظام الوطني للمعلوماث الاكخصادًت واهؼالكا مما ظبم ًمىً ػشح    

ت  ؟ في دعم الرواء الاكخصادي مً أجل جدسين جىافسيت اإلاىظماث الجصائٍس

 : ماهيت الىظام الوطني للمعلوماث الاكخصادًت .1

 باإلاعلىماث اإلاعخخذمحن جضوٍذ منها الهذف ومىـمت، معخللت فشعُت، معلىماث أهـمت مً مشهبت مجمىعت عً عباسة هى    

اث مخخلف على اللشاس اجخار دعم وهزا اإلاىاظب، الىكذ في اإلاؼلىبت  مً فشعي هـام ول فان وبالخالي وحضئي(، )هلي اإلاعخٍى

 ئن خُث ألاخشي، الفشعُت ألاهـمت جضوٍذ عً فظال اإلاعخخذمحن، مً مجمىعت اخخُاحاث ًلبي بدُث مصمم ألاهـمت هزه

  .ألاخشي  ألاهـمت مخشحاث مً ٌعخفُذ فشعي هـام ول
 :مخطلباث إوشاء هظام وطني للمعلومت ؤلاكخصادًت .1.1

 أهمل على به اإلاىىػت اإلاهام أداء ٌعخؼُع وي جىفشها ًجب ششوغ عذة الاكخصادًت للمعلىماث وػني هـام ئكامت دخؼلبً 

  :ًلي فُما جخمثل وحه،

 :يلي فيما اإلسرتاتيجية هذه أمهية وتكمن :وضع استراجيجيت وطىيت للمعلوماث .1.1.1
م إلاشاكبت صمىُت كاعذة جىفش -  الاظتراجُجُاث في باظخمشاس الىـش باعادة وحعمذ َوجلذمه، العمل معاس وجلٍى

 الجذًذة. للخؼىساث كصذ الاظخجابت الفشعُت

 مشخلُت. مخؼؼاث وفم اإلاعلىماث مً العامت الاخخُاحاث جدذًذ في حعاعذ -
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لُت اإلاخؼلباث معشفت مً جمىً -  الىـام. لهزا الخمٍى

 (6003)دَسغ و سخُم،  .اظتراجُجي همىسد اإلاعلىمت زلافت وشش في حعاعذ -

 جأمين إطاز كاهووي: .1.1.1

عُت مىـىمت وحىد مً بذ ال     الهُئاث إلاخخلف باليعبت ؤلافصاح ئلضامُت الخصىص وحه على حشمل باإلعالم خاصت حشَش

 (6002)سخُم،   اإلاعلىمت. باظخخذام اإلاخعللت اللاهىهُت ؤلاحشاءاث وهزا  واإلاإظعاث،

ت الالشمت لهرا الىظام: 1.1.1  جوفس اإلاوازد البشٍس

 وأظالُب ػشق  خُث مً ظىاء اإلاعلىماث، ئداسة مجاٌ في مخخصت هفاءاث وحىد الىـام هزا مثل ئكامت ًخؼلب     

 ٌ نها في هفاءة مً رلً ًلخظُه بما جلىُا، معها الخعامل خُث مً أو وهفاءة، مهاسة مً رلً وما ًخؼلبه عليها، الخصى  جخٍض

بها،  ختى اإلاىاظبت بالىُفُت وششها وبالخالي اإلاعؼُاث، هزه جدلُلو  جفعحر في مخخصحن مً الىـام هزا ًدخاحه ما وهزا وجبٍى

 (CNES, 2004)  وحىدها. مً بالؼشض جفي

 جوفير كاعدة أساسيت مً الهياول اإلاادًت والفىيت:. 1.1.1

ت والخجهحزاث الالئلت اإلاباوي ابه وهلصذ      شبىت وحىد طشوسة وهزا اإلاعلىماث، إلاعالجت اإلاعذة والبرامج اإلاخؼىسة الظشوٍس

 منها الظُما الفشعُت، ألاهـمت مخخلف بحن ما الشبؽ شبىت أًظا بل ؤلاهترهذ، شبىت فدعب لِغ معلىماجُت مخؼىسة، سبؽ

ت الجامعُت اإلاىخباث شبىت على العالي الخعلُم مجاٌ في هخدذر اإلاثاٌ وعلى ظبُل .الىػُذة الصلت راث )دريس   .الجضائٍش

 (6002و رحيم، 
 وػني هـام ئكامت خاللها مً ًمىً الشوائض التي ًمثل والزي الالخم، الشيل خالٌ مً الىلاغ هزه جىطُذ ًمىً و  

 :ومخِىت صخُدت أظغ للمعلىماث على

 مخطلباث إكامت هظام وطني للمعلوماث الاكخصادًت  (:1الشيل )

 

 

 

 

 

 

 

 حنالباخثمً ئعذاد اإلاصدز:                

 . مىوهاث الىظام الوطني للمعلوماث الاكخصادًت:1.1

 ًمىً والتي والهُئاث، اإلاشاهض مً مجمىعت مً ًخيىن  أهه هجذ الاكخصادًت للمعلىماث الىػني الىـام حعٍشف ئلى بالىـش    

بها على جلعُمها  (6006)بلىهاط و بىصٍذي،  :الخالي الىدى وجبٍى

 . هظام اإلاعلوماث ؤلاخصائيت:1.1.1

 

 

         

 
الىظام الوطني للمعلوماث الاكخصادًت 

 

 وطىيت إستراجيجيت 

 للمعلوماث

 

 كاهووي إطاز

ت اإلاوازد جوفس  كاعدة أساسيت   البشٍس

 والفىيت( اإلاادًت )الهياول

 



زحاف صوىيا،  ىوال هاىي،  اخلامسة ساحيي

   
 (74--53)ص.ص.  دوز اليظاو الوطين للنعلومات االقتصادية كينوذج لدعه الركاء االقتصادي ------

  2102سنة  20العدد  01/ اجمللد (JAEAS)جملة  أراء للدراسات االقتصادية واإلدارية  

 P-ISSN: 0172-8888 
5: 

 عباسة هى الىـام وهزا الاكخصادًت، للمعلىماث الىػني الىـام ججعُذ خاللها مً ًمىً التي ألاظاظُت الىىاة ٌعخبر خُث  

 الجخار هأداة ٌعخبر والزي معحن، بمجاٌ اإلاشجبؼت اإلاعلىماث ووشش وجخٍضً ومعالجت حمع مً عملُاث مجمىعت" عً

 7 الىـام لهزا اإلامثلت الهُئاث وأبشص  اإلايشىسة، أو اإلاجمعت للمعلىماث الشيل الشكمي جأخز العملُاث وهزه اللشاس"،

 .لإلخصاء الىػىُت اإلاشاهض -

 للىصاساث. الخابعت أو لإلخصاء الىػني للمشهض الخابعت الفشعُت اإلاشاهض -

ت. البىىن -  اإلاشهٍض

 ألاهلُت )الخاصت(. اإلاخخصصت اإلاشاهض -

 هظام اإلاعلوماث اإلاداسبيت: .1.1.1

عنى     مً هم عنها ًصذس والتي اإلاالُت، الذوسة خالٌ الاكخصادًحن ألاعىان بيشاغ اإلاخعللت باإلاعلىماث أظاظا الىـام هزا َو

نها، وجدلُلها ججمُعها ًمىً اإلاعلىماث عخبر .منها الاظخفادة بها للمهخمحن لُدعنى وششها، زمت ومً وجخٍض  اإلاداظبت هـام َو

شمي واخذ، آن في الاكخصادًت للخُاة وجدلُل للمالخـت أداة" عً عباسة والزي هى الىـام، هزا حىهش الىػىُت  معشفت ئلى ٍو

عمذ واسجباػاتها، الاكخصادًت اللىىاث مجمىع  خالٌ جمذ التي الاكخصادي الؼابع راث العملُاث ول وحسجُل بخىمُم َو

 :مً ول الىـام هزا ًمثل أن ًمىً و ،دكُم و مشترن مداظبي ئػاس في رلً ول معحن، بلذ في معُىت صمىُت فترة

 اإلاداظبي الخصٍشذ ئلضامُت مً اللاهىن  لها ًخىله ما خالٌ مً اإلاعلىماث على جدصل التي الجبائُت الجهاث -

 للمإظعاث. باليعبت

 للخعامل معلىماث مً حشترػه وما الخ(، الاحخماعي، الظمان صىادًم الخامحن، مشاهض البىىن، ) اإلاالُت اإلاإظعاث -

 أي مإظعت. مع

 لخمىً دوسٍا جصذسها أن ًمىً خاصت بها وششاث جملً والتي والعمىمُت(، )الخاصت الاكخصادًت اإلاإظعاث -

 .اإلاالُت وطعُاتها معشفت الخ(مً... داسظحن اإلاهخمحن)معاهمحن،

ت:. 1.1.1  هظام اإلاعلوماث الدسيًر

خظمً ت الهُئاث عً الصادسة اإلاعلىماث ول ٍو  أو الجذًذة والخىـُماث واللىائذ باللىاهحن أظاظا واإلاخعللت ؤلاداٍس

مىً اإلاعلىت، أو الاظخثىاءاث اإلالذمت الامخُاصاث  :مً ول الىـام هزا عً ٌعبر أن ٍو

 .اخل(...الصناعة الزراعة، السياحة، ادلعنية)ادلالية، الوزارات -

اث - ت للىصاسة الخابعت اإلاذًٍش  مدلُت(. أو )حهٍى

 .اإلاهىُت والجمعُاث اإلاخخصت اإلاشاهض -

 أو معخللت اإلاخابش هزه واهذ ظىاء بالبدث، اإلايلفت اإلاخابش مجمىع في وجخمثلمشاهض البدث والخىزُم7   -

 اإلاىخباث مً ول العىصش هزا جدذ ًىؼىي  هما للمعاهذ اإلاخخصصت، أو العلُا للمذاسط أو للجامعاث جابعت

  (Dahman, 2005)  . الخىزُم مشاهض ول ئلى باإلطافت لؼحرها، أو للجامعاث الخابعت اإلاىخباث أو الىػىُت

 أهظمت جىىولوجيا اإلاعلوماث والاجصاٌ: . 1.1.1

 (Djeflat, 2005)7   فىُت مجاالث زالزت ئلى والاجصاٌ لإلعالم الجذًذة الخىىىلىحُاث مفهىم ٌشحر

 بعذ عً الاجصاٌ -

 )اإلاعلىماجُت(. آلالي ؤلاعالم -

 .وجلاػعاتهما ؤلالىتروهًُ -
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ش دعم ٌعخىحب العىاصش هزه جفاعل و  البرامج أحهضة اليىمبُىجش، الهاجف، خؼىغ مً الىظائل مً مجمىعت وجؼٍى

 .الخ... الاهترهِذ شبياث اإلاعلىماجُت،

 أهمها لعل شتى، مضاًا مً ًىفشه إلاا ورلً الاكخصادًت، للمعلىماث الىػني للىـام الشئِس ي اإلادشن الىـام هزا ٌعخبر وعلُه،

 والشيل الالخم ًمثل مخخلف ميىهاث الىـام الىػني للمعلىماث ؤلاكخصادًت7 ،)ؤلاعالم( والخىصُل الاجصاٌ ظشعت

 للمعلوماث الاكخصادًت مىوهاث الىظام الوطني  (:1الشيل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حناإلاصذس7 مً اعذاد الباخث

 . أهميت الىظام الوطني للمعلوماث الاكخصادًت في دعم اإلاىظماث:1.1

 عذة في وحعاعذها اإلاإظعاث هزه جذعم أن اجهشأ مً التي اإلاعلىماث مً عذد بخىفحر ٌعمذ الىـام هزا مثل وحىد

 (6002)سخُم،  7مجاالث

ٌ  وبالخالي فُه، حشخؼل التي اللؼاع عً معلىماث الىـام هزا لها ًىفش -  فشص جخص معلىماث على الخصى

 واإلاىافعت. الاظدثماس

 جىفحرها. الىاحب ؤلاهخاج وهمُاث الخىظع ئمياهُت معشفت ومىه العىق، عً معلىماث لها ًىفش -

، ألاظعاس معخىي  معشفت وبالخالي الفشدي، الذخل عً معلىماث لها ًىفش -  اإلاعتهلىحن. أرواق اججاه وهزا اإلالبٌى

 هزه الامخُاصاث. مً الاظخفادة وبالخالي اإلاإظعاث، بلؼاع الخاصت اللاهىهُت الامخُاصاث عً معلىماث لها ًىفش -

 

 : أهميت الرواء الاكخصادي في جدعيم الخىافسيت. 1

اإلاعشفت وظىف هخعشض ببعع ٌعخبر مصؼلح الزواء الاكخصادي مً اإلاصؼلخاث التي ؿهشث هىدُجت لـهىس اكخصاد 

  .مً الخفصُل ئلى بعع حعاس ًفه ،وشأجه ، خصائصه ومشاخله

ف الرواء الاكخصادي:1.1  . حعٍس

 

الىظام الوطني 

للمعلوماث 

 الاكخصادًت

 هظام اإلاعلوماث اإلاداسبيت

 هظام اإلاعلوماث الاخصائيت

اإلاساهص الوطىيت لإلخصاء -  

ت - البىون اإلاسهٍص  

اإلاشاهض اإلاخخصصت -  

 الجهاث الجبائيت -

 اإلاؤسساث اإلااليت -

 اإلاؤسساث الاكخصادًت -

 مخابس البدث -

 اإلاىخباث -
 مساهص الخوثيم -

الاجصاٌ عً  -

 بعد

 ؤلاعالم آلالي -

 ؤلالىتروهيً -

 

الوشازاث اإلاعىيت )اإلااليت، -

 السياخت، الصىاعت...الخ(

اث الخابعت للوشازة-  اإلادًٍس

والجمعياث اإلاساهص اإلاخخصت-

 اإلاهىيت

 

 هظام اإلاعلوماث الدسيًرت

 مساهص البدث والخوثيم

 أهظمت جىىولوجيا اإلاعلوماث
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مجمىعت العمل في اإلادافـت العامت  Martreمً ػشف  0661أٌو حعٍشف عملي للزواء الاكخصادي وان ظىت    

فه على أهه "مجمىعت ألاعماٌ ا إلاشجبؼت بالبدث، معالجت وبث اإلاعلىمت اإلافُذة لألعىان للخخؼُؽ بفشوعا، خُث جم حعٍش

 واإلاخذخلحن الاكخصادًحن لصُاػت ئظتراجُجُاتهم ".

ش مىخج حذًذ، الاظدثماس في ظىق حذًذ، جدعحن اإلاشد ودًت ،  وهـشا لظشوسة اعخماد مذًش اإلاىـمت إلظتراجُجُت جؼٍى

الخ ، فان ألامش ًخؼلب فهم اإلادُؽ الزي ًدعع و ًخعلذ …معشفت مىافعُه ، أخز اللشاس الصائب في الىكذ اإلاىاظب 

 (6002)خلُل و بىعبذلي، .  الجُذة للمىـمت داسةففي هزا ؤلاػاس حعخبر اإلاعلىمت مادة أولُت أظاظُت لإل .باظخمشاس 

ت و  الخلىُت التي ًخم وطعها للىصٌى ئلى جؼىس هما ٌعشف الزواء الاكخصادي على أهه "مجمىعت مً الىظائل البشٍش

خعذاه ختى ٌشمل اكخصاد بلذ ما.  مإظعت اكخصادًت ما، ٍو

جشي و ًفعل في ألاظىاق ًُ ئهه هـام وامل جخىخذ فُه الخلىُاث  .ئّن الزواء الاكخصادي بعباسة أخشي، حهخم بيل ما 

ت ً، ألجها ، ئن الخدذي اإلافشوض الُىم هى الىصٌى ئلى اإلاعلوالىفاءاث البشٍش بُت كبل آلاخٍش ىمت الصخُدت ولِغ الخلٍش

ش أظالُب العمل واإلاىخىج في وكذ  حعاعذ على خل اإلاشاول و الىكاًت ،بأخز اللشاساث اإلاىاظبت وظبم اإلاىافغ وجؼٍى

 .و بالخالي فهى عامل أظاس ي للمىافعت (6005)دًلمي،  وححز،

 الاكخصادي:. عىاصس الرواء 1.1

 وهي ممثلت في الشيل الخالي7(6006)بودرامة،  مترابؼت ومخياملت، هـم زالر مً الاكخصادي الزواء هـام ًخألف  

 عىاصس الرواء الاكخصادي  (:1الشيل )

 

 

 

 

 

 

 
Source: Boudjema. M, intelligence économique: concept, définitions, et mode opératoire, séminaire des 

sensibilisations à l&intelligence économique et à la veille stratégique, alger-hotel el aurassi, Algérie, le 

23/12/2008, p8. 
 جلخُص ًمىً خُث الاكخصادي، الزواء هـام في مخيامال دوسا ؤلاظتراجُجُت الُلـت جلعب اليلظت الاستراجيجيت: .1.1.1

 :وهي أسبعت وؿائف في دوسها

 .اإلادُؽ حؼحراث أو اإلاىافعحن ليشاغ جىكعاث وهى :الخوكع -

 معها ششاهت ئكامت ًمىً التي ششائها أو ًمىً التي واإلاىـماث مدخملحن، أو حذد مىافعحن اهدشاف :الاهدشاف -

ش، مً  .العىق  في فشص اهدشاف أحل الخؼٍى

 أو حعمذ التي ؤلاهخاج ػشق  أو الخىىىلىحُت الخؼىساث العىق، في اإلاىخجاث عشض مشاكبت جؼىساث :اإلاساكبت -

 .اليشاغ ئػاس في حؼحر التي الخىـُماث حعتهذف اليشاغ،

 

 الرواء الاكخصادي

 اليلظت

 الحماًت

 الخأثير

 البدث عً اإلاعلىماث

 اإلاعلىماث خماًت

 أزشها في اإلادُؽ
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ع، جلذًش ٌعهل مما ،)اإلاىافعحن( آلاخٍشً وهجاح أخؼاء الجذًذة، ألاظىاق خصائص حعلم :الخعلم -  وطع اإلاشاَس

 .للمعحًرً مىخذة هـشة بىاء أو للدعُحر أظلىب حذًذ

ئن هذف الزواء الاكخصادي هى الخفاؾ على اإلاعلىمت مً أخؼاس الخجعغ واكخدام هـام اإلاعلىماث . الحماًت: 1.1.1

 وعذم الىفاءة هدزف البُاهاث أو ئجالفها.ومً أخؼاء ؤلاهماٌ 

لت اإلاعلىمت اظخخذام هى الخأزحر. الخأثير: 1.1.1  لخدلُم مالئمت أهثر لجعلها بِئتها على العمل مً اإلاىـمت جمىً بؼٍش

 طاسة. جيىن  كذ التي الخُاساث ؤلاظتراجُجُت ومىاحهت أهذافها

 . خصائص الرواء الاكخصادي:1.1

اث اليشاغ اإلاعىُت به اهؼالكا بذاًت  حهخم الزواء الاكخصادي بذساظت الخفاعل الخىخُيي و الاظتراجُجي بحن وافت معخٍى

اث  اث الىظُؼت )الجماعاث اإلادلُت ( وصىال ئلى اإلاعخٍى مً اللاعذة)اإلاعخىي الذاخلي للمإظعت( مشوسا باإلاعخٍى

اث اإلاخعذدة الجيعُاث)اإلاجمعاث الىػىُت )الاظتراجُجُاث اإلاعخمذة لذي مشاهض اجخار اللشاس في الذولت( ز م اإلاعخٍى

 اإلاخعذدة الجيعُاث(أو الذولُت )اظتراجُجُاث الخأزحر الخاصت بيل دولت(.

م،  ومً بحن الخصائص الشئِعُت للزواء الاكخصادي هزهش ما ًلي 7      (6006)عبذ الىٍش
 راث اإلاضاًا الخىافعُت في اجخار اللشاساث. الاظخخذام الاظتراجُجي و الخىخُيي للمعلىمت -

ت لخيعُم حهىد ألاعىان الاكخصادًحن. -  وحىد ئداسة كٍى

ت واإلادلُت. - ت بحن اإلاإظعاث و الجامعاث و ؤلاداساث اإلاشهٍض  وحىد عالكاث كٍى

 حشىُل حماعاث الظؼؽ والخأزحر. -

 ئدماج اإلاعاسف العلمُت،الخلىُت،الاكخصادًت،اللاهىهُت والجُىظُاظُت. -

لت ششعُت. - ت في وشش اإلاعلىماث والخصٌى عليها بؼٍش  العٍش

 . دوز الرواء الاكخصادي في جدسين جىافسيت اإلاىظماث:1.1

 الخؼىس  وظشعت اإلاىافعت اشخذاد خذة  في ؿل أهمُت هبحرة في بلاء وجىظع وشاغ اإلاىـماث الاكخصادي للزواء ئن    

 الخماًت الخذًثت، وبالخالي ًىفش العاإلاُت اإلاالُت ألاصمت حشاء مً الُىمالعالمي  الاكخصاد ًصِب ما مع خاصت الخىىىلىجي،

مىنها الخاسحُت، التهذًذاث مً للمىـمت مخخلف الخؼحراث  مع وهزا الخىُف مىافعيها، كبل الفشص اظخؼالٌ مً ٍو

 .للمىـمت باليعبت الاكخصادي الزواء أهمُت ًىضح الخالي والشيل الخاسحُت،

 أهميت الرواء الاكخصادي في اإلاىظماث  (:1الشيل )

 

 

 

 

 

source: Nabila Sahnoune, Introduction à la démarched’Intelligenceéconomiquedansl’entreprise, 

Séminaire de sensibilisation à l’intelligenceéconomique et à la veillestratégique, Alger _ Hôtel El 

Aurassi, Algerie, le 23.12.2008, p 03. 

 الرواء الاكخصادي للمىظمتماذا ًجلب  

 الخىيف مع اللواعد الجدًدة لألسواق ؤلاسديالء على الفسص خماًت اإلاىظمت مً التهدًداث

ٌ  ًلدم الاكخصادي الرواء  مىظمت ول ظسوف مع عملياجيت للخىيف جلىيت خلو

 الخأًيد اليلظت،هسب فعاليت بدشغيل مديطها مع بالخفاعل لها للسماح

(Lobbying) ، تهددها التي ألاخطاز مً الوعي لها وجوفير. 

 

 .الاهخلاٌ مً جطوز الرواء ؤلاكخصادي الى بىاء هظام مخابساحي استراجيجي -

 . جوكع الخغيراث الصىاعيت  :ًىون جوكعي -

 في دعم الفىس ؤلاستراجيجي  :ىون فعاًٌ -

 لدسيير ألاشماث : جىون اسخجابت -

 

لرا ًجب 

  :أن ًىون 

ت وسيولت/ سسعت وفي ألاهظمت اإلاساعدة للخدليل وفي اجخاذ اللسازاث الاستراجيجيت   هرا ما ٌسمذ  باإلوشاء في اإلاىظمت خدة اسخخباٍز
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 اإلاىـماث، أهذاف في جدلُم ٌعاعذ والفعاٌ الصخُذ بالشيل ألاعماٌ عالم في الخىىىلىحُا اظخخذام جىؿُف ئن    

ٌ  أظاظُا ميىها حعخبر التي كىة اإلاعلىماث خالٌ مً ورلً ٌ  بهذف وأخذ ألاصى  على ٌعخمذ الزي اإلاعشفت اكخصاد ئلى الىصى

ل واظخخذام اإلاعاسف واإلاعلىماث، وجىصَع ئهخاج صىاع  إلاعاعذة ومعاسف معلىماث ئلى أسكام مجشد مً البُاهاث وجدٍى

 أحل مً اإلاىـماث هزه أظلىب وعمل على حىهشي  بشيل التي جىعىغ وؤلاظتراجُجُت الصائبت اللشاساث باجخار اساللش 

 . جىافعُت أهثر مجخمع في أهبر سبدُت جدلُم

ع حؼحر مً العمل بِئاث حشهذه هدُجت إلاا خاصت أهمُت ًىدعب الاكخصادي الزواء ئن    جختزجها التي البُاهاث في ظَش

اث على اإلاىافعت وحعاؿم اللشاس اجخار وفي آلُاث جيخجها، التي واإلاعلىماثاإلاىـماث   مما ًفشض والذولُت، اإلادلُت اإلاعخٍى

ذ  ئحشاؤها، ًجب الخؼحراث التي العمل وجدذًذ أداء مشاكبت في حعاعذ رهُت بشامج جىؿُف التي حعخذعي الخدذًاث مً اإلاٍض

 . لىفعها وطعتها التي والاظتراجُجُاثألاهذاف  مً اإلاىـمت مىكع جدذًذ وفي

 خالت وخلم للمىاسد ألافظل الاظدثماس بهذف حمُع اإلاجخمعاث لذي اظخثىائُا ػمىخا ًمثل اإلاعشفت مجخمع ئلى الاهخلاٌ ئن  

 ألدواثمعا  ألاعماٌ كؼاع في اإلاعلىماث هـم لبىاء اإلاعخخذمت الخلىُت ألادواث وسبؽ ميىهاث اإلاجخمع بحن حمُع جفاعلُت

 . واإلاعاسف على اإلاعلىماث اعخمادا ألاعماٌ اظتراجُجُاث بىاء أحل اللشاساث مً اجخار في اإلاعاعذة

 بىاء مجشد مً الاهخلاٌ في والاحخماعُت الاكخصادًت إلاخخلف اللؼاعاث باليعبت ألاعماٌ رواء جؼبُلاث أهمُت جـهش هما  

م جلىم التي العملُاث عً اإلاعلىماث ججمُع ػٍشم عً ألاعماٌ جدلُل ئلى اإلاىـماث ألاهـمت اإلاعلىماجُت في  بها والدعٍى

 . اإلاىسدًً وأهـمت العمالء الخذماث وظلىن وأوشؼت والبُع

ٌ  اإلاعخلبلُت اظتراجُجُاتها وطع على اإلاىـماث معاعذة في هاما دوسا الاكخصادي الزواء جؼبُلاث جلعب هما    ئلى والىصى

 اإلاخعللت اإلاعلىماث دساظت مً جمىً هما ألاعماٌ، جدذًاث عالم إلاىاحهت الخؼبُلاث مً الىىع هزا جدلُلها، واظخخذام

 (6000)الذسدسي، .  اإلاخعاملحن الاكخصادًحن بمخخلف

ت:. 1  مساهمت الىظام الوطني للمعلوماث الاكخصادًت في جىميت الرواء الاكخصادي في اإلاىظماث الجصائٍس

ت:1.1  . غياب اإلاعلومت في اإلاىظماث الجصائٍس

ت   اإلاعلىماث الالصمت  هلص مشيل هجذ اإلاشاول هزه أهم بحن مً ولعل عذة صعىباث، مً حعاوي اإلاىـماث الجضائٍش

اث عذة على واإلافُذة في اجخار اللشاساث ورلً م، )عبذ 7 عذة أوحه، وهىضح رلً فُما ًلي ومً معخٍى  (6006الىٍش

 في العمل ظىق  عً معؼُاث أو ئخصائُاث أو أسكام ػُاب وسجل خُث. هدزة اإلاعلوماث اإلاخعللت بسوق العمل: 1.1.1

 خاللها مً جبحن بشيل مىـمت جيىن  العمل ػالبي عً معؼُاث دكُلت أو أسكام مثال جىحذ فال اإلاؼلىب، بالشيل الجضائش

 اإلاهخمحن عً وافُت بُاهاث جىحذ ال في اإلالابل أهه هما الخ،...الجيغ العً، الشهادة، خُث مً العمل ػالب ػبُعت

 .أهثر ال الخىؿُف عً ئعالهاث شيل في مخفشكت جيىن  اجهفا وحذث وئن بالخىؿُف،
 مً عذد على الاظدثماسي  كشاسه شخص أي ًبني أن الؼبُعي فمً. هدزة اإلاعلوماث اإلاخعللت بفسص الاسدثماز: 1.1.1

 الفىش اطمدالٌ ئلى مدالت ال ًإدي اإلاعؼُاث مثل هزه وػُاب الاظدثماس، وفشص ئمياهُاث جـهش والتي اإلاعؼُاث،

 .الاظدثماسي 

 )وىاكع( اإلاىـمت أو )هفىشة( اإلاششوع صاخب ًفخلش خُث. هلص اإلاعلوماث اإلاخعللت باإلاديط اإلادلي )الوطني(: 1.1.1

 حجم ألاظعاس، جللباث اإلاثاٌ، ظبُل على هزا الصذد، في وهزهش الاظدثماس، شاسك الجخار منها منها مىاص ال معلىماث ئلى

 وألاحىبُحن(، )اإلادلُحن اإلاىافعحن الخالُحن وهىعُخه، العمل ظىق  في العشض حجم اللاهىهُت، الامخُاصاث الششائُت، اللذسة

 .اإلاعلىماث هزه مثل جىفحر الىػني اإلاعلىماث هـام شأن ومً .الخ اإلادخملحن، اإلاىافعحن

 بعذا جدمل والتي اإلاعلىماث، هزه مثل ػُاب ٌشيل. هلص اإلاعلوماث اإلاخعللت باإلاديط ألاجىبي )الدولي(: 1.1.1

ت خاصت خؼشا اظتراجُجُا،  ألاحىبي اإلاىافغ عً والبُاهاث اإلاعؼُاث فىلص واإلاخىظؼت، الصؼحرة حهذداإلاىـماث الجضائٍش
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ٌ  ٌعني ، مىافغ طذ معشهت في الذخى دون ان حعشف عىه ظىي الللُل، وهى ما ًإدي الى  الىثحر عىً ٌعشف كذ مجهٌى

 ئلى الاهظمام ئػاس في خذوزه جخص ى الجضائش مً ما وهزا للمإظعاث اإلادلُت، وجشاحعا جهُاساا ٌعبب الصذمت، مما

 العاإلاُت للخجاسة(. )اإلاىـمت العالمي شيله في أو ألاوسومخىظؼُت( الششاهت )اجفاكُت ؤلاكلُمي شيله في الذولي الاكخصاد

ليت: 3.1.1 ت،صعىبت أصخاب ًجذ خُث. هلص اإلاعلوماث اإلاخعللت بالخدماث الدسٍو  الخعشف في اإلاىـماث الجضائٍش

لُت الخذماث على خها، واشتراػاث اإلاعاسض هأماهً اإلاخاخت، الدعٍى  هما الخاسحُت، وهزا اإلادلُت ألاظىاق في الجىدة وجىاٍس

ت وخاصت اإلاإظعاث  جفخلش  دساظت في هُئاث مخخصصت ئلى الخصىص، وحه واإلاخىظؼت على الصؼحرة اإلاىـماث الجضائٍش

 .اإلاعتهلً وظلىن العىق 

ذفع. هلص اإلاعلوماث الخاصت بمصادز آلاالث والخجهيزاث ذاث الخىىولوجيا اإلاخطوزة:  3.1.1  الىلص هزا ٍو

ت ئلى  بالخيالُف عذم الذساًت أًظا الىلص هزا ًخظمً هما ا،بهوأكش  الؼشق  بأٌعش الىظائل هزه جىفحر اإلاىـماث الجضائٍش

ًترن  اإلاعلىماث مصادس مً اإلاهم اإلاصذس هزا ػُاب هزا فان وبالخالي ألاظعاس، أوعب عً البدث في الىكذ وئطاعت

ت ٌ  ما وهى جيلفت، وأهبر جىافعُت أكل بأدواث حعمل اإلاىـماث الجضائٍش  أهذافها. جدلُم وبحن بُنها ًدى

ت ئلى  وال ألاحىبُت، منها خاصت اإلاىافعت، أمام الىكىف أحل مً الخىىىلىحُت الخؼىساث مىاهبت وحععى اإلاىـماث الجضائٍش

 .اإلاإظعاث هزه جؼىس  أمام عائلا ػُابها ٌشيل وباإلالابل الجاهب، بهزا اإلاخعللت اإلاعلىماث عً البدث رلً ئال ئلى ظبُل

 شيلها في والبُاهاث اإلاعلىماث جىفش ئن )مساهص( مخخصصت في جدليل اإلاعلوماث ووشسها:. عدو وجود هيئاث 3.1.1

ت عادة ًخمخع بها التي الللُلت فالخبرة ألاخُان، بعع في مشيلت راجه خذ في ٌشيل كذ الخام  ال أصخاب اإلاىـماث الجضائٍش

 البُاهاث هزه عً مؼضي  البدث عليهم ًىحب مما اظخؼالٌ، أخعً واإلاعؼُاث البُاهاث هزه واظخؼالٌ فهم مً جمىنهم

 في جدلُل مخخصصت ومشاهض هُئاث بىحىد ئال رلً ًخأحى ولً والخدلُل، الششح مً بىىع أو مبعؽ شيل في اتهومذلىال

 .البُاهاث هزه ووشش
ت: 1.1  . أهميت إكامت هظام وطني للمعلوماث الاكخصادًت لدعم الرواء الاكخصادي في اإلاىظماث الجصائٍس

ت اػلب منها حعاوي والتي رهشها العابم للصعىباث هـشا     وػني هـام بىاء على الجضائش عملذ ، فلذاإلاىـماث الجضائٍش

 :ٌشمل والزي للمعلىماث الاكخصادًت

 باإلاهام اللُام جخىلى عمىمُت مإظعت وهى لإلخصائُاث الىػني بالذًىان ممثال. هظام اإلاعلوماث ؤلاخصائيت:  1.1.1

 (ons, 2013)7 الخالُت

 والاحخماعُت. الاكخصادًت الخُاة وجؼىس  البالد، بدىمُت وحعمذ اظخخذامها ًمىً التي ؤلاخصائُت اإلاعلىماث ئهخاج -

عذ ًذسط - لترح َو ضها ئخصائُت، وػىُت مىـىمت باكامت اإلاخعللت اللىاعذ ٍو  جىفُز ومخابعت وجىظُعها وحعٍض

 جؼبُلها.

يعم ومفاهُمها، وجصيُفاتها ؤلاخصائُت الخعاٍسف ًىخذ -  حمُع لذي وأشؼالها ووظائلها ؤلاخصائُت اإلاىاهج ٍو

ىفم ؤلاخصائُت والشمىص  الفهاسط ًىخذ هما اإلاُذان، هزا في اإلاخعاملحن  بُنها. ٍو

 منها اإلاخعللت رلً في بما الاظخذاللُت، وألاسكام والاحخماعُت الاكخصادًت الشئِعُت اإلاإششاث بدعاب ًلىم -

 باألظعاس.

صجع ًىـم - عذ العمىمُت العلؼاث لذي ؤلاخصائي ؤلاعالم وشش َو  وميشىساث ئخصائُت. خىلُاث َو

ت1.1.1 ت والاسدثماٍز خمثل: . هظام اإلاعلوماث الخجاٍز  7في ٍو

 الجضائش، في والصىاعت الخجاسة عً اإلاعلىماث مً مجمىعت ووشش باهخاج وجلىمالغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة:  -

 (caci, 2013). الجضائش في واإلاعدثمٍشً اإلاىـماث أصخاب ئلى أظاظا اإلاعلىماث هزه وجىحه
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ت جابع مشهض وهىالمركز الوطني لإلعالم اآللي واإلحصائيات:  -  باعذاد ميلف وهى للجماسن العامت للمذًٍش

 .للجضائش الخاسحُت بالخجاسة ؤلاخصائُاث اإلاخعللت

 وجلذًم والذساظت بالبدث أظاظا ميلفت الخيىمت لشئاظت جابعت ووالت وهي الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار: -

ش جشكُت أحل مً وآلاساء اإلالترخاث  (andi, 2013) الجضائش. في الاظدثماس وجؼٍى

خمثل في 7نظام المعلومات العلمية والوثائقية:  -   ٍو
 وصاسة وصاًت جدذ حعمل وجلني علمي ػابع راث عمىمُت هُئت وهى 7والخلني العلمي ؤلاعالم في البدث مسهص 

 والعلىم البُاهاث معالجت مجاٌ في والخىمُت البدث على أوشؼخه وحعدىذ العلمي، العالي والبدث الخعلُم

ش البدث والخذماث، الخىزُلُت  آلالي وؤلاعالم والشبياث والاجصاٌ اإلاعلىماث جىىىلىحُا في مجاالث والخؼٍى

 (cerist, 2013) الاشتران،. بالشبىت، الاجصاٌ( الاهترهذ خذمت عً معإوٌ أهه هما الخؼبُلي،

 عمل 7الاكخصادًت والوثائم لإلعالم الوطني اإلاسهص  الاكخصادي هما الؼابع الذساظاث راث وجصيُف حمع على َو

ش ئوشاء ئلى حععى التي الجهىد ول ًلىم بخيعُم  .الاكخصادًت والىزائم اإلاعلىماث مشاهض وجؼٍى

ت للمىـماث باليعبت الىـام هزا أهمُت وجىمً حن خالٌ مً الجضائٍش  :هما ازىحن معخٍى
 

  ٌ ت اإلاىـماث دعم أحل مً ورلً الجضئي7 اإلاعخىي  على ألاو  اإلاعلىمت حعخبر خُث الالصمت، باإلاعلىماث الجضائٍش

 إلاعاسها. العشاج اإلاض يء بمثابت

 اإلاىـماث جأهُل أحل مً ورلً الىلي7 اإلاعخىي  على فُيىن  الثاوي أما  ٌ ت والىصى  اإلاىـماث مصاف ئلى بها الجضائٍش

 .العاإلاُت

ت: . 1  استراجيجيت صياغت الرواء الاكخصادي في جىميت جىافسيت اإلاىظماث الجصائٍس

 . عوائم إكامت هظام الرواء الاكخصادي في الجصائس: 1.1

 بحن العىامل اإلاعُلت إلكامت هـام للزواء الاكخصادي ًمىً رهش خمعت عىامل أظاظُت هي 7

 .العىامل الىظائلُت والفىُت -

 بالعُاظاث العامت.العىامل اإلاخعللت  -

 العىامل اإلاشجبؼت بىـام الخاهمُت في أحهضة الذولت واإلاإظعاث. -

 العىامل الثلافُت. -

ت في البالد.  -  العىامل اإلاشجبؼت باإلاىاسد البشٍش

ش لىحىد بعع اإلالىماث التي جمحز الفشد الجضائشي أزىاء    فعلى اإلاعخىي الثلافي، ئن ما ًلفذ الاهدباه هى ئشاسة الخلٍش

أدائه إلاهامه واالجصاٌ الشفىي الزي أزبذ هجاعخه ملابل الاجصاٌ الىخابي، وهزا مُل هزا الفشد هدى حشىُل الفشق 

 الصؼحرة ألامش الزي ٌعاهم في جفادي الجزاعاث الخىـُمُت وملاومت الخؼُحر.

ً وجأهُل واإلادافـت على اإلا ت، فهىان كىاعت جامت بظشوسة جيٍى ت اإلاخاخت في و على معخىي اإلاىاسد البشٍش ىاسد البشٍش

ت بما  ش في اإلاإظعاث الاكخصادًت وؤلاداٍس مجاٌ الزواء الاكخصادي. ئطافت ئلى طشوسة جفعُل دوس وشاغ البدث والخؼٍى

 ًخماش ى وجدعحن جىافعُتها داخلُا وخاسحُا.

 . ملوماث الرواء الاكخصادي في الجصائس:1.1
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وئجاخت الفشصت لباقي ألاعىان الاكخصادًحن والاحخماعُحن للمشاسهت في ولخثمحن ملىماث الزواء الاكخصادي في الجضائش 

  صُاػت ئظتراجُجُت وػىُت إلسظاء عملُاث الزواء الاكخصادي والذساظاث ؤلاظتراجُجُت على اإلاذي اللصحر. هلترح ماًلي7

 (6002)جحر، 

العامت واإلاإظعاث الاكخصادًت معالجت همُاث البُاهاث الهائلت اإلاخىفشة  على ؤلاداساث . دعم الشفافيت واليشس:1.1.1

لذحها معالجت رهُت واظخخشاج مخخلف اإلاعاسف الخفُت التي جمحز الـىاهش والعلىهُاث. ومً واحب هزه الهُئاث العمل 

ن بحن اإلاإظعاث على وشش اإلاعلىماث التي جخص الجمهىس بمخخلف ششائده بصفت هادفت واكخصادًت، وحصجع الخعاو 

ورلً لللظاء على ؿىاهش حجب اإلاعلىماث، واظخؼاللها همصذس للعلؼت. وجلع هزه اإلاعإولُت أظاظا على مششفي 

حن. ً واإلاعاهمحن واللادة ؤلاداٍس  اإلاإظعاث الىبري واإلاعدثمٍش

س البرامج البيداغوجيت: 1.1.1 ً اإلا. جطٍو ش البرامج مً واحب الجامعاث ومإظعاث الخعلُم العالي والخيٍى نهي جؼٍى

شاعى في رلً اهفخاح هزه البرامج للمعشفت والخعلُم الىىعي  البُذاػىحُت وجدعُنها وفلا إلاا ًخؼلبه مدُؽ اإلاإظعاث. ٍو

وفلا إلاا هى حاسي به العمل في البلذان اإلاخلذمت مً خُث الىفاءة، والؼشض مً رلً هى جىَشغ ظلىن البدث عً 

أخعً اظخخذام، ولً ًخأث رلً ئال باظخؼالٌ وافت فشص الخعاون اإلاخاخت بحن  اإلاعلىماث و جلُُمها واظخخذامها

ً اإلادلُت وألاحىبُت في ئػاس الششاهت ألاوس مخىظؼُت ) اجفاكُت بششلىهت  (، واجفاكُاث  0662الجامعاث ومشاهض الخيٍى

ب.( وباقي اجفاكُاث الخعاون الذولُت في مجاٌ الخي 6000الششاهت مع الاجداد ألاوسبي ) ً والخذٍس  ٍى

ت واإلاصالح الاكخصادًت للدولت والجمعياث اإلاهىيت والىلابيت1.1.1 جدىص هزه الهُئاث :  . جفعيل دوز الغسف الخجاٍز

ً جمىنها مً لعب دوس فعاٌ في جدعحن اإلاشدودًت والىىعُت وئعادة جأهُل  على همُاث هامت مً اإلاعلىماث ووظائل الخيٍى

ظعها دوسها هدللت أ ظاظُت في ظلعت الاظدثماس واإلالاولت في مصب اهخمام ػالبي اإلاعلىماث الاكخصادًت أفشادها. ٍو

والاحخماعُت والجؼشافُت. ئال أهه مً ألاظاس ي جدذًذ ئظتراجُجُت لخيعُم وشاغ هزه الهُئاث ودعم جذخالتها على 

 اإلاعخىي اللىمي، ؤلاكلُمي والعالمي.

حعخبر هزه اإلاإظعاث ظالح رو خذًً، ًخمثل الخذ ألاٌو في وىجها ت:  . شبياث البىون واإلاؤسساث اإلااليت الدولي1.1.1

م شبىت الىواالث التي جدىصها ، مما ٌعاعذ في الخىفل باخخُاحاث الجمهىس اإلاخعذدة  مإظعاث مهُيلت لإلكلُم عً ػٍش

لُت. أما وجلُُم الخذماث اإلاخخلفت وبىاء كىاعذ وبىىن بُاهاث هائلت ًمىً اظخخذامها في جدذًذ الاظتراجُ جُاث الدعٍى

ع الزواء الاكخصادي والششاهت فيها ودعمها مادًا، ألامش الزي ٌعهل  ل مشاَس الخذ الثاوي فُخمثل في كذستها على جمٍى

 دخٌى أظىاق حذًذة وهعب صبائً أكل ما ًلاٌ عنهم أجهم مشبدىن للمإظعت.

لتركُت دعم ومخابعت الاظدثماساث بهذف جفعُل  عمذث الذولت ئلى ئوشاء ووالت. هيئاث دعم وجىميت الاسدثماز:  3.1.1

بالىوالت الىػىُت  6000ظُاظت الذولت في مُذان الاظدثماس ظمُذ ظابلا بىوالت دعم ومخابعت الاظدثماس واهؼالكا مً 

ت وباالظخلاللُت اإلاالُت، وهي مىطىعت  لخىمُت الاظدثماس وهي مإظعت عمىمُت راث ػابع ئداسي جخمخع بالصخصُت اإلاعىٍى

ع و اجخار كشاس مىذ اإلاىافع اإلاىصىص عليها في  جدذ وصاًت سئاظت الخيىمت. جىدصش مهمت هزه الىوالت في جلُُم اإلاشاَس

ً في مخخلف  كاهىن جشكُت الاظدثماساث. هما هذف اإلاششع مً خالٌ ئوشائها ئلى جلذًم اإلاعاعذة الفعلُت للمعدثمٍش

ت. عهم الاظدثماٍس  مشاخل ئهجاص مشاَس

ت للذولت اث دعم وجىميت الاسدثماز:  . هيئ3.1.1  جخمثل اإلاهمت ألاظاظُت للمصالح ؤلاخصائُت، الجبائُت واإلاالُت والخجاٍس

ت ججاه معخخذمي اإلاعلىماث الاكخصادًت والاحخماعُت. هما ان ول  في اللُام بدمالث ئعالمُت جخمحز بالجذًت والاظخمشاٍس

اهمت في ئعذاد مثل هزه اليشاػاث وئًصالها ئلى حمهىس الؼلبت مً ألاظاجزة والباخثحن والصخفُحن مؼالبحن باإلاع

ً أفشاد هزه اإلاصالح في مجاٌ الزواء الاكخصادي وئداسة اإلاعشفت  اإلاخمذسظحن واإلاماسظحن. ئال أن ألامش اإلاهم هى جيٍى

 وأهـمت اإلاعلىماث، واظخخذام الىفاءاث في وافت مشاخل ئداسة الشإون العامت. 

II - :الخالصت  
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 :الخالُت الىخائج جم الخىصل ئلى ظبم خالٌ ما مً

 اإلاعلىماث، حمع ) الاكخصادًت اإلاعلىماث ئهخاج على مشاهض حعمل عذة ٌشمل والزي الىػني اإلاعلىماث هـام ٌعخبر -

نها،  الالصمت مً احل اجخار باإلاعلىماث مخخلف اإلاىـماث ًمذ الزي الشئِس ي وششها(، اإلاصذس معالجتها، جخٍض

 ث.اللشاسا مخخلف

في اإلاىـماث وجدعحن  الاكخصادي الزواء ملىماث جثمحن هدى أظاظُت خؼىة الىػني اإلاعلىماث هـام ٌعخبر -

 جىافعُتها.

 اإلاعلىماث حمع شأجها مً التي والخىىىلىحُاث الخؼبُلاث مً مجمىعت ٌشمل هـام هى الاكخصادي الزواء -

 الخماًت ؤلاظتراجُجُت، الُلـت في جخمثل أظاظُت عىاصش زالر مً ًخيىن  وهى اللشاساث، الجخار ووششها وجدلُلها

 والخأزحر.

مىنها التهذًذاث مً اإلاىـمت خماًت في ٌعاهم وىهه بالؼت أهمُت الاكخصادي الزواء ًىدس ي -  الفشص معشفت مً ٍو

 جىافعُتها على اًجابا ًىعىغ الزي ألامش العىق، كىاعذ مع جخىُف أن بىاظؼخه حعخؼُع هما واكخىاصها،

ش وؤلابذاع، أداة ٌعخبر هما أهذافها، وجدلُم  جدذ مخاخت معشفُت وظُلت أكىي  ٌعخبر الاكخصادي فالزواء للخؼٍى

 اإلاىـمت. جصشف

 الاكخصادًت. للمإظعاث الخىافعُت اللذسة لخدعحن أظاظُا مذخال الاكخصادي الزواء مفهىم ٌعخبر -

 الاكخصادي، الزواء مجاٌ في وعبُا ا جأخش حعشف خُث والخىافس ي الخىىىلىجي معخىاها جأخش مً الجضائش حعاوي -

ش البدث وهلص اإلاعلىماجُت الثلافت وػُاب الخىىىلىجي اإلاعخىي  جذوي ئلى ئطافت  اإلاىـماث أػلب لذي والخؼٍى

ت،  اإلاجاالث. مخخلف في هلص اإلاعلىماث مشيل مً حعاوي هما الجضائٍش

ض كصذ - ت الذولت مً وسػبت الجضائش في الاكخصادي الزواء حعٍض  كامذ فلذ اإلاعلىماث هلص مشيل خل في الجضائٍش

 مخخلف ئلى اإلاعلىماث جذفم جظمً معلىماجُت مشاهض عذة خالٌ مً الاكخصادًت للمعلىماث وػني هـام باوشاء

 الاكخصادًحن. اإلاخعاملحن

 الزواء جشظُخ هدى ؤلاحشاءاث ومً أحل جثمحن ملىماث الزواء الاكخصادي كامذ الجضائش بمجمىعت مً -

 أجها هما مجاالث، عذة في وحعاعذها اإلاىـماث هزه جذعم أن شأجها مً ومعلىماث مً مضاًا هجىفش  إلاا الاكخصادي

ت اإلاىـماث جأهُل في حعاهم  .العاإلاُت ألاظىاق في جىافعُتها وجدعحن الجضائٍش

 ؤلاخاالث واإلاساجع :  -

خ ، هذوة وػىُت خٌى جؼبُلاث رواء ألاعماٌ، الىوالت العشبُت العىسٍت لألهباء ،(6000)،الذسدسي .0 على اإلاىكع الالىترووي ، 6002  الاػالعجاٍس

 7 http://www.sana.sy/ara. 

( في IDSCالجضائش و)في  (ONS,CERISTهـام للمعلىماث الىػني هأداة لذعم الشفافُت وجششُذ اللشاس مع جدلُل ملاسن ٌ) ،(6002) ،خعحن سخُم. 6

 حامعت الجضائش، الجضائش. ،اإلالخلى الذولي خٌى الشفافُت وهجاعت ألاداء لإلهذماج الفعلي في الاكخصاد العالمي، مصش

ش7 واكعه وآفاكه في الجضائش ،(6002)،سطا جحر. 2  لىترووي7 على اإلاىكع الا ،دوس الزواء الاكخصادي في ئسظاء آلُاث الخىم الشاشذ مً خالٌ البدث والخؼٍى

http://www.csla.dz. 
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I- : ثمهيد 

ّشزززززززززرة نمتّوّزززززززززةن بأن ززززززززز ي  نب ت ّشززززززززز  ن   ن  ت ززززززززز ة ن فتززززززززز فينبت زززززززززمين ززززززززز ن  ت زززززززززة ن   زززززززززة   نتتمّيزززززززززان بأن

ةتف ززززززززز ن زززززززززثن  تزززززززززة ن   ّ ززززززززز ن  ّتمزززززززززةك ن  ةك ززززززززز ن ززززززززز ن  ر  ّزززززززززةن زززززززززثن  ززززززززز بأين رززززززززز ن أّوّزززززززززةن بأنتمةكّ ززززززززز نبتم زززززززززصنصصزززززززززمةن ن

 ن  فتزززززززززززززةفن ززززززززززززز  ن  ززززززززززززز بأن
ّ
 تبززززززززززززز ن  ّتمزززززززززززززةك ن  جزززززززززززززة نقشةبزززززززززززززا ن  ممززززززززززززز نمة  صزززززززززززززم ن  مرززززززززززززز ن بأن  م  ززززززززززززز نت ة مزززززززززززززةينبظززززززززززززز 

ن
ت

 ّ زززززززززززة ك  نأ ززززززززززز ن      ززززززززززز نقشةشزززززززززززّر ن   ززززززززززز نشزززززززززززةع  ّةنعنززززززززززز ن   صزززززززززززة ن  ززززززززززز نب عتمة  زززززززززززةنعنززززززززززز نشرةشزززززززززززة نتممرززززززززززز ن 

  تا ي  ن  ن  تمةك .

II-  جنوب شزق آسيا " اثدادآلاسيان"ثكحل نشأة وثطور: 

ّشززززززززززززززرة نمم  زززززززززززززز ن عزززززززززززززز  نمزززززززززززززززة    نمتززززززززززززززةك  ن ب  ززززززززززززززصن مزززززززززززززز  ن ززززززززززززززثن    زززززززززززززززينن1967أب نن08أصعزززززززززززززز بنك م زززززززززززززز ن

زززززززون زززززززز ن زززززززةبكن    زززززززبنأ ززززززززمجبن  ة م ززززززز ن ّزززززززت نأ  زززززززز ن  ّصرةبزززززززا ن    اززززززز ن  ززززززز ن  عززززززززر   ن ززززززز ن مززززززز  نظززززززززة ن شزززززززرةين يززززززز نأ
ّ
 

ينبضزززززززززّمبن  ة م ززززززززز ن ززززززززز ن  م  يززززززززز ن مزززززززززضن)شرةشزززززززززّرةين  ت زززززززززة ّيةينأ مّرزززززززززةنب  ةفّرزززززززززةن(فزززززززززت   نمة ت زززززززززةب ن ززززززززز ن مزززززززززة  نأبشززززززززز ن

ن1984 بأنهزززززززز ن ة يايزززززززززةينأ  ب لصززززززززرةينشزززززززززم ةف ك ين  ف مزززززززززي نبتةي مزززززززز  ين ززززززززز ن   زززززززززّمبن   ّززززززززةن ززززززززز ن زززززززززثنمةب ززززززززة ن ززززززززز ن زززززززززة ف ن

                                                           
 .نkadfaw@gmail.comيميل: : ؤلا فوسي قادري  *

 نملخص:
ّشرة ن م   ةن ةج ةن تمةك ن    ة ن   ر  ن مم ع ن ثن   بأن  مة ر نبت  منتمةب ن تمةشك ن   م ن   ر  ن    ت تب نك م  ن

 بأن  ة م  ن  عت  ينب    نعن ن  ة  ن ثن  تمةيمة ن  ت ة ي نب  صرةشر نب  تمةعر نب ة  ن   صة ة ن   ة ر نب   ي ر نمي ن
  ظ ن ع  نتتشلصرةن شت ةعبنأ نتتجصضنطة  اةن ج ن  ز  ن ثن  ت ةب ن  ن  مة  ن   ت ف نبتصة نعم ر ن  تممر ن  ت ة ي ن

 .ب  ت  من  تمة  نبتتفة ىن  مةزعة نب ض ة مة نق مر ن  ن  م   
 . ت ة ي تممر ن   ن  ر  ؛    ة ن  ن ة ؛  تمةك ن   مةطقننّشرة ؛ن اإلافحاح:الكلمات 

 .O1؛ F15 ؛JEL: F130تصنيف 

Abstract:  
     The ASEAN Association is a successful model for the regional integration experiences of a group of 
developing countries and provides a coherent experience for joint regional action, which despite economic, 
political and social differences, especially ethnic and religious divisions between the countries of the 
Association at the moment of the founding declaration, was able to sense its path towards more cooperation in 
various fields and speed up the process Economic development and social progress and avoiding security 
conflicts and unrest in the region. 

Keywords: ASEAN; Free Trade Zones; Regional Integration; Economic Development 

Jel Classification Codes: F130 ; F15 ; O1. 
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ينبت تبزززززززززز ن ة يايززززززززززةن ززززززززززثن1999أفة زززززززززز نن30بأ يزززززززززز  ن مم  يززززززززززةن زززززززززز نن1997ين ببسنب رممززززززززززةكن زززززززززز نن1995نبفر مززززززززززةمن زززززززززز ن    رزززززززززز 

ززززززززنعنززززززز ن  ت زززززززةب ن  ت زززززززة  ن   ر ززززززز نفرمزززززززةنمزززززززي ن  ززززززز بأنقع زززززززة ين ززززززز ن
ّ
ة  أ ززززززز ن  تجمصزززززززي ن اززززززز  ن  تكّتززززززز ن  ززززززز  نمززززززز أنين

رززززززززز نشرةشززززززززة نبطمرززززززززز ن مززززززززةأنت  رززززززززز نشرةشززززززززة ن  ت ززززززززز ر ينتجة ززززززززةن  تمزززززززززةك ن  مر رزززززززز نعنززززززززز نأشززززززززةسن ززززززززز    نشزززززززز  ر نبتمف

زززززززززز ي  ن   زززززززززز ن   ززززززززززبن ّززززززززززةن ظززززززززززة ن   مةيزززززززززز ن
ّ

إل زززززززززز أن  زززززززززز  ك   نب مةيزززززززززز ن   ززززززززززمةعة ن  مةظززززززززززا ن ة زززززززززز ن  زززززززززز نقضززززززززززة كن  ع

ت ّ  ززززززززز ن ت ة  زززززززززةنبأبكبزززززززززةن تمزززززززززة ن زززززززززة ك  نت زززززززززصن  ززززززززز بأ.
ن
 م ززززززززز ن زززززززززثنطزززززززززة ن  ززززززززز بأن  

ن
)عمززززززززز ن    زززززززززة  نك رززززززززز  ;نعنززززززززز  نن  

 (2009 ة ف ين

تزززززززززز ن  نأ ن   ة ززززززززز ن  صرةبززززززززززا نبق  ززززززززز نمزززززززززز أنمزززززززززة ظا كن صزززززززززز  نمزززززززززة ة  ن ززززززززززثنأ ن  ة م ززززززززز ن ة ززززززززززبن  ت زززززززززة ي نمج

  ت زززززززز ك  ن  صرةشززززززززر ن   زززززززز نعة ززززززززة ّةن زززززززز  ن  زززززززز بأن زززززززز نم  يزززززززز نشززززززززم ر رة ن   ززززززززة ن  ة ززززززززا ن تمززززززززة  ن   زززززززز  ن   صززززززززكة  ن

  فر مة رزززززززززز ن  زززززززززز ن زب ززززززززززةن كمم  يززززززززززةين يزززززززززز ن ة زززززززززز ن ازززززززززز كن ج ب يزززززززززز ن  ت   زززززززززز ن   صززززززززززكة نق ة  زززززززززز ن زززززززززز ن  م  زززززززززز ين زززززززززز  ن

  ة م ززززززززز ن  بززززززززز  نعزززززززززثن ززززززززز  ن   زززززززززة نمزززززززززي ن   ة ززززززززز ن  صرةبزززززززززا نن   ة ززززززززز ن  ت زززززززززة  ينف نززززززززز ن زززززززززة  نأ ززززززززز   نب مزززززززززة  ن

 صزززززززت ىنق ززززززز   نك زززززززز نعنززززززز نأ مرززززززز ن  ت زززززززةب ن  ت زززززززة  نفرمزززززززةنمزززززززي ن بأن  ة م ززززززز نأ زززززززةنعنززززززز ن صزززززززت ىن  مزززززززة  نف ززززززز ن

 .أمةز نأ مر ن   عةكن  ص منب شت ة كن  ن  م   

ّشززززززززززرة ن مظمزززززززززز ن   رمرزززززززززز ن جزززززززززز ب  ن  ف ة رزززززززززز   يزززززززززز نأ نأ زززززززززز  نطة  اززززززززززةن   زززززززززز  ن جزززززززززز نتج رززززززززززقن ز زززززززززز نن  زززززززززبن

مج ززززززز كننن1976 زززززززثن  ف ة رززززززز نعنززززززز ن  صزززززززت  ي ن   ر ززززززز نب  ززززززز بي ينب ززززززز ن زززززززةنتج زززززززقن ززززززز ن  تمزززززززة نمزززززززةي نمت  ب لصزززززززرةنعزززززززةمن

ب ززززززززززززز نن–  ف مززززززززززززي ينتةي  زززززززززززز ينشززززززززززززم ةف ك ينأ  ب لصززززززززززززرةن ة يايززززززززززززةنن–كؤشززززززززززززة ن بأنب    ززززززززززززة ن  زززززززززززز بأن   مززززززززززززضن   شصزززززززززززز ن

 رزززززززززز نظزززززززززز  ن زززززززززز   ن  تمةعززززززززززة ن   زززززززززز نتجزززززززززز أن زززززززززز نتززززززززززةك  ن  ة م زززززززززز نف زززززززززز نفةضززززززززززبنن1977  تمززززززززززة ن   ززززززززززةص ن زززززززززز نعززززززززززةمن

    زززززززززةيةن  صرةشزززززززززر نبنق مرززززززززز ن فصزززززززززاةينب زززززززززثن مزززززززززةنأ ززززززززز  ن  ة م ززززززززز نعنززززززززز نعةت ازززززززززةن صزززززززززت  نتمزززززززززةبزنبن    اززززززززز ن زززززززززةنمزززززززززي ن

أع زززززززززززززةتّةن زززززززززززززثنتمة  زززززززززززززة نب تفزززززززززززززة نعنززززززززززززز نعززززززززززززز  ن مزززززززززززززة  نتعززززززززززززز  ن  ت  ازززززززززززززة ن   ة ززززززززززززز ن  صرةشززززززززززززز ن   ةك رززززززززززززز ن ززززززززززززز بأن

 ن.  ة م  

  يزززززززززز ن   صزززززززززز ر رة ن ززززززززززثن   ززززززززززة ن  ة ززززززززززا ن تماززززززززززبن  ة م زززززززززز ن يزززززززززز ن صعززززززززززة نظززززززززززمك ن ة  زززززززززز ن ززززززززززثن   شصززززززززززة ن زززززززززز نم

ف ززززززز نعزززززززثنتززززززز عر ن     زززززززة ن  ت زززززززة ي نب    ةفرززززززز نعنززززززز ن عززززززز  نشزززززززم ةف ك نعنززززززز ن  مجززززززز ن  ززززززز  ن   ازززززززةنأ بززززززز نأ زززززززة ر ن

ن زززززززز نعززززززززةمن
 
تمززززززززةك ن   ززززززززة ن زززززززز بأنتزززززززز ن  ت  رزززززززز نإلصعززززززززة ن م  زززززززز ن  ن(2007) زززززززز فن  زززززززز يثينني1992   ززززززززة  ن   ة زززززززز ن ز  ززززززززةك 

  ن    ززززززز أنمة ت ة فززززززز ن   مة رززززززز ن يززززززز ن زززززززفةنمة ة ززززززز ينب ززززززز   نأ ززززززز  فاةنمجرززززززز نتعزززززززم نتجة زززززززةن  تمززززززززةك ن ّزززززززّشزززززززرة ين

ّشززززززززرة نب زززززززز  ن يزززززززز ن شزززززززز ةكن   زززززززز   زن يززززززز ن   مة رزززززززز نب زززززززز  ن شزززززززز  مةك  نق م رزززززززز ينتكررززززززززين  ة م زززززززز ن  ززززززز ن م  زززززززز ن

   نقبضة ن  ت ة ي ن   ب ر ين

نشززززززززززززم ن يزززززززززززز ن ة زززززززززززز ن  ت ززززززززززززةب ن
 
ن ميزززززززززززز  

 
عمزززززززززززز  ةنن2000  ت ززززززززززززة  نظززززززززززززا ن  ت ززززززززززززةب ن  صرةبززززززززززززا نبق  زززززززززززز نت زززززززززززز ك 

 زززززززززمةع نن:ع ززززززززز  ن  ة م ززززززززز نأ بززززززززز ن متززززززززز ىنأ  ززززززززز ن ززززززززز ن زززززززززةك ن شزززززززززرةنمتةي  ززززززززز نتززززززززز ن زززززززززثن   زززززززززون مة عززززززززز نعززززززززز  ن  زززززززززةيةن  ّزززززززززة

   زززززززززز  ك  نب   عززززززززززةكنقشزززززززززز   ن  م ب زززززززززز نب   ززززززززززة عة ن زززززززززز ن  جززززززززززر ن  اززززززززززة  ينب  ززززززززززةيةنأ ززززززززززةىن ت   زززززززززز نمة  ززززززززززة عة ن زززززززززز ن

  ززززززززززز ينبظزززززززززززةك بن ززززززززززز ن ززززززززززز  ن  متززززززززززز ىنمةإلضزززززززززززةف ن يززززززززززز ن بأن  ة م ززززززززززز ن بأنأ زززززززززززةىن ازززززززززززةن  تمة زززززززززززة نأ مرززززززززززز ن تشزززززززززززت   رةين  م

 نن. م  ين   ي ين  ام نب  ك ةن   م بر 

أ ززززززززززززززةنعززززززززززززززثنقع ززززززززززززززة ن   ززززززززززززززة ري نفزززززززززززززز  ن  ة م زززززززززززززز ن  رزززززززززززززز منمة  ززززززززززززززمةمنمة صززززززززززززززتة نبن ر ز  مزززززززززززززز  نب   ززززززززززززززي ني ززززززززززززززم ن

  ززززززززز نشززززززززز  ةين شزززززززززوّ  رةن    زززززززززونأ  ززززززززز ن زززززززززثن  رزززززززززةكنبشزززززززززم مة  نّشزززززززززرة نمززززززززز  صنأ بززززززززز ن م  ززززززززز نتمزززززززززةك ن زززززززززة ن ززززززززز ن   زززززززززة  نت

ين مزززززززززززةنتصززززززززززز  نك م ززززززززززز ن(2005)عفرفززززززززززز ينن  رززززززززززز  نصصزززززززززززم ينبتج زززززززززززقن   زززززززززززي نتمزززززززززززة  نتمةك زززززززززززةنيفززززززززززز  ن   رزززززززززززةكن ب كنشزززززززززززم  ة
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ين ززززززةن   زززززز نأوّززززززةن لصززززززبنتكتزززززز ن  ت ززززززة  ن   ززززززقن
 
ّشززززززرة ن زززززز  صن يزززززز ن عزززززز  ن  رةمززززززة نب  ك ززززززةن   م برزززززز ن    ززززززمةمن   ززززززة

ّشزززززززززر  ينب  مزززززززززةن  ززززززززز نتكزززززززززت ن فت  زززززززززةني مززززززززز ن ززززززززز نع ززززززززز  تون ب نأ زززززززززةىن زززززززززثن مززززززززز  نظزززززززززة ن ة ززززززززةنعنززززززززز ن بأن    مززززززززز  ن

ّشر     . شرةنب  ن ةنيما ن  ص ر ن ي ن تصة ن  ة ن   ن  تكت ن  ت ة  ن

III- مبادئ وأهداف آلاسيان: 

   ززززززززززز ن ة زززززززززززبنع  ّزززززززززززةن  ة م ززززززززززز ينفززززززززززز  ن  ة ززززززززززز  ن  ّ ززززززززززز    نب  ت زززززززززززةب ن     ززززززززززز ن ززززززززززز ن ّمززززززززززز نناإلاباااااااااااادئفرمزززززززززززةني زززززززززززّ ن

م  ززززززززز  ن ززززززززز ن  يمززززززززز نمزززززززززةي نق  ب لصزززززززززّر ن ززززززززز ن  ة 
ن
 ززززززززز نبضززززززززز بن  مزززززززززة  ن   ززززززززز نتجكززززززززز ن     زززززززززة نن1976فرفزززززززززة نن24 م ززززززززز ن  

 (1995) ة يننمي ن   بأنقع ة نب    نتم  بن  :

 .  ع من ع  ن    ىن   ةك ر ن  ت   ن  ن ة عة ن  م   نب  اةن  ن طةكن  ة م 

  تمة أن  صرة  نب  ا   ن   طمر ن
ن
  مر ن   بأنقع ة ين  ت  من  

 . ت  من شت  أنب  ص   ن   رمر   

  قن ّ ن ب  ن  نتصري نظ بوّةن      ر ن ب نت   نأطة  ن ةك ّر نأبنمةق ن   بأنقع ة ي -

ت ة   نم ةن نش رم ي -
ن
مكثنأ نت عتنمي نقطة  ن     ن ة   ن    فة نب  نا عة ن    نين

 ي  ّت ن نعثن  وّ ي نب شت مةأن      -

 .  ت ةب ن  فّ ةأنمي ن ن ت ين  ّ بأنقع ة  -

 :  ة م  ن مةنين نأهداف مةن ّ  ن ع  نمة    ن

عزززززززززززت   ن -
ن
تصززززززززززةق ن   مزززززززززز ن  ت ززززززززززة  نب  ت زززززززززز من  تمزززززززززززة  نب    ززززززززززة  ن زززززززززز ن  م  زززززززززز نعزززززززززززثنطة ززززززززززقنمزززززززززز أن   ازززززززززز ن  

 بتش ر ن  ت ةب ن   ا  نمي ن   بأنقع ة ي

 ةيت ز زن   ك شة ن  أن   ر ن م  نظة ن شر -

    فةظنعن ن ك  نعة ر ن ثن  ت ةب ن يمةب ن  ن  مظمة ن   ب ّر نب   رمّر ي -

صةع   ن  ن مةأن  ت ك  ينب  مج ثن   مر نب  امر نب  ت مّر  -
ن
 .تمة أن  

رمّرززززززززي نب  زززززززصن زززززززثن زززززززز أن  تززززززز  من   مة ززززززز ن ززززززز ن  م  زززززززز نبت مرزززززززقن   زززززززة   ن زززززززز ن تشززززززز ر ن  ّصززززززز منب شزززززززت ة كن   -

 .ر نب  تا منمممة  ن ر ة نق  ن  تج       ة ن  مر 

ّشزززززززززززرة نيج زززززززززززقنعززززززززززز  نأ ززززززززززز   ن    ززززززززززز ن   زززززززززززة  ن شزززززززززززت  ترمر ن    يزززززززززززة ن مةإلضزززززززززززةف ن يززززززززززز نأ ن صعزززززززززززة نك م ززززززززززز ن

 (STOCKES & AHO, A996)ينب    ن ثنأمةز ةن:(1994جم  ين )ن  تج  

 . ن  ن  مم  ّ      ن ثن ف  ن   عةكن  ت ة  ن  رةمةص ن

 عززززززززززر عر ن زززززززززز ن جةب زززززززززز ن ت   ززززززززززقنفر مززززززززززةمنب تجززززززززززة ن  صزززززززززز فر  نفرمززززززززززةنعززززززززززة ن ر ازززززززززز ن صرةشزززززززززز ن  ززززززززززةكن  مزززززززززز كن  

     ةكن)  ت   ق(.

 ع ن  ت ة  ن   ر  نمي ن   بأن     ر نب    ي  نعب ن ش  مةك  ن  عت   نب  ت ةب ن  ت ة  .ن  

 ّشصززززززززز ن اززززززززز  ن  ة م ززززززززز ن ززززززززز نتجززززززززز  نأ ززززززززز  فةن زززززززززة ج ن  
ن
ت ة ززززززززز ن  ت زززززززززة  ين    زززززززززلنأ ن  ززززززززز بأن   مصززززززززز ن  

بف زززززززز بن من ززززززززةنت ةب رززززززززةن مززززززززةن زززززززز نتجزززززززز  ن زززززززز ب نز مرززززززززةن جزززززززز   ن تمصززززززززر ن ة  زززززززز ن  ّت ة زززززززز نب  ززززززززصن صزززززززز  نأ ن  ازززززززز  ن
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زززززززةب نبتززززززز ن صعزززززززة ن
ّ
قشةبزززززززا ن  ززززززز  نأصعززززززز بن زززززززثنأ  زززززززون زززززززة نشرةشزززززززّرةنمة ّ ك ززززززز نقبيززززززز ين ززززززز نت ززززززز ك ن  فزززززززة ر نمت ّيززززززز ن  ظ

 بن   ىن  ّ عة ة نق 
ّ
 .شةشّر ن  ّت ة  ن  ت ة  ن  ن م  نظة ن شرةك م  ن  تمةك ن   ّة ن    نظ 

IV- آلاسيان رابطة ثكحل أهمية: 

 (1995) ة يننيمكثنت  ر نأ  ن    ظة ن    نت ب نعثنأ مر ن  ة م  ن ثن  أن ةنين :

 ّشزززززززززززر  ني مزززززززززززة لن ززززززززززز ن     زززززززززززة ن  ت زززززززززززة ي ن   ب رززززززززززز ينبعنززززززززززز نق ززززززززززز ن مززززززززززز ن  مززززززززززز ن   صززززززززززز ر رة ن زززززززززززثن   ززززززززززز بكن

أينمززززززز نيزززززززةج ن   بززززززز   نب  ج  ززززززز  ن.م.ةمزززززززة نتم ززززززز نأ بززززززز ن زززززززةص نعمززززززز  ن  ت زززززززة  ن ززززززز ن   زززززززة  ن  ززززززز ن  ززززززز فة رن.   زززززززة ن  ة زززززززا 

فم ززززززز   ن  ممززززززز ن   ة رززززززز نن.أ ني ززززززز  ن   زززززززة ن   زززززززة  نب   عزززززززة ثن ززززززز ن زززززززة ن شزززززززرةنم رزززززززة  ن  رةمزززززززة نأبن   زززززززي نأبن  ت ّمزززززززة

 ن  ة زززززززا ن  يززززززز ن  رززززززز نعنززززززز ن ن عزززززززا  ةن   مززززززز  ن   زززززززر  ن مززززززز ن   ززززززز ن   صززززززز ر رة ن زززززززثن   زززززززة  ززززززز  ن%8ن   ززززززز ن نت ززززززز نعزززززززث

   ززززززز  ن ززززززز  ن   مززززززز  نب  ت  زززززززون  ة ززززززز ن ة   ززززززز ن ززززززز ن  ت زززززززة ن   زززززززة   ينب  كتزززززززون  تا يززززززز  نعنززززززز ن  ززززززز ن بكن تمزززززززة  ن ززززززز ن

 .     ة ن  ت ة ي ن   ب ر 

 ّشزززززززززززززر   ن ززززززززززززز نضززززززززززززز  ن  تززززززززززززز  فنق ة  ززززززززززززز ن  ززززززززززززز  نطزززززززززززززةفن ززززززززززززز ن  ززززززززززززز نن" متززززززززززززز ىن  فززززززززززززز س" تصزززززززززززززة ن  زززززززززززززة ن   زززززززززززززةب ن

ن10أنإل ة ززززززززززز ن م  ززززززززززز نتمزززززززززززةك ن زززززززززززة ن ززززززززززز ن بأن م  ززززززززززز ن  عزززززززززززة نقبشززززززززززز ن ززززززززززز ن  ززززززززززز  ن.م. مةشزززززززززززت    ن  زززززززززززن2003 ززززززززززز   

 .شم   

 ّشزززززززرة ن يززززززز ن شزززززززة  ن ززززززز نتف رززززززز ن م  ززززززز ن  تمزززززززةك ن   زززززززة نمر ّزززززززةن ززززززز نضززززززز  ن تفزززززززة ن  ب ززززززز ن ززززززز نن34تتمزززززززون بأنك م ززززززز ن

بأنعنززززززززز ن  ة ززززززززز ن م  ززززززززز نتمزززززززززةك ن زززززززززة نمزززززززززي نق زززززززززة كرتي ينبتة ززززززززز ن  زززززززززةب ن  ززززززززز ن2001 مززززززززز ن مرزززززززززصن  كم يززززززززز ن ززززززززز نأفة ززززززززز ن

ّشزززززززززرة ن زززززززززثن ززززززززز  ن  تجزززززززززة نق ة  ززززززززز ن يززززززززز نأ ن م  ززززززززز ن  تمزززززززززةك ن   زززززززززة نق ة كرززززززززز نت زززززززززرقن   مزززززززززة نعنززززززززز ن قع زززززززززة ن ززززززززز ن

نيج ن ثن   أن متمة ّةن ي نأ ة  ةن   م بر نب  عمة ر 
 
ّشر   نبت  قن مة ةن  ت ة يةن  ةية   . بأن   ةك ن

 ّشزززززززززرة نأ بززززززززز نتممزززززززززز  ن  ت زززززززززة  ن ززززززززز ن   زززززززززة  نمتشزززززززززة ن ززززززززززثنتم ززززززززز ن م  ززززززززز ن  تمزززززززززةك ن   زززززززززة ن   زززززززززز ن ززززززززز ب نك م ززززززززز ن

ن زززززززز نتج رززززززززقنبفزززززززز ك  ن  ت ززززززززة ي ن بزززززززز ىن ززززززززثن زززززززز أنت فززززززززر ن
 
ز ب ززززززز نعزززززززز  ن  صززززززززوّ كي ينب زززززززز نق ززززززززةن  زززززززز  ن صززززززززا ن  يزززززززز  

  ت زززززززة ريينبقصزززززززا ن ة ززززززز ن  ت ززززززززةأن  صززززززز  نبقرززززززز ةفن   زززززززز ن  م  ززززززز نب ز ززززززز نمة تزززززززةي ن ززززززززثن ززززززز ك ّةن  تمةفصزززززززر ن   زززززززز ن

ّشززززززززرة نب ةك ززززززززوينمزززززززز ن  نفززززززززت ن  مززززززززة نأ زززززززز ةمنع زززززززز   ن زززززززز ن ززززززززثن  رةمززززززززة نب  ك ززززززززةن   م برزززززززز ن  مززززززززةنيم زززززززز نع  زززززززز نتممزززززززز ن

مززززززززززةكز نعنزززززززززز نطة ززززززززززقنت شزززززززززز ن   ززززززززززة ن  تمززززززززززةك ن  مر رزززززززززز ن   زززززززززز ن  تكتزززززززززز ينب ج ززززززززززقنمزززززززززز  صن  ت   ززززززززززة ن   ة  زززززززززز نمززززززززززت ن   ززززززززززة ن

ّشر     .   ة  نب   عة ثن  ن ة ن   ةك ن

   ّشزززززززرة نب  زززززززز  ن زززززززثن  كتزززززززز ن  ت زززززززة ي نب  تمةك ززززززز ن  زززززززز  ة ن ززززززز ن   ززززززززة  نفمزززززززثن زززززززز أن  ززززززز نأ زززززززمجبنك م زززززززز ن بأن

ّشززززززززززرة ن     ززززززززز يثن  ةضزززززززززري ن   ززززززززززبن  ززززززززز بأن   مزززززززززضن   شصزززززززززز ن  ة م ززززززززز ن مزززززززززز  ن  ت زززززززززة يةن ميززززززززز  ن رزززززززززز نت تبززززززززز ن بأن

 ززززززززززززثنتمززززززززززززةك نن%ن60 زززززززززززثنأ بزززززززززززز ن   ززززززززززز ك ثن   مززززززززززززضن  صززززززززززز  ن  زك عرزززززززززززز نعنززززززززززز نق زززززززززززز ن  نأ نتةي  ززززززززززز نبفر مززززززززززززةمنت ززززززززززز ك  ن

 زززززززززثنتمزززززززززةك ن   زززززززززةكن   ة رززززززززز ن يززززززززز نأ نقز ززززززززز نن%ن80أ  ززززززززز ن زززززززززثن   زززززززززة  ن زززززززززثنقكزنبت ززززززززز كنتةي  ززززززززز نب ة يايزززززززززةنبأ  ب لصزززززززززرةن

ّشزززززززززززر   نعزززززززززززةمن ّشزززززززززززرة ن رززززززززززز ن   فززززززززززز ن  ممززززززززززز ن  ت زززززززززززة  نن1997  ة رززززززززززز ن ب ازززززززززززبنضزززززززززززةب ن ةشزززززززززززم ن  ت زززززززززززة ية ن

ن1997 ززززززززززززثن ممزززززززززززز ن شزززززززززززز  مةك  ن  ت ف زززززززززززز نعنزززززززززززز ن شززززززززززززرةنب  ززززززززززززصن رزززززززززززز نعززززززززززززةمنن%ن60ف زززززززززززز ن ة ززززززززززززبن  ة م زززززززززززز نتصززززززززززززت   ن

ّشززززززززرة ن عتبزززززززز  ن زززززززز أنف زززززززز نن%ن20 يززززززز ننبتة   زززززززبن زززززززز  ن   صززززززززم   زززززززز ن    ززززززززبن  زززززززة  ثنب ززززززززثنق مرزززززززز ن   ززززززز أنأ ن بأن

ّشززززززززرة نت زززززززز كننننن30 عة زززززززةن ززززززززثنب    زززززززةن  نزززززززز ن مظمزززززززز ن   رمرززززززز ن زززززززز بأن ة رزززززززز ين ززززززز ن ززززززززي ن رمززززززز ن  تمززززززززةك ن  مر رزززززززز ن ززززززز بأن

 نن. ثن  تمةك ن  مر ر ن ي ن  تمةك ن   ةك ر ن% 22  رةكن ب كنب  ن ةنيم  نصصم نن166.1مزن
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ينتت زززززززززززمثنت  ززززززززززز ن  ة م ززززززززززز ن  نت ززززززززززز  ن م  ززززززززززز نشززززززززززز منب ة ززززززززززز نب رزززززززززززة ن2020  ة م ززززززززززز ن  زززززززززززةمننأ زززززززززززةنعزززززززززززثنكؤ ززززززززززز 

تزززززززززززبأنف ّزززززززززززةنأشزززززززززززمة ن   ززززززززززة  نبتجززززززززززز ن    فزززززززززززة نمزززززززززززة  ة ن  صزززززززززز مر ينتصزززززززززززة  نف ّزززززززززززةن  زززززززززز  ك ن   عزززززززززززة  نب   مر رززززززززززز ن ززززززززززز ن

ت ة ززززززز ن  تممرززززززز نب  ةفة رززززززز ن   مرززززززز نب ممبززززززز نتصززززززز   ن   يم ة طرززززززز نبأ نتتجززززززز أن يززززززز ن عزززززززةك  ن ززززززز ن  تممرززززززز نتم ززززززز  نعنززززززز ن

أب زززززززززقن   ززززززززز ن   زززززززززر نبتج رززززززززززقن  ززززززززز  ة نأ زززززززززت نبت ة زززززززززز ن  ت زززززززززة  ني زززززززززرقن  فمززززززززز  نمززززززززززي ن صزززززززززت  ة ن  تممرززززززززز ن  زززززززززز بأن

ينبب ززززززززز  نتمةفصزززززززززر نعة رززززززززز 
 
بت اززززززززز  نمة  مززززززززز نعنززززززززز نن.قع زززززززززة ن ززززززززز ن  تت رززززززززز نعنززززززززز نم زززززززززة ن ظزززززززززةمن  تمزززززززززة أنعزززززززززة  نب مفتجزززززززززة

 ت ززززززززة ي ن    رزززززززز نب  ة رزززززززز ينبعنزززززززز نت ز زززززززززنتج رززززززززقن شززززززززت ة كن  ت ززززززززة  ن  كنزززززززز نب  ززززززززةي نمة  عززززززززةبكن زززززززز أن  صرةشززززززززة ن 

 (2004)  ةمينن:  ت ةب نب  ت ة  ن  ت ة يي نب  صن ثن  أ

ّشزززززززززرة ن  شززززززززز  مةكن   -  شزززززززززتكمةأن م  ززززززززز ن  تمزززززززززةك ن   زززززززززة نبتصزززززززززةق نتجة زززززززززةنتمزززززززززةك ن   ززززززززز  ة ين  ة ززززززززز ن م  ززززززززز ن

 ين2020بتجة ةنت فقنكأسن  ةأنمج  أنن2010مج  أن

ينتممرززززززززز نبت شزززززززززر ن  زززززززززةب م ن   رمرززززززززز ن   ةك رززززززززز ينت ز ززززززززززن ظزززززززززةمن  تمزززززززززةك نتك رزززززززززينبت شزززززززززر ن  زززززززززة ن  ت زززززززززةب    -

 . ت   نقطة  ينت ز زن بكن  ة نقعمةأن مجة ن  تممر 

ّشززززززززززرة ن      زززززززززز نأ ن ظزززززززززز ة ر ن   زززززززززز  نمززززززززززي ن  ت ززززززززززةب ن  ت ززززززززززة  نبت شزززززززززز ن عتمززززززززززة ن  تمززززززززززة أنمززززززززززي ن مم عزززززززززز ن

ّشززززززرة نب  ززززززةأ ن  صززززززة  ن زززززز نأ ن ززززززثن ازززززز نب  ززززززةيةنق ززززززثنبشرةشززززززتون ززززززثن ازززززز نأ ززززززةىن زززززز  ن زززززز ن  تجزززززز   ن  مززززززةكزن زززززز بأن

  تجصزززززززززثن ززززززززز ن  ت زززززززززةب ن  ت زززززززززة  نيزززززززززم كضنعنززززززززز ن  ت زززززززززةب ن  صرةبزززززززززا نبق  ززززززززز ننن  نأ ن ززززززززز  ن شزززززززززت تة ن ني  ززززززززز ن زززززززززون

 زززززززةن  ززززززززز ن ززززززز ن     ززززززز ن  نأ ن  زززززززةيةن  صرةشززززززز نبق زززززززثنتم زززززززلنق زززززززة ن ضزززززززةف ن يززززززز ن  زززززززر ن  صزززززززرة  نب  عزززززززةعةن   طمرززززززز ن

يّتمززززززززززز  نب    ززززززززززز  نعززززززززززز نأ ززززززززززز كنق زززززززززززثنأ  ززززززززززز ن زززززززززززثن   اززززززززززز نعنززززززززززز نت  ززززززززززز نشرةشزززززززززززة ن  ت زززززززززززة نن مزززززززززززةنأ ن ت ززززززززززز  ن   زززززززززززة ك 

 .ب  تممر 

V- مجاالت الحعاون بين الدول ألاعضاء في آلاسيان: 

 تم ص ن مة  ن  ت ةب ن   ة  نمي ن   بأنقع ة ن  ن  ة م  ن ي نت ةب ن  ت ة  نبت ةب نشرةبا ن مةنين :

 الحعاون الاقحصادي: .1

ّشززززززززززرة ن زززززززززز نمزززززززززز أن زززززززززز ن طززززززززززةكنضززززززززززرقنبن جزززززززززز ب ين  عززززززززززةطة نمززززززززززة ة  ن ززززززززززثنأ ن  ت  ززززززززززةب ن  ت ززززززززززة  نمززززززززززي ن بأن

 ت   ززززززززززز نمة  ززززززززززز   نبن   ة ززززززززززز نبن  م ززززززززززز نبنأ ازززززززززززز ن ت زززززززززززةأنبن  زك عززززززززززز نبن  صزززززززززززرة  نفج زززززززززززقن  ت زززززززززززةب نمرززززززززززز ّ ن  ترزززززززززززةط ن

 زززززززز  ، ن شززززززززر  ين  نأ ن  م  يزززززززز ن    ر رزززززززز نو رززززززززة ن  ت ززززززززةب ن  ت ززززززززة  ن ززززززززة  ن زززززززز ن    ززززززززبن  زززززززز  نع زززززززز  ن زززززززز ن مزززززززز ن

 ه :بنت نتعكر ن  ثن  ة نك لصر نن1976مةي "نم   ب لصرةنعةمن"

 ة   ن  تمةك ن  تف ر ر ن)   ب  نقبي نمة ةعةي (ن  P.T.AS. 

 عةبعة ن   مةعر ن) آلشرة (ن  A.I.P.S. 

 .      م   ن   مةعر ن   

  زززززززززززززز بأنب ززززززززززززز نعملززززززززززززززبن تفة رززززززززززززز نقبيزززززززززززززز نمم ززززززززززززز ن ة زززززززززززززز ن  تمززززززززززززززةك ن كف  ززززززززززززز نمززززززززززززززي ن بأن  م  ززززززززززززز ن)أ نمم زززززززززززززز ن

 (Seiji & Miguel, 1989) قع ة ن م   نتمةك ن ة ن     (ينبتكف بن   ة ر نب   ة   نمة ت ةب ن   مة  .

ّشززززززززززرة نعنزززززززززز نت زقزززززززززز ن ب زززززززززز نأع ززززززززززة ن   مزززززززززز ن   ّززززززززززةنببمززززززززززة نعنزززززززززز ن تفة ززززززززززة ن  تم زززززززززز ن تفززززززززززقنبزك  ن  ت ززززززززززة ن بأن

   عةبعة ن   مةعر نعن ن   بأنقع ة .ن
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  ت زززززززززززة نعنززززززززززز ن  عزززززززززززةبعة ن   تزززززززززززةك نفرمزززززززززززةنعززززززززززز  ن  ف مزززززززززززي ن   ززززززززززز ن شززززززززززز م  بنب فزززززززززززقنبزك  نن1977ب ززززززززززز نعزززززززززززةمن

ممعزززززززززةب ن  زززززززززةنإل تزززززززززة ن  ززززززززز ك ين مزززززززززةن يززززززززز  ن  ف مزززززززززي ن عزززززززززةبعاةن ة رززززززززز نب شززززززززز م  تونن1979  عزززززززززةب ن  ززززززززز  نأ يززززززززز نعزززززززززةمن

ّشرة نعةمن  .1982م ة  ن ت  ر ن  مجةسنبأ ةز نبزك  ن  ت ة ن

(ن متمززززززززةن زززززززز ن زززززززز ن   زززززززز ن ززززززززثن  فةبضززززززززة ين مززززززززةن50ةف ن)ببف ززززززززةن تفززززززززة نقف زززززززز ر ن  تمةك زززززززز ين تفززززززززقنعنزززززززز ن ضزززززززز

ب فزززززززقنبزك  ن  ت ززززززززة نعنزززززززز ن عفززززززززة ن ززززززز ن ززززززززف  نت زززززززز ن رموّززززززززةنعززززززززثن مصززززززز ن   ن ب كن ززززززززثن  ةشزززززززز من   مة رزززززززز ينبب زززززززز ن

ّشزززززززززززرة "ن  فةبضزززززززززززة ن ت ززززززززززز   ن   زززززززززززصن  زززززززززززة ي نب ززززززززززز بن ززززززززززز  ن   رمززززززززززز ن يززززززززززز نععزززززززززززة ن  يزززززززززززي نبب ززززززززززز ن  زززززززززززصن شززززززززززز م  بن"

ة رزززززززززز ينبفرمززززززززززةنيت  ززززززززززقنمة ت فر ززززززززززة ن   مة رزززززززززز نعنزززززززززز ن  متمززززززززززة ن يزززززززززز ن  زك عرزززززززززز نقطززززززززززة  ن   مةعرزززززززززز نمة فةبضززززززززززة ن   م

ن(نأ زززززززززززين مزززززززززززت .12 يززززززززززز ن)ن1983%ينف ززززززززززز نب ززززززززززز بنفة ززززززززززز  ن ززززززززززز  ن  متمزززززززززززة نعزززززززززززةمنن50   ززززززززززز ني ززززززززززز ن  ت فزززززززززززر نف ّزززززززززززةن يززززززززززز ن

 (1995) ة ين

 الحعاون السياس ي: .2

ّشزززززززرة ن  صرةبزززززززا ن رززززززز نك ززززززززن زززززززة  ن  ززززززز بأنقع زززززززة  ّشزززززززرة ننأ زززززززة ن زززززززةب ن   عزززززززت نب  ت ززززززز كنعنززززززز ن بكن  ززززززز ن

  ا    نعن ن ع ن  ت ةب ن  ت ة  نب   مة  نب  تمةك نأشةشةن ب ن   ة  ن ي ن  ع ب ن  صرةشر .ن

ّشزززززززرة ن  كزززززززثن ظزززززززة ن  ززززززز من   ة رززززززز ن  ف ززززززز نمزززززززي ن زززززززةن ززززززز نشرةبزززززززا نبن زززززززةن ززززززز ن  ت زززززززة  نعم رزززززززةينف ززززززز ن ضززززززز ةن

ة ن  م  ززززززز نبن ازززززززةن فاززززززز من م  ززززززز ن يززززززز ن   ززززززز سن ززززززز ن  صزززززززة  ن  صرةشزززززززر ن   ززززززز نمززززززز أ نمتت رززززززز نبزك  ن   ةك رززززززز نعنززززززز ن رززززززز

"نبنشزززر ةن ززز  ن  فاززز منZone of Peace, Freedom and Neutrality  صززز منبن   ة ززز نبن   رزززة ن"

(Zopfanنعنزززززززززززززز ن  تمززززززززززززززة ن  زززززززززززززز ز ك ن  ة  زززززززززززززز ن آلشززززززززززززززرة ن زززززززززززززز ن ززززززززززززززةكسن)ينبن زززززززززززززز  ن  تمززززززززززززززة نبزك  ن   ةك رزززززززززززززز ن زززززززززززززز ن1971

 ا ن  صززززززززز  ن يززززززززز ن  ززززززززز ن ززززززززز  ن  فاززززززززز من زززززززززز  ن زززززززززثنبشززززززززز  نبزك  ن   ةك رززززززززز ن يززززززززز ن  ززززززززز  كن عززززززززز  نعزززززززززثنعزززززززززز ن1971 ززززززززز فمب ن

  صرةشزززززززز ن  ةشززززززززمر ن  ة م ززززززززز ن مززززززززةنشززززززززز بن زززززززز ن طزززززززززةكنصعززززززززةطاةن  صرةبزززززززززا ن يزززززززز ن  زززززززززة  ن زززززززز  ك  ن ززززززززز ن   مةعزززززززز نقبكببرززززززززز ن

(ن ززززززززززززززززززز ن طزززززززززززززززززززةكن زززززززززززززززززززثن1977(نب مززززززززززززززززززز  نب  رةمزززززززززززززززززززة نب    يزززززززززززززززززززة ن  تجززززززززززززززززززز  ن)1975(نب ر ز  مززززززززززززززززززز  ن)1974(نب شززززززززززززززززززت   رةن)1972)

 ززززززز نمةإلظزززززززة  نعنززززززز ن   ززززززز  كن ززززززز ن ززززززز  ن زززززززثن   ززززززز ىن   ب رززززززز ينبن ززززززز ن  زززززززبن  ت صزززززززر ن رززززززز نتكفززززززز ن ززززززز نع ززززززز ن زززززززثن  ة م

ن ززززززززززز  ن   ززززززززززز  ك  ن    ززززززززززز ن ت ززززززززززز   ن زززززززززززثن  ت زززززززززززةب ن  تممززززززززززز  نبن  صزززززززززززةع   ن  فمرززززززززززز نب عزززززززززززةبعة نقمجزززززززززززةثنب  تمزززززززززززةك .

 (1995) ة   ين

ّشزززززززززرة ن ززززززززز ن  زززززززززصن  ززززززززز بكن  ت  زززززززززقنم  زززززززززر ن   نأ زززززززززونيمززززززززز كن   ززززززززز أنأ نأعظززززززززز نق ب كن  صرةشزززززززززر ن   ززززززززز ن   ّزززززززززةن

ّشززززززززرة نبن1978تفمززززززززة نعنزززززززز نأ ززززززززةن   زززززززززبن  فر مززززززززة  ن كمم  يززززززززةن زززززززز ن ززززززززة   نأبأن/ن  صززززززززمب نن زززززززز  يززززززززةن   مم   ين  نتجة ززززززززبن

أ   زززززززبن   ززززززززبن مزززززززةنب فزززززززبن يززززززز ن ززززززز  كن   زززززززي نضززززززز ن تجزززززززة ن  صززززززز فر  ن  ززززززز  نمززززززز أن   ززززززز  ن   ززززززززبينبنعنززززززز نأ زززززززةنتجة زززززززة ن

ت ة ززززززز نفر مزززززززةمنمة ص ززززززز ة ن زززززززثننّشزززززززرة نبن  ززززززز ع نق ة  ززززززز ن ازززززززةين ن زززززززبن ززززززز ن شت ززززززز  كن زززززززة ك  ن زززززززثن م زززززززضنق زززززززث

 مزززززززةنتمصززززززززكبنن1981 مم  يزززززززةينبن ة زززززززبن  رمزززززززز ن  زززززززصنع زززززززز ن ززززززز تمةن   ززززززز ن  تجزززززززز  ن ززززززز أن مم  يززززززززةن ززززززز ن ر  ززززززز ك نعززززززززةمن

 م ةبك ن   كن  فاة نقكب  ن  م   ن  ع  ن  كمم   .ن

مزززززززززززة ة  ن زززززززززززثنأ ن  ززززززززززز تمةن  تفززززززززززز ن يززززززززززز ن ززززززززززز بكنمرزززززززززززة ن تزززززززززززة  ن بنطزززززززززززة  نتززززززززززز فر  ن زززززززززززةفنعنززززززززززز ن  ت فرزززززززززززقنمزززززززززززي ن

ّشزززززززرة ن زززززززثن اززززززز نبن  ة ززززززز ن   زززززززي ن زززززززثن اززززززز نأ زززززززةىن رززززززز نأ ززززززز نعنززززززز نضزززززززةبك ن ص ززززززز ة ن   ززززززز   نق م رززززززز ن  ة  ززززززز ن

ّشزززززززززرة ن ززززززززز نتفتززززززززز ن  ن شزززززززززتمة ن ززززززززز أنع ززززززززز ن بن  زززززززززة  ن  ت ةمزززززززززة ن زززززززززة نتجزززززززززبن ظزززززززززة  نق ززززززززز ن  تجززززززززز  ين  نأ ن اززززززززز  ن

 ن زززززززة ن  ّزززززززةن عزززززززةب ن   مة لمزززززززة ن ززززززز نتم ززززززز نشرةشززززززز ن تمةشزززززززك ن ز  ن    زززززززر ينبن ززززززز نتم ززززززز ن  زززززززصن ززززززز نعززززززز  ن زززززززثن  زززززززة   



يازيد بالبل،  قادري فوزي، سليمان زواري فرحات

 
(01--84)ص.ص.   اجال نناق  اتجاار  ارحر منوذج رائد يف -رابطة دول جنوب شرق آسيا )اآلسيان(   ------

 

  2102سنة  20العدد  01/ اجمللد (JAEAS)جملة  أراء للدراسات االقتصادية واإلدارية  

 P-ISSN: 0172-8888 
08 

  ززززززززز  ن كتكززززززززززنعنززززززززز نب زززززززززينن1988  صززززززززز من  ززززززززز  ن   تزززززززززون  ة م ززززززززز ن ززززززززز ن  تمزززززززززة ن  صزززززززززم  ن)مزززززززززة    (ن ززززززززز نتمززززززززز زن/ني  رززززززززز ن

 طززززززز  ن  مزززززززةكنبن ص ززززززز ة ن   ززززززز   ن  فر مة رززززززز نعنززززززز ن   ززززززز ن ة  ززززززز نبن زززززززز نشززززززز فن  ف زززززززة  ن  كمم  يززززززز نعنززززززز ن زززززززة  تي نبن

 (1995) ة ينن ظة  ن بي .تعكر ن     ن  ت ة ر نبن  ة  ن  ت ةمة نعة  نتجبن

 يزززززززززززز ن صززززززززززززة   ن    ززززززززززززين  ة م زززززززززززز ن زززززززززززز نن18/04/1986 مززززززززززززةن عززززززززززززبن  ة م زززززززززززز ن مظمزززززززززززز ن بأنعزززززززززززز من  جرززززززززززززةزن زززززززززززز ن

 ا   زززززززززززةن  صززززززززززز   ن    زززززززززززر ن  كمم  يززززززززززز .نب  وّزززززززززززبنمززززززززززز   أن  ة م ززززززززززز ن ززززززززززز ن فةبضزززززززززززة ن مةظزززززززززززة ن ززززززززززز نفر مزززززززززززةمنب  ت  زززززززززززبن

   ن  تج  .تعكر ن م ضن بي نأعن ن ثن    ىن   ةكض ن ع  ن    ن مم  يةن  نق 

VI- ألاسيان رابطة لدول  الاقحصادية اإلاؤشزات أهم: 

تز يززززززززززززز ن  ززززززززززززز   ن  ممززززززززززززز ن  ت زززززززززززززة  ن ززززززززززززز ن بأنك م ززززززززززززز نقشزززززززززززززرة نب ز يزززززززززززززة ن صزززززززززززززة موّةن ززززززززززززز ن  تمزززززززززززززةك ن   ب رززززززززززززز ن

 (2004)  ةميننن  مة ر :يم  اةنتتميانعثن  ت ة ية ن

 .  مم ن  صةق ن  ن  متمة ن  زك عر  -

 .ر  كتفة ن     ن م ن  تة  -

 .     ن ةتف  ن  ن م نكأسن  ةأن  ة  نب   عة   -

 . كتفة ن م ن   ة ك  ن ثن  ص  ن   م   -

 .   فةسنصصم ن  تفةب ن  ن     أنب   فةسن     ن  ف ة -

 .ز ة  نصصم ن    ة  ن  ج ر نب ش  مةك   -

رزززززززززز  ;نعنزززززززززز  ن ززززززززززة ف ين)عمزززززززززز ن    ززززززززززة  نك ن:ب مكززززززززززثن  نص  زززززززززز ن  زززززززززز ن   ظززززززززززة  ن   ة زززززززززز نمة م زززززززززز نقشززززززززززرة ن مززززززززززةنينزززززززززز 

2009) 

 جعداد السكان: .1

ّشززززززززززززززرة ن صززززززززززززززم ننن453,9فر زززززززززززززز كنمجزززززززززززززز  ي ن   رزززززززززززززز  نصصززززززززززززززم ن   ززززززززززززززي نن1294,9بن2002  رزززززززززززززز  نصصززززززززززززززم ن زززززززززززززز بأن

ببة تززززززززةي نت ززززززززم نك م زززززززز ن بأنقشززززززززرة نأ بزززززززز ن  تكززززززززت  ن  ت ززززززززة ي ن زززززززز ن   ززززززززة  ن ززززززززثن رزززززززز نت زززززززز   ن  صزززززززز ة نب   زززززززز نت زززززززز ن

 .  رةكنصصم ن1,7ش  ةن    ن ثن

 :ؤلاجمالي الناثج اإلادلي .2

-2001  فتزززززززززززززز  نن%ن8أ نمم زززززززززززززز أن مزززززززززززززز نشززززززززززززززم  نني2002  رززززززززززززززةكن ب كن زززززززززززززز ن   ززززززززززززززي نشززززززززززززززم نن1266,1ي زززززززززززززز ن يزززززززززززززز ن

  رزززززززززةكن ب كين مزززززززززةن   زززززززززلنأي زززززززززةن  ززززززززز أن مززززززززز ن  مزززززززززةت نن200أ زززززززززةنمة  صزززززززززم ن ززززززززز بأنقشزززززززززرة ن متم ززززززززز نفم ززززززززز ن جززززززززز نن2002

ممززززززززززز نيززززززززززز أنعنززززززززززز نز زززززززززززة  ن  تة رززززززززززز نعنززززززززززز ن  تززززززززززز  ي نب ززززززززززز  ن  ن%ن4,5بنن%ن7,1  جنززززززززززز ن  مزززززززززززةي ن ززززززززززز نفر مزززززززززززةمنب مم  يزززززززززززةنمززززززززززززن

 ة زززززززز ن زززززززز ن  مززززززززةأن  زك  زززززززز نبتف رزززززززز نكأسن  ززززززززةأن  ززززززززة  نب   عززززززززة ين ضززززززززةف ن يزززززززز ن  ترززززززززةز  ن   زززززززز نت زززززززز  اةن      ززززززززة ن

 .  ش ر ن  ت  يةنب   ن  عةبعة ن ش  مةك  نق م ر 

 :الحجارة الخارجية .3
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 رزززززززز ن عززززززززز  ن  زززززززززة ينمززززززززز  ر نأ زززززززززوني  ززززززززلنأ نتكتززززززززز نك م ززززززززز ن مززززززززز  نظززززززززة ن شزززززززززرةنيزززززززززز   ن بك ن ززززززززز ن  تمزززززززززةك ن   ة

 ززززززززثننن%ن11,3ب زززززززز  ي ننن1987 ززززززززثن  مززززززززةي ن   ززززززززة ك  ن زززززززز ن   ززززززززة  نعززززززززةمنن%ن3,1  زززززززز نأ ن ة ززززززززبن ززززززززة ك تونتم زززززززز ن زززززززز  ي ن

 ززززززززززثن  مززززززززززةي ن   ززززززززززة ك  ن ززززززززززز نن%ن5,2  مززززززززززةي ن ززززززززززة ك  ن  زززززززززز بأن  مة رزززززززززز ينف زززززززززز نب زززززززززز بن زززززززززز  ن   ززززززززززة ك  ن يزززززززززز ن زززززززززز  ي ن

ينب ززززززززز نب ززززززززز ن  مززززززززةي ن زززززززززة ك  نك م ززززززززز نن2003مة رززززززززز نشززززززززم ن ززززززززثن  مزززززززززةي ن زززززززززة ك  ن  زززززززز بأن  ن%ن16,8   ززززززززة  نببجززززززززز  ي ن

ن1076,3أ ززززززززززززةنمة  صززززززززززززم ن  زززززززززززز  ك   نفم  ززززززززززززبننن2003  رزززززززززززةكن ب كن صززززززززززززم نن763قشزززززززززززرة ن يزززززززززززز ن ة زززززززززززز ن   ززززززززززززي ن ززززززززززززةني ززززززززززززةك ن

  رززززززززززةكن ب كنن134,61  رززززززززززةكن ب كنت زززززززززز ية نبنن377  رززززززززززةكن ب كينب ة ززززززززززبنأ بزززززززززز ن   صزززززززززز ن  زززززززززز   ن زززززززززز ن زززززززززز ن ززززززززززثن   ززززززززززي نمزززززززززززن

 (2003)عم ن   مر ينن. شتي   

 زززززززز ن ززززززززي نم زززززززز ن زززززززز بأنك م زززززززز نقشززززززززرة نن2003  رززززززززةكنعززززززززةمنن988,86أ ززززززززةنا زززززززز ن  تمززززززززةك ن   ةك رزززززززز ن   ززززززززي نم زززززززز ن -

 .2003  رةكن ب كنعةمنن877,7 ج ن

 عتمزززززززززززززة ن بأنقشزززززززززززززرة نعنززززززززززززز ن  ت ززززززززززززز يةينأ   ازززززززززززززةن ززززززززززززز ن   زززززززززززززينظززززززززززززز ي ن   ززززززززززززز  ب ن ة ززززززززززززز ن ززززززززززززز ن ززززززززززززز نتز يززززززززززززز ن -

ن37ن-%نن35 فززززززززز ن  ززززززززز أن مززززززززز ن زززززززززة ك  ن بأن شزززززززززرةن زززززززززثنن  زززززززززة    ن   مةيززززززززز نقبكبرززززززززز نبق ة كرززززززززز نب  ززززززززز  

%ن زززززززززززز ن   مة لمززززززززززززة ن ززززززززززززثن   ززززززززززززة ن  ة ززززززززززززا ن مززززززززززززةنأب زززززززززززز نع  ّززززززززززززةنتف رزززززززززززز نن15ن-%نن10%ن زززززززززززز ن  صززززززززززززم ر رة ن يزززززززززززز ن

 (2004)   مةق ينن  تمةك ن  مر ر .

 الحجارة البينية: .4

ن1967شززززززززززم نن%ن15,3فج  زززززززززبنت زززززززززز ك ن زززززززززز نم  يززززززززز ن  صززززززززززم رمة ن رزززززززززز نز   ن  زززززززززز ن   زززززززززة ك  ن  مر رزززززززززز ن ززززززززززثن

ين  نأ ززززززززززززوني  ززززززززززززلنتة  زززززززززززز ن زززززززززززز ن  تمززززززززززززةك ن%ن12,5 يزززززززززززز نن9,9ن%ينأ ززززززززززززةن  زززززززززززز  ك   نفززززززززززززز   ن ززززززززززززثنن1980شززززززززززززم نن%ن19,1 يزززززززززززز ن

  مر رزززززززززززز ن زززززززززززز ن  مت ززززززززززززين   ززززززززززززةص ن ززززززززززززثن   مة لمززززززززززززة نبق زززززززززززز  ن زززززززززززز  ن  ت   زززززززززززز ن يزززززززززززز ن عتمززززززززززززة ن بأن  ة م زززززززززززز نعنزززززززززززز نشرةشززززززززززززة ن

رززززززززززقنشرةشززززززززززة ن مة رزززززززززز ن زززززززززز ن ززززززززززمةعر نإل زززززززززز أن  زززززززززز  ك   نب مةيزززززززززز ن   ززززززززززمةع ن  مةظززززززززززا ن ززززززززززثن  مةفصزززززززززز ن   ةك رزززززززززز نبت م

 طزززززززززةكن  تممززززززززز نبتجة زززززززززةن  تمزززززززززةك ن  مر رززززززززز نعنززززززززز نأشزززززززززةسنشززززززززز  ن  رمززززززززز نب جززززززززز   نبتممززززززززز ن  تجة زززززززززةن  عزززززززززة  ن  تمزززززززززةك ن ززززززززز ن

ن18بنن%ن15م  يززززززززز ن   صززززززززز ر رة ينفت  ب زززززززززبن  ززززززززز ن   زززززززززة ك  ن  مر رززززززززز ن ة م ززززززززز ننقشزززززززززرة ن ززززززززز ن  مزززززززززةي ن زززززززززة ك  ّةنمزززززززززي ن

عززززززززززةمنن%ن11 يزززززززززز نن1980شززززززززززم نن%ن14 ك  ن ززززززززززثن زززززززززز  ي نينملممززززززززززةنتة   ززززززززززبن  زززززززززز ن   ززززززززززةن1990-1980 زززززززززز أن  فتزززززززززز  نن%

1990. 

ب ززززززززززز نم  يززززززززززز ن   صززززززززززز ر رة ينبعمززززززززززز  ةنمززززززززززز أ ن بأنك م ززززززززززز نقشزززززززززززرة ن ع زززززززززززة ن  تمزززززززززززةمن تجة زززززززززززةن  تمزززززززززززةك نب  ززززززززززز  ن

 زززززززززز ن  فتزززززززززز  نن%ن21 يزززززززززز نن%ن18شززززززززززة  ن زززززززززز نت زززززززززز  ةن  تمززززززززززةك ن  مر رزززززززززز ين رزززززززززز نتة ب ززززززززززبن  زززززززززز ن   ززززززززززة ك  ن  مر رزززززززززز نمززززززززززي ن

فت  ب زززززززززززززززبنمزززززززززززززززمفضن   صزززززززززززززززم نب زززززززززززززززمفضن  فتززززززززززززززز  ينفم زززززززززززززززل نشزززززززززززززززم ةف ك ن زززززززززززززززثنينأ زززززززززززززززةنمة  صزززززززززززززززم ن  ززززززززززززززز  ك   ن1990-2001

ن%ن43أ زززززززززةنمة  صززززززززززم ن  ززززززززز  ك   نفم  ززززززززززبنصصززززززززززم نن.مة  صزززززززززم ن ة يايززززززززززةن%ن22ينبن%ن37م ززززززززز ن زززززززززز  ي نن2000   زززززززززة ك  ن  ززززززززززةمن

)  ززززززززةمينن. ة يايززززززززةينبق زززززززز  ن زززززززز  ن كتفززززززززة ن زززززززز ن   صزززززززز ن يزززززززز ن تمززززززززة نشرةشزززززززز ن  ت شزززززززز ن زززززززز ن  ت زززززززز يةن%ن21 زززززززز نشززززززززم ةف ك نبن

2004) 

VII- لألسيان الخارجية العالقات: 

 (1999)ع   نظةع ينن ت    نعثنأمةزنبأ  ن     ة ن   ةك ر ن  بأنقشرة ن م ن ةنين :

 :مع اإلاجموعة ألاوروبية .1

ّشزززززززززززززرة ينبن ززززززززززززز  ن زززززززززززززة ن زززززززززززززثن تعززززززززززززز  ن   مةعززززززززززززز نقبكببرززززززززززززز ن  ممززززززززززززز   ن  مظزززززززززززززة ن  جتززززززززززززز ىن ززززززززززززز ىن بأنك م ززززززززززززز ن

ع  ززززززززززة ّ نمة مم عزززززززززز نقبكببرزززززززززز ينبأشززززززززززفةن زززززززززز  ن  صزززززززززز  نعنزززززززززز نن   مر زززززززززز نأ ن صزززززززززز  ن زززززززززز   نبن مزززززززززز ن  م  يزززززززززز ن يزززززززززز ن عزززززززززز 

ّشزززززززززرة نبن  مم عززززززززز نقبكببرززززززززز ن ززززززززز ن زززززززززةكسن ب ززززززززز  صنتززززززززز نتعزززززززززكر ن  مززززززززز ن عزززززززززت   نن1980ت  رززززززززز ن تفزززززززززة ن  ت زززززززززةب نمزززززززززي ن

ينبأ ززززززززم ن  تمززززززززة نشززززززززم  ةن  زززززززز ن  ززززززززصين1980ع زززززززز  ن  تمةعاززززززززةنقبيزززززززز ن زززززززز ن   ة ززززززززم ن  ف مر رزززززززز ن) ززززززززة ر (ن زززززززز ن زززززززز فمب ن
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تززززززززز نتعزززززززززكر ن م زززززززززضنك زززززززززةأنقعمزززززززززةأنن1983 ة مزززززززززةن  ت زززززززززةب ن   منززززززززز نب  تكم  ززززززززز   ينب زززززززز ن  صزززززززززمب نببضزززززززز بن    مززززززززز نمة 

ّشززززززززززرة نب  مم عزززززززززز نقبكببرزززززززززز نب  ززززززززززصن تج يزززززززززز ن  عززززززززززةبعة ن  عززززززززززت   ن   زززززززززز ن صززززززززززة  نف ّززززززززززةنأبني زززززززززز من ّززززززززززةنك ززززززززززةأن  ززززززززززثن

 أعمةأنأبكببر  .

عززززززززززز نقبكببرززززززززززز ينبب فزززززززززززقنع ززززززززززز ن  تمززززززززززة ن ززززززززززز زك  ن  عززززززززززز ب ن  ت زززززززززززة ي ن آلشززززززززززرة نب  مم  ن1985 زززززززززز نأ تززززززززززز بةن

ّشزززززززززززرة نب ززززززززززز ك ن شززززززززززز  مةك  نقبكببرززززززززززز ن ززززززززززز ن  زززززززززززصن    زززززززززززبن عنززززززززززز نتشززززززززززز ر ن شززززززززززز  مةك  نقبكببرززززززززززز ن ززززززززززز ن بأنك م ززززززززززز ن

%(ن    يزززززززززززة نن17%(ن  رةمزززززززززززة نبن)ن28%ن زززززززززززثن  مزززززززززززةي ن شززززززززززز  مةك  نق م رززززززززززز ن ززززززززززز ن  م  ززززززززززز ينب  زززززززززززصن  ةمززززززززززز ن)ن13ممجززززززززززز ن

   تج  .ن

ّشززززززززرة نب زززززززز نم  يزززززززز نتجززززززززة نأصعزززززززز بن  ززززززززة ن شزززززززز  مةك  ن عززززززززن1987 زززززززز نعززززززززةمن ت   ن زززززززز ن مرزززززززز نع   زززززززز نك م زززززززز ن

ّشزززززززززززززرة ن  تمةعزززززززززززززةن ززززززززززززز نفب  يزززززززززززززةن ن1990  مم عززززززززززززز نقبكببرززززززززززززز ن جززززززززززززز نتج رزززززززززززززقن    ززززززززززززز  ينع ززززززززززززز نبزك  ن ةك رززززززززززززز نك م ززززززززززززز ن

ّشززززززززرة ين شززززززززرمةن زززززززز ن زززززززز ن   ززززززززةب ن   زززززززز نطة وّززززززززةن  ة م زززززززز ن  مة عزززززززز نّ ززززززززةكن  جتم زززززززز ن    زززززززز  نقبكببرزززززززز نعنزززززززز نك م زززززززز ن

 ضززززززز ن زززززززثن رززززززز  نعنززززززز ن زززززززة ك  ّ ن يززززززز ن بأن تجزززززززة نقبكببززززززز نب ززززززز  صن مجززززززز نّ زززززززةكن  ت تمززززززز نعنززززززز ن ززززززز أن زززززززةنيمكزززززززثنأ ني

 تمزززززززززة ن  مم عزززززززززز نقبكببرززززززززز ن يزززززززززز نت  رززززززززززون  عززززززززز ةنق بزززززززززز ن ززززززززززثن  تمزززززززززةمنب  صززززززززززةع   ن يزززززززززز ن بأنظزززززززززة نأبكببززززززززززةنتج  اززززززززززةن

  ج ن  ت ة ن  ص  .

  مع اليابان: .2

ب  ة فرززززززززز ن ة زززززززززبنمم ةمززززززززز ن  جززززززززز    ن    ززززززززز ننيمكزززززززززثن   ززززززززز أنمزززززززززت ن مززززززززز نع   ززززززززز ن  يززززززززز  نشرةشزززززززززر نب  ت زززززززززة ي 

ّشزززززززززززرة نمة رةمزززززززززززة نفزززززززززززة  ز ن  ت زززززززززززة  ن  ظززززززززززز  ن  رةمزززززززززززة ينب   ززززززززززز  كن    ة  ززززززززززز نب   عزززززززززززةمون ززززززززززز نق ظمززززززززززز ن  ت زززززززززززة ي ن

ّشززززززززززززرة نب  رةمززززززززززززة نب زززززززززززز نق زززززززززززةن  زززززززززززز  نتفامززززززززززززون زززززززززززز ن   زززززززززززةفي نفتشززززززززززززفةنعززززززززززززثنتعززززززززززززكر ن  شزززززززززززت   ن زززززززززززز بثنت ززززززززززززةب نمزززززززززززي ن

ّشزززززززززززززرة ر ن مة عززززززززززززز  ن    زززززززززززززةيةن   ن  تمزززززززززززززةمن  عزززززززززززززت  ن  ززززززززززززز ن  تمزززززززززززززةك ينب شززززززززززززز  مةك  نب  ززززززززززززز ن   م رززززززززززززز ن  رةمة رززززززززززززز ن

ّشزززززززززززرة ينب ززززززززززز ن  ززززززززززز ع ن  ززززززززززز  نتز يززززززززززز نعزززززززززززةمنن1981  تكم    رززززززززززة.نب ززززززززززز نعزززززززززززةمن مززززززززززز أ ن  رةمزززززززززززة نمت ززززززززززز ي ن عمازززززززززززةن ة م ززززززززززز ن

    ن ثن   ب لصرةنب ة يايةنبتةي   .ن1983

ّشزززززززززرة نمة ن1987ب زززززززز نعزززززززززةمن أشزززززززززمةأن ززززززززز ك ن  رزززززززززةك ن ب كينب ززززززززز نأصعزززززززززت ن  رةمزززززززززة ن زززززززززم ب نتم  ززززززززز ن  تممرززززززززز ن ززززززززز ن

أشزززززززززززززززفة ن  فةبضزززززززززززززززة نمزززززززززززززززي ن   زززززززززززززززةفي نعزززززززززززززززثن عززززززززززززززز  ن  رةمزززززززززززززززة ن شزززززززززززززززتمة ك ةن ززززززززززززززز ن عززززززززززززززز نبتشززززززززززززززز ر ن  ممززززززززززززززز نن1991 زززززززززززززززة ن

ّشزززززززرة نب  مجززززززز نعزززززززثن طزززززززةكن عزززززززت  ن مة عززززززز ن    زززززززةيةن  صرةشزززززززر نبق مرززززززز ن ززززززز ن  م  ززززززز . )  مزززززززةزينن  ت زززززززة  ن ززززززز بأن

1994) 

 مع كوريا الجنوبية: .3

ّشزززززززرة ن زززززززثن اززززززز نب  ك زززززززةن   م برززززززز ن زززززززثن اززززززز نأ زززززززةىنعززززززز   ن زززززززثنقشزززززززمة نب ززززززز ن  ت زززززززةب ن  ت زززززززة   نمزززززززي ن

ب  بززززززززز ك  نأ مازززززززززةنيت  زززززززززقنممعزززززززززة  ن عزززززززززت   ن  ززززززززز ن كتفزززززززززة نت زززززززززة رين   ة ززززززززز ن ة ززززززززز ن ززززززززز ن  ك زززززززززةنب صزززززززززة ن    ززززززززز نعنززززززززز ن

 (1997) ة  ين    ة ك  نب ّ ي ن   مةي ن   ة ر .

ّشززززززززرة ن يزززززززز نت    زززززززز نع  وّززززززززةنم  ك ززززززززةن   م برزززززززز ن تمزززززززز نب زززززززز  صن مززززززززة نأشززززززززمة نشرةشززززززززر نبأ مرزززززززز ن  ّززززززززةنشزززززززز  ن

 زززززز طلن ززززززز من اززززززةن ززززززز ن  زززززززر نظززززززمون   ز زززززززة ن    ك ززززززز ن  ززززززمة نعززززززز منتفمزززززززةن   ززززززة  ن ززززززز ن ززززززز  ن    ززززززر ينب ززززززز  نقشزززززززمة ن

ّشرة ن ي ن م أن  ك ةن    ن ة   ن  ن  تمة نبزك  ن   ةك ر ن  ن    ر ن  .1991 ف بن
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ّشززززززززرة ن مزززززززز ن صعززززززززة ون ب  ن1975 نأ ن زززززززز  ن     زززززززز ن  ززززززززبن يزززززززز نعززززززززةمن زززززززز نأ ة ززززززززبن  ك ززززززززةنع  ززززززززة ن رزززززززز  ن زززززززز ن

 تتميانمت ة ث:

  تمزززززززةفضن ززززززز ن  ك ززززززززةن  عزززززززمة ر نب  زززززززصن زززززززز ن طزززززززةكن  مةفصززززززز ن   ة رزززززززز نمزززززززي ن   ززززززز ك تي ن    زززززززز أنعنززززززز ن  عززززززززةعر ن

ّشزززززززرة ن ّشزززززززرة نعنززززززز ن     ززززززز ن ززززززز ن    ب رززززززز نب عتززززززز   ن   زززززززة   .نأب   ززززززز ن     زززززززة ن   مة رززززززز ن ززززززز ن ززززززز ن ب ززززززز ن زززززززثن بأن

 نأ ن     زززززززززة نأ ززززززززز  ن م  فزززززززززةن  يززززززززز  ن متززززززززز   ن زززززززززثن مت زززززززززين  صزززززززززم ر رة ن ززززززززز نز زززززززززةك  نعززززززززز  ن   ززززززززز  ن ت ة  ززززززززز ين 

ّشرة ن   ك ةن   م بر .ن ّشرة نب   نز ةك  ن صا  ي ن ثن   ثن    ك ي ن  ةشمري ن  بأن

ّشزززززززززرة ن ززززززززز نفتززززززززز  ن   زززززززززة ن  مزززززززززةك  نيتظززززززززز ن ن-بب   زززززززززة ن   ززززززززز  نعنززززززززز نت ززززززززز كن     زززززززززة ن  تمةك ززززززززز نمزززززززززي ن  ك زززززززززةنب

ّشززززززززززرة ن رززززززززز نب زززززززززز بنعززززززززززةمنن- مرة ززززززززززة نب   زززززززززة   ن مزززززززززةنتعززززززززززي ن   يزززززززززز نن1980  ممزززززززززز ن  صززززززززززةق ن زززززززززز نتمزززززززززةك ن  ك ززززززززززةن زززززززززز ن

(ن508ب  زززززززززز  ن ززززززززززة ن)ن1975(ن  رززززززززز  ن ب كنأ ة  زززززززززز نب زززززززززز نك ززززززززز نأعنزززززززززز نم مززززززززززضن زززززززززة  ن ززززززززززثن  ززززززززززة  ن  تج زززززززززقنعززززززززززةمن2610)

 فصززززززززززون يزززززززززز ن)نن  رزززززززززز  ن ب كنأ ة  زززززززززز ين مززززززززززةنأ نصصززززززززززم نتمززززززززززةك ن  ك ززززززززززةن يزززززززززز ن ممزززززززززز ن  تمززززززززززةك ن   ة رزززززززززز نب زززززززززز بن زززززززززز ن   ززززززززززةم

ب ززززززز ن ة ززززززز ن زززززززثنقك زززززززةمن   ززززززز نت  ززززززز نعمزززززززقن     زززززززة ن  تمةك ززززززز نن1975%(نعزززززززثنعزززززززةمنن5 1(نمز زززززززة  نأ  ززززززز ن زززززززثن)ن58 %6

 مي ن   ةفي .

ب ززززززززز ن  فتززززززززز  ن   ززززززززز نأع مزززززززززبن   زززززززززة ن  مزززززززززةك  ن مزززززززززبن     زززززززززة نمزززززززززي ن   زززززززززةفي نق زززززززززةن  ززززززززز  نأ ىن يززززززززز ن  ة ززززززززز ن زززززززززةن

.ن مزززززةن1991  كنظزززززة   ن ة ززززز نمر ّمزززززةن ززززز نعزززززةمن  ززززز  ن زززززة ن يززززز ن زززززنSectoral Dialogue Patnershipشزززز  ن

ّشزززززززرة ن ززززززز نتمزززززززةك ن  ك زززززززةنن1993 يززززززز نن1980 مزززززززبنتمزززززززةك ن  ك زززززززةن ززززززز نقشزززززززرة نم ززززززز ك ن     ززززززز نعزززززززةمن فزززززززةكتف ن  زززززززل ن

ّشززززززززززززرة ن   ك ززززززززززززةنمم زززززززززززز أنشززززززززززززم  نم زززززززززززز ن زززززززززززز  ي ن1993%نعززززززززززززةمنن10 يزززززززززززز نن1980%نعززززززززززززةمن6ي6 ينببة  زززززززززززز نز   ن ززززززززززززة ك  ن

ينب زززززززززززززز نق ززززززززززززززةن  زززززززززززززز  ن1993 يزززززززززززززز نن1980%نشززززززززززززززم  ةن زززززززززززززز ن  فتزززززززززززززز  ن ززززززززززززززثنن6ي17%نعنزززززززززززززز ن ززززززززززززززي نز   ن  زززززززززززززز  ك   ن يزززززززززززززز نن6ي12

ّشرة .  ت   ون     بأن      ن  ن  ت  ر ن  م   ن   ة ك  نب    ك   ن    ك  ن ثنب ي ن

VIII- ثدديات جذب الاسخثمار ألاجنبي اإلاباشز في رابطة آلاسيان: 

ّشزززززززززرة ن  ززززززززز ىن  تكزززززززززت  ن  ت زززززززززة ي ن  امززززززززز ن  زززززززز  نم زززززززززبن شزززززززززت  ترم رة ّةنعنززززززززز ن  ت  زززززززززون يززززززززز ن   زززززززززةك نت تبزززززززز ن

مةإلضززززززززززةف ن يزززززززززز ن يمززززززززززة نكب مزززززززززز نتمةك زززززززززز ن تلمزززززززززز نمززززززززززي ن  زززززززززز بأنقع ززززززززززة نب  ززززززززززصن ززززززززززثن زززززززززز أنتجة ززززززززززةن  تمززززززززززةك نمززززززززززي ن  زززززززززز بأن

قع زززززززززززة نبتمةبز ززززززززززززةن لعزززززززززززم ن  ةعززززززززززززة نأ  ززززززززززز نأ مرزززززززززززز ين تجة زززززززززززةنتمززززززززززززةك ن   ززززززززززز  ة ينب  ت ززززززززززززةب ن ززززززززززز ن  رزززززززززززز   ن  م زززززززززززز  ن

 زززززززز ن مززززززززةأن شزززززززز  مةكينب  ززززززززصن ززززززززثن زززززززز أن صعززززززززة ن م  زززززززز ن شزززززززز  مةكننب  ززززززززةي ينمةإلضززززززززةف ن يزززززززز ن يمززززززززة نكب مزززززززز نأ  زززززززز ن تة زززززززز 

ينن2010 ّززززززززززززز  ن يزززززززززززز نتممرززززززززززززز ن شززززززززززززز  مةك  نق م رزززززززززززز نب  زززززززززززززصنم   زززززززززززززة ن   زززززززززززز   زن ززززززززززززز نأ ززززززززززززز نأ  زززززززززززززة نن1998 ززززززززززززة نشزززززززززززززم ن

ب  ززززززززصن  رزززززززز نفززززززززت ن مرزززززززز نن2020مة  صززززززززم ن  مصزززززززز  مة ثن ززززززززثن  ة م زززززززز نببة  صززززززززم ن  ةفزززززززز ن  صزززززززز  مة ثن زززززززز نأ زززززززز نأ  ززززززززة ن

  مةنق مبززززززز ين   زززززززة ن   مةيززززززز نتززززززز ك مرةنب زززززززم ن أن  ة  ززززززز ن   طمرززززززز ن  رزززززززةن  ززززززز ن  صززززززز  مة ثن    ةعزززززززة ن ززززززز نب زززززززون أن صززززززز

 زززززززز نت صززززززززر ن  رزززززززززة نب  ززززززززة    ن شززززززززز  مةكنبز ززززززززة  نفزززززززززةفنب زززززززز  ا ن يززززززززز ن  ززززززززة ن   زززززززززمةعة ين مززززززززةنتزززززززززّ نبضزززززززز ن   ززززززززز ن

 ن.ةأ  ت ةب ن  ّ مة  ن  ش ر ن  ّتممر ن  ّ مةعّر ن    ن م   نب  صن ثن  أنت ةش ن    ك نبكأسن  

ببم  زززززززززز ن    زززززززززز نيمكززززززززززثن عززززززززززة تي نأبنأ  زززززززززز ن ززززززززززثن  زززززززززز بأنقع ززززززززززة ن   زززززززززز ن  م  زززززززززز نأ نتتمززززززززززةنفرمززززززززززةنمر ّززززززززززةن

مةشزززززززززز من مة رزززززززززز ن م ف زززززززززز نعنزززززززززز نأشززززززززززةسنتف ززززززززززرن نبتتمتزززززززززز نم  ززززززززززةز ن  جتزززززززززز ىن  جنزززززززززز نب ز  زززززززززز ن   رزززززززززز  ن يزززززززززز ن مة رزززززززززز ن

ت ززززززززززززززة ريننأ ززززززززززززززةىينب   ةيزززززززززززززز ن  ّززززززززززززززةنتشزززززززززززززز ر نأصعزززززززززززززز  ن  ت زززززززززززززز ر ن  عززززززززززززززت   ن   زززززززززززززز ن نتززززززززززززززر نب نك  ن    زززززززززززززز نب فزززززززززززززز 
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  ززززززززز    ينبق تبززززززززز ن ززززززززز  نا زززززززززةن  ّز ب ززززززززز ن ززززززززز ن مزززززززززةفن  تممرززززززززز ن   رمرززززززززز ن  ّة م ززززززززز ينب ززززززززز ن فززززززززز  ن شزززززززززت  ترمرة ن  تممرززززززززز ن

 (2002) ش   ينن  ّ مةعّر ن ثن  أنتمةك ن   رمر نأ   نتجةك نب لضنعثنطة قن   مةي .

ّشززززززززززززززرة نعنزززززززززززززز ن  ّتفززززززززززززززةبسنعنزززززززززززززز نتجة ززززززززززززززةن   زززززززززززززز   ة ن  مر رززززززززززززززز نببةإلضززززززززززززززةف ن يزززززززززززززز ن  ززززززززززززززصنعمزززززززززززززز  ن بأنك م زززززززززززززز ن

ززززززززززت ن ززززززززززثنتجة ززززززززززةن  ّتمززززززززززةك ن زززززززززز ن    ةعززززززززززة ن   ن
ّ

 ة  ززززززززززةن زززززززززز ن زززززززززز  ن  ع
ّ
   رمرزززززززززز ينب  زززززززززز ن كمززززززززززبن  تا  ززززززززززة ن   زززززززززز نتززززززززززّ ن ت

قب  ّ زززززززززززز ن  زززززززززززز ن  ّم زززززززززززز ن   ززززززززززززّ  ين   زززززززززززز  ة ن     زززززززززززز ن يزززززززززززز ن  ززززززززززززةب  ن صعززززززززززززة نب  ت ميزززززززززززز ين   زززززززززززز  ة ن  ة ّرزززززززززززز ين  م زززززززززززز ن

فة ّرزززززززززززة نتعززززززززززززتم ن  ت زززززززززززةب ن زززززززززززز نن  مجزززززززززززة ين ت زززززززززززة  ن   شزززززززززززز كر نب  صززززززززززز كر ينمةإلضزززززززززززةف 
ّ
 يزززززززززززز ن  ت  رززززززززززز نعنزززززززززززز نعزززززززززززّ  ن ت

 مززززززززةأن  زززززززز  ن   كرزززززززز ين  ت ززززززززةب ن  م زززززززز  نب  ززززززززةي نب صعززززززززة نشزززززززز  ن  صززززززززم   ن   رمرزززززززز نب  زززززززز نشززززززززة  ن  ززززززززصن زززززززز نت شززززززززر ن

  ززززززززة ن  صزززززززز  ن   رمرزززززززز نبت ز زززززززززن  زززززززز   نمة م  زززززززز ن  فةعرزززززززز ن   زززززززز نتم  اززززززززةنم زززززززز   ن  ة م زززززززز نبز ززززززززة  ن ة مروّززززززززةن  شزززززززز  مةكن

 شزززززززرة نن"مزززززززةنشزززززززة  نت شزززززززر ن  زززززززة ن  ة م ززززززز ن لعزززززززم ن ززززززز ن زززززززثن   زززززززي ين  ك زززززززةنب  رةمزززززززة نممزززززززةن  زززززززة نمتممززززززز ن  ززززززز بي ين 

 يزززززز نت شززززززر ن  ززززززة ن  صزززززز  نبت شززززززر ن مززززززة  ن  ت ززززززةب ن ة زززززز ن زززززز ن  مززززززةأن  م زززززز  نب  ززززززةي ن  زززززز  نأشززززززضن ززززززةن  ززززززة نن+3"

  ص  ن  صم   ن   رمر ن    ني   ن بك ن ج ك ةن  نتش ر ن ش  مةكن    ن  ة م  ي

 زززززززززززز  ن ززززززززززززثن ازززززززززززز نب ززززززززززززثن ازززززززززززز نأ ززززززززززززةىنشززززززززززززة مبن  ززززززززززززة    نب  صرةشززززززززززززة ن  ت زززززززززززز  نعنزززززززززززز ن  صززززززززززززت ىن  زززززززززززز ط  ن

ّشززززززززززززززرة ينفة زززززززززززززز بأنقع ززززززززززززززة نببةإلضززززززززززززززةف ن يزززززززززززززز ن م زززززززززززززز ك ن ميزززززززززززززز  ن زززززززززززززز نز ززززززززززززززة  ن  تزززززززززززززز ف ة ن شزززززززززززززز  مةك  ن   زززززززززززززز نك م زززززززززززززز ن

ثنشرةشززززززززززة ّةنممززززززززززةن صززززززززززتمر ن  ت يزززززززززز   ن   ب رزززززززززز ن زززززززززز   ززززززززززة    ن  ت زززززززززز  نعنزززززززززز ن صززززززززززت ىن  تكتزززززززززز نعمزززززززززز  ن يزززززززززز نتكررززززززززززي

 )مر ( :أ  ن   ن ش  مةكنق مب ن  مةظةنب  صن ثن  أ

 ؛   بأن  مة ر  صعة نم ر نأشةشر ن كم  ن  ش  مةكن   ةفنم ة   ن  ن صمقن اةن  ر ن  نم ر ن 

 تمزززززززززة ن زززززززززز  ن زززززززززثن  صرةشزززززززززة ن   زززززززززة  ر نب ززززززززز ن زززززززززةنيت  زززززززززقنمة شززززززززز ةكن   صززززززززز ر ن  صززززززززز  ن  ةأشزززززززززمة ر ن  تج  ززززززززز ن 

 ؛مة ر ن م ف  ن ثن  ص  ن  صت ك  ش من ب  صنعثنطة قن   فةظنعن نك 

 شزززززززت مةأن  كزززززززم ن  زززززززةي نبق  ززززززز ن   فزززززززةظنعنززززززز ن  ززززززز   ن     ،ززززززز نب  زززززززة سنمزززززززت صلن زززززززثن صزززززززت ىن  صززززززز  ن مزززززززةن 

 ؛ ةأن  ن ة يايةنبتةي   نبتةي م    ن  

 فن   اةزن   ة  نب  ةي نب  صنمتجة ةن   صة ن   ةك نب صة نكأسن  ةأ   . 

قع ززززززززززززة ن زززززززززززز ن  ة م ززززززززززز نمت ز زززززززززززززن  عززززززززززززفةفر نعم رززززززززززز ن    زززززززززززز أنعنزززززززززززز ن      ززززززززززززة ن مزززززززززززةن ة ززززززززززززبن ة مزززززززززززز ن  ززززززززززز بأن

  ت زززززززززة ي ن ززززززززز ن  م  ززززززززز نبتج رززززززززز ن     ززززززززز نمزززززززززي ن  مفزززززززززة ن  عزززززززززفة ن يززززززززز ن      زززززززززة ن  ت   ززززززززز نمة عمزززززززززةأنبت فرزززززززززين زززززززززثن

ّشزززززززززززرة نتج رزززززززززززقن شزززززززززززت ة كن ززززززززززز نأشززززززززززز ةكن   زززززززززززة ن  م  ّزززززززززززةنبتج رزززززززززززقن   فصزززززززززززة ين مزززززززززززةن ة زززززززززززبن    زززززززززززة ن بأنك م ززززززززززز ن

  صرةبززززززززا نب   فززززززززةظنعنزززززززز ن  زززززززز   نتظزززززززز  ن  م  زززززززز نم تمةعاززززززززةنشرةشززززززززة ن   يزززززززز نب ة رزززززززز ن مت ززززززززة نم  زززززززز نممززززززززةن شززززززززت ة كن

ي زززززززز من  ت ززززززززة   ّةنب  رمزززززززز ن زززززززز  صين كتف ززززززززبن زززززززز أن  صززززززززم   ن  ةضززززززززر ن  زززززززز ن شزززززززز  مةكنق مبزززززززز ن  مةظززززززززةنفرمززززززززةنمززززززززي ن

  مزززززززززةي ن  تززززززززز ف ة ن   ة رززززززززز نن زززززززززثن%ن11م ززززززززز   ن  ة م ززززززززز ن زززززززززثن شززززززززز  مةكنق مبززززززززز ن  مةظزززززززززةن  مزززززززززةي ن    فززززززززز ن   ّزززززززززةن يززززززززز ن

ببةإلضززززززززززةف ن يزززززززززز ن  زززززززززززصينففرمززززززززززةنيت  ززززززززززقنمة شززززززززززز  مةكنق مبزززززززززز ن  مةظززززززززززةن  صزززززززززززم نن2000شزززززززززززم ننن%ن2  ةمزززززززززز ننن2011شززززززززززم ن

 ا  زززززززززز ن زززززززززززثن  مزززززززززززةت ن  جنززززززززززز ن  مزززززززززززةي ينيززززززززززز ع ن تمزززززززززززة ن  صزززززززززززة  ن ززززززززززز نتززززززززززز ف ة ن شززززززززززز  مةكن  ت رزززززززززززر ن يمزززززززززززةب ن ف ة رززززززززززز ن

ّشرة   ت ة  ن   ر  نب م   ن ش  مةكن ة م  .  ن

ن ززززززززز ةّ ةنأن
ّ
ب زززززززز نق يززززززززز نصعزززززززززي ن ّ ن  مزززززززززةأن    زززززززززة ن  زززززززززّ بأنعنزززززززز ن تفة ّرزززززززززة ن  ّت ة ززززززززز ن   ر ززززززززز نمةعتمةك زززززززززةن ززززززززز 

 عزززززززك  ن شززززززز  مةكن زززززززلضنأ زززززززة ن  زززززززم  ةين ّ ن     ززززززز ن ن  زززززززبنعكزززززززضن  زززززززصينفمززززززز  ن شززززززز  مةكنيجتزززززززة ن يززززززز نأ  ززززززز ن زززززززثن

زززززززز نملازززززززز ن ة   ّرزززززززز نبتمظرم
ّ
قنكؤبسنق زززززززز  أن مززززززززة نتصززززززززار  نعنزززززززز ن   زززززززز ب نمزززززززز نيت  

 
ّرزززززززز ن مةشززززززززم ن نشززززززززةع نعنزززززززز نتزززززززز ف
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 زززززززززز نبت فززززززززززر ن
 
ق م ّرزززززززززز نبتصززززززززززة  ن زززززززززز ن  ززززززززززقن   ة زززززززززز   ن    ترزززززززززز ن   زززززززززز ن ن كززززززززززثنأ نتصززززززززززة  ن زززززززززز نكفزززززززززز ن   ة زززززززززز   ن  ت  

 :ب   ن ةن   ز ن  ن   مة ةن  تة ر ن  ّت ة رينعثن ش  مةك  ن  متظَة 

  زززززززززززززززة ن  ج رززززززززززززززز ن  شززززززززززززززز  مةكن   زززززززززززززززةك  ن  مةظزززززززززززززززةنت ززززززززززززززز ن   ن     فرززززززززززززززز ن   شصزززززززززززززززر نأبن مزززززززززززززززة ن شززززززززززززززز  مةكنب   ززززززززززززززز -

  صرةشززززززززززززززة ن  ت رر يزززززززززززززز ن  ت   زززززززززززززز نمة شزززززززززززززز  مةكينبت ززززززززززززززة رين   ززززززززززززززة   ن  ت   زززززززززززززز نمة  زززززززززززززز  ة ن  ة رزززززززززززززز نب  م زززززززززززززز ن

 .بقعمة ن   ك  

تزززززززززززز فةن  ززززززززززززز  ك ن   عززززززززززززة  ينفتززززززززززززز فةن  رزززززززززززز ن   ة  ززززززززززززز ن  ة ر ززززززززززززز نب     زززززززززززز نأ زززززززززززززمجبن يززززززززززززا ن   مززززززززززززز ن  مصززززززززززززز  مة ثن -

 .  ن  فمر نب  ت ش     ة ري نب ة  ن  م  

 .ب   نظة ة ن ج ر ن   ن فة  ن    نيمكثنأ نتصة  ن  ن    ا ن ت  مة ن مةفن ش  مةكنق مب  -

 .     فزن  ة ر ن   ن عفة   ن   ة  ر نب   ع  -

IX- الخالصة: 

ّشزززززززرة ن زززززززثن  مزززززززةز  ن يززززززز نأوّزززززززةن نز  زززززززبنت   اازززززززةن  ززززززز ن     زززززززة نأمةز زززززززةن رفرززززززز ن   زززززززة ن ك ززززززز ن زززززززةن   تزززززززون

 ن  تكتززززززززز ن  ت زززززززززة  ن ززززززززز ن    اززززززززز نتززززززززز  عرة ن     ززززززززز نب مة ّززززززززز ن  زززززززززة  ن  كتززززززززز ن  صرةشزززززززززر نب  ت زززززززززة ي ين   ززززززززز ن ززززززززز 

تجزززززززززةبأن  تززززززززز   ن زززززززززةك ن شزززززززززرةن تتشزززززززززلضن ززززززززز طلن ززززززززز منف ّزززززززززةين  زززززززززةن  شززززززززز  مةكنأبن  ارممززززززززز نعنززززززززز ن   ك  زززززززززةينمةإلضزززززززززةف ن يززززززززز ن

ّشزززززززززرة نب  عززززززززة   ن  ازززززززززةينبع رزززززززززونفةوشززززززززرة ن ززززززززز ن ّ زززززززززة ثنمززززززززز ن  نتجزززززززز  ن  تمزززززززززةفضن  زززززززز بي نمةتمزززززززززة ن تجة ازززززززززةن  ززززززززة  ن

  زززززززة  اةن   رمرززززززز نبضززززززز وّةن ززززززز ن شزززززززت  ترمر ن رزززززززت ن  تجزززززززة نمم   ّزززززززةن ززززززز ن    اززززززز ن   ززززززز ىن   ززززززز نتجزززززززةبأن  زززززززقن صززززززز كن

ّشزززززززززرة ن نتة ززززززززز ن صزززززززززةك نأ ن زززززززززثن   زززززززززةفي نمززززززززز ن ةب زززززززززبن  ة م ززززززززز نأ نت زززززززززين   ازززززززززةن مة ّززززززززز ن ززززززززز ىنأ زززززززززةىين  نأ ن بأن

   نبش ن  يا  .
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    1 عزالدين شرون

 (الجزائر) 1511أوت  20جامعة  1
 

 31/12/2015 :لنشراتاريخ                      25/10/2015 :لقبولاتاريخ                     11/10/2015 االستالم:تاريخ 
 

  :ملخص
َذفذ َزٍ الذساظت لخىطُح  أزش الصيىن ؤلاظالمُت في جؼىس وهفاءة العىق اإلاالي اإلااليزي، ورلً مً خالٌ الػذًذ مً  

 (.2016-2001اإلاإششاث التي جم دساظتها خالٌ فترة صمىُت مً )

مما أَم ألاظىاق الشائذة في مجاٌ صىاغت الصيىن ؤلاظالمُت ٌػخبر مً بين  ظىق سأط اإلااٌ اإلااليزي   وجم الخىصل ئلى وىن  
ش العىق هظشا للترابؽ اإلاىحىد بين َزٍ ألاداة وهفاءة ظىق سأط اإلااٌ اإلااليزي.  ظاَم في جؼٍى

 هفاءة العىق.ي، الصيىن ؤلاظالمُت، ظىق سأط اإلااٌ اإلااليز اليلمات املفحاح : 

 H5؛ JEL : G3تصنيف 
Abstract: 
 This study aimed to clarify the effect of Islamic Sukuk on raising the efficiency and 
activity of the Malaysian financial market, through several indicators that were studied during a 
period of time (2001-2016). 
 It was concluded that the Malaysian capital market is considered among the most 
important leading markets in the Islamic Sukuk industry, which contributed to the development 
of the market due to the interconnection between this tool and the efficiency of the Malaysian 
capital market. 
Key words: Islamic sukuk, Malaysian capital market, market efficiency. 
Jel Classification Codes : G3 ؛H5 
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 .: مفهوم الصىون إلاشالميةأوال
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 مفهوم الحصىيً إلاشالمي. -1

ظِخم الخؼشق في َزا الػىصش ئلى حػٍشف الخصىًُ ؤلاظالمي والفشق بِىه وبين الخىسٍم الخللُذي، وأَم  

 أػشافه.

 جعريف الحصىيً إلاشالمي. -1-1

غليها في البذاًت أًظا مصؼلحي الخىسٍم حعمى غملُت ئصذاس الصيىن ؤلاظالمُت بالخصىًُ، ووان ًؼلم  " 

ى الىهج الزي مش ى غلُه اإلاػُاس سكم ) ( الصادس غً َُئت اإلاحاظبت واإلاشاحػت للمإظعاث اإلاالُت 17والدعيُذ، َو

ؤلاظالمُت، حُث وسد فُه أن الخىسٍم ًؼلم غلُه الخصىًُ والدعيُذ، غير أن البُان الخخامي لىذوة البرهت الثاهُت 

ذ، م، أوص ى باخخُاس حعمُت الخصىًُ بذًال غً مصؼلح الخىسٍم"،  2002ٌ/  1423والػششون  )هاصش وبً ٍص

 ( 3،ص2014

)فخح وكذ اصؼلح الفلهاء حعمُت غملُاث الخىسٍم في ؤلاػاس ؤلاظالمي بػملُت الخصىًُ لعببين َما:  

 (4،5،ص ص:2008الشحمان، 

ششعي للعىذاث الخللُذًت والتي حػخمذ في الخصىًُ هي ولمت مشخلت مً ولمت صيىن والتي حاءث هبذًل  .أ 

 حػامالتها غلى اإلاذاًىت والشبا اإلاحشمت ششغا.

ل جلً الذًىن  .ب  ولمت الخىسٍم في الفىش اإلاالي الخللُذي كائمت بصفت أظاظُت غلى ميىن الذًىن، مً خالٌ جحٍى

ى   لخبادٌ.ًىهي غىه الششع في ا ما ئلى أوساق مالُت كابلت للخذاٌو في ألاظىاق اإلاالُت َو

ل ألاصٌى اإلالبىلت   ششغا  وجأظِعا غلى ما ظبم ًمىً حػٍشف الخصىًُ غلى أهه "غباسة غً غملُت جحٍى

ؼت أن ًيىن محلها صيىن مالُت مفصىلت الزمت اإلاالُت غً الجهت اإلايشئت لها وكابلت للخذاٌو في ظىق مالُت ئلى  شٍش

، 2008)فخح الشحمان،  د ولىً لِغ خالُا مً اإلاخاػش".وراث آحاٌ محذدة بػائذ غير محذد أو محذ  غالبه أغُاها،

 (5ص

( مً أن الخصىًُ َى "ئصذاس وزائم أو 19/4)  178أو هما حاء في كشاس مجمؼ الفله ؤلاظالمي الذولي سكم  

ت اللُمت جمثل حصصا شائػت في ملىُت مىحىداث ) أغُان أو مىافؼ أو حلىق أو خلُؽ مً  شهاداث مالُت مدعاٍو

ا مً حصُلت الاهخخاب وفم غلذ ششعي وجأخز أحيامه".ألاغُان و   اإلاىافؼ والىلىد، والذًىن كائمت فػال أو ظِخم ئوشاَؤ

 )مجمؼ الفله ؤلاظالمي، د.ط.ن، د.ص(

      .الفرق بين الحصىيً إلاشالمي والحوريم الحلليدي -1-2

 الدعيُذ )غلى أظاط أن ألاوساق التي  
ً
ؼلم غلُه أًظا ى الترحمت مصؼلح الخىسٍم:" ٍو جصذس هي العىذاث( َو

، واإلاشخلت مً ولمت  Securitizationالػشبُت ليلمت  ل اللشوض ئلى أسواق مالُت كابلت للخذاٌو التي حػني غملُت جحٍى

Security  ل كُمت ألاصٌى أو اإلاىحىداث اإلاؼلىب جىسٍلها ئلى أي وسكت مالُت، فػملُاث الخىسٍم هي غباسة غً جحٍى

)غمش، د.ط.ن،  ( وبُػها للجمهىس لخمثل وزُلت ئزباث ملىُت شائػت في ألاصل اإلاؼلىب جىسٍله".أوساق مالُت )ظىذاث

 (2،3ص ص:
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ػت ؤلاظالمُت، مما ًجػله ًخخلف   والخصىًُ ؤلاظالمي شأهه شأن أي مػامالث أخشي مىظبؼت بأحيام الشَش

 لخالي:غً الخىسٍم الخللُذي في غذة هلاغ أظاظُت ًمىً جىطُحها مً خالٌ الجذٌو ا

أوحه اخخالف بين الخصىًُ ؤلاظالمي والخىسٍم الخللُذي ًمىً اللٌى أن ول مً الخصىًُ ؤلاظالمي  َىالً 

، لىً الفشق ًىمً في أن الخىسٍم الخللُذي ًشجىض غلى  ل أصٌى مالُت كابلت للخذاٌو والخىسٍم الخللُذي غباسة غً جحٍى

ظالمي ًشجىض غلى أغُان ومىافؼ أو خلُؽ ممهما والتي جيىن كشوض ودًىن كائمت غلى ظػش الفائذة، أما الخصىًُ ؤلا 

ملُذة بأحيام وطىابؽ ششغُت صادسة غً َُئت سكابُت ششغُت، والخىسٍم الخللُذي غير حائض ششغا ألن الػائذ فُه 

الُت ومحذد مً كبل هما أن اإلاخاػش الىاججت غىه ًخحملها اإلاعدثمشون لىحذَم، هما أن َزٍ ألاوساق اإلا ذًيىن زاب

، غلى غىغ الخصىًُ ؤلاظالمي الزي ًخم الػمل فُه وفم كاغذة الغىم بالغشم، هما أن جذاٌو  حمُػها كابلت للخذاٌو

 َزٍ الصيىن ًيىن حعب ألاصٌى اإلاصىىت.

    .أطراف عملية الحصىيً -1-3

زٍ ألاػشاف هي:  ذ،  جظم غملُت الخصىًُ أػشافا غذة َو  ( 5-3،ص ص:2014)هاصش وبً ٍص

ؼلم غلُه غذة حعمُاث أخشي مثل حهت ؤلاصذاس، أو الجهت اإلايشئت )ميش ئ (: (originatorألاصلي  املصدر  - ٍو

ذٌ غلى الجهت اإلاحخاحت للعُىلت، والتي جلىم واحذ ألاصل(، أو مالً ألاصل وفي ول الخالث اإلاػنى  ٍو

الخصىًُ التي  بخصىًُ أصىلها مً أحل الخصٌى غلى العُىلت، ورلً مً خالٌ حشىُل ما ٌعمى بمحفظت

جظم حمُؼ ألاصٌى اإلاخىىغت اإلاشاد جصىُىها، ومً زم ًخم بُؼ جلً ألاصٌى )محفظت الخصىًُ( ئلى الششهت 

خحصل في ملابل رلً غلى ملابلها هلذا، أي أن مصذس الصً َى اإلاعخفُذ مً SPVراث الغشض الخاص ) (، ٍو

، أي اإلاعخخذم لخصُلت ئصذاس الصً َى ػالب الخم لحصُلت ئصذاٍس  ؛ٍى

ً )حملت  وهيل إلاصدار: - ع باوشاء وبُؼ ألاوساق اإلاالُت )الصيىن( للمعدثمٍش ى الجهت التي أغؼي لها الخفٍى َو

الصيىن(، وهي مً ًخىلى ئداسة اإلاىحىداث اإلاملىهت لخملت الصيىن هُابت غمهم، وغالبا ما جيىن َزٍ الششهت 

 ؛ملابل أحش ورلً Special Purpose Vehicle( SPVمإظعت مالُت مخخصصت )

م، خملة الصىون )املصخثمرون(:  - كذ ًذخل حملت الصيىن في َزا الػلذ مباششة أو كذ ًىىب غمهم غيَر

م ػشف الػلذ لاإلاعدثمشون ا مَو زًً ٌعخخذمىن أمىلهم في ششاء َزٍ الصيىن أو الاهخخاب فيها، َو

 (3،4)حعان،د.ط.ن،ص ص: ؛الششعي الزي جصذس الصيىن غلى أظاظه

وهي أَم حضء في غملُت الخصىًُ بمخخلف أػشافها، وهي غباسة غً وغاء اظدثماسي يً: مدفظة الحصى -

ل ئوشاء مششوع  ًظم أصىل مخىىغت جم جصىُىها لصالح  اإلايش ئ بهذف الخصٌى غلى العُىلت لخمٍى

ل ؤلاظالمُت، حُث ًخم جحصُل الػائذ غلى  ش مششوع كائم وفم صُغ الخمٍى اظدثماسي حذًذ أو جىظُؼ وجؼٍى

خ  زٍفظت الصيىن َمح وئًذاغها بحعاب خاص ٌعخخذم لعذاد معخحلاث حملت الصيىن في جىاٍس

 ؛الاظخحلاق

وهي الؼشف اإلاهم في غملُت الخصىًُ ؤلاظالمي، حُث حػمل َُئاث الشكابت الششغُت هيئة الركابة الشرعية:  -

ُيلتها ومعدىذاتها غلى دساظت ألاحيام الششغُت اإلاخػللت باصذاس الصيىن ؤلاظالمُت في ما ًخص ئصذ ا َو اَس
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ؼ اإلالشس الذخٌى فيها غلى َُئت الشكابت الششغُت لخصذس في  وهُفُت الاهخخاب فيها، حُث حػشض حمُؼ اإلاشاَس

ػت ؤلاظالمُت أم ل ؼ مخىافلت مؼ أحيام الشَش  ؛المهاًت اللشاس فُما ئرا واهذ َزٍ اإلاشاَس

غلى حفظ وزائم وحلىق وطماهاث حملت الصيىن غباسة غً وظُؽ مالي )مإظعت(، حػمل أمين الاشخثمار:  -

ا وهُال غمهم ورلً ملابل أحش،  حُث ٌعخؼُؼ حملت الصيىن ئنهاء خذماجه في (4، ص2016)مشصوق، باغخباَس

 أي وكذ بصفتهم اإلاىولين له.

II -  : الطريلة وألادوات  

لت. -1  الؼٍش

لصيىن ؤلاظالمُت، فخم مً اها اتحجم ئصذاس  تمً أحل َزٍ الذساظت جم اخخُاس ظىق سأط اإلااٌ اإلااليزي، ودساظ
ػت. اجخار اإلاإششاث الشئِعُت لهزٍ العىق اإلاالُت و  جؼىس مإشش كُمت الششواث اإلاذسحت فيها واإلاخىافلت مؼ الشَش

اجؼىس مإشش مػذٌ دوسان الصيىن ؤلاظالمُت . ومً زم جحلُل تالصيىن اإلاخذاول  .في ظىق سأط اإلااٌ ؤلاظالمي في ماليًز

 دواث.ألا  -2

وجخمثل َزٍ اإلاػؼُاث جحذًذا في حٌى ظىق سأط اإلااٌ اإلااليزي. جىؼلم َزٍ الذساظت مً حمؼ اإلاػؼُاث  

 اتها مً الصيىن خالٌ فترةاإلاإششاث الػامت لهزٍ العىق وهزا حجم ئصذاس و  حجم العىق والششواث اإلاذسحت فيها،

  ). 2001/2016الذساظت )

في ظىق سأط اإلااٌ اإلااليزي، حُث ًمثل ظىق سأط اإلااٌ اإلااليزي اإلاخغير للىكىف غلى أزش الصيىن ؤلاظالمُت  

الخابؼ، والصيىن ؤلاظالمُت مخغير معخلل. وللىصٌى ئلى جبُان ألازش جم جحلُل اإلاػؼُاث التي جم الاظخػاهت بها في 

 الذساظت.

III-  ومناكشتها : النحائج  

ا، مً خالٌ دساظت بػع ظىلىم بذساظت أزش الصيىن ؤلاظالمُت في هفاءة ظىق  سأط اإلااٌ ؤلاظالمي في ماليًز

 اإلاإششاث اإلاخػللت بالعىق.

 : مؤشرات حجم الصوق.أوال

 وجخمثل َزٍ اإلاإششاث في غذد الششواث اإلاذسحت ومإشش اللُمت العىكُت )مػذٌ سظملت العىق(.     

 .عدد الشروات املدرجة -1

ػت ؤلاظالمُت اإلاذسحت في بىسصت ، أن غذد الششوا(01سكم )هالحظ مً خالٌ الجذٌو  ث اإلاخىافلت مؼ الشَش

ا في غام  ا في همى معخمش، حُث بلغذ غذد الششواث ؤلاظالمُت في ماليًز ششهت ئظالمُت مً أصل  640هحى   2001ماليًز

زا 820 ا حعُؼش غلى ئحمالي الششواث اإلاذسحت َو ساحؼ  ششهت ولُت، أي أن الششواث ؤلاظالمُت اإلاذسحت في بىسصت ماليًز

ش ظىق  ا وخاصت الصيىن ؤلاظالمُت التي جلػب دوس مهم في جؼٍى لألدواث اإلاالُت ؤلاظالمُت اإلاخخلفت اإلاصذسة في ماليًز

ا هي سائذة الصيرفت ؤلاظالمُت في الػالم، وظل غذد الششواث ؤلاظالمُت  ا، وباغخباس وأن ماليًز سأط اإلااٌ ؤلاظالمي في ماليًز

ششهت، زم  1029ششهت ئظالمُت مً أصل  886بىحى  2006لغذ أكص ى غذد لها ظىت اإلاذسحت في همى معخمش حُث ب
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، زم 2012لدعخلش غىذ أسكام مخلاسبت ورلً حتى ظىت  2006 ــبذأث بالتراحؼ بشيل ػفُف حذا في العىىاث اإلاىالُت ل

ششهت  904 ششهت ئظالمُت مً أصل 671لدسجل هحى  2016، 2015، 2014، 2013بذأث بالتراحؼ مً حذًذ خالٌ 

ادة في ئصذاس ألادواث اإلاالُت ألاخشي )غير 2016ظىت  زا كذ ًمىً لخذور ٍص ػت ؤلاظالمُتاإلا، َو  .(خىافلت مؼ الشَش

 .مؤشر الليمة الصوكية )معدٌ رشملة الصوق( -2

مػذٌ سظملت العىق )اللُمت العىكُت( ٌػىغ معخىي اليشاغ، فاسجفاع َزا اإلاإشش ًذٌ غلى اسجفاع     

ادة غذد ألاظهم والششواث اإلاذسحت فُه.معخىي ا ادة ٍص  (250ص، 2015)فُجل،  لعىق )هبر العىق( ظىاء مً حُث ٍص

ا ئلى سظملت العىق هيل ومً خالٌ       هالحظ أن ،غشطىا لخؼىس سظملت ظىق سأط اإلااٌ ؤلاظالمي في ماليًز

لت العىق هيل جفىق الىصف في ول ظىىاث الذساظت،  حُذ أن أكل وعبت جم سظملت العىق ؤلاظالمي ئلى سظم

زا ًمىً ئسحاغه ئلى جفىق غذد الششواث ؤلاظالمُت غلى غذد الششواث الخللُذًت  2003ظىت %59.97حسجُلها هي  ، َو

ا بما في رلً الصيىن ؤلاظال  مُت التي حػخبر مً أَم اإلاذسحت، هدُجت لخىىع ألادواث اإلاالُت ؤلاظالمُت اإلاصذسة في ماليًز

ا.  ألادواث اإلاالُت ؤلاظالمُت اإلاصذسة في ماليًز

  .:  مؤشر حجم الحداٌو )كيمة الصىون املحداولة(اثاهي

ت جإدي ئلى جىفير العُىلت في  ت، وظُىلت العىق اإلااليًز مإشش حجم الخذاٌو ٌػىغ ظُىلت العىق اإلااليًز

 (253ص، 2015)فُجل،  الاكخصاد هيل.

ادة  (3الجذٌو )خالٌ  وهالحظ مً ا في ٍص أن حجم الصيىن اإلاخذاولت في ظىق سأط اإلااٌ ؤلاظالمي في ماليًز

ىج 13.5كُمت  2001حُث بلغذ ظىت  2016 -2001معخمشة خالٌ الفترة مً  ذ ماليزي لخبلغ أكص ى كُمت لها ُملُىن ٍس

ىج 122.102بلُمت  2007ظىت  ملُىن  63.728لدعخلش غىذ كُمت ذ ماليزي لخبذأ في التراحؼ بػذ رلً ُملُىن ٍس

ىج زا الخؼىس في حجم الخذاٌو ًذٌ غلى الذوس الىبير الزي جلػبه الصيىن ؤلاظالمُت2016ذ ماليزي ظىت ٍُس في  . َو

ا،  ت في ظبُل حشجُؼ  ظىق سأط اإلااٌ ؤلاظالمي في ماليًز هما  ًمىً ئسحاغه ئلى الجهىد التي كامذ بها الخيىمت اإلااليًز

ل ؤلاظالمي.   ؤلاكباٌ غلى ال ا مشهضا دولُا للخمٍى  صيىن والخخؼُؽ لجػل ماليًز

 ثالثا: مؤشر معدٌ دوران الصىون إلاشالمية.

شير ئلى ظُىلت العىق اإلاالُت  ٌػذ َزا اإلاإشش مً اإلاإششاث اإلاهمت واإلاػخمذة في أغلب الذساظاث اإلاالُت، َو

الث داخل العىق، بىصفه ًمثل كُمت الصيىن أًظا، وهزلً ٌشير ئلى معخىي جيالُف ئجمام الصفلاث واإلاػام

( ئلى اللُمت العىكُت، فارا ما ئسجفػذ كُمت الصيىن اإلاخذاولت بمػذلث أهبر مً ئسجفاع  اإلاخذاولت )أحجام الخذاٌو

شير بذوسٍ ئلى ئسجفاع دسحت العُىلت للعىق اإلاالُت. ، 2015)فُجل،  اللُمت العىكُت حػاظمذ كُمت َزا اإلاإشش َو

  (253ص

ا خالٌ الفترة مً (4)حظ مً خالٌ الجذٌو هال  شهذ  2013-2001، أن مإشش مػذٌ دوسان الصيىن في ماليًز

ادة ملخىظت خالٌ الفترة مً  بػذ أن واهذ  %17.25بيعبت  2007، حُث بلغ اإلاإشش أكص ى كُمت له في 2007 -2001ٍص

 .%4.56جلذس ب  2001وعبخه في 

 .2013-2008بزب حُث لم ًأخز أي اججاٍ مػين خالٌ الفترة مً بذأ اإلاإشش في الخز 2008وبذاًت مً ظىت 
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جفاع له ظىت هالحظ أهه كذ اسجفؼ ووان أَم ئس  2013-2001وغىذ ملاسهت مػذٌ دوسان الصً بين الفترة 

ى ما ٌػىغ هدُجت 2007 ا.، َو  جىفش العُىلت في ظىق سأط اإلااٌ ؤلاظالمي في ماليًز

IV-  :الخالصة 

ا حػخبر سائذة الػمل بػذ دساظدىا لذو       ا وججشبتها في مجاٌ الصيىن ؤلاظالمُت، ًخضح لىا أن ماليًز لت ماليًز

ا  اإلاصشفي ؤلاظالمي، وخاصت في مجاٌ الصيىن ؤلاظالمُت حُث أظهشث حذاستها في َزا اإلاجاٌ، حُث حعُؼش ماليًز

 لىحذَا غلى أهثر مً هصف ؤلاصذاساث الػاإلاُت.

ة مالُت حاءث هبذًل ششعي للعىذاث الخللُذًت والتي جلىم أظاظا غلى ظػش الصيىن ؤلاظالمُت هي غباسة أدا -

ت اللُمت جمثل حصصا شائػت في ملىُت أغُان أو مىافؼ أو  الفائذة اإلاحشم ششغا، وهي غباسة غً أوساق مالُت مدعاٍو

شترن حملت الصيىن في ألاسباح والخعا ئش الىاججت غً خذماث أو مىحىداث في وشاغ أو مششوع اظدثماسي مػين، َو

 اإلاىحىداث التي جمثلها؛

ش أظىاق سأط اإلااٌ، ورلً مً خالٌ مذ َزٍ العىق بدشىُلت  - جلػب الصيىن ؤلاظالمُت دوس هبير في جؼٍى

 ؛مخىىغت مً ألادواث اإلاالُت ؤلاظالمُت، مما ًإدي ئلى جؼىس العىق واحعاغه

ا َى غباسة غً ظىق جخىفش فُ - ل للششواث اإلاذسحت ه فشص الاظدثماس ظىق سأط اإلااٌ ؤلاظالمي في ماليًز والخمٍى

ػت ؤلاظالمُت والخاليمؼ  اإلاخىافم  مً حمُؼ اإلاحظىساث اإلاحشمت ششغا والشبا، اللماس والغشس؛ أحيام الشَش

ش ظىق سأط اإلااٌ ؤلاظالمي في  الصيىن ؤلاظالمُتجلػب َُئت  - ت دوسا َاما في جؼٍى ا ورلً مً اإلااليًز ماليًز

ا همشهض دولي لعىق ول ما ًخالٌ جىفير   ش ظىق سأط اإلااٌ ؤلاظالمي، باإلطافت ئلى الخخؼُؽ للىصٌى بماليًز خػلم بخؼٍى

 سأط اإلااٌ ؤلاظالمي وجىفير البيُت اللاهىهُت والشكابُت لخماًت اإلاخػاملين في ظىق سأط اإلااٌ ؤلاظالمي؛

ا جفىق هصف الػذد الىلي للششو اثالششو - اث اإلاذسحت خالٌ ػٌى فترة ؤلاظالمُت اإلاذسحت في بىسصت ماليًز

 ظت ورلً بعبب ألادواث اإلاالُت ؤلاظالمُت اإلاخذاولت فيها وخاصت الصيىن ؤلاظالمُت؛االذس 

ا بالىبر والاحعاع حُث أن سظملت العىق ؤلاظالمي ئلى سظملت العىق  - ًخميز ظىق سأط اإلااٌ ؤلاظالمي في ماليًز

 .هيل جفىق الىصف خالٌ ول ظىىاث الذساظت

 

 

 

 :م مالخ  -

ا إلى العدد إلا  ( : 1الجدٌو ) جمالي للشروات ثطور عدد الشروات املحوافلة مع الشريعة إلاشالمية املدرجة في بورصة ماليًز
  .2016 -2001املدرجة خالٌ الفترة من 

 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 الصنوات
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عدد الشروات املدرجة في بورصة 

ا املحوافلة م ع الشريعة ماليًز

 إلاشالمية

640 684 722 787 857 886 853 855 846 

 959 980 991 1029 1011 949 891 855 820 العدد إلاجمالي للشروات املدرجة 

النصبة املئوية لعدد الشروات 

املحوافلة مع الشريعة إلاشالمية 

 املدرجة

78% 80% 81% 83% 84.8% 86.1% 86% 87% 88% 

  2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 الصنوات

عدد الشروات املدرجة في بورصة 

ا املحوافلة مع الشريعة  ماليًز

 إلاشالمية

846 839 817 650 673 667 671   

   904 903 906 911 923 946 961 العدد إلاجمالي للشروات املدرجة 

النصبة املئوية لعدد الشروات 

املحوافلة مع الشريعة إلاشالمية 

 جةاملدر 

88% 89% 89% 71.4% 74.3% 73.86% 74.23%   

 .249ص: مرجع شبم ذهره، غبذ الخمُذ فُجل،  -املصدر: 

Securities commission malaysia, annual report ( 2006, p : 6-47), (2008, p : 6-56), ( 2009, p : 6-52), (2011, p : 6-55), (2012, p : 6-63), 
(2014, p : 146), ( 2015, p : 171), (2016, p : 199). 

ا ( : 2الجدٌو )  . رشملة شوق رأس املاٌ إلاشالمي في ماليًز

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 العىىاث

ىجذ  سظملت ظىق لألوساق اإلاالُت هيل ) بلىن ٍس

 ماليزي(

465 481.6 640.3 722.04 695.3 848.7 1106 664 999 1275 1285 1466 1702 

ىجذ(  1072 938 810 803 639 425 708 548 440 448 384 289 296 سظملت ظىق سأط اإلااٌ ؤلاظالمي ) بلُىن ٍس

سظملت ظىق سأط اإلااٌ ؤلاظالمي ئلى سظملت 

 %العىق الىلى

6

3.65 

6

0 

5

9.97 

6

2.04 

6

3.28 

6

4.56 

6

4 

6

4 

6

4 

6

3 

6

3 

6

4 

6

3 

 .250ص: شبم ذهره،  مرجع غبذ الخمُذ فُجل،املصدر: 

ا للفترة  ( : 3الجدٌو )  .2016 -2001ثطور مؤشر كيمة الصىون املحداٌو في شوق رأس املاٌ إلاشالمي في ماليًز

 الوخدة: مليون رينجد ماليزي                   

 

 

 
2001 

 

2002 

 

2003 

 

2004 

 

2005 

 

2006 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

 

 الصىون إلاشالمية

 

 

 الػذد

 

- 

 

34 

 

31 

 

49 

 

77 

 

64 

 

60 

 

47 

 

11 

 33.955 43.234 122.102 42.018 43.317 15.16 12 17.6 13.5 اللُمت

إجمالي الصىون املوافم عليها 

من طرف هيئة ألاوراق املالية 

 الػذد

 

 

- 

171 

 

118 

 

124 

 

127 

 

116 

 

120 

 

99 

 

34 
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ة  57.485 139.991 158.802 75.832 62.662 47.84 47.3 56.01 30.31 اللُمت املاليًز

 

 

 2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

  

 العدد الصىون إلاشالمية

 

26 45 41 51 

 

49 31 32   

   63.729 56.834 96.070 99.129 71.091 82.403 40.328 الليمة

إجمالي الصىون املوافم عليها 

من طرف هيئة ألاوراق املالية 

ة  املاليًز

 

 العدد

 

59 85 81 88 80 50 56   

   140.989 118.464 138.146 148.074 103.299 112.330 63.853 الليمة

-Securities commission, annual report ( 2001, p : 1-45), (2002, p :2-26), ( 2004, p : 2-43), ( 2006, p : 6-38), (2008, p : 6-47), ( 2009, p : 6-

45), (2011, p : 6-46), ( 2012, p : 6-55), (2014, p : 136), ( 2015, p : 159) ; ( 2016, p : 187). 

ا خالٌ الفترة من 4الجدٌو )  .                                                                 2013-2001(: ثطور مؤشر معدٌ دوران الصىون إلاشالمية في شوق رأس املاٌ إلاشالمي في ماليًز

ىجذ ماليزي الىحذة: مل  ُىن ٍس

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 الصنوات

كيمة 

الصىون 

 املحداولة

13.5 17.6 12 15.16 43.317 42.018 122.102 43.234 33.955 40.328 82.403 71.091 99.129 

الليمة 

 الصوكية

296 289 384 448 440 548 708 425 639 803 810 938 1072 

كيمة 

الصىون 

املحداولة 

إلى الليمة 

 %الصوكية

4.56 

 

 

 

 

6.09 3.13 3.38 9.84 7.67 17.25 10.17 5.31 5.02 10.17 7.58 9.25 

 مً ئغذاد الباحث بالغخماد غلى اإلاػؼُاث العابلت.املصدر: 
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 إلاخاالت واملراجع :  -

م. -  اللشآن الىٍش
ذ  - الصىون إلاشالمية هأداة لحمويل الحنمية الاكحصادًة ومدى إمياهية الاشحفادة (، 2014ماي   6 - 5، ) ظلُمان هاصش، سبُػت بً ٍص

: مىخجاث وجؼبُلاث الابخياس والهىذظت اإلاالُت بين الصىاغت اإلاالُت الخللُذًت والصىاغت اإلاالُت منها في الجزائر،  اإلاإجمش الذولي حٌى

ا، حامػت فشحاث ؤلاظالمُت، ولُت الػلىم الاكخصادًت وا ت وغلىم الدعُير، بالخػاون مؼ ألاوادًمُت الػاإلاُت للبحىر الششغُت ماليًز لخجاٍس

 .1غباط ظؼُف 

وسكت غمل ملذمت إلاىخذي الصيرفت دور الصىون إلاشالمية في ثمويل املشروعات الحنموية، (، 2008فخح الشحمً غلي محمذ الصالح، ) -

 ؤلاظالمُت، بيروث، لبىان.

ة هموذجا-ثلييم دور الصىون إلاشالمية في ثطوير الصوق املالي إلاشالمي لرأس املاٌ (،2015)ذ الخمُذ،فُجل غب - ، -الحجربة املاليًز

 .سظالت ماحعخير في الػلىم الاكخصادًت، جخصص: ألاظىاق اإلاالُت والبىسصاث، حامػت محمذ خُظش، بعىشة، الجضائش

غلى الشابؽ الخالي: الصىون إلاشالمية ) الحوريم( وثطبيلاتها املعاصرة وثداولها، (، 19/4) 178كشاس مجمؼ الفله ؤلاظالمي الذولي سكم   -

aifi.org/2300.html-http://www.iifa .  

جمؼ الفله ؤلاظالمي الذولي، الذوسة الخاظػت مالصىون إلاشالمية ) الحوريم( وثطبيلاتها املعاصرة وثداولها، محمذ غبذ الخلُم غمش،  -

 غششة، الشاسكت، ؤلاماساث الػشبُت اإلاخحذة. 

الهُئت الششغُت الػلُا للبىىن واإلاإظعاث اإلاالُت أدوات الحمويل إلاشالمية الصىون بدًال عن اللروض بفائدة، حعين حامذ حعان،  -

 .ؤلاظالمُت، ؤلاماساث الػشبُت اإلاخحذة

ل  13 –12)آماٌ مشصوق،  - اإلالخلى الذولي الثالث  ،مداخلة بعنوان الصىون ودورها في ثفعيل ألاشواق املالية إلاشالمية(، 2016أفٍش

صادًت للصىاغت اإلاالُت: ئشيالُت ئدماج اإلاىخجاث اإلاالُت ؤلاظالمُت في العىق اإلاالي الجضائشي، اإلاذسظت الػلُا للخجاسة، ولُت الػلىم الاكخ

ت وغلىم الد  .عُير، ًىمي ، الجضائشوالخجاٍس

http://www.iifa-aifi.org/2300.html
http://www.iifa-aifi.org/2300.html
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Pinex    

 

 ،2در التومي إيمان،    قوي*1حساني زينة
 )الجزائر( عين الدفلى مليانة بخميس بونعامة الجياللي جامعة 1
2

 )الجزائر( مليانة عين الدفلى بخميس بونعامة الجياللي جامعة 
 

 31/12/2812 :لنشراتاريخ                      10/11/2812 :لقبولاتاريخ                     22/80/2812 االستالم:تاريخ 
 

 :ملخص

 للمىخجاث الخىضل في ٖبحر دوز  مً له إلاا اإلاإطظت في ألاوشؿت باقي نً أهمُت ًٓل وال اإلاطادز أهم أخد الابخٙاز ٌهخبر    

ٔ وهى والخٓىُاث، وألاطىاّ الجدًدة ٓي اإلاجاٛ في الخمحز لىا ًدٓٔ الري الؿٍس ٓي لالبخٙاز. الدظٍى ج خلٔ نلى الٓدزة الدظٍى  مٍص

ٓي  Pinex الخىكُِ مىاد مإطظت مظخىي  نلى بها ْمىا التي اإلاُداهُت الدزاطت خالٛ ومً. اإلاإطظت أداء ُتلخىم مخٙامل حظٍى

ٓي الابخٙاز أن ئلى خلطىا  ، الدَلى بهحن را والخُِ٘، للخالؤم الخًحراث قل في للمإطظت البٓاء مُخاح هى الدظٍى  ًمً٘ ٖو

 جىطُو في ٌظاهم َهى أخسي  حهت ومً حهت مً الجدًدة ىاثالخدظِ ئدخاٛ خالٛ مً جىاَظُت محزة امخالٕ مً اإلاإطظت

 .اإلاإطظت أداء جدظحن ٌهجي مما اإلاىخجاث حشُ٘لت

ٓي؛ ابخٙاز ابخٙاز؛ : اإلافخاحيت الكلماث  .اإلاإطظت أداء حظٍى

 .JEL : ;O31 ;M31 P17تصنيف 

Abstract: : 
     Innovation is one of the most important sources and is no less important than the rest of the 

organization's activities as it plays an important role in the development of new products, 

markets and technologies and is to achieve excellence in marketing. For marketing innovation, 

the ability to create an integrated marketing mix to improve business performance. Through the 

field study we undertook at Pinex Ain Defla cleaning products organization, we concluded that 

the catalog of innovation is the survival of the institution in light of the changes in the key to 

compatibility and tuning, as well as can the company to have a competitive advantage by 

introducing further improvements on the one hand and secondly, it contributes By expanding 

the product line, which means improving performance of the company. 

Keywords. Innovation; marketing innovation; enterprise performance. 

Jel Classification Codes : O31 ;M31 ;P17. 
 

I-  : جمهيد  

في الهطس الخالي أضبذ ما ًمحز بِئت ألانماٛ هى الخًحر خاضت في قل اإلاىاَظت ، خُث أضبدذ ألاطىاّ أٖثر      

أن جدٓٔ أهداَها، والخل الىخُد إلاىاحهت هرا الخًحر والخُِ٘ مهه نً  إطظتحهُٓدا، َباث مً الطهب نلى اإلا

ُٓ ت ئهخاحُت حظٍى ٔ الخمحز في ندة مجاالث ئداٍز ت...،للخمحز ندة مطادز والابخٙاز أخد أهم مطادزه  وال ًٓل ُْمت ؾٍس

ُاءة نً أي مطدز آخس إلاا له مً دوز ٖبحر في الخىضل ئلى مىخجاث ، أطىاّ، جٓىُاث، وأطالُب حدًدة، لُطبذ هى  ٖو
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جيخمي ئلى اليشاؽ ألاٖثر أهمُت في اإلاإطظاث الري ًيخمي ئلى اإلاظخٓبل نىدما جٙىن ٗل أوشؿت ومىخجاث اإلاإطظت 

ٓي أوحه ومداخل ندًدة، لخلٔ  ٓي أخد أهم مجاالجه، خُث أن لالبخٙاز الدظٍى هخبر الخمحز في اإلاجاٛ الدظٍى اإلااض ي. َو

س وجىمُت أداء اإلاإطظت. نلى هرا ألاطاض َان  ت حظاهم في جؿٍى ُٓت ابخٙاٍز ٓي مخٙامل والُٓام بأوشؿت حظٍى ج حظٍى مٍص

ت جىا حه مثل هرا الخددي خاضت مو جخلي الدولت نً طُاطت الدنم، مما ًدخم نلى اإلاإطظاث الاْخطادًت الجصائٍس

ت للخمحز.  اإلاإطظاث السايبت في البٓاء والىمى أن جدبجى اطتراجُجُت ابخٙاٍز

 مً خالٛ ما طبٔ هؿسح الدظاٛؤ الخالي:    

ٓي في مجاٛ اإلاىخجاث ٖأخد أهم حىاهب الابخٙاز        ٓي في جدظحن أداء اإلاإطظت؟ما مدي جأزحر الابخٙاز الدظٍى  الدظٍى

 ئن هره ؤلاشٙالُت جٓىدها ئلى ؾسح مجمىنت مً ألاطئلت الُسنُت:   

 ما اإلآطىد باالبخٙاز في مجاٛ اإلاىخجاث؟-

ٓي في مجاٛ اإلاىخجاث؟-  ماهي أهمُت الابخٙاز الدظٍى

 ُِٖ ًإزس الابخٙاز في اإلاىخجاث نلى أداء اإلاإطظت؟ -

 الفرضياث:

 ث التي انخمدهاها ٖأطاض ومىؿلٔ إلاىاْشت مىغىم البدث جمثلذ َُما ًلي:ئن الُسغُا    

ٓي في هدا اإلاجاٛ هى - الابخٙاز في مجاٛ اإلاىخجاث هى جىطُو حشُ٘لت مىخجاتها خُث أن الخىحه هدى الابخٙاز الدظٍى

و في حشُ٘لت مىخجاث اإلاإطظت وبخٙالُِ شائدة   غاء مظتهل٘حن حدد.وبالخالي ًمً٘ للمإطظت ئز   الخىحه هدى الخىَى

ٓي في مجاٛ اإلاىخجاث نلى ئؾالت هره الدوزة.- همل الابخٙاز الدظٍى  ئن ٗل مىخج له دوزة خُاة ًىلد ٌهِش زم ًمىث، َو

ٓي وجدظُنها في مجاٛ اإلاىخجاث مً اإلاداَكت نلى اطخٓساز - ًمً٘ للمإطظت مً خالٛ جبجي مدخل الابخٙاز الدظٍى

 ظتهلٚ.مبُهاتها وشٍادتها وجدُٓٔ زغا اإلا

 : الدزاطت أهمُت  

ٓي الابخٙاز مُهىم نً ال٘شِ في الدزاطت أهمُت ج٘مً     الىاججت ؤلاًجابُت وآلازاز اإلاىخجاث مجاٛ في وخاضت الدظٍى

ت الهملُت ممازطت نً س وجىمُت اإلاجاٛ، هرا في الابخٙاٍز  .الخىاَس ي مجالها وجىطُو اإلاإطظت أداء وجدظحن وجؿٍى

 :الدزاطت أهداٍ

ٛ  في هدَىا ئن     ٓي الابخٙاز أهمُت ئبساش هى اإلاىغىم هرا جىاو ٓي ألاداء جدظحن نلى اإلاىخجاث مجاٛ في الدظٍى  الدظٍى

ً اإلاإطظاث في الٓساز ألصخاب الىعي إلخدار ومداولت. نام بشٙل للمإطظت ال٘لي وألاداء خاص بشٙل  واإلاظحًر

ٔ في الابخٙاز وحدوي  ألهمُت  .الدظٍى

 : الظابٓت الدزاطاث

ٔ الصهسة، خلىؽ-1 ت، نلىم ماحِظتر، مرٖسة ، الصبىن  والء بىاء نلى أزسه و الابخٙازي  الدظٍى ٔ، ججاٍز  حامهت حظٍى

ٔ أن ئلى الدزاطت هر ،جىضلذ 2013/2014 بىمسداض، ادة وجدُٓٔ الىجاح مُاجُذ أخد الابخٙازي  الدظٍى  في والخمحز الٍس

 ّ  مبخ٘سة ومىخجاث خدماث جٓدًم نلى ْدزجه خالٛ مً الخالُت، ماٛألان بِئت جمحز التي اإلاخًحرة الكسوٍ قل في الظى

 . للمظتهل٘حن واإلاخجددة اإلاخًحرة والسيباث الخاحاث مو جخُِ٘ و جخالءم

ٓي الابخٙاز مجدٛ، أخمد. د-2 ُت في دوزه و الدظٍى ت الاْخطادًت ألابدار مجلت ، الاْخطادًت اإلايشأة أداء جْس  ، وؤلاداٍز

 الابخٙاز بدالت ًخأزس ٖٙل اإلايشأة أداء أن ئلى الدزاطت هره خلطذ. 2011 دٌظمبر، بظ٘سة، حامهت الهاشس، الهدد

ٓي ٔ دوز  ٌهصش  ما هرا و الدظٍى  . َيها ألاداء هخائج حهكُم في اإلايشأة بها جٓىم التي والابخٙاز الخجدًد خالت و الدظٍى

ٓي الابخٙاز طلُماوي، مدمد-3  شهادة هُل مخؿلباث غمً جدخل مرٖسة الىمى، أداء جدظحن نلى وأزسه الدظٍى

ٔ ، الدظُحر نلىم في اإلااحِظتر ٓي الابخٙاز أن ئلى الدزاطت هره خلطذ.2006 اإلاظُلت، حامهت ، حظٍى  أضبذ الدظٍى

 في ئهما و الهمُل خلٔ ُُُٖت في ج٘مً ال اإلاشٙلت خُث الخًحر دائمت بِئت في البٓاء أحل مً اإلاإطظت ًد في وطُلت أهم
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ٓي الابخٙاز و اإلاخًحرة الكسوٍ قل في نلُه اَكتاإلاد ُُُٖت  لخاحاث واٖدشاَه اإلاشٙلت خل في مهم دوز  له الدظٍى

خت ولى جىاَظُت محزة امخالٕ ًمً٘ و الخالي للمىخج حدًدة اطخخداماث وئًجاد ٗامىت ٓي ابخٙاز خالٛ مً مْإ  في حظٍى

 .  اإلاىخجاث مجاٛ

 :مجال اإلانخجاثماهيت الابخكار والابخكار الدسويلي في  - 1

 الابخكار حعريف: أوال 
 الابخٙاز َان زوشٙا وأل٘ظىدز، خظب ألاخحرة، الظىىاث خالٛ ٖخاب مً الهدًد اهخمام نلى الابخٙاز مُهىم خاش    

ت وجسي  (، 90، ص2002مخهددة ) أبى الىطس،  وأبهاد وحىه ذاث حدا مهٓدة نملُت  جىمُت هى الابخٙاز ان خظً زاٍو

 الُ٘سة ئدزإ ئلى الجدًدة الُ٘سة مً ش يء ٗل حًؿي َهي شاملت جىمُت ٗلمت وهىا اإلاإطظت في الجدًدة ألاَٙاز وجؿبُٔ

هٍس. (393، ص2001جؿبُٓها  )خظً،  زم اإلاىكمت ئلى حلبها ئلى ت ْدزة هى الابخٙاز أن: هجم نبىد هجم َو  نلى الشٖس

ّ  في اإلاىاَظحن مً وأطسم أٖبر ُْمت ًػُِ حدًد هى ما ئلى الخىضل  . الظى

  الابخكار الدسويلي في مجال اإلانخجاث ثاهيا:

ٓي وبالخالي َهى يحر مٓخطس نلى     ٓي مُهىم واطو خُث ٌهجي الابخٙاز في حمُو أوحه اليشاؽ الدظٍى الابخٙاز الدظٍى

ٗاالبخٙاز في مجاٛ اإلاىخج او في مجاٛ ؤلانالن َٓـ،   ٔ ُٓت ٌشمل حمُو اإلاجاالث ا وئهما هى مجاٛ مهحن في الدظٍى لدظٍى

مع ٗل ألاوشؿت اإلاسجبؿت بخىحُه اإلاىخج مً الطاوو ئلى اإلاظخخدم  هٍس  .(Lambain, 1993, p281)النهائيألاخسي ٍو َو

ُٓت وهراأًػا أهه وغو أَٙاز حدًدة أو يحر جٓلُدًت في اإلامازطاث  ٓي ًىؿلٔ مً َ٘سة  الدظٍى ٌهجي ان أي ابخٙاز حظٍى

ِ نىد خد جىلُد أو ئًج اد َ٘سة حدًدة وئهما ًخهدي ذلٚ ئلى وغو هره الُ٘سة مىغو الخؿبُٔ الهملي حدًدة وال ًخْى

ٔ.  (.04، ص2003الجدًدة )أبى حمهت، هٍس نلى اهه الاطخًالٛ الىاجح لألَٙاز َو   بالؿبو في مجاٛ الدظٍى

 اإلاؤسست أداء مفهوم: ثالثا 

ما مظبٓا، اإلادددة ألاهداٍ ئهجاش في اإلاإطظت جدٓٓها التي الىجاح دزحت نامت بطُت باألداء ًٓطد    ألاداء ٌهٍس ٖو

ٔ أو الُسد بلىى دزحت"  أهه نلى هالُت بُ٘اءة اإلاخؿؿت ألهداٍ اإلاىكمت أو الٍُس   (،415، ص2002) طُد مطؿُى،   َو

ٔ َسد ؾٍس مً أو وشاؽ وحهد بهمل الُٓام أو جأدًت ٌهجي ألاداء أن هجد الخهٍسِ هرا وخظب"   مً مإطظت أو ٍَس

 ألاداء ًسبـ الخهٍسِ هرا هجد ٖما..... أمثل ُٖئ، حُد، بأهه ألاخحر في نلُه الخ٘م ًخم خُث مهحن، هدٍ جدُٓٔ أحل

ٛ  الدزاطاث مً ندًد هىإ أن والىاْو والُ٘اءة بالُهالُت،  نلى طىاء والُ٘اءة الُانلُت بحن ألاداء السبـ جداو

 بلىى مً جم٘ىذ التي اإلاإطظت أداء نلى الخ٘م ًً٘م ال أهه خُث الدشًُلي اإلاظخىي  نلى أو الاطتراجُجي اإلاظخىي 

 . (88، ص‘2001بمثُالتها )مصهىدة،  مٓازهت اإلاىازد مً ٖثحر ٗلُها ْد ذلٚ ٗان ئذا حُد بأهه أهداَها

 الدسويلي ألاداء على اإلانخجاث مجال في الدسويلي الابخكار أثر: رابعا

ٓي الابخٙاز ٌهبر    ّ  في والاطخمساز للىمى مخهددة َسص خلٔ نلى اإلاإطظت ْدزة نً للمىخجاث الدظٍى  خالٛ مً الظى

 خلٔ نلى ْدزة ألاٖثر هى ابخٙازا ألاٖثر أن هجد خُث الخٙالُِ، خُؼ خالٛ مً اإلابُهاث، وشٍادة السبدُت جدُٓٔ

ل حدًدة أطىاّ ٛ  منها، ؤلاَادة ٌظخؿُو مظخٓبلُت َسص ئلى التهدًداث وجدٍى  بخٙازالا  أزس ئبساش اإلابدث هرا في وطىداو

ٓي را والخٙالُِ اإلابُهاث وحجم ٗالسبدُت اإلاإشساث مً مجمىنت نلى اإلاىخجاث مجاٛ في الدظٍى  اإلاىخج خُاة دوزة ٖو

 .الصبىن  زغا ٖظب مداولت ئلى ئغاَت

  الربحيت على الابخكار أثر-: خامسا

 ٌظمى ما هىإ بل السبدُت نلى سةاإلاإز الهىامل أخد الابخٙاز ٌهخبر والابخٙاز، خُث السبذ بحن مهمت حد نالْت هىإ  

ٗان اإلاإطظت نمل حىاهب ٗل مً ًأحي الابخٙازي  السبذ أن جبحن ولٓد الابخٙاز نً الىاجج السبذ وهى الابخٙازي، بالسبذ  أ

ُٓا أو مالُا أم ئهخاحُا  في حظاهم أن اإلامً٘ مً اإلاإطظت وشاؾاث حمُو أن أي ؤلادازة، بىقائِ مخهلٔ أو حظٍى

ادة في اإلاإطظت هجاح َان نامت وبطُت بخٙازي،الا  السبذ جدُٓٔ  خالٛ بهػها في أو الظابٓت الجىاهب ٗل في ُٖاءتها ٍش
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اإلاإطظت )نبد الخظحن الُػل،  جدٓٓه الري الابخٙازي  السبذ جىمُت في طِظاهم البدث، مىغىم الصمىُت الُترة

ص (. وما336، ص2003 ٓي الجاهب هى هىا نلُه طجٖر ادة نلى آزاز مً نلُه ًخىلد وما َُه والابخٙاز الدظٍى  .السبدُت ٍش

  اإلابيعاث وزيادة الخكلفت خفض على الابخكار أثرسادسا: 

ُٓت هكس وحهت مً ٌهخبر نهائُت ئهخاحُت جٙلُت جخُُؼ بظبب أْل بظهس ولً٘ اإلاىخج هُع جٓدًم ئن  حدًد مىخج حظٍى

 في أطُل ئلى أنلى مً الاججاه ًمثل ما وهرا از،لالبخٙ الىاطو اإلاُهىم غمً ًدخل الري الخدظحن نملُت نلى مهخمد

 للمإطظت ًمً٘ خُث الخالي، اإلاىخج أو الخالُت الهملُت في اإلاىازد في الهدز أهىام ٗل ئشالت خالٛ مً الخدظحن نملُت

 اءةالُ٘ خالٛ مً أو ئهخاحُت أٖثر ج٘ىىلىحُت نملُت أو أْل أولُت مىاد خالٛ مً الخٙلُت جخُؼ أن الابخٙاز خالٛ مً

ُٓت  للمىخج النهائُت الخٙلُت جٓلُل نلى ذلٚ ًىه٘ع ْد أْل بخٙلُت ولً٘ حدًد، مىخج جٓدًم أو/و الابخٙاز في الدظٍى

ُٓت الهملُت نلى ًىُٔ باإلاىخج الخاص ؤلاهُاّ مً% 50 بأن، ْلىا ئذا خاضت  ما وهرا اإلاخخلُحن الخىشَو ووطؿاء الدظٍى

ٔ في ٙازي ؤلابخ ؤلاججاه جدبجى التي اإلاإطظت ًجهل  في ؤلانخُادي الظهس دون  مظخىي  ئلى الظهس خُؼ نلى ْادزة الدظٍى

،   ْادزة ًجهلها مما الظّى

 اإلانخج حياة دورة على ؤلابخكار أثر: سابعا

 جدَٔ نلى جىه٘ع الىضج و الىمى مسخلتي في ألاْص ى خدها في وجٙىن  الىمى مسخلت مً جبدأ ألازباح أن اإلاهسوٍ مً

ٛ  لُترة ألازباح ُٔجدٓ زم ومً اإلابُهاث هد ، أؾى  ًمً٘ التي ؤلاطتراجُجُاث أهم الخدظُجي اإلادخل خالٛ مً ؤلابخٙاز َو

 الهملُت ئلى مدظىت أو حدًدة مصاًا َاغاَت. اإلاهمت الهالْت واْو هى وهرا اإلاىخج خُاة إلؾالت اإلاإطظت جدبهها أن

 أو اطخخدامه حظهُل أو الخطمُم جدظحن مثل ًدحد إلاىخج أٖثر أو حدًدة طمت ئغاَت أو الخالي اإلاىخج أو الخالُت

 بالخدظحن ٌظمى ما وهرا الخدظحن، – ؤلابخٙاز غمً جدخل ئلخ،...للصبىن  باليظبت اطخهماله مً للًسع مالئمخه مدي

 ( ،165‘ 2002ألانلى)نام الدًً أمحن،  ئلى ألاطُل مً باإلججاه

  اإلاستهلك رضا على ؤلابخكار اثر: ثامنا

و إلطتراجُجُت تاإلاإطظ جبجي ئن  للخؿىؽ حدًدة ئغاَُت مىخجاث خؿىؽ بادخاٛ ُْامها ٌهجي مىخجاتها في الخىَى

ٔ مىكىز  مً ألاْل نلى ئبخٙاز ٌهخبر وهرا اإلاإطظت، َيها جخهامل التي الخالُت ٓىدها الدظٍى  أًػا هىا الخدًث ٍو

 جٓىم التي الخالُت اإلاىخجاث مً حدًد شٙل ئغاَت ٌهجي خُث الدشُ٘ل، وهي الُسنُت ؤلاطتراجُجُت نً للخدًث

 ٌهخبره ْد الري الخًحر هرا أن مً بالسيم ،(للثالحت باوظبت مخخلُت أحجام) مثل َيها الخهامل أو باهخاحها اإلاإطظت

ٓي، مىكىز  مً ابخٙاز ٌهخبر َاهه ؾُُِ، البهؼ  هدى الخىحه هى والدشُ٘ل الخىىم هدى ؤلاججاه َان وبالخالي الدظٍى

ٔ هكس وحهت مً ْلألا نلى ؤلابخٙاز  .الدظٍى

و ئطتراجُجُت مً ٗل ئن ج جىطُو ئطتراجُجُت غمً جدخالن والدشُ٘ل الخىَى و أن خُث اإلاىخجاث مٍص  ئلى ًإدي الخىَى

ج ئحظام ج ئحظام ئلى ًإدي بدوزه والري اإلاىخجاث مٍص  : ئلى ًإدي بدوزه والري اإلاىخجاث مٍص

  اإلاظتهل٘حن احاثخ جلبي مىخجاث وجٓدًم للمىكمت ؾُبت طمهت جدُٓٔ

 :جدُٓٔ وبالخالي ؤلاهخاج خؿىؾـ نمٔ ئلى ًإدي َاهه الدشُ٘ل أما-   

 ٛ ُت ْؿاناث نلى الىضى  للمظتهل٘حن اإلاخباًىت ؤلاخخُاحاث وجلبُت حدًدة طْى

و ئن ل اإلاإطظت طمهت جدظحن ئلى باإلغاَت اإلاظتهل٘حن مً ْدز اٖبر ئزغاء ئلى ًإدًان والدشُ٘ل الخىَى  لً هرا ٗو

ُٓت إلطتراجُجُت اإلاإطظت جبجي خالٛ مً ئال ًٓٔخد ت حظٍى ، ئلى حدًدة مىخجاث بخٓدًم ُْامها نىد ابخٙاٍز  الظّى

و مدخملحن ) نطام  مظتهل٘حن ضٍس نىه ًيخج َاهه الخبظُـ أما لها مبرز ال جٙالُِ ًىلد الخاحت نً الصائد َالخىَى

 . (250، ص2002الدًً أمحن، 

II -   دراست حالت دراست اسخطالعيت ألثر ( الابخكار الدسويلي على أداء اإلاؤسستPinex  )إلاواد الخنظيف 

II.1.: الطريلت وألادواث  
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ٓي الابخٙاز ؾبُهت اٖدشاٍ اإلاإطظت خالت دزاطت خالٛ مً ًمً٘       أداء جدظحن نلى وأزسه اإلاىخجاث مجاٛ في الدظٍى

ٛ  والبُاهاث لىماثاإلاه لجمو ألادواث مً مجمىنت جؿلبذ الدزاطت وهره. اإلاإطظت  الخىكُِ إلاىاد Pinex   مإطظت خى

. 

ت اإلاظخخدمت الىطائل بحن مً: اإلآابلت  حظخخدمها التي الاطتراجُجُاث مخخلِ و الجدًدة للمىخجاث الابخٙاز آلُت إلاهَس

 . خىاز شٙل في أطئلت جٓدًم جم و اإلاظحر و اإلاظإولحن مو اإلاباشسة اإلآابلت ئحساء جم خُث اإلاإطظت

ٛ : الدزاطت انمُد    مخخطت مددودة مظإولُت ذاث خاضت مإطظت َهي ، Pinex مإطظت وشأة نل الخهٍس طىداو

 هي اإلاإطظت اهخاج ْدزة(. 01) وًالن بً مىؿٓت الدَلى نحن والًت في مٓسها ،2012 في جأطظذ الخىكُِ مىاد باهخاج

ّ  في اإلاخداولت امىخجاته نالماث مً و ، نامل30 بمهدٛ هى الهماٛ ندد ، ًىمُا لتر5000  ماء منها BEC وORYX الظى

ل مؿهس حاَُل،  طائل  ، الخُاح و اللُمىن  نؿس ألاواوي مىكِ طائل  ألازغُاث، يظُل طائل، ضابىن  ، السوائذ ومٍص

 ومً نائلي، حجم ئلى ضًحر حجم مً الصحاحاث حًُحر ئلى ئغاَت ؤلاهجاش ؾىز  هرا الظىداء و اإلالىهت للمالبع مىكِ

 اإلاإطظت جؿبٓها ختى ج٘دظبها التي اإلاصاًا مً لالطخُادة ججسبتها و الخازج مً مىاد اطخحراد ألاضُس، و ُؼألاب اللىن 

ُٓت وخاضت أهداَها لخدُٓٔ  . الُ٘مُاء في دولت مهىدس ي نلى باالنخماد هرا و الدظٍى

III-  ومناكشتها : النخائج  

ٔ البُاهاث لجمو الاطخبُان أطلىب نلى انخمدها َٓد اإلآابلت ئلى باإلغاَت        ٛ  ألاطئلت مً مجمىنت َو  ئلى للىضى

ت اإلاهلىماث ظمىا. اخخبازها اإلاساد الُسغُاث جأُٖد أو لىُي الػسوٍز  بالىضِ خاص مدىز  مدىزًٍ نلى الاطخبُان ْو

ٛ  ومدى الهُىت خطائظ ٓي الابخٙاز أزس خى  زاثئؾا مً اإلاإطظت في الٓائمحن نل جىشَهه وجم.  ألاداء نل الدظٍى

 َسدا. 27 نددهم بلٌ ومىقُحن

 ووضِ الُسغُاث، الخخباز وذلٚ الدزاطت، أهداٍ مو ًدىاطب الري الخدلُلي ؤلاخطاء أطلىب اطخخدام جم لٓد

 الخصمت اطخخدام خالٛ مً وذلٚ أخسي  حهت مً اإلاظخٓلت واإلاخًحراث حهت مً اإلاظخٓلت، اإلاخًحراث بحن الهالْت

د الدزاطت، هخائج واطخخساج وجدلُلها ثالبُاها إلاهالجت SPSS ؤلاخطائُت  ؤلاخطائُت ألاطالُب مً ندد اطخخدام جم ْو

 .الخالي الىدى نلى اإلاخخلُت الدزاطت مخًحراث هاطبذ التي والاطخداللُت الىضُُت

ب نملُت جمذ    ٔ نً للخدلُل الطالخت الاطخمازاث مً نليها اإلاخدطل البُاهاث وجدلُل جبٍى ل ؾٍس  البُاهاث جدٍى

ًها ؤلاحاباث بترمحز وذلٚ ٖمُت، بُاهاث ئلى ضُُتالى  ا وجَُس ٛ  في ًدٍو  باطخخدام: وجدلُلها لرلٚ، أندث حداو

 :الجنس-  

 الجنس حسب العينت أفراد جوزيع( : 11) ركم الجدول 

 اليظبت الخ٘سازاث ؤلاحاباث

 % 96.3 26 ذٖس

 % 3.7 1 أهثى

 % 100 27 اإلاجمىم

 ؤلاسخبيان هخائج على عخماداإ الطالبخين إعداد من: اإلاصدر

ٛ  مً ًدبحن  مً أٖثر زحاٛ ًخؿلب َهى واإلاىؿٓت الهمل لىىم هكسا مخٓازبت، يحر ؤلاهار ووظبت الرٗىز  وظبت أن الجدو

رلٚ بها، الُٓام اإلاسأة حظخؿُو ال باإلاطىو الهمل ؾبُهت وأن خاضت اليظاء،  نً مهصولت َهي اإلاطىو جىاحد مىؿٓت ٖو

 .أٖثر السحل طبجىا َهي اإلادًىت وطـ

 :الوظيفت-
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 الوظيفت حسب العينت أفراد جوزيع(: 10) ركم الجدول 

 اليظبت الخ٘ساز الىقُُت

 % 3.7 1 مدًس

 % 37 10 مىقِ بٓظم ؤلاهخاج

 % 11.1 3 مىقِ بٓظم اإلاالُت واإلاداطبت

 % 33.3 9 مىقِ بٓظم اإلابُهاث وزحاٛ البُو

س  % 14.8 4 مىقِ بٓظم البدث والخؿٍى

 % 100 27 جمىماإلا

 الاسخبيان هخائج على باالعخماد الطالبخين إعداد من: اإلاصدر

ٛ  خالٛ مً    م الجدو ٛ  أن وظخؿُو( 02) ْز  اإلابُهاث ْظم وجليها ،%37 بيظبت ؤلاهخاج بٓظم هم ألاَساد ايلبُت أن هٓى

ظم البُو، وزحاٛ س البدث ْو  %.11.1 واإلاداطبت اإلاالُت ْظم أما ،%14.8 والخؿٍى

 :العمريت ئتالف-

 الظً خظب الهُىت أَساد جىشَو (:10) ركم الجدول 

ت  اليظبت الخ٘سازاث  الُئت الهمٍس

 % 37 10 طىت 30أْل مً 

 % 22.3 6 طىت 40ئلى  30مً 

 % 40.7 11 طىت 40أٖثر مً 

 % 100 27 اإلاجمىم

 الاسخبيان هخائج على باالعخماد الطالبخين إعداد من: اإلاصدر

ٛ الج خالٛ مً     م دو  30 مً أْل) الُئخحن ئلى ًيخمىن  اإلاىقُحن مً اإلادزوطت الهُىت أَساد أيلب هالخل( 03) ْز

 نلى حهخمد التي اإلاإطظت ؾبُهت ٌه٘ع ما وهرا الترجِب، نلى%  40.7و -%37 مخٓازبت بيظب( طىت 40 مً أٖبر طىت،

اث مىاٖبت أحل مً الشباب نلى أًػا وحهخمد الهمل، مجاٛ في خبرة ذاث ؾاْاث  ْدزاتهم مً والاطخُادة الهطس مجٍس

 .اإلاخؿىزة

 :الدراس ي اإلاسخوى -

 الدزاس ي اإلاظخىي  خظب الدزاطت نُىت أَساد جىشَو(: 10) ركم الجدول 

 اليظبت الخ٘سازاث اإلاظخىي الدزاس ي

 % 11.1 3 مخىطـ

 % 44.4 12 زاهىي 

 % 44.4 12 حامعي

 % 100 27 اإلاجمىم

 الاسخبيان هخائج على عخمادباال  الطالبخين إعداد: اإلاصدر

ٛ  خالٛ مً   م الجدو % 44.4 بيظبت والثاهىي، الجامعي اإلاظخىي  هى الًالب الدزاس ي اإلاظخىي  أن لىا ًدبحن( 04) ْز

ُاءاث ؾاْاث نلى الانخماد نليها الىىم هرا مً اإلاإطظاث ألن اإلاإطظت ؾبُهت ًىاطب ما وهرا  أحل مً نالُت ٖو

، في الشدًدة اإلاىاَظت مىاحهت حىدة، ذاث ثخدما وجٓدًم ؤلاهخاحُت جدظحن  وهرا% 11.1 اإلاخىطـ واإلاظخىي  الظّى

 مخىىنت. نمل َسص حهؿي اإلاإطظت أن نلى دلُل
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 :باالبخكار ألاهميت درجت-

 اإلاإطظت في الابخٙاز أهمُت: (10) ركم الجدول 

 اليظبت الخ٘ساز  ؤلاحاباث 

 %0 0 ال حهؿي أي اهخمام

 % 7.4 2 غهُُت

 % 22.2 6 خىطؿتأهمُت م

 % 70.4 19 حهؿي أهمُت ٖبحرة

 % 100 27 اإلاجمىم

 الاسخبيان هخائج على باالعخماد الطالبخين إعداد من: اإلاصدر

ٛ  خالٛ مً م الجدو  ألاهمُت مً الدزحت جلٚ قهسث خُث لإلبخٙاز، ٖبحرة أهمُت حهؿي اإلاإطظت أن هالخل( 05) ْز

 ًمً٘ ونلُه ،%22.2 بيظبت لالبخٙاز مخىطؿت أهمُت حهؿي اإلاإطظت أن ي جس  التي الُئت قهسث خحن في ،%70.4 بيظبت

 ٛ ّ  في مٙاهتها نلى للخُاف الابخٙاز نلى حهخمد اإلاإطظت أن الٓى  . الظى

  ؤلابخكاري: ألاسلوب-

 للمإطظت أزباح ًدٓٔ الري ؤلابخٙازي  ألاطلىب(: 10) ركم الجدول 

 اإلاجمىم اليظبت الخ٘سازاث ؤلاحاباث

 اليظبت الخ٘ساز

 27 81.5 22 وهم الخًُحر في الهبىة والخًلُِ

 

100 % 

 18.5 5 ال

 % 100 27 37 10 وهم الخخُُؼ في حجم )وشن اإلاىخج(

 63 17 ال

ُبت اإلاىخج  % 100 27 63 17 وهم الخًُحر في جٖس

 37 10 ال

 دبيانعلى هخائج الاسخ باالعخمادمن إعداد الطالبخين  :اإلاصدر

( نالحظ أن املستجوبني أجابوا على أكثر من إجابة يف هذا السؤال، حيث نالحظ أن الذين اختاروا 60اجلدول رقم ) من خالل
% من الذين أجابوا بأن املؤسسة تعتمد على التغيري يف حجم املنتج، أي أن األسلوبني األكثر 06%، ونسبة 5.18اإلجابة األوىل 

 عبوة والتغليف، والتغيري يف تركيبة املنتج1اعتمادا يف املؤسسة مها التغيري يف ال
 االبتكار: أثر توضيح-

 التكاليف يف يزيد االبتكاري األسلوب هل (:80) رقم الجدول
 اليظبت الخ٘ساز ؤلاحاباث

 % 100 27 وهم

 %0 0 ال

 % 100 27 اإلاجمىم

 الاسخبيانعلى هخائج  باالعخماداإلاصدر: من إعداد الطالبخين 
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م )مً خالٛ الجدٛو  ادة الخٙالُِ، ولً٘ ان 100( هالخل أن ٗل اإلاجُبحن أي 08ْز % في زأيهم أن ؤلابخٙاز ًإدي ئلى ٍش

ظاهم في  دٓٔ لها أزباح نلى اإلادي البهُد َو ألاطلىب ؤلابخٙازي ٌهصش ْدزة اإلاإطظت نلى ؤلاطخمساز في الظّى ٍو

ت اإلاإطظت لهرا َهي جدبو ألاطلىب الابخٙازي زيم أهه ًٍصد  .مً الخٙالُِ اطخمساٍز

 :دورة حياة اإلانخج-

 هل اإلاىخج ًمس بهدة مساخل خالٛ دوزة خُاجه(: 10الجدول ركم )

 اليظبت الخ٘سازاث ؤلاحاباث

 % 100 27 وهم

 % 0 0 ال

 % 100 27 اإلاجمىم

 الاطخمازة هخائج نلى باالنخماد الؿالبخحن ئنداد مً :اإلاصدر

ٛ  خالٛ مً م الجدو  دوزة خالٛ مساخل بهدة ًمس اإلاىخج أن أحابىا% 100 وظبت أي جُبحناإلا ٗل أن هالخل( 08) ْز

د ما وهرا خُاجه،  أي جىخُؼ اإلاىخج مبُهاث َيها جطبذ التي الخالت في خاضت الابخٙازي  ألاطلىب نلى انخمادهم لىا ًٖإ

 الاهدداز. مسخلت

 :اللراراث الدسويليت اإلاناسبت إلطالت دورة حياة اإلانخج-

ُٓت اإلاىاطبت لبٓاء اإلاىخج(: 10الجدول ركم )  الٓسازاث الدظٍى

 اإلاجمىم اليظبت الخ٘سازاث ؤلاحاباث

 اليظبت الخ٘سازاث

 %100 27 12.2 6 وهم حًُحر طهس اإلاىخج

 77.8 21 ال

س اإلاىخج  %100 27 88.9 24 وهم جؿٍى

 .1.. 6 ال
 بياناإلاصدر: من إعداد الطالبخين باإلعخماد على هخائج ؤلاسخ

ٛ  خالٛ مً    م الجدو  اإلاجُبحن مً% 88.9 هىإ الظإاٛ هرا في ئحابت مً أٖثر نلى أحابى اإلاجُبحن أن هالخل( 09) ْز

ٓي الٓساز أن ًسون س هى اإلاىخج لبٓاء اإلاىاطب الدظٍى س هى أٖثر اإلاإطظت في اإلاخبو ألاطلىب أن أي اإلاىخج، جؿٍى  جؿٍى

 . اإلاىخج

 اإلانخجاث: جحسين استراجيجيت-

 جدظحن اإلاىخجاث اطتراجُجُت التي جدبهها اإلاإطظت إلؾالت دوزة خُاة اإلاىخج (:11ركم )الجدول 

 اليظبت الخ٘ساز ؤلاحاباث

 % 96.3 26 وهم

 % 3.7 1 ال

 % 100 27 اإلاجمىم

 الاسخبيان هخائج على باالعخماد الطالبخين إعداد من: اإلاصدر

ٛ  خالٛ مً    م الجدو د% 96.3 وظبت هىإ أن هالخل( 11) ْز  إلؾالت اإلاإطظت ْبل مً اإلاخبهت الاطتراجُجُت أن جٖإ

 .الخدظُجي الابخٙاز نلى حهخمد اإلاإطظت أن نلى ًدٛ ما هرا اإلاىخج، جدظحن هي اإلاىخج خُاة دوزة

 :حرص اإلارهب على جحسين اإلانخجاث-
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ب نلى ؤلابخٙاز في ئطخددار وجٓدًم اإلاىخجاث وجدظُنها(: 10الجدول ركم )  ًدسص اإلاٖس

 اليظبت الخ٘ساز حاباثؤلا 

 % 59.3 16 دائما

 % 37 10 أخُاها

 % 3.7 1 أبدا

 % 100 27 اإلاجمىم

 ؤلاسخبيان هخائج على باإلعخماد الطالبخين إعداد من: اإلاصدر

ٛ  خالٛ مً    م الجدو  جدظحن نلى اإلاإطظت خسص نلى ًدٛ مما ،%59.3 هي دائما ؤلاحاباث وظبت أن هالخل( 12) ْز

سهاوجؿ مىخجاتها  َهرا أخُاها أحابذ التي أو جىُي التي للُئت باليظبت أما اإلاإطظت، في ألاطاس ي الهدٍ وهى باطخمساز ٍى

 .   مىخجاتها في حظخددر لم َترة لديها اإلاإطظت ألن زاحو

 :أهميت دراست السوق وطلباث العمالء-

 خُاحاتهمأهمُت دزاطت الظّى وؾلباث الهمالء لخدُٓٔ زيباتهم وئخ(: 10الجدول ركم )

 اليظبت الخ٘سازاث ؤلاحاباث

 % 3.7 1 الحهؿي أهمُت

 % 14.8 4 غهُُت

 % 29.6 8 مخىطؿت

 % 51.9 14 ٖبحرة

 % 100 27 اإلاجمىم

 اإلاصدر: من إعداد الطالبخين باإلعخماد على هخائج ؤلاسخمارة

م )    واخخُاحاث الهمالء وهرا بيظبت  ( هالخل أن اإلاإطظت حهؿي أهمُت ٖبحرة لخدُٓٔ زيباث13مً خالٛ الجدٛو ْز

دبحن لىا أن اإلاإطظت جٓىم بدزاطاث 29%، و هىإ 51 % مً اإلاإطظت ٌهؿي أهمُت مخىطؿت إلاثل هره الدزاطاث، ٍو

وزيباث الهمالء وجٓىم بخجظُدها نلى أزع الىاْو مً خالٛ جٓدًم مىخجاث حدًدة أو جدظحن  اخخُاحاثخٛى 

 مىخجاث ْدًم وبأطهاز مهٓىلت.

 :الخنويع استراجيجيتمساهمت  درجت-

ص زغا اإلاظتهلٚ اطتراجُجُتمدي مظاهمت (: 10الجدول ركم ) و اإلاىخجاث في حهٍص  الخىَى

 اليظبت الخ٘سازاث ؤلاحاباث

 % 11.1 3 غهُِ

 % 22.2 6 مخىطـ

 % 66.7 18 ٖبحر

 % 100 27 اإلاجمىم

 بياناإلاصدر: من إعداد الطالبخين باإلعخماد على هخائج ؤلاسخ

و في اإلاىخجاث هى 66.7( ًدبحن لىا أن 14ظب هخائج الجدٛو )خ % مً ؤلاحاباث هي أن الهدٍ مً ئطتراجُجُت الخىَى

 1جدُٓٔ زغا اإلاظتهلٚ، وذلٚ مً خالٛ جىطُو حشُ٘لت مىخجاجه
 :إستراجيجيت الخنويع في اإلاؤسست-
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 (: إعخماد اإلاؤسست على الخنويع في اإلانخجاث10الجدول ركم )

 اليظبت خ٘سازاثال ؤلاحاباث

 % 100 27 وهم

 %0 0 ال

 % 100 27 اإلاجمىم

 بياناإلاصدر: من إعداد الطالبخين باإلعخماد على هخائج ؤلاسخ

م ) و في 100( أن ٗل اإلاجُبحن أي وظبت 15ًخضح لىا مً خالٛ الجدٛو ْز د ئنخماد اإلاإطظت نلى الخىَى % جٖإ

و في أحجام مىخجاج ه لهالمخحن مخخلُخحن.  اإلاىخجاث، وهرا مً خالٛ الخىَى  ه وحظْى

 :طريلت الخنويع-

و في اإلاإطظت(: 10الجدول ركم ) ٓت اإلاهخمدة في ئطتراجُجُت الخىَى  الؿٍس

 اإلاجمىم اليظبت الخ٘سازاث ؤلاحاباث

 اليظبت الخ٘سازاث

و في حجم )وشن( اإلاىخج  %100 27 44.4 12 وهم الخىَى

 55.6 15 ال

و في حهبئت اإلاىخج  %100 27 66.7 18 وهم الخىَى

 33.3 9 ال

ُبت اإلاىخج و في جٖس  %100 27 63 17 وهم الخىَى

 37 10 ال

 بياناإلاصدر: من إعداد الطالبخين باالعخماد على هخائج الاسخ

ٛ  مً    م الجدو و اطتراجُجُت مً أٖثر نلى حهخمد اإلاإطظت أها لىا ًخضح ؤلاحاباث خالٛ ومً( 16) ْز  في للخىَى

 حهخمد اإلاإطظت أن% 66.7 وظبت أن هالخل واخدة، ئحابت مً أٖثر نلى أحابىا اإلاجُبحن مهكم وأن وخاضت تهامىخجا

و نلى و و اإلاىخج، حهبئت في الخىَى ُبت في الخىَى  أن أي الخىالي، نلى% 44.4و% 63 مخُاوجت بيظب اإلاىخج وحجم التٖر

و في اطتراجُجُت مً أٖثر نلى حهخمد اإلاإطظت  .الخىَى

 لخالصت:ا  -

ٓي الابخٙاز جأزحر مدي نً بالبدث الدزاطت هره خالٛ مً ْمىا     أداء جدظحن نلى اإلاىخجاث مجاٛ في الدظٍى

 الجاهب ئطٓاؽ أحل مً بها ْمىا التي اإلاُداهُت الدزاطت مدل اإلاإطظت في غسوزجه جددًد خاولىا ٖما اإلاإطظت،

 بخٓدًم تهخم لرلٚ الشدًدة باإلاىاَظت ًخمحز ْؿام في ملحه اإلاإطظت هره أن خاضت الخؿبُٓي، الجاهب نلى الىكسي 

ده ما مو ًدىاطب ما ٓي، الابخٙاز مً الهدٍ هى وهرا اإلاىاَظحن مً أَػل وبشٙل اإلاظتهلٚ ًٍس د الدظٍى  الخأٖد جم ْو

 حمُو نلى الخهٍس نلُىا ٗان خُث نلُه، جدطلىا التي ئحاباث خالٛ مً الخؿبُٓي الجاهب في الُسغُاث صخت مً

ٓي باالبخٙاز اإلاسجبؿت ألاطاطُت إلاُاهُما  والخسوج بدثىا مجاٛ في أٖثر الخهمٔ م٘ىىا مما اإلاىخجاث، مجاٛ في الدظٍى

 :بالىخائج

ٓي الابخٙاز ئن -  اإلاىخج جُِ٘ نلى ْدزجه خالٛ مً اإلاخًحرة البِئت قل في للمإطظت البٓاء مُخاح هى الدظٍى

 اإلاىخج ججهل التي بالخدظِىاث ُْام خالٛ مً اإلاظتهل٘حن، وزيباث احاثلخ خدزذ التي الجدًدة الخًحراث مو لُخالءم

و هدى جىحه وزيباتهم، خاحاتهم مو ًدىاطب  شائدة وبالخالي  ًمً٘ بخٙالُِ و اإلاإطظت مىخجاث حشُ٘لت في الخىَى

د ما وهرا. حدد مظتهل٘حن ئزغاء للمإطظت  .ألاولى الُسغُت صخت ًٖإ
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ٓي الابخٙاز - ُٓت محزة امخالٕ مً اإلاإطظت ًمً٘ إلاىخجاثا مجاٛ في الدظٍى  نمس مً ئؾالت نلى حهمل حظٍى

د اإلاىخج، نمس ئؾالت مً جمً٘ حدًدة جدظِىاث ئدخاٛ ئنادة ًخم خُذ مىخجاتها،  مإطظت في أًػا هرا الخكىا ْو

Pinex د ما وهرا. حدًد مً اإلابُهاث باهؿالّ طمذ الري اإلاىخج نلى بخدظِىاث ْامذ خُث الخىكُِ إلاىاد  صخت ًٖإ

 .الثاهُت الُسغُت

ٓي ؤلابخٙاز -  في ْدزتها ٌه٘ع مما اإلاإطظت مىخجاث حشُ٘لت في ئحظام ئلى ًإدي اإلاىخجاث مجاٛ في الدظٍى

ُت لٓؿاناث الاطخجابت  وهرا اإلاظتهلٚ زغا وجدُٓٔ وشٍادتها مبُهاتها ئطخٓساز نلى اإلاداَكت ٌهجي ما وهرا حدًدة طْى

 الاواوي ويظُل الازغُاث ومهؿس الجاَُل ماء مثل وحجما وش٘ال لىها الهبىاث في يحرث خُث اإلاإطظت في خدر ما

 .الثالثت الُسغُت صخت ًثبذ ما وهرا الظائل،

 آلافاق: -

 بىاءا نلى ما جٓدم ذٖسه َٓد جىضلىا لالْتراخاث الخالُت:     

ٔ و  -    حز نلت نىطس واخد َٓـ؛ًجب نلى اإلاإطظت أًجاد جىاشن في الابخٙاز بحن مخخلِ مجاالث الدظٍى  ندم التٖر

ًجب الاطخُادة مً خبراث اإلاإطظاث الىاجخت في اإلاجاٛ الابخٙازي والاخخٙإ بها بًُت اإلاط ي ْدما وجدُٓٔ   -   

 ألاهداٍ اإلايشىدة؛

ٓي هدى الخٙلُت ألاْل وذلٚ بادزاج الخ٘ىىلىحُا  -      .البد للمإطظت مً اطخًالٛ الابخٙاز الدظٍى
 واإلاراجع :ؤلاحاالث   -

 ت: اإلاراجع باللغت العربي-

 ،مإطظت خىزض الدولُت، مطس.، الدسويم )اإلافاهيم والاستراجيجياث النظريت والخطبيم2002أبى نلُت نطام الدًً أمحن ،  (، الجصء الاٛو

 بدون ذٖس داز اليشس، مطس. ، دارة البشر )ألاصول واإلاهاراث(،2002، أخمد طُد مطؿُى 

 ًت خظ ت.ن اإلانظماثسلو ، 2001، زاٍو  ، الداز الجامهُت، الاط٘ىدٍز

 ،حامهت بظ٘سة، الجصائس،، ألاداء بين الكفاءة والفعاليت2001نبد اإلالُٚ مصهىدة ،  ، مجلت الهلىم ؤلاوظاهُت، الهدد ألاٛو

  ،مجمىنت الىُل الهسبُت، مطس، جنميت اللدراث الابخكاريت لدى الفرد واإلانظمت2002مدخذ أبى الىطس ، 

 د نبد ال  ، داز اإلاىاهج، نمان، ألازدن، أساسياث اكخصادًاث ألاعمال، زغا ضاخب أبى الخمد، 2003خظحن الُػل، مٍإ

  ،ت، مطس، الدسويم الابخكاري 2003وهُم خاَل أبى حمهت  ، ميشىزاث اإلاىكمت الهسبُت للخىمُت ؤلاداٍز

 :المراجع باللغة األجنبية-
 Jaen Jacques lambain, le marketing strategique, 2 eme edition , ediscience intenational,1993,p281. 
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  :ملخص
البترولُت بطفت نامت،  في اإلاإظعاث الهاملين أداء جدعين في الخذٍسب اظتراجُجُت معاهمت مذي نلى شفئلى الخه الذساظت تهذف     

واإلاإظعت الىؾىُت لخذماث الاباس بطفت خاضت بانخباس هزه ألاخير هي مدل الذساظت اإلاُذاهُت، ورلً مً خالٌ الخؿشق الى مدىسًٍ 
ب وأداء الهاملين )مفاهُم نامت( واإلادىس الثاوي خطظ للخؿشق ئلى  ظتراجُجُتلاٌشمل اإلادىس الاٌو ؤلاؾاس الىكشي  أظاظين، خُث الخذٍس

ب باإلاإظعت الىؾىُت لخذماث الاباس  اظتراجُجُتواكو  ا.ENSPالخذٍس
ا ورلً للفترة اإلامخذة مً ظى       ش ؤلاخطائُت التي جطذسها اإلاإظعت ظىٍى -2008ت هما جم الانخماد في هزه الذساظت نلى مجمىنت الخلاٍس

ت باإلاإظعت2015 ا، باإلغافت ئلى اظخهماٌ اإلالابلت مو معير مطلخت اإلاىاسد البشٍش

ت أن اإلاإظعت حععى دائما لىغو  جىضلذ أهم هخائج الذساظت ومً خالٌ اإلالابلت التي جم ئحشائها مو معير مطلخت اإلاىاسد البشٍش

هها واظدثماساتها وأهذافها اإلاعخ بُت وفم مشاَس لبلُت، هما أن اإلاإظعت لم جلو في ئشيالُت الاخخُاج للمىاسد اظتراجُجُت جذٍس

بُت فان اإلاإظعت  ت نىذ اكخىاءها آللُاث حذًذة أو الاهؿالق في وشاؽ حذًذ، أما بخطىص جدذًذ الاخخُاحاث الخذٍس البشٍش

امل وهزلً مً خالٌ حععى ئلى ئنؿائها أهمُت هبيرة وهي كادسة نلى جدذًذها بذكت، ورلً مً خالٌ الشكابت نلى آداء اله

ااإلالاسهت بين اللذساث واإلاهاساث الخالُت للهاملين ومخؿلباث الىقُفت اإلاشاد جىفُزها.

ب،  اظتراجُجُت،الكلماث املفخاح :  ا.ENSPداء الهاملين، مإظعاث بترولُت، أجذٍس

 F53؛  F5 ؛JEL :P3تصنيف 

Abstract: :  
  The study aims at identifying the contribution of the training strategy in improving the performance of 
workers in petroleum institutions in general and the National Institute for wells services in particular as 
the latter is the field of study by addressing two main axes. The first axis includes the conceptual 
framework of the training strategy and The performance of the workers (general concepts) and the 
second axis was devoted to address the reality of the training strategy of the national institution of wells 
services. 
       E study also relied on the group of statistical reports issued by the companies annually for the 
period 2008-2015, in addition to the use of the interview with the human resources department of the 
institution. 
      The most important results of the study, and through the interview conducted with the human 
resources department, that the institution is always seeking to develop a training strategy according to 
its projects and investments and future goals, and the institution did not fall into the problem of the need 
for human resources when acquiring new mechanisms or starting a new activity, With regard to the 
identification of training needs, the institution seeks to give them great importance and is able to 
identify them accurately, through the control of the performance of the worker, as well as through a 
comparison between the capabilities and skills of the current staff and the requirements of the job to be 
implemented; 
Keywords: : strategy, training, performance of employees, petroleum companies, ENSP 

Jel Classification Codes : P3 ; F5 ; F53 
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I-  : جمهيد  

 فانلُت جدلُم فان الخغيراث الخاضلت واإلادعاسنت التي جىاحهها حمُو اإلاإظعاث باخخالف أهىانها وأشيالها قل في     

ف ٌهذ لم الاكخطادًت اإلاإظعاث في ألاداء
َّ
ا مً ما لذيها نلى فلـ ًخىك  ٍتوبششا ومالُت وفىُت مادًت ظىاء ا ومىاسد، ئمياهُاث 

 وؤلامياهُاث اإلاىاسد مً الاظخفادة حهكُم نلى اإلاإظعاث بلذسة أظاظُت الخىكُمُت بذسحت ا الفهالُت جخدذد وئهما وجىكُمُت،

ا اإلاخخلفت ت ومً مىاسدها نامت، بطفت  ا البشٍش ا.خاضت بطفت 

ا أضبذ وللذ     ة حععى أن البلاء في جشغب التي الاكخطادًت اإلاإظعاث نلى لضام   أهم ومً مضاًا جىافعُت، لخدلُم حاهذ 

م ًمىً التي اإلاجالث ِّ
ة خاللها مً اإلاإظعت أن جدل  ت مىاسدها هي جىافعُت ميز   اإلاإظعت، مىاسد أهم مً التي حهخبر البشٍش

ا ول مطذس هي أنها هما ا حعُيرها جمَّا ئرا هجاح  ت للمىاسد الخللُذي ٌهذ الدعُير لم لزلً .حُذ بشيل  ا أو ملبىل البشٍش  ُ  واف

ا أضبذ بل اإلاإظعت، جىاحه التي وهثرة الخدذًاث الخغيراث ظشنت قل في الخىافعُت اإلايزة ُملخدل  أن اإلاإظعت نلى لضام 

ت مىاسدها حعير ا التي أضبدذ البشٍش ا مىسد   ُ ا .اظتراجُجي مىكىس ا وفم اظتراجُج

باث الخدىلث ألهمُت اإلاإظعاث ئدسان ئن    
َّ
 اإلاىاسد حعُير نلى هكم الاظتراجُجي الترهيز مً صاد مهها، الخىُف ومخؿل

ت؛ شا اإلاإظعت في الىقائف أهثر مً بانخباسها البشٍش
ُّ
ت نً أنها بدىم الخغيراث، بخلً جأز

ٌ
 اإلاشجبؿت ألاوشؿت مخخلف معإول

ت؛ اإلاىاسد اظتراجُجُاث وظُاظاث نلى اإلاالئمت الخهذًالث ئحشاء ًجب لزا باإلاإظعت؛ اإلاخاخت باإلاىاسد اجى لػمان البشٍش  ُف 

ت في ٌعاهم للمإظعت، ئًجابي  الفشص اظخغالٌ في ٌعاهم هما غهفها، وجذهُت حىاهب باإلاإظعت، اللىة هلاؽ جلٍى

ل البُئُت، ِّ
 
لل ا.فيها اإلادخملت التهذًذاث مخاؾش مً ٍو

ل     ِّ
 
مث ت للمىاسد الاظتراجُجي الدعُير ٍو ا البشٍش ت للمىاسد الفهاٌ الاظدثماس جدلُم ئلى يهذف هكام   أحل مً وجىمُتها؛ البشٍش

ت اإلاىاسد أداء جدعين ا الخاحت ألاخيرة آلاوهت في جضاًذث وللذ للمإظعت؛ البشٍش ت للمىاسد فهالت ئلى اظتراجُجُت   البشٍش

م والتزام؛ وهفاءة وكذسة ومهاسة مهشفت أهثر لها ًيىنا ختى باإلاإظعت؛  اإلاىاسد جىمُت وجذٍسب خالٌ مً ئل هزا ولً ًخدلَّ

ت  .مدىمت راجُجُت ااظت وفم البشٍش

امً هزا اإلاىؿلم جبرص لىا مهالم ئشيالُت الذساظت واإلاخمثلت في ظإاٌ الخالي: 

داء العاملين باملؤسساث البتروليت ؟ وفيما ًخمثل أإلى أي مدي ًمكن إلستراجيجيت الخدريب ان حساهم في جدسين   

 ؟ثز هذه الاستراجيجيت على املؤسست الىطىيت لخدماث الابارأ

ا: دىسًٍ سئعين هماجلعُمه ئلى م جم فلذ الذساظت، مدل مهالجت اإلاىغىم ذساظت:  بغُتهُيل ال

ب وأداء الهاملين : الاؾاس الىكشي إلظتراجُجُت الخذٍس ا؛اإلادىس ألاٌو

ب وأداء الهاملين في اإلاإظعت الىؾىُت لخذماث الاباس    .ENSPاإلادىس الثاوي: واكو ئظتراججُت الخذٍس

 الىظزي إلستراجيجيت الخدريب وأداء العامليناملدىر ألاول: الاطار  .1

ت بأهمُت كطىي لذي حمُو اإلاإظعاث  نلى اخخالف اهىانها     ب اإلاىاسد البشٍش ًدض ى مىغىم اظتراجُجُت جذٍس

وأشيالها، ورلً لنخباس اإلاىسد البششي مً أهم اإلاىاسد التي حعاهم في هجاح أي مإظعت  ورلً مً خالٌ بىاء مهاسة 

بُت ورلً  اد وحغُير مهاسفهم وصٍادة مهلىماتهم.وهفاءة الافشا وحهمل حمُو اإلاإظعاث نلى اهجاح اظتراجُجُتها الخذٍس

ت ا.بخىفير الهذًذ مً الامياهُاث اإلاادًت، اإلاالُت والبشٍش

ب :ماهيـــــــــــت الاستراجيجيت والخدريب 1-1 ا فُما ًلي: وهشج نلى حهٍشف الاظتراججُت والخذٍس

وهي جخيىن مً   (strategos: الاظتراجُجُت مطؿلح  مشخم مً اليلمت الُىهاهُت )جيجيتحعزيف الاسترا -أ

ا.1( والتي حهني فً اللُادة وبالخالي فهي حهني فً كُادة الجِشegos( والتي حهني الجِش و)stratusملؿهين)

ظُاكه الهعىشي،  وللذ اظخهمل مطؿلح الاظتراجُجُت في جخططاث مخخلفت بغير الاظخهماٌ الاضلي للمطؿلح في

خُث اظخهمل في مجاٌ الانماٌ لذللت نلى فً الاداسة واللُادة، والعبب في رلً ٌهىد الى الخغير في بِئت الانماٌ 
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هت الخغير وشذًذة اإلاىافعت، مما ًخؿلب مً الىخذاث الاكخطادًت وغو  وجدىلها مً بِئت أنماٌ معخلشة الى بِئت ظَش

. وفي ما ًلي وهشع أهم الخهاٍسف 2الششظت مً الىخذاث الاكخطادًت الاخشياالخؿـ الشاملت إلاىاحهت اإلاىافعت 

 الخاضت باإلظتراجُجُت :

لت الامذ للمىكمت، وجبني ؾشق الخطشف وجخطُظ اإلاىاسد  الخعزيف الاول: - "هي جدذًذ الغاًاث الاظاظُت ؾٍى

ت لخدلُم الغاًاث"  .3الػشوٍس

و خذنت جخمثل في أد ظُاكاث وظبل الخطشف وهي خُلت "هي نباسة نً خؿت مىغىنت، جدذ الخعزيف الثاوي: -

و ألى وغو ئمىاوسة لاللخفاف خٌى اإلاىافعين، وهي همىرج مترابـ الاحضاء مً خالٌ العلىن اإلاهخمذ للىضٌى 

مشهض معخلش في البِئت، وفي النهاًت فهي مىكىس فىشي ٌهؿي اللذسة نلى سؤٍت وادسان الاشُاء وفلا لهالكتها 

ا.4الصخُدت"

في اإلاعخلبل في قل  إظعتجطىس للخالت التي جيىن نليها اإلاهي وعخيخج أن الاظتراجُجُت  ينالعابل شفينً خالٌ الخهوم

ورلً مً خالٌ الاظخغالٌ ألامثل للمىاسد ،خاضت الىادسة منها واإلاهشفُت بهذف جدلُم ألاهذاف  البِئت التي جيخمي ئليها،

ا.والغاًاث الشمىلُت اإلاشاد الىضٌى ئليها

ش هفاءة  :الخدريــــــــــــــــــــــــب حعزيف -ب ب مً بين الؿشق راث اهمُت بالغت في مجاٌ جؿٍى الهاملين في شتى  ٌهخبر الخذٍس

اإلاجالث اإلاخخلفت، وفي وافت اإلاإظعاث نلى اخخالف أهىانها. فمهما احتهذها في اخخُاس الافشاد، فانهم في خاحت لشفو 

ت  ادة كذساتهم نلى ادائهم إلاهامهم الىقُفُت هفاءتهم الهلمُت واإلاهاٍس وئهعابهم مهاساث ومهلىماث حذًذة حعاهم في ٍص

بوفي ما ًلي وهشع أهم الخهاٍسف الخاضت بال الخالُت واإلاعخلبلُت. ا:خذٍس

جدفيز اإلاىقفين والاخخفاف بهم، وهى فشضت إلاىاضلت الىمى والخؿىس، والهذف مىه هى هى " :الخعزيف ألاول  -

ا.5اإلاهاساث التي ًدملها اإلاىقف واظخغاللها في خذمت اإلاإظعت"مهشفت جلً 

ش  هىا" :الخعزيف الثاوي - م الهمل في وكذ مدذد، ويهذف ئلى جؿٍى أخذ الىظائل اإلاشافلت للمىقف أو لفٍش

ا.6الامياهُاث واإلاهاساث التي ًدملها اإلاىقفين"

ب هى نملُت ينالعابل شفينمً خالٌ الخه       اظاظُت جػمً اهدعاب اإلاهاساث واإلافاهُم وكىانذ  وعخيخج  أن الخذٍس

لت ئيهذف  اإلاهشفت اإلادذدة في مجالث مهُىت، لى سفو كذساث الهاملين ومهاساتهم ألداء وقائفهم الخالُت واإلاعخلبلُت بؿٍش

ادة وعي الهاملين بأهذاف اإلاإظعت التي ٌهملىن بها. ا حُذة، باإلغافت ئلى وىهه مداولت لٍض

ب باإلاشاخل الخالُت : جمشااستراجيجيت الخدريب خطىاث اعداد -ج ا:7نملُت انذاد اظتراجُجُت الخذٍس

 جدلُل اظتراجُجُت اإلاإظعت وما جخػمىه مً أهذاف ومهام وظُاظاث؛ -

جدلُل ودساظت البِئت الذاخلُت للمإظعت مً خُث الىغو الخالي للمإظعت، مهذٌ دوسان الهمل وهفاءة اللىي  -

 الهاملت؛

ِئت الخاسحُت للمإظعت مً خُث الكشوف والاججاهاث الاكخطادًت، الخؿىس الخىىىلىجي، جدلُل ودساظت الب -

 الهىامل الذًمغشافُت، الاهكمت الخيىمُت واإلاىافعت؛

ب وما جخػمىه مً ظُاظاث وبشامج ومىاصهاث بشيل ٌعهم في الخيامل مو  - انذاد وضُاغت اظتراجُجُت الخذٍس

 اظاساجُجُت اإلاإظعت؛

ب نىذ خذور حغيراث في البِئت الذاخلُت والخاسحُت للمإظعت.مشاحهت الخؿت الاظ -  تراجُجُت للخذٍس

ب في ضلل مهاساث الافشاد مً روي اللذساث الابذانُت، خُث  حهمل نلى جدذًذ  وهزلًحعاهم اظتراجُجُت الخذٍس

خؿلهاث اخخُاحاث اإلاإظعت مً مهاساث وظلىهُاث مهاسف مؿلىبت مً خُث الهذد والىم  وبشيل ًدىاظب مو ال

 الاظتراجُجُت للمإظعت.

 مفهىم ألاداء وأهىاعه 2-1 
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اًىحذ هىان نذة حهاٍسف لألداء هزهش أهمها:: مفهىم ألاداء - أ

ت في ظبُل جدلُم ألاهذاف هى " الخعزيف ألاول: - الىُفُت التي حعخخذم بها الىخذة ؤلاهخاحُت مىاسدها اإلاادًت والبشٍش

ا.8"اإلادذدة

لت ألامذ واإلاخمثلت في اظخمشاس وشاؾها والبلاء في ظىكها في كذسة اإلاإظ هىا" الخعزيف الثاوي: - عت نلى جدلُم أهذافها ؾٍى

ا.9"قل اخخذام اإلاىافعت

ا.10"الذسحت أو اليعبت مً ألاهذاف التي جدللها اإلاإظعت: "هى الخعزيف الثالث -

ا11خطلت به أل وهي:خالٌ الخهاٍسف العابلت الزهش هجذ أن ألاداء له مطؿلخاث مشجبؿت وراث نالكت م ومً      

لت اإلاىالُتالىفاءة: وهي جمثل الاظخخذام ألامثل للمىاسد -  ؛، وجدعب بؿٍش

 
 

لت اإلاىالُتالفهالُت: وهي مذي جدلُم أهذاف اإلاإظعت -  ؛، وجدعب بؿٍش

 
 

 ٌعاوي:ومىه فان ألاداء      

ين الخيالُف اإلاعخخذمت للؿام مهين مً : وهي نباسة نً اليعبت بين اإلابُهاث أو ضافي ألاسباح )اإلاخشحاث( وبإلاهخاحيت

لت اإلاىالُت.12وشاؽ ألانماٌ  ، وجدعب بؿٍش

      
ا:ألحيوهي جخمثل في الجذٌو ال ،ًطىف ألاداء وفم مهاًير مهُىت :أهىاع ألاداء -ب

 (: أهىاع ألاداء خسب معاًير معيىت1الجدول رقم )

 خسب معيار الىظيفت خسب معيار الشمىليت خسب معيار املصدر

األاداء وهىا .ألاداء الداخلي:1

االىاجج نً مخخلف ألاداءاث

االجضئُت واإلاخمثلت في أداء اإلاىاسد

ت في اإلاإظعت وألاداء الخلني االبشٍش

االزي ًخهلم بجاهب الاظدثماساث،

اوألاداء اإلاالي الخاص باإلمياهُاث

ااإلاالُت اإلاعخهملت؛

اوهى ألاداء .ألاداء الخارجي:2

اجدذر في الىاجج نً الخغيراث التي

ااإلادُـ الخاسجي للمإظعت

ا

اوهى الزي  .ألاداء الكلي:1

اًخجعذ في ؤلاهجاصاث التي 

اظاهمذ ول الىقائف الفشنُت 

اللمإظعت في جدلُلها، دون 

ااظخثىاء حضء أو نىطش في 

اجدلُلها؛

ا

اوهى الزي  .ألاداء الجشئي:2

اًخدلم نلى معخىي ألاهكمت 

االفشنُت للمإظعت والىقائف 

األاظاظُت.

ا واإلاخمثل في : كذسة اإلاإظعت نلى جدلُم الخىاصن اإلاالي .أداء الىظيفت املاليت: 1أداء 

االاظدثماس وبىاء هُيل مالي فهاٌ باإلغافت ئلى جدلُم اإلاشدودًت وحهكُم الهائذ نلى        

خدلم نىذما:  .أداء وظيفت إلاهخاج:2 اجدلم اإلاإظعت ئهخاحُت مشجفهت ملاسهت        ٍو

ااث ألاخشي، هاهخاج مىخجاث بجىدة نالُت وبخيالُف أكل، جخفُؼ باإلاإظع

االخهؿُالث الىاججت نً حهؿل آلالث أو الخأخش في جلبُت الؿلباث؛

اٌهخبر اإلاىسد البششي هى حىهش أداء أي وقُفت صمً خالله  .أداء وظيفت ألافزاد:3

ً اإلاىاسد ألاخشي وجىحيهها بما ٌعمذ بخدلُم أهذاف اإلاإظع ات، مهما وان ًخم جدٍش

امىكههم أو معخىاهم الىقُفي؛    

اًخدذد هزا ألاداء مً خالٌ مجمىنت  .أداء وظيفت الدسىيق )ألاداء الدسىيقي(:4

م منها حجم اإلابُهاث، الخطت العىكُت، امً اإلاإششاث اإلاخهللت بىقُفت الدعٍى

اسغاء الهمالء...، وظِخم الخهشع لهزا ألاداء بالخفطُل في الفشم اإلاىالي.

ا

لي وأزشه نلى جدعين أداء اإلاإظعت"، مزهشة ماحعخير غير ميشىسة، فشم اإلاطذس:   ،نلىم حعُيرمً ئنذاد الباخثين ئنخمادا نلى مدمذ ظلُماوي، "الابخياس الدعٍى

م ا.119 -117، ص2006/2007، حامهت اإلاعُلت، جخطظ حعٍى

 الىفاءة =    الىخائج اإلادللت/ اإلاىاسد اإلاعخخذمت   =    اإلاخشحاث / اإلاذخالث

 الفهالُت =  الىخائج اإلادللت /  ألاهذاف    
 المسطرة

 

االفهالُت×األاداء = الىفاءة 

 

اؤلاهخاحُت = الىفاءة + الفهالُت
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 داء العاملينبأعالقت استراجيجيت الخدريب 1-3

ت ىاسداإلا ئداسةحهذ        لألفشاد مهُىت ظُاظت وأن آلاخش، بهػها بالبهؼ ًخهلم مخخططت وقائف مً جخيىنا مخياملت ئداسة البشٍش

 مشاحهت بمثابت ألاداء جلُُم ٌهخبر فيها، لزلً وجذاخلها بها واسجباؾها مهها ومذي احعاكها لألفشاد ألاخشيا العُاظاث نلى هجاخها ًخىكف

 نما ًفصح ألن الخلُُم ؤلاخخُاس ظُاظت هجاح مذي نلى خالله مً جدىم أن مثال ؤلاداسة فدعخؿُو ألافشاد لبلُت ظُاظاث مخابهت أو

 .ؾمىخه معخىيا مو وجيسجم مإهالجه مو كذساجه وجدىاظب مو وجخفم مُىله جىافم التي بالىقُفت ميلف اإلاىاظب الشخظ وان ئرا

مىً في  جلذمهم نً وافُت مهلىماث وحهؿي كذساتهم جكهش وهل للهاملين، اججشيه التي ظالمت الاخخباساث مذي جلشسا أن أًػا لإلداسة ٍو

اث ملابلتهموا  فيها وهجاخهم وقائفهم  هزه واهذ ئرا وما إلاىقفيها التي حهؿيها جذٍسب بشامج جلُم أن حعخؿُووا  اإلاىغىنت، اإلاعخٍى

توا  ًإدونها التي للىقائف بتاإلاىاظ الهاداث كذساتهم وخلم وضلل اإلاىقفين هإلء مهاساث لخىمُت وافُت البرامج   بُنهم الهالكاث جلٍى

 الخلُُم جلُُما نملُت جػمىذ ئرا وخطىضا وجىحهيهم مشؤوظيهم كُادة نلى اإلاششفين كذسة نلى هما حعخذٌ آلاخٍشً اإلاىقفين بينوا

 هىاحي هىان واهذ ئرا وما ماله،ن مو ًدبهه اإلاششف الزي ألاظلىب فانلُت نلى الػىء ًللي رلً فان مشوؤظيهموا  اإلاششفين بين مخبادل

 بدُث فُه هلظ هىان وان ئرا ما أو ألافشاد، لخاحاث ومشجها مىاظبا هكام الخىافش وان ئرا ما هزلً ؤلاداسة وجدبين ،ساكطىا أو كىة

 .13اإلاؿلىب لبزٌ الجهذ الهاملين ًذفو لم

 مليت جقييم الاداءدارة املىارد البشزيت بما فيها الخدريب وعإعالقت وظائف  :(1الشكل  رقم )

تئوقائف  اداسة اإلاىاسد البشٍش

ا

ادة                                      شترهت                     وقائف م                                      وقائف تهذف اظاظا الى          اوقائف تهذف الى ٍص

ادة اإلالذسة نلى الهمل                                                                                                                                                                ٍص

 الشغبت في الهمل

 
 

 
 
 

 46ص1985 مصز، غزيب، ، مكخبت"دارة الافزاد والكفاءة الاهخاحيت"إعلى سلمي،  اإلاطذس:

ب وشاؽ غشوسي جلىم به اإلاإظعاث وجىلُه اهخمام هبيرا، ومً خالله ًخم جضوٍذ ألافشاد  (1الشيل سكم )مً خالٌ   ٌهخبر الخذٍس

بمهلىماث ومهاساث وظلىهُاث لخدلُم ئظتراجُجُت اإلاإظعت خاضت وهي حهمل في قل بِئت شذًذة الخغُير والش يء الثابذ فيها هى 

ًجاد جىافم بين هزه اإلاعخجذاث الخاضلت في بِئتها ومهاساث وظلىهُاث أفشادها أي الخغُير، مما احبر اإلاإظعاث نلى غشوسة ئ

لت اإلاثلى لخللين  أضبذ لضاما نليها أن بُت اإلاىاظبت واخخُاس اإلاذسبين واإلاخذسبين اإلاىاظبين واخخُاس الؿٍش تهخم بالبدث نلى البرامج الخذٍس

االجذًذة. جلً اإلاهاساث

كهش جأزير الخذٍسب نلى أدا  ا :ء الهاملين مً خالٌٍو

 سفو معخىي أداء الهاملين وجدعِىه هما وهىنا؛  -

 بهث ظلىهُاث حذًذة في ألافشاد جخىافم وئظتراجُجُت اإلاإظعت؛  -

ت لألفشاد؛  - ت الشوح اإلاهىٍى  جلٍى

ت الهالكاث ؤلاوعاهُت بين ألافشاد وجششُذ جىحيهاتهم؛  -  جلٍى

 جىمُت شهىس الهاملين بالىلء الخىكُمي؛ -

 جخفُؼ مهذلث ول مً الغُاب ودوسان الهمل؛    -

 خؿُـ اللىي الهاملتج -

 اخخُاس الافشاد -

 الخذٍسب -

 تهُئت قشوف الهمل -

 جدذًذ هُيل -

 الاحىسا -

 الخىافض -

 الاجطالث -

اجلُُم الاداء -

 البدىر والذساظت -

 هفاءة اهخاحُت مشجفهت
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 ئهعاب الهمل ؾشق البدث وؤلابذام؛  -

 .14اإلاعاهمت في ئداسة اإلاهشفت داخل اإلاإظعت -
II -   : الطزيقت وألادواث 

ٌافي  الانخمادجم  والخؿشق إلاخخلف أبهادها، ،الىسكتمً أحل دساظت ئشيالُت  - )الجاهب الىكشي(نلى اإلاىهج  اإلادىس الاو

اؤلاؾاس الىكشي للمىغىم وفهم مخخلف ميىهاجه وأبهاده. اظدُهاب تورلً بغُ لخدلُلي،الىضفي ا

ت أورلً مً  ( نلى مىهج دساظت الخالت،الىخائج ومىاكشتها) اإلادىس الثاويفي  الانخمادهما جم  - حل ئظلاؽ الذساظت الىكٍش

ا.ماث آلاباس الىؾىُت لخذجخمثل في اإلاإظعت نُىت مو أخذ  ،اإلاإظعاث البترولُتنلى واكو 
III-  ومىاقشتها : الىخائج  

ب وأداء الهاملين في اإلاإظعت الىؾىُت لخذماث الاباس وه  خالٌ فترة الذساظت  ENSPشع مإششاث كُاط اظتراجُجُت الخذٍس

(، وهزلً جدلُل مهؿُاث وبُاهاث اإلاإظعت مدل الذساظت خٌى اظتراجُجُت الخذٍسب 2015-2006اإلامخذة بهشش ظىىاث )

ب اإلاىسد البششي )نذد الهماٌ، نذد الهماٌ  وجبُِذ أهمُتها في جدعين اداء الهاملين. خُث جخمثل مإششاث ئظتراججُت جذٍس

ت(، ومإشش أداء الهاملين ًخمثل في )ئهخاحُت الهامل اإلاخذسب( ب والىخلت الاحٍش ب، مىاصهت الخذٍس ا.اإلاخذسبين، جيالُف الخذٍس

 مؤشزاث استراجيجيت الخدريب: -أوال

 :ENSPعدد العمال في املؤسست الىطىيت لخدماث الابار  جطىر  -1

 2015-2008 خالل الفترة جطىر عدد العمال  :(2حدول رقم )

 عامل الىخدة:

ا2015ا2014ا2013ا2012ا2011ا2010ا2009ا2008االعىىاث

ا3010ا2907ا2814ا2623ا2323ا2087ا2120ا1983انذد الهماٌ

ا4ا3ا7ا13ا12ا2-ا7ا/االيعبت %
اENSPاإلاإظعت الىؾىُت لخذماث الاباس انخمادا نلى وزائم ً انذاد الباخثين : مساإلاطذ

 2015-2008 (: جطىر عدد العمال خالل الفترة2الشكل رقم )

 
 ENSPاإلاإظعت الىؾىُت لخذماث الاباس انخمادا نلى وزائم : مً انذاد الباخثين ساإلاطذ

   2008الشيل اناله أن اإلاإظعت شهذث جزبزب في نذد الهماٌ،خُث شهذث ظىتي ٌ واالجذواهالخل مً خالٌ       

اث الخىقُف كذس بدىالي  2009و ـــ  2010%، لدشهذ مباششة بهذها ظىت 7همىا في معخٍى %، سغم اسجفام -2اهخفاقا كذس بــ

ادولس للبرمُل. 98ظهش الىفـ في جلً العىت والزي وضل الى خىالي 

ـــ  2011اما بخطىص ظىت  ادة مهذلث الخىقُف سغم 12فشهذث همى كذس بـ هىد العبب في رلً ئلى كُام اإلاإظعت بٍض % َو

ادة واهذ بعبب اسجفام ظهش الىفـ والزي وضل دولس للبرمُل في  112 إلى الهذد الىبير مً الهمالت اإلاخىفشة لذيها، وجلً الٍض



 (91--10)ص.ص.  أثر اسرتاتيجية التدريب  على أداء العاملني يف املؤسسات البرتولية  ------ بن صغري ف.ز.،  نور اهلدى حمجوبي، وليد قرونكة

  2102سنة  20العدد  01/ اجمللد (JAEAS)جملة  أراء للدراسات االقتصادية واإلدارية  

 P-ISSN: 0172-8888 
18 

ذ معخدلاث الهماٌ الجذد، وهزلً بعبب اسجفام مهذٌ البؿالت في جلً العىت، أي جىفش مبالغ مالُت هبيرة والىفُلت بدعذً

 اإلاىؿلت.
اث الخىقُف وهزا ساحو ئلى ئهخفاع  2015و 2014، 2013، 2012ولدشهذ بهذ رلً العىىاث اإلاىالُت  اهخفاغا في معخٍى

امعخىي أظهاس الىفـ.

 :ENSPاملؤسست الىطىيت لخدماث الابار في جطىر عدد املخدربين  -2

 2015-2008 خالل الفترة جطىر عدد املخدربين  :(3حدول رقم )               

                                                                                                                                                                                   

 دربالىخدة: عامل مخ

ا2015ا2014ا2013ا2012ا2011ا2010ا2009ا2008االعىىاث

ا3010ا2907ا2814ا2623ا2323ا2087ا2120ا1983انذد الهماٌ

ا1550ا1356ا833ا1592ا970ا871ا675ا520انذد الهماٌ اإلاخذسبين

ا51.4ا46.6ا29.6ا60.6ا41.7ا41.7ا32ا26اوعبت اإلاخذسبين%
اENSPاإلاإظعت الىؾىُت لخذماث الاباس ئم انخمادا نلى وزا: مً انذاد الباخثين ساإلاطذ

 2015-2008 خالل الفترة خدربينجطىر عدد امل(: 3الشكل رقم )

 
اENSPاإلاإظعت الىؾىُت لخذماث الاباس انخمادا نلى وزائم : مً انذاد الباخثين ساإلاطذ                                                           

أن اإلاإظعت شهذث اسجفانا في وعبت اإلاخذسبين خالٌ الثماوي ظىىاث )فترة  أنالهالشيل الجذٌو واهالخل مً خالٌ      

% نلى الخىالي خُث هجذ 51% و 60كذسث بدىالي  2015و  2012الذساظت(، خُث سجلذ اإلاإظعت انلى وعبت لها في ظىت 

باث واهذ مخططت للخلىين وو باتهم خٌى الخىىىلىحُا الخذًثت  وظبل الىكاًت أن أغلب هزه الخذٍس اهذ جخمدىس جذٍس

 والعالمت مً خىادر الهمل.

 :ENSPاملؤسست الىطىيت لخدماث الابار في جكاليف الخدريب  -3

 2015-2008 خالل الفترة (: ًىضح جطىر جكاليف الخدريب4حدول رقم )

 مليىن دًىار حشائزي  الىخدة:

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 السىىاث

 مىاسهت الخدريب

 )الهدف(

ا392373ا383344ا261846ا151926ا271485ا426386ا222841ا182375

 جكاليف الخدريب

 )املدقق(

ا33436ا201745ا250567ا118978ا81193ا35147ا26345ا21349

 9 53 96 78 30 13ا12ا12 وسبت جدقيق الهدف %

اENSP اإلاإظعت الىؾىُت لخذماث الاباسوزائم انخمادا نلى : مً انذاد الباخثين ساإلاطذ
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 5102-2008 خالل الفترة جكاليف الخدريبجطىر (: 4الشكل رقم )

 
 ENSPاملؤسست الىطىيت لخدماث الابار اعخمادا على وثائق : من اعداد الباخثين راملصد

% خالٌ الثماوي ظىىاث اإلااغُت 100م جدلم اإلاىاصهت بيعبت أن اإلاإظعت ل اناله الشيلالجذٌو واهالخل مً خالٌ     

%، هما هالخل أن  اإلاإظعت سجلذ أغهف  96بيعبت  2013، خُث خللذ اإلاإظعت أنلى  وعبت  ظىت 2008-2015

ا% ورلً بعبب جخلي اإلاإظعت نً الاظاجزة الاحاهب اإلاخهاكذًً. 9بيعبت  2015هدُجت في ظىت 

 ENSPاملؤسست الىطىيت لخدماث الابار في  لالكخلت ألاحزيت ورقم الاعما -4

 2015-2008 خالل الفترة جطىر الكخلت الاحزيت ورقم الاعمال  :( 5جدول رقم )ال

 مليىن دًىار حشائزي  الىخدة :

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 السىىاث

 7182 5527 6428 6018 4146 3740 3315 2853 الكخلت الاحزيت

 19001 18367 16504 14469 11189 8960 6205 3449 لرقم الاعما

 رقم الاعمال الكخلت الاحزيت/

 
82 53% 41% 37% 41% 39% 30% 37% 

 ENSPاملؤسست الىطىيت لخدماث الابار اعخمادا على وثائق : من اعداد الباخثين راملصد

 2015-2008 خالل الفترة رقم ألاعمال والكخلت ألاحزيتجطىر (: 5الشكل رقم )

0

5000

10000

15000

20000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

          

              

 
 ENSPاملؤسست الىطىيت لخدماث الابار اعخمادا على وثائق : من اعداد الباخثين راملصد

تأ شيل انالهالالجذٌو واهالخل مً خالٌ       2013لى ظىت ئ 2008نشفذ اسجفانا مىز ظىت  في اإلاإظعت ن الىخلت الاحٍش

س حضائشي  ورلً ساحو للخدعً الىبير الزي شهذه هكام الاحىس في جلً ملُىن دًىا 6428لى ئ 2013خُث وضلذ في ظىت 
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لى ئوالشامُت  إظعتملُىن دًىاس حضائشي، ورلً بعبب ظُاظت اإلا 5527لى ئاهخفاع وضل  2014الفترة، هما شهذث ظىتي 

ا.2014اإلادافكت نلى هفغ معخىي الاحىس ورلً بعبب جذهىس ظهش الىفـ في العذاس ي الثاوي مً ظىت 

ت الاسجفام في ظىت  زم ملُىن دًىاس حضائشي ورلً بعبب ظُاظت  7182لى ما ًلاسب ئلخطل  2015ناودث الىخلت الاحٍش

اللخفاف نلى نمالها مً اإلاغادسة والاظخلالت. إظعتالخدفيز التي اهخهجتها اإلا

ت وسكم الانماٌ فلذ ججاوصث الهذف في العىىاث الخمغ الاخي، أ ن أهى  إظعتن هذف اإلاأ رئما باليعبت للىخلت الاحٍش

ت مً سكم الانماٌ جتراوح ما بين   .إلاإظعت% ورلً خعب كاهىن ا35و 30جيىن وعبت الىخلت الاحٍش
 :ENSPاملؤسست الىطىيت لخدماث الابار في جكاليف الخدريب والكخلت الاحزيت ورقم الاعمال  -5

 2015-2008 العمال خالل الفترةجطىر عدد (: 6الجدول رقم )                                        

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 السىىاث

 51709 53429 45539 38974 34773 34422 31162 27903 24869 20559 رقم الاعمال 

 18856 17990 14626 14874 14909 9563 6352 7007 6657 6339 الكخلت الاحزيت

 501.6 201.3 92.1 329 342.1 392.5 387 382 458 397 جكاليف الخدريب 

جكاليف الخدريب /رقم 

 الاعمال 

1.93 1.84 1.36 1.24 1.14 0.98 0.84 0.20 0.37 0.97 

جكاليف الخدريب /الكخلت 

 الاحزيت 

6.26 6.87 5.45 6.09 4.10 2.29 2.21 0.62 1.11 2.66 

 ENSP ت الىطىيت لخدماث الاباراملؤسساعخمادا على وثائق : من اعداد الباخثين راملصد

ٌا ب الى سكم الانماٌ لم جخجاوص أ اناله هالخل مً خالٌ الجذو وهي  2012 –ا2008%  خالٌ ظىىاث 1ن وعبت جيالُف الخذٍس

ا% .5% و1ألن اإلاجاٌ اإلادذد ناإلاُا لهزا اإلاإشش ًتراوح ما بين  وعبت غير ملبىلت ناإلاُا،

ن اليعبت في هاجه العىتي هي وعبت ملبىلت، أ%، ونلُه ًمىً اللٌى 1ججاوص الــــــفشهذث اليعبت  2014و 2013ما في ظىتي أ

جشاحو لهزه  2015زم لدشهذ ظىت  ن جيالُف الخذٍسب شهذث اسجفانا باإلالاسهت مو الىمى الطغير لشكم الانماٌ،أورلً وىن 

ب.  % ورلً بعبب الاسجفام الىبير لشكم الانماٌ والىمىا0.18لى ئاليعبت خُث وضلذ  االؿفُف لخيالُف الخذٍس

 مؤشز أداء العاملين -ثاهيا

 :ENSPاملؤسست الىطىيت لخدماث الابار في  اهخاحيت العامل -1

 2015-2008 خالل الفترة ًىضح اهخاحيت العامل املخدرب :(7جدول رقم )ال           
 حيت العامل املخدرباهخا اهخاحيت العامل  عدد املخدربين احمالي عدد العمال قيمت الاهخاج السىىاث

800> 7<=9?= 2120 520 7.89608 32.19173 
800? 8:<=9< 1983 675 12.44256 36.55348 
8070 7?<8;; 80>= >=7 ?.:09<> 88.;987: 
8077 8;<>00 899< ?=0 70.??97; 8<.:=:88 
8078 99;9:< 8<9< 7;?8 78.=87== 87.0<::: 
8079 7?;;8= 8>7: >99 <.?:>9< 89.:=8<8 
807: 77:898 8?0= 79;< 9.?8?;: >.:8:7> 
807; 77>8;: 9070 7;;0 9.?8>=0 =.<8?8? 

 ENSPاملؤسست الىطىيت لخدماث الابار اعخمادا على وثائق : من اعداد الباخثين راملصد
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، خُث إظعتفي اإلا هبر مً اهخاحُت الهامل الهاديأن اهخاحُت الهامل اإلاخذسب أ سكم انالههالخل مً خالٌ الجذٌو     

ب ٌعاهم في حغؿُت العجض أ، وهزا ما ًفعش رورلً بعبب حجم الاهخاج الىبي 2009نلى وعبت لها ظىت ألى ئوضلذ  ن الخذٍس

ادة اهخاج اإلاإظعتفي ألاا همل هزلً نلى ٍص ب له  بزلً وعخيخج أنوا هما له دوس هبير في جخفُؼ جيالُف الاهخاج. داء، َو الخذٍس

ااداء اإلاإظعت وصٍادة اهخاحُت الهامل. دوس بالغ الاهمُت في جدعين
IV-  :الخالصت 

بُت الاخخُاحاث جدذًذ في ٌعاهم ألاداء جلُُممما ظبم وعخيخج أن   البرامج جطمُم زم الذكت ومً مً نالي بشيل الخذٍس

بُت، بُت فخطمُم الاخخُاحاث، هزه مو هبير خذ وئلى جدىاظب التي الخذٍس  التي والىخائج لخدلُلا نملُاث نلى ٌهخمذ البرامج الخذٍس

امً خالٌ الذساظت اإلاُذاهُت جم الخىضل ئلى الىخائج الخالُت:. ألاداء جلُُم نملُت بها جخشج

ت أن جم ئحشائهاجبين مً خالٌ اإلالابلت التي   - حععى دائما لىغو اظتراجُجُت  اإلاإظعت مو معيرو مطلخت اإلاىاسد البشٍش

هها واظدثماساتها وأهذافه بُت وفم مشاَس ا ؛ا اإلاعخلبلُتجذٍس

ت نىذ اكخىاءها آللُاث حذًذة أو الاهؿالق في وشاؽ حذًذ  - ا؛لم جلو اإلاإظعت في اشيالُت الاخخُاج للمىاسد البشٍش

بُت ف  - نؿائها أهمُت هبيرة وهي كادسة نلى جدذًذها بذكت، ئلى ئن اإلاإظعت حععى ابخطىص جدذًذ الاخخُاحاث الخذٍس

مل وهزلً مً خالٌ اإلالاسهت بين اللذساث واإلاهاساث الخالُت للهاملين ومخؿلباث داء الهاأورلً مً خالٌ الشكابت نلى 

ا؛الىقُفت اإلاشاد جىفُزها

بُت مً خالٌ جخم  .1 سظاٌ اظخماساث جدذًذ الاخخُاحاث زم جأحي مشخلت ججمُو ئنملُت جدذًذ الاخخُاحاث الخذٍس

ت الهامت باإلاإا ظعت لذساظت الاظخماساث، ونلى ول جلً الاظخماساث، زم حشىُل لجىت نلى معخىي اإلاذًٍش

لىنها غير فهالت  نها حُذةأمعإوٌ جىغُذ وجفعير أظباب جدذًذ هزه الاخخُاحاث واإلاالخل مً هزه الهملُت 

بُت ولىً اإلاؿلىب أورلً بعبب  و اإلاششف أن الشئِغ أن سئِغ اإلاطلخت هى الزي ًىاكش الاخخُاحاث الخذٍس

بُت ومىاكشتها مو سئِغ اإلاطلخت، زم جشفو لإلداسة اإلاباشش نلى الهامل هى الزي ًلىم بىغ و الاخخُاحاث الخذٍس

 ؛الهامت

ب  بىاءا نلى اإلاشاول والهشاكُل التي حهاوي منها اإلاإظعت وبالخالي ف جخم - ن نملُت الخطمُم ل انملُت جطمُم الخذٍس

 ؛اإلاإظعت الىؾىُت لخذماث الاباس  بل جلىم بهام ظىهؿشاهجلىم بها اإلاإظعت ألاا

بُت بهذ ظخت أشهش مً الهمل، اإلاإظعت ُُمجل - ن اظخماساث أًجابي في هزه اإلاإظعت هى ؤلاا هملوال الهملُت الخذٍس

ت في هزا الطذد ،%100الخلُُم حعترد ولها وبيعبت  ت اإلاىاسد البشٍش ا. وهزا ساحو لطشامت وخضم مذًٍش
 

 إلاخاالث واملزاحع :  -
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 9، حامهت بغذاد، ص67
3 Alfred chandler «  stratégies et structures de l’entreprise » dans h Heyvaert-stratégie et innovation dans l’entreprise- thése d’etat science 

économique, université catholique de louvain 1972,p198 
4 Irén foghievini – organisation et gestion de l’entreprise- aegne,paris, 4 édition, 1998 ,p47 

5 Susan M health field – training and devlopement employee motivation and retention –the lama laboratory animal management 
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6 David Duchamp et Loris Guery – la gestion des ressource humaines – 1édition  ، impression&brochage SEPEC ، France 2013، p 102 
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ت  –ابـى دولـت وآخـشون   7 ، 20اإلاجلـذ ملـاٌ، ابدـار اليرمىن، –واكـو نملُـت الـشبـ والخيامـل مـا بـين اظـتراجُجُت اإلاىكمـت واظـتراجُجُت اداسة اإلاـىاسد البشـٍش

ا2004، 4الهذد 

 ، 87ص 2001بعىشة ،نبذ اإلالًُ مضهىدة، ألاداء بين الىفاءة والفانلُت "مفهىم وجلُُم"، مجلت الهلىم ؤلاوعاهُت، الهذد ألاٌو 8  

ت إلافهىم ألاداء، مجلت الباخث، الهذد   218، ص2009/2010، حامهت وسكلت، 07الذاوي الشُخ، جدلُل ألاظغ الىكٍش 9  

قي، أزش اظخخذام جىىىلىحیا اإلاهلىماث والاجطاٌ نلى أداء اإلاإظعاث الطغيرة واإلاخىظؿت "خالت اإلاإظعاث الطغيرة واإلاخىظؿت بىلًت شادلي شى 

.80، ص 2007/2008الجضائش"، مزهشة ماحعخير غير ميشىسة، حامهت كاضذي مشباح وسكلت، 10  

ت، مجلت الباخث، الهذد ئلهام ًدُاوي، الجىدة همذخل لخدعين ألاداء ؤلاهخاجي للم  11 ا46، ص2007، حامهت وسكلت، 5إظعت الطىانُت الجضائٍش

م اإلاهاضش، الذاس الجامهُت لليشش والخىصَو، مطش،   12  ا.275، ص2007نالء الغشباوي وآخشون، الدعٍى

بُــت مــو دساظــت خالـت مإظعــت ضــى –نمــاس بـً نِشــ ى   13  انت اليىابـل الىهشبائُــت، سظــالت ماحِعــتر دوس جلُــُم اداء الهـاملين فــي جدذًــذ الاخخُاحـاث الخذٍس

ا109 108، ص ص 2006غير ميشىسة، ولُت الهلىم الاكخطادًت، حامهت مدمذ بىغُاف، اإلاعُلت، 

ـــذ خمُلـــي   14 ت مـــو دساظـــت خالـــت مجمـــو ضـــُذاٌ فــشم فشمـــاٌ بهىابـــت –أفٍش ب همـــذخل لخدعـــين اداء اإلاـــىاسد البشــٍش ملـــاٌ، ميشـــىس، ولُـــت الهلـــىم  -الخـــذٍس

ا.73، ص2014ت، حامهت ام البىاقي، الاكخطادً
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 امللخص:
اإلاسؤة اإلالاولت في الجصائس و في والًت ػلف بف ٍتهدف دزاطدىا بلى بغواء اإلاسؤة اإلالاولت خلها مً الدزاطت و البدث فالخػس         

لت جفىيرها و هُفُت ولىحها الخػسف غلى غلى الخـىؾ وان هدفىا ألاطاس ي  اإلادلُت وحظُيرها  ألاطىاقملىماث غملها و هٍس

 مباػسا غلى اإلاسؤة اإلالاولت في اإلاظخىي اإلادلي  جإزيراإلايؼأتها ول هره الػىامل جازس 

جيىن احخماغُت  ة اإلالاولت غلى اإلاظخىي اإلادلي حػاوي الػدًد مً الـػىباث و الػساكُل التي هي غادة مااإلاسؤ ؤن بلىجىؿلىا     

اإلالاولت في والًت ػلف و حػسفذ غلى هُئاث الدغم و اإلاظاهدة لدظخغل  اإلاسؤةمً الاكخـادًت فظبل الدغم اإلاادي جسوتها  ؤهثر 

ؼ ذاث كُمت غلى مظخىي الىال  ًت حؼبؼ خاحت احخماغُت مػُىت فظاهمذ اإلاسؤة اإلالاولت في جىفير مىاؿب الفسؿت و جبني مؼاَز

 اإلادلُت في وؼاهاث مدددة ألاطىاقػغل و مىخجاث مدلُت ذاث حىدة بل و امخلىذ 

 :اإلالاولت,اإلاسؤة اإلالاولت,اإلاسؤة اإلالىلت في والًت ػلفالكلمات املفتاخية 
 JEL  :M1,l25ثصييف 

Abstract: 

   Our study aims to give women entrepreneurs their right to study and research, and the definition of 

women who are engaged in business in Algeria and in the state of Chlef in particular  our main 

objective was to identify the components of their work, their thinking, how they are made available and 

how existing markets and their processes are functioning, all of which directly affect women 

entrepreneurs at the field level 

        We have found that women employed at the local level suffer many difficulties and obstacles that 

are usually more social than economic The means of material support were passed by women 

entrepreneurs in the state of Chlef, and they introduced support and support bodies to take advantage of 

the opportunity and build valuable projects at the state level Saturation of a particular social need 

Women engaged in job creation And quality local products The current markets were owned in specific 

activities 

Key words: Entrepreneurship, entrepreneurial women, and talking women in the state of Chlef 
Jel Classification Codes : M1,l25 

   

 لدمة:م

اهجاشاتها غير هخمامتها اإلاسخلفت و ب زساءمً مُادًً البدث الخـبت و شاد ذلً  ؤغمالهالواإلاا وان الاهخمام باإلاسؤة و   

الاكخـادًت و جخميز وجخىج  حػلُم وكلاء لخدزل زوح اإلاىافظت الػالم في ول اإلاجاالث مً صحت و  فإبهسثاإلاخىكػت 

اإلابدع اإلاخميز  بال غير مخىكػت فالدزٌى في غالم الاكخـاد مغامسة ملُئت باإلاساهس والػساكُل ال ًخفىق فيها  بإللاب

ادي و غادة ما ؿاخبذ هره الـفاث شخـُت اإلاسؤة فمً هبُػت زللها مدبت للخغُير و الخميز و الابخياز هرا ما  الٍس

 جسدد ؤو زىق خسب اإلالاولت بدون زىف  بلىؤهلها 

                                                           

 w.djezzar@univ-chlef.dz     : الاميلحصاز وهُبت،  

mailto:w.djezzar@univ-chlef.dz
mailto:w.djezzar@univ-chlef.dz
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اإلاسؤة اإلالاولت ومهما ازخلفذ زبراتها و كدزاتها الخػلُمُت جبلى السوح اإلاصزوغت دازلها اإلادبت للخددي و الاهخـاز هي     

ح و الخفىق زاؿت في مجخمػاجىا اإلادلُت اإلاخميزة بالروىزة الػازمت فخىاحه اإلاسؤة اإلالاولت في مجخمػاجىا الىجا ؤطاض

الحسب  بهماٌفالللُل منهً مً حظخوُؼ  ؤلاهخاجللراث و مدازبت اإلاىافظين و حىدة في  بزباثؿساغاث غدًدة مً 

 ىي اهس مً اإلااديالدغم اإلاػى بلىجدخاج اإلاسؤة في هره اإلاغامسة و بؼيل هبير و 

 الخالُت: ؤلاػيالُتطبم هوسح  اهوالكا مما      

 ؟ هفظها في والًة شلف إثباتامللاولة  املسأةمدى اطتطاعت  أي إلى

 الفسغُت الخالُت: ألاطئلتالبدث كمىا بوسح  وإلزساء

 ؟ اإلالاولت اإلاسؤةما ماهُت  -  

 ؟ مظاز جوىز اإلاسؤة اإلالاولت في الجصائس ما -  

 ؟ اإلالاولت غلى مظخىي والًت ػلف للمسؤةهل هىان هماذج هاجحت -  

 غلى الدظائالث اكترخىا الخلظُماث الخالُت لىزكخىا البدثُت: ولإلحابت

تأوال    :مفاهُم غامت غً اإلالاولت اليظٍى

ت في الجصائسثاهيا    :جوىز الاهخمام باإلالاولت اليظٍى

ت في والًت ػلفثالثا  :هماذج غً ملاوالث وظٍى

 :مفاهيم عامة عً امللاولة اليظوية أوال 

الجدًدة و هاإلاا واهذ الظباكت للخغُير الفػاٌ و اإلاازس في  ألافياز دوز فػاٌ في الاكخـاد و في جبني  اإلاسؤةلواإلاا وان      

ب غً هبُػت اإلاسؤة فمىر اللدم واهذ اإلاسؤة مظ اإلاسؤةاإلاجخمؼ و الاكخـاد وجبني  اهمت في للملاولت لِع بالش يء الغٍس

 الـغيرة. اطدثمازاتهاالخجازة و في الحُاة الاكخـادًت بفىسها و 

 ماهية امللاولة اليظوية:-1

ً ؤو غـدة ػــسواء، وكامــذًمىً   ــف اإلاـسؤة اإلالاولــت بإجها: " اإلاـسؤة الــتي جىــىن لىخـدها ؤو بسفلــت ػــٍس بخإطِع ؤو ػساء  حػٍس

ُـا فيتهمظاولُاؤو وززذ ماطظت، خُث جخدمل  ـت والاحخماغُـت، وهي حظـاهم ًىم ، )....(حظُيرها الجازي  ا اإلاـالُت، ؤلاداٍز

لـت جهاهمـا ؤ  شخف ًخدمل اإلاساهس اإلاالُـت إلوؼاء ؤو الحـٌى غلى ماطظـت، وجـدًسها بوٍس

س مىخجاث حدًدة ودزٌى ؤطىاق حدًدة م جوٍى   (féminin, 2000, p. 09) ببداغُـت وذلً غً هٍس

ماطظت لحظابها الخاؾ و جلىم  بوؼاءالتي جسخاز  اإلاسؤةاإلالاولت هي  اإلاسؤة بن" Jeanne Halladayوللد حاء في هخاب "  

 هظب السبذ في جهاًت اإلاواف ؤملمىازدها الخاؿت و جدمل اإلاساهس اليامىت في اللُام برلً غلى  بدازةبدىظُم و 

مىظمت زاؿت بها جدلم فيها  بوؼاءالتي جخمخؼ بالومىح و السغبت في  اإلاسؤةاإلاسؤة اإلالاولت هي  ؤنمما طبم وظدىج     

 التي جخمخؼ بها بهدف زلم الثروة و اػبؼ الحاحاث اإلاسخلفت للمجخمؼ ؤلادازةو جترحم فيها هسق الدظُير و  ؤفيازها

 

 امللاولة و السحل امللاول: املسأةالفسق بين -2

ت و السحالُت مً زالٌ زالر غىاؿس زئِظُت وهي الـفاث الصخـُت للملاٌو     ًظهس الفسق بين اإلالاولت اليظٍى

 )ة(,زـائف اإلااطظت,هسق الدظُير اإلاخبػت هلخف الفسوكاث في الجدٌو الخالي:

 الفسق بين امللاولة اليظوية وامللاولة السحالية :11حدول زكم 

صفات املسأة امللاولة ملازهة بالسحل 

 امللاول 

 خصائص املؤطظات املظيرة مً

 املسأة ملازهة بالسحل

 طسق التظيير املتبعة مً طسف

 املسأة ملازهة بالسحل

 اكل طىا-

لت مً - جلخدم باإلالاولت بػد كلاء فترة هٍى

 اكل طىا وحجما-

جمسهص اليؼان في اللواغاث مىسفلت -

 جفلل الهُيل الخىظُمي ألافلي

 همى حظُيري مسن -
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البوالت ؤو اإلايىر بالبِذ ؤو مىاحهت 

 مؼاول في غملها الظابم

 اكل هفاءة-

 اكل زبرة في حظُير اإلااطظاث-

 اكل زبرة في مجاٌ اليؼان-

 اكل هفاءة غلى اإلاظخىي اإلاالي ؤو -

 اإلالاوالحي

 الىمى

 لِع فيها ػسواء-

 ؤهٌى بلاءا-

 اكل هجاخا-

 مسدودًت وهمى مخمازل-

 حصجُؼ اإلاؼازهت-

 جلاطم الظلوت واإلاػلىمت مؼ غير-

 لدحها كدزاث جفاوكُت غالُت-

جلىم بخدلُم ألاهداف الصخـُت  -

 والاحخماغُت بالدزحت ألاولى

 ؤهثر خفاظا غلى اإلاىازد وجىفير-

ماطتر غير ميؼىزة، حامػت  ، مرهسةاملؤطظات الصغيرة واملتوططة كأداة للتمكين الاكتصادي للمسأة في الجصائسبًمان ببت،  :ملصدز

 58 :كاؿدي مسباح، وزكلت، الجصائس، ؾ

 ًىمً الفسق بين اإلالاوالجُت وألاغماٌ الـغيرة واإلاخىطوت مً زالٌ زالزت غىاؿس هي

لت التي جاطظها، وهرا ال  :إلابداع- ًسجىص هجاح اإلالاوالث غلى ؤلابداع، بِىما جمُل اإلاىظماث الـغيرة بلى ؤلاهخاج بالوٍس

 .ؤجها ال حػمل ػِئا حدًدا ولىنها جمُل بلى اإلادلُتٌػني 

ت مؼ بمياهُت الىمى، ؤهثر مً ألاغماٌ الـغيرة :إمكاهية الىمو-  .فاإلالاوالث جملً غالكت كٍى

س الظىق،الحـت الظىكُت، ألاهداف إلاطتراثيجية- ، ًملً اإلاؼسوع اإلالاولي ؤهداف بطتراجُجُت جسجبى بالىمى، جوٍى

ا جملً اإلاؼسوغاث الـغيرة واإلاخىطوت بػم ألاهداف جيىن غادة مسجبوت باإلابُػاث وبػم اإلاسهص الظىقي بِىم

 (05، ؿفدت 2013)زرزي،  ألاهداف اإلاالُت.

 جخميز اإلاسؤة اإلالاولت بمجمىغت مً الخـائف هرهس منها :خصائص املسأة امللاولة: -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املصدز :مً إعداد طاكم البدث باالعتماد على مساحع مختلفة)مدمد حودت,شلوف فسيدة,لفلير خمصة(

 

 :في الجصائس ثطوز الاهتمام بامللاولة اليظوية ثاهيا:

ت  ألامس غىدما ًخػلم   فلد لىخظ ؤهه بالسغم مً وىن اإلاسؤة مازطذ مىر اللدم اليؼان الخجازي باإلالاولت اليظٍى

وؤلاهخاجي بؼيل غام، بال ؤن الدزاطاث التي ؤفسدث خيزا زاؿا ًدىاٌو هبُػت اإلالاولت التي ؤوؼإتها واهذ كلُلت، هاهًُ 

  .غً الظعي الطخسالؾ ملازباث جدلُلُت زاؿت بها

 ملالت، وهى غدد كئُل400غً 2001فلم ًصد غدد اإلالاالث الػلمُت التي جىاولذ اإلالاولت اليظائُت في طىت   

 طىىاث،10بهما كبل ذلً بـ 2001( مً مجمىع اإلالاالث التي جىاولذ اإلاىكىع لِع في طىت  %5ال ًخػدي )

 خصائص المرأة المقاولة

  :الشخصية الخصائص
 التحكم الذايت،مستوى
 مرتفع من الطاقة،احلاجة
 لالجناز ،الثقة يف
 النفس،التميز و
 الكفاءة،حتمل ادلسؤولية

  :لخصائص االجتماعية
 اسريةتوفر بيئة 

 تشجيعية،القدرةعلى التوفيق
 مسؤوليتهابني احلياة اخلاصة و 

 ادلقاوالتية،ادلرونة يف اجتاه

 التعامل مع األشخاص

  :اإلداريةالخصائص 
 ادلهارات اإلنسانية،
 ادلهارات الفكرية،
 ادلهارات التحليلية

 ادلهارات الفنية
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 التي هخبذ غً اإلالاولت بؼيل غامؤن غدد اإلالاالث 1993في ملاٌ وؼسه طىت Bruyart خُث ؤػاز بسوٍاز

 (23، ؿفدت 2013فُفسي  27-25)كاللت،  ملالت8000ؤهثر مً 1993بلغ في طىت 

ت بمساخل غدة لىؿىلها  اإلاسؤةوغلى غساز باقي الدٌو مسث    ب:مفهىم اإلالاولت اإلاخػازف غلُه خالُا فلد مسث  بلىالجصائٍس

اففي اإلاجخمؼ الخللُدي الجصائسي طىاء مً  اإلاسؤة ما كبل الاطتلالل:مسخلة -1    ختى في اإلادن واهذ ملاولت و  ؤو  ألاٍز

و  ؤطستهاواهذ جيخج حظير و جدبس دازل البِذ مً احل زدمت  ألجهالىً لِع بالخـائف و اإلافاهُم اإلاػسوفت الُىم 

 لُت الن هرا ًدىافى مؼ الػاداث و جلالُد اإلاجخمؼ الخللُديالراث و الاطخلاللُت اإلاا بزباثِع البدث غً لمجخمػها و 

ص،   (23، ؿفدت 2000)بىغٍص

س)   ت اللاهسة في حغُير 1962-1954غير اهه زالٌ خسب الخدٍس  فإؿبذاإلاجخمؼ  ؤذهان( طاهمذ الظسوف الاطخػماٍز

ومً احل للمت الػِؽ زاؿت بػد الخداق اغلب السحاٌ  ؤطستها ؤفساد  إلغالتمً كسوزة  ؤهثر زسوج اإلاسؤة للػمل 

س غير مبالُت باللُم و الػاداث  ت هاهًُ غً الخداق فئت هبيرة مً اليظاء بـفىف حِؽ الخدٍس ٍس بالثىزة الخدٍس

ٌ  فيؼإثوجوىزث مؼازهتها في الثىزة  آهراناإلافسوكت  س جابػت  ؤو الىهني  الاجداد بلىمىظمت وظائُت مؼ بدء الخدٍس

اث واهوبػذ هره الحسهت بوابؼ الثىزة و  نها  جإزسثلليظاء الجصائٍس  (12، ؿفدت 2009)ػلىف،  ؤلاًدًىلىجيبخيٍى

ت  ؤن) 1976وكبله اإلاُثاق الىهني لظىت 1986حاء في اإلاُثاق الىهني لظىت  :بعد الاطتلالل مسخلة ما-2 الثىزة الجصائٍس

مياهتها في اإلاجخمؼ  اإلاسؤةجدبىؤ  ؤنحػمل الُىم غلى ججظُد جولػاتها بخىفير الؼسون اإلاىكىغُت التي حظاغد غلى  بذ

اث  بلىلتهدف  ٌؼيلً  آلاحيجمىُنها مً الاهدماج الفػلي في مظيرة الخىمُت ختى جلمً مظاهمت مالًين اليظاء الجصائٍس

 (46، ؿفدت 2009)ػلىف،  هاكت هائلت لالكخـاد الىهني (

ت ووحىب اطخغاللها غلى    ت بالواكاث اليامىت للمسؤة الجصائٍس وحه و  ؤهملمً هىا ًظهس لىا اهخمام الدولت الجصائٍس

دة  ألاهظمتاطخمسث اللىاهين و  ػاث اإلاٍا في الاكخـاد الىهني و اإلاصجػت إلاؼازواتها في الخىمُت  اإلاسؤة إلدماجو الدؼَس

الدًيُت ومؼ جدٌى الاكخـاد الجصائسي و الاطخغىاء غً الاػتراهُت و  ألاطعالىهىُت مؼ الاخترام للػاداث و الخلالُد و 

ت لبلائها و اطخمسازها فسغم ما اإلاسؤةخازبذ مالُت  للسؤضالخدٌى  خاح و ؿدوز مً اهف 1989حاء به دطخىز  الجصائٍس

 كىاهين غمل حدًدة

 بلىجصاٌ حػمل مً احل فسق هفظها همىاهىت واملت الحلىق وذلً ًسحؼ  اإلاسؤة التي في ظل هره الظسوف واهذ و ال   

ادة وغيها و ازجفاع مظخىاها الثلافي و الخػلُمي فىحدث اإلاسؤة في اغلب كواغاث الُىم وختى اللواغاث التي واهذ  ٍش

الخػلُم و الصحت ,الخجازة و الُىم جلخدم مجاٌ اإلالاولت مداولت الخىفُم بين وؼاهها ومدُوها  خىسا غلى السحاٌ في

 (47، ؿفدت 2009)ػلىف،  ألاطسي 

 في الجصائس لدمج املسأة في امللاولة: ألاخيرة إلاصالخات -3

وذلً مً زالٌ  ألاغماٌالاكخـادًت التي كامذ بها الدولت ؿبذ و بؼيل هبير اهلمام اإلاسؤة إلاجاٌ  ؤلاؿالخاث      

ت مً زالٌ حملت مً اللىاهين و  للنهىق باالكخـاد  ألاهظمتحصجُؼ فسؾ الاطدثماز و الللاء غلى البوالت اليظٍى

س الاطدثماز اإلاازر في  01/03الىهني و الابخػاد غً الاغخماد الىلي للثروة الىفوُت ومنها الامس اوث  20اإلاخػلم بخوٍى

اللىاهين التي  بلى باإلكافتاللاهىن الخىحُهي لتركُت اإلااطظت الـغيرة و اإلاخىطوت وغيرها   01/18و اللاهىن  2001

التي اطخددزتها الدولت مً احل دغم الؼباب منها الىوالت الىهىُت لدغم حؼغُل الؼباب  ألاحهصةجىظم هُفُت حظُير 

(ANSEJ( الىوالت الىهىُت لدظُير اللسق اإلاـغس )ANGEM( والـىدوق الىهني للخامين غً البوالت )CNAC) 

  والًة شلف:في هماذج عً ملوالت وظوية ثالثا:

اث و زفػذ ػػاز الخددي غلى اإلاظخىي اإلادلي آملت جبيذ اليظاء الؼلفُاث اإلالاولت هغيرهً مً اليظاء الج   صائٍس

 الىهىُت ومً بين الىماذج الىاجحت هرهس:للىؿٌى للمىافظت 

 و الدواحً للظيدة مداوي هادًة: ألاوعام أغرًة إلهتاجمؤطظة صغيرة  -1 
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ازخازث الػىدة للىهً بػد غلى مظخىي السحل  بغاكتحػاوي مً  ؤوالدلثالر  ؤم ة مداوي هادًت امسؤة متزوحت ودالظُ   

خ بـفتها لبػد جللدها إلاىاؿب خيىمُت غلى مظخىي اإلاظا ألامواهذ في فسوظا والاهوالق في مؼسوغها ببلدها  ؤن

بسفلت شوحها جلٌى الظُدة هب الحُىاهاث كسزث الابخػاد غً اليؼان الحيىمي وزىق خسب اإلالاولت  مخســت في

لم حظخوؼ  ؤجها بالواهذ في الغسبت  ؤنلها لىخدها مىر مداوي اهه ال هاإلاا زاودها خلم اإلاؼسوع الخاؾ و الاطخلاللُت بػم

س مثلما ذهسث بل  ؤجها بال ألامالكذ الدغم اإلاػىىي في وهنها  ؤنبػد  بال الاهوالق فيها  م اإلافسوغ بالحٍس لم ججد الوٍس

ٌ واحهذ الػدًد مً الػساكُل و الـػىباث وبدؤث  بوالت الـىدوق الىهني للخامين غً ال بلىزوىاتها بالخىحه  ؤو

cnac جدـلذ  ؤػهس  زالزتلالهوالق في ماطظتها وفي غساز  الالشمت الولباثوجلدًم ملفها مسفلا بالدزاطاث و  2013طىت

 ؤغرًت بةهخاجماطظتها في مىولت غين مسان في والًت ػلف بدؤث  بوؼاءغلى اإلاىافلت و الدغم اإلاادي لالهوالق في 

ت الـىؼ و  ت  لخـبذ آلان اإلا ؤًديالحُىاهاث و الدواحً زاؿت بأالث حصائٍس مٌى السئِس ي لالغرًت الحُىاهاث حصائٍس

الدواحً في الىالًت فخػخبر الظُدة مداوي مً الىماذج الىاجحت للخددي فدـلذ غلى ػهادة ػسفُت في الـالىن و 

الجصائس الػاؿمت للاء ما كدمخه –في الـىىبس البدسي  2014فُفسي  25-19( اإلاىػلد في 2014الىهني للدؼغُل )طالم

 مً مىخجاث ذاث هىغُت حُدة و جفاوي في الػمل و الاداء.

 املؤطظة الصغيرة إلهتاج العجائً التلليدًة للظيدة طليمة:-2

لم الظُدة طلُمت طُدة مً والًت ػلف ذاث مظخىي حػلُمي مخىطى كسزث الاغخماد غلى هفظها و الخىحه بلى غا   

سة ففي غسفت ؿغيرة في بِذ والدها في مىولت ؤوالد مدمد افخخدذ الظُدة  الؼغل بػد مسوزها بخجسبت هالق مٍس

كواًف( بػد خـىلها غلى دغم مً الـىدوق الىهني –طلُمت ماطظتها الـغيرة إلهخاج العجائً الخللُدًت )زػخت 

بُد غاملت واخدة جمثلذ في شخـها و بإدواث بظُوت حدا مً مسوخاث و آالث عجً  cnacللخامين غً البوالت 

بظُوت و جلٌى الظُدة طلُمت اهه في بداًت مؼىازها الاطدثمازي واهذ جدمل مىخجاتها و حظخسدم الىلل الػمىمي في 

اث في الىالًت للخىؿل آلان بلى ؤن جيىن اإلاىخج و اإلاى  شع الىخُد في والًت ػلف جىشَػها غلى مدالث ؿىاغت الحلٍى

 للعجائً الخللُدًت و ٌػمل آلان في ماطظتها زمظت ؤشخاؾ باإلكافت بلى اكخىائها وطُلت  هلل 

و جىطُػها إلادل غملها فالظُدة طلُمت غلى خظب ؤكىالها لم جدازب اإلاجخمؼ فلى بل خازبذ الىظسة الظلبُت 

 وح و بزادة و خللذ اطمها في مجخمؼ لم ًسخمهاللموللت و للمسؤة غير اإلاخػلمت و ؤزبدذ ؤن اإلالاولت ز 

 فوشية:كاس ي  للظيدة  ألاهيماملؤطظة الصغيرة زوضة -3

مظخه مً مؼاول لليظاء الػامالث وختى  بػد ما ألاهُمكسزث الظُدة فىشٍت افخخاح ماطظتها الـغيرة زوكت      

و جدليرهم للمدزطت الابخدائُت فلسزث الظُدة فىشٍت افخخاح زوكت  ؤبىائهم جإهُلاإلااهثاث في البُىث مً هاخُت 

مثُالتها غلى مظخىي  بليهاحدًدة لم حظبلها  ألفياز  بةخداثهازوكت خملذ زوكتها زوح اإلالاولت  ؤيلىً لِع  ألاهُم

يُت للوفل مً ل ؤًامالىالًت فلمىذ زدماث السوكت وامل الُىم وفي   ؤحىبُتغاث الػول مؼ بسامج حػلُمُت و جيٍى

 ؤهنيهما حظميهم الظُدة فىشٍت في للاء مؼ الظُدة جلٌى  ألبىائهااإلاسافلت الىفظُت و الوبُت  بلى باإلكافتجسبُت دًيُت و 

  بلىو جدـلذ غلى دغم مالي وؿل  cnacالـىدوق الىهني للخامين غً البوالت  بلىجىحهذ 

ً الُد الػاملت  جإهُلىاطب و تهُئخه و جىفير الىلل و دج لالهوالق في ماطظتها بازخُاز اإلايان اإلا4.000.000.00 و جيٍى

مً السوكاث  ؤؿبدذهير مائخين هفل و إاإلاىاطبت خالُا الظُدة فىشٍت اهدؼلذ زالر وغؼسون شخـا مً البوالت لخ

 .غلى مظخىي الىالًت  ألامهاثاإلاولىبت و بؼدة مً 

 فاطمة:املؤطظة الصغيرة للصىاعة التلليدًة للظيدة بوطىة -4

الىوالت الىهىُت لللسق  بلىالظُدة فاهمت امسؤة مً والًت ػلف اطخغلذ مهازتها ومىهبتها في الخُاهت للخىحه    

( لىالًت ػلف لدظخفُد مً كسق مـغس لخفخخذ وزػتها ألاولى غلى مظخىي الىالًت لخمخف غددا ANGEMاإلاـغس )

باإلاىافظت زاؿت  مليءفي وطى طىق  مؼىازهاًجدن الفسؿت لخىمل  مػخبرا مً البوالت فخُاث زاغباث في الػمل و ال
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ت  جميزث بمىخجاتها ذاث الجىدة الػالُت و دمجها لػىـس الحدازت في جـامُمها  ؤجها بالفي الخُاهت الخللُدًت اليظٍى

الخللُدًت لم اإلاىخجاث  بهخاجماطظت ؿغيرة مخســت في  ؤؿبدذ شبىهاتها ووالئهم لىزػتها التي هىزتها و  زكافالكذ 

جىخفي الظُدة فاهمت بمؼسوع واخد بل بػد دفػها إلاظخدلاث اللسق الري جدـلذ غلُه بادزث بولب كسق آزس 

اث الخللُدًت و كىبلذ مً هسف الىوالت الىهىُت لللسق اإلاـغس ) إلوؼاء ( ANGEMماطظت ؿغيرة لـىاغت الحلٍى

البوالت في  بهلاؾدغم ًد غاملت و  بلىهمت بهرا اإلاؼسوع باللبٌى هظسا لظيرتها اإلاهىُت الوُبت و حظعى الظُدة فا

حمُؼ  بهخاج ؤطاطهدمج اإلاؼسوغين في مؼسوع واخد  بلىحظعى  ؤجهاذلً جلٌى الظُدة فاهمت  بلى باإلكافتالىالًت 

 دًت.اإلاىخجاث الخللُدًت وبهرا جيىن اإلااطظت الـغيرة الىخُدة غلى مظخىي الىالًت اإلاىفسة لجمُؼ اإلاىخجاث الخللُ

 الخاثمة:  

ت مىكىع خاش غلى الاهخمام الىاطؼ مً مسخلف ألاهساف إلاا خلله مً اًجابُت      بن مىكىع اإلالىالجُت اليظٍى

 ؤفيازهاجدلم الخغُير و جفسق  و جثبذ هفظها في هرا اإلاجاٌ  ؤنللمجخمؼ و مً امخـاؾ للبوالت و اطخواغذ اإلاسؤة 

و الدظُير  ألاوفُاءواهذ خىسا غلى السحاٌ هرا الخميز الري هالخه اإلاسؤة خلم لها الاطخدامت و الصبائً  ؤطىاكاجىدسح و 

ت فبيل ما كىة  بال ها دمسث به مً ظسوف ومػاهاة لم جص  الجُد إلااطظتها و اإلاسؤة الؼلفُت غلى غساز اإلاسؤة الجصائٍس

الىجاح و الخفىق في مجاالث  ؤزبدذ ؤجها بالالاكخـاد اإلادلي  غلى الىجاح و الخميز فسغم اإلاؼازواث الللُت في بلحاخاو 

 .وظخوُؼ اللٌى غنها اغلبها حظتهدف شبائً مً هفع حيظها 
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 عبد الحليم الحمزة 1

 (الجزائر) جامعة العربي التبسي1
 

 11/19/9112 :رشنلاتاريخ                      28/11/9112 :لو بقلاتاريخ                     04/11/9112 االستالم:تاريخ  
 

 ملخص:
 في الصبابً كبل مً اإلاؼلىبت للمىاصفاث ػبلا اإلاىخج حشىُل اطتراجُجُاث لخؼبُم الالشمت اإلاخؼلباث على الخعسف إلى الدزاطت هره هدفذ   

ج، بسج بىالًت لإللىتروهًُ وىهدوز  مؤطظت ٍس  الاطتراجُجُاث هره جؼبُم على الخالُت العىامل جأزير مدي جددًد إلى وهدفذ هما بىعٍس
 عالكاث إدازة جىافس الصبابً، كبل مً اإلاىخج في اإلاؼلىب الدشىُل مظخىي  ػلباتهم، خظب حشىُلها ًخم مىخجاث شساء في الصبابً زغبت)

 اطخبُان جصمُم على الاعخماد جم ومخغيراتها، بالدزاطت اإلاخعللت البُاهاث ، ولجمع(الصبابً لدي الاطتهالوي الىمؽ حغير اإلاؤطظت، لدي شبابً
ً معسفت إن خُث الىخابج مً مجمىعت إلى الدزاطت جىصلذ وكد الترجُبي، الىىع مً مخغيراث كُاض لغسض  مؤطظت في اإلاعىُين اإلادًٍس
ج بسج بىالًت لإللىتروهًُ وىهدوز  ٍس  الصبابً كبل مً اإلاؼلىبت للمىاصفاث ػبلا اإلاىخج حشىُل اطتراجُجُاث لخؼبُم اإلادددة بالعىامل بىعٍس

 هره واهذ بِىما الصبابً، كبل مً اإلاىخج في اإلاؼلىب الدشىُل بمظخىي  وهرلً اإلاؤطظت، لدي شبابً عالكاث إدازة بخىافس ًخعلم فُما عالُت
 .ػلباتهم خظب حشىُلها ًخم مىخجاث شساء في الصبابً زغبت مدي الصبابً، لدي الاطتهالوي الىمؽ حغير8 لعىامل مخىطؼت بدزحت اإلاعسفت

 .وىهدوز  الصبابً؛ جفظُالث اطتهالوي؛ همؽ اإلاىخج؛ حشىُل اطتراجُجُاث الكلماث املفخاح :
 M31؛   JEL  :M30جصييف 

Abstract: 
 This study aims of at identify the requirements to apply product formation strategies according to the 
specifications required by customers at the Condor Electronic Establishment in Bordj Bou Arreridj, and 
to determine the impact of the following factors on the application of these strategies (customers desire 
to buy products that are formed according to their requests, the level of configuration required in the 
product by customers, availability of customer relationship management, changing consumer style). To 
collect data related to the study and its variables questionnaire was used for the purpose of measuring 
ordinal type variables. 

The study found a number of results. The knowledge of the managers involved in the Condor 
Electronic Establishment in Bordj Bou Arreridj at the factors determining the application of mass 
customization strategies according to the specifications required by customers is high regarding the 
availability of customer relationship management, While this knowledge was medium for the factors: 
changing consumer style, the extent customers desire to buy products that are formed according to their 
requests. 
Keywords: Mass customization strategy ; consumption style ; customer preferences ; Condor. 
Jel Classification Codes : M30 ; M31 

 

I-  : جمهيد  

لُت اطتراجُجُاث جبني ٌعخبر ت، زصابص ذاث حظٍى  ما ظل في ألاعماٌ، شسواث لدي طابدا جىحها ابخياٍز

 وجىىىلىحُا الخىىىلىجي الخلدم زأطها وعلى العىامل مً العدًد إفساشه في أطهم خاد، جىافع مً ألاعماٌ بِئت حشهده

م عام بشيل ألاعماٌ مىظماث وظابف وحظُير إدازة في أطاطُت هلىاعد واطخسداماتها اإلاعلىماث  بشيل والدظٍى

 على الؼلب في اإلاظخمس والخىامي وجفظُالتهم، أذواكهم في اإلاظخمس والخغير الصبابً، وعي اشدًاد إلى باإلطافت زاص،

 .الجىدة عالُت أنها على الصبىن  كبل مً جدزن التي جلً وزصىصا والخدماث، الظلع
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 جؼبُم في مخلدمت مسخلت ًمشل الصبابً ًؼلبها التي للمىاصفاث ػبلا اإلاىخج حشىُل اطتراجُجُاث اهتهاج إن

م مفهىم  اإلاىخج حشىُل إمياهُت إلى ًخعداه بل الصبابً، وجفظُالث زغباث جبني عىد ًلف ال هىا فاألمس الحدًث، الدظٍى

 فلد ألاطىاق، في للخغير الحخمُت الاطخجابت جمشل إليها اإلاشاز الاطتراجُجُاث وليىن  بهم، الخاصت للسغباث وفلا

 إلى حىبا معه حعمل أو الىمؼي لإلهخاج بدًال جيىن  أن ًمىً التي ؤلاطتراجُجُت فهي واطع هؼاق على جؼبم أصبدذ

 في وظبي وزباث اإلاظتهلىين، أذواق حشابه ظل في أصال ٌعمل الري الىمؼي، اإلاىخج بملدوز  ٌعد لم أهه ذلً حىب،

 في الخباًً عً هاجج الاطتهالوي الىمؽ في بخغير جخصف أطىاق في السغباث وافت جلبُت والخدماث، الظلع على الؼلب

 اطتراجُجُاث جبني إلى ماطت الحاحت أصبدذ فلد هىا ومً اإلاىخجاث، حشىُلت في مظخمس وجىام والؼلباث، ألاذواق

لُت،  زغباث هبير خد إلى حغؼي مسخلفت ُتإهخاح كىالب زالٌ مً اإلاىخج حشىُل عملُاث اطدباقي وبشيل جدًس حظٍى

د الصبابً، وأذواق  .اإلاىخج للُمت إدزاههم مً وجٍص

 بسج بىالًت لإللىتروهًُ وىهدوز  مؤطظت في ؤلادازة معسفت مدي عً الىشف في الدزاطت هره أبعاد جخمدىز 

ج ٍس  أزس وبُان الصبابً، كبل مً اإلاؼلىبت للمىاصفاث ػبلا اإلاىخج حشىُل اطتراجُجُاث لخؼبُم اإلادددة بالعىامل بىعٍس

 .الدزاطت مىطىع الاطتراجُجُاث جؼبُم على العىامل جلً

 :الدراست مشكلت -

م، مدًسي  مع اإلالابالث مً عدد زالٌ مً س والبدث اإلاىخج، وجصمُم ؤلاهخاج، الدظٍى  مؤطظت في والخؼٍى

ج بسج بىالًت لإللىتروهًُ وىهدوز  ٍس  اإلاعىُت ؤلادازاث كبل مً وافُت معسفت وحىد عدم جبين 8106 حىان في بىعٍس

 جؼبُم بمخؼلباث وىهدوز  مؤطظت في الصبابً كبل مً اإلاؼلىبت للمىاصفاث ػبلا اإلاىخج حشىُل اطتراجُجُاث بخؼبُم

 .الاطتراجُجُاث جلً جؼبُم على إليها اإلاشاز اإلاؤطظت كدزة عدم عىه ًىجم كد والري الاطتراجُجُاث، هره

 فُما ًلي8 الدزاطت مشيلت جخمشل وعمىما

 كبل مً اإلاؼلىبت للمىاصفاث ػبلا اإلاىخج حشىُل اطتراجُجُاث بخؼبُم اإلاعىُت ؤلادازاث معسفت مديما 

ج بسج بىالًت لإللىتروهًُ وىهدوز  مؤطظت في الصبابً ٍس  العىامل هره وأزس الاطتراجُجُاث، هره جؼبُم بمخؼلباث بىعٍس

 .إليها اإلاشاز لالطتراجُجُاث اإلاؤطظت جلً جؼبُم على( الخؼبُم مخؼلباث)

 8الخالُتالفسعُت  ألاطئلتًىبشم مً اإلاشيلت السبِظت 

ً معسفت مدي ما -  كبل مً اإلاؼلىبت للمىاصفاث ػبلا اإلاىخج حشىُل اطتراجُجُاث بخؼبُم اإلاعىُين اإلادًٍس

ج بسج بىالًت لإللىتروهًُ وىهدوز  مؤطظت في الصبابً ٍس  ؟ مؤطظتهم في الاطتراجُجُاث جلً جؼبُم بمخؼلباث بىعٍس

 اإلاؤطظت جؼبُم على ػلباتهم خظب حشىُلها ًخم مىخجاث شساء في الصبابً لسغبت أزس ًىحد هل -

 ؟ الصبابً كبل مً اإلاؼلىبت للمىاصفاث ػبلا اإلاىخج حشىُل الطتراجُجُاث

 الطتراجُجُاث اإلاؤطظت جؼبُم على الصبابً كبل مً اإلاىخج في اإلاؼلىب الدشىُل إلاظخىي  أزس ًىحد هل -

 ؟ الصبابً كبل مً اإلاؼلىبت للمىاصفاث ػبلا اإلاىخج حشىُل

 ػبلا اإلاىخج حشىُل الطتراجُجُاث جؼبُلها على اإلاؤطظت لدي شبابً عالكاث إدازة لخىافس أزس هىان هل -

 ؟ الصبابً كبل مً اإلاؼلىبت للمىاصفاث

 ػبلا اإلاىخج حشىُل الطتراجُجُاث اإلاؤطظت جؼبُم على الصبابً لدي الاطتهالوي الىمؽ لخغير أزس ًىحد هل -

 ؟ الصبابً كبل مً اإلاؼلىبت للمىاصفاث

 :الدراست فرضياث -

 على وهي الفسعُت الفسطُاث مً مجمىعت عنها ًخفسع زبِظت فسطُت الزخباز اإلاُداهُت الدزاطت جصمُم جم 

 8الخالي الىدى
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 حشىُلها ًخم مىخجاث شساء في الصبابً زغبت مدي8 مجخمعت الخالُت للعىامل أزس ًىحد ال (:H0) الرئيسيت الفرضيت

 حغير الشسهت، لدي شبابً عالكاث إدازة جىافس الصبابً، كبل مً اإلاىخج في اإلاؼلىب الدشىُل مظخىي  ػلباتهم، خظب

 كبل مً اإلاؼلىبت للمىاصفاث ػبلا اإلاىخج حشىُل الطتراجُجُاث اإلاؤطظت جؼبُم على الصبابً، لدي الاطتهالوي الىمؽ

 .الصبابً

خفسع  8الخالُت الفسطُاث عنها ٍو

 (:H01) ألاولى الفرعيت الفرضيت

 الطتراجُجُاث اإلاؤطظت جؼبُم على ػلباتهم خظب حشىُلها ًخم مىخجاث شساء في الصبابً لسغبت أزس ًىحد ال

 .الصبابً كبل مً اإلاؼلىبت للمىاصفاث ػبلا اإلاىخج حشىُل

 (:H02) الثاهيت الفرعيت الفرضيت

 حشىُل الطتراجُجُاث اإلاؤطظت جؼبُم على الصبابً كبل مً اإلاىخج في اإلاؼلىب الدشىُل إلاظخىي  أزس ًىحد ال

 .الصبابً كبل مً اإلاؼلىبت للمىاصفاث ػبلا اإلاىخج

 (:H03) الثالثت الفرعيت الفرضيت

 ػبلا اإلاىخج حشىُل الطتراجُجُاث جؼبُلها على اإلاؤطظت لدي شبابً عالكاث إدازة لخىافس أزس ًىحد ال

 .الصبابً كبل مً اإلاؼلىبت للمىاصفاث

 (:H04) الرابعت الفرعيت الفرضيت

 ػبلا اإلاىخج حشىُل الطتراجُجُاث اإلاؤطظت جؼبُم على الصبابً لدي الاطتهالوي الىمؽ لخغير أزس ًىحد ال

 .الصبابً كبل مً اإلاؼلىبت للمىاصفاث

 :الدراست أهداف -

 8ًلي ما إلى الدزاطت هره هدفذ 

 الصبابً كبل مً اإلاؼلىبت للمىاصفاث ػبلا اإلاىخج حشىُل اطتراجُجُاث وميىهاث وأحصاء مفهىم على الخعسف -

لي ألادب في  .الدظٍى

 ػبلا اإلاىخج حشىُل اطتراجُجُاث لخؼبُم مظبلا جىفسها الالشم واإلاسجىصاث الدعاماث على الخعسف -

 .الصبابً كبل مً اإلاؼلىبت للمىاصفاث

ج بسج بىالًت لإللىتروهًُ وىهدوز  مؤطظت لدي اإلاعسفي الجاهب جفدص - ٍس  جىافسها الىاحب للشسوغ بىعٍس

 .إليها اإلاشاز الاطتراجُجُاث لخؼبُم اإلاؤطظت هره لدي مظبلا

 كبل مً اإلاؼلىبت للمىاصفاث ػبلا اإلاىخج حشىُل اطتراجُجُاث جؼبُم على اإلاخغيراث مً عدد ازس جفدص -

ج بسج بىالًت لإللىتروهًُ وىهدوز  مؤطظت في الصبابً ٍس  .بىعٍس

 :الزبائً كبل مً املطلىبت للمىاصفاث طبلا املىخج حشكيل باستراجيجياث الخعريف .1

لي ؤلادازي  الفىس أوعُت في وزدث فاث مً عدد زاصت بصفت والدظٍى  حشىُل اطتراجُجُاث إلافهىم الخعٍس

ٌ  ولها دازث وكد الصبابً، فيها ًسغب التي للمىاصفاث ػبلا اإلاىخج  8الخالُت اإلاظامين خى

 إهخاج في للشسهت الخىظُمُت والهُاول ؤلاهخاحُت، العملُاث مسوهت اطخسدام إمياهُت بأنها زاًما عسفها فلد -

 .1اإلادشابهت اإلاىخجاث أطعاز حعادٌ بأطعاز للصبابً الفسدًت الحاحاث جلبي مخىىعت مىخجاث

ٌ  ًمىً التي الحالت أو اإلاىكف بأنها  طىجلظخاد عسفها وكد -  الصبابً مً هبير عدد إلى زاللها مً الىصى

 هما الفسدًت وخاحاتهم ػلباتهم جلبُت جخم أن الىكذ وبىفع الصىاعي، الاكخصاد في الظابد الىطع هى هما جماما

 .2الفسدًت الصبىن  ػلباث على بىاء مىخجاتها جلدم التي ألاطىاق في جماما ًدصل
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دت وزدمت الصبابً كبل مً اإلاؼلىبت للمىاصفاث ػبلا ؤلاهخاج بين حُاوغ زبؽ وكد -  بفاعلُت طىكُت شٍس

ٌ  الجهد أهه إلى أشاز عىدما للشسهت، السبدُت وجدلُم ٌ  اإلابرو دت إلى للىصى  خُث وزبدُت، بفاعلُت طىكُت شٍس

لي الخىحه حعخمد واهذ إذا ما على الشسهت وزبدُت فاعلُت مدي ًخىكف  مً اإلادددة اإلاىاصفاث على اإلاعخمد الدظٍى

دت حجم وعلى الصبابً، كبل دت حجم إن خُث مشالي، شٍس  ومىازد حهت، مً الظىق  وطع على بدوزه ٌعخمد الشٍس

 .3ألازسي  الجهت مً اإلاىظمت

عسفها - دىاطب ًخالءم، الري ؤلاهخاج، مً الىمؽ ذلً بأنها وىجلس َو  عمُل، ليل الخاصت الحاحاث مع ٍو

 .4وأذواكهم خاحاتهم مع وجخىافم عمالءها لخىاطب واجصاالتها، عسوطها وجؤكلم جسهص شسواث وجمازطه

شير - ٌ  وػلب ازخُاز على الصبابً كدزة أنها إلى آزس حعٍسف في  طاهخىهً َو  حشىُلها جم مىخجاث على الحصى

دون  ما ازخُاز عليهم وأن وزغباتهم وأذواكهم خاحاتهم مع لخخىافم زصىصا  لخلبُت الخُازاث مً عدد بين مً ًٍس

 .5اإلادددة خاحاتهم

ً لبابيرش آزس حعٍسف وفي -  وجلدًم الظلع إهخاج إلى تهدف معلدة أعماٌ اطتراجُجُاث أنها إلى أشازوا وآزٍس

 ؤلاهخاج بىفاًت شبىن  ليل الفسدًت الحاحاث مع لخخىافم والخدماث الظلع حشيل بدُث واطع مظخىي  على الخدماث

 .6الىمؼي

ده ش ي أي جلدًم على جلىم التي ألاعماٌ إطتراجُجُت أنها على هازث عسفها وكد -  وزدماث، طلع مً الصبابً ًٍس

دوهه، وكذ أي وفي لت وبأي ًٍس  .7ممىىت ػٍس

الذ مً ول أشاز وكد -  الصبابً كبل مً مظبلا مدددة فسدًت ػلباث على اعخمادا ؤلاهخاج أنها إلى وميازسي بيًر

خم  وزدمت للفسد، واإلاخىامُت اإلاخباًىت والحاحاث اإلاخؼلباث مع لخخىافم الىمؼي ؤلاهخاج مبادا جىُُف زص مً ذلً ٍو

 اإلاىحىدًً ألافساد زدمت على جلىم التي فالشسهت هأفساد، للصبابً اإلاسخلفت الحاحاث لخلبُت الظىق  مً مدددة أحصاء

ٌ  اإلاظتهدفت أطىاكها طمً  جلدم ختى الخيلفت بخسفُع الىفُلت الؼسق  إًجاد زالٌ مً الخىافظُت اإلايزة جدلُم جداو

 .8عددا وأهثرها الخُازاث أفظل للصبىن 

 الاطخجابت مً ًمىنها بما ؤلاهخاحُت لعملُاتها اإلاىخجت الشسواث جىحُه أنها على عسفها فلد وزىماض اًلان أما -

ى زالٌ مً الصبىن  خاحاث في والخىامي للخغير  الدًىامُىُت عً هاجج وهرا اإلاظتهدف، الظىق  هى الفسد أن طِىاٍز

 لدي حدًدة خاحاث وظهىز  اإلاىخجين، بين الابخيازي  الخىافع وهمى ألاطىاق، في اإلاىخجاث على الؼلب ألهماغ العالُت

 أحصاء على الترهيز إطتراجُجُت جبني إلى الشسواث ًدفع مما فأصغس، أصغس أحصاء إلى ألاطىاق ججصبت إلى جؤدي الصبابً

 .9ألازسي  العىامل إلى إطافت العمالء، جفظُالث في الازخالفاث بظبب الظىق  مً مدددة

 :الزبائً كبل هً املطلىبت للمىاصفاث طبلا املىخج حشكيل استراجيجياث جطبيم مخطلباث. 2

لُت الىخاباث في حدٌ ًدوز  ٌ  وظبُا، بعُد أمد مىر الدظٍى  اطتراجُجُاث جؼبُم ومخؼلباث مظمىن  خى

 ًىً لم الاطتراجُجُاث لهره الفعلي الخؼبُم اشدًاد لىً الصبابً، كبل مً اإلاؼلىبت للمىاصفاث ػبلا اإلاىخج حشىُل

عىد طىىاث، بظعت مىر إال ألاعماٌ كؼاع في وحلُا واضحا  فعالت معلىماث جىىىلىحُا وحىد عدم إلى ذلً في الظبب َو

 .10الاطتراجُجُاث هره لخؼبُم جلصم التي للمعلىماث الهابل الخدفم مع الخعامل ًمىنها آهران

ٌ  ٌعخبر إذ  وعلى الاطتراجُجُاث، هره جؼبُم في أهمُت العىامل أهثر مً ومعالجتها اإلاعلىماث على الحصى

ٌ  معلىماث ًخؼلب البدث مجاٌ الاطتراجُجُاث جؼبُم فئن الىمؼي ؤلاهخاج عىع  مً شخص ول وزغباث أماوي خى

 اإلاىخج جللي بعد وذلً مدددة، مىخج مىاصفاث إلى وألاماوي والحاحاث السغباث هره جسحمت جخم خُث الصبىن،

 وكد اإلاخجس، زالٌ مً ختى أو اإلاباشسة الاجصاٌ كىاة أو الاهترهذ عبر للصبىن  الفسدًت بالحاحاث اإلاخعللت للمعلىماث

ٌ  الصبابً مع بالخفاعل جخعلم التي آلالُت وهي باالطخيخاج العملُت هره  شبىً دعا  بغُت معُىت معلىماث على والحصى

ٌ  أن ومع مدددة، مىخج مىاصفاث إلى الصبىن  وزغباث خاحاث وجسحمت جددًد  خاحاث عً اإلاعلىماث على الحصى
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 ػبلا اإلاىخج حشىُل اطتراجُجُاث جؼبُم هجاح في ألاهم العامل بدم، اعخبازه ًمىً ومعالجتها الصبابً وػلباث وزغباث

 .11مىملت أزسي  مخؼلباث على هرلً ٌعخمد اإلايشىد ألاداء جدلُم لىً الصبابً، كبل مً اإلاؼلىبت للمىاصفاث

 8 12ًلي ما اإلاخؼلباث هره وأهم 

 اإلاىخج مىاصفاث بعدد كىالب جصمُم زالٌ مً اإلاىخج بىاء فً أو هىدطت العملُت هره جخظمً :اللىلبت -

ظخيخج اإلاظتهدف، الظىق  شسابذ في اإلاسخلفت الصبابً وزغباث خاحاث وحغؼي جلبي التي  ؤلاهخاج أهظمت أن ذلً مً َو

 الفىزٍت الخغُيراث إحساء ًمىً بدُث ؤلاهخاحُت، العملُت في ومسوهت ؤلاهخاج، كىالب مً حشىُلت أطاض على جلىم هره

عت  ذلً؛ الظسوزة اطخدعذ ولما آزس مدل إهخاجي كالب وإخالٌ والظَس

 إلى الصبابً، كبل مً اإلاؼلىبت للمىاصفاث ػبلا اإلاىخج حشىُل اطتراجُجُاث تهدف ال :إلامكاهاث مددودًت -

 ًخىافم الري اإلاىخج بدشىُل جلىم ال اإلاىخجت فالشسواث شخص، ليل ش يء ول وجلدًم الصبابً، وافت زغباث جلبُت

خالءم  اإلائاث إلى الشسواث بعع في جصل كد التي ؤلاهخاج كىالب مً عدد بخصمُم جلىم لىنها شبىن  ول خاحاث مع ٍو

لت في جدشابه مدددة، طىكُت شسابذ وجفظُالث وزغباث خاحاث حغؼي بدُث  الشسهت كبل مً ومظتهدفت خُاتها، ػٍس

خم اإلاىخجت،  ذلً في مساعُت زدمتها طِخم التي الظىكُت الشسابذ وازخُاز طىكُت، وأبدار دزاطاث إحساء بعد هرا ٍو

 الشسهت؛ إمياهاث

 كبل مً اإلاؼلىبت للمىاصفاث ػبلا اإلاىخج حشىُل اطتراجُجُاث جسجبؽ: إلاهخاحيت العملياث في الىمطيت -

 ألاعماٌ وأداء العمل، طير في والسوجُيُت الىمؼُت هره مشل أن إذ ؤلاهخاحُت، العملُاث في الىمؼُت بخدلُم الصبابً،

 الحجم؛ اكخصادًاث جدلُم مً طُمىً الُىمُت،

 ػبلا اإلاىخج حشىُل اطتراجُجُاث جؼبُم في هبري  أهمُت اإلاعلىماث جدخل: املعلىماث أهظمت اسخخدام -

ٌ  حمعها ًخم التي اإلاعلىماث جىسض اإلاىخجت الشسهت فئن هىا ومً الصبابً، كبل مً اإلاؼلىبت للمىاصفاث  عليها والحصى

 اإلاسخلفت، الظىق  شسابذ في اإلاخىاحدًً الصبابً كبل مً اإلاؼلىبت باإلاىاصفاث اإلاىخج حشىُل8 زالر لغاًاث الظىق  مً

 مً هابل هم إلى بالحاحت جخصف اليشاػاث هره ول إن الصبابً، مع العالكاث وإدازة اإلاىخجاث، على الظىق  ػلب جدبع

 اإلاىخج وحشىُل وجددًدها، الفسدًت الصبابً وخاحاث زغباث على للخعسف فالبدث الىمؼي، ؤلاهخاج مع ملازهت اإلاعلىماث

ل الصبابً، مً فسد ول وزغباث ًخىافم بما  مً بد وال للظلع، اإلاباشس والخىشَع مصىع، مىخج إلى اإلاىخج مىاصفاث وجدٍى

 في الصبابً، مً فسد بيل اإلاخعللت البُاهاث مً هبيرة همُاث واطخسدام حمع حظهل ؤلاهترهذ جىىىلىحُا أن هىا ؤلاشازة

خم اإلاىخجاث، أغلب خالت  الشبياث عبر السبؽ بىطاػت واإلاىخج الصبىن  بين بالخفاعل الظماح زالٌ مً ذلً ٍو

 فعالُت وشٍادة وجبظُؽ اإلاعلىماث، جيلفت جسفُع في هبير خد إلى حظاعد زصىصا الالىتروهُت فالخجازة الالىتروهُت،

 .واإلاىخجين الصبابً بين الاجصاٌ عالكاث

II -  : الطريلت وألادواث  

 :الدراست مجخمع -

م،8 مدًسي  مً الدزاطت مجخمع ًخيىن  س، والبدث اإلاىخج، جصمُم ؤلاهخاج، الدظٍى  وىهدوز  مؤطظت في والخؼٍى

ج، بسج بىالًت لإللىتروهًُ ٍس لت ازخُازهم جم مدًسا 06 وعددهم بىعٍس ً باعخبازهم كصدًت بؼٍس  بخؼبُم اإلاعىُين اإلادًٍس

مىً الصبابً، كبل مً اإلاؼلىبت للمىاصفاث ػبلا اإلاىخج حشىُل اطتراجُجُاث ً اعخباز ٍو  طابلا، إليهم اإلاشاز اإلادًٍس

 .الدزاطت هره في اعخمادها جم التي الخدلُل وخدة

 :الدراست همىذج ومخغيراث -

 ًىضح والري الدزاطت لىمىذج العام الخصىز  فئن وفسطُاتها الدزاطت وأهداف اإلاشيلت عىاصس طىء في

 (.0) زكم الشيل زالٌ مً ًظهس الخابع واإلاخغير اإلاظخللت اإلاخغيراث بين العالكت
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 الدراست همىذج : 1الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .الباخث إعداد مً املصدر:

 :البياهاث حمع أدواث -

 مً مخغيراث كُاض لغسض اطخبُان جصمُم على الاعخماد جم ومخغيراتها، بالدزاطت اإلاخعللت البُاهاث لجمع

 8هما مدىزًٍ على الاطخبُان شمل وكد الترجُبي، الىىع

 ػبلا اإلاىخج حشىُل اطتراجُجُاث لخؼبُم اإلادددة العىامل مً عدد جىافس مدي ًلِع :ألاول  املدىر  -

خيىن  الصبابً، كبل مً اإلاؼلىبت للمىاصفاث  8الخالُت ألابعاد مً ٍو

 مً حغؼُخه جم وكد ػلباتهم، خظب حشىُلها ًخم مىخجاث شساء في الصبابً لدي زغبت وحىد مدي :ألاول  البعد

 .5 إلى 0 مً الفلساث زالٌ

   مً الفلساث زالٌ مً حغؼُخه جم وكد الصبابً، كبل مً اإلاىخج في اإلاؼلىب الدشىُل مظخىي   :الثاوي البعد

 .00 إلى 6

 .06 إلى 08 مً الفلساث زالٌ مً حغؼُخه جم وكد اإلاؤطظت، لدي شبابً عالكاث إدازة جىافس  :الثالث البعد

 . 82 إلى 07 مً الفلساث زالٌ مً حغؼُخه جم وكد الصبابً، لدي الاطتهالوي الىمؽ حغير :الرابع البعد

لِع :الثاوي املدىر  -  للمىاصفاث ػبلا اإلاىخج حشىُل الطتراجُجُاث الصىاعُت الشسهت جؼبُم دزحت ٍو

خيىن  الصبابً كبل مً اإلاؼلىبت  8الخالُت ألابعاد مً ٍو

 .86 إلى 82 مً الفلساث زالٌ مً حغؼُتها جم وكد الخجمُلُت، ؤلاطتراجُجُت :ألاول  البعد

 .20الى 87 مً الفلساث زالٌ مً حغؼُتها جم وكد الدشازهُت، ؤلاطتراجُجُت :الثاوي البعد

 .22 إلى 28 مً الفلساث زالٌ مً حغؼُتها جم وكد الخىُُفُت، ؤلاطتراجُجُت :الثالث البعد

 .25 إلى 23 مً الفلساث زالٌ مً حغؼُتها جم وكد الشفافت، ؤلاطتراجُجُت :الرابع البعد

 .الاطخبُان مداوز  للُاض الخماس ي لُيازث ملُاض اطخسدام جم وكد هرا

 :البياهاث على الحصىل  مصادر -

ً على الاعخماد جم  8الدزاطت لهره الالشمت البُاهاث لجمع زبِظين مصدٍز

 جىطُذ بهدف بالدزاطت العالكت ذاث والدوزٍاث وألادبُاث اإلاساحع وشملذ، :الثاهىيت البياهاث مصادر

 .اإلاىطىع جىاولذ التي الدزاطاث أهم على والخعسف اإلاسخلفت وأبعادها ألاطاطُت اإلافاهُم

 االستهالكي لدى الزبائنتغري النمط 

 سؤسة توافر إدارة عالقات زبائن لدى ادل

مةتوى التشكيل ادلطلوب يف ادلنتج من قبل 
 الزبائن

وجود رغب  لدى الزبائن يف شراء منتجات يتم 
 تشكيلها حةب طلباهتم

 ادلتغري التابع ادلتغريات ادلةتقل 

اسرتاتيجيات تشكيل ادلنتج طبقا 
للمواصفات ادلطلوب  من قبل 

 الزبائن
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ً مً البُاهاث حمع بهدف اطخبُان جصمُم :ألاوليت البياهاث مصادر ٌ  اإلاعىُين، اإلادًٍس  معسفتهم مدي خى

 لدي الصبابً كبل مً اإلاؼلىبت للمىاصفاث ػبلا اإلاىخج حشىُل اطتراجُجُاث لخؼبُم اإلادددة العىامل مً لعدد

ً على الاطخبُاهاث مً عدد جىشَع 8107 طبخمبر شهس في جم خُث مؤطظتهم، ً اإلادًٍس  جيىن  وكد اإلاؤطظت، في اإلاخىفٍس

ً معسفت مدي كُاض8 )الدزاطت بمىطىع جخعلم بُاهاث مً الاطخبُان  وىهدوز  مؤطظت في بالدزاطت اإلاعىُين اإلادًٍس

ج بسج بىالًت لإللىتروهًُ ٍس  للمىاصفاث ػبلا اإلاىخج حشىُل اطتراجُجُاث لخؼبُم اإلادددة العىامل مً لعدد بىعٍس

 (.الصبابً كبل مً اإلاؼلىبت

 :وثباتها ألاداة صدق واخخبار املسخخدمت إلاخصائي الخدليل أساليب -

 فلد الفسطُاث، وازخباز الدزاطت بمخغيراث الخاصت البُاهاث جدلُل ولغسض جدلُلُت، وصفُت الدزاطت ليىن 

 البُاهاث لؼبُعت اإلاىاطبت ؤلاخصابُت وألاطالُب اإلاؤشساث الدزاطت وظفذ خُث ،(Spss.20) ببرهامج الاطخعاهت جم

 8واآلحي وهي الاطخداللي، وؤلاخصاء الىصفي، ؤلاخصاء بين جساوخذ والتي لها، واإلاالبمت اإلاخىافسة

ت والاهدسافاث الحظابُت، اإلاخىطؼاث) الىصفي ؤلاخصاء - ً معسفت مدي لىصف( اإلاعُاٍز  اإلاعىُين اإلادًٍس

 .الصبابً كبل مً اإلاؼلىبت للمىاصفاث ػبلا اإلاىخج حشىُل اطتراجُجُاث لخؼبُم اإلادددة بالعىامل

 واخد آن في الخابع اإلاخغير على مجخمعت اإلاظخللت اإلاخغيراث ول أزس ازخباز بهدف  اإلاخعدد الاهدداز جدلُل -

اث أزس ازخباز ذلً وطِشمل ،(السبِظُت الفسطُت)  .الخابع اإلاخغير على الدزاطت أطئلت في اإلاظخلل اإلاخغير مظخٍى

 وكد كُاطها، أحل مً الاطخبُان صمم التي اإلاخغيراث كُاض على الدزاطت اطخبُان كدزة وحعني ألاداة صدق -

لُت الدزاطاث في اإلاسخصين مً عدد على الاطخبُان عسض جم  .ألاداة صدق مً الخأهد بهدف الدظٍى

ٌ  مدي إلى وحشير ألاداة زباث -  مشابهت ظسوف جىافس ظل في اللُاض إعادة خاٌ في هفظها الىخابج على الحصى

 زباث دزحت لخددًد  هسوهبار ألفا ملُاض اطخسدام جم وكد ألاداة، هفع باطخسدام الدزاطت فيها جمذ التي للظسوف

ٌ  الحد مً أعلى وظبت وهي( 1.717) الازخباز هدُجت بلغذ خُث ألاداة،  .Spss بسهامج هخابج خظب( 1.41) وهى اإلالبى

III-  ومىاكشتها : الىخائج  

 8الخالُت الىخابج إلى الدزاطت جىصلذ

 :الدراست عيىت أفراد إحاباث هخائج -

ٌ  هىا ًخم  جم وكد ومىاكشتها، وجدلُلها، فسعُت فسطُاث مً عنها اهبشم وما السبِظُت، الفسطُت ازخباز هخابج جىاو

ً إػاز في ؤلاخصاةي الخدلُل ج، بسج بىالًت لإللىتروهًُ وىهدوز  مؤطظت في اإلادًٍس ٍس  عً أحابىا الرًً بىعٍس

 ػبلا اإلاىخج حشىُل اطتراجُجُاث لخؼبُم اإلادددة العىامل جددًد أحل مً ،(06) وعددها اإلاىشعت الاطخبُاهاث

 الحظابُت اإلاخىطؼاث اطخسدام جم فلد الخماس ي، لُيازث ملُاض باطخسدام الصبابً كبل مً اإلاؼلىبت للمىاصفاث

ت، والاهدسافاث ٌ  اإلاعُاٍز  .الدزاطت أفساد إحاباث هخابج ًبين( 0) زكم والجدو

 الزبائً، مً خالل كبلاملطلىبت مً  املىخج طبلا للمىاصفاث استراجيجياث حشكيل املدددة لخطبيم: العىامل 1الجدول 

 الدراست املىافلت على مخغيراث لدرحت املعياري  الحسابي والاهدراف املخىسط
العوامل المحددة لتطبيق استراتيجيات تشكيل المنتج طبقا للمواصفات المطلوبة من قبل الزبائن في مؤسسة كوندور لإللكترونيك 

 بوالية برج بوعريريج

المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 1.32216 2.88 توافر إدارة عالقات زبائن لدى الشرك 

 1.32821 2.12 مةتوى التشكيل ادلطلوب يف ادلنتج من قبل الزبائن

 1.32244 2.61 تغري النمط االستهالكي لدى الزبائن

 1.31257 2.35 مدى رغب  الزبائن يف شراء منتجات يتم تشكيلها حةب طلباهتم

 6.52546 1..3 العامالمتوسط الحسابي 

 مً إعداد الباخث باالعخماد على البُاهاث التي جم حمعها مً الدزاطت اإلاُداهُت. املصدر:
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ٌ  في ؤلاخصاةي الخدلُل هخابج حشير  اإلاخعللت الدزاطت أفساد إلحاباث العام الحظابي اإلاخىطؽ أن أعاله الجدو

 الصبابً كبل مً اإلاؼلىبت للمىاصفاث ػبلا اإلاىخج حشىُل اطتراجُجُاث لخؼبُم اإلادددة العىامل معسفت بمدي

 العىامل مً عامل ليل اليظبُت ألاهمُت أما ،(1.38624) كدزه معُازي  وباهدساف( 2.70) وظبخه ما بلغذ كد مجخمعت،

 خظابي بمخىطؽ اإلاؤطظت لدي شبابً عالكاث إدازة جىافس8 الخالي الىدى على حاءث فلد جىاشلُا مسجبت إليها اإلاشاز

 بمخىطؽ الصبابً كبل مً اإلاىخج في اإلاؼلىب الدشىُل مظخىي  ألاهمُت في جاله ،(1.32216) معُازي  وباهدساف( 2.88)

( 2.61) خظابي بمخىطؽ الصبابً لدي الاطتهالوي الىمؽ حغير زم ،(1.32821) معُازي  وباهدساف( 2.12) خظابي

 في الصبابً زغبت مدي وان فلد ألاهمُت خُث مً ألازيرة اإلاسجبت في حاء الري العامل أما ،(1.32244) معُازي  وباهدساف

 (.1.31257) معُازي  وباهدساف( 2.35) خظابي بمخىطؽ ػلباتهم خظب حشىُلها ًخم مىخجاث شساء

 :الفرضياث اخخبار هخائج -

 ًخم مىخجاث شساء في الصبابً زغبت مدي8 مجخمعت الخالُت للعىامل أزس ًىحد ال :H0 الرئيسيت الفرضيت -

 الشسهت، لدي شبابً عالكاث إدازة جىافس الصبابً، كبل مً اإلاىخج في اإلاؼلىب الدشىُل مظخىي  ػلباتهم، خظب حشىُلها

 مً اإلاؼلىبت للمىاصفاث ػبلا اإلاىخج حشىُل الطتراجُجُاث اإلاؤطظت جؼبُم على الصبابً، لدي الاطتهالوي الىمؽ حغير

 في اإلاىضح الىدى على الىخابج وواهذ اإلاخعدد الاهدداز جدلُل اطخسدام جم فلد الفسطُت هره والزخباز الصبابً، كبل

 ٌ  8أدهاه( 8) زكم الجدو

 املىخج طبلا للمىاصفاث حشكيل املدددة لخطبيم استراجيجياث العىامل املخعلم بأثر املخعدد هخائج جدليل الاهددار :2 الجدول 

 الزبائً مجخمعت املطلىبت مً كبل
Model 1 Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig 

 B Std. Error Beta   

(Constant) -0.277 0.417  -0.666 0.507 

 0.005 2.874 0.227 0.101 0.289 مدى رغب  الزبائن يف شراء منتجات يتم تشكيلها حةب طلباهتم

 0.048 1.991 0.165 0.100 0.199 مةتوى التشكيل ادلطلوب يف ادلنتج من قبل الزبائن

 0.029 2.200 0.224 0.122 0.269 توافر إدارة عالقات زبائن لدى الشرك 

 0.385 0.872 0.080 0.108 0.094 تغري النمط االستهالكي لدى الزبائن

 .SPSSمً إعداد الباخث باالعخماد على هخابج بسهامج  املصدر:

بدو ٌ  في الىازدة البُاهاث مً واضحا ٍو  اطتراجُجُاث لخؼبُم اإلادددة العىامل مً زالزت هىان أن أعاله، الجدو

 اإلاشاز لالطتراجُجُاث اإلاؤطظت جؼبُم على أزس ذاث واهذ الصبابً كبل مً اإلاؼلىبت للمىاصفاث ػبلا اإلاىخج حشىُل

 جؼبُم على أزسا ألاهبر اإلاخغير( ػلباتهم خظب حشىُلها ًخم مىخجاث شساء في الصبابً زغبت مدي) مخغير شيل فلد إليها،

 بداللت( 1.885) له اإلالابلت( Beta) اإلاظخلل اإلاخغير هرا معامل كُمت بلغذ خُث إليها، اإلاشاز لالطتراجُجُاث اإلاؤطظت

 كُمت بلغذ خُث ،(الشسهت لدي شبابً عالكاث إدازة جىافس) مخغير ألازس في جاله وكد ،(1.113) ملدازها إخصابُت

 مخغير ألازس في جاله زم( 1.187) ملدازها إخصابُت بداللت( 1.882) له اإلالابلت( Beta) اإلاظخلل اإلاخغير هرا معامل

 له اإلالابلت( Beta) اإلاظخلل اإلاخغير هرا معامل كُمت بلغذ خُث ،(الصبابً كبل مً اإلاىخج في اإلاؼلىب الدشىُل مظخىي )

 ذو ًىً فلم( الصبابً لدي الاطتهالوي الىمؽ) مخغير وهى السابع اإلاخغير أما ،(1.126) ملدازها إخصابُت بداللت( 1.043)

 حشىُل الطتراجُجُاث اإلاؤطظت جؼبُم على أزس ذو لِع بالخالي وهى ،(1.13) مً أكل مظخىي  عىد إخصابُت داللت

ٌ  ٌعني مما الصبابً، كبل مً اإلاؼلىبت للمىاصفاث ػبلا اإلاىخج  وحىد عدم على جىص التي( Ho) العدمُت الفسطُت كبى
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 الدشىُل مظخىي  ػلباتهم، خظب حشىُلها ًخم مىخجاث شساء في الصبابً زغبت مدي) مجخمعت الخالُت للعىامل أزس

 على ،(الصبابً لدي الاطتهالوي الىمؽ حغير الشسهت، لدي شبابً عالكاث إدازة جىافس الصبابً، كبل مً اإلاىخج في اإلاؼلىب

 .الصبابً كبل مً اإلاؼلىبت للمىاصفاث ػبلا اإلاىخج حشىُل الطتراجُجُاث اإلاؤطظت جؼبُم

 على ػلباتهم خظب حشىُلها ًخم مىخجاث شساء في الصبابً لسغبت أزس ًىحد ال :H01 ألاولى الفرعيت الفرضيت -

 .الصبابً كبل مً اإلاؼلىبت للمىاصفاث ػبلا اإلاىخج حشىُل الطتراجُجُاث اإلاؤطظت جؼبُم

 في اإلاىضح الىدى على الىخابج وواهذ اإلاخعدد الاهدداز جدلُل هخابج اطخسدام جم فلد الفسطُت هره والزخباز

 ٌ  .أعاله( 8) زكم الجدو

ٌ  في الىازدة البُاهاث حشير  حشىُلها ًخم مىخجاث شساء في الصبابً زغبت مدي مخغير أن أعاله،( 8) زكم الجدو

 كبل مً اإلاؼلىبت للمىاصفاث ػبلا اإلاىخج حشىُل الطتراجُجُاث اإلاؤطظت جؼبُم على أزس ذو وان ػلباتهم، خظب

 ،(1.113) ملدازها إخصابُت بداللت( 1.885) له اإلالابلت( Beta) اإلاظخلل اإلاخغير هرا معامل كُمت بلغذ خُث الصبابً،

 ًخم مىخجاث شساء في الصبابً زغبت إلادي أزس وحىد عدم على جىص التي( H01) العدمُت الفسطُت زفع ٌعني مما

ٌ  ػلباتهم، خظب حشىُلها  مً اإلاخغير هرا كُاض جم وكد العامل، لهرا أزس وحىد على جىص التي البدًلت الفسطُت وكبى

 ((.0) زكم اإلالحم اهظس) العبازاث مً عدد زالٌ

 جؼبُم على الصبابً كبل مً اإلاىخج في اإلاؼلىب الدشىُل إلاظخىي  أزس ًىحد ال :H02 الثاهيت الفرعيت الفرضيت -

 .الصبابً كبل مً اإلاؼلىبت للمىاصفاث ػبلا اإلاىخج حشىُل الطتراجُجُاث اإلاؤطظت

 في اإلاىضح الىدى على الىخابج وواهذ اإلاخعدد الاهدداز جدلُل هخابج اطخسدام جم فلد الفسطُت هره والزخباز

 ٌ  .أعاله( 8) زكم الجدو

ٌ  في الىازدة البُاهاث مً واضحا ًبدو  كبل مً اإلاىخج في اإلاؼلىب الدشىُل مظخىي  مخغير أن أعاله،( 8) الجدو

 الصبابً، كبل مً اإلاؼلىبت للمىاصفاث ػبلا اإلاىخج حشىُل الطتراجُجُاث اإلاؤطظت جؼبُم على أزس ذو وان الصبابً،

 ٌعني مما ،(1.126) ملدازها إخصابُت بداللت( 1.043) له اإلالابلت( Beta) اإلاظخلل اإلاخغير هرا معامل كُمت بلغذ خُث

 على الصبابً كبل مً اإلاىخج في اإلاؼلىب الدشىُل إلاظخىي  أزس وحىد عدم على جىص التي( H02) العدمُت الفسطُت زفع

ٌ  الصبابً، كبل مً اإلاؼلىبت للمىاصفاث ػبلا اإلاىخج حشىُل الطتراجُجُاث اإلاؤطظت جؼبُم  التي البدًلت الفسطُت وكبى

 ((.0) زكم اإلالحم اهظس) العبازاث، مً عدد زالٌ مً اإلاخغير هرا كُاض جم وكد العامل، لهرا أزس وحىد على جىص

 اإلاؤطظت جؼبُم على اإلاؤطظت لدي شبابً عالكاث إدازة لخىافس أزس ًىحد ال :H03 الثالثت الفرعيت الفرضيت -

 .الصبابً كبل مً اإلاؼلىبت للمىاصفاث ػبلا اإلاىخج حشىُل الطتراجُجُاث

 في اإلاىضح الىدى على الىخابج وواهذ اإلاخعدد الاهدداز جدلُل هخابج اطخسدام جم فلد الفسطُت هره والزخباز

 ٌ  .أعاله( 8) زكم الجدو

ٌ  في الىازدة البُاهاث حشير  جؼبُم على أزس ذو وان الصبابً، عالكاث إدازة مخغير أن أعاله،( 8) زكم الجدو

 اإلاخغير هرا معامل كُمت بلغذ خُث الصبابً، كبل مً اإلاؼلىبت للمىاصفاث ػبلا اإلاىخج حشىُل الطتراجُجُاث اإلاؤطظت

 التي( H03) العدمُت الفسطُت زفع ٌعني مما ،(1.187) ملدازها إخصابُت بداللت( 1.882) له اإلالابلت( Beta) اإلاظخلل

 ػبلا اإلاىخج حشىُل الطتراجُجُاث جؼبُلها على اإلاؤطظت لدي شبابً عالكاث إدازة لخىافس أزس وحىد عدم على جىص

ٌ  الصبابً، كبل مً اإلاؼلىبت للمىاصفاث  كُاض جم وكد العامل، لهرا أزس وحىد على جىص التي البدًلت الفسطُت وكبى

 ((.0) زكم اإلالحم اهظس) العبازاث، مً عدد زالٌ مً اإلاخغير هرا

 اإلاؤطظت جؼبُم على الصبابً لدي الاطتهالوي الىمؽ لخغير أزس ًىحد ال :H04 الرابعت الفرعيت الفرضيت -

 .الصبابً كبل مً اإلاؼلىبت للمىاصفاث ػبلا اإلاىخج حشىُل الطتراجُجُاث
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 في اإلاىضح الىدى على الىخابج وواهذ اإلاخعدد الاهدداز جدلُل هخابج اطخسدام جم فلد الفسطُت هره والزخباز

 ٌ  .أعاله( 8) زكم الجدو

ٌ  في الىازدة البُاهاث مً واضحا ًبدو  لم الصبابً، لدي الاطتهالوي الىمؽ حغير مخغير أن أعاله،( 8) زكم الجدو

 بلغذ خُث الصبابً، كبل مً اإلاؼلىبت للمىاصفاث ػبلا اإلاىخج حشىُل الطتراجُجُاث اإلاؤطظت جؼبُم على أزس ذو ًىً

ٌ  ٌعني مما ،(1.263) ملدازها إخصابُت بداللت( 1.161) له اإلالابلت( Beta) اإلاظخلل اإلاخغير هرا معامل كُمت  كبى

 اإلاؤطظت جؼبُم على الصبابً لدي الاطتهالوي الىمؽ لخغير أزس وحىد عدم على جىص التي( H04) العدمُت الفسطُت

 وحىد على جىص التي البدًلت الفسطُت وزفع الصبابً، كبل مً اإلاؼلىبت للمىاصفاث ػبلا اإلاىخج حشىُل الطتراجُجُاث

 .((0) زكم اإلالحم اهظس) العبازاث، مً عدد زالٌ مً اإلاخغير هرا كُاض جم وكد العامل، لهرا أزس
IV-  :الخالصت 

طابلا هما خىصلت ألافياز اإلاخىصل إليها  الخالُت التي جمشل السبِظُت الاطخيخاحاث إلىنهاًت هرا البدث جم الخىصل  في

  ًلي8

ً معسفت إن - ج بسج بىالًت لإللىتروهًُ وىهدوز  مؤطظت في اإلاعىُين اإلادًٍس ٍس  لخؼبُم اإلادددة بالعىامل بىعٍس

 الشسهت، لدي شبابً عالكاث إدازة جىافس8 وهي الصبابً كبل مً اإلاؼلىبت للمىاصفاث ػبلا اإلاىخج حشىُل اطتراجُجُاث

8 لعىامل مخىطؼت بدزحت اإلاعسفت هره واهذ بِىما عالُت، واهذ الصبابً، كبل مً اإلاىخج في اإلاؼلىب الدشىُل مظخىي 

 هره وحشير ػلباتهم، خظب حشىُلها ًخم مىخجاث شساء في الصبابً زغبت مدي الصبابً، لدي الاطتهالوي الىمؽ حغير

ً معسفت أن إلى الىدُجت  الصبابً كبل مً اإلاؼلىبت للمىاصفاث ػبلا اإلاىخج حشىُل اطتراجُجُاث بخؼبُم اإلاعىين اإلادًٍس

ج بسج بىالًت لإللىتروهًُ وىهدوز  مؤطظت في ٍس ، اإلاظخىي  دون  لىىه ملبىال، وان جؼبُلها إلاخؼلباث بىعٍس  وإلى اإلاأمٌى

ً هؤالء خاحت أن د معسفت إلى اإلادًٍس  لم التي جلً أو الحالُت الدزاطت شملتها التي طىاء اإلاخؼلباث، هره عً اإلاٍص

 .كابمت جصاٌ ال حشملها

 مؤطظت جؼبُم على ػلباتهم، خظب حشىُلها ًخم مىخجاث شساء في الصبابً زغبت مدي إلاخغير أزس ًىحد -

ج، بسج بىالًت لإللىتروهًُ وىهدوز  ٍس  .الصبابً كبل مً اإلاؼلىبت للمىاصفاث ػبلا اإلاىخج حشىُل الطتراجُجُاث بىعٍس

 بىالًت لإللىتروهًُ وىهدوز  مؤطظت جؼبُم على اإلاؤطظت، لدي شبابً عالكاث إدازة جىافس إلاخغير أزس ًىحد -

ج، بسج ٍس  .الصبابً كبل مً اإلاؼلىبت للمىاصفاث ػبلا اإلاىخج حشىُل الطتراجُجُاث بىعٍس

 وىهدوز  مؤطظت جؼبُم على الصبابً كبل مً اإلاىخج في اإلاؼلىب الدشىُل مظخىي  إلاخغير أزس ًىحد -

ج بسج بىالًت لإللىتروهًُ ٍس  .الصبابً كبل مً اإلاؼلىبت للمىاصفاث ػبلا اإلاىخج حشىُل الطتراجُجُاث بىعٍس

 بسج بىالًت لإللىتروهًُ وىهدوز  مؤطظت جؼبُم على الصبابً لدي الاطتهالوي الىمؽ حغير إلاخغير أزس ًىحد ال -

ج، ٍس  .الصبابً كبل مً اإلاؼلىبت للمىاصفاث ػبلا اإلاىخج حشىُل الطتراجُجُاث بىعٍس

 الخلدم زأطها وعلى العىامل مً العدًد إفساشه في أطهم خاد، جىافع مً ألاعماٌ بِئت حشهده ما ظل في

 والخىامي وجفظُالتهم، أذواكهم في اإلاظخمس والخغير الصبابً، وعي اشدًاد إلى باإلطافت اإلاعلىماث، وجىىىلىحُا الخىىىلىجي

 جبني ٌعخبر الجىدة عالُت أنها على الصبىن  كبل مً جدزن التي جلً وزصىصا والخدماث، الظلع على الؼلب في اإلاظخمس

لُت اطتراجُجُاث ت، زصابص ذاث حظٍى  . ألاعماٌ شسواث لدي طابدا جىحها ابخياٍز

 8الخالُت الخىصُاث جلدًم ًمىً الىخابج، وجدلُل الفسطُاث ازخباز هخابج على بىاء

لُت، العملُت حعؼى أن - د الدظٍى  بسج بىالًت لإللىتروهًُ وىهدوز  مؤطظت لدن مً الاهخمام، مً اإلاٍص

ج، ٍس مىً بىعٍس لُت اللظاًا في مخسصصت بدىر إحساء في الاهخمام هرا مشل ًبرش أن ٍو   الظازىت، الدظٍى

ب جأهُل وإعادة ت اليىادز وجدٍز لُت؛ ألاوشؼت عً اإلاظؤولت البشٍس  الدظٍى
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ج بسج بىالًت لإللىتروهًُ وىهدوز  مؤطظت جلىم أن - ٍس  ًخم مىخجاث شساء في شبابنها زغبت إلادي بدزاطاث بىعٍس

 العلمي؛ البدث أطالُب مسخلف ذلً في مظخسدمت ػلباتهم، خظب حشىُلها

ً اػالع - ج بسج بىالًت لإللىتروهًُ وىهدوز  مؤطظت في اإلاسخصين اإلادًٍس ٍس  ألاحىبُت الشسواث ججازب على بىعٍس

 .هجاخها وأطباب الصبابً كبل مً اإلاؼلىبت للمىاصفاث ػبلا اإلاىخج حشىُل اطتراجُجُاث جؼبُم مجاٌ في السابدة
 :مالخم   -

 اسخبيان الدراست

 مً العىامل اإلادددة لخؼبُم اطتراجُجُاث حشىُل اإلاىخج ػبلا للمىاصفاث اإلاؼلىبت مً كبل الصبابًمدي إدزان عدد املدىر ألاول: 

موافق  الفقرة الرقم
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير موافق 
 بشدة

 وجود رغبة لدى الزبائن في شراء منتجات يتم تشكيلها حسب طلباتهم

      واسع  من نفس ادلنتجيرغب الزبائن يف وجود تشكيل  سلعي   (1)

      ختتلف احلاجات والرغبات االستهالكي  من زبون آلخر (2)

      لتتوافق مع رغباته اخلاص  سؤسة تعديالت على ما يشرتيه من منتجات ادل إجراءيتوىل الزبون بنفةه  (3)

      لتتوافق مع رغباته سؤسة يعهد الزبون إىل اآلخرين بإجراء تعديالت على ما يشرتيه من منتجات ادل (4)

على منتجات ادلنافةني الذين يبيعون منتجاهتم بأسعار أدىن إذا ما توفر  سؤسة دلايفضل الزبائن منتجات  (5)
 ما يليب رغباهتم اخلاص  من تلك ادلنتجات سؤسة دلالدى 

     

      فرتات زمني  طويل  نةبيا لتةلم ادلنتج ذي ادلواصفات اليت تليب رغباهتم اخلاص  سؤسة دلايتقبل زبائن  (6)

دفع أسعار أعلى من أسعار ادلنتجات النمطي  مقابل حصوذلم على منتج يليب رغباهتم  سؤسة دلايتقبل زبائن  (7)
 اخلاص 

     

 مستوى التشكيل المطلوب في المنتج من قبل الزبائن

      سؤسة دلااحلاليون ادلنفع  األساسي  من ادلنتج عند شراء منتجات  سؤسة دلايةتهدف زبائن  (8)

      سؤسة دلاتعترب اخلصائص ادلميزة للمنتج هي حمددات اختيار الزبائن دلنتجات  (9)

      جوهر ادلنتج عند الشراء سؤسة دلايةتهدف الزبائن ادلتعاملني مع منتجات  (11)

      اخلدمات ادلصاحب  للمنتج عند الشراء سؤسة دلايةتهدف الزبائن ادلتعاملون مع منتجات  (11)

 مؤسسةتوافر إدارة عالقات زبائن لدى ال

      ببناء عالق  مع الزبائن على ادلدى البعيد سؤسة دلاهتتم  (12)

      على معرف  حاجات ورغبات كل زبون من وقت آلخر سؤسة دلاحترص  (13)

      على تقدمي النصح واإلرشاد لزبائنها عندما يطلبون ذلك سؤسة دلاحترص  (14)

      كادر وظيفي ذو قدرات تروجيي  عالي   سؤسة دلايتوافر لدى  (15)

      كادر وظيفي ذو قدرات بيعي  عالي   سؤسة دلايتوافر لدى  (16)

من االتصال بالزبائن بةهول   سؤسة دلانظام اتصال فعال ميكن موظفي من اتصال  سؤسة دلالدى   يتوافر (17)
 ويةر

     

      إبطاءعلى تلبي  اخلدمات اليت يطلبها الزبون دون  سؤسة دلاحترص  (18)

 تغير النمط االستهالكي لدى الزبائن

      مةتوى التغري يف أذواق وتفضيالت وطلبات الزبائن عال (19)

      بالةرع  سؤسة دلايتصف التغري بالطلب على منتجات  (21)

      بالتجانس )يرغب زبائين وبشكل أساسي نفس ادلنتجات( سؤسة دلايتصف الطلب على منتجات  (21)

      سؤسة دلاميكن التنبسؤ بالطلب على منتجات  (22)

      تشكل األساس يف شراء الزبائن ذلا سؤسة دلاجودة منتجات  (23)

 دزحت جؼبُم اإلاؤطظت الطتراجُجُاث حشىُل اإلاىخج ػبلا للمىاصفاث اإلاؼلىبت مً كبل الصبابً املدىر الثاوي:

ال  نادرا أحيانا غالبا دائما الفقرة الرقم
يحص
 ل
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 التجميلية اإلستراتيجية

      عند اإلنتاج تفضيالت زبائنها ادلتعلق  بلون ادلنتج سؤسة دلاتراعي  (24)

      عند اإلنتاج تفضيالت زبائنها ادلتعلق  بشكل ادلنتج سؤسة دلاتراعي  (25)

      عند اإلنتاج تفضيالت زبائنها ادلتعلق  باستخدام ادلنتج سؤسة دلاتراعي  (26)

      تفضيالت زبائنها ادلتعلق  خبدمات ما بعد البيع سؤسة دلا تراعي (27)

      عند اإلنتاج تفضيالت زبائنها ادلتعلق  بغالف ادلنتج سؤسة دلاتراعي  (28)

 التشاركية اإلستراتيجية

      وإشراكهم يف العملي  اإلنتاجي  سؤسة دلايطلب من الزبائن حتديد تفضيالهتم بدق  من خالل احلضور إىل  (29)

      زبائنها عرب وسائل االتصال ادلختلف  ليحددوا تفضيالهتم بدق  سؤسة دلاحتاور  (31)

      زبائنها إىل تصميم ادلنتج ادلطلوب يف موقعها على شبك  االنرتنت سؤسة دلاتوجه  (31)

 التكييفية اإلستراتيجية

      عند اإلنتاج على زيادة التشكيل  من نفس ادلنتج لزيادة عدد البدائل أمام زبائنها سؤسة دلاتركز  (32)

      منتجات منطي  قابل  للتعديل من قبل الزبائن أنفةهم سؤسة دلاتقدم  (33)

      منتجات منطي  قابل  للتعديل من قبل اآلخرين بناء على طلب الزبائن أنفةهم سؤسة دلاتقدم  (34)

 الشفافة اإلستراتيجية

من خالل قنوات اخلدم  ادلختلف  جبمع ادلعلومات الوافي  وادلناسب  عن زبائنها وخاص  ما تعلق منها  سؤسة دلا تقوم (35)
 بأذواقهم وحاجاهتم ورغباهتم

     

       واسرتجاعها وقت احلاج سؤسة دلايتم حتليل وتصنيف وختزين ادلعلومات اليت مت مجعها عن زبائن  (36)

بإجراء تشكيل ادلنتج ادلطلوب دلختلف شرائح الةوق اعتمادا على ادلعلومات اليت مت مجعها وتصنيفها  سؤسة دلاتقوم  (37)
 وختزينها
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plus assidue et organisée pour apporter leur contribution à la vulgarisation et au 
développement du SCF. 

ü l’aménagement de certaines normes comptables dont l’application est impossible et par 
la simplification de normes complexes. 

ü Organisation de séminaires périodiques pour évaluer le système comptable financier. 
ü Facilité la modification des textes législatifs comptables. 
ü Adaptation des lois avec les principes du nouveau référentiel comptable (code fiscale, 

code commerce...) 
ü Développer le marcher boursier algérien (bource d’Alger)  
ü  Créer une passerelle entre les académiques et les professionnels  de la comptabilité on 

Organisant  des séminaires et des journées d’études.  
ü Clarification des textes législatifs comptables.       
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- Impliquer l’université dans le processus d'évaluation et de révision du système 
comptable financier, compte tenu du manque de passerelles entre les professionnels et les 
universitaires 

- Mettre en place un système de normalisation pour l'amélioration annuelle du système  
comptable financier 

- Organisation de séminaires périodiques, tous les deux ou trois ans, pour évaluer le 
système comptable financier. 

- Mettre l'accent sur la rationalisation et la flexibilité du système comptable financier, 
en facilitant par exemple le processus de modification des textes législatifs comptables, 
par des décisions. 

 

IV- Conclusion:  

          Depuis le lancement du système comptable financier en janvier 2010, la mise en place 
d’un plan d’actions devant le porter pour le vulgariser n’a pas suivi. Le SCF tel qu’il est conçu 
par les pouvoirs publics algériens est compatible avec les normes IAS/IFRS. Il est inspiré des 
normes IAS/IFRS (2004). 
 
La loi n° 07-11 du 25 novembre 2007 portant SCF a été promulguée ; Ce n’est qu’en 2010 que 
le nouveau système comptable financier a été officiellement mis en œuvre. Ce nouveau 
référentiel comptable inspiré des normes IAS IFRS et dont l’objectif est destiné au 
remplacement de l’ancien Plan Comptable National (PCN) a quasiment stagné depuis sa mise 
en œuvre alors que les normes IAS/IFRS ont connu une évolution significative en rapport Avec 
le développement de l’économie mondiale (modification de 150 normes depuis 2004 à ce jour). 
D’aucuns pensent que le SCF est très nettement en retrait au regard de l’essor qu’ont connues 
les IFRS applicables aujourd’hui du fait que le Conseil National de la Comptabilité (CNC), de 
création récente, et à qui il échoit le développement et la gestion du nouveau référentiel,  ne 
pouvait, à sa décharge, en un temps aussi court, faire évoluer le SCF au même rythme que le 
référentiel (IFRS) international  et ce pour plusieurs raison dont l’essentiels (ikhlef, 2018): 
 
ü Au retard accusé dans la mise à niveau du SCF par rapport aux IFRS actuellement en 

vigueur, vient s’ajouter la transposition que d’aucuns estiment précipitée sur un 
environnement économique qui n’est pas encore prêt à recevoir un tel système même 
perfectible. L’environnement économique et financier caractérisé par une économie 
informelle qui obère de manière significative le PNB, le marché financier étant encore à 
ses balbutiements 

ü Le SCF a introduit de nouveaux principes d’évaluation tels « la juste valeur » et le « 
coût amorti ». De tels concepts nouveaux ne figuraient pas dans l’environnement 
culturel des professionnels de la comptabilité algériens. 

ü La Bourse d’Alger tarde à décoller en raison de l’absence d’un marché financier actif. 
ü l’extrême faiblesse du niveau des formateurs aux nouvelles normes. 

 
Recommandations : 
 
ü Des actions de vulgarisation doivent être engagées de manière soutenue pour 

familiariser les professionnels avec ces nouvelles notions. 
ü Des actions de formation d’envergure doivent être engagées de manière structurée en 

direction des formateurs et des apprenants. Des institutions tels l’Ordre des Experts 
comptables, la Chambre Nationale des Commissaires aux Comptes et les instituts de 
formation dans les domaines comptables et financiers doivent être sollicités de manière 
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- L’attitude souvent conservatrice des dirigeants (refus de changement) 
- l’absence de marché dynamique et efficient, (la précarité du marché boursier algérien. 

incapable de fournir des prix de marché pour la plupart des actifs devant être évalués à 
la juste valeur). 

- L’ambiguïté des exigences préconisées par le SCF 2010. (le SCF algérien est largement 
basé sur la notion du coût historique. La juste valeur n’y figure que comme un 
référentiel supplémentaire.). 

- les couts élevés des recours aux experts spécialisés en évaluation des biens. 

 8 l’amortissement par composants 
           D’après la majorité des interviewés,  les méthodes d’application de l’amortissement par 
composant connaissent  des difficultés sur le plan comptable. Notamment dans l’appréciation 
du niveau de décomposition,  de ce fait il est  nécessaire que le normalisateur Comptable 
Algérien clarifie les règles en matière d’application de cette méthode  d’amortissement 

9 états du lieu du système comptable financier 
          Les propos tenus par les interviewées portent des jugements ayant trait à l’évaluation du 
SCF après neuf  années d’application par les entreprises algériennes. « Malgré que le SCF a 
apporté une nouvelle culture, Il n’y a pas une grande différence entre lui et le PCN. Les grands 
principes du PCN sont toujours maintenus, et la différence majeure réside dans la forme des 
états financiers » autrement dit  il n’y a pas de changements majeurs entre le PCN et le SCF. 
Juste un changement de nomenclature comptable »  Pour les états financiers, certains 
interviewés ne voient pas ou est leur utilité. « Le TFT (tableau des flux de trésorerie) n’est pas 
utile, d’ailleurs l’entreprise a toujours établi des situations de trésorerie périodiques ».  
          D’une autre part Il existe toujours une relation liée entre la comptabilité et la fiscalité 
d’une manière explicite dans l’article 6 de la loi de finance complémentaire de 2009 qui précise 
que « les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le système comptable 
financier, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles fiscales 
applicables pour l’assiette de l’impôt. 
Les personnes interrogées se concertent sur le fait que « Le SCF demeure toujours ambigu. 
Certaines de ces dispositions ne sont pas claires  Il s’agit d’un système qui s’inspire d’un 
référentiel international qui évolue davantage.  De ce fait, « Il ne doit pas connaitre le même 
sort que le PCN qui ne s’est pas conformé avec l’environnement comptable de l’Algérie »  
Ce qui est confirmé par le dernier Séminaire sur l’évaluation et la révision du système 
comptable financier tenu a l’hotel  el awrassi,  le 21/01/2019. Qui s’est soldé par plusieurs 
suggestions dont l’essentiel :  

- Proposer la création d'un comité chargé d'adapter le système comptable  financier  à 
chaque changement de normes comptables internationales 

- Créer des espaces d'échange et de discussion entre tous les acteurs de la profession 
comptable sur le thème de l'évaluation et de la révision du système comptable financier. 

- Bénéficier d'études liées au système comptable financier, réalisées à la fois par des 
étrangers et par les universitaires algériens. 

- proposer l'application des normes comptables internationales spécifiques au  PME, 
puisque le tissu économique algérien est composé à 95% de ces entreprises, et 
l'application du reste des normes aux grandes entreprises ou  à celles cotées en bourse,  

- rendre la formation obligatoire pour les exerçants de la profession comptable. 
- Simplification de l'application du système comptable financier, puisque le tissu 

économique algérien est constitué à 95% de petites et moyennes entreprises. 
- Prise en compte du coût d'application des normes avec des décisions économiques, 
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2 les effets de la première application du SCF 
          La première application du SCF par les entités a eu plusieurs impacts. « Un impact 
humain suite à la formation du personnel en SCF et un impact organisationnel dû à la 
substitution de l’ancien logiciel par un autre logiciel qui est adapté aux nouvelles exigences du 
SCF ». Ces deux impacts ont occasionné un troisième impact d’ordre financier. « Lors du 
passage au SCF les entités ont subi des coûts supplémentaires nécessaires pour se faire 
accompagner par un expert-comptable et former. 
 
3 utilisateurs des états financiers 
         Pour la majorité des interviewés,  les utilisateurs des états financiers n’accordent pas une 
grande importance aux annexes, dont la tenue est obligatoire. « Les notes annexes sont 
timidement tenues. Les mêmes commentaires sont repris chaque année à l’exception des 
données chiffrées ». Ce qui veut dire que les parties externes ne sont pas intéressées par cet état 
financier » 
En ce qui concerne l’administration fiscale, cette dernière n’accordent pas beaucoup 
d’importance aux TFT1 et TVCP2, elle se constante du bilan et du TCR3 pour des objectifs 
purement fiscales.     

4 constitutions de provisions 
          L’analyse des entretiens montrent que les entités éprouvent d’énormes difficultés quant a 
la constitution de la provision pour indemnité de départ a la retraite en raison de son calcule qui 
repose sur des méthodes actuarielles complexes. Et des données fiables difficile a recueillir  
(l’absence d’un taux d’actualisation officiel et de statistiques probantes, pour la détermination 
du taux de mortalité, par exemple) Ce qui peut altérer la sincérité des états financiers. 
5 impôts différés  
           L’analyse des entretiens montrent que La majorité des entreprises algériennes trouvent 
des grandes difficultés dans la détermination des décalages temporels qui génèrent l’impôt 
différé, hors la constatation de cet impôt chez quelques entreprises public étatique comme 
l’OPGI se limite à des cas de la provision des congés payés et la provision d’indemnité de 
départ à la retraite les autres cas comme l’écart de réévaluation ne sont pas prise en compte, ce 
qui ne permet pas de refléter l’image fidèle de la situation financière de l’entreprise en 
question.   
6 contrat de location financement 
         Dans les opérations de crédit-bail, le crédit-bailleur est fiscalement le propriétaire du bien 
loué. A ce titre, il est autorisé à pratique l'amortissement de ces actifs, le crédit-preneur est 
considéré comme locataire et peut déduire les loyers versés de l'assiette de l'impôt sur le 
bénéfice. Ce qui ne concorde pas avec le principe de prééminence de la réalité économique sur 
l’apparence juridique.  
 
7 la juste valeur 
          la majorité des interlocuteurs (interviewés) indiquent que la juste valeur n’est appliquée 
comme méthode d’évaluation que lorsqu’elle est exigée par une société mère implantée à 
l’étranger. Et s’accordent aussi sur plusieurs éléments qui freinent l’application de la juste 
valeur par l’entreprise algérienne dont l’essentiel : 

- La subjectivité des estimations de la juste valeur, pour  leur manque de fiabilité et 
d’objectivité car elle est liée  au jugement professionnel des préparateurs des états 
financiers 

                                                           
1  Tableau de flux de trésorerie 
2  Tableau de variation de capitaux propres 
3  Tableau de compte résultat 
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2 2-2 fonctionnements des comptes  
          Le plan de comptes de l'entreprise donne la nomenclature des comptes à utiliser, définit 
leur contenu et précise les règles particulières de fonctionnement par référence aux règles 
générales présentées dans la norme générale. Cette partie présente les règles de fonctionnement 
de chaque compte à deux chiffres. 
Les petites entités dont le chiffre d'affaires, l'effectif et l'activité ne dépassent pas des seuils 
déterminés peuvent tenir une comptabilité financière simplifiée (algerie,2007) 
3 évaluations du SCF depuis son lancement 
          Neuf années après sa date de mise en vigueur, le SCF fait l’objet de plusieurs critiques 
dues aux difficultés rencontrées par les entités lors de son application. Ce qui justifie la 
nécessité de son adaptation pratique et de sa mise à jour. 
          Il demeure indispensable donc, d’étudier la réalité de l’application du SCF par les 
entreprises, dans le but d’identifier ses points faibles. Les difficultés d’application du SCF sont 
dues à la non maîtrise de certaines de ses normes et la non adaptation d’autres normes au 
contexte de l’économie algérienne. 
II  – Méthodes et Matériels :  

           Notre étude empirique a été réalisée à travers une approche qualitative au moyen 
d’entretiens avec des dirigeants de cabinets comptables (experts comptables, et commissaires 
aux comptes) et des cadres au niveau de l’administration fiscale. Les résultats de la recherche 
sont exploités pour concevoir les modalités de la revue du SCF à la lumière des normes du 
référentiel international IAS/IFRS qui s’adaptent largement avec l’environnement comptable 
de l’Algérie. 
          Nous avons défini dix cabinets pour interviewer leurs dirigeants comptables et six cadres 
de l’administration fiscale. Nous avons réussi à prendre rendez-vous avec les dirigeants  de 
cinq cabinets et quatre cadres de l’administration fiscale les autres se sont excusés pour motif 
de congé annuel. 

Des entretiens ont été menés, en face à face, pendant la période juin 2019 –juillet 2019. Ils ont 
duré de 40 minutes à une heure selon les personnes interviewées. 
Un guide d’entretien constitué d’une série de thème a été utilisé, les entretiens ont ensuite été 
retranscrits sous format Word. 
 
III-Résultats et Discussion : 
           L’objectif de la recherche est d’utiliser les résultats pour évaluer le SCF, et cerner les 
obstacles qui empêchent son application par l’entreprise algérienne, et proposer des pistes pour 
son amélioration. 
Les résultats de la recherche sont présentés en fonction des thèmes  abordées avec les 
interviewés. 

1 passage du PCN au SCF 
          Pour la majorité des interviewés « le passage au SCF s’est limité à la translation des 
comptes PCN vers les comptes SCF» 
Le SCF est dépourvu d’une norme traitant son adoption pour la première fois. Ce qui a posé 
plusieurs difficultés aux entreprises lors du passage au SCF. A défaut de règles précises 
régissant le passage au SCF, il s’est déroulé dans des conditions difficiles. L’instruction et les 
notes méthodologiques émanent du SCF liées au passage sont incomplètes et elles sont venues 
très tardivement. Cela n’a pas facilité la tâche aux entreprises  pour mieux réussir le passage au 
SCF » 
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 A partir de ces principes on distingue que le S.C.F a introduit un nouveau principe c’est celui 
de la prééminence de la réalité économique sur l’apparence juridique, on peut conclure que le 
nouveau plan comptable privilégie en quelque sorte les propriétaires et investisseurs 
concernant l’information financière. 
2-1-1-2  les caractéristiques qualitatives de l’information financière 
           Pour les besoins de la prise de décision, les états financiers doivent garantir la 
transparence sur la réalité de l’entité en présentant une information complète et utile. Cette 
information doit répondre aux caractéristiques suivantes :  
- pertinence : une information est pertinente lorsqu’elle influence les décisions économiques 
des utilisateurs des états financiers.   
- fiabilité, 
- comparabilité, 
- intelligibilité : compréhensible par les utilisateurs,  
- coût historique, 

2-2 nomenclatures et le fonctionnement des comptes 
           Le nouveau système comptable financier contient une nomenclature de compte 
obligatoire qui peut aider à l'adoption d'une information financière conforme aux normes 
internationales. 
2 2-1 nomenclatures des comptes  
          Chaque entité établit au moins un plan de comptes qui doit être adapté à sa structure, son 
activité, et ses besoins en information de gestion. Le compte est la plus petite unité retenue 
pour le classement et l'enregistrement des mouvements comptables (sonatrach, 2008), Les 
comptes sont regroupés en catégories homogènes appelées classe. Il existe deux catégories de 
classe de comptes 

- classe de comptes de situation (bilanciels) 
- classe de comptes de gestion 

          Un résumé du plan de comptes présentant pour chaque classe la liste des comptes à deux 
chiffres constitue le cadre comptable dont l'application est obligatoire pour toutes les entités 
quelle que soit leur activité et quelle que soit leur taille sauf dispositions spécifiques les 
concernant. A l'intérieur de ce cadre, les entités ont la possibilité d'ouvrir toutes les 
subdivisions nécessaires pour répondre à leurs besoins. Une nomenclature de comptes à trois 
chiffres ou plus correspondant à une ventilation des charges par nature est également proposée. 
Les opérations relatives au bilan sont réparties en cinq classes de comptes qualifiées de 
comptes de bilan. Le cadre comptable de ces comptes de bilan est le suivant : 
§ Classe 1 Comptes de capitaux ; 
§ Classe 2 Comptes d'immobilisations ; 
§ Classe 3 Comptes de stocks et en-cours ; 
§ Classe 4 Comptes de tiers ; 
§ Classe 5 Comptes financiers. 
          Les opérations relatives au compte de résultat sont réparties en deux classes de comptes 
qualifiées de comptes de gestion. Le cadre comptable de ces comptes est le suivant: 
§ Classe 6 Comptes de charges. 
§ Classe 7 Comptes de produits. 
          Les classes 0, 8 et 9 non utilisées au niveau du cadre comptable peuvent être utilisés 
librement par les entités pour le suivi de leur comptabilité de gestion, de leurs engagements 
financiers hors bilan, ou d'éventuels comptes spéciaux qui n'auraient pas leur place dans les 
comptes de classes 1 à 7. 
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           Le SCF définit la comptabilité comme un « système d’organisation de l’information 
financière » permettant de saisir, classer, évaluer, Enregistrer des données de base chiffrées et 
présenter des états reflétant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du 
résultat de l’entité à la date de clôture des comptes. Dans ce contexte le cadre conceptuel à trois 
objectifs : 

ü Introduire les concepts qui sont à la base de la préparation et de la présentation des 
états financiers (conventions et principes comptables à respecter et caractéristiques 
qualitatives de l’information financières). 

ü Constitue une référence pour l’établissement de nouvelles normes. 
ü Facilite l’interprétation des normes comptables et l’appréhension d’opérations ou 

d’événements non explicitement prévus par la réglementation comptable. 
Le cadre conceptuel Algérien définit les utilisateurs des états financiers comme suit : 

ü Les dirigeants et les différentes structures internes de l’entreprise. 
ü Les fournisseurs de capitaux (propriétaires, banques, autres bailleurs…) 
ü L’administration et autre institution dotées de pouvoirs de réglementation et de 

contrôle (administration fiscale, statistiques nationales…) 
ü Les autres partenaires de l’entité tels que les assureurs, les salariés, les fournisseurs 

ou les clients. 
ü Les autres groupes d’intérêts y compris le public de façon générale.    

L’on remarque que le cadre conceptuel algérien n’indique pas clairement quels sont les 
utilisateurs privilégiés de l’information financière comme l’indique celui de l’IASB qui 
désigne les investisseurs et les créanciers comme utilisateurs privilégiés. 
Les états financiers comprennent (article 32 du décret d’application du 26 mai 2008)  
- le bilan,  
- le compte de résultats,  
- le tableau des flux de trésorerie,  
- le tableau de variations des capitaux propres,  
- l’annexe (précisant les règles et méthodes comptables utilisées et fournissant des 
compléments d’information sur le bilan et le compte de résultat). 
Le S.C.F à introduit deux états financiers qui ne figuraient pas dans le P.C.N: le tableau de 
variation des capitaux propres et le tableau des flux de trésorerie, pour cela il s’est inspiré du 
référentiel de l’IASB. 
2-1-1 les principes comptables fondamentaux et les caractéristiques qualitatives de 
l’information financière 
2-1-1-1  les principes comptables fondamentaux 
          Le SCF algérien comprend un cadre conceptuel, des normes comptables et une 
nomenclature des comptes permettant l’établissement des états financiers sur la base des 
principes comptables généralement reconnus et notamment (article 6 de la loi du 25 novembre 
2007) :  
- comptabilité d’engagement : effets des transactions ou autres événements sont comptabilisés 
quand ils se produisent (comptabilité d’exercice) 
- continuité d’exploitation : les états financiers sont normalement préparés selon l’hypothèse 
qu’une entreprise est en situation de continuité d’exploitation  
- prééminence de la réalité économique sur l’apparence juridique  
- périodicité (durée d’exercice comptable 12 mois) 
- indépendance des exercices 
- la prudence (éviter de transférer sur l’avenir les incertitudes d’aujourd’hui) 
-  la permanence des méthodes 
- l’image fidèle 
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entreprises conforme aux nouvelles données économiques et aux nouveaux opérateurs 
économiques.  
Le conseil national de comptabilité a opté pour  l’élaboration d’un nouveau référentiel 
comptable inspiré des normes internationales. Lors de sa réunion le 5 septembre 2001 et fait le 
choix des normes comptables internationales (IAS/IFRS) qui seront la référence pour le 
prochain référentiel comptable algérien. 
1-2  La planification de la conversion du plan comptable 
           A fin de préparer au mieux la conversion du plan comptable et a fin de toucher tout les 
types de sociétés et préparer leur intégration aux nouvelles normes IFRS, ces sociétés ont été 
subdivisées en trois catégorie comme suit : 
ü A- les grandes entreprises qui sont contrôlées par la Direction des Grandes 

Entreprises (DGE) 
ü B- les Petites & Moyennes Entreprises qui sont contrôlées par les centres des impôts 

(CDI). 
ü C- les Très Petites Entreprises composées de personne physique ou moral dont le 

chiffre d’affaire annuel ne dépasse pas 3.000.000 DA, et qui sont contrôlées par les 
centres de proximité des impôts (CPI). 

1-3 sensibilisations et formation des formateurs 
           Le Ministre des Finances a mis en place un plan d'actions sous forme de séminaires de 
sensibilisation et de formation professionnelles, afin de préparer au mieux l'intégration de tout 
le personnel comptable et financier. 
La programmation, dans le temps et dans l'espace, de la formation et la mise à niveau de 
l'ensemble des professionnelles à été faite en commençant d'abord par : 

-  les responsables de cabinets et des grandes institutions ; 
- les directeurs financiers et comptables des grandes compagnies ; 
- Les responsables comptables des entreprises moyennes ; 
-  L'intégration dans la formation tant au niveau universitaire qu'au niveau des autres 

secteurs du programme lié aux normes internationales et leur application dans le 
contexte national. 

Afin, d'adopter aux mieux son plan d'actions, le Ministre des Finances a mis en place un 
dispositif pour résoudre les problèmes rencontrés lors de l'application du SCF par les 
entreprises, leur suivi et la mise à jour de façon régulière des évolutions des normes 
internationales. C'est le CNC qui prendra en charge cette mise à jour en fonction des 
évolutions internationales, en mettant en place un organe qui prendra en charge cette mission. 
Cet organe sera chargé de l'application du nouveau SCF et sa mise à jour. 

2. le  système comptable financier (SCF) :  
 L’Algérie comme d’autres pays francophones tels que la Tunisie et le Maroc par 
exemple, a fait évoluer son système comptable en adoptant d’une part, un cadre conceptuel 
explicite par référence au cadre comptable de l’IASB, et d’autre part, en conservant un plan 
comptable. Le SCF algérien peut donc être considéré comme un système comptable hybride 
c’est-à-dire en partie anglo-saxon par son cadre conceptuel explicite, et continental 
francophone par son plan comptable. 
Le nouveau système comptable financier comprend donc deux parties, la première partie traite 
du cadre conceptuel, de l’organisation de la comptabilité, des règles d’évaluation et des états 
financiers, tandis que la deuxième partie porte sur la nomenclature et le fonctionnement des 
comptes.    
1. 

2-1 Le cadre conceptuel et les états financiers: 
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supplémentaires : le niveau de gouvernance imposé aux entreprises et le niveau de protection 
des investisseurs. 
En Algérie, après l’adoption de l’économie de marché, plusieurs réformes économiques et 
financières ont été amorcées, et d’autres sont en cours de réalisation. Dans le domaine de la 
comptabilité, l’adoption des normes internationales de comptabilités (IAS/IFRS) a été faite à 
travers le passage du plan comptable national (PCN) au système comptable financier (SCF) par 
la loi (algerie, 2007), qui est rentré en application le 01 janvier 2010. Cette adoption avait un 
double objectif, celui d’améliorer la tenue et la pratique de la comptabilité et en même temps, 
de rapprocher la comptabilité nationale de la comptabilité internationale, ce qui permettrait de 
faciliter la lecture des états financiers des entreprises algériennes par les étrangers 
(investisseurs, organismes internationaux …) 
L’Algérie a élaboré un nouveau système comptable appelé Système Comptable Financier 
(SCF) mis en œuvre à partir de 2010. Le SCF remplace le Plan Comptable National (PCN) de 
1975. Le SCF comprend un cadre conceptuel explicite inspiré du référentiel comptable 
international de l’IASB, et un plan comptable d’inspiration française. En retenant le cas du 
SCF algérien, la question de recherche de ce papier est la suivante : qu’elle est l’état du lieu  de 
système comptable financier neuf ans après son adoption, et qu’elles sont les obstacles qui 
empêchent son application par les entreprises algériennes.  
1. le passage Du Plan Comptable National au Système Comptable Financier : 
           L’ensemble des entreprises algériennes, quelque soit leur nature ou leur taille ont 
reconduit Le plan comptable général français de 1957 jusqu’à fin 1975 (belkherroubi, 2011), 
Cette année a connu la naissance d’un nouveau dispositif réglementaire encadrant la 
comptabilité De l’Algérie qui est le Plan Comptable National. 
Dans le cadre de la transition d’une économie planifiée à une économie de marché, l’Algérie A 
entrepris une série de réformes économiques, tel que la privatisation, le processus d’adhésion À 
l’OMC, la création de marché financier,…etc. Pour que les entreprises reflètent une image en 
cohérence avec le contexte économique du pays, une réforme des pratiques comptables 
s’impose. 
Ainsi, le 25 Novembre 2007, une nouvelle loi sous le numéro 07-11 portant sur le système 
comptable financier fut promulguée, qui constitue une rupture avec l’ancien système (PCN 
1975), et modifie Radicalement le fond ainsi que la forme, la manière de production et de 
présentation de l’information financière par les entreprises algériennes.  
Dans ce nouveau référentiel comptable inspiré des normes IAS/IFRS et du modèle anglo-
saxon, on ne parle plus de comptabilité générale, mais de comptabilité financière qui peut être 
définie comme « système d’organisation de l’information Financière permettant de saisir, 
classer, évaluer et enregistrer des données de base chiffrées, et présenter des états reflétant une 
image fidèle de la situation financière et patrimoniale, de la performance et de la trésorerie de 
l’entité, à la fin de l’exercice »(algerie, 2007)  
Parmi les axes du SCF qui constitue le point de rupture avec le PCN, on trouve : 

- L’existence d’un cadre conceptuel qui définit les hypothèses de base, les principes 
comptables et les caractéristiques qualitatives de l’information financière. 

-  L’adoption de la juste valeur comme mode d’évaluation 
- L’application du principe : Prééminence de la réalité économique sur l’apparence 

juridique 
1-1 La démarche d’adoption du SCF 
           À partir du deuxième trimestre 2001, le processus de réforme a commencé autour du 
système de comptabilité nationale, financé par la Banque mondiale. 
Ce processus a été confié à de nombreux experts français ( CNC français) et en coopération 
avec le Conseil national de la comptabilité (CNC), sous la tutelle du ministère des Finances, 
chargé de développer le plan comptable national (PCN) 35-75 en une nouvelle comptabilité des 
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Résumé : 
 L’objectif de cette feuille de recherche est  de mettre le point sur le système comptable 
financier neuf ans après son adoption par l’état algérien, et de cerner ainsi les obstacles qui 
empêchent son application par les entreprises algériennes, nous avons opté pour la méthode 
d’entretien direct avec des dirigeants de cabinets comptables et des cadres au niveau de 
l’administration fiscale, les résultats de notre étude montre qu’Il n’y a pas une grande 
différence entre le SCF et le PCN. Les grands principes du PCN sont toujours maintenus, et la 
différence majeure réside dans la forme des états financiers, et que  Les difficultés 
d’application du SCF sont dues à la non maîtrise de certaines de ses normes, la non adaptation 
d’autres normes au contexte de l’économie algérienne et l’absence de marché dynamique et 
efficient.  
Mots-clés : système comptable financier; réformes comptables; normes comptables 
internationales;  
Codes de classification Jel : M490; M480. 
Abstract:  
The objective of this research sheet is to update the financial accounting system nine years 
after its adoption by the Algerian state, and to identify the obstacles that prevent its application 
by Algerian companies, we opted for the method of direct interview with heads of accounting 
firms and executives at the FISC administration level, the results of our study show that there is 
not a big difference between the SCF and the PCN. The main principles of the PCN are still 
maintained, and the major difference is in the form of the financial statements, and that the 
difficulties of application of the SCF are due to the lack of control of some of its standards, the 
non-adaptation of other standards to the context of the Algerian economy and the absence of a 
dynamic and efficient market.  
Keywords: financial accounting system; accounting reforms; international accounting 
standards;  
Jel Classification Codes : M490; M480 

I- Introduction : 

           La diffusion croissante des normes comptables internationales IAS-IFRS a conduit à des 
recherches sur la question des déterminants de l’adoption de ces normes comptables 
internationales. (zehri & chouaibi, 2013), font une synthèse des recherches et identifient sept 
principaux déterminants de l’adoption des IFRS dans les pays développés : la relation de 
proximité à la culture anglo-saxonne, le dynamisme économique du pays, l’existence d’un 
marché financier et son ouverture sur l’étranger, le niveau de formation des professionnels de 
la comptabilité, l’ouverture du pays à la mondialisation, la législation en vigueur, le niveau de 
liberté et de stabilité politiques.  (delcoure & huff, 2015),  retiennent deux autres déterminants 
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Kodak 
Australasia 

(Fabrication) 

2000 Formation 
opérateur  

Hausse de la productivité 256% 

QR 
(Queensland 

Rail) 
(Transport 
ferroviaire) 

14800 Economie du 
carburant  

Réduction de la 
consommation de 

carburant Réduction des 
forces entres les rames et 

la carrosserie 

30% 

Target 
Australia 

(Commerce 
détail) 

23000 Inventaire des 
modes de vie 

Augmentation des ventes 
Réduction du roulement 

du personnel 

980% 

Source : Maurice Gosselin/le rendement de la formation de la main-   
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Source : Yves Chochard/ Les Variables Influençant le Rendement des Formations 
Managériales Une É

page : 81 
Tableau 1 : Niveau de mesure et données associés 
Niveau de mesure Type de données 

Niveau 1 Les réactions, la satisfaction et les actions planifiées 
(objectif 1 de la formation : motivation à apprendre) 

Niveau 2 Le perfectionnement au niveau des qualités, connaissances et 
perceptions (objectif 2 de la formation : apprentissage) 

Niveau 3 
etc. (objectif 3 de  

Niveau 4 

organisationnels) 
Niveau 5 Le calcul du ROI : valeur monétaire obtenue en comparant les coûts 

de la formation et les bénéfices organisationnels qui en résultent 
+ 6e type de données = bénéfices intangibles 
Source : 
lieux, Université du Québec à Montréal 

 
Tableau2 

 
Etude de cas Employés Type de formation Elément de mesure  RI 

estimé  
Australia-New 

Zealand 
Direct Line 

(Transport de 
marchandises) 

300 Leadership 
personnel efficace 

Augmentation de la 
productivité, réduction 

des coûts de réparation, 
 

main-  

323% 

(Commerce 
détail) 

27000 Formation initiale  Réduction des coûts de 
 

travail 

1000% 
 

Huntsman 
Chemical 
Company 

(Fabrication) 

400 Formation en 
sécurité  

Amélioration de la 
sécurité 

Réduction des primes 
 

1277% 
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probablement des estimations consolidées moins élevées, puisque tous les coûts ont pu être 
déterminés, mais pas tous les bénéfices ». 
Le rapport précise toutefois que « le fait que le RI soit positif et [statistiquement] significatif 
dans toutes les études de cas réalisées ne signifie pas nécessairement que la formation 

s que la formation 
sera toujours intéressante ni que tous les programmes de formation instaurés dans ces 

programme de formation bien conçu et bien dispensé peut générer des rendements significatifs 
et constituera probablement un investissement intéressant vis-à-

 
- Dans  le cas de Kodak Australia, la hausse de la productivité découlant de la formation 

des opérateurs a entraîné un 

 
- De façon significative, plusieurs des études de cas australiennes, y compris celles de la 

-New Zealand Direct Line (ANZDL), 

financiers positifs. Dans le cas de la Huntsman Chemical Company, le rapport indiquait 

accidents de travail, de la qualité de la vie des employés, au travail comme en dehors, 
 

-  
programme efficace sur les compétences en leadership. Les participants disent avoir 
retiré de leur formation une série de bénéfices dits « intangibles », incluant une 
meilleure estime de soi, une confiance accrue dans ses moyens et une plus grande 

entretiens réalisé
qualitatifs importants, tels que la confiance en soi, la façon de se percevoir et 

objectifs », « Je suis devenue plus habile et confiante pour réaliser des projets. » « Je 

positive  vraiment! » 
Conclusion : 
Le seul moyen crédible pour développer les ressources humaines a

 
sable 

 RI 
 

 
exceptionnellement élevés, surtout si la formation est très spécialisée, dispensée rapidement et 

e formation est 
rentable, même si le roulement du personnel est élevé. 
- Annexes  
Fig N°=01 : Le break-  : illustration 
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 la formation cumulatif et linéaire 
dans le temps, une hypothèse déjà envisagée dans de précédentes recherches (p. ex., Baldwin et 
Ford, 1988 ; Mathieu et Leonard, 1987). 

mique de 
( voir la Figure N°=1)  

Le ratio bénéfices-coûts (BCR) 

littérature est le ratio « bénéfices-coûts » (BCR) qui se calcule de la manière suivante: 

 
Cet indicateur a la particularité de ne pas exprimer le rendement sous forme de valeur 

formation a produit des bénéfices représentant une 

BCR inférieur à 1.00 signifie que les bénéfices sont inférieurs aux coûts de la formation et que 
donc la formation a entrainé des pertes. Notons que Gosselin (2005) décrit dans son rapport un 
ratio similaire, le ratio de Shepherd (1999), qui consiste à multiplier le ratio BCR par 100%. 
Tous les investissements obtenant un résultat inférieur à 100% entrainent alors des pertes. 
Enfin, une formation peut atteindre un niveau de rendement très élevé. Par exemple, dans son 
étude auprès de 50 entreprises montréalaises, Benabou (1995) observe un BCR de la formation 

 
Le retour sur investissement (ROI)7 
Le retour sur investissement (ROI) est un indicateur initialement développé par la société Du 

al., 2002), puis progressivement utilisé en GRH pour mesurer les impacts des actions de 
développement du capital humain. 

2005a). Il se 
calcule de la manière suivante : 

 

ratio BCR : si le ROI est positif, la formation a été remboursée et a produit des bénéfices ; si le 
ROI est 
ROI est négatif, la formation a entraîné des pertes. 
Pour conclure, ajoutons que toutes les équations présentées ci-
prendre en considération la variable temps ou durée des bénéfices dans le calcul du rendement 
de la formation .  

3- Etude de cas des entreprises Australiennes 8:  

Doucouliagos, doyen de la Deakin University School of Economics, et Dr Pasquale Sgro, 
également de la Deakin, qui ont mesuré divers éléments de mesure commerciaux, de la hausse 
de la productivité et des ventes à la réduction du roulement du personnel, de la consommation 
de carburant et des coûts de formation. Les recherches ont révélé des rendements très divers 
tirés de la formation comme le montre le tableau  :  

chercheurs remarquent les RI réalisés concrètement par les entreprises participantes pourraient 
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4. calculer la valeur monétaire des bénéfices obtenus.  
Abondant dans le même sens, Burkett (2005) ajoute également :  

cacité de la formation que ce soit sur le plan de sa conception, de 
son développement et de sa prestation,  

 
 

En rev

Barrett et Hövels (1998) soutiennent que la disponibilité limitée des données, la dépréciation 
des qualifications acquises ainsi que la perte de ses qualifications (en raison de la mobilité 
interne et du roulement de personnel) réduisent les possibilités de déterminer le flux des 
bénéfices dans la durée, terme nécessaire au calcul du ratio coûts-bénéfices. Pour Nagel (2002), 

gestionnaires, superviseurs, etc.). 
De plus, selon lui, la présence de différents facteurs agissant sur la performance de 

issement calculée5. 
3-2  Les indicateurs du rendement de la formation6 

la littérature sur le rendement de la formation. 
3-2-1 : Le bénéfice net : 
Un premier indicateur du rendement de la formation est le bénéfice net, défini par Saks et 
Haccoun (2007, p.347) comme la différence entre le gain de performance produit par une 
formation et le coût de cette formation. Ainsi le bénéfice net correspond en quelque sorte à la 

formation remboursés. Il se calcule simplement de la manière suivante : 
Bénéfices nets = bénéfices de la formation- coûts de la formation 

Remarquons que, con
monétaire. 

U : 

base des compétences développées par les participa  nette 
de la formation correspond donc à ses bénéfices nets, mais exprimés à partir du gain de 

 
U= utilité de la formation -  coûts de la formation 

Le break-even time :  

que de la variation de son rendement dans le temps (Morrow et al., 1997 ; Mathieu et Leonard, 
1987). A ce sujet, Morrow, Jarrett et Rupinski ont recours dans leur étude au break-even time, 

formation. 
Le break- ation pour 
atteindre le seuil de rentabilité ou, autrement dit, le temps nécessaire pour que la valeur de 

est élevée, plus la formation mettra du temps à deve
faible, plus la formation recouvrira rapidement ses coûts. La figure 14 illustre une situation où 
une formation atteint son break-even time après 5 mois. 
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niveau 

ce modèle de façon détaillée, il convient de définir brièvement le concept de ROI. 
 Niveau 1 : Évaluer les réactions et la planification des actions 

-ci 
étaient motivés à apprendre. 

 nnaissances et de qualités 

tests auxquels les participants sont soumis avant et après la formation. 
 

comportement en milieu de travail 

attitudes au travail en vue de déterminer si elles sont régulièrement utilisées par les participants 
au cours des opérations de production. À ce niveau, il est très difficile de savoir à quel moment 
les changements comportementaux surviennent. Par conséquent, le choix quant aux moments 

 
problèmes. 

 Niveau 4 : Évaluer les résultats, les conséquences et/ou les impacts de la formation 

Plusieurs indicateurs de bénéfices sont considérés, par exemple, les ventes, la productivité, les 
coûts de production, la mobilité du personnel et la qualité des produits et services. Or, traduire 
les bénéfices obtenus en termes financiers et isoler les bénéfices uniquement attribuables à la 
formation posent des difficultés. 
Durant les années 1920, les premiers numéros du Harvard Business Review (HBR) présentent 

investissements. 
Plus récemment, le conce

e 
ROI puisse être exprimé de différentes manières, il est généralement présenté en termes de 
pourcentage (formule du ROI) ou de ratio coûts/bénéfices. Il permet donc de connaître le 
bénéfice que rapporte chaque dollar investi dans la formation. Il constituerait donc un outil 
décisionnel de premier ordre. ( voir tableau N°1)  

données : cinq types de données correspondant respectivement aux cinq différents niveaux de 
mesure (incluant les quatre niveaux du modèle de Kirkpatrick), et un 6e type de données 
représentant les bénéfices intangibles.  

pour évaluer le rendement de la formation. Les chercheurs ont traité de la question en faisant 
ressortir les avantages et les inconvénients de cette mesure de rendement. Ainsi, selon Munoz 
et Munoz (2000), le modèle de Phillips (1996) tire sa force des diverses actions que doivent 
entreprendre les organisations pour parvenir à calculer le ROI :  

1. envisager la formation dans une perspective stratégique, 
2. 

bénéfices,  
3.  utiliser une variété de méthodes de collecte de données, 
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: 

méthodes de travail ; 
-jacents aux techniques et aux technologies 

utilisées; 

 
elopper 

 
 

 
arrière, notamment par la sensibilisation 

professionnelle. Cependant, comme elle doit assurer un apprentissage suffisamment solide et 
complet, la formation professionnelle initiale vise les quatre buts généraux, même si le premier 
occupe une place prépondérante. 

2- Le rendement de la formation professionnelle :  
2-1 Que signifie « rendement de la formation » ? 

ats) de la formation au sein des 

résultats de la formation en des termes monétaires. Dans ce sens, Rivard (2000) présente dans 
son ouvrage une définition du rendement de la formation que nous trouvons pertinente : 
« 
investissements effectués ». Ford et al. (1997 : 365) proposent, quant à eux, que la définition du 

individuel et de rendement organisationnel. 
Ainsi, bien que la littérature recen
des organisations, il ne semble pas y avoir de relation clairement définie entre les coûts et les 
bénéfices de la formation.4 
2-  :  
Il existe une multitude de modèle
Parmi lesquels :  
 2-2-1 :  LE MODÈLE DE KIRKPATRICK 

niveaux de Kirkpatrick. Il est devenu un standard pour 
formation. 
Profondément enraciné dans les trois objectifs de la formation (motivation à apprendre, 

formation devrait reposer sur une an
la formation (niveau 1), des apprentissages (niveau 2), des comportements en milieu de travail 
(niveau 3) et des résultats organisationnels (niveau 4). En bref, les trois premiers niveaux du 
modè

ntrant dans le calcul 

la mesure des bénéfices de la formation, mais reste toutefois muet au sujet des coûts de la 
formation et, par conséquent, du rendement de la formation. 
2-2-2  
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1-2 Les types de la formation professionnelle: 

plusieurs types de formation qui répondent à des besoins divers et qui correspondent à tous 
type de travail, mais aussi à tous type de travailleurs. Ces types de formations sont : 
1-2-1 : Type1 : Le perfectionnement professionnel : 
« Est entendue par perfectionnement professionnel toute action de formation visent à une 
adaptation permanente du travailleur à son poste de travail compte tenu des exigences dictées 

travailleur » 
On trouve alors que le perfectionnement p

 
1-2-2 : Type2 : Le recyclage : 
« Toute action de formation visant à une adaptation permanente du travailleur à son poste  de 
travail dont les taches sont différentes de celles de son poste initial, même niveau de 
qualification ». 

elles tâches, 
 

1-2-3 : Type3 : La formation continue : 

itrise du travail pour la main 

son travail. La formation continue, suit les changements dans le monde de travail, elle essaye 
eprise à ce changement. 

1-2-4 Type4 : La formation sur le tas (site): 
-

 

opérations à effectuer ».2 

travailleur déjà former toujours sur le poste de travailleur à former. 

collègue, un travailleur ancie
formation donnée elle doit être en rapport avec le travail du poste occupée pour le travailleur à 
former, parce que selon LOIC.C : « les cadres ou les agents de maîtrise sont incités à devenir 
formateurs et à transmettre leurs connaissances et leurs savoir-faire aux collaborateurs de 

 
1-2 : Buts généraux de la formation professionnelle 3 
Les buts généraux traduisent les résultats globaux attendus de la formation professionnelle. On 
trouve ci-dessous les quatre grands buts de la formation professionnelle accompagnés de 

 
 

 
r adéquatement dans un milieu de travail (ce qui implique des 

connaissances et des habiletés techniques et technologiques en matière de communication, de 
 

  
e particulier du métier 

choisi  
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place privilège et centrale dans un ensemble large et diversifié de modalit
développement des compétences et des capacités organisationnelles. 
La  formation professionnelle est considérée comme un investissement de grande importance à 

 déterminant quant à 
la survie et a pérennité des organisations. En effet, la formation professionnelle est le moyen le 
plus efficace pour développer les ressources humaines afin que les entreprises gagnent en 
compétitivité, en performance et en rentabilité dans un monde animé par une rude concurrence. 
L'évaluation de l'efficacité de la formation professionnelle est devenue une nécessité évidente. 

contenter de " former pour former ", par ce que la  formation  coûte cher et prend du temps. 
Plus encore que pour un investissement matériel, il est  important de connaître ou de situer le 

nisation. 
A travers notre communication on vise de répondre à la question suivante : 

- Comment peut-  ? 
Pour ce faire nous allons suivre le plan suivant :  

1- Le cadre conceptuel de la formation professionnelle ; 
2- Le rendement de la formation professionnelle ; 
3-  
1- Le cadre conceptuel de la formation professionnelle : 

1-1 Définition  
La formation professionnelle est définie comme étant une formation permettant à un individu 

-faire dont il a besoin pour exercer un 

et la maîtrise de la technique plutôt que sur la théorie  

professionnels ou lycées technique
reçoivent en alternance des enseignements généraux et des enseignements technologiques ou 
professionnels, relatifs au métier choisi. 

te qui souhaite approfondir 

professionnelle continue qui avantage les salariés ou 

1 

 Approches essentielles qui la définissent: 
1-1-1 Une approche économique : 

des nouvelles compétences et connaissances, et par la suite attend comme contrepartie un 
accroissement de sa productivité et de sa compétitivité dans le m

  
1-1-2 Une approche psychologique : 

économique de l

objectifs à travers cette formation 
1-1-3 Une approche sociologique : 
La formation devient un outil de socialisation des individus (intégration des nouveaux 
salariés).elles devient un facteur de développement de la culture organisationnelle. Parce que à 
travers cette formation le salarié est en contact  avec le nouveaux environnement de travail, 
mais. Aussi avec le nouveau groupe de travail. 
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Résumé : 
    La  formation professionnelle est considérée comme un investissement de grande importance 

à la survie et a pérennité des organisations. En effet, la formation professionnelle est le moyen 
le plus efficace pour développer les ressources humaines afin que les entreprises gagnent en 
compétitivité, en performance et en rentabilité dans un monde animé par une rude concurrence. 
L'évaluation de l'efficacité de la formation professionnelle est devenue une nécessité évidente. 

ue ce soit une entreprise, administration, ou autre  ne peut se 
contenter de " former pour former ", par ce que la  formation  coûte cher et prend du temps. 
Plus encore que pour un investissement matériel, il est  important de connaître ou de situer le 
ret  

professionnel à travers le ROI. Et pour mieux comprendre ce ratio, on va prendre 
des entreprises australiennes comme étude de cas. 
Mots-clés : formation professionnelle, ressources humaines, ROI  
Codes de classification Jel : M12; M53. 
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I  Introduction  
Nous vivons actuellement des mutations sans précédent à tous les niveaux technologiques, 
organisationnel et environnementales ce qui insiste les entreprises à promouvoir ses ressources 

dans un contexte où les connaissances seront très vite dépassées , la formation occupe une 
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