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تشخيص أبعاد إدارة املوهبة وتأثيرها في اللقاء الخدمي من وجهة نظر مدراء االقسام في شركة 

 1الخطوط الجوية العراقية

 الجبوري مها صباح إبراهيم

 العراق   -جامعة بغداد  -املعهد العالي للدراسات املالية واملحاسبية

Mahasabah773@gmail.com 

 

  :صلخامل
ت تحديات يعتمد نجاح أي منظمة على أداء املوارد البشرية املوهبة ؛ ألنهم مصدر االتصال املباشر بالزبون ، ففي ظل بيئة تنافسية تواجه املنظما

عب
ُ
والوحدات  عديدة تكون غير قادرة على الحصول على املواهب البشرية . لذا يستعرض هذا البحث وجهات نظر مدراء االقسام ومعاونيهم ومدراء الش

والحوافز، ثقافة  املكافآت( للتعرف على مدى تأثير أبعاد إدارة املوهبة املتمثلة بـ ) نظام  N = 65في شركة الخطوط الجوية العراقية لعينة مكونة من ) 

لبناء األسس  وبيئة مكان العمل، األمن الوظيفي، األبداع، القيادة ( في أبعاد اللقاء الخدمي . وتتحدد أهمية البحث في خلق قيمة إضافية لتوفير فرص

د البشرية املوهوبة األكثر أهمية في املنظمة النظرية والتجريبية التي يمكن اإلفادة منها في الواقع العملي للمنظمات كافة ، وبيان الدور الرئيس ي للموار 

ن في شركة الخطوط باعتباره مفتاح النجاح . وقد أظهرت النتائج الدور املهم الذي تبديه القيادات العليا في تدريب األفراد العاملين املوهوبين واملبدعي

العاملين املوهوبين في الخطوط االمامية مع الزبائن هم  فاألفرادجديدة ، الجوية العراقية لتقديم خدمات متميزة وتبني األفكار املبدعة في اداء مهام 

صائية ألبعاد االساس في لقاءات الخدمة في الشركة . وهذا ما عكسته نتائج االستبيان في اثبات فرضية البحث التي اكدت على ) وجود تأثير ذو داللة إح

 ر إدارة املوهبة في اللقاء الخدمي( في ان البعد االكث
ً
(، وهذا 0.05( عند مستوى داللة )  107.06) (Fفي اللقاء الخدمي هو االبداع إذ بلغت قيمة ) تأثيرا

 ( . 0.630التي بلغت )  (R²يعني أن العالقة املنشودة تفسرها قيمة )

 : إدارة املوهبة ، اللقاء الخدمي ، شركة الخطوط الجوية العراقية.  املفتاحيةالكلمات 

 
  :املقدمة

على خلق ميزة حظي موضوع إدارة املوهبة باهتمام كبير من قبل الباحثين ، وعّدُه احد املصادر الهامة في بيئة األعمال العاملية اليوم، والتي تساعد 

تقدون أن األفراد تنافسية للمنظمات كافة، إذ يسعى القادة في املنظمات الحالية لبذل الجهود في سبيل جذب وتطوير واالحتفاظ باملواهب ، ألنهم يع

ومة كفاءاتهم العاملين هم األصول الوحيدة التي تبتكر في املنظمات وهي السبيل الوحيد للحفاظ على األداء العالي. إذ ُيشكل األفراد العاملين املدع

 نادرة لضمان تنفيذ استراتيجية املنظمة بكفاءة عالية، وعلى العكس فالفشل في تلبية 
ً
 ما يكون باملعرفة والخبرة سلعا

ً
احتياجاتهم وتطلعاتهم غالبا

(، فكلما تحقق لألفراد العاملين درجة من الرضا فمن املرجح أن يقول أشياء إيجابية حول املنظمة،  Wilsk , 2014: 77السبب لتغيير مكان العمل ) 

ة ... الخ . أن جودة رأس املال البشري والتنفيذ العملي لتطوير مما يؤدي بالنتيجة إلى التأثير على جودة الخدمة، رضا الزبون، اإلنتاجية، املبيعات، الربحي

 املهارات ذوي  األفراد دون  إذ ال يمكن للمنظمات أن تتنافس ،املوارد البشرية هي من بين العديد من العوامل الرئيسة لنجاح املنظمات وقدرتها التنافسية

(.  ومن  Egerova, 2013: 10املواهب )  لذا تواجه املنظمات اليوم تحدي جديد إال وهو إدارةالعالية ودون االستثمار املستمر في رأس املال البشري ، 

في اسواق  اجل تعزيز مهارات ومواهب األفراد العاملين يجب العمل على املراجعة املستمرة ملمارساتهم حتى تتمكن من تحقيق الفائدة القصوى والتوسع

 جديدة . 

                                                             
ّد   1

ُ
    اسطنبول/ تركيا -(2018-أيلول / 20-19م هذا البحث في مؤتمر رفاد الدولي لالقتصاد واألعمال الذي ُعقد بتاريخ )ق

http://www.refaad.com/
http://www.refaad.com/
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احث: جاء املبحث األول لعرض املنهجية وبعض من الدراسات السابقة، وأشتمل الثاني على التأطير املفاهيمي وقد تبلور البحث في أربعة مب

 لعرض أهم االستنتاجات والتوصيات في املبحث الرابع.
ً
 ملتغيرات البحث، وتخصص الثالث في تحليل نتائج البحث ومناقشتها، وصوال

 املبحث األول : منهجية البحث ودراسات سابقة

 : منهجية البحث: 
ً
 أوال

 Research Problemمشكلة البحث:  .1
لطاملا كانت مسألة توفر املواهب واملهارات البشرية هو مصدر قلق للمنظمات التي ترغب في دخول عالم املنافسة على طبيعة الخدمات التي 

األول للزبون . وعلى الرغم من الجهود الكبيرة املبذولة من أجل  تقدمها، لذا بدأت منظمات األعمال االهتمام بمفهوم مقدمي الخدمة باعتبارهم املحفز

 ارتفاعتدريبية ، الوصول إلى املهارات التي يسعى إليها أصحاب العمل ، إال أن هناك صعوبات وتحديات كبيرة منها قلة االنفاق على األنظمة التعليمية وال

رفة ومهارة لبناء نسبة العمال األجانب، زيادة حجم البطالة بين الفئة الشابة ، وكل هذا يؤدي إلى الصعوبة في إيجاد أفراد عاملين ذوي خبرة ويمتلكون مع

 على طبيعة الخدمة املقدمة ، وبالتالي ينعكس على سمعة املنظمة و 
ً
أدائها. وفي ضوء ذلك تم عالقة طويلة املدى مع الزبون ، والذي بدوره يصدر حكما

 تحديد مشكلة البحث بالتساؤالت اآلتية:

 ملفهومي إدارة املوهبة واللقاء الخدمي ؟  العينة املبحوثة إدراكمدى  ما .أ 

 إلدارة املوهبة ومدى تأثيرها في اللقاء الخدمي في الشركة عينة البحث.  .ب 
ً
 تحديد األبعاد األكثر تأثيرا

  Research Significanceأهمية البحث:  .2
 يستمد البحث أهميته في اآلتي: 

 خلق قيمة إضافية لتوفير فرص لبناء األسس النظرية والتجريبية التي يمكن اإلفادة منها في الواقع العملي للمنظمات كافة. .أ 

 النجاح.بيان الدور الرئيس ي واملهم للموارد البشرية املوهوبة وقيمتها في الشركة عينة البحث باعتباره مفتاح  .ب 

 تركيز اإلدارة في الشركة عينة البحث على موضوع اللقاء الخدمي الذي يتم بين مقدم الخدمة والزبون. .ج 

 Research Objectivesأهداف البحث:  .3
 يهدف البحث إلى تحقيق اآلتي: 

 ل مع زبائن الشركة .التعرف على تكييف القدرات البشرية املوهوبة التي تمتلكها الشركة عينة البحث، باعتبارهم حلقة الوص .أ 

 إلدارة املوهبة في اللقاء الخدمي .ب 
ً
 .وترتيبها من حيث درجة األهمية تحديد تأثير املتغير األكثر تأثيرا

بحوثة حول تأثير أبعاد إدارة املوهبة في اللقاء الخدمي بحسب السمات الشخصية املتمثلة بـ )النوع فروق بين العينة امل تحديد مدى وجود  .ج 

 العمر، التحصيل العلمي، مدة الخدمة، املوقع الوظيفي(.االجتماعي، 

 Research Hypothesisفرضية البحث:  .4
 : يوجد تأثير ذو داللة إحصائية ألبعاد إدارة املوهبة مجتمعة ومنفردة في اللقاء الخدمي، وانبثقت منها الفرضيات الفرعية الخمسة اآلتية .أ 

 .اللقاء الخدمي عدبُ  في والحوافزلنظم املكافآت  احصائية داللة ذو ثيرأت يوجد .1

 .اللقاء الخدمي عدبُ  في لثقافة وبيئة مكان العمل احصائية داللة ذو تأثير يوجد .2

 .اللقاء الخدمي عدبُ  فيلألمن الوظيفي  احصائية داللة ذو تاثير يوجد .3

 .اللقاء الخدمي عدبُ  فيلألبداع  احصائية داللة ذو ثيرأت يوجد .4

 .اللقاء الخدمي عدبُ  فيللقيادة  احصائية داللة ذو ثيرأت يوجد .5

 للسمات الشخصية في الشركة عينة .ب 
ً
 ليس هناك فروق ذو داللة في أجابات املبحوثين نحو تأثير أبعاد إدارة املوهبة في اللقاء الخدمي وفقا

 البحث.

   Research Frameworkأنموذج البحث:  .5
 إلى طروحات العديد من الباحثين فقد تم 

ً
( 1تطوير أنموذج فرض ي ُيظهر طبيعة العالقة بين املتغيرين ، وكما هو موضح في الشكل )استنادا

 أدناه .
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( ، والذين تم االعتماد عليهم في  Das & Amala , 2016( و)  Njeri , 2013: تم االسترشاد برؤية بعض الباحثين لكل من ) املتغير املستقل .أ 

 تم إجراء بعض التعديالت بما يتناسب ويخدم هدف البحث ، وتم توزيعها على )25بناء فقرات متغير إدارة املوهبة والبالغة )
ً
( أبعاد 5( سؤاال

 تم تحديدها في ) نظام املكافآت والحوافز، ثقافة وبيئة مكان العمل، األمن الوظيفي، االبداع، القيادة (.

 على )  20غير اللقاء الخدمي وفقراته البالغة ) ( لقياس مت  Bitner etal.,2000: تم اإلفادة من طروحات )املتغير املعتمد .ب 
ً
 موزعا

ً
(  4( سؤاال

 أبعاد ) استعادة الخدمة املمتازة، التخصيص، املرونة، الفرحة العفوية (.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( : أنموذج البحث الفرض ي 1شكل ) 

 

 Research Measurementمقياس البحث:  .6
عينة البحث، ( في االستبانة لقياس مستوى االستجابة لدى  Five-Point-Likertيسعى البحث الحالي إلى استخدام مقياس ليكرت الخماس ي )      

 ( وباوزان ) 
ً
، أتفق، محايد، ال أتفق، ال أتفق تماما

ً
 ( على التوالي، لقياس جميع املتغيرات. 1، 2،  3،  4،  5واملكون من ) أتفق تماما

  Research Instrumentاداة البحث:  .7
عن التساؤالت وتحقيق أهدافه ، وقد تم  إلجابةاتمثل االستبانة التي تم تصميمها هي املصدر الرئيس الذي اعتمد عليه البحث الحالي في  

 6/  14ة من )توزيعها بصورة مباشرة على عينة البحث املتمثلة بـ )مدراء األقسام والشعب والوحدات االدارية في شركة الخطوط الجوية العراقية( وللمد

 (. وقد قسمت إلى ثالث أجزاء هي: 2018/  1/ 15( ولغاية )2017/ 

وتشمل ) النوع االجتماعي، العمر،  البحث لعينة الشخصية والسمات املتغيرات ببعض تتعلق عامة معلومات يتضمن :األول  الجزء .أ 

 التحصيل العلمي، مدة الخدمة، املوقع الوظيفي ( .

 ( فقرة خاصة بُبعد إدارة املوهبة .25: يضم ) الجزء الثاني .ب 

 .( فقرة خاصة بُبعد اللقاء الخدمي20: يضم ) الجزء الثالث .ج 

 Research Population & Sampleمجتمع وعينة البحث:  .8
،  وإقليميباعتبارها من أقدم الشركات التي تقدم خدمات نقل وشحن جوي ومحلي  بشركة الخطوط الجوية العراقيةتمثل مجتمع البحث 

 أن تأسيسها الفعلي كان في 1988لسنة  108والتي تأسست بموجب القانون رقم 
ً
 إلى السكك الحديدية وهي  29/1/1946، علما

ً
إذ كانت تابعة إداريا

 .االتحاد العربي للنقل الجوي وهي عضو في  العراقأضحت الخطوط الجوية شركة من أكبر خطوط للمالحة الجوية في ، وقد الناقل الوطني للعراق 

عب ( والبالغ عددها ) أما عينة ا
ُ
،  101لبحث فهي عينة في املستويات اإلدارية ) مدراء ومعاوني األقسام ومسؤولي الش

ً
( وتم توزيعها شخصيا

شكل نسبة )65وقد تم استرجاع )
ُ
 للعينة  1(، والجدول )  101% ( من املجتمع البالغ عدده ) 64.4( استبانة صالحة للتحليل، وهي ت

ً
( يوضح وصفا

 ثة.املبحو 

 ( املؤشرات اآلتية:  1يتضح من الجدول ) 

 اللقاء اخلدمي إدارة املوهبة

 نظام املكافآت واحلوافز

 ثقافة وبيئة مكان العمل

 األمن الوظيفي

 االبداع

 القيادة

 استعادة اخلدمة املمتازة

 التخصيص

 املرونة

 الفرحة العفوية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A
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%(، وهذا يعود لطبيعة األعمال التي 40البالغة ) اإلناث%( باملقارنة مع نسبة 60: ارتفاع نسبة الذكور إذ بلغت نسبتهم ) النوع االجتماعي .أ 

 تتطلب السفر والتنقل والبقاء لساعات طويلة في الشركة لبعض املهام.

فأكثر(  51( و )40-31%( وهي النسبة الغالبة ألفراد العينة ، في حين تقاربت الفئة )41.5( سنة )50-41: شكلت الفئة ) الفئات العمرية .ب 

%( على التوالي ، وهذا يدل على احتفاظ الشركة بأصحاب الخبرة املهنية في مواقع عملهم ، ونقل هذه الخبرة 24.6%( و )27.7وبنسبة )

 والعمل مع كبار السن .للمواهب الشابة باالندماج 

%( وهي تمثل النسبة األكبر لعينة البحث ، في حين كانت 73.8: كانت نسبة من يحملون شهادة البكالوريوس البالغة ) التحصيل العلمي .ج 

االملام %( وهي االقل، وهذا ُيشير على قدرة عينة البحث على تفهم واستيعاب فقرات االستبانة و 1.5نسبة من لديهم شهادة الدكتوراه )

 الدقيق بواقع وطبيعة عمل الشركة. 

%( على التوالي ، مما يدل على 35.4%( و)40فأكثر( وبنسبة ) 16( و)15-11: تراوحت مدة الخدمة ألفراد عينة البحث بين ) مدة الخدمة .د 

 الخبرة املهنية الكافية لعينة البحث والتي تمكنهم من األجابة عن تساؤالت االستبانة فيما يخص مجال العمل في الشركة. 

%( كمسؤول وحدة ، 1.5%( وهي النسبة األعلى لعينة البحث، في حين بلغت أقل نسبة )53.8) كانت نسبة من هم بعنوان مسؤول شعبة .ه 

عب مما يدل على تنوع العمل وُيسهم في 
ُ
 للهيكل التنظيمي للشركة وتعدد املستويات واالقسام والش

ً
 عن فقرات االستبانة. اإلجابةوهذا وفقا

 (: وصف عينة البحث1جدول)
 والنسبة املئوية العدد املؤشرات الخصائص

 النسبة العدد

 %60 39 ذكر النوع االجتماعي

 %40 26 أنثى

 100 65 املجموع الكلي

 6.2 4 سنة 30أقل من  العمر

31-40 18 27.7 

41-50 27 41.5 

 24.6 16 فأكثر 51

 100 65 املجموع الكلي

 6.2 4 اعدادية التحصيل العلمي

 18.5 12 دبلوم فني

 73.8 48 بكالوريوس

 - - ماجستير

 1.5 1 دكتوراه

 100 65 املجموع الكلي

 4.6 3 ( سنوات5أقل من ) مدة الخدمة

5-10 13 20% 

11-15 26 40% 

 35.4 23 فأكثر 16

 100 65 املجموع الكلي

 15.4 10 مدير قسم املوقع الوظيفي

 29.2 19 معاون مدير

 53.8 35 مسؤول شعبة

 1.5 1 مسؤول وحدة

 100 65 املجموع الكلي

 الوسائل اإلحصائية:  .9

في احتساب الوسط الحسابي، واالنحراف املعياري، والوزن املئوي، واالنحدار الخطي  SPSSتم استخدام البرنامج اإلحصائي الجاهز 

 .(2)، واختبار مربع R2، ومعامل التحديد Fالبسيط، واالنحدار الخطي املتعدد، اختبار 

: دراسات سابقة: 
ً
 ثانيا

( املوسومة بـ )سلوكيات العمل العاطفي كمتغير وسيط في العالقة بين اللقاء الخدمي وسلوك 2015)الخفاجي ، حاكم جبوري : هدفت دراسة  .1

إلى تحديد مستوى أداء مقدم الخدمة للزبون اثناء اللقاء الخدمي عند تقديم الخدمات ، وسلوك مواطنة الزبون تجاه منظمة  مواطنة الزبون(
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 من القطاع الفندقي ملحافظة النجف األشرف . وقد توصلت الدراسة 50تقديم الخدمة ، وتم تطبيقها في فنادق الدرجة األولى املكونة من )
ً
( فندقا

كبير ملقدمي الخدمة في تعزيز سلوك مواطنة الزبون من خالل انعاش الخدمة والتكيف مع حاجاته وطلباته والقضاء على حاالت إلى الدور ال

 االرباك أو تقليلها .

التي هدفت إلى تقديم وتوضيح ما تحمله االدبيات ملفهوم اللقاء  ( املوسومة بـ )اللقاء الخدمي الداخلي(Gremler&Bitner:1994)أما دراسة  .2

( موظف في إحدى بنوك الواليات 500الخدمي الداخلي ، وتقديم نتائج اولية عن رضا الزبون الداخلي ، وتم اختيار عينة عشوائية طبقية من )

ي فهم رضا الزبون الداخلي باستخدام األطر واألساليب واألدوات التي املتحدة من ثماني قطاعات مختلفة من العمال . وأظهرت النتائج أن املعرفة ف

 قدمت نتائج مثمرة عند تطبيقها على الزبائن الخارجيين .

إلى التركيز على كيفية تحسين اللقاءات من خالل  ( بدراسته املوسومة بـ ) تأثير التكنولوجيا في لقاءات الخدمة (Bitner etal.,:2000)وأشار  .3

م الفعال للتكنولوجيا باستخدام عروض الخدمة املخصصة، والتعافي من فشل الخدمة ، والفرحة العفوية للزبائن . وتم استخدام االستخدا

 التكنولوجيا في لقاءات الخدمة ، وكيف يمكن االفادة منها لتغيير سلوكيات العاملين والزبائن باستخدام العوامل الثالثة.

( املوسومة بـ ) التحديات املؤثرة على تنفيذ إدارة املواهب في مؤسسات الدولة : دراسة في شركة كينيا  Njeri:2013)في حين هدفت دراسة  .4

إلى استكشاف التحديات التي تؤثر على إدارة املواهب في القطاع العام مع االشارة إلى شركة كينيا للبث االذاعي ، وتم استخدام الطبقة  للبث (

 وتم استرجاع )159العشوائية ملجتمع مكون من )
ً
 إداريا

ً
( استبانة صالحة للتحليل . وتوصلت الدراسة إلى أن الثقافة التنظيمية ، 61( موظفا

 والتطوير الوظيفي وبيئة ومكان العمل أثرت على إدارة املواهب في الشركات الحكومية . 

بالبحث عن تصورات  إدارة املوهبة : دراسة مقارنة ( ( املوسومة بـ ) العوامل املؤثرة على ممارسات Das & Amala:2016) هدفت دراسة  .5

 من مجموع )250األفراد العاملين حول العوامل املؤثرة في إدارة املوهبة في وحدات مختارة من قطاع املعلومات ، وقد تم اختيار عينة )
ً
( 280( فردا

 ت14في شركة البرمجيات في تيالنجانا. وقد تم التوصل إلى أن هناك )
ً
 على ( عامال

ً
ؤثر بشكل كبير على إدارة املوهبة ، وقد كانت أكثر العوامل تأثيرا

 أداء املنظمات هي بيئة العمل ، ونظم املكافآت والرواتب .

 املبحث الثاني: متغيرات البحث / التأطير املفاهيمي

 : مفهوم إدارة املوهبة : 
ً
 Concept Talent Managementأوال

األفراد العاملين املوهوبين الذين هم على اتصال مباشر مع الزبائن  ، وبما أننا نعيش اليوم في مجتمع خدمة متميز يعتمد نجاح أي شركة على أداء 

نظمة كمقدم وواسع االنتشار ، فليس املهم هو اذا كانت املنظمة تنتج أو تبيع السلع وتقدم خدمات ، ولكن األهمية هو في تكييف الخدمة للتفكير بامل

(. وكان من بين أدوات اإلدارة األساسية إلدارة األصول البشرية هي إدارة املواهب البشرية ؛ ألن املوارد األخرى التي Larsson, 2009 : 50-51خدمة )

العالمي تنافس تمتلكها املنظمة كاألراض ي ورأس املال واملوجودات امللموسة األخرى لم تعد األساس للتنافس كاملورد البشري الالزم لتكييف املنظمات لل

 ( . Dhanalakshmi & Gurunathan , 2014: 18التكنولوجي الحالي )  باالزدهاروتعظيم الفوائد املرتبطة 

( أن كل موظف لديه معرفة وخبرة وقدرات ومهارات وسلوكيات والتي  Armstrong 2011ويمكن تحديد العديد من الصفات للموهبة وكما يذكر) 

ينبغي تركيز اإلجراءات على األفراد  وإنماع ذلك فاملنظمة يجب أن ال تقتصر على مجموعة صغيرة من األفراد العاملين ، تساهم في عملهم في املنظمة ، وم

(. وعلى هذا يمكن تعريف املوهبة بأنها )مجموعة من األفراد  Wilska,2014: 78الذين يملكون تلك املهارات النادرة ويقدمون املزيد من النجاح ) 

( لهذا 98-97:  2011ن لديهم األفكار واملعارف واملهارات ، ومنحهم اإلمكانات على إنتاج القيمة من املوارد املتاحة لديهم( )العنزي وآخرون ، العاملين الذي

باعتبارها  اضحت إدارة املوارد البشرية من أهم أصول املنظمات نتيجة الدور الكبير الذي تؤديه في تحقيق كل ما تطمح له املنظمات من تفوق ونجاح

 ي األماكن املناسبة .مصدر األبداع واألداء العالي واملتميز ، وهذا سيتحقق إذا ما سعت منظمات األعمال إلى التأكد بأن املنظمة تمتلك األفراد املناسبين ف

ملة املصممة لجذب ، تطور ، ( أن إدارة املواهب )هي مجموعة من عمليات املوارد البشرية التنظيمية املتكا Hitesh Chelawat 2015يرى ) 

( ، وتركز إدارة املوهبة على األفراد العاملين املوهوبين الذين سيكون  Das & Amala, 2016 : 117العاملين( )  األفراد بإنتاجية واالحتفاظ تحفيز،

( ) بأنهم األفراد الذين يمكنهم أحداث فرق في األداء التنظيمي، أما من خالل Feng,2016:19لديهم مساهمة أكبر من غيرهم في املنظمة، فيصفهم )

( إلى 96:  2016العالية( . وُيشير )الكساسبه ، اإلمكانياتأعلى املستويات أو  إظهارمساهمتهم املباشرة )األداء العالي(، أو على املدى الطويل من خالل 

 بهم" . واالحتفاظ وتطويرهم، فيها، ودمجهم في املنظمة، للعمل العالية املهارات ذوي  العاملين جذب املواهب " بأنها عملية إدارة

 : أبعاد إدارة املوهبة : 
ً
  Dimensions of Talent Managementثانيا

األبعاد التي تعددت وجهات نظر الباحثين حول تحديد أبعاد إدارة املوهبة ، ولغرض تحقيق أهداف البحث الحالي فقد تم االعتماد على  

 ( وكاآلتي: Das & Amala, 2016:118-119( و )  Njeri ,2013حددها كل من )
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 Systems Rewards & Incentivesنظم املكافآت والحوافز :  .1
 عن كونها القوة املحفزة الكبيرة  

ً
) تشكل املكافآت والحوافز الكافية أحد العوامل الرئيسة التي تسبب في فقدان املواهب البشرية ، فضال

Kimani & Waithaka , 2013 : 45  ، عرف ) الهيفي
ُ
ُتثير الفرد ( املكافآت والحوافز ) بأنها مجموعة العوامل واملؤثرات الخارجية التي  28:  2014( ، وت

والحوافز على وتدفعه ألداء األعمال املوكلة أليه على أحسن وجه ، عن طريق اشباع حاجاته ورغباته املادية واملعنوية ( ، وهنا سيكون نظام املكافآت 

يعتمد رضا التعويض على الفرق أساس ما يمتلكه الفرد املوهوب من مهارة وجدارة وخبرة للحصول على أداء متميز يرتقي بجودة العمل ملستوى أعلى . و 

( أنه من  32:  2012( . ويرى )العبادي ،  Kimani & Waithaka , 2013: 46)  يتقاضاه  أن ويجب لفرد بها يشعر الذي األجر ومقدار املدرك األجر بين

 .أجل املحافظة على املواهب البشرية فتعتبر املكافآت املالية آلية رقابية تنظيمية مهمة تتبعها املنظمة للرقابة على األفراد العاملين

 Workplace Environment & Cultureثقافة وبيئة مكان العمل :  (2

 في التأثير تشكل بيئة العمل العامل األكثر أ 
ً
 وحيويا

ً
 مهما

ً
همية في الحفاظ على رضا األفراد العاملين في عالم األعمال اليوم ، فهي تمثل عنصرا

ت ومكتب على سلوك الزبائن وتصورهم للخدمة املقدمة ، والتي تتمثل بالتصميم املعماري ، التصميم العام ، الديكور الداخلي ، املعدات ، الالفتا

 عن توفر أماكن عمل كافية ، ومساهمة كافية للتنقل بين املكاتب ، واالضاءة ، والتهوية وغيرها من العوامل البيئية املحيطة  االستقبال والحجز ،
ً
فضال

وط ( أن بيئة مكان العمل تتمثل بمجموعة من العوامل والظروف والضغ Njeri , 2013: 16( ، وترى )  2015:  43التي تؤثر على إنتاجياتهم ) الخفاجي ، 

هذه البيئة تشمل الثقافية واالقتصادية والسياسية والديموغرافية والتنظيمية والتكنولوجية والطبيعية والتي تؤثر على بقاء ونمو املنظمة . وهي ترى أن 

 عنصران هما : 

 . ثقافة املنظمة  .أ 

 . املناخ ضمن الفرق الفردية أو مجموعات العمل  .ب 

والتعلم والدعم تعكس مشاركة األفراد املوهوبين في املنظمة ، وهذا ينبع من ثقافة املنظمة التي تركز على أن خلق بيئة من التحفيز والتطوير  

( أن الثقافة تتكون من مستوى عميق من القيم واملعتقدات األساسية Kimani&Waithaka,2013:46مبدأ مشاركة األفراد واالحتفاظ بهم . ويذكر )

 ال يتجزأ من ا
ً
لتفضيالت الضمنية حول ما يجب على املنظمة تحقيقه وكيف يجب أن تفعل ذلك ، إذ تساهم هذه الثقافة في التزام التي تشكل جزءا

( ، فالعالقة Das&Amala,2016:118األفراد املوهوبين وبالتالي ستؤثر على أدائهم ، فهي تمثل قدرة املنظمة على إدارة معرفتها بشكل أكثر فعالية )

ن ثقافة وبيئة مكان العمل وبين اللقاء الخدمي له تأثير على ادراك الزبائن للجودة والرضا عن طبيعة الخدمة املقدمة ، لهذا من املهم املترابطة والقوية بي

 للمنظمة أن تجعل بيئتها مجزية وممتعة وصحية لتمكين األفراد العاملين من احداث تأثير إيجابي على اإلداء . 

 Job Securityاألمن الوظيفي :  (3

على تسعى سيناريوهات األعمال الحالية لبناء ميزة تنافسية عن طريق رضا األفراد العاملين ومشاركتهم والتي ستكون املفتاح الرئيس ي للحفاظ  

للتنافس  ىاملواهب ، فالتحدي األكبر الذي تواجهه املنظمات اليوم ليس في إدارة هذه املواهب فقط ولكن في كيفية املحافظة عليهم ، فأي منظمة تسع

 ( .Mathimaran & Kumar , 2017: 17البد لها من توفر األمن والحماية لألفراد املوهوبين ) 

( األمن الوظيفي بأنه العالقات املتداخلة التي تنشأ بين الفرد والوظيفة وتنعكس على إنتاجيته  Nareshbabu etal., 2017 : 1-2ويصف )  

ة مما يدفعهم ملغادرة وبالتالي على أداء املنظمة، فكلما شعر األفراد العاملين بأهميتهم في املنظمة كلما زادت إنتاجيتهم وأدائهم وإال ستكون النتائج عكسي

( في وصفه لألمن الوظيفي الذي توفره املنظمة لألفراد املوهوبين  Mathimaran & Kumar , 2017: 18العمل . وهذا يؤكده )  منظماتهم واالستياء من

هو مفتاح سيضمن للمنظمة رضا الزبائن ، وزيادة املبيعات واألرباح ، ورضا العاملين والزمالء ، وأن عدم االحتفاظ بموظف له دور رئيس ي في العمل 

 ظمة ، وأن عملية خسارة املدير لهذا املوظف ستحمل املنظمة تكاليف تصل إلى خمس مرات من راتبه.مكلف للمن

 Innovationبداع : اال  (4

،  يظهر االبداع على هيئة تفكير ابداعي يعتمد على األسلوب العلمي في البحث املتضمن االحساس باملشكالت التي تواجه املنظمات أو املجتمع 

 Downeحظة ، ووضع الفرضيات واختبارها ، والتحقق من صحة النتائج وفائدتها وتعميمها ، أو على شكل منتج أو اكتشاف جديد ) والقدرة على املال 

etal., 2012 : 224-225  لذا تستمد املنظمات قوتها في تحقيق امليزة التنافسية من األفراد املوهوبين واملبدعين ، وليس من خالل تقديم أفضل )

 والتقنيات واملنتجات ، بل تستمدها من كونها مرنة ومبتكرة ومعتمدة على األفراد العاملين . فالطرق املبدعة للبحث عن املواهب البشريةاألسعار ، 

 أمام
ً
 كبيرا

ً
 ُيشكل تحديا

ً
 وثقافيا

ً
 واقتصاديا

ً
 ظمات.املن املبدعة وتطويرها ورفع انتاجيتهم في وسط بيئة عمل غير مثالية وغير مستقرة اجتماعيا

 Leadershipالقيادة :  (5

  & Mathimaranوهم القادة املوهوبين الذين يتمتعون باملسؤولية في وضع وأعداد وتنفيذ االستراتيجية على مستوى املنظمة ، وُيشير ) 

Kumar , 2017 : 18  أن على القادة توظيف واختيار من يتناسب مع متطلبات الوظيفة وهذا سيكون عن طريق نظم واستراتيجيات قوية قادرة على )

سيه وأقناعهم بأتباع مسار معين في العمل ، و . ويمكن عد القيادة العنصر الفعال املؤثر على سلوك مرؤ  الكفؤةمن املواهب البشرية  احتياجاتهاتلبية 
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 عن دوره في تواصل فلسفة إدارة املواهب على نطاق واسع في املنظمة ) 
ً
اهب في ( ، إذ أن عملية قيادة إدارة املو  Das & Amala, 2016: 119فضال

افة ، والتدريب . املنظمة هي عملية أصعب من عملية إدارة األفراد العاديين فهي تتطلب التخطيط ، واملسؤولية ، واالختيار ، واالتصال ، والذكاء ، والثق

  ( .Dhanalakshmi & Gurnathan, 2014: 183-184وبالتالي يتم التركيز على العقلية التي تحملها هذه املواهب والتي ستؤدي لنتائج أداء أفضل )

 
ً
 Concept Service Encounters: مفهوم اللقاء الخدمي : ثالثا

  : Wong & Tsai, 2010ُيعد موضوع اللقاء الخدمي من املواضيع املهمة والحيوية في البحث على األفراد سواء كانوا ) زبائن أو مقدمي الخدمة ( )
 لوجه بين املشتري والبائع فيما يخص وضع الخدمة" .( ، ويصف اللقاء الخدمي "بأنه تلك التفاعالت التي تتم وجه60

ً
 ا

( إلى مفهوم اللقاء الخدمي بأنه "التعاون الضروري واملشترك بين مقدم الخدمة بمعرفته ومهاراته مع الزبون 38-35:  2015ويشير )الخفاجي ،  

ها مقدم الخدمة إلى تلبية حاجات وتوقعات الزبون تجاه الخدمة بهدف ايجاد القيمة لهما" ، ويذكر أن اللقاء الخدمي تجربة متناغمة يسعى من خالل

 فيه  إلدارةاملقدمة ، فاملنظمات تخصص املوارد املالية والبشرية الهائلة في اللقاء الخدمي 
ً
 هاما

ً
التفاعل بين طرفيه ، وأن مقدمي الخدمة يؤدون دورا

 اء وتحسين الفعالية التنظيمية . باملنظمات والتي تسعى لتعزيز عالقاتها مع الزبائن على حد سو 

العاملين وعالقتهم  باألفرادوتسعى املنظمات إلى توفير بيئة العمل واملناخ التنظيمي ، وسياسات االشراف ونظم التحفيز والعدالة وكل ما يتعلق  

ت املطلوبة من قبل مقدمي الخدمة بهدف تحقيق رضا بمنظمتهم ، وأن تولي االهتمام برضاهم الوظيفي وادائهم ، وفي نفس الوقت تهتم باملعارف واملهارا

 الزبون ، وتالفي الفشل الذي يحصل والعمل على تخفيض التصرفات العفوية غير املرغوب فيها من االدارة أو من الزبون . 

قدمي الخدمة بالنسبة لهذه الشركات تعتبر الخدمات هي الوسيلة املهمة للشركات لتمييز نفسها وتحقيق امليزة التنافسية في السوق ، لذا أهمية م 

 ايجابية على الزبائن في ال
ً
 ثانية، عودة مرةهي أمر في غاية األهمية ، ابتسامة العاملين وشاشات العرض الصديقة اثناء لقاءات الخدمة سيكون لها آثارا

 ( . Starkhammar, 2016 : 67األداء )  وتحسين االرباح تحقيق وبالتالي

 
ً
  Dimensions of Service Encounters: أبعاد اللقاء الخدمي :  رابعا

 على األنموذج املقدم م
ً
( وكاآلتي: Bitner etal., 2000ن قبل )تتمثل أبعاد اللقاء الخدمي اعتمادا   

 الخدمة الفعالة  استعادة :Effective Service Recovery  

لفشل الخدمة" ، وأن هذا الفشل في تقديم الخدمة عند اللقاء في  استجابةلخدمة "تلك اإلجراءات التي يتخذها مقدم الخدمة  باستعادةيقصد           
:  42الخدمة بشكل فعال يمكن أن يؤدي لنتائج سلبية مثل فقدان الزبائن ، الكلمة السلبية من الفم ، انخفاض األرباح . ويوضح ) الخفاجي ،  استعادة

أن االعباء االضافية على مقدم الخدمة يمكن أن تفرض بسبب فشل الخدمة ، والتي قد تؤدي إلى مزيد من الجهود التي تستنزف طاقته لتقديم (  2015

 خدمات اضافية أو تكريس وقت اطول لتحقيق انتعاشها ، وهذا يتطلب استثمار جهد اضافي يحتاج لقدرات ومهارات عالية . 

الخدمة بشكل فعال ؛  الستعادةوأن التعامل مع املشاكل بشكل فعال يشكل العنصر األكثر أهمية من السمعة املمتازة ، إذ تعتبر الشكاوي ضرورية  

الشكاوي من قبل الزبائن العتقادهم بأن الشركة لن تكون ألن أغلب الزبائن غير راضين عن كيفية التعامل مع شكواهم ، وأن بعض أسباب عدم تقديم 

جاه مستجيبة ، وال تحاول مواجهة الشخص املسؤول عن الفشل ، والقلق تجاه الكلفة والوقت والجهد ، أو قد يكون بسبب عدم معرفة الزبون باالت

  الذي يذهب أليه لتقديم الشكاوى .

 التخصيص :Customization  
 
ً
عن  يسعى الزبائن بشكل مستمر للحصول على الخدمات التي تلبي وتتوافق مع احتياجاتهم الفردية ، لهذا فهم ال يحبون القواعد الجامد ، فضال  

مع الحاجات الفردية للزبائن . وهذا ما يراه )  لتتالءمالزبائن الخصائص الفردية التي تسمح ملقدمي الخدمات للتكيف أثناء إنتاج الخدمة  ذلك ، يقدر

 ( أن اداء الخدمة يعتمد على تخصص مقدم الخدمة وكفاءته في أداء عمله ليشكل استجابات فورية بارزة لخدمة الزبون ، إذ52:  2015الخفاجي ، 

 ه .يمكن أن تسهم الكفاءة في مشاعر إيجابية حول اللقاء الخدمي ، وعدم وجود الخدمة املختصة ويمكن أن تسهم بالتأكيد إلى مشاعر سلبية حول

فالقدرة على التكيف في الوقت الحقيقي يخلق ميزة واضحة ملقدمي الخدمة الذين يرغبون في االستجابة للرغبات الفردية للزبائن ، ويشير  

(Kelley,1993 ( إلى أن هذا النوع من التخصيص يدعى بـ )التفردdiscretion ويمكن أن تدخل التكنولوجيا في عملية التخصيص لعروض الخدمات ، )

التكيف معها في التي تقدمها الشركات وهذا يتم عن طريق قدرة األفراد العاملين املوهوبين في االتصال والتعرف على الحاجات املستجدة للزبائن وقدرتهم 

"هو استخدام العمليات والهياكل التنظيمية املرنة إلنتاج منتجات وخدمات متخصصة  Mass Customization. وهذا ما ُيعرف بالتخصيص الشامل 

 ومتنوعة وبشكل فردي وبأسعار معيارية ، وبدائل ذات اإلنتاج الواسع". 
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  : املرونة Flexibility  

 ملا يريده الزبون ، وحاجاته ورغباته املتغيرة .
ً
وبما أن الزبائن يختلفون من حيث التركيبة  وتتمثل بقدرة مقدم الخدمة على تقييم الخدمة وفقا  

فاجي ، النفسية ، والشخصية ، والخلفية التفاعلية ؛ لهذا يجب أن يتمتع مقدم الخدمة بالقدرة للتعامل مع املفاجآت التي تصدر من الزبون ) الخ

2015  :67-68 ) 

عرض الخدمات واالتصال املباشر والتفاعل مع الزبائن ، فالقدرة على ( الدور املهم الذي يؤديه مقدمي الخدمة في Sundbo , 2015 :257ويذكر ) 

ه الحاالت يحكم تكيف نظام تقديم الخدمات بما يلبي طلبات الزبون والتي تتفق مع احتياجاته أو طلباته الخاصة أو غير املتوقعة أو االستثنائية ، في هذ

ن حيث املرونة التي يمتلكها مقدمي الخدمات والنظام في استيعابها ، أما املرونة هي أحد أهم الزبون على الخدمات عالية الجودة أثناء اللقاء الخدمي م

  .مكاسب الجودة تنتج التكنولوجيا

  : الفرحة العفويةSpontaneous Delight  

ذه املفاجآت يمكن أن تؤدي إلى ما رضاء الزبائن خالل اللقاء الخدمي هو حصولهم على تجارب مرضية ال يتوقعونها ، وهااحدى الطرق الفعالة في  

ية للزبائن هي نسميه بالفرحة العفوية ، فالفرحة هي ) تعبير شديد عن التأثير اإليجابي الناتج من األداء الجيد املدهش ( ، فعملية خلق الفرحة العفو 

 للزبائن عندما تحدث أشياء غي للقاءاملحرك الرئيس 
ً
 ر متوقعة وممتعة في اللقاء . الخدمي ، وبشكل عام ، فهي تخلق أعجابا

ثناء اللقاء وتشير العفوية إلى االجراءات التي يتبعها مقدم الخدمة في تقديم الخدمة الجيدة أو غير الجيدة ، أي أن سلوك مقدم الخدمة غير متوقع ا 

( ، وهو يذكر  2015 : 70 - 69الخدمي مع الزبون ، فهو يعتمد على حالة طرفي اللقاء ، وثقافة وخبرة مقدم الخدمة في االجراءات العفوية ) الخفاجي ، 

عندما يقدمها بحرفته سينفذ األنشطة املطلوبة منه والتي ستؤثر بشكل  ألنهأن اسهام الفاعلية الذاتية ملقدم الخدمة ُتحسن من اللقاء الخدمي؛ 

لقدرات املناسبة ، وهم أقدر على ايجابي على تصورات الزبائن تجاهها . وهذا يعود إلى أن مقدمي الخدمة الذين يؤدون االعمال الخاصة بهم يمتلكون ا

 التعامل مع الصعوبات الكامنة في وظائفهم في القطاع الخدمي . 

 املبحث الثالث : تحليل نتائج البحث ومناقشتها

 : تحليل األوساط الحسابية 
ً
 املعيارية ألبعاد إدارة املوهبة:  واالنحرافاتأوال

  (3.61)( أن هناك اتفاق وبدرجة عالية من قبل أفراد العينة املبحوثة لجميع فقرات هذا الُبعد إذ بلغ متوسط االستجابة الكلية له  2يعرض الجدول ) 
أفراد العينة املبحوثة والعمل على ( ، مما يؤشر أهمية هذا الُبعد من وجهة نظر 0.705معياري ) وبانحراف( 3وهو أعلى من الوسط الفرض ي البالغ )

وى هذا الُبعد االهتمام باألفراد املوهوبين باعتبارهم مصدر االتصال املباشر بزبائن الشركة. أما فيما يخص استجابات أفراد العينة املبحوثة على مست

 فكانت كاآلتي:

شير 2( وللفقرتين )0.999 - 1.011معياري ) وبانحراف( 3.69 - 3.62ة لُبعد نظم املكافآت والحوافز ما بين )تراوحت املتوسطات الحسابي .1
ُ
( التي ت

شير إلى )تسعى إدارة الشركة إلى مكافأة املوظف 1إلى )تمنح إدارة الشركة مكافآت للموظف الذي يقدم اقتراحات لتطوير العمل( ، والفقرة )
ُ
( التي ت

 الكفوء( ، وهذا يشير إلى اتفاق العينة املبحوثة وبدرجة )عالية(. 

 حسابية ما حقق ُبعد .2
ً
( 6( وللفقرتين )0.870( وبانحراف معياري )3.80( و )1.000معياري ) وبانحراف( 3.57بين ) ثقافة وبيئة مكان العمل أوساطا

شير إلى )تحرص إدارة الشركة على استقطاب وتعيين األفراد الذين يتوافقون مع طبيعة الثقافة السائدة بها(، والفقرة )
ُ
شير إ10التي ت

ُ
لى ( التي ت

شكل ثقافة املنظمة
ُ
 مما  )تهتم إدارة الشركة بتجهيزات مكان العمل التي تجعل األفراد العاملين يشعرون بالطمأنينة واألمان والسالمة(، إذ ت

ً
جزءا

 يجب على الشركة االلتزام به تجاه خلق بيئة عمل مناسبة، مما يؤكد على اتفاق أفراد العينة وبدرجة )عالية (.

معياري  وبانحراف( 3.71 - 2.40أفراد العينة املبحوثة على ُبعد األمن الوظيفي وبدرجة اتفاق ) متوسطة إلى عالية ( ما بين ) تراوحت استجابات .3

شير إلى )ال تهتم إدارة الشركة باألفراد العاملين الذين يتعرضون للتهديد والعنف في مكان العمل(، والفقرة 13( وللفقرتين )1.042 - 1.209)
ُ
( التي ت

شير إلى )تعطي إدارة الشركة الحرية باملناقشة وطرح األفكار وتقديم املقترحات(.11)
ُ
 ( التي ت

 حسابية وبدرجة اتفاق ) عالية ( ما بين  ) .4
ً
شير 17( وللفقرتين )0.989 - 1.002معياري ) وبانحراف( 3.74 - 3.48حقق ُبعد االبداع أوساطا

ُ
( التي ت

شير إلى 20حلقات نقاشية بين األفراد املوهوبين الستثمار طاقاتهم الفكرية وتعزيز والئهم لها(، والفقرة )إلى )تعمل إدارة الشركة على إقامة 
ُ
( التي ت

 في العمل(. إبداعية)تشجع إدارة الشركة املوهوبين على استخدام أساليب 

 حسابية ما .5
ً
شير إلى )تسعى إدارة الشركة على توزيع 23فقرة )( ولل0.995معياري ) وبانحراف( 3.62بين ) أما ُبعد القيادة فقد حقق أوساطا

ُ
( التي ت

( التي تشير إلى )تعمل إدارة الشركة على توضيح رؤيا 21( للفقرة )0.820( وبانحراف معياري )3.78املسؤوليات والصالحيات بطريقة حكيمة(، و)

شير هذه النتيجة 
ُ
 أن درجة اتفاق العينة كانت ) عالية (.ورسالة وأهداف الشركة بشكل واضح وبصورة مفهومة ومقنعة(، وت
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 املعياري واألهمية النسبية ألبعاد إدارة املوهبة واالنحراف(: الوسط الحسابي 2جدول)
الوسط  الفقرات ت

 الحسابي

 االنحراف

 املعياري 

 : نظم املكافآت والحوافز :
ً
   أوال

 0.999 3.69 تسعى إدارة الشركة إلى مكافأة املوظف الكفوء .  .1

 1.011 3.62 تمنح إدارة الشركة مكافآت للموظف الذي يقدم اقتراحات لتطوير العمل .  .2

 0.963 3.62 تتبع إدارة الشركة مبدأ االستحقاق في توزيع املكافآت .  .3

 0.970 3.68 تدعم إدارة الشركة املوظف الذي يبذل الجهد والتفاني في أداء العمل .  .4

 1.020 3.66 بخطة تطوير العاملين لضمان التناسب بين األجور واألداء.تربط إدارة الشركة نظم التعويض   .5

 0.917 3.65 اإلجمالي

 : ثقافة وبيئة مكان العمل :
ً
 ثانيا

 1.000 3.57 تحرص إدارة الشركة على استقطاب وتعيين األفراد الذين يتوافقون مع طبيعة الثقافة السائدة بها  .6

 0.793 3.68 القيم املشتركة والنظم األخالقية التي تحكم أساليب العمل .تسعى إدارة الشركة إلى توضيح   .7

 0.883 3.69 توفر إدارة الشركة أماكن عمل ذات مساحة كافية ومالئمة من ) إضاءة ، تهوية ... الخ ( .  .8

 0.992 3.72 تلتزم إدارة الشركة بتحسين بيئة مكان العمل .  .9

 0.870 3.80 العمل التي تجعل األفراد العاملين يشعرون بالطمأنينة واألمان والسالمة .تهتم إدارة الشركة بتجهيزات مكان   .10

 0.762 3.69 اإلجمالي

 : األمن الوظيفي :
ً
 ثالثا

 1.042 3.71 تعطي إدارة الشركة الحرية باملناقشة وطرح األفكار وتقديم املقترحات .  .11

 0.951 3.57 التهديدات واملواقف الصعبة التي تظهر فجأة .تمتلك إدارة الشركة القدرة على التعامل مع   .12

 1.209 2.40 ال تهتم إدارة الشركة باألفراد العاملين الذين يتعرضون للتهديد والعنف في مكان العمل .  .13

 0.868 3.49 تساعد إدارة الشركة األفراد العاملين على التعامل مع الضغط الناجم في العمل .  .14

 0.828 3.69 الشركة القدرة على توفير األمن الالزم لألفراد املوهوبين في االقسام كافة .تمتلك إدارة   .15

 0.605 3.37 اإلجمالي

 : االبداع :
ً
 رابعا

 0.960 3.72 تشجع إدارة الشركة روح االبداع لدى األفراد العاملين املوهوبين لديها .  .16

 1.002 3.48 األفراد املوهوبين الستثمار طاقاتهم الفكرية وتعزيز والئهم لها .تعمل إدارة الشركة على إقامة حلقات نقاشية بين   .17

 0.886 3.48 تسعى إدارة الشركة في البحث عن املواهب وتطويرها ورفع إنتاجيتها في وسط بيئة اقتصادية غير مثالية .  .18

 باملواهب الذين يمتلكون املعرفة املزدوجة في م  .19
ً
 0.829 3.57 جالي التكنولوجيا والتخصص الوظيفي .تعطي إدارة الشركة اهتماما

 0.989 3.74 في العمل . إبداعيةتشجع إدارة الشركة املوهوبين على استخدام أساليب   .20

 0.857 3.60 اإلجمالي

 : القيادة :
ً
 خامسا

 0.820 3.78 تعمل إدارة الشركة على توضيح رؤيا ورسالة وأهداف الشركة بشكل واضح وبصورة مفهومة ومقنعة   .21

 0.897 3.71 املحددة . األهدافتتمتع إدارة الشركة بالقدرة على توجيه األفراد العاملين املوهوبين لتحقيق   .22

 0.995 3.62 تسعى إدارة الشركة على توزيع املسؤوليات والصالحيات بطريقة حكيمة.  .23

 0.948 3.77 تمتلك إدارة الشركة املوهبة في توزيع مهام العمل بطرق جيدة .  .24

 0.915 3.77 تسمح إدارة الشركة لألفراد العاملين املوهوبين بتطوير خطط العمل بشكل مستمر .  .25

 0.838 3.73 اإلجمالي

 0.705 3.61 الدرجة الكلية

 على نتائج التحليل اإلحصائي إعداد الباحث : املصدر 
ً
 .اعتمادا

 : تحليل األوساط الحسابية 
ً
 املعيارية ألبعاد اللقاء الخدمي: واالنحرافاتثانيا

اللقاء الخدمي وأبعاده الفرعية على املستوى اإلجمالي، فقد  أن هناك اتفاق وبدرجة عالية من قبل أفراد العينة املبحوثة ملتغير(  3) يعرض الجدول 

العينة املبحوثة في ضوء استخراج الوسط الحسابي ، ويمكن توضيح استجابات ( 0.548)وبانحراف معياري  ( 3.63) متوسط االستجابة الكلية له بلغ 

 :واإلنحراف املعياري على مستوى األبعاد وكاآلتي

( 3.69(، و )1.105معياري ) وبانحراف( 2.32تراوحت األوساط الحسابية الستجابات العينة املبحوثة لُبعد استعادة الخدمة الفعالة بين ) .1

شير إلى )ال تستجيب إدارة الشركة لشكاوى الزبائن على الرغم من علمها باملشاكل املوجودة(، ( ال28( وللفقرتين )0.828وبانحراف معياري )
ُ
تي ت
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شير 26والفقرة )
ُ
( التي تشير إلى )تعمل إدارة الشركة على فتح قنوات االتصال مع الزبائن للتعرف على شكاوى الزبائن تجاه الخدمة املقدمة(، وت

 كانت ) متوسطة إلى عالية ( . هذه النتيجة أن درجة اتفاق العينة

2. ( 
ً
 حسابيا

ً
شير إلى )تعمل إدارة الشركة على تقديم 33( للفقرة ) 0.709معياري )  وبانحراف( 3.54أما ُبعد التخصيص فقد حقق وسطا

ُ
( التي ت

( 
ً
 حسابيا

ً
( التي 34( للفقرة ) 0.848)  معياري  وبانحراف( 3.75تشكيلة عروض متخصصة ومتنوعة من الخدمات للزبون للمقارنة بينها(، ووسطا

شير إلى )تسعى إدارة الشركة إلى زج األفراد املوهوبين في دورات تدريبية متطورة وبشكل مستمر(، وقد حصل هذا الُبعد على درجة اتفاق
ُ
 ت

 )متوسطة إلى عالية(.

 الحسابية تراوحت بين ) .3
ً
شير إلى )تسعى إدارة 37(، وللفقرتين )0.739 - 0.606معياري ) وبانحراف( 3.98 - 3.77حقق ُبعد املرونة أوساطا

ُ
( التي ت

( التي تشير إلى )توفر إدارة الشركة طاقم 38الشركة على جعل املعرفة بأداء املهام سهلة الفهم واالستخدام من قبل األفراد العاملين(، والفقرة )

شير هذه النتيجة أن درجة اتفاق العينة كانت ) عالية (. ضيافة قادر على تقديم املعلومات الضرورية أثناء الرحلة(،
ُ
 وت

 حسابية ما .4
ً
شير إلى )تسعى إدارة 45( وللفقرة )0.770معياري ) وبانحراف( 3.57بين ) أما الُبعد األخير الفرحة العفوية فقد حقق أوساطا

ُ
( التي ت

( التي تشير إلى 41( للفقرة )0.903( وبانحراف معياري )3.68الفريدة(، و) الشركة على بناء قاعدة بيانات للزبون املثالي تحوي حاجاته وتفضيالته

شير هذه 
ُ
)تعمل إدارة الشركة على مفاجأة وخلق الفرحة الزبائن باستخدام إجراءات غير متوقعة لتحقيق مستوى عاٍل من رضا الزبائن(، وت

 النتيجة أن درجة اتفاق العينة كانت ) متوسطة إلى عالية ( .

 املعياري واألهمية النسبية ألبعاد اللقاء الخدمي واالنحراف(: الوسط الحسابي 3جدول)
الوسط  الفقرات ت

 الحسابي

 االنحراف

 املعياري 

 : استعادة الخدمة الفعالة :
ً
   أوال

 0.828 3.69 تعمل إدارة الشركة على فتح قنوات االتصال مع الزبائن للتعرف على شكاوى الزبائن تجاه الخدمة املقدمة.  .26

 0.886 3.68 ترحب إدارة الشركة بردود أفعال الزبائن تجاه الخدمة املقدمة .  .27

 1.105 2.32 ال تستجيب إدارة الشركة لشكاوى الزبائن على الرغم من علمها باملشاكل املوجودة.  .28

 0.831 3.54 تستخدم إدارة الشركة التكنولوجيا الحديثة في استقبال شكاوى الزبائن التي يمكن أن تقلل الوقت والجهد.   .29

 0.787 3.60 تهتم إدارة الشركة باملشاكل التي تؤدي إلى فشل الخدمة أكثر من السمعة املمتازة.  .30

 0.442 3.37 اإلجمالي

 : التخصيص :
ً
   ثانيا

 0.879 3.71 الشركة على توفير األفراد العاملين املوهوبين في تخصيص عروضها باستخدام التقنيات املتطورة.تعمل إدارة   .31

 0.730 3.55 توفر إدارة الشركة فرصة تحديد الخدمة من قبل الزبون بما يتناسب مع احتياجاتهم الخاصة.  .32

 0.709 3.54 الخدمات للزبون للمقارنة بينها.تعمل إدارة الشركة على تقديم تشكيلة عروض متخصصة ومتنوعة من   .33

 0.848 3.75 تسعى إدارة الشركة إلى زج األفراد املوهوبين في دورات تدريبية متطورة وبشكل مستمر.  .34

 0.761 3.72 توازن إدارة الشركة بين تخصصات األفراد العاملين وطبيعة الخدمة املقدمة.  .35

 0.657 3.66 اإلجمالي

 : املرونة
ً
   : ثالثا

 0.551 3.91 تساعد إدارة الشركة األفراد العاملين على استخدام التكنولوجيا للتعامل مع الحاالت املعقدة التي تحصل بشكل يومي.  .36

 0.606 3.77 تسعى إدارة الشركة على جعل املعرفة بأداء املهام سهلة الفهم واالستخدام من قبل األفراد العاملين.  .37

 0.739 3.98 طاقم ضيافة قادر على تقديم املعلومات الضرورية أثناء الرحلة.توفر إدارة الشركة   .38

 0.861 3.91 إجراءات الحجز وبدون تعقيد. إكمالتهتم إدارة الشركة بالسرعة في   .39

 0.714 3.92 تستجيب إدارة الشركة للشكاوى املقدمة من قبل الزبائن وتعمل على معالجتها بسرعة.  .40

 0.579 3.90 اإلجمالي

 : الفرحة العفوية :
ً
   رابعا

 0.903 3.68 تعمل إدارة الشركة على مفاجأة وخلق الفرحة الزبائن باستخدام إجراءات غير متوقعة لتحقيق مستوى عاٍل من رضا الزبائن .  .41

 0.860 3.62 تسعى إدارة الشركة لخلق التكامل الفعال للتكنولوجيا لقدرتها على تحقيق الفرحة العفوية للزبائن   .42

 0.844 3.60 تتبنى إدارة الشركة استخدام التكنولوجيا لتحقيق ملسة صغيرة بسيطة يمكن ان تخلق الفرحة للزبائن .  .43

 0.806 3.60 تستطيع إدارة الشركة أن تخلق جو من السعادة في تقديم خدمات غير متوقعة وممتعة.  .44

 0.770 3.57 تسعى إدارة الشركة على بناء قاعدة بيانات للزبون املثالي تحوي حاجاته وتفضيالته الفريدة .   .45

 0.766 3.61 اإلجمالي

 0.548 3.63 الدرجة الكلية

 على نتائج التحليل اإلحصائي: املصدر 
ً
 .إعداد الباحث اعتمادا
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 ثالثا : اختبار التأثير بين متغيرات البحث: 
يوجد تأثير ذو داللة احصائية ألبعاد إدارة )تم االستعانة بنتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط لغرض اختبار صحة فرضية البحث التي مفادها  

 : ( اآلتي4، وكما موضح في الجدول )(املوهبة مجتمعة في اللقاء الخدمي 

 تحليل تأثير إدارة املوهبة في اللقاء الخدمي :(4جدول)

 

 

 

 

 

 على نتائج التحليل اإلحصائي : املصدر 
ً
 .إعداد الباحث اعتمادا

 في املتغير التابع اللقاء الخدمي ، إذ بلغت قيمة )( أن أبعاد  4يتضح من الجدول )  
ً
 معنويا

ً
( املحسوبة ) Fإدارة املوهبة مجتمعة قد حققت تأثيرا

التي بلغت )  (R²(، وهذا يعني أن العالقة املنشودة تفسرها قيمة )0.05( عند مستوى داللة )  4.54( وهي اكبر من قيمتها الجدولية البالغة )  185.75

% ( من التباين 26% ( من التباين الحاصل في املتغير املعتمد اللقاء الخدمي، وأن ) 74ُيشير إلى أن متغير إدارة املوهبة ُيفسر ما نسبته )  ( مما 0.747

مجتمعة في  يوجد تأثير ذو داللة احصائية ألبعاد إدارة املوهبةغير املفسر يعود لعوامل أخرى. وهذا ما يؤكد على قبول فرضية البحث التي مفادها )

  ( اختبار صحة الفرضيات الفرعية املنبثقة عن الفرضية الرئيسة وكاآلتي:5ويعرض الجدول ) .(اللقاء الخدمي 

 ( : تحليل تأثير أبعاد إدارة املوهبة في اللقاء الخدمي 5جدول ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 على نتائج التحليل اإلحصائي : املصدر 
ً
 .إعداد الباحث اعتمادا

 :يستخلص من الجدول أعاله اآلتي

 حققت أبعاد املتغير املستقل إدارة املوهبة ) نظم املكافآت والحوافز ، ثقافة وبيئة مكان العمل ، األمن الوظيفي، القيادة ( تأثيرات 
ً
إيجابية ودالة معنويا

( على التوالي وهي اكبر من القيمة الجدولية البالغة )  93.160،  64.392،  99.238،  82.626 ( املحسوبة )Fخدمي، إذ بلغت قيمة )في إجمالي اللقاء ال

( على التوالي ،  0.597،  0.505،  0.612،  0.567التي بلغت ) (R²(، وهذا يعني أن العالقة املنشودة تفسرها قيمة )0.05( عند مستوى داللة )  4.54

 مما يدل على تأثير أبعاد إدارة املوهبة في اللقاء الخدمي .

 ان البعد االكثر 
ً
(، وهذا يعني أن العالقة املنشودة 0.05( عند مستوى داللة )107.06( املحسوبة )Fفي اللقاء الخدمي هو االبداع إذ بلغت قيمة )  تأثيرا

فسر يعود ملتغيرات أخرى. 0.37املتغير التابع اللقاء الخدمي ، وأن )( من التباين الحاصل في  0.63التي بلغت )  (R²تفسرها قيمة )
ُ
( من التباين غير امل

( في انه يتم توجيه الزبائن كأداة لألبداع وذلك عن طريق التفاعل فيما بين مقدم الخدمة Sundbo etal ., 256-261 : 2015وهذا يتفق مع دراسة )

حلول مبدعة . وهنا يعتبر األفراد املوهوبين هم العامل األساس في ربط الزبائن مع املنظمة املبدعة ، عن  والزبون وخلق نوع من الحوار املفتوح لخلق

 

 املتغير املعتمد         

 املتغير املستقل

 اللقاء الخدمي

 F Sig. R2 Rقيمة 

 الجدولية املحسوبة

 0.864 0.747 0.000 4.54 185.75 إجمالي أبعاد إدارة املوهبة

 املتغير املعتمد                         

   

 أبعاد املتغير 

 املستقل    

 الخدمياللقاء 

 F giS. R2 R قيمة

 الجدولية املحسوبة

 0.753 0.567 0.000 4.54 82.626 نظام املكافآت والحوافز

 0.782 0.612 99.238 ثقافة وبيئة مكان العمل

 0.711 0.505 64.392 األمن الوظيفي

 0.793 0.630 107.06 االبداع

 0.772 0.597 93.160 القيادة
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يا واتباع طريق مشاركة األفراد املبدعين في الفكرة ومرحلة التطوير للخدمات التي يحتاجها الزبون ، وهذا سيتم عن طريق تثمين جهود األدارة العل

 لق نظام مبتكر للثقافة والتحفيز وتخصيص موارد محددة لالبداع والتي ستزيد من فرص النجاح واملنافسة  .سياسة الباب املفتوح وخ

 في ضوء النتائج التحليلية السابقة، يتضح أهمية متغير إدارة املوهبة في اللقاء الخدمي ، وهذا يؤكد قبول الفرضيات الفرعية للبحث. 

: الفروق في تأثير أبعاد إدارة
ً
 املوهبة في اللقاء الخدمي وفق السمات الشخصية لعينة البحث:  رابعا
ليس هناك فروق ذا داللة في أجابات املبحوثين نحو تأثير أبعاد إدارة املوهبة في اللقاء الخدمي )لغرض اختبار صحة الفرضية الثانية التي مفادها  

 : ( اآلتي6وكما موضح في الجدول )اليجاد معنوية الفروق  (2)فقد تم االعتماد على أختبار مربع كاي   (للشركة وفق السمات الشخصية 

 وفق السمات الشخصية لعينة البحث املحسوبة والقيم املعنوية للفروق (2)( : قيم اختبار مربع كاي  6جدول ) 

 .Sig (2)قيم  املعلومات العامة

 0.107 2.600 النوع االجتماعي

 0.001 16.538 العمر

 0.000 86.692 التحصيل العلمي

 0.000 20.108 مدة الخدمة

 0.000 38.815 املوقع الوظيفي

، 0.107( وبمستوى داللة )  38.815، 20.108، 86.692، 16.538، 2.600املحسوبة والتي بلغت )  (2)( أن جميع قيم 6يتضح من الجدول ) 

ليس هناك فروق ذا ( مما يعني قبول فرضية البحث الثانية والتي تبين 0.05( على التوالي هي أقل من مستوى املعنوية ) 0.000، 0.000، 0.000، 0.001

، ويمكن ان يكون سبب ذلك إلى تجانس أبعاد إدارة املوهبة في اللقاء الخدمي للشركة وفق السمات الشخصية  املبحوثين نحو تأثير إجاباتداللة في 

 %( حاصلين على شهادة البكالوريوس .73.8مجتمع العينة ، وتجانس املستوى الثقافي إذ أن اغلبهم يشكلون نسبة )

 املبحث الرابع : االستنتاجات والتوصيات

 : االستنتاجا
ً
 ت: أوال

  وبين اللقاء الخدمي في شركة الخطوط الجوية العراقية،  اوأبعادهاملوهبة  إدارةأظهرت نتائج التحليل االحصائي عن العالقة القوية املترابطة بين

 .إذ ظهرت جميع النتائج موجبة وعالية من قبل أفراد عينة البحث

 ( أشارت نتائج التحليل االحصائي لقيمF وجود تأثير معنوي وقوي ألبعاد إدارة املوهبة مجتمعة نحو اللقاء الخدمي في الشركة عينة البحث )

االفراد العاملين املوهوبين في الخطوط االمامية مع الزبائن  ودور  إدارة املوهبة ملفهوم املبحوثة الشركة تبني اهمية على%(، مما يدل 74وبنسبة )

 ذ تعكس سلوكياتهم ومواقفهم عامل حاسم ومهم في تصور الزبون وتفسيراته عن اللقاء الخدمي . هم االساس في لقاءات الخدمة، إ

  ( أتفاق نتائج البحث مع العديد من الدراسات ، ومنها دراسةSundbo etal ., 256-261 : 2015  في انه يتم توجيه الزبائن كأداة لألبداع وذلك )

 الزبون، وهذا ما أظهرته النتائج في أن الُبعد االكثر عن طريق التفاعل فيما بين مقدم الخدمة و 
ً
في اللقاء الخدمي هو االبداع إذ بلغت قيمة  تأثيرا

(F ( ) 107.06 ( عند مستوى داللة )0.05.) 

  عينة البحث.أظهرت النتائج بعدم وجود فروق ذو داللة احصائية ألبعاد إدارة املوهبة في اللقاء الخدمي تعود للسمات الشخصية في الشركة 

: التوصيات:
ً
 ثانيا

  ستراتيجيات ضرورة االهتمام الكبير بالعقلية املبدعة للمواهب البشرية من قبل ثالث مستويات في املنظمات كافة ، إذ تهتم اإلدارة العليا بتوير اال

ون ، ويأتي دور قسم املوارد البشرية في املنظمات الخاصة باملواهب ، ويتم تنفيذ هذه االستراتيجيات من قبل الجهة املسؤولة وهم املدراء التنفيذي

. 
ً
 واسعة عامليا

ً
 لقياس أدائهم وتطوير وتحديث أنشطتهم لفتح آفاقا

 عن اإلجراءات الروتين 
ً
ية املعقدة في العمل على تبني األفكار املتجددة من املواهب البشرية التي تمتلكها الشركة ، وقبول االقتراحات والحلول بعيدا

 والعمل على تطبيقها لتقديم تشكيلة خدمات متميزة ومتجددة للزبائن . العمل ،

  
ً
 أساسيا

ً
ونقطة  االهتمام بمفهوم اللقاء الخدمي من قبل شركة الخطوط الجوية وفروعها املنتشرة ، والعمل على تبني هذا املفهوم باعتباره ركنا

 في الخطوط األمامية والذين يكونون على تفاعل مباشر مع الزبائن .االتصال املباشر مع الزبائن ، والتركيز على دور مقدمي الخدمة 

  هوبين العمل على تعزيز عناصر اللقاء الخدمي في الشركة عينة البحث ، من أجل تقديم خدمات غير متوقعة من قبل الزبون ، واختيار األفراد املو

 ذوي املهارات والقدرات القادرة على التكيف مع التغيرات املحتملة .



 مها اجلبوري                                            تشخيص أبعاد إدارة املوهبة وتأثريها يف اللقاء اخلدمي من وجهة نظر مدراء االقسام يف شركة اخلطوط اجلوية العراقية 

Global Journal of Economics and Business– Vol. 5, No. 3, 2018 
 269 

 

 قترحات في سبيل املشاركة فيما بين االفراد العاملين املوهوبين والزبائن باتباع سياسة الحوار املفتوح يمكن أن يؤدي إلى مزيد من االبداع بتقديم امل

 تطوير الخدمة . 

 : راجعامل
 : امل

ً
 العربية: راجعأوال

في العالقة بين اللقاء الخدمي وسلوك مواطنة الزبون: دراسة استطالعية آلراء عينة من (، "سلوكيات العمل العاطفي كمتغير وسيط 2015الخفاجي، حاكم جبوري، ) .1

 مقدمي الخدمة والزبائن في القطاع الفندقي ملحافظة النجف األشرف" ، اطروحة دكتوراه ، جامعة الكوفة / كلية اإلدارة واالقتصاد .

 اإلدارة كلية/  الكوفه جامعة مجلة الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية، األعمال / رؤى ونماذج مقترحة"، ( ، "إدارة املوهبة في منظمات 2012) ، فوزي هاشم ،يالعباد .2

 .واقتصاد

في  املوهبة إدارة " أنظمة عمل األداء العالي كمنهج لتعزيز استراتيجية  ،(2011العنزي والعطوي والعابدي، سعد علي حمود وعامر علي حسين وعلي رزاق جياد، ) .3

 (.89( ، العدد )34املنظمات " ، مجلة اإلدارة واالقتصاد ، السنة )

( ، عمان / 1( ، العدد )12"، املجلة األردنية في إدارة األعمال، املجلد )زين شركة استدامة في التنظيمي والتعلم املواهب إدارة تأثير(، " 2016الكساسبة، محمد مفض ي، ) .4

 األردن.

(، "أثر استراتيجيات إدارة املوهبة على تحقيق األبداع االستراتيجي/ دراسة تطبيقية على شركة التأمين الكويتية" ، رسالة ماجستير في 2014الهيفي، هيفي علي سلمان، ) .5

 إدارة األعمال، جامعة الشرق األوسط/ كلية األعمال.

: امل
ً
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Abstract: The success of an organization depends on the performance of human resources and talent; they 

are the source of direct contact with the customer, In a competitive environment, organizations face many 

challenges that are unable to obtain human talent.  This research aims to identify the views of department managers, 

their assistants, directors of divisions and units in the Iraqi Airways Company for a sample of (N=65) in the extent 

of the impact of the dimensions of talent management (system reward & incentives, workplace environment & 

culture, job security, Innovation, leadership) in the dimensions Service Encounter. The importance of research is 

determined by creating additional value to provide opportunities to build theoretical and empirical foundations that 

can be used in the practical reality of all organizations, and to demonstrate the key role of the most talented human 

resources in the organization as the key to success.  

The results showed the important role played by senior leaders in training the talented and creative personnel 

in the Iraqi Airways Company to provide distinguished services and adopt creative ideas in the performance of new 

tasks. The talented personnel in the front lines with the customers are the basis of service Encounters in the 

company. This is reflected in the results of the questionnaire in proving the hypothesis of the research that 

confirmed (the existence of a statistically significant effect of the dimensions of talent management in the service 

Encounter) in that the most influential dimension in the service Encounter is the Innovation value (F) (107.06) at 

the level of significance (0.05), Which means that the desired relationship is interpreted by the value of (R²), which 

amounted to (0.630) 

Keywords: Talent Management, Service Encounter, Iraqi Airways Company. 
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 ص:خاملل
ماد على تهدف هذه الدراسة تثمين دور التدقيق االستراتيجي في ادارة املؤسسة االقتصادية والتي اعتمد فيها على التأصيل النظري للموضوع باالعت

الى جملة من النتائج والتوصيات اهمها ان التدقيق االستراتيجي مصادر الكتب واملجالت والدراسات السابقة التي تناولت املوضوع وخلصت الدراسة 

ة وكفاءة أداء يزود املؤسسة بإجابات مفصلة وهامة ،  ويسلط الضوء على املخاطر اإلستراتيجية و السعي لتنفيذ مهام التدقيق االستراتيجي لزيادة فعالي

 املؤسسة واإلدارة االستراتيجية.

 التدقيق االستراتيجي، االدارة االستراتيجية. : التدقيق،الكلمات املفتاحية

 :املقدمة
ي يواجه العديد من متخذي القرارات االستراتيجية في مختلف املجاالت بمنظمات األعمال العديد من العقبات واألمور الطارئة التي لم تكن ف       

واتخاذ التدابير الالزمة لتفاديها أثناء قيامة بصناعة القرار االستراتيجي، اآلمر الحسبان، وقد يعترضه أزمات متعددة تفرض عليه التعامل املباشر معها، 

ة بمهامه الذي يدفع إلى البحث عن وسيلة ملساعدة متخذي القرارات االستراتيجية للتغلب علي مثل هذه العقبات واألزمات التي قد يواجهها عند قيام

التي تواجه تنفيذ املؤسسة لخططها    قوالعوائالتدقيق االستراتيجي احد اهم اساليب تشخيص املشاكل ويعد .املختلفة عند صياغة القرار االستراتيجي،

كافة الجوانب والوظائف واالنشطة املختلفة في املؤسسة ومستوى اداء خططها االستراتيجي، ولغرض  إلداءاالستراتيجية ويتضمن تحليال تفصيليا 

 التدقيق االستراتيجي لدعم االدارة  في املؤسسة االقتصادية ؟ قسمنا بحثنا الى املحاور التالية :هو دور  معالجة املشكل املتمثل في ما

 .املحور األول : مفاهيم أساسية حول االدارة االستراتيجية 

 .املحور الثاني : ماهية التدقيق االستراتيجي 

  االقتصادية.املحور الثالث : دور التدقيق االستراتيجي في إدارة املؤسسة 

 املحور األول : مفاهيم أساسية حول االدارة االستراتيجية 
تأثير تطور مفهوم االستراتيجية ليصبح اكثر تداوال في املؤسسات االقتصادية حيث بدأت هذه األخيرة تدرك أن التخطيط املتوسط وطويل األجل له 

 بالغ األهمية على نشاطاتها املختلفة .

 االستراتيجية :تعريف اإلدارة  .1

وهو مفهوم ذو داللة عسكرية استخدمت في الحروب القديمة من أجل وضع الخطط املناسبة   ( Strategy )تعرف باللغة اإلنجليزية بمصطلح 

 إلعداد الحرب قبل وقوعها .

 تعني فن الحرب فهي من الفنون العسكرية .ويرجع مصطلح االستراتيجية في أصله إلى اللغة اليونانية وتحديدا إلى كلمة ) استراتيوجس ( والتي 

                                                             
ّد   3

ُ
    اسطنبول/ تركيا -(2018-أيلول  /20-19م هذا البحث في مؤتمر رفاد الدولي لالقتصاد واألعمال الذي ُعقد بتاريخ )ق

http://www.refaad.com/
http://www.refaad.com/
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 . 4وعمل نابوليون بونابارت على تطوير مفهوم االستراتيجية ليشمل العديد من املجاالت األخرى كاملجال االقتصادي والسياس ي وغيرهما 

املمر أو الجسر الذي يأخذنا من هنا إلى هناك. وعرفها " هنري منترنبرج " أنها الخطة أو االتجاه أو منهج العمل املوضوع لتحقيق هدف ما ،أي ما هو  

 5والثبات على سلوك معين في املؤسسة التي تدخل في مشاريع مخاطرة على سبيل املثال نقول أنها تتبنى استراتيجية املخاطرة .

 ولقد تعددت التعاريف حول االدارة االستراتيجية منها ما يلي :

 6: ماذا يتعين على املؤسسة أن تفعل ؟ " على للسؤال  لإلجابة " هي املعنى املحدد 

  على أن ويمكن تعريفها أيضا " أنها خطة موحدة وشاملة ومتكاملة التي تربط مزايا الشركة االستراتيجية بتحديات البيئة ، إنها مصممة بالتأكيد

 7أهداف املشروع الرئيسية تتحقق من خالل التطبيق الصحيح للخطة "

  " 8وتعرف أيضا أنها " عملية اتخاذ القرارات بناءا على معلومات ،ووضع الخطط واألهداف والبرامج الزمنية ، والتأكد من تنفيذها 

لقرارات من التعارف السابقة يتضح أن مفهوم االستراتيجية هو مجموعة من القواعد واملبادئ التي تربط بمجال معين ، وتساعد األفراد على اتخاذ ا

 ناسبة بناءا على مجموعة من الخطط الدقيقة ، والتي تعتمد على وضع االستراتيجيات الصحيحة للوصول إلى تحقيق نتائج ناجحة .امل

 أهمية اإلدارة االستراتيجية: .2

نجاحها من خالل تعزيز تأقلمها  تعد االدارة االستراتيجية من الوسائل االدارية املهمة حيث تظهر أهميتها في مساعدة املنشآت على املحافظة على          

 9وإدارتها لكل من بيئتي العمل الداخلية والخارجية ومن املمكن تلخيص أهميتها بشكل يوضح وفقا للنقاط التالية:

 .تعزيز قدرة املديرين على االستجابة والوعي للمؤثرات الداخلية والخارجية 

 . تطوير وتحسين وتنمية االفكار املستقبلية 

 دقيق للنتائج االستراتيجية. التوقع بشكل 

 .تحسين وتطوير االداء املالي طويل االجل للمنشاة 

 .تحديد الفرص في املستقبل وتوقع املشكالت املؤثرة على العمل 

 عناصر اإلدارة االستراتيجية: .3

 10يمكن تلخيصها فيما يلي :      

 : الرؤية والرسالة  أوال

 االستقرار، النمو، التنويع ، التخفيض (: األهداف ، االستراتيجية العامة )  ثانيا

 : استراتيجية الوحدات ) التركيز ، تخفيض التكاليف، التمييز (  ثالثا

 : االستراتيجيات الوظيفية ) املوارد البشرية، التسويق ، االنتاج، التمويل ( رابعا

 املحور الثاني : ماهية التدقيق االستراتيجي 
. 11ظهور الحاجة إلى وجود شخص مختص محايد للتحقق من محتوى ما تقدمه املؤسسة من قوائم مالية ومحاسبيةلقد ظهر التدقيق نتيجة      

 ويعد التدقيق من بين األدوات األساسية ملتابعة عمل اإلدارة االستراتيجية .

 التطور التاريخي للتدقيق : .1

أين وجد ما يعرف باملراقبين ، ثم خالل العهد الروماني ظهر مجلس الشيوخ الذي يتكفل يرى البعض أن الجذور األولى للتدقيق تعود إلى الفراعنة          

 بمراجعة حسابات من يقومون بتحصيل الضرائب ، وفي العهد اليوناني اعتمد على خبراء للقيام بعملية التحقيق في حسابات الخزينة العامة.

                                                             
4  www.mawdo3.com 
5
 18ص 2004طارق محمد السويدان ، محمد أكرم العدلوني ، كيف تكتب خطة استراتيجية ، قرطبة للنشر والتوزيع ، الرياض   

 166ص 2007والتوزيع ، عمان األردن دار وائل للنشر  - 4علم تدقيق الحسابات الناحية النظرية والعلمية الطبعة  -خالد أمين عبد هللا   6
 33ص 2002أشوك شاندا وشلبا توبرا ترجمة عبد الحكيم الخزامي استراتيجية املوارد البشرية ، دار الفجر للنشر والتوزيع   7
8
 4ص 2003ار شركة الحريري للطباعة اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية في ظل إعادة الهيكلة  ، االندماج ، مشاركة املخاطر ، د -عايدة سيد خطاب   

 ( com.بتصرف ) موضوع  30/31( أثر اإلدارة االستراتيجية على كفاءة وفعالية األداء ) دراسة ( السودان ، جامعة         ص 2010محمد بتيدي )   9
10

  ) مرجع سابق ( 55ص 2003عايدة سيد خطاب   
دراسة ميدانية لبعض املؤسسات االقتصادية بوالية سطيف مجلة العلوم االقتصادية وعلوم  -االدارة  االستراتيجية للمؤسسات التدقيق االستراتيجي ودوره في  -سكاك مراد   11

 384ص 2015 - 15التسيير العدد 
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" االستماع واإلصغاء ، إلى   " Ecouter تعني الحكم والسماع للشكاوى والشهادات ، أما بالفرنسية تعني    " Audire "وأصل كلمة تدقيق بالالتينية          

 أن أصبح املصطلح يعني الرقابة الرسمية للحسابات .

مدققين في لندن وبدأ في تطوره ظهر في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين أين شكل مجلس لل " Auditeur "أما أصل كلمة املدقق           

وأخذ املفهوم يتسع شيئا فشيئا ولم يقتصر على الحسابات بل شمل مجمل وظائف   من طرف املختصين في التحقيق في مصداقية القوائم املالية .

 املؤسسة .

 تعريف التدقيق : .2

( كمفهوم حرفي يقصد به "فحص البيانات أو السجالت أو األرقام بقصد التحقق من صحتها ، غير أن للتدقيق  1999عرفه عبد الرزاق عثمان )          

ها بقصد حساباتمفهوما مهنيا يقصد به الفحص االنتقادي املنظم للبيانات املحاسبية املثبتة في السجالت والدفاتر والقوائم املالية للوحدة التي تدقق 

تي أعدتها ابداء رأي فني محايد عن مدى صحة أو دقة هذه البيانات ودرجة االعتماد عليها ، وعن مدى داللة القوائم املالية والحسابات الختامية ال

 . 12الوحدة عن نتيجة أعمالها من ربح أو خسارة وعن مركزها املالي عن الفترة التي تناولتها عملية الفحص والتدقيق" 

كما يلي: " التدقيق هو عملية منظمة ومنهجية كجمع وتقييم األدلة والقرائن بشكل  ( A.A.A )ما عرفته جمعية املحاسبة األمريكية للتدقيقك    

تبليغ األطراف موضوعي التي تتعلق بنتائج األنشطة واألحداث االقتصادية ، وذلك لتحديد مدى التوافق والتطابق بين هذه النتائج واملعايير املقررة ، و 

    13املعنية بنتائج التدقيق "

يعتبر التدقيق " عملية مستمرة ودائمة ملعاينة وضعيات املؤسسات للبحث عن نقاط القوة ونقاط الضعف باستعمال منهجية وتشخيص وعموما      

   14عام للمؤسسة لتقديم التوصيات لتصحيح االختالالت "

 معايير التدقيق ومستويات تدخله : .3

 معايير التدقيق  - 1.3

 15تتمثل في املعايير املتعارف عليها دوليا مقسمة إلى ثالث مجموعات 

 : معايير عامة 

 personalهي مجموعة من املعايير تتعلق بالتكوين الذاتي أو الشخص ي ملن سيزاولون مهنة التدقيق ، ومن هنا أطلق عليها البعض معايير شخصية      

standerds  : وتتمثل في 

  ) التدريب والكفاءة ) التأهيل العلمي والعملي 

  االستقالل والحياد 

 ) العناية الواجبة ) الحذر املنهي املعقول 

 : معايير العمل امليداني 

 هي مجموعة من املعايير املتعلقة بإجراء وتنفيذ عملية التدقيق وتتمثل فيما يلي :          

  التخطيط واإلشراف 

  الضبط الداخلي أي دراسة النظام املطبق وتقييمه 

  أدلة وقرائن اإلثبات 

 : معايير إعداد التقرير 

 هي مجموعة من املعايير املتعلقة بإجراء تنفيذ عملية التقرير النهائي وشروط ذلك التقرير متمثلة فيما يلي :          

  املبادئ املحاسبية املتعارف عليها( GAAP )  وقد استبدلت املعايير املحاسبية الدولية( IASs )  

  ثبات ) النظام ( تطبيق املبادئ املحاسبية 

  ) كفاية املعلومات ) إظهار الواقع في التقارير 

  إبداء الرأي 

 مستويات تدخل التدقيق : - 2.3

                                                             
 12عبد الرزاق عثمان أصول التدقيق والرقابة الداخلية للمرحلة الثالثة قسم املحاسبة املوصل  

14ص 2006جامعة آل البيت  1الحسابات املعاصر ، الطبعة  غسان فالح املطارنة ، تدقيق 
13

  

 P.candau , l'audit social méthodes et techniques pour un management efficace ; vuibert gestion , paris 1985 page 50 14  

. 2012، عمان دار وائل للنشر والتوزيع  1خالد أمين عبد هللا ، التدقيق والرقابة في البنوك الطبعة  
15
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 16يتبع املدقق منهجية عمل تتكون من ثالث مستويات مختلفة هي :

  ( Audit de conformité )تدقيق املطابقة  -أ 

 )ية يقوم بمقارنة القواعد الواجبة مع الحقائق الواقعية ، أي هدفه التأكد من التطبيق الجيد للقواعد واإلجراءات ، يسمى أيضا تدقيق الشرع

Audit de régularité )   

  ( Audit de l'efficacité )تدقيق الفعالية  -ب 

ومرجعياتها التي يعتقد أنها األكثر تناسبا وفعالية ودقة ، أي يستخدم معيار الوصول لألهداف بأقل تكلفة وأحسن يتعمق أكثر في أسباب الظواهر 

 نتائج .

 (  Audit de management stratégiqueالتدقيق القيادي االستراتيجي :)  -جـ 

 في العنصر التالي : يفحص طرق وضع وتنفيذ الرقابة على االستراتيجية ، وهو ما سنتطرق له بشكل مفصل
 تعريف التدقيق االستراتيجي : .4

لقد تعدد التعاريف التي تناولت مفهوم التدقيق االستراتيجي فهو نوع أوسع وأشمل من التدقيق االداري، فهو ال يصف فقط كيفية صياغة 

 ا .األهداف واالستراتيجيات والسياسات بل يتعدى ذلك إلى كيفية تنفيذها وتقويمها والسيطرة عليه

امال و عرفه الدوري على أنه " فحص وتقويم عمليات الوحدة االقتصادية املتأثرة بعملية اإلدارة االستراتيجية، ويمكن أن يكون هذا التدقيق ش

أن يكون التدقيق  لكافة أوجه عملية اإلدارة االستراتيجية ، أو أن يكون هذا التدقيق مركزا على جزء واحد في العملية مثل التحليل البنكي ، كما يمكن

 .  17االستراتيجي رسما ملتزما بالقوانين املنظمة الثابتة وإجراءاتها ، وأن يكون غير رسمي بحيث يسمح للمدراء بأخذ املقاييس متى شاءوا "

ويرى عبد اللطيف وتركمان أن التدقيق االستراتيجي هو نظام للتأكد من تحقيق الوحدة االقتصادية ألهدافها ، وذلك من خالل وضع مستويات 

 .18األداء املستهدف ثم قياس األداء الفعلي ومقارنته مع املعايير املوضوعة للتعرف على مدى تحقيق أهداف األداء االستراتيجية 

تدقيق االستراتيجي على أنه " عملية تقييم القرارات والخطط طويلة األجل بناءا على معلومات عن اآلثار املستقبلية لهذه القرارات في ال  "Kayعرف" 

 19ضوء عالقتها بالبيئة الداخلية والخارجية للمنشأة ومدى تكيفها مع املحيط "

 أهمية التدقيق االستراتيجي : .5

 : يهتم التدقيق االستراتيجي بما يلي

 تدقيق الخطة االستراتيجية وذلك بمراجعة السياسات املستقبلية التي تضعها اإلدارة العليا ) أي تدقيق ما قد يحدث في املستقبل (  -أ 

يعتبر عملية مكملة للتخطيط االستراتيجي ، وأحد مراحله ألنه يساعد في مراقبة البنية الخارجية من فرص وتهديدات ، واملراقبة للبنية  -ب 

 الداخلية من نقاط قوة وضعف .

ة جمع األنشطة املرفقة هي التي تمارسها املؤسسة وتسعى من خاللها إلى تحقيق رسالتها ) أنشطة مالية ومحاسبية ، وانتاجية تسويقية وإدار  -جـ 

 املوارد البشرية .....الخ(

 أنواع التدقيق االستراتيجي ومراحله : .6

 أنواعه :  .أ 

 الستراتيجي تختلف حسب نطاق ممارستها وهي :هناك عدة أنواع للتدقيق ا

  التدقيق االستراتيجي حسب الزمن 

 
ً
 : التدقيق االستراتيجي القبلي أو السابق : أوال

   الهدف منه منع وقوع الخطأ أو ما يسمى الرقابة األولية ، املبدئية أو الوقائية .
 
ً
 : التدقيق االستراتيجي املتزامن: ثانيا

 feed "سية أي يتبع كل املراحل بمثابة نظام تفتيش ويكون ألجل اكتشاف األخطاء واالختالالت في الوقت املناسب وتصحيحها أو ما يعرف بالتغذية العك

back "  

 
ً
 : التدقيق االستراتيجي البعدي: ثالثا

                                                             
 Jacques Renard , théorie et pratique de l'audit interne , 6eme édition , édition d'organisation  Paris 2007 pp 26/27 16  

17
 327ص 2005رتاتيجية ، مفاهيم وعمليات وحاالت دراسية ، الطبعة العربية دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ، عمان األردن الدوري ، زكراي مطلك ، االدارة االس  

18
،  4، العدد  27والبحوث العلمية ، اجمللد  ين للدراساتعبد اللطيف ، عبد اللطيف تركمان ، حنان ، الرقابة االسرتاتيجية وأثرها على زايدة فعالية أداء الوحدات االقتصادية ، جملة جامعة تشر   

 4ص 2005
 393ص -مرجع سابق  -سكاك مراد   19
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 له .هذا النوع بعد االنتهاء من كل املراحل للتأكد من مطابقتها كما هو مخطط  ويأتي

  : التدقيق االستراتيجي حسب نطاق ممارسته 

تدقيق إن مجال اإلدارة واسع النطاق ولهذا عند ارتباط مهمة التدقيق االستراتيجي يجب األخذ بعين االعتبار كل ظروف حالة عدم التأكد ويتضمن           

 بيئة عمل املؤسسة الداخلية والخارجية ووضع الشركة وأصحاب املصالح .

 التدقيق االستراتيجي : مراحل .ب 

 التشخيص : .1

 .االطالع على املستندات الرئيسية مثل الخطة االستراتيجية والتشغيلية ، السياسات التي تتحكم بأنشطة تخصيص املوارد وقياس األداء 

 . تشخيص األداء التشغيلي والسوقي واملالي ومقارنته بمؤشرات الصناعة تحديد االنحرافات 

  لألدوار الرئيسية واملسؤوليات والسلطات وعملية اتخاذ القرار والعالقات بين العاملين .املعرفة التامة 

 . تحديد الهيكل التنظيمي واألنشطة الداخلية 

 . اعداد استبيان ومقابالت للتعرف أكثر على وجهات النظر 

 . تحديد الفرص والبدائل لتطويرها وصياغة الفرضيات للوصول إلى أفضل النتائج 

 ل املركزي :التحلي .2

 . يتمثل في اختيار الفرضيات الخاصة باملشاكل والفرص للتطوير 

  صياغة االستنتاجات وتحديد نقاط الضعف ملعرفة الخلل في التنفيذ 

 التوصيات : .3

 . وضع الحلول البديلة للمشاكل واختبارها في ضوء متطلبات مواردها ومخاطرها 

  نتائج االستراتيجية .تقديم خطة عمل متكاملة قابلة للقياس لتحسين 

  اإلطار العام للتدقيق االستراتيجي .7
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التدقيق االسرتاتيجي

  تدقيق أصحاب املصاحل  تدقيق البيئة اخلارجية  تدقيق البيئة الداخلية تدقيق وضع الشركة

تدقيق هوية 
 الشركة

تدقيق 
أقدمية 
 الشركة

تدقيق مرونة 
 الشركة

 التدقيق التسويقي

  التدقيق االنتاجي

املعاونة تدقيق اخلدمات 
 والتسهيالت

 تدقيق تكلفة اجلودة

 تدقيق أمن املعلومات

 تدقيق الثقافة

  تدقيق أداء اإلدارة

  تدقيق القيادة

 التدقيق البيئي

تدقيق اسرتاجتيات التحالف 
  واالندماج

  تدقيق التكنولوجيا
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) نقال عن صالح ابراهيم يونس الشعيباني ، وعد حسين شالش الجميلي ( مالمح  34ص 2010املصدر : الكاشف دور املحاسبة اإلدارية واملراجعة االستراتيجية في تحسين حوكمة الشركات 

  388ص 2012سنة  9العدد  - 4املجلد  -جامعة األنبار للعلوم االقتصادية واإلدارية دراسة لعينة من الشركات الصناعية في محافظة نينوى ، مجلة  -تطبيق التدقيق االستراتيجي في العراق 

 

 املحور الثالث : دور التدقيق االستراتيجي في إدارة املؤسسة االقتصادية 
 20للتدقيق االستراتيجي دور هام في عملية اتخاذ القرار االستراتيجي للمؤسسة االقتصادية من حيث أنه :

 تائج األداء الحالي للمؤسسة االقتصادية يقوم )يصحح( ن 

 ) يفحص ويقوم التحكم املؤسس ي ) رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة 

  يحلل يقوم االستراتيجية باستخدام تحليل" Swot "   

 . يقوم )يصحح( االستراتيجيات البديلة وينفذها ويراقبها 

من درجة املطابقة بين ما هو محقق مقارنة بما هو مخطط له وإيصال هذه النتائج إلى كما أن التدقيق االستراتيجي يهدف في النهاية إلى التحقق      

 املستخدم النهائي .

وكذا املدقق الداخلي، والغرض منه  كما تجدر اإلشارة إلى أن التدقيق االستراتيجي أداة ووسيلة يستخدمه كل من مراقب الحسابات واملدقق الخارجي   

 21ة التدقيق من تحقيق ما يلي :وضع املنهج الذي يمكن لجن

 . إيصال املعلومة للموظفين من خالل تقرير سنوي يوضح عملية الرقابة على املؤسسة االقتصادية وإدارة مخاطرها 

 .تدقيق نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة االقتصادية من حيث التأكد من وضع الخطط وسالمة االجراءات 

  والبشرية ( لعملية التدقيق .تحديد املوارد الالزمة ) املادية 

 . توفير املناخ املالئم لتحقيق التعاون الفعال بين مدققي الحسابات وبين هيئات التدقيق األخرى 

 . توفير كل الضمانات والخدمات االستشارية من قبل لجنة التدقيق 

 النتائج والتوصيات :
 النتائج :   .1

 خلصت الدراسة للنتائج التالية:

  االستراتيجي هو نوع من أنواع التدقيق يرتكز على فحص وتقويم اإلدارة االستراتيجية للتأكد من أن العمليات تجري وفق األسس التدقيق

 السليمة لضمان النتائج املخطط لها .

 تيش ي   ( وتدقيق بعدي ) التدقيق االستراتيجي يمثل نظام شامل ملختلف املستويات االستراتيجية ) تدقيق قبلي أو وقائي ، تدقيق تزامني ) تف

 التغذية العكسية ( (.

 . التدقيق االستراتيجي يساعد اإلدارة العليا إلنجاز أهدافها االستراتيجية 

  اتيجية يقوم التدقيق االستراتيجي أوال بطرح أسئلة ) كيف ملاذا متى وأين ومن ( وهي أسئلة تبدو بسيطة ولكن اإلجابة عليها هي التي تحدد استر

 املؤسسة .

 . يقيم استراتيجية املؤسسة الحالية 

 . يسلط الضوء على املخاطر االستراتيجية 

 .يقيم الحاجات بتغيرات املوارد 

  ( تدقيق تشغيلي " اإلدارة اإلشرافية  -تدقيق هيكلي " اإلدارة الوسطى "  -تدقيق قيادي " االدارة العليا "  -للتدقيق االستراتيجي ثالث مستويات

 الدنيا " (.

  التدقيق االستراتيجي على القضايا املهمة والحيوية واملتغيرات األساسية التي تحدد نجاح أو فشل املؤسسةيركز.  

                                                             
 5ص -مرجع سابق  -عبد اللطيف وتركمان   20
21

 382ص -مرجع سابق  -صالح ابراهيم ، وعد حسين   
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 : ينفذ التدقيق االستراتيجي في ثالثة خطوات هي 

 . مراجعة أساسيات االستراتيجية 

 . قياس األداء التنظيمي 

 اتخاذ اإلجراءات التصحيحية 

 التوصيات : .2

 التوصيات التالية:يقترح الباحثان 

 . تكثيف الدورات التدريبية للمدقق لزيادة اكتساب الخبرات 

 االهتمام أكثر بالتدقيق القيادي واالستراتيجي . ملا له اهمية كبرى في تحديدي مسار املؤسسة 

 . على املؤسسات االقتصادية استخدام التقنيات الحديثة لقياس األداء وتنفيذ األهداف 

 اتيجية.التدقيق االستراتيجي لزيادة فعالية وكفاءة أداء املؤسسة واإلدارة االستر  السعي لتنفيذ مهام 

 املراجع:

: املراجع العربية:
ً
 أوال

 33ص  ،استراتيجية املوارد البشرية ، دار الفجر للنشر والتوزيع (2002، )ترجمة عبد الحكيم الخزامي،أشوك شاندا وشلبا توبرا  .1

 ،االدارة االستراتيجية، مفاهيم وعمليات وحاالت دراسية، الطبعة العربية دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان األردن( 2005)الدوري، زكريا مطلك،  .2

 327ص

 18ص  ،كيف تكتب خطة استراتيجية ، قرطبة للنشر والتوزيع ، الرياض(2004)محمد أكرم ،  .طارق محمد ، العدلوني .السويدان .3

 14ص  ،جامعة آل البيت 1تدقيق الحسابات املعاصر، الطبعة (2006)غسان فالح ،  .املطارنة .4

 ( com.بتصرف ) موضوع  30/31( أثر اإلدارة االستراتيجية على كفاءة وفعالية األداء ) دراسة ( السودان ، ص 2010)  ،محمد .بتيدي .5

 ئل للنشر والتوزيع ، عمان دار وا 1التدقيق والرقابة في البنوك الطبعة( 2012) ،خالد أمين .عبد هللا .6

 166ص  ،دار وائل للنشر والتوزيع ، عمان األردن - 4علم تدقيق الحسابات الناحية النظرية والعلمية الطبعة ( 2007) ،خالد أمين . عبد هللا .7

مجلة  ،االقتصادية بوالية سطيفدراسة ميدانية لبعض املؤسسات  -( التدقيق االستراتيجي ودوره في االدارة  االستراتيجية للمؤسسات 2015سكاك مراد، ) .8

 384ص  - 15العلوم االقتصادية وعلوم التسيير العدد 

 4اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية في ظل إعادة الهيكلة، االندماج، مشاركة املخاطر، دار شركة الحريري للطباعة ص (2003) ،عايدة .سيد خطاب .9

الرقابة االستراتيجية وأثرها على زيادة فعالية أداء الوحدات االقتصادية، مجلة جامعة تشرين للدراسات ( 2005)عبد اللطيف، عبد اللطيف تركمان، حنان،  .10

 4،  ص 4، العدد  27والبحوث العلمية ، املجلد 

 املوصل، أصول التدقيق والرقابة الداخلية للمرحلة الثالثة قسم املحاسبة  ،عبد الرزاق .عثمان .11

: املراجع االجنبية:
ً
 ثانيا

[1] Jacques Renard , théorie et pratique de l'audit interne , 6eme édition , édition d'organisation  Paris, 

(2007), pp. 26-27 

[2] P. candau , l'audit social méthodes et techniques pour un management efficace ; vuibert gestion , paris 

(1985), p.50  

[3]  www.mawdo3.com 
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Abstract: This study aims at valuing the role of strategic auditing in the management of the economic 

institution in which it was based on the theoretical rooting of the subject based on the sources of books, 
magazines and previous studies that dealt with the subject. The study concluded with a number of conclusions 

and recommendations. The strategic audit provides the institution with detailed and important answers, And 

strive to implement strategic audit functions to increase the effectiveness and efficiency of the institution's 
performance and strategic management. 
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 23دور استراتيجية التسويق في اكتساب ميزة تنافسية                             

 رياض بوعيس ي

 الجزائر –املركز الجامعي مرسلي عبد هللا طالب دكتوراه
Rb_34@yahoo.com 

 امللخص:
حاجة تلعب االستراتيجية التسويقية في ظل التغيرات والتطورات املتسارعة في بيئة األعمال دورا هامة، حيث أصبحت استراتيجية التسويق اليوم             

ضرورية للمؤسسات االقتصادية وذلك بهدف اكتساب ميزة تنافسية  لضمان بقائها واستمرارها، ومواجهة منافسيها ومتغيرات البيئة الداخلية 

تهدف هذه الورقة البحثية إلى إبراز دور وأهمية استراتيجية التسويق في اكتساب ميزة تنافسية، وذلك من خالل إبراز ومن هذا املنطلق الخارجية. و 

 مختلف جوانب استراتيجية التسويق، وكيف يمكن من خاللها تحقيق امليزة التنافسية.

 االستراتيجية، االستراتيجية التسويقية، امليزة التنافسية. الكلمات املفتاحية:

 :املقدمة
وملة من نظرا للتغير الكبير الحاصل في بيئة األعمال والتطور التكنولوجي الهائل في مختلف امليادين واملجاالت، وتسارع العالم، وما تسببه الع     

ثر فيها املؤسسات تقارب أذواق وثقافات وعادات وتقاليد، إذ اصبح العالم كقرية واحدة يسودها مناخ تنافس ي تتسارع فيه التكنولوجيا واألفكار، وتؤ 

 االقتصادية على بعضها كما تؤثر في أذواق وحاجات ورغبات عمالئها. حيث تسعى هذه املؤسسات إلى إثبات وجودها واستمرارها من خالل تفعيل

مو واالستمرار والربح مختلف األنظمة واألقسام لوضع استراتيجيات تنافسية تمكنها من تحقيق أهداف املؤسسة التي تطمح إليها، والتي تتمثل في الن

 كهدف أساس ي تسعى إليه .

سية إن من أسباب نجاح املؤسسات االقتصادية وتفوقها على منافسيها، هو التحليل املستمر لبيئة األعمال وسعيها الدائم إلى تحقيق ميزة تناف    

 تمكنها من تحقيق الريادة والتفوق على منافسيها.

 ما هو دور استراتيجية التسويق في اكتساب ميزة تنافسية؟  الورقة البحثية في:ومن هذا املنطلق تتبلور مشكلة هذه 

 وملعالجة هذه املشكلة تم تقسيم الدراسة إلى املحاور التالية:

 املحور األول: مدخل لالستراتيجية التسويقية

 املحور الثاني: ماهية امليزة التنافسية

 اكتساب امليزة التنافسيةاملحور الثالث: مساهمة استراتيجية التسويق في 

 املحور األول: مدخل لالستراتيجية التسويقية
ير تمثل االستراتيجية التسويقية العمود الفقري ألي مؤسسة اقتصادية هدفها البقاء واالستمرار والربح في مجال األعمال، لذى تعمل على توف            

 ودراسة املحيط واملنافسة وهذا لتبني استراتيجية قادرة على تحقيق أهدافها.كافة العوامل واألسباب من رأس مال فكري ومادي، 

 
ً
 : مفهوم االستراتيجية التسويقيةأوال

ؤسسات يعتبر مفهوم االستراتيجية من املفاهيم الهامة في الوقت الحاضر، وفي مختلف املجاالت باعتبارها احد اهم الجوانب التي تعتمد عليها امل            

 :اجهة املنافسين والتغيرات البيئة املحيطة. ولقد ظهرت تعاريف متعددة لالستراتيجية التسويقية من طرف املنظمات والباحثين منها ما يليفي مو 

ائنها من عرفت االستراتيجية بأنها: "اتجاه ونظام املؤسسة على املدى الطويل والتي تكيف مواردها مع التغيرات البيئة، وبالخصوص مع أسواقها وزب     

 .24أجل الوفاء بتوقعات املساهمين"

                                                             
23

ّد   
ُ
    اسطنبول/ تركيا -(2018-/ أيلول 20-19م هذا البحث في مؤتمر رفاد الدولي لالقتصاد واألعمال الذي ُعقد بتاريخ )ق
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ارد املتاحة لغرض استخدامها بما يحقق األهداف كما عرفت بأنها: "تحليل الوضع الحالي وتغييره إذا تطلب املوقف، ويتضمن ذلك فرز املو      

 . 25املنتخبة"

ن بيئتها، لقد تم وضع عدة تعاريف لالستراتيجية التسويقية كما يمكن وضع تعريف شامل فنقول بأنها:" تصور املؤسسة عن العالقة املتوقعة بينها وبي     

دى البعيد والحد الذي يجب أن تذهب إليه املؤسسة من ناحية تحديد أهداف حيث يوضح هذا التصور نوع العمليات التي يجب القيام بها على امل

مكانيات املؤسسة على املدى الطويل وتحديد أنشطتها الحالية واملحتملة مستقبال، والنشاطات والتوجهات التي تساعد على تحقيق األهداف في ظل اإل 

 .26املتاحة للمؤسسة للتكيف مع البيئة التي تشتغل بها"

 ثاني
ً
 : االستراتيجيات األساسية لبورترا

 تعد استراتيجيات بورتر األساسية ضرورية لكل مؤسسة تبحث عن ميزة تنافسية تميزها عن باقي املنافسين، كما تضمن لها البقاء واالستمرار              

 وتحقيق أهدافها الحالية املستقبلية.

 استراتيجية قيادة التكلفة:  .1

ألنشطة تعرف هذه االستراتيجية بأنها " قدرة املنظمة لإلنتاج بأقل التكاليف لو تم مقارنتها بمنافسيها وذلك من خالل تحسين اإلنتاجية وحذف ا              

 غير الضرورية والرقابة املحكمة على عناصر التكاليف".

بأقل تكلفة مقارنة مع املنافسين، أي أن استراتيجية قيادة التكلفة تهدف إلى  وتقوم هذه االستراتيجية على قدرة املنظمة على تقديم منتجاتها وخدماتها     

ف خفض خفض الكلف إلى ادنى حد ممكن دون املساس بجودة املنتج وهذا ما يتطلب تحليل التكاليف تحليال استراتيجيا للتوصل إلى ميزة تنافسية بهد

 استراتيجيا.سعر املنتج للتوصل إلى مستوى الكلف التي تميز املؤسسة 

اتها وبذلك فإن املنظمة ومن خالل هذه االستراتيجية تتخذ السعر كميزة تنافسية ضد املنافسين، إذ تعمل على تحديد أسعار لبيع منتجاتها وخدم     

اتيجية تهدف إلى زيادة قيمة اقل من أسعار املنافسين وتحقيق اكبر األرباح وهي بذلك تستطيع إن تحقق قيمة للزبون وبالتالي كسب رضاه، فهذه االستر 

 .27للزبون عن طريق تخفيض تضحيته، حيث إن سعي املؤسسة ال نتاج األقل تكلفة يعد مدخال تنافسيا فاعال ومؤثرا في األسواق

 استراتيجية التميز:  .2

ق، ويتوقف ذلك على ما يتم إشباعه لدى الزبائن تبني هذه االستراتيجية على فكرة تميز منتجات املؤسسة عن باقي املنتجات املعروضة في السو              

لكي بشكل مختلف عما يشبعه املنافسون ليتناسب مع حاجاتهم ورغباتهم، خصوصا أولئك الذين يهتم بالتميز والجودة أكثر من اهتمامهم بالسعر، و 

ألقل صعب التقليد، كما يجب أن يكون الزبون مقدرا لهذا يكون هناك تميز يجب أن يكون املنتج املميز غير قابل للتقليد من طرف املنافسين أو على ا

، ونواحي التميز التميز وعلى استعداد أن يدفع ثمنه، باإلضافة إلى وضوح التميز من خالل املنفعة التي تعود على الزبون من وراء استهالك املنتج املميز

العالية، انخفاض تكلفة الصيانة، سهولة استخدام والحصول على املنتج، عديدة وال يمكن حصرها نظرا لتعدد رغبات وحاجات املستهلك، فالجودة 

ية في وتسهيالت الدفع، ودقة مواعيد التسليم، وطول عمر املنتج، كلها خصائص ومقاييس يمكن أن تتخذها املؤسسة سبيال للتميز، والصعوبة األساس

ار الجديدة خاصة املعتمدة على تطور التكنولوجي، لذلك تتطلب هذه االستراتيجية اتباع هذه االستراتيجية هي إن املنافسين سرعان ما يقلدون األفك

 وجود بعض الشروط منها:

 .إن يقدر املستهلك قيمة االختالف في املنتج ودرجة تميزه عن غيره من املنتجات 

 28وجود عدد كبير من املنافسين. 

 استراتيجية التركيز:  .3

على  تهدف هذه االستراتيجية إلى املوقع الجيد داخل الصناعة وبناء ميزة تنافسية من خالل تركيز نشاطاتها على مجموعة من الزبائن معينة، أو             

صص في مستوى سوق جغرافي معين، أو التركيز على استخدامات وخصائص معينة للمنتج. وكثيرا ما يلجأ إليها عندما ال يحاول أي من املنافسين التخ

                                                                                                                                                                                                             
لنيل شهادة املاجستير في العلوم االقتصادية تخصص اقتصاد صناعي، جامعة محمد مذكرة مقدمة عمر تيمجغدين، دور استراتيجية التنويع في تحسين أداء املؤسسة الصناعية،  -24

 .8، ص2013-2012خيضر، بسكرة، الجزائر، 
 .2007، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  1طاهر محسن منصور الغالبي، وائل محمد صبحي إدريس، اإلدارة االستراتيجية، ط -25
 .8، ص 2011بلحيمر إبراهيم، التسويق االستراتيجي، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، يحه عيس ى، لعالوي عمر،  -26
27
، العراق، 21، العدد 7تصادية، املجلد معاذ خلف إبراهيم الجنابي، الدور االستراتيجي لتقنية التكلفة املستهدفة في تحقيق قيادة التكلفة، مجلة تكريت للعلوم اإلدارية واالق -

 .177ص  ،2011
، ص 2013، الجزائر، 10، العدد مزوغ عادل، دراسة نقدية الستراتيجيات بورتر التنافسية، مجلة  األكاديمية للدراسات االجتماعية واإلنسانية جامعة حسيبة بن بوعلي شلف -28

49. 
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ة، نفس القطاع السوقي املستهدف، وكذا في القطاعات األكثر جاذبية عندما تتفاوت قطاعات الصناعة بشكل كبير في حجم والنمو ومعدالت الربحي

 وتنوع استخدامات املنتج.

من الواضح إذا، أن املبدأ األساس ي لهذه االستراتيجية هو التخصص في خدمة جانب معين من السوق، وليس السوق ككل ومحاولة التفوق على      

 املنافسين من الجانب الذي يكون فيه أداء املؤسسة أكثر فعالية وكفاءة منه في كامل السوق.

ى مستويين، كالهما يركزان على فوارق القيمة التي تخلقها املؤسسة لزبائنها ما بين األجزاء املستهدفة من وكنتيجة لذلك تتحقق امليزة التنافسية عل     

التكاليف  قبل املؤسسة وباقي أجزاء الصناعة، املستوى األول يتعلق بتحقيق ميزة التكاليف األدنى الناجمة عن تركيز النشاط بشكل يتحقق معه تدنية

تكلفة إلى ادنى حد ممكن، والثاني تميز املنتج ضمن األجزاء املستهدفة بشكل أفضل تستثمر فيه عوامل تفرد املنتجات بما عن طريق عوامل تطوير ال

 .29يتناسب مع هذا التركيز

 املحور الثاني: ماهية امليزة التنافسية
 تعتبر امليزة التنافسية هدف استراتيجي تسعى لتحقيقه مختلف املؤسسات في ظل التحديات التنافسية الراهنة:  

 
ً
 : مفهوم امليزة التنافسيةأوال

لالقتصاد، معتبرا أن يعتبر ميكل بورتر أول من وضع نظرية امليزة التنافسية، فقد صمم لها نموذجا لقياسها يستند على املتغيرات الجزئية             

 التنافس إنما يتم بين املؤسسات نفسها.

أن تأخذ ولقد عرف ميكل بورتر امليزة التنافسية للمؤسسة على أنها:" تنشأ أساسا من قيمة التي تستطيع مؤسسة ما أن تخلقها لزبائنها بحيث يمكن      

 .30منافع متفردة في املنتج تعوض بشكل واسع الزيادة السعرية املفروضة" شكل أسعار أقل نسبة ألسعار املنافسين بمنافع متساوية، أو بتقديم

 
ً
 : أنواع امليزة التنافسيةثانيا

 يوجد عدة أنواع للميزة التنافسية وهي:     

الحالة  ميزة التكلفة األقل: وتعني قدرة املنظمة على عرض منتجاتها بتكلفة أقل من منافسيها، وهو ما يؤدي إلى تحقيق عوائد أكبر، ويجب في هذه  .1

 فهم وتحديد األنشطة الحرجة في سلسلة القيمة والتي تمثل مصادر هامة مليزة التكلفة.

عرض منتجات ذات خصائص متميزة ومنفردة، مما يجعلها ذات قيمة أكبر من نظيراتها من املنتجات ميزة تمييز املنتج: وتعني قدرة املنظمة على   .2

الل من جهة نظر املستهلك) الجودة، الخصائص، االستعمال، خدمة ما بعد البيع(، وفي هذه الحالة يجب فهم املصادر املحتملة مليز املنتج من خ

 أنشطة سلسلة القيمة.

تكلفة أقل: وتجمع هذه امليزة بين امليزتين السابقتين، حيث يتعين على املؤسسة في هذه الحالة عرض منتجاتها املختلفة ميزة تمييز املنتج وب  .3

ضة واملتفردة عن منتجات املنافسين إلشباع الحاجات ذاتها للمجموعات االستهالكية، وفي وقت ذاته بأسعار منخفضة ناتجة عن التكاليف املنخف

 .31لتلك املنتجات

 ثا
ً
 : أهمية امليزة التنافسيةلثا

 تحقيق ما يلي:يعتبر إيجاد امليزة التنافسية باملقارنة مع ما يقدمه املنافسون جوهر االستراتيجية التسويقية، وذلك الن امليزة التنافسية تساهم في      

  األسواق املستهدفة.تحقيق قوة سوقية من خالل سيطرة الحصة السوقية للسلع أو العالمات التي تطرحها في 

 .تطوير سلع أو خدمات جديدة 

 .إيجاد أسواق متخصصة و جديدة 

 .إيجاد منافذ توزيع جديدة 

 .إيجاد وتطوير تكنولوجيا جديدة تؤدي إلى تخفيض التكاليف للسلعة أو العالمة التجارية 

 .إيجاد مواد خام جديدة 

                                                             
الدولي حول األداء املتميز للمنظمات والحكومات، كلية الحقوق والعلوم االقتصادية،  احمد باللي، استراتيجية التنافس كأساس مليزة تنافسية مستدامة، مداخلة في املؤتمر العلمي -29

 .468، ص 2005مارس  9-8ورقلة، الجزائر، 
30- Michel Porter, L'avantage concurrentiel comment devancer ses concurrents et maintenir son avance, Dunod, Paris, 1999, p 08. 

 .200-199، ص 2010، جامعة سطيف، 10دالل، مدخل تحقيق املزايا التنافسية ملنظمات األعمال في ظل محيط حركي، مجلة العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، العدد عظيمي  -31
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 32تطوير مراكز مالية قوية للمنظمة. 

 استراتيجية التسويق في اكتساب امليزة التنافسيةاملحور الثالث: مساهمة 
تعد إن فاعلية االستراتيجية في تحقيق أهداف املؤسسة ترجع إلى فهم املؤسسة طريقة التنافس والبيئة املحيطة وما لها من موارد داخلية، إذ        

 الربحية وغيرها.االستراتيجية التسويقية أساسا لتحقيق امليزة التنافسية ملختلف املؤسسات 

 
ً
 : االستراتيجيات العامة للتنافس وتحقيق امليزة التنافسيةأوال

تستند على  تساهم االستراتيجيات العامة التنافسية في تحقيق امليزة التنافسية للمؤسسة، حيث أن تبني استراتيجية تدنية التكاليف أو التركيز التي      

كاليف، أما تبني استراتيجية التميز واستراتيجية التركيز املعتمدة على تمايز املنتج تساهم في خلق ميزة للمؤسسة. التكلفة تساهم في خلق ميزة القيادة بالت

، طبيعة كما يرجع ذلك إلى العديد من املعطيات والظروف التي تؤدي باملؤسسة إلى االختيار بين هذه االستراتيجيات، كأهداف املؤسسة، إمكانياتها

 .33طبيعة املنافسةالسوق املستهدف، 

 مع املحافظة على جودة مقبولة باإلضافة إلى تطوير املنتج بما ال يتعارض مع سياسة تقليل التكلفة استراتيجية تقليل التكلفة:  .1

 بتقديم منتجات فريدة مع محاولة تقليل التكلفة بما ال يتعارض مع سياسة التفرد والتميز استراتيجية التميز:  .2

 على شريحة أو شرائح محددة بما يمكن من تقديم خدمة متميزة لها من حيث الجودة أو السعر أو االثنين معا. استراتيجية التركيز:  .3

 ماذا نستفيد من ذلك؟

 نعرف كيف نوظفها وأن نبحث في القدرات واملوارد التي نملكها أو التي يمكن أن نبنيها أو نشتريها حتى  نحرص على وجود ميزة تنافسية البد أن

 للحصول على ميزة تنافسية

 أطول فترة ممكنة وأن نخلق ميزات أخرى تحل محل امليزات التي قاربت على فقدان التأثير نحرص على استمرارية امليزة التنافسية يجب أن 

  ية لآلخرينلخلق فرص تنافسية أو على األقل ملواجهة امليزة التنافس استغالل التغيرات الخارجية البد أن نحاول 

 الحالية واملستقبلية زيادة قدراتنا ومواردنا املرتبطة بامليزة التنافسية البد أن نركز جهدنا على 

 34التي نتبعها من االستراتيجيات الرئيسية الثالث كاتجاه عام حتى نستطيع استغالل املوارد والقدرات لتحقيقيه تحديد االستراتيجية البد من. 

 
ً
 االستراتيجية التسويقية للحصول على امليزة التنافسية:: محددات ثانيا

 حتى تستطيع املؤسسات تطبيق االستراتيجيات التسويقية بشكل فعال وبما يعطيها مزايا تنافسية يجب توفر عدة أمور أهمها:       

  االستراتيجية للتسويق.وجود كادر تسويقي مؤهل ذي درجة عالية من الكفاءة، يقوم بتطبيق سليم ألسس اإلدارة 

 .تطبيق مراحل التخطيط االستراتيجي التسويقي بما يتناسب مع بيئة املؤسسة الداخلية والخارجية 

 إلضافة إلى التحليل الدقيق لبيئة املؤسسة الداخلية الخارجية وخاصة البيئة التنافسية ملعرفة االستراتيجيات التسويقية التي يتبعها املنافسون با

 واق وحاجات ورغبات العمالء.دراسة األس

 .ضرورة توفر إمكانيات وموارد بجميع أنواعها، بحيث ال يشكل حجم املوارد حاجزا أمام تطبيق االستراتيجيات التسويقية 

  وجود نظام حوافز يجعل املوظفين يشعرون باألمان والعدالة، ويحفزهم على العمل بإخالص وجدية، وتقديم كل ما لديهم في سبيل تحقيق

 أهداف املؤسسة.

يتم من وبمعنى أخر تمثل االستراتيجيات التسويقية أساس امليزة التنافسية، وان استخدام هذه االستراتيجيات التسويقية لخلق امليزة التنافسية      

 خالل معرفة ركائز أساسية وهي:

 .مكان التنافس: أي تحديد السوق 

 .كيفية التنافس: أي وسيلة التنافس 

                                                             
 .185، ص 2009، الكوفة، العراق، 13، العدد 2احمد حسن جالب، املزايا التنافسية للمنتجات في السوق العراقية، مجلة الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية، مجلد   -32
مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستير في علوم التسيير تخصص إدارة بن جدو بن علية، االستراتيجيات التنافسية ودورها في تحقيق امليزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية،   -33

 .91، ص2015-2014أعمال، جامعة امحمد بوقرة، بومرداس، الجزائر، 
 /https://samehar.wordpress.com/2006/06/25/a625 مدونة اإلدارة والهندسة الصناعية على الرابط التالي:  -34

 .12.20على الساعة  18/07/2018
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  التنافس: أي توقيت الدخول إلى السوق.توقيت 

 حيث يعتمد تحقيق امليزة التنافسية على معرفة أي سوق سوف ندخله، ومتى سوف يتم الدخول إليه، وماهي الوسائل والسبل التي سوف نستخدمها      

صحيح واألهداف االستراتيجية ومن ثم صياغة للحصول على هذا السوق، أي من خالل اتباع مراحل التخطيط االستراتيجي التي تحجج لنا املوقف ال

 .35االستراتيجيات التسويقية املناسبة للحصول على امليزة التنافسية

 :الخاتمة
ت لقد أدت املنافسة املتزايدة في مجال األعمال إلى سعي املؤسسات بما تملك من مجهودات وموارد، وتفعيل مختلف الوظائف ونظم جمع البيانا         

ق أهداف واملعلومات الضرورية عن البيئة الداخلية والخارجية واملنافسين وما لهم من نقاط قوة وضعف، وهذا الستحداث استراتيجية قادرة على تحقي

 املؤسسة، من خالل الوصول إلى ميزة تنافسية تواجه بها منافسيها.

 وعلى ضوء ما سبق يمكن  استنتاج

اب ميزة تنافسية قادرة على تحقيق أهدافها من استمرار وربح وريادة، ال يرجع بالضرورة إلى النهج الذي تسير عليه أن سعي أي مؤسسة الكتس           

عيها لالبتكار منذ دخولها إلى مجال األعمال، وإنما يرجع إلى تفعيل مختلف الوظائف والتتبع األني ألخبار السوق واملنافسين الحاليين واملحتملين، وس

 اإلضافة إلى التحسين املستمر ألدائها ومراقبة مدى فاعلية وتطبيق االستراتيجية املنتهجة.والتطوير، ب
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Abstract:     The marketing strategy plays a very important role in light of the changes and rapid changes in the business 

environment. It has become a necessity today for economic institutions in order to acquire a competitive advantage and 

this to ensure its survival and continuation and to face its competiteurs and the changes that affect the internal and 

external environment. 

     And from that, this research paper aims to show the role and importance of the marketing strategy in the acquisition of 

a competitive advantage and that by highlighting the different aspects of the marketing strategy and how to have a 

competitive advantage. 
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املحاسبي اإللكتروني في تحسين جودة التقارير املالية وتقليص فجوة عدم تماثل دور اإلفصاح 
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 األردن –جامعة إربد االهلية   –كلية العلوم اإلدارية واملالية  –قسم املحاسبة أستاذ مساعد في 
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 :امللخص
من خالل توضيح طبيعة اإلفصاح املحاسبي اإللكتروني ومراحل ، وذلك تهدف هذه الدراسة الى توضيح مفهوم اإلفصاح املحاسبي اإللكتروني

بهدف مساعدة مستخدمي  فجوة عدم تماثل املعلومات في بيئة األعمال األردنية، تطوره ومقوماته، ودوره في تحسين جودة التقارير املالية وتقليص

وتم واعتمد الباحث كل من املنهج الوصفي التحليلي واملنهج االستقرائي واالستنباطي لتحقيق هدف الدراسة،  التقارير املالية في اتخاذ قرارات رشيدة.

استقصاء اراء عينة من املحللون املاليون في شركات الوساطة املالية. وتم استخدام املتوسطات  اجراء دراسة ميدانية في البيئة األردنية من خالل 

وأظهرت  لدراسة.( الختبار الفرضيات ولتحقيق هدف اOne Sample T-Testواختبار )، (.sig)الحسابية واالنحرافات املعيارية، والقيمة االحتمالية 

وجود دور ذو داللة إحصائية وكذلك وجود دور ذو داللة إحصائية لإلفصاح املحاسبي اإللكتروني في تحسين جودة التقارير املالية، نتائج الدراسة 

 .لإلفصاح املحاسبي اإللكتروني في تقليص فجوة عدم تماثل املعلومات في بيئة األعمال األردنية

 .إلفصاح املحاسبي اإللكتروني، جودة التقارير املالية، عدم تماثل املعلوماتا  الكلمات املفتاحية:

 

  املقدمة :
واجهت مهنة املحاسبة في تطبيقها لوظيفة اإلفصاح تحديات كبيرة عند اختيار األساس املناسب لإلفصاح املحاسبي، وتحديد طريقة اإلفصاح 

 املعلومات لتساعدهم على اتخاذ القرار السليم. ومع تزايد النمو املحاسبية، وتلبية حاجات مستخدمياألكثر مالءمة لتوفير املصداقية للمعلومات 

ات االقتصادي في السوق العالمي بشكل كبير، والتقدم التكنولوجي، وانتشار الشركات متعددة الجنسيات، وعوملة أسواق رأس املال، وظهور تقني

 لتوفيره معلومات مفيدة وموثوقة ملستخدمي املعلومات حول جديدة في تداول األوراق املالية في أس
ً
واق املال العاملية، تعززت أهمية اإلفصاح نظرا

األخيرة بموضوع مركزها املالي، وأداء أعمالها ومساعدة مستخدمي التقارير املالية في اتخاذ القرارت الرشيدة، وفى سبيل ذلك زاد االهتمام فى السنوات 

، و زاد مستوى اإلفصاح الذى تقدمه املنشات داخل تقاريرها املالية. لذلك فإن مستوى اإلفصاح عن املعلومات فى التقارير املالية الشفافية واإلفصاح

 فى تحسين جودة التقارير املالية، وبالتالى تحسين جودة قراراتهم املتعلقة بتلك الشركات ، وتقليص فجوة عدم تماثل 
ً
 حيويا

ً
مما  املعلومات يلعب دورا

 (. 2015؛ الشعار واخرون، 2017؛ عبدالقادر، Binh, 2012يساعد أصحاب املصالح على تقييم أداء الشركة بشكل موضوعي )

 ويعد اإلفصاح اإللكتروني من أهم االستخدامات املتطورة لالنترنت، فقد أدى ذلك الى احداث تغير جوهري في بيئة التقرير التي تعتمد على

يقة اإلفصاح التقليدية عن طريق األوراق تسنغرق وقتا طويال لتوفيرها وتوصيلها الى أصحاب املصالح. ونظرا للمزايا العديدة التي االنترنت، وأصبحت طر 

ورة، وبناء تعود على الشركات من النشر واالفصاح اإللكتروني للمعلومات املحاسبية، فقد أدى ذلك إلى تبني  العديد من الشركات  هذه التقنية املتط

فة تذكر، مواقع لها على شبكة االنترنت، تتضمن حجم هائل من املعلومات املالية وغير املالية عن الشركة والتي يمكت تحديث عند الحاجة وبدوت تكل

 (.2008؛ عفيف، 2013وبالتالي تسهيل محمة االتصال السهل واملباشر مع أصحاب املصالح وفي اي وقت )غنيم، 

 ملستوى نجاح الشركة، فكلما زاد مستوى اإلفصاح عن هذه املعلومات اظهر لذلك فإن اإلفصاح عن املع 
ً
لومات املالية وغير املالية يعتبر مؤشرا

ل انطباع إيجابيا عن كفاءة وفاعلية أداء الشركة لدى أصحاب املصالح، مما سيؤدي إلى تحسين جودة التقارير املالية وتقليص فجوة عدم تماث
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ذلك من املمكن أن ارتفاع مستوى اإلفصاح عن املعلومات املالية ُيمكن أن ُتمثل عنصر تعقيد وتشويش ألصحاب املصالح املعلومات ، وبالعكس من 

إال أن نتائج  راساتعند اتخاذ قراراتهم في االعتماد على التقارير املالية. لذا نال هذا املوضع باالهتمام من قبل الباحثين وتم دراسته في العديد من الد

 أظهرت بعض الدراسات وجود عالقة إيجابية بينهما وأخرى اشارت إلى عدم وجود عالقة بينهما، ومن ثم تلك ا
ُ
لدراسات ما زالت موضع تناقض، حيث

ية ر املالفإن هناك فجوة علي املستوى النظري والتطبيقي، لذلك جاءت هذه الدراسة لقياس دور اإلفصاح املحاسبي اإللكتروني في تحسين جودة التقاري

 وتقليص فجوة عدم تماثل املعلومات في بيئة األعمال األردنية.

 مشكلة البحث:
ل ، أحدثت التطورات االقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية التي شهدها العالم في نهاية القرن العشرين آثارا هامـة علـى أنشـطة منشـآت األعمـا

تـاج وتوصـيل املعلومـات املحاسـبية بـين منتجـي ومسـتخدمي املعلومـات املحاسـبية. فقـد أسـفرت فقد كان للتطورات اإللكترونيـة أثـرا كبيـرا علـى عمليـات إن

املحاسبية التطورات التكنولوجية في مجاالت الحاسبات واالتصاالت وظهور شبكة اإلنترنت عن توافر إمكانات هائلة تتيح حفظ ونشر وتوزيع املعلومات 

 (. 2016ان في العالم )إسماعيل، فورا، وإتاحتها لكافة املستخدمين في أي مك

لية في ويعتبر تحسين جودة التقارير املالية والتقليل من عدم تماثل املعلومات املحاسبية من أهم املشكالت األساسية التي تواجه أالسواق املا

ل حيازة ضوء انفصال امللكية عن اإلدارة ووفقا لنظرية الوكالة، مما يودي الى تعارض في املصالح بين املتعاملين في هذه األسواق، وذلك من خال

السليمة مستثمرون معلومات خاصة عن الشركة  بينما يوجد مستثمرون آخرون لم تصل إليهم هذه املعلومات، مما يؤثر على قدرتهم في اتخاذ قراراتهم 

عارضة املصالح وصعوبة وفي الوقت املناسب. لذا ال بد من السعي لوسيلة للحد من هذه املشكلة وذلك في ظل عدم القدرة على التنسيق بين األطراف املت

هم األدوات تحييد وسطاء املعلومات املالية بشكل كامل من ناحية أخرى. وبالتالي فإن التوسع في اإلفصاح املحاسبي اإللكتروني وزيادة فعاليته من أ

للبحث في دور اإلفصاح املحاسبي جاءت هذه الدراسة املقترحة لتحسين جودة التقارير املالية وللحد من عدم تماثل املعلومات املحاسبية.لذلك 

ويمكن تحقيق الغرض من الدراسة من خالل اإللكتروني في تحسين جودة التقارير املالية وتقليص فجوة عدم تماثل املعلومات في بيئة األعمال األردنية. 

  -اإلجابة على التساؤالت اآلتية:

 قارير املالية في بيئة األعمال األردنية؟ هل يوجد دور لإلفصاح املحاسبي اإللكتروني في تحسين جودة الت .1

  هل يوجد دور لإلفصاح املحاسبي اإللكتروني في تقليص فجوة عدم تماثل املعلومات في بيئة األعمال األردنية؟ .2
 أهداف البحث:

وتقلـيص فجـوة عـدم تماثـل املعلومـات دور اإلفصاح املحاسبي اإللكتروني فـي تحسـين جـودة التقـارير املاليـة يتمثل الهدف من هذا البحث في قياس 

  -. ويمكن تحقيق هذا الهدف من خالل األهداف التالية:في بيئة األعمال األردنية

 التعرف على مفهوم اإلفصاح املحاسبي اإللكتروني، واهميته .1

 التعرف على مفهوم جودة التقارير املالية .2

 التعرف على مفهوم ظاهرة عدم تماثل املعلومات  .3

 ور اإلفصاح املحاسبي اإللكتروني في تحسين جودة التقارير املالية في بيئة األعمال األردنيةالتعرف على د .4

 التعرف على دور اإلفصاح املحاسبي اإللكتروني في تقليص فجوة عدم تماثل املعلومات في بيئة األعمال األردنية .5

 لبحث: يمكن تقسيم أهمية البحث إلى:ا أهمية

  ي تحسين األهمية العلمية: تكمن األهمية العلمية في توفير دليل ميدانى علي أهمية اإلفصاح املحاسبي اإللكتروني وما لها من تأثير في كال من ف

البحث في جودة التقارير املالية وتقليص فجوة عدم تماثل املعلومات في بيئة األعمال األردنية، حيث هناك قلة في الدراسات التي تناولت مشكلة 

 بيئة األعمال األردنية.  

  القوائم األهمية العملية: تكمن أهمية البحث في الدور الذي يقوم به اإلفصاح املحاسبي اإللكتروني للمعلومات املحاسبية في تنظيم عملية إعداد

تماثل املعلومات املحاسبية في السوق ، مما يساهم املالية والتقارير وما تلعبه من دورا هاما في  تحسين جودة التقارير املالية وتقليص فجوة عدم 

في تزويد مستخدمي املعلومات املحاسبية من مستثمرين وغيرهم بمعلومات مفيدة إلتخاذ القرارت االقتصادية الرشيدة، األمر الذي سينعكس 

 على مستوى كفاءة السوق.
ً
 إيجابا

 منهج البحث:

  من الدراسات ذات الصلة واملراجع العلمية التي تناولت املنهج االستقرائي: تم استخدام املنهج 
ً
االستقرائي وذلك من خالل دراسة وتحليل عددا

 لتحليلها للتوصل إلى النقاط التي يمكن االستناد عليها في موضوع ا
ً
 .لبحثموضوع البحث أو أحد جوانبه، وكذلك املؤتمرات العلمية، وذلك سعيا
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 ذا املنهج بهدف توضيح النتائج املترتبة على اختبار فرضيات الدراسة وذلك من خالل القيام بدارسة ميدانية على املنهج االستنباطي: تم استخدام ه

 ن.فئتة من الفئات املستفيدة من التقارير املالية للشركات املسجلة ببورصة وهم املحللين املاليين بشركات الوساطة املالية فى بورصة عما

  

 فرضيات البحث:

 هداف البحث ولالجابة عن أسئلة البحث أعاله، تم صياغة فرضيات البحث على النحو األتي:ولتحقيق أ

 ال يوجد دور  ذو داللة إحصائية لإلفصاح املحاسبي اإللكتروني في تحسين جودة التقارير املالية في بيئة األعمال األردنية؟   -الفرضية األولى:

 ال يوجد دور  ذو داللة إحصائية لإلفصاح املحاسبي اإللكتروني في تقليص فجوة عدم تماثل املعلومات في بيئة األعمال األردنية ؟   -الفرضية الثانية:

 الدراسات السابقة.

  ،ء سوق رأس املال الفلسطيني في ( إلى التعرف على أثر اإلفصاح اإللكتروني للمعلومات املالية على كفا2018هدفت دراسة )رشوان و أبو رحمة

لكتروني من ضوء املعايير الدولية للتقارير املالية، وأعتمد الباحثان على املنهج الوصفي التحليلي،  وتوصلت الدراسة الى أن استخدام اإلفصاح اإل

 من قبل املستثمرين، مما 
ً
ساهم في زيادة حجم االستثمار في الشركات قبل الشركات املدرجة في بورصة فلسطين جعل التقارير املالية أكثر فهما

 املدرجة في بورصة فلسطين. 

  ( وهدفت دراسة(Benboualia and  Berberib , 2018  إلى تسليط الضوء على دور االفصاح املحاسبي اإللكتروني باستخدام لفةXBRL  في

املالية وشفافيتها ونزاهتها. ولتحقيق هدف الدراسة تم اجراء  دراسة تنشيط وكفاءة سوق األوراق املالية، وانعكاس ذلك زيادة جودة التقارير 

" )ماليزيا ،جنوب افريقيا ورومانيا وعمان ...(. لقياس العالقة XBRLاستبيان على بعض املمارسين في الدول التي طبقت لغة " 50ميدانية وتم توزيع 

ق األوراق املالية. وتوصلت الدراسة الى وجود عالقة إيجابية بين استخدام لفة " ونوعية املعلومات املالية، وبالتالي كفاءة سو XBRLبين لغة"

XBRL  .وكال من جودة التقارير املالية وكفاءة سوق األوراق املالية، مما يعزز جودة القرارات املتخذة 

  ،صاح عن طريق النشر اإللكتروني للتقارير ( فهدفت الى التعرف على مدى ادراك القطاع املصرفي ألهمية االف2017أما دراسة )محسن واخرون

استبانة على عينة البحث. وتم  30املالية من خالل التطرق الى تطور مفهوم وتقنيات اإلفصاح في االدب املحاسبي. وقد قام الباحثون بتوزيع  

من اجل الوصول الى  T-Test لحسابي واختبار استخدام املنهج الوصفي التحليلي من خالل دراسة املحتوى والنسب املئوية والتكرارات واملتوسط ا

ير النتائج. وقد توصل البحث الى عدم وجود ادراك لدى املصارف العاملة في محافظة اربيل ألهمية اإلفصاح عن طريق النشر اإللكتروني للتقار 

جع السباب قلة الخبرة والتدريب والسباب تتعلق املالية و أن عدم اتباع نظام اإلفصاح عن طريق النشر اإللكتروني في البنوك بمحافظة اربيل ير 

 .بادارة املصرف في عدم وجود سياسات واضحة

  ،( الى التعرف على أثر استخدام لغة التقاریر2017بينما هدفت دراسة ) رشوان و أبو مصطفى(XBRL) اإللكتروني على جودة  كأداة لإلفصاح

، وتم استخدمم االستبانة كأداة للبحث،  ، وأعتمد الباحث على املنھج الوصفي التحلیلي(IFRS)التقاریر املالیة في ظل معایير املحاسبة الدولیة 

لغ حيث وزعت على عینة البحث املكونة من املدراء املالیين ورؤساء األقسام واملحاسبين العاملين بالشركات املدرجة في بورصة فلسطين والبا

، مما أدى إلى (XBRL)ى أن اإلفصاح وفق معایير املحاسبة الدولیة یعزز استخدام لغة وتوصلت الدراسة ال .( موظف وموظفة 86عددھم ) 

 .تحسين الخصائص النوعیة لجودة املعلومات املحاسبیة التي تحتويها التقاریر املالیة

 ،املالية وأثر هذا التطبيق على  ( الى معرفة مدى تطبيق البنوك التجارية األردنية لإلفصاح اإللكتروني عن قوائمها2017وسعت دراسة )الزعبي

 اجباريا  52كفاءة بورصة عمان. ولتحقيق هدف الدراسة تم االعتماد على موشر لقياس مدى تطبيق اإلفصاح اإللكتروني يحتوي على 
ً
بندا

دام تحليل املحتوى واختياريا من خالل توزيعها على سبعة مجموعات، كما تم قياس كفاءة السوق املالي من خالل أربعة موشرات، وتم استخ

% من موشر اإلفصاح اإللكتروني، 72.3م. توصلت الدراسة الى ان البنوك تطبق ما نسبته 2015 – 2010للنوك التجالرية األردنية خالل الفترة 

 واظهرت الدراسة الى وجود أثر لتطبيق االفصاخ اإللكتروني على كفاة بورصة عمان.

  ،( إلى2016بينما هدفت دراسة )إسماعيل ( وضع إطار مقترح لتطبيق لغة تقارير األعمال املوسعةXBRL في بيئة األعمال املصرية، بما يفيد في )

الية. تحقيق األهداف األساسية للمعلومات املحاسبية، والتي تتمثل في رفع مستوى الشفافية والحد من عدم تماثل املعلومات في سوق األوراق امل

( في XBRLوتوصلت الدراسة الى ان استخدام لغة )امليدانية باستخدام قائمة االستقصاء كأداة بحث، وقد استخدم الباحث منهج الدراسة 

ة والحد توصيل املعلومات املحاسبية يحقق العديد من املنافع لكافة األطراف املهتمة باملعلومات املحاسبية منها وأهمها زيادة مستويات الشفافي

 من عدم تماثل املعلومات املحاسبية.

  ،في الشركات املساهمة 2016وهدفت دراسة )العربيد وقرطالي 
ً
( لدراسة العالقة بين نوعية املعلومات وأسلوب عرضها املفصح عنه الكترونيا

الية وتم االعتماد على استبيان وجه إلى شركات الوساطة املالية في االسواق امل  .املدرجة في أسواق املال العربية، ومنفعة املعمومات املحاسبية
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العربية لكونها أحد املستفيدين من االفصاح املحاسبي اإللكتروني، وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة ايجابية بين أسلوب عرض ونوعية 

 املعلومات على االنترنت في الشركات املساهمة ومنفعة املعلومات املحاسبية.

 ( 2015أحمد، وهدفت دراسة )ر املالية املوسعة إلى توضيح أثر استخدام لغة التقاريXBRL  على جودة كال من املعلومات املحاسبية املنشورة

، واإلفصاح املحاسبي اإللكتروني، األمر الذي سيؤدي إلى جودة التقارير املالية اإللكترونية كآلية رئيسية لتحسين كفاءة سو 
ً
ق األورأق إلكترونيا

 من اآلليات األخرى. وتو 
ً
 من اآلليات املالية املصرية إلى جانب عددا

ً
صلت نتائج الدراسة إلى إن استخدام لغة التقارير املالية املوسعة سيدعم عددا

الحصول  التي يمكنها تحسين كفاءة أسواق األوراق املالية ومن أهمها زيادة جودة التقارير املالية وخاصة اإللكترونية، كما تعتبر من أهم مصادر

 األوراق املالية بسبب سهولة وصول املستثمرين إليها.  على املعلومات املحاسبية الالزمة لتسعير

 ( وسعت دراسةMomany et al.,2014.إلى بيان وضع التقارير املالية على اإلنترنت من قبل الشركات العاملة في اقتصاد ناش ئ، وهو األردن  ) 

( للسنة املالية املنتهية ASEان لألوراق املالية )شركة مدرجة في السوق األول لبورصة عم 127تم باستطالع ولتحقيق أهداف هذه الدراسة 

( شركة تعرض قوائمها املالية 87من  44% أي )51%( تمتلك مواقع على شبكة اإلنترنت، 69شركة أردنية ) 87وأظهرت النتائج أن  .2008/2009

عها على شبكة اإلنترنت. كما توصلت الدراسة الى %( تنشر جميع معلوماتها املالية على مواق73شركة )حوالي  44من أصل  32على مواقعها، وأن 

 أن شكل اإلفصاح عن املعلومات املالية وغير املالية للشركات يختلف عن شكل املعلومات التي تنشرها بورصة عمان على موقعها الخاص.

   أما دراسة(Kim, et al., 2013)  فقد اختبرت أثر استخدام لغةXBRL) على تخفيض حجم املستحقات املحاسبية للشركات املسجلة في سوق )

( . وخلصت الدراسة إلى أن (XBRLاألوراق املالية األمريكي ، وشملت الدراسة مقارنة بين حجم املستحقات التقديرية قبل وبعد تطبيق لغة 

استخدام هذه اللغة يفيد في الحد من االنتهازية اإلدارية في  تطبيق هذه اللغة أسفر عن تخفيض حجم املستحقات االختيارية ، كما خلصت إلى أن

 إعداد التقارير املالية ، وهذا من شانه تحسين الشفافية والقابلية للمقارنة للتقارير املالية .

 الى توسيع وتعميق املساحة املعرفية ملوضوع االفصاح االلكترونى باعتباره أحد الجوانب الحديثة فى املحاسبة ( 2013غنيم، ) وهدفت دراسة

م تماثل املالية، من خالل اعطاء تصور عن طبيعة االفصاح االلكترونى ومراحل تطوره ومقوماته واملزايا التى يقدمها، ودوره فى الحد من ظاهرة عد

ملال، وانعكاس ذلك على رفع كفاءة سوق رأس املال املصرى، بهدف مساعدة املستثمرين الحاليين واملحتملين فى اتخاذ املعلومات فى سوق رأس ا

دانية فى قرارات استثمارية رشيدة وفاعلة. واعتمد الباحث كل من املنهج الوصفى التحليلى واملنهج االستقرائى واالستنباطى، مع القيام بدراسة مي

ن خالل استقصاء آراء املحللين املاليين والسماسرة ومستخدمى القوائم املالية. وتم اختبار فروض البحث، باستخدام مجموعة البيئة املصرية م

لومات من األساليب اإلحصائية املتنوعة، وكانت اهم نتائج الدراسة ان االفصاح االلكترونى وتطويره يؤثر على تحقيق الشفافية وعدم تماثل املع

ات أكثر مالئمة فى التوقيت، والعدالة فى اتاحة وتوفير املعلومات لجميع املستثمرين فى نفس الوقت، وبالتالى فإن تطبيقه فى منشآت بجعل املعلوم

 األعمال املصرية يؤدى الى رفع كفاءة سوق رأس املال.

  ،الي الكفؤ، من خالل دراسه تطبيقيه  على سوق م( الى بيان دور االفصاح اإللكتروني في تحقيق السوق امل2013وهدفت دراسة )الدباغ، باش ي

االسهم السعودي، ومن اهم النتائج التي توصلت لها الدراسه، ان السوق املالى الكفؤ هو السوق الذي يعكس فيه السعر الورقه املاليه كل 

ملخاطر التي يمكن ان يتعرض لها املستثمر، املعلومات املتاحه عن الشركه مصدرة الورقة، واوصت لدراسه الى انه يجب ان تتوافر الحمايه ضد ا

صاح وبالتالي يجب على ادارة سوق االسهم السعودي متابعه الصفقات الوهمية، ويكون لديها االجراءات الرادعه لها من خالل تقنيات مكملة لالف

 اإللكتروني. 

 ( أما دراسة(Sharma, 2013 البنوك التجارية املدرجة في بورصة نيبال. وقد تم عمل  فهدفت إلى التعرف على محددات اإلفصاح اإللكتروني في

قائمة فحص لإلفصاح اإلكتروني مؤلفة من خمسين عنصر والهدف من هذه القائمة تحديد مستوى اإلفصاح. وقد وجدت الدراسة أن مستوى 

ألجنبية في البنوك واستقاللية اإلدارة % من قائمة فحص اإلفصاح كما توصلت الدراسة أن االستثمارات ا 58.49اإلفصاح اإللكتروني يمثل 

 .وحجم البنك من املحددات التي لها تأثير على مستوى اإلفصاح اإللكتروني

 ( وهدفت دراسةkim et.al, 2012  الى اختبار مدى تأثير االفصاح عند التقارير املالية بتكنولوجبا ،)XBRL  على مخاطر املعلومات ومستويات

ادى الى زيادة كفاءة املعلومات وتخفيض مخاطر املعلومات  XBRLصلت الدراسه الى أن التطبيق االلزامي لتكنولوجيا عدم تماثل املعلومات، وتو 

 في السوق خاصه في حاالت زيادة عدم التأكد في بيئة املعلومات، كما ادى الى تخفيض مستويات عدم تماثل املعلومات.

  (وهدفت دراسة(yoon et el., 2011  اعتماد فيما إذا كانXBRL  )لغة إعداد تقارير األعمال(XBRL  يقلل من عدم التماثل في املعلومات في

على عدم تماثل املعلومات في  XBRLوتحليل االنحدار املتعدد لفحص تأثير اعتماد   t-testسياق سوق األوراق املالية. وتم استخدام اختبارات 

قد يؤدي إلى تقليل  XBRLوعدم تماثل املعلومات ، مما يعني أن تبني  XBRLسوق رأس املال. حيث تبين وجود عالقة هامة وسلبية بين اعتماد 

قليل عدم التماثل في املعلومات هو على ت XBRLعدم التماثل في املعلومات في سوق األوراق املالية الكورية. باإلضافة إلى ذلك ، فإن تأثير اعتماد 

 أقوى بالنسبة للشركات الكبيرة الحجم مقارنة بالشركات متوسطة الحجم وصغيرة الحجم. .
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 ( وخيرا اوضحت دراسةPremurso and Bhattacharya, 2008 ان التطور في االفصاح اإللكتروني باستخدام )XBRL  كاداه افصاح تلعب

ملحتمل بين الشركات فيما يتعلق بمستوى االفصاح ومحتواه، واشارت الدراسة الى أن تطبيقها يؤدي الى تخفيض دورا هاما في تخفيض التباين ا

يض عدم تماثل املعلومات من خالل مساعده مستخدمي املعلومات املحاسبية في تقييم معلومات القوائم املاليه بصورة اكثر فعالية، ومن ثم تخف

 مات عند اتخاذهم قراراتهم االستثمارية.مخاطر اعتمادهم على هذه التقيي

 :التعليق على الدراسات السابقة
 فى حدود إطالع الباحث وبناًء على نتائج الدراسات السابقة يخلص الباحاث الى ما بلي: 

 مواقع الشركات، وذلك ملا  اتفقت كثير من الدراسات على أهمية اإلفصاح املحاسبي اإللكتروني من خالل نشر التقارير املالية عبر االنترنت وعلى

 لها من أهمية في توفير املعلومات املناسبة لألطراف املستفيدة ملساعدتهم في إتخاذ القرارات الرشيدة وفي الوقت املناسب.

  اتفقت العديد من الدراسات على أهمية اإلفصاح املحاسبي اإللكتروني وأهمية التطور في االفصاح اإللكتروني باستخدام لغةXBRL  في تحسين

 جودة التقارير املالية من خالل توفير الخصائص النوعية للمعلومات املحاسبية بشقيها األساسية والداعمة. 

  اتفقت العديد من الدراسات على أن سبب عدم تماثل املعلومات بعود الى حصول فئة محددة من املستثمرين على معلومات هامة وقبل نشرها في

على ذلل أثار سلبية كانخفاض كفاءة سوق راس املال، وبالتالي فان توفر اإلفصاح اإللكتروني من شانه تخفيض عدم  السوق املالي، مما يترتب

 تماثل املعلومات وبالتالي زيادة كفاء أسواق املال. 

  جوانب الهامة في املحاسبة ُيعد البحث الحالي امتداد للدراسات السابقة، حيث يساهم في توضيح اإلفصاح املحاسبي اإللكتروني كونه احد ال

جوة املالية، من خالل توضيح طبيعة اإلفصاح املحاسبي اإللكتروني ومراحل تطوره ومقوماته، ودوره في تحسين جودة التقارير املالية وتقليص ف

عدة املستثمرين الحاليين واملرتقبين عدم تماثل املعلومات في بيئة األعمال األردنية، ومن وجهة نظر فئة هامة اال وهي املحللين املاليين بهدف مسا

 في اتخاذ قرارات رشيدة. 

 االطار النظري للدراسة: 
 اإلفصاح املحاسبي اإللكتروني، واهميته: 

ا ضرورًيا لجميع األطراف، سواء كانوا ينتمون إلى املجتمع املالي أو ليسوا جزًءا 
ً
 منه. ألنهيعد استخدام التكنولوجيا في االفصاح املحاسبي شرط

ن أيضا ليس من الضروري فقط تحقيق الكفاءة في ترشيد اتخاذ القرارات االقتصادية والوصول إلى أكبر قاعدة للمستثمرين والزبائن في العالم، ولك

تروني للتقارير وبالتالي يمثل االفصاح املحاسبي االك(. Benboualia and  Berberib , 2018 للحفاظ على االستقرار املالي ومواجهة األزمات املالية )

ج األعمال التي والقوائم املالية أحد أساليب اإلفصاح املحاسبي الذي يعتمد على إمكانية االستفادة من وسائل تقنيات االتصاالت الحديثة في توصيل نتائ

 (.2016)العربيد وقرطالي،   قامت بها الوحدة االقتصادية إلى الجهات ذات العالقة

( اإلفصاح اإللكتروني بأنه "نشر كل ما هو يتعلق بالعرض واإلفصاح العام للقوائم املالية وايضاحاتها املرفقة واملعلومات 2001)توفيق،وعرف 

ام ( مفهوم اإلفصاح اإللكتروني هو قيام املنشاة باستخد2013املرتبطة بها على شبكة معلومات إلكترونية متاحة للمستخدمين العامين.  وحدد )غنيم،

أما )العربيد تكنولوجيا املعلومات في جميع مراحل تجمع البيانات ومعالجتها واالفصاح عنها، على وشائط الكترونية من خالل الشبكات اإللكترونية. 

فعرفا اإلفصاح املحاسبي اإللكتروني بانه نشر املعلومات التقليدية الورقية بواسطة تقنيات جديدة تستخدم الحواسيب وبرامج  (2016وقرطالي، 

يمثل احد أساليب اإلفصاح املحاسبي اإللكتروني بأنه  (2017)محسن واخرون،  في طباعة املعلومات وتوزيعها ونشرها. وعرف ياإللكترونالنشر 

بي الذي يعتمد على إمكانية االستفادة من وسائل تقنيات االتصاالت الحديثة في توصيل نتائج األعمال التي قامت بها الشركة لتلبية اإلفصاح املحاس

بأن اإلفصاح  (2018رشوان و أبو رحمة، وأخيرا يرى )املحاسبية من املعلومات والبيانات املحاسبية،  حاجات مستخدمي القوائم املالية والتقارير

على وسائط  حاسبي اإللكتروني هو قيام املنشأة باستخدام إمكانيات وتكنولوجيا املعلومات في جميع مراحل تجميع البيانات ومعالجتها واإلفصاح عنها،امل

 الكترونية من خالل الشبكات اإللكترونية كاإلنترنت.

شر على موقعها اإللكتروني كحد أدنى؛ مجموعة كاملة من التقارير وملعرفة ما إذا كانت املنشاة تطبق اإلفصاح املحاسبي اإللكتروني، يجب أن تن

وبيانات ومعلومات  املالية السنوية والربع السنوية والنسب املالية، بما في ذلك اإليضاحات وتقرير املحاسب القانوني والتقرير السنوي ملجلس اإلدارة،

ربط املعلومات الواردة في التقارير املالية املوجودة على املوقع اإللكتروني بأية معلومات ملساعدة في Links ، وكذلك توفير أدوات ربط وصفية غير مالية

 , Benboualia and  Berberib) أخرى ذات أهمية ، سواء على موقع الويب الخاص بها أو على أي مواقع عامة كقاعدة بيانات سوق األوراق املالية 

 (. 2013؛ غنيم، 2016وقرطالي، ؛ العربيد 2017؛ محسن واخرون،   2018

؛ الدباغ، باش ي، 2016هناك ثالث مراحل لتطور االفصاح املحاسبي االكتروني وهي )العربيد وقرطالي،  فأن  (IASC)وفقا للجنة معايير املحاسبة الدولية 

 (:2009؛ الخيال، 2013
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لوجيا االنترنت كأحد الوسائل املستخدمة لنشر التقارير املالية ومن أبرز مالمح املرحلة االولى: بدأت بإنشاء مواقع الكترونية للشركات وتم استخدام تكنو 

 هذه املرحلة قلة عدد الشركات وعدم انتظام عملية النشر. 

ير املالية ار املرحلة الثانية: اتسمت بتزايد عدد الشركات التي تمتلك مواقع الكترونية خاصة بيها، وتم استخدام هذه التقنية بشكل واسع في نشر التق

 املشابهة إلى حد كبير للتقارير املالية املطبوعة.

 بصورة أكبر من التقارير املالية املطبوعة باإلض
ً
افة إلى استخدام طرق املرحلة الثالثة: ازدادت كمية املعلومات املالية وغير املالية املنشورة الكترونيا

 العداد التقارير املالية.  XBRLة في عرض املعلومات واستخدام لغة متطورة في عرض هذه املعلومات. وكذلك استخدام طرق متطور 

( إلى أنه، البد من وجود مجموعة من 2009رمضان و الشجيري، ؛ 2013؛ غنيم، 2017؛ محسن واخرون، 2018رشوان و أبو رحمة، وأشار دراسات )

 ذه املقومات في اآلتي:املقومات الالزمة إلنجاح الشركات في تطبيق اإلفصاح اإللكتروني، وتتمثل ه

 .وجود برامج الكترونية متخصصة في إعداد وتشغيل عرض البيانات 

 .توفير شبكة من األجهزة واملعدات اإللكترونية 

 .انشاء موقع الكتروني للشركة على شبكة االنترنت 

 .وجود إدارة متخصصة للموقع اإللكتروني للشركة 

 رمجين واملحللين.توافر كوادر بشرية مؤهلة من املحاسبين واملب 

 .بناء وسائل واجراءات للرقابة الداخلية مناسبة ومتينة 

 .إصدار معايير محاسبية تنظم عملية اإلفصاح اإللكتروني 

 .استخدام البرامج واألساليب التكنولوجية التي تمكن من إمكانية التحقق من صحة املعلومات املنشورة، وتوفير التأمين الكافي للمواقع 

؛ 2013؛ غنيم،2017؛ محسن واخرون، 2018؛ رشوان و أبو رحمة،  Turel,2010 ;Benboualia and  Berberib , 2018) وأشارت دراسات 

 على أن اإلفصاح اإللكتروني يحقق العديد من املزايا منها:  (2008إكرامي،

 .تخفيض تكاليف ووقت النشر وتوزيع املعلومات 

 البيانات واملعلومات التي تحتويها التقارير والقوائم املالية من خالل تأمين االتصال الى كافة الجهات وبنفس  تحقيق خاصية الحيادية في توصيل

 الشكل واملحتوى وبنفس الوقت.

 تحقيق االتصال مع املستخدمين جدد للمعلومات قد يكونوا غير معروفين للمنشأة 

 .تدعيم أساليب اإلفصاح التقليدية والتعامل معها 

  حجم البيانات املفصح عنها وتحسينها.زيادة 

 .توفير معلومات بصورة مالئمة وفي الوقت املناسب 

 .تحقيق التغذية العكسية 

 .تحقيق إمكانية التحديث الفوري 

 .تحقيق الشفافية وتقليل درجة عدم تماثل املعلومات 

وااليضاحات والتفسيرات الالزمة على موقع الشركة واتاحتها بشكل وعليه فأن اإلفصاح املحاسبي اإللكتروني هو قيام الشركة بعرض قوائمها املالية 

جراء فوري لجميع أصحاب املصالح، مما يمكن أصحاب املصالح من الوصول الى املعلومات في الوقت املناسب وبكل يسر وسهولة، وبالتالي إمكانية ا

ة النظر في التشريعات على مستوى الدولة أو الجهات املنظمة ملهنة املحاسبة من التحليل واملقارانات الالزمة وباقل تكلفة ممكنة. وعليه ال بد من إعاد

 ليدي. أجل تنظيم عملبات اإلفصاح اإللكتروني وذلك الهميتها في ظل التقدم التكنولوجي الحالي حيث تقتصر التشريعات املنظمة على اإلفصاح التق

 جودة التقارير املالية: 

ون مفيدة إن الهدف الرئيس ي من اعداد التقارير املالية هو توفير معلومات مالية وغير مالية ذات جودة عن املنشاة املعد عنها التقارير والتي تك

القيمة  الصحاب املصالح في اتخاذ قراراتهم، وتوضح هذه املعلومات املوارد االقتصادية للمنشاة بما يوضح قيمتها الفعلية وذلك من أجل توضيح

خاصة بهم الحقيقية للمنشاة، على ان تقدم تلك املعلومات الصحاب املصالح بطريقة قابلة للفهم وتكون مفيدة لهم في اتخاذ القرارات االقتصادية ال

 (. 2016)مصطفى، 

ئم املالية. وحيث أن القوائم املالية وتشمل التقارير املالية على القوائم املالية التقليدية، واإليضاحات املتممة واإلفصاحات اإلضافية للقوا

الح عن التقليدية أصبحت غير قادرة على اظهار كل األحداث التى تخص املنشاة، كما أنها ال تقدم العديد من املعلومات التى يحتاجها أصحاب املص
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تضم العديد من املعلومات املالية وغير املالية )عبدالقادر،  املالية، وبالتالي أصبحت املنشاة. وبالتالى فإن التقارير املالية تعد اشمل من مفهوم القوائم

2017). 

عبر املعلومات املحاسبية بصدق وعدالة عن الوضع الحقيقي للمنشأة، فقد تزايد إهتمام األدب املحاسبى بدراسة جودة التقار 
ُ
ير املالية، وألهمية أن ت

ى فائدة تلك املعلومات املحاسبية ملستخدميها. وقد تناولت العديد من الدراسات اآلثار وجودة ما تفصح عنه تلك التقارير من معلومات محاسبية، ومد

عديل كافة األطراف ذات الصلة بامل
َ
نشأة لتوقعاتهم املترتبة على جودة التقارير املالية وما تحويه من معلومات محاسبية، وأثر نشر هذه املعلومات على ت

 (. (Kevin  & Vicki 2008; Wang and Wu,2011 املستقبلية عن قيمة تلك املنشأة

( أن الجودة هي مجموعة الخصائص التي يجب أن تتسم بها املعلومات 1990وفيما يتعلق بمفهوم جودة التقارير املالية، يرى ) الشيرازي، 

ت إلى أن جودة التقارير املالية تتمثل فى تحقيق ( اشار 2005املحاسبية كي تكون مفيدة لتلبية االحتياجات الضرورية ملستخدميها، أما دراسة )عبيد هللا،

 Mahdavikou andوعرفت دراسة  .ثالثة أنواع من الجودة هي جودة صياغة التقرير، وجودة محتوى التقرير، وجودة عرض التقرير

Khotanlou,2012) تصادى بصدق خالل فترة زمنية معينة. وأشارت التقارير املالية، على أنها التقارير املالية للشركات التى تشير إلى الوضع اإلق( جودة

 إلطار اعداد التقارير الدولية، وتوصيل 2017؛ عبدالقادر،2015دراسة )الصيرفى،
ً
( إلى أن جودة التقارير املالية تتمثل في إعداد التقارير املالية وفقا

ية فى هذا املحتوى، حتى تعبر التقارير املالية بصدق عن الوضع محتوى تلك التقارير ملستخدميها فى التوقيت املناسب ، وتجنب وجود تحريفات جوهر 

جودة التقارير املالية تتمثل في قدرة التقارير املالية وما تحتويه من معلومات سواء ( الى أن 2018وأشارت دراسة )الشطناوي،  .اإلقتصادى للمنشاة

 ير.مالية أو غير مالية على إحداث فرق في قرارات مستخدمي تلك التقار 

ق املالية، فهي أحد وبالتالي فأن التقارير املالية تمثل املنتج الرئيس ي لنظام املعلومات املحاسبي، ويعتبر اإلفصاح عنها هو شريان الحياة ألسواق األورا

رها بما يتالءم مع التطور املتسارع املدخالت املؤثرة في عملية اتخاذ القرارات سواء للمديرين أو املستثمرين أو لغيرهم من املستخدمين؛ ولذلك يجب توفي

االقتصاد ككل واملستمر في تكنولوجيا املعلومات، فإعداد تقارير مالية عالية الجودة يعد عنصر هام وحافز قوي لتنشيط سوق األوراق املالية وبالتالي 

 (.2015)أحمد، 

 ظاهرة عدم تماثل املعلومات: 

قات وترتبط مشكلة عدم تماثل املعلومات بطبيعة عمل الشركات املساهمة العامة والتي تقوم على أساس نظرية الوكالة والتي تشير الى وجود عال

مات تظهر نتيجة لو تبادلية بين مجموعة كبيرة من األطراف بما في ذلك إدارة الشركة واملساهمين والدائنين واملوظفين وغيهم، وبالتالي فأن عدم تماثل املع

 (  2015أمتالك بعض األطراف ملعلومات أكثر عن الشركة مقارنة باالطراف األخرى ) الشرقطلي،

تتمثل في عدم تناسق وتكافؤ املعلومات في السوق مما يؤدي إلى تملك بعض املستثمرين أن عدم تماثل املعلومات  (Lu et al.,2010ووفقا لدراسة )

أما دراسة  . ة بها على حساب مستثمرون اخرون لم تصل إليهم تلك املعلومات مما يؤثر عل قدرتهم في تحليل تلك املعلوماتمعلومات تمكنهم من املتاجر 

(Bloomfield and  Fisher, 2011 أوضحت الى أن عدم تماثل املعلومات يحدث عندما تتعمد ) إدارة الشركة حجب معلومات معينة وذات تأثير

تسريب بعض املعلومات الخاطئة استخدامها في تحقيق عوائد غير عادية من األسهم التي يمتلكونها  قبل نشرها في التقارير  جوهري عن املستثمرين أو

( الى أن عدم تماثل املعلومات تتمثل بعدم كفاية املعلومات التي يتم اإلفصاح عنها سواء معلومات مالية أو Dai et. al., 2013وأشارت دراسة )  املالية،

(  2017أما  دراسة )مرقص،  مالية، وعدم التساوي في املعرفة بين األطراف الداخلية والخارجية حيث تكوت املعلومات غير متوفرة لكفة املستفيدين. غير

ات ذات تأثير فأشارت الى أن عدم تماثل املعلومات هي بالواقع الفجوة املعلوماتية التي تنشأ بسب امتالك بعض األطراف املشاركين في السوق معلوم

 جوهري عن األطراف األخرى والتي تكسبهم ميزة معلوماتية سواء في تجنب خسارة أو تحقيق ربح غير عادي. 

نشأ عدم أما فيما يتعلق بتوقيت حدوث عدم تماثل املعلومات يكون في الفترة السابقة لقيام الشركة بعملية االفصاح املالي عن املعلوماات. حيث ت

بسبب قيام بعض الشركات باالفصاح االنتقائي من خالل اإلفصاح عن املعلومات ذات التأثير الجوهري إلى بعض املستثمرين املطلعين تمثل املعلومات 

 Huddart and Ke, 2007دون البعض األخر مما يؤدي ال اختالف املعلومات املتاحة لدى املستثمرين داخل السوق وبما يؤثر على قراراتهم املختلفة ) 

 (. 2017قص، ؛ مر 

وبناء على ذلك فأن عدم تماثل املعلومات املحاسبية هو موشر الى عدم املساواة وتحقيق الدالة بين جميع األطراف املستخدمة للمعلومات 

 املحاسبية، وبالتالي عدم توفر املعلومات بالكمية والوقت والقيمة والتكلفة املناسبة.  

 اإللكتروني وجودة التقارير املالية وظاهرة عدم تماثل املعلوماتتحليل العالقة بين اإلفصاح املحاسبي 

عن  أن حاالت اإلخفاق التي حدثت لكثير من الشركات الرائدة في بعض البورصات العاملية، كانت من أسباب تزايد الطلب على التوسع في اإلفصاح

 على واضعى معايير املحاسبة ومن ث
ً
م معدى التقارير املالية لزيادة جودتها حيث جاءت التوصيات الصادرة عن أداء الشركات، األمر الذى شكل ضغطا

 (.   2017هيئات وضع معايير املحاسبة لتؤكد على ضرورة االتجاه نحو التوسع في اإلفصاح لزيادة جودة التقارير املالية) الجرف، 
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ى أن اإلفصاح يعد أحد خصائص جودة التقارير السنوية، وبالتالي ( إل2011؛ السهلى،2017عبدالقادر، Radebaugh et al.,2006 ;وأشارت دراسات )

ذلك الى  أن زيادة درجة اإلفصاح عن املعلومات فى تقريرها السنوي ستحقق منافع إيجابية على املنشاة، حبث انه كلما ازدادت مستويات اإلفصاح أدى

خفاض مستوى عدم التأكد من قبل أصحاب املصالح وذلك فيما يتعلق بعملية زيادة الشفافية وتقليل عدم تماثل املعلومات بين أصحاب املصالح وان

 اتخاذ القرارات، وبالتالي زيادة جودة التقارير املالية.

وأظهرت العديد من الدراسات عدد من العوامل التي تحد من ظاهرة عدم تماثل املعلومات املحاسبية، ومن أهمها الجهود املبذولة من مجلس 

( تضمن انتاج معلومات محاسبية عالية IFRS( واصدار معايير ابالغ مالي دولية )IASسبة الدولية في تعديل معايير املحاسبة الدولية )معايير املحا

من الجودة تضمن إفصاحا مناسبا يحد من هذه الظاهرة، وهدف مجلس معايير املحاسبة الدولية الى التركيز على أهمية اإلفصاح وذلك ملا بوفره 

الي فأن ت مالية وغير مالية مناسبة الصحاب املصالح ملساعدتهم في اتخاذ القرارات املختلفة، وتحقيق التكافؤ العادل بين أصحاب املصالح، وبالتمعلوما

القابلية املقارنة  التوسع في اإلفصاح املحاسبي عند اعداد التقارير املالية وتوفيرها الكترونيا يساعد في تحسين جودة التقارير املالية من خالل تحسين

 Kim et. al., 2013;والوصول الى املعلومات في الوقت املناسب، والتي من شلنها تقليل فجوة عدم تماثل املعلومات بين اإلدارة وأصحاب املصالح ) 

Vakilifard et. al., 2011  2011؛ عوض، 2015امليهي، ؛.) 

للحد من التباين ( الى أن اإلفصاح اإللكتروني يعتبر أحد املنافع األساسية  2016؛ إسماعيل، Yoon et al., 2011; Yu, 2010)دراسات وأشارت

كثـر املسـتخدمين في املعلومات وتحسين  نوعية املعلومات ، األمـر الـذي يمكـن أن يـؤدى إلـى  تحسـين دقـة توقعـات  املحللـين. ويعتبـر املحللـون املـاليون مـن أ

يون أدوارا هامـة كوســطاء اقتصـاديين، فهــم األكثــر ثقافـة ورؤيــة مـن بــين مســتخدمي التقـارير املاليــة، ويـؤثر دورهــم علــى أهميـة، حيــث يلعـب املحللــون املــال

 أسعار األسهم في البورصة ومساعدة املستثمرين في اتخاذ القرارات املختلفة.

إلى وجود عالقة سلبية بين (  2016ماعيل،: إس Chatterjee & Hawkes,2008؛  Rajgopal and Venkatachalam, 2011)  وأشار دراسات

ار مستوي اإلفصاح وعـدم تماثـل املعلومـات، حيـث يـؤدى تحسـين عمليـة اإلفصـاح إلـى الحـد مـن عـدم تماثـل املعلومـات، بمـا يخفـض مـن التقلبـات فـي أسـع

املاليـــة، والــذي مـــن شـــأنه تحقيـــق منـــافع لكافـــة األطـــراف األســهم. و يلعـــب اإلفصـــاح املحاســـبي اإللكترونـــي للمعلومـــات دورا هامــا فـــي تعزيـــز جـــودة التقـــارير 

قــارير املســتفيدة مــن املعلومــات املحاســبية مــن حيــث اإلتاحــة الفوريــة للمعلومــات لكافــة املســتخدمين وفــى توقيــت واحــد، بمــا يزيــد مــن مســتوى جــودة الت

 املالية ويحد من عدم تماثل املعلومات املحاسبية.

( الـى أن اإلفصــاح املحاسـبي غيــر الكـافي يــؤدي إلـي ظهــور حالـة عــدم تماثـل املعلومــات والتـي تــؤدي إلــى 2008يــد، ؛ عب2015وأشـارت دراســات )أحمـد، 

كــون عـدم كفـاءة أسـواق األوراق املاليـة، ويحـدث عــدم تماثـل املعلومـات عنـدما يمتلـك طــرف فـي الصـفقة معلومـات أكثـر وأفضــل مـن الطـرف اآلخـر، وقـد ي

رأف الداخليــة والخارجيــة، فتســتخدم األطــراف الداخليــة مــا لــديهم مــن معلومــات لتحقيــق عوائــد غيــر عاديــة علــى حســاب عــدم تماثــل املعلومــات بــين األطــ

األخـرين  األطرأف الخارجية، أو قد يكون بين األطـرأف الخارجيـة ذاتهـا فهنـاك بعـض املسـتثمرين فـي السـوق يملكـون معلومـات ال تكـون متاحـة للمسـتثمرين

 من األثار السلبية سواء وبالتالي فوجود حالة ع
ً
دم تماثل املعلومات في السوق سواء بين اإلدارة واملستثمرين أو بين املستثمرين أنفسهم يترتب عليه عددا

 على مستوى املنظمة أو على مستوى سوق األورأق املالية 

( على أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه التقارير املالية املنشورة الكترونيا في تخفيض حالة عدم تماثـل املعلومـات 2008بينما اشارت دراسة )العبيدى ، 

داخليـة أو خاصـة في سوق رأس املال، وحيـث أن التوسـع فـي اإلفصـاح املحاسـبي اإللكترونـي مـن شـانه تخفيـف اآلثـار الضـارة الناتجـة عـن وجـود معلومـات 

 لدى فئات محددة. 

مــع عــدم تماثــل  XBRLالــى وجــود عالقــة ســلبية كبيــرة مــا بــين تطبيــق اإلفصــاح اإللكترونــي باســتخدام Yoon et al. 2011) واشــارت دراســة )

فـى  XBRLن اإلفصـاح باسـتخدام  ( فقـد توصـلت إلـى نتـائج عكسـية فبينـت أKim et al., 2012املعلومات في سوق األوراق املالية في كوريـا . أمـا دراسـة )

( اشـارت إلـى وجـود تـأثير إيجـابي للغـة Kim et al., 2013سـوق األوراق املاليـة األمريكيـة  يزيـد مـن كفـاءة املعلومـات ويقلـل مـن تقلـب العائـد. أمـا دراسـة  )

XBRL .على  سلوك املحلل. وقد يرجع ذلك  الختالف الظروف املحيطة وتباين الخصائص البيئية 

خدمين تالي فأن استخدام اإلفصاح املحاسبي اإللكتروني استخداما أفضل للمعلومات ، من حيث اإلتاحة الفورية للمعلومات املحاسبية لكافة املستوبال

حللـين املـاليين في وقت واحد ، بما يزيد من تحسين جـودة التقـارير املاليـة وبالتـالي يسـاهم فـي الحـد مـن درجـة عـدم تماثـل املعلومـات املحاسـبية، ويسـاعد امل

 اسب. من تقييم تصرفات اإلدارة وبشكل اكثر دقة، مما ساعد املستثمرين في تحديد الفرص االستثمارية املناسبة واتخاذ القرارات في الوقت املن

 : واختبار الفرضيات منهجية البحث
وعينة البحث، وعرض نتائج التحليل اإلحصائي التطبيقية، ومجتمع أدوات وإجراءات البحث لتحقيق أهداف البحث تعرض منهجية البحث 

 .البحث واختبار فروض
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 : التطبيقيةأدوات وإجراءات البحث 

 Benboualia andيعتمد البحث في جمع البيانات على أسلوب الدراسة امليدانية، وتم األعتماد على الدراسات التالية في تطوير إستبانة البحث )

Berberib, 2018   وتتكون إستبانة البحث 2013؛ غنيم، 2015؛ امليهي، 2015؛ أحمد، 2017؛ رشوان و أبو مصطفى، 2018رحمة، ؛ رشوان و أبو )

 :من جزئين

خصية الجزء األول: يتضمن هذا الجزء البنود التي تقيس بعًضا من املعلومات الديموغرافية والعامة للمشاركين في هذا البحث مثل البيانات الش

 .مي وسنوات الخبرةكالتخصص واملؤهل العل

أما  ( أسئلة ويقيس الفرضية األولى،10القسم األول: يشتمل على ) :الجزء الثاني: يتضمن أسئلة متعلقة بالفرضيات، ويتكون هذا الجزء من قسمين

الخماس ي، كما هو موضح في ( أسئلة ويقيس الفرضية الثانية.وقد كانت اإلجابات على أسئلة الدراسة وفق مقياس ليكرت 10القسم الثاني ويشتمل )

 جدول التالي:

 ( درجات مقياس ليكرت1جدول )
  التصنيف

ً
  قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جدا

ً
 قليلة جدا

 1 2 3 4 5 درجة املوافقة

 مجتمع وعينة البحث: 

املهنيين للتقارير املالية حيث أنهم يعتمدوا يمثل مجتمع البحث جميع املحللون املاليون بشركات الوساطة املالية باعتبارهم من أهم املستخدمين 

 .في نتائج الدراسة عليها بشكل أساس ي فى عملية التحليل املالي للشركات ملساعدة املستثمرين في اتخاذ القرارات املناسبة، ولذلك ملا لرأيهم األثر الكبير

منهم وجميعها صالحة الجراء الدراسة  87محلل مالي، تم توزيع االستبيان عليهم، وتمت االجابة والرد على  110وقد تم اخذ عينة عشوائية مكونة من 

اختبار فروض عليها. وعليه فأن نسبة االستمارات الصحيحة فى مجملها يمثل معدل جيد، بحيث يمكن االعتماد على النتائج التي تم الحصول عليها فى 

 .البحث

 صدق وثبات أداة البحث: 

ت التي للتأكد من صدق أداة البحث فقد تم االستناد إلى تحكيم االستبانة من قبل األساتذة ذوي الخبرة في هذا املجال، حيث تم األخذ باملالحظا

 ر الفرضيات وتحقيق أهداف البحث فقد تم استخدام معاملتوافقت حولها اآلراء، وألجل اختبار ثبات أداة البحث وإمكانية االعتماد عليها في اختبا

 كرونباخ ألفا لقياس درجة ثبات أداة البحث وإمكانية االعتماد عليها في اختبار الفرضيات. ويستخدم معامل (Cronbach's Alpha).كرونباخ ألفا

 معامالت الثبات لجميع مجاالت أداة البحث واألداة ككل( 2جدول )
 الثباتمعامل  املحور 

 0.91 يوجد دور  لإلفصاح املحاسبي اإللكتروني في تحسين جودة التقارير املالية.

 0.86 يوجد دور  دور لإلفصاح املحاسبي اإللكتروني في تقليص فجوة عدم تماثل املعلومات

 0.89 األداة ككل

وهذا يدل على مستوى عاٍل  (Hair et al. 2006)( 0.70كانت أكبر من )يظهر من الجدول السابق أن جميع معامالت الثبات ملجاالت البحث واألداة ككل 

 من ثبات أداة البحث مما يعني إمكانية اعتماد نتائج االستبانة واالطمئنان إلى مصداقيتها في تحقيق أهداف البحث.

 تحليل البيانات واختبار فرضبات البحث: 

 :خصائص عينة البحث 
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 العينة حسب الخصائص الديموغرافية( توزيع افراد 3جدول )
 النسبة املئوية التكرار املقياس املتغير

 

 

 املؤهل العلمي

 %9.2 8 دبلوم كلية وأقل

 %65.5 57 بكالوريوس

 %25.3 22 دراسات عليا

 %100 87 املجموع

 

 

 التخصص العلمي

 %40.3 35 محاسبة

 %33.3 29 علوم مالية ومصرفية

 %12.6 11 إدارة أعمال

 %13.8 12 أخرى 

 %100 87 املجموع

 

 

 سنوات الخبرة في مجال التحليل املالي

 %12.6 11 سنوات 5أقل من 

 %16.1 14 سنوات 10سنوات إلى أقل من  5

 %40.2 35 سنة 15سنوات إلى أقل من  10

 %31.1 27 سنة فأكثر 15من 

 %100 87 املجموع

حيث بلغ عددهم  (  أن النسبة األكبر من املستجيبين هم من حملة درجة البكالوريوس، 3فيما يتعلق باملؤهل العلمي: يظهر من الجدول رقم )

من عينة  (90.8( محلل مالي. أي أن ما نسبته)% 22(،  وعدد الحاملين للشهادات العليا بلغ عددهم ) 65.5( محلل مالي وبنسبة )% 57) 

فما فوق، وهذا يشير إلى التأهيل العلمي املناسب للمحللين املاليين والذي يؤهلهم لإلجابة عن أسئلة  يحملون درجة البكالوريوسالدراسة 

 االستبانة بشكل جيد.

 يث وبالنسبة للتخصص العلمي: يظهر من الجدول أن النسبة األكبر من املستجيبين هم من تخصص املحاسبة والعلوم املالية واملصرفية، ح

(، وهذه نسبة عالية ومنطقية إذ أن معظم العاملين في مجال التحليل املالي هم من ذوي 73.6( محلل مالي وبنسبة ) % 64بلغ عددهم ) 

ءة تخصص املحاسبة والعلوم املالية واملصرفية، وهذا يشير إلى أن عينة الدراسة يتمتعون باملعرفة األكاديمية الالزمة التي تمكنهم من قرا

 م التقارير املالية واالفصاحات الكتعلقة فيها واهميتها في اتخاذ القرارت املختلفة.وتفه

  سنوات وأكثر،   10 في مجال التحليل املاليممن تتراوح خبرتهم أما سنوات الخبرة: يظهر من الجدول أن النسبة األكبر من املستجيبين هم

نسبة عالية وتشير الى أن معظم العاملين في مجال التحليل املالي هم من ذوي  (، وهذه71.3( محلل مالي وبنسبة ) % 62حيث بلغ عددهم )

 .الخبرة في مجال االستثمار، وهذا يشير إلى أن املحللين املاليين مؤهلين لإلجابة عن أسئلة االستبانة بشكل جيد

 تحليل واختبار فرضبات الدراسة امليدانية: 

والترتيب، والقيمة  في تحليل البيانات واختبار الفرضيات، حبث تم إستخراج الوسط الحسابي، واالنحراف املعياري، (SPSS)تم استخدام برنامج 

 كانت ما العدمية إذاوحسب قاعدة القرار املتضمنة قبول الفرضية (، 0.05( عند مستوى ثقة )One Sample T-Testواختبار )، (.sig)االحتمالية 

 (.  0.05املعنوية ) من  مستوى  للفرضية أكبر املحسوب قيمة مستوى املعنوية كانت ما الجدولية، أو إذا  (t)قيمة من املحسوبة أقل  (t)قيمة

 ال يوجد دور  ذو داللة إحصائية لإلفصاح املحاسبي اإللكتروني في تحسين جودة التقارير املالية في بيئة األعمال األردنية. -اختبار الفرضية األولى:

 الختبار الفرضية األولى نتائج التحليل اإلحصائي( 4جدول )

 املتوسط الفقرة الرقم

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

 قيمة اختبار الرتبة

T 

 القيمة

 .sig االحتمالية

يساعد اإلفصاح املحاسبي اإللكتروني أصحاب املصالح في سهولة الحصول على  1

 املعلومات املالية وغير املالية عن املنشاة.

4.44 1.10 1 25.10  

0.00 

 

في التنبؤ باألحداث االقتصادية و اإلفصاح املحاسبي اإللكتروني أصحاب املصالح يساعد  2

 يساعد في رسم الخطط املستقبلية للشركة.

3.96 1.25 6 17.65  

0.00 

 ألصحاب املصالحالى توفير معلومات مالئمة  اإلفصاح املحاسبي اإللكترونييودي  3

 ملساعدتهم في اتخاذ القرارات املناسبة.

4.24 1.05 2 24.18  

0.00 

  22.10 10 96. 3.46 من دقة معلومات التقارير املاليةاإلفصاح املحاسبي اإللكتروني يزيد  4

0.00 

  15.17 7 1.12 3.89 الثبات في استخدام نفس السياسات املحاسبية.  اإلفصاح املحاسبي اإللكترونييعزز  5



 شطناويالحسن                             حتسني جودة التقارير املالية وتقليص فجوة عدم متاثل املعلومات يف بيئة األعمال األردنيةدور اإلفصاح احملاسبي اإللكرتوني يف  

Global Journal of Economics and Business– Vol. 5, No. 3, 2018 
 298 

 

 :( ما يلي4يتضح من الجدول رقم )

الفقرات املتعلقة  بدور  اإلفصاح املحاسبي اإللكتروني في تحسين جودة التقارير املالية في بيئة أن املتوسطات الحسابية ملوافقة أفراد العينة على  .1

( والتي تنص على " يساعد اإلفصاح املحاسبي اإللكتروني  أصحاب املصالح في 1(، حيث جاءت الفقرة )4.44-3.46األعمال األردنية تراوحت بين )

( وبدرجة مرتفعة، وباملرتبة األخيرة الفقرة 4.44وغير املالية عن املنشاة." باملرتبة األولى بمتوسط حسابي )سهولة الحصول على املعلومات املالية 

( وبدرجة مرتفعة، وبلغ 3.46" بمتوسط حسابي ) من دقة معلومات التقارير املاليةاإلفصاح املحاسبي اإللكتروني يزيد ( والتي تنص على " 4)

 وهذا ( وبدرجة مرتفعة.3.98ح املحاسبي اإللكتروني في تحسين جودة التقارير املالية في بيئة األعمال األردنية ككل )املتوسط الحسابي لدور اإلفصا

 اإلفصاح املحاسبي اإللكتروني له دورا أساسيا في تحسين جودة التقارير املالية.أن  مع متفقين كانوا العينة أفراد كافة بأن يعني

( لبنود دور اإلفصاح املحاسبي اإللكتروني في تحسين جودة التقارير املالية في بيئة األعمال األردنية واملجال T) يظهر من الجدول أن جميع قيم .2

 عند مستوى الداللة )
ً
( لإلفصاح α=0.05(، وهذا يدل على وجود دور ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة )α=0.05ككل كانت دالة إحصائيا

حسين جودة التقارير املالية، وبالتالي ترفض الفرضية االولى لتصبح " يوجد دور ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة املحاسبي اإللكتروني في ت

(α=0.05." لإلفصاح املحاسبي اإللكتروني في تحسين جودة التقارير املالية في بيئة األعمال األردنية من وجهة نظر عينة الدراسة ) 

؛ رشوان و 2018؛ رشوان و أبو رحمة، Benboualia and  Berberib , 2018; Kim, et al., 2013وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع دراسات )  .3

أن استخدام اإلفصاح اإللكتروني من حيث اكدت هذه الدراسات الى ( 2013؛ الدباغ، باش ي، 2015؛ أحمد، 2017؛ الزعبي،2017أبو مصطفى، 

ي الى تحسين الخصائص النوعیة لجودة املعلومات املحاسبیة التي تحتويها التقاریر املالیة، وبالتالي جعل التقارير املالية أكثر قبل الشركات يود

 وقابلة للمقارنة من قبل املستثمرين، مما يعزز جودة القرارات املتخذة، ويساهم في زيادة حجم االستثمار في أسواق املال.
ً
 فهما

 ال يوجد دور  ذو داللة إحصائية لإلفصاح املحاسبي اإللكتروني في تقليص فجوة عدم تماثل املعلومات في بيئة األعمال األردنية. ثانية:اختبار الفرضية ال

 الختبار الفرضية الثانية ( نتائج التحليل اإلحصائي5جدول )

0.00 

في تحقيق خاصية القابلية للمقارنة لنفس بيانات   اإلفصاح املحاسبي اإللكتروني يساعد  6

 الشركة أو مع الشركات األخرى. 

4.10 1.35 4 21.81 0.00 

يزيد اإلفصاح  املحاسبي اإللكتروني  في تحقيق خاصية القابلية للتحقق وبالتالي إمكانية  7

 املالية املنشورة لكترونيا.االعتماد على املعلومات 

3.74 0.88 9 18.54 0.00 

يساعد  اإلفصاح املحاسبي اإللكتروني الى ايصال املعلومات املحاسبية الالزمة ملتخذي  8

 القرارات في الوقت املناسب.

3.81 0.96 8 19.63 0.00 

 0.00 22.34 5 1.08 4.09 املالية.الى استخدم لغة واضحة في التقارير اإلفصاح  املحاسبي اإللكتروني   يودي  9

 0.00 18.96 3 1.18 4.14 التي تنميط محتوى التقارير املالية.اإلفصاح  املحاسبي اإللكتروني   يودي  10

 
َ
 0.00 19.46 - 1.14 3.98 جميع الفقرات معا

 املتوسط الفقرة الرقم

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

 القيمة T قيمة اختبار الرتبة

 االحتمالية

sig. 

الى تضييق الفجوة بين اإلدارة وأصحاب  اإلفصاح املحاسبي اإللكترونييودي  1

 املصالح كاملستثمرين.

3.76 1.28 10 11.21 0.00 

اإلفصاح املحاسبي اإللكتروني في تناسق وتكافؤ املعلومات في السوق بين يساعد  2

 الفئات املختلفة املستخدمة للمعلومات املحاسبية.

4.26 1.13 1 24.18  
0.00 

 يزيد اإلفصاح املحاسبي اإللكتروني من إمكاتية تحليل املعلومات املالية. 3

 

4.01 1.07 5 22.19  

0.00 

  21.84 2 1.45 4.22 الى تحسين جودة معلومات التقارير املالية.اإلفصاح املحاسبي اإللكتروني  يزيد  4
0.00 

األطراف املختلفة من الحصول على  اإللكترونياإلفصاح املحاسبي يساعد  5

 املعلومات املحاسبية بالكمية املناسبة. 

3.92 0.75 7 13.15  
0.00 

األطراف املختلفة من الحصول على  اإلفصاح املحاسبي اإللكترونييساعد  6

 املعلومات املحاسبية بالتكلفة املناسبة. 

4.08 0.80 4 14.62 0.00 

من إمكانية الوصول الفوري للمعلومات من  املحاسبي اإللكترونياإلفصاح يساعد  7

 قبل مستخدمي املعلومات املحاسبية.

3.98 0.95 6 12.86 0.00 

يساعد  اإلفصاح املحاسبي اإللكتروني في تدعيم مبادئ الحاكمية املؤسسية  8

 والشفافية في التقارير املالية مما يحد من عدم تماثل املعلومات.

3.78 0.89 9 17.21 0.00 
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في تقليص فجوة عدم تماثل املعلومات أن املتوسطات الحسابية ملوافقة أفراد العينة على الفقرات املتعلقة  بدور  اإلفصاح املحاسبي اإللكتروني  .1

اإلفصاح املحاسبي اإللكتروني في تناسق يساعد ( والتي تنص على " 2حيث جاءت الفقرة ) (،4.26-3.76تراوحت بين ) في بيئة األعمال األردنية

( وبدرجة مرتفعة، 4.26وتكافؤ املعلومات في السوق بين الفئات املختلفة املستخدمة للمعلومات املحاسبية." باملرتبة األولى بمتوسط حسابي )

" الى تضييق الفجوة بين اإلدارة وأصحاب املصالح كاملستثمرين اإلفصاح املحاسبي اإللكترونيي يود( والتي تنص على " 1وباملرتبة األخيرة الفقرة )

في تقليص فجوة عدم تماثل املعلومات ( وبدرجة مرتفعة، وبلغ املتوسط الحسابي لدور اإلفصاح املحاسبي اإللكتروني في 3.76بمتوسط حسابي )

اإلفصاح املحاسبي اإللكتروني له دورا أن  مع متفقين كانوا العينة أفراد كافة بأن يعني وهذا مرتفعة.( وبدرجة 4.00ككل ) في بيئة األعمال األردنية

 .تقليص فجوة عدم تماثل املعلوماتأساسيا في 

 األردنيةفي تقليص فجوة عدم تماثل املعلومات في بيئة األعمال ( لبنود دور اإلفصاح املحاسبي اإللكتروني Tيظهر من الجدول أن جميع قيم ) .2

 عند مستوى الداللة )
ً
( α=0.05(، وهذا يدل على وجود دور ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة )α=0.05واملجال ككل كانت دالة إحصائيا

صائية ، وبالتالي ترفض الفرضية الثانية لتصبح " يوجد دور ذو داللة إحفي تقليص فجوة عدم تماثل املعلومات لإلفصاح املحاسبي اإللكتروني 

من وجهة نظر عينة  لإلفصاح املحاسبي اإللكتروني في تقليص فجوة عدم تماثل املعلومات في بيئة األعمال األردنية( α=0.05عند مستوى الداللة )

 الدراسة".

 Premurso؛  yoon et el., 2011؛  kim et.al, 2012؛ 2013غنيم، ؛ 2016؛ إسماعيل، 2017)الزعبي،وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع دراسات  .3

and Bhattacharya, 2008)   الى زيادة كفاءة املعلومات وتخفيض حيث أكدت هذه الدراسات الى ان  االفصاح االلكترونى وتطويره يودي

مما يحقق الشفافية وعدم تماثل املعلومات وذلك من خالل  مخاطر املعلومات في السوق خاصه في حاالت زيادة عدم التأكد في بيئة املعلومات،

مستخدمي جعل املعلومات أكثر مالئمة فى التوقيت، والعدالة فى اتاحة وتوفير املعلومات لجميع املستثمرين فى نفس الوقت، ويالتالي يساعد 

ثم تخفيض مخاطر اعتمادهم على هذه التقييمات عند املعلومات املحاسبية في تقييم معلومات القوائم املاليه بصورة اكثر فعالية، ومن 

  اتخاذهم قراراتهم االستثمارية.

 نتائج البحث وتوصياته ومجاالت البحث املستقبلية 

 :تتمثل أهم نتائج البحث فيما يلى :نتائج البحث

أن تقدم للمنظمات ما تطمح إليه من نشر تقاريرها  أظهر الجانب النظري من البحث أن التقارير املالية التقليدية وامكانيتها املحدودة لن تستطيع .1

نقل وتوزيع املالية حول العالم لجذب املستثمرين العاملين، ولذلك بدأت منظمات األعمال بالنظر لإلنترنت باعتباره أداة تكنولوجية وقناة ممتازة ل

 التقارير املالية خارج حدودها.

ن أهم مصادر الحصول على املعلومات املحاسبية الالزمة لتسعير األورأق املالية بسبب سهولة وصول تعتبر التقارير املالية املنشورة الكترونيا م .2

 املستثمرين إليها.

 إن سرعة وفعالية توفير املعلومات املالية واإلفصاح املحاسبي اإللكتروني يعزز ثقة املستثمرين، وينشط استدامة سوق األوراق املالية.  .3

تخفيض االختالفات بين التقارير في الدول املختلفة،  :، ومن أهمهااإلفصاح املحاسبي اإللكترونياملترتبة على التحول إلى تعدد اآلثار اإليجابية  .4

 وتدعيم قابلية املعلومات املالية للمقارنة، وتحسين الشفافية، وزيادة جودة التقارير املالية، والحد من تماثل املعلومات املحاسبية.

( لإلفصاح املحاسبي اإللكتروني في تحسين جودة التقارير املالية في بيئة األعمال α=0.05إحصائية عند مستوى الداللة )يوجد دور ذو داللة  .5

  .األردنية

لإلفصاح املحاسبي اإللكتروني في تقليص فجوة عدم تماثل املعلومات في بيئة ( α=0.05يوجد دور ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .6

 األردنية.األعمال 

  :التوصيات

 :على ضوء النتائج التي تم التوصل إليها في كل من الدراسة النظرية والتطبيقية يوص ى الباحث بما يلى

الى إمكانية التحديث الفوري أوال بأول اإلفصاح  املحاسبي اإللكتروني  يودي  9

 للمعلومات املفصح عنها الكترونيا.

4.15 1.62 3 23.24 0.00 

الى جذب العديد من املستثمرين املحلين اإلفصاح  املحاسبي اإللكتروني   يودي  10

 واألجانب.

3.88 1.04 8 18.11 0.00 

 
َ
 0.00 17.56 - 1.22 4.00 جميع الفقرات معا
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ل منتظم، ضرورة قيام البورصة االردنية بإلزأم الشركات املساهمة املدرجة بها بنشر تقاريرها املالية اإللكترونية على مواقعها اإللكترونية بشك .1

 ين العربية واإلنجليزية.وباللغت

سواء ضرورة أهتمام الشركات بتحسبن جودة التقارير املالية من خالل تعظيم مستويات اإلفصاح اإللكتروني عن املعلومات املالية وغير املالية  .2

 عن الوضع الحالي أو املستقبلي لترشيد القرارات االستثمارية املختلفة. 

كترونيا وتوصيلها ملستخدمي التقارير املالية وبالوقت املناسب، وبالكمية وبالجودة والكلفة املناسبة، وذلك ضرورة اإلفصاح عن كافة املعلومات ال .3

 للحد من ظاهرة عدم تماثل املعلومات. 

دامه ضرورة التشجيع منظمي األسواق في خلق نموذج  لإلفصاح املحاسبي اإللكتروني للشركات املدرجة بالبورصة وذلك لتقوم الشركات باستخ .4

عند نشر املعلومات الكترونيا، وبالتالي يسهل من اتاحة املعلومات للمستخدمين املختلفين بطريقة واضحة وفي نفس الوقت وبنفس االسلوب. 

ا ألهمية و 
ً
رق طومشاركة مستخدمي التقارير املالية املنشورة بواسطة االنترنت في أي تطوير لإلفصاح املحاسبي باعتبارهم أكثر الفئات إدراك

 واساليب اإلفصاح الكترونيا.

 ول اليها. ضرورة الزام كافة الشركات املقيدة بالبورصة األردنية بأن تنشر تقاريرها املالية عبر اإلنترنت بأسلوب يسهل للمستخدمين إمكانية الوص .5

 املالية وغير املالية في مواقعها االكترونية. تشجيع إدارة الشركات املساهمة املدرجة في سوق األوراق املالية للتوسع في االفصاح عن املعلومات .6

 مجاالت البحث املقترحة

 أثر اإلفصاح املحاسبي اإللكترونية على كفاءة األسواق املالية. .1

 وجودة التقارير املالية. اإلفصاح املحاسبي اإللكترونية أثر خصائص الشركات فى تعديل العالقة بين  .2

 وتقليص فجوة عدم تماثل املعلومات. اإلفصاح املحاسبي اإللكترونية أثر خصائص الشركات فى تعديل العالقة بين  .3

 املراجع:

: املراجع العربية:
ً
 أوال

جودة التقارير املالية اإللكترونية لتحسين كفاءة سوق  على زيادة XBRLأثر استخدام لغة تقارير األعمال املوسعة  (2015)أحمد، حنان عبد الحميد غريب،  .1

 .درأسة ميدانية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة السويس، كلية التجارة، قسم املحاسبة واملراجعة -األورأق املالية املصرية

دراسة  -تحقيق الشفافية والحد من عدم تماثل املعلومات ل (XPRL) إطار مقترح لتطبيق لغة تقارير األعمال املوسعة (2016) إسماعيل، عصام عبد املنعم، .2

 تطبيقية في البيئة املصرية،مجلة الفكر املحاسبي،كلية التجارة ، جامعة عين شمس ،العدد الثاني ، الجزء األول.

، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التجارة، دراسة استكشافية لبيئة األعمال املصرية -االفصاح املحاسبي عبر االنترنت (2008)إكرامي، عبد الهادي عصمت،  .3
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 . 26لتجارة االزهر، العدد 

ة يعلى جودة  التقاربر املالية في البنوك السعودية دراسة نظر  Sustainability أثر اإلفصاح عن أنشطة التنمية املستدامة (2017)الجرف، ياسر أحمد، .5

 املؤتمر العلمي األول لقسم املحاسبة واملراجعة، كلية التجارة، جامعة اإلسكندرية.  "ميدانية

التقارير املالية للشركات املساهمة السعودية عبر االنترنت، مجلة جامعة امللك عبد العزيز، العدد العوامل املؤثرة في نشر  (2009)الخيال، توفيق عبداملحسن،  .6

 .23، املجلد2

سوق األسهم السعودي أنموذجا، مجلة تـنمية  -دور االفصاح اإللكتروني في تحقيق السوق املالي الكفوء  (2013)الدباغ،  أمحد وجيه و باش ي، إنصاف محمود،  .7
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Abstract: The purpose of this paper is to study and clarify the electronic accounting disclosure concepts, 
natures and development stages as well as its components. Furthermore, its role in improving the quality of 

financial reporting as well as in reducing the gap of the asymmetry of information in the Jordanian business 

environment is explained in order to help the users of financial reports in making better decisions. The 
descriptive, inductive, and deductive analytical is used and conducted on a sample of the financial analysts' 

opinions in the financial brokerage companies. Hence the Standard Deviations, the Significant Value and the 

One Sample T-Test are used to test the research hypotheses and to achieve the research goals. The results 

showed that, the electronic accounting disclosure has a role in improving the quality of financial reporting, as 
well as in reducing the gap of the asymmetry of information in the Jordanian business environment.  
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 :امللخص

واالرتقاء بجودة تهدف هذه الدراسة إلى إبراز أهمية تبني معايير املحاسبة الدولية في القطاع العام في تحقيق التوافق في لغة التخاطب املحاسبي للدول 

على اإلصالحات التي باشرتها الجزائر في إطار عصرنة نظام محاسبتها العمومية والتي تهدف إلى املخرجات املحاسبية لألنظمة الحكومية، وكذلك التعرف 

 تقريبها من املمارسات املحاسبية الدولية.

من مردودية  وقد بينت الدراسة مدى فائدة األخذ بمعايير املحاسبة الدولية في القطاع العام في تعزيز شفافية الحسابات الحكومية وهو ما يضمن الرفع 

حاسبة في القطاع العام من وفعالية األجهزة الحكومية ويحقق التسيير العقالني ملواردها املالية، وخلصت الدراسة إلى أنه ونظرا ملا يحققه تبني معايير امل

في مجال إيجابيات والتي تم ذكرها سابقا، اتجهت الجزائر نحو إطالق مشاريع إصالح تحاول من خاللها مواكبة التطورات الحاصلة على مستوى العالم 

ه التطبيق الفعلي لها على أرض الواقع تحديث املمارسات املحاسبية العمومية، إال أن ذلك سيكون صعب التحقيق في ظل جملة من العراقيل التي تواج

تبنت هذه  وهو ما يتطلب صياغة األطر القانونية والتنظيمية املناسبة وتهيئة املناخ املناسب والعمل على االستفادة من تجارب الدول السابقة التي

 املعايير.

أنظمة محاسبية حكومية، عصرنة نظام املحاسبة العمومية، معايير املحاسبة الدولية في القطاع العام، محاسبة عمومية، الكلمات املفتاحية: 

 الجزائر.

 

 قدمةامل

عتماد آليات في ظل التطورات الكبيرة التي شهدها نشاط القطاع العام وما صاحبها من ارتفاع في حجم النفقات واإليرادات العامة ، اتجهت الدول إلى ا

املحاسبية بشكل يكفل تحقيق الشفافية والحماية ألمالك الدولة والتي من بينها اعتماد معايير املحاسبة حديثة إلدارة املال العام وإصالح أنظمتها 

ربح ومنه رفع الدولية في القطاع العام، وهي املعايير  التي تعنى بوضع قواعد وأسس محاسبة موحدة تحكم املمارسات املحاسبية للوحدات غير الهادفة لل

 املالية وتعزيز الثقة في البيانات املالية الحكومية املفصح عنها؛ جودة التقارير والقوائم

ونظرا لتوجه الجزائر نحو اقتصاد السوق واستجابة لتوصيات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي وبعد إصالحها لنظامها املحاسبي الخاص 

ن خالل طرح مجموعة من مشاريع اإلصالح التي تحاول من خاللها م 40بالوحدات االقتصادية، شرعت الجزائر في عصرنة نظام محاسبتها العمومية

س النقدي إلى تقريب ممارستها مع تلك الدولية وتسمح باالنتقال من اإلطار الحالي للمحاسبة العمومية املتمثل في محاسبة الخزينة واملرتكز على األسا

 ت به معايير املحاسبة الدولية في القطاع العام.ذلك املرتكز على أساس االستحقاق املحاسبي من خالل األخذ بما جاء

                                                             
ّد   39

ُ
    اسطنبول/ تركيا -(2018-/ أيلول 20-19م هذا البحث في مؤتمر رفاد الدولي لالقتصاد واألعمال الذي ُعقد بتاريخ )ق
4040

ستعمل في البيئة املحاسبية تم استعمال مصطلح العمومية بذل مصطلح الحكومية عند التطرق إلى النظام الجزائري الخاص بوحدات القطاع العام وذلك للتوافق مع ما هو م  

 الجزائرية
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 إشكالية الدراسة

ظمة يسمح تبني معايير املحاسبة الدولية في القطاع العام بتحقيق التوافق في لغة التخاطب املحاسبي بين الدول والرفع من جودة مخرجات األن

 محدودية نظامها املحاسبي العمومي الحالي.املحاسبية الحكومية وهو ما يجعل الجزائر أمام حتمية تبنيها في ظل 

 و انطالقا مما سبق يمكن طرح التساؤل الرئيس ي التالي:

 ما مدى توافق مشاريع إصالح نظام املحاسبة العمومية في الجزائر مع ما جاءت به معايير املحاسبة الدولية في القطاع العام ؟

 التالية : و يتفرع عن التساؤل الرئيس ي السابق األسئلة الفرعية

  ما هي األهمية التي تلعبها معاييرIPSAS  في تطوير األنظمة املحاسبية العمومية للدول ؟ 

 ما هو واقع نظام املحاسبة العمومية في الجزائر؟ 

 ا العمومية؟كيف يؤثر تبني الجزائر ملعايير املحاسبة الدولية في القطاع العام من خالل اإلصالحات التي باشرتها في تطوير نظام محاسبته 

 أهمية الدراسة 
شفافية تلعب معايير املحاسبة الدولية في القطاع العام دورا هاما في رفع درجة التوافق بين املمارسات املحاسبية الدولية مما يسمح بتحقيق ال

من أهمية تبني هذه املعايير وكذا من أهمية والفعالية في التسيير ورفع جودة التقارير والقوائم الصادرة عن الدول،  وعليه فالدراسة تستمد أهميها 

مال العام و اإلصالحات التي باشرتها الجزائر لعصرنة نظام محاسبها العمومية خاصة وأن النظام املطبق حاليا ال يستجيب ملتطلبات التسيير السليم لل

 الرقابة عليه.

 أهداف الدراسة
 سنحاول من خالل هذه الدراسة تحقيق ما يلي:

  املفاهيم املرتبطة بمعايير املحاسبة الدولية في القطاع العام؛تأصيل 

 الوقوف على واقع نظام املحاسبة العمومية املطبق في الجزائر؛ 

  دراسة مدى توافق مشاريع اإلصالح التي أطلقتها الجزائر مع معايير IPSASمتطلبات نجاحها. و 

 مبررات اختيار املوضوع
 الختيار املوضوع محل الدراسة هي:إن من أهم األسباب التي دفعتنا 

 الرغبة في معرفة التوجهات الدولية املرتبطة بتطوير األنظمة املحاسبية للقطاعات العامة؛ 

 ها؛تزايد أهمية معايير املحاسبة الدولية في القطاع العام و دورها في إرساء الشفافية و املساءلة العامة و ما صاحبه من توجه دولي لتبني 

 لتي تشهدها الجزائر و التي مست أنظمتها املالية و املحاسبية فبعد إصالح نظام محاسبتها الخاص باملؤسسات االقتصادية جاء اإلصالحات ا

ا الدور على نظام محاسبتها العمومية الذي يشهد تبني جملة من املشاريع الرامية إلى عصرنته، وهو ما دفعنا إلى محاولة معرفة مدى توافقه

 ولية.مع املعايير الد
 املنهج املستخدم

تعلق األطر لإلجابة على إشكالية الدراسة تم االعتماد على املنهج الوصفي باعتباره األكثر تناسبا لتقرير الحقائق وفهم مكونات املوضوع خاصة ما ي

باملوضوع، في حين تم استعمال أدوات النظرية  تقريب املفاهيم، كما تم استخدام املنهج التاريخي الستعراض أهم محطات بعض املتغيرات املتعلقة 

ر للمتطلبات املنهج التحليلي من أجل دراسة واقع نظام املحاسبة العمومية في الجزائر وكذا تحليل مدى استجابة مشاريع اإلصالح التي باشرتها الجزائ

 والقواعد واألسس التي جاءت بها املعايير املحاسبية في القطاع العام . 

 IPSASر املحاسبة الدولية في القطاع العام مدخل لدراسة معايي
توفير القواعد واألسس املحاسبية التي تحكم العمليات املالية واملحاسبية في القطاع العام  IPSAS41تضمن معايير املحاسبة الدولية في القطاع العام 

 )الحكومي( والذي يتميز بأنه غير هادف للربح وذلك لتعزيز اتساق البيانات املالية الصادرة عن هذا القطاع. 

 ماهية معايير املحاسبة الدولية في القطاع العام وإطارها املفاهيمي  .1

                                                             
41 International Public Sector Accounting Standards 
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 تعريف ونشأة معايير املحاسبة الدولية في القطاع العام  1.1 

عداد للبيانات املالية الخاصة إتستخدم لغرض  IPSASB هي مجموعة من معايير املحاسبة الصادرة عن مجلس معايير املحاسبة في القطاع العام 

IFRSبالقطاع العام، تتميز بكونها تحظى بقبول دولي بحيث يستند في إصدارها على املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية 
الصادرة عن مجلس معايير  42

 ؛43(2)املجمع الدولي العربي للمحاسبين، ص  IASBاملحاسبة الدولية 

حيث يهدف إلى  IFACوهو يعتبر كلجنة دائمة تابعة لالتحاد الدولي للمحاسبين  2004نوفمبر  10بإصدار هذه املعايير في  فجلس املكلوقد تم إنشاء امل

 ,IFACة والوطنية )خدمة الصالح العام من خالل وضع معايير عالية الجودة إلعداد التقارير املالية في القطاع العام وتسهيل املقاربة بين املعايير الدولي

2016, p 13)44  وكذا يتولى مسؤولية إصدار وتطوير كافة األدلة واملنشورات األخرى لتمكين منشآت القطاع العام في دول العالم من فهم وتطبيق هذه

 املعايير.
 أهداف معايير املحاسبة الدولية في القطاع العام  2.1

 تهدف معايير املحاسبة الدولية في القطاع العام إلى تحقيق ما يلي: 

 تطوير املحاسبة العمومية في مختلف دول العالم؛ 

  مقاربة املحاسبة العمومية باملحاسبة املالية املستندة على معاييرIAS/IFRS؛ 

 تطبيق مبدأ محاسبة الذمة املالية بهدف إعطاء صورة وقراءة أوضح ملالية الدول؛ 

 تحقيق النوعية ورفع جودة عرض التقارير املالية الصادرة عن القطاع العام؛ 

 أو  تحقيق الشفافية واملصداقية واملوثوقية في املعلومات املالية الخاصة بالقطاع العام ورفع قابليتها للمقارنة سواء على املستوى املحلي

 الدولي؛

 ريق إدراج تقييد أمالك الدول املنقولة وغير املنقولة وكل استثماراتها كأصول بدل تطبيق مبدأ األداء في املحاسبة العمومية للدول عن ط

الية االكتفاء بتسجيلها كنفقات في مقابل تسجيل الديون املختلفة في جانب الخصوم تطبيقا ملبدأ القيد املزدوج الذي تقوم عليه املحاسبة امل

 .45(798، ص2014)خبيطي، 
 IPSASي ملعايير اإلطار املفاهيم  3.1

 املوص يلة العمل يعتبر اإلطار املفاهيمي اإلطار الذي يحدد املفاهيم األساسية الواضحة التي تحكم تطوير معايير املحاسبة الدولية في القطاع العام وأد

47يتم االستناد عليها عند إعداد وعرض التقارير املالية ذات االستخدام العام  والتيRPG 46بها 
RFPR، وفي انتظار استكمال إعداد اإلطار  وحاليا

  IASBيتم استخدام اإلطار املفاهيمي للمعايير الخاصة بإعداد التقارير املالية الصادر عن مجلس معايير املحاسبة الدولية  IPSAS املفاهيمي ملعايير

 (:33149،ص2016كالتالي)لعاليبية، فهي املفاهيمي اإلطار هذا مكونات ؛أما48(79،ص2018)الجعارات،

 وهو يضم مجموعة املفاهيم واملبادئ التي تشكل أرضية إلصدار معايير تطبق في منشآت القطاع العام؛ التعريف ومجال التطبيق 

  والتي تهدف لتلبية حاجات مختلف مستخدميها؛ التقارير املالية ذات الغرض العام 

 والذين يتمثلون في متلقو الخدمات، مزودو املوارد، السلطة التشريعية، أجهزة الحكومة  مستخدمو التقارير املالية

 املختلفة، الجمهور؛

 :الخصائص النوعية للمعلومة املالية والتي تتمثل في 

 املالئمة 

                                                             
42 International Financial Reporting Standards 

 2املجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين، دليل معايير املحاسبة الدولية في القطاع العام، ص  43
44 IPSASB, Home book of IPSAS pronouncement, International federation of accountants, Volume I, Edition 2016, p13 

الدولي حول دور معايير املحاسبة  خبيطي خضير، يونس مونة، نظام املحاسبة العمومية الجزائري بين الواقع ومتطلبات تبني معايير املحاسبة الدولية للقطاع العام، امللتقى  45

 798، ص2014في تفعيل أداء املؤسسات والحكومات، جامعة ورقلة، الجزائر، نوفمبر  IAS, IFRS, IPSASالدولية 
46 Recommended Practice Guidelines 
47 General Purpose Financial Reports 

4848
 79، ص2018، الجزء األول، دار الصفاء للطباعة والنشر، األردن، IPSASsالجعارات خالد جمال، معايير املحاسبة الدولية في القطاع العام   

، مجلة العلوم االقتصادية والتسيير IPSASلعاليبية مالك، زرقين عبود، متطلبات إصالح نظام املحاسبة العمومية في الجزائر بما يوافق معايير محاسبة القطاع العام الدولية   4949

 331، ص2016، 15والعلوم التجارية، الجزائر العدد 
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 القابلية للفهم 

 التمثيل الصادق 

 التوقيت املناسب 

 القابلية للمقارنة 

 القابلية للتحقق 

ـ، ص ص 2018رير املالية التي يجب على الوحدات )املنظمات( العامة إعدادها فهي محددة حسب هذا اإلطار كالتالي )الجعارات، أما فيما يخص التقا

88 ،89)50 : 

 )قائمة املركز املالي )امليزانية 

 تضم املوارد املالية لصالح املنشأة العامة والحقوق املترتبة عليها في تاريخ إعداد التقارير املالية؛ 

 )قائمة األداء املالي )جدول النتائج 

 تضم معلومات عن تكاليف الخدمات التي تقوم بتقديمها ومصادر استرداد هذه التكاليف )اإليرادات( خالل فترة إعداد التقارير املالية؛ 

 قائمة التدفقات النقدية 

ترة إعداد تتضمن معلومات عن أداء املنشأة املالي وسيولتها ووضعها من ناحية العسر املالي وكما تبين هذه القائمة كيفية استخدام النقدية خالل ف 

 التقارير املالية بما في ذلك األموال املقترضة وكيفية سدادها؛

 قائمة التغيرات في حقوق امللكية 

 تسوياتها في فترة إعداد القوائم املالية؛تعرض التغيرات في بنودها في و 

 )املالحظات )املالحق 

 تتضمن إفصاحات إضافية مالية وغير مالية عن بنود القوائم املالية السابقة.

 تصنيف معايير املحاسبة الدولية في القطاع العام .2

حاسبة في وحدات القطاع العام على أساس االستحقاق ومعيارا معيارا خاص بامل 38اصدر مجلس معايير املحاسبة الدولية في القطاع العام إلى حد اآلن 

ية إلعداد واحدا خاص باملحاسبة في وحدات القطاع العام على األساس النقدي ويعمل املجلس على مطابقتها ومقارنتها قدر اإلمكان مع املعايير الدول

 ؛51(111، ص2016لنشاط في القطاع العام )السعيدي، التقارير املالية من خالل تعديل نص هذه األخيرة بما يتالءم وخصائص ا

 وتصنف معايير املحاسبة في القطاع العام وفق أساس االستحقاق إلى:

 معايير متعلقة بالقوائم املالية 1.2

 ؛وتحدد معايير عرض البيانات املالية الحكومية وكذا طريقة، شروط وإعداد القوائم املالية الحكومية

 معايير األصول امللموسة وغير امللموسة 2.2

 ؛وهي معايير تتناول متطلبات اإلفصاح عن طريق معالجة األصول امللموسة وغير امللموسة

 معايير األدوات املالية  3.2

 اق؛وهي توضح متطلبات اإلفصاح عن آليات معالجة البيانات املالية لألدوات املالية لوحدات القطاع العام وفق أساس االستحق

 املعايير املتعلقة املتبقية4.3 

 وهي تتناول كيفيات تطبيق املعايير املتبقية غير تلك املدرجة في األصناف السابقة؛

دي حيث ينقسم فيما يتضمن املعيار املتعلق باألساس النقدي، متطلبات إعداد التقارير املالية الحكومية لوحدات القطاع العام التي تتبنى األساس النق

 هما: نجزئييهذا املعيار إلى 

  التي يجب توافرها في القوائم املالية لوحدات جزء التزامي يتضمن متطلبات وشروط اإلفصاح عن املعلومات في البيانات املالية ذات الغرض العام

 القطاع العام؛

  جزء غير التزامي يتضمن توصيات عن شروط اإلفصاح عن السياسات املحاسبية والتوضيحات اإلضافية التي يستحسن اإلفصاح عنها في القوائم

 املالية. 

 والجدول التالي يلخص تصنيفات هذه املعايير

                                                             
 89، 88الجعارات خالد جمال، مرجع سبق ذكره، ص ص   50

5151
 111، ص2016، الجزائر، 2، أطروحة دكتوراه، جامعة البليدة IPSASالسعيدي أحمد يوسف، نظام املحاسبة العمومية ومدى مالءمتها ملعايير املحاسبة العمومية الدولية   
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 املحاسبة في القطاع العام ( : تصنيفات معايير 1جدول )

 رقم املعيار التصنيف

 معايير إعداد وعرض التقارير

 عرض البيانات املالية 

 بيانات التدفق النقدي

 البيانات املالية املوحدة واملفصلة

 التقرير املالي في االقتصاديات ذات التضخم املرتفع

 األحداث الالحقة لتاريخ إعداد القوائم والتقارير املالية 

 اإلفصاح القطاعي

 عرض معلومات املوازنة في البيانات املالية

 األصول غير امللموسة

 تطبيق معايير املحاسبة الدولية املستندة ألساس االستحقاق ألول مرة

 (01/01/2017ابتداء من  27القوائم املالية املنفصلة )وهو معيار عوض املعيار 

 القوائم املالية املوحدة

 املشتركة الترتيبات املالية

 اإلفصاح عن الحقوق في الوحدات األخرى 

01 

02 

06 

10 

14 

18 

24 

31 

33 

34 

35 

37 

38 

 معايير األصول امللموسة وغير امللموسة

 االستثمارات في املنشآت )الوحدات( الزميلة

 الحصص في املشاريع املشتركة

 عقود اإلنشاء

 املخزون

 عقود اإليجار

 االستثمارات العقارية

 :املنشآت واملعدات املمتلكات

 االلتزامات واألصول الطارئة املخصصات:

 انخفاض قيمة األصول غير املولدة للنقدية

 انخفاض قيمة األصول املولدة للنقدية

 األصول غير امللموسة

 االستثمارات في الوحدات الزميلة والعقود املشتركة

07 

08 

11 

12 

13 

16 

17 

19 

21 

26 

31 

36 

 املاليةمعايير األدوات 

 األدوات املالية: العرض واإلفصاح

 األدوات املالية: العرض

 األدوات املالية: االعتراف والقياس

 األدوات املالية: اإلفصاحات

15 

28 

29 

30 

 املعايير املتبقية

 السياسات املحاسبية: التغيرات في التقديرات املحاسبية واألخطاء

 آثار التغيرات في أسعار الصرف

 تكاليف االقتراض 

 اإليراد في املعامالت التبادلية 

 اإلفصاح عن األطراف ذات العالقة

 اإلفصاح عن املعلومات املالية حول القطاع العام 

 اإليراد من املعامالت غير التبادلية 

 منافع املستخدمين 

 الزراعة

 تقديم امتياز تقديم الخدمات

03 

04 

05 

09 

20 

22 

23 

25 

27 

32 

 

، 2، أطروحة دكتوراه، جامعة البليدةSAIPIاملصدر: يوسف السعيدي أحمد، نظام املحاسبة العمومية ومدى مالئمتها ملعايير املحاسبة العمومية الدولية 

 .123ص -122، ص2016الجزائر، 
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 مستويات وتجارب اعتماد املعايير الدولية ملحاسبة القطاع العام في العالم  .3
عملية إصالح ملحاسبتها الحكومية عن طريق تبني معايير املحاسبة الدولية في القطاع العام واالنتقال من محاسبة الصندوق املرتكزة دولة في  40شرعت  

املالية التي ترتكز على أساس االستحقاق فيما يقارب تطبيقات املحاسبة املالية، وتصنف الدول حسب مستوى الذمة  على األساس النقدي إلى محاسبة

 :52(284، 283، ص ص2017مها في تطبيق هذه املعايير إلى أربعة مستويات كالتالي )بن يوسف، تقد

  املستوى األول 

 يضم الدول األكثر تقدما في تطبيق املعايير الدولية في املحاسبة العمومية ومن هذه الدول نجد ،كندا، نيوزيلندا، استراليا؛         

 املستوى الثاني 

وباشرت العمل به على مستوى محاسبتها العمومية ومن بين هذه  2006ول التي أعدت مخططا محاسبيا يتماش ى وهذه املعايير في سنة ويضم الد           

 الدول نجد :فرنسا، اليابان، ايطاليا؛

 املستوى الثالث 

ي القطاع العام وأدخلت مجموعة تعديالت على يتضمن الدول التي شرعت في إعداد مشروع مخطط محاسبي وفق معايير املحاسبة الدولية ف           

 مستوى تشريعاتها القانونية ون هذه الدول: باكستان، أفغانستان، أذربيجان، اندونيسيا، لبنان، منغوليا، هولندا والنرويج؛

 املستوى الرابع 

من صندوق النقد الدولي والبنك العالمي من بين هذه يتضمن الدول التي قررت االنتقال لتطبيق هذه املعايير إما تحت الضغط أو بتشجيع            

 الدول: الجزائر، كينيا، ألبانيا، الهند؛

هو أن أغلبها يسعى إلى تحقيق التقارب واالتساق بين  IPSASواملالحظ من خالل التعمق في االطالع على تجارب الدول التي تبنت أو أخذت بمعايير 

 الذي يسمح لها تقليل الفروقات والرفع من درجة شفافية وموثوقية البيانات املالية الحكومية؛ أنظمتها وبين هذه املعايير وذلك بالشكل

أين قدم  2001نجد أن أول الخطى لتطوير نظام معلوماتها املحاسبية واملوازناتية الخاصة بالقطاع العام كان في سنة  التجربة الفرنسيةفبالنظر إلى 

مجموعة معايير محاسبة وعددها سبعة عشر وكذا إطار مفاهيمي للتوفيق بين أساس االستحقاق  2001سنة  القانون العام الفرنس ي للمالية في

 ؛IPSASو  IFRSاملحاسبي مع جوانب محددة من أنشطة املحاسبة الحكومية املركزية وتم االعتماد في ذلك على ما جاء به اإلطار املفاهيمي لكل من 

والذي أوكلت له مهمة وضع املعايير املحاسبية للمنظمات والوحدات  2008كما تم في هذا السياق تأسيس مجلس توحيد حسابات القطاع العام في 

حيد ق تو الحكومية التي تمول أساسا عن طريق التمويل العام، وتواصلت هذه الحركية في السنوات املوالية التي تميزت بعمل فرنسا على السعي لتحقي

، إال أن ذلك لم يمنع من وجود العديد من العوائق IPSASBمجلسمحاسبتها الحكومية مع املعايير الدولية من خالل االستجابة للمشاورات القائمة مع 

حاسبية الثقافية التي تؤخر اعتماد معايير املحاسبة الدولية في القطاع العام في فرنسا لعل من أبرزها خصوصية البيئة الفرنسية واالختالفات امل

 والقانونية وهو األمر الذي يؤثر على محاوالت التغيير الخارجي في األنظمة املحاسبية؛

فهي تختلف بصفة كبيرة عن الفرنسية ذلك أن املحاسبة في القطاع العام غير موحدة فنجد أن هناك مستويات  بالتجربة األملانيةأما فيما يتعلق  

كما أن عملية التطوير في محاسبة القطاع العام األملانية غير مرتبطة بتبني معايير  أساس االستحقاق،ق أخرى تطبق األساس النقدي بينما تطب

 املحاسبة في القطاع العام؛ 

أين تم اعتماد التحول إلى أساس االستحقاق من خالل قانون اإلدارة املالية البلدية الجديدة  2003وترجع عملية إصالح املحاسبة العامة في أملانيا إلى 
53

NKF  ؛2009والذي اشترط على جميع السلطات املحلية تغيير حساباتها بحلول 

تحسن في البيانات املالية العامة واملقدمة وفق هذا القانون إال أنه يجب بذل املزيد من الجهود أن هناك  2014وقد بنيت استطالعات للرأي أجريت في 

ذا البلد والتي للحصول على هذه البيانات في الوقت املناسب وكذلك العمل على تدليل العقبات التشريعية والقانونية األملانية التي تنظم املحاسبة في ه

 .54(47ص  - 42، ص2014يد محاسبتها مع معايير املحاسبة في القطاع العام )بالرقي، تحول دون قبول أملانيا بتوح

 

 

                                                             
52

 –، مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية IPSASة للقطاع العام بن يوسف خلف هللا، معاش قويدر، متطلبات تطبيق املحاسبة العمومية في الجزائر وفق معايير املحاسبة الدولي  

 284، 283، ص ص 2017، 2، املجلد31العدد االقتصادي، الجزائر، العدد 
53 Neue Kommunale Finanzmanagement 

 ,IAS، امللتقى الدولي حول دور معايير املحاسبة الدولية IAS-IFRS-IPSASبالرقي تيجاني وآخرون، دراسة مقارنة بين التجربة األملانية والفرنسية في اعتماد معايير املحاسبة   54

IFRS, IPSAS  بتصرف( 47-42، ص ص 2014في تفعيل أداء املؤسسات والحكومات، جامعة ورقلة، الجزائر، نوفمبر( 
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 واقع نظام املحاسبة العمومية في الجزائر
 دولة، ويضم هذايعتبر نظام املحاسبة العمومية اإلطار املنظم لعمليات تحضير وتنفيذ ومراقبة العمليات املالية للدولة فهو يعكس املسار املوازناتي لل

ملهامهم وسنحاول فيما يلي عرض النظام مجموعة من التشريعات واإلجراءات التي يستند عليها عند تنفيذ مختلف أعوان املحاسبة العمومية 

 األطر القانونية والتنظيمية املنظمة للمحاسبة العمومية في الجزائر وكذا مختلف مكونات نظامها.

 اإلطار القانوني والتنظيمي لنظام املحاسبة العمومية في الجزائر  .1

ر مادة قانونية وضع املشرع الجزائري إطارا قانونيا وتنظيميا خاصا باملحاسبة العمومية وهو األساس الذي تعتبر من خالله املحاسبة العمومية في الجزائ

 ديد مهام ومسؤوليات األعوان املكلفين بتنفيذ عمليات وتطبيق إجراءات هذا النظام؛بامتياز يتم من خاللها ضبط كيفيات تداول املال العام وتح

ا اإلطار يجب أن ويقوم نظام املحاسبة العمومية بمتابعة واثبات العمليات املالية وإعداد التقارير والقوائم املالية لنشاط وحدات القطاع العام وفي هذ

م واملتطلبات الدستورية والقانونية والتعليمات املالية ليبين مدى التزام وحدات القطاع العام التشريعية يصمم النظام املحاسبي العمومي بشكل ينسج

 ؛55(23، ص2008واملالية املطبقة )عباس، 

ة استقاللها وقد كان نظام املحاسبة العمومية في الجزائر قبل االستقالل محكوما بنصوص التشريعات والتنظيمات الفرنسية لهذا عملت الجزائر غدا

ة التكميلية على وضع نصوص تنظيمية تعوض تلك املطبقة في الحقبة االستعمارية ،فباإلضافة إلى األحكام التي تصدر في قوانين املالية وقوانين املالي

عية والتي يمكن سردها ، نجد النصوص التشري56(73، ص2017والتي تعتبر مصادر أساسية للتشريع في نظام املحاسبة العمومية في الجزائر) مغني، 

 :57(99ص  - 98، ص2014فيما يلي )شالل، 

  املتعلق بقوانين املالية املعدل واملتمم؛ 07/07/1984املؤرخ في  17-84القانون 

  املتعلق باملحاسبة العمومية؛  15/08/1990املؤرخ في  21-90القانون 

  املتعلق بمجلس املحاسبة؛ 17/07/1995املؤرخ في  20-95األمر رقم  

  املتعلق بإجراءات تعيين واعتماد املحاسبين العموميين؛ 07/0/1991املؤرخ في  311-91املرسوم التنفيذي رقم 

  املتعلق بتحديد إجراءات األخذ بمسؤولية املحاسب العمومي؛ 07/09/1991املؤرخ في  312-91املرسوم التنفيذي رقم 

  املتعلق بمراحل وإجراءات مسك محاسبة اآلمرين بالصرف واملحاسبين العموميين؛ 07/09/1991املؤرخ في  313-91املرسوم التنفيذي رقم 

 املتعلق بتحديد إجراءات تسخير املحاسب العمومي من طرف اآلمر بالصرف؛ 07/09/19914املؤرخ في  314-91املرسوم التنفيذي رقم 

  الدفع عن طريق خطاب االعتماد لنفقات الدولة والجماعات املحلية املتعلق بإجراءات  09/01/1992املؤرخ في  19-92املرسوم التنفيذي رقم

 والوحدات العمومية ذات الطابع اإلداري؛

  واملتعلق بالحساب الجاري للمحاسب العمومي والوكاالت املالية؛ 13/01/1992املؤرخ في  26-92املرسوم التنفيذي رقم 

  تعلق بتحديد إجراءات فتح وتنظيم وتسيير الوكاالت املالية للنفقات واإليرادات؛ امل 05/05/1993املؤرخ في  108-93املرسوم التنفيذي رقم 

  املتعلق بتحديد إجراءات االلتزام وتنفيذ النفقات العمومية واملحدد لصالحيات  04/07/1997املؤرخ في  286-97املرسوم التنفيذي رقم

 ومسؤوليات اآلمرين بالصرف؛

  املتعلق بنفقات التجهيزات العمومية؛ 13/07/1998ؤرخ في امل 227-98املرسوم التنفيذي رقم 

  املتعلق بتحديد إجراءات مراقبة استعمال إعانات الدولة للجماعات املحلية والجمعيات  10/11/2001املؤرخ  31-01املرسوم التنفيذي رقم

 والتنظيمات؛ 

لوائح التطبيقية ذات الطابع التقني املتعلقة بالقيود املحاسبية للعمليات املالية كما تختص وزارة املالية وعن طريق املديرية العامة للمحاسبة بإصدار ال

 للدولة مع احترام متطلبات القوانين واملراسيم التنفيذية املتعلقة باملحاسبة العمومية والتي ذكرت سابقا. 

 

 

 

                                                             
 23، ص2008عباس الرماحي نواف محمد، املحاسبة الحكومية، دار الصفاء، األردن،   55
56

، 2017، الجزائر، 3، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائرIPSASمغني نادية، دراسة وتقييم نظم املحاسبة العمومية في الجزائر على ضوء املعايير املحاسبية الدولية في القطاع العام   

 73ص
57

 98،99، ص 2014دولة، أطروحة دكتوراه، جامعة بومرداس، الجزائر، شالل زهير، آفاق إصالح نظام املحاسبة العمومية الجزائري الخاص بتنفيذ العمليات املالية لل  
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 التنظيم التقني للمحاسبة العمومية في الجزائر   .2
جزائر وفق نظام يضمن سير العمل حسب الطرق واآلليات املعروفة لتحقيق أهداف معنية بحيث يراعي خصوصيتها، تعمل املحاسبة العمومية في ال

ة للمال ويعتبر من أنظمة املحاسبة الخاصة التي تستعمل إجراءات محاسبية منظمة وفق القوانين ومثبتة في الدفاتر والسجالت املحاسبية وذلك حماي

 يانات مالية تعكس نتائج نشاطات القطاعات العامة ويمكن عرض عناصر هذا النظام في الشكل املوالي: العام والوصول إلى تقديم ب

 (: عناصر النظام املحاسبي العمومي في الجزائر1شكل )

 

 

 

 

 

 

، مجلة العلوم SAIPIاملصدر: لعاليبية مالك، زرقين عبود، متطلبات إصالح نظام املحاسبة العمومية في الجزائر بما يوافق معايير محاسبة القطاع العام 

 .330، ص2016، 15الجزائر، العدداالقتصادية والتسيير والعلوم التجارية، 

 الدفاتر والسجالت املحاسبية   1.2

ارة إن خاصية املحاسبة العمومية تقتض ي تصميم دفاتر وسجالت محاسبية بشكل يجعلها مالئمة لنشاط وحدات القطاع العام املختلفة حيث تتولى وز 

 لسجالت؛املالية مهمة إصدار تعليمات خاصة بإجراءات استخدام وحفظ الدفاتر وا

وفي حالة حيث أن املجموعة الدفترية واملستندية تعد املصدر األساس ي للمعلومات الفعلية التي تعد على أساسها التقارير بجميع أنواعها لذلك فهي 

 ؛58(139، ص2014كانت متطورة ستساعد من حصر التكاليف الفعلية لألنشطة واملشروعات الحكومية )شالل، 

السجالت املحاسبية بمختلف أنواعها إلى قواعد صارمة على املحاسبين العموميين احترامها والتي يمكن تلخيصها في العناصر وتخضع عملية مسك 

 التالية :

  سنوات؛ 10تحفظ سجالت املحاسبة ملدة 

 تكون صفحات سجالت املحاسبة مرقمة تسلسليا ومختومة بختم اإلدارة املكلفة بتسييرها؛ 

 تجنب املحو والشطب؛ 

 ند التصحيح يجب إثبات العملية بختم وتوقيع املسؤول عن مسك هذه السجالت.ع 

 :59(329، ص2016وتتنوع السجالت والدفاتر املحاسبية املعتمدة في الجزائر إلى )لعاليبية، 

 مستخرج العمليات املالية؛ 

 الدفتر العام؛ 

 سجل الحسابات العام؛ 

  ميزان الحسابات الشهرية؛ 

 .حساب التسيير 

سية كما يستعمل املحاسب العمومي بطاقة النفقات واإليرادات عند إجراء أي قيد محاسبي العمليات املالية حيث تعتبر البطاقات الوسيلة األسا

إرفاقها ة إلثبات قيود الحسابات الدائنة واملدينة، كما تتم االستعانة ببطاقة التسوية من اجل إلغاء قيد محاسبي خاطئ أو تصحيح األخطاء مع ضرور 

 بالتبريرات املوضحة ألسباب إلغاء القيود املحاسبية األصلية. 

 

                                                             
 139شالل زهير، نفس املرجع السابق، ص  58
59

 329لعاليبية مالك، زرقين عبود، مرجع سبق ذكره، ص  

 القوانني والتشريعات السارية املفعول 

 مدخالت النظام
 املستندات املحاسبية

 العمليات املحاسبية
 السجالت والدفاتر

 مخرجات النظام

 التقارير والقوائم املالية

 الرقابة
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 املستندات ذات الطابع اإلحصائي 2.2

 :60(143، ص2014تلعب السجالت والبيانات اإلحصائية دورا هاما ومكمال للدفاتر والسجالت النظامية، وتنقسم هذه املستندات إلى )شالل،        

 الخزينة؛ الوضعية املختصرة لعمليات 

 الحساب الختامي للدولة؛ 

 الوضعية الشهرية والسنوية لتنفيذ ميزانية التسيير؛ 

 .الوضعية الشهرية والسنوية لتنفيذ ميزانية التجهيز 

 تنظيم الدورة املستندية  3.2

العام وإعداد الحساب الختامي للدولة ويوضح ترتبط املستندات املحاسبية فيما بينها لتشكل نظاما متكامال يسمح بعرض نتائج وحدات القطاع           

 الشكل التالي تنظيم هذه الدورة حسب نظام املحاسبة العمومية في الجزائر.

 (: الدورة املستندية لنظام املحاسبة العمومية في الجزائر2شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رداس، الجزائر، املصدر: زهير شالل، آفاق إصالح نظام املحاسبة العمومية الجزائري الخاص بتنفيذ العمليات املالية للدولة، أطروحة دكتوراه، جامعة بوم

 146، ص 2014

 تنظيم اإلدارة املالية   4.2

ب هي اإلدارة التي توكل لها مهمة اإلشراف على تنفيذ ومراقبة العمليات املالية، ولعل تطبيق مبدأ الفصل بين مهام اآلمر بالصرف واملحاس           

 ين مختلفتين؛العمومي له تأثير كبير على تنظيم الوحدات الحكومية وهما العونين اللذان يكونان تحت إشراف سلطت

تين األولى وتنظم اإلدارة املالية في الجزائر أوال عن طريق تطبيق نظام املركزي للخزينة والذي يسمح بدمج وتركز املحاسبة بصفة تدريجية على مرحل

ات إلى العون املحاسبي املركزي بتجميع ومراقبة وتدقيق العمليات التي بقوم بها املحاسبين الثانويين من طرف املحاسب الرئيس ي ثم إرسال هذه الحساب

 01/01ي الذي يقوم بدمجها إلعداد الحساب الختامي للدولة، وثانيا عن طريق إتباع إجراءات إقفال وإيداع الحسابات الخاصة بكل سنة مالية تبدأ ف

 لميزانية املقفلة.جوان من السنة املوالية ل 30بحيث تودع الحسابات لدى مجلس املحاسبة في أجل أقصاه  31/12وتنتهي في 

  عرض مجموعة حسابات الخزينة .3
يتم عرض هيكلة الحسابات الخاصة بمحاسبة الدولة من خالل حسابات املدونة التي يتم فيها تسجيل العمليات املنجزة من قبل الخزينة           

 حسابات الخاص باملحاسبة العمومية في الجزائر.حيث تعتبر هذه الحسابات بمثابة دليل 61(Ministère des finance, 1998, p6) العمومية

املرجع األساس ي الذي يستند عليه املحاسب العمومي في تسجيله لقيود العمليات املالية  62TCNوتعد هذه املدونة واملعروفة بمدونة حسابات الخزينة 

 ؛63الخاصة باألموال العمومية في الجزائر

                                                             
 143شالل زهير، نفس املرجع السابق، ص  60

61 Ministère des finances, nomenclatures des comptes du trésor, direction général de trésor, Algérie, 1998, p6 

مستخرج العمليات  بطاقة اإليرادات 

 اليومية

 

دفتر اليومية 

 مستندات ذات

 حماسيبطابع 

سجل 
 احلساابت العام

دفرت اليومية 
 العامة

مستخرج 
 العمليات اليومية

 العامة

سجل الحسابات 

 العام

مستندات ذات طابع 

 محاسبي

 النفقات بطاقة

 ميزان املراجعة حساب التسيير

مستندات ذات 

 طابع إحصائي

 املختصرة للخزينة العموميةالوضعية  الحساب الختامي للدولة

 الوضعية الشعرية لنفقات التسيير الوضعية املختصرة لنفقات التجهيز
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 تقسيمات مجموعة حسابات الخزينة 1.3

مجموعات كل مجموعة تنقسم إلى عدد من الحسابات العامة والتي تنقسم إلى حسابات رئيسية هذه األخيرة  09تحتوي مدونة الحسابات على          

 :64(Ministère des finances, p5تتفرع هي األخرى إلى حسابات فرعية ويمكن توضيح هذه املجموعات فيما يلي )

 Comptes caisse et portefeuille عمليات الصندوق واملحفظةاملجموعة األولى: حسابات 

  Operations budgétairesاملجموعة الثانية: حسابات عمليات املوازنة

  Opérations du trésorاملجموعة الثالثة: حسابات عمليات الخزينة 

 Les correspondants au trésor  الخزينةاملجموعة الرابعة: حسابات خاصة بالعمليات األخرى ومراسلي 

  Operations a classerللترتيباملجموعة الخامسة: حسابات عمليات 

  Résultats املجموعة السادسة: حسابات النتائج

  Dettes garantie par l’étatالدولةاملجموعة السابعة: حسابات الديون املضمونة من طرف 

  Créances diverses de l’étatاملجموعة الثامنة: حسابات حقوق الدولة

  املجموعة التاسعة: حسابات القيم غير الفاعلة

ما توضع في بالنسبة للمجموعة التاسعة هي مجموعة خاصة بالحسابات التي ال تتعلق بمحاسبة األموال وال تظهر في امليزان العام لحسابات الخزينة وإن

 .ميزان خاص يطلق عليه املحاسبة الخاصة

 يل العمليات املالية املتعلقة باألوراق املالية املوجودة في املحفظة املالية لخزينة الدولة سواء من التي تم إصدارها أو توظيفها.وتهتم بتسج

اس لى األسيستند النظام املحاسبي العمومي في الجزائر والذي تم تصميمه باالعتماد على النظام املحاسبي الفرنس ي الذي كان ساريا بعد االستقالل ع

تضم مجموعات  النقدي الذي يركز على مراقبة وتدقيق حركة التدفقات النقدية الناتجة عن تنفيذ امليزانية العامة ، واملالحظ في هذه الحسابات أنها ال

قيق الربح وإنما خاصة بحسابات االستغالل أو األرباح ذلك أنها موجهة أساسا لتسجيل عمليات الوحدات واملنظمات الحكومية التي ال تهدف إلى تح

 ؛65(153، ص2014تعتمد على مخصصاتها من امليزانية العامة لدولة لتمويل إنفاقها )شالل، 

التي لها تأثير كما أن تصميم النظام املحاسبي العمومي بهذه الطريقة كان من اجل السماح بتطبيق رقابة اكبر على التدفقات النقدية للخزينة العمومية و 

 ت املالية للدولة.مباشر على  املوجودا

 خصائص مجموعة حسابات الخزينة   2.3

 :66(26، ص 2015تختص املحاسبة العمومية في الجزائر والقائمة على أساس مدونة الحسابات بما يلي )السعيدي،      

  للخزينة؛تسجيل عمليات تسديد النفقات وتحصيل اإليرادات املسجلة في امليزانية العامة للدولة وفي الحسابات الخاصة 

  تسجيل عمليات الخزينة والتي تشمل على قيد مدخالت ومخرجات الصندوق والتحويالت املالية، إضافة إلى عمليات إصدار وتسيير القروض

 واملديونية وتسيير التدفقات النقدية لفائدة الهيئات املكتتبة لدى الخزينة العمومية؛

 يين لصالح الخزينة العمومية؛تسجيل حركة األموال والقيم بين املحاسبين العموم 

 بيان النتائج املالية لتنفيذ امليزانية العامة للدولة والعمليات املالية للخزينة؛ 

 .بيان الوضعية املالية الدائنة واملدينة للدولة 

 نقائص نظام املحاسبة العمومية في الجزائر  .4
على أساس مدونة حسابات الخزينة ملحاولة تكييفه واملتطلبات الحديثة لنشاط وحدات  رغم التعديالت التي عرفها نظام املحاسبة العمومية املبني        

 :67(803، ص2014القطاع العام إال انه بقي عاجزا عن تأدية الدور املنوط به وذلك يرجع لقصوره ومحدوديته في عدة جوانب نذكر منها )خبيطي، 

 

 

 عدم إعطاء نظرة شاملة حول الذمة املالية للدولة  1.4

                                                                                                                                                                                                             
62 Nomenclature Comptes de Trésor 

 12/10/1968لوزارة املالية الصادرة في  16متضمنة في التعليمة العامة رقم   63
64 Ministère des finances, instruction générale sur la comptabilité du trésor, sous direction de la documentation, tome I, p5 

 )بتصرف( 153شالل زهير، مرجع سبق ذكره، ص  65
 26، ص2015، 2، املجلد5السعيدي أحمد يوسف، ضرورة تحديث نظام املحاسبة العمومية في الجزائر، مجلة االقتصاد والتنمية البشرية، العدد  66

 803خبيطي خضري، يونس مونة، مرجع سبق ذكره، ص   67
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وتنفيذ حيث تقتصر عملية التقييد املحاسبي في إطار املحاسبة الحالية للدولة على تسجيل عمليات الصندوق أي التي تتعلق فقط بتحصيل اإليرادات 

األساس النقدي ومنه إهمال عناصر الذمة املالية للدولة من أمالك  النفقات املدرجة ضمن ميزانية الدولة املحددة في قوانين املالية وهو ما يقوم عليه

 عقارية ومنقولة وحقوق الدولة وديونها التي تتم متابعتها عادة خارج اإلطار املحاسبي وهو ما أدى إلى سوء تسيير عناصرها؛

 طريقة ترقيم حسابات املدونة  2.4

لبا على تجانس ووحدة املدونة مما صعب عملية التكيف مع التعديالت املتكررة التي تفرضها ترقيم مجموعة مدونة حسابات الخزينة بشكل خطي أثر س

ب في العمليات الجديدة والتغيرات في نشاط الدولة، كما أن األعداد الكبيرة التي أصبحت تتكون منها حسابات هذه املدونة صعب من مهمة املحاس

 املطابق لكل عملية؛تسجيل العمليات املالية لصعوبة معرفة الحساب 

 صعوبة تركيز وتجميع املعلومات املحاسبية: 3.4

بية املتواجدة تجميع وتركيز املعلومات املحاسبية ال يتماش ى والتقنيات الحديثة التي تتطلب وجود نظام إعالم آلي يقوم بتجميع مختلف املعطيات املحاس

ز في اغلب األحيان ال تتم في اآلجال املناسبة مما يؤدي إلى تأخر في الحصول على املعلومات على مستوى كل مراكز التسجيل املحاسبي بل أن عملية التركي

 العمومية؛ التخاذ القرارات وهو ماال يخدم الجهود الرامية إلى تجسيد سياسة عقلنة  وترشيد النفقات العمومية وكذا تحقيق التسيير الفعال للمالية

 تعقيد الوثائق املحاسبية  4.4

 ن مجمل الوثائق املحاسبية الواجب توفرها في إطار املدونة تتميز بتعقيدها وعدم سهولة استغاللها؛حيث أ

 عدم توفر قيود محاسبية ملتابعة استهالك االعتمادات املالية  5.4

بات امليزانية، مما ينتج عنه عبء حيث تتم متابعتها في سجالت غير سجالت املحاسبة وذلك عن طريق القيد الوحيد رغم أنها تتم بصفة آلية وفق تبوي

مالية إضافي على املحاسب العمومي في غياب حسابات مخصصة لقيد هذه العمليات؛ وبالتالي فإن مخرجات النظام املحاسبي العمومي ال توفر بيانات 

 ؛مفيدة في مجال تقييم أداء وحدات القطاع العام في استغالل املوارد املالية املتاحة وقياس التكاليف

 باإلضافة إلى ما سبق نجد أن من نقائص نظام مدونة حسابات الخزينة ما يلي:

 االعتماد على الجداول اإلحصائية خارج املحاسبة من أجل إعداد القوائم املالية الحكومية والحساب الختامي للدولة؛ 

 القيود العكسية إللغاء العمليات الخاطئة؛ االعتماد على استعمال القيود باملبالغ السالبة عند تصحيح األخطاء دون اللجوء إلى 

 عدم توفر حسابات لقيد حجم وقيمة مخزون وحدات القطاع العام؛ 

 .يتغاض ى نظام املحاسبة العمومية عن تسجيل املمتلكات العينية واستثمارات الدولة، إلى جانب عدم تطبيق مبدأ الحقوق املثبتة للدولة 

مية الجزائري ونظرا العتماده على األساس النقدي في تسجيله للعمليات املالية للدولة وإغفاله أساس مما سبق يتضح أن نظام املحاسبة العمو 

ئر إلى وضع االستحقاق فهو ال يسمح بتوفير مخرجات مالية حكومية  تواكب التطورات الحاصلة على مستوى اإلفصاح واإلبالغ املالي، هذا ما دفع بالجزا

الحكومي بشكل يسمح لها رفع جودة قوائمها وتقاريرها املالية و توفير األرضية الالزمة لتحقيق للرقابة على تسيير املال  مشاريع إصالح لنظام محاسبتها

 العام.

 دراسة مشاريع عصرنة نظام املحاسبة العمومية في الجزائر
املحاسبة  سعت الجزائر إلى األخذ بالعديد من مشاريع إلصالح نظام محاسبتها العمومية للتماش ي والتطورات الحاصلة على مستوى العالم وكذا ومعايير

 IAS/IFRSالدولية  الدولية في القطاع العام، خاصة بعد أن اعتمدت نظاما محاسبيا ماليا خاصا باملحاسبة العامة والذي تبنى في طياته معايير املحاسبة

مع وسنحاول من خالل ما يلي التطرق إلى أهم مشاريع اإلصالح لنظام املحاسبة العمومي في الجزائر وهذا تقييم هذه اإلصالحات ومدى تماشيها  2010في 

 .SAIPIما جاءت به معايير 

 عرض مشاريع إصالح نظام املحاسبة العمومية في الجزائر  .1

 مشروع املخطط املحاسبي للدولة  1.1

عن طريق املديرية العامة للمحاسبة بتشكيل لجنة عمل مكونة من أخصائيين  1995في إطار حركة إصالح مؤسسات الدولة، قامت وزارة املالية في

ملتقدمة في هذا املجال، بتقديم مشروع محليين في ميدان املحاسبة العمومية مع االستعانة بخبرات أخصائيين فرنسيين وباالستفادة من تجارب الدول ا

امل إصالح لنظام محاسبتها العمومية بشكل يجعله أداة فعالة لتحقيق الرشادة واالقتصاد في تسيير املوارد العمومية والشفافية واإلفصاح الش

 ؛68(139، ص2016والدقيق عن نتائج نشاط وحدات القطاع العام )براضية، 

                                                             
، 2016، 10ت الجزائرية، الجزائر، العددبراضية حكيم، اعتماد املعايير الدولية ملحاسبة القطاع العام لدعم الشفافية، املساءلة والرقابة على املال العام، مجلة أداء املؤسسا  68

 139ص
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التي جرت مع مختلف الدوائر الوزارية حول موضوع إصالح محاسبة الدولة بإعطاء الضوء األخضر لفوج العمل من ولقد سمحت نتائج املناقشات و 

يلي)براضية، أجل االنطالق في املرحلة املوالية من التحضير وهي الصياغة التقنية للقواعد املحاسبية، لذا برمجت مجموعة من األعمال التي كانت كما 

2016 ،139)69: 

 روع إصالح نظام املحاسبة العمومية تصور مش 

ائج تكون وفي هذا اإلطار تم تحديد معالم مشروع النظام وفق فكرة أساسية هي االنتقال من محاسبة الصندوق إلى محاسبة الذمة املالية والخروج بنت

 بمثابة انطالق لتحديد القواعد املحاسبية لنظام املحاسبة العمومية؛

 شروع النظام املحاسبي للدولة الصياغة التقنية لقواعد مACP 

 به؛ من خالل صياغة القواعد املحاسبية والتركيز على حسابات املخطط املحاسبي للدولة ومختلف الجداول املرفقة له وتحضير التعليمة املتعلقة

 اختبار مشروع نظام املحاسبة العمومية 

املحاسبي للدولة، تم التفكير في وضع مشروع املخطط وكذا الجداول املوافقة حيز بعد تحديد صياغة القواعد املحاسبية لحسابات مشروع النظام 

 االختبار وذلك من أجل التأكد من صالحية املشروع للتطبيق على أرض الواقع.

ة على مستوى الخزينة في اختبار حسابات املخطط املحاسبي للدولة املوافقة لحسابات املدونة الحالية للخزين 2000جويلية  09وقد شرع ابتداء من 

 ؛70(Ministère des finance, 2002, p5الوالئية للواليات التالية: بومرداس، تيبازة، تيزي وزو، بجاية، غرداية وميلة )

املرحلتين  وتم تعميم العمل باملخطط الجديد على كافة واليات الجزائر في مرحلته الثانية بعد سنة من اختباره على الواليات السابقة، وقد شهدت كال

مسك املحاسبة وفق مدونة حسابات الخزينة وهي املحاسبة القانونية نظرا لعدم اعتماد املخطط بصفة نهائية، وكذا مسك محاسبة وفق املخطط 

 املحاسبي للدولة بصفة تجريبية؛ وهي املرحلة التي شهدت كذلك تنصيب جهاز تنظيمي لتسهيل مراقبة وتنسيق عمليات االختبار.

ة االختبار بينت وجود مجموعة من املشاكل والصعوبات والتي رجعت أساسا إلى صعوبة استيعاب اإلجراءات املحاسبية الجديدة املتعلقة إن عملي

ها املرافقة لبالحقوق املثبتة للدولة )محاسبة الذمة املالية( وانشغال املحاسبين لعمليات التحصيل والتي تتصف هي األخرى بتعقيدها وثقل اإلجراءات 

 .71(Ministère des finance, 2002, p6على حساب اختبار قواعد املخطط املحاسبي للدولة )

 أسباب عدم نجاح مشروع املخطط املحاسبي للدولة 2.1

اقتصر تطبيقه إن عملية تبني املخطط املحاسبي للدولة والذي يعتبر أولى الخطى املكرسة لتطوير نظام املحاسبة العمومية في الجزائر لم يستمر، حيث 

 :72(31، ص2015 على املرحلة التجريبية ليتم التخلي عنه نتيجة عدة أساب لعل من أهمها )السعيدي،

 التأخر في تبني مشروع إصالح نظام املوازنة العامة للدولة وهو ما أدى على عدم التوافق بين حسابات املوازنة وحسابات املخطط املحاسبي 

 للدولة؛

 جديد للمحاسبة العمومية يسمح بتحديد إجراءات وطرق العمل ملسايرة نجاح تطبيق عمل هذا املشروع ونخص بالذكر  عدم وجود إطار قانوني

 قانون املحاسبة العمومية الذي لم يشهد أي عمليات تعديل؛

  ارة املالية وصعوبة تحديد القيمة عدم توفر معلومات كافية عن كل االستثمارات )التثبيتات( لدى املديرية العامة لألمالك الوطنية التابعة لوز

 الحقيقية لها؛

 صعوبة التسجيل املحاسبي لالستثمارات املتنازل عنها بسبب تعقيد اإلجراءات املرافقة لها وتوزعها على عدة إدارات ما يصعب عملية تجميع 

 املعلومات املرتبطة بها؛

 :73(193، ص2016هذا إضافة إلى )السعيدي، 

 بني عليه هذا املخطط مع ما جاءت به معايير املحاسبة الدولية في القطاع العام، ذلك أنه اعتمد في وضعه على املخطط  عدم مالئمة اإلطار الذي

، هذا املخطط الذي كان هو اآلخر ال 2010املحاسبي الوطني الخاص بالوحدات واملؤسسات االقتصادية والذي تم االستغناء عنه في سنة 

 ؛IAS/IFRSولية يستجيب ملعايير املحاسبة الد

                                                             
 139براضية حكيم، نفس املرجع السابق، ص  69

70  Ministère des finances, communication portant sur la reforme de la comptabilité de l’état, direction générale de la 

comptabilité, Algérie, 2005, p5 

71 Ministère des finances, idem, p6 
 31جع سبق ذكره، صالسعيدي أحمد يوسف، ضرورة تحديث نظام املحاسبة العمومية في الجزائر، مر   72
73

 193، مرجع سبق ذكره، صIPSASالسعيدي أحمد يوسف، نظام املحاسبة العمومية ومدى مالءمتها ملعايير املحاسبة العمومية الدولية   
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 عدم مرافقة هذا املخطط بتعليمات تشرح عمليات تنفيذه وكيفيات معالجة االستثمارات واملخزونات؛ 

  لم يتم األخذ بمحاسبة االعتمادات املالية في هذا املخطط وهو ما ال يسمح له بتحقيق اإلفصاح املحاسبي عن حجم االعتمادات املستهلكة

 ؛واملتبقية خالل السنة املالية

 عدم تحديد برنامج زمني يحدد مراحل اإلصالح وإجراءات التخلي عن النظام القديم ومعالجة الفروقات الناتجة عن هذا االنتقال؛ 

 .عدم االنتهاء من إعداد النظام اآللي لتسجيل العمليات املالية واملعالجة اآللية لدمج العمليات على املستوى املركزي 

لتبني هذا املخطط بشكل نهائي حال دون نجاح مشروعه رغم التحديثات التي جاء بها والتي كانت ستؤدي في حال تطبيقها  إن عدم تكييف البيئة الالزمة

الح كان تحت بصورة جيدة إلى الرفع من جودة النظام املحاسبي العمومي ومنه مخرجاته وتقاريره املالية، هذا إضافة إلى كون تبني الجزائر ملخطط اإلص

ت التي مارسها صندوق النقد الدولي في تلك الفترة من أجل تمكينه من الحصول على معلومات حول املالية العامة للدولة التي تسمح وقع الضغوطا

بتها بإعطاء صورة واضحة عن مدى إمكانية التزام الجزائر بتسديد ديونها الخارجية ، لهذا عملت الجزائر على طرح مشروع آخر لعصرنة نظام محاس

 ومعايير املحاسبة الدولية في القطاع العام.يتماش ى 

 مشروع عصرنة نظام املحاسبة العمومية على ضوء معايير املحاسبة في القطاع العام  .2

عملية إصالح من خالل هذا املشروع ستحاول الجزائر اعتماد تطبيق املعايير الدولية في تنظيم العمل املحاسبي في القطاع العام وذلك من خالل البدء ب

 نظامها املوازناتي كخطوة أولى يتبعها برنامج إصالح متكامل للنظام  املحاسبة العمومية.ل

 مشروع عصرنة النظام املوازناتي  1.2

ـــــــة في سنة  ــــــ ـــــــة املوازنـــ ــــــ ــــــــة عقدا مع مكتب ا 2005تم البدء في مشروع عصرنة أنظمـــ ــــــ من  CRC-SOGEMAستشارات كندي حيث أبرمت وزارة املاليـــ

حيث تم بعد االنتهاء من  Crédit N°7047-ALأجل وضع تصور شامل إلصالح املالية العمومية وذلك في إطار القرض املقدم من طرف البنك العالمي 

 :74(777، ص2014األشغال صياغة أهم محاور املشروع والتي كانت كالتالي )حاج جاب هللا، 

  باملوازنةالجوانب املتعلقة 

العمومية  تضمنت وضع نظام جديد لتسيير النفقات يشمل أبعاد نظام املحاسبة الثالثة املتمثلة في كل من املوازنة، املحاسبة والرقابة على النفقات

 حيث تمت صياغة ذلك في:

 إعداد امليزانية وفق نظام متعدد السنوات؛ 

 تحسين عرض ونشر امليزانية العامة للدولة؛ 

 فة االستشارة لوزارة املالية؛تطوير وظي 

 إعادة هيكلة إجراءات تنفيذ النفقات العمومية؛ 

 .إدراج نظام محاسبة الذمة املالية 

  والتي شملتالجوانب املتعلقة باإلعالم اآللي ونظام املعلومات 

 إعداد مخطط توجيهي لإلعالم اآللي الخاص بوزارة املالية؛ 

 املوازناتي؛ إعداد وتطوير نظام مدمج لعملية التسيير 

 .تحسين الهياكل التكنولوجية من خالل إنشاء مديرية مركزية لإلعالم اآللي 

 بعد صياغة محاور املشروع تم تكليف نفس املكتب بإنجاز كل من الجانب األول والثاني من املشروع.

 محور تحسين عرض ونشر امليزانية العامة للدولة 

75تطبيق خاص باإلعالم اآللي تحت اسم ''التسيير الحكومي املدمج للموازنة '' 2006أعد مكتب االستشارات الكندي في        
gURGIS'' كما تضمن ،

( لعرض امليزانية العامة للدولة، فباإلضافة للجدول األول الذي يتضمن اإليرادات والجدول الثاني الذي أصبح 02املشروع استحداث جدولين جديدين )

( وثائق 03تجهيز بعد أن كانا يقدمان في جدولين منفصلين وجدوال ثالثا خاصا برخص االلتزام، باإلضافة إلى إدراج ثالثة )يجمع كل من نفقات التسيير وال

التخطيط حيث جديدة تتضمن أولها امليزانية الرئيسية لنفقات الدولة التي تسمح بالعرض املبسط للميزانية والثانية التي تتضمن تقرير عن األولويات و 

                                                             
في تفعيل أداء املؤسسات  IAS, IFRS, IPSASحاج جاب هللا أمال، واقع نظام املحاسبة العمومية في الجزائر وآليات التطوير، ، امللتقى الدولي حول دور معايير املحاسبة الدولية  74

 777، ص2014والحكومات، جامعة ورقلة، الجزائر، نوفمبر 
75 Système Intergouvernemental de Budgétisation 
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ركزة ض املعلومات املتضمنة في قانون املالية وذلك لتحقيق بعض الشفافية أما الوثيقة الثالثة فهي خاصة بميزانية النفقات للمصالح غير املمتوضح بع

 ؛ 76(158، ص2017)مغني، 

سبة ومنه ضمان رقابة مالية كذلك يقترح املشروع تغيير املدونة الحالية لحسابات امليزانية بنظام تصنيف جديد يضمن تناسقها مع حسابات املحا

 فعالة، هذه التصنيفات هي أربعة تضم تصنيف حسب النشاطات، التصنيف اإلداري، تصنيف حسب الطبيعة االقتصادية للنفقة وتصنيف وظيفي.

  77(779، ص2014)حاج جاب هللا، إعادة هيكلة إجراءات تنفيذ النفقات العمومية 

من أجل وضع اإلطار الالزم الذي يسمح بتحسين فعالية ومرونة النفقة من خالل تقليص  GIP-ADTETEFتم تكليف مكتب استشارات فرنس ي 

، حيث قام مكتب الدراسات 2007اإلجراءات اإلدارية املتعلقة بتنفيذ العمليات املالية للدولة، وقد شرع في انجاز هذا الجزء من اإلصالحات في سنة 

وهو  2002بق ومختلف جوانبه التنظيمية والتقنية مع تحديد أسباب فشل تطبيق املخطط املحاسبي لسنة بتحليل وتشخيص واقع املحاسبة املط

 األساس الذي تم اعتماده لوضع إستراتيجية تقوم على:

 وضع تصور جديد إلجراءات تنفيذ النفقات العمومية؛ 

 االنتهاء من صياغة مخطط محاسبي جديد للدولة؛ 

  املالية والوزارات املنفقة حول اإلجراءات الجديدة.إعادة تنظيم مصالح وزارة 

 مشروع عصرنة النظام املحاسبي  2.2

، باشرت الجزائر عملية عصرنة 2002ملسايرة اإلصالح املوازناتي وحتى تتفادى األسباب التي أدت إلى فشل تطبيق املخطط املحاسبي للدولة لسنة 

املخطط القديم وتكييفه ليتماش ى ومعايير املحاسبة الدولية في القطاع العام، حيث تم إطالق املخطط املحاسبي الجديد للدولة من خالل تحديث 

 مرحلة انتقالية لتنفيذ املخطط وفق الرؤية التي جاء بها مشروع عصرنة املوازنة العامة للدولة؛

 النفقة العمومية التقارير والنتائج التالية:وقد قدم مكتب الدراسات الفرنس ي من خالل االستشارة التي كلف بها إلعادة هيكلة إجراءات 

 مخطط توجيهي لتكييف املعايير املحاسبية الدولية للقطاع العام مع الواقع املحاسبي الجزائري؛ 

 مشروع هيكلة حسابات الدولة؛ 

  مشروع املخطط املحاسبي الجديد للدولة؛ 

  .مخطط الكتابات املحاسبية 

ايير املحاسبية'' يتماش ى مع النظام املحاسبي العمومي الجزائري وذلك في إطار ما يعرف بجزأرة املعايير املحاسبية كما تم وضع لجنة لصياغة ''مرجع املع

معيارا دوليا، حيث أخذت  17الدولية في القطاع العام، وفي هذا اإلطار أشرفت وزارة املالية على إطالق مجموعة تجارب ميدانية لتحقيق التقارب و

املتعلق باملمتلكات  17املتعلق ببيانات التدفق النقدي، املعيار  2املتعلق بعرض البيانات املالية، املعيار 1سة معايير هي املعيار كمرحلة أولية بخم

 عرض معلومات امليزانية في البيانات املالية؛ 24املتعلق باإليرادات من املعامالت غير التبادلية واملعيار  23واملصانع واملعدات، املعيار 

الدولة وهذا من ما املرحلة النهائية لهذا املشروع فهي تتضمن االنتهاء من عملية إحصاء االستثمارات املادية للدولة من طرف املديرية املكلفة بأمالك أ

ى كون عصرنة املخطط أجل إنجاح تطبيق مبدأ الذمة املالية وكذا إتمام الدورات التكوينية ملختلف األعوان في مجال املحاسبة العمومية؛ وبالنظر إل

بالشروع في  املحاسبي للدولة مرتبط ارتباطا وثيقا بمشروع عصرنة النظام املوازناتي فإن الشروع في تطبيق أحد املشروعين بصفة رسمية البد أن يرتبط

 تطبيق املشروع الثاني؛

 SAIPIمدى توافق معايير اإلصالح مع متطلبات معايير    3.2

واالستشارات التي قامت بها الجزائر لتكييف نظامها املحاسبي العمومي مع معايير املحاسبة في القطاع العام من وضع مجموعة سمحت الدراسات        

 ,Ministère des finances, 2013إجراءات وقواعد التي يمكن االعتماد عليها لتحقيق التقارب واملمارسات الدولية والتي يمكن ذكرها فيما يلي )

p29)78: 

 جزائر؛د دليل املعايير الدولية للمحاسبة العمومية وهو يتضمن مجموع املعايير التي تم االعتماد عليها في إطار مشروع العصرنة الذي تبنته الإعدا 

 إعداد دليل تكييف املعايير الدولية للمحاسبة العمومية؛ 

  والتي تتالءم ومعايير إعداد دليل املخطط املحاسبي للدولة وهو الذي يضم مجموع الحسابات املعتمدةUFgPg؛ 

                                                             
 158مغني نادية، مرجع سبق ذكره، ص  76
 779حاج جاب هللا أمال، مرجع سبق ذكره، ص  77

78 Ministères des finances, organisation, mission des services comptables et reformes initiées, conférence de presse, 

Algérie, 4 février 2013, p28 
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  إعداد دليل التقنيان املحاسبية الخاصة بمحاسبة الدولة، وهو يضم مجموع اإلجراءات والقواعد التي يتم االسترشاد بها لتسجيل العمليات

 املالية للدولة ويوضح كيفيات معالجتها؛

  قوائم تتوافق بشكل كبير مع تلك التي جاءت بها معايير املحاسبة تحديد القوائم املالية )مخرجات( لنظام املحاسبة العمومية، وهي خمسة

 الدولية في القطاع العام؛

 للدولة؛ استخدام البرامج املعلوماتية لتسيير املعلومات املحاسبية الدولية، وذلك من أجل تسهيل عملية تجميع الحسابات وإعداد القوائم املالية 

  أجل توفير املعلومات الالزمة للمحاسبة العمومية.تفعيل عملية الجرد العام للممتلكات من 

 متطلبات تطبيق مشاريع اإلصالح  .3

 إلنجاح تطبيق املشاريع التي تم التطرق لها فيما سبق يجب على الجزائر:

  تكوين العنصر البشري 

عملية إصالح أو تغيير، وقد أكدت األبحاث إن جل النظريات الحديثة أكدت على ضرورة تأهيل العنصر البشري وتكوينه حتى يضطلع بمهام إنجاح أية 

سائل التي تعنى بالتنمية البشرية أن اإلنسان هو محور ومحرك أي إصالح خاصة عند توفير العوامل األخرى كاملوارد املالية واملادية ومختلف و 

 ؛ 79(330، ص2016التكنولوجيا الحديثة )لعاليبية، 

  تحديث اإلدارة العمومية 

وجيا ومختلف وسائطها عامال حاسما في التغيير والتطوير، وهو ما يؤكد على ضرورة االعتماد عليها في تحسين خدمات ومهام لقد أصبحت التكنول

 اإلدارة العمومية؛

  تطبيق محاسبة املسؤولية 

ق والدخل بمستويات إدارية مختلفة في إن تطبيق هذا النوع من املحاسبة يؤدي بال شك إلى تدعيم الرقابة على األداء من خالل ربط املسؤولية عن اإلنفا

تقارير الهيكل التنظيمي للوحدة الحكومية في ظل البرامج املحددة مسبقا، مما يمكن من إصدار النتائج بكل مركز من مراكز املسؤولية من خالل ال

 ؛80(455، ص 2012الرقابية على األداء الفعلي )املهايني، 

  تخفيف مركزية السلطة 

ح املستويات اإلدارية بعض السلطة في تولي الشؤون اإلدارية والحد من هيمنة الحكومة على جميع هذه املستويات، وهذا نظرا وذلك من خالل من

 الختالف هدف كل وحدة حكومية ما ينجم عنه اختالف في تصميم البرامج واألنشطة ووحدات األداء؛

 الدعم واملساندة السياسة من متخذي القرارات 

ة( ألن تبني إن إنجاح مشاريع اإلصالح في الجزائر ال يتم إال من خالل دعم ومساندة من قبل جميع األطراف ذات العالقة )السلطة التشريعية والتنفيذي 

 ؛81(805، ص2014هذه املعايير ضمن نظام املحاسبة العمومية يستلزم توفير اعتمادات مالية كبيرة وكفاءات عالية إلنجاحه )خبيطي،

 صالح املنظومة القانونيةإ 

ها، ونظرا الفتقاد إن املحاسبة العمومية في الجزائر تضم ترسانة من التشريعات )القوانين، املراسيم، القرارات والتعليمات( التي تمثل اإلطار القانوني ل

 ترحة.هذه التشريعات للمرونة املطلوبة وجب تكييفها بالشكل الذي يعزز من خالله تطبيق اإلصالحات املق

 الخاتمة
بالقطاع العام  كان لالنفتاح الذي شهدته االقتصاديات العاملية الدور الكبير في الدفع بالدول إلى تبني معايير املحاسبة الدولية خاصة املتعلقة منها        

صورة أوضح عن كيفية  ملا لها من دور في تحقيق التوافق بين املمارسات املحاسبية الدولية، كما أنها وباعتمادها  على أساس االستحقاق تسمح بإعطاء

 تسيير املال العام وهو ما يحسن من مخرجات األنظمة الحكومية. 

حدات الجزائر هي األخرى لم تكن في منأى عن هذه التغيرات لذلك باشرت بالعديد من اإلصالحات التي تهدف إلى تطوير النظام املحاسبي الخاص بو 

دولية في القطاع العام، وذلك من خالل األخذ بعين االعتبار خصوصية بيئتها االقتصادية التي تتطلب القطاع الحكومي بما يتوافق مع معايير املحاسبة ال

طء خاصة في دراسة معمقة لواقع النظام املحاسبي، إال أن تجسيد هذه اإلصالحات على أرض الواقع لم يتم بعد ذلك أن اإلجراءات املتعلقة بها تسير بب

 ز التنفيذ.ظل عدم تحديد آجال لدخولها حي

                                                             
79

 330لعاليبية مالك، زرقين عبود، مرجع سبق ذكره، ص  
 455، ص2012صر، املهايني محمد خالد، االتجاهات الحديثة للموازنة العامة للدولة تجارب عربية مقارنة، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، م  80
81

 805خبيطي خضير، يونس مونة، مرجع سبق ذكره، ص   
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 النتائج والتوصيات 
 على ضوء اإلطار النظري وبإسقاطه على حالة الجزائر تم الوصول إلى النتائج التالية:

  والرفع تسمح معايير املحاسبة الدولية في القطاع العام واملرتكزة على أساس االستحقاق بتحقيق اإلفصاح الكامل عن البيانات املالية الحكومية

 املالي الحكومي؛  من جودة اإلبالغ

 اع العام تسعى اغلب الدول إلى تحقيق التقارب بين ممارساتها املحاسبية واألساليب اإلدارية الحديثة خاصة منها معاير املحاسبة الدولية في القط

 وهذا من أجل تعزيز الشفافية واملوثوقية في تسيير املال العام؛

 ها العمومي من خالل وضع العديد من مشاريع اإلصالح التي تهدف من خاللها إلى بناء إطار قامت الجزائر بجهود معتبرة لعصرنة نظام محاسبت

عمال القانونية جديد ينظم ماليتها العامة في شقيه املوازناتي واملحاسبي إال أن هذه الجهود ما تزال غير كافية ويمكن إيعاز ذلك إلى اختالف بيئة األ 

 ية النظام املطبق والتي تتعارض مع املعايير في العديد من النقاط.االقتصادية والثقافية إضافة إلى خلف

 ومن اجل تدعيم دراستنا نقوم بعرض جملة من املقترحات والتوصيات:

 ضرورة االنتقال من تطبيق األساس النقدي إلى أساس االستحقاق ملا له من دور في تطوير األنظمة املحاسبية الخاصة بالقطاعات العامة؛ 

 كنولوجيا اإلعالم واالتصال الحديثة لتطوير أنظمة اإلعالم اآللي الخاصة بمحاسبة القطاعات العامة؛استغالل ت 

 تحيين القوانين والتشريعات بما يتالءم ومتطلبات تطبيق مشاريع اإلصالح؛ 

  معايير املحاسبة الدولية في القطاع العام؛توفير املوارد املالية واملادية الكافية إلنجاح مشاريع اإلصالح التي تم تبنيها للتوافق ومتطلبات 

 ية بما تكوين األعوان املكلفين بمسك عمليات املحاسبة العمومية حسب النظام املوازناتي املحاسبي الجديد ، والعمل على تطوير املناهج التعليم

 يتماش ى والتطورات الحاصلة في ميدان املحاسبة؛

 ير املحاسبة في القطاع العام ذات بيئة األعمال املشابهة لبيئة األعمال الجزائرية؛االستفادة من خبرات الدول التي تبنت معاي 

 .وضع مشروع إلصالح أنظمة الرقابة في القطاع العام بما يتالءم ومعايير املحاسبة الدولية وأنظمة الرقابة العاملية الحديثة 
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Abstract: This study aims to clarify the importance of adopting international public sector accounting 

standards (IPSAS) in achieving harmonization of accounting language of countries and in improving the 
quality of the government accounting systems outputs, as well as to identify the Algerian program for reform 

of the public accounting which aims to bring her public system closes to the international accounting 

practices. 

         The results indicate usefulness of introduction of IPSAS in enhancing the transparency of government 
accounts which ensure that the efficiency and effectiveness of governments agencies will be increased, and 

achieve rational use of their financial resources. 

         This study concluded that due the advantages which were previously mentioned, Algeria has been 
moving towards reform projects trying to achieve compatibility between his accounting practices and those 

international, but, this will be difficult to achieve under a variety of obstacles, which requires to formulate the 

appropriate legal and regulatory frameworks and to provide of  the proper atmosphere, also it requires that 
Algeria take advantage from the experiences of the other countries that have adopted IPSAS. 

Keywords: International public sector accounting standards (IPSAS), public accounting, accounting 

governmental systems, modernization of the public accounting system, Algeria. 
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القوائم املالية الخاصة بالقطاع الفالحي في الجزائر في ظل معايير املحاسبية الدولية  كيفية إعداد

 83الخاصة بها

 حنان لونيس

 الجزائر  -3جامعة الجزائر  -طالبة دكتوراه

lounishanane93@gmail.com 

 امللخص:
مكانة مهمة في االقتصاد الدولي والوطني أيضا، وهذا راجع للعائدات الجيدة التي تنتج عنه والتي ترفع من الناتج الداخلي للدولة، إن للقطاع الفالحي       

يته والجزائر مثل غيرها من الدول تعطي أهمية كبيرة لهذا القطاع وتعمل على توفير سبل تطوره، وأيضا توفير طرق تمويل جيدة للرفع من مردود

 اإلنتاجية وبالتالي الرفع من دخل الدولة. وتحسين

ق ولهذا القطاع محاسبة أيضا مثله مثل غيره من القطاعات األخرى من قوائم مالية وحسابات وغيرها من العمليات املحاسبية، ومن هذا املنطل          

املحاسبة الخاصة بهذا القطاع والطرق املعتمدة التي من خاللها نصل جاءت دراستنا حيث حاولنا من خاللها معرفة هذه القوائم وهذا بعد تعرفنا على 

ير قمنا بعرض إلى إعدادا القوائم املالية بصورة واضحة ومفهومة، وأيضا التعرف على االختالفات التي ممكن أن نجدها بينها وبين قطاع أخرى، وفي األخ

 تطبيقي ملؤسسة جزائرية خاصة بتربية الحيوانات.

لنظام ن أهم النتائج املتوصل إليها هي أن الجزائر تطبق املعايير املحاسبية الدولية بشكل غير ظاهر، فهي قامت بدمج قوانين املعايير داخل ام         

 املحاسبي املالي وتعمل بها.

 محاسبة، قوائم مالية، معايير املحاسبة، قطاع فالحي، نظام محاسبي مالي. الكلمات مفتاحية:  

 املقدمة:

كان بزراعة  للقطاع الفالحي دور في تحقيق التنمية االقتصادية والرفع من اقتصاد البلدان، حيث يعتبر من أقدم النشاطات التي قام بها االنسان سواء  

فوائد الناتجة من األرض أو تربية حيوان، وهذا من أجل تحقيق احتياجات الغذاء من اكل وشرب وغيرها من االحتياجات، حيث في وقتنا الحالي بسبب ال

لفالحية وفتح منتجات الفالحة يعتبر من املوارد الهامة للدخل الوطني وأحد العناصر املساهمة في ميزان املدفوعات، وهذا راجع للزيادة في الصادرات ا

 فرص العمل وتوسيع املجال العملي في هذا القطاع.

يف وااليرادات والعمليات التي تتم فيه، وكان البد من وضع برنامج أو نظام يتم من خالله من هذا املنطلق نجد أن للنشاط الفالحي العديد من املصار   

عد في نهاية السيطرة وترتيب هذا القطاع، لهذا تم إدخال املحاسبة فيه وأصبح للفالحة محاسبة مثلها مثل القطاعات األخرى، وأيضا لها قوائم مالية ت

 سنتها املالية.

جانب في القطاع الفالحي قمنا بدراستنا هذه التي من خاللها سنتعرف على التسجيالت املحاسبية الخاصة بمنتوج فالحي سواء وبهدف إظهار هذا ال   

ه ما تم االعتماد علي كان نباتي أو حيواني، والتعرف على املعالجة املحاسبية ألصلها البيولوجي باإلضافة إلى إظهار قوائمها املالية، كما سنعمل على مقارنة

 في محاسبة القطاع الفالحي في الجزائر مع ما جاء في املعايير املحاسبية الدولية.

 ومن هنا يمكننا كرح التساؤل التالي:   

 ائر؟كيف تتم املعالجة املحاسبية لألصول البيولوجية الفالحية في الجزائر؟ وهل يتم تطبيق املعايير املحاسبية الدولية بشكل مباشر في الجز 

 ة على هذا التساؤل تم تقسيم دراستنا إلى ثالث عناصر وهي كالتالي:ولإلجاب  

 .41القطاع الفالحي واملعيار املحاسبي الدولي رقم .1

                                                             
ّد  83 
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 القوائم املالية ومحاسبة األصول البيولوجية ومجهودات بعض املنظمات إلعداد محاسبة للقطاع الفالحي. .2

 دراسة حالة ملؤسسة خاصة بتربية الدواجن )الدجاج(. .3

 : 41اع الفالحي واملعيار املحاسبي الدولي رقم القط

 :)مفهوم النشاط الفالحي )الزراعي 

 قبل التطرق إلى النشاط الفالحي سنمر بتعريف بسيط على الفالحية )الزراعة(:          

واألرز وغيرها، كما أنها ال تقف فقط عند : هي عملية استغالل وفالحة األرض من أجل انتاج املحاصيل النباتية كالقمح 84حيث تعرف الفالحة على أنها  

تربية بذر البذور وفالحة األرض وريها وجني املحصول وبيعه، بل تشمل أيضا أعمال وأنشطة أخرى قد تكون تابعة أو مكملة لها، كمثال لذلك نذكر 

 ا عالقة بالفالحة والتي تعود بمنفعة اقتصادية.املوش ي وإنتاج االلبان وتربية الطيور والدواجن وأعمال التشجير، وغيرها من األعمال التي له

: هي عبارة عن حراثة األرض وتهيئتها لتحقيق الفعاليات التي ترتبط بزراعة املحاصيل وتربية الحيوانات، كما نجد فيها 85كما تعرف الزراعة أيضا  

 الطريقة التي من خاللها يستطيع األنسان الطبيعي تأمين حاجاته األساسية.

على انه: عبارة عن إدارة مشروع يتم من خالله التحول البيولوجي لألصول  41عريف النشاط الفالحي حسب املعيار املحاسبي الدولي رقم ويمكن ت 

 البيولوجية للبيع، أو في شكل منتجات زراعية أو تحويلها إلى أصول بيولوجية أخرى.

توفير الدخول للمزارعين واملستأجرين واملالكين الذين يستغلون ممتلكاتهم بشكل : استغالل للملكية الريفية و 86ويعرف النشاط الفالحي على أنه 

 مباشر.

: األنشطة الفالحية تتميز بحقيقة أنها إدارة تسهل وتدير التحول البيولوجي كما أنها قادرة على قياس التغير في الجودة وكمية 87ويمكن تعريفه أيضا   

حول البيولوجي بشكل طبيعي ويأخذ شكل نشاط لتعزيز أو على األقل الستقرار الشروط الالزمة لتحقق عملية األصول البيولوجية، كما أنها تدير الت

 النمو، اإلنتاج، واإلنجاب التي تسبب النوعية أو التغيرات الكمية التي تحدث في األصل البيولوجي.

 :خصائص النشاط الفالحي 

 :88تتلخص فيما يلي          

  حية: تقوم الوحدة الزراعية اإلنتاجية بإنتاج العديد من املنتجات في نفس الوقت، فكمثال لذلك انتاج املاشية في املزارع هو تعدد املنتجات الفال

اللحوم واأللبان والجلود، وقد أدت هذه العمليات إلى خلق بعض املشاكل فيما يخض التكاليف املشتركة، بحيث يتطلب وضع أسس علمية 

 ة كل منتوج منها.صحيحة من أجل تحديد حص

  ينتج موسمية اإلنتاج الفالحي: تتميز األكثرية من املحاصيل الزراعية بموسمية اإلنتاج بما ينعكس على حجم العمل املحاسبي في كل موسم، كما

 أيضا عن هذه الخاصية موسمية الدخل وضخامة قيمة الخدمات التسويقية.

 لزراعي يتأثر كما ونوعا بالعديد من العوامل الخارجية مثل املناخ، فيترتب على هذه الخاصية صعوبة تقدير اإلنتاج الزراعي: حيث أن اإلنتاج ا

 صعوبة تقدير كمية اإلنتاج الزراعي لالستعانة به في وضع املوازنات التخطيطية.

 نشطة زراعية أخرى مما تداخل األنشطة الفالحية بعضها مع البعض األخر: فمخرجات بعض األنشطة الفالحية يمكن أن يكون مدخالت أل

 يتوجب وجود نظام محاسبي خاص قادر على احتساب تكاليف كل نشاط زراعي في املؤسسة.

  تبوب التغير في تبويب األصول الفالحية: حيث تبويب املوجودات الزراعية إلى ثابتة أو متداولة الختالف الغرض من اقتناءها، فماشية التربية

ملالي، وأيضا ماشية العمل واأللبان كونها تساهم في العملية اإلنتاجية، أما ماشية التسمين فتبوب في األصول كأصول ثابتة في قائمة املركز ا

                                                             
صاد، جامعة املوصل، العدد مد جميل، املعالجة املحاسبية لتكاليف املنتجات العرضية وايراداتها في املنشآت الزراعية، مجلة تنمية الرافدين، كلية اإلدارة واالقتسنان زهير مح 84

 226-225، ص ص 2006، بغداد، سنة 82
85

، ص 2013، بغداد، سنة 36لنشاط الزراعي، مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة، العدد منى كامل حمد، أهمية التوافق مع املعايير املحاسبية الدولية للمحاسبة في ا 

346 
، 2018مارس  10، امللتقى العلمي الوطني حول: دور التنمية الزراعية املستدامة في تعزيز االمن الغذائي الوطني، يوم évolution de la fiscalité agricole en Algérieمليكة منصور،  86

 5جامعة املدية، الجزائر، ص 
87 PricewaterhouseCoopers – A practical guide to accounting for agricultural assets, 2009, www.pwc.com/ifrs, p n 3 

88
 347-346منى كامل حمد، مرجع سابق، ص ص  

http://www.pwc.com/ifrs
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أسلوب املتداولة ألن الهدف منها هو املتاجرة لتحقيق األرباح، وقد يؤخذ قرار بتغير الغرض الرئيس ي من اقتناء األصل الفالحي مما يوجب تغير 

 ز املالي )امليزانية(.عرض تلك األصول في املرك

 اج اختالف الفترة املالية عن الفترة الفالحية: هي من أهم الخصائص التي تنعكس على العمل املحاسبي، فالفترة الفالحية ترتبط بدورة اإلنت

 ية في كل قطاعات الدولة.الزراعي التي قد تكون فصلية أو موسمية حسب نوع النشاط، أما الفترة املالية ترتبط بتاريخ إعداد الحسابات الختام

 :العوامل الفاعلة يف القطاع الفالحي 
: العوامل السياسية، الجوانب البيئية، املوارد املالية، املوارد األرضية، املوارد املائية، املوارد البشرية، البحوث، وغيرها 89من بين أهم هذه العوامل نذكر

 من العوامل.

 :أنواع األنشطة الفالحية 

 :90يمكن توضيح األنواع التالية 

  لهدف النشاط النباتي: يتمثل في املشرعات الزراعية املتعلقة باالستصالح األراض ي الزراعية وحرثها وزراعتها للحصول على املنتجات الفالحية

لعوامل الجوية، العمل البشري، تسويقها وبيعها، كما أنه يتعامل مع مجموعة من العوامل الطبيعية التي تأثر فيه بشكل مباشر كالتربة وا

 املستلزمات السلعية )اآلالت واالسمدة والبذور وغيرها(، وتتمثل محاصيله ومنتجاته في: 

املحاصيل الحقلية تتكون من املحاصيل النباتية كالقمح والشعير األرز )الحبوب(، والخضروات كالطماطم والفاصوليا وغيرها من  .1

 نتجات أصول ثابتة ألن دورت حياتها في الحقل ال تتجاوز السنة.الخضروات، بحيث ال تعتبر هذه امل

منتجات البساتين وحدائق الفواكه: املميز فيها انها تبقى ألكثر من سنة في املزرعة قبل أن تثمر فهي تحتاج إلى رأس مال ثابت، وهناك  .2

 سنوات كالرمان والتمور وغيرها. 3محاصيل تكون مدتها أكثر من 

 ي: يتمثل في تربية الحيوانات من مواش ي ودواجن وأسماك وغيرها تحضيرا لبيعها واالستفادة من أرباحها املحققة، باإلضافة النشاط الحيوان

 ات.أيضا إلى تربية النحل وبعض أنواع الحشرات االقتصادية، ولكل نوع من هذه الكائنات الحية لها خصائصها التي تميزها عن غيرها من الكائن

  الغذائي: هو نشاط ثانوي يتميز باعتماده أساسا على النشاط الزراعي وعلى إنتاج النشاط الحيواني كتحويل الحليب إلى النشاط الصناعي

 منتجات األلبان، الجبن، القشطة وغيرها من املنتجات.

 :إمكانية أداء القطاع الفالحي في الجزائر 

بة افريقيا ومحور الدول املغاربية، باإلضافة إلى قربها من الدول األوروبية وشريط للجزائر العديد من الفرص بحكم موقعها الجغرافي واعتبارها بوا

كلم يطل على أوروبا، كما تحتوي على العديد من املوارد تجعلها تحتل مرتبة متقدمة من حيث تحقيق االكتفاء الذاتي للغذاء  1200ساحلي بطول 

 :91طاع املحروقات من أجل تمويل التنمية االقتصادية، ومن بين هذه املوارد نذكروالتصدير يجعلها تعتمد على القطاع الفالحي كبديل لق

 املوارد املائية: يمكن تقسيمها إلى:   

  من ساحتها تتمثل في الهضاب العليا والجنوب حيث تقدر نسبة هطول األمطار بها  93املوارد املطرية رغم اتساع الرقعة الجغرافية للجزائر فإن %

% من إجمالي املساحة الكلية حيث تتميز بمناخ البحر األبيض املتوسط، حيث تبلغ نسبة  7وفي املنطقة الشمالية للبالد تقدر بنسبة %،  8حوالي 

 %. 92األمطار التي تسقط فيها حوالي 

 في السنة إلى  3مليار م 9.8وارد بحوالي املوارد السطحية تتمثل مصادر هذه املوارد املائية في السدود، املحاجر املائية واألنهار، حيث تقدر هذه امل

في السنة، بحيث توزع من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، كما تحتل السدود املرتبة األولى في املوارد املائية املسطحة  3مليار م 13.5

 سد. 66بـ  2009حيث يبلغ عدد السدود املستغلة في الجزائر في سنة 

 بئر عميق، كما أن  30.000ينبوع و 90.000بئر صغير، و 60.000طبقة مائية و 147تقديرات العلمية يوجد حوالي املوارد الجوفية حسب ال

عتبرة الحجم األكبر من هذه املوارد الجوفية يتمركز في متيجه، الحضنة، الصومام، سهل عنابة، الهضاب العليا، أما الصحراء فنجد فيها كميات م

 انين معروفين يمتدان إلى الحدود التونسية الليبية، هما املتداخل القاري واملركب النهائي.من املياه حيث تحتوي على خز 

                                                             
89

املستدامة في  لقطاع الزراعي في تعزيز القدرة الشرائية وتحقيق األمن الغذائي في الدول العربية، امللتقى العلمي الوطني حول: دور التنمية الزراعيةمداحي محمد، عزوز أحمد، دور ا 

 5-4، جامعة املدية، الجزائر، ص ص 2018مارس  10تعزيز االمن الغذائي الوطني، يوم 
90

 
90

 227-226سنان زهير محمد جميل، مرجع سابق، ص ص  
 10في تعزيز االمن الغذائي الوطني، يوم كرمية توفيق، عيسات فطيمة الزهراء، أهمية القطاع الزراعي في الجزائر، امللتقى العلمي الوطني حول: دور التنمية الزراعية املستدامة  91

 8-7، جامعة املدية، الجزائر، ص ص 2018مارس 
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  مليون هكتار، في حين أن املساحة املستعملة في الزراعة  42.46املوارد األرضية للجزائر رصيد هام من األراض ي الزراعية اإلجمالية تقدر بحوالي

 ، وهناك إمكانية لدى الجزائر في زيادة املساحة املخصصة للزراعة.2009سنة مليون هكتار وهذا في  8.42تقدر بحوالي 

  2009مليون في سنة  2.325املوارد البشرية حسب تحقيقات وزارة الفالحة والتنمية الريفية يظهر لنا ان متوسط اليد العاملة الفالحية بلغ ،

 %. 93 بنسبة 2009إلى  1980حيث شهدت تزايد كبير خالل الفترة من سنة 

 

  الخاص بالزراعة: 41متطلبات املعيار املحاسبي الدولي 

 :92تتمثل متطلباته فيما يلي    

 ل أن االعتراف: حيث يجب االعتراف باألصل البيولوجي أو املحصول الزراعي في حالة: سيطرة املشروع على األصل نتيجة ألحداث سابقة، من املحتم

 لألصل إلى املشروع، إمكانية قياس القيمة العادلة أو تكلفته بشكل موثوق به.تتدفق املنافع االقتصادية املستقبلية 

 عند  القياس: حيث يجب قياس األصل عند االعتراف املبدئي وفي تاريخ كل ميزانية عمومية بمقدار قيمته العادلة منقوصا منها التكاليف املقدرة

لسوق هنا يتم قياس تكلفنه منقوصا منها أي استهالك متراكم أو خسارة، كما يجب البيع، ما عاد األصل الذي ليس له سعر أو قيمة محددة في ا

 قياس املنتج الزراعي املحصود من األصل البيولوجي للمشروع بمقدار قيمته العادلة منزوعا منها التكاليف املقدرة عند البيع.

 ل البيولوجي وأخرى ناتجة عن االعتراف املبدئي باملحصول الزراعي.املكاسب والخسائر: هناك مكاسب وخسائر ناتجة عن االعتراف املبدئي باألص 

 .املنح الحكومية 

 

 التقارير املالية ومحاسبة األصول البيولوجية ومجهودات بعض املنظمات إلعداد محاسبة للقطاع الفالحي:

 :محاسبة األصول البيولوجية 

 تختلف طرق املعالجة املحاسبية من نشاط زراعي آلخر، فمثال أشجار الفاكهة تعتبر أصال ثابتا له  األصول البيولوجية النباتية: .1

ل في فترة اثمار تتراوح بين ثالث إلى حمس سنوات، وهذا راجع لدرجة خصوبة التربة وطرق العناية بها، كما تمر الحدائق والبساتين بثالث مراح     

 :93املعالجة املحاسبية وهي

 فترة اإلنشاء والتكوين: تبدأ هذه املرحلة منذ حرث وتهيئة التربة الزراعية وغرس األشجار أو الشجيرات، وقد تأخذ عدة سنوات على  أثناء

 حسب نوع الشجرة وتنتهي هذه الفترة بمجرد بدأ األشجار باإلثمار بشكل اقتصادي وتجاري، ويمكن معالجتها املحاسبية كالتالي:
6011 

445 

 

 

401 

 شتريات شجيرات مستهلكةحـ/ م

 حـ/ الرسم على القيمة املضافة القابلة لالسترجاع

 حـ/ موردو السلع والخدمات 

 استالم فاتورة الشجيرات

xxx 

xxx 

 

 

 

xxx 

401  

512 

 حـ/موردو السلع والخدمات

 حـ/ البنك 

 تسديد فاتورة شراء الشجيرات

xxx  

xxx 

  هذه املرحلة ببداية األشجار بإنتاج ثمار يمكن بيعها وتسمي بالفترة اإلنتاجية في حياة األشجار املعالجة املحاسبية في فترة اإلنتاج: تبدأ

نها املثمرة، وتنتهي بنقصان غلة األشجار بحيث تصبح العائدات ال تغطي األعباء، أن املصاريف املتعلقة بفترة اإلثمار هي مصاريف إيراديه أل

 ه اإلنتاجية.تحافظ على االستثمار وال تزيد من قدرت

 عند جنى الثمار يتم إدخالها للمخزن بتكلفة اإلنتاج وتسجل كالتالي:   

3551  

724 

 حـ/منتجات تامة من أصل نباتي

 حـ/ اإلنتاج املخزن  

 إدخال الثمار إلى املخزن 

xxx  

xxx 

 وعند البيع تقوم املؤسسة بإخراج الثمار بتكلفة اإلنتاج وتحدد السعر وتسجل كالتالي: 
724  

355 

 حـ/ اإلنتاج املخزن 

 منتجات تامة من أصل نباتيحـ/  

 إخراج الثمار من املخزن للبيع

xxx 

 

 

xxx 

  xxx حـ/الزبائن  411

                                                             
 347منى كامل حمد، مرجع سابق، ص  92
93

 91-81: الجزائر ص ص 1، تخصص محاسبة، املحاسبة الخاصة )املحاسبة القطاعية(، جامعة باتنة  مقدمة لسنة ثالثة مطبوعة 
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 حـ/ إنتاج مباع  701

 فاتورة بيع املنتجات

xxx 

512 

 

 

411 

 حـ/ البنك

 حـ/ الزبائن                                            

 تحصيل قيم البيع

xxx  

xxx 

 ر املعالجة املحاسبية في فترة شيخوخة األشجار املثمرة: تنتهي مرحلة اإلنتاج عندما تكون إنتاجية األشجار املثمرة قد انخفضت وأصبحت غي

القيد اقتصادية لتبدأ مرحلة تناقص الغلة، كما يكون سابقا قد تم تسجيل االهتالك طول فترة االثمار، حيث يتم إثبات االهتالك حسب 

 التالي:

681  

284 

 حـ/مخصصات االهتالك

 حـ/ اهتالك األشجار

 إثبات عبء االهتالك

xxx  

xxx 

 األصول البيولوجية الحيوانية: .2

ل، تعتبر مصدرا هاما إلنتاج األلبان واللحوم والصوف والبيض والعسل وغيرها وصناعة هذه املنتجات تعتبر من أهم أوجه استغالل رؤوس األموا  

اعتبار األصل البيولوجي الحيواني استثمارا أو مخزونا بالنسبة للمؤسسة على الغرض األساس ي من اقتنائه، فإذا كان األصل ملك للمؤسسة يتوقف 

يرها( صوف وغ وتنتظر تحقيق إيراد عن طريق بيعه لذاتها يعتبر مخزونا يسجل في املجموعة الثالثة )املخزونات(، وإذا كان يتنظر االستفادة منه )حليب،

 يعتبر أصال ثابتا يسجل في املجموعة الثانية )التثبيتات(.

 :وفي حالة دخول األصل البيولوجي للمؤسسة يتم معالجته كالتالي 
25 

445 

 

 

404 

101 

723 

 حـ/أصول بيولوجية حيوانية

 حـ/ الرسم القابل لالسترجاع

 حـ/ موردو التثبيتات 

 حـ/ رأس املال 

 حـ/اإلنتاج املثبت لألصول امللموسة  

 اقتناء أصول بيولوجية حيوانية )استثمارات(

xxx  

xxx 

 

 

xxx  

xxx 

xxx 

 أما في حالة شراء أصل حيواني لغرض البيع تسجل كالتالي:  
382 

445 

 

 

401 

 حـ/ مشتريات حيوانية 

 حـ/الرسم القابل لالسترجاع

 موردو السلع والخدماتحـ/  

 بيولوجية حيوانية إلعادة بيعهااقتناء أصول 

xxx 

xxx 

 

 

xxx 

32  

382 

 حـ/حيوانات

 حـ/ مشتريات حيوانية 

 دخول الحيوانات إلى املزرعة

xxx  

xxx 

401 

 

 

512 

 حـ/ موردو السلع والخدمات

 حـ/ البنك 

 تسديد الفاتورة اقتناء أصول بيولوجية

xxx  

xxx 

 كاستثمار لكنها لم تبلغ بعد ولم تصبح جاهزة لإلنتاج ويتم تسجيلها محاسبيا كالتالي:قد تحصل املؤسسة على حيوانات الستغاللها   
235  

512 

 حـ/أصول بيولوجية حيوانية قيد اإلنجاز

 حـ/ النقديات 

 اقتناء أصول بيولوجية حيوانية غير بالغة لالستثمار

xxx  

xxx 

 6015، مواد بيطرية مستهلكة حـ/6014أجل تطويرها، من أعالف مستهلكة حـ/ولكي تصبح جاهزة لإلنتاج ستتحمل املؤسسة مصاريف مختلفة من  

 وتخرج من البنك. 6باإلضافة إلى أعباء أخرى عادية تدخل في حساب األعباء حـ/ 315وحساب مواد بيطرية حـ/ 314تقابلها حساب األعالف حـ/

وجية حيوانية إلى حـ/ أصول حيوانية قيد اإلنجاز، وفي حالة وفات أي أصل أصول بيول 25وعندما تصبح جاهزة لإلنتاج وبالغة يتم تحويلها إلى حـ/

نواقص القيمة عن خروج األصول امللموسة إلى حـ/ أصول بيولوجية  652حيواني تتحمل املؤسسة قيمة الحيوان املتوفى ويسجل من حساب حـ/ 

 .724حيوانات إلى حـ/ إنتاج املخزن  32وتعتبر مخزون تسجل من حـ/  حيوانية، وفي حالة إنجاب الحيوانات املستخدمة كاستثمار داخل املؤسسة

 وفي حالة التنازل عن الحيوانات املستخدمة كاستثمار يتم التسجيل كالتالي:  
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462 

 

 

25 

752 

 حـ/ الديون الدائنة عن عمليات بيع التثبيتات

 حـ/ األصول البيولوجية الحيوانية 

 حـ/ فوائض القيمة عن خروج أصول مثبتة 

 تسجيل عملية التنازل بربح 

xxx 

 

 

xxx 

xxx 

652 

462 

 

 

25 

 حـ/الديون الدائنة عن عمليات بيع التثبيتات

 حـ/ نواقص القيمة عن خروج أصول مثبتة

 حـ/ األصول البيولوجية الحيوانية 

 تسجيل عملية التنازل بخسارة

xxx  

xxx 

 :القوائم املالية 

 تعريف القوائم املالية: .1

: تمثل الوسيلة األساسية لتوصيل املعلومات املحاسبية لألطراف الخارجية، وعلى الرغم من أنها قد تحتوي على 94يمكن تعريفها على أنها              

 معلومات صادرة خارج السجالت املحاسبية.

الوصول إليها عن طريق قياس األحداث االقتصادية للمؤسسات الخاصة، كما تمثل : ملخص البيانات واملعلومات التي يتم 95وتعرف أيضا على أنها 

 الجزء األهم في التقارير املالية ألنها تمثل الوسيلة األساسية لتوصيل املعلومات املحاسبية لألطراف الخارجية.

ظر للمعلومات الواردة فيها على أنها تقيس املركز املالي للمؤسسة : هي الوسيلة األساسية لإلبالغ املالي عن املؤسسة، حيث ين96ويمكن تعريفها أيضا بأنها

 وأدائها املالي وتدفقاتها النقدية، كما يقام على أساسها عملية اتخاذ القرارات.

سسة، طبيعة القوائم : تسمية الشركة، االسم التجاري، رقم السجل التجاري للمؤ 97املعلومات التي تظهر في التقارير املالية أو القوائم املالية نذكر-

لعمليات املنجزة، املالية، تاريخ اإلقفال، العملة، باإلضافة إلى: عنوان مقر الشركة، الشكل القانوني، مكان النشاط والبلد، األنشطة الرئيسية، كبيعة ا

 اسم الشركة األم وتسمية املجمع، معدل عدد املستخدمين، وغيرها من املعلومات.

 أهداف القوائم املالية: .2

 :98تهدف القوائم املالية إلى ما يلي  

  تقديم معلومات عن الوضع املالي، نتائج األعمال والتغير في الوضع املالي للمؤسسة، وهذا بهدف استفادة العديد من مستخدميها في اتخاذ

 القرارات.

 وال تزفر بالضرورة معلومات غير مالية. تلبي االحتياجات املشتركة ملعظم املستخدمين، فهي تعكس اآلثار املالية لألحداث التاريخية 

 .تظهر نتائج تقييم كفاءة اإلدارة في القيام بواجباتها وتساعد في محاسبتها عن املوارد املؤتمنة عليها 

 خصائص القوائم املالية: .3

 :99تتمثل الخصائص النوعية للقوائم املالية فيما يلي            

 ت املحاسبية للفهم من قبل املستخدمين لهذه املعلومات، واملفروض أن لدي مستخدمي هذه املعلومات القابلية للفهم: تتطلب قابلية املعلوما

مات مستوى معقول من املعرفة في مجال املحاسبة وفي أعمال املؤسسة ونشاطاتها االقتصادية، ولهم الرغبة في بذل الجهد الكافي لدراسة املعلو 

 للمؤسسة، ويجب أن تكون هذه املعلومات املحاسبية غير معقدة وصعبة للفهم. املحاسبية املقدمة في التقارير املالية

  املالءمة: تكون مالءمة عندما تؤثر على قرارات االقتصادية للمستخدمين من خالل مساعدتهم على تقييم األحداث املاضية والحاضرة

 واملستقبلية، أو تأكيد أو تصحيح تقييمهم املاض ي.

                                                             
طيف، الجزائر، سنة بن فرج زوينة، املخطط املحاسبي البنكي بين املراجعة النظرية وتحديات التطبيق، أطروحة دكتوراه، علوم اقتصادية، جامعة فرحات عباس، س 94

 46، ص 2013/2014
95

، ص 2013/2014، بومرداس، الجزائر، رحيش سعيدة، مدى توافق القوائم املالية في املؤسسات الجزائرية مع معايير اإلبالغ املالي الدولية، مذكرة ماجستير، جامعة أخمد بوقرة 

21 
 93، ص 2008، األردن، ، عمان1، دار إثراء للنشر، ط2007خالد جمال الجعارات، معايير التقارير املالية الدولية  96
97

 2009مارس  25، قرار يحدد قواعد التقييم واملحاسبة ومحتوى الكشوفات املالية وعرضها وكذا مدونة الحسابات وقواعد سيرها، املؤرخ في 19الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد  

 23-22، ص ص 3-210ربيع األول، الجزائر، املادة رقم  28املوافق لـ 
98

 25ة، مرجع سابق الذكر، ص رحيش سعيد 
، أطروحة دكتوراه، -عرض القوائم املالي1املعيار املحاسبي الدولي رقم –جودي محمد رمزي، أثر تطبيق معايير التقارير املالية الدولية على تقييم األداء املالي في املؤسسات الجزائرية  99

 48-46، ص ص 2014/2015جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 
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  أن يكون مستخدمي املعلومات قادرين على مقارنة أداء املؤسسة عبر الزمن والقيام باملقارنات مع أداء املؤسسات األخرى، قابلية املقارنة: يجب

لي من فترة ويتفيد املستخدمون من إجراء املقارنة ألغراض اتخاذ القرارات املتعلقة بقرار االستثمار والتمويل، وتتابع أداء املؤسسة ومركزها املا

 إلى أخرى.

 ق ما املوثوقية: تكون املعلومات ذات موثوقية إذا كانت خالية من الخطأ املادي والتحيز، وعندما يمكن للمستخدمين االعتماد عليها لتظهر بصد

ه يراد لها أن تظهر، ومنها يجب معالجة األحداث وعرضها تماشيا مع طبيعتها وحقيقتها االقتصادية وليس فقط شكلها القانوني، كما تتحقق هذ

 الخاصية من خالل توفر الخصائص التالية: التمثيل الصادق، الحيادية، التحفظ )الحيطة والحذر(، االكتمال.

 مستخدمو القوائم املالية: .4

 :100نذكر من أهمهم           

  إلى معلومات تمكنهم من تقييم املستثمرون: تساعدهم هذه املعلومات في اتخاذ قرار شراء أو احتفاظ أو بيع االستثمار، باإلضافة إلى احتياجهم

 قدرة املؤسسة على إجراء توزيعات لألرباح.

  ة العاملون: يعتهون باملعلومات املتعلقة بربحية واستقرار املؤسسات التي يعملون بها، باإلضافة إلى أن املعلومات تساعدهم في تقييم قدر

 مؤسستهم على توفير املكافآت ومنافع التقاعد وفرص التوظيف.

 .املقرضين: يهتمون باملعلومات التي تمكنهم من تحديد ما إذا كانت قروضهم وفوائدها سيتم تسديدها في مواعد استحقاقها 

  عدها.املوردون وغيرهم من الدائنين التجاريين: يتهمون باملعلومات التي تمكنهم من معرفة ما إذا كانت املبالغ املستحقة لهم سوف تسدد في مو 

  بما يتعلق باستمرارية املؤسسة خاصة في حالة ارتباطهم أو اعتمادهم على املؤسسة في األجل الطويل. العمالء: يهتمون 

 وجيه الجهات الحكومية: تهتم هذه الجهات بتوزيع املوارد وبالتالي بأنشطة املؤسسات املختلفة، ومنه فهي تحتاج إلى معلومات الستخدامها في ت

 الضريبية.وتنظيم تلك األنشطة ووضع السياسات 

 ة الجمهور العام: تساعد القوائم املالية هذه الفئات عن طريق تزويدهم باملعلومات املتعلقة باتجاهات أنشطة املؤسسة واملستجدات املتعلق

 بأنشطتها وفرص ازدهارها.

 :جهود بعض املنظمات من أجل وضع إطار تصوري للمحاسبة الفالحية 
 :101لية والدولية التي تسعى للوضع إطار خاص باملحاسبة الفالحية، وهنا سنذكر البعض منهاهناك الكثير من املنظمات املح        

 ( جهود مجلس املعايير املحاسبية الدوليةIASB في إصدار معايير تتعلق بالزراعة: يعتبر هذا املجلس والذي قبله لجنة معايير املحاسبة )

(، حيث قامت هذه ألخيرة IAS-IFRSالدولية واإلبالغ املالي املعروفة اختصارا بمعايير ) ( الهيئات املصدرتان ملعايير املحاسبةIASCالدولية )

، وهذا راجع لألهمية التي 1977بالتفكير بإصدار معيار يتعلق بالزراعة، وهذا من خالل إصدارها ملسودة قائمة املبادئ املتعلقة بالزراعة سنة 

الخاص  41ن األنواع األخرى من القطاعات، وفي األخير تم إصدار املعيار الدولي رقم يمتلكها النشاط الفالحي ولخصوصيته واختالفه ع

 .2003وأصبح ساري املفعول بداية جانفي  2000بالزراعة سنة 

  والتي تشكل اإلطار  1968جهود األمم املتحدة في إصدار إرشادات في مجال املحاسبة الفالحية: حيث أصدرت مجموعة من اإلرشادات سنة

وسنة  1968ام إلعداد الحسابات القومية عن األصول البيولوجية والتي اختارت اليابان تطبيقها، ووفقا إلرشادات األمم املتحدة في سنة الع

 تم تصنيف األصول البيولوجية إلى نوعين هما: أصول بيولوجية منتجة وأخرى استهالكية. 1993

 عددا من اإلرشادات الخاصة باملجال املحاسبي لقياس  1965محاسبة الفالحية: أصدر سنة جهود االتحاد األوروبي في إنشاء نظام للمعلومات لل

اظ األصول غير النقدية وطرق عرض القوائم املالية، وقد ظهرت حاج االتحاد إلى معلومات عن األداء املالي للوحدات الزراعية مع ضرورة احتف

 األعراض الضريبية، وفي مجال إقراض املنشآت الزراعية. تلك الوحدات بسجالت محاسبية يمكن االعتماد عليها في

  جهود منظمة املنشآت اإلفريقية بالدول الفرنكوفونية والجهود الفرنسية في إصدار مخطط محاسبية عامة للزراعة، حيث أصدرت املنظمة

 الفرنكوفونية.اإلفريقية مجموعو قواعد خاصة بالقطاع الفالحي وهذا ضمن عدة مخططات محاسبية عامة بالدول 

                                                             
، ص 2014/2015رة، الجزائر، سعيدي عبد الحليم، محاولة تقييم إفصاح القوائم املالية في ظل تطبيق النظام املحاسبي املالي، أطروحة دكتوراه، جامعو محمد خيضر، بسك 100

 52-51ص 
امللتقى العلمي الوطني حول: دور التنمية الزراعية املستدامة في تعزيز  عمر علي عبد الصامد، على مامي، إطار املحاسبة الفالحية في الجزائر على ضوء النظام املحاسبي املالي، 101

 8-6، جامعة املدية، الجزائر، ص ص 2018مارس  10االمن الغذائي الوطني، يوم 
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  1037جهود الهيئة األسترالية للمعايير املحاسبية في إصدار معايير تتعلق باملحاسبة الفالحية: حيث أصدرت املعيار املحاسبي األسترالي رقم 

البيولوجية، والذي ، حيث يعد هذا املعيار األول من نوعه الذي يتناول املحاسبة عن األصول 1998األصول املولدة ذاتيا واملعاد توليدها سنة 

 كان مجرد مشروع معيار أو مسودة معيار طرحه معهد األبحاث املحاسبية األسترالية.
 دراسة حالة ملؤسسة خاصة بتربية الدواجن )الدجاج(:

ولتحفظات خاصة سنقوم هنا بعرض القوائم املالية الخاصة بمؤسسة جزائرية متوسطة الحجم، تقوم بنشاط تربية الدواجن وبيع البيض،        

 .2017باملؤسسة ال يمكن إظهار اسم املؤسسة وعنوانها، وهذه الدراسة مأخوذة لسنة 

 :امليزانية 

 قبل عرض األصول والخصوم الخاصة باملؤسسة املربية للدواجن سوف نعطي تعريف قصير للخصوم واألصول وهي كالتالي:         

الحالية املالية للمؤسسة خالل فترة زمنية محددة، وعليه فإن محتواها هي عناصر لحظية وما يعرف محاسبيا امليزانية هي تصوير للوضع املالي أو     

 باألرصدة وهي تمثل مكونا للقوائم املالية األخرى.

 وهي تنقسم إلى:  

 األصول:  .1

جارية، والتي ليس لها هذه الصفة بسبب وجهتها هي أصول تشكل عناصر األصول املوجهة لخدمة نشاط املؤسسة بصورة مستمرة وهي أصول غير            

ثبت مسبقا... وغيرها جارية، تتمثل أيضا في التثبيتات املادية واملعنوية واملالية واملخزونات، الزبائن، اإلهتالكات، املتاحات، الضرائب املؤجلة، أعباء م

 من العناصر التي تتكون منها.

 .01الخاصة بتربية الدواجن موجودة في الجدول رقم  الخاصة باملؤسسة 2017األصول لسنة 

 الخصوم: .2

 هي التزامات حالية للمؤسسة ناتجة عن أحداث سابقة والتي ينتج عن سدادها وتسويتها خروج تدفقات من املوارد التي تمتلكها املؤسسة، وهي            

اطات، النتيجة، الديون قصيرة األجل، الضرائب املؤجلة للخصوم، املوردون تنقسم إلى غير الجارية والجارية. وتتمثل في رؤوس األموال، االحتي

 والدائنون.... وغيرها من العناصر املوجودة داخل الخصوم.

 .02الخاصة باملؤسسة الخاصة بتربية الدواجن موجودة في الجدول رقم  2017الخصوم لسنة  

 ائري()الوحدة بالدينار الجز  2017: جدول األصول لسنة (1 )جدول 
 اسم الحساب 2017املبلغ اإلجمالي  2017اهتالكات  2017املبلغ الصافي  2016املبلغ الصافي 

 األصول املثبتة )غير الجارية(         

 التثبيتات املعنوية                                                                                            0,00 0,00 0,00 0,00

 التثبيتات العينية:                                                                                                    

 األراض ي      0,00 0,00 0,00 0,00

 البناءات                                                        0,00 0,00 0,00 0,00

 التثبيتات العينية  األخرى                                                          813,86 547 22 622,56 683 12 191,30 864 9 711,29 059 11

 اهتالك التثبيتات العينية األخرى   0,00 0,00 0,00 0,00

 التثبيتات الجاري إنجازها                                                                                    0,00 0,00 0,00 0,00

 التثبيتات املالية:                                                                                                    

 املساهمات األخرى و الحسابات الدائنة امللحقة                                                         0,00 0,00 0,00 0,00

 السندات األخرى املثبتة                                                                                  0,00 0,00 0,00 0,00

 القروض و األصول املالية األخرى غير الجارية                                          0,00 0,00 0,00 0,00

 الضرائب املؤجلة على األصول     0,00 0,00 0,00 0,00

 مجموع األصول غير الجارية                                                         813,86 547 22 622,56 683 12 191,30 864 9 711,29 059 11

 األصول الجارية                                                                                  0,00 0,00 0,00 0,00

 املخزونات واملنتجات قيد الصنع                                                                        044,86 739 0,00 044,86 739 0,00

 االستخدامات املماثلة:الحسابات الدائنة،     

 الزبائن                                                                                                    0,00 0,00 0,00 0,00

 املدينون  األخرون                                                                                      0,00 0,00 0,00 367,77 45

 الضرائب                                                                                                 739,00 254 1 0,00 739,00 254 1 902,00 024 1

 األصول األخرى الجارية                                                                              0,00 0,00 0,00 0,00
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 املوجودات و ما يماثلها:                                                              

 توظيفات و أصول مالية جارية                                                                             0,00 0,00 0,00 0,00

 الخزينة                                                                                                 589,22 149 4 0,00 589,22 149 4 501,68 606 2

 مجموع األصول الجارية                                                                      373,08 143 6 0,00 373,08 143 6 771,45 676 3

 املجموع العام لألصول                                                                                  186,94 691 28 622,56 683 12 564,38 007 16 482,74 736 14

 املصدر: املؤسسة محل الدراسة.

 (: جدول الخصوم، )الوحدة بالدينار الجزائري(2جدول )
2016مبالغ   اسم الحساب 2017مبالغ  

 رؤوس األموال الخاصة:    

 رأس املال الصادر)أو حساب املستغل(                                      000,00 800 4 000,00 800 4

 رأس املال غير املطلوب                                                     0,00 0,00

 العالوات و االحتياطات )االحتياطات املدمجة(                               0,00 0,00

 فارق إعادة التقييم                                                             0,00 0,00

 فارق املعادلة                                                                0,00 0,00

 النتيجة الصافية )النتيجة الصافية حصة املجمع(                              882,53 009 2 390,22 342 1-

 رؤوس األموال الخاصة األخرى، ترحيل من جديد                             390,22 342 1- 0,00

 املجموع رؤوس األموال                                                              492,31 467 5 609,78 457 3

 الخصوم غير الجارية                                                             

 القروض و الديون املالية                                                      0,00 0,00

 الضرائب )املؤجلة و املرصود لها(                                           0,00 0,00

 الديون األخرى غير الجارية                                                   0,00 0,00

 املؤونات و املنتوجات املدرجة في الحسابات سلفا                            0,00 0,00

 مجموع الخصوم غير الجارية                                        0,00 0,00

 الخصوم الجارية                                                                

 املوردون و الحسابات امللحقة                                                 406,31 158 10 858,96 271 10

 الضرائب                                                                       572,16 156 000,00 10

 الديون األخرى                                                                 093,60 225 014,00 997

 خزينة الخصوم                                                                0,00 0,00

 مجموع الخصوم الجارية                                              072,07 540 10 872,96 278 11

 املجموع العام للخصوم                                                        564,38 007 16 482,74 736 14

 املصدر: املؤسسة محل الدراسة.          

 :حسابات النتائج 

ألعباء وهي قائمة تعطي ملخص قبل عرض حساب النتائج الخاص باملؤسسة محل الدراسة سوف نتعرف على ماهية حسابات النتائج وهو:                

سة في ومنتجات املنجزة من طرف الكيان خالل فترة معينة، وال تهتم هذه القائمة إلى تاريخ التحصيل أو السحب فهي تبرز النتيجة الصافية للمؤس

على الحسابات التالية: النهاية، كما أنها تساعد املؤسسة في: التنبؤ، التقييم األفضل، والتأكد من االستخدام األفضل للمصادر االقتصادية، وهي تعتمد 

 قتصادية.حسابات منتجات السنة املالية التي تتمثل في تزايد املزايا االقتصادية، وحسابات أعباء السنة املالية التي تمثل تناقص في املزايا اال

 )الوحدة بالدينار الجزائري((: حسابات النتائج الخاص بمؤسسة تربية الدواجن، 3جدول)
 اسم الحساب 2017مبالغ  2016مبالغ 

 املبيعات و املنتوجات امللحقة                                             855.41 077 53  177.93 688 10

 تغيرات املخزونات و املنتجات املصنعة و املنتجات قيد الصنع       0,00 0,00

 اإلنتاج املثبت                                                                 0,00 0,00

 إنتاج السنة املالية                                                       -1 855.41 077 53 672.92 752 44

 املشتريات املستهلكة                                                         843.30 057 37- 688.60 919 3-

 الخدمات الخارجية و االستهالكات األخرى                               448.27 511- 016.00 69-

 استهالك السنة املالية                                                  -2 291.57 569 37- 704.60 988 3-

 (                                    2-1القيمة املضافة لالستغالل ) -3 563.84 508 15 968.30 763

 أعباء املستخدمين                                                             750.81 503 1- 490.90 594-

 الضرائب و الرسوم و املدفوعات املماثلة                                 778.53 530- 001.73 121-
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 إجمالي فائض االستغالل                                                -4 034.50 464 13 475.67 48

 املنتجات العملياتية األخرى                                                  578.84 3 598.02 1

 األعباء العملياتية األخرى                                                    0,00 0,00

 املخصصات لالهتالكات و املؤونات و خسارة القيمة                      158.65 301 11- 463.91 382 1-

 استرجاع على خسائر القيمة و املؤونات                                   0,00 0,00

 النتيجة العملياتية                                                          -5 454.69 166 2 390.22 332 1-

 املنتوجات املالية                                                               0,00 0,00

 األعباء املالية                                                                   0,00 0,00

 النتيجة املالية                                                             -6 0,00 0,00

               (                  6+5النتيجة العادية قبل الضرائب ) - 7  454.69 166 2 390.22 332 1-

 الضرائب الواجب دفعها عن النتائج العادية                                 572.16 156- 000.00 10-

 الضرائب املؤجلة )تغيرات( عن النتائج العادية                           0,00 0,00

 مجموع منتجات األنشطة العادية                                            434.25 081 53 270.92 754 4

 مجموع أعباء األنشطة العادية                                             551.72 071 51- 661.14 096 6-

 النتيجة الصافية لألنشطة العادية                                      - 8 882.53 009 2 390.22 342 1-

 عناصر غير عادية )منتجات( )يجب تبيانها(                              0,00 0,00

 عناصر غير عادية )أعباء( )يجب تبيانها(                                 0,00 0,00

 النتيجة غير العادية                                                       -9 0,00 0,00

 صافي نتيجة السنة املالية                                            -10 882.53 009 2 390.22 342 1-

 املصدر: املؤسسة محل الدراسة.           

 :قائمة التدفقات النقدية 

 عرض هذه القائمة سنتعرف عليها بشكل مختصر:قبل          

هدف من املعروف أن هذه القائمة تحتوي على طريقتين: طريقة مباشرة وهي الطريقة التي تعمل بها املؤسسة وهناك الطريقة غير املباشرة، إن ال 

ذا ملساعدة املستثمرين والدائنين وغيرهم على تحليل الرئيس ي من هذه القائمة هو توفير املعلومات املالئمة عن التحصيالت واملدفوعات النقدية وه

أنشطة:  األنشطة التشغيلية نجد فيها تحصيالت من البيع  3النقدية، على كل مؤسسة أن تعرض تدفقاتها النقدية خالل فترة معينة وهي تتكون من 

بضاعة أو خدمة املقدمة أو عن فوائد القروض، األنشطة االستثمارية والخدمات أو من عوائد االستثمار في األوراق املالية ، واملدفوعات مقابل تكلفة ال

ت للمالك نجد فيها التحصيالت واملدفوعات لي بيع أو حيازة أصل أو عن التنازل، األنشطة التمويلية نجد فيها املقبوضات عن إصدار أسهم أو مدفوعا

 ، في األسفل.04وفي الجول املوالي نجد قائمة التدفقات النقدية الخاصة بمؤسسة تربية الدواجن، الجدول رقم   القتناء أسهم.

 :قائمة تغير األموال الخاصة 

 يمكن تعريف هذه القائمة على أنها:        

وأيضا التغير في  إن هذه القائمة تربط بين حسابات النتائج وامليزانية فهي تفصح عن التغيرات الناتجة من حسابات النتائج املتمثلة في األرباح والخسائر  

الطريقة املحاسبية وتصحيح األرباح املحتجزة، ومن بين املعلومات التي يجب إظهارها في هذه القائمة لدينا: النتيجة الصافية للسنة املالية، تغيير 

الجدول التالي نجد فيه قائمة تغير األموال الخاصة، لكن فارغ بحكم أنه  األخطاء التي يسجل أثرها مباشرة في رؤوس األموال، توزيع النتيجة، وغيرها.

 .4، أسفل جدول رقم 5ليس هنالك تغير، الجدول رقم 

 الدراسة. )الوحدة بالدينار الجزائري((: جدول التدفقات النقدية للمؤسسة محل 4جدول )

 اسم احلساب  2017مبالغ  2016مبالغ 

 تدفقات أموال اخلزينة املتأتية من األنشطة العادية    

 التحصيالت املقبوضة من عند الزابئن 360.00 085 5  862.39 854 57

 املبالغ املدفوعة للموردين و املستخدمني 531.58 758 53- 052.32 165 8-

 الفوائد و املصاريف األخرى املدفوعة 848.27 13- 806.00 13-

 الضرائب على النتائج املدفوعة  000.00 10- 0.00

 تدفقات أموال اخلزينة قبل العناصر غري العادية   482.54 072 4 498.32 093 3-
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 تدفقات أموال اخلزينة املرتبطة ابلعناصر غري العادية  

 1صايف تدفقات أموال اخلزينة املتأتية من األنشطة العملياتية  482.54 072 4 498.32 093 3-

 تدفقات أموال اخلزينة من أنشطة االستثمار   

 املسحوابت عن اقتناء تثبيتات عينية أو معنوية  995.00 569 1- 0.00

 التحصيالت عن عمليات التنازل عن تثبيتات عينية ومعنوية  

 اقتناء تثبيتات ماليةاملسحوابت عن   

 التحصيالت من عمليات بيع تثبيتات مالية  

 الفوائد اليت مت حتصيلها عن التوظيفات املالية  

 احلصص و األقسام املقبوضة من النتائج املستلمة  

 2صايف تدفقات أموال اخلزينة املتأتية من أنشطة االستثمار  995.00 569 1- 0.00

 اخلزينة املتأتية من أنشطة التمويلتدفقات أموال   

 حتصيالت يف أعقاب إصدار أسهم  

 احلصص و غريها من التوزيعات اليت مت القيام هبا  

 
 

 التحصيالت املتأتية من القروض 

 تسديدات القروض أو الديون األخرى املماثلة 000.00 900- 000 800 4-

 3اخلزينة املتأتية من أنشطة التمويل صايف تدفقات أموال  000.00 900- 000.00 700 5

 أتثريات تغريات سعر الصرف على السيوالت و شبه السيوالت  

 (3+2+1تغري أموال اخلزينة يف الفرتة ) 487.54 602 1 501.68 606 2

 أموال اخلزينة و معادلتها عند افتتاح السنة املالية 501.68 606 2 0.00

 أموال اخلزينة و معادلتها عند إقفال السنة املالية 589.22 149 4 501.68 606 2

 تغري أموال اخلزينة يف الفرتة 087.54 543 1 501.68 606 2

 املصدر: املؤسسة محل الدراسة.         
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 )الوحدة بالدينار الجزائري( : جدول تغير رؤوس األموال الخاص باملؤسسة محل الدراسة:05الجدول رقم 

 املالحق:   

حسب النظام  2007نوفمبر  25املؤرخ في  07-11وهذا حسب القانون إن املالحق لها صفة اإلجبارية في مسكها مثل باقي القوائم املالية األخرى           

 املحاسبي املالي، كما أنها تسمح بإيصال املعلومات ملستخدميها بصورة دقيقة.

حق بالنسبة للمؤسسة الخاصة بتربية الدواجن محل الدراسة ليس لها مالحق لكن سوف نعرض هنا البعض من الجداول التي يمكن أن نجدها في املال  

 حسب النظام املحاسبي الجزائري والقانون الجزائري، وهي كالتالي:

بي، الضرائب جدول تغير القيمة الصافية للتثبيتات املوجودة في املحاسبة، تغير اهتالك التثبيتات املوجودة في املحاسبة، جدول الجرد املادي اإليجا 

وال الخاصة، جدول االحتياطات، جدول مؤونات األعباء، جدول أعباء املستخدمين، املؤجلة أصول، جدول الحسابات املدينة األخرى، جدول األم

 جدول األعباء املالية، جدول تغير الضرائب املؤجلة أصول، وغيرها من الجداول التي تدرج في املالحق.

 الخاتمة:
بهدف استخراج منتوج يكون عبارة عن حبوب أو خضار ....، كما سبق فإن الفالحة هي عبارة عن عملية يتم من خاللها استغالل األراض ي             

من املنتجات التي  باإلضافة إلى أنها عملية يتم فيها تربية حيوانات واالعتناء بها لالستفادة منعا من نواتجها، وبهذا نستنتج أن للجانب الفالحي العديد

 القومي للدولة. يمكننا إخراجها وتحقيق قيمة مضافة منها وبالتالي الرفع من الدخل

يسهل لنا  ولهذا كان قدوم املعيار املحاسبي الدولي من أجل ضبط هذه املنتجات وهذه النواتج املستخرجة ووضعها في نظام منظم يدعي باملحاسبة الذي  

 فهم األمور من أجل اتخاذ القرارات وأيضا من أجل فهمها من قبل املهتمين بهذا القطاع.

ما رأينا في املجال املحاسبي للقطاع الفالحي فليس هنالك أمور صعبة أو معقدة في هذا املجال، فله أصول بيولوجية على املحاسب ومن خالل              

للبيع أو العمل على متابعة كل صغيرة أو كبيرة فيها وتسجيلها محاسبيا، وأيضا السير مع نمو املنتجات وتتبعها خطوا بخطوة حتى تصبح منتوج قابل 

 مار جديد قابل إلخراج منتجات أخرى ذات منفعة، فمثال البقرة هي عبارة عن تثبيت يتم استثماره الستخراج منتوج يتم استغالله وبيعه مثلاستث

 الحليب والبن ... وغيرها.

   رأس مال املؤسسة عالوات اإلصدار  فارق التقييم فرق إعادة التقييم االحتياطات والنتيجة

 2012ديسمبر  31الرصيد في     -1        

 تغيير الطريقة املحاسبية          

 تصحيح األخطاء الهامة 

 إعادة تقييم التثبيتات  

األرباح و الخسائر غير املدرجة في الحسابات في حساب   

 النتائج

 الحصص املدفوعة  

 الزيادة في رأس املال  

 النتيجة الصافية للسنة املالية 

 2013ديسمبر  31الرصيد في     -2        

 تغيير الطريقة املحاسبية         

 تصحيح األخطاء الهامة 

 إعادة تقييم التثبيتات  

األرباح و الخسائر غير املدرجة في الحسابات في حساب   

 النتائج

 الحصص املدفوعة  

 الزيادة في رأس املال  

 النتيجة الصافية للسنة املالية 

 2014ديسمبر  31الرصيد في     -3        
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ها املعيار املحاسبي الدولي من كاالعتراف كما نالحظ من خالل دراستنا أن النظام املحاسبي املالي الجزائري يعتمد على بعض األمور التي جاء ب             

ل أخرى، باألصل وقياسه بقيمته العادلة، لكن هذه القواعد املوجودة في املعيار املحاسبي الدولي ال تظهر بشكل مباشر بل تظهر بطريقة أخرى وبشك

جمع بعض القوانين فيه ودمجها داخل نظامها املحاسبي كما هو بل حاولت  41حيث نستنتج أن الجزائر لم تقم بتطبيق املعيار املحاسبي الدولي رقم 

 املالي والعمل به.

 املراجع:
: املراجع العربية:

ً
 أوال

قرار يحدد قواعد التقييم واملحاسبة ومحتوى الكشوفات املالية وعرضها وكذا مدونة (2009)، 19الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد  .1

 23ص  - 22، ص3-210ربيع األول، الجزائر، املادة رقم  28مارس  املوافق لـ  25الحسابات وقواعد سيرها، املؤرخ في 

املخطط املحاسبي البنكي بين املراجعة النظرية وتحديات التطبيق، أطروحة دكتوراه، علوم اقتصادية، ( 2014-2013)بن فرج زوينة،  .2

 46جامعة فرحات عباس، سطيف، الجزائر، ص 

املعيار –ر تطبيق معايير التقارير املالية الدولية على تقييم األداء املالي في املؤسسات الجزائرية أث( 2015-2014)جودي محمد رمزي،  .3

 48 - 46، أطروحة دكتوراه، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، ص-عرض القوائم املالي1املحاسبي الدولي رقم 

 93، عمان، األردن، ص 1، دار إثراء للنشر، ط2007معايير التقارير املالية الدولية ( 2008)خالد جمال الجعارات،  .4

مدى توافق القوائم املالية في املؤسسات الجزائرية مع معايير اإلبالغ املالي الدولية، مذكرة ماجستير، جامعة ( 2014-2013)رحيش سعيدة،  .5

 21أخمد بوقرة، بومرداس، الجزائر، ص 

لقوائم املالية في ظل تطبيق النظام املحاسبي املالي، أطروحة دكتوراه، جامعو محاولة تقييم إفصاح ا( 2014-2014)سعيدي عبد الحليم،  .6

 52 - 51محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، ص

املعالجة املحاسبية لتكاليف املنتجات العرضية وايراداتها في املنشآت الزراعية، مجلة تنمية الرافدين،  (2006) سنان زهير محمد جميل، .7

 226 - 225، بغداد، ص82، جامعة املوصل، العدد كلية اإلدارة واالقتصاد

إطار املحاسبة الفالحية في الجزائر على ضوء النظام املحاسبي املالي، امللتقى العلمي الوطني  (2018-3-10)عمر علي عبد الصامد، على مامي، .8

 8-6جزائر، ص حول: دور التنمية الزراعية املستدامة في تعزيز االمن الغذائي الوطني، جامعة املدية، ال

أهمية القطاع الزراعي في الجزائر، امللتقى العلمي الوطني حول: دور التنمية الزراعية ( 2018-3-10) كرمية توفيق، عيسات فطيمة الزهراء،  .9

 8- 7املستدامة في تعزيز االمن الغذائي الوطني، جامعة املدية، الجزائر، ص

القطاع الزراعي في تعزيز القدرة الشرائية وتحقيق األمن الغذائي في الدول العربية، امللتقى دور ( 2018-3-10) مداحي محمد، عزوز أحمد،  .10

 5 - 4العلمي الوطني حول: دور التنمية الزراعية املستدامة في تعزيز االمن الغذائي الوطني، جامعة املدية، الجزائر، ص

 91 - 81: الجزائر ص1حاسبة القطاعية(، جامعة باتنة ، تخصص محاسبة، املحاسبة الخاصة )امل مطبوعة مقدمة لسنة ثالثة .11

، امللتقى العلمي الوطني حول: دور التنمية الزراعية évolution de la fiscalité agricole en Algérie(10-3-2018)مليكة منصور،  .12

 5املستدامة في تعزيز االمن الغذائي الوطني، جامعة املدية، الجزائر، ص 
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Abstract: The agricultural sector has an important place in the international and national economy as 

well. This is due to the good return that result from it, which raise the internal output of the state. Algeria, like 
other countries, gives great importance to this sector and Works to provide it with ways to develop it. 

Productivity and thus raising the income of the state. 

     This sector also has the same accounting as other sectors of the Financial statements, accounts and other 
accounting operations, and from this point came Our study, where we tried to know these lists and this after 

we know the accounting for this sector and the methods adopted through Which we get to prepare Financial 

Statements Clear and understandable, and also identify the differences that we Can find between them and 

another sector, Finally, we presented an application to an Algerian animal breeding institution. 
    One of the main findings is that Algeria is applying the International Accounting Standards in an 

unobservable manner. It has incorporated standards laws into and operates the financial accounting system.  

Keywords: Accounting, Financial Statements, Accounting Standards, Agricultural Sector, Financial 

Accounting System. 
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 امللخص:
 من يحققه ملا باالقتصاد، للنهوض فّعالة وأداة حساس وعنصر االقتصادي، للنمو وضرورة حتمية أنه على االستثمار إلى تنظر  الدول  أغلب ان           

 التنمية لخدمة يةرور الض والوجهة األساس ي ملفتاحيهه هو اوتوج االستثمار إدارة أن   إال البشرية، للموارد واستغالل اإلنتاجية الطاقة في زيادة

  .االقتصادية

 العالقة السببية بين نمو االستثمارات البينية والنمو االقتصادي في االجلين الطويل والقصير، اعتمادا على  اختبار إلى سة تهدفراالدفهذه               

، وتم استخدام سببية كرانجر واختبار التكامل املشترك ومتجه نموذج تصحيح (1981-2017)بيانات سنوية للمدة  الدراسة فغطت كالدور"  "فرضية

 اتجاه ذات سببية عالقة وجود إلى نتائجال وتوصلتبين املتغيرين وطبيعة العالقة التوازنية في االجلين الطويل والقصير،  الخطأ لتحديد اتجاه العالقة

يرجع لألزمة املالية التي امتدت أثارها إلى كافة  املحتمل التفسير الطويل، وكان األجل في الى نمو االستثمارات البينية االقتصادي النمو من تتجه واحد،

 في اإلجمالي املحلي الناتج فإن   ذلك من الرغم وعلىالقطاعات وعدم االستقرار السياس ي واالجتماعي في البلدان العربية املستمر واندالع الثورات العربية، 

خرى  متغيرات هناك أن   على ا يدلمدة الدراسة حتى نهايتها وهذ بداية من يتزايد كان العربية البلدان
ُ
 مثل اإلجمالي الناتج املحلي على تؤثر كانت أ

 املكونة له. االقتصادية القطاعات مساهمة وكذلك النفط أسعار وارتفاع واملحلية األجنبية االستثمارات

 نجر.كرا  سببيةمتجه تصحيح الخطأ،  املشترك، التكاملفرضية كالدور للنمو ، االستثمارات البينية، النمو االقتصادي،  الكلمات املفتاحية:

 

 : املقدمة
ل العربية تعد لالستثمارات العربية البينية دور كبير في النمو االقتصادي  في ظل بروز أفكار العوملة بمختلف جوانبها وتقارب املسافات بين الدو     

لذا بدأت البلدان  بفعل التطور العلمي واملعرفي في وسائل االتصال ، ولم يعد لالستثمار جنسية بفعل سياسات التحرر االقتصادي والتجارة الدولية،

رؤوس  النامية  تعمل جاهدة من أجل جذب االستثمار االجنبي بشكل عام واالستثمار االجنبي املباشر بشكل خاص عن طريق استبعاد القيود على حركة

 لتمويل التنمية االقتصادية فقط
ً
 أو مكمال

ً
 بديال

ً
وانما في نقل القدرات  األموال ومنح حوافز مشجعة للمستثمرين، كل ذلك ليس لكونه مصدرا

في الشبكات  التكنولوجية املتطورة أو املهارات التنظيمية واإلدارية والتسويقية وغير ذلك من املدخالت الهامة من الخارج، كما يشكل أداة لالندماج
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    اسطنبول/ تركيا -(2018-/ أيلول 20-19م هذا البحث في مؤتمر رفاد الدولي لالقتصاد واألعمال الذي ُعقد بتاريخ )ق

http://www.refaad.com/
http://www.refaad.com/


 ساهرة الثعلبي وآخرون                                               دراسة قياسية - (1981-2017)للمدة  االستثمارات العربية البينية ودورها يف حتقيق النمو االقتصادي 

Global Journal of Economics and Business– Vol. 5, No. 3, 2018 
 343 

 

للبلدان، مع األخذ بنظر االعتبار ان هذه  الدولية لإلنتاج والتسويق والتوزيع وأداة لتحسين القدرة التنافسية الدولية للشركات واألداء االقتصادي

ل العربية على املنافع املرجوة من تدفقات االستثمار االجنبي هي عملية غير تلقائية ٕوانما عملية مخططة وتستند الى اإلدارة الرشيدة. لذا عملت الدو 

باالستثمار الن اليكون على حساب التوسع في االستثمار املحلي وتحقيق تهيئة املناخ االستثماري املالئم وتحديث األنظمة والقوانين والتشريعات املتحكمة 

العربية البينية  دوره في النمو االقتصادي، فكلما كان املناخ االستثماري في البلد املضيف )سواء كان محليا او اجنبيا( أفضل كلما كان أثر االستثمارات

ة وبساطة االجراءات ووجود اسواق مالية متطورة وارتفاع مستوى التعليم والتدريب وانخفاض على النمو االقتصادي أسرع وأقوى، فالحرية االقتصادي

 من مساهمة االستثمارات في النمو االقتصادي، وبذلك يصبح من االهمية بمكان تحليل اتجاهات االستثمارات الع
ً
ربية مؤشرات الفساد تزيد كثيرا

، كما البينية، وبيان الدور الذي يمكن أن تلعبه في 
ً
 وسياسيا

ً
 واجتماعيا

ً
عملية التنمية االقتصادية والنمو االقتصادي، وفي تقدم وتطور الدول اقتصاديا

معدالت تبين إن مناخ االستثمار يتحسس بشكل كبير لألوضاع السياسية والذي انعكس من التطورات األخيرة في البلدان العربية مما اثر على تراجع 

 االستثمار في املنطقة.

 دراسات أبرزها ومن العشرين، القرن  بدايات منذ االقتصادية والتنمية االقتصادي النمو ومحددات آليات النظريات تفسير من لت العديدحاو 

 القوانين ألن ، العلمية األوساط في كالدور  بقانون  وازداد االهتمام املتحدة، اململكة في النمو تباطؤ لسبب" نموذجا يقدم أن حاول  الذي *كالدور 

 اللحاق طور  في التي تلك أو النامية، الدول  في تطبيقها عند واضحا تحليال تقدم لم املنشود االقتصادي النمو لتحقيق الهادفة األخرى  والنماذج

 املتوسط. املدى في املتقدمة الدول  باقتصادات

 مشكلة الدراسة:
في هذه  العربية الدول  مساهمة مدى وما البينية العربية االستثمارات تواجه التي واملعوقاتتناقش هذه الدراسة واقع االستثمارات العربية البينية           

 ، والعالقة التي تربط االستثمارات البينية العربية والنمو االقتصادي، وقياس وطبيعة اتجاه هذه العالقة وتحديد شكلها.االستثمارات

 فرضية الدراسة:
في الدول يمكن لالستثمارات العربية البينية ان تمثل إطارا فاعال في تحقيق النمو االقتصادي العربي، إذا تمت معالجة معوقات االستثمار البيني           

 العربية وأداره االستثمارات باتجاه استغالل املوارد االقتصادية 

الجتماعية في الدول العربية، لذا تنطلق هذه الدراسة من فرضية مفادها على وفق املتاحة في مشروعات عمالقة مشتركة تخدم التنمية االقتصادية وا 

 االتي:

 توجد عالقة بين نمو االستثمارات البينية والنمو االقتصادي .  .1

 تؤدي نمو االستثمارات البينية الى النمو االقتصادي. .2

 البينية االستثماراتيؤدي النمو االقتصادي الى نمو  .3

 ثنائية االتجاه بين النمو االقتصاد وبين نمو االستثمارات البينية.توجد عالقة سببية  .4

 هدف الدراسة:
 تهدف الدراسة الى بيان املحاور االتية:         

 بيان فيما إذا كانت السالسل الزمنية للمتغيرين مستقرة من عدمها، واستخدام اختبارات جذر الوحدة لجعلها مستقرة. .1

 الكشف عن طبيعة واتجاه العالقة بين متغيري الدراسة وفق قانون كالدور.  .2

 ابراز اهمية استخدام منهجية التكامل املشترك ومتجه تصحيح الخطأ اختبار واختبارات السببية للسالسل الزمنية.  .3

 أهمية البحث:
كوين يعد االستثمار بمفهومه االقتصادي من العوامل الهامة في تحقيق النمو االقتصادي، فهو املحرك األساس ي للنشاط االقتصادي الرتباطه بالت          

 أهمية نتكمالرأسمالي، وزيادة قدرات االقتصاد في اإلنتاج والتطوير والتجديد وما إلى ذلك من انعكاسات واضحة في تحقيق النمو االقتصادي، وهنا 

 مما الحديثة، القياس ي االقتصاد أساليب باستخدام بينهما، السببية وبيان العالقة ،الدراسة ري يمتغ بين للعالقة األجل الطويل التقدير في الدراسة

 تسلط، وكذلك  العربيةكما يقوي العالقات بين األقطار العربية الرتباطها بتلبية حاجات أساسية في الدول  االقتصادية، السياسات وضع على يساعد

 باستخدام قانون كالدور للعالقة بين االستثمار البيني والنمو االقتصادي. املتعلقة القياسية الدراسات ندرة على الضوء الدراسة
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  منهجية الدراسة:
)الناتج املحلي االجمالي واالستثمارات تخص اقتصاد الدول العربية  حقيقية سنوية لبياناتاعتمدت الدراسة على بيانات السالسل الزمنية          

األساليب القياسية واالحصائية لدراسة العالقة بين االستثمارات العربية البينية والنمو االقتصادي) الناتج  ( واستخدمت1981-2017) البينية( للمدة

 (.2017-1981خطأ والعالقة السببية للمد ) املحلي االجمالي(، وذلك باستخدام اختبار جذر الوحدة واسلوب التكامل املشترك وتصحيح ال

ساليب القياسية تم تقسيم الدراسة إلى جانبين تناول الجانب النظري اإلطار أملفاهيمي لالستثمار العربية البينية، فيما تطرق الجانب التطبيقي إلى اال 

 وتحليل النتائج واختتمت الدراسة ببعض االستنتاجات والتوصيات. 

: الجانب 
ً
 النظري : مفهوم وطبيعة وإشكال االستثمارات البينية:اوال
تمثل هذه االستثمارات بالتدفقات الفعلية لرؤوس االموال )الخاصة والحكومية( التي تكون فيما بين الدول العربية،  مفهوم االستثمارات البينية: 1.1

 في على الرغم من أهمية االستثمارات العربية البينية بسبب الفوائض املالية ا
ً
 واضحا

ً
لتي تحققها الدول العربية، للتوظف إال إن الواقع يكشف تدنيا

ربية االقتصادات العربية وهذا معناه إن هناك مشاكل تقف وراء ذلك لذا يجب البحث عن تلك املشاكل واملناخ االستثماري السائد في البالد الع

 يجب إن نتعرف على طبيعة االستثمارات البينية بصورة عامة. قبل إن نتطرق إلى مفهوم االستثمار البينيو وإمكانية تطورها. 

 طبيعة االستثمارات البينية: 2.1

 يستمد االستثمار مفهومه من علم االقتصاد و هو على صله وثيقة بمجموعه أخرى من املفاهيم أهمها الدخل ،االستهالك ،االدخار واالقتراض،           

،  عيناتلم يكن االستثمار معروفا قديما و بالذات على املستوى الدولي حيث ازدهرت عمليات االستثمار في الفترة من الخمسينات و حتى بداية السب

متلك ثروات باعتبار إن اغلب دول العالم باستثناء الصناعية منها فهي دول سائرة في طريق النمو في فترة الخمسينات و الستينات من القرن العشرين ت

ثم تطورت نوعيه (، 2012طبيعيه هائلة و الدول الصناعية و شركاتها بالحصول على امتيازات استثماريه للتنقيب عن هذه الثروات ) شقيري وآخرون، 

موال من مكان إلى االستثمار في الدول العربية بالشكل الذي نراه حاليا و ذلك عن طريق مشاركه رأس املال األجنبي لرأس املال الوطني أو انتقال وجذب األ 

وس األموال التقنيات الفنية و اإلدارية آخر ومنهم من عرفه لتوظيف املال بهدف تحقيق العائد أو الدخل أو الربح و التعريف األكثر شيوعا انتقال رؤ 

ي اقتصاد ما األجنبية املتطورة إلحداث تطور اقتصادي واالستثمار القادم من الخارج املالك لرؤوس األموال و املساهم في إنشاء مشروعات استثماريه ف

قوم الدول باتخاذها و ذلك لسد فجوة املوارد املحلية التي (، وتعد أيضا احد مصادر التمويل التي ت2014)حاتم، من قبل مؤسسه قائمه في اقتصاد أخر 

ستثمار فان تعاني منها مما يؤدي إلى زيادة االستثمار و تخفيف مشكله القروض الخارجية من جانبين مهمين هما الجانب املالي و التنموي و ألهمية اال 

اديه و في الخطط التنموية ، ويمكن إن ينظر إلى االستثمار من جهة انه ذلك الدول التي تولي له أهميه كبيرة و تقرر له ادوار في سياستها أالقتص

ى نوعين االستثمار الذي يعمل على جلب الخيرات و املهارات الفنية والتقنية ويسمح بتحويل التكنولوجيا ويوفر فرص العمل ، وينقسم االستثمار إل

ية الناجمة عن تراكم املدخرات واإلرباح من األنشطة أالقتصاديه الخاصة والحكومية و ثانيا أولهما املحلي ويعتمد في تمويله على رؤوس األموال املحل

ا يتعلق االستثمار األجنبي وهو الذي يأتي من خارج االقتصاد الوطني )عربيا كان أم أجنبيا( ويعتمد في تمويله على رؤوس األموال األجنبية وفيم

 -ييز بين أنواعها منها معيار السيطرة والتحكم في االستثمار الذي يصنف االستثمار إلى نوعين هما :باالستثمارات األجنبية هناك معايير للتم

   االستثمار األجنبي  املباشر(FDI)  

  االستثمار األجنبي غير املباشر(FPI) 

  االستثمار األجنبي املباشر 

تأسيس مؤسسه من طرف املستثمر وحده ومن طرف شركه متعادلة الحصص أو أعاده انه االستثمار الذي يتبع باملراقبة ملؤسسه ويأخذ شكل              

 
ً
كما يعرف بأنه التدفقات املالية الوافدة على دوله  (2006.)موس ى،  شراء كليا أو جزئيا ملؤسسه في الدول املضيفة، لذلك اعتبر هذا االستثمار مباشرا

ويل من اجله باإلضافة إلى املشاركة في إدارة املشروع مع املستثمر األجنبي فضال عن قيام غير دولته األصلية واملستخدمة للغرض الذي يتم التح

ميع املجاالت إلى الدول املستثمر األجنبي بتحويل كميه من املوارد املالية و التكنولوجيا و الخبرات الفنية و املهارات اإلدارية و التسويقية و املالية في ج

ما منظمه االونكتاد تعرف االستثمار بأنه نوع من االستثمار الدولي في ظله يقوم مقيم في دوله ما باملساهمة فيه أو امتالك ، إ (2009محمد، املضيفة )

 (.2009)معاوية،  %10مشروع في دوله أخرى على إن تكون نسبه امللكية في األسهم 

%آو أكثر من أسهم رأس مال إحدى الشركات على إن ترتبط امللكية بالقدرة 10 أما صندوق النقد الدولي فيرى إن االستثمار األجنبي حين يمتلك املستثمر

اد الوطني كالصناعة على التأثير في إدارة الشركة . ويتبين إن االستثمار األجنبي املباشر هو استثمار طويل األمد في القطاعات اإلنتاجية والخدمية لالقتص

(، ويصنف االستثمار األجنبي املباشر استنادا إلى الدوافع واملحددات التي تؤدي إلى 1999ا. )عبد السالم، والزراعة والطاقة واالتصاالت والسياحة وغيره

 ( 2005حدوث االستثمار إلى األنواع اآلتية: )حسين، 



 ساهرة الثعلبي وآخرون                                               دراسة قياسية - (1981-2017)للمدة  االستثمارات العربية البينية ودورها يف حتقيق النمو االقتصادي 

Global Journal of Economics and Business– Vol. 5, No. 3, 2018 
 345 

 

دة من رخص العمال هاو البحث عن املصادر و يهدف إلى استغالل امليزات النسبية للدول والسيما تلك املواد األولية كالطاقة فضال عن االستفا .1

 وجود عماله منضبطة وكفؤه 

نت يت البحث عن األسواق ويهدف عاده إلى تلبيه املتطلبات االستهالكية في أسواق الدول املضيفة لالستثمارات األجنبية والسيما الدول التي كا .2

 التصدير إليها في الفترات السابقة .

 االستثمارات في الدول املتقدمة واألسواق اإلقليمية املتكاملة.البحث عن الكفاءة ويحدث هذا النوع من  .3

ويتعلق هذا النوع من االستثمارات األجنبية بقيام الشركات املتعددة الجنسيات بعمليات تملك أو شراكه لخدمه  االستراتيجيةالبحث عن األصول  .4

ار غير املباشر في إمكانات الربح لالستثمار املباشر إذ أنها اكبر على املدى أهدافها أالستراتيجيه. و تختلف فرص ربح االستثمار املباشر عن االستثم

ملدى الطويل نظرا ألنه يتجه عاده إلى فروع اإلنتاج أو الخدمات التي تحقق ربحا في حين تكون إمكانات الربح لالستثمارات غير املباشر على ا

 القصير.

  االستثمار األجنبي غير املباشر 

شاركة قتصر دور هذا النوع من االستثمار على تقديم رأس املال إلى جهة معنية دون ان يكون لصاحب املال )املستثمر( إي نوع من الرقابة او املي             

دات الدين تنظيم وإدارة املشروع االستثماري ،و من صور االستثمار غير املباشر شراء سندات األسهم و شهادات اإليداع املصرفية الدولية و شراء سن

(، 2013، )أياد وصالح  العام و الخاص و شراء القيم املنقولة و اإليداع في املصارف املحلية و شراء الذهب و املعادن ويطلق عليه االستثمار أملحفظي

ز في األسواق املالية يتملك إفراد ويطلق عليه باستثمار املحفظة نظرا لتعلق هذا النوع من االستثمار بشراء األسهم و السندات إي إن هذا االستثمار ترك

حاله  أو شركات لألسهم والسندات الخاصة و الحكومية و التداول بها بهدف الربح و تعد بعض املؤسسات املالية الدولية االستثمار غير مباشر في

  (2013)عال،  %10حيازته على نسبه من األسهم في السوق املالية اقل من 

إن لكل مستثمر و البلد املضيف له عدد من األهداف والدوافع وغالبا ما يقوم البلد املضيف بالعديد من  االستثمار البيني:أهداف ودوافع  3.1

  (1999)حسين،  اإلجراءات منها اإلدارية ولقانونيه لترغيب املستثمرين في القيام بعمليه االستثمار و فيما يلي ابرز هذه األهداف و الدوافع:

 املواد الخام من الدول املستثمر فيها ألجل استخدامها من صاحبها.الحصول على  .1

عمالت االستفادة من القوانين التي تمنحها الدول املضيفة للمستثمرين من اجل جذب االستثمارات األجنبية إليها و امتيازات تحويل األموال وال .2

 الصعبة.

تسويق فائض كبير من السلع الراكدة و التي ال تستطيع هذه الشركات تسويقها  إيجاد أسواق جديدة املنتجات وبضائع الشركات األجنبية خاصة .3

 في موطنها.

تكون  االستفادة من ميزة هامه في الدول النامية و اغلب الدول املستثمرة فيها حيث إن كلفه األيدي العاملة  واملواد الخام  والنقل عاده ما .4

 هذه الجوانب عامل مشجع لالستثمار .منخفضة بالنسبة للدول املتقدمة وبالتالي تعد 

 تحقيق الربح في الدول املضيفة بمستويات تفوق بكثير إرباحها من عملياتها داخل موطنها. .5

 سهوله قيام الشركات األجنبية بمنافسه الشركات املحلية من حيث جوده اإلنتاج و انخفاض األسعار وأنواع الخدمة.  .6

 اطر للدولة إالم.تجنب املخاطر املختلفة والسيما املخ  .7

 العالقة بين االستثمارات العربية البينية  والنمو االقتصادي 4.1

يعد  هناك أوضاع عديدة تؤثر على وضع االستثمارات في الدول العربية منها األوضاع السياسية واألوضاع االقتصادية واإلدارية والقانونية حيث            

االستثمارات و يجب توفر األمن واالستقرار لغرض جذب املستثمر فهناك بلدان عربيه تعاني من عدم االستقرار السياس ي عنصرا هاما على جذب 

طر تحسن االستقرار السياس ي الداخلي والخارجي وهذا يؤدي إلى هروب رؤوس األموال و خروج الكفاءات فمثال الكويت واإلمارات وعمان والسعودية و ق

،والبحرين من ضمن الدول ذات املخاطر املنخفضة إما  2017دان ذات درجه مخاطر منخفضة جدا لعامملحوظ في االستقرار و تصنف ضمن البل

اع السائدة الجزائر وتونس واملغرب و كانت درجه املخاطر منخفضة جدا واألردن كانت تتباين بين املعتدلة و املنخفضة املخاطر إما سوريا بسبب األوض

تفعه جدا إما مصر واليمن وبسبب الحراك الشعبي والثورة والصراعات الداخلية والتدخل الدولي في اليمن كلها فقد ازدادت درجه املخاطرة لتكون مر 

لدخول  أسباب تجعل املخاطر تزداد إما العراق فيعد من البلدان ذات املخاطر املرتفعة جدا  أيضا العوامل االقتصادية تعد من العوامل األساسية

ادات العربية من ضعف القاعدة اإلنتاجية والهياكل االقتصادية واعتمادها على مصدر أو مصدرين للدخل وتفاقم املديونية االحتماالت وتعاني االقتص

دارية عديدة مثل الخارجية والفجوة التقنية والفقر والبطالة والتبعية االقتصادية واملالية ،إما األوضاع اإلدارية فتعاني البلدان العربية من مشاكل إ

ة حيث ين والبيروقراطية في اإلجراءات وانجاز املعامالت إي عدم تطوير انظمه املعلومات وعدم دقه البيانات إما األوضاع القانونية والتشريعيالروت

 .(2017ا)ملؤسسة العربية،  تتمثل بعدم استقرار القوانين وتغيرها املفاجئ والذي يضر باملستثمر وهذا يؤدي إلى زعزعه الثقة لدى املستثمر

 



 ساهرة الثعلبي وآخرون                                               دراسة قياسية - (1981-2017)للمدة  االستثمارات العربية البينية ودورها يف حتقيق النمو االقتصادي 

Global Journal of Economics and Business– Vol. 5, No. 3, 2018 
 346 

 

 الدراسات السابقة: 5.1

 نستعرض في هذه الفقرة بعض الدراسات التي تناولت موضوع االستثمارات البينية وعالقتها بالنمو االقتصادي ومن هذه الدراسات هي:               

راسة الى تقدير محددات التجارة ( دراسة محددات التجارة البينية للدول االسالمية باستخدام منهج تحليل البانل، وتهدف الد2010قدم ) عابد، 

باستخدام التقنيات القياسية الحديثة لبيانات البانل، وظفت  (2006-1970)خالل الفترة  -اعضاء منظمة املؤتمر االسالمي -البينية للدول االسالمية

اكن باستخدام ونماذج املربعات الصغرى املدمجة الدراسة منهج تحليل البانل لتقدير محددات التجارة البينية للدول االسالمية في اطار التحليل الس

ات البانل االثار الثابتة والعشوائية وفي اطار التحليل الديناميكي باستخدام طريقتي وسط املجموعة ووسط املجموعة املدمجة، وتوصلت النتائج بيان

في املدى القصير سلبا بمعدل التضخم والصادرات وايجابا  تتأثر متكاملة من الدرجة االولى وفق اختبار جذر الوحدة، وان التجارة البينية االسالمية

سلبا في املدى الطويل بمعدالت التضخم والصادرات ومعدل تذبذب سعر الصرف، وايجابيا بالناتج املحلي االجمالي  تتأثربالناتج املحلي االجمالي، بينما 

 والواردات. 

االستثمارات الببينية ودورها في تحقق التكامل االقتصادي، واعتمدت في دراستها على املنهج الوصفي التحليلي ( دراسة 2010تناولت الباحثة ) فايزة ، 

ي للدول اضافة الى استخدام بعض االساليب االحصائية لتحليل الواقع  االقتصادي في الدول العربية وتحليل املدى الذي وصل اليه االستثمار البين

نات بينهما من اوضاع على املستوى العالمي، واهم ما توصلت الدراسة ان االستثمارات البينية سجلت زيادة مضطرة خالل العربية، واجراء املقار 

مارات لم السنوات العشر االخيرة نتيجة عوامل داخلية وخارجية ادت على اتجاه بعض رؤوس االموال العربية نحو الدول العربية، اال انه هذه االستث

يتناسب حجمها مع حجم االموال العربية املتاحة لالستثمار مما  طلوب منها في تحقيق التكامل االقتصادي، كما ان هذه االستثمارات  التلعب الدور امل

 يجعل بعض الدول العربية تفضل االستثمار خارج حدودها القومية.

االنفتاح التجاري والنمو االقتصادي في الجزائر باستخدام نموذج ( العالقة بين االستثمار االجنبي املباشر و 2016قدمت دراسة )رعاد و بلوكاريف، 

ARDL اثر  وتوصلت الدراسة الى وجود عالقة طويلة االجل بين االستثمار االجنبي املباشر، االنفتاح التجاري والنمو االقتصادي كما دلت النتائج ان

يجابي لالستثمار االجنبي املباشر وان للتراكم االجمالي لرأس املال ايضا ثر ايجابي على االنفتاح التجاري ذات داللة احصائية وايجابي واكبر من االثر اال 

 النمو االقتصادي. 

( الى معرفة اثر االستثمارات االجنبية املباشرة على النمو االقتصادي في الدول العربية كفضاء اقتصادي واحد واستخدمت 2017هدفت دراسة )هند، 

 تأثير بانل واملؤشرات االحصائية لالنحدار املتعدد كما استخدمت التكامل املشترك وتصحيح الخطأ، وتوصلت الدراسة وجودال بيانات نماذجالدراسة 

 النمو على املباشرة األجنبية االستثمارات أثر من أكبر هو ولكن النفطية العربية البلدان في االقتصادي النمو على املباشرة األجنبية لالستثمارات  ايجابي

  .النفطية غير العربية البلدان في االقتصادي

من خالل اخذ  (2014-1995)االستثمارات العربية البينية على التنمية االقتصادية للمدة  تأثيرلبيان  ) 2017هدفت دراسة  )عبد الرزاق و مهند، 

التحليلي العام واملنهج التطبيقي، وتوصلت الدراسة الى  الدراسة اسلوب املزج بين املنهج الوصفي واعتمدتمؤشرات االستثمار في البلدان العربية 

القة عكسية ضعف اثر  هذه االستثمارات على الناتج املحلي االجمالي، كما توصلت النتائج الى وجود عالقة طردية ، فضال عن توصل النتائج الى وجود ع

 بين االستثمارات البينية والناتج املحلي االجمالي. 

   العربية  البلدان في االقتصادي النمو في البينية العربية االستثمارات تحليل أثر  6.1 

 في وارتفعت ،( مليون دوالر7105627475.630) 1981(، حيث بلغت في عام 2017-1981العربية للمدة) البلدان في البينية االستثمارات بلغت           

 ترويج سياسات واستخدام اإلداري  التحسن بسبب املدة، وكانت اعلى قيمة لها خالل هذه  دوالر ( مليون 72111305591.05) يقارب إلى ما 1991 عام

 التعريفات تخفيض في كبير دور  الكبرى  العربية الحرة التجارة ملنطقة كان كما الخصخصة، برامج واستكمال عدة، بلدان في تطبيقها يتم والتي االستثمار

 عن (، 2010وهي السنة االولى لتطبيق االتفاقية )عبد الحميد،  1997املطبق خالل عام  املعدل %( عن60) بنسبة العربية للبضائع الكمركية
ً
فضال

 البلدان العربية الناجمة عن تطوير وتحديث اتفاقية تسوية منازعات  االستثمار بين البلدان املضيفة بين االستثمار منازعات تسوية اتفاقية

خرى واملقرر  العربية البلدان مواطني وبين لالستثمارات العربية
ُ
،  2000/ 12 /6( بتاريخ  72د/ /1138  رقم ) االقتصادية الوحدة مجلس قرار بموجب األ

%(، أما الناتج املحلي اإلجمالي 14.26خالل هذه املدة ) املركب بلغ معدل النمو وقد , األعضاء دول  (10الـــــــ ) وجمعت القاهرة في العربية باللغة حررت إذ

( مليون دوالر، وقد بلغ معدل النمو املركب خالل هذه 719113ليصل إلى ) 1991( وارتفع في عام 112345ما يقارب ) 1981د بلغ في عام فق

 .(AON,2014 البريطاني  )املوقع %(، ويتبين إن زيادة االستثمارات البينية أدت إلى زيادة الناتج املحلي اإلجمالي خالل هذه املدة6.12املدة)

( مليون دوالر وتميزت هذه املرحلة بزيادة حجم االستثمارات البينية وبشكل 2646.9فقد بلغت االستثمارات العربية البينية لتصل إلى ) 2000في عام  أما

 
ً
عن استخدام ملحوظ ويعود السبب في ذلك إلى توافر السيولة بسبب النمو في اإليرادات النفطية وبالتالي زيادة تراكمية للثروات النقدية،فضال

انخفضت االستثمارات البينية لتصل إلى ما يقارب  2017سياسات ترويج االستثمار والخصخصة، وإنشاء املدن الصناعية املتكاملة، أم في عام

واالجتماعي في البلدان ( مليون دوالر والسبب في ذلك يعود إلى األزمة املالية  التي امتدت أثارها إلى كافة القطاعات وعدم االستقرار السياس ي 3276.12)
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%( من 73.3 العربية املستمر واندالع الثورات العربية وظهرت أثارها على حجم االستثمارات العربية البينية حيث وصل مقدار االنخفاض إلى ما يقارب)

، كما إن هناك تحديات تنموية أخرى مثل معدالت البطال 2016إلى عام  2014عام
ً
ة املرتفعة  وزيادة عدد السكان وتعد نسبة انخفاض كبيره جدا

 2017( مليون دوالر عام 794320%(، إما الناتج املحلي اإلجمالي فقد وصل إلى )29.41( )2017-2000وقد بلغ معدل النمو املركب خالل املدة ) وغيرها .

ويالحظ انخفاض االستثمارات العربية البينية أدى %( 8.80إما معدل النمو املركب فقد بلغ ما يقارب ) 2000عام  ( مليون دوالر2754000بعد إن كان )

 البيانات خالل من يتضحإلى زيادة الناتج املحلي اإلجمالي  مما يدل على وجود عالقة بين االستثمارات البينية والناتج املحلي اإلجمالي خالل األمد الطويل ، 

  ضعيفة كانت اإلجمالي املحلي الناتج على العربية البلدان في البينية االستثمارات أثر إن  
ّ

 كان لها مستوى  وأدنى 2005 عام في كان لها مستوى  أعلى أن   إال

 هناك أن   على مدة الدراسة حتى نهايتها وهذا يدل بداية من يتزايد كان العربية البلدان في اإلجمالي املحلي الناتج فإن   ذلك من الرغم وعلى 1995 عام في

خرى  متغيرات
ُ
 االقتصادية القطاعات مساهمة وكذلك النفط أسعار وارتفاع واملحلية األجنبية االستثمارات مثل اإلجمالي الناتج املحلي على تؤثر كانت أ

 املكونة له.

 ( )مليون دوالر(2017-1981(: االستثمارات العربية البينية والناتج املحلي اإلجمالي للمدة)1جدول)
 االستثمار  البيني العربي السنة

(1) 
 معدل النمو السنوي

(2) 
 الناتج المحلي االجمالي

(3) 
 معدل النمو السنوي

(4) 

1981 7105627475.63001 - 112345 - 

1982 11798713438.7079 39.8 112456 9.8 

1983 5638970585.79482 -52.2 116245 3.4 

1984 6246719369.37016 10.8 116249 3,2 

1985 2016875674.73326 67.7 520050 5.43 

1986 2323239876.12081 15.2 574467 6.54 

1987 28047556.8856191 98.8 609295 7,9 

1988 1632039427.10903 57.2 587646 6.8 

1989 1313650828.2652 -19.5 640059 7.8 

1990 2778949076.94373 11.54 730783 8.2 

1991 2111305591.05692 24.02 719113 8.4 

1992 3466824028.79316 83.6 724855 8.9 

1993 4324148897.17106 24.7 818121 9.4 

1994 3368155276.06928 22.3 959479 9.6 

1995 1430.1 57.5 1179756 9.8 

1996 2093.5 46.39 1398632 10.6 

1997 1598.6 23.64-  1638681 1.4 

1998 2314.2 44.76 2099996 1.6 

1999 2138.4 7.60 2493428 1.7 

2000 1817.4 15.01 2754000 1.5 

2001 2646.9 45.64 2827557 1.2 

2002 2912.3 10.03 2845788 1.6 

2003 3834.6 31.67 3357321 1.7 

2004 5957.7 55.37 3337654 2.4 

2005 37006.8 50.3 3465782 2.7 

2006 16504 53.94 3888432 2.9 

2007 14040 56.58 3479872 2.7 

2008 35940.3 52.1 474123 3.3 

2009 19247.6 55.3 5134532 3.8 

2010 12575 45.3 5783421 3.5 

2011 6816 55.4 6334563 2.8 

2012 3400 50.1 6014598 2.9 

2013 3563 47.9 5696543 2.7 

2014 2005.6 43.7 6770987 2.8 

2015 3967.39 67.9 7498765 2.5 

2016 3105.27 66.9 7705432 2.7 

2017 3276.12 78.9 794320 -0.89 

، صفحات مختلفة.  بيانات متاحة على 2015-1981نشرة ضمان االستثمار، أعداد مختلفة للمدة  املؤسسة العربية لضمان االستثمار، (3)املصدر: الحقول 

 https://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?view=chart املوقع

 ، تقرير مناخ االستثمار في الدول العربية، بيانات متاحة على املوقع 2017املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات، :)2017، 2016والسنوات )

https://dhaman.net/ar/news.2017 
 ( من احتساب الباحث باالعتماد على املصدر اعاله. 2.4الحقول )

https://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?view=chart
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: الجانب التطبيقي: تحليل ومناقشة نتائج الدراسة
ً
 ثانيا
  الطريقة اإلحصائية املستخدمة. 1.2

 قبل البدء بتحليل النتائج البد لنا من إلقاء الضوء على االجراءات اإلحصائية املستخدمة في هذه الدراسة وهي على وفق االتي:     

 .اختبار استقرارية السالسل الزمنية  ومعرفة درجة التكامل املشترك بينهما 

  الطويل. اختبار التكامل املشترك لتحديد وجود عالقة بين املتغيرين في االجل 

 .نموذج متجهات تصحيح الخطأ ملعرفة اتجاه العالقة السببية في االجل الطويل 

 .اختبار سببية جرانجر ملعرفة وجود العالقة في االجل القصير 

  السالسل الزمنية: استقراريهاختبار   

 ( 1999فاضل،  وتغايراتها ثابتة عبر الزمن أي أن: ) عندما تكون متوسطاتها وتبايناتها Stationary تكون السلسلة الزمنية ساكنة )مستقرة(     
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غالبا مايكون زائفا  على انحدار انعدام صفة االستقرارباالستقرار)السكون( ونحصل في حالة  الزمنية السالسل التطبيقية تتصف ففي الدراسات

Spurious (. 2005 عطيه،) الزمنية السلسلة يراتمتغ بين 

 Unit)الوحدة  جذر السالسل الزمنية، ومن هذه االختبارات اختبار استقراريه الختبار استخدامها يمكن التطبيقي اختبارات على املستوى  هناك عدة

Root Test) تاختبارااال اكثر لكونه يعتبر من  
ً
)ˆ(العملية، يتم استخدام جذر الوحدة ملعرفة استقرارية البواقي  التطبيقات في استخداما t  اذ ترتكز

 .الذاتي االرتباط مشكلة حدوث الى يؤدى الفرض ومخالفة هذا جوهري  بشكل مترابطة البواقي ليست ان فرضية على الوحدة جذور  اختبارات

 هي كاالتي: ومن اهم االختبارات املستخدمة في معالجة البيانات التي تعاني من جذر الوحدة

 Dickey and Fuller (DF)  (1979.) فوللر  لديكي الوحدة جذر اختبار .1

 Augmented Dickey and Fuller .   (ADF)وسع فوللر امل لديكي  الوحدة جذر اختبار .2

 GLSفوللر املعمم  لديكي  الوحدة جذر اختبار .3

 Phillips – Perron .بيرون   -فيلبس اختبار .4

 KPSS مضاعف الغرانج اختبار .5

  Phihhips and Perron (PP)اختبار فيليبس وبيرون و  Augmented Dickey and Fuller (ADF) وسع الوحدة املسيتم تطبيق اختبار جذر 

 .في دراستنا الحالية على بيانات السالسل الزمنية 

(.    وهو اختبار يحمل نفس خصائص 2012)كنعان وانسام،   Augmented Dickey and Fuller (ADF) :وسع امل الوحدة جذر اختبار .1

، وتضاف اليه متغيرات متباطئة الزالة مشكلة االرتباط الذاتي ويكون صيغه وفق  (DF) فوللر لديكي الوحدة جذراختبار 
ً
اال انه اكثر تطويرا

 االتي:

)1()1(
1

1 t

h

i

ititt YYY  


  

 وفق الصيغة التالية:يمثل مدة التباطؤ االعظم والتي تحدد  h حيث ان 

 /1

max )100/(12int Nh  

int = integr  ،N العينة حجم  ،α مستوى املعنوية . 

 (  بدون حد ثابت واتجاه زمني.1واملعادلة )

 ( بدون اتجاه زمني.   2وتكون املعادلة )

)2()1(
1

1 t

h

i

ititt YYY  
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   ( يوجد الحد الثابت واالتجاه.            3اما املعادلة )

)3()1(
1

1 t

h

i

ititt YYTY  


  

 PP (1988 )Phihhips and Perron test اختبار فيليبس وبيرون .1

 ADFو  DFنفس التوزيعات املحدودة الختباري   Phihhips and Perronياخذ هذا االختبار بعين االعتبار التباين الشرطي لالخطاء، فقد اعتمد 

 (. 1999)قبلي، 

 ويكون هذا االختبار على اربعة مراحل وهي كاالتي:     

 ، واستخراج االحصائيات املرافقة. Dickey and Fullerللنماذج الثالثة الختبار  OLSيتم التقدير بطريقة  .1

تقدير التباين ذو املدى القصير وفق:  .2



N

t

t
N 1

22 ˆ
1

ˆ . 

تقدير التباين ذو املدى الطويل  .3
2

1S :والذي يسمى املعامل املصحح ، ويتم استخراجه وفق الصيغة التالية ،              
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 ويكون وفق االتي:  Nيمثل عدد التباطؤات املقدرة بداللة عدد املشاهدات  pحيث ان 
9/2

100
4 










N
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 وتكون صيغتها وفق االتي:  (PP)ثم يتم حساب احصاءة فيليبس وبيرون 
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2حيث ان :     

1

2ˆ

S
h


 وتقارن هذه االحصاءة مع القيم الجدولية لجداول ماك كينون ،Mackinnon     . 

 Co-integratingاملشترك:  التكامل

 هو الوحدة جذر إجراء اختبار من لذا فالهدف الرتبة، نفس من متكاملة للمتغيرات الزمنية السالسل تكون  عندما املشترك التكامل اختبار يجرى 

 تكامل تكون درجة أن البعض ت كما يشترطرااملتغي هذه بين املشترك التكامل اختبار تطبيق يمكن حتى ترااملتغي من متغير لكل التكامل رتبة تحديدل

 (.2015ينطبق )قص ي،  شرط تساوي السالسل الزمنية للمتغيرات في درجة التكامل قد الاملستقلة أي يرى  املتغيرات من أي التتجاوز  التابع املتغير

خطأ عالقة فيشير التكامل املشترك الى طريقة يتم الحصول على عالقة طويلة املدى بين متغيرات غير مستقرة او إيجاد طريقة تعديل تمنع الزيادة في 

 املدى الطويل.

  (d)اذ كانت السلسلتين متكاملتين من نفس الدرجة  Y و Xويمكن تلخيص فكرة التكامل املشترك بين سلسلتين 
Xt ~ I (d) 

Yt ~ I (d) 

 Yt= a0+ a1 Xt +Utويرتبط هذين املتغيرين بعالقة على وفق اآلتي:                       

 Ytوتكتب على وفق اآلتي:                                 (d,b)من الدرجة   Xtو  Ytلذا يوجد تكامل بين  (b < d)بحيث  (b)فالعالقة اعاله تكون متكاملة من الدرجة 

~ CI (d, b) ،  Xt 
 (. 2012بدالة انحدار التكامل املشترك. )كنعان وانسام،  Yt= a0+ a1 Xt +Utويطلق على العالقة االتية:  

 املشترك التكامل اختبارات: 

 :يتضمن هذا االختبار مرحلتين Engel Granger testنجر راوج انجل اختبار .1

 .الدرجة نفس نم متكاملة الزمنية السالسلكون يجب ان ت  :املشترك للتكامل الضروري  الشرط -املرحلة األولى

 البعيد املدى في املستقلة واملتغيرات التابع املتغير بين العالقة تقديريتم   الضروري  بتحقق الشرط : الطويل املدى في العالقة تقدير -املرحلة الثانية

  .(2011، بهلول  (صفر الدرجة من مستقرة املقدر النموذج بواقي تكون  بحيث الصغرى  املربعات بواسطة
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   Durbin Waston test دربن واتسن إختبار  .2

 قيمة  نستخدم(DW Test) إختبار لتطبيق و املستقلة واملتغيرة  التابع املتغير بين املشترك التكامل تحقق مدى ملعرفة اإلختبار يستخدم هذا       

(DW)تم ، وتعتمد هذه الطريقة على املقارنة بين القيمة املحسوبة والجدولية وي املدى الطويل معادلة أو املشترك التكامل إنحدار معادلة في املقدرة

 .(2011، بهلول  ( الرفض والقبول وفق ملستوى الداللة املحدد مسبقا.

  Johansen Juselius test:جيسلس – جوهانسن إختبار  .3

 صغيرة للعينات الصغيرة أي انه يصلح العينات في القياس أخطاء من الناتج التحيز يعالج أنه في السابقين االختبارين هذا االختبار على يتفوق          

  ) 2007 ،عابد)دما تكون عدد املتغيرات اكثر من متغيرين مستقلين.نالحجم وكذلك ع

 دراستنا الحالية في االختبار هذا اعتماد وسيتم

 على وفق االتي: VAR)) ذاتي انحدار ويكون نموذج متجه

)6(
1

1
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i

tttitt DYYY  

 بحيث ان:

Π مصفوفة تحتوي على معلومات عن العالقة طويلة االجل ذات رتبة :(r)      والتي تساويП = 𝛼𝛽 ́ فيمثل𝛼   سرعة التكيف للمعامالت و𝛽 ́  مصفوفة

 معامالت العالقة طويلة االجل.

  ) 2012 و انسام، ومن اجل تحديد عدد متجهات التكامل يتم استخدام اختباريين احصائيين هما على وفق االتي: )كنعان

 The trace test األثر اختبار - أ

 يحسب على وفق الصيغة االتية:   

)7()ˆ1ln()(
1





n

ri

itrace Nr  

),,(تمثل ni   الذاتية املقدرة ملصفوفة و  القيمn أو املشترك اقل متجهات التكامل عدد أن العدم فرضية تشير و , تمثل عدد املشاهدات 

 r  املشترك تساوي  متجهات التكامل عدد أن البديلة الفرضية مقابل rتساوي 

 .املشترك عدد متجهات التكامل  يمثل  r  حيث

 طويلة العالقة وجود يختبر املشترك التكامل اختبار أن إال ت الدراسةرااملتغي بين األجل طويلة عالقة وجود يعني املشترك للتكامل متجهات ووجود

 نموذج خالل من وذلك املشترك التكامل معادلة تقدير من لنا البد جوهانسن اختبار باستخدام األجل طويلة العالقة وجود التحقق من وعند األجل،

  .الخطأ تصحيح

 The lambda-max testالعظمى  اإلمكانية اختبار - ب

 يحسب على وفق الصيغة االتية:

)8()ˆ1ln(),(max iNir   

 التكامل متجهات عدد البديلة التي تنص على أن الفرضية مقابل (r)يساوي  املشترك التكامل متجهات التي تنص على ان عدد العدم فرضية وتختبر

اكبر من القيمة الحرجة بمستوى معنوية معين دل ذلك على رفض فرضية العدم التي  LR( ، فعندما تكون القيمة املحسوبة (i=r+1 يساوي  املشترك

كامل تشير الى انعدام اي متجه للتكامل املشترك، واذا كان اقل فيدل ذلك على قبول فرضية العدم التي تنص على وجود متجه واحد على االقل للت

 ك.املشتر 

عندما تكون السالسل الزمنية   حالة يتم استخدام هذا االختبار في( و ARDL) Bound Test اختبار منهج الحدود كما يوجد اختبار اخر للتكامل يدعى 

ر معروفة، لنموذج الدراسة يحوي متغيرات مستقرة من الدرجة الصفر والدرجة االولى أي متكاملة بدرجات غير متساوية او عندما تكون رتبة التكامل غي

  .(Narayan, 2005)كما تصلح هذه الطريقة للعينات الصغيرة. 

 تجه تصحيح الخطا اختبارات فترة االبطاء املثلى لنموذج مVECM.  (Cromwell, 1994) 

 لتحديد فترة االبطاء املثلى سيتم اختيار ثالثة اختبارات وهي على وفق االتي:

 (  تكون صيغته على وفق االتي:Akaike information) (AIC)اختبار اكايك  .1

  )9(
2

det
2

2 
n

pk
LnAIC   

 تكون صيغة هذا املعيار على وفق االتي (Schwarz Criterion) (SC)معيار شوارز  .2
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  )10(
)(2

det)(
2

2 
N

NpLnk
LnpSC   

 وصيغته حسب القانون االتي:  (Hannan & Quinn Information Criterion): ( HQمعيار املعلومات ) .3

  )11(
)(2

det)(
2

2 
N

NLnpLnk
LnpHQ


  

 حيث ان:
2.مصفوفة التباين والتباين املشترك املقدرة للبواقي : 

N ، عدد املشاهدات :k ،عدد املعلمات :pعدد االبطاء : 

اي توضح ان القيم الصغرى هي القيم املفضلة عند اختيار  األدنى، قيمتها للحد يخفض الذي بالشكل املتباطئة يختار جميع هذه املعايير عدد الفجوات

 نموذج املعني.

  املوجه الخطأ تصحيح نموذج Vector Error Correction Model (VECM) 

ون ان نموذج متجه تصحيح الخطأ هو نموذج انحدار ذاتي الذي يوظف لوصف العالقة الديناميكية التبادلية بين املتغيرات املستقرة، وعندما تك          

 .الخطأ تصحيح نموذج متجه خالل تحديده من العالقة يتم  هذه اتجاه فإن الطويل، األجل في توازنيه عالقة وجود إلى املشترك تشير التكامل نتائج

(VECM) ي معرفة متى تقترب السلسة الزمنية من التوازن في املدى الطويل وتغيرات السلسلة ديناميكية املشتركة في املدى القصير، بمعنى هذا ا

ادى املشكالت القياسية الناجمة عن القدرة على اختبار وتقدير العالقة في املدى الطويل والقصير بين متغيرات النموذج، كما انه يتف االختبار له 

 (William, 2003) (. Spurious correlationاالرتباط الزائف)

 فروق هيئة على (Vector Autoregressive Model) (VAR)انحدار ذاتي متجه نموذج تصميم إمكانية يعني املتغيرات  بين املشترك التكامل وجودو 

اذ يقيس سرعة تكيف االختالالت في االجل القصير للتوازن في االجل   ect-j)) حد تصحيح الخطأ  متباطئة زمنية فجوة مع إضافة للمتغيرات أولى

 في السببية العالقةاثر  بينما املستقلة املتغيرات في للتغير زمنيا املتباطئة القيم القصير تمثلها األجل في السببية العالقةاثر  ان جوهانسن ووضحالطويل، 

 (2015طأ )نبيل وعادل الخ تصيحيح حد هيمثال  الطويل األجل

الجل( بين املتغيرات، كما يمكن تطبيقه في للتأكد من اتجاه العالقة التوازنية ) الطويلة والقصيرة ا (VECM) الخطأ  تصحيح يستخدم نموذج متجه

 طريقة جوهانسن.حال العينات الصغيرة، واهم شروط هذا التطبيق وجود تكامل مشترك ملتغيرات الدراسة وفقا ل

وفق قانون كالدور ملتغيري دراستنا الحالية )النمو  القصير واألجل الطويل األجل في العالقة اتجاه الختبار (VECM)الخطأ  تصحيح نموذج متجه وان

 ) 2015 (، سيتم تقديره على وفق االتي: )قص ي،IF، واالستثمارات البينية  GDP االقتصادي

 وعلى وفق االتي االقتصادي، النمو االستثمارات البينية إلى نمو من عالقة وجود النموذج اختبار يتم في هذاالنموذج االول: 
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 وعلى وفق االتي االستثمارات البينية ، نمو االقتصادي إلى من النمو عالقة وجود يتم في هذا النموذج اختبارالنموذج الثاني: 
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 ان: حيث

D،تمثل الفرق االول : n  ،m .عدد الفجوات الزمنية : 
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 او Ut في االجل الطويل،: التغير 1tec، التغير في االجل القصير: 

Vt  :املتغير العشوائي،  θ2  او  θ1 :.معامل التصحيح 

  هناك أن تعني الخطأ تصحيح ملعامل السالبة اإلشارة إن
ً
  أي قصيرة، تعديالت لحدوث آلية وجود يتطلب مما املوجب، التوازن  في اختالال

ً
 في انخفاضا

 هذا قيمة فإن ولذلك مستوى التوازن، من أعلى السابقة الفترة في املتغير قيمة أن يعني ذلك فإن آخر بمعنى أو الطويل، املدى في للتوازن  للعودة الخطأ

 سرعة إن حيث .األجل طويل التوازن  إلى والعودة الخطأ (speed of adjustment) لتصحيح  وذلك التالية، الفترة في االنخفاض في تبدأ املتغير

 .الخطأ تصحيح معامل بقيمة قاس التعديالت
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 :وفق الحاالت االتية بين متغيرات الدراسة الطويل األجل في العالقة من تحقق اإلحصائية ومعنويته املعامل وقيمة هذا

 كانت قيمة إذا θ1   سالبة ومعنوية فان العالقة السببية ذات االجل الطويل تكون احادية االتجاه منIF إلى GDP بمعنى ان املتغير ،IF  يكون ذو

 .GDPالمتغيرعلى  تأثير

     كانت قيمة إذا θ 2    سالبة ومعنوية فان العالقة السببية ذات االجل الطويل تكون احادية االتجاه منGDP   الىIF  بمعنى ان املتغير ،GDP 

 IF يؤثر على املتغير 

 كل من  كانت قيمة إذاθ 1  وθ 2  ،األجل  الطويلة السببية فالعالقةفي كال املعادلتين سالبة ومعنوية  
ً
 .)تبادلية( االتجاه ثنائية تحديدا

  أنه أي للتفسير قابل املعامل غير هذا يجعل ذلك موجبة   فأنمن املعادلتين كال على حدة او للمعادلتين معا  ألي املعامل هذا قيمة كانت إذا 

 .إحصائي معنى أي بدون 
 

  سببية كرانجراختبار Granger’s Causality test 

 اتجاهها وتحديد القصير األجل فيالتبادلية   السببية العالقة وجود باختبار املتغيرات نقومبين  مشترك تكامل عالقة وجود من التأكد بعد    

  وذلك باجراء الخطوات ااالتية: Granger نجركرا سببية اختبار باستخدام

 ويكتب على وفق االتي: pودرجة التأخير  GDP , IF. نعتبر ان نموذج متجه االنحدار الذاتي املكون من متغيري الدراسة1`
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 حيث ان:

        0011211121 ,,,,,   ، معلمات النموذج :(i=1,2, . . . , p) 

 العدمية على وفق االتي: الفرضيات اختبارويتم   

(IF) :H01  يسبب ال (GDP)  

(GDP) :H02  يسبب  ال (IF)  

 0.05 من أقل االحتمالية قيمة كانت إذا العدم فرضية رفض يتم حيث اإلحصائية، (F)قيم  على اعتمادا العدم فرضية رفض أو قبول  ويتم

 (. 2016)بوشنه، 

 :االختبارات القياسية واالحصائية وتحليل النتائج 

 قبل تفسير نتائج االختبارات والطرق االحصائية والقياسية البد من توضيح متغيرات الدراسة وهي على وفق االتي:

  املختلفة والخدمات السلع قيمة مجموع يرصد أو يقيس معيارمعدل النمو االقتصادي )الناتج املحلي اإلجمالي( وهو  االقتصادي:النمو 

 .(GDP)ة، ويرمز له بالرمز نمعي زمنية فترة خالل والعامة الخاصة املقدمة

 و أ عرب مواطنينالى  تعود التي الرأسمالية تعني التدفقات أو العربية دول إلى ال العربية األموال رؤوس تدفقات االستثمارات البينية: تعني

 ( (IF، ويرمز لها بالرمز املضيفة العربيةلدول  ا خارج معنوية  عربية مؤسسات

 اختبارات االستقرارية للسالسل الزمنية ملتغيري الدراسة: .1

  الزمنية لبيانات الدراسة السالسل ( الستقراريةPPو ) (ADF) الوحدة جذر اختبارات نتائج: )2)جدول 

 (Eviews v.7)املصدر: من اعداد الباحث باالعتماد على نتائج برنامج 
 

  الحالة

 املتغيرات

 

 املستوى  الفرق األول  االختبار

 ثابت ثابت واتجاه ثابت ثابت واتجاه

 t قيمة االحتمالية t قيمة االحتمالية t قيمة االحتمالية t قيمة االحتمالية

0.029 -3.869 0.001 -4.529 0.866 -1.306 0.99 1.710 Y  

 ADF 0.002 -4.985 0.001 -4.641 0.970 -0.607 0.087 -2.679 X اختبار

0.048 -3.517 0.014 -3.633 0.106 -3.171 0.294 -1.980 Y  

 PP 0.000 -10.049 0.000 -9.114 0.279 -2.607 0.109 -2.612 X اختبار
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نالحظ ان املتغيرين النمو االقتصادي ) الناتج (2) جدول  في يهايال التوصل تم التي الزمنية السالسل لسكون  الوحدة جذر اختبارات نتائج خالل من

 ADF فولر اختبار دوكي نتائج بینته ما هذا األول  الفرق  اخذ بعد واصبحت مستقرة مستویاتها في مستقرة غير املحلي االجمالي( واالستثمارات البينية

االصلي للبيانات في كال االختبارين وللمتغيرين قيد الدراسة عند  املستوى  في الجدولیة قیمتها من اقل املحتسبة t قیمة جاءت اذ، PP بيرون  وفیلیبس

 tللبیانات اصبحت قيمة  األول  الفرق  على عدم استقرارية السالسل الزمنية للمتغيرين في مستوياتها االصلية، وبعد اخذ %( مما يدل5مستوى معنوية )

مما يؤكد ان السلسلتين الزمنيتين للمتغيرين مستقرة  (5%)الداللة املحدد مسبقا  مستوى  عند االختبارین كال وفي الجدولیة قیمتها من اكبر املحتسبة

 اال انهااملستوى  مستقرة في غير تكون  الكلية أغلب املتغيرات االقتصادية أن تفترض التي .القياسية النظرية مع ة تتفقنتيجال وهذهعند الفرق االول، 

 .(Gujarati, 2003)الثاني أو األول  الفرق  في مستقرة تصبح

 مما يعني امكانية تطبيق اختبار جوهانسن للتكامل املشترك ونموذج متجه تصحيح الخطأ للكشف عن طبيعة العالقة املتبادلة بينهما.

 Co-integration Test املشترك  التكامل اختبار .2

 املدى في بينهما التوازن  عالقة وطبيعة املتجهات عدد ومعرفة بين معدل النمو واالستثمارات البينية األجل طويلة عالقة وجود وتقييم الختبار         

 (3)وكما موضح في جدول  جوهانسن بطريقة املشترك التكامل اجراء اختبار تم الطويل،

 املشترك للتكامل جوهانسن اختبار نتائج ( 3جدول )

 (Eviews v.7)املصدر: من اعداد الباحث باالعتماد على نتائج برنامج               

املقترح فنالحظ ان كال االختبارين يمكن من خاللهما معرفة وجود التكامل املشترك بين  للنموذج العظمى اإلمكانيةو األثر  اختبارات (3) الجدول  ويبين

 (0.5)ة االثر اكبر من القيم الحرجة عند مستوى داللة اقل من مستوى الداللةائيفنجد قيمة احصمعدل النمو واالستثمارات البينية للدول العربية. 

 املحدد مسبقا.ن معدل النمو واالستثمارات البينية للدول العربية عند مستوى الداللة مما يدل على ان هناك معادلتي تكامل مشترك بي

 مما يعني
ً
 رضيةفال رفض كما نجد ان اختبار القيمة العظمى املحسوبة اكبر من القيم الحرجة عند مستوى داللة اقل من مستوى الداللة املحدد مسبقا

 . األقل للتكامل املشترك على متجهين وجود  ظشترك ويالحامل ملتكالل متجه أي بانعدام الدالة العدمية

 طبيعة يحدد لم أنه معدل النمو واالستثمارات البينية للدول العربية إالبين   )األجل )طويلة توجد عالقة للتكامل املشترك (3نستنتج من خالل الجدول )

 .VECM الخطأ  تصحيح متجه تقدير نموذج من البد ذلك ولتحديد العالقة، هذه

 فترة االبطاء  .3

 :(4)البد من تحديد فترة االبطاء املثلى للنموذج وكما في جدول  الخطأقبل التطرق الى تقدير نموذج متجه تصحيح             

 اإلبطاء فترة طول  اختيار معايير نتائج (:4جدول)

 

 

 

 
 (Eviews v.7) املصدر: من اعداد الباحث باالعتماد على نتائج برنامج                                                          

 املعايير. لهذه قيمة اعطى أقلاذ  (HQ)  و (SBC) و  (AIC)اختبارات حسب  (Lag=1)ان فترة االبطاء املثلى ( 4)يتضح من نتائج الجدول 

 Trace Testاختبار االثر 

P-value 
 االحتمالية

Critical Value 0.05 
 القيم الحرجة

Trace Statistic 
 احصائية االثر

Eigenvalue(λ)     الجذور

 املميزة

Hypothesized 

No. of CE (s) 

 الفرضيات

0.000 15.495 31.939 0.539 None* 

0.028 3.841 4.802 0.128 At most 1 * 
 The lambda-max Test العظمى اإلمكانية اختبار

P-value 
 االحتمالية

Critical Value 0.05 
 القيم الحرجة

Max  Eigen Statistic 
 احصائية االمكان االعظم

Eigenvalue(λ)     الجذور

 املميزة

Hypothesized 
No. of CE (s) 

 الفرضيات

0.000 14.265 27.137 0.539 None* 

0.028 3.841 4.802 0.128 At most 1 * 

HQ SC AIC  فترة االبطاء(Lag) 
77.282 77.340 77.251 0 

75.824* 75.998* 75.732* 1 

75.923 76.214 75.769 2 
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 في سببية عالقة وجود يتضمن والذي الدراسة، متغيري  بين املشترك التكامل وجود اختبار بعد VECM:الخطأ  متجه تصحيح تقدير نموذج  .4

وفق قانون  الخطأ تصحيح نموذج اختبار لذا تم والقصير، ،الطويل األجل في السببية العالقة هذه اتجاه تحديدالبد من األقل  على واحد اتجاه

 ." كالدور"

 VECM متجه تصحيح الخطأ  نتائج (:5جدول)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (Eviews v.7) املصدر: من اعداد الباحث باالعتماد على نتائج برنامج                                              

 واظهرت نتائج اختبار تصحيح الخطأ ان تقدير معادلة  تصحيح الخطأ للنمو االقتصادي تكون على وفق االتي:

8141610)(004.0)(000.1 111   ttt IFGDPect 

 على وفق االتي: VECMتقدير 

47.87184))(*000009.0

)((*303)3670.8141610)(*004.0)((*011.0)(
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IF
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وهي قيمة سالبة  (0.011-)فنالحظ ان قيمة املعلمة املقدرة ملتجه تصحيح الخطأ بلغت  VECM الخطأنتائج نموذج متجه تصحيح  (5)يتضح من جدول 

له قدرة على التصحيح للخل الناجم عن عدم استقرار السالسل الزمنية ملتغيرات الدراسة تصل  (GDP)واقل من الواحد الصحيح وهذا يشير ان متغير 

مما يشير الى عدم وجود عالقة طويلة االجل االستثمارات البينية الى النمو االقتصادي.  t، اال انه ال يوجد هناك داللة احصائية حسب اختبار 1%)الى) 

تؤدي الى زيادة في النمو االقتصادي  D(IF)(-1)بوحدة واحدة ملتغير  الزيادة أن حيث متغيرات الدراسة بين طردية عالقة وجود إلى النتائج تشير كما

. كما tحسب معنوية اختبار  األجل قصيرة سببية انعدام إلى شيرت اختبار نتائج فإن القصير، األجل في بالعالقة يتعلقتقريبا.  اما فيما  (0.004)بمقدار 

وهي ليس لها داللة احصائية عند مستوى اكبر من مستوى الداللة املحدد مسبقا وهذا يدل على انعدام عالقة  (0.433)اذ بلغت  (F) احصاءةنالحظ 

  سببية قصيرة االجل من نمو االستثمارات البينية الى نمو االقتصادي.

 ح تكون على وفق االتي:اما فيما يتعلق لتقدير نمو االستثمارات البينية فان صيغة معامل التصحي

200000000)(619.245)(000.1 111   ttt GDPIFect 

 على وفق االتي: VECMتقدير 

39400000))(*051.35

)((*243.0)45.1999737320)(*619.245)((*448.0)(

1

111
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IFGDPIFIFD
 

وهي قيمة سالبة  (0.448-)فنجد قيمة املعلمة املقدرة ملتجه تصحيح الخطأ بلغت  VECM الخطأنتائج نموذج متجه تصحيح  (5)كما نالحظ في جدول 

 عندما أنه أي ،44%)يصحح من اختالل قيمته التوازنية املتبقية من كل فترة بنحو)  (IF)واقل من الواحد الصحيح ومعنوية وهذا يشير ان متغير 

 االختالل هذا من  44%))  يعادل ما تصحيح يتم فإنهالطويل  املدى في التوازنية عن قيمته  (t-1)الفترة  في القصير املدى في االستثمارات البينية ينحرف

عند مستوى معنوية اقل  t، ودلت معنوية املعامل الى وجود عالقة طويلة االجل بين واالستثمارات البينية والنمو االقتصادي وفق اختبار  (t-1) الفترة في

 D(GDP)(-1)بوحدة واحدة ملتغير  الزيادة أن حيث الدراسةمتغيرات  بين طردية عالقة وجود إلى النتائج تشير كمامن مستوى املعنوية املحدد مسبقا. 

  (GDP )معدل النمو IF)االستثمارات البينية )

-0.448 -0.011 CointEq1 

0.075 0.031 

-5.944 -0.346 

35.051 -0.303 D(GDP(-1)) 

164.939 0.278 

0.213 -1.091 

-0.243 9.90E-06 D(IF(-1) 

(0.098) (0.0002) 

-2.474 0.059 

-3.94E+08 87184.47 C 

1.7E+08 278869 

-2.379 0.313 

0.640 0.040 R2 

0.605 -0.053 2R 

-771.057 -547.511 Log likelihood 

18.361 
(0.000) 

0.433 
 (0.731) 

F-statistic 
Prob( F-statistic) 
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 سببية انعدام إلى شيرت اختبار نتائج فإن القصير، األجل في العالقةتقريبا. اما بخصوص  (245.619)تؤدي الى زيادة في نمو االستثمارات البينية بمقدار 

وهي ذات داللة معنوية عند مستوى داللة  (18.361)قد بلغت  (F) نالحظ احصاءة. كما tحسب معنوية اختبار  (IF)الى  (GDP)تتجه من  األجل قصيرة

 اقل من مستوى الداللة املحدد مسبقا. 

للدول العربية  مما سبق نستنتج بقبول فرضية الدراسة االولى والثالثة بوجود عالقة احادية االتجاه تتجه من النمو االقتصادي الى االستثمارات البينية

اعات وعدم الطويل وانعدام اي عالقة بين املتغيرين في االجل القصير، والسبب في ذلك يعود إلى األزمة املالية  التي امتدت أثارها إلى كافة القطفي اآلجل 

 العربية البلدان في اإلجمالي املحلي الناتج فإن   ذلك من الرغم ، وعلىاالستقرار السياس ي واالجتماعي في البلدان العربية املستمر واندالع الثورات العربية

خرى  متغيرات هناك أن   على مدة الدراسة حتى نهايتها وهذا يدل بداية من يتزايد كان
ُ
 األجنبية االستثمارات مثل اإلجمالي الناتج املحلي على تؤثر كانت أ

 .املكونة له االقتصادية القطاعات مساهمة وكذلك النفط أسعار وارتفاع واملحلية

  Granger’s Causality test سببية كرانجراختبار  .5

وعدم وجود اية عالقة لالجل القصير باستخدام نموذج متجه تصحيح  ،  IFالى  GDP بعد التوصل الى وجود عالقة سببية احادية طويلة االجل من 

 (6)األجل القصير، والنتائج موضحة في جدول  في السببية العالقة واتجاه وجود الختبار كرانجر سببية الخطأ فتم اجراء اختبار

 (Granger test)   جرانجر سببية اختبار نتائج (:6جدول) 
 (Eviews v.7) الباحث باالعتماد على نتائج برنامجاملصدر: من اعداد      

  (F=0.002)إحصائية  قيمةعدم رفض فرضية العدم االولى اذ بلغت  القصير األجل في السببية للعالقة (6)الجدول  في Granger اختبار  نالحظ نتائج

 يسبب الى نمو االستثمارات البينية.  عند مستوى داللة اكبر من مستوى الداللة املحدد مسبقا وهذا يعني ان النمو االقتصادي ال

وهي غير معنوية عند مستوى داللة اكبر من مستوى الداللة املحدد مسبقا، (0.048) بلغت  Fكما يتضح قبول فرضية العدم الثانية الن قيمة احصاءة 

 تسبب النمو االقتصادي.  يؤدي عدم رفض بان االستثمارات البينية المما 

االجل وهذه النتيجة تطابق نتيجة متجه تصحيح الخطأ، لذا نستنتج انعدام اية عالقة سببية بين النمو االقتصادي ونمو االستثمارات البينية في 

  القصير.

 االستنتاجات والتوصيات:
 على بعض االستنتاجات يمكن ادراجها على وفق اآلتي:سلطت الدراسة الحالية الضوء  

الستثمار تعد االستثمارات احد مصادر التمويل التي تقوم الدول باتخاذها وذلك لسد فجوة املوارد املحلية التي تعاني منها مما يؤدي إلى زيادة ا .1

لجا الدول إلى املدخرات األجنبية في حاله عدم كفاية وتخفيف مشكله القروض الخارجية من جانبين مهمين هما الجانب املالي والتنموي وت

 املدخرات املحلية لتحقيق املعدالت املطلوبة لالستثمار وفي كل األحوال فان املستثمر يهدف إلى تحقيق معدل مقبول من العائد ،واستخدام

خ االستثمار مالئما أو مشجعا للمستثمر وكلما كانت أمواله و ضمان استرداد أمواله بدون مخاطر أو بأقل قدر منها و هنا يتطلب أن يكون منا

ذي يأتي من الظروف الداخلية مستقرة كانت أكثر جذبا لالستثمار األجنبي وينقسم االستثمار إلى نوعين هما املحلي وثانيا االستثمار األجنبي وهو ال

األجنبي   االستثمارموال األجنبية ويصنف االستثمار إلى نوعين هما خارج االقتصاد الوطني )عربيا كان أم أجنبيا( ويعتمد في تمويله على رؤوس األ 

 املباشر واالستثمار األجنبي غير املباشر.

يصنف االستثمار األجنبي املباشر استنادا إلى الدوافع واملحددات التي تؤدي إلى حدوث االستثمار إلى االستثمار الذي يبحث عن املصادر  .2

ويتعلق هذا النوع من  االستراتيجيةواق واالستثمار الذي يبحث عن الكفاءة  واالستثمار الذي يبحث عن األصول واالستثمار الذي يبحث عن األس

 .االستراتيجيةاالستثمارات األجنبية بقيام الشركات املتعددة الجنسيات بعمليات تملك أو شراكه لخدمه أهدافها 

 ما يقوم البلد املضيف بالعديد من اإلجراءات منها اإلدارية إن للمستثمرين والبلد املضيف عدد من األهداف والدوافع  .3
ً
لترغيب  والقانونيةوعادة

تفادة من املستثمرين في القيام بعمليه االستثمار منها الحصول على املواد الخام ، وإيجاد أسواق جديدة ملنتجات وبضائع الشركات األجنبية، االس

نولوجيا الحديثة، توفير رؤوس األموال التي تحتاجها عملية التنمية االقتصادية في هذه البلدان العاملة الرخيصة، االستفادة من التك األيدي

 أكثر من الدولة األم، وتجنب املخاطر املختلفة والسيما املخاطر للدولة إالم. األرباحاملضيفة لالستثمارات، وتحقيق 

 فرضية العدم عدد املشاهدات  Prob( F-statistic) F- statistic النتيجة

 H0: GDP →  IF  35 0.002 0.964 قبول 

 H0: IF →  GDP 35 0.048 0.834 قبول 
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 يستقران أنهما اال العام في املستوى  غير مستقران للمتغيرين يكونان الوحدة جذور  باستخدام االستقرار اختبارات اظهرت النتائج القياسية ان .4

 التي .القياسية النظرية مع ة تتفقنتيجال وهذه I~ (1) األولى الدرجة من متكاملتان أنهما يعني عند اجراء الفروقات من الدرجة االولى، وهذا

 الثاني. أو األول  الفرق  في مستقرة تصبح اال انهااملستوى  تقرة فيمس غير تكون  الكلية أغلب املتغيرات االقتصادية أن تفترض

 تكامل عالقة وجود نتائجه أعطت الذي لجوهانسون  املشترك التكامل تطبيق من مكننا (1) الدرجة نفس من وتكاملها في السالسل جميع استقرار .5

 .الطويل جلاال  على املتغيرات بين مشترك

من النمو االقتصادي الى االستثمارات البينية وهذا يتطابق مع فرضية الدراسة الثالثة.  واحد فقط اتجاه في طويلة االجل سببية عالقات وجود  .6

 كل في يصحح االجل الطويل في التوازن  عن االقتصادي النمو ابتعاد حيث إحصائيا، ومعنوية سالبة إشارة ذا الخطأ تصحيح حد فيكون معامل

 44 % .بنسبة  زمنية فترة

 يدعو لرفض فرضية الدراسة الثانية. عدم وجود عالقة سببية طويلة او قصيرة االجل من االستثمارات البينية الى النمو االقتصادي وهذا ما  .7

 رفض فرضية الدراسة الرابعة اي عدم وجود عالقة سببية ثنائية ) تبادلية( بين متغيري الدراسة في االجلين الطويل والقصير. .8

توجد اية عالقة سببية في االجل القصير بين متغيري الدراسة اعتمادا على  توصلنا اليه من نتائج متجه تصحيح الخطأ انه ال ج على مااكدت النتائ .9

 اختبار سببية كرانجر.
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Abstract: Most countries consider investment to be an imperative and necessity for economic growth, a 

sensitive component and an effective tool to promote the economy because of the increase in production 
capacity and exploitation of human resources, but the management and direction of investment is the key and 

the necessary destination to serve the economic development   

         This study aims to test the causal relationship between the growth of the growth of intermediation 
investments and economic growth in the long and short term, based on the "Caldor" hypothesis. The study 

covered annual data for the period (2017-1981). And the nature of the equilibrium relationship in the long and 

short term. The results reached a one-way causal relationship, which tends from economic growth to long-

term investment growth. The possible explanation was due to the financial crisis which spread to all sectors 
Political and social instability in Arab countries and the outbreak of Arab revolutions. Nevertheless, the GDP 

in the Arab countries was increasing from the beginning of the study period to the end 

 of this study. This indicates that there were other variables that affected GDP, such as foreign and domestic 
investments ،As well as the contribution of its constituent economic sectors. 

  

Keywords: Kaldor’s Engine-of-Growth ,Inter-investments,  economic Growth, Co-integrating ,Vector Error 
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 :لخصامل
تم اختيار بنك خليج تهدف هذه الدراسة للتعرف على مدى تطبيق الجودة التسويقية على مستوى البنوك وتأثيرها على تحقيق رضا العمالء   وقد 

تائج فردا من عمالء هذا البنك وتحليل إجاباتهم والوصول  إلى ن 56حالة، حيث تم توزيع استبيان على عينة تتكون من الجزائر وكالة بشار كدراسة 

 واقتراحات من خالل هذه الدراسة.

 وكانت أهم نتيجة هي أن الجودة في عناصر املزيج التسويقي تؤثر على تحقيق رضا العميل بنسب متفاوتة.

 الجودة التسويقية، التسويق البنكي، إدارة الجودة الشاملة، املزيج التسويقي الكلمات املفتاحية:

  :قدمةامل
املنظمات اإلنتاجية والخدمية كالبنوك التجارية  العديد من  بدأت حيث الحديثة، اإلدارية املفاهيم الجودة التسويقية من إدارة مفهوم يعتبر 

إشباع لى بتطبيق مفاهيمها، حيث تهدف الجودة الشاملة إلى  تحسين مستوى جودة الخدمات املقدمة للعمالء، كما يهدف التسويق في البنوك التجارية إ

 من خالل عناصر املزيج التسويقي املوسع؛  وبأقل تكلفةوتلبية متطلباتهم  في الوقت واملكان املالئمين  مورغباته الءالعم حاجات

ت العميل ورغباته، وتصميم وتخطيط املنتجات من سلع على االهتمام بحاجا الجودة الشاملة وبذلك تركز النظرة التسويقية ملدخل إدارة

ة على العملية التسويقية في البنوك التجاري الجودة الشاملة وخدمات و تسعيرها والترويج لها وتوزيعها لتحقيق وإشباع رغبات العميل، فتطبيق مفهوم

 قد يؤدي لتحسين كفاءة وفعالية البنك ومن ثم رفع قدرته التنافسية وزيادة أرباحه وتحسين صورته الذهنية. 

 البنك، مع في التعامل ثقتهم أساس هو الخدمة في الجودة عنصر أن العمالء، إال رضا إلى كسب تهدف الخدمات من متنوعة تشكيلةتقدم البنوك 

الدائمة  التنافسية امليزة لتحقيق الحقيقي املصدر عمالها ألنه يعتبر احتياجات االهتمام بجودة خدماتها والتميز في خدمة وفهملذلك اتجهت البنوك إلى 

البنكي حيث  املنافسة، وتعتبر إدارة الجودة الشاملة مدخال مهما في تطوير النشاط التسويقي بمواجهة له وتسمح سوقية مكانة البنك تكسب التي 

 والتكاليف املنخفضة. العالية الجودة على التركيز مع العمالء احتياجات يلبي الذي بالشكل متنوعة لخدمات تقديمه تساهم في 
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مة اإلدارية واإلنتاجية والتسويقية، ويتداخل مع كافة مجاالت النشاط ومستوياته، نظاما يتكامل مع كل نظم املنظ الجودة الشاملة وتعتبر إدارة

من مما يجعل تطبيقه يقتض ي إدخال تغييرات مستمرة وتحسينات متواصلة على عدد من األنشطة والعمليات في إطار منهجية متكاملة تمكن املنظمة 

 .ق رضا العمالءالوصول إلى تحسين مستوى جودة منتجاتها، وصوال إلى تحقي

االهتمام  من خالل هذه الدراسة نتطرق إلى إبراز العالقة التكاملية فيما بين إدارة الجودة الشاملة والتسويق وأثر ذلك على رضا العمالء من خالل

كيفية تسعيرها، توزيع الخدمات  بجودة  عناصر املزيج التسويقي املوسع للخدمات، املتمثلة في الخدمات املصرفية املقدمة لهم ومدى اإلقبال عليها، 

ملية تقديم املصرفية والترويج لها وتعريف العمالء بمزاياها، باإلضافة إلى االهتمام  باألفراد العاملين بالبنك خاصة مقدمي الخدمات البنكية، وع

 الخدمة والدليل املادي .

 ومنه جاءت هذه الدراسة لإلجابة على اإلشكالية التالية:

 وكالة بشار ؟ وكيف يؤثر ذلك على مستوى رضا عمالئه؟-في بنك الخليج الجزائر الجودة التسويقية ما مدى تطبق مفهوم 

 ورضا العميل. املحور األول: اإلطار النظري: مفاهيم حول الجودة التسويقية في البنوك التجارية
يجمع مفهوم الجودة التسويقية بين توجهين في اإلدارة يربطهما قاسم مشترك هو التركيز على العميل والعمل على تحقيق رضاه، فالجودة هي 

اصر املزيج تقديم أفضل قيمة للعمالء بينما التسويق هو تحديد وتطوير وتقديم هذه القيمة، و تتركز الجودة في التسويق البنكي حول جودة عن

 التسويقي البنكي التقليدي باإلضافة إلى  عناصر املزيج التسويقي املوسع الخاصة بمجال الخدمات.

 
ً
 : الجودة في  املزيج التسويقي البنكي التقليديأوال

 العمالء الحالية حاجات تلبي التي البنكية الخدمات توفير تستهدف التي العمليات والفعاليات كافة":بأنه التسويقي البنكي املزيج يعرف

، ويعتمد تحقيق رضا العميل على الجودة  في عناصر املزيج 1."البنك أرباح العمالء ويعظم هؤالء رضا من األعلى الحد يحقق الذي باألسلوب واملستقبلية

 التسويقي البنكي التقليدي املتمثلة في :

 جودة املنتجات أو الخدمات  .1

 حاجات تلبية إلى تهدف البنكية والتي األسواق في بها التعامل يتم التي امللموسة غير املنتجات من مجموعة"البنكية بأنها:  الخدمة /تعرف املنتج

 2املطلوبة". املنفعة لهم وتقدم املستفيدين ورغبات

د منتج جيد يمكن و أكثر فاعلية فال بد من وجتتبوأ السلعة والخدمة في أي منظمة مكانة جوهرية في العملية التسويقية، ولكي تكون هذه العملية 

الرئيسيون )اإلدارة العليا، البحوث وتطوير اإلنتاج( مع رجال التسويق العديد من  ن املسؤولو االعتماد عليه والثقة فيه من قبل املستهلك ويواجه 

قيق التوافق بين املنتجات واحتياجات املستهلك، حيث القرارات والتحديات املتنوعة في مجال صياغة وتصميم سياسة املنتجات وهدف الجميع هو تح

ماس بين أن نجاح أي منظمة في املنافسة يتوقف على مدى فاعليتها في تحقيق هذا الهدف، فاملنتج الناجح قد يكون قادرا على خلق درجة أعلى من الح

 3 في التسعير والترويج والتوزيع.رجال البيع وهو أمر حيوي للمنظمة، كما انه يوفر للمنظمة مرونة أكبر و استقالال

 جودة التسعير البنكي .2

، فالسعر هو 4يعتبر التسعير بسياساته والقرارات املتصلة به من أكثر األدوات أو العناصر املكونة للمزيج التسويقي حساسية بالنسبة لإلدارة

 .5العناصر األخرى تكاليف تتحملها املؤسسةالعنصر الوحيد من بين عناصر املزيج التسويقي الذي يولد العوائد في حين تمثل 

العميل للبنك مقابل الحصول على الخدمة وبعبارة أكثر دقة، فان  يدفعها التي العينية أو النقدية ويعرف السعر البنكي بأنه تجسيد تلك القيمة

 في السعر الخدمة، وملفهوم باستخدام املرتبطة الفوائد أو املنافع مجموعة مع السعر يمثل القيمة التي يكون العميل على استعداد لدفعها ومبادلتها

 6ذلك. شابه وما والعموالت ورسوم التحويالت، الفائدة معدالت إلى يشير فهو خاصة، داللة البنكي التسويق

الربحية الذي تسعى إدارة ومن أهم متطلبات جودة التسعير البنكي  تقديم خدمات بنكية تلبي الحاجات املالية واالئتمانية للعمالء عند مستوى 

 املال. رأس دوران على املخاطرة، تساعد درجة مع البنك لتحقيقه، حيث تكون نسبة الربح: يسيرة،  تتالءم

                                                             
 .80، ص2006االردن، -ولى، عمانمحمد مروان أبو عرابي، الخدمات املصرفية في البنوك االسالمية والتقليدية، دار تسنيم للنشر والتوزيع، الطبعة األ   1
 .176، ص 2006عمان، األردن، والتوزيع، للنشر املناهج دار ،1 ط وتطبيقاته، الخدمات تسويق   خليل، زكي املساعد  2
 .111، ص2004الصحن محمد،عباس نبيلة، مباديء التسويق، االسكندرية، الدار الجامعية،   3
4

 .607،ص 1996اإلسكندرية -دار املعرفة الجامعية للطباعة والنشر والتوزيععبد السالم أبو قحف،أساسيات التسويق، 
5

 .166ربحي مصطفى عليان، مرجع سبق ذكره، ص
6
 .149، ص1994، معهد الدراسات املصرفية، عمان، األردن، 3ناجي معال، األصول العلمية للتسويق املصرفي، ط  
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فإذا استطاع البنك تقديم خدمات مناسبة وأتاحها أمام العمالء، ثم ترويجها بالشكل الذي يساعد على جذبهم من خالل مختلف الوسائل 

التسويقية، فإن السعر غير املناسب سيؤدي إلى عدم قبول العمالء لها، بل سيترك أثرا سلبيا على ربحية البنك، لهذا فإن السعر املناسب والقنوات 

 .يمثل متطلبا أساسيا للنجاح في تسويق املنتجات البنكية

 1املناسب. والسعر الحسنة بالجودة خدمات أو كانت سلعا طرح منتجات الشريفة والتي تعتمد على السعرية املنافسة 

 االحتكار. خالل من األسعار رفع عدم 

 جودة الترويج  البنكي  .3

،  يعتبر النشاط الترويجي عنصر هام ضمن مفهوم الجودة التسويقية خاصة في ظل التغيرات البيئية املستمرة و اشتداد املنافسة بين املنظمات

 وتغيرات في سلوك وثقافة املستهلك املستهدف، 

 مزاياها وتوضيح البنك يقدمها التي واملنتجات بالخدمات لتعريفه بالعميل باالتصال املتعلقة األنشطة البنكي بأنه:" مجموعة الترويج يعرف

  2خدماته". بيع على البنك قدرة ولزيادة سلوكه في التأثير بهدف غيرها عن تميزها ومجاالت

  :3البنوك التجارية فيما يليالترويج في  املرتبطة بجودة تتمثل أهم املبادئ

 والصادقة الصحيحة واملعلومات البيانات بنشر االلتزام  

 ومضرة مخالفة مبيعات تنشيط وسائل استخدام عن النهي.  

 والجمهور  العمالء مع وطيدة عالقات إقامة.  

 وعالجها وتحليلها لدراستها والسعي العمالء شكاوي  دراسة.  

 للمنتجات البنكية الصحيح لالستخدام واإلرشاد النصح.   

 داخلي،تتزايد مكونات املزيج الترويجي بمجاالت الخدمات البنكية نظرا لخاصية عدم ملموسيتها فيعتبر كل من:مبنى البنك،اسم البنك، الديكور ال

 ومظهر العاملين في البنك من األدوات الترويجية املؤثرة في خلق"الصورة الذهنية" املرغوبة.

 البنكي  يعجودة التوز   .4

 يتم ما الخدمة البنكية، وغالبا تقديم مكان إلى ويشير التجارية البنوك تقدمها في مزيج تسويق الخدمات التي األساسية العناصر أحد املكان يعتبر

 واملستفيدين. عمالئه إلى املنتشرة البنك فروع من إحدى مباشرة بصورة الخدمات تلك توزيع

 بأنه عملية توصيل الخدمة البنكية إلى  العمالء بشكل مالئم  وفي الوقت واملكان املالئمين. التوزيع)املكان( البنكي يعرف

أي قريب  يشترط في جودة توزيع الخدمة البنكية أن يقدم البنك منتجاته وخدماته في الزمان واملكان املناسبين وأن يكون مقر البنك في موقع مالئم

 من العمالء. 

 تسويقي موسع التي تتطلب مزيج البنكية و كالخدمات الخدمات وخصائص لطبيعة نظرا االنتقادات من للعديد التقليديتعرض املزيج التسويقي 

 الخدمات.  لطبيعة أكثر مالئمة لتصبح

  :
ً
 جودة  عناصر املزيج التسويقي املوسعثانيا

على عناصر أخرى  تدل على مستوى جودة الخدمات  نظرا لخصوصية الخدمات البنكية فمن الصعب الحكم على مدى جودتها فيعتمد العميل

 لتسويق الخدمات البنكية تتمثل في : الدليل املادي عملية  تقديم  الخدمة، األفراد العاملون. املقدمة للعميل، وبذلك  تم إضافة عناصر أخرى 

 الجودة في الدليل املادي .1

نك في جانب تسويق الخدمات على إبراز الجوانب املادية التي لها تأثير على نفسية نظًرا ألن الخدمات تبقى حقائق غير ملموسة، يجب أن يركز الب 

  .وإدراك العمالء

فا الخدمة، وتسليم إنتاج أثناء والعمالء املحيطة بالعاملين للبنك التجاري  املادية البيئة بأنه املادي الدليل يعرف
ً
 ملموسة عناصر إليها مضا

 في مؤثرا عامال تعد ولذلك يةالبنكالخدمات  تلقيهم أثناء العمالء راحة في مهما دورا  املادي الدليل عناصر لخدمة وتؤدي دور ا ودعم تستخدم لالتصال

  4تنفيذها في السريع واملستوى  حيث جودتها من البنكية للخدمة العمالء إدراك

                                                             
 .155، ص2004/2005جامعة الجزائر،  بالحيمر ابراهيم، املزيج التسويقي من منظور التطبيقات التجارية االسالمية، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير،  1
2 
 .214، ص2006األردن،  عمان، والتوزيع،للنشر  وائل دار ،3 ط البنوك، إدارة في املعاصرة االتجاهات ، 2006 محفوظ، وجودة زياد، رمضان 
3
 عبد الفتاح عبد الحميد املغربي، أخالقيات تسويق املنتجات املالية اإلسالمية، مركز أخبار الصناعة املالية  

.http://www.cibafi.org/newscenter/details.aspx/d=11625&cat=12  :11/05/2018تاريخ االطالع. 
4
 .57ص، 2009 ، املزيج التسويقي في املصارف اإلسالمية، مشروع بحث مقدم إلى قسم املصارف اإلسالمية،األكاديمية العربية للعلوم املالية واملصرفية،محمد بهاء الدين خانجي  
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 مظهر كتصميم البنك، واملظهر الداخلي وشعار اسمه عليها املكتوب كاللوحة الخارجي الجيد للبنك املظهر في املادي الدليل تتمثل جودة عناصر

 موحد بزي  كمظهر العاملين أخرى  ومظاهر...الزبائن لخدمة املستخدمة العاملين، صالة االنتظار وتجهيزاتها، املعدات املكاتب، توزيع حيث من البنك

 مستوى جودة الخدمة البنكية. عن ايجابية بتصورات يوحي والذي

 تقديم الخدمات )العمليات(جودة  .2

 يتم التي للعميل أو الكيفية الخدمة تسليم للخدمة البنكية وتعني  عملية التسويقي املزيج عناصر من أساسيا عملية تقديم الخدمة هي عنصرا 

 البنكية.  الخدمة على العميل لحصول  املتبعة اإلجراءات والسياسات بمعنى للعميل أي الخدمة البنكية تقديم خاللها من

ى بالخدمة، وتمر الخدمة بعمليات كث يرة كلما كانت عملية تقديم الخدمة سلسة ومريحة وانسيابية وسريعة كلما كان العميل أكثر ارتياًحا ورض ً

 ه.قبل أن يتلقاها العميل، وقد ال يعرف العميل أغلب هذه العمليات، ولكنها تؤثر بشكل مباشر في الطريقة التي قدمت بها الخدمة ل

 تقديم في يعتبران األهم والوقت اللذان  السرعة الخدمة خاصة عاملي خاللها تقديم من يتم التي تعتمد جودة عملية تقديم الخدمة على الكيفية

 .بعين االعتبار أخدهما البنوك على لذلك السرعة عصر في الداعمة الخدمات

ه، إذ تسعى البنوك التجارية لتقديم الخدمة في الوقت واملكان املالئمين، من خالل التقليل أو إلغاء تنقل العميل الى البنك التجاري أو داخل لذلك

إلجراءات أن العمليات يجب أن تتم داخل شبكة االنترنت و بسرعة و تقدم في شباك واحد هو مكتب االستقبال و التوجيه و تنفيذ العمليات، فتبسيط ا

 تؤثر على تنافسية البنك و أن وهذا ما يمكن لهم، املقدمة الخدمة جودة حول  تصورات الزبائن على يؤثر الخدمة وتقليل عدد الخطوات في تسليم

 العميل. ورضا الربح تحقيق

  جودة األفراد العاملون بالبنك .3

 1للخدمة" الزبون  تقبل مدى على تأثير ولهم الخدمة للزبون  تقديم في املشاركين األفراد مجموعة "أنهم على بالبنك العاملون  يعرف

 العمالء، فاملعاملة مع التعامل في العاملين ومهارة كفاءة الخدمة بمدى وتتأثر بمقدمها ترتبط فهي خدمة، لذلك عن عبارة املصرفية املنتجات إن

 املقدمة الخدمات خالل من يتوقعونه ما كانوا على يحصلون  ال الذين والزبائنالبنك،  عن العميل لدى حسنا انطباعا يترك الحسنة، والتعامل الجيد

 .أخرى  مرة البنك مع التعامل حتى أو الشراء عن سيعرضون  تجاه الخدمات، لذلك سلبي انطباع لديهم سيولد لهم

 إلى املصرفي يسعى أن ويجب متعددة، التجارية فهيالبنوك  في الناجح املصرفي بها يتحلى أن يجب التي بالسلوكيات الجيدة الرفيعة يتعلق وفيما

 2بها:  التحلي يجب التي السلوكيات تلك بين لديه، ومن بالفعل موجودة لم تكن إذا بها والتحلي اكتسابها

 بوضوح إليها يصل أن يجب التي األهداف تحديد. 

 اآلخرين وقت أهمية واحترام املواعيد على الحفاظ.  

 الحرجة املواقف فى وخاصة الفعل رد بسرعة التأثر وعدم والصبر الحلم.  

 للعميل الخدمة بيع إتمام خطوات من خطوة لكل املناسب التوقيت اختيار.  

 ويستوعبها يفهمها أن العميل يستطيع واملصطلحات التي واأللفاظ الكلمات واستخدام العمالء مع الحديث آداب مراعاة. 

 الجدد العمالء مع خاصة التعامل وإجراءات خطوات تسلسل.  

 بهدوء عليها والرد نظر وجهات من يبديه وملا للعميل الفعال اإلنصات.  

 أنواعها  بكل واالتصاالت التلفزيونية واملكاملات الشخصية للمقابالت الكافي اإلعداد. 

 يمكنه ال بما الوعد أو مبالغة أو تضليل دون  التعامل في الصدق.  

 الطيب بالهندام والظهور  العمل ملكان العام املظهر على الحفاظ.  

 الجاهل صورة في إظهاره أو العميل على الضغط عدم.  

 االقتراحات على والرد واالقتناع للتفكير للعميل الفرصة ترك. 

ثقة وتمكنهم من  إن البنوك أصبحت أكثر استخداما لألفراد الذين يتميزون بالقدرات العلمية والفنية واملهارة العالية التي تؤهلهم ليكونوا موضع

 تقديم خدمات جيدة للعمالء على لتحفيز األفراد فعال نظام املشاركة بكفاءة عالية في العمل، ويعتبر هذا مطلب مهم لجودة األفراد باإلضافة إلى وجود

 راتهم االبتكارية.التحفيز شكل مادي أو معنوي، كما أنه من الضروري االهتمام بتدريب العاملين لتنمية مهاراتهم وقد يأخذ قد ، و

 
ً
 للبنوك التجارية   بالنسبة العميل رضا : أهميةثالثا

                                                             
1
، 2008/2009نة، تخصص تسويق، عيشوش عيشوش عبدو، تسويق الخدمات املصرفية في البنوك اإلسالمية، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستير، جامعة بات  

 .215ص 

 .397عبد الفتاح عبد الحميد املغربي، اإلدارة اإلستراتيجية في البنوك اإلسالمية، مرجع سبق ذكره، ص  2
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 حاجات إشباع كما أن السوق   في لبقائها الضمانات أهم أحد يعد كونه تحقيقها إلى املصارف تسعى التي األولويات أهم من العميل رضا يعد

 الذي األمر امللك، هو العميل فيه وأصبح فيه املنافسة احتدمت عالم في جيد تنافس ي موقع على الحصول  في البنوك يساعد رضاهم وتحقيق العمالء

 تصميم في واشراكه العالية الجودة وذات املتميزة الخدمات وتقديم رغباته ومتطلباته جميع إشباع عبر بالعميل املتوجه التسويق من خاصا نوعا يتطلب

 الخدمات. هذه

 تعريف رضا العميل .1

 الفعلي الخدمة أو املنتج ألداء مقارنته ينتج عند والذي العميل طرف من املدرك السلبي أو االيجابي االنطباع أو الشعور  ذلك أنه  kotlerيعرفه 

 1بتوقعاته

 2بأنه:" الحكم على جودة املنتوج الناتج عن املقارنة بين توقعات العميل للخدمة واألداء". Zeithimal et Collكما عرفه 

 3العميل بأنه:" تقييم يثبت بأن التجربة كانت على املدرك األقل مثلما كان من املفترض أن تكون".رضا   Hunt ويعرف 

 غير املكتوبة، أو املكتوبة بالرسالة البنك إلى وإيصالها العميل قبل من والتعبير عنها إدراكها يمكن ظاهرة" :فهو Sprengحسب  العميل رضا أما

 النتيجة سيكون  رضاهم والعمالء وقياس البنك بين التفاعل وان لخدمات بمستوى معين من الجودة البنك تقديم عن ناتج )الرضا( السلوك هذا

 4والئهم. وكسب العمالء رضا على الحصول  في البنك كفاءة مدى لقياس النهائية

 :  5التالية املؤشرات خالل من البنكي العميل رضا على التعرف ويمكن

 :من خالل سهولة الوصول إلى الخدمات، وجاهزية االتصاالت الهاتفية ومظهر األفراد العاملين وأناقتهم وساعات تقديم الخدمة  التسهيالت

 واستعمال التقنيات البنكية.

 سهلة بلغة تستعمل وأن ومتوفرة واضحة تكون  أن ويجب  :االتصاالت. 

 :واألمانة، إضافة إلى االستجابة السريعة والوضوح والتعاطف والكفاءة التودد على والقدرة باللياقة يتمتعوا أن ويجب األفراد 

  عالية أيضا جودة وذات كافية مناسبة، قيمة، ذات تكون  وأن باملالئمة تتمتع أن ويجب:الخدمات. 

 أهمية تحقيق رضا العميل البنكي .2

 أبرزها: للبنوك مزايا عدة تحقيق ووالئهم في العميل رضا أهمية تبرز

 العميل رضا خالل من السعرية املنافسة وبخاصة التنافسية الضغوط من نفسها البنوك تجنب. 

 املنافسة البنوك إلى التوجه احتمالية من يقلل البنك طرف من املقدمة الخدمات عن العميل رضا إن. 

 عمالء  اجتذاب إلى يقود ما وعن خدماته البنك عن والطيبة اإليجابية السمعة ويعزز  للبنك، العامة للعالقات أداة يعتبر الراض ي العميل إن

 .للبنك جدد

 به االحتفاظ فرصة وباملقابل ستزداد سريعا، سيكون  البنك مع للتعامل العودة قرار فإن املقدمة الخدمات عن راضيا العميل يكون  عندما 

 و كسب والئه . دائم كعميل

 للبنك عمالء أطول  لفترة ويبقون  للسعر حساسية أقل هم العالي الرضا ذوي  العمالء إن. 

 البنك يجعل ما السائدة واملحتملة، املشاكل تحدد والتي إليه، املقدمة الخدمات بخصوص للمصرف العكسية التغذية العميل رضا يعد 

   .للعمالء املقدمة الخدمات من يطور 

 إلى يؤدي الذي األمر فترة ممكنة ألطول  به لالحتفاظ والسعي بالعميل التوجه خالل من للبنك تنافسية ميزة تحقيق في العمالء رضا يساهم وعموما

 .وإيراداته عوائده ونمو الربحية زيادة شكل في للبنك الكلي األداء ارتفاع

مل: مما سبق نستنتج أن عناصر إدارة الجودة التسويقية  أي جودة عناصر املزيج التسويقي املوسع كما حددها كوتلر تتمثل في: التسويق املتكا

متكامل   كليقصد به أن تعمل  كل دوائر املنظمة  معا من أجل خدمة  اهتمامات العميل،  أي أنه يمثل استخدام كل مكونات املزيج التسويقي املوسع بش

                                                             
1 Kotler Philip, Keller Kevin Lane, Dubois Bernard, et Manceau Delphine, (2006), Marketing management, 12 éme Ed, 

Paris – France, Pearson Education. 
2 Monique Zollinger,Eric Lamarque, Marketing et stratégie de banque,3éme édition, Dnod, Paris,1999,P73. 
3 Christian Derbaix, Joel brée,comportement du consommateur ,édition économira,Paris,2000,P505 
4  Spreng Richard, Mackenzie Scott B, and Olshavsky Richard W, (1996), A re-examination of the determinants of 
customer satisfaction, Journal of Marketing, vol.60, No.03, PP: 03. 

5 
 .250-246، ص ص2007عمان، األردن،  والتوزيع، الوارق للنشر املصرفية، مؤسسة الخدمة جودة عوملة الصرن، حسن رعد 
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،والتسويق ومتناسق، والتسويق الداخلي:  الذي يهتم تحقيق رضا العاملين في البنك  والتسويق بالعالقات : والذي يهتم بإدامة العالقة مع العمالء 

 .1املجتمعي: الذي يهتم بتحقيق والحفاظ على مصالح املجتمع إلى جانب تحقيق أهداف املنظمة

 وكالة بشار -قي: دراسة حالة بنك الخليج الجزائراملحور الثاني: اإلطار التطبي
وكالة بشار، -دراسة حالة بنك الخليج الجزائر -" دور الجودة التسويقية في البنوك التجارية في تحقيق رضا العميل لدراسة موضوع البحث أي:

لبنك وتحليل إجاباتهم، والحصول على نتائج انطالقا من وتحقيق أهدافه، تم اختيار طريقة االستقصاء، حيث تم توزيع استبيان على عينة من عمالء ا

 هذه اإلجابات، على ضوئها تم تقديم اقتراحات للبنك محل الدراسة. 

 

 
ً
 : منهجية البحثأوال

إلحصائية تم اعتماد أسلوب املعاينة لجمع املعلومات األولية باالعتماد على االستبيان ، كما استعملنا لتحليل إجابات االستبيان برمجة الحزمة ا

 .SPSS21 (Statistical Package For Social Sciences)للعلوم االجتماعية 

ونظرا لكبر حجم املجتمع وصعوبة الوصول إلى كل ،  الخليج الجزائر في وكالة بشاريمثل مجتمع الدراسة كل عمالء بنك مجتمع وعينة الدراسة:  .1

 66استبيان على عمالء البنك، وزعت بعضها داخل البنك وأخرى خارجه، وتم استرجاع  80تم اختيار أسلوب املعاينة، حيث تم توزيع  ، أفراده 

 استبيان. 56م قابليتها للتحليل، ومنه قدر عدد االستبيانات القابلة لتحليل بـــــــمنها نظرا لعد10استبيان بعد اإلجابة عليه ، تم استبعاد  

بالنسبة للحدود املكانية تمت الدراسة امليدانية على مستوى بنك الخليج كالة بشار، حيث قمنا بزيارة ميدانية للبنك، تمت فيها  حدود الدراسة: .2

تم توزيع االستبيانات  24.04.2018إلى غاية  24.03.2018بعض املوظفين، وبعد ذلك وابتداء من املقابالت مع مدير البنك و املسؤول التجاري و 

 واسترجاعها وتحليلها. 

الدراسة ومعالجة اإلشكالية الرئيسية للموضوع من  أهداف تخدم التي البيانات تم تصميم االستبيان كأداة رئيسية لجمعصياغة االستبيان:  .3

كين حول مدى توفر الجودة التسويقية أي جودة عناصر املزيج التسويقي املوسع، على مستوى بنك الخليج الجزائر وكالة خالل معرفة أراء املستهل

 بشار وتأثير ذلك على تحقيق رضا عمالئه يتكون االستبيان من: 

 وى التعليمي.حول املتغيرات الديمغرافية والتعريفية  كالجنس، العمر، الدخل،املست معلومات يتضمن الجزء األول:

درجاته، ويتكون  وتوازن  فهمه لسهولة و لقياس اآلراء استخداما املقاييس أكثر من يعتبر ألنه صيغت أسئلته حسب سلم ليكرت الخماس ي  الثاني: الجزء

 هذا الجزء من محورين:

وتتمثل في :الخدمة، التسعير، الترويج، الخدمة، الدليل عبارة تخص املزيج التسويقي املوسع أي متغيرات الدراسة املستقلة  14يتكون من املحور األول :

 املادي، األفراد العاملون.

 عبارات تتعلق بمحور رضا العميل. 06ويتكون من  املحور الثاني:

 نموذج الدراسة  .4

 : نموذج الدراسة(1)الشكل 

 

 

 

 من إعداد الباحثين املصدر:

 

 

 

 
 الدراسة فيما يلي: تتمثل فرضيات فرضيات الدراسة: .5

                                                             
1
دراسة حالة شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية)جوال(، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، قسم إدارة -ابراهيم أحمد محمد أبو رحمة، متطلبات تطبيق إدارة الجودة التسويقية 

 .18-17، ص  ص2010األعمال، قدمت استكماال ملتطلبات الحصول على شهادة املاجستير،  غزة، فلسطين، 

 املستقل                                   املتغير التابع املتغير

 

 رضا  العميل

 جودة املنتج

 جودة التسعير

 جودة الترويج 

 جودة التوزيع

 جودة الدليل املادي 

 الخدمة جودة عملية تقديم

 األفراد العاملون 
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 للجودة التسويقية على رضا العميل في بنك الخليج الجزائر وكالة  0.05 معنوية مستوى  عند إحصائية داللة ذو أثر وجود :الرئيسية الفرضية

 بشار، وتتفرع بدورها إلى سبع فرضيات رئيسية فرعية هي كاآلتي:

 :شار على رضا لجودة املنتج في بنك الخليج الجزائر وكالة ب 0.05 معنوية مستوى  عند إحصائية داللة ذو أثر وجود الفرضية الفرعية األولى

 العميل؛

 :لجودة التسعير في بنك الخليج الجزائر وكالة بشار على رضا  0.05 معنوية مستوى  عند إحصائية داللة ذو أثر وجود الفرضية الفرعية الثانية

 العميل؛

 :الجزائر وكالة بشار على رضا  لجودة الترويج في بنك الخليج 0.05 معنوية مستوى  عند إحصائية داللة ذو أثر وجود الفرضية الفرعية الثالثة

 العميل؛

 :لجودة التوزيع في بنك الخليج الجزائر وكالة بشار على رضا  0.05 معنوية مستوى  عند إحصائية داللة ذو أثر وجود الفرضية الفرعية الرابعة

 العميل؛

 :الدليل املادي في بنك الخليج الجزائر وكالة بشار لجودة  0.05 معنوية مستوى  عند إحصائية داللة ذو أثر وجود الفرضية الفرعية الخامسة

 على رضا العميل؛

 :لجودة األفراد العاملين في بنك الخليج الجزائر وكالة  0.05 معنوية مستوى  عند إحصائية داللة ذو أثر وجود الفرضية الفرعية السادسة

 بشار على رضا العميل؛.

 :لجودة عملية تقديم الخدمة في بنك الخليج الجزائر وكالة  0.05 معنوية مستوى  عند ئيةإحصا داللة ذو أثر وجود الفرضية الفرعية السابعة

 بشار على رضا العميل؛.

فإن ذلك يعتبر   0.60يفوق  الثبات و الثقة لتقييم ألفا تشير الدراسات السابقة أنه إذا كان معاملالثبات ملتغيرات الدراسة:  معامالت قياس  .6

،
ً
 ألفا للمقياس معامالت قياس أجل من الثبات، و و الثقة من ممتاز مستوى  ذو يعتبر 0.80 إلى قيمته تصل الذي ألفا أن معامل و مقبوال

النتائج املوضحة في الجدول التالي تشير إلى  و  (SPSS)    االجتماعية للعلوم اإلحصائية الحزمة تم االستعانة ببرنامج الحالية الدراسة في املستخدم

 .الدراسة متغيراتثبات  معامالت
 الدراسة ملتغيرات للثبات ألفاكرونباخ معامالت تحليل نتائج : (1)جدول 
 معامل ألفا كرومباخ عدد العبارات اسم املتغير

 0.952 14 الجودة التسويقية

 0.952 06 رضا العمالء

 0.958 20 املجموع

 SPSS برنامج مخرجات على اعتمادا الباحثين إعداد من :املصدر                                                        

 
ً
 : تحليل نتائج االستبيانثانيا

الدراسة،  عينة لوصف املئوية النسب و التكراري  شملت التوزيع قد و البيانات، ملعالجة التحليلية و الوصفية اإلحصائية األساليب استخدام تم 

 أفرادها. اتجاهات اإلحصائية في الداللة ذات الفروق الختبار األحادي التباين تحليل اختبارات استخدام تّم  كما

 تحليل نتائج األسئلة املتعلقة ببيانات أفراد العينة .1

  و فيما يلي النتائج املتعلقة ببيانات املستجوبين: التعليمي، الوظيفة، الدخل واملستوى  السن، الجنس، ملتغيرات وفقا الدراسة عينة توصيف تّم 

 :بنسبة  40حسب الجنس كما يلي: يمثل عدد الذكور  الدراسة عينة تتوزع الجنس 
ً
ـــــــ  %71.4فردا  16من أفراد العينة  و عدد اإلناث يقدر بــ

 بنسبة 
ً
 من أفراد العينة.% 28.6فردا
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 الجنس العينة حسب أفراد : توزيع(2)الشكل                                                                                                       الجنس العينة حسب أفراد : توزيع(2)الجدول 

 

  spss  نتائج على اعتمادا الباحثين إعداداملصدر: 

  :يتوزع أفراد العينة حسب متغير العمر على النحو التالي: توزيع أفراد العينة حسب العمر 

حيث انها الفئة األكثر طلبا لخدمات البنك من  %71.4سنة أغلب مفردات العينة بنسبة  40-31يمثل عدد األفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 

 50إلى  41للفئة العمرية من  .7%1من عينة الدراسة، ثم نسبة  % 21.4سنة بنسبة 30الى18فئة  من حيث تمويل املشاريع أو االقتراض أو غيره، تليها 

 كما يبين الجدول التالي:1%سنة تمثل أقل مفردات العينة بنسبة  50سنة، أما أكثر من 

 العينة حسب الفئة العمرية أفراد : توزيع(3)الشكل                                                                              العينة حسب الفئة                  أفراد : توزيع(3)الجدول 

                        
 spss  نتائج على اعتمادا الباحثين إعداداملصدر: 

 تتوزع العينة حسب متغير املستوى التعليمي على النحو التالي: تمثل فئة ذوي املستوى توزيع أفراد العينة حسب املستوى التعليمي :

، ثم فئة ذوي الدراسات العليا  بنسبة 32.1ثم فئة ذوي املستوى الثانوي  بنسبة  ،%39.3الجامعي الفئة األكثر نسبة من أفراد العينة بنسبة 

 وتوزعت باقي النسب  على ذوي املستوى املتوسط واالبتدائي كما هو موضح في الجدول التالي:14.3%

 املستوى التعليمي حسب العينة أفراد : توزيع(4)الشكل                                                                       املستوى التعليمي  حسب العينة أفراد : توزيع(4)الجدول 

 

 spss  نتائج على اعتمادا الباحثين إعداداملصدر: 
 أغلب أفراد العينة هم من املستوى الجامعي وهذا ما يفسر أن هذه الفئة لديهم اهتمام باملشاريع والبحث عن التمويل والقروض و غيرها من

 الخدمات البنكية 

0% 

17% 

28% 

27% 

1% 

   30-18سنة 

 50-41سنة 40-31سنة

 الجنس التكرار النسبة املئوية

 ذكور  40 71.4%

 إناث 16 28.6%

 املجموع 56 100%

 الفئة العمرية التكرار النسبة املئوية

 سنة 18-30 12 21.4%

 سنة  31-40 40 71.4%

 سنة41-50 03 7.1%

 سنة 50أكثر من  01 1%

 املجموع 56 100%

 املستوى التعليمي التكرار النسبة املئوية

 إبتدائي 2 3.6%

 متوسط 6 10.7%

 ثانوي  18 32.1%

 جامعي 22 % "39.3

 دراسات عليا 8 % 14.3

 املجموع 56 100%
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  :وهي ألصحاب املهن الحرة و هم الفئة األكثر تطلعا   %42.9أكبر نسبة من أفراد العينة هي توزيع أفراد عينة الدراسة حسب وظائفهم

لتمويل املشاريع و االستفادة من القروض، كما أنهم يتمكنون إجراء العمليات البنكية كالسحب و اإليداع داخل و خارج الوطن،  ثم نسبة 

 :موظفين حسب النتائج  املوضحة في الشكل والجدول التاليين %21.4من فئة اإلطارات، و  35.7%

                                                                                               حسب وظائفهم       : توزيع األفراد(5)الجدول 

 حسب وظائفهم : توزيع األفراد(5)الشكل

 

 spss  نتائج على اعتمادا الباحثين إعداداملصدر: 

 تحليل نتائج األسئلة املتعلقة بجودة التسويق البنكي و رضا العميل  .2

 : اتجاهات ورضا عمالء بنك الخليج الجزائر وكالة بشار حول الجودة التسويقية في البنك(6)الجدول 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SPSSاملصدر: من إعداد الباحثين اعتمادا على مخرجات برنامج 

 املستوى املنهي التكرار النسبة املئوية

 موظف 12 21.4%

 إطار 20 35.7%

 أعمال حرة 24 42.9%

 متقاعد 0 0.8%

 املجموع 56 100%

32% 

36% 

43% 

0% 

 متقاعد اعمال حرة اطار موظف
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كانت  أغلبها بدرجة موافق ماعدا  من  خالل الجدول أعاله يتضح أن إجابات أفراد عينة الدراسة حول جودة عناصر املزيج التسويقي املوسع

جة بعض االستثناءات فيما يخص التسعير والتوزيع وعملية تقديم الخدمة التي تمركزت إجاباتها في خانة املحايد، مع عدم تسجيل أي فقرات لدر 

ة بدرجة موافق مما يدل على رضا العمالء موافق تماما، غير موافق تماما وغير موافق، فيما يخص رضا العمالء كانت كل اتجاهات أفراد العينة ايجابي

حقيق على بعض العناصر في املزيج التسويقي املوسع وعدم رضاهم التام على عناصر أخرى حيث أن جودة عناصر املزيج التسويقي املوسع تؤدي إلى ت

 رضا العمالء نحو بنك الخليج الجزائر وكالة بشار.

 ثالثا: اختبار فرضيات البحث

 :كاآلتي هي و SPSS برنامج طريق عن عليها املحصل النتائج تحليل تّم  ما بعد فرضياتال اختبار سيتم

  للجودة في عناصر املزيج التسويقي املوسع لبنك الخليج  0.05 معنوية مستوى  عند إحصائية داللة ذو أثر هنالك الرئيسية: اختبار الفرضية

 الجزائر وكالة بشار على رضا  العميل.

 االرتباط للجودة  التسويقية  على رضا  العميل كما يوضحه الجدول التالي :و سيتم اختبار 

 الفرضية الرئيسية الختبار التباين تحليل و االنحدار تحليل نتائج ملخص :(7)الجدول 
الجودة التسويقية 

 / رضا العميل

 ارتباط معامل

 بيرسون  كارل 

R 

 معامل

 التحديد

R
2

 

 معامل

 املتغير

 املستقل

B 

 

 الجزء

 الثابت

A 

 ANOVA التباين تحليل

 للنموذجt اختبار للنموذج F اختبار

 معامل قيمة

 F التباين

 مستوى 

 املعنوية

 قيمة

 t معامل

 مستوى 

 املعنوية

 32.357 0.508 0.892 0.375 0.612 النتائج

 

0.000 3.740 

5.688 

0.000 

0.000 

 SPSS برنامج مخرجات على اعتمادا الباحثتين إعداد من املصدر:              

  كانت بيرسون  لكارل  االرتباط معامل إن قيمة
ً
ــ قدرت بحيث ما مرتفعة نوعا  وجود على يدل مما ؛ 0.7إلى 0.4 من املجال حسب هذا ( و0.612) بــــ

 يظهر كما درجات تقييم رضا العميل وكالة بشار والجزائر  الجودة في  عناصر املزيج التسويقي املوسع  لبنك الخليج بين طردي متوسط ارتباط عالقة

 مستوى  عند (32.357) تساوي  F قيمة أن الفرضية باختبار هذه الخاص االنحدار لنموذج اإلحصائية املعنوية الختبار ANOVA التباين تحليل

للجودة  أثر وجود يؤكد ما هو و 0.05 داللة مستوى  عند إحصائية داللة ذو االنحدار نموذج القول بأن يمكن النتائج هذه من انطالقا و ، 0.05معنوية

 يفسر الجودة في عناصر املزيج التسويقي لبنك الخليج أن 0.375تساوي  R2 معامل التحديد قيمة تؤكد التسويقية لبنك الخليج  على رضا عمالئه ،كما

في  الجودة التسويقية للبنك خاللها ساهمت من التي النسبة هي و املدروسة، العينة مفردات من الرضا درجة في التغير نسبة من %37.5 نسبته ما

 .أخرى  لعوامل تعود % 67.5أن و تحسين مستوى الرضا

على مستوى رضا العمالء  للجودة التسويقية للبنك إحصائية داللة ذي هنالك أثر : البديلة الفرضية قبول  و العدم فرضية رفض عليه يتم و

 0.05معنوية  مستوى  عند

  مساهمة مدى األمام  لتحديد نحو التدرج طريقة خالل من املتعدد االنحدار أسلوب استخدام خاللها من سيتم الفرضيات الفرعية: اختبار 

 و االنحدار تحليل استخدام تم الفرضية هذه اختبار أجل رضا العميل، ومن على التأثير في املزيج التسويقي املوسع عناصر من عنصر كل

 :كما يلي التحليل نتائج و كانت الفرضية متغيرات بين االرتباط تحليل

 الختبار عناصر املزيج التسويقي التباين تحليل و االنحدار تحليل نتائج : ملخص(8)الجدول 
معامل  الجودة التسويقية / رضا العميل

 Rاالرتباط

 معامل

 التحديد

R
2

 

 معامل

 التحديد

 املصحح

R
-2 

 ANOVA التباين تحليل

 للنموذجt  اختبار للنموذج F اختبار

 معامل قيمة

 F التباين

 مستوى 

 املعنوية

 قيمة

 t معامل

 مستوى 

 املعنوية

 0.000 5.393 0.000 5.240 0.072 0.088 0.297 املنتججودة 

 0.000 6.155 0.004 8.989 0.127 0.143 0.378 جودة التسعير

 0.000 5.449 0.000 27.488 0.325 0.337 0.581 جودة التوزيع

 0.000 8.957 0.000 14.982 0.203 0.217 0.466 جودة الترويج

   0.000 17.060 0.226 0.240 0.490 جودة  الدليل املادي

 0.000 5.733 0.000 66.592 0.544 0.552 0.743 جودة األفراد العاملين

 0.000 6.075 0.000 35.019 0.382 0.393 0.627 جودة عملية تقديم الخدمة

 SPSS برنامج  مخرجات على اعتمادا الباحثتين إعداد من املصدر:              
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  مرتفعة بيرسون كانت لكارل  االرتباط معامل قيمة من خالل الجدول السابق يالحظ أن
ً
بحيث  جودة األفراد العامليناملستقل  املتغير عند ما نوعا

املعنوية  الختبار ANOVA التباين تحليل يظهر كما األفراد العاملين ودرجات تقييم الرضا،جودة  بين ارتباط عالقة وجود على يدل مما (0.743بلغت)

 يمكن النتائج هذه من وانطالقا ، 0.05معنوية مستوى  ( عند66.592تساوي ) F قيمة أن الفرضية هذه باختبار الخاص االنحدار لنموذج اإلحصائية

 تؤكد كما درجة رضا العميل، لجودة األفراد العاملين على أثر وجود يؤكد وهو ما 0.05 داللة مستوى  عند إحصائية داللة ذو االنحدار نموذج بأن القول 

 لعوامل تعود % 44.8 أن و الرضا في التغير نسبة من % 55.2 نسبته ما يفسر البنك أن جودة األفراد العاملين في R2 = 0.552 التحديد معامل قيمة

 ثم الحصة األكبر، جودة األفراد العاملين حيث تمثل األمام، نحو التدرج أسلوب لالنحدار املتعدد باستخدام التفصيلي التحليل يؤكده ما وهو أخرى،

، جودة %24، جودة الدليل املادي %33.7جودة التوزيع بنسبة بلغت  ، ليأتي في املرتبة الثالثة %39.3جودة عملية تقديم الخدمة بنسبة 

 .%8.8و أخيرا جودة املنتج بنسبة 14.3ر ، جودة التسعي%21.7الترويج

 
ً
 ختبار الفرضيات الفرعيةا: نتائج رابعا

 كانت  نتائج اختبار فرضيات الدراسة  الفرعية كما يلي:

  :0.05 معنوية مستوى  عند إحصائية داللة ذو أثر هنالك لقد تم صياغة الفرضية األولى على النحو التالي''نتائج اختبار الفرضية الفرعية األولى 

 ارتباط عالقة وجود على  (spss)على رضا العميل، وقد أفضت نتائج االختبار اإلحصائي باستخدام  بنك الخليج الجزائر وكالة بشار لجودة منتج

 درجة في التغير نسبة من% 8.8على تقييم الرضا بنسبة  منتجات البنكوجود أثر لجودة   يؤكد ما ،رضا العميل جودة املنتج و بين طردي ضعيف

 رضا العميل. 

  :في بنك الخليج الجزائر وكالة بشار على رضا العميل عند لجودة التسعير إحصائية داللة ذي أثر هناكنتائج اختبار الفرضية الفرعية الثانية 

 رضا العميل.  من نسبة التغير في درجة  %14.3 نسبة  يأخذ حيث 0.05 معنوية مستوى 

  :على رضا العميل عند لجودة التوزيع في بنك الخليج الجزائر وكالة بشار إحصائية داللة ذي أثر هناكنتائج اختبار الفرضية الفرعية الثالثة 

 من نسبة التغير في رضا العميل.  %33.7 نسبة  يمثل حيث 0.05 معنوية مستوى 

  :مستوى  في بنك الخليج الجزائر وكالة بشار على الرضا عند لجودة الترويج إحصائية داللة ذي أثر هناكنتائج اختبار الفرضية الفرعية الرابعة 

 من نسبة التغير في رضا العميل.  %21.7 نسبة  يمثل حيث 0.05 معنوية

  :على الرضا عندلجودة الدليل املادي في بنك الخليج الجزائر وكالة بشار  إحصائية داللة ذي أثر هناكنتائج اختبار الفرضية الفرعية الخامسة 

 رضا العميل. من نسبة التغير في درجة  %24 نسبة  يأخذ حيث0.05معنوية مستوى 

  :على الرضا عند لجودة األفراد العاملين في بنك الخليج الجزائر وكالة بشار إحصائية داللة ذي أثر هناكنتائج اختبار الفرضية الفرعية السادسة 

 رضا العميل. من نسبة التغير في درجة  %55.2 نسبة  يمثل حيث 0.05 معنوية مستوى 

  :لجودة عملية تقديم الخدمة في بنك الخليج الجزائر وكالة بشار على الرضا  إحصائية داللة ذي أثر هناكنتائج اختبار الفرضية الفرعية السابعة

 من نسبة التغير في رضا العميل.  %39.3 نسبة  يمثل حيث 0.05معنوية مستوى  عند

 

 مناقشة نتائج الدراسةخامسا: 
 بناء على نتائج تحليل االستبيان توصلنا إلى نتائج هامة في الدراسة امليدانية وهي:  

 تحقيق رضا العميل حيث يهتم البنك بالجودة من بنك الخليج على التسويقية ل للجودة 0.05 معنوية مستوى  عند إحصائية داللة ذو أثر وجود

املؤسسة تؤمن بحتمية انتهاج مدخل االبتكار  والجودة كخيار استراتيجي مهم لتحقيق الريادة والتميز في سوقها، خالل شعاره "الحياة االبتكار" ف

 مع وجود تفاوت في مستوى جودة عناصر املزيج التسويقي التقليدي واملوسع حسب النتائج.

 8.8بنسبة   0.05 معنوية مستوى  عند وخدمات بنك الخليج الجزائر على تحسين رضا العمالء  لجودة منتجات إحصائية داللة ذي أثر وجود % 

ان  اال انه ضعيف باملقارنة بنتائج العناصر األخرى ويرجع السبب أن الخدمات البنكية على مستوى البنوك في املنطقة متشابهة الى حد كبير و

بالرغم من اهتمام البنك  بتعديل منتجاته وخدماته حسب شكاوى  من طرف جميع زبائن البنك لم يستغل     visa carteخدمات تميز البنك في 

 العمالء استجابة العتراضاتهم حول بعض النقائص في املنتج أو الخدمة املقدمة؛

 14.3سبة قليلة نوعا ما بن  0.05 معنوية مستوى  عند بنك الخليج على تحسين رضا  العميل لجودة التسعير في إحصائية داللة ذي وجود أثر% 

 ويرجع السبب أن أسعار الخدمات البنكية عموما الزالت مرتفعة و ال زالت تحدد بالقوانين و التشريعات الحكومية  

 33.7في بنك الخليج الجزائر وكالة بشار على رضا العميل بنسبة  لجودة التوزيع 0.05 معنوية مستوى  عند إحصائية داللة ذو أثر وجود 

 ساعة و طيلة أيام األسبوع 24والسبب في ذالك هو موقع البنك املناسب وسط املدينة و توفر التوزيع غير املباشر عن طريق املوزع اآللي %
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 حيث تنوعت وسائل الترويج  الترويج في بنك الخليج على تحقيق رضا العميل  لجودة 0.05 معنوية مستوى  عند إحصائية داللة ذو أثر وجود

و استخدم البنك مزيج ترويجي  كإعالن عند افتتاح البنك رسميا في مدينة بشار عن طريق الفتات كبيرة في مدخل بنك ومنتجاته لخدمات ال

و جهود املوظفين في البيع الشخص ي و استغالل  (You Tube)املدينة و إعالن املدير شخصيا لبعض الخدمات الجديدة على التلفاز و شبكة 

استخدام شبكات التواصل االجتماعي في الرد السريع على انشغاالت العمالء وتقديم أكبر قدر من املعلومات حول عالقات البنك عامة، و 

 منتجات املؤسسة باإلضافة إلى الترويج عبر شبكة اليوتوب  لتضمن إطالع شبه دائم لكل من يرتاد هذه الشبكة على إعالنات املؤسسة.

 في بنك الخليج للمزيج املوسع للخدمات في رضا العمالء و هو ما  و بنسب كبيرة للجودة 0.05 معنوية مستوى  عند إحصائية داللة ذو أثر وجود

 يعكس رؤية البنك و توجهه الكتساب ميزة تنافسية من الجودة في العناصر الثالثة  للمزيج التسويقي املوسع.

  على و املعاملة الحسنة التي يتلقاها العميل وان املوظفون دائماكانت في عنصر الناس و هو ما يعكس االستقبال املميز % 55.2أكبر نسبة 

 ملساعدة العمالء باملعلومات و التوجيهات و اإلرشادات.   استعداد

  و التي تتسم بالسهولة و السرعة املطلوبة نتيجة ما تقوم به املؤسسة من تكوينات دورية  %39.3عملية تقديم الخدمة في بنك الخليج بنسبة

 عميل.لعمالها في الواليات املتحدة األمريكية واليابان من أجل تأهيل اليد العاملة لالندماج في منظومة تبني االبتكار وتقديم خدمة جيدة لل

  ي بنك الخليج واضحة سواء من خالل جاذبية املظهر الخارجي أو من خالل التصميم الداخلي فالشواهد املادية ف % 24الدليل املادي بنسبة

الجزائر عن املميز للمبنى و كذا اإلمكانات و األجهزة و الوسائل الحديثة املستعملة و التي تظفي كلها طابع الجودة و الحداثة و تميز بنك الخليج 

 البنوك األخرى. 

 :الخاتمة
البد من  وعاداتهم الشرائية، العمالء أذواق في والتحول  التكنولوجي والتطور  املنافسة تأثير تحت مردودیتها تتقادم وتتراجع والخدماتاملنتجات  ألن

  االهتمام بتحقيق رضا العمالء وكسبهم من خالل االهتمام بالجودة في كل عناصر املزيج التسويقي املوسع.

ملوضع الجودة التسويقية ودورها في تحقيق رضا العميل على مستوى بنك الخليج الجزائر وكالة بشار  من خالل الدراسة النظرية و التطبيقية

 :التالية النتائج إلى التوصل رضا، وتم و ثقة كسب خالله التسويقي من عناصر املزيج اهتم بجودة البنك أن لنا اتضح

 تمثلت أهمها في: النتائج النظرية:

 للعمالء والتسهيالت الخدمات أفضل لتقديم الضمان هو البنكية اتالخدم بجودة مزيج االهتمام.  

  ورغباته على مصلحة البنك. العميل عمالئه وتقديم مصالح لرضا البنك تحقيق مدى عمى يعتمد واستمراره وبقاؤه البنك تطور 

 وخدماته البنك عن راضيا يجعله مما به، البنك اهتمام بمدى يشعر العميل تجعل البنكية الخدمة إنجاز سرعة. 

 آخر بنك مع التعامل نحو واالتجاه ذلك عن التوقف أو البنك مع التعامل استمرار إلى تؤدي التي األسباب من البنك موقع. 

 البعض بعضها مع التسويقي املزيج عناصر وتناسق تكامل مدى عمى يعتمد للبنك التسويقي النشاط نجاح. 

 الجزائريين العمالء لدى البنكية والثقافة الوعي وغياب الجزائرية البنكية السوق  مستوى  على حقيقية منافسة غياب. 

 : يلي تمثلت فيما النتائج التطبيقية:

 الجزائرية األخرى. البنوك خدمات مختلف مع الخليج الجزائر بنك يقدمها التي الخدمات تشابه 

 الوصاية قبل من مسبقا تحدد ألنها نظرا األخرى  البنوك مع خدماته أسعار تشابه. 

 .يتميز البنك بموظفين أكفاء يقدمون خدمات جيدة ومستعدين ملساعدة العمالء وتوجيههم 

 .عملية تقديم الخدمة جيدة وتتم بسهولة وسرعة مما يضمن رضا العمالء في هذا الجانب 

 .جودة الشواهد املادية داخل وخارج البنك اكسب البنك ميزة تنافسية 

 :يلي االقتراحات للبنك كما من مجموعة اقتراح يمكن فإنه نتائج من الدراسة إليه خلصت ما ضوء على االقتراحات:

 واإليداع كالسحب باستمرار تتكرر  العميل تعامالت ألن هو العميل، التسويقية السياسات حوله تدور  الذي األساس ي املحور  يكون  أن ضرورة 

 .الخ...قروض وطلب

 في منتجات وخدمات بنك الخليج في والية بشار واالستمرار في مزايا  ووتيرة البنك فيما يتعلق  بالسرعة على االهتمام أكثر بجودة التأكيد يجب 

 .العمل أوقات ومناسبة ووضوحها اجراءاتها وسهولة العمالء، مع التعامل أسلوب وجودة الخدمة تقديم

 والتكوين التدريب طريق أكثر عن البنكية الخدمات بقطاع العاملة اليد وتنمية تطوير ضرورة. 

 املناسب والعمل على تحسين مستوى التسعير.  املكان وفي مناسبة بأسعار املنتجات عرض 
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 الجزائري  البنكي العميل لدى البنكية والثقافة الوعي نقص أمام خاصة ونجاعة فعالية أكثر ترويجية وسياسات استراتيجيات إتباع. 

 إجراء طريق عن خاصة االلكترونية في البنوك وذلك الدفع وسائل تحديث مجال في املتقدمة الدول  وتجارب السابقة التجارب من االستفادة 

 .الدراسات

 اإلكثار من صيغ التمويل اإلسالمية املتواجدة بشكل قليل في البنك لكسب شريحة كبيرة من العمالء؛ 

  عنه في والية بشار.محاولة توسع البنك في الواليات املجاورة مستفيدا من الصورة الجيدة املنتشرة 
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Abstract: The objective of this study is to identify the extent to which marketing quality is applied at the 
level of banks and its impact on customer satisfaction. 

Gulf Bank of Algeria agency has been selected as a case study, a questionnaire was distributed to a sample of 

56 customers of this bank, analyzing their responses and reaching conclusions and suggestions through this 
study. 

The most important result was that the quality of the elements of the marketing mix affected the 

achievement of customer satisfaction at varying rates. 
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 125املعامالت املالية االلكترونية بين البنوك املصرفية )دراسة حالة الجزائر(

 جلولي سهام
 الجزائر -جامعة مستغانم  كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير،

djellouli0306@yahoo.fr 

 منصور الشريفة
 الجزائر -2كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير ،جامعة وهران طالبة دكتوراه 

cherimosta_mansour@hotmail.com  

 امللخص:
اصة املعامالت يعالج موضوع املعامالت االلكترونية بين البنوك املصرفية حالة الجزائر، يبين لنا األهمية الكبيرة التي تتمتع بها األنظمة البنكية خ     

ي، و الدور الذي تلعبه الحكومة املالية التي تميزها عن باقي املعامالت االقتصادية األخرى ، و مدى فعاليتها في مواكبة سير التطور على املستوى العالم

قتصادي، و الجزائرية عبر تبني عدة مشاريع لتطوير و عصرنة الخدمات البنكية لدعم التمويل االقتصادي، و قدرتها في تحقيق االستقرار و التوازن اال

قاصة عن بعد  وهذا من خالل التسوية االلكترونية وصوال إلى امل كما قمنا بدراسة تحليلية للمعامالت املالية بين البنوك في الجزائر انطالقا من املقاصة،

 إلى نتائج اعتمدنا عليها في النهاية لتقديم اقتراحات و توصيات بخصوص هذا املوضوع 

 : األنظمة البنكية ، املعامالت املالية ، املقاصة ، املقاصة عن بعد . كلمات مفتاحيه

 املقدمة :

، و يحتل أهمية بالغة في مختلف املنظومات االقتصادية و تزداد أهميته القتصاداتهايعتبر النظام املصرفي في جميع البلدان القاعدة األساسية          

أخرى ، لهذا أكثر مع التطورات الهامة التي تطرأ على اقتصاديات الوطنية من جهة و مع التحوالت العميقة التي يشهدها املحيط املالي الدولي من جهة 

يعة داخل البد على كل دولة أن تكيف هذا الجهاز وفق املعطيات املتوفرة لديها ضمن نظامها االقتصادي العام و من حيث التطورات التكنولوجية السر 

ات املصرفية التي البنوك و املؤسسات املصرفية و ذلك بعد حصول انسجام كبير بين البنوك و التطور التكنولوجي خاصة فيما يخص صناعة الخدم

 ونية .تعتبر الجهد األكبر املبذول على التكنولوجيا لتقديم أفضل خدمات للزبائن و أفضل العمليات بين البنوك التي من ضمنها املقاصة االلكتر

هي  في هذا اإلطار عرفت الجزائر تحوالت هيكلية و تنظيمية على مختلف قطاعاتها االقتصادية ، و يتم جزء منها على مستوى القطاع املصرفي، و         

ائر ز مرحلة هامة باعتبارها مرحلة انتقالية من اقتصاد مخطط مركزي إلى اقتصاد أكثر مرونة و هو اقتصاد السوق، فهذه الوضعية سمحت لبنوك الج

في تطوير  الحصول على أكثر استقاللية في نشاطها و تعاملها و إعادة هيكلتها لدعم التمويل االقتصادي الذي يعتبر العصب املحرك لالقتصاد ، عملت 

الدفع املستعجل و  ، فدخل نظام التسوية الفورية للمبالغ الكبيرة و2006وسائل  و أنظمة الدفع الحديثة بين البنوك الجزائرية في العمل خالل سنة 

 . و من هنا تظهر أهمية دراسة املعامالت املالية االلكترونية بين البنوك املصرفية .2006دخلت املقاصة االلكترونية في ماي 

  ملعالجة املوضوع تطرح الدراسة اإلشكالية اآلتية :: إشكالية الدراسة 

 ؟   و هل كانت لها فعالية مثلى في تحسين تنظيم العالقة بين البنوك؟ما هي املعامالت املالية االلكترونية بين البنوك املصرفية 

 : تعتمد الدراسة على الفرضية اآلتية:فرضيات الدراسة 

 تلعب املعامالت املالية االلكترونية دورا هاما في تحسين تنظيم العالقة بين البنوك .    

 واملنهج التحليلي، و ذلك من خالل تحليل البيانات التي تتوافق مع مشكلة البحث، خاصة تعتمد الدراسة على املنهج الوصفي  :  ية الدراسةمنهج

 : و ملعالجة املوضوع قسمت الدراسة إلى، البيانات و اإلحصائيات الصادرة عن البنوك الجزائرية
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ّد   
ُ
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ً
                                         الجانب النظري للبنوك املصرفية و املقاصة االلكترونية .                  :  أوال

    
ً
 .  الجانب التطبيقي دراسة تطبيقية حول املعامالت املالية االلكترونية بين البنوك في الجزائر:  ثانيا

  : تكمن أهمية البحث فيما يلي :أهمية البحث 

تطورات أهمية املعامالت االلكترونية في تسوية املدفوعات " املقاصة االلكترونية " بدال من املقاصة التقليدية  و ذلك ملواكبة التحوالت و ال     

يتماش ى و التكنولوجية املتسارعة بين املعامالت املالية البنكية الذي يشجع على قيام خدمات بنكية الكترونية تسعى لرفع أداء البنوك بما 

 التكنولوجيات الحديثة .

  :تعتمد الدراسة على املفاهيم اإلجرائية اآلتية :مفاهيم الدراسة 

  هي كل النشاطات التي تمارسها العمليات املصرفية  و خاصة التي تتعلق بمنح االئتمان .النظم املصرفية : 

  : دال من املدفوعات الورقية في غرفة املقاصة ، و تسجل هي نظام لتسوية مدفوعات الصكوك بين البنوك باملقاصة االلكترونية

 املدفوعات االلكترونية على شريط ممغنط .

  : كشف مدى ضرورة املعامالت املالية االلكترونية  ملواكبة التحوالت و التطورات التكنولوجية و  تهدف الدراسة إلى تحقيقأهداف البحث

 نتائج ايجابية لفائدة البنوك و مصالح الزبائن . املتسارعة في القطاع البنكي ، و ما يميزها من

  :قسمنا دراستنا إلى جانبين:خطة الدراسة 

 الجانب النظري: تحت عنوان: الجانب النظري للنظام املصرفي و املقاصة االلكترونية . 

ــأما الجانب التطبيقي فعنون ب  في الجزائر.للمعامالت املالية االلكترونية بين البنوك الجانب التطبيقي  :ــ
 تقدم العمل بمقدمة وانتهى بخاتمة تضمنت النتائج املتوصل إليها في الجانبين النظري والتطبيقي.

 
ً
 : الجانب النظري للنظام املصرفي و املقاصة االلكترونية: أوال
في حشد و تعبئة املدخرات املحلية و األجنبية و  يعتبر القطاع املصرفي احد القطاعات الرائدة في االقتصاديات الحديثة ، ليس فقط لدوره الهام        

يجب تمويل االستثمار الذي يمثل عصب النشاط االقتصادي ، بل لكونه أصبح يمثل حلقة االتصال األكثر أهمية مع العالم الخارجي ، من اجل هذا 

ترونية من العوامل املطلوبة لعصرنة املنظومة البنكية و استخدام التكنولوجيا كأداة ملواكبة تقدم و تطور املعامالت البنكية خاصة الصرفة االلك

 مواجهة تحديات العصر التكنولوجي .

هو نظام كل النشاطات التي تمارسها العمليات املصرفية  و خاصة التي تتعلق بمنح االئتمان ، و أهم خصائص النظام ـ النظام املصرفي و مراحله  :  1

املصرفية و هي كيفية تركيبة هيكله و حجم البنوك التي تتكون منها و عدد فروعها املوزعة عبر البالد و ملكيتها و  املصرفي التي تميزه عن باقي األنظمة

 حركة توحيدها ، و للنظام املصرفي عدة مراحل :

ة ، لذا كانت هذه مرحلة تأميم بعد االستقالل انتهجت الجزائر نموذج مخطط التنمية االقتصادي ¹ ":1970ـ  1962املرحلة األولى : مرحلة التأسيس "

" ، تأسيس البنك  1962أوت  19املؤسسات املالية و النقدية األجنبية موجودة في الجزائر ،ـ انفصال الخزينة الجزائرية عن الخزينة الفرنسية في " 

تم إنشاء الصندوق الوطني  1962ماي  07، و في  1962ديسمبر  13و ذلك في " املركزي الجزائري من أجل الرقابة املصرفية و الحفاظ على التوازن املالي 

و تأسيس الصندوق الوطني للتوفير و  1964أكتوبر  04للتنمية لتمويل املخططات االقتصادية و إدارة الخزينة ، و إصدار العملة الوطنية بالدينار في 

 االحتياط لتمويل مشاريع اإلسكان. 

 اختصاص البنك التجاري في إصدار العملة .تم تأميم شبكة البنوك األجنبية و  1966وفي 

ـخالل هذه املرحلة كان النظام املصرفي مرتبطا مباشرة بالسياسة االقتصادية ²: 1986ـ  1970املرحلة الثانية : مرحلة التخطيط املالي لالقتصاد 

لوساطة املالية( حيث أصبحت الخزينة العامة مكلفة املالية ، فوجدت الجزائر نفسها تحت مشاكل نقدية كبيرة و بنوك تجهل وظيفتها األساسية ) ا

املرحلة التي  بتمويل االستثمارات املخطط للقطاع العام لعدم قدرة املؤسسات املالية على تمويلها لنقص مواردها ، من أهم البنوك التي برزت خالل هذه

 تميزت بظهور نظام مالي و نقدي مؤمن هي :

 طني الجزائري ـ البنك الخارجي الجزائري ـ القرض الشعبي الجزائري ـ بنك الفالحة و التنمية الريفية .  بنك التنمية املحلية ـ البنك الو 

بداية اإلصالحات االقتصادية بصدور ثالثة نصوص تمهد و  1986يمكن اعتبار سنة  : 1986املرحلة الثالثة : مرحلة التحول الى اقتصاد السوق منذ 

 تقود التحول الى اقتصاد السوق و هي :

  املتعلق بنظام القروض و البنوك . 19/08/1986املؤرخ في  12ـ  86قانون 

  املتعلق باستقاللية املؤسسات . 12/01/1986املؤرخ في  16ـ  88قانون 
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  املتعلق بالنقد و القرض . 14/04/1990ملؤرخ في ا 10ـ  19قانون 

 ودية .تميزت هذه القوانين بإعادة النظام املصرفي وظيفته و تنظيمه ، كما يعمل على جمع املوارد االدخارية و تقديم القروض على أساس  املر د    

و يمكن تصنيف هذه البنوك وفق دائرتين مصرفيتين ، األولى مالية  %100تم إنشاء بنوك وطنية جزائرية برأس مال عمومي هيكل النظام املصرفي :  .2

 يلي: و الثانية ادخارية استثمارية، وتشمل ما

و تشمل هذه الدائرة بنك مركزي و أربعة بنوك أولية و بنك متخصص، فالبنك املركزي أصبح يعرف باسم بنك الجزائر  الدائرة املصرفية املالية: 1.2

ابريل  14املؤرخ في  90/10الشخصية املعنوية و استقالل مالي يسمح له بتأمين دوره الحقيقي كمؤسسة إصدار وفقا للقانون  وهو يعتبر مؤسسة ذات

به يتم  ، يعد البنك املركزي املسؤول عن توزيع االئتمان، و تقدير شروطه و املراقبة عليه و هو بنك البنوك و املقرض األخير لنظام االئتمان و 1990

ات حقوق و ديون البنوك فيم بينها عن طريق املقاصة، رقيب التحويل الخارجي و املسؤول عن ميزان املدفوعات ، و يتلقى يوميا خالصة املدفوعتسوية 

 و املقبوضان التي أجرتها البنوك األخرى .

 ركزي و الخزينة و أهم هذه البنوك :أما البنوك التجارية ) بنوك الودائع( نشأت من أجل تمويل النشاطات لتقوم مقام البنك امل     

 ( البنك الوطني الجزائريBNA  )³  غرضه تنفيذ خطة الدولة في موضوع االئتمان القصير  13/06/1966تأسس بموجب املرسوم الصادر في

 الخاصة . و املتوسط ، خصم األوراق التجارية في ميدان التسيير و اإلسكان ، تمويل املنشآت م املؤسسات الصناعية العامة و

 ( القرض الشعبي الجزائريCPA  )4  مليون دج ، و هو بنك الودائع يتم فيه إقراض  15برأس مال قدره  14/05/1967تم تأسيسه في

الصغيرة و املتوسطة ، التعاونيات غير الفالحية ذات الهدف اإلنتاجي ، كما انه  املنشآتالحرفيين من فنادق ، قطاع السياحة ، الصيد ، 

 حاب املهن الحرة .يقرض أص

 ( البنك الخارجي الجزائريBEA  )5  مليون دج وهو بنك الودائع  20برأس مال قدره  01/11/1967الصادر في  67/204تأسس بمرسوم

ى ، و اململوكة لدى الدولة ، و الخاضع للقانون التجاري ، وظيفته األساسية توطيد و تنمية العالقات االقتصادية بين الجزائر و الدول األخر 

، حيث أصبح مسئوال عن حسابات الشركات الصناعية الكبرى في ميدان املحروقات )  1970قد توسعت عمليات هذا البنك منذ عام 

 سونطراك ، نفطال ...الخ( يمدها بالقروض .

  ( بنك التنمية املحليةBDL )6  برأس مال قدره  30/04/1985الصادر بتاريخ  85/85هو أحدث البنوك في الجزائر تأسس بموجب مرسوم

نصف مليار دج ، يقوم بجميع العمليات مثل بنوك الودائع ، لكن يخدم بالدرجة األولى فعاليات الهيئات العامة املحلية " قروض صغيرة و 

 متوسطة اآلجال" .

  ( بنك الفالحة و التنمية الريفيةBADR )7  وهو بنك متخصص  13/03/1982الصادر بتاريخ  206/82تأسس هذا البنك بموجب رقم ،

أوكلت له مهمة تمويل هياكل و نشاطات اإلنتاج الزراعي و من أهم وظائفه قبول الودائع الجارية و منح قروض متوسطة و طويلة األجل 

 لتكوين أو تجديد رأس مال ثابت .

 تشمل هذه الدائرة بنك للتنمية ، صندوق لالدخار ، و شركتين للتأمين: الدائرة االدخارية االستثمارية :  2.2

  ( البنك الجزائري للتنميةBAD  تأسس بموجب القانون الصادر في )باسم الصندوق الجزائري للتنمية و تغير اسمه من  07/05/1963

نة من هذا البنك ، بعد ما كانت تمويل بواسطة ، حيث أصبحت كل التمويالت االستثمارية املنتجة مؤم 1971صندوق الى بنك في سنة 

 املساعدات الدائمة املمنوحة مباشرة من طرف الخزينة .

  ( الصندوق الوطني للتوفير و االحتياطCNEP  تأسس بموجب املرسوم رقم  )يعتبر بمثابة بنك حقيقي  1964أوت  10الصادر في  64/227 ،

 تحويل االدخارات الجارية الى قروض متوسطة و طويلة األجل .يخفف العبء على الدولة و املواطن من خالل 

  يتولى  1963جوان  08الصادر في  63/167قطاع التأمين يتكون من الصندوق الجزائري للتأمين و إعادة التأمين تأسس بموجب القانون رقم

( تأسست في SAA، و الشركة الجزائرية للتأمين ) كل أعمال التأمين ) القطاعات االقتصادية و الصناعية الكبرى( ما عدا مخاطر الزراعة

 مهامها التأمين ضد السرقة و مختلف األخطار و الحوادث السيارات ، التأمين على حياة األشخاص و التأمين ضد الوفاة . 12/12/1963

 ( الخزينة العامةTR تتمثل وظيفتها من الناحية املالية في ضمان القدرة على مواجهة احتياجات ) الصرف ، أي البحث الدائم على التوازن بين

اإليرادات و النفقات العامة للدولة ، أما من الناحية االقتصادية قدرتها على دعم سياسة نقدية تقشفية أي امتصاص املدخرات بدال من 

 اإلسراف في اإلصدار النقدي ، امتصاص السيولة لدى البنوك أو بالعكس دعم سياسة نقدية توسعية .

: أصبحت املقاصة من الوسائل الهامة التي تلجأ إليها البنوك في كافة دول العالم من أجل تسوية العالقات القائمة بين املؤسسات  املقاصة و أهدافها . 3

ك ، أين يتم من خاللها املالية نتيجة معامالتها املباشرة مع بعضها البعض ، و هنا يمكن تعريف املقاصة هي عملية تبادل الشيكات و التحويالت بين البنو 

قاصة تمكين تسديدات متبادلة بين البنكين املعنيين باملقاصة في ذلك اليوم إلصدار نتيجة إما بنك يسدد أو يستلم و األخر العكس ، أي الغاية من امل
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ة لبعضهم على البعض األخر، أين يحدث األعضاء من التسديد  اليومي لقيم الشيكات ، السندات املؤقتة و بصفة عامة جميع الذمم و الديون املترتب

يث يكلف البنك هذا في مركز غرفة املقاصة بالبنك املركزي و الذي يتولى هذا األخير على اإلشراف على عمليات الغرفة لصالح األعضاء املشاركة فيها ، ح

 ت في سبيل إتمام العمليات فيها.املركزي موظفا ليدير عمليات غرفة املقاصة اليومية و يقدم لها كافة التسهيالت و الخدما

زي من أجل غرفة املقاصة و التي مقرها البنك املركزي و هي املكان الذي تجمع فيه كل األعضاء املوجودة بعين املكان ، أي مكان تواجد البنك املرك     

لتاسعة صباحا ، و بالتالي فإن غرفة املقاصة تعتبر تبادل وسائل الدفع و تحديد وضعية كل بنك ألخر ، و يكون ذلك في صبيحة كل يوم على الساعة ا

وامر من زبائنها كخدمة يقدمها البنك املركزي للبنوك من أجل السماح لهم باستيراد و استرجاع وسائل الدفع املصدرة بينهما و بين الخزينة بعد تلقيها األ 

اهدة مكتوبة ، هذه األخيرة تنشأ في نسخ بقدر ما يوجد من منخرطين حيث أن ، كما على األعضاء املنظرين في غرفة املقاصة يمضون فيما بينهم على مع

 نسخة منها يحتفظ بها الفرع أو الوكالة مصنفة تحت ملف خاص .

ص ما في صبيحة كل عملية املقاصة يقوم ممثل املقاصة بتصنيف كل األوراق التجارية و التحويالت و يحدد مقدار مبالغها حسب املحلية و يتم فح      

 يلي : ـ مقدار املبالغ باألرقام و األحرف ـ التطابق بين القيم و األعداد مع الوثائق املحاسبية املعنية.

بت بذلك يقدم كل عضو محلي األوراق و الشيكات و التحويالت في حزمة أوراق مرفقة بوصل ) مطبوعة البنك املركزي( محررة من ممثل املقاصة تث      

أو حالة فردية من طرف البنوك األولية ، و بهذا في غرفة املقاصة يتم تحضير ثالث حاالت أو وضعيات فردية ) الشيكات ، األوراق أو تحرر كل وضعية 

 التجارية ، التحويالت ( .

رعة تحويل مستحقات من مزايا املقاصة أنه يتم تسوية مستحقات البنوك دفتريا دون الحاجة الى نقل النقود بما قد ينطوي عنها من مخاطر س      

تصادية البنك الى نقدية يمكن استثمارها و تحقيق عائد من ورائها ، و هو ما يعني بالنسبة للبنك املركزي سرعة دوران النقود في القطاعات االق

إذ لوالها ألصبح كل بنك ملزما املختلفة و بالتالي تحقيق املزيد من التنمية االقتصادية . و هكذا تؤدي غرفة املقاصة خدمة جلية للبنوك األعضاء 

  8.بمراجعة العديد من البنوك بفروعها املختلفة لصرف الشيكات املسحوبة عليها 

عاجزة و غير إن التطور التكنولوجي املستمر و الزيادة في حجم املعامالت املالية و سرعتها بين البنوك و املؤسسات املالية جعل املقاصة التقليدية      

يه البنوك الحديثة، و قادرة على مواكبة هذه التغيرات و االستجابة ملتطلبات البنوك الحديثة ، لهذا أصبحت املقاصة االلكترونية أنجح حل تلجأ إل

، و يمكن تعريف املقاصة االلكترونية هي نظام لتسوية مدفوعات الصكوك ) الشيكات( بين البنوك بدال من املدفوعات الورقية في غرفة املقاصة 

تاريخ محدد لصالح شخص و في تعريف أخر املقاصة االلكترونية هي أحدث وسائل الدفع في  . 09تسجل املدفوعات االلكترونية على شريط ممغنط. 

، و اآلن  محدد بناء على طلب العميل ، حيث يتم من خاللها تحويل النقود من حساب العمالء الى حساب األشخاص في أي فرع و ألي فرع بنكي في الدولة

    10أصبحت تتم خدمات مقاصة الدفع االلكتروني للتسوية االلكترونية في املدفوعات .

املقاصة االلكترونية تسهيل املبادالت املالية بين املشاركين من خالل تخفيض عدد االجتماعات بين ممثلي البنوك ، و تخفيض الوقت و من بين مزايا       

ملقاصة الالزم و التكلفة التي يتطلبها إيداع و معالجة الشيكات و تحويل السريع للمبالغ بين البنوك في أوقات قياسية دون تأخر ، كما تنطوي ا

جيل كترونية على عنصر اليقين ـ حيث تتم املدفوعات في نفس اليوم دون إلغاء أو تأخير و بنفس قيمة اليوم .و يهدف هذا نظام الى تسهيل و تعاالل

 يلاملدفوعات و التسويات بين البنوك ، إذ سيمكن البنوك املحلية من تقديم خدمات أفضل لعمالء حيث تمكنها من التسوية الفورية من دفع تحص

 األموال عبر حساباتها الجارية لدى املصارف املركزية و الدفع الفوري لعمالئها  .

 للمعامالت املالية االلكترونية بين البنوك في الجزائر : ثانيا : الجانب التطبيقي 
نظام الجزائر يعتبر بنك الجزائر بطبيعته املشارك املباشر في نظام مقاصة الدفع بالكتلة ) مبالغ كبيرة الدفع ( ، لهذا قام بوضع نظام أطلق عليه "      

مبالغ الكبيرة و الدفع ، و هذا من أجل التسوية اإلجمالية الفورية لل"  ATCIو نظام املقاصة عن بعد ) للشيك( " "  ARTSللتسوية الفورية للتحويالت " 

كون في هذا املستعجل بين البنوك ، ألوامر الدفع عن طريق التحويالت املصرفية و البريدية للمبالغ الكبرى أو الدفع املستعجل الذي يقوم به املشار 

 النظام .

": نظام التسوية اإلجمالية هو نظام مركزي الكتروني يعمل على أساس فوري  ARTS   "Algérie Real Time Sottementيمكن تعريف نظام       

 11ركزية للبنوك. إجمالي ، نهائي و مستمر لتنفيذ أوامر التحويل الدائنة و يوفر نقطة تسوية ألنظمة التصفية العاملة في بلد ما ، من خالل الحسابات امل

املتعلق ببنك الجزائر  05ـــ 04من القانون رقم  02للمبالغ املالية املرتفعة و الدفع املستعجل في املادة رقم  كما يعرف نظام التسوية اإلجمالية الفورية       

، بأنه نظام للتسوية ما بين البنوك ألوامر الدفع املتعلقة بتحويل مبالغ ما بين  Algérie Real Time Sottement" بمعنى    ARTSو املتضمن أن نظام "

  12الحسابات ، أو سحب مبالغ مرتفعة أو القيام بعمليات الدفع املستعجلة للمشتركين به . 

لنظام التسوية اإلجمالية الفورية ،  " يعرف : أنه نظام مكمل   ATCI   "Algérie Télé Compensation Interbancaireأما بالنسبة لنظام       

 حيث استخدم النظام في بداية تشغيله ملعالجة الشيكات املوحدة و قد أدخلت وسائل الدفع أخرى جديدة في النظام تدريجيا .
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، حيث  2006ئل الدفع نهاية أول يوم للتبادالت ، و كانت البداية بمعالجة الشيكات و تطورت العملية لتمثل باقي وسا 2006ماي  15و يمثل يوم      

بقيمة  2006عملية في شهر ديسمبر من نفس السنة  48943مليار دينار ، و  51.12عملية في شهر ماي بما قيمته  ATCI  "71933عالج نظام " 

  13مليار دينار .  303.17

و   ARTSو نظام   ATCIعلى هذا األساس سوف نقوم  بدراسة تحليلية للمعطيات تتوافق مع مشكلة البحث املتعلقة باملقاصة االلكترونية لنظام        

 ذلك في معالجة الشيكات و التحويالت بين الخزينة العمومية و بنك الجزائر كدراسة حالة .

عتبارية فهي عبارة عن هيئة مالية عمومية تابعة لوزارة املالية ، إذ تعتبر إدارة من مجموعة إدارتها و تنفيذ امليزانية أما الخزينة ليس لها الشخصية اال        

" إن الخزينة هي صراف و  Laufen Bergerيعتمد عليها ، كما تضمن الخزينة كل األنشطة املالية اإليرادات املركزية ، و حسب تعريف لوفن بارقر " 

    " . La caisse et Financièreة " ممول الدول

ستغانم واليتي تعتبر املديرية الجهوية للخزينة لوالية مستغانم أحد مقرات املديرية العامة للخزينة بالجزائر ،  تضم هذه املديرية الى جانب والية م      

 تيارت و غليزان ، كما تضم ثالثة نيابة مديريات و هي على التوالي :

 املستخدمين و التكوين و الوسائل ، ولها دور تعميم امليزانية و كذا توكيل و متابعة املستخدمين . نيابة مديرية 

 . نيابة مديرية التحقيقات و املنازعات يتمثل دورها في التحقيق في بعض املؤسسات اإلدارية و مراقبة العمليات املالية 

 تمثل في الترقية داخل إدارة الخزينة ، و كذا توفير األموال عن طريق االشتراكات ، نيابة مديرية إدارة الخزينة و االستخدامات ، و دورها ي

 السندات الخاصة بصندوق الخزينة و سندات التجهيز .

داعات من إيو بالتالي نستخلص أهم وظائف الخزينة: كونها مؤسسة مالية للدولة ، إال أنها تحقق نشاط بنكي بأتم معنى الكلمة و تتمتع بمحفظة مكونة 

 دى الخزينة .  العديد من املمولين ، و يمثل هؤالء املمولين في هيئات مصالح و خواص عليهم بإيداع أموالهم بموجب القانون لدى املحاسبين العموميين ل

في شكل غير مادي ، و  ATCIيتم تقديم الصكوك ، الكمبيالة و السندات ألمر في نظام ( :  Les chèquesاملقاصة عن بعد بالنسبة للصكوك )  .1

ة ممثل تقني يفترض من املشارك املقدم أن يحوز مسبقا على أدوات الدفع في شكلها الورقي و أنه تحقق في صحتها، في هذا النظام تمثل الخزينة العمومي

اشر في نظام املقاصة ، هذا النظام ال لهذا بنك الجزائر يؤمن لحساب الخزينة العمومية مستلمات الصكوك، تعتبر الخزينة العمومية هي مشارك غير مب

 دج   1000.000يقبل إال التحويالت للمبالغ األقل من 

 : 14لوالية مستغانم( عبر املراحل التالية   و يتم معالجة الشيكات بين الخزينة الوالئية و فرع بنك الجزائر ) دراسة حالة الخزينة الوالئية و بنك الجزائر 

يتم تحضير مسلمات الشيكات من طرف أمناء الخزينة في الئحة من ( :   ATCI"  تحت نظام )Aller compensation  ذهاب الى املقاصة:" -1-1

صك على األكثر ، و يكون إيداع مسلمات الشيكات ) الصكوك( مرتين في اليوم الى مقر بنك الجزائر ، كما يقوم بنك الجزائر  25ثالثة نسخ تحتوي 

وضع تقرير عن عملية املقاصة من طرف بنك الجزائر و تسليمه الى الخزينة ( و إرسالها إلى املقاصة مع SCANبتسجيل الشيكات املستلمة بعد فحصها ) 

 من أجل تسويته محاسبيا .

كتابة تقرير مفصل من طرف بنك الجزائر عن العمليات املالية (:   ATCI"  تحت نظام )Retour  compensationرجوع من املقاصة:" -1-2

ة و الخلفية ) املستقبلية في املقاصة ) الشيكات املسحوبة من زبائن الخزينة ( يسلم الى أمناء الخزينة، مرفقا بقائمة صور الشيكات من الجهة األمامي

JPEG  " مصحوبة بالعمليات املالية مسجلة في قرص مضغوط )CD ROM ."  على أساس التقرير املفصل و مالحظة صور الشيكات ) الصكوك(، أمناء

ة         الخزينة يركزون على خروج العمليات و يحررون الئحة الصكوك املرفوضة، في حين يتطرق بنك الجزائر لتسجيل مرفوضات الشيكات لحساب الخزين

 الشكل التالي : حسب   ) استقبال املرفوضات البنكية من املسلمات الذاهبة (.
 (  ATCI: طريقة مسلمات الذهاب ) نظام  (1)شكل 
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 . 92املصدر : نفس املرجع، ص 

 هذا الشكل يوضح لنا مراحل و خطوات مسلمات الذهاب بين البنك و خزينة الوالية على النحو التالي :      

: خزينة الوالية عليها توجيه مراقبة مضمونة للشيكات من حيث : ـ حضور اإلمضاء ــ التاريخ ــ الجهة الخلفية للصك ــ صك كامل ، و  ـ تحضير املسلمات1

 25توي يجب احتواء كل صك ) شيك( على اسم خزينة الوالية ) مختوم مدفوع لفائدة خزينة الوالية( ، ملء الئحة املسلمات من ثالث نسخ املسلمة تح

 ك طبيعي أو قانوني على األكثر ، أما بالنسبة للشيكات غير الطبيعية أو غير عادية تستمر في املعالجة في غرفة املقاصة اليدوية .  ص

صباحا و الشخصية التي تقدم أو تودع هذه املسلمات الى بنك الجزائر يجب أن تكون دائنة ، املسلمات تودع مرتين في اليوم إيداع إيداع املسلمات : .  2

 ( لكي تعالج املسلمات ببنك الجزائر و في نفس اليوم .15:30إيداع مساءا بعد الساعة الثالثة و النصف ) 

فحص مطابقة األصل لالئحة بحضور وكيل الخزينة الدائن كالتالي : مطابقة األصل لعدد و مجموع مبلغ الشيكات دليل استقبال املسلمات :  . 3

الالئحة ، مراقبة مبدأ الفصل بين لوائح مسلمات الصكوك ) الجباية و األموال الخاصة( ، مراقبة نوع الشيك ، مراقبة حضور املسلمة و املصرح بها في 

"RIB " Relevé d’ Identité  Bancaire  . للخزينة املوجودة في الئحة املسلمات ، مراقبة خلفيات الصكوك 

 دا، تدون املالحظة في الئحة املسلمات لقرار الرفض، السبب، التاريخ و الساعة، إمضاء رفض املسلمات في خزينة الوالية التي لم تراقب جي

 بنك الجزائر، كما يحتفظ بنك الجزائر بنسخة من الالئحة .

  بنسختين من قبول املسلمات إذا كانت صحيحة ، متماثلة مع الالئحة ) التاريخ و الساعة( تسلم نسخة الى الخزينة ، مع احتفاظ بنك الجزائر

 الالئحة .

"  لتاريخ تعديل J+1سا ليوم املوالي " 11:00حتى الساعة  "Jسا لهذا اليوم " 15:30املسلمات تكون مكتوبة للحساب من الساعة ــ تسجيل املسلمات : 4

"J+3 . " 

تصوير الشيكات، تسجيل املبالغ عبر قراءة الصور، " برنامج االستعمال،  كتابة العدد و املجموع املسجل في الئحة الصكوك،   Logicielيكون مرقم "

 " غير مقروءة بواسطة آلة مرئية ، و ال يجب تغيير املعطيات . OCRBتسجيل معطيات "

ابلة مراقبة عدد و مجموع مبالغ الشيكات املسلمة مع عدد و مجموع املبالغ املقروءة بالتطبيق، طبع الئحة املسلمات عندما تكون كل الشيكات ق

و هو شريط بصري يتعرف على الكتابات الرقمية ( يرفض من  OCRBسجيل، في حالة ما إذا كان صك غير قابل للتسجيل و غير مصحح )خط للت

 ضمن مسلمات الخزينة .

  طبع حافظة املسلمات و مراقبة الطبع من طرف شخص أخر أي مراقبة الئحة الخزينة مع الئحةLogiciel  على و تصحيح األخطاء املصادقة

املسلمات الصحيحة و إعادة املسلمات املرفوضة للخزينة مرفقة بالئحة املسلمات مع سبب الرفض ، كما على العون املركزي االستعانة 

 بحساب املسلمات على مركز الترقيم ترسل بثالثة مسلمات مسلمة برمز الصكوك منها :

  دج ( ملف بدون صورة . 50.000) صكوك أقل من  30الرمز 

 دج ( مرفقة بصورة الصك . 200.000دج و  50.000) صكوك ما بين  031 الرمز 

  دج ( مرفقة بالصورة . 20.000) صكوك اكبر من  032الرمز 
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مين الخزينة عند زيارته املوالية، الشيكات تكون مصحوبة بنسخة من الالئحة تحرير الشيكات لكل املسلمات الصحيحة أل تحرير شيكات الخزينة:  . 5

 تستقبل الخزينة الشيكات ) التاريخ و الساعة ( ، احتفاظ بنك الجزائر بنسخة من الالئحة و ترتيبها عدديا .عندما 

الخزينة تقوم بتصحيح املسلمات الخاطئة و املعادة من بنك الجزائر و التي تكون مصحوبة بسبب الرفض ، التصحيح يكون من ـ تصحيح املسلمات:  6

 الجزائر إذا كان ممكن ، و يعاد تقديمها سريعا عندما تكون املسلمة مودعة .نفس املكان و في مقر بنك 

 200.000عند استقبال الشيكات الخزينة ترسل الشيكات الى بنك الساحب مع األولوية للشيكات التي مبلغها أكبر من إرسال الشيكات الى البنك: ـ  7

 دج .

سا( يتم نشر املعلومات املحصل عليها من ذهاب املقاصة ، هذه الحاالت ترتب  13:00ساعة الواحدة من ال ابتداءبعد حصة املقاصة ) نشر التقرير :  .8

،  RIO (Référence Interbancaire de l’Opération)للساحب،  RIBللمستفيد،  RIBمن طرف بنك الساحب و تعاد لكل عملية : رقم الصك، 

 تاريخ الكتابة، تاريخ التعديل، املجموع . هذه التقارير تسلم ألمناء الخزينة من أجل املحاسبة . 

 (  ATCI: طريقة مسلمات الرجوع ) نظام  (2)الشكل 

 

 

 . 97: نفس املرجع، ص املصدر 

من الساعة الواحدة مساءا و بعد حصة املقاصة، الجهاز املركزي يستقبل صور  ابتداء:  CD ROMـ تسجيل الصور داخل القرص املضغوط  1

" ، و لكل صك صورتين األمامية و الخلفية ، و كل قائمة تحتوي على رقم الصك، رمز البنك، رمز الوكالة و رقم حساب  J PEGالشيكات ) الصور ( " 

 ( . D: / ROOT – ST/AGENCE/BASE/Imageبمركز الرقمية ) الساحب ، هذه القوائم الخاصة بالصكوك مسجلة في فهرس خاص 

 دج . 50.000مالحظة : الصور املرسلة الخاصة بالصكوك يكون مبلغها أكبر أو يساوي 

من الساعة الواحدة مساءا، بعد حصة املقاصة يستقبل الجهاز املركزي القوائم املعادة في  ابتداء:   CD ROMـ تسجيل العمليات املعادة في  2

 الخاص بالصور .  CDو يرجعها ألمين الخزينة في زيارته املسائية في نفس الوقت مع   CD ROMاملقاصة ، و على املستغل تسجيلها في قرص مضغوط 
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عون الخزينة يقوم بتحميل قوائم الصور و املسلمات املعادة داخل حاسوبه من القرص تحميل الصور و املسلمات املعادة في جهاز الكمبيوتر : ـ  3

 .  PDS، و مالحظة املسلمات املعادة بواسطة  CD ROMاملضغوط 

 لية معادة يتوجب عليه مراقبة ما يلي :عون الخزينة طبقا للقوانين املتبعة بين البنوك لكل عمـ خروج الشيكات :    4

، مالئمة رقم الصك لصاحب الحساب، غياب املعارضة على الحساب ، احترام أجال تقديم تسجيالت   RIBغياب معارضة الصكوك، مطابقة مواصفة 

 صور الصكوك ، احترام سند الصكوك ، املئونة . 

  املرفوضة ألسباب معروفة في إطار العالقة بين البنوك و ذلك قبل تاريخ التسوية .أيام للشيكات  3بعد املراقبة تقوم في مدة أقصاها 

  تمأل الئحة املرفوضات البنكية ) وثيقة مطبوعة من بنك الجزائر ( هذه الحافظة توضع لكل صك ، رقم الصك وRIB  ، للمسحوب عليه

 يز ما بين البنوك .املبلغ ، تاريخ تعديل العمليات االبتدائية و سبب الرفض تبعا للترم

 . تنقل الى بنك الجزائر الئحة الرفض قبل الساعة التاسعة بيوم التسوية لهذه العمليات 

عند استقبال بنك الجزائر الئحة املرفوضات يركز  على تاريخ و ساعة استقبال الالئحة، و يتم تسجيل املرفوضات ـ تسجيل املرفوضات البنكية:  5

 وفق املراحل التالية: APPROVEبمعدل مقياس 

 تمر بالخطوات التالية :     املرحلة األولى :

 . كتابة املرفوضات 

 . البحث عن العملية املرفوضة في عمود البيان املحيط بكتابة اختيار املقرر 

  103خزن االختيارات و تثبيت الصور املعادة في القائمة تحت رمز . 

   يق رقم الصك املقرر يبحث عن العمليات املرفوضة عن طرRIB  )للمسحوب عليه املبلغ مع ضغط مرتين على العملية  ) العملية املرفوضة

 تصبح زرقاء .

 . تطلب الخزينة رمز و سبب الرفض لكل عملية مرفوضة في البيان املوجود 

  يضاف مربع أصفر على اليسار . 108خزن االختيار " للعمليات املعادة املرفوضة " تحت رمز 

  . الضغط على خانة " تثبيت " الصك يختفي من القائمة 

 هذه العمليات موضحة في النظام الخاص باملرفوضات .

نسخ هذه العمليات في حالة الوساطة و الرفض املؤكد ، و يتم التحقق في العمليات املرفوضة بتقرير مع الئحة الخزينة العمومية املرحلة الثانية : 

 " املسحوب عليه و املبلغ . RIBخصوصا بالنسبة لرقم " 

 املرحلة الثالثة : 

 . تعديل املرفوضات في حالة إيجاد خطأ 

  108نشر تلقائي للعمليات املقررة الرفض من طرف املقرر  رقم . 

  تمر للدفع . للعملية ترجع للدفع و تلغى عملية الرفض للمقرر ، و ينتج عنه العملية 107إذا كان القرار غير الرفض ، اختيار املقرر رقم 

 . إذا كان القرار رفض املرفوضات تذهب تلقائيا الى الرفض 

  كل الصكوك التي لم ترفض تسدد في اليوم J+3  . للمستفيد 

" يتم اختيار قائمة العمليات املرفوضة ، و اختيار  REFORTبنك الجزائر بوسيلة مقياس "ـ نشر تقرير املرفوضات الذاهبة ) من طرف الخزينة ( :  6

على  قائمة العمليات ما بين البنوك ذهاب ، تنشر حالة ملخصة للمرفوضات املسجلة من طرف بنك املعاد ، املرفوضات توضع في القائمة عند ملؤها

 املقاصة .

صحيحة و مقبولة  ـ املسؤول عن املقاصة على مستوى بنك الجزائر يتحقق باملقارنة مع الئحة املرفوضات املرسلة من الخزينة بان املرفوضات أصبحت

 للمقاصة .

 ـ تقرير املرفوضات البنكية تنقل الى الخزينة كتبرير لتسجيل املرفوضات املطلوبة .   7

 ( : Les  VIREMENT املقاصة  بالنسبة للتحويالت )  .2

ائر يؤمن بنك الجزائر هو مشارك مباشر في نظام املقاصة للدفع بالكتلة ، و هو يمثل تقنيا الخزينة العمومية في هذا النظام ، لهذا فان بنك الجز      

 ARTS    (Algérie Real Timeدج يطبق عليها نظام   1000.000لحساب الخزينة العمومية في سير التحويالت ما بين البنوك ملبالغ أكبر أو يساوي 

System  : و توضع القواعد املتفق عليها بين البنوك أربعة أنواع من التحويالت و تشمل كل من ، ) 

 . ) تحويالت خدمات الزبائن ) العمالء 
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 . التحويالت من بنك الى بنك 

 . تحويالت التنظيم 

 . تحويالت الواردة من الخارج 

 هناك تحويالت ترفض لسببين هما : 

  ( . 007املشتركة لكل وسائل الدفع ) املئونة غير كافية رمز األسباب 

  زبون غير موجود ( . 102عدم تناسق بين رقم الحساب و تسمية املستفيد ( و ) رمز  101سبب خاص للتحويالت النظامية ) رمز 

يمكنهم من تسجيل  LOGICIELأمناء خزينة الوالية مجهزين ببرنامج (  :   ARTS"  تحت نظام )Aller compensationذهاب الى املقاصة :"  ـ   1

" و يرسل الى مقر بنك الجزائر ، و بنك الجزائر بدوره يؤمن تحويل العمليات لنظام   CD ROMالتحويالت ، هذه العمليات تسجل في قرص مضغوط " 

 املقاصة عن بعد .

 ( CPIالتحويالت املرسلة من الخزينة و املستقبلة من طرف ) (  :   ARTSتحت نظام )"  Retour  compensationــ رجوع من املقاصة :"  2

Centre Près Compensation Interbancaire( تنقل في قرص مضغوط ،CD ROM . الى الخزينة الوالئية ) 

 املركب من طرف بنك الجزائر في الخزينة . LOGICIELاملعطيات الواردة تالحظ عبر برنامج 

 : ARTS املبادئ الكبرى لنظامـ  3

  : املعطيات املتعلقة بالتحويالت تكتب و تنسخ على القرص املضغوط كتابة التحويالتCD ROM    أما املعطيات املكتوبة تتغير حسب ،

 العنوان .للمستفيد  ــ املبلغ  ــ غرض التحويل ــ   RIBلألمر ) زبون الخزينة(     RIBطبيعة التحويالت وهي أساسا :    ــ 

 يقوم بمراقبة الشكل كما يلي : LOGICIELأما بالنسبة لبرنامج 

( ــ مطابقة رمز وكالة الخزينة ــ صحة رمز الرفض فيما يخص التحويالت 008ــ مجال إجباري ــ مطابقة الرموز البنوك املستفيدة  ــ رمز بنك األمر ) 

 املوالي .  J+1تجرى في املقاصة يوم   Jالتحويالت الواردة من الخارج ـــ املعطيات املسجلة في اليوم النظامية ــ صحة رمز العملة الصعبة بالنسبة ملصاريف 

  :عند االنتهاء من كتابة الحصة تنشر قائمة الحصص بعد إكمال امللحق ، إذا كانت املعطيات صحيحة الحصة تصبح نشر الئحة الحصص

( ، و في نفس الوقت تنقل القائمة الى مقر CDاملوكلين و يقوم باملراقبة بعد التحصيل )صحيحة ، هذه القائمة توقع من طرف األشخاص 

 ( الذي يحتوي على الحصص .CDبنك الجزائر مع ) 

  ( التحميل في قرص مضغوطCD :) ( الحصص املتممة تبقى تلقائية في الفهرسout في يوم الكتابة ، و في نهاية اليوم كل الحصص املنشأة )

، هذه العمليات تنقل الى مقر بنك الجزائر مرفقة بالقوائم قبل الساعة الرابعة مساءا لتكون جاهزة CD( تحمل في  outس ) في الفهر 

 للمقاصة في اليوم املوالي قبل الساعة التاسعة صباحا.

  ،تاريخ التسوية يطبق على بصفة خاصة كتابة يوم السبت يجب أن تنقل الى مقر بنك الجزائر صباح يوم األحد قبل الساعة التاسعة

 التحويالت و تقيم يوم املقاصة .

  : بنك الجزائر يحمل إكمال املعطياتCD  املرسل من الخزينة قبل الساعة التاسعة صباحا، يتم التحقيق فيه من طرف بنك الجزائر و

 يكون أساسا على املبلغ اإلجمالي لكل حصة. 

 ح تكون على القائمة املرسلة من الخزينة و تسلم في الزيارة الالحقة للعون املكلف.في حالة تناقص ما بين القائمين فإشارة التصحي

  : الحصص غير املرفوضة تكون صحيحة و ترسل لنظام املقاصة قبل الساعة التاسعة .تحويل الحصص الصحيحة 

  تحميلCRA   وCRL  : لكل حصة:عندما يستقبل نظام املقاصة حصص العمليات ، تعاد الى العون املركزي 

 CRL   (Compte Rendu Lot  . لتأمين التكلفة الكلية أو الجزئية للحصة ) 

CRA  (Compte Rendu Aller  . لتأكيد حساب العمليات من طرف النظام و تاريخ التسوية املطبق ) 

 سا . 12خزينة الوالية إبتداءا من الساعة و مطبوعة في قائمة موقعة من طرف املسؤول و ترسل الى  CDتكون محملة في  CRLو   CRAكل من       

 

 

 

 



 جلويل سهام، منصور الشريفة                                                                                       املعامالت املالية االلكرتونية بني البنوك املصرفية )دراسة حالة اجلزائر( 

Global Journal of Economics and Business– Vol. 5, No. 3, 2018 
386 

 

 (: طريقة مسلمات الرجوع3شكل) 

 

 

 104املصدر : نفس املرجع، ص 

 ـ مسلمات الرجوع :  4

  التحميل فيCD ROM  : ، املسلمات الراجعة للتحويالت ) دائن لحساب الخزينة ( تصل الى املقر املركزي لبنك الجزائر بعد حصة التبادل

 املسلمات تنقل أليا الى مقرات الوالية . (J) 10الساعة أما بعد 

  املقرات الوالئية تسجل فيCD  صباحا ، يوضع  11املعطيات املتعلقة باملسلمات ) رجوع( كل يوم على الساعةCD  عند أمناء الخزينة مرفقة

 .  CRLو   CRAفي نفس الوقت مع مسلمات  12بقائمة على الساعة 

  : اء الخزينة يستكملون تلقائيا كل معطيات أمنإكمال املعطياتCD  . ) زر تحميل ( 

  : أمناء الخزينة يالحظون التحويالت مفصل و يقومون بمراقبة صحة البيانات البنكية للمستفيد .مالحظة و مراقبة التحويالت 

(  يقدم في  Référence Interbancaire de l’Opération)  RIOفي حالة اكتساب مستحيلة ألي تحويله ، يجب القيام بتحويل التعديل يتطلب      

 تفصيل العملية .

يراقب إذا كان   logicielأمناء الخزينة يستطيعون تسوية التحويالت املعدلة اآلتية من البنوك األخرى و املتعلقة بمسلمات الذهاب ، في هذه الحالة 

معطيات العملية األولية ، أمناء الخزينة يتوجب عليهم إجراء تحويالت جديدة تتوافق من ( و ينشر RIOالتعديل يوافق التحويالت املرسلة ) مراقبة 

 املعطيات البنكية الصحيحة .

  : كتابة حصص التحويالت املعدلة 

  كتابةRIO  . للعملية قبل عرض التحويالت املعدلة أيضا سبب التعديل 

  عملية لكل حصة ( . 999التحويالت املعدلة تكون جزء من نفس الحصة ) على األكثر 

 . التحويالت املعدلة تتبع نفس مبادئ طريقة املسلمات ذهاب التحويالت 

 مالحظة:

ساعة، و إال فرضت عليه ما  24في حالة ما إذا كان رصيد البنك مدين فإنه ملزم عليه أن يغطي عجزه ، ذلك باسترجاع القيمة املدينة لبنك الجزائر قبل 

 من القيمة املدينة ، تدفع لصالح بنك الجزائر .  %19دين" و هي بمقدار يسمى " فائدة الرصيد امل
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 الخاتمة:
نكي و املقاصة االلكترونية ما هي إال نسخة إلكترونية للمقاصة التقليدية، و تعد من املشاريع التي تمكن من قياس درجة التطور في القطاع الب     

 التنمية االقتصادية للبالد .  

لبنوك، تصدر و تستقبل البنوك و الخزينة يوميا وسائل الدفع من شيكات و عمليات تحويالت، و هذا ما يؤدي الى ترتيب حقوق و التزامات بين هذه ا     

عامالت ملا و لكن ال يتم تصفيتها عن طريق استعمال تسديد نقدي ملا لهذه الطريقة من مخاطر و تكاليف ، تستعمل البنوك من أجل تسوية هذه امل

ت ليوم واحد و يسمى بعمليات املقاصة ، و تتم العملية كما تم التطرق إليها في املبادئ الكبرى و الخاصة بعمليات املقاصة بالنسبة للشيكات و التحويال 

هذه العمليات، مقاصة الشيكات أو املتعلقة بالخزينة العمومية الجزائرية فرع والية مستغانم، حيث كل عملية أو وضعية يومية بالنسبة لكل عملية من 

ئي مقاصة التحويالت " باستخراج الرصيد و املحسوب على أساس الفرق بين ما تم دفعه و ما تم تحصيله، و مجموع األرصدة يعطينا الرصيد النها

 للمقاصة . 

ولة النقدية في حالة العجز، فقد تطورت املعامالت املحققة أما بالنسبة لسندات الخزينة التي تقدمها هذه األخيرة للبنك املركزي للحصول على السي      

ية بين بنك الجزائر حاليا و الخزينة العمومية حيث أصبحت اآلن تقوم بعدة إجراءات من أجل الحصول على هذه السيولة، فتقوم الخزينة العموم

الذي بدورها تقدمه للخزينة  ACCTفتقوم هذه األخيرة باالتصال ببنك الجزائر بالجزائر العاصمة الذي يقوم بإعطائها رقم الدليل  ACCTباتصال بـــ 

 العمومية فتقوم هذه األخيرة بتقديمه الى بنك الجزائر املحلي فيقوم بتقديم لها السيولة املطلوبة .

ى دراستها في الجانب التطبيقي ، و هذا راجع الى أن العمليات التي تمر عليها األوراق املالية مثل العمليات التي أما بالنسبة لألوراق املالية لم نتطرق ال     

 تمر عليها التحويالت ، فلهذا اكتفينا بدراسة التحويالت فقط، و أن األوراق املالية مثلها مثل التحويالت .

 املراجع: 
البنوك التجارية و تحديات التجارة االلكترونية ، مذكرة لنيل شهادة ماجستير علوم اقتصادية ، تخصص بنوك و تأمينات ـ  (2007-2006،)إيمان .العاني .1

 . 231جامعة منتوري قسنطينة ، الجزائر، ص 

 . 169 - 168ـ ص 06( العوامل املؤثرة في التسويق و التجارة االلكترونية ـ مجلة االقتصاد و املجتمع ـ العدد 2010)  ،أحمد عبد هللا .العوض ي .2

 .  75البنوك ـ ديوان املطبوعات الجامعية ـ الجزائر ـ ص  اقتصاد( محاضرات في 1992)  ،شاكر.القزويني  .3

 . 70ملصرفي ، ديوان املطبوعات الجامعية ـ الجزائر ـ ص ( تقنيات و سياسات التسيير ا2003) ،يعدل فريدة .بخار .4

 08ص،ـ بغداد العراق 25( معيقات تطبيق الصيرفة االلكترونية ـ مجلة العلوم االقتصادية الجامعية ـ العدد 2010)، نبيل .ذنون  .5

، مذكرة لنيل شهادة ماستر علوم اقتصادية تخصص مالية و فعالية تطبيق املقاصة االلكترونية في تنظيم العالقة بين البنوك  (2015-2014،)ليندة .زرداني .6

 . 33ص  ،بنوك جامعة العربي بن مهيدي ـ أم البواقي

 . 113( العمليات املصرفية الطرق املحاسبية الحديثة ـ الطبعة السابعة ، دار النشر و التوزيع ـ عمان ـ ص 2014)  ،خالد أمين .عبد هللا .7

املعامالت املالية بين البنك و الخزينة العمومية دراسة حالة الخزينة العمومية و بنك الجزائر لوالية مستغانم ـ مذكرة تخرج  (2007-2006، )شريفة.منصور  .8

 .107 - 90ص ،لنيل شهادة الليسانس في العلوم التجارية تخصص مالية جامعة مستغانم ـ الجزائر
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Abstract:       The issue of electronic transactions between banking banks addresses the situation of Algeria, shows us 

the great importance of banking systems, especially the financial transactions that distinguish them from other economic 

transactions, their effectiveness in keeping pace with the progress of development at the global level, and the role played 

by the Algerian government by adopting several Projects for the development and modernization of banking services to 

support economic finance, and its ability to achieve stability and economic balance. We also conducted an analytical 

study of financial transactions between banks in Algeria, from clearing, to remote clearing through the settlement Of 

electronic access to the results we have adopted in the end, to make suggestions and recommendations on this subject   
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 :امللخص
معوقات تطبيق مفهوم البلديات االلكترونية في فلسطين: دراسة حالة على محافظات نابلس، جنين، تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على 

 إلى التعرف على دور متغيرات الدراسة )املسمى الوظيفي، الخبرة، والدورات التدريبية( حيث سيتم تطوير االستب
ً
انة كأداة وطولكرم، كما تهدف أيضا

تم التأكد من صدقها ومعامل  ثباتها، حيث تجرى الدراسة على عينة  عشوائية طبقية ممثلة لعدد العاملين في لجمع البيانات من عينة الدراسة، وسي

حيث توصلت الدراسة الى ان أبرز املعوقات التي تواجه تطبيق البلدية االلكترونية تتمثل في   ( فردا.243بلديات كل من نابلس، وطولكرم  حيث ستبلغ  )

ملواطن املعوقات اإلدارية واملعوقات التشريعية، وقد اوصت الدراسة بضرورة تعزيز تطبيق البلدية االلكترونية، وأيضا الحفاظ على السرية بين ا

 والبلدية، وتعزيز العمل البلدي.

 البلدية، البلدية االلكترونية، املعوقات التشريعية، املعوقات اإلدارية.  ات املفتاحية:الكلم

 قدمة: امل

ل شهد النصف الثاني من القرن العشرين ظهور اهم االختراعات البشرية على االطالق وهو الحاسب اآللي، وقد انتشر هذا االختراع في جميع دو 

تعاملها مع الحاسب اآللي إلى أن ظهرت شبكة االنترنت العالية وأخذت تتسم مالمح أهميتها، بحيث أصبح العالم، ولكن الدول بقيت متواضعة في 

 الحاسب اآللي واالنترنت أدوات ال يمكن االستغناء عنها للمواطن والدولة على حد السواء.

التطور الهائل واملتسارع الذي يشهده قطاع تكنولوجيا االتصاالت لقد كان لزاما على الحكومات في العالم التفكير في مواكبة التطور لالستفادة من 

ات من تقديم وتقنية املعلومات في القرن املاض ي. وكانت هذه املواكبة تتمثل في ظهور ما يعرف باسم البلديات االلكترونية، ويعني انتقال عمل البلدي

 شكل االلكتروني عبر االنترنت.الخدمات العامة واملعامالت من شكلها الروتيني التقليدي إلى ال

بان تعريف البلدية االلكترونية يشابه الى حد كبير التعريف الخاص بالحكومة  ) Shahnavazi, M. I., & Shahnavazi, Y. 2012 (ويرى 

امل من الحكومة االلكترونية، كما انها االلكترونية، اال ان البلديات االلكترونية تتميز بكونها اقرب الى املواطن من الحكومة، وأيضا تعتبر اسهل في التع

 ى.تسهم في زيادة اإلنتاجية وتحسين األداء، كما انها تعتمد على درجة الجهوزية االلكترونية، والتخطيط املحلي وغيرها من املدخالت األخر 

ير املناخ املشجع تجاه املواطن، باإلضافة وتهدف البلديات االلكترونية إلى تقديم الخدمات بشكل أفضل وأسرع وأيسر ملواطنيها، وتساعد في توف

فير املال إلى توفير معلومات دقيقه ومحدة بشكل مستمر بحيث تساعد في التخطيط، وبالتالي رفع كفاءة الجهاز اإلداري  واملوظفين في البلديات، وتو 

 .( Ghavamifar,2008, et alوالوقت، ودمج البلديات بالنظام العالمي الجديد)
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البلدية ، بمعنى أن الخدمات التي تقدمها  –لديات االلكترونية حول العالم ضمن الجهات التي تستخدمها، فمثال هناك نموذج البلدية وتتنوع الب

 املواطن، ويقصد بها توافر الترابط –البلديات االلكترونية هي خدمات داخلية ، بحيث تربط الجهات داخل البلدية نفسها، وأيضا هناك نموذج البلدية 

 بين البلديات االلكترونية واملواطن بشكل مباشر، والنموذج األخير يتمثل في تركيز البلديات االلكترونية.

من الفساد، واستغالل  ابتداءاإلداري  باإلصالحفالبلديات االلكترونية تعتبر أداة حديثة وفعالة في معالجة الكثير من املشاكل والقضايا التي تتعلق 

انجاز املهمات بسرعة ودقة، ولكن في املقابل تحتاج عملية تفعيل البلديات االلكترونية إلى جهد ومتطلبات تشمل التشريعات املنصب، وتساعد في 

(وعليه فإن الدراسة الحالية Alshawi , 2007  والقوانين الداعمة لها، وأيضا البنية التحتية الالزمة، والتدريب والتأهيل من قبل العاملين في الحكومة)

 تسعى إلى التعرف على معوقات تطبيق مفهوم البلديات االلكترونية في فلسطين: دراسة حالة على محافظات نابلس، جنين، وطولكرم.

 مشكلة الدراسة:
، فلم  ال يمكن االستغناء عن الوسائل الحديثة والتقنيات التي وفرتها تقنيات االتصال الحديثة في تسهيل مهمة الفرد وقطاعات الدولة املختلفة

ملجتمع، تعد البلديات االلكترونية كمفهوم وفكرة مقتصرة على دولة بعينها وإّنما توسعت لتشمل دوال أخرى، وكمظهر من مظاهر التقدم والرقي في ا

ظهر على سبيل املثال مؤشر وأيضا كأداة فعالة بيد البلدية العامة او اإلدارات املحلية واملواطن على االستفادة من املعلومات التي تقدمها عن نفسها، ف

ة الفرد الجاهزية االلكترونية، والذي يعطي مؤشرات عن استخدام االنترنت والويب، والبنية التحتية لالتصاالت، والعنصر البشري الذي يتعلق بقدر 

ري غير قابل للتطبيق العملي، وعليه فإن على االستفادة من تكنولوجيا املعلومات، ولكّن مفهوم البلديات االلكترونية قد يبدو للبعض بأنه مفهوم نظ

 .هذه الدراسة تسعى إلى توضيح هذا معوقات تطبيق مفهوم البلديات االلكترونية في فلسطين: دراسة حالة على محافظات نابلس، جنين، وطولكرم

 اسئلة البحث:
 وتسعى الدراسة إلى اإلجابة على األسئلة التالية:

  االلكترونية في فلسطين؟ما مدى تطبيق مفهوم البلديات 

 ما متطلبات تطبيق مفهوم البلديات االلكترونية في فلسطين؟ 

 ما معوقات تطبيق مفهوم البلديات االلكترونية في فلسطين؟ 

 ما مزايا وسلبيات تطبيق البلديات االلكترونية في فلسطين؟ 

 فرضيات الدراسة:

 تسعى الدراسة الى فحص الفرضيات التالية:

  ( في معوقات تطبيق مفهوم البلديات االلكترونية في فلسطين: دراسة حالة على 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )ال توجد فروق

 محافظات نابلس، جنين، وطولكرم تعزى ملتغير املسمى الوظيفي.

 ( في معوقات تطبيق مفهوم البلديات 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) االلكترونية في فلسطين: دراسة حالة على

 محافظات نابلس، جنين، وطولكرم تعزى ملتغير الخبرة.

 ( في معوقات تطبيق مفهوم البلديات االلكترونية في فلسطين: دراسة حالة على 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 دورات التدريبيةمحافظات نابلس، جنين، وطولكرم تعزى ملتغير وال

 همية البحث:أ

بين تنبع أهمية الدراسة النظرية الحالية من خالل كونها من الدراسات التي تهدف إلى التعرف على البلديات االلكترونية ودورها في التقريب 

تنبع وكما   .وم البلديات االلكترونيةاملواطن ومؤسسات الحكم املحلي مثل البلديات واملجالس املحلية واملجالس املشتركة في فلسطين من خالل مفه

 أهمية الدراسة من خالل توفر القدرة على الوصول إلى مجموعة من التوصيات والنتائج التي يمكن أن تفيد العاملين في مجال البلديات.

بيق مثل يرى الباحث أن أهمية الدراسة تنبع من خالل افادتها ملؤسسات الدولة الخاصة من حيث قياس مستوى ادائها، واملعوقات التي يمكن تواجه تط

ات هذا املفهوم، كما ويرى الباحث أن أهمية الدراسة قد تفيد صانعي القرار في فلسطين من حيث التعرف بأهمية معوقات تطبيق مفهوم البلدي

البلديات بأنهم مراقبين  مسؤولوااللكترونية ، والتي تعّد وسيلة من وسائل مكافحة الفساد وتحسين عملية اإلصالح اإلداري والخدماتي فعندما يعرف 

 العامة.  النفقاتمن قبل الجمهور وأنهم ملتزمين في نشر سجالت العمل حول أدائهم فإنهم سيكونون على درجة أقل من استغالل 
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 طار النظري والدراسات السابقةاال 

 متطلبات البلدية االلكترونية

طاعات تحتاج البلدية االلكترونية إلى توافر عدة متطلبات حتى يمكن تطبيقها، وباألخص في الدول النامية. وال ترتبط هذه املتطلبات ببنية الق

التشريعية في مجال تبادل املعلومات في البلدية االلكترونية، والتقدم في بنية العامة لتشمل اإلطار املؤسس ي والتنظيمي املنظم للعمل، والبنية 

 البنية الثقافية التي تساعد على تقبل املجتمع واألشخاص لفكرة تبادل املعلومات في البلدية االلكتروني
ً
 ة في مجملها.تكنولوجيا املعلومات، وأخيرا

 التقدم في مجال بنية تكنولوجيا املعلومات

الفنية  لق هذه املتطلبات بحالة البنية التقنية املوجودة، وكيفية تطويرها واستثمار املوجود منها في مجال البلدية االلكترونية.  فاملتطلباتوتتع

ناعسة مل في اجهزة الحاسب االلي، وشبكات االتصال الداخلية والخارجية، وانظمة دفعه الكترونية)املثتشكل جوهر البلدية االلكترونية، وهي تت

 (.2004واحمد، 

 البنية التشريعية املنظمة البلدية االلكترونية

التصاالت وهي التي تتمثل في االنتقال من البيئة املعنوية كشكل من أشكال اإلدارة الحديثة إلى التعامل ضمن بيئات افتراضية تعتمد على تقنيات ا

ر على استيعابها وبيان شكلها القانوني، ومن هذه التشريعات مثال تلك التي تتعلق بالدفع ونظم املعلومات، وهذه املفاهيم تحتاج إلى تكييف تشريعي قاد

ويمكن  (  .Shahnavazi, M. I., & Shahnavazi, Y. (2012)) االلكتروني، والعقد االلكتروني، والتوقيع االلكتروني، ووسائل االثبات االلكترونية

نظيم البلدية االلكترونية فوجود نظام قانوني متكامل للمعامالت اإللكترونية على الصعيدين الدولي والوطني تحديد أهم املتطلبات القانونية الالزمة لت

تشريعات  يتكاتف مع جهود الدول الحثيثة في توفير اإلمكانيات املادية والفنية لشركات السياحة للعمل على تفعيل نمط البلدية االلكترونية. وجود

 (.43، ص2001سسات والوكاالت في القطاع العام تتواءم مع األشكال املستحدثة التي فرضتها الحكومة)الكافي،ولوائح منظمة لعمل املؤ 

 توافر العنصر البشري 

وجود بيئة ثقافية مهيئة ملثل  –شأنها شأن جهود تطبيق البلدية االلكترونية  –من الضروري لتطبيق البلدية االلكترونية واملعامالت املرتبطة بها 

 في برامح البلدية االلكترونية إلحاق الضرر بالهيئات الحكومية والخاصة التي يقاوم فيها امل هذا
ً
وظفين النوع من التعامالت. فمن شأن السير قدما

لبيروقراطية الحاليين نظم العمل الجديدة والخدمات املقدمة كنتيجة لعدم إملامهم باملهارات الالزمة لسوق العمل أو بسبب اإلجراءات الروتينية وا

 سيادية على من حولهم
ً
جديدة لهؤالء  استراتيجيةوهذا ما يدفع إلى ضرورة بناء  (Moon,  (2002املعوقة التي يلعب فيها موظفو الخدمة العامة أدورا

مات في البلدية الوسطاء التقليدين تؤهلهم للحاق بالبلدية االلكترونية  من خالل البرامج التدريبية التي تهدف للتوعية بأهمية الوعي   لتبادل املعلو 

 (.2004االلكترونية وارتباط البلدية االلكترونية بها، وتزويدهم باملهارات الالزمة لذلك)املناعسة واحمد، 

  احل التحول الى البلدية االلكترونيةمر 

إلداري ذاته ومن املراحل األساسية التي تقسم عملية التحول إلى البلدية االلكترونية مرحلة اإلصالح اإلداري، والتي تتمثل في إصالح هيكل الجهاز ا

يات وتنفيذ مهام محددة، فاإلصالح اإلداري الحقيقي من حيث الحجم واألعباء وأيضا الهيكل الوظيفي داخل الجهاز اإلداري من خالل العمل على آل

إلدارة العليا وهي الذي تحتاج اليه البلدية االلكترونية يتمثل في  القضاء على البيروقراطية، وإزالة الترهل الحكومي، باإلضافة إلى وجود القناعة لدى ا

وتمر البلدية االلكترونية في تطورها بمراحل أخرى تتمثل في بناء البنية التحتية، التي  اإلدارة السياسية على أّن البلدية االلكترونية هي ضرورة ال بد منها.

الخصوصية، واملعوقات التي تتعلق بالبنية التحتية الالزمة للبلدية االلكترونية، لكل من يستخدم التطبيقات الحكومية،  مبادئتضمن وتكفل تحقيق 

مجيات تحقق هذا الهدف، أّما املرحلة الثانية الرئيسية والتي تشهد فيها حكومة الدولة االنتقال التدريجي وما يشمل هذه املرحلة من أجهزة ومعدات وبر 

أ فيها البلدية من الشكل التقليدي إلى الشكل اآللي وما تتطلبه هذه املرحلة من كوادر حكومية مدربة وتجهيزات كافية، أّما املرحلة الثالثة والتي تبد

، 2010على ايصال الخدمات بسهولة ويسير من خالل التعاون بين القطاعي العام والخاص وتوفير املعلومات الالزمة لهم)املبيضين،  االلكترونية العمل

 (.15ص

  املعوقات التي تتعلق بادراك اهمية البلدية االلكترونية

ترونية على اعلى املستويات، فقامت الدول املتقدمة باتباع الترويج الى املعوقات التي تتعلق بادراك اهمية البلدية االلك 1995لقد جرى في عام 

لدية برنامج البلدية االلكترونية ويعتمد على رغبة الحكومات على نضاق العالم في تخفيض تكاليف الخدمات املقدمة وتحسين مستواها حيث ان الب

 (:25، ص2012االلكترونية تحقق مزايا متعددة تتمثل في ما يلي)العبود، 

  االنجاز سرعة:  

يث ال فإنجاز املعامالت الكترونيا ال يستغرق الكثير من الوقت، بل هو موفر للوقت والتكلفة على الحكومة واملواطن، ويسرع من أداء املوظف بح

أو معرفته وايضا على املواطن الذي ال يظهر الى الوقوف في دور   .Lighthouses,(2007) يستغرقه وقتا في البحث والوصول الى املعلومة

 (.2010باملستلزمات أو الشروط املطلوبة منه )املبيضين، 
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النفقات فتميز األداء الحكومي في إطار البلدية االلكترونية يمثل سرعة الخدمة وتقديمها من نافذة واحدة وتوفير على املتلقي  الوقت والجهد  و 

يات الحاسب اآللي في أعمال املحاسبة والنماذج اإلدارية وتوحيد أسلوب العمل وأيضا دقة املعلومات املقدمة لطالبها من خالل االعتماد على تقن

 (.2004اإلداري وتحقيق العدالة واملساواة وسرعة انتشار املعلومة املقدمة)املناعسة واحمد، 

 

 زيادة االتقان وتخفيض التكاليف:  

ة مقارنة بتقديم الخدمة بشكل يدوي، فهو يسهم في تقليل عدد املوظفين وأيضا في تطبيق البلدية االلكترونية يجعل من الخدمة املقدمة أكثر دق

(كما أّنها تجعل عمل املوظف أكثر  Gupta, 2004,et alالحكوميين من أجر تقديم خدمات الدولة بشكل الكتروني عنه في حال تم تقيمها بشكل يدوي)

الخدمة إلى من يطلبها بالشكل األمثل. أّما من حيث التكاليف فإّن نظام البلدية دقة وأسهل وأيضا تسهل من مراقبة املوظف في عمله وكفالة أن تصل 

 االلكترونية يحتاج إلى الكثير من األموال في بدايته، ويحتاج إلى أموال كثيرة أيضا في  تشغيله.

 أّنه وبعد إتمام هذه امل
ّ
رحلة تكون التكلفة قليلة جدا مقارنة بالنظم التقليدية، وتنفق التكاليف على شراء األجهزة واملعدات والبرمجيات والتدريب، إال

 (.2010فهو يؤدي إلى تقليص عدد املوظفين، واختصار تكاليف اإلجراءات واملستلزمات سواء على املواطن أو الدولة)املبيضين، 

 تبسيط االجراءات والشفافية االدارية: 

ات الحكومية قد تنخفض بشكل كبير في تطبيق نظم البلدية االلكترونية، فعن طريق إن األمراض التي تتعلق بالنظم التقليدية في تقديم الخدم

الدولة،  البلدية االلكترونية يتم القضاء بشكل كبير على البيروقراطية ومكافحة الفساد وتقليل إهدار الوقت والجهد واملال سواء على املواطن أو

ن يقوم بعمله بشكل واضح ودقيق دون أن يلجأ إلى رؤساءه في العمل، أو تمييز أحد دون آخر فيمكن ملوظف الدولة من خالل البلدية االلكترونية أ

خرى، وتغيب أمراض األنظمة الحكومية التقليدية من رشوة وتالعب وسوء مع
ُ
املة بسبب منصبه، فهو ال يتصل بشكل مباشر باملواطن أو بأي مصلحة أ

 للمواطن

وتكامل عملها بشكل الكتروني بما يخدم املواطن وقطاعات األعمال املختلفة يسهم في بناء التفاعل  فالتفاعل االيجابي بين مؤسسات الدولة

مات له بالشكل االيجابي بين مؤسسات الدولة وتكاملها، وهو يخلق جو من الثقة بين املواطن والدولة على أّنها قادرة على تلبية احتياجاته وتقديم الخد

 .السريع واملناسب

  البلدية االلكترونية في فلسطينواقع 

 ويتناول هذا الفصل توضيح مدى دور البلدية االلكترونية في تعزيز معوقات تطبيق البلدية االلكترونية لدى املواطنين في فلسطين، من حيث

طبيق البلدية االلكترونية لدى املواطنين في تطور املفهوم فيها، وأيضا توضيح املجاالت التي يتم من خاللها دور البلدية االلكترونية في تعزيز معوقات ت

 للطريقة واإلجراءات التي اتبعتها البا
ً
حث  في تحديد فلسطين واملعوقات التي تحول دون تطبيق هذا املفهوم. باإلضافة إلى أّن هذا الفصل يتضمن وصفا

باتها، إضافة إلى وصف تصميم الدراسة والطرق اإلحصائية مجتمع الدراسة وعينتها، واستخدام أداة الدراسة، وخطوات التحقق من صدق األداة وث

 املتبعة في تحليل البيانات.

 :تطور مفهوم البلدية االلكترونية في فلسطين  

انطلقت بدايات البلدية االلكترونية الفلسطينية في ما سمي في ذلك الوقت بمركز الحاسوب الفلسطيني مع البدايات االولى لتأسيس السلطة 

لفلسطينية، ومن ثم تولت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات هذه املهمة وكانت أهم األهداف في مركز الحاسوب الحكومي أن يكون الوطنية ا

مصدرا رئيسيا للمعلومات، وهيئة استشارية في مجال االتصاالت وأيضا تقديم الخدمات لكافة املؤسسات الفلسطينية وتصميم وتنفيذ الشبكة 

 .(12، ص2005تي تربط املؤسسات الفلسطينية بشبكة املعلومات الوطنية والعاملية)شبلي، الحكومية ال

والتي كانت رؤيتها متلخصة في توفير الخدمات  2002ومن ثم تبلورت فكرة مشروع االستراتيجية الوطنية للحكومة االلكترونية الفلسطينية في عام 

لكترونية بإطار شامل ومتكامل من األنظمة والقوانين والتشريعات  مع ضمان عدم اللمس بحقوق الحكومية الفلسطينية للجميع من خالل البلدية اال

 على خصوصياتهم وكرامتهم الشخصية. االعتداءوحريات االخرين او 

 أّنها تعتبر
ّ
تقدمة إلكترونيا، بالنسبة لَعدد السكان رغم أّن فلسطين بلد محتلة من قبل اسرائيل، إال

ُ
وامتالكهم أجهزة الَحاسوب  من الُبلدان امل

َيحدث في أمريكا واالتصاالت ، بحكم االحتالل اإلسرائيلي ، حيث أن " الدولة العبرية " متقدمة إلكترونيا فهي إحدى الواليات األمريكية القابضة ، فما 

 االتصالفي زمٍن عصري تقني، فرضت فيه وسائل  ،(2006من تطور واختراعات في عالم االتصاالت واإللكترونيات يتنقل مباشرة إلى إسرائيل)الشامي، 

، وسناب KIK، والكيك YouTubeواليوتيوب  Instagramرام غاإلنست و  Fcebookوالفيس بوك   Twitterااللكترونية نفسها في فلسطين ومنها تويتر  

وغيرها فصنعت  واقع افتراض ي خاص بها، وأضحت فيه تطبيقات الويب التفاعلية في مواقع الوزارات الفلسطينية املختلفة ، هذا  Snapchatشات 

ي عالم العالم االفتراض ي اإللكتروني الذي فرض نفسه وبقوة، مع ثورة العصر وتقدم التقنية وانتشار شبكات التواصل االجتماعي التي أصبحت تعج ف
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ا افتراضًيا ال حدود له، وفتحت في الفكر فتًحا جديًدا ال عهد لنا به في ثقافة مجتمعنا وقاإلنترنت، 
ً
يم والتي انتشرت بشكل غير مسبوق، وكونت عامل

 (.15، ص2011وطننا وتقاليدنا)الحسنات، 

 أّنه بالرغم من هذا وذاك؛ ُيجمع الخبراء على أّن الثقافة الرقمية ووسائل التواصل في الفضا
ّ
ء االفتراض ي له العديد من اإليجابيات والحسنات التي ال إال

البلدية االلكترونية، بالرغم من الثقافة االلكترونية السائدة واملساعدة.   مبادئُيختلف عليها، بيد أّن املؤسسات الحكومية ال زالت بعيدة عن تطبيق 

جد إرادة حقيقية ساعية نحو تطبيق املفاهيم اإلدارية الحديثة، وأيضا غياب وترجع األسباب في هذه ضعف التطبيق إلى مشكالت إدارية أوال، فال يو 

 (.2007التشريعات القانونية التي تحمي التعامالت االلكترونية واملعامالت الخاصة باملواطنين)التمام، 

في فلسطين تحديات تتعلق بالتشريعات والقوانين وقد يواجه دور البلدية االلكترونية في تعزيز معوقات تطبيق البلدية االلكترونية لدى املواطنين 

لة، وهو السارية، حيث تتمثل هذه املعوقات بعدم وجود مثل هذه التشريعات والقوانين أو عدم اتساق التشريعات والقوانين من السياسة العامة للدو 

عية القانونية على التعامالت االلكترونية، ويمكن مواجهة هذه ما يتطلب من رجال القانون واملشرعين في الدولة  اتخاذ الخطوات الكافية لتوفير الشر 

الع على اآلراء والتجارب الدولية األخرى ومناقشة املشكالت القانونية والتشريعية التي تتمخض عن تطبيق البلدي
ّ
ة االلكترونية، التحديات من خالل االط

البلدية االلكترونية من خالل توحيد االستمارات، واألساليب، حفظ البيانات  ويمكن أيضا معالجة املشكالت القانونية والتشريعية لتطبيق نظم

 (.2010واألرشيف، وطلبات املعلومات والبيانات)املبيضين، 

ة لعل من أبرز التحديات التي تواجه تطبيق نظم البلدية االلكترونية في فلسطين والتي تتمثل في مسألة االمن والخصوصية، فاألمن والخصوصي

راد أو لعناصر التي تتعلق بثقة املواطن بالوسائل االلكترونية،  وهي أيضا تتعلق بقدرة الدولة على حماية معلومات خاصة لها من أن تقع بيد أفهي ا

ن وتوعية املواطن ع ةاإللكترونيبأمن املعلومات والحكومة  االهتماممنظمات غير صحيحة،  ويمكن معالجة هذه املشكالت والتحديات من خالل 

البلدية االلكترونية  معوقات(. كما أّن من سلبيات أو 2010االساليب والوسائل التي تضمن له ان يحتفظ بخصوصيته وحمايتها من االنتهاك)املبيضين، 

ل غير املشروع والتي تتمثل في التجسس االلكتروني، حيث تكون املعلومات التي يتم تبادلها من خالل البلدية االلكترونية عرضة للتجسس واالستغال

 .(2004سواء من الغير أو من العاملين أنفسهم)املناعسة واحمد، 

لتحتية إّن أهم تحديات دور البلدية االلكترونية في تعزيز معوقات تطبيق البلدية االلكترونية لدى املواطنين في فلسطين يتضمن توفير البنية ا

ا فهناك مناطق فلسطينية مهمة، فهي تتطلب وجود بنية تحتية تتعلق باالتصاالت، وما يتطلبه الالزمة في جميع املناطق وهو امر ال يمكن تحقيقه فعلي

في قطاع  ذلك من مشروعات متوافقة مع بنية االتصاالت التحتية املتوافرة، وهو ما يتطلب من الدولة بأن تشجع القطاعات االستثمارية في االستثمار

إلى تدريب العاملين واملوظفين الحكوميين على التعامل مع مستلزمات البنية التحتية لتطبق البلدية  االتصاالت، وتطوير البنية التحتية يحتاج

قد يفرض على الشبكة  طر فااللكترونية، كما أّن البنية التحتية يجب أن تتمتع بقدرة على ضبط األداء، فازدياد عدد املستخدمين للشبكة بشكل م

 ( .2006و ما يفرض على الحكومة بأن تقوم في توسيع قدرة الشبكة على تحمل الضغط املفروض عليها)الشامي، أحمال كبيرة وانخفاض في أداءها، وه

التي تواجه تطبيق البلدية االلكترونية في فسطين أيضا أّنه  ليس جميع املواطنين لديهم مستوى موحد من الثقافة االلكترونية، فهناك  ومن املشكالت

لها املعرفة االلكترونية، وبعضها ال يمتلك الوسائل واألدوات الالزمة لالستفادة من الخدمات التي تقدمها البلدية  مجموعات سكانية ال يتوفر

لكترونية االلكترونية، وهو يفرض على الحكومة بأن تقوم باتخاذ خطوات من شأنها أن تسهل عمل هذه الفئات في املجتمع، كما يمكن تسهيل املعرفة اال

خالل استخدام وسائل توضيحية عبر الصور أو الكالم أو غيرها من الوسائل وتوفير نقاط وصول للحاسوب بشكل مجاني لهذه الفئات  لهذه الفئة من

م السلبية في املجتمع. وفي بعض األحيان تكون هناك فئات أخرى في املجتمع ال يرى بأّن هناك ضرورة الستخدام الخدمات االلكترونية  بسبب اتجاهاته

 هذه التقنيات مثل الخوف وعدم الثقة وخصوصا عندما تكون املعامالت ذات صبغة مالية.تجاه 

  السابقة: الدراسات
 
ً
 : الدراسات العربية: اوال

  ( )( بعنوان " استراتيجيات البلديات االلكترونية في الدول العربية: الواقع وافاق التطور"2013دراسة االمم املتحدة )اليونسكو  

حيث تبين الدراسة استراتيجيات البلديات االلكترونية بشكل محدد في الدول العربية، والتي تشمل على مصادر املعلومات والبيانات، وطرق 

عملية استخدام هذه املعلومات، وتوصلت الدراسة الى ان البلديات االلكترونية تشدد على التكامل االقليمي بين دول املنطقة، ودور التخطيط في 

ومة تطبيق وتنفيذ مشاريع البلديات االلكترونية، كما طرحت الدراسة مفاهيم ذات عالقة بالبلديات االلكترونية مثل الحكومة املفتوحة، والحك

 النقالة، والحكومة الذكية.  

وم البلديات االلكترونية، كما استفاد وقد استفاد الباحث من هذه الدراسة في التعرف الى االستراتيجيات التي تتبعها الدول العربية في تطبيق مفه

 منها في التعرف الى املصادر االساسية التي تستقي منها الحكومة في تطبيق البلديات االلكترونية.

   (بعنوان : "تطبيق مفاهيم حرية املعلومات والبلديات االلكترونية في وزارة التربية والتعليم املصرية ".2009دراسة الباحث يسري الجمل ) 



 جميد منصور، هنادي عواد                                    معوقات تطبيق مفهوم البلديات االلكرتونية يف فلسطني: دراسة حالة على حمافظات نابلس، جنني، وطولكرم 

Global Journal of Economics and Business– Vol. 5, No. 3, 2018 
394 

 

ديات تبين الدراسة بأن حرية املعلومات تتيح فرصة أكبر ومزيد من الشفافية،  تقوم اآلن بتطوير موقًعا للوزارة، ومن خالل تطوير برامج البل 

أخرى، أو نقل االلكترونية، ستتاح التعامالت اليومية من خالل نماذج موجودة على موقع الوزارة، مثل االلتحاق باملدارس، أو نقل تلميذ من مدرسة إلى 

املعلومات مدرس وهكذا جميع املمارسات التي توفر الكثير من النفقات. وهى إحدى آليات مكافحة الفساد. وقد بينت الدراسة أّن تكنولوجيا االتصال و 

وقع متاحة للجميع، سواء أكانت أصبحت تعطي عدًدا من األدوات غير املسبوقة بإتاحة الشفافية، إذ البد من أن تكون جميع املمارسات املوجودة على امل

 فيما يتعلق بممارسات معينة أو جميع األحداث واألخبار في الوزارة باإلضافة إلى التعامالت اليومية. 

ذ ونية، اوقد استفاد الباحث من هذه الدراسة في التعرف الى اهمية حرية املعلومات بصفتها املرحلة االولى واالساسية في تطبيق البلديات االلكتر

 ان تطبيق مفاهيم ونماذج البلديات االلكترونية يحتاج الى حرية تبادل للمعلومات بين الدولة واملواطن بشكل اساس ي واولي.

   ( دراسة كان عنوانها: "البلديات االلكترونية كمدخل للتطوير اإلداري  دراسة تطبيقية على الكليات التقنية، من وجهة 2007كما وأجرى التمام )

 ء الهيئة التعليمية والتدريبية".نظر أعضا

ضاء هدفت تلك الدراسة إلى التعرف على واقع تطبيق البلديات االلكترونية في الكليات التقنية في اململكة العربية السعودية من وجهة نظر أع

ارة الكليات التقنية. وقد استخدمت  الدراسة الهيئة التعليمية والتدريبية، والتعرف إلى مدى إسهام تطبيق البلديات االلكترونية في تحسين مستوى إد

والتدريبية.  املنهج الوصفي التحليلي وكانت االستبانة هي أداة الدراسة، وتكونت عينة الدراسة من مجموعة عشوائية طبقية من أعضاء الهيئة التعليمية

 .ة الكليات التقنية بدرجة عاليةوكان من أهم نتائجها ما يلي: أن تطبيق البلديات االلكترونية يسهم في تحسين إدار 

حيث ان  ،اذ يرى الباحث في هذه الدراسة اهمية خاصة، اذ استفاد منها في التعرف الى العالقة بين التطوير االداري وتطبيق البلديات االلكترونية

 املفهومان هما مترابطان ويسعيان الى تحسين اداء الحكومة بشكل اساس ي.

   ن:" تقييم دور نظم املعلومات اإلدارية في عملية صنع القرار لدى متخذي القرار في الجامعات الفلسطينية في قطاع بعنوا 2005دراسة ابو سبت

 غزة".

وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق في مكونات نظم املعلومات اإلدارية لصالح الجامعة اإلسالمية، ووجود تقنيات حديثة بشكل عام في مكونات 

كما أظهرت الدراسة أن نظم املعلومات  الجامعات الفلسطينية جعلت املستخدمين يعتمدون عليها اعتمادا كليا في صنع القرارات،نظم املعلومات في 

 ت أهمها:الحديثة ال ترتقي إلى مستوى األنظمة الخبيرة حيث أنها ال تعطي حلوال للمشكالت وغير متصلة ببعضها. وقدمت الدراسة مجموعة من التوصيا

 رفع نظم املعلومات اإلدارية املحوسبة،  وذلك تبعا للمستحدثات التكنولوجية الحديثة واالستمرار في تطوير املستوى التنظيمي.تطوير و 

البلديات  وقد استفاد الباحث من هذه الدراسة في التعرف الى العالقة الوطيدة بين انظمة املعلومات بشكل عام وبين قواعد البيانات التي تستخدمها

 كترونية في تقديم خدماتها. االل

 ( )( بعنوان " استراتيجيات البلديات االلكترونية في الدول العربية: الواقع وافاق التطور" 2013دراسة االمم املتحدة )اليونسكو 

والبيانات، وطرق حيث تبين الدراسة استراتيجيات البلديات االلكترونية بشكل محدد في الدول العربية، والتي تشمل على مصادر املعلومات 

عملية استخدام هذه املعلومات، وتوصلت الدراسة الى ان البلديات االلكترونية تشدد على التكامل االقليمي بين دول املنطقة، ودور التخطيط في 

املفتوحة، والحكومة  تطبيق وتنفيذ مشاريع البلديات االلكترونية، كما طرحت الدراسة مفاهيم ذات عالقة بالبلديات االلكترونية مثل الحكومة

 النقالة، والحكومة الذكية.  

كما استفاد وقد استفاد الباحثة من هذه الدراسة في التعرف الى االستراتيجيات التي تتبعها الدول العربية في تطبيق مفهوم البلديات االلكترونية، 

 لديات االلكترونية.منها في التعرف الى املصادر االساسية التي تستقي منها الحكومة في تطبيق الب

  :
ً
 الدراسات األجنبية:ثانيا

 دراسة ياني وتالYani & tal keilho (2004)  ." بعنوان : "تفسير تبني البلديات االلكترونية 

.إذ تم هدفت هذه الدراسة إلى بحث أثر العوامل التنظيمية الداخلية وتأثير النظراء الخارجيين على مستوى تطبيق مجاالت البلديات االلكترونية  

ت وقد أظهر  تأثير النظراء واملساندة السياسية وخصائص البلديات االلكترونية،و  دراسة مجموعة من املتغيرات مثل ضغوط الجمهور الخارجي،

ترونية في الدراسة أن للقيادات السياسية وعبء العمل الناتج عن البريد االلكتروني والخدمات املباشرة ارتباطا مباشرا نحو تطبيق البلديات االلك

دمات حين وجد أن مستوى تطبيق مجاالت البلديات االلكترونية يتأثر بعوامل دون غيرها مثل حجم السكان وقدرة املواطنين على الوصول للخ

 الحكومية وعبء العمل الناتج عن البريد االلكتروني والخدمات املباشرة.

كل تحدثت الدراسات عن أكثر التحديات في مجال اإلدارة العاملية وهي تطبيق النظريات وتطوير النماذج في جزء في قسم من العالم ونالحظ إن 

رى واجهها مطوري النظريات لتطوير إطار عام إداري مفيد كمرجع لتحديد نظرية النظريات التي ظهرت واجهت هذا التحدي .ومعظم التحديات األخ

ات بالرغم من اختالف الثقافات)االختالف في التصرف والسلوك والقيم في العمل والحضارات ( والتحدي األكبر عدم وجود بيانات مقارنة للثقاف

 فعالية املنظمات عبر الثقافات املختلفة ".وقد تم إيجاد قليل من الدراسات تركز على "تأثير و  اإلدارية،
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تفاد ايضا من وقد استفاد الباحثة من هذه الدراسة في التعرف الى املبررات االساسية التي تقوم عليها الدول في تطبيق البلديات االلكترونية، وقد اس

 فيها مثل عدد السكان والبنية التحتية والثقافة.  التعرف الى الخصائص التي تميز البلديات االلكترونية والعوامل املتعددة التي تؤثر

  دراسة سكوال وشميدتScheduler& Schmidt  (2004)  ." بعنوان: "ادارة البلديات االلكترونية وتنظيمها 

مل هدفت هذه الدراسة إلى بحث أثر العوامل اإلدارية الداعمة واملعيقة لتطبيق البلديات االلكترونية وذلك من خالل دراسة مجموعة من العوا 

 بينمثل األنشطة اإلدارية والروابط السياسية والعقبات الخارجية وقد أثبتت نتائج تحليل املسار الذي تم استخدامه إلى وجود عالقة مباشرة 

ديات النشاطات اإلدارية وتطبيق البلديات االلكترونية ووجود عالقة غير مباشرة بين إدراك العقبات الخارجية واالرتباط السياس ي وتطبيق البل

 االلكترونية من خالل األنشطة اإلدارية. 

اللكترونية وتنظيمها ملهامها، اذ تظهر السمات البارزة وقد استفاد الباحثة من هذه الدراسة في  التعرف الى العوامل التي تؤثر في اداءة البلديات ا

ة ذلك في تطبيق البلديات االلكترونية من خالل االنشطة التي تقوم بها االدارة، وكيفية ربطها للمؤسسات الحكومية املتعددة بعضها ببعض وعالق

 بالدول املجاورة واالقليم املحيط بها.

بقة بأنها تطرقت إلى موضوع البلديات االلكترونية من حيث الفائدة املرجوة، واملزايا التي تنتج عنها، يتضح من خالل استعراض الدراسات الساو  

 أّن الدراسات السابقة قد اختلفت فيما بينها بأنها 
ّ
قد تناولت تطبيق باإلضافة إلى تناولها املعوقات التي قد تواجه تطبيق البلديات االلكترونية، اال

ة في مجاالت متنوعة مثل الدوائر الحكومية والجامعات، كما وأنها اهتمت بالشكل الخارجي للحكومة االلكترونية مثل بناء املواقع البلديات االلكتروني

 من الدراسات تناول تطبيق البلديات االلكترونية بشكل عام في فلسطين أو تناول الجوانب الت
ْ
 أّن أّيا

ّ
نونية شريعية والقاوتوفير النماذج الكترونيا، إال

ا استفاد لهذا التطبيق، كما استفاد الباحثة من خالل أداة الدراسة وهي االستبانة في محاولة التعرف على مدى تطبيق البلديات االلكترونية، وأيض

 الباحثة في التعرف إلى منهج الدراسة ومجاالتها.

 :الطريقة واإلجراءات
من خالل هذا الفصل قام الباحث بتحديد مجتمع الدراسة وعينتها، وبناء وتطوير أداة الدراسة، وخطوات التحقق من صدق األداة وثباتها، 

 إضافة إلى وصف متغيرات الدراسة والطرق اإلحصائية املتبعة في تحليل البيانات، حيث تعد هذه الدراسة دراسة استكشافية تصنيفية. 

 منهج الدراسة:

لواقع، استخدم الباحث املنهج الوصفي االرتباطي منهجا للدراسة؛ ملالءمته لطبيعة الدراسة، لكونه منهج قائم على دراسة الظواهر كما توجد في ا

تحليال كافيا ويعبر عنها بشكل كمي حيث يوضح مقدار الظاهرة وحجمها، وهذا املنهج يعتمد على جمع الحقائق والبيانات وتصنيفها ومعالجتها وتحليلها 

 ودقيقا، لكي يتمكن من استخالص دالالتها والوصول إلى نتائج أو تعميمات عن ظاهرة الدراسة.

 مجتمع الدراسة وعينتها:

كان العدد الكلي ألفراد مجتمع  حيثتم اختيار عينة عشوائية طبقية ممثلة لعدد العاملين في البلديات في محافظات نابلس، جنين، وطولكرم، 

 ( موظفا وموظفة.500الدراسة  )

 عينة الدراسة:

تم اختيار عينة عشوائية طبقية ممثلة لعدد العاملين في البلديات في محافظات نابلس، جنين، وطولكرم، حيث كان العدد الكلي لالستمارات 

 اآلتي: ( استمارة موزعة على جميع الدوائر كما هو مبين في الجدول 243)

 (: توزيع عينة الدراسة حسب متغيراتها املستقلة1جدول )
 النسبة املئوية % التكرار التصنيف املتغير

 املسمى الوظيفي 

 57.2 139 موظف

 22.2 54 رئيس قسم

 20.6 50 مديرة دائرة

 املسمى الوظيفي

 11.1 27 دبلوم فاقل

 55.6 135 بكالوريوس

 33.3 81 ماجستير فأعلى

 سنوات الخبرة 

 14.0 34 سنوات 1-5

 53.5 130 سنوات 6-10

 32.5 79 سنة 11-15

 الدورات التدريبية

 22.2 54 ال يوجد

 43.2 105 دورات 1-3

 32.1 78 دورات 4-7

 2.5 6 دورات 7أكثر من 

 100 243 املجموع 
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 أداة الدراسة: 

؛ وذلك من أجل تجميع املعلومات من من الفقرات من أوجه طلب املعلوماتطور الباحث االستبانة كأحد أدوات البحث، وتكونت من مجموعة 

جعل األشخاص موضع البحث، وأن االستبانة مصممة من أجل التحليل اإلحصائي لإلجابات، وتتميز االستبانة بأن لها إجابات قياسية محددة بشكل ي

راسة، هل تجميع البيانات وتنظيمها، وقد قام الباحث ببنائها وتطويرها كأداة لجمع املعلومات بعد مراجعة األدب   النظري املتعلق بموضوع الدمن الس

رم، ومراجعة األبحاث والدراسات والكتب التي بحثت في معوقات تطبيق مفهوم البلديات االلكترونية في فلسطين في محافظات نابلس، جنين، وطولك

 وقد تكونت أداة الدراسة من أجزاء، هي:

 ويشمل املعلومات األولية عن املستجيب الذي قام بتعبئة االستبانة. الجزء األول:

( مجاالت تتمثل في )املعوقات التي تتعلق بادراك اهمية البلدية االلكترونية، املعوقات التي تتعلق 5( فقرة، مقسمة الى )44واشتمل على ) الجزء الثاني:

يعية( وتم االستجابة تشر بكفاية تطوير املوارد البشرية، املعوقات التي تتعلق بالبنية التحتية الالزمة للبلدية االلكترونية، املعوقات االدارية، املعوقات ال

عطى )
ُ
عطى )5عن فقراتها من خالل ميزان ليكرت الخماس ي، ويبدأ بالدرجة الكبيرة جدا وت

ُ
عطى )4( درجات، ثم الكبيرة وت

ُ
( 3( درجات، ثم املتوسطة وت

 وتعطى درجة واحدة فقط. 
ً
عطى درجتين، وينتهي بالقليلة جدا

ُ
 درجات، ثم القليلة وت

 صدق األداة:

للتأكد من صدق األداة تم عرضها على مجموعة من املحكمين ذوي االختصاص، وذلك من أجل التأكد من فقرات االستبانة والتعقيب عليها، ومن 

 كو 
ً
نها حيث صياغة فقراتها، ومدى مناسبتها للمجال الذي ُوضعت من أجله، وبعد جمعها من املحكمين فقد وصياغة بعض الفقرات إلى فقرتين نظرا

وبهذه النتيجة يكون قد تحقق الصدق الظاهري %( من األعضاء املحكمين، 75ثل أكثر من جواب، وتم األخذ برأي األغلبية أي ما يعادل نسبة )تم

 لالستبانة، وأصبحت أداة الدراسة في صورتها النهائية، 

 ثبات األداة:

( يبين معامالت الثبات ألداة الدراسة 2(، والجدول )Cronbach’s Alphaمعادلة كرونباخ ألفا) تم استخراج معامل ثبات األداة، باستخدام 

 ومجاالتها.

 س، جنين، وطولكرم(: معامالت الثبات ألداة الدراسة ومجاالت االستبانة التي تقيس معوقات تطبيق مفهوم البلديات االلكترونية في فلسطين في محافظات نابل2جدول )

 كرونباخ ألفا بطريقةمعامل الثبات  املجال الرقم

 0.90 املعوقات التي تتعلق بادراك اهمية البلدية االلكترونية  .1

 0.81 املعوقات التي تتعلق بكفاية تطوير املوارد البشرية  .2

 املعوقات التي تتعلق بالبنية التحتية الالزمة للبلدية االلكترونية  .3
0.81 

 20.8 املعوقات اإلدارية   .4

 0.85 املعوقات التشريعية  .5

 0.89 الدرجة الكلية

( أن الدرجة الكلية ملجاالت االستبانة في معوقات تطبيق مفهوم البلديات االلكترونية في فلسطين في محافظات نابلس، جنين، 2يتضح من الجدول ) 

 ( وهي معامالت ثبات جيدة وتفي بأغراض الدراسة الحالية.0.90-0.81وطولكرم كانت تتراوح بين )

 الدراسة: تم إجراء هذه الدراسة وفق الخطوات اآلتية:إجراءات 

 .إعداد االستبانة بصورتها النهائية 

 .)ومن ثم تحديد أفراد عينة )الدراسة 

 .وعمل كتاب تسهيل املهمة للحصول على موافقة الجهات ذات االختصاص بعد ذك تم توزيع االستبانة على عينة الدراسة، وتم استرجاعها 

 االستبانات وتفريغها باستخدام الحاسب اآللي وذلك من أجل تحليلها ومعالجتها إحصائيا باستخدام الرزم اإلحصائية للعلوم  قام الباحث بترميز

 (.SPSS)االجتماعية 

 اسبة لها.بعد أن تم إدخال البيانات للحاسوب تم استخراج النتائج وتحليلها ومناقشتها، ومقارنتها مع الدراسات السابقة، واقتراح التوصيات املن 

 املعالجات اإلحصائية:

قام الباحث بتفريغ إجابات أفراد العينة وجرى ترميزها وإدخالها باستخدام الحاسوب، إذ تمت معالجة البيانات إحصائيا باستخدام برنامج 

 ( حيث تم استخدام املعالجات االحصائية التالية:SPSS)الرزمة اإلحصائيــة للعلوم االجتماعيــة 

 لتقدير الوزن النسبي لفقرات االستبانة تم استخدام التكرارات والنسب املئوية     واملتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية؛  .1
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 (،One-Way ANOVAولفحص الفرضيات املتعلقة باملتغيرات التي تحوي على أكثر من مستويين تحليل التباين األحادي ) .2

 (.Alpha Cronbach'sأداة الدراسة استخدم معادلة كرونباخ ألفا  )ولحساب االتساق الداخلي لفقرات   .3

( الختبار العالقة بين املتغير التابع )معوقات تطبيق  Multiple Liner Regressionتم استخدام أسلوب تحليل االنحدار الخطي املتعدد ) .4

 Stepwiseاملستقلة املؤثرة على املتغير التابع باستخدام طريقة  )البلدية االلكترونية( واملتغيرات املستقلة  بهدف التوصل للمتغيرات 

Regression  وذلك للتعرف على أي املتغيرات سوف تدخل معادالت االنحدار كمتنبئات وكان معوقات تطبيق البلدية االلكترونية هو املتغير )

 املستقلة.التابع بشكل مستمر، ومجاالت تطبيق البلدية االلكترونية تمثل املتغيرات 

5.    
ً
 العالقة بين متغّيرين استخدم معامل ارتباط بيرسون. لفحصوأخيرا

 نتائج الدراسة
 لترتيب أسئلتها وفرضياتها.

ً
 تم في هذا الفصل بعرض لنتائج الدراسة وفقا

: النتائج املتعلقة بسؤال الدراسة األول ونصه:
ً
 أوال

 البلديات من وجهات نظر العاملين في البلديات في فلسطين؟؟ما درجة معوقات تطبيق البلدية االلكترونية في 

الدنيا تم استخراج املتوسطات الحسابية، واالنحرافات املعيارية ملجاالت أداة الدراسة، ثم تم تحديد طول خاليا مقياس ليكرت الخماس ي )الحدود        

= 4/5تقسيمه على عدد خاليا املقياس للحصول على طول الخلية الصحيح، أي)(، ثم 4=1-5والعليا( املستخدم في محاور الدراسة، وتم حساب املدى)

وهكذا ( وبعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في املقياس )أو بداية املقياس وهي الواحد الصحيح(؛ لتحديد الحد األعلى لهذه الخلية، 0.80

 أصبح طول الخاليا كما يأتي: 

  (.يمثل )درجة م 1.80إلى  1من
ً
 نخفضة جدا

  يمثل )درجة منخفضة(. 2.60وحتى  1.81من 

  يمثل ) درجة متوسطة(. 3.30وحتى  2.61من 

  يمثل ) درجة مرتفعة(  4.20وحتى  3.31من 

  5.00وحتى  4.21من .)
ً
 يمثل )درجة مرتفعة جدا

يد طول خاليا مقياس ليكرت الخماس ي )الحدود الدنيا تم استخراج املتوسطات الحسابية، واالنحرافات املعيارية ملجاالت أداة الدراسة، ثم تم تحد

= 4/5(، ثم تقسيمه على عدد خاليا املقياس للحصول على طول الخلية الصحيح، أي)4=1-5والعليا( املستخدم في محاور الدراسة، وتم حساب املدى)

ي الواحد الصحيح(؛ لتحديد الحد األعلى لهذه الخلية، وهكذا ( وبعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في املقياس )أو بداية املقياس وه0.80

 أصبح طول الخاليا كما يأتي: 

  1.80إلى  1من .)
ً
 يمثل )درجة منخفضة جدا

  يمثل )درجة منخفضة(. 2.60وحتى  1.81من 

  يمثل ) درجة متوسطة(. 3.30وحتى  2.61من 

  يمثل ) درجة عالية(  4.20وحتى  3.31من 

  5.00وحتى  4.21من .)
ً
 يمثل )درجة عالية جدا

 النتائج املتعلقة بمحور الدراية الثاني وهو مجاالت معوقات تطبيق البلدية االلكترونية 

 (: املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ملجاالت معوقات تطبيق البلدية االلكترونية في البلديات في فلسطين.3جدول رقم )
  املتوسطاملتوسط  الفقرةالفقرة  الترتيبالترتيب  التسلسلالتسلسل

  الحسابيالحسابي

  االنحرافاالنحراف

  املعياري املعياري 

  الدرجةالدرجة  % %   يةيةئو ئو النسبة املالنسبة امل

  مرتفعةمرتفعة  7766  2277440077..00  88445500..33    املعوقات التي تتعلق بادراك اهمية البلدية الكترونيةاملعوقات التي تتعلق بادراك اهمية البلدية الكترونية    

  مرتفعةمرتفعة  7733..7755  7766..00  7799..33  ..تطوير البلدية التي أعمل بهاتطوير البلدية التي أعمل بها  للبلدية الكترونية أثر كبير فيللبلدية الكترونية أثر كبير في  11    ..11

  مرتفعةمرتفعة  1122..7766  7788..00  8811..33  ..التي تحدث بالعمل ومن ضياع املعامالتالتي تحدث بالعمل ومن ضياع املعامالتتقلل البلدية الكترونية من األخطاء تقلل البلدية الكترونية من األخطاء   22    ..22

  مرتفعةمرتفعة  6611..7799  6699..00  9988..33  ..البلدية الكترونية الجهد والوقت الالزم إلتمام العملالبلدية الكترونية الجهد والوقت الالزم إلتمام العمل    توفرتوفر  33    ..33

  جداجدا    مرتفعةمرتفعة  9944..8811  6622..00  1100..44  ..البلدية الكترونية من التعقيدات اإلدارية في البلديةالبلدية الكترونية من التعقيدات اإلدارية في البلدية    تخففتخفف  44    ..44

  مرتفعة جدامرتفعة جدا  0088..8844  6633..00  2200..44  ..الكترونية من الثقة بين املواطنين والبلديةالكترونية من الثقة بين املواطنين والبلديةتزيد البلدية تزيد البلدية   55    ..55

  مرتفعةمرتفعة  6644..7788  4433..00  9933..33  تقلل  البلدية الكترونية من عدد املقرات واملكاتب التي تحتاج إليهاتقلل  البلدية الكترونية من عدد املقرات واملكاتب التي تحتاج إليها  66    ..66

  مرتفعةمرتفعة  0044..7722  8899..00  6600..33  ..في البلدية التعامل مع الكثير من الوثائقفي البلدية التعامل مع الكثير من الوثائقبالطرق التقليدية بالطرق التقليدية   يتطلب إنجاز املعامالتيتطلب إنجاز املعامالت  77    ..77

  مرتفعةمرتفعة  9922..7755  3311222222..  77668800..33  املعوقات التي تتعلق بكفاية تطوير املوارد البشريةاملعوقات التي تتعلق بكفاية تطوير املوارد البشرية    

هناك خطط تدريب وتأهيل للمدراء والعاملين في البلدية للتعامل مع البلدية هناك خطط تدريب وتأهيل للمدراء والعاملين في البلدية للتعامل مع البلدية   88    ..88

  ..الكترونياالكترونيا

  مرتفعةمرتفعة  8899..7766  5599..00  8844..33

  مرتفعةمرتفعة  6677..7777  6666..00  8888..33  ..  واالنترنتواالنترنت  تلقيت دورات تدريبية في استخدام الحاسوبتلقيت دورات تدريبية في استخدام الحاسوب  1010    ..99
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  مرتفعة جدامرتفعة جدا  3366..8811  5566..00  0077..44  ..لتعامل مع  البلدية الكترونيةلتعامل مع  البلدية الكترونيةالقدرة على االقدرة على اغالبية العاملين في البلدية لديهم غالبية العاملين في البلدية لديهم   1111    ..1010

  مرتفعة جدامرتفعة جدا  7722..8822  6611..00  1144..44  ..جميع املدراء في البلدية لديهم القدرة على التعامل مع الحاسوبجميع املدراء في البلدية لديهم القدرة على التعامل مع الحاسوب  1212    ..1111

  مرتفعة جدامرتفعة جدا  8888..8833  6677..00  1199..44  ..تحفظ في الحاسوبتحفظ في الحاسوبجميع البيانات في البلدية جميع البيانات في البلدية   1313    ..1212

  مرتفعةمرتفعة  2266..7733  5555..00  6666..33  ..الوزارات األخرى بواسطة الحاسوبالوزارات األخرى بواسطة الحاسوبمع مع تبادل للبيانات تبادل للبيانات   هناكهناك  1414    ..1313

  متوسطةمتوسطة  0022..6666  9955..00  3300..33  ..لنجاح  البلدية الكترونية نحتاج إلى عدد أكبر من الحاصلين على مؤهالت علميةلنجاح  البلدية الكترونية نحتاج إلى عدد أكبر من الحاصلين على مؤهالت علمية  1515    ..1414

  متوسطةمتوسطة  8800..6666  0066..11  3344..33  ..لجميع املراحل الدراسية هام لنجاح  البلدية الكترونيةلجميع املراحل الدراسية هام لنجاح  البلدية الكترونيةإدخال مادة الحاسوب إدخال مادة الحاسوب   1616    ..1515

  مرتفعةمرتفعة  6622..7722  8822..00  6633..33  ..من  أهم متطلبات نجاح  البلدية الكترونية التوعية الجيدة للمواطنين بأهميتهامن  أهم متطلبات نجاح  البلدية الكترونية التوعية الجيدة للمواطنين بأهميتها  1717    ..1616

يوجد متخصصين في تكنولوجيا املعلومات بشكل كافي إلدارة شبكات الحاسوب يوجد متخصصين في تكنولوجيا املعلومات بشكل كافي إلدارة شبكات الحاسوب   1818    ..1717

  ..والبرامج في البلديةوالبرامج في البلدية

  مرتفعةمرتفعة  6622..7722  9900..00  6633..33

  مرتفعةمرتفعة  88..7777  1177003300..  88993300..33  املعوقات التي تتعلق  بالبنية التحتية الالزمة للبلدية الكترونية املعوقات التي تتعلق  بالبنية التحتية الالزمة للبلدية الكترونية     

  مرتفعةمرتفعة  0099..7777  6688..00  8855..33  يتم العمل على احالل األعمال االلكترونية محل االعمال التقليدية تدريجيا.يتم العمل على احالل األعمال االلكترونية محل االعمال التقليدية تدريجيا.  1818    ..1818

  مرتفعة جدامرتفعة جدا  9977..8800  8833..00  0055..44  حتى يعتادوا على استخدامها وفهمها.حتى يعتادوا على استخدامها وفهمها.  باإلنترنتباإلنترنتيتم ايصال املوظفين يتم ايصال املوظفين   1919    ..1919

  مرتفعةمرتفعة  0011..7733  5577..00  6655..33  يتم االهتمام بتحديث مواقع البلدية على االنترنت بشكل مستمر.يتم االهتمام بتحديث مواقع البلدية على االنترنت بشكل مستمر.  2020    ..2020

  متوسطةمتوسطة  5544..6688  9900..00  4433..33  يتم توفير نظام بريد الكتروني في البلدية.يتم توفير نظام بريد الكتروني في البلدية.  2121    ..2121

  متوسطةمتوسطة  5511..6699  7755..00  4488..33  التي تم تطبيقها الكترونيا .التي تم تطبيقها الكترونيا .  لإلجراءاتلإلجراءاتيتم التجديد املستمر يتم التجديد املستمر   2222    ..2222

يتم تطوير االنظمة داخل البلدية لتناقل املعلومات مع االهتمام ان تكون جميعها يتم تطوير االنظمة داخل البلدية لتناقل املعلومات مع االهتمام ان تكون جميعها   2323    ..2323

  تستخدم تقنيات االنترنت .تستخدم تقنيات االنترنت .

  مرتفعةمرتفعة  8844..7711  8822..00  5599..33

  مرتفعةمرتفعة  2200..7733  9999..00  6666..33  البلدية الكترونيةالبلدية الكترونيةيتم اشراك املوظفين والعاملين في عمليات يتم اشراك املوظفين والعاملين في عمليات   2424    ..2424

يتم توفير االدوات والتقنيات املتعلقة بالبنية التحتية الخاصة بالبلدية الكترونية في يتم توفير االدوات والتقنيات املتعلقة بالبنية التحتية الخاصة بالبلدية الكترونية في   2525    ..2525

  البلدية.البلدية.

  مرتفعةمرتفعة  7733..7755  7755..00  7799..33

  مرتفعةمرتفعة  9922..7755  8866..00  8800..33  مجال تدريب العاملين على البلدية الكترونيةمجال تدريب العاملين على البلدية الكترونية  2626    ..2626

  مرتفعةمرتفعة  3311..7766  8811..00  8822..33  االلكترونية الجديدة الى قدرات جديدة عند املوظفين.االلكترونية الجديدة الى قدرات جديدة عند املوظفين.تحتاج األعمال تحتاج األعمال   2727    ..2727

متوسطةمتوسطة  77330088  3344999933..  66998866..33  املعوقات اإلداريةاملعوقات اإلدارية       

مرتفعةمرتفعة  7733..7755  776600..00  7799..33  هناك تشجيع من ادارة البلدية على تطبيق اإلدارة االلكترونية. هناك تشجيع من ادارة البلدية على تطبيق اإلدارة االلكترونية.   2828    ..2828   

مرتفعةمرتفعة  1122..7766  778800..00  8811..33  بعمل البلدية الكترونية.بعمل البلدية الكترونية.انخفاض الوعي الثقافي واالجتماعي املتعلق انخفاض الوعي الثقافي واالجتماعي املتعلق   2929    ..2929   

يجب العمل على التدريب املكثف واملستمر للموظفين على استخدام الحاسب يجب العمل على التدريب املكثف واملستمر للموظفين على استخدام الحاسب   3030    ..3030

  االلكتروني لنجاح تطبيق البلدية الكترونية.االلكتروني لنجاح تطبيق البلدية الكترونية.

مرتفعةمرتفعة  6611..7799  669900..00  9988..33   

مرتفعة  جدامرتفعة  جدا  9944..8811  662200..00  1100..44  بناء شبكة داخلية في البلدية تربط مختلف االقسام والفروع مع بعضها .بناء شبكة داخلية في البلدية تربط مختلف االقسام والفروع مع بعضها .  3131    ..3131   

تساهم البلدية الكترونية في تطوير وتحسين مستوى الكفاءة االنتاجية لدى العاملين تساهم البلدية الكترونية في تطوير وتحسين مستوى الكفاءة االنتاجية لدى العاملين   3232    ..3232

  في البلدية. في البلدية. 

مرتفعة جدامرتفعة جدا  0088..8844  663300..00  2200..44   

مرتفعةمرتفعة  6644..7788  443300..00  9933..33  يؤدي فهم احتياجات املوظفين عبر البلدية الكترونية الى رضاهم .يؤدي فهم احتياجات املوظفين عبر البلدية الكترونية الى رضاهم .  3333    ..3333   

مرتفعةمرتفعة  0044..7722  889900..  6600..33  البلدية الكترونية اقسام  البلدية ودوائرها مع بعضها البعض .البلدية الكترونية اقسام  البلدية ودوائرها مع بعضها البعض .تربط تربط   3434    ..3434   

مرتفعةمرتفعة  9922..7755  665500..00  8800..33  تسهيل وتسريع تقديم الخدمات للعاملين عبر البلدية الكترونية تسهيل وتسريع تقديم الخدمات للعاملين عبر البلدية الكترونية   3535    ..3535   

مرتفعةمرتفعة  8899..7766  559900..00  8844..33  يتم تبسيط اجراءات وخطوات العمل الكترونيا.يتم تبسيط اجراءات وخطوات العمل الكترونيا.  3636    ..3636   

مرتفعةمرتفعة  6677..7777  666600..00  8888..33  والنماذج االلكترونية.والنماذج االلكترونية.  باألوراقباألوراقيتم التعامل يتم التعامل   3737    ..3737   

مرتفعة جدامرتفعة جدا  3366..8811  556600..00  0077..44  املعوقات التشريعيةاملعوقات التشريعية         

مرتفعة جدامرتفعة جدا  7722..8822  661100..  1144..44  يوجد تشريعات قانونية على عمل البلديات االلكترونية.يوجد تشريعات قانونية على عمل البلديات االلكترونية.    3838    ..3838   

مرتفعة جدامرتفعة جدا  8888..8833  667700..00  1199..44  يوجد رقابة قانونية على عمل البلديات االلكترونية.يوجد رقابة قانونية على عمل البلديات االلكترونية.  3939    ..3939   

تعتبر املعامالت والعقود التي تتم من خالل البلديات االلكترونية مغطى من قبل تعتبر املعامالت والعقود التي تتم من خالل البلديات االلكترونية مغطى من قبل   4040    ..4040

  القوانين والتشريعات الفلسطينية.القوانين والتشريعات الفلسطينية.

مرتفعةمرتفعة  2266..7733  555500..00  6666..33   

هناك كوادر قانونية متخصصة في عمل البلديات االلكترونية تساعد على أداء هناك كوادر قانونية متخصصة في عمل البلديات االلكترونية تساعد على أداء   4141    ..4141

  املهمات.املهمات.

متوسطةمتوسطة  0022..6666  995500..00  3300..33   

متوسطةمتوسطة  8800..6666  0066..11  3344..33  ..تقلل البلدية الكترونية  من الفساد واملحسوبيةتقلل البلدية الكترونية  من الفساد واملحسوبية  4242    ..4242   

مرتفعةمرتفعة  6622..7722  882200..00  6633..33  البلدية الكترونية تعالج املشكالت القانونية والقضائية بين املواطنين والبلدية. البلدية الكترونية تعالج املشكالت القانونية والقضائية بين املواطنين والبلدية.   4343    ..4343   

كثيرة وترهق كثيرة وترهق بالطرق التقليدية بالطرق التقليدية إجراءات العمل التي تم انجاز املعامالت القانونية بها إجراءات العمل التي تم انجاز املعامالت القانونية بها   4444    ..4444

  ..املواطناملواطن

مرتفعةمرتفعة  6622..7722  990000..00..  6633..33   

مرتفعةمرتفعة  6688..7755  2255998811..  77884455..33  الدرجة الكلية الدرجة الكلية        

( وبنسبة 0.25( وبانحراف معياري بلغ )3.78يتضح من نتائج الدراسة بان الدرجة الكلية لتطبيق البلدية االلكترونية قد اتى بمتوسط حسابي بلغ )

 % وهي نسبة استجابة مرتفعة. 75.68ية بلغت ئو م

املدراء في حيث يتضح من نتائج الدراسة بان أبرز الفقرات التي حصلت على اعلى درجات االستجابة تمثلت في الفقرات التي تتعلق باملواضيع مثل جميع 

يات االلكترونية، جميع البيانات في البلدية تحفظ في البلدية لديهم القدرة على التعامل مع الحاسوب، يوجد تشريعات قانونية على عمل البلد

ية الكترونية في الحاسوب، يوجد رقابة قانونية على عمل البلديات االلكترونية، تزيد البلدية الكترونية من الثقة بين املواطنين والبلدية، تساهم البلد

 تطوير وتحسين مستوى الكفاءة االنتاجية لدى العاملين في البلدية.

ى عدد أكبر ح من نتائج الدراسة بان الفقرات التي حصلت على ادنى درجات املوافقة تتمثل في الفقرات التي تتعلق لنجاح البلدية الكترونية نحتاج إليتض

 من الحاصلين على مؤهالت علمية.
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لحاسوب لجميع املراحل الدراسية هام لنجاح هناك كوادر قانونية متخصصة في عمل البلديات االلكترونية تساعد على أداء املهمات، إدخال مادة ا

لإلجراءات التي تم البلدية الكترونية، تقلل البلدية الكترونية من الفساد واملحسوبية، يتم توفير نظام بريد الكتروني في البلدية، يتم التجديد املستمر 

 تطبيقها الكترونيا.

 ثالثا: النتائج املتعلقة بسؤال الدراسة الثالث ونصه:

 معيقات تطبيق البلدية االلكترونية في  محافظات نابلس، جنين، وطولكرم؟ ز ابر ما 

جدول رقم تم استخراج معامل ارتباط بيرسون بين الدرجة الكلية ملقي معيقات تطبيق البلدية االلكترونية في  محافظات نابلس، جنين، وطولكرم يبين 

 ( يبين هذه النتائج.4)

 (: معامل ارتباط بيرسون للعالقة بين معيقات تطبيق البلدية االلكترونية في  محافظات نابلس، جنين، وطولكرم4جدول رقم )

  الدرجة الكليةالدرجة الكلية  معيقات تطبيق البلدية االلكترونية في  محافظات نابلس، جنين، وطولكرممعيقات تطبيق البلدية االلكترونية في  محافظات نابلس، جنين، وطولكرم

  مستوى الداللةمستوى الداللة  معامل االرتباط بيرسون معامل االرتباط بيرسون 

  221133..00  112244..00  املعوقات التي تتعلق بادراك اهمية البلدية االلكترونية املعوقات التي تتعلق بادراك اهمية البلدية االلكترونية 

  330088..00  110011..00  املعوقات التي تتعلق بكفاية تطوير املوارد البشريةاملعوقات التي تتعلق بكفاية تطوير املوارد البشرية

  220066..00  112266..00  املعوقات التي تتعلق بالبنية التحتية الالزمة للبلدية االلكترونيةاملعوقات التي تتعلق بالبنية التحتية الالزمة للبلدية االلكترونية

  003366..00**  **220066..00  املعيقات اإلدارية املعيقات اإلدارية 

  227755..00  **4433..00  التشريعيةالتشريعيةاملعيقات املعيقات 

( بين معوقات تطبيق البلديات االلكترونية على 0.05حيث يتضح من نتائج الدراسة بان هناك عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة )

ق بالبنية تتعل مجاالت )املعوقات التي تتعلق بادراك اهمية البلدية االلكترونية، املعوقات التي تتعلق بكفاية تطوير املوارد البشرية، املعوقات التي

فلسطين من وجهات  التحتية الالزمة للبلدية االلكترونية، املعيقات اإلدارية ، املعيقات التشريعية( ومعوقات تطبيق البلدية االلكترونية في البلديات في

التوالي. حيث يتضح من نتائج  (  على0.22، 0.23، 0.204، 0.20نظر العاملين في البلديات حيث كانت العالقة ايجابية وبلغت معامالت االرتباط  )

 الدراسة بان ابرز املعيقات حسب نتائج اختبار بيرسون تمثل في املعيقات اإلدارية واملعيقات التشريعية. 

: النتائج املتعلقة بفرضيات الدراسة: 
ً
 ثانيا

 النتائج املتعلقة بالفرضية األولى ونصها: 

( في معوقات تطبيق مفهوم البلديات االلكترونية في فلسطين في محافظات α≥ 0.05وى الداللة )ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مست        

(، One-Way ANOVAتحليل التباين األحادي ) نابلس، جنين، وطولكرم تعزى إلى متغير املسمى الوظيفي. ولفحص الفرضية فقد استخدم الباحث

 ( تبين ذلك.5تائج الجدول ) ون

، وطولكرم تعزى إلى (: نتائج تحليل التباين األحادي، لفحص داللة الفروق في معوقات تطبيق مفهوم البلديات االلكترونية في فلسطين في محافظات نابلس، جنين5الجدول )

 متغير املسمى الوظيفي.

  لةلةمستوى الدالمستوى الدال  FFقيمة قيمة   متوسط املربعاتمتوسط املربعات  درجات الحريةدرجات الحرية  مجموع املربعاتمجموع املربعات  مصدر التباينمصدر التباين  املجالاملجال

  تطبيق البلدية االلكترونيةتطبيق البلدية االلكترونية  

  

  778833..00  224455..00  004466..00  22  009911..00  بين املجموعاتبين املجموعات

      118866..00  110000  661133..1188  خالل املجموعاتخالل املجموعات

        110022  770044..1188  املجموعاملجموع

 عند مستوى الداللة )
ً
 (α≥ 0.05* دالة إحصائيا

في معوقات تطبيق مفهوم البلديات االلكترونية في  (α≥ 0.05عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )( 5يتضح من الجدول )

عينة فلسطين في محافظات نابلس، جنين، وطولكرم  تعزى إلى متغير املسمى الوظيفي.   وتعكس هذه النتيجة حسب راي الباحث بان استجابات افراد 

عليمي للمستجيب لم يكن عامال مؤثرا على االستجابة حول الدراسة كان متماثلة بغض النظر عن املسمى الوظيفي لدى املستجيب، أي ان املستوى الت

 طبيعة العالقة بين معوقات تطبيق البلدية االلكترونية. 

 النتائج املتعلقة بالفرضية الثانية ونصها: 

فلسطين في محافظات نابلس، ( في معوقات تطبيق مفهوم البلديات االلكترونية في α≥ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 

تائج (، ونOne-Way ANOVAتحليل التباين األحادي ) جنين، وطولكرم تعزى إلى متغير املؤهل العلمي. ولفحص الفرضية فقد استخدم الباحث

 ( تبين ذلك6الجدول )
االلكترونية في فلسطين في محافظات نابلس، جنين، وطولكرم تعزى إلى (: نتائج تحليل التباين األحادي، لفحص داللة الفروق في معوقات تطبيق مفهوم البلديات 6الجدول)

 املؤهل العلمي.
 مستوى الداللة Fقيمة  متوسط املربعات درجات الحرية مجموع املربعات مصدر التباين املجال

 تطبيق البلدية االلكترونية 

 

 0.183 1.728 0.312 2 0.625 بين املجموعات

   0.181 100 18.079 خالل املجموعات

    102 18.704 املجموع
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 عند مستوى الداللة)
ً
 (α≥ 0.05* دالة إحصائيا

( في معوقات تطبيق مفهوم البلديات االلكترونية في α≥ 0.05( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )6يتضح من الجدول )

نة فلسطين في محافظات نابلس، جنين، وطولكرم  تعزى إلى متغير املؤهل العلمي.  وتعكس هذه النتيجة حسب راي الباحث بان استجابات افراد عي

في  للمستجيب لم يكن عامال مؤثرا على االستجابة حول الدراسة كان متماثلة بغض النظر عن املسمى الوظيفي لدى املستجيب، أي ان املسمى الوظي

 طبيعة العالقة بين معوقات تطبيق البلدية االلكترونية. 

 النتائج املتعلقة بالفرضية الثالثة ونصها:  

( في معوقات تطبيق مفهوم البلديات االلكترونية في فلسطين في محافظات α≥ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )       

(، One-Way ANOVAتحليل التباين األحادي ) نابلس، جنين، وطولكرم تعزى إلى متغير سنوات الخبرة. ولفحص الفرضية فقد استخدم الباحث

 ( تبين 7تائج الجدول )ون

داللة الفروق في معوقات تطبيق مفهوم البلديات االلكترونية في فلسطين في محافظات نابلس، جنين، وطولكرم تعزى إلى  نتائج تحليل التباين األحادي، لفحص (:7الجدول )

 متغير سنوات الخبرة.

 مستوى الداللة Fقيمة  متوسط املربعات درجات الحرية مجموع املربعات مصدر التباين املجال

 تطبيق البلدية االلكترونية 

 

 0.051 2.686 0.469 3 1.408 بين املجموعات

   0.175 99 17.296 خالل املجموعات

    102 18.704 املجموع

 عند مستوى الداللة)
ً
 (α≥ 0.05* دالة إحصائيا

( في معوقات تطبيق مفهوم البلديات االلكترونية في α≥ 0.05( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )7يتضح من الجدول )

ة فلسطين في محافظات نابلس، جنين، وطولكرم تعزى إلى متغير سنوات الخبرة.   وتعكس هذه النتيجة حسب راي الباحث بان استجابات افراد عين

لم تكن عامال مؤثرا على االستجابة حول طبيعة العالقة  الدراسة كان متماثلة بغض النظر عن سنوات الخبرة لدى املستجيب، أي ان الخبرة للمستجيب

 بين معوقات تطبيق البلدية االلكترونية. 

 النتائج املتعلقة بالفرضية الرابعة ونصها: 

لكترونية في ( في  معوقات تطبيق البلدية االلكترونية على معوقات تطبيق البلدية االα≥ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 البلديات في فلسطين تعزى إلى متغير الدورات التدريبية. 

 ( تبين ذلك8تائج الجدول )(، ونOne-Way ANOVAتحليل التباين األحادي ) ولفحص الفرضية فقد استخدم الباحث
االلكترونية في فلسطين في محافظات نابلس، جنين، وطولكرم تعزى إلى (: نتائج تحليل التباين األحادي، لفحص داللة الفروق في معوقات تطبيق مفهوم البلديات 8الجدول )

 متغير الدورات التدريبية.

 مستوى الداللة Fقيمة  متوسط املربعات درجات الحرية مجموع املربعات مصدر التباين املجال

 تطبيق البلدية االلكترونية 

 

 0.446 0.897 0.165 3 0.495 بين املجموعات

   0.184 99 18.209 املجموعاتخالل 

    102 18.704 املجموع

 عند مستوى الداللة )
ً
 (α≥ 0.05* دالة إحصائيا

( معوقات تطبيق البلدية االلكترونية على معوقات تطبيق α≥ 0.05( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )8يتضح من الجدول)

فراد عينة البلدية االلكترونية في البلديات في فلسطين تعزى إلى متغير الدورات التدريبية.   وتعكس هذه النتيجة حسب راي الباحث بان استجابات ا

جيب لدى املستجيب، أي ان عدد الدورات التي تناولها  املستجيب لم يكن الدراسة كان متماثلة بغض النظر عن الدورات التدريبية التي خضع لها املست

 عامال مؤثرا على االستجابة حول طبيعة العالقة بين معوقات تطبيق البلدية االلكترونية. 

يفي واملسمى الوظيفي والخبرة وبناء على ما سبق وحسب رأي الباحث فأنه ال يوجد فروق ذات داللة احصائية في كافة الفرضيات األربعة ) املسمى الوظ

الدورات فأن العملية والدورات التدريبية ( أي بمعنى أنه مهما كانت الشهادة العلمية ومهما كان املسمى الوظيفي ومهما اختلفت الخبرة السنين وعدد 

دراسة التي تم تناولها لم تبين بان هناك تاثير ملتغيرات إجابات املقدرين كانت متشابهة فالفروق ما بينهم لم تؤثر كثيرا على اإلجابات ، أي ان متغيرات ال

تطبيق  املسمى الوظيفي، واملسمى الوظيفي والخبرة والدورات( على تقدير املشاركين في الدراسة حول اثر تطبيق البلدية االلكترونية على معوقات

 البلدية االلكترونية. 

  استنتاجات الدراسة والتوصيات: 

 ج الدراسة، يمكن طرح االستنتاجات التالية:وعلى ضوء نتائ    
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ل بان ان أعداد العاملين في البلديات في فلسطين اغلبهم من ذوي الخبرة املرتفعة ويمتلكون عدد سنوات عمل عالية في هذا املجال أي يمكن القو  .1

 .مجتمع الدراسة هو مجتمع خبير ومتخصص

راسة يتضح من نتائج الدراسة بان الدرجة الكلية ملجال معوقات تطبيق البلدية االلكترونية من وجهات نظر العاملين في البلديات في منطقة الد .2

 قد حصلت على درجة استجابة مرتفعة جدا 

ل مجاالت معوقات تطبيق البلدية يتضح من نتائج الدراسة بان النموذج الذي يشتمل على تطبيق البلدية االلكترونية وامللموسية يمث .3

 االلكترونية في البلديات.

 التوصيات: 

 وعلى ضوء نتائج الدراسة، تم طرح التوصيات التالية:   

يد من ضرورة االبتعاد عن السياسات الشديدة التي تتبعها البلديات في فلسطين في اثبات جميع املعامالت التي يعقدونها املواطنين ألنها ال تز  .1

 العمل في البلدياتفعالية 

 ية.ضرورة توفير تقنيات تكنولوجيا ذات رقابة على املوظفين واملواطنين املخالفين والتي يمكن ان تزيد من معوقات تطبيق البلدية االلكترون .2

والخدمات عبر البلدية  املعامالت إلنجازضرورة ان تتبع البلديات في فلسطين أساليب منح الحوافز للمواطنين واملوظفين العاملين في البلديات  .3

 .االلكترونية وبالتالي تقليل معوقات تطبيق البلدية االلكترونية

التالي ضرورة تعزيز االتصال والتواصل مع املواطنين وإيجاد طريقة للتواصل فيما بينهم وكل ذلك من شأنه ان يؤدي الى رفع معنوية املواطنين وب .4

 م حتى يحصلون على تلك االمتيازات املمنوحة واملقدمة من البلدية وبالتالي يزيد من التزامهم.تشجعيهم على الدفع وعدم تراكم االموال عليه

ضرورة ان تكون البيئة ما بين البلدية واملواطن قائمة على التعاون والتفاهم وإعطاء كل مواطن وقت معين من اجل مناقشة ملفاته وتحديد  .5

 لدية. موعد لكل مواطن من أجل مراجعة ملفاته  مع الب

ضرورة أن تتجاوب البلدية مع استفسارات املواطنين بشكل سريع وهذا من شأنه أن يعمل على تعزيز العالقة فيما بينهم وكما يسهل انجاز  .6

 املعامالت بشكل أفضل

 به. جاءتامللفات واملهام املوكلة إليهم معتمدين على كافة التعليمات والنصوص التي  بإنجازضرورة ان يقوم موظفو البلدية  .7

 ضرورة ان يأخذ النظام في البلدية االلكترونية شكاوي املواطنين ، وقيام االدارة بأخذ املوضوع بجدية تامة  .8

ضرورة ان تكون االتصاالت ما بين البلدية واملواطن سرية للغاية ويجب االلتزام بذلك لكل من اطلع على املستندات واملعلومات والكشوف  .9

 والقرارات الخاصة.

 ضرورة توعية املواطنين حول أهمية االقتراحات وما ينتج عنها من تحسين في اداء العمل  .10

ضرورة العمل على اإلفصاح الصحيح عن ألية سير عمل البلدية وعن األنشطة التي تقوم بممارستها ومثال على ذلك نشر تقارير عن عمليات  .11

 التحصيل في دائرة معينة.

لبلديات في فلسطين وذلك لتغطية املواطنين الواجب فرض الضريبة عليهم وهذا يعني أن هناك نقص في الكادر ضرورة توفر مقدرين كافيين في ا .12

 املواطنين والرد على استفساراتهم بالشكل املطلوب . الحتياجاتالوظيفي لدى الدوائر وبالتالي التأثير على درجة االستجابة 

 املراجع:
: املراجع العربية:

ً
 أوال

رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة ام القرى ،مكة  االدارة االلكترونية مدخل للتطوير االداري دراسة تطبيقية على الكليات التقنية،( 2007)، هللاعبد  .التمام .1

 .املكرمة

ماجستير غير منشورة، جامعة عين شمس، القاهرة، مصر، معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في الجامعات الفلسطينية، رسالة ( 2011)ساري عوض حسن،  .الحسنات .2

 15ص

املزايا املأمولة من تطبيق الحكومة اإللكترونية ومتطلباتها ومعوقاتها دراسة استطالعية من وجهة نظر موظفي وزارة الداخلية ( 2005)شبلي اسماعيل،. السويطي .3

 12الفلسطينية، جامعة القدس املفتوحة القدس/ فلسطين، ص

 http://www.grenc.com/a/ghasan/show_Myarticle.cfm?id=4160نحو حكومة فلسطينية الكترونية، الركن االخضر، ( 2006)غسان مصطفى،  .الشامي .4

 25فهد بن ناصر، الحكومة االلكترونية التطبيق العملي للتعامالت االلكترونية الحكومية، ص .العبود .5

 30-28، ص7ظل الثورة العلمية التكنولوجية املعاصرة، دار ومؤسسة رسالن، دمشق سوريا، ص مصطفى يوسف، الحكومة االلكترونية في .الكافي .6

 15، ص13صفوان، الحكومة االلكترونية النماذج والتطبيقات والتجارب الدولية، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، االردن، ص .املبيضين .7
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Abstract: This study aims to identify the obstacles to applying the concept of e-municipalities in 

Palestine: a case study in the governorates of Nablus and Tulkarem. The study also aims at identifying the role 

of study variables (job title, experience and training courses) The study will be conducted on a random sample 
of the number of workers in the municipalities of Jenin, Nablus and Tulkarem, where they will reach (243) 

individuals. The study pointed out that the main obstacles facing the implementation of the electronic 

municipality are administrative obstacles and legislative obstacles. The study recommended the necessity of 
enhancing the application of the electronic municipality, as well as maintaining confidentiality between 

citizens and municipalities, and strengthening municipal work. 
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 لخص:   امل
مختلف اقتصاديات دول العالم، وخاصة منها إن التغيرات املتذبذبة ألسعار النفط التي تحدث في كل فترة وفترة، وملا تخلفه في كل مرة على 

الدول املنتجة واملصدرة للنفط، ومع التصاعد العالمي لكمية استهالك الطاقة عامليا، ظهرت حتمية البحث عن طاقات بديلة، حيث أصبح من 

ضمن لها التطور االقتصادي وتحقيق التنمية. الضروري على االقتصاديات الريعية وخاصة منها الجزائر، التوجه نحو االستثمار في الطاقات البديلة ت

ريقة وفي ضوء ذلك، تظهر أهمية هذه الدراسة في توضيح دور الحكومات في تشجيع االستثمار في الطاقات البديلة كآلية ناجحة لتحقيق التنمية وط

 لطاقات البديلة ومخططات تطويره مستقبال.مختلفة تضمن التنويع االقتصادي، وتوضيح البرنامج الوطني التي اتبعته الحكومة الجزائرية ل

  : أسعار النفط، الطاقات التقليدية، الطاقات البديلة، التنمية، الحكومة الجزائرية.فتاحيةالكلمات امل

 :قدمةامل
انعكس سلبا على معظم االقتصاديات، خاصة منها الدول املنتجة للنفط، حيث هذا التذبذب  2014إن تدني انخفاض اسعار النفط في منتصف         

لجاري املتكرر ساهم مرة اخرى في ارتفاع مستويات التضخم، زيادة الديون، ظهور عجوزات في امليزان التجاري، ميزان املدفوعات، ورصيد الحساب ا

 الدول، باإلضافة إلى تدهور في معدالت النمو االقتصادي وارتفاع في معدالت البطالة. لهذه 

هذه التدهورات واالنعكاسات املستمرة التي يخلفها كل مرة التغير باالنخفاض في مستويات اسعار النفط خاصة، ونضوب هذه الطاقات  

تغير في اتجاهها، وتبحث عن االستثمار في املوارد البديلة التي من شأنها ان تقدم نفس  التقليدية عامة، ومع تزايد خطر التغير املناخي جعلت البلدان

 املنفعة التي تقدمها الطاقات التقليدية وباقل تكلفة، وان تكون قابلة للتجديد مما يضمن لها تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

فعالية التوجه نحو االستثمار في الطاقات البديلة يعد محفزا نوعيا يؤدي الى تحقيق ما مدى من خالل ذلك، يتم طرح االشكالية التالية:          

 التنمية؟ وما هو الدور الذي تلعبه الحكومات في تشجيع هذا التوجه؟

 فرضيات الدراسة: 
 ولإلجابة على السؤال يتم طرح الفرضيات التالية:    

ول، وبسبب نضوب هذه الطاقات التقليدية وانعكاساتها السلبية للبيئة خصوصا، جعل ان االرتفاع السنوي الستهالك الطاقة على مستوى الد .1

 الحكومات تتوجه نحو الطاقات البديلة كضرورة حتمية تفرض عليها لتحقيق التنمية.

 ة.  سعيا منها لتحقيق التنويع االقتصادي وتحقيق التنمية تبنت الحكومة الجزائرية برنامج وطني لتطوير الطاقات البديل .2

 : أهداف الدراسة
 تسعى هذه الدراسة إلى:     

 .توضيح الفروقات ما بين الطاقات التقليدية والطاقات البديلة 

                                                             
ّد 
ُ
   اسطنبول/ تركيا -(2018-/ أيلول 20-19م هذا البحث في مؤتمر رفاد الدولي لالقتصاد واألعمال الذي ُعقد بتاريخ )ق
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 .توضيح الدور الذي تلعبه الطاقات البديلة في تحقيق التنمية 

  تشجيع ذلك.اظهار التوجهات العاملية في مجال االستثمار في الطاقات البديلة، وخصوصا تحديد دور الحكومات في 

 .تحديد واقع الطاقات البديلة في الجزائر وافاق تطويرها وتشجيعها من قبل الحكومة الجزائرية 

 املتبعة: من اجل االملام بجميع جوانب الدراسة ، لقد تم االعتماد على املنهج الوصفي التحليل لوصف مفهوم الطاقة، الطاقات التقليدية، املنهجية

التقليدية، تحليل واقع االستهالك الطاقوي للدول العربية في العموم، باإلضافة إلى تحديد ماهية الطاقات البديلة، انواعها االثار السلبية للطاقات 

الستثمار في ومميزاتها، وصف وتحليل دور الطاقات البديلة في تحقيق التنمية، كما تم االعتماد على هذا املنهج إلظهار التوجهات العاملية في مجال ا

 قات البديلة، و تحديد واقع الطاقات البديلة في الجزائر وافاق تطويرها.الطا

بديلة ثانيا، وتم تقسيم هذه الدراسة إلى اربعة عناصر كما يلي: تم تناول الطاقات التقليدية في الجانب االول، ومن بعدها تم التعرض الى الطاقات ال   

 وآفاق الطاقات البديلة في الجزائر.واقع  وثالثا االستثمار في الطاقات البديلة، و

 
ً
 الطاقات التقليدية :أوال

 تعرف الطاقة على انها امكانية فعل ش يء ما، حيث تتواجد العديد من اشكال الطاقة، ويمكن أن نذكر منها مثال الطاقة الحرارية، الضوئية،

يرها، والتي توصف بالطاقة امليكانيكية، كما يوجد الطاقة التي تتولد كذلك نجد الطاقات التي تنشأ من تفاعل واستخدام اآلالت سوى في التصنيع أو غ

الحركية...ـ من تداخل مجموعة من العناصر الكيماوية، باإلضافة إلى مجموعات اخرى من أنواع الطاقة، واملتمثلة في الطاقة الكهربائية، الدينامكية، 

ما، ومع ادخال عليها بعض التغييرات تجعلها تتحول الى نوع آخر من الطاقة، ويوجد مثال  باإلضافة إلى ذلك، يمكن تظهر طاقة في مظهرها االولي بشكل

 . 130على ذلك في الطاقة الكهربائية التي يمكن أن تتحول إلى طاقة حركية، والتي نجدها في محركات السيارات وغيرها

 اقة قابلة للنفاذ، حيث يتم وصفها بـ"الطاقات الناضبة"، ونجد هذا النوع في:: إن االستهالك العالمي للطاقات التقليدية جعل منها ط الطاقات التقليدية

بشكل اساس ي في  الوقود األحفورّي، حيث تشكل أنواعه الثالثة في الفحم، البترول و الغاز، وتعد هذه االنواع من أهم الطاقات التقليدية واملعتمد عليها

% من إجمالي مصادر انتاج الطاقة. غير أن هذه املصادر الغير قابلة للتجديد متواجدة بكميات  87توليد الطاقة منذ عدة قرون،  فهي تشكل حوالي 

 131ضئيلة في باطن االرض، ونتيجة لذلك فهي معرضة للنضوب.

 االثار السلبية للطاقات التقليدية وكمية استهالكها:

أن االستهالك املفرط لها جعل منها طاقة ناضبة، حيث أن هذه النوع من توفر الطاقات التقليدية العديد من املزايا وااليجابيات للبشرية، غير 

غير املناخي، الطاقة يعد غير صديق للبيئة، ألن استخراج واستخدام هذه الطاقات يؤدي الى تلوث البيئة، حيث أنها تعد من بين االسباب الرئيسة في الت

ت في أسعار بيع هذه الطاقات الغير قابلة للتجديد خاصة منها البترول تسبب في العديد من وفي ظاهرة االحتباس الحراري، كذلك أن التغيرات والتقلبا

 132االزمات، كل هذه العوامل جعلت الحكومات تلجأ إلى البحث عن نظيرها، واصبح اللجوء إلى نوع آخر من مصادر الطاقة أمرا حتميا.

لعالم، والتطور التكنولوجي الذي يصاحبه ساهما بشكل كبير في تزايد االستهالك الطاقوي : إن التزايد املستمر لعدد السكان في ااالستهالك الطاقوي  

،  وتضاعف إلى  3.3وصل االستهالك العالمي من الطاقة إلى حوالي  1960على مستوى جميع الدول، حيث تم مالحظة أنه في سنة 
ً
مليار طن مكافئ نفطا

 خالل عام  8.8
ً
الى  2012سنة  13962.4في املجموع االجمالي الستهالك الطاقة للدول العربية شهد ارتفاعا من  ، حيث1990مليار طن مكافئ نفطا

 . ويمكن توضيح اجمالي استهالك الطاقة للدول العربية كما يلي: 2016سنة  14576.0

 2016-2012خالل الفترة   : اجمالي استهالك الطاقة للدول العربية(1 )جدول 
 السنوات

 الدول 

2012 2013 2014 2015 2016 

 1761.4 1690.2 1582.1 1678.6 1565.9 االمارات

 294.2 295.1 294.8 281.4 265.4 البحرين

 192.3 192.3 192.6 179.6 170.2 تونس 

 1127.7 1142.6 1080.4 1015.0 1003.6 الجزائر

 4539.4 4498.3 4303.8 4055.3 3999.7 السعودية

 982.1 880.6 744.0 749.0 1328.3 قطر

 700.8 689.7 639.8 682.7 640.6 الكويت

 191.1 224.9 240.3 287.3 339.2 سوريا

                                                             
130 : http://www.aleqt.com/2010/10/21/article_458731.html. 
131

 : Énergie non-renouvelable, sur le site : http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=10466. ترجمة  مع

 وبتصرف
132

 http://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84% : تعريف الطاقة، انظر املوقع التالي:  
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 378.5 373.2 375.1 349.6 357.7 املغرب

 12859.6 12635.3 12113.0 12082.7 12376.6 اوبك

 . 2017املصدر: منظمة االقطار العربية املصدرة للبترول اوبك، التقرير االحصائي السنوي  

مليار طن مكافئ نفطا خالل  4.6التزايد في االستهالك الطاقوي لن يتوقف، حيث من املحتمل ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة بمقدار  إن هذا

. وحسب خبراء الطاقة سيزداد هذا الطلب بحوالي  17، أي سيصل االستهالك إلى حوالي 2020عام 
ً
. كل ذلك 2040% خالل عام  30مليار طن مكافئ نفطا

د خطيرة جدا على ظهر حتمية نفاذ واستنزاف هذه املوارد والتي من شأنها أن تزيد من االزمة النفطية العاملية، باإلضافة إلى أن هذه املصادر النفطية تعي

ن يتسبب في العديد من اإلنسان و البيئة، وهذه الخطورة تظهر خاصة في االنبعاثات الصادرة من استخدام هذه املصادر، وتلويثها للجو الذي من شأنه أ

   133االمراض لإلنسان، وغيرها من الكوارث البيئية الخطيرة.

ت ونتيجة االرتفاع السنوي الستهالك الطاقة على مستوى الدول، وبسبب نضوب هذه الطاقات التقليدية وانعكاساتها السلبية للبيئة خاصة، بدأ

 البديلة لتحقيق التنمية.تظهر حتمية الدول والحكومات إلى التوجه نحو الطاقات 

 
ً
 الطافات البديلة: : ثانيا

ر قابلة للنفاذ تتمثل الطاقة البديلة أو املتجددة في طاقة تكون لها القدرة على تجديد نفسها بسرعة، حيث هذا النوع من الطاقة يمكن اعتبارها أنها غي   

 .مع مرور الوقت، ويتم وصفها ايضا بالطاقات الجديدة الغير التقليدية

شالالت واالرض وتعرف الطاقات البديلة أيضا بأنها عبارة عن  الطاقة التي تعتمد على موارد طبيعية غير قابلة للنفاذ: الشمس، الريح، املد والجزر وال   

 134والنباتات.

 انواع الطاقات البديلة:

 :وتعد من الطاقات النظيفة، ومن أكثر مصادر  من الطاقة املنتجة في جميع انحاء العالم، %19تمثل الطاقة الكهورمائية حوالي  الطاقة املائية

عن طريق  الطاقة استخداما في العالم، على الرغم من أن جميع امكانياتها الطاقوية لم يتم استغاللها بعد. حيث يتم استغالل هذا النوع من الطاقة

 135فر الكهرباء للمدن عمليا دون تلويث(. السدود أو من قبل الدينامو )خزانات ضخمة تو 

ث غازات إن هذه الطاقة يمكن استعمالها في اغراض ثانية، كان يتم تحويلها إلى كهرباء، مع العلم أن توليد الطاقة من املياه ال يؤدي الى انبعا 

لكهرباء من الدفيئة. كذلك هي مصدر طاقة قابل للتجديد ألّن املياه تتجدد باستمرار بفضل دورة األرض الهيدرولوجية، كل ما يحتاجه نظام توليد ا

د الطاقة بشكل م
ّ
ستمر املياه هو مصدر دائم للمياه الجارية كالجدول أو النهر. وخالفا للطاقة الشمسّية أو طاقة الريح، يمكن للمياه أن تول

 136 ساعة في اليوم. 24ومتواصل، بمعدل 

 توزع الطاقة الشمسية على كافة االرض حسب قربها : تعد الشمس املصدر الذي يخلق وينتج الحراة والضوء بشكل كبير جدا، وتالطاقة الشمسية

من خط االستواء، وهذا الخط يشكل املكان الذي تتواجد فيه هذه الطاقة بشكل معتبر، والطاقة الحرارية املتولدة عن أشعة الشمس يمكن 

ة. ويتواجد طريقتان لتحصيل الطاقة الشمسية، االنتفاع منها عبر تغييرها إلى نوع أخر من الطاقة وهي الطاقة كهربائية بواسطة الخاليا الشمسي

ن حرارة األولى: أن يتم تركيز أشعة الشمس على مجمع بواسطة مرايا محدبة الشكل، ويتكون املجمع عادة من عدد من األنابيب بها ماء أو هواء، تسخ

لوح املستوى حرارة الشمس، وتستخدم الحرارة لتنتج هواء الشمس الهواء أو تحول املاء إلى بخار. أما الطريقة الثانية، ففيها يمتص املجمع ذو ال

 137ساخنا أو بخارا.

 :138تتميز الطاقة البديلة بمجموعة من امليزات والخصائص، يمكن تلخيصها على النحو التاليمميزات الطاقة البديلة: 

 تلف االقتصادياتتعتبر طاقة محلية وطبيعية سهلة الحصول عليها بكثرة من طرف جميع املجتمعات البشرية ومخ. 

 وكسيد تعد صديقة البيئة، وذلك ألنها ال تتسبب في إصـدار غـازات تـضر بطبقـة األوزون أو تؤدي إلى ارتفاع في درجة حرارة األرض كغاز ثاني أ

 .الكربون 

                                                             
 http://www.arsco.org/article-detail-575-4-0، انظر الموقع التالي:2012عبد الحكيم محمود، الطاقة التقليدية وأضرارها، :   133

134 . Energie renouvelable sur le site :http://www.vedura.fr/environnement/energie/energies-renouvelables.مع ترجمة وبتصرف 

135 : Energie renouvelable et non renouvelable : http://utilisationdesenergies.blogspot.com/ مع ترجمة وبتصرف .  
136

 /http://www.greenpeace.org/arabic/campaigns/climate-change/hydroelectric : انظر املوقع:  
137

 http://www.aleqt.com/2010/10/21/article_458731.html، انظر املوقع التالي: 2010: علي بن محمد املقر، الطاقة املتجددة والطاقة التقليدية،   
138

 .13، ص 2005: عبد املطلب النقرش، الطاقة مفاهيمها، أنواعها ، مصادرها، وزارة الطاقة والثروة املعدنية، اململكة االردنية الهاشمية ،   
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 تتناسب مع اإلمكانيات البشرية والتكنولوجية واالقتصادية لدى الدول النامية. 

  أنها تمنح باالستقاللية لكافة مستخدميها.من بين مميزاتها كذلك، نجد 

 الطاقات البديلة في تحقيق التنمية دور 

 ان استهالك الفرد الواحد من الطاقة في اقتصاديات السوق الصناعية يعادل ثالث أرباع الطاقة األولية في العالم ككل) حيث تم مالحظة من

مد التنمية االقتصادية على توافر خدمات الطاقة الالزمة سواء لرفع وتحسين اإلنتاجية أو التزايد املستمر الستهالك الطاقوي(، وتعت 1خالل الجدول 

 للمساعدة على زيادة الدخل املحلي من خالل تحسين التنمية الزراعية وتوفير فرص عمل خارج قطاع املحروقات.

معيشية وأعمال خاصة، ويعتبر الوقود ضروريا للعديد من ان توفر خدمات الطاقة يساعد على إنشاء املشاريع الصغيرة وعلى القيام بأنشطة  

لديون النشاطات كوسائل النقل، االستخدامات في مجال الصناعة، كما ان واردات الطاقة تمثل حاليا من منظور ميزان املدفوعات أحد أكبر مصادر ا

ملتجددة في استحداث الوظائف الخضراء، حيث تلعب مشاريع الطاقات االجنبية في الكثير من املجتمعات الفقيرة، باإلضافة إلى دور مشاريع الطاقات ا

 139:املتجددة دورا بارزا في استحداث فرص العامل الدائمة والتي يتم توضيحها في النقاط التالية

  املستدامة عن طريق تشجع السياسات االقتصادية الكلية، وسياسات التنمية القطاعية، بروز مبادرات اقتصادية جديدة تتماش ى مع التنمية

علقة الحوافز التي تعزز أنماط اكثر استدامة من االستهالك واالنتاج على املستوى املحلي، كما يساهم في تشجيع القطاعات الجديدة، خاصة املت

قتصادية باتجاه بالخدمات وانتاج السلع املتماشية مع البيئة، والبحث عن البدائل الطاقوية غير التقليدية في تحويل توجه األنشطة اال

 .استحداث الوظائف في القطاعات املستدامة بيئيا

 تشييد  من شأن القطاعات الصناعية في مجال إنتاج الوقود الحيوي املستند أساسا إلى اإلنتاج الزراعي كوقود اإليثانول كثيفة العمالة، ومشاريع

 .مضافة، وتؤدي لتنويع مصادر دخول االقتصاد القوميمحطات الطاقات املتجددة باختالف أشكالها أن تساهم في خلق قيمة 

  تمكين سكان الريف من مصدر أو مصادر الطاقة البديلة يساهم في تحفيز النشاط االقتصادي الذي يؤدي إلى رفع املستوى املعيش ي بتوازي مع

 احترام للبيئة.

 ية التي من شانها تسعى لتحسين الوضع االقتصادي عن طريق تصدير كما أن مصادر الطاقات البديلة يمكن أنو تساهم في استغالل املوارد املحل

 140(.CO2الطاقة أو خفض اإلمدادات الخارجية، خفض العبء على البيئة ، ال سيما عن طريق خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون )

  بالبخار أو تجفيف املحاصيل في فك عزلة املناطق يساهم استعمال الطاقة الشمسية في املناطق النائية ملتدفئة الحرارية أو لتوليد الكهرباء

 النائية واكتساب العديد من الخبرات واملهارات ومنه املساهمة في تحقي التنمية املحمية.

 مة، ضخ تحتاج مشاريع البنى التحتية كاملرافق الصحية واملستشفيات واملدارس خاصة في املناطق النائية والصحراوية املعزولة إلى مصادر تمويلية

ا ولكن إذا ما تم تصميمها بتقنيات البنايات الخضراء حيث تستمد طاقتها من مصادر الطاقات البديلة )شمس، رياح، مياه، وغيرها(، فمن شأنه

هذا  أن تقلل من تكاليف الربط بالطاقة وتكاليف صيانة األسالك وتشييد املحطات التقليدية، ومن شأنها كذلك أن تعمل على تحفيز االستثمار في

 املجال، وتساهم في توزيع الفرص العادلة بين جميع أقاليم البلد الواحد.

 
ً
 دور الحكومات في تشجيع االستثمار في الطاقات البديلة  :ثالثا

نتيجة تعدد االزمات النفطية والتقلبات السعرية للنفط، وبسبب نفاذ هذه الطاقات التقليدية، ظهرت ضرورة على مختلف االقتصاديات   

ات هائلة، طبيعة بكميبالتوجه إلى الطاقات املتجددة، والعمل على االستثمار في هذا النوع من الطاقة، نظرا ملا تتميز به هذه األخيرة، كونها متواجدة في ال

إلى أن مختلف الدول أصبحت توجه نفوذها لهذه الطاقات الغير  باإلضافةأنها تتميز باالستدامة والنظافة، وتساهم في الحفاظ على البيئة من جهة، 

ء وبشكل عام تحسين الناضبة، لقلة تكاليفها، وسهولة استخدامها، وكل هذا من شأنه إن يساهم في تزايد النمو االقتصادي، وتحسين الحياة للفقرا

 البيئة  املحلية والعاملية.

ويتزامن معدل نمو االعتماد على مصادر الطاقة البديلة املختلفة بتطور سياسات وآليات تنمية ودعم مشاريعها واستخداماتها على املستوى  

( التي تنص على وضع تعريفة   (Feed-in Tariffغذيةالعالمي، فمنذ إصدار قانون لتنمية استخدامات الطاقة املتجددة، إلى تطبيق آلية تعريفة الت

محددة لشراء الطاقة املنتجة من كل مصدر من مصادر الطاقة البديلة، إلى تقديم حوافز مالية من شأنها تعديل مشروعات الطاقة  (ROC’s) جمركية

                                                             
 ملوقع التالي:مع اإلشارة لحالة الجزائر وبعض الدول العربية/ انظر ا –: فالق علي، وسالمي رشيد، طاقات املتجددة كمدخل لتحقيق التنمية املستدامة   139
http://www.enssea.net/enssea/majalat/2536.pdf 
140 : Sources d’énergie renouvelables, sources de développement durable, sur le site : 

http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leader2/rural-fr/biblio/energy/contents.htm. مع ترجمة وبتصرف   
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يث تستثمر الدول املصنعة العديد من االموال في مجال الخاليا البديلة. وفي مجال الطاقة الشمسية، فقد تم مالحظة تزايد االستثمار في هذا النوع، ح

 الشمسية، وذلك على مستوى البحث والتطوير من اجل الوصول إلي تخفيض أسعارها وزيادة كفاءتها وتسهيل طرق إنتاجها. وقد تخصصت العديد من

وات الفرنسية، أتيار سوالر في إيطاليا، كرونا في يوغسالفيا ، استر وبور في الشركات العاملية في هذا النشاط، نجد منها : شركة سوالر األملانية ،الفوات 

. 
ً
 141كندا ، وهيليودينايكا في البرازيل . وشركات عديدة في الواليات املتحدة واليابان وهناك شركات متعددة الجنسيات أيضا

الطاقات املتجددة من خالل خطة )الثورة الخضراء(، التي  ونجد كذلك، الحكومة البريطانية التي اعلنت عن مخططات تسمح برفع الطلب على

من كل احتياجاتها من الطاقة من  %15مليار جنيه استرليني لتحقيق هدفها بالحصول على  100خصصت لها الحكومة البريطانية استثمارات قدرها 

من هذه املصادر على رأسها طاقة الرياح، وذلك من خالل ، بحصول قطاع الطاقة على نحو ثلث إمدادات الكهرباء 2020مصادر متجددة بحلول عام 

توربين تعمل بطاقة الرياح لتوليد الكهرباء، حيث يكون ضمن جزء من برنامج لخفض التلوث والحد من اعتماد بريطانيا على الطاقات  7000بناء 

 142 .التقليدية

في قطاع الطاقة البديلة حول العالم، سيساهم في تزويد جميع االقتصاديات بربع واظهر برنامج البيئة التابع لألمم املتحدة، أن تزايد االستثمارات  

 2017، وأفاد تقرير صادر من معهد اقتصادات الطاقة والتحليل املالي أن الصين استثمرت في العام 2030ما يحتاجه من الطاقة النظيفة بحلول العام 

 من مليار دوالر في مشاريع الطاقة النظيفة، ارتف 44نحو 
ً
 على الوقود  .مليار دوالر في العام الذي سبقه 32اعا

ً
وتحاول الصين وقف االعتماد كليا

 .2020مليار دوالر في هذا القطاع بحلول  360األحفوري، واالستعاضة عنه بالطاقات البديلة، إذ تخطط الستثمار نحو 

اعتماد الطاقة البديلة في مختلف الدول، وتسهيل نقل التكنولوجيا وتوفير  كما ان الوكالة الدولية للطاقة املتجددة )إيرينا(، عمدت على تشجيع 

وتهدف تلك الخارطة إلى مضاعفة مصادر الطاقة .الخبرة للتطبيقات والسياسات، حيث أنشأت هذه الوكالة خارطة طريق جديدة للطاقة البديلة 

من  %30)املتجددة(، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الهواء وغيرها إلى حوالي  ، كرفع حصة الطاقات البديلة2030املستدامة في العالم بحلول العام 

 143%.16اجمالي الطاقة العاملية، فيما تبلغ حصة هذه الطاقات حاليا نحو 

 في  7.348مليار شخص من  9.156إلى  2040وتتوقع االوبك أن يرتفع عدد سكان العالم في العام  
ً
من هذا ، وستكون النسبة األكبر 2015مليارا

عن مستواه في  2040% خالل 226االرتفاع في الدول النامية مثل الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، في وقت يتوقع ارتفاع حجم االقتصاد العالمي 

، 2040% حتى 35الي % منه سيكون من الدول النامية، ومع ارتفاع النمو وعدد السكان، تتوقع املنظمة ارتفاع الطلب على الطاقة إلى حو 75، 2016

 ارتفاع الطلب على الطاقة البديلة بنسبة 
ً
 بحلول 6.8وسيكون الطلب األكبر من الصين والهند. وتتوقع املنظمة أيضا

ً
. ولكن الحصة 2040% سنويا

لب العالمي بحلول % فقط من الط5%، فستستحوذ هذه الطاقات على 1.4الضئيلة التي تستحوذ عليها الطاقات النظيفة في األسواق تقدر بنحو 

خالل الحد . وتأتي هذه التوقعات مع ارتفاع ملحوظ في الطلب على السيارات الكهربائية والقوانين العاملية التي تحاول مكافحة التغير املناخي من 2040

ارات الكهربائية فمن املتوقع حصول من نسبة االنبعاثات. ولإلشارة، فإن نصف الطلب العالمي على النفط، يذهب إلى السيارات، وفي حال هيمنة السي

 144.انخفاض كبير في حجم الطلب على النفط

 
ً
 واقع وآفاق الطاقات البديلة في الجزائر : رابعا
 145:تعد الجزائر من بين الدول التي توجهت لالستثمار في الطاقات البديلة، وفيما يلي سيتم توضيح مختلف الجهود التي بذلتها في هذا القطاع 

واعتماد مخطط الجنوب  بالنسبة للطاقة الشمسية : بدأت الجهود األولى الستعمال الطاقة الشمسية في الجزائر مع انشاء محافظة الطاقات الجديدة في الثمانينيات

قرية، وتم توسيع  20نسمة في  1000يد لتزو طكيلووا 100،مع تجهيز املدن الكبرى بتجهيزات لتطوير الطاقة الشمسية، وانجاز محطة ملوكة بأدرار بقوة  1988سنة 

يعد من أهم املراكز في  نطاق نشاط مركز بوزريعة، باإلضافة إلى انشاء وحدة إلنتاج الخاليا الشمسية ووحدة لتطوير تقنية السيليسيوم بهذا املركز ، والذي أصبح

يب الطاقة الشمسية محدودا جدا بالجزائر وغير مستخدمة بالشكل فال يزال نص 2001و 1999هذا املجال، رغم الترسانة القانونية املعتمدة ما بين 

%بحلول سنة  10و 2012% خالل سنة  5املطلوب، وان كانت الجزائر قد اعتمدت قانونا خاصا بالطاقات البديلة مع تحديد هدف الوصول الى نسبة 

                                                             
، قسم الدراسات االقتصادية ، طاقة املتجددة ودورها في تحقيق التنمية املستدامة في دولة اإلمارات العربية املتحدة، انظر  ،مركز دراسات الخليج العربي حسن : يحيى حمود  141

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=363170 املوقع التالي:
 : يحيى حمود حسن ، الطاقة املتجددة ودورها في تحقيق التنمية املستدامة في دولة اإلمارات العربية املتحدة: انظر املقع التالي:  142

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=363170  
143

:الى النمو، انظر الموقع التالي قالطري الطاقة المستدامة:     https://news.un.org/ar/audio/2014/07/309492 
  

144
: http://www.almodon.com/economy/2018/2/21/%D8%B9%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7-% 

145
دراسة لواقع مشروع تطبيق الطاقة الشمسية في الجنوب الكبير بالجزائر، مجلة الباحث، -: فروحات حدة، لطاقات املتجددة كمدخل لتحقيق التنمية املستدامة في الجزائر   

 .154-152، ص 2012، 11العدد 
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عزولة والبعيدة عن شبكات توزيع الطاقة، والعمل على الحفاظ على ، وتهدف الجزائر من خالل ذلك  إلى تقديم الخدمات الطاقوية للمناطق امل2020

 محزون النفط.

 :: تتواجد الرياح في الجزائر وتتغير نتيجة الطوبوغرافيا وتنوع املناخ، حيث تنقسم الجزائر الى منطقتين طاقة الرياح

  كلم، وتتميز بتضاريس جبلية تمثلها سلسلتي األطلس التلي 1200منطقة الشمال التي يحيطها البحر االبيض املتوسط ويتميز بساحل يمتد على

 والصحراوي، وبينهما توجد السهول والهضاب العليا ذات املناخ القاري، غير أن هذه املنطقة تتميز بنسبة الرياح منخفضة نوعا ما.

 ومنه  م/ثا ،4وب الغربي الذي يتميز بمعدل رياح يزيد عن املنطقة الجنوبية التي تتميز بسرعة رياح أكبر من املنطقة الشمالية ، خاصة منها الجن

 يمكن أن نستنج أن الجزائر تمتلك كل املقومات لتعتمد على طاقة الرياح في نشاطاتها.

غير الكافي جيغاواط، وترجع هذه االستطاعة الضعيفة إلى العدد  286أي حوالي  5ان حصة قدرات الري حظيرة االنتاج الكهربائي هي  الطاقة املائية: 

 .ميغاوات 100تم اعادة تأهيل املحطة الكهرومائية بزيامة بوالية جيجل بقدرة  2005ملواقع الري وإلى عدم استغالل مواقع الري املوجودة، وخالل 

لية للبالد. ومنطقة الغابات من املساحة االجما 90: حيث تنقسم الجزائر الى منطقتين : املنطقة الصحراوية الجرداء والتي تغطي  طاقة الكتلة الحيوية 

هكتار، في حين تمثل  1800000من مساحة البالد، وتغطي الغابات فيها حوالي  10هكتار، أي حوالي  2500000االستوائية التي تغطي مساحة قدرها 

 هكتار. 1900000التشكيالت الغابية املتدرجة في الجبال 

 البرنامج الوطني للطاقات البديلة في الجزائر
دماج الطاقة البديلة في مزيج الطاقة الوطنية يمثل تحديا كبيرا من أجل الحفاظ على املوارد األحفورية، وتنويع فروع إنتاج الكهرباء إن إ 

، تتواجد هذه الطاقات في جوهر املشاريع والنشاطات  2030-2011واملساهمة في التنمية املستدامة. بفضل البرنامج الوطني للطاقات املتجددة 

ستعادة تصادية املتبعة من طرف الجزائر، والتي تظهر جليا في مجال تطوير الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وإدخال فروع الكتلة الحيوية )تثمين ااالق

 .النفايات(، الطاقة الحرارية واألرضية، و تطوير الطاقة الشمسية الحرارية

ميغاواط، حيث سيتم  22000يقدر ب  2030-2015تياجات السوق الوطنية خالل الفترة إن سعة برنامج الطاقة املتجددة املطلوب إنجازه لتلبية اح

  146 .2. يتوزع هذا البرنامج حسب القطاعات التكنولوجية كما هو موضح في الجدول 2020ميغاواط منه بحلول عام  4500تحقيق 

 .2030من الحصيلة الوطنية إلنتاج الكهرباء في حلول عام  %27حيث أن هذا البرنامج  سيمكن من تحقيق حصة من الطاقات املتجددة بنسبة  

مرات االستهالك  8مليار متر مكعب من حجم الغاز الطبيعي، أي ما يعادل  300ميغاواط من الطاقات املتجددة، سيسمح بادخار  22000إن إنتاج 

 .2014الوطني لسنة 

 وفيما يلي برنامج تطوير الطاقات البديلة:         

 2030-2015: برنامج تطوير الطاقات البديلة في الجزائر (2 )جدول 

 )الوحدة: ميغاواط(

Source : Portail Algérien des Energies Renouvelables Programme national de développement des énergies 

renouvelables (2015 - 2030). مع ترجمة 

                                                             
146

 http://www.andi.dz/index.php/ar/les-energies-renouvelables ، انظر املوقع التالي:2017قطاع الطاقة املتجددة، :   

 املرحلة االولى 

 ميغاواط 2015-2020

 املرحلة الثانية

 ميغاواط 2021-2030

 املجموع )ميغاواط(

 13575 10575 3000 )الخاليا الكهرو ضوئية( الطاقة الشمسية 

 5010 4000 1010 طاقة الرياح

 2000 2000 - الحراريةالطاقة 

 400 250 150 التوليد املشترك للطاقة

 1000 640 360 الكتلة الحيوية  

 15 10 05 الطاقة الحرارية االرضية

 22000 17475 4525 املجموع
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ما إن تنفيذ هذا البرنامج يحصل على مساهمة معتبرة ومتعددة األوجه للدولة والتي تتدخل من خالل الصندوق الوطني للطاقات املتجددة. وتدعي           

ير مثل مركز البحث لهذا البرنامج أنشأت الحكومة الجزائرية " املعهد الجزائري للبحث والتطوير للطاقات املتجددة" وكذا شبكة مراكز للبحث والتطو 

  .الشمسية والتطوير للكهرباء و الغاز، الوكالة الوطنية لترقية وترشيد استعمال الطاقة، مركز تطوير الطاقات املتجددة ووحدة تطوير معدات الطاقة

 :مخطط تطوير االستثمارات في الطاقات البديلة من قبل الحكومة الجزائرية
 : 147االستثمار في الطاقات املتجددة وذلك حسب مناطقها كما يليعملت الجزائر على تطوير مخططات    

 حمنطقة الجنوب، لتهجين املراكز املوجودة، وتغذية املواقع املتفرقة حسب توفر املساحات وأهمية القدرات من الطاقة الشمسية وطاقة الريا. 

  اقتناء قطع األراض يمنطقة الهضاب العليا ، حسب قدراتها من أشعة الشمس والرياح مع إمكانية. 

 غير املناطق الساحلية، حسب إمكانية توفر األوعية العقارية مع استغالل كل الفضاءات مثل األسطح والشرفات و البنايات واملساحات األخرى ال

 .مستعملة

بديلة، حيث تتجه الغايات االساسية لهذا كما عملت الجزائر على اضافة برنامج وطني للبحوث في هذا املجال ملرافقة استراتيجية تطوير الطاقات ال   

 البرنامج إلى تقييم ودائع الطاقة املتجددة، التحكم في عملية تحويل و تخزين هذه الطاقات وتطوير املهارات الالزمة.

 خاتمة
يدية وتأثيراتها البيئية، ظهر منعرج في ظل التطورات املناخية، والتقلبات النفطية على مستوى االسواق الدولية، ونظرا لنضوب الطاقات التقل        

ت البديلة جديد يحث على البلدان املتقدمة والنامية، البلدان املنتجة واملستوردة للنفط ومختلف الحكومات حتمية التوجه نحو االستثمار في الطاقا

 ية على نطاق واسع. بمختلف انواعها ومصادرها وذلك من أجل أن يضمن لها التطور القتصادياتها وكفيل بتحقيق التنم

 النتائج
 من خالل هذه الدراسة تم التوصل إلى النتائج التالية: 

 .تعد الطاقات التقليدية مضرة للبيئة 

 .إن االرتفاع السكاني ساهم في الزيادة االستهالك الطاقوي العالمي، والذي من شانه أن يؤدي إلى نضوب الطاقات التقليدية 

 بيئة، وغير قابلة للنفاذ، لذلك غيرت توجه الحكومات من الطاقات التقليدية غلى الطاقات البديلة.تعد الطاقات املتجددة صديقة لل 

 .توجهت العديد من الحكومات إلى االستثمار في الطاقات املتجددة كأحسن بديل يضمن لها استدامة التنمية 

 االولي لتحقيق التنويع االقتصادي. تبنت الجزائر برنامج وطني واسع في مجال الطاقات البديلة والتي يعد الحجز 

 تم اقتراح ما يلي: التوصيات: 

  ةالكفاءيجب على جميع البلدان بذل مجهودات اكثر في مجال الطاقات البديلة، ألنه يتطلب العديد من املوارد املالية والبشرية. 

  نجاحها.االستمرار في املشاريع القائمة في الطاقات البديلة ومراقبتها بشكل دائم لضمان 

  الدول على الجزائر توسيع البرنامج التي اتبعته في مجال الطاقة، وتوفير املستلزمات الضرورية لتطويره بشكل كامل، كما يستحسن االستفادة من

 االخرى التي نجحت في الطاقات البديلة، مثل بريطانيا واليابان.

 :املراجع
: املراجع العربية:

ً
 أوال

 https://news.un.org/ar/audio/2014/07/309492 :الى النمو، انظر املوقع التاليالطاقة املستدامة الطريق  .1

 .13الطاقة مفاهيمها، أنواعها ، مصادرها، وزارة الطاقة والثروة املعدنية، اململكة االردنية الهاشمية ، ص  (2005)عبد املطلب، .النقرش .2

 http://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84% تعريف الطاقة، انظر املوقع التالي:  .3

                                                             
 .renouvelables-energies-http://www.andi.dz/index.php/fr/les:  : Secteur des Energies renouvelables, sur le site 147مع ترجمة 
19

  .2017العربية املصدرة للبترول اوبك، التقرير االحصائي السنوي : منظمة االقطار 
20 : Portail Algérien des Energies Renouvelables Programme national de développement des énergies renouvelables (2015 - 2030).  مع

 ترجمة

http://www.andi.dz/index.php/fr/les-energies-renouvelables
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دراسة لواقع مشروع تطبيق الطاقة الشمسية -لطاقات املتجددة كمدخل لتحقيق التنمية املستدامة في الجزائر ا (2012) ،فروحات. حدة .4

 .154-152، ص12في الجنوب الكبير بالجزائر، مجلة الباحث، العدد 

مع اإلشارة لحالة الجزائر وبعض الدول العربية/ انظر  –المي رشيد، طاقات املتجددة كمدخل لتحقيق التنمية املستدامة علي، وس .فالق .5

 http://www.enssea.net/enssea/majalat/2536.pdfاملوقع التالي: 

 http://www.andi.dz/index.php/ar/les-energies-renouvelables ، انظر املوقع التالي:(2017)قطاع الطاقة املتجددة،  .6

 .2017منظمة االقطار العربية املصدرة للبترول اوبك، التقرير االحصائي السنوي  .7

، قسم الدراسات االقتصادية ، طاقة املتجددة ودورها في تحقيق التنمية املستدامة في  ،مركز دراسات الخليج العربي حمود حسن .يحيى .8

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=363170 لة اإلمارات العربية املتحدة، انظر املوقع التالي:دو 

 ثانيًا: المواقع االلكترونية:
[1] Énergie non-renouvelable, sur le site : http://www.techno-

science.net/?onglet=glossaire&definition=10466.  

[2] Energie renouvelable sur le site :http://www.vedura.fr/environnement/energie/energies-

renouvelables 

[3] Energie renouvelable et non renouvelable : http://utilisationdesenergies.blogspot.com/ 

[4] http://www.almodon.com/economy/2018/2/21/%D8%B9%D9%86%D8%AF%D9%85%D8

%A7-% 

[5] http://www.andi.dz/index.php/fr/les-energies-renouvelables. 
[6] Sources d’énergie renouvelables, sources de développement durable, sur le site : 

http://www.aleqt.com/2010/10/21/article_458731.html 
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Abstract:  The fluctuating changes in oil prices that occur every period and period, and the failure of 

each time on the various economies of the world, especially the oil producing and exporting countries, and 

with the global increase in the amount of energy consumption globally, emerged the inevitability of the search 
for alternative energies, The rentier economies, especially Algeria, have the tendency to invest in alternative 

energies that guarantee economic development and development. In light of this, the importance of this study 

is become to show the role of governments in promoting investment in alternative energies as a successful 
mechanism for development and a different way to ensure economic diversification and to clarify the national 

program adopted by the Algerian government for alternative energies and plans for future development. 
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 149-تحوالت و فرص -االقتصاد اإلسالمي
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   :لخصامل
البعثة املحّمدية و حتى اآلن. و اعتبارا أّن ازدهار أو تراجع فكر االقتصاد سّجل تاريخ االقتصاد اإلسالمي مراحل عّدة و مهمة منذ بزوغ شمس 

 اإلسالمي مستمّد تماما من ازدهار و تراجع اعتماد و تطبيق مبادئ و أسس الشريعة اإلسالمية بشكل عام على هذه األرض .

و الذي أكرم اإلله عباده برخاء و ازدهار ليس لها مثيل بعد  فبعد العصر الذهبي الذي شهدته البشرية، عصر البعثة و بعدها الصحابة و الخلفاء

مالت التجارية و اعتقادهم أوال ثم عملهم باملبادئ اإلسالمية في تنظيم أدق معامالتهم و سلوكياتهم االقتصادية بشقيها املادي و الروحي في مختلف التعا

 املالية و غيرها. 

نعمة، جاء عصر تراجع و تقهقر القوة اإلسالمية، تحت مظلة مواكبة تطور الغرب في دوامة املعركة أسفا، و نظرا للطبيعة البشرية الكافرة بال

التاريخ فشليهما املصطنعة بين قطبيها االشتراكي و الرأسمالي رغم أّن هدفهما كان واحدا، واضحا و جليا و هو استعباد باقي الشعوب. و الذي أثبت مختبر 

 الدول التابعة ال تزال بعد منهمكة في جاهلية مقارنة أّي النظامين أجدى و أجدر بالسيادة عليها.بطريقة متتالية. و إن كانت 

و الحمد هلل، و كإثبات بأّن أّي عز دون عّز اإلسالم ذل. ظهرت حركة فكرية )بحوث، دراسات و تخصصات جامعية(  2008مؤخرا و بعد أزمة 

جسيد ملبادئ و أسس املعامالت االقتصادية اإلسالمية بشكل عام و املعامالت املالية و البنكية منها مصاحبة أيضا بتجسيد مؤسس ي تهتم بالبحث و الت

 بنكا إسالميا عبر كل األقطار بما فيها األقطار الغير إسالمية، و التي ال تزال في تنامي سريع. 350على وجه الخصوص، أين يحص ي العالم حاليا أكثر من 

الحاصلة في االقتصاد العالمي جاءت كإثبات قاطع على فشل النظم االقتصادية الوضعية، مقابل التأكيد مرة أخري على أّن  االنهياراتبذلك، فإّن 

زة في االهتمام 
ّ
 أّن سر التقدم، و القضاء على التضخم، و الفقر، كلها مترك

ً
باالقتصاد مفاتيح تحقيق االستقرار االقتصادي والرفاه الروحي، فضال

 اإلسالمي ف  
ً
 وتطبيقا

ً
  .كرا

أساسا عليه تهدف هذه الورقة البحثية إلى محاولة تسليط الضوء على أهم حلول األزمات و املشاكل االقتصادية التي تتضمنها الشريعة   

 العالمي في الجهة املقابلة. االقتصادياإلسالمية، و املثبتة ضمن التحول اإلسالمي من جهة و التحول 

 الفرص و الحلول، تحديات. ،أسس و مبادئ ،قتصاد اإلسالمياال الكلمات املفتاحية:

:قدمةامل  
 لقد عنيت الشريعة اإلسالمية عناية بليغة بالحياة االقتصادية، كيف ال و أّن الجانب االقتصادي يمثل شقا مهما و كبيرا في حياة البشر.

مسؤولية الحفاظ على نعم هللا على البشر  أوال ثم على كل باقي سائر املخلوقات بما فاإلنسان خليفة هللا على هذا الكون بكّل ما تشمله هذه الخالفة من 

 فيها الجماد وعبر كل األجيال.

ألزمنة هذه الخالفة و التي إنما تعنى في جوهرها مسؤولية البشر بشكل عام و املسلمين منهم على وجه الخصوص التكّفل بتسيير نعم هللا عبر كل ا

الها و أنواعها املادية منها و الروحية عن طريق ما يعرف حديثا في علم االقتصاد بإعادة توزيع الثروات وفق النهج الرشيد الذي يصبوا و واألمكنة و بأشك

 في إطاره النظري أن يكون أكثر ما يكون عادال في التوزيع.

الة الربانية، و أكثر من ذلك جهدوا لتطبيقها فعال على أرض أساسا على هذا الطرح النظري، وألّن املسلمون أدركوا و فهموا جيدا فحوى هذه الرس

إلى حّد أّن كل أفراده  آنذاكالواقع، سّجل تاريخ البشرية عصرا اقتصاديا من ذهب سادت خالله أسمى صور الرخاء و الترف بين كل طبقات املجتمع 

                                                             
ّد   149
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    اسطنبول/ تركيا -(2018-/ أيلول 20-19م هذا البحث في مؤتمر رفاد الدولي لالقتصاد واألعمال الذي ُعقد بتاريخ )ق

http://www.refaad.com/
http://www.refaad.com/
mailto:kebimag@yahoo.fr


 كبريي فتيحة                                                                                                                                                                  -حتوالت و فرص -االقتصاد اإلسالمي 

Global Journal of Economics and Business– Vol. 5, No. 3, 2018 
415 

 

موذج أصبح لديهم فوائض و ال يوجد ضمنهم محتاج )عجز(. و هل أثبت التاريخ بعدهم التوصل إلى إيجاد نموذج وضعي يحقق و لو القليل مما حققه ن

 في الشريعة اإلسالمية؟ االقتصاد

 أنه و بسبب تراجع 
ّ
القوى اإلسالمية بكّل جوانبها وحتى رغم أّن البشرية وصلت إلى ذروة الرخاء االقتصادي خالل فترة النضج اإلسالمي، إال

هذه القوى إضعاف فكر و شخصية املسلمين خالل مرحلة  استطاعتالروحية منها مقابل تصاعد قوى أخرى ألغراض دينية، سياسية و عسكرية. أين 

 فيها اآلية فأصبح السادة عبيدا و أصبح عصر الظالم أوج الحضارة. انقلبت

بل و تتسابق في تنفيذها  أمثلتهاب اإلسالمية أصبحت تعتقد بالنظريات الوضعية و تتجادل في قوته، جدواها و و أسوء ما في األمر، أّن الشعو 

 سعيا إلدراك التطور و التقدم املزعوم.

و النظريات هذه النماذج  انهارتهو مبني على الظروف املؤقتة بمجّرد زوال أو تغيير هذه الظروف،  إال وألّن التاريخ كفيل بإثبات فشل كل ما

 البشرية تباعا.

ف الجهود في البحث في مسببات القوة في  بانهيارو ألّن العبرة ليست 
ّ
اإلسالمي  االقتصادهذه النماذج الوضعية، بل و أكثر من ذلك سعي و تكث

فمن األجدر بنا نحن كمسلمين  لدى شعوب ال تعرف اإلسالم حتى. االقتصادكنموذج مثالي على هذه األرض قاطبة و محاولة تجسيده على أرض واقع 

 أننا نحوز أصله و جوهرته األساسية أال وهي الشريعة اإلسالمية. االهتمام
ّ
 و التوعية به أكثر ال لش يء إال

اإلسالمي عن طريق التحسيس بؤسسه و مبادئه و كذا بالتذكير بكل مراحل تحوالته، و  االقتصادوعليه األولى بنا أن نجهد في إعادة بعث أسس 

 ختلف العوائق التي قد تعترض طريقه و ذلك جزما منا بأنه فرصتنا الوحيدة و املثل لتحقيق التطور.م

 
ً
 أهمية و أهداف البحث : أوال

إّن البحث في موضوع االقتصاد االسالمي كنظام كلي شامل و متكامل يكتس ي أهمية بالغة سواء بالنسبة لباحثي و متخذي قرارات األقطار 

 اإلسالمية على حّد سواء. اإلسالمية و غير

 و لعّل هذه األهمية تنبع أساسا من:

  الحديثة، و كذا قّوة تدخله في تحديد مكانتها و قدرتها التنافسية و كل ما يترتب عليها من تبعات في تحقيق  املجتمعاتدور االقتصاد في بناء

 االستقرار االجتماعي، السياس ي و حتى السلطة ضمن االقتصاد العالمي الحديث؛

 ذاتية متوافقة و عقيدتها شرعا و تطبيقا؛ الحاجة امللّحة القتصاديات الدول االسالمية في إيجاد نظام قادر على إحداث نهضة اقتصادية 

 ا التأكيد املضطرد و املتواصل إليجابيات تطبيقات األنظمة الجزئية لنظام االقتصاد االسالمي في دول إسالمية و غير إسالمية و لعّل أهمه

 ؛(Trust)موضوع البنوك اإلسالمية، الوقف و عقد األمانة 

  والت الحاصلة في االقتصاد اإلسالمي كفرع و تحوالت الفقه اإلسالمي ككلاملطلق بين التح االرتباطالتأكيد على 

 املطلق بمثالية و رقي النظام االقتصادي اإلسالمي و مرونة تطبيقه التامة و الغير مقيدة بالظروف و املتغيرات. االعتراف 

 من جانب آخر يسعى هذا البحث لتقيق جملة من األهداف و الغايات:

 مراحل التحوالت التي سجلها تاريخ االقتصاد اإلسالمي هدفا في االستفادة من دروسها حاضرا و مستقبال لالرتقاء  محاولة كشف مختلف

 باقتصاد الدول اإلسالمية؛

 ،التي لم يستطع و لن يستطع أي نظام و ضعي أن  توضيح ألهم مبادئ و أسس االقتصاد اإلسالمي كنظام رباني و التي تمّيز رقيه و مثاليته

 عها؛يجم

  (؛انعكاسافهم واقع أفكار االقتصاد اإلسالمي ) انبثاقا و 

 تحديد أهم أحداث بناء فكر و ممارسة االقتصاد اإلسالمي؛ 

  محاولة البحث في األسباب و العوامل االقتصادية التي هّدت و أسقطت جسم األمة اإلسالمية؛ 

  و مهاجمي نظام االقتصاد  منتقديرعية يثبها الواقع امليداني، للرد على ضرورة بناء دراسات علمية أكاديمية مبنية على قرائن و أدلة ش

 اإلسالمي بشكل خاص و دعاة أّن اإلسالم دين إرهاب بشكل عام.

 
ً
 نشأة و تحوالت االقتصاد اإلسالمي : ثانيا

ي تتولى لقد أولت الشريعة اإلسالمية عناية بالغة لتنظيم الحياة االقتصادية للبشر تشريعا وواقعا، فالقرآن الكريم تضّمن كثيرا من اآليات الت

االقتصادية، التجارية واملالية، كيف ال و أّن أطول آية و في أطول سورة في القرآن هي آية الدين.  فضال أّن حياة  تالسلوكياتنظيم مختلف املعامالت و 

م، و صحابته رضوان هللا عليهم كانت صورة حية ومثالية عن تطبيق التشريع االسالمي االقتصادي.
ّ
 الرسول صلى هللا عليه و سل
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منها على وجه الخصوص  االقتصاديةنذاك كانت بسيطة و تعامالتها محدودة نتيجة لبساطة البيئة عامة و وبالرغم من أّن الحياة االقتصادية آ

، كما وأّن مشاكلها و أزماتها بسيطة بسبب التجاريةمن خالل بساطة و محدودية األنشطة والتعامالت االقتصادية كذا تخّصص وضيق رقعة التبادالت 

 ألفرادها اين كانت تسود أسمى صور األمانة، الصدق، الوفاء و الجود.   العقليوحي و قّوة الوازع الديني و النقاء الر 

م كانت فترة زراعة، رعي و تجارة محدودة إلى جانب القليل من األنشطة
ّ
اليدوية  فمن املعلوم أّن الفترة التي عايشها الرسول صلى هللا عليه و سل

الفقهاء بشرح تفاصيلها تشريعا و ممارسة،  اهتمة املمارسة و التي صاحبتها تّنع و توّسع في املعامالت، الجّد بسيطة، بعد ذلك و بتزايد و تنّوع األنشط

 رض ي هللُا عنه
َ
ي ُهَريَرة ب 

َ
ي  صلى هللُا عليه إستقاءًّ دائما من التشريع اإلسالمي ، القرآن و السنة النبوية الشريفة عمال بقول الرسول األكرم فعن أ ب 

ن  الن 
َ
: أ

َتاَب  وا َبعَدُهَما، ك 
ُّ
ل ن َتض 

َ
يَئين  ل

َ
ْم ش

ُ
يك ُت ف 

ْ
ْد َتَرك

َ
ي ق  

ّ
ن اَل: "إ 

َ
ي" وسلم ق ت 

هللا  َوُسن 
 من الفقهاء. اجتهاداو  150

، الَوكالة، فكتبوا عن: الزكاة، البيوع، الربا، الرهن، الَقْرض، الضمان، الكفالةبعد ذلك، تطرق األئمة األربعة و تابعيهم إلى قضايا اقتصادية املهمة 

وق  و لعّل أهم مخلفات الفقه اإلسالمي في هذا الجانب ومنذ القرن الثاني  الحوالة، املشاَركة، املضاَربة، املزاَرعة، املساقاة، اإلجارة، الحسبة و أحكام السُّ

 ميالدي(: 623للهجرة )حوالي 

 راج"كتاب
َ
 م(؛798هـ/182ألبي يوسف يعقوب بن إبراهيم ) "الخ

 ستطاب" ملحمد بن الَحَسن الشيبانيكتاب "االكتسا
ُ
 م(؛804هـ/198) ب في الرزق امل

 راج" ليحيى بن آدم الُقرش ي
َ
 م(؛818هـ/203) كتاب "الخ

 ( م بن سالم  م(؛838هـ/224كتاب "األموال" ألبي ُعَبْيد القاس 

 ( ؛902هـ/289كتاب "أحكام السوق" ليحيى بن عمر األندلس ي املالكي)م 

  م(؛1057هـ/450لعلي محمد بن حبيب املاوردي ) "السلطانية" و"املضاَربةكتابي "األحكام 

 ( با 1111هـ/505و قد تطّرق اإلمام أبو حامد الغزالي م( إلى أحكام اكتساب الدخل، ومشروعية تكوين الثروة، وصعوبات املقاَيضة، والنقود، والر ّ

ين"؛ وم الد ّ
ُ
 في كتابه "إحياء ُعل

 م( فقد تناول الحاجات، وتقسيم العمل، وصعوبات املقاَيضة، والنقود، واألسعار في 1174هـ/570ي الدمشقي )أما أبو الفضل جعفر بن عل

ن التجارة"؛  كتابه "اإلشارة إلى محاس 

 (والذي بحث من خالله على أسباب البركة و 1312هـ/712كتاب "البركة في فضل السعي والحركة" ملحمد بن عبد الرحمن بن عمر الحبش ي ،)م

ز على النشاط الفالحي و عمل املرأة في بيتها مح
ّ
 اربة البطالة، كما ورك

 ( النقود، األسعار، الحسبة ودور الدولة في الرقابة على األسواق وحماية الضعفاء اقتصاديا في كتبه 1328هـ/728و من جهته تناول ابن تيمية )م

 "الحسبة"، "السياسة الشرعية" و"مجموع الفتاوى"؛

 ُرق الحكمية في السياسة الشرعية" و"إعالم املوقعين عن رب العاملين1350هـ/751ك تلميذه ابن القيم )ليتمها بعد ذل
ُّ
 ."م( في كتابيه "الط

ل عالم  اهتمو كما هو معروف لدى الجميع فلقد 
ّ
 اقتصادية هامة ال تزال 1404هـ/808ابن خلدون ) االجتماعو حل

ً
م(  في مقدمته الشهيرة أمورا

ق بالنمو االقتصادي ودور الدولة، التجارة الخارجية ،العرض والطلب إلى جانب تقسيم العمل، األسعار،  االقتصاديحاليا محل النقاش و البحث 
ّ
تتعل

 .قش األنشطة االقتصادية املؤدية إلى خلق املداخيلوالنقود، وتصنيف السلع بين ضرورية وكمالية، كما ونا

ة" التي و باإلضافة إلى تناولها النقود  م(1442هـ/845)خلدون مع دراسة املقريزي  ابنوقد تزامنت دراسة  م 
ُ
ة بكشف الغ م 

ُ
من خالل كتابه "إغاثة األ

ار املتسّببة في خلق األزمات االقتصادية ، من خالل البحث في أسباب غالء واألسعار، وفق تحليل تغيرات قيمة النقود وعالقتها باستمرار ارتفاع األسع

صر بشكل خاص خالل تلك الفترة. و قد توّصلت هذه الدراسة إلى أّن أسباب ترتبط بسوء التسيير ،الفساد اإلداري وكذا ثقل ك مية النقد األسعار في م 

 املتداول.

با، القمار، الزكاة، الضرائب 1762هـ/1176)كما وقد تناول الحقا، شاه ولي هللا  ة هللا البالغة" عقود املشاَركات، الر ّ م( في كتابه "ُحج 

 .والتبذير)اإلسراف(

 
ً
 ماهية وأسس االقتصاد اإلسالمي : ثالثا

                                                             
  

150
 (2937) الجامع الصغير" رقم، وصححه األلباني في "صحيح ) "1 /284(مستدرك الحاكم "
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 :األنشطة و العمليات من، و الذي يختص بدراسة مختلف االجتماعيةأحد أهم فروع العلوم  أّن علم االقتصاد بشكل عام يعّرف بانه: اعتبارا

و استغالل مختلف انواع املوارد النادرة الطبيعية، البشرية ،  استخدام، توزيع و تبادل السلع و الخدمات عن طريق البحث في سبل استهالكإنتاج، 

 .151لغير محدودة  للمجتمعات البشريةاملالية، الهياكل و البنى و كذا املعلوماتية منها بهدف تحقيق اإلشباع األمثل ملختلف الحاجات و الرغبات ا

املعتمد على الشريعة اإلسالمية ممثلة في القرآن الكريم، السنة النبوية الشريفة ثم إجماع و اجتهاد  االقتصاداإلسالمي هو: " ذاك  االقتصادفإّن 

   152الفقهاء، عقيدة،  تشريعا و أخالقا و سلوكا و التي تهدف لتنظيم املجتمع البشري بشكل مثالي"

ينشأ عنها من ظواهر  دما قكما و يمكن تعريفه بأّنه: "العلم الذي يعنى بدراسة النشاط االقتصادي من استهالك، إنتاج، توزيع و تبادل و كل 

 153وعالقات على ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية".

ظام االقتصاديُّ في اإلسالم هو نظام مثالي منّزه، ال يقف عند حدود  ما هو ما يجب أن  يكون إذن فإّن الن  هدفه أسمى و هو  .الوصف ملا هو كائن، وإن 

، بعكس األنظمة الوضعية التي ينحصر سعيها في تحقيق األرباح.أما َهمُّ  154"هو أنشأكم من األرض و استعمركم فيهاإعمار األرض مصداقا لقوله تعالى "

 بالرزاق.ذاته  اختصبل إّن هللا عز و جل  155" رزقكم و ما توعدون و في السماء الرزق فقد تكّفل به اإلله مصداقا لقوله تعالى "

 في روح اإلنسان كّل الحاجات التي يسعى لتحقيقها ببذل جهد كبير من حاجة الطعام، الشراب، السكن،  
ّ
كما و أّن هللا عّز و جل هو من بث

ا جاء في قوله يه كمالزواج و إثبات الذات و غيرها من الحاجات. إنما  تبقى الحكمة اإللهية طاعة هللا و خشيته و العمل بتطبيق أوامره و االنتهاء عن نواه

 156" و لو أنهم أقاموا التوراة و اإلنجيل و ما أنزل إليهم من ربهم ألكلوا من فوقهم و من تحت أرجلهمتعالى " 

ل مع اإلشارة أّن اإلسالم يستوجب السعي في كسب الرزق فهو محاسب على رزقه و على كسبه، فهما وجه من وجوه ابتالء اإلنسان و امتحانه، قا

م "  صلى هللا عليه
ّ
ال تزوال قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيم أفناه و عن علمه فيم فعل و عن ماله من أين اكتسبه و فيم أنفقه و و سل

 .157"عن جسمه فيما أباله

اإليمان بها و تطبيقها  املختلفة و التي يبقى علينا فقط االقتصاديةكما أّن الشريعة اإلسالمية بمصادرها اهتمت بوضع األسس و مبادئ املعامالت 

 ، و اآلخرة. 158لضمان سعادة الدنيا

 اإلسالمي االقتصادأسس 
يجمع بين  اعتبارا أّن االقتصاد اإلسالمي يستمّد مبادئه و أسسه من الشريعة اإلسالمية، فإّن الباحث في هذا النظام يجد أنه النظام األوحد الذي

 نظام واحد. و يمكن تلخيص مبادئ نظام االقتصاد اإلسالمي في:أسس قد تبدو متناقضة و ال يمكن أن ُتجمع داخل 

 إّن املصدر الذي يسترشد به االقتصاد اإلسالمي ثابت ثبات القرآن املنّزه عن التحريف و سّنة الثبات املطلق للمنظومة التشريعية و التنظيمية :

 وحي يوحىو ما ينطق عن الهنبّيه الكريم النابعة في النهاية من الوحي الرباني "
ّ
 . 159"وى إن هو إال

 أّن الواقع الفكر اإلنساني الحائد عن 
ّ
الشرع اإللهي وكما هو معروف فإّن مصداقية التنظير اإلنساني مستمّدة من شدة ثباته الزماني و املكاني، إال

الزوال و التغّير، ذلك أّن "املنهج الحس ي التجريبي في يؤكد التاريخ دائما محدوديته و تناقضه بسبب تعّرض بنائه للتأثيرات البيئية الظرفية و السريعة 

في حين أّن املسلم تحكمه   160النهاية و الذي يتعامل فيه العقل البشري مع الفروض التي يتصورها و تحّددها ظروف تجربته في إطار محدودية حواسه"

ن األهداف من خالل صراحة نصوصه الشرعية املطلقة املرونة مع ضوابط إيمانية بارزة املعالم، محّدد التفاصيل، مكتمل األركان  واضح و مضمو 

لقد جاءكم من هللا نور و كتاب مبين، يهدي به هللا من اتبع رضوانه سبل السالم و ، فقد قال هللا تعالى: "فالحهالزمان و املكان بما يضمن رشاده و 

 . 161"بإذنهيخرجكم من الظلمات إلى النور 

                                                             
151 « What is economics? – difinition, history , timeline & importance », www.study.com, retrieved 06/07/2018 edited; 

 
152

طبيق" الطبعة    ة البحث وإمكانية الت  دريب، 2عبد الر حمن يسري أحمد، "االقتصاد اإلسالميُّ بين منهاجي   ،15، ص1999ـ، املعهد اإلسالميُّ للبحوث والت 

 
153
 sabhany.com-www.al;, retrieved 06/07/2018 edited "،عبد الجبار السبهاني، "تعريف االقتصاد االسالمي 
154

 61سورة هود اآلية   
 22سورة الذاريات اآلية   155
156

 66سورة املائدة اآلية   
 رواه الترمذي عن أبي بزرة األسلمي  157

  158 السعادة املنشودة التي تسعى لبلوغها مختلف األنظمة و النماذج الوضعية التطّور و الرفاه االقتصاديين، 
159

 9سورة  النجم، اآلية   
160 
: http://mawdoo3.com/%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D8%AD%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%87%D8

%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A  
161

 ؛16سورة املائدة، اآلية   

http://www.study.com/
http://www.al-sabhany.com/
http://mawdoo3.com/%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D8%AD%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A
http://mawdoo3.com/%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D8%AD%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A


 كبريي فتيحة                                                                                                                                                                  -حتوالت و فرص -االقتصاد اإلسالمي 

Global Journal of Economics and Business– Vol. 5, No. 3, 2018 
418 

 

، أما عن غاية االقتصاد  يُّ ق فيها اإلشباع املاّد  بة رغدة يتحق  ئق باإلنسان؛ ليحيا حياة طّي 
 

اإلسالمي فهي سامية تسعى لتوفير حّد  الكفاية الال

وحيُّ جنًبا إلى جنب ا ، و الوصول إلى أسمى مراتب الرضا اإللهي و هي حصول البركة، فقد قال عّز من قائل : "و لو أّن أهل القرى آمنوا و اتقو 162والرُّ

    163لفتحنا عليهم بركات من السماء و األرض"

وحّي ، فغايتها ّيٍ ، بدون أي اعتبار إلى اإلشباع الرُّ تي ينحصر مقصدها في اإلشباع ماّد 
 
ة ال ة الوضعي  ظم االقتصادي  ذة، أو  بخالف النُّ

 
تحقيق الل

ة ا وحي  ة، حتى و لو كان ذلك على حساب الجوانب الرُّ ي  ةاملنفعة املاّد   .ألخالقي 

 من إعجاز النظام اإلسالمي أّنه جمع بين ثبات إطاره التشريعي و التنظيمي فاتخذ مرجعا له النصوص الشرعية التي يصلح تنفيذها مرونة التطبيق :

املستحدثة و قابلية قياسها وفقا و تطبيقها في أّي بيئة و في أي فترة زمنية، مقابل قدرته العجيبة في احتواء و استيعاب مختلف الظواهر و السلوكات 

  .164للضوابط الشرعية

شري ففي النهاية نموذج الشرع اإلسالمي يضمن ضّم كل املتغيرات الالمحدودة شملت ماض ي يفوق خلق الكون و يمتد إلى حاضر قد يبدوا للعقل الب

والدليل في ذلك إثباتات وقائع عيش اإلنسان  ي من سالح علمي.حديثا بل و يشمل مستقبال مغّيبا يعجز هذا العقل على تصوره أو التنبؤ به مهما أوت

لبا ما تكون سببا في االقتصادية و غير االقتصادية و التي تصل النهاية وفي كّل مّرة أّن االكتشافات العلمية الباهرة لها مرجعيتها في القرآن الكريم و غا

أساسا عليه، من الضاللة االعتقاد أّن نظام االقتصاد اإلسالمي  النور العلمي لإلسالم.دخول أصحاب هذه االكتشافات في الدين اإلسالمي ضمن دائرة 

واجد هو تراث ظرفي خاص بحضارة إسالمية غابرة خالل فترة معينة و لفئة معينة، بل الحقيقة معاكسة تماما فهو نظام مستمر دائم مرن مرونة الت

انيُّ املصدر معجزة ال  إذن فنظام االقتصاد اإلسالمي هو نظام التغيرات الطارئة أو التي ستطرأ.البشري و أكثر، قادر على إستعاب و تفسير مختلف  رب 

 يتطلب إدارة خارجية للتغيير، بل هو مزود بذاته بنظام جزئي داخلي إلدارة التغيرات.

 تحديد مالمح و طبيعة النظام االقتصادي لدولة ما في مرحلة ما : يعّد نظام امللكية محّددا رئيسيا في امللكية في نظام االقتصاد اإلسالمي ازدواجية

لة عزوف من مراحل حياتها. فبينما نادى الفكر االقتصادي الرأسمالي بحرية األفراد في امللكية رؤوس األموال و وسائل اإلنتاج و الذي أوقعه مشك

، في الضفة املقابلة و بعد 165قيام بها عن طريق إجراء سلسلة تأميماتاملستثمرين عن القيام بمشاريع أساسية وضرورية استدعت تدخل الدولة ال

 
ً
 و كيفا

ً
 بما دعى زعماء هذا اعتقاد االشتراكيين جزما بمنع امللكية الخاصة و املناداة بامللكية الجماعية، تسّبب لهم هذا االعتقاد في تدهور اإلنتاج كما

 التيار الحقا إلى اللجوء إلى فتح امللكية الخاصة.

رية مزاولة في حين أّن األصل في نظام االقتصاد اإلسالمي هو املزاوجة في امللكية الخاصة و العامة حسب قاعدة املنفعة الجماعية، فاإلسالم يمنح ح

عن األفراد لألنشطة االقتصادية في ظل سوق تحكمها ضوابط شرعيو واضحة و نزيهة بعيدة كل البعد عن الظلم، الغش، الغرر والفساد، أما 

بيق الدولة فيمكنها مزاولة أي نشاط من األنشطة كفرد من األفراد الطبيعيين فضال عن مهمتها في الرقابة و السهر على حماية والحفاظ على تط

نب و من جا أحكام الشرع اإلسالمي في هذه السوق، و بذلك تحافظ على حق هللا عن طريق ضمان تطبيق قواعد املعامالت اإلسالمية على الجميع.

 . 166التسعير، ففي نظام االقتصاد اإلسالمي يتحّدد من خالل التفاعل الحر بين قوى العرض و الطلب دون إحداث أي تأثير

 عن حق. كيف ال و قد قال املولى عّز وجل:" يا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 
ّ
 أن تكون فحرمة مال املسلم كحرمة دمه، إال

ّ
إال

فابن تيمية رحمه هللا على سبيل الذكر يقول في هذا الصدد : " إذا كان الناس يبيعون سلعهم على  الوجه املعروف من غير 167ن تراض منكم"تجارة ع

بعينها  ا بقيمةظلم منهم و قد ارتفع السعر إما لقلة الش يء )انخفاض العرض( و إما لكثرة الخلق ) ارتفاع الطلب(فهذا إلى هللا، فألزام الخلق أن يبيعو 

168)تحديد الحاكم للسعر( إكراه بغير حق"
    

  :)ذاتية، غيرية(  
ُ
اَبة

َ
ظام االقتصاديُّ في اإلسالم لرقابتين: ازدواجية الّرِّق  يخضع الّن 

                                                             
طبي" عبد الر حمن يسري أحمد،  162 ة البحث وإمكانية الت  دريب، 2ق"، ط االقتصاد اإلسالميُّ بين منهاجي   ،15ـ، ص1999، املعهد اإلسالميُّ للبحوث والت 

  163 ؛96سورة األعراف، اآلية  
ة العامة للكتاب، مصر،   164 ، "املذهب االقتصاديُّ في اإلسالم"، الهيئة املصري  ي الَفْنَجر يُّ ْوق 

َ
د ش  ،95، ص 2010ُمَحم 

 املصدر بوقلي  165
 حول مشروعية و جواز تدخل الدولة في تحديد السعر، فالبعض يفتي بجوازها في ظروف إستثنائية و البعض اآلخر يرى بالحياد الكامل. الفقهاءفي هذا الصدد هناك اختالف بين  166
167

 29سورة النساء األية   
168

ص أصول الفقه، كلية العلوم اإلسالمية، جامعة الجزائر، اشوالين محّمد السنوس ي، املنافسة االقتصادية بين الشريعة و القانون، رسالة ماجستير في العلوم الشرعية، تخصّ   

 ؛154، ص 2001/2002الجزائر، 
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اب في اليوم اآلخر، الرقابة الذاتية و املحكومة بحيوية ضمير املسلم، و املستقاة من استحضار الرقابة اإللهية القائمة على اإليمان باهلل، وعلى الحس

  ":قال تعالى
َ ا
ي األ ُج فِّ ُم َما َيلِّ

َ
ل شِّ َيعا

َعرا
ا
ى ال

َ
َوى َعل

َ
ت مَّ اسا

ُ
اٍم ث يَّ

َ
ةِّ أ

تَّ ي سِّ َض فِّ
را
َ ا
َماَواتِّ َواأل َق السَّ

َ
ل
َ
ي خ ذِّ

َّ
َماءِّ َوَما ُهَو ال َن السَّ زُِّل مِّ

ا
َها َوَما َيز ها ُرُج مِّ

ا
ضِّ َوَما َيخ

را

ما 
ُ
يَها َوُهَو َمَعك ُرُج فِّ

يٌر"َيعا وَن َبصِّ
ُ
َمل عا

َ
َما ت  بِّ

ُ ما َواَّللَّ
ُ
ت
ا
ن
ُ
َن َما ك يا

َ
"  :، وقوله تعالى  169أ َماءِّ ي السَّ  فِّ

َ
ضِّ َوال

را
َ ا
ي األ ٌء فِّ

يا
َ

هِّ ش 
يا
َ
ى َعل

َ
ف
ا
 َيخ

َ
َ ال نَّ اَّللَّ  170 "إِّ

ة في كّل سلوكياته و تصرفاته خوفا من عذاب هللا في حالة  انحرافه )الحرام(، و طلبا ملرضاته و توفيقه في بذلك فإّن املسلم يستشعر الّر قابة اإللهي 

شاط االقتصادّي   وهذا أكبر ضمان لنزاهة و سالمة.حالة طاعته )الحالل(
 
إلى جانب ذلك لم يغفل االقتصاد اإلسالمي  .في ظل الشريعة اإلسالمية الن

 ُ
 

ى اّلل
 
َم  كولي عن االهتمام و ممارسة الرقابة الغيرية، ذلك أّن نفس املسلم كإنسان مهّددة بزيغ الشيطان، فقد تكّفل الر سول األكرم  َصل

 
ْيه  َوَسل

َ
 َعل

 أرسل 
ُ
ة
 
َحْت َمك ت 

ُ
شاط أمر املسلمين بمراقبة األسواق بنفسه، وعندما ف

 
ْن هنا ظهرت وظيفة املحتسب ملراقبة الن إليها َمْن يراقب أسواقها؛ وم 

هي عن املنكر، من الغير كواجب األخوة في اإلسالم مصداقا لقوله تعالى:  ولوال دفع هللا  "االقتصادّي  كرقابة رسمية، إلى جانب األمر باملعروف، والن 

وثيقا  ارتباطابذلك؛ فإّن سلوك املسلم في نشاطه االقتصادّي   مرتبط ،171"الناس بعضهم ببعض لفسدت األرض ولكن هللا ذو فضل على العاملين

ة الخاضعة  .172بعقيدته ة الوضعي  ظم االقتصادي  ة الهادفة للتحصيل الضريبي، و املمارسة بعكس النُّ لطة العام  لرقابة واحدة ممثلة في رقابة السُّ

هاية للعجز و استحالة موافقتها ملخططاتها و بالتالي ضعف تحقيق أهدافها  .طبًقا للقوانين وضعية هشة بما يعّرضها في الّن 

  ،ظام االقتصاديُّ اإلسالميُّ  :االعتدالالوسطية  هو تفّرده املطلق ب:ما يمّيز الّن 

 :ين خاتم النبيين و املرسلين ، للعاملين كافة بعكس الديانات األخرى التي كانت خاصة بأمة معّينة و لزمن  الوسطية ين اإلسالميُّ هو د  فالّد 

سع لألساليب املختلفة املوجدة
 
و التي لم توجد حتى،  معّين، صالح لكّل  زمان ومكان، و بذلك فاقتصاده يتضمن من املرونة ما يجعله يت

دة، والعرف بشرط أن ال تتعارض مع أصل ثابت األمة املحّمدية بالشهادة على  اختصاصو الحكمة من الوسطية هي  .والوسائل املتجّد 

اسِّ  "باقي األمم، مصداقا لقول هللا عّز و جل
َّ
ى الن

َ
َهَداَء َعل

ُ
وا ش

ُ
ون

ُ
ك
َ
ت ا لِّ

ً
 َوَسط

ً
ة مَّ

ُ
ما أ

ُ
اك

َ
ن
ا
َك َجَعل لِّ

َ
ذ
َ
يًداَوك هِّ

َ
ما ش

ُ
ك يا

َ
ُسوُل َعل وَن الرَّ

ُ
 ، 173" َوَيك

 "ضِّ  فضال على مطالبة البشر بالوسطية بين الحياة، و اآلخرة، بين العبادة و السعي في طلب الرزق
را
َ ا
ي األ ُروا فِّ شِّ

َ
ت
ا
ان
َ
 ف
ُ
ة

َ
ال َيتِّ الصَّ ضِّ

ُ
ا ق

َ
ذ إِّ

َ
ف

يًرا  ثِّ
َ
َ ك ُروا اَّللَّ

ُ
ك
ا
ِّ َواذ

لِّ اَّللَّ
ضا

َ
نا ف وا مِّ

ُ
غ
َ
ت ُحوَن"َوابا لِّ

ا
ف
ُ
ما ت

ُ
ك
َّ
َعل

َ
ة، و ال أسر الدنيا و متاعها 174ل هباني  ة ، بعكس فال أسر الر  هواني    .175من الش 

   :)في التوفيق و توازن  عظيمامنه على الوجه األخص تضّمن إعجازا  االقتصادياإلسالم بشكل عام، و الشق اإلعتدال )التوازن

توازن  من جمعها حتى فما بالك بتوازنها. و لعّل من أسمى مظاهر هذا التوازن  االقترابمتناقضات لم تستطع األنظمة الوضعية مجّرد 

ر املتغيرات املحيطة: بعكس النظم الوضعية التي تضمنت تناقضات ضمنية في مبادئها و أسسها فقد صادفنا مثال أّن  وُّ
َ
ثبات التشريع َوتط

وامللكية الخاصة أوجدت لنفسها مكانا في النظام املاركس ي فعاكست مبادئها في  امللكية العامة وجدت لها مكاًنا في النظام الرأسمالي،

 ؛ 176الصميم

   ة ي  وح  ة  َوالرُّ ي  اّد 
َ
َواُزُن َبْيَن امل ظام االقتصاديُّ اإلسالميُّ عناية بالغة للجانب الروحي لإلنسان بنفس القدر من عنايته بالجانب  :الت  أولى الّن 

ة تمّيزت بأنها نظم مادية ظم الوضعي   .املادي ، بعكس النُّ

    ة اص 
َ
ح  الخ َصال 

َ
وفيق َبْيَن امل ة  و الت  ح  الَعام  َصال 

َ
منح الحرية لألفراد في مزاولة أنشطتهم و بالتالي االقتصاُد اإلسالمي نظام ضامن أّن  :امل

، بل ستكون لبنات في بنائه )مبدأ التكافل(، و بالعكس تماما فإّن  ة   على حساب املصلحة العام 
ً
ة  لن تكون أبدا  تحقيق مصالحهم الخاص 

ة لن تنقص ولن تهدر باملصالح الخاصة بل ستضيف قيما له ام االقتصاد اإلسالمي هناك موازنة بين ففي نظ. حرصه على املصلحة العام 

 بالقدر لن يضر ولن 
َ
ى على مصلحة الجماعة، عطاء للجماعة

َ
غ
ْ
ذي ال َيط

 
مصلحتي الفرد، و الجماعة، بما يضمن للفرد عطاء بالقدر ال

ى فيه على الفرد
َ
غ
ْ
 .177َتط

                                                             
 ؛4سورة الحديد، اآلية   169
170

 ،5آل عمران، اآلية  سورة  
 251البقرة، اآلية  سورة  171  

ة املعاصرة، واالقتصاد اإلسالمي"، ط  172 رمذي، القاهرة، مصر، ، مكتبة 11علي أحمد السالوس، "موسوعة القضايا الفقهي   
ّ
 .22، ص2008الت

 143سورة البقرة، اآلية   173
 10سورة الجمعة، األية   174
175

 ؛58ص اإلسكندرية، مصر، أشرف محمد دوابه، "االقتصاد اإلسالمي مدخل ومنهج" ، دار السالم للطباعة، النشر و الترجمة،   
176

 ، 23علي أحمد السالوس، نفس املرجع السابق، ص  
177

ة املعاصرة"، طيوسف    وزيع، األسكندرية، مصر، 1كمال، "اإلسالم واملذاهب االقتصادي  شر والت 
 
باعة، الن  

ّ
 ،144ـ، ص 1987، دار الوفاء للط

http://www.alukah.net/library/0/36500
http://www.alukah.net/library/0/36500
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=739&idto=739&bk_no=50&ID=744#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=739&idto=739&bk_no=50&ID=744#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=739&idto=739&bk_no=50&ID=744#docu
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 املسلم على االعتدال في اإلنفاق ) ترشيد السلوك االقتصادي(: ففي القرآن أ 
ّ
في اإلنفاق و الصرف فال  االعتدالمر صريح بوجوب حث

لذين إذا يميل املسلم إلى شّد يده فيكون بخيال و ال إلى إطالقها ليصل إلى تبذير نعم هللا و إسرافها، فيقول هللا تعالى في كتابه الكريم "و ا

 178أنفقوا لم يسرفوا و لم يقتروا و كان ذلك قواما "

جميع  فياإلسالمي أصال هو نظام َتوازن وقسط  االقتصاديمكن حصرها جميعا في هذا املقام، ذلك أّن نظام  فضال على مظاهر توازن أخرى ال

نيا واآلخرة، العبادة والعيش، الفرد والجماعة، وبين األغنياء والفقرا ة، الدُّ وح واملاد  ء بما يحّقق سمو  املجتمع؛ أوجه نشاط و سلوكات املسلم، فَتوازن الرُّ

ع، مجتمع محكوم بقيم مثلى تضمن فال إفر  ذي مضّي 
 
ر التحفيز والترغيب، و تحافظ على ممتلكات الجيل الحاضر  االحتراماط ممّز ق، و ال تفريط ال

ّ
،توف

 179. و املستقبل، بما يحّقق الصالح في الدنيا، و يقود ال محالة إلى الفالح في اآلخرة

  
ُ
ة يَّ ِّ

َ
ظام : الَعامل امل لم و لن  ينحصر نطاقها االقتصادّي  إّن عاملية الّن  االقتصاديُّ اإلسالميُّ ، مستمّدة من عاملية الّر سالة، فمنهج اإلسالم الش 

دة، بعكس األنظمة االقتصادية الوضعية املنحصرة ببيئتها الخاصة، فلسفة تفكير و  اإلسالمّي  على بيئة، أو جغرافيا، أو فئة قومية محد 

ٍة ُتناسب كل  األزمنة واألماكن، والجامعة بين  .أقوامها ، أهدافها و أهوائها الضيقة إيديولوجية حكامها و ة، مبادَئ عام  ي   
ّ
العاملية املتضمنة أحكاٍم كل

بات واملرونة، الستيعاب كّل التغيرات وفقا لقانون: 
 
 ثابًتا، أو مقصًدا من مقاصد الث

ً
ا، أو أصال شريع اإلباحة ما لم يوجد ما ُيعارض نصًّ

َّ
الت

ح .اإلسالمّيِّ  ة بالواليات املت  ة العاملي  ظام االقتصادّي  اإلسالمّي  بحدوث األزمة املالي  د و أعاد إثبات عاملية الّن 
ّ
، 2008دة في لسنة من جانبه التاريخ أك

ظام االقتصادّي  اإلسالمّي  كنموذج ليس بديال و إنما أصال كيف ال؟ و قد أقر الفاتيكان ذاته ذلك طبقا ملا ورد في صحيفة  أين لجأ الغرب باألخذ بالّن 

ة في عددها الصادر في  سمي  ة بتقريب البنوك إلى عمالئها 2009مارس  6الفاتيكان الر  ة اإلسالمي  تي ترتكز عليها املالي 
 
ة ال عليمات األخالقي  : "قد تقوم الت 

 على أن  هذه املبادئ قد تج
ً

م خدمات بشكل أكبر من ذي قبل، فضال سة تقّد  ة املفترض وجودها بين كّل  مؤس  وح الحقيقي  ى بالرُّ
 
عل هذه البنوك تتحل

ة" ه هو العالج األمثل يستمدُّ من لدن حكيم خبير 180.مالي  جارب املختلفة، واألزمات املتوالية أن  ظام االقتصاديُّ اإلسالميُّ أثبتت الت  ظام  فالّن  ، والّن 

ة األفضل ملعالجة  ة الوضعي  ة؛ بعكس األنظمة االقتصادي  التي شكلت خلفية  –دون استثناء -القصور، والقضاء على املشاكل، واألزمات االقتصادي 

 .إيديولوجية لفكر معّين ضمن حدود إقليمية معّينة زالت بزوال ظروفها و متغيراتها، شأن أّي  نظاٍم وضعّيٍ بشري 

  
ً
 اشدة في نظام االقتصاد اإلسالميتجّسد مبادئ الحوكمة الر  :رابعا

الحوكمة الراشدة بمفهومها الحديث أصل من األصول الثابتة و املتأّصلة في اقتصاد الشريعة اإلسالمية، فحياد البشر بشكل عام واألمة 

بما دفع املنظمات و مؤسسات  متعّفن تسبح فيه مختلف مظاهر الظلم، الفساد. اقتصاداإلسالمية على مبادئ و أسس الشرع اإلسالمي، أوقعهم في 

 قرن. 15من  البحث في إيجاد نموذج يوفر للمؤسسات و االقتصاد إدارة راشدة. هذه اإلدارة التي هي موجودة أصال في نظام االقتصاد اإلسالمي منذ أكثر

 ، و لعّل أهم هذه املبادئ:في الشرع اإلسالمي راسخةو أسس  مبادئكيف ال و أّن املبادئ التي ينادي بها منهاج الحكم الراشد هي 

  فاألصل في اإلسالم أّنه جاء إلنقاذ البشرية من جور و ظلم الجاهلية، و العدل أمر مشروط على الحاكم وولي أمر املسلمين كما أّنه الَعدالة :

هو العدل بين العباد، فضال أّن أمر جبري في التعامالت الحاصلة بين البشر و األسمى من ذلك أّن هللا عّز و جّل إختّص ذاته بهذه الصفة ف

وا النصوص الشرعية اإلسالمية ثرية باألوامر و الحث على العدل، فقد قال عّز وجل: "
ُ
يَن آَمن ذِّ

َّ
َها ال يُّ

َ
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سا قِّ
ا
ال يَن بِّ امِّ

وَّ
َ
وا ق

ُ
ون

ُ
ِّ  ك

َّ
َهَداَء َّللِّ

ُ
ش

نا يَ  يَن إِّ َربِّ
ا
ق
َ ا
نِّ َواأل

َديا َوالِّ
ا
وِّ ال

َ
ما أ

ُ
ك سِّ

ُ
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َ
وا َعل

َ
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ا
ُعوا ال بِّ

َّ
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َ
 ت

َ
ال
َ
َما ف هِّ ى بِّ

َ
ل وا
َ
ُ أ اَّللَّ

َ
يًرا ف قِّ

َ
وا ف

َ
ا أ يًّ نِّ

َ
نا غ

ُ
وا ك

ُ
ل دِّ

عا
َ
نا   ت ُووا َوإِّ

ا
ل
َ
وا  ت

َ
رُِّضوا أ

عا
ُ
نَّ  ت إِّ

َ
َ  ف  اَّللَّ

اَن 
َ
َما ك وَن  بِّ

ُ
َمل عا

َ
يًرا" ت بِّ

َ
يَن  و قوله تعالى: "  181خ امِّ

وَّ
َ
وا ق

ُ
ون

ُ
وا ك

ُ
يَن آَمن ذِّ

َّ
َها ال يُّ

َ
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َّ
ال
َ
ى أ

َ
ٍم َعل وا
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ن
َ
ما ش
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ُ
ق
َّ
وَن خبير" َوات

ُ
َمل عا

َ
 .182ت

  :الدين اإلسالمي على التشاور مهما بلغت قوة الحاكالشورى 
ّ
م و املسّير، فقد ثبت أّن الرسول صلى هللا عليه و سلم كان يطلب رأي لقد حث

 على التشاور. كيف
ّ
ال وقد  صحابته و يأخذ بآرائهم رغم أّنه كان موّجه من هللا بالوحي. وقد ورد في القرآن الكريم العديد من اآليات التي تحث

َمٍة أمر به هللا نبيه و حبيبه في قوله تعالى:  َما َرحا بِّ
َ
ُهما  " ف  َعها

ُ
ف اعا

َ
َك ۖ ف لِّ

نا َحوا وا مِّ
ضُّ

َ
نف

َ
بِّ ال

ا
ل
َ
ق
ا
 ال

َ
يظ لِّ

َ
ا غ

ًّ
ظ

َ
 ف

َ
نت

ُ
وا ك

َ
ُهما ۖ َول

َ
 ل

َ
نت ِّ لِّ

َن اَّللَّ ّمِّ

                                                             
 31سورة الفرقان، اآلية   178

ين القره داغي، "املدخل إلى االقتصاد اإلسالمي"، ط  179 ة، 1،الجـزء2علي محيي الّد   156ـ، ص2010بيروت، لبنان، ، ، دار البشائر اإلسالمي 
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َ
ت
ُ ا
بُّ امل َ ُيحِّ نَّ اَّللَّ ِّ ۚ إِّ

ى اَّللَّ
َ
لا َعل

َّ
َوك

َ
ت
َ
 ف

َ
ت ا َعَزما

َ
ذ إِّ

َ
رِّ ۖ ف

ما
َ ا
ي األ  فِّ

ُهما را اوِّ
َ
ُهما َوش

َ
را ل فِّ

ا
غ
َ
ت يَن"َواسا لِّ ِّ

ّ
م و    183َوك

ّ
قد أوص ى بذلك محّمد صلى هللا عليه و سل

 .184ما خاب من استشار، وال ندم من استخار، وما اقتصد من عال"" بقوله: عن أنس بن مالك

  : املسلم كما ذكرنا سابقا محكوم برقابتين، رقابة ذاتية و أخرى غيرية ليس من باب التقييد أو عدم الثقة إنما بهدف  التقويم و الرقابة

انية ": حضاراستلى أداء الواجبات ضمانا لحقوق الغير، و بذلك يجب عل العون االقتصادي في اإلسالم اإلعانة ع ى الرقابة الرب 
َ
ُ َعل اَن اَّللَّ

َ
َوك

يًبا" ٍء َرقِّ يا
َ

ّلِّ ش 
ُ
  ، الرقابة الذاتية )رقابة الضمير(، 185ك

ً
 .رقابة الحسبة الرقابة اإلدارية )والة أمر كما فعل الخلفاء الراشدون و أتباعهم و أخيرا

  :االقتصاد اإلسالمي اقتصاد النزاهة و الطهر ينبذ و يحّرم كّل املعامالت التي فيها ضرر على األمة فقد حّرم الشفافية و الززاهة

َوالِّ  " :الربا، الرشوة و كل أنواع الفساد فيقول تعالى ما
َ
نا أ ا مِّ

ً
رِّيق

َ
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ُ
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ُ
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ا
ث ِّ
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اإل دِّ كما توّعد عّز و جّل املفسدين بعذاب شديد  . 186" بِّ
يا
َ
 أ
ا
َبت

َ
ت
َ
ا ك مَّ  مِّ

ُهما
َ
ٌل ل َويا

َ
ُبوَن"" ف سِّ

ا
ا َيك مَّ  مِّ

ُهما
َ
ٌل ل ما َوَويا يهِّ

187. 

  :تعّد املسائلة مطلبا أساسيا في إرساء الحكم الراشد، التاريخ اإلسالمي يثبت أّن عظماء اإلسالم حرصوا عليها حرصا املساءلة و املسؤولية

و مهما كانت مهمته  االقتصاديشديدا، و املساءلة )املحاسبة(، هي الرفيق الدائم و املالزم للرقابة، ففي االقتصاد اإلسالمي يجب على العون 

 من طرف:  درك أنه محاسبكبيرة أو بسيطة أن ي

  َن ) على هذه األرض و على تسيير نعمه، " استخلفهو  استأمنهربه الذي يا َمعِّ
جا
َ
ُهما أ هَّ

َ
ل
َ
أ سا

َ
ن
َ
َك ل َوَرّبِّ

َ
وَن"92ف

ُ
َمل وا َيعا

ُ
ان
َ
ا ك  ،188( َعمَّ

 ،املحاسبة الذاتية )محاسبة الضمير 

  لوالته. الخطاباملحاسبة اإلدارية، الثابتة عن السلف الصالح و لعّل أشهرها قصص شّدة مساءلة العادل عمر بن 

أما املسؤولية فقد تكّفل الشرع اإلسالمي بوضع ضوابطها، ذلك أّن املسؤولية في اإلسالم تكليف يحاسب عليه و ليس تشريف يبتغى بلوغه. 

فاملسؤولية هي تحّمل  يست عامة و لو أّن كّل البشر مسئولون في هذا الكون و لكن بمقادير عادلة كّل على قدر طاقته.فاملسؤولية خاصة بفئة معينة و ل

 الشخص نتيجة التزاماته وقراراته واختياراته العملية من الناحيتين اإليجابية والسلبية. فاملسؤولية تالزم صاحب العمل.

  :في االقتصاد اإلسالمي أن يكون اإلنسان أمينا على مصالح الغير، فقد اورد القرآن كمضرب مثل سامي  من الضوابط الثابتةاألمانة و الوفاء

ا َم في ممارسة النشاط االقتصادى سيدنا يوسف عليه السالم "
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 ، و هي مطلب رئيس ي من مطالب الرشاد االقتصادي. 189أ

في   كما يؤمر اإلسالم صراحة على وجوب الوفاء بالعهود و العقود املبرمة في الحياة العامة وفي إطار املعامالت االقتصادية على وجه الخصوص
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 ملسلم عند وعده، و وفي لعقده.فا، 191"
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د أّن املقاييس و األسس التي تنشدها الهيئات و املنظمات الدولية هدفا في إرساء نظام حوكمة راشدة رجاء في إخراج 
ّ
من  االقتصادو منه،يتأك

 ة و امليدانية.يدوامة الفساد املحاصرة له من كّل الجوانب، قد حّققها و جسدها فكر و تاريخ االقتصاد اإلسالمي و على جميع املستويات اإلدارية، النظر 

حتى هنا تم  باملسؤولية. االلتزامهذه الحوكمة الداعية لسيادة الشفافية و الوضوح لجميع تفاصيل املعامالت في جو يسوده الصدق، األمانة والوفاء و 

د يقينا بمثالية النظام االقتصادي اإلسالمي بل إنه النظام األوحد لتحقيق االستقرار االقتصادي  و الوصو 
ّ
  درجةل إلى التأك

ّ
الرفاه و التطور املنشود. إال

ي أّن التساؤل املطروح عند هذا الحد يكمن في ضرورة إيجاد جواب عن أسباب ضعف، تراجع بل و تدهور اقتصاديات الدول املسلمة، حتى أصبحت ه

تطبيق هذا النظام رغم أّن الغير يشهد له بالقوة، الصالبة أو بطريقة أخرى ماهي أسباب تخلى الدول اإلسالمية عن  املتخلفة بدال من ان تكون الرائدة؟

 و املثالية؟

 خامس 
ً
 أسباب تراجع تطبيق نظام االقتصاد اإلسالمي   :ا

 :تعّددت و تنوعت أسباب تراجع قوة االقتصاد اإلسالمي تعود أساسا إلى

 قوتها؛ عدائية غير املسلمين للديانة اإلسالمية و املسلمين و محاولة تقليص رقعتها و 

 ضعف الوازع الديني للمسلمين، و سعيهم الدائم و املستمر لتقليد الحضارات الغربية؛ 

  على البالد اإلسالمية و سعيها الدائم لطمس الهوية العربية اإلسالمية؛ االستعماريةالحركة 

  االقتصاد اإلسالمي ووصفها بعصور الظالم سيطرة على مدونة تاريخ الفكر االقتصادي التي تم حصرها في تدوين  ازدهارتعّمد إغفال فترة

 التاريخ األوربي ال غير؛

  الكتابات القيمة في االقتصاد اإلسالمي؛ استثمارإهمال 

 الذمم، خيانة األمانات و بيع الخدمات الناتجة عن ظواهر الفساد في املجتمعات اإلسالمية من رشوة، ربا، ظلم، جور الحكام، فساد  استفحال

 عن شرع هللا؛ االبتعاد

 التبعية و العبودية لغير املسلمين عبر العالم بسبب السيطرة الفكرية الناتجة عن االستعمار العقلي؛ استمرار 

 التفوق التكنولوجي و اتساع رقعة الفجوة بين الغرب و املسلمين؛ 

 ت و تفّتت املسلمين امل
ّ
 فتعل؛تشت

 :
ً
 فرص إعادة بعث قوة االقتصاد اإلسالمي سادسا
، هي ضرورة اإليمان بأّن االقتصاد اإلسالمي هو األصل الذي يجب الرجوع إليه و ليس البديل الذي ممكن ااستيعابهالفكرة األساسية الواجب   

 ، التطور و التنمية و لعل ذلك يكون من خالل:لإلصالحاختباره. أساسا على ذلك نقترح الشّد على أسسه و مبادئه ألنها الفرصة األوحد 

 العمل على إزالة الشبهات و املمارسات الخاطئة و املشّوهة للدين اإلسالمي كدين خير و سالم ال دين عنف و إرهاب؛ 

 رة على تجسيده كمنهج علمي بذل جهد في جمع و استرجاع الكتابات املهمة في مجال الفكر االقتصادي اإلسالمي قصد تكوين قاعدة بيانات قاد

 متكامل خاص بعلم االقتصاد؛

  اإلسالمي؛ االقتصادتشجيع البحث و الكتابات و تنظيم تظاهرات علمية في مجال 

  و إسراف املوارد ألنها في  استنزافالسبق في تنفيذ و إنجاح األساليب و القواعد الهادفة لترشيد السلوك االقتصادي و العاملة على محاربة

 عليها. فنكون نموذج يقتدى به. استأمنناية نعم من هللا النها

   و املشاركة(  اإلسالمي )املضاربة، املرابحة االستثمارالتجسيد الفعلى ملبادئ االقتصاد اإلسالمي و العمل جاهدين على إحالل آليات و أساليب

 محل التأمينات. االجتماعيمحل األساليب الربوية، نظام الزكاة محل الضرائب و أنماط التكافل 

 كما جاءت في اإلسالم: املواريث، الديون، الزكاة،  الصدقات و األوقاف؛ االجتماعيةبأسس العدالة  االلتزام 

  م في األحكام
ّ
 للمعامالت االقتصادية؛ ةالفقهيالتحك

 .العودة إلى هلل بالشد على شريعته و اإليمان اليقين 

 :خاتمةال 
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من خالل ورقتنا البحثية تبّين، أّن االقتصاد اإلسالمي نظام رباني فريد منّزه عن النقص و الضعف أو القصور، و قد تضّمن قواعد و أسس 

فال صالح، معجزة لن يأمل أي نظام وضعي مجّرد مجاراتها أو الشبه بها من خالل واقعيتها وقدرتها على التوفيق و املوازنة بين مختلف الحقوق و امل

و تفسير التطورات و التحديثات الطارئة و حتى تلك التي ال تخطر على العقل  احتواءاصطدام و ال تضارب. إلى جانب أّن هذا النظام له قدرة فائقة في 

 أّن ضعف النفس الب البشري.
ّ
شرية جعلته يفّرط في تضّمن مختلف القضايا االقتصادية الحيوية من سياسات مالية و نقدية، تنمية راشدة و غيرها. إال

 النتيجة الفشل.
ً
و لكن ال بأس حتى اآلن، و ما دامت   األصل و األساس و يبتدع و يساير أنظمة وضعية قاصرة قصور العقل البشري، فكانت أكيدا

و احترام أسس و مبادئ  الحياة تدّب على هذه األرض فبإمكان اإلنسان العودة، العودة لشرع و منهاج اإلله الضامن للسعادة. و السعي لتطبيق

 االقتصاد اإلسالمي.

 :توصياتالنتائج و ال
 أساسا عليه، يمكن حصر أهم نتائج البحث في:

  ف اقتصاديات الدول اإلسالمية يعود لتفريطها في إقامة شرع هللا سواء على الصعيد االقتصادي أو كل باقي نواحي
ّ
السبب الرئيس ي في تخل

 الحياة؛

  السبيل األوحد لتطوير و تنمية االقتصاد هو نهج االقتصاد اإلسالمي؛ 

  التنامي املتتالي و املتصل في تطبيق مختلف الصيغ االقتصادية اإلسالمية للدول الغير إسالمية تأكيد على وحدانية النموذج األمثل

 اإلسالمية؛االقتصادي أال وهو االقتصاد اإلسالمي. و لو أّن الرائج حاليا هو املالية 

 :و بالتالي يمكننا الخروج بالتوصيات 

  بالغرب كما تعودنا رغم امتالكنا لألصل. بعدما أثبت  اقتداءإجبارية تطبيق الشرع االقتصادي اإلسالمي كسبيل وحيد إلحداث تنمية، و لو

 الواقع سبق الغرب في ذلك؛

 الية و قوته في إحداث تنمية اقتصادية شاملة و مستدامة، عن طريق تحريك البحث العلمي في مجال االقتصاد اإلسالمي كسبيل إلثبات مث

 فتح تخصصات في مختلف جامعات العالم، إقامة مؤتمرات و ملتقيات تستهدف التوعية و التحسيس، و غيرها من السبل العلمية؛

 لكل و تحترم في ذات الوقت القوى الفردية و جوب التفكير الجدي في إقامة تكتالت اقتصادية للدول اإلسالمية تستهدف خلق قيمة مضافة ل

 تحالفية حديثة. كاستراتيجية
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Abstract: Since the dawn of the Muhammadiyah mission until now the history of the Islamic 
economy has gone through several stages. Yet one could say that the prosperity or decline of the Islamic 

economy is derived from the adoption and application of the principles of Islamic law in general on this land. 

After the golden era, witnessed and honoured by humanity, ie, the era of the mission and then the 
companions and the caliphs, who  worshiped with prosperity and worked with Islamic principles in the 

organization of the most accurate transactions and economic behaviour both materially and spiritually in 

various commercial and financial transactions and Other. 

As a result of the human nature of unbelieving grace, the age of the decline of Islamic power came with 
the development of the West in the artificial battle between its socialist and capitalist poles. In fact, their goal 

was clear and the history lab proved to be failing in a sequential way and the dependent countries still ignore 

which system is more effective and sovereign. 
Recently, and after the crisis of 2008 (thanks to God) an intellectual movement (research, studies, and 

university majors) has also emerged, accompanied by an institutional embodiment of research and reflection 

on the principles and foundations of Islamic economic transactions in general and financial and banking 
transactions in particular, where the world currently counts more than 350 Islamic banks across all countries, 

even the non-Islamic countries, which are still growing rapidly. 

The collapse of the global economy has been a conclusive proof of the failure of economic systems, in 

contrast to the reaffirmation that the keys to economic stability and spiritual well-being. The secret of 
progress, the elimination of inflation and poverty are all focused and applied in the Islamic economy. 

The aim of this research is to highlight the most important solutions to the crises and economic 

problems of Islamic law, which are rooted from the Islamic transformation on the one hand and the global 
economic transformation on the other hand. 

Keywords: Islamic Economics, Foundations and Principles, Opportunities and Solutions, Challenges. 
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 امللخص:
إستخدام التجارة اإللكترونية وذلك لفقدان السيطرة على  في ظل الدراسة مشكلة عدم توافر الحماية لنظام املعلومات املحاسبيتناولت 

تخدام املدخالت التي تأتي نتيجة إستخدام التجارة اإللكترونية، هدفت الدراسة الى معرفة املعوقات التي يمكن أن تحد من قدرة املصارف على اس

إتبع البحث املنهج اإلستنباطي إلختبار  لكترونية، ومعرفة املعوقات التي تعترض النظام املحاسبي في ظل استخدام التجارة اإللكترونية،التجارة اإل

دفة ملستهالفرضيات، تم تصميم إطار مقترح لنظام معلومات محاسبي يوائم عمليات التجارة اإللكترونية باإلضافة الى إعداد وتوزيع استبانة للفئة ا

اإللكترونية املتمثلة فى أقسام التقنية بالبنوك، وتوصلت الدراسة الى أن نظام الرقابة الداخلية اإللكتروني يتناسب مع نظام العمل في ظل التجارة 

 لتوفير الثقة فى معامالت التجارة اإللك
ً
 وأمنا

ً
ضرورة ترونية، توص ي الدراسة بويحقق االمان فى تعامالتها، كما ان املراجعة اإللكترونية تعد أكثر ضمانا

ضرورة الحصول على أدلة اإلثبات الورقية واإللكترونية مع التأكيد من سالمة وصدق توفير ثقة معقولة بسالمة وصحة التقارير املالية األلكترونية، و 

 املوقع اإللكترونى للشركة.

 بطاقات الدفع. ،البطاقات اإلئتمانية، التوقيع الرقمي اإللكتروني الكلمات املفتاحية:
 

 :املقدمة

 :
ً
 اإلطار املههجي أوال

 Study Problem مشكلة الدراسة  

اسبي ركزت الدراسة على معرفة املعوقات التي تعترض النظام املحاسبي املستخدم لعمليات التجارة اإللكترونية ومحاولة تقديم نظام معلومات مح  

حققها من تللشركة وربطة بشبكة االنترنيت، وأن الشركات ال ترغب بربط نظامها املحاسبي بعمليات التجارة اإللكترونية، بالرغم من اإلجابيات التي 

 استخدام شبكة االنترنت. 

 على ماتقدم تتمثل مشكله الدراسة باألتى:
ً
 تأسيسا

 اإللكترونية. إستخدام نظام الرقابة اإللكترونية يؤثر فى تحقيق الثقة واألمان بالتجارة .1

 بالتجارة اإللكترونية. املراجعة اإللكترونية يؤثر فى تحقيق الثقة واألمان .2

 Study Importanceأهمية الدراسة: 

 تبرز أهمية الدراسة من االتي:

 أ. األهمية العلمية 

 تكمن أهمية الدراسة العلمية في:

 إيجاد طرق وآليات لحماية نظام املعلومات املحاسبي للمصارف املستخدمة لإلنترنت بالسودان. .1

 اإللكترونية.املساهمة في إبراز نظام املعلومات املحاسبي كوسيلة لحماية عمليات التجارة  .2

 تساهم الدراسة في لفت انتباه األكاديميين ومراكز االبحاث ملشكلة عدم الحماية في التجارة اإللكترونية ومعالجتها. .3

  . األهمية العملية:ب

ومقدرتها تنبني األهمية العلمية للدراسة من الدور الذي تلعبه عمليات التجارة اإللكترونية في تأهيل املصارف العاملة بالسودان، وضمان بقائها  .1

                                                             
ّد   193

ُ
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 على املنافسة على املستوي العالمي.

 لتقنية الحديثة.جذب اهتمام املصارف السودانية ملواكبة عصر العوملة في مجال األنظمة املعلوماتية والتطورات ا .2

   تحقيق فوائد تساعد في تطوير املصارف في مختلف املجاالت. .3
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  Study Hypothesisفرضيات الدراسة 

 تختبر الدراسة الفرضيات التالية:

 الفرضية األولى: تطبيق نظام الرقابة اإللكترونية يؤثر فى تحقيق الثقة واألمان فى التجارة اإللكترونية.

 واألمان فى التجارة اإللكترونية.الفرضية الثانية: املراجعة اإللكترونية يؤثر فى تحقيق الثقة 

 Structure Studyهيكل الدراسة:  

لية وحماية تتكون الدراسة من ثالثة فصول ومقدمة يتناول الفصل األول اإلطار النظري للتجارة اإللكترونية اما الفصل الثاني يتناول الرقابة الداخ

 لعملي املتمثل في الدراسة التطبيقية والنتائج والتوصيات.نظام املعلومات املحاسبي، أما الفصل الثالث يتناول الجانب ا

: الدراسات السابقة
ً
 ثانيا

  م (هدفت الدراسة إلى تحديد األخطار التي تهدد أمن نظام املعلومات في ظل التجارة اإللكترونية 2002دراسة) د. عبد املقصود دبيان ، وليد كشك

ار على أمن نظم املعلومات واستحداث أدوات ووسائل رقابة داخلية مالئمة ملواجهة تلك ،تمثلت مشكلة الدراسة في ظهور العديد من األخط

،  ISO17799األخطار، ظهرت أهمية الدراسة في ربط أنظمة الرقابة الداخلية على أمن نظم املعلومات بمعايير أمن للمعلومات الدولية مثل معيار 

توصلت الدراسة إلى نتائج منها، تعارض أدوات وإجراءات وممارسات الرقابة الداخلية على أمن نظم اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي، 

 املعلومات مع التشغيل الكفء والفعال لنظم املعلومات، أوصت الدراسة بتحديد الدور الذي يجب أن تلعبه معايير أمن املعلومات الدولية.

  ى معرفة املعوقات الرئيسية التي تهدد أمن النظام املحاسبي  اإللكترونية واكتشافها واختبارها في م( هدفت الدراسة إل2004دراسة)د. عبد السالم

ة املنشآت السعودية ، تمثلت مشكلة الدراسة في أن كثير من املنشآت قد عانت من وجود خسائر مالية كبيرة على أمن نظم املعلومات املحاسبي

تكمن أهمية الدراسة في إن نظم املعلومات املحاسبية اإللكترونية قد أصبحت عرضة للعديد من  بواسطة أشخاص من داخل املنشأة وخارجها،

نهج املخاطر التي تهدد صحة وموثوقية ومصداقية وسرية وتكامل البيانات املالية واملحاسبية التي توفرها تلك النظم، إعتمدت الدراسة على امل

م املخاطر التي تهدد أمن املعلومات اإللكترونية في املنشآت السعودية تتمثل في اإلدخال املتعمد وغير الوصفي التحليلي، توصلت الدراسة إلى أن أه

املتعمد لبيانات غير سليمة، وكذلك إدخال فيروسات إلى النظام املحاسبي، وتدمير أو طمس بعض مخرجات النظام املحاسبي، أوصت الدراسة 

الوعي داخل املنشآت السعودية فيما يتعلق بأمن نظم املعلومات املحاسبية اإللكترونية لكي توفر  بضرورة تدعيم الضوابط الرقابية، وزيادة

 الحماية الالزمة والكافية ضد املخاطر الحالية واملحتملة التي تهدد أمن تلك النظم .

  ، املحاسبية اإللكترونية ( تمثلت مشكلة الدراسة في  م )تفعيل دور املراجع في مواجهة أخطار أمن نظم املعلومات2005دراسة د. أماني هاشم السيد

مة األمن كيفية تفعيل دور املراجع في القيام بمهامه بنجاح في مواجهة أمن نظم املعلومات املحاسبية اإللكترونية ،هدفت الدراسة إلى تحقيق منظو 

جة لتحديد أخطار أمن نظم املعلومات املحاسبية اإللكترونية، الشامل لنظم املعلومات املحاسبية اإللكترونية، من خالل تدعيم دور فريق املعال

نتائج منها، اعتمدت الدراسة على املنهج االستقرائي لالطالع على األخطار التي تهدد أمن نظم املعلومات املحاسبية اإللكترونية،توصلت الدراسة إلى 

 ملا يهدد الشبكات من أخطار، أوصت الدراسة بضرورة توافر كوادر فنية  الحاجة الشديدة ملراجعة امن نظم املعلومات املحاسبية اإللكترونية
ً
نظرا

 متخصصة في نقاط ضعف الشبكات ونظم الخبرة واألساليب اإلحصائية ، ووضع ضوابط للرقابة الداخلية . 

  إللكترونية، وذلك من خالل وضع إطار م( هدفت الدراسة إلى محاولة توسيع نطاق عمل املراجع ليشمل مراجعة أنشطة التجارة ا2006دراسة )أمل

تعددة من مقترح ملراجعة التجارة اإللكترونية، تمثلت مشكلة الدراسة في زيادة دور املراجع إلى املجاالت املختلفة التي تحتاج إليها الطوائف امل

املنهج االستنباطي. توصلت الدراسة إلى نتائج منها، مستخدمي املعلومات املحاسبية في األغراض املختلفة، اعتمدت الدراسة على املنهج االستقرائي و 

 هناك العديد من التحديات التي تواجه التجارة اإللكترونية منها الخاص بالبنية األساسية، والخاص بالعوامل االجتماعية والنفسية، أوصت
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ل مراجعة أنشطة التجارة اإللكترونية، ضرورة إعادة الدراسة بضرورة رفع مستوى التأهيل الحالي للمراجعين حتى يمكنهم من أداء دورهم في مجا

تجارة تشكيل وتطوير املحتوى املعلوماتي للمواد في املعاهد والجامعات ليشمل التطورات في مجال تكنولوجيا املعلومات، واملحاسبة عن أنشطة ال

 اإللكترونية. 

  ،األساسية التي تقوم بها التجارة اإللكترونية في تطوير وتحديث املؤسسات،  م( تكمن األهمية بشكل أساس ي من املهام واالدوار2003دراسة )القش ى

تهدف الدراسة إلى معرفة املعوقات التي تعترض النظام املحاسبي املستخدم لعمليات التجارة اإللكترونية،  ،ووجود طرق وأدوات المن نظام الشركات

تتمثل املشكلة في املعوقات التي تعترض النظام املحاسبي للشركة املستخدم لعمليات والوصول إلى ربط النظام املحسبي بالتجارة اإللكترونية، 

ل من األمان التجارة اإللكترونية، واألدوات املطلوب توفرها لتوفير الحماية في معامالت التجارة اإللكترونية، تمثلت نتائج  الدراسة في ، توفير ك

ن خالل إنشاء وتطوير نظام ربط بين نظام الشركة املحاسبي وموقعها اإللكتروني على شبكة االنترنت، واملوثوقية والتوكيدية ال يمكن تحقيقه إال م

 أوصت الدراسة بضرورة إعادةالنظربنظريةاملحاسبة وتحديث مفاهيمها بشكل يتماش ى مع بيئة التجارة اإللكترونية وأعتماد نموذج الربط.

 رونية اإلطار النظري للتجارة اإللكت: الفصل االول 
وعرف بأنه اإلجراءات التي تتخذ ضد التجسس، أو الجريمة، أو اإلعتداء أو التخريب. وعرف بأنه الحماية مفهوم اإلمن فى التجارة اإللكترونية  .1

كل وإنه مجموعة من اإلجراءات واألنظمة التى يتم فرضها بهدف تأمين حماية وجاهزية  م( 1995)العيسوي   ضد اإلعتداءات غير املرغوبة

  م(2009)نور، جودت  املعلومات والوسائط واألجهزة املستخدمة فى حفظ ومعالجة وتبادل املعلومات عبر الشبكة

 تتمثل املخاطر باآلتى: تطبيق التجارة اإللكترونية:  مخاطر  .2

 املعامالت التي تتم من خالل التجارة اإللكترونية ينبغي توافر املعلومات عن احتياجات األطراف التي تتعامل معها، الخصوصية فقدان :

 إذا ما سمح ألفراد غير مصرح  تجاهفاألطراف التي تتعامل مع املنشأة تبدي القلق 
ً
درجة الخصوصية والحماية املتوفرة، وإن الثقة قد تتأثر سلبا

 م(2002)غالب واخرون  لى بيانات املتعاملين واستخدامها على نحو غير سليملهم باإلطالع ع

  :أن عدم وجود مستندات ورقية إلثبات التعامالت واإلعتماد على التبادل اإللكتروني للبيانات فقدان التوثيق املاديEDI  يمثل خطر على

 م(2000)الحداد  إثبات الحقوق واإللتزاماتالتجارة اإللكترونية، وبالتالي فقدان دليل قانوني يمكن من خالله 

  :من املمكن أن ينكر أحد األطراف املتعاملين حدوث عملية معينة وخاصة في ظل محدودية أدلة اإلثبات الورقية التي يمكن تتبعها خطر األنكار

 م(2001رب )ع في معامالت التجارة اإللكترونية، ومن ثم قد يترتب على ذلك الكثير من املخاطر للمتعاملين

  :تعتمد التجارة اإللكترونية على عقد صفقات بين بائع ومشترى يجهل كل منهما اآلخر، وقد ترتكب مخاطر الغش والخداع التعرض للغش

 م(2001)قصراوي  بواسطة األطراف الداخلية والخارجية والذين يستخدمون املواقع اإللكترونية كوسيلة إلتمام معامالتهم

 البيانات من املخاطر التي تواجه املعامالت التجارية التي تتم من خالل أنظمة التجارة اإللكترونية وقد يتعرض  ت: تعديلالتعديل في البيانا

 املستخدم ملخاطر تغيير البيانات أو ازدواجها عند التنفيذ، أو قد يتم التالعب بالقوائم الخاصة باملوردين والعمالء وتحريف بياناتهم.

 م(2002)مصطفى 

 طبيعة التجارة اإللكترونية وما يرتبط بها من نقل إلكتروني للبيانات يؤدي إلى اإلعتماد املتزايد على الغير، حيث يعتمد  ن االستقاللية: إنفقدا

 كل من األطراف املتعاملين على طرف آخر في الوفاء بالتزاماتهم تجاه الغير.

 رير فى مجال التجارة اإللكترونية أنها تحقق خسائر عالية في بداية نشاطها بسبب أظهرت التقا عدم القدرة على اإلستمرار في ممارسة األعمال

 م(2005)عبد الحفيظ  استخدام شبكة االتصاالت مما أدى إلى عدم قدرة املنشأة على اإلستمرار في ممارسة أعمالها.

 تحدد للتجارة اإللكترونية تشريعات قانونية واضحة لتنظيم املعامالت التجارية توضح املسئولية  عدم تحديد املسئولية القانونية: لم

 م(2002)همام  القانونية لكل األطراف فإن ذلك يؤدي إلى وجود حالة من عدم الثقة بين املتعاملين فيما يتعلق باإللتزامات القانونية لكل منهم

 الناتجة عن الكوارث الطبيعية والتي يصعب التنبؤ بها والتي تحدث بشكل طبيعي.في األخطار  الكوارث الطبيعية: تتمثل 

  الخطر الناتج عن األخطاءErrors 

 م(2002)عارف إن الخسائر الناتجة عن األخطاء عادة ما تؤدي إلى تحمل املنشأة خسائر، وقد تتمثل األخطاء في: 

   .سداد أو تحصيل مبالغ نقدية تفوق أو تقل عن القيم املتفق عليها في اإلتفاقات التعاقدية 

 .عدم تقديم أو إستالم السلع أو الخدمات املتفق عليها 

 .عدم إكتمال البيانات الخاصة بالعمالء واملوردين من املتعاملين مع املنشأة 

 قدين.عدم تنفيذ العمليات بالشكل املتفق عليه مع املتعا 

  املدخالت.    –التشغيل غير السليم للبيانات التي يتم الحصول عليها 
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 .و. عدم دقة وإكتمال املخرجات 

 م(2002)قشقوش  تتمثل األساليب فى االتى :أساليب توفير األمن للتجارة اإللكترونية .3

يقوم املرسل بترقيم املستندات التي تحتويها الرسالة بشكل متتابع، وقد يقوم املستخدم باستخدام ترقيم خاص لكل  . الترقيم املتتابع للرسائل:1

 طرف من األطراف املتعاملين على حدة أو يكون هناك ترقيم عام يستخدم بصفة عامة، يساعد الترقيم املتتابع للرسائل على تحقيق ما يلي:

 اية ولو بشكل جزئي، إن العمليات الزائفة أو الوهمية والنقص وعدم إكتمال الرسائل يؤدي إلى أنتهاك التتابع الوفاء بمتطلبات األمن والحم

الرقمي للرسالة، وفي هذه الحالة يقوم مستلم الرسالة بإعداد إشعار إستالم الرسالة والذي يوجه إنتباه املرسل إلى عدم اإلتساق في 

 ونة لها. محتويات الرسالة أو املستندات املك

  التعويض، يمكن التتابع الرقمي من الحصول على الرسائل بشكل سريع من امللفاتLog Files  إلعادة إرسالها مرة أخرى، وفي حالة حدوث

)سمير  يمكن تعويضه مرة أخرى من خالل امللفات املخزنة بأي موقع آخر. Back up Filesتخريب بالرسائل املخزنة على امللفات االحتياطية 

 م(1999

  .إكتشاف الرسائل املزدوجة واملتعلقة بنفس العملية من نفس املرسل األمر الذي يكشف عن إمكانية وجود حالة غش أو تالعب 

 من اإلعداد واملوافقة وا. ختم الوقت/ التاريخ: 2
ً
لتصريح يتم تحديد تأريخ وتوقيت الرسالة لكل مرحلة من املراحل التي تمر بها هذه الرسالة، بدءا

 بوصولها إلى املرسل إليه وقيامه بعملية التشغيل، ويساعد ختم الوقت والتاريخ على تحقيق ما يلي 
ً
:)عبد الوهاب باإلرسال وعملية اإلرسال وإنتهاءا

 م(2003

 أسبابه، والتعرف على  التوقيت املناسب، تحليل الفترات الزمنية الفاصلة بين األحداث املختلفة وذلك بغرض إستبعاد التأخير والتعرف على

 الرسائل التي لم تكتمل الدورة املحددة لها.

   الدقة واإلكتمال، في حالة ازدواج الرسائل يمكن الختم من إكتشاف هذا االزدواج من خالل التشابه بين تاريخ نشأة وإرسال رسالة معينة

 وتاريخ الرسالة املكررة أو املعاد إرسالها.

   حالة وجود خسائر أو فقد في محتويات الرسالة أثناء عملية النقل، حيث يمكن تحديد تاريخ وتوقيت الرسالة الترتيب الزمني، يساعد في

 وإعادة إرسالها مرة أخرى.

 م(2002)الطائي يوجد نوعان من التشفير: Encryption. التشفير / الترميز 3

 :يعتمد على وجود مفتاح واحد سري خاص يقوم مرسل النص باستخدامه في تحويل الرسالة النصية العادية إلى  شفرة املفتاح الخاص

رسالة مشفرة وذلك باإلستعانة ببعض اللوغاريثمات والدوال الرياضية، ويستخدم نفس املفتاح الخاص لفك التشفير وتحويل الشفرة إلى 

ية للرسائل أثناء عملية النقل طاملا استطاع كل من املرسل واملستقبل املحافظة على سرية نص عادي مرة أخرى، ويساعد على توفير الحما

 املفتاح الخاص.

  :يعتمد هذا األسلوب على الجمع بين مفتاحين أحدهما خاص وسري، حيث يقوم مرسل البيانات باإلعتماد شفرة املفتاح العام 

اح العام هو عليه في تشفير الرسائل ويستخدم لجميع األطراف املتعاملين مع املنشأة ويتم استخدام هذا املفتاح العام في القيام بفك الشفرة ، املفت 

على وهي بمثابة طرف ثالث مستقل يساعد  Certificate Authorities (CA)تصدر عن جهة محددة  Digital Certificateجزء من شهادة رقمية 

الوفاء باحتياجات املتعاملين من خالل الشبكة وذلك بإصدار هذه الشهادة الرقمية إلضفاء الثقة على شخص أو جهة معينة تتعامل من خالل 

 م(2005)شاهين  الشبكة.

التوقيع الرقمي اإللكتروني بمثابة إمتداد لشفرة املفتاح العام ، هو ملف رقمي صغير ) شهادة رقمية (  . استخدام التوقيع الرقمي اإللكتروني:4

 ويخزن فيه االسم ومعلومات الشخص وتاريخ ورقم الشهادة و مصدرها و يسلم مع الشه
ً
ادة تصدر عن إحدى الهيئات املتخصصة واملعترف بها حكوميا

، ويمكن استخدامه في أية وثائق قانونية مفتاحين عام وخاص . العام ينشر ف
ً
ي الدليل لكل الناس والخاص هو التوقيع اإللكتروني. والتوقيع مصور رقميا

 م(2002)املنجي لية:عند االعتراف به في دولتك، ونشأت هذه التقنية بسبب انعدام الثقة في شبكة اإلنترنت ويتميز التوقيع الرقمى اإللكتروني باملزايا التا

 مح بإجراء أي تعديل على التوقيع اإل بعد التحقق من صحة التوقيع.ال يس 

 .توفير الحماية لألطراف املتعاملين من املخاطر 

  على أن الرسالة قد تم التصديق عليها من قبل األطراف املصرح لهم لدى املرسل 
ً
 حماية مستلم الرسالة حيث يوفر له دليال

وجود بعض الرسائل التي تكون في حاجة إلى توقيع عدد كبير من األطراف وهو ما يطلق عليه التوقيع متعدد  في حالة. التوقيع اإللكتروني الشفاف: 5

 من املرسل واملستلم يكون في حاجة إلى التحقق من أن جميع املوظفين املختصين قد وافقوا بالفعل ، في هذه الحالة  Co Signature األطراف 
ً
فإن كال

ذو حقل واحد حيث توجد قائمة تسمح لعدد كبير من املوظفين املساهمة في هذا التوقيع ويطلق على هذا التوقيع  –وني واحد يتم استخدام توقيع إلكتر

( حيث إنه يبدو إلى مستلم الرسالة وكأنه توقيع واحد فقط ، ويعتمد التوقيع اإللكتروني Transparent Co Signature)التوقيع اإللكتروني الشفاف 
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على قيام كل موظف من املوظفين له الحق في التوقيع بإضافة عدد من األرقام أو الحروف والتى تعد بمثابة  Transparent Co Signatureالشفاف 

رسل التوقيع الخاص به ، ثم يتم تجميعه مع التوقيعات الخاصة باملوظفين اآلخرين والذين لهم حق التوقيع ، ويقوم النظام الداخلي الخاص بامل

 م(2000)الجهيني  التأكيد على أن جميع التوقيعات سليمة ثم يتم إرسال الرسالة.بالتحقق و 

على الطرف املتلقي للرسالة أن يقوم بإرسال إشعار أو تقرير يوضح فيه إستالم الرسالة ودقة وسالمة محتوياتها إلى  . التقرير عن الرسائل الواردة:6

 م(2001)رمضان ى تحقيق ما يلي:الشخص أو الجهة املرسلة، ويساعد هذا اإلجراء عل

 .التحقق من أن الشخص املرسل إليه الرسالة قد إستلمها 

        .التأكد من سالمة محتويات الرسالة ودقتها وإكتمالها 

 .يسمح للمستلم بتحديد األخطاء في عملية النقل وأجزاء الرسالة التي يتطلب األمر إعادة إرسالها مرة أخرى 

إطار أمني يقع على الحدود الفاصلة بين مجالين شبكيين، يساعد على تقوية السياسات األمنية للحد من التدفقات املرورية غير . الحوائط النارية: 7

 املصرح بها للحدود األمنية املصممة لحماية املجال الشبكي. 

يمكن له بالدخول إال من خاللها، وتكون من الحروف توضح هوية الشخص الداخل على النظام  بحيث ال  مجموعة  Password:. كلمات املرور8

 م(2001)اسحق معروفة فقط للمستخدمين وكذلك للنظام.  

قامت العديد من الشركات املنتجة للتكنولوجيا بتصميم نظم آمنة لتبادل املعلومات إستخدام نظام آمن لتبادل املعلومات على شبكة اإلنترنت:  . 9

 م(1999) هشام عبر الشبكة ، ومن هذه النظم :

  نظام املعامالت اإللكترونية اآلمنةSecure Electronic Transaction (SET)  يسمح لكل من البائع واملشتري بالتأكد من شخصية الطرف

 اآلخر، وحماية سرية املعلومات املتبادلة بينهما بإستخدام تقنية التشفير. 

   نظامSecure Sockets Layer (SSL)  ع والشراء عبر اإلنترنت باستخدام بطاقات اإلئتمان ، حيث يقوم بخلط يهدف لتأمين عمليات البي

 معلومات البطاقة بطريقة تكنولوجية أثناء إرسالها عبر اإلنترنت ، بحيث ال يتمكن الدخالء من اإلستيالء على رقم البطاقة 

لكترونية على كل معاملة رسالة تتم ، وتتضمن هذه تقوم هذه الهيئة بإصدار شهادة تحقيق شخصية إوجود هيئة اإلعتماد اإللكترونية: . 10

 (Michael 2000). الشهادة بيانات عن املرسل منه ، ونسخة من املفتاح العام له، وتاريخ إنتهاء صالحية هذه الشهادة

تقنيات الذكاء اإلصطناعي لتأمين املعلومات التي يتم تبادلها عبر شبكة اإلنترنت ، حيث  . إستخدام األساليب الذكية لتأمين املعلومات: إستخدام11

)الصميدعي   تقدم هذه التقنيات أساليب تتسم بالذكاء تضيف للحاسب مميزات ذكية، منها القدرة على اإلستدالل واإلستنتاج، واإلستنباط والتعلم.

  م(2011

 ماية نظام املعلومات املحاسبيالرقابة الداخلية وح: الفصل الثاني
مجموعة من الوسائل التي تمكن اإلدارة من املحافظة على النقدية من السرقة واألختالس، باالضافة الى املحافظة على مفهوم الرقابة الداخلية:  .1

وعرفت بأنها خطة تنظيمية تمكن الشركة من حماية أصولها، وضبط الدقة والثقة فى بياناتها املحاسبية،  م(2009)الصعيدي أصولها األخرى.

،وعرفت بانها)
ً
مجموع الضمانات التى تساهم فى توجيه  واإلرتقاء بالكفاءة اإلنتاجية، وتشجيع اإللتزام بالسياسات اإلدارية املوضوعة مقدما

)الدهراوي   على األصول ونوعية املعلومات وحمايتها، وتطبيق تعليمات اإلدارة، وتدعيم تحسين اإلداء املؤسسة، وتهدف الى ضمان املحافظة

 .عرفت بأنها اإلجراءات والوسائل التى تتبع داخل املنشاة للمحافظة على أصولها ، والتاكد من صحة ودقة البيانات املحاسبية املسجلة فىم(2007

 ه(1411)خضير  .تحقيق  االنتاجية فى معامالت املنشاة ومدى التزامها بالسياسات اإلدارية املوضوعة   الدفاتر ومدى اإلعتماد عليها في

 م(1998) متولي  تتمثل اهمية الرقابة الداخلية فى اآلتى: أهمية الرقابة الداخلية: .2

 ة، وتقسيم العمل وتحديد املسؤلية وتحديد األشراف والتدقيق: الطرق والوسائل لالشراف على االفراد واالدارة وأستخدام أصول املنشـا

 .مراكز السلطة واالشراف

  دارة التاكد من سالمة االداء: تقع مسؤلية إداء العمليات املحاسبية على أفراد مهمتهم تجميع وتنسيق البيانات واملعلومات وايداعها لدى اال

 العليا الستخدامها فى مجال أستخالص النتائج وأتخاذ القرارات.

 م في املؤسسة: يسعى مجلس اإلدارة واملسئولين التنفيذيين الى تحقيق أهداف املؤسسة عن طريق التنفيذ الصارم والدقيق ملختلف التحك

 التعليمات وتطبيق نظام رقابي لضبط اإلداء.

 :صائبة في معظمها، فوجود توفير املعلومات الصحيحة والدقيقة عن املؤسسة يؤدى الى اتخاذ قرارات تكون  ضمان الدقة وجودة املعلومات

 أي ثغرات في دقة وجودة املعلومات يؤثر سلبا على املؤسسة وعلى املتعاملين.

   (Jack E & James 1994) : تتمثل أهداف الرقابة الداخلية فى االتي  أهداف الرقابة الداخلية : .3
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 .التحقق من تنفيذ سياسات وإجراءات املنشاة التشغيلية 

  دقة وسالمة البيانات املالية وزيادة درجة االعتماد.حماية املوارد لضمان 

 .منع وقوع التالعب والغش واألخطاء وإكتشافها وقت حدوثها 

 .تطبيق القوانيين واللوائح املرتبطة بنشاط املنشاة والبيئة املحيطة بها 

 فة لنشاطها.تنفيذ السياسات اإلدارية من خالل وضع املنشأة ملجموعة من السياسات تغطى الجوانب املختل 

 .زيادة فاعلية األداء 

 تتمثل الطرق املستخدمة في حماية نظام املعلومات املحاسبي باآلتى:    طرق حماية نظام املعلومات املحاسبي: .4

  م(1980)محمود    تتمثل فىطرق الحماية العادية 

الرقابة، وأن تساعد في اكتشاف محاوالت مهاجمة العمل على منع حدوث األخطارمن خالل وضع وسائل الوقاية ومنع حدوث األخطار:  .1

 النظام وإختراقه، وكذلك منع األفراد غير املصرح بهم من دخول النظام.

اإلكتشاف املبكر ألوجه القصور واملشاكل التي يمكن أن تتسبب في حدوث األعطال، وذلك بغرض التمكن من إتخاذ اإلجراءات اإلكتشاف:  .2

ملنع حدوث هذه األخطار، ويمكن استخدام برمجيات خاصة لتشخيص املشكالت بغرض املساعدة في عمليات  والتدابير الوقائية الالزمة

 االكتشاف.

 املقصود به هو تخفيف حجم الخسائر عند حدوث أي عطل.التقليل.  .3

 هو إسترداد النظام املحاسبي في حالة حدوث األخطاء املختلفة.اإلسترداد:  .4

 وأعادته ومنع حدوث األعطال مرة أخرى.إصالح النظام اإلصالح: هو  .5

 :تصنف الطرق الرقابية املستخدمة في حماية نظام املعلومات املحاسبي إلى: الطرق الرقابية 

تهدف إلى رقابة نظام املعلومات املحاسبي وحمايته بشكل عام باستخدام كلمات السر والرقابة على الوصول إلى البيانات، طرق الرقابة العامة:  .1

 اآلتى:وتشمل 

 م(2000)غالب تتمثل في االتي :أ. طرق الرقابة املادية:    

 االعداد الجيد والتصميم املناسب ملركز الحاسب. .1

 توفير االمن للحقول الكهرومغناطيسية. .2

 استخدام أجهزة اإلنذار للحماية من الحرائق. .3

 توفر منظمات التيار الكهربائي بهدف ضمان إستمرارية التيار.   .4

تقييد الدخول إلى النظام ومنع الوصول غير املرخص إلى بعض أجزاء النظام، أو إلى النظام ككل. ومن وسائلها التعريفية  ة الوصول:ب. طرق رقاب

 وغيرها املتطورة التي تمكن املخولين فقط بالدخول إلى النظام، البطاقات املمغنطة، ووسائل القياس البيولوجية كالبصمات أو التوقيع أو الصوت 

حماية البيانات من األشخاص غير املخولين، سواء عن عمد أو غير عمد، كما تساعد في الحماية من العمليات غير  طرق رقابة أمن البيانات:ج. 

بيانات إلى الاملرخصة كالتعديل، أو تخريب البيانات وغيرها، ويتم تضمين وظائف الرقابة على أمن البيانات في نظم التشغيل وبرامج التحكم فى الوصول 

تياطي( وفي نظم إدارة قواعد البيانات وكذلك في برمجيات االتصاالت، ويتم تنفيذ هذه الوسائل الرقابية من خالل إجراءات املساندة )النسخ االح

 م(2001)ايوب  واإلسترداد وفي البرامج التطبيقية كذلك.

من عمليات اإلقتحام والدخول غير املرخص واألخطار املرتبطة بأشخاص  تستخدم طرق حماية عديدة لحماية هذه الشبكاتد. طرق رقابة االتصاالت: 

 م(2008)الصباغ خارجيون. ومن الوسائل الرقابية املستخدمة في هذا املجال:

نظم التحكم في الدخول للشبكات، تهدف للتأكد من شرعية عمليات الدخول إلى الشبكة من خالل استخدامها ألرقام تعريف معينة وكلمات سر  .1

 خاصة.

 م(2001)نور  نظم التشفير يتم من خاللها إعادة ترميز البيانات بصورة التمكن األشخاص غير املصرح بهم من فهمها.  .2

تحرص املنشآت على حماية أنظمتها املعلوماتية بوضع مجموعة من التوجيهات اإلدارية الهادفة إلى تأمين نظامها وتتمثل فى هـ. طرق الرقابة اإلدارية: 

 م(2009)الفيومي اآلتى:

 التدقيق في عملية تعيين العاملين بالنظام املحاسبي وتاهيلهم. .1

 تعديل كلمات السر الخاصة بالنطام بصورة دائمة. .2

 إتاحة معايير للبرمجة والتوثيق، بغرض تسهيل عمليات املراجعة وتقييم نظام املعلومات املحاسبى. .3

 ي حالة فصلهم او نقلهم حتى اليتمكنوا من استخدامها مرة أخرى.إلغاء االصالحيات املمنوحة للعاملين في النظام ف .4
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د للعاملين يتضح للباحث أن وسائل الرقابة اإلدارية توفر مجموعة من التوجيهات اإلدارية لتأمين نظام معلوماتها املحاسبى، من خالل االختيار الجي

 ين قبل فصلهم أو نقلهم من أماكن عملهم.وتدريبهم ووضع معايير للبرمجة والتوثيق وإلغاء الصالحيات للعامل

 ألن جزء كبير من البيانات  . طرق رقابة املدخالت:2
ً
التأكد من صحة البيانات وحمايتها من الضياع أثناء إدخالها إلى نظام املعلومات املحاسبي، نظرا

 على عمليات التشغيل، وتتم ع
ً
 مما يعرضها للخطأ وينعكس ذلك سلبا

ً
 م(2007)توفيق ملية الرقابة باألساليب التالية:األولية يعد يدويا

 رقابة املجموعات، تجميع العمليات املتشابهة حسب قيمة العمليات أو كميتها، ويحدد هذا الرقم املجمع قبل بدء التشغيل الفعلي ثم يقارن   .1

 بالرقم اإلجمالي، فإن إتفقا يعد ذلك دليل على صحة عملية التشغيل.

 انات املدخالت ومراجعتها بدقة.   طبع قائمة تفصيلية ببي .2

 مقارنة بيانات الفترة الحالية ببيانات تاريخية لتحديد اإلنحراف وأسبابه. .3

 تحديد العالقات املنطقية للبيانات. .4

 تتمثل في: Processing Controlsطرق رقابة املعالجة  .3

 . مراقبة عمليات تشغيل البيانات.1

 . التأكد من برامج وأنظمة التشغيل. 2

 م(2005)عبد الفتاح  . معالجة نظام املعلومات املحاسبي، ويتم تضمين هذه الوسائل خالل كتابة برامج النظم.3

 Output Controls. طرق رقابة املخرجات 4

ين املخولين اإلطالع التأكد من دقة وصحة وإكتمال املعلومات املخرجة، وتتبع العديد من الوسائل الرقابية، والتأكد من إرسال املخرجات إلى املوظف 

عليها وعدم تمكين أي شخص آخر من ذلك، وإمكانية اإلستعانة ببرمجيات خاصة لدعم استخدام وسائل رقابة التطبيقات، وتساعد هذه النظم في 

 م(2001)شركس  حماية البيانات والبرمجيات التطبيقية من العديد من األخطار وتحكم الرقابة على عملها.

 دراسة التطبيقية(الفصل الثالث )ال

 )إطارمقترح لنظام معلومات محاسبي يوائم عمليات التجارة اإللكترونية(املبحث األول 
 األصول النظرية لإلطار  .1

ن الدراسات يتبني الباحث نظرية الوكالة كخلفية نظرية، ألنها النظرية املناسبة لوضع هذا اإلطار النها تتفق مع التجارة اإللكترونية في العديد م

 وتشترك بصورة صريحة أو ضمنية في العناصر األساسية الثالثة لنظرية الوكالة وهي:

 . املشكلة التي يناقشها موضوع التجارة اإللكترونية، هي تعارض مصالح املالك واملديرين واملستهلكين 1

 املعلومات وتكلفة العقود. . ال يمكن حل املشكلة بواسطة العقود الكاملة ألسباب عديدة أهمها عدم التأكد وعدم تماثل2

السوق . آليات التجارة اإللكترونية التي يمكن أن تتصدي لحل املشكلة هي اآلليات الداخلية املتعلقة بالشركة، واآلليات الخارجية املتعلقة ب3

 والبيئة املحيطة بالشركة.

 ماهية اإلطار. 2

البيئية املحيطة، ويمثل األسـاس الذي تستند إليه الجهة املسئولة عند وضع إطارمقترح اإلطار وثيقة قابلة للتعديل والتطوير استجابة للمتغيرات 

 لتقديم إرشادات لحل املشاكل الواقعية الطارئة، ويسا
ً
هم فى لنظام معلومات محاسبي يوائم عمليات التجارة اإللكترونية، ويعتبر اإلطار أساسا

 واملراجع من القيام بأعمالهم بصورة أفضل. معامالت التجارة اإللكترونية، مما يمكن املحاسب

 أهداف اإلطار.  3

 . معالجة املعوقات التي تعترض النظام املحاسبي املرتبط بمعامالت التجارة اإللكترونبة.1

 . الوصول إلطارمقترح لنظام معلومات محاسبي يوائم عمليات التجارة اإللكترونية.2

 الفرضيات التالية وبعد أعداد اإلطار يقوم الباحث بأختبار 

 الفرضية األولى: تطبيق نظام الرقابة اإللكترونية يؤثر فى تحقيق الثقة واألمان فى التجارة اإللكترونية.

 الفرضية الثانية: املراجعة اإللكترونية يؤثر فى تحقيق الثقة واألمان فى التجارة اإللكترونية.

 تفاصيل اإلطار املقترح .4
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 ( دورة االتصال بين الزبون /العميل ونظام الشركة1شكل )

جامعة عمان، رسالة  ظاهر شاهر القش ى، مدى فاعلية نظم املعلومات املحاسبية في تحقيق األمان والتوكيدية واملوثوقية في ظل التجارة اإللكترونية، )األردن: املصدر:   

 200م( ص2003دكتوراه منشورة، 
 تتمثل خطوات التواصل مابين املستفيد والشركة في اإلتي:

 للحصول على السلع أو الخدمات.دخول املستفيد ملوقع الشركة  .أ 

 يتم استالم طلب املستفيد وتقوم الجهات املختصة بتنفيذ الطلب وفقآ للسياسات واإلجراءات. .ب 

 يتم ارسال رسالة نصية للمستفيد تبين املوافقة على العملية.  .ج 

 ابه.بعد استالم الرسالة يتمكن املستفيد من الدخول لنظام الشركة وتصفح البيانات املوجودة بحس  .د 

 ها باآلتى:بما أن عمليات التجارة اإللكترونية اليوجد لديها لوائح وقوانين تضبطها فيمكن أن يتعرض النظام املحاسبي للشركات ملعوقات يمكن تحديد

 وهي معوقات يمكن تلخيصها باآلتى: معوقات تكنلوجية،. 1

 انعدام الثقة للمستفيد. .أ 

 ض للفيروسات.تعرض النظام الخاص بالشركة للقرصنة والتعر  .ب 

 تعرض الشركة لخسائر متتالية قد تعرضها لالفالس. .ج 

 معوقات مالية:. 2

 عدم اإلعتراف باإليرادات الناتجة من عمليات التجارة اإللكترونية. .أ 

 ب. صعوبة تحديد وفرض الضريبة على اإليرادات الناتجة من معامالت التجارة اإللكترونية 

  معوقات قانونية، 3

قوانين محلية تتحكم في معامالت التجارة اإللكترونية أدى الى عدم تحديث السياسات واإلجراءات الخاصة بالنظام املحاسبي للشركة أن عدم وجود 

 ونتج عن ذلك وجود قوانيين ولوائح غير معترف بها في حالة املشكالت القانونية.

 األسس التي يعتمد عليها اإلطار املقترح   .5

 تتمثل األسس فى األتى:

 جراءات توفير االمن والثقة لنظام املعلومات املحاسبى للشركة.ا 

 : ( أجراءات توفير االمن والثقة لنظام املعلومات املحاسبى1)يوضح الجدول رقم  

 

 

 

 

 

 شبكة االتصاالت العميلجهاز حاسوب الزبون / 

 مزود خدمة االنترنيت في بلد الزبون / العميل
 شبكة االنترنيت

 مزود خدمة االنترنيت في بلد الشركة

 جهاز حاسوب الشركة

 شبكة االتصاالت
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 (  إجراءات توفير األمن والثقة لنظام املعلومات املحاسبي1جدول )
 إجراءات حماية النظام املحاسبي . -1

 أدوات السيطرة الخطوات الواجب اتباعها  

املصادقة على إجراءات الحماية من قبل مجموعة من األشخاص الذين تم توكيلهم بمهمة  1.1

 وضعها ومراجعتها.

 _ يتم اتباع سياسات لحماية النظام من خالل التأكد من األشخاص املصرح لهم بإستخدام النظام .

 بصورة دورية على أدوات الحماية واجراء اإلضافة والتعديل عند الحوجة._ قيام مسؤول الحماية بالتدقيق 

 _ تعيين شخص كمسؤول لقسم املعلومات  _ تعيين مسؤولين عن وضع سياسات حماية النظام واستبدالهم بشكل دوري.  1.2

  Communicationsشبكات الربط -2

 للعاملين بالشبكة. _ قيام الشركة بتعريف شبكات الربط الخاصة بالنظام. 2.1
ً
 _ القيام بأنشاء مواقع تجارية على االنترنت، باالضافة الى وصفا

 _ يتم اإلعالن عن تعهدها بحماية خصوصية زبائنها. _ قيام الشركة بتعهدات لحماية النظام بصورة واضحة ومفصلة للمستخدمين. 2.2

ان تتم عملية الحماية للنظام من خالل شبكة اتصال مع األشخاص املصرح لهم  - 2.3

 االطالع على أدوات الحماية 

 _ القيام بتنفيذ وتحديث إجراءات األمن ضمن توجيهات مسؤول املعلومات.

_ أن يتم ربط أدوات التبليغ عن اختراق النظام بصورة مباشرة مع املصرح لـهم  2.4

 ة االختراقات.بالتعامل ومعالج

 _ وضع أدوات تسمح للمستفيد باإلبالغ عن الدخول غير املصرح به للنظام. 

 _ ربط أدوات تسمح بمعالجة أي إختراقات على النظام.

 الشركة مع بيان األدوات الجديدة._ التبليغ عن أي تغيرات حدثت لنظام الحماية الخاص ب _ أن يتم ربط أي تغيرات تحدث لنظام الحماية بين كل من اإلدارة واملستخدم. 2.5

 Procedureاإلجراءات -3

 _ يحوي نظام الشركة على إجراءات منطقية كالتالي: 3.1

 _ السماح ملستفدين جدد.

 _ القيام بتعريف املستفدين الجدد.

 _ تحديد آلية شروط السمـاح بالدخول إلى النظام.

 _ تحديد صالحيات املستخدمين.

 لبيانات غير خاضعة للتعديل._ تحذير الدخول 

_ التحذير من الدخول إلى املناطق غير مسموح بها مثل أرقام التشغيل السرية 

 الرئيسية وأنظمة الحماية. 

 _ حصول أي مستفدين جدد على أدوات التعريف والرقم السري الخاص بهم للدخول على النظام.

 ات._ االتاحة للمستخدمين بالتغيير والتعديل في املعلوم 

 

 يتم السماح بالدخول للغرف الخاصة بواسطة البطاقات الخاصة وأرقام سرية. تحديد سياسات واضحة للحد من عمليات الوصول غير املصرح به الى النظام. 3.2

وضع أدوات خاصة المن النظام للحد من دخول األشخاص غير املصرح لهم إلى   3.3

 األماكن الحساسة في النظام.

 تمنع محاوالت الدخول ملرات عديدة بكلمات سر خاطئة. تحديد آليات

 التعاون مع الشركات املصممة لبرامج االمن والحماية من الفيروسات وتحديث هذه البرامج بصورة مستمرة.   وضع أدوات على النظام تحد من دخول الفيروسات والبرامج غير املصرح لها.  3.4

 االشتراك بإحدى شبكات التشغيل الخاصة بحماية العمليات التي تتم على موقع الشركة، وتوثيقه بعقود قانونية. حمي البيانات املدخلة على الشبكة. دعم النظام بتقنيات تكنولوجية ت 3.5

يحوي النظام على اإلجراءات الخاصة بعمليات التصميم للنظام والتملك والتفعيل   3.6

 ع اإلجراءات الخاصة بالحماية.وآلية إدارة البنيات التحتية بصورة تتوافق م

إتباع الشركة لسياسات توضح الدورة التشغيليه للنظام وآليات التملك املتبعة وآليات تحديث النظام بصورة تتوافق مع املعلومات 

 التقنية الخاصة بها.

يحوي النظام على اإلجراءات الخاصة بآلية تحديد املسؤوليات املناطة باألشخاص  3.7

 عن تصميم وتطوير وتفعيل آليات الحماية.املسؤولين 

 وضع وصف تفصيلي يبين ويحدد األشخاص املسؤولين عن العمليات ونطاق مسؤولياتهم.

دعم النظام بإجراءات تحدد املصرح لهم القيام بعمليات الفحص وتحديد   3.8

 اإلضافات التي حدثت للنظام.

 املسؤوليات لجميع الوظائف الضرورية.إنشاء إدارة خاصة مهمتها وضع القوانين وتحديد 

يحوي النظام على اإلجراءات الخاصة بآلية التغييرات الطارئة التي تحدث على   3.9

 النظام.

 وضع إدوات يمكن اإلعتماد عليها في حالة حدوث أي طوارئ.

 Monitoringاملراقبة -4

 قيام إدارة الحماية باملراقبة املستمرة على النظام وتقييمه بوسائل مختلفة.  وضوعة.فحص أنظمة الحماية بصورة دورية ومطابقتها مع السياسات امل 4.1

وضع آليات تساعد الشركة من مراقبة نظام الحماية للتأكد من قيامه باملهام  4.2

 املنوطة به.

 ورها بصورة مثالية.القيام بعمليات التحليل والفحص بوسائل مختلفة لإلطمئنان على قدرة أنظمة الحماية من القيام بد

وألجل تحقيق ذلك قيام مسؤولو الحماية بالتدقيق من أجراءات الحماية بصورة دورية وطلب التعديالت الضرورية بموافقة اإلدارة  فحص املتغيرات التقنية املدخلة على نظام الحماية ومواكبتها بشكل مستمر. 4.3

 العليا. 

نظم املعلومات املحاسبية في تحقيق األمان والتوكيدية واملوثوقية في ظل التجارة اإللكترونية، )األردن: جامعة عمان، رسالة دكتوراه املصدر: ظاهر شاهر القش ى، مدى فاعلية 

 200م( ص2003منشورة، 

 جراءات توفير االمن والثقة للسلعة التي تسوقها الشركةا 

 
ً
 : أجراءات توفير االمن للسلعة التي تسوقها الشركةأوال

 سات وإجراءات االمن للسلع . سيا1

 وتم إجراءات األمن كالتالى:

 أ. توفير مخازن خاصة للسلع.

 ب. تخصيص أمين مخازن لدية خبرات تقنية تمكنه من التعامل بالنماذج اإللكترونية الخاصة بالسلع.

 ج. ترقيم السلع بآليات ترميز تتماش ى مع آليات اإلعالن باملواقع اإللكترونية.

 )كاميرات( مراقبة باملخازن متصلة بإدارة الشركة.د. وضع 

 ه. وضع جهاز حاسب آلي باملخازن الخاصة بالسلع وربطه بشبكة االنترنت.

 و. اإلفصاح عن جميع اإلجراءات والسياسات السابقة على املوقع اإللكتروني الشركة.
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 . إجراءات تحديث ومواكبة املتغيرات التقنية الخاصة بأمن السلع 2

 اإلجراءات كالتالى: وتتم

 إنشاء إدارة خاصة ملتابعة املتغيرات التقنية وتطوير أنظمة الشركة وفقأ للمتغيرات. .أ 

 قنيات.عند بدء عملية تصميم نظام املعلومات املحاسبى األخذ بإمكانية ظهور تقنيات جديدة وبالتالي جعل النظام مفتوحآ وقابآل إلدخال تلك الت .ب 

 ة لشركات البرمجة بغرض مواكبة البرامج الحديثة بمجرد صدورها.االشتراك باملواقع املتخصص .ج 

 اإلفصاح عن جميع اإلجراءات والسياسات السابقة على املوقع اإللكتروني الشركة. .د 

 . إجراءات رقابية لحماية السلع 3

 تتمثل فى األتى:

كة إلى النظام املحاسبي، وبعد تنفيذ املعاملة يتم وضع آلية لتسلسل عمليات خروج البضائع من خالل وصول طلبات الشراء على موقع الشر  .أ 

 إصدار األوامر إإللكترونية بتوقيعات إلكترونية بالصرف وفقآ النظمة املخازن بالشبكة.

 يقوم أمين املخزن بطباعة أوامر صرف السلع وإرفاقه مع السلع املطلوبة.  .ب 

 طباعة أوامر إستالم السلع وإرفاقها مع السلع املباعة. .ج 

 مة أسماء األشخاص املسوح لهم الدخول إلى النظام بصورة دورية.فحص قائ .د 

 التأكد من مرور جميع العمليات على الخطوات السابقة. .ه 

 اإلفصاح عن جميع اإلجراءات والسياسات السابقة على املوقع اإللكتروني الشركة. .و 

 ثاني
ً
 : أجراءات توفير الثقة للسلعة التي تسوقها الشركة.ا

 للسلع:إجراءات الثقة  .1

 جميع اإلجراءات الواجب على الشركة توفيرها لبناء الثقة للسلع امللموسة وتتم إجراءات الثقة كالتالى:

 وضع أنظمة فرعية متفرعة من نظام معلومات الشركة مهمتها حماية معامالت التجارة اإللكترونية الخاصة بالسلع. .أ 

 لسلع املطروحة على املوقع اإللكتروني للشركة.تصميم النظام بصورة تضم جميع حسابات املخزون الخاص با .ب 

 ربط األنظمة الفرعية بنهاية كل يوم للتأكد من دقة العمليات. .ج 

 اإلفصاح عن جميع اإلجراءات والسياسات السابقة على املوقع اإللكتروني الشركة. .د 

 . إجراءات الثقة لتتبع العمليات الخاصة بالسلع 2

 تتمثل فى األتى:

 املعامالت الخاضعة لضريبة املبيعات املحلية.وضع آليات لتسجيل  .أ 

ربط أنظمة الشركة بمواقع البنوك املتخصصة في تصميم بطاقات اإلعتماد حتى يتاح لها إمكانية متابعة البطاقات االعتمادية لكل زبون أو  .ب 

 عميل.

 ربط أنظمة الشركة بمواقع الدولة الرسمية اإللكترونية. .ج 

 ياسات السابقة على املوقع اإللكتروني الشركة.اإلفصاح عن جميع اإلجراءات والس .د 

 .إجراءات توفير الثقة للسلع: 3

 تتمثل السياسات واإلجراءات فى االتى:

 تصميم طلبات الشراء املقدمة على املوقع اإللكتروني للشركة بصورة تمكن العمالء من إضافة االتي: .أ 

 .اسم العميل وبلده ورقم هويتة 

 اعتماده ورقم السلعة املرغوب شراؤها وكميتها وعنوان بريده. رقم حساب العميل ورقم بطاقة 

  .موافقة العميل على إجراءات الشركة وسياسات استالم السلعة 

 .التأكد من اإلوامر اإللكترونية لصرف املخزون بواسطة أنظمة الشركة 

 .ضرورة اشتمال أوامر االستالم على جميع البيانات السابقة 

 سلع على البيانات الشخصية للمشتري.إعتماد عمليات تسليم ال 

 .التأكد من مرور عمليات التسجيل في الحسابات الخاصة على جميع الخطوات السابقة دون استثناء 

 .اإلفصاح عن جميع اإلجراءات والسياسات السابقة على املوقع اإللكتروني الشركة 

  الشركةاإلجراءات املتعلقة بتوفير األمن والثقة للعميل املتعامل مع  
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ً
 : أجراءات توفير االمن للعميل أوال

 . إجراءات األمن العاديه للعميل 1

لشركة ملزمة تعتمد عملية التعامل مابين العميل والشركة على النقد، وعلى الشركة اإللتزام بوضع قوانيين تساعد في حماية معلومات العميل، كما أن ا

 باآلتي:

 للعميل. تخصيص إدارة فنية مختصة بتوفير االمن .أ 

 إعتماد نظام لحماية بيانات العميل. .ب 

 تعيين موظفين تناط بهم مسؤولية التعامل مع بيانات العمالء. .ج 

 إلزام املوظفين املتعاملين مع بيانات العمالء بخصوصية وسرية البيانات الخاصة بالعمالء. .د 

 خوفآ من تسربها لألشخاص غير املصرح لهم.ربط آليات الدخول للنظام بكلمات املرور مع إمكانية تعديلها عند الضرورة  .ه 

 ربط إنظمة الشركة بآليات تتيح إلدارة الشركة معرفة األوقات املتاحة للدخول على النظام.    .و 

 تزويد النظام ببرامج توفر االمن من الفيروسات.  .ز 

 تزويد النظام بادوات التبليغ عن االختراقات. .ح 

. ضرورة االحتفاظ باملعلومات الخاصة بالعمالء .ط 
ً
 من عدة نسخ وبصورة دورية يوميا

 اإلفصاح عن السياسات واإلجراءات السابقة في موقع الشركة اإللكتروني. .ي 

 إجراءات رقابية لحماية العمالء.2

 تتمثل السياسات واإلجراءات فى االتى:

 . تصميم آليات ملرور إجراءات البيع والسداد باآلتي:1

 ن املوقع اإللكتروني إلى النظام املحاسبي للشركة.وصول طلبات املشتريات الخاصة بالعمالء م .أ 

 التأكد من مصداقية بيانات العميل بواسطة النظام. .ب 

 بعد قيام النظام بتنفيذ العملية يتم إصدار أوامر الكترونية بصرف السلع. .ج 

 . التدقيق بالالئحة اإللكترونية.2

 ء.. التأكد من مرور جميع العمليات بالخطوات السابقة دون إستثنا3

 . اإلفصاح عن جميع اإلجراءات والسياسات السابقة على املوقع اإللكتروني الشركة.4

 ثاني
ً
 : أجراءات توفير الثقة للعميل.ا

 . إجراءات الثقة للعميل1

 تتمثل فى األتى:

 بمبيعات العمالء النقدية.وضع أنظمة فرعية متفرعة من نظام معلومات الشركة مهمتها حماية معامالت التجارة اإللكترونية الخاصة  .أ 

 تصميم النظام بصورة تضم الحسابات الخاصة باملعامالت النقدية.  .ب 

 لألنظمة الفرعية بفترات قصيرة كل خمس ساعات والقيام بطباعتها. .ج 
ً
 مراجعة العمليات وفقا

 اإلفصاح عن جميع اإلجراءات والسياسات السابقة على املوقع اإللكتروني الشركة. .د 

 ر العميل . إجراءات إخطا2

 يتم إبالغ العميل بإنتهاء املعاملة أو عدمها مع ضرورة تحديد املبررات وطريقة تسليم السلعة كالتالي:

 بعد قيام العميل بتنفيذ طلبات الشراء تظهر رسالة طلب إلكترونية بموقع الشركة.  .أ 

 الشراء.بمجرد وصول تلك الرسالة للشركة تقوم إدارة الشركة بالرد للعميل بقبول طلب  .ب 

 اإلفصاح عن جميع اإلجراءات والسياسات السابقة على املوقع اإللكتروني الشركة. .ج 

 . إجراءات تأكيد العميل باستالمه لتعليمات الشركة الخاصة بنتائج طلب الشراء.3

 بمجرد التأكيد من العميل باستالم رسالة طلب الشراء، تقوم الشركة بإجراء االتي:

 العملية بصورة نهائية مرتبط بموافقته على الشروط الخاصة باملعاملة.اخطار العميل بأن إتمام  .أ 

 بعد موافقته على الشروط يتم إعتماد معلومات املشتريات. .ب 

 اإلفصاح عن جميع اإلجراءات والسياسات السابقة على املوقع اإللكتروني الشركة .ج 

 ة بالسلعة إليه.. إجراءات رقابية لتأكيد عملية إخطار العميل ووصول التعليمات الخاص4

 فى االتى: تتمثل تلك اإلجراءات والسياسات
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 ربط آليات لظهور الرسائل التلقائية عند انتهاء طلبات املشتريات. .أ 

 ربط آليات ارسال اإلخطارات إلى العميل بصورة دورية. .ب 

 التأكد من مرور جميع العمليات بالخطوات السابقة دون استثناء. .ج 

 اإلفصاح عن جميع اإلجراءات والسياسات السابقة على املوقع اإللكتروني الشركة.  .د 

 اعتماد جهة مراجعة تؤكد على جميع اإلجراءات السابقةه. 

 (الدراسة التطبيقية)املبحث الثاني 

 إجراءات الدراسة التطبيقية. 1 

 التطبيقية الدراسة هدف 

األولى تطبيق الرقابة اإللكترونية يؤثر فى تحقيق الثقة واألمان للتجارة اإللكترونية، وأختبار تهدف الدراسة التطبيقية إلى أختبار الفرضية 

 الفرضية الثانية املراجعة اإللكترونية تؤثر فى تحقيق الثقة واألمان للتجارة اإللكترونية.

 مجتمع الدراسة 

عة يمثل مجتمع الدراسة العناصر التي يرى الباحث إمكانية تعميم النتائج املرتبطة بمشكلة الدراسة عليها، حيث يتكون مجتمع البحث من مجمو 

بكل  ( إستنانة بعد تعبئتها160( إستبانة إستقصاء على الفئات املستهدفة، وتم استرجاع)200العاملين بالقطاع املصرفي؛ وقام الباحث بتوزيع عدد)

( 20%( بينما بلغ عدد التالف منها )10( إستبانة بنسبة )20%(، فيما بلغ عدد اإلستبانات غير املرتجعة)80املعلومات املطلوبة بنسبة إستجابة بلغت )

 %(، 10إستبانة بنسبة )

 تحليل البيانات الشخصية . 2

 ويمثلون ما نسبته 83غالبية أفراد عينة الدراسة هم من حملة الشهادة الجامعية )البكالوريوس(، حيث بلغ عددهم ) املؤهل العلمي: أن .1
ً
( فردا

 وبنسبة )60%( من العينة الكلية، وتضمنت العينة على )51.9)
ً
%( من 4.4( أفراد وبنسبة )7%( من حملة شهادة شهادة املاجستير، و)47.5( فردا

 وبنسبة )5.6( أفراد وبنسبة )9ق الجامعي، و )حملة الدبلوم فو 
ً
 واحدا

ً
%( من له 0.6%( من حملة شهادة الدكتوراه. كما تضمنت العينة على فردا

، كما تالحظ أرتفاع حملة مؤهل غير املؤهالت املذكورة في الجدول اعاله، 
ً
يرى الباحث ان هذا يدل على أن هؤالء املبحوثين مؤهلين أكاديميا

 ما يؤدي إلى طرح اراء علمية سليمة.املاجستير م

 بنسبة )87ان غالبية أفراد عينة الدراسة ليس لديهم مؤهالت مهنية حيث بلغ عدد هؤالء)املؤهل املنهي:  .2
ً
   وبنسبة 17%(، و)54.4( فردا

ً
( فردا

 وبنسبة )16ية(، و)%( لهم مؤهل منهي )زمالة بريطان3.8( أفراد وبنسبة )6%( لهم مؤهل منهي )زمالة سودانية(، و)10.6)
ً
%( لهم مؤهل 10.0( فردا

 وبنسبة )
ً
 واحدا

ً
%( لهم مؤهل منهي )زمالة اسالمية(. 1.3%( له مؤهل منهي )زمالة عربية(، وفردين وبنسبة )0.6منهي )زمالة امريكية(، وفردا

 وبنسبة )31وتضمنت العينة على )
ً
لتوزيع طبيعي ألن العمل بالقطاع املصرفى ال يرى الباحث أن هذا ا%( لهم مؤهل منهي )أخري( ،54.4( فردا

 يتطلب زمالة مهنية، وان هذه النسبة املقدرة من الزماالت املهنية ترجع الى وجود قسم املراجعة باملصارف. 

 65: أن التخصص العلمي لغالبية أفراد عينة الدراسة هو املحاسبة ، حيث بلغ عددهم في عينة الدراسة )التخصص العلمي .3
ً
وبنسبة ( فردا

 وبنسبة )14%(، وبلغ عدد األفراد املتخصصين بإإلدارة  في العينة )40.6)
ً
 22%(، وعدد األفراد املتخصصين أقتصاد في العينة )8.8( فردا

ً
( فردا

 وبنسبة )22%(، وعدد األفراد املتخصصين دراسات مصرفية في العينة )13.8وبنسبة )
ً
معلومات  %(، وعدد األفراد املتخصصين نظم13.8( فردا

 وبنسبة )23في العينة )
ً
 وبنسبة )14%(.تضمنت العينة على )14.4( فردا

ً
%( لهم تخصصات أخرى غير املذكورة في الجدول اعاله ، ويرى 8.8( فردا

بموضوع وهذا يعزز من دقة اآلراء املعطاه إلرتباط ومعرفة غالبية أفراد العينة  الباحث ان أعلى النسب سجلت لتخصص املحاسبة والتمويل

 
ً
 الدراسة  أكاديميا

 وبنسبة )61أن غالبية أفراد عينة الدراسة هم من موظفين إذ بلغ عددهم )الوصف الوظيفي:  .4
ً
 12%(، وتضمنت العينة على )38.1( فردا

ً
( فردا

 وبنسبة )47%( وصفهم الوظيفي مدير إدارة، و)3.8( أفراد وبنسبة )6%( وصفهم الوظيفي ادارة عليا، و)7.5وبنسبة )
ً
%( وصفهم 29.4( فردا

 وبنسبة )27الوظيفي رئيس قسم، و)
ً
%( لهم 4.4( أفراد وبنسبة )7%( وصفهم الوظيفي مراجع. كما تضمنت عينة الدراسة على )16.9( فردا

 وظائف أخرى غير املذكورة في الجدول أعاله، ويتضح للباحث ان عينة املبحوثين غطت غالبية اإلدارات التنفيذية في القطاع املصرفى 

 وب41أن هناك )سنوات الخبرة:  .5
ً
 وبنسبة )38سنوات(، وهناك ) 6%( لهم خبرة ما بين )أقل من25.6نسبة )( فردا

ً
%( لهم خبرة ما بين 23.8( فردا

 وبنسبة )44سنوات(، و) 6-10)
ً
 وبنسبة )22سنة(، و ) 15-11%( لهم خبرة ما بين )27.5( فردا

ً
سنة(، و  20-16%( لهم خبرة ما بين )13.8( فردا

 وبنسبة )12)
ً
 26%( لهم خبرة ما بين )أكثر من1.9( أفراد وبنسبة )3سنة(. وتضمنت عينة الدراسة علي ) 25-21ما بين ) %( لهم خبرة7.5( فردا

 يرى الباحث أن هؤالء املبحوثين لديهم خبرة جيدة في مجاالتهم ويمكن االستفادة من آرائهم .  سنة( ،

 وبنسبة )92أن هناك )عدد الدورات:  .6
ً
 وبنسبة )23في التجارة االلكترونية، وهناك )%( تلقوا )دورة واحدة( 57.5( فردا

ً
%( تلقوا 14.4( فردا
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 وبنسبة )24)دورتان( في التجارة االلكترونية وهناك )
ً
 وبنسبة 21%( تلقوا )ثالث دورات( في التجارة االلكترونية، وهناك )15.0( فردا

ً
( فردا

الباحث أن هؤالء املبحوثين لديهم معرفة جيدة في مجال التجارة اإللكترونية يرى  %( تلقوا )أكثر من ثالث دورات( في التجارة االلكترونية،13.1)

 ويمكن االستفادة من آرائهم. 

 تحليل ومناقشة تنائج فرضيات الدراسة التطبيقية .   3

  :اإللكترونية ". " تطبيق نظام الرقابة اإللكترونية يؤثر فى تحقيق الثقة واألمان فى التجارة عرض ومناقشة نتائج الفرضية األولى 

ن صحة هدف وضع هذه الفرضية إلى بيان أن تطبيق نظام الرقابة اإللكترونية يؤثر فى تحقيق الثقة واألمان فى التجارة اإللكترونية ، وللتحقق م

اب الوسيط إلجابات أفراد هذه الفرضية، ينبغي معرفة اتجاه آراء عينة الدراسة بخصوص كل عبارة من العبارات املتعلقة بالفرضية األولى، ويتم حس

             عينة الدراسة 

 الوسيط إلجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات الفرضية األولى: (2جدول )
 التفسير الوسيط العبارات ت

    أوافق 4 تطبيق نظام الرقابة اإللكترونية يؤدى الى حماية املعامالت األلكترونية بالطرق التى تتبناها الشركة. 1

    أوافق 4 تطبيق نظام الرقابة اإللكترونية يؤدى الى الدقة فى البيانات اإللكترونية بواسطة الخطة التنظيمية املتناسقة التى تتبناها الشركة. 2

    أوافق 4 والسياسات.تطبيق نظام الرقابة اإللكترونية يؤدى الى املساعدة الفاعلة فى تحقيق أهداف الشركة من خالل اإللتزام بالقوانين واللوائح  3

    أوافق 4 ركة.تطبيق نظام الرقابة اإللكترونية يؤدى الى صحة ودقة البيانات املحاسبية على املوقع األلكترونى باإلجراءات والوسائل التى تتبعها الش 4

 بشدة   أوافق 5 تطبيق نظام الرقابة اإللكترونية يؤدى الى حماية التقاريراملالية األلكترونية. 5

    أوافق 4 تطبيق نظام الرقابة اإللكترونية يؤدى الى توفير ثقة معقولة بسالمة وصحة التقارير املالية األلكترونية  6

    أوافق 4 تطبيق نظام الرقابة اإللكترونية يؤدى الى تحقيق اكبر قدر من الكفاية االنتاجية فى عملياتها اإللكترونية. 7

    أوافق 4 جميع العبارات 

 م2017املصدر: بيانات الدراسة التطبيقية،   

 ما يلي: (2) يتبين من الجدول رقم

(، ويعني هذا أن معظم املبحوثين يوافقون على أن تطبيق نظام الرقابة اإللكترونية 4من خالل الوسيط إلجابات أفراد الدراسة على العبارة األولى ) .1

 بالطرق التى تتبناها الشركة.يؤدى الى حماية املعامالت األلكترونية 

(، ويعني هذا أن معظم املبحوثين يوافقون على أن تطبيق نظام الرقابة 4من خالل الوسيط إلجابات أفراد الدراسة على العبارة الثانية ) .2

 اإللكترونية يؤدى الى الدقة فى البيانات اإللكترونية بواسطة الخطة التنظيمية املتناسقة التى تتبناها الشركة.

(، ويعني هذا أن معظم املبحوثين يوافقون على أن تطبيق نظام الرقابة 4من خالل الوسيط إلجابات أفراد الدراسة على العبارة الثالثة ) .3

 اإللكترونية يؤدى الى املساعدة الفاعلة فى تحقيق أهداف الشركة من خالل اإللتزام بالقوانين واللوائح والسياسات.

(، ويعني هذا أن معظم املبحوثين يوافقون على أن تطبيق نظام الرقابة 4فراد الدراسة على العبارة الرابعة )من خالل الوسيط إلجابات أ .4

 اإللكترونية يؤدى الى صحة ودقة البيانات املحاسبية على املوقع األلكترونى باإلجراءات والوسائل التى تتبعها الشركة.

(، ويعني هذا أن معظم املبحوثين يوافقون بشدة على أن تطبيق نظام الرقابة 5ارة الخامسة )من خالل الوسيط إلجابات أفراد الدراسة على العب .5

 اإللكترونية يؤدى الى حماية التقاريراملالية األلكترونية.

الرقابة (، ويعني هذا أن معظم املبحوثين يوافقون على أن تطبيق نظام 4من خالل الوسيط إلجابات أفراد الدراسة على العبارة السادسة ) .6

 اإللكترونية يؤدى الى توفير ثقة معقولة بسالمة وصحة التقارير املالية األلكترونية.

(، ويعني هذا أن معظم املبحوثين يوافقون على أن تطبيق نظام الرقابة 4من خالل الوسيط إلجابات أفراد الدراسة على العبارة السابعة ) .7

 ية االنتاجية فى عملياتها اإللكترونية.اإللكترونية يؤدى الى تحقيق أكبر قدر من الكفا

(، ويعني هذا أن معظم املبحوثين يوافقون على عبارات 4بلغ قيمة الوسيط إلجابات أفراد عينة الدراسة على جميع عبارات الفرضية األولى ) .8

 الفرضية األولى.

في بناء النموذج حيث ان تطبيق نظام الرقابة اإللكترونية للتأكيد من صحة عبارات الفرضية األولى تم استخدام اسلوب االنحدار الخطي البسيط 

 وذلك كما يلي:y)وتحقيق الثقة واألمان فى التجارة اإللكترونية كمتغير تابع ممثل بـ )  ( 1xكمتغير مستقل ممثل بـ )
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 اإللكترونية وتحقيق الثقة واألمان فى التجارة اإللكترونيةنتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط لقياس العالقة بين تطبيق نظام الرقابة : (3جدول )
 التفسير ((Sigالقيمة االحتمالية (tأختبار ) معامالت االنحدار 

 

 معنوية 0.000 4.467 1.649

 

 معنوية 0.000 8.991 0.625

 (معامل االرتباط )
0.58  

 (معامل التحديد )
0.34  

 (أختيار  )
 النموذج معنوي  80.833

 
 م2017املصدر: بيانات الدراسة التطبيقية،         

 :(3)يتبين من الجدول رقم 

ع، حيث تبين وجود عالقة ارتباط بين تطبيق نظام الرقابة اإللكترونية كمتغير مستقل وتحقيق الثقة واألمان فى التجارة اإللكترونية كمتغير تاب .1

 (.0.58بلغ قيمة معامل االرتباط البسيط )

%( في تحقيق 34(، هذه القيمة تدل على ان تطبيق نظام الرقابة اإللكترونية كمتغير مستقلة يساهم بـ )0.34( )قيمة معامل التحديد )بلغت  .2

ي عمايات الثقة واألمان فى التجارة اإللكترونية )املتغير التابع(. كما تشير هذه القيمة إلى وجود عوامل أخرى تساهم في تحقيق الثقة واألمان ف

 التجارة اإللكترونية.

 (.0.000(  وهي دالة عن مستوى داللة )80.833) F) أظهرت نتائج نموذج االنحدار البسيط معنوي حيث بلغت قيمة أختبار )  .3

4. 1.649.
ً
 : متوسط تحقيق الثقة واألمان فى التجارة اإللكترونية عندما يكون تطبيق نظام الرقابة اإللكترونية يساوي صفرا

 %.63زيادة تطبيق نظام الرقابة اإللكترونية وحدة واحدة يزداد تحقيق الثقة واألمان فى التجارة اإللكترونية : وتعني 0.625 .5

ارة اإللكترونية " يتضح مما تقدم  أن فرضية الدراسة األولى والتي نصت على أن: " تطبيق نظام الرقابة اإللكترونية يؤثر فى تحقيق الثقة واألمان فى التج

 قد تحققت.

 املراجعة اإللكترونية تؤثر فى تحقيق الثقة واألمان فى التجارة اإللكترونية ".رض ومناقشة نتائج الفرضية الثانية: ع " 

 هدفت الفرضية إلى بيان أن املراجعة اإللكترونية تؤثر فى تحقيق الثقة واألمان فى التجارة اإللكترونية.

اب وللتحقق من صحة هذه الفرضية، ينبغي معرفة اتجاه آراء عينة الدراسة بخصوص كل عبارة من العبارات املتعلقة بالفرضية الثانية، ويتم حس

             الوسيط إلجابات أفراد عينة الدراسة 
 إلجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات الفرضية الثانيةالوسيط : (4جدول )

 التفسير الوسيط العبارات ت

 أوافق بشدة 5 تؤدى املراجعة اإللكترونية الى الحصول على أدلة اإلثبات الورقية واإللكترونية.  1

 أوافق  4 تؤدى املراجعة اإللكترونية الى التأكد من سالمة وصدق املوقع اإللكترونى للشركة. 2

 أوافق  4 املعلومات املحاسبى على حماية املعلومات املتبادلة الكترونيأ.تؤدى املراجعة اإللكترونية الى التأكد من قدرة نظام  3

 أوافق  4 تؤدى املراجعة اإللكترونية الى جمع وتقييم موضوعي لألدلة للتأكد من أن معالجة العمليات املالية تمت بدقة وبشكل كامل. 4

 أوافق  4 قع اإللكترونية تتميز بالسرية.تؤدى املراجعة اإللكترونية الى التأكد من أن املعلومات باملوا 5

 أوافق  4 تؤدى املراجعة اإللكترونية الى التأكد من سالمة الصفقات اإللكترونية. 6

 تؤدى املراجعة اإللكترونية الى التأكد من كفاءة نظام الرقابة  7

 الداخلية.

 أوافق  4

 أوافق  4 جميع العبارات 

 م2017التطبيقية، املصدر: بيانات الدراسة 

 ( ما يلي:4يتضح من الجدول رقم )

(، ويعني هذا أن معظم املبحوثين يوافقون على بشدة أن املراجعة اإللكترونية 5من خالل الوسيط إلجابات أفراد الدراسة على العبارة األولى ) .1

 تؤدى الى الحصول على أدلة اإلثبات الورقية واإللكترونية.

(، ويعني هذا أن معظم املبحوثين يوافقون على أن املراجعة اإللكترونية تؤدى الى 4أفراد الدراسة على العبارة الثانية )من خالل الوسيط إلجابات  .2

 التأكد من سالمة وصدق املوقع اإللكترونى للشركة.

على أن املراجعة اإللكترونية تؤدى الى  (، ويعني هذا أن معظم املبحوثين يوافقون 4من خالل الوسيط إلجابات أفراد الدراسة على العبارة الثالثة ) .3

 التأكد من قدرة نظام املعلومات املحاسبى على حماية املعلومات املتبادلة الكترونيأ.

0B̂

1B̂

R

2R

F

1
ˆ 1.649 0.625y x 

2R
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(، ويعني هذا أن معظم املبحوثين يوافقون على أن املراجعة اإللكترونية تؤدى الى 4من خالل الوسيط إلجابات أفراد الدراسة على العبارة الرابعة ) .4

 وتقييم موضوعي لألدلة للتأكد من أن معالجة العمليات املالية تمت بدقة وبشكل كامل. جمع

(، ويعني هذا أن معظم املبحوثين يوافقون على أن املراجعة اإللكترونية تؤدى 4من خالل الوسيط إلجابات أفراد الدراسة على العبارة الخامسة ) .5

 ية تتميز بالسرية.الى التأكد من أن املعلومات باملواقع اإللكترون

(، ويعني هذا أن معظم املبحوثين يوافقون على أن املراجعة اإللكترونية تؤدى 4من خالل الوسيط إلجابات أفراد الدراسة على العبارة السادسة ) .6

 الى التأكد من سالمة الصفقات اإللكترونية.

ويعني هذا أن معظم املبحوثين يوافقون على أن املراجعة اإللكترونية تؤدى (، 4من خالل الوسيط إلجابات أفراد الدراسة على العبارة السابعة ) .7

 الى التأكد من كفاءة نظام الرقابة الداخلية.

(، ويعني هذا أن  معظم املبحوثين  موافقون على عبارات الفرضية 4بلغ الوسيط إلجابات أفراد عينة الدراسة على جميع عبارات الفرضية الثانية ) .8

 الثانية.

( 2x)أكد من صحة الفرضية سيتم استخدام اسلوب االنحدار الخطي البسيط في بناء النموذج حيث أن املراجعة اإللكترونية كمتغير مستقل ممثل بـ للت

 وذلك كما في الجدول اآلتي:y)   و تحقيق الثقة واألمان فى التجارة اإللكترونية كمتغير تابع ممثل بـ )

 ر الخطي البسيط لقياس العالقة بين املراجعة اإللكترونية و تحقيق الثقة واألمان فى التجارة اإللكترونيةاالنحدانتائج تحليل  : (5جدول)
 التفسير ((Sigاالحتماليةالقيمة  (tأختبار ) معامالت االنحدار 

 

 معنوية 0.000 6.306 1.661

 

 معنوية 0.000 10.253 0.625

 (معامل االرتباط )
0.63  

 () معامل التحديد
0.40  

 (أختيار  )
 النموذج معنوي  105.355

 y=1.66+0.625x
2

 

 م2017املصدر: إعداد الباحث من الدراسة التطبيقية،        

 (5)يتبين من الجدول رقم 

كمتغير تابع، وبلغ قيمة اتضح وجود ارتباط طردي قوي بين املراجعة اإللكترونية كمتغير مستقل وتحقيق الثقة واألمان فى التجارة اإللكترونية  .1

 (.0.63معامل االرتباط البسيط )

%( في تحقيق الثقة 40(، هذه القيمة تدل على ان املراجعة اإللكترونية كمتغير مستقل يساهم بـ )0.40( )بلغت قيمة معامل التحديد ) .2

 واألمان فى التجارة اإللكترونية )املتغير التابع(.

 (.0.000(  وهي دالة عن مستوى داللة )105.335) F) بلغت قيمة أختبار ) نموذج االنحدار البسيط معنوي حيث  .3

4. 1.661.
ً
 : متوسط تحقيق الثقة واألمان فى التجارة اإللكترونية عندما املراجعة اإللكترونية يساوي صفرا

 %.49اإللكترونية : وتعني زيادة املراجعة اإللكترونية وحدة واحدة يزداد تحقيق الثقة واألمان فى التجارة 0.625 .5

 يتضح من نتائج الفرضية الثانية: " املراجعة اإللكترونية تؤثر فى تحقيق الثقة واألمان فى التجارة اإللكترونية " قد تحققت.

 النتائج والتوصيات للدراسة التطبيقية .4
: نتائج املشروع املقترح 

ً
 أوال

 كتقتيات متقدمة على مجاالت املحاسبة واملراجعة. . إتضح من خالل الدراسة تآثير عمليات التجارة اإللكترونية1

 . إتضح أن البيئة املتطورة واملتقدمة للتجارة اإللكترونية نحتاج الى توفير آليات لالمن والثقة لحماية عملياتها.2

 سبة واملراجعة تتمثل باآلتي:. أن عدم توفر األمان والثقة لعمليات التجارة اإللكترونية ساهم في وجود معوقات أساسية تعترض مهنة املحا3

 أ. عدم وجود أدوات للتأكد من اإليراد الناتج من معامالت التجارة اإللكترونية.

 ب. عدم وجود أدوات لحساب الضريبة في معامالتها.

 . لم تستطيع نظريات املحاسبة إيجاد آليات للتحقق من اإليرادات الناتجة من معامالت التجارة اإللكترونية.4

: نتائج الفرضية األولى 
ً
 ثانيا

 وجود ارتباط طردي قوي بين تطبيق نظام الرقابة اإللكترونية كمتغير مستقل وتحقيق الثقة واألمان فى . 1

0B̂

1B̂

R

2R

F

2R
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  من خالل تحقيق نظام الرقابة الداخلية لألتى : (0.58حيث بلغت قيم معامل االرتباط البسيط ) ، التجارة اإللكترونية كمتغير تابع

  أ. حماية املعامالت األلكترونية بالطرق التى تتبناها الشركة 

 ب. الدقة فى البيانات اإللكترونية بواسطة الخطة التنظيمية املتناسقة التى تتبناها الشركة.    

 ج. املساعدة الفاعلة فى تحقيق أهداف الشركة من خالل اإللتزام بالقوانين واللوائح والسياسات.       

 دقة البيانات املحاسبية على املوقع األلكترونى باإلجراءات والوسائل التى تتبعها الشركة. د. صحة و  

 ه. حماية التقارير املالية األلكترونية.

 و. توفير ثقة معقولة بسالمة وصحة التقارير املالية األلكترونية. 

 ز. تحقيق أكبر قدر من الكفاية االنتاجية فى عملياتها اإللكترونية

 %( في تحقيق الثقة واألمان فى التجارة اإللكترونية )املتغير التابع( .34اهم تطبيق نظام الرقابة اإللكترونية كمتغير مستقل بـ )يس .2

: نتائج الفرضية الثانية 
ً
 ثالثا

غت قيم . وجود ارتباط طردي قوي بين املراجعة اإللكترونية كمتغير مستقل و تحقيق الثقة واألمان فى التجارة اإللكترونية كمتغير تابع، حيث بل1

%( 40هم بـ )(، هذه القيمة تدل على ان املراجعة اإللكترونية  كمتغير مستقل يسا0.40( ، وبلغت قيمة معامل التحديد )0.63معامل االرتباط البسيط )

 من خالل تحقيق املراجعة اإللكترونية لألتى :في تحقيق الثقة واألمان فى التجارة اإللكترونية )املتغير التابع( ، 

 الحصول على أدلة اإلثبات الورقية واإللكترونية.   أ. 

 ب. التأكد من سالمة وصدق املوقع اإللكترونى للشركة. 

 املحاسبى على حماية املعلومات املتبادلة الكترونيأ.ج. التأكد من قدرة نظام املعلومات 

 د. جمع وتقييم موضوعي لألدلة للتأكد من أن معالجة العمليات املالية تمت بدقة وبشكل كامل.

 ه. التأكد من أن املعلومات باملواقع اإللكترونية تتميز بالسرية.    

 و. التأكد من سالمة الصفقات اإللكترونية. 

 كفاءة نظام الرقابة الداخلية.ز. التأكد من 

 التوصيات:  

  حماية املعامالت األلكترونية بالطرق التى تتبناها الشركة ضروة . 1

 . ضرورة الدقة فى البيانات اإللكترونية بواسطة الخطة التنظيمية املتناسقة التى تتبناها الشركة.   2 

 . املساعدة الفاعلة فى تحقيق أهداف الشركة من خالل اإللتزام بالقوانين واللوائح والسياسات.3 

 . ضرورة توفير ثقة معقولة بسالمة وصحة التقارير املالية األلكترونية. 4

 . ضرورةالحصول على أدلة اإلثبات الورقية واإللكترونية.   5

 . التأكد من سالمة وصدق املوقع اإللكترونى للشركة.6 

 دراسات مستقبيلية: 
 إطار مقترح لتأثير التجارة األلكترونية على تصميم نظام املعلومات املحاسبي.   .1

 دور نظم املعلومات املحاسبية األلكترونية فى تحسين مخاطر األئتمان فى البنوك. .2

 أثر الرقابة الداخلية على التجارة اإللكترونية.   .3

 :املراجع
: املراجع العربية:

ً
 أوال

تطوير نظام املراجعة فى ظل إستخدام الحاسبات اإللكترونية، القاهرة: جامعة عين شمس، كلية التجارة، املجلة العلمية لالقتصاد ( 2001)عادل،  .إسحق .1

  34والتجارة ،العدد الرابع ص 

مخاطر أمن نظم املعلومات املحاسبية اإللكترونية السعودية، الرياض: معهد اإلدارة العامة، مجلة اإلدارة العامة، املجلد  (2004)أحمد عبد السالم، .أبو موس ى .2

 الرابع واألربعون، العدد الثالث 

  33ى، ص البنوك اإللكترونية، االسكندرية: دار الفكر الجامع( 2000)ممدوح،  .منير ، الجهينى .الجهينى .3

نحو إستراتيجية متكاملة للتخطيط إلنشاء نظام للتسويق اإللكتروني، القاهرة: املجلس العلمى للجامعات املصرية، املؤتمر العلمي ( 2000)عوض بدير،  .الحداد .4

 أبريل  7- 6السنوي الثاني، اإلتجاهات الحديثة في إدارة األعمال، فى الفترة من 

 دراسات متقدمة فى املحاسبة واملراجعة، االسكندرية: الدار الجامعية  (2007)محمد السيد، .، السراياكمال الدين مصطفى  ي.الدهراو  .5
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Abstract:       The study tackled the problem of the lack of protection of the accounting information system in 
light of the use of e-commerce for the loss of control over the inputs that result from the use of e-commerce. 

The study aimed at identifying the obstacles that can limit the ability of banks to use e-commerce and the 
obstacles in the accounting system The use of e-commerce has been followed by the research of the deductive 

approach to test hypotheses. A proposed framework for an accounting information system has been designed 

to harmonize e-commerce processes as well as the preparation and distribution of a questionnaire for the target 

group The study concluded that the internal electronic control system is compatible with the work system in 
the light of e-commerce and achieves safety in its dealings. The electronic review is more secure and secure to 

provide confidence in e-commerce transactions. The study recommends the need to provide reasonable 

confidence in the integrity and validity of financial reports. And the need to obtain proof of paper and 
electronic evidence with the assurance of the integrity and authenticity of the website of the company. 

Keywords: electronic digital signature, credit cards, payment cards. 
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 املالحق
 استبانة الدراسة

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 السيد /.........................................................
 املحترم 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 املوضوع : إستمارة إستبانه

" )دراسة ميدانية على القطاع املصرفى إطار مقترح لنظام معلومات محاسبي يوائم عمليات التجارة اإللكترونية  الباحث بإعداد دراسة بعنوان : "يقوم  
 بالسودان( .

 بأن اآلراء يهدف هذا االستبيان إلى التعرف على آرائكم وتقييمكم ملوضوع الدراسة ، وعليه  فإن دقة إجاباتكم لها أكبر األثر في إث 
ً
راء هذه الدراسة ، علما

 املعطاة ستحاط بسرية تامة وستستخدم فقط ألغراض البحث العلمي ، كما ان نتائج الدراسة ستكون تحت طلبكم في حال رغبتم في ذلك . 
 ويشكر لكم الباحث حسن تعاونكم للمساهمة في تعزيز مسيرة البحث العلمي.

 الباحث :محى الدين محمد إبراهيم
 

 الجزء األول : البيانات الشخصية 
 ( أمام اإلجابة املناسبة  الرجاء التكرم بوضع عالمة )  

 . املؤهل العلمي 1
  )        ( دبلوم فوق الجامعي   )        ( بكالوريوس

  )        ( دكتوراه                     )        ( ماجستير          
 )        ( أخرى 
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 نهي. املؤهل امل2
 )        ( زمالة بريطانية                 )        ( زمالة سودانية      

 )       ( زمالة عربية                              )        ( زمالة امريكية   
 )       ( أخرى                    )       ( زمالة اسالمية     

 . التخصص العلمي3
  )        ( إدارة أعمال      )        ( محاسبة         

  )        ( دراسات مصرفية                  )        ( اقتصاد               
 )        ( أخرى                   )        ( نظم معلومات   

 . املركز الوظيفى 4
  )        ( مدير إدارة                   )        ( اداره عليا           
 )        ( موظف                    )        ( رئيس قسم       
 )        ( أخرى                      )        ( مراجع              

 . سنوات الخبرة5
 سنوات  10- 6)        (                     سنوا 6)        ( أقل من 

 سنة  20 - 16)        (            سنة  15 - 11)        ( 
 سنة فأكثر 26)        (                      سنة  25 - 21)        ( 

 . الدورات التى تحصلت عليها فى التجارة اإللكترونية :6
 )       ( دورتان                         )       ( دوره              
 )       ( أكثر من ثالث دورات                      )       ( ثالث دورات

 
 الجزء الثاني : عبارات االستبانة 

 ( أمام العبارة املناسبة  الرجاء التكرم بوضع عالمة )  
 املحور األول :

 
 الفرضية األولى : تطبيق نظام الرقابة اإللكترونية  يؤثر فى تحقيق الثقة واألمان فى التجارة اإللكترونية.

 ال أوافق بشدة ال أوافق محايد أوافق أوافق بشدة يحقق نظام الرقاية اإللكترونية األتى  الرقم 
      حماية املعامالت األلكترونية بالطرق التى تتبناها الشركة . .1
      الدقة فى البيانات اإللكترونية بواسطة الخطة التنظيمية املتناسقة التى تتبناها الشركة. .2
املساعدة الفاعلة فى تحقيق أهداف الشركة من خالل اإللتزام بالقوانين واللوائح  .3

 والسياسات.
     

صحة ودقة البيانات املحاسبية على املوقع األلكترونى باإلجراءات والوسائل التى تتبعها  .4
 الشركة .

     

      حماية التقاريراملالية األلكترونية. .5
      توفير ثقة معقولة بسالمة وصحة التقارير املالية األلكترونية  .6
      تحقيق اكبر قدر من الكفاية االنتاجية فى عملياتها اإللكترونية . .7

 الفرضية الثانية :املراجعة اإللكترونية تؤثر فى تحقيق الثقة واألمان فى التجارة اإللكترونية.
 ال أوافق بشدة ال أوافق محايد أوافق أوافق بشدة تؤدى املراجعة اإللكترونية الى  رقم
      الحصول على أدلة اإلثبات الورقية واإللكترونية. .1
      التأكد من سالمة وصدق املوقع اإللكترونى  للشركة . .2
      املتبادلة الكترونيأ .التأكد من قدرة  نظام املعلومات املحاسبى على حماية املعلومات  .3
      جمع وتقييم موضوعي لألدلة للتأكد من أن معالجة العمليات املالية تمت  بدقة وبشكل كامل. .4
      التأكد من أن املعلومات باملواقع  اإللكترونية تتميز بالسرية . .5
      التأكد من سالمة الصفقات اإللكترونية . .6
      نظام الرقابة الداخلية . التأكد من كفاءة .7

 : ياملحور الثان
 ال أوافق بشدة ال أوافق محايد أوافق أوافق بشدة تحقيق الثقة واألمان بالتجارة االلكترونية رقم
      السياسات الفنية التي تستخدم لضمان املعلومات املعروضة على املوقع اإللكتروني. .1
      إلي تحقيق الحماية للمواقع اإللكترونية . اإلجراءات واألساليب التي تهدف .2
إجراءات تكنولوجية معينة تمنع اآلخريين من اختراق نظام املعلومات املحاسبي عبر موقع الشركة  .3

 اإللكتروني .
 

    

اإلجراءات الواجب اتباعها لجعل املعلومات موثوقا بها من قبل أصحاب املصالح ومتخذي القرار ،  .4
 بها . وإقناعهم

 
    

      مجموعة من اإلجراءات واألنظمة التى يتم فرضها بهدف حماية املعلومات عبر الشبكة . .5
      اإلجراءات الفنية التي تستخدم لتحول دون الوصول غير املصرح به . .6
      األساليب التي تهدف إلى تحقيق الحماية للمواقع اإللكترونية . .7
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 ( في تخفيض التكاليفABCمساهمة نظام محاسبة التكاليف على أساس األنشطة )

195الجزائر -العلمة-دراسة حالة مؤسسة بسكويت البرهان مسعودي )ميخور( 
 

 

 3هرباجي حمزة، 2بلمهدي رندة، 1سالم يسمينة

 الجزائر -1جامعة سطيف  -كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير -باحث دكتوراه 3،2،1
1 salemyasmine17@gmail.com, 2 randabelmahdi2018@gmail.com, 3 Herbadji_hamza@yahoo.com  

 

 :امللخص
في تخفيض التكاليف للمؤسسة  (ABC) هدفت هذه الدراسة إلى معرفة الدور الذي يلعبه نظام محاسبة التكاليف على أساس األنشطة

 .االقتصادية، وذلك باعتباره من األنظمة الحديثة إلدارة التكلفة

إسقاط هذه الدراسة على مؤسسة بسكويت البرهان، وذلك من خالل جمع املعلومات من الوثائق واملستندات وباالعتماد على املقابلة بالتالي تم و 

 الشخصية مع مختلف رؤساء األقسام ذات العالقة باملوضوع محل الدراسة، حيث تم التوصل إلى أن نظام محاسبة التكاليف على أساس األنشطة

(ABC) في تخفيض التكاليف للمؤسسة، وهذا من خالل النتائج املتحصل عليها من جّراء تطبيق هذا النظام على املؤسسة محل الدراسة فعال ساهم.       

، وهذا من أهم تلك النتائج أن هذا التخفيض يكون عن طريق التخصيص الدقيق للتكاليف غير املباشرة وعن طريق إلغاء األنشطة غير املضيفة للقيمة

ن املؤسسة من ترشيد تكاليفها، وبالتالي تم إبراز العالقة املوجودة بين نظام محاسبة التكاليف على أساس األنشطةما م
ّ
  .وتخفيض التكاليف (ABC) ك

 (، تخفيض التكاليف.ABCاألنظمة التقليدية، نظام محاسبة التكاليف على أساس األنشطة ) الكلمات املفتاحية:
 

 :قدمةامل
اعتبارات البيئة التنافسية التي تشهدها املؤسسات االقتصادية في الوقت الراهن نتيجة التطورات التكنولوجية الحديثة، أصبحت هذه في ظل 

تقديم  األخيرة بحاجة إلى بيانات عن تكاليف دقيقة وصحيحة، مما أدى بها أن تعيد النظر في نظم التكاليف التقليدية التي أصبحت غير قادرة على

لتطور، مما تجات ذات الجودة العالية والصمود أمام املنافسة وذلك بأقل التكاليف املمكنة مع تحقيق العائد املناسب الذي يدفعها إلى االستمرار وااملن

 .انعكس أثره في ارتفاع تكلفة املنتجات أو الخدمات املقدمة مقارنة بمنافسيها من املؤسسات على اختالف أنواعها

يام املؤسسات بالبحث عن أساليب وطرق لعصرنة والحد من قصور أنظمتها وتقنياتها املطبقة، سعيا نحو إيجاد سبيل ترفع بات من الضروري ق

رضا املستهلك الذي يؤدي إلى ارتفاع  بها مستوى جودة أنشطتها ومنتجاتها ومحاولة السيطرة على التكاليف الذي يصاحبه بالضرورة ارتفاع مستوى 

 ادة أرباح املؤسسة. املبيعات ومن ثم زي

 :أهداف البحث
 :يهدف هذا البحث إلى ما يلي    

 التعرف على حدود األنظمة التقليدية في حساب التكاليف؛ 

 ( إبراز كيفية عمل نظام محاسبة التكاليف على أساس األنشطةABC؛) 

 ( التعرف على كيفية تخفيض التكاليف وفق نظام محاسبة التكاليف على أساس األنشطةABC؛) 

                                                             
ّد  195
ُ
    اسطنبول/ تركيا -(2018-أيلول / 20-19م هذا البحث في مؤتمر رفاد الدولي لالقتصاد واألعمال الذي ُعقد بتاريخ )ق

http://www.refaad.com/
http://www.refaad.com/
mailto:salemyasmine17@gmail.com1
mailto:randabelmahdi2018@gmail.com
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 ( محاولة إبراز مدى ضرورة تطبيق نظام محاسبة التكاليف على أساس األنشطةABC بمؤسسة بسكويت البرهان، ودورها في تخفيض )

 تكاليفها.

 :أهمية الدراسة
 :تكمن أهمية هذا البحث فيما يلي     

 إبراز قصور األنظمة التقليدية التي تعتمدها املؤسسات االقتصادية في حساب التكاليف؛ 

 ( دراسة نظام محاسبة التكاليف على أساس األنشطةABCكإحدى الطرق الحديثة في حساب التكاليف؛ ) 

 ( لفت انتباه املؤسسات إلى ضرورة تطبيق نظام محاسبة التكاليف على أساس األنشطةABC.باعتباره أداة من أدوات تخفيض التكلفة ) 

 :اإلشكالية
( ABC) الورقة البحثية في السؤال التالي: ما هو دور نظام محاسبة التكاليف على أساس األنشطةعلى ضوء ما تقدم يمكن صياغة إشكالية هذه 

 في تخفيض تكاليف املؤسسات االقتصادية؟

 محاور البحث
 سنعالج هذه اإلشكالية من خالل املحاور التالية:       

 ( املحور األول: املفاهيم النظرية ملحاسبة التكاليف على أساس األنشطةABC) 

 ( املحور الثاني: محاولة تخفيض تكاليف مؤسسة البرهان مسعودي للبسكويت عن طريق تطبيق نظامABC.) 

 (ABCاملحور األول: املفاهيم النظرية لنظام محاسبة التكاليف على أساس األنشطة )

  (ABC)ملحة تاريخية عن نظام محاسبة التكاليف على أساس األنشطة  .1

( من أهم ما قدمه الفكر املحاسبي نتيجة االنتقادات املوجهة إلى نظم التكاليف ABCالتكاليف على أساس النشاط )يعد ظهور نظام محاسبة 

اع نظام التقليدية التي لم تعد قادرة على مواجهة التطور الحاصل في أنظمة اإلنتاج وأساليب التسيير الحديثة. ويعود الفضل في التوصل إلى اختر 

(ABC إلى زمالء ) (Porter)   األمريكان(R.Kaplan and R.Cooper)  ،196  بكلية  1986اللذان كشفا عنه في بيان أو تقرير في مؤتمر جوان من سنة

،  Relevance Lost "، حيث تم في هذا املؤتمر تقديم ورقة بحث متميزة بعنوان املالئمة الضائعة "(Harvard Business School)هارفارد لألعمال 

لقياس ورقابة التكاليف غير املباشرة  (Weyerhaeuser)، وتم دراسة النظام في مؤسسة (R.Kaplan and R.Cooper and T.Jonshon)من طرف 

النظام وتم تطبيقه في عدة مؤسسات صناعية بأملانيا،   (R.Kaplan and R.Cooper)فيها، بعد املالحظات األولية على النظام الجديد طور كل من 

 ويرجع ظهوره إلى عدة أسباب نذكر من بينها:  .بالسويد، بالو.م.أ

 التكاليف، فنجد أن التكاليف املباشرة تقلصت والتكاليف غير املباشرة تضخمت عكس ما  التطورات التكنولوجية التي أدت إلى تغيير في هيكل

 ، وهو ما يوضحه الشكل املوالي:197كانت عليه سابقا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
196 Shannon W. Anderson, S. Mark Young, Implementing Management Innovations : Lessons Learned From Activity 

Based Costing in the U.S. Automobile Industry, published by Kluwer Academic, New York, 2001, p19. 
197  Gerad Melyon, comptabilité analytique, 3 éditions, Bréal, Paris, 2004, p259.   
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 (: تغير هيكلة التكاليف بين الحاضر واملاض ي1)الشكل

    Source: Gerad Melyon ،comptabilité analytique ،3 édition ،Bréal ،Paris ،2004 ،p259. 

 ؛198املستوى العالمي والذي تولد عنه تقلص أو انخفاض الهوامش التجارية للمؤسسات ازدياد حدة املنافسة على 

 تعدد املنتجات والخدمات وتصنيفات الزبائن، نتج عنه زيادة تعقد بيئة األعمال؛ 

  يتكيف وهذه البيئة، مما أدى كبر حجم املؤسسات، وعوملة األسواق أدى إلى تغيير الهيكل التنظيمي للمؤسسات، وعليه التنظيم التقليدي لم يعد

 إلى ظهور هياكل على أساس األنشطة والعمليات أو ما يسمى باملدخل العرض ي.

 .(ABC)نظام مفهوم  .2

 بمجموعة من التعاريف سنحاول عرض أهمها فيما يلي: (ABC)لقد حض ي نظام  

على أنه" طريقة لحساب التكاليف، التي تحدد األنشطة في املؤسسة وتخصص تكلفة كل نشاط باملوارد ومن ثمة تحميلها على  (ABC)عرف نظام 

 .199وفقا لالستهالك الفعلي لكل منها" املنتجات أو الخدمات انطالقا مما تستخدمه هذه املنتجات أو الخدمات من أنشطة

الذي يقيس أداء وتكلفة األنشطة املتعلقة بأهداف التكلفة من منتجات وخدمات، فتكلفة كل نشاط على أنه "األسلوب  CAM-Iكما عرفته منظمة*

 .200تتحدد على مقدار استخدامه املوارد وتحمل تكاليف لألنشطة، فهو أسلوب يعترف بالعالقة السببية بين مسببات التكاليف واألنشط

 cost)وعرف أيضا على أنه "نظام لتخصيص التكاليف على مرحلتين، إذ يتم في املرحلة األولى تخصيص عناصر التكاليف على مجمعات التكاليف 

pool) "201والتي تتمثل بمراكز األنشطة، ثمة يتم في املرحلة الثانية تخصيص تلك التكاليف على املنتجات بموجب األنشطة الالزمة إلنجازها. 

هو "عبارة على نظام وليس أسلوب أو طريقة وذلك لشموله على مكونات النظام من مدخالت ومعالجة  (ABC)يؤكد بعض األكاديميون أن كما 

هو "عبارة عن نظام يقوم بتحليل األنشطة التي تمارس في املؤسسة ومن ثمة  (ABC)( بأن R.Cooper، حيث يقول )202ومخرجات وتغذية عكسية"

ر املباشرة لكل نشاط على حدا، حيث يتم تخصيص هذه التكاليف على األنشطة التي تقوم بها املؤسسة أوال، ثمة يتم تخصيص تجميع التكاليف غي

 .203تكاليف األنشطة على املنتجات أو الخدمات أو الزبائن ذلك بحسب االستفادة منها"

تكاليف، حيث أن األنشطة تستخدم املوارد املتاحة في حين أن هو مدخل يستند إلى استخدام األنشطة كأساس لحساب ال (ABC)نستنتج أن نظام 

تي الوحدات املنتجة تستهلك تلك األنشطة، ومن ثمة يجب أن تنسب التكاليف إلى أنشطة معينة، ثمة تحميل تكلفة هذه األنشطة إلى املنتجات ال

 تستهلك موارد هذه األنشطة. 

                                                             
198  T.charles Horgren, cost accounting a managerial emphasis, Prentice Hall international, Inc , 2001, p205. 

199  Desti Kannaiah, Activity Based Costing (ABC) : Is It a Tool for Company to Achieve Competitive Advantage?, 

International Journal of Economics and Finance ; Vol. 7, No. 12 ; 2015, p275.  
200  The Institute of Company Secretaries of India, Cost And Management Accouting, Printed at M.P, New Delhi, 2014, 

p190. 
201   Davidson Sidney, managariel accounting an introduction to concepts methods and uses, C.B.S publishing, 5th 
edition, India, 1994, p132 . 

202
  .161، ص2010، الطبعة األولى، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، محاسبة التكاليف في املنشآت الصناعية بين النظرية والتطبيقاسماعيل يحي التركيتي،   

، مجلة الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين، املقومات األساسية الالزمة لتطبيق نظام تكاليف األنشطة في الشركات الصناعية في قطاع غزة مدى توفرماهر موس ى درغام،   203 

 .290-289، ص2007املجلد الخامس عشر العدد الثاني، جوان 

 هيكل التكاليف

 حاليا سابقا
  

 التكاليف غري املباشرة

 التكاليف املباشرة

التكاليف غري 
 املباشرة

 التكاليف املباشرة
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 (ABC)أهداف نظام محاسبة التكاليف على أساس األنشطة  .3

  إلى تحقيق األهداف التالية: (ABC)نظام  يسعى 

 ؛204تقديم معلومات مفيدة لإلدارة في اتخاذ القرارات وتحديد أسباب ارتفاع التكاليف 

 يعطي لإلدارة صورة واضحة ودقيقة عن األنشطة املسببة للتكاليف ومن ثمة معرفة نصيب املنتج على حدة؛ 

  التكاليف من خالل تحديد األنشطة التي ال تضيف قيمة والعمل على تقليل أو تخفيض تكاليف هذه يساعد إدارة املؤسسة في تخفيض

 األنشطة؛

 ؛205التخلص من العشوائية في توزيع التكاليف غير املباشرة بين املنتجات املختلفة 

 206تحقيق العدالة في توزيع التكاليف غير املباشرة بين املنتجات املختلفة. 

 (ABCمبادئ نظام ) .4

 :207يقوم على مجموعة من املبادئ يتقدمها حسب األهمية مبدأين هما (ABC)إن نظام 

 األنشطة تستهلك املوارد، واقتناء املوارد يسبب حدوث التكاليف؛ 

 .املنتجات أو الخدمات أو الزبائن تستهلك األنشطة 

 ويوضح الشكل املوالي هذه العملية كما يلي:

 (ABC)(: املبادئ األساسية لنظام 2الشكل )

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 .208أي بمعنى أن األنشطة تستهلك التكاليف، واملنتجات أو الخدمات تستهلك األنشطة

 (ABC)خطوات تطبيق نظام محاسبة التكاليف على أساس األنشطة  .5

 كآالتي: (ABC)يمكن تحديد الخطوات التي يعمل بها نظام 

 الخطوة األولى: تحديد األنشطة . 1.5

، حيث يتم دراسة املؤسسة والتعرف على طبيعة العمل في كل قسم وكيفية سير العملية اإلنتاجية (ABC)تعد هذه املرحلة بداية تطبيق نظام 

أوضحت أنه كلما زاد عدد األنشطة زادت فيها، فمن خالل هذه العملية يتم التعرف على األنشطة الالزمة إلنتاج منتج معين، إال أن الدراسات العملية 

 :210. وتصنف األنشطة إلى209درجة تعقيد وصعوبة العالقة بين النشاط ووحدة املنتج، مما يرفع تكلفة تنفيذ هذه الطريقة

                                                             
204

 Gary Cokins, Activity-Based Cost Management : An Executive’s Guide, by John Wiley & Sons, Inc, New York ; 

2001, p359. 
205Yong‐Woo Kim, Activity Based Costing for Construction Companies, By John Wiley & Sons Ltd, USA, 2017, p25. 

206
 .164اسماعيل يحي التكريتي، مرجع سابق، ص  

207  Royal Group ltd, ABC Costing Manuel, Royal copyright, 2013, p12. 
208 René Domeestère, contrôle de gestion et pilotage, Nathan, Paris, 1997, p198. 

 يخلق

 

 يخلق

 يستهلك يستهلك

 األنشطة املنتجات والخدمات املوارد

 التكاليف 

Source : Jan Emblemsvåg, Life-Cycle Costing : Using Activity-Based Costing And Monte Carlo Methods To 

Manage Future Costs And Risks, Published by John Wiley & Sons, Inc, Hoboken, New Jersey, 2003, p101. 
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 أنشطة مضيفة للقيمة 

 .العمالءهي تلك األنشطة التي يعتبر وجودها أساس إلتمام عمليات إنتاج وتسويق وبيع املنتج في األسواق إلى 

معينة هو  ومن أمثلتها شراء مواد أولية لصنع املنتج هو نشاط ذو قيمة ألن املؤسسة بدونها لن تستطيع من تصنيع املنتوج، وكذلك دهان سيارة بجودة

 .نشاط ذو قيمة ألن العمالء يتوقعون ذلك ويرغبون فيه وغيرها

 أنشطة غير مضيفة للقيمة 

إلى إضافة قيمة إلى املنتوج، بمعنى أن التخلص من هذه األنشطة وإلغائها ال يؤدي إلى التأثير في قيمة املنتجات  وهي األنشطة التي ال يؤدي تنفيذها

 .املقدمة إلى العمالء

سياسة  بيقومن أمثلتها تخزين املواد األولية أو املنتجات التامة الصنع يعد نشاطا غير مضيف للقيمة من وجهة نظر العميل، لذلك كان السعي إلى تط 

 .اإلنتاج في الوقت املحدد، وكذلك إعادة تصنيع الوحدات املعيبة هو نشاط عديم القيمة بالنسبة للعمالء، لذلك يمكن بل يتوجب استبعاده

حجمها  وتجدر اإلشارة إلى أنه هناك أنشطة عديمة القيمة من وجهة نظر العمالء ولكن ال يمكن للمؤسسة أن تستغني عنها كامال، بل يمكن أن تخفض

 .وتنجز النشاط بكفاءة مثل قسم املحاسبة، معالجة البيانات، الفحص، إعداد اآلالت ملنتج جديد أو تشغيل كمية معينة ملنتج معين

سب، وفي هذا الصدد فإن تبويب األنشطة حسب القيمة املضافة يتيح فرصة كبيرة إلدارة املؤسسة بدراسة تكاليف األنشطة بالعمق والتحليل املنا

 حاولة إلغاء األنشطة ذات التكاليف املرتفعة والتي ال تحقق أي قيمة مضافة. وم

   (Cost Driver). الخطوة الثانية: تحديد مسببات التكلفة 2.5

 بويتم في هذه املرحلة التعبير عن األنشطة بقياس كمي يحقق عالقة االرتباط بين حجم النشاط ومقدار التكلفة، ويطلق على ذلك املقياس مسب

 .211)محرك( التكلفة الذي يؤثر على تكلفة ذلك النشاط

. وحسب الدراسات التي قاما بها 212فمثال يعتبر عدد ساعات العمل هو مسبب التكلفة ألجور العمال، عدد الصيانة هو مسبب التكلفة للصيانة، غيرها

 :213( يمكن تقسيم مسببات التكلفة إلى نوعين أساسين هماCooper and Kaplanكل من )

 مسببات خاصة بالعمليات  

در يركز هذا النوع من املسببات على عدد مرات تأدية النشاط الواحد، وهي تستخدم في حالة إذا ما كانت مجموعة املنتجات تحتاج إلى نفس الق

 .من النشاط

أن تؤدي وتستغرق نفس الوقت والجهد بغض ومن أمثلتها أنشطة جدولة تشغيل آالت اإلنتاج وتشغيل أمر الشراء والصيانة، جزء معين من اآللة يمكن 

 .النظر عن طبيعة املنتج النهائي

 مسببات خاصة بالفترة الزمنية 

 تهتم هذه املسببات بالفترة الزمنية التي يستغرقها النشاط الالزم إلنتاج منتج معين، وتستخدم هذه النوعية في حالة اختالف حجم النشاط

 .النهائي املطلوب باختالف نوعية وكمية املنتج

 ومن أمثلتها ساعات العمل املباشر، ساعات الفحص، ساعات تهيئة آالت التشغيل وغيرها.

  (Cost Pools). الخطوة الثالثة: إنشاء مجمعات التكاليف 3.5

التكاليف حسب كل نشاط، ويجب تحليل تكاليف النشاط عن طريق  (Pools)يتم في هذه املرحلة تجميع التكاليف غير املباشرة في مجمعات 

 .214عوامل اإلنتاج املوظفة إلنجاز كل نشاط والتي يمكن أن تكون أشخاص، آالت، وسائل النقل، واملواد التي تتضمنها نظم التكاليف التقليدية

 . الخطوة الرابعة: تحميل التكاليف غير املباشرة على وحدات النشاط4.5

                                                                                                                                                                                                             
، جامعة 17ة واإلنسانية، العدد سعاش كمال، نظام التكلفة على أساس النشاط في ترشيد التكاليف كاستراتيجية استمرارية املؤسسة في ظل املنافسة، مجلة العلوم االجتماعي  209

 .208، ص2007باتنة، 
(، 15مجلة الجامعة اإلسالمية، سلسلة العلوم اإلنسانية، الجامعة اإلسالمية، املجلد ) سالم عبد هللا حلس، نظام التكاليف كأساس لقياس تكلفة الخدمة التعليمية بالجامعات،  210

  .221،222، ص2007العدد األول، جامعة غزة، 
211

 . 209سعاش كمال، مرجع سابق، ص  
لبحر األحمر، العدد الرابع، أسعد مبارك حسين، استخدام نظام التكلفة على أساس األنشطة لقياس وتخصيص التكاليف املشتركة في قطاع الخدمات املينائية، مجلة جامعة ا  212

 .219، ص2013جامعة البحر األحمر، 
 223سالم عبد هللا حلس، مرجع سابق، ص  213

214  Patrick Boisselier, contrôle de gestion, édition Vuibert, Paris, 2005, p204.   
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هذه املرحلة تحميل التكاليف غير املباشرة على وحدات النشاط سواء كانت منتجات أو خدمات وفقا لعدد وحدات الخدمة املطلوبة  يتم في

 .215إنجازها، ويتم ذلك باستخدام مسببات التكلفة كمقياس للطلب، ويقاس طلب املنتج على األنشطة بعدد املعامالت أنشئت من أجل مسبب التكلفة

 من خالل الشكل التالي: (ABC)خطوات تطبيق نظام  يمكننا تلخيص
 (ABC)(:خطوات تطبيق نظام 3الشكل )

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Patrick Boisselier, contrôle de gestion, édition Vuibert, Paris, 2005, p204.   

والتي تبدأ بتحديد األنشطة ومختلف تكاليفها، ومن ثمة إسقاط هذه التكاليف على  (ABC)من خالل هذا الشكل تتضح لنا خطوات تطبيق نظام 

 ليتم في األخير الحصول على تكلفة املنتوج.   املنتجات وفق مسببات التكلفة

 (ABC)طرق تخفيض التكاليف وفق نظام محاسبة التكاليف على أساس األنشطة  .6

 :216من خالل الخطوات التالية (ABC)وفق نظام  يمكن تخفيض التكاليف        

  تقليص الوقت والجهد املطلوبين للقيام بالنشاط؛ 

  :قد تكون هذه النقطة األكثر أهمية في هذا املجال، إذ أنه بواسطة تحليل األنشطة يمكن الوصول إلى تلك األنشطة إلغاء األنشطة الغير الضرورية

 التي ال تضيف قيمة للمنتجات أو الخدمات التي يطلبها املستهلك؛

 تكلفة أقل.انتقاء األنشطة ذات التكلفة األصغر وذلك في حالة وجود األنشطة التنافسية التي تؤدي الغرض نفسه وب 

 (ABC)املقارنة بين األنظمة التقليدية ونظام محاسبة التكاليف على أساس األنشطة  .7

يمكن القول إن نظام محاسبة التكاليف على أساس األنشطة يتشابه مع طرق التكاليف التقليدية في محاسبة كل من املواد املباشرة واألجور 

 التكاليف غير املباشرة، ويمكن تبيان الفروق الجوهرية من خالل ما يلي:املباشرة، في حين تختلف فيما يتعلق بمحاسبة 

 .مبدأ الطريقة1.7

                                                             
 .209سعاش كمال، مرجع سابق، ص  215

216Jan Emblemsvåg, Life-Cycle Costing : Using Activity-Based Costing And Monte Carlo Methods To Manage Future 

Costs And Risks, Published by John Wiley & Sons, Inc, Hoboken, New Jersey, 2003, p113. 
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ن ثم تقوم طرق التكاليف التقليدية املستخدم لتحميل املنتج بالتكاليف غير املباشرة مبدأ مفاده تخصيص هذه التكاليف على مراكز التحميل، وم

رد استخدام أي معدل هنا فإن الفكرة القائمة الستخدامه تفترض زيادة التكاليف املستهلكة بمجرد على الوحدات املنتجة حسب معدالت تحميل، وبمج

 لذلك املعدل
ً
 .زيادة عدد الوحدات املنتجة )عالقة طردية( وفقا

 على مبدأين أساسيين هما:(ABC)نظام في حين يقوم 

  .توزع املوارد على األنشطة بمعنى أن األنشطة هي التي تستهلك املوارد وليس املنتج 

 ال تقسم األنشطة على املنتجات فقط لكن على كل مسببات التكلفة أي أن أسباب التكلفة هي التي تستهلك األنشطة. 

 . هدف الطريقة2.7

 غير املباشرة لغرض تقويم املخزون، وال يوفر معلومات لخدمة أغراض اإلدارة.في الطرق التقليدية يتم التركيز على تخصيص التكاليف      

 هما: (ABC)نظام  في حين هناك هدفين أساسين يتم السعي إليهما من خالل

 .تصميم هيكل لتكاليف 

  217من التكاليف غير املباشرة للمنتج أو الخدمة املستهلكةالتأكيد على القيمة الحقيقة. 

 التكاليف غير مباشرة. مراحل تخصيص 3.7

 :تمر مراحل تخصيص التكاليف غير املباشرة في الطرق التقليدية بثالث مراحل أساسية هي    

 يتم تخصيص التكاليف غير املباشرة على مراكز التحميل )األقسام املساعدة واألساسية(؛ 

  يتم تخصيص تكاليف األقسام املساعدة على األقسام األساسية؛ 

 ف األقسام األساسية على وحدات اإلنتاج باستخدام معدل تحميل يتم تحديده.يتم تخصيص تكالي 

 :بأربع مراحل أساسية هي (ABC)نظام تمر مراحل تخصيص التكاليف غير املباشرة في   

 تحديد وتحليل األنشطة؛ 

 تحديد مسببات التكلفة؛ 

 إنشاء مجمعات التكلفة؛ 

 تخصيص تكاليف األنشطة على املنتجات. 

 نوعية أساس التحميل املستخدم لتحميل التكاليف غير املباشرة على وحدات التكلفة. 4.7

 :في الطرق التقليدية غالبا ما تتحدد في واحد من األسس التالية

 ساعات عمل مباشر، وساعات دوران اآلالت، وكالهما أساس الزمن. 

  وهما األساس املاليتكلفة األجور املباشرة، تكلفة املواد املباشرة والتكلفة األولية. 

يصعب في إطاره حصر أو تحديد مسبب التكلفة، فاألمر يتوقف على طبيعة النشاط نفسه، بل وعلى األكثر من ذلك فنشاط معين  (ABC)نظام في 

أخري محرك أو  )مثل تجهيز اآلالت( قد يحركه مسبب معين، داخل مؤسسة معينة )وليكن عدد مرات التجهيز(، بينما يحرك نفس النشاط في مؤسسة

مسببات مسبب آخر، وليكن وقت التجهيز. وعليه يمكن أن يكون مرونة في اختيار املسبب الذي يالئم نشاطا معينا داخل مؤسسة معينة، وال يغلب على 

 .التكلفة الطابع املالي أو الكمي

 واألنظمة التقليدية: (ABC)ويوضح الشكل املوالي املقارنة بين نظام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
217 Larry M. Walther, Christopher J. Skousen, Process And Activity Based Costing : Managerial And Cost Accouting, by 

Larry M. Walther, 2010, p23. 
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 واألنظمة التقليدية (ABC)(: املقارنة بين نظام 4)الشكل

 

 

 

 

 

 

  

 
 

ة واإلنسانية، سعاش كمال، نظام التكلفة على أساس النشاط في ترشيد التكاليف كاستراتيجية استمرارية املؤسسة في ظل املنافسة، مجلة العلوم االجتماعياملصدر: 

 .208، ص2007، جامعة باتنة، 17العدد 

في مرحلة توزيع التكاليف غير املباشرة، فبينما النظم التقليدية تعتمد على مراكز  (ABC)يوضح لنا الشكل أوجه االختالف بين النظام التقليدي ونظام 

نشطة في حد ذاتها يعتمد بالدرجة األولى على األ (ABC)النشاط بناء على حجم إنتاج أو ساعات العمل املباشرة ويطلق عليها أسس التحميل، فإن نظام 

 كمسببات التكلفة.

 (.ABCاملحور الثاني: محاولة تخفيض تكاليف مؤسسة البرهان مسعودي للبسكويت عن طريق تطبيق نظام )

  ملحة عن مؤسسة بسكويت البرهان مسعودي )ميخور( .1

ة تعتبر مؤسسة بسكويتري البرهان مسعودي )ميخور( من بين املؤسسات الجزائرية الصغيرة واملتوسطة الرائدة في الصناعات الغذائية أنشأت سن

طلب في يكثر عليها ال بسبب حجم إنتاجها ورقم أعمالها والشكوالتة ، تحتل مكانة هامة على املستوى املحلي في مجال إنتاج البسكويت، القوفريط 2003

سط السوق الجزائرية، فهي تعمل على تمويل السوق املحلية واإلقليمية.  تعتبر مؤسسة بسكويت البرهان مسعودي مؤسسة إنتاجية من الحجم املتو 

 ."حسب التقسيم الجزائري للمؤسسات "وهي مؤسسة ذات شخص طبيعي

تقوم املؤسسة  عامل، 253بأس بها من العمال لتسيير املصنع والسير به حيث بمقدار ـال مليار سنتيم، وتضم تركيبة بشرية  15يبلغ رأس مالها حوالي 

 محل الدارسة بإنتاج مادة غذائية كمالية يكثر عليها الطلب في السوق الجزائرية. 

  مؤسسة بسكويت البرهان )ميخور(، التعرف على النظام املطبق في املؤسسة ومحاولة تطبيق نظام سيتم إسقاط ما تم تناوله في الدراسة النظرية على

(ABC)   ومن ثمة نقارن النتائج بما سيظهره احتساب تكلفة الوحدات املنتجة وفقا لنظام في املؤسسة محل الدراسة(ABC). 

 :منتجات التي تم إعدادها ملجموعة من األسباب أهمها 6على  منتج، تم التركيز فقط 21تقوم املؤسسة محل الدراسة بإنتاج حيث 

 توفر جميع املعلومات حول هذه املنتجات؛  

 عدم توفر الوقت الكافي لتعميم الدراسة على جميع منتجات املؤسسة؛ 

 فعة واحدة.يتم اإلنتاج وفق برنامج يومي، حيث تقوم املؤسسة كل يوم بإنتاج نوع معين، وال يتم اإلنتاج لكل األنواع د 

 بمؤسسة البرهان مسعودي للبسكويت ABC دراسة الطريقة املستخدمة وتطبيق نظام .2

تستخدم املؤسسة محل الدراسة باستخدام النظم التقليدية في حساب تكاليف منتجاتها، حيث يقوم قسم املحاسبة التحليلية بتحديد التكاليف 

اع طريقة التكاليف الكلية، فهي بذلك تقوم بتحميل كافة التكاليف املباشرة وغير املباشرة على كل والتكلفة النهائية وسعر البيع ملختلف املنتجات بإتب

 :املنتجات، وتعتبر األقسام األساسية في املؤسسة هي األقسام املنتجة واملتمثلة في

 خطي إنتاج البسكويت )املسؤول عن املنتجين املنتَجين ميخور وقاليتو( ؛ 

 املسؤول عن املنتج كاسكروط رياض( ؛ خط إنتاج كاسكرط رياض( 

  (04، بيس شوك 02خط إنتاج بيس شوك )املسؤول عن املنتجات بيس شوك، بيس شوك. 

 تتم عملية اإلنتاج وفق عدة مراحل وهي: التحضير، التشكيل، الطهي، الحشو والتغليف.

من خالل األقسام املساعدة أو األقسام الثانوية، وهي األقسام غير املنتجة  تتلقى هذه األقسام التكاليف املباشرة، أما التكاليف غير املباشرة تتلقاها

 :والتي تساعد األقسام الرئيسية في أداء عملها وتتمثل في

 التكاليف غير املباشرة األنظمة التقليدية

 التكاليف املباشرة

 التكاليف املباشرة

 التكاليف غير املباشرة
 (ABC)نظام 

 B املنتج 

 3 النشاط

  Aاملنتج

 5النشاط

  Cاملنتج 

 2 النشاط 4 النشاط

  Pاملنتج G  املنتج  Cاملنتج 

  1 النشاط

 Yالعميل

Y 
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 قسم اإلدارة؛ 

 (: تكلفة إنتاج املنتجات وفق النظام التقليدي املطبق )طريقة التكاليف الكلية( املبالغ بالدينار)دج(1الجدول)

 التحليلية املحاسبة قسم معلومات على باالعتماد الباحثين إعداد من املصدر:

 قسم التموين؛ 

 قسم الصيانة؛ 

 قسم التوزيع. 

 .تعتبر كل التكاليف التي تنتجها هذه األقسام تكاليف غير مباشرة بالنسبة للمنتجات

تحميل كل منتج من هذه التكاليف. والجدول املوالي يوضح  بعد تحمل كل التكاليف املباشرة وغير املباشرة على األقسام الرئيسية يتم تحديد نسبة

 :املطبق التقليدي النظام وفق التكاليف حساب كيفية

املنتجات، حيث ظهر املنتوج ميخور بسعر التكلفة أعلى يتضح من الجدول أنه تم تحميل التكاليف املباشرة وتوزيع التكاليف غير املباشرة على جميع 

دج، بينما  8.69دج، في حين املنتوج قاليتو بسعر تكلفة قدره  15.31دج، أما املنتجين كاسكروط الرياض وبيس شوك بتكلفة قدرها  15.81قدر ب 

 دج. 2.38 قدرت تكلفته ب 02دج، أما املنتوج بيس شوك  4.19بتكلفة قدرها  04املنتوج بيس شوك 

 وبعد ما تم ضبط نظام التكلفة الكلية للمؤسسة محل الدراسة، سنحاول تصميم نموذج لنظام التكلفة على أساس النشاط. 

 للمؤسسة محل الدراسة.(ABC) تصميم نموذج خاص بنظام محاسبة التكاليف على أساس األنشطة  .3

 يتم تصميم النموذج وفق الخطوات اآلتية:

  الخطوة األولى: تحديد األنشطة 

في هذه الخطوة ينبغي تقسيم املؤسسة محل الدراسة إلى أنشطة، ونظرا العتماد املؤسسة على التنظيم الهيكلي حسب األقسام واملراكز، تم             

لقد حدد نطاق الدراسة على خطوط اإلنتاج، الوقوف عند كل املهام التي يقوم بها كل فرع، حتى يتم تقسيم املؤسسة إلى مجموعة من األنشطة، 

 .وبالتعاون واملناقشة مع رئيس مصلحة املحاسبة التحليلية توصلنا إلى تحديد أنشطة املؤسسة

 (: يوضح تحديد األنشطة داخل املؤسسة2الجدول )
 األنشطة املراكز

 تعيين االحتياجات التموين

 تقديم الطلبيات

 استالم

 مراقبة البضائع

 التخزين

 البيان التكلفة ميخور  قاليتو كاسكروط رياض بيس شوك 02بيس شوك  04بيس شوك 

 املواد األولية 955.24 559 1 587.83 437 647.01 74 968.98 220 365.41 441 895.74 120 490.28 264

 مواد التغليف 180.13 442 981.01 129 156.25 70 605.69 68 359.06 50 034.12 56 044 67

 مصاريف املستخدمين 392 68 15790 8134 11422 11726 6396 14924

 -عمال التغليف  -

 مجموع التكاليف املباشرة 527.37 070 2 358.84 583 937.26 152 996.67 300 450.47 503 325.86 183 458.28 346

 مجموع التكاليف غير مباشرة 105.75 406 100.98 109 658.50 55 021.51 60 801.13 96 515.09 26 008.53 58

404 466.81 

 

209 840.96 

 

600 251.60 

 

361 018.18 

 

208 595.77 

 

692 459.82 

 

2 476 633.12 

 

 مجموع التكاليف

 الكمية املنتجة - 1460 800 987 1960 1260 2010

201.23 

 
166.54 

 
306.25 

 
365.77 

 
260.74 

 
 تكلفة العلبة - 474.29

 عدد القطع - 30 30 24 20 70 48

4.19 

 

2.38 

 

15.31 

 

15.24 

 

8.69 

 

15.81 

 

 تكلفة القطعة -
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 برنامج اإلنتاج اإلنتاج

 التحضير

 التشكيل

 الطهي

 الحشو

 التغليف

 صيانة وقائية الصيانة

 صيانة طارئة

 التخزين التوزيع

 الشحن

 التسليم

 اإلدارة اإلدارة

 املصدر: من إعداد الباحثين باالعتماد على معلومات قسم املحاسبة التحليلية 

 بحسب النشاطات التي تقوم بها املؤسسة في جميع مراكزها. نشاط باملؤسسة،17وفق الجدول أعاله تم تحديد 

 لتكلفة.بعد إتمام الخطوة األولى التي تم فيها تحديد األنشطة داخل املؤسسة، يتم مباشرة إتباع الخطوة الثانية، واملتمثلة في تحديد مسببات ا

 الخطوة الثانية: تحديد مسببات التكلفة 

تحديد مسببات التكلفة لكل األنشطة، وتعد أهم خطوة الرتباطها بالنتائج مستقبال، فقد تم االعتماد على املعلومات املقدمة في هذه الخطوة يتم             

من طرف مسئول قسم املحاسبة التحليلية، والتأكد من كل معلومة من مصدرها داخل املؤسسة، فقد تم وضع لكل نشاط مسبب وهذا حسب ما 

 حجم كل مسبب من أجل حساب تكلفته الوحدوية. يتوافق معه، ثم تم تحديد

 (: تحديد مسببات التكلفة وحجم كل مسبب للتكلفة3الجدول رقم )
 عدد مسببات التكلفة مسببات التكلفة األنشطة

 التموين

 تعيين االحتياجات -

 تقديم الطلبيات -

 استالم -

 مراقبة البضائع -

 التخزين املواد األولية -

 

 عدد ساعات العمل )عمال(

 الطلبياتعدد 

 عدد ساعات التفريغ )عمال التفريغ(

 عدد ساعات العمل )أمين املخزن(

 عدد ساعات التخزين )أمين املخزن(

 

13 

7 

42 

8 

14 

 

       اإلنتاج

 برنامج اإلنتاج -

 التحضير -

 التشكيل -

 الطهي -

 الحشو -

 التغليف -

 عدد خطوط اإلنتاج

 عدد ساعات العمل )عمال(

 عدد ساعات اآللة

 املستهلكةكمية الغاز 

 عدد ساعات اآللة

 عدد ساعات العمل )عمال التغليف(

3 

134.5 

122 

2268 

35 

394 

   الصيانة

 صيانة وقائية -

 صيانة طارئة -

 عدد التدخالت

 عدد ساعات العمل )عمال الصيانة(

6 

39 

   التوزيع

 التخزين املنتجات -

 الشحن -

 التسليم -

 عدد ساعات التخزين

 عدد ساعات العمل )عمال الشحن(

 عدد التسليمات

1.5 

80 

11 

 12 عدد ساعات العمل )عمال اإلدارة( اإلدارة

 املصدر: من إعداد الباحثين باالعتماد على معلومات قسم املحاسبة التحليلية 

وتم تحديد وفق الجدول أعاله، نالحظ أنه تم تحديد مسببات التكلفة لكل األنشطة، حيث كل مسبب للتكلفة يوافق نشاط من نشاطات املؤسسة، 

 حجم كل مسبب بالتشاور والتعاون مع مسئول قسم املحاسبة التحليلية.

من خالل بيانات هذا الجدول يمكن مالحظة أن هناك العديد من األنشطة التي لها مسببات نشاط مشتركة، مثل عدد ساعات العمل، عدد ساعات  

 عمل اآللة، عدد ساعات التخزين، من هنا يتم مباشرة إتباع الخطوة الثالثة، واملتمثلة في إنشاء مجمعات التكلفة.

 ات التكلفةالخطوة الثالثة: إنشاء مجمع 

يتم في هذه املرحلة تجميع األنشطة التي لها مسبب نشاط مشترك في مركز نشاط أو حوض تكلفة فيما يسمى بمصفوفة االرتباط بين األنشطة             

 ومسبباتها، ثم يتم تحديد استهالك هذه األنشطة من املوارد. وهذا ما يوضحه الجدول املوالي:
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 باط بين أنشطة ومسببات التكلفة(: مصفوفة االرت4الجدول )
  مسببات التكلفة

كمية الغاز  عدد التدخالت عدد التسليمات

 املستهلكة

عدد ساعات عمل  عدد الطلبيات عدد ساعات التخزين عدد خطوط اإلنتاج

 اآللة

 األنشطة ساعات العمل عدد

 تعيين االحتياجات ×       

 تقديم الطلبيات   ×     

 استالم ×       

 مراقبة البضائع ×       

 التخزين م.أ    ×    

 برنامج اإلنتاج     ×   

 التحضير ×       

 التشكيل  ×      

 الحشو  ×      

 الطهي      ×  

 التغليف ×       

 صيانة وقائية       × 

 صيانة طارئة ×       

 التخزين م.ت    ×    

 الشحن ×       

 التسليم        ×

 اإلدارة ×       

 املصدر: من إعداد الباحثين باالعتماد على الجداول السابقة

لة عند قراءة مصفوفة االرتباط بين األنشطة ومسبباتها نجد أن املسبب عدد ساعات العمل يمثل مسبب لسبعة أنشطة، واملسبب عدد ساعات عمل اآل

 مسبب لنشاطين، في حين بقية املسببات فهي مسببة لنشاط واحد.مسبب لنشاطين، كذلك املسبب عدد ساعات التخزين 

 بعد تحديد االرتباط بين األنشطة، نقوم بتحديد استهالك مجمعات أو مراكز األنشطة من موارد وهذا ما يوضحه الجدول املوالي:

 (: إنشاء مجمعات التكلفة مع تحديد استهالك األنشطة للموارد5الجدول )
 التكاليف ) دج( مسببات التكاليف نشطةاأل مجمعات التكاليف

 تعيين االحتياجات مركز اإلنتاج

 استالم

 مراقبة البضائع

 التحضير

 التغليف

 صيانة طارئة

 الشحن

 اإلدارة

 عدد ساعات العمل

 عدد ساعات العمل

 عدد ساعات العمل

 عدد ساعات العمل

 عدد ساعات العمل

 عدد ساعات العمل

 عدد ساعات العمل

 العملعدد ساعات 

1292.30 

4331 

1071 

13707.36 

42960 

11730.34 

8160 

201692.65 

   277777.35 

 التشكيل مركز التشكيل والحشو

 الحشو

 عدد ساعات عمل اآللة

 عدد ساعات عمل اآللة

13707.36 

17589 

   31296.36 

 تخزين مواد األولية مركز التخزين

 تخزين املنتجات التامة

 عدد ساعات التخزين

 ساعات التخزين عدد

8934.3 

992.7 

9.927 

 1292.30 عدد الطلبيات تقديم الطلبيات -

 32128 عدد خطوط اإلنتاج برنامج اإلنتاج -

 12475 كمية الغاز املستهلكة الطهي -

 2932.58 عدد التدخالت صيانة وقائية -

 31109.86 عدد التسليمات التسليم -

 406105.75 املجموع

 إعداد الباحثين باالعتماد على الجداول السابقةاملصدر: من 

بعد تحديد تكلفة كل األنشطة ومراكز األنشطة وتحديد عدد مسببات التكاليف الخاصة بكل نشاط، يجب أن نحدد تكلفة الوحدة الواحدة من 

 املسببات والتي تتم حسب العالقة التالية:

 عدد مسببات التكاليف. /النشاط أو مركز األنشطةتكلفة الوحدة الواحدة من املسببات = مجموع تكاليف 
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 :وهذا ما يوضحه الجدول املوالي

 (: تكلفة الوحدة الواحدة من مسببات التكلفة6الجدول )
 األنشطة و مراكز  النشاط التكلفة )دج( عدد املسبب تكلفة املسبب )دج(

 مركز اإلنتاج 777.35 277 689.50 402.87

 مركز التشكيل والحشو 296.36 31 157 199.34

 مركز التخزين 927.00 9 15.5 640.45

 تقديم الطلبيات 1292.3 7 184.61

 برنامج اإلنتاج 32128 3 709.33 10

 الطهي 12475 2268 5.50

 صيانة وقائية 2932.584 6 488.76

 التسليم 31109.86 11 828.17 2

 السابقةاملصدر: من إعداد الباحثين باالعتماد على الجداول 

يؤثر تبقى دقة هذه الحسابات متوقفة على مدى دقة املعلومات املتحصل عليها من مصالح املؤسسة، حيث أن أي نقص في املعلومات أو أي خطأ فيها 

 على النتائج املتوصل إليها.

ية في املؤسسة باالعتماد على بيانات من بعدها نحدد عدد املسببات على مستوى كل خط إنتاجي، وتم ذلك حسب معلومات من قسم املحاسبة التحليل

 البرنامج املستخدم في معالجة التكاليف.

 .يوضح عدد مسببات التكلفة املخصصة لكل خط إنتاجي والجدول املوالي

 (: عدد مسببات التكلفة املخصصة لكل خط إنتاجي7الجدول )
 التكلفةمسببات  ميخور  قاليتو كاسكروط الرياض بيس شوك 02بيس شوك 04بيس شوك 

 عدد ساعات العمل 137.50 126.50 91.50 152 87.50 127.50

 عدد ساعات عمل اآللة 26 23 17 41.55 18.25 18.25

 عدد ساعات التخزين 3.63 1.44 1.10 4.11 2.16 2.16

 عدد الطلبيات 1 1 1 2 1 1

 عدد خطوط اإلنتاج 0.2 0.1 0.25 1 0.43 1.02

 كمية الغاز املستهلكة 410 399 260 465 302 432

 عدد التدخالت 1 1 1 1 1 1

 عدد التسليمات 2 2 2 2 1 2

 املصدر: من إعداد الباحثين باالعتماد على الجداول السابقة

ما يبين الجدول أعاله الحجم الضروري من مسببات التكلفة لكل منتج وقد تم توزيع حجم هذه املسببات بنفس النسب التقريبية التي توافق مع 

يحتاجه كل منتج في املؤسسة؛ بعد تحديد التكلفة الوحدوية لكل نشاط، والحجم الضروري من مسببات التكلفة الخاص بكل منتج، يتم حساب 

 التكلفة غير املباشرة لكل منتج، وهو ما سوف نوضحه في املرحلة املوالية واألخيرة:

 النشاط الخطوة الرابعة: تحميل التكاليف غير املباشرة على وحدات 

خط إنتاجي، نستطيع حساب تكلفة  بعد تحديد تكلفة الوحدة الواحدة من مسبب التكلفة، باإلضافة إلى تحديد كمية مسببات التكلفة لكل            

 :املنتجات حسب نظام محاسبة التكاليف املبني على أساس األنشطة حيث

 تكلفة الوحدوية للمسبب. ×عدد مسببات التكلفة  = التكلفة غير املباشرة

 ( "ABCوالجدول املوالي يمثل مجموع التكاليف غير املباشرة املخصصة لكل منتوج وفق "نظام التكلفة على أساس النشاط )
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 املبالغ بالدينار)دج(( ABC) : مجموع التكاليف غير املباشرة املخصصة لكل منتوج وفق نظام(8)الجدول 

 الجداول السابقةاملصدر: من إعداد الباحثين باالعتماد على 

بعد تحديد التكلفة غير املباشرة لجميع املنتجات، نستطيع حساب تكلفة الخطوط اإلنتاجية حسب نظام محاسبة التكاليف املبني على أساس 

 األنشطة، وفيما يلي توضيح لتكلفة إنتاج كل املنتجات:

 ( املبالغ بالدينار)دج(ABCلى أساس النشاط )(: يوضح حساب تكلفة اإلنتاج لكل منتوج وفق "نظام التكلفة ع9الجدول ) 

 

 املصدر: من إعداد الباحثين باالعتماد على الجداول السابقة

بلغت تكلفة  ، حيث(ABC)من خالل الجدول أعاله أن نالحظ أنه تم تحميل التكاليف املباشرة وتوزيع التكاليف غير املباشرة على املنتجات حسب نظام 

دج، واملنتوج قاليتو بتكلفة إنتاج  4.40إنتاج تقدر بـ ـ بتكلفة 04دج، بينما املنتوج بيس شوك  2.64بأقل تكلفة قدرها  02إنتاج املنتوج بيس شوك 

دج، في حين قدرت  14.97دج، أما املنتوج ميخور قدرت تكلفته بـ  14.84دج، بينما املنتوج كاسكروط الرياض تكلفة إنتاجه تقدر بـ9.08متوسطة تقدر بـ

 دج. 15.16تكلفة املنتوج بيس شوك بتكلفة إنتاج أعلى تقدر بـ 

س ملوالي يبين فرق تكلفة اإلنتاج حسب طريقة التكاليف الكلية املستعملة في املؤسسة محل الدراسة ونظام محاسبة التكاليف املبني على أساوالجدول ا

 األنشطة.

 

 

 األنشطة واملراكز تكلفة املسبب ميخور  قاليتو كاسكروط رياض بيس شوك 02بيس شوك  04بييس شوك 

مركز إدارة وإعداد  394.39 228.22 54 889.96 49 36086.42 59946.83 34508.87 50284.35

 املنتوج

مركز التشكيل  199.34 182.84 5 584.82 4 3388.78 8282.58 3637.96 6219.41

 والحشو

 مركز التخزين 640.45 324.83 2 922.25 704.50 2632.25 1383.37 1959.78

 تقديم الطلبيات 184.61 184.61 184.61 184.61 369.23 184.61 184.61

 برنامج اإلنتاج 709.33 10 141.87 2 070.93 1 2677.33 10709.33 4605.01 10923.52

 الطهي 5.50 255.18 2 194.68 2 1430.11 2557.71 1661.13 2376.19

 صيانة وقائية 488.76 488.76 488.76 488.76 488.76 488.76 488.76

 التسليم 828.17 2 656.34 5 656.34 5 5656.34 5656.34 2828.17 5656.34

 المجموع تكاليف غير المباشرة 462.66 72 992.36 64 50616.85 90643.03 49297.89 78092.96

 البيان التكلفة ميخور  قاليتو كاسكروط رياض بيس شوك 02بيس شوك  04بيس شوك 

 املواد االولية 955.24 559 1 587.83 437 647.01 74 968.98 220 365.41 441 895.74 120 490.28 264

 مواد التغليف 180.13 442 981.01 129 156.25 70 605.69 68 359.06 50 034.12 56 044 67

 مصاريف املستخدمين 392 68 15790 8134 11422 11726 6396 14924

 -عمال التغليف-

 مجموع التكاليف املباشرة 527.37 070 2 358.84 583 937.26 152 996.67 300 450.47 503 325.86 183 458.28 346

 مجموع التكاليف غير املباشرة 105.75 406 72462.66 64992.36 50616.85 90643.03 49297.89 78092.96

 مجموع التكاليف 633.12 476 2 655821.50 217929.62 351613.52 594093.50 232623.75 424551.24

 الكمية املنتجة - 1460 800 987 1960 1260 2010

 تكلفة العلبة - 449.19 272.41 356.24 303.11 184.62 211.22

 عدد القطع   - 30 30 24 20 70 48

 تكلفة القطعة - 14.97 9.08 14.84 15.16 2.64 4.40
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 ( املبالغ بالدينار)دج(ABCالتكاليف الكلية ونظام )(: املقارنة بين تكلفة اإلنتاج حسب طريقة 10الجدول )

 املنتجات طريقة التكاليف الكلية )دج( )دج( (ABC)نظام  اإلنحراف اإلنحراف%

 ميخور  15.81 14.97 0.84 5%

 قاليتو 8.69 9.08 0.39- 4%-

 كاسكروط الرياض 15.24 14.84 0.40 3%

 بيس شوك 15.31 15.16 0.15 1%

 02بيس شوك 2.38 2.64 0.26- 11%-

 04بيس شوك  4.19 4.40 0.21- 5%-

 املصدر: من إعداد الباحثين باالعتماد على الجداول السابقة
%،  كذلك املنتوج 5دج أي بنسبة  0.84نالحظ من الجدول السابق أن الوحدة املنتجة من املنتوج ميخور كانت تتحمل تكاليف إضافية قدرت ب 

%، كما هو الحال بالنسبة للمنتج بيس شوك حيث تحمل تكاليف إضافية 3دج أي بنسة  0.40إضافية قدرت ب كاسكروط رياض تحمل تكاليف 

% فبتطبيق نظام التكلفة على أساس النشاط فقد أظهر لنا أن الوحدات املنتجة ميخور، كاسكروط رياض وبيس شوك 1دج أي بنسبة  0.15قدرت ب 

دج، ويرجع هذا االنخفاض إلى أن مؤسسة البسكويت كانت تحمل خطوط اإلنتاج بتكاليف  15.16دج و  14.84دج،  14.97تتحمل على التوالي فقط 

ما أدى إضافية ال ترتبط بها سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة مثل تكاليف الحشو، أي أنه تم توزيع تكاليف غير مباشرة على أساس حجم اإلنتاج م

شرة، العتمادها على نسب  لتحميل التكاليف على وحدة املنتوج، وبتالي ال يمكن االعتماد عليه كأسلوب مناسب تحملها حجم أكبر من التكاليف غير املبا

 التخاذ قرارات إدارية سليمة تفيد في عملية التسعير.

 02الحال بالنسبة لبيس شوك  % من التكاليف، كذلك هو4دج أي بنسبة  0.39في حين نالحظ أن الوحدة املنتجة من املنتوج قاليتو غاب عنه ما قدره  

%  من 5دج أي بنسبة   0.21فقد غاب عنه  04% من التكاليف، ونفس املالحظة بالنسبة للمنتج بيس شوك 11دج أي بنسبة 0.26فقد غاب عنه 

على التوالي ينبغي أن  04ك و بيس شو  02التكاليف، إذ بين لنا نظام التكلفة على أساس النشاط أن الوحدة الواحدة من املنتجات قاليتو، بيس شوك 

، هذا ما  04وبيس شوك  02دج، يرجع هذا اإلرتفاع  إلى تعقد سيرورة اإلنتاج لكل من املنتجين بيس شوك  4.40دج و  2.64دج،  9.08تتحمل ما قدره 

 لى أساسها ليست دقيقة.  يؤدي بتحميل خطوط اإلنتاج لتكاليف غير مباشرة بزيادة عن ما هو مقرر وذلك ألن عدد الوحدات التي توزع ع

( من أجل التعرف عن دور تطبيقه في تخفيض التكاليف، لهذا سوف نحاول ABCهدفت الدراسة التطبيقية أساسا إلى محاولة تصميم نموذج لنظام )

قيمة ونشاطات غير تحديد األنشطة التي يمكن من خاللها تخفيض التكاليف، وعلى ضوء ذلك تم تقسيم تكاليف األنشطة إلى نشاطات مضيفة لل

 مضيفة للقيمة كما يلي:

 األنشطة املضيفة للقيمة 

 وهي تلك األنشطة التي يعتبر وجودها أساس إلتمام عمليات إنتاج وبيع املنتوج في األسواق إلى العمالء والتي تمثل:

 .نشاطات اإلنتاج الرئيسة التي تساهم في املنتوج النهائي 

 .النشاطات اإلدارية األساسية 

 األنشطة غير مضيفة للقيمة 

 تتمثل في التخزين ومراقبة البضائع والصيانة، ويمكن توضيح ذلك كما يلي: هي تلك األنشطة التي ال تضيف أي قيمة للمنتج وغالبا ما        

ات كبيرة من املخزون سوءا مواد من خالل املعلومات التي تم الحصول عليها من املؤسسة، لوحظ أن هذه األخيرة تميل إلى االحتفاظ بكمي التخزين:

 ، أو منتجات تامة الصنع.)األولية )الفرينة، سكر، دهون نباتية.... 

 واملعمول به من قبل املؤسسة هو تحميل املنتجات بكل ما يتعلق بتكاليف التخزين املذكورة مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفتها.

دج لذلك إلغاء أو  9927أي بما يعادل  992.70+8934.30مل املؤسسة تكلفة قدرها ( نالحظ أن نشاط التخزين يح5.1ومن خالل الجدول رقم )

أ التقليل من النشاط الخاص بتخزين املواد األولية واملنتجات سوف يخفض التكاليف، وعليه ننصح املؤسسة من أجل تخفيض تكاليف التخزين تلج

 .Just In Timeإلى اإلنتاج في الوقت املحدد أو بما يعرف بـ 

وهي تكاليف ليست لديها عالقة مباشرة باإلنتاج ما الداخلة إلى اإلنتاج،  ه: يتولى قسم مراقبة الجودة فحص املواد األولية واملواد املشترامراقبة البضائع

 يؤدي إلى تحميل املنتجات بتكاليف ال عالقة لها بها.

 دج، 1071تكلفة قدرها  ( نالحظ أن نشاط مراقبة البضائع يحمل املؤسسة5.1من الجدول رقم )

تعاملها مع موردين جيدين، تستطيع أن تعتمد بشكل كبير على تقارير  لذلك ننصح املؤسسة من أجل تخفيض تكاليف مراقبة البضائع عندما يكون 

 الفحص ألن عملية املواد املستلمة ال تتم إال باستالم تقرير الفحص من قبل املورد.
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ؤسسة بكل من وسائل النقل وحاالت التوقف والعطالت التي تتعرض لها األجهزة واملعدات واآلالت اإلنتاجية، يختص قسم الصيانة بامل الصيانة:

املستفيدة من  باستخدام أعداد كبيرة من األفراد العاملين، ويتم تحميل تلك املبالغ على املنتجات، حيث يفترض أن يتم تحميل تلك املبالغ على األقسام

 يلها بالكامل على املنتوج.الصيانة وال يتم تحم

دج، لذلك ننصح املؤسسة  11092.58أي بما يعادل  2932.58+8160( أن نشاط الصيانة يحمل املؤسسة تكلفة قدرها 5.1ونالحظ من الجدول رقم ) 

ليل من أجل تخفيض تكاليف الصيانة أن تقوم بتدريب العمال على تشغيل املعدات والعناية اليومية بها بموجب تعليمات وخبرة عمال الصيانة لتق

 اآلالت. لعطل كذلك ننصحها بتركيز االهتمام على األساليب الصحيحة في التزييت والتشحيم ملا لها من تأثير مباشر على تقليل األعطال وإطالة عمرا

 ها بكفاءة.من ذلك نستطيع القول هناك عدد من األنشطة غير املضيفة للقيمة، ولكن هذا ال يعني حذفها كلًيا، بل يمكن أن تخفيض من حجمها وتنجز  

( الذي يبين كل من تكاليف نشاط التخزين، نشاط مراقبة البضائع ونشاط الصيانة، خملت بمبلغ مقداره 5.1ومن خالل الرجوع إلى الجدول رقم )

زيادة في دج تكاليف صيانة، بما يعني أن هناك  11092.58دج تكاليف مراقبة البضائع و 1071دج تكاليف تخزين،  9927دج، الخاصة بـ 22090.58

أي   22090.58 -105.75 406%، وعند إعادة حساب التكلفة اإلجمالية بعد طرح املبلغ املذكور يعني هذا أن هناك تخفيضا لها بمقدار 5تحميل بنسبة 

 دج.  384015.17

باعتبار أن كل من تكاليف  وفق هذه الخطوات حاولنا تخفيض تكاليف املؤسسة بتقسيمها إلى أنشطة مضيفة للقيمة وأخرى غير مضيفة للقيمة،

دج على انها تكاليف غير محققة أو غير مضيفة للقيمة، لعدم عالقتها بشكل مباشر باإلنتاج  22090.58التخزين، مراقبة البضائع والصيانة واملقدرة بـ 

 قياسا باألنشطة املضيفة للقيمة.

 الخاتمة
(في تخفيض التكاليف ABCنظام محاسبة التكاليف املبني على أساس األنشطة ) تناول هذا املوضوع دراسة تمثلت في معرفة الدور الذي يلعبه

ب للمؤسسات االقتصادية، ذلك من خالل دراسة حالة مؤسسة بسكويت البرهان، وبالتالي تمت معالجته من خالل الجمع بين الجانب النظري والجان

كلية في حساب تكاليفها، وتوصلنا إلى أن هذه الطريقة تعتبر قاصرة في تخصيص التطبيقي له؛ اتضح لنا بأن هذه األخيرة تطبق طريقة التكاليف ال

قرارات إدارية التكاليف غير املباشرة، العتمادها على نسب لتحميل التكاليف على وحدة املنتوج، وبتالي ال يمكن االعتماد عليها كأسلوب مناسب التخاذ 

 .سليمة تفيد في عملية التسعير

بيق نظام محاسبة التكاليف على أساس األنشطة باملؤسسة محل الدراسة، توصلنا إلى أن هذا النظام يقدم معلومات تفصيلية وبعد محاولتنا لتط

م نظام ودقيقة حول تخصيص التكاليف غير املباشرة إلى اإلدارة، تمكنها من متابعة األنشطة وتسهيل إدارة التكاليف والرقابة عليها، وأن استخدا

اس النشاط يساعد على تخفيض تكاليف منتجات املؤسسة، حيث يقوم باستبعاد األنشطة غير املضيفة للقيمة ويقوم بالتحديد التكلفة على أس

في السوق  الحقيقي والدقيق لتكاليف هذه املنتجات مما يحقق ميزة تنافسية للمؤسسة وضمان التحسين املستمر فيها بما يحقق البقاء والنمو والتوازن 

 إلى إرضاء الزبائن.وزيادة اإلنت
ً
 اجية والحصة السوقية وهو ما ينعكس على تخفيض التكاليف وتعظيم األرباح وتحسين املركز التنافس ي وصوال

 االستنتاجات
 جنابعد دراستنا هذا املوضوع من الناحية النظرية ومحاولة تطبيق نظام محاسبة التكاليف على أساس األنشطة في مؤسسة بسكويت البرهان، استنت

 مجموعة من النتائج نوجزها كاآلتي:

  نظام التكاليف املتبع حاليا بمؤسسة محل الدراسة غير مواكب للتطورات االقتصادية، ويعاني من قلة التكامل والتناسق والشمولية والدقة

 التي تحقق أهدافه؛

 ( إن تطبيق نظامABCيسعى إلى تحقيق ميزة تنافسية للمؤسسة من خالل السعي للتحسين ا ) ملستمر للعمليات واألنشطة عن طريق دراسة

 وتحليل األنشطة ومسبباتها، إعداد التقارير ومعالجة مشكالت التكاليف العالية وإجاد حلول لتخفيضها؛

 ي عدم مالئمة النظام املطبق حاليا باملؤسسة مع التطورات العاملية الحديثة وظروف املنافسة لعدم قدرتها على توفير معلومات دقيقة تلب

 احتياجات اإلدارة ومتطلبات العمالء؛

 ( يوفر نظامABCمعلومات تساعد في تحقيق الرقابة واتخاذ القرارات التي تعمل على تدعيم جهود تخفيض التكلفة في املؤسسة؛ ) 

 ( إن تطبيق نظامABCتبين أنه يعد من األنظمة الفعالة واملتطورة التي تفادت أوجه القصور املختلفة في األنظمة ،)  التقليدية للتكاليف من

خالل االعتماد على فكرة أساسية هي أن األنشطة تستهلك املوارد واملنتجات أو الخدمات تستهلك األنشطة، وهذا يعني أن األنشطة هي التي 

نشطة وتسهيل إدارة تسبب التكاليف وليس املنتجات أو الخدمات وبذلك يقدم معلومات تفصيلية وأكثر دقة إلى اإلدارة تمكنها من متابعة األ

 التكاليف والرقابة عليها؛

 ( يحقق نظامABCالهدف التي تسعى املؤسسة إلى تحقيقه وهو تخفيض التكاليف، تعظيم الربحية والبقاء واالستمرار؛ ) 
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  ( يسمح نظامABC للمؤسسة من إجراء املقارنات بين األنشطة املختلفة ملعرفة األفضل منها وإلغاء األنشطة غير الضرو ) رية التي ال تضيف

 
ً
عن قيمة للمنتجات أو الخدمات، وكذلك عمل التحليالت الالزمة والتي تسهل عمل اإلدارات املختلفة في التعامل مع التكاليف املختلفة فضال

 مستوى الدقة األكبر في املخرجات املالية للنظام.

 التوصيات

 التالية: من خالل النتائج التي توصلنا إليها يمكننا تقديم التوصيات

 ( ضرورة اهتمام املؤسسات باألساليب الحديثة إلدارة التكلفة ومنها نظامABC والتي من خاللها تتمكن املؤسسة من تخفيض تكلفة منتجاتها )

 وحجز موقع لها بالسوق وتحقيق الرضا لدى املستهلك ورفع مستوى الربحية وتحسين مردوديتها؛

  الدراسة على اعتماد نظام التكلفة على أساس األنشطة، ألنه مبني على األسس العلمية والعملية السليمة مع ضرورة التزام إدارة املؤسسة محل

 توفير املستلزمات واملقومات الذي يقوم عليها؛

  العمل على تفعيل نظام محاسبة التكاليف على أساس األنشطة في املؤسسة، من أجل تقديم أفضل منتج وبأقل تكلفة ممكنة مقارنة

 بمنافسيها؛

  ضرورة االهتمام من قبل إدارة املؤسسة باملبالغ التي تشكلها تكاليف األنشطة التي تم تحديدها كفرص لتخفيض التكلفة والعمل على اتخاذ

اإلجراءات الضرورية ملعالجة تكاليف هذه األنشطة سواء أكان ذلك عن طريق أداء هذه األنشطة بشكل أكثر كفاءة، أو عن طريق حذف أو 

 تخفيض األنشطة غير املضيفة للقيمة.
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Abstract:      In this study, we wanted to show that the application of the new the (ABC) system of cost 

accounting reduces the costs of the economic company. 
      In the Biscuit Factory "MEJOR", we carried out a comparative study of cost analysis between the (ABC) 

system of cost accounting and the traditionals systems applied in this company. To do this, we collected all the 

necessary documents from the departments concerned and all the essential explanations for our work with 

their managers. 
      The results achieved by the application of this system has helped to reduce the costs of the company. The 

most remarkable results that have enabled this are the exact distribution of indirect costs as well as the 

elimination of non-added value activities. 
      In conclusion, this study has highlighted the link between the (ABC) system of cost accounting and costs 

reductions. 

Keywords : Classicals systems, The (ABC) System of Cost Accounting, Costs reductions. 
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 :امللخص
تطبيق منهج إدارة الجودة في مختلف املؤسسات اإلنتاجية والخدمية في الدول املتقدمة  أسلوب إداري متميز في املؤسسات التعليمية،  يعتبر

وان جودة التعليم هي  وكوادرها على حد سواء.تطبيق هذا النظام في التعليم العالي هو احد االسس املهمة في تطور الجامعات وتأهيل خريجيها حيث ان 

وبذلك ظهرت الحاجة إلى تطبيق منهج إدارة الجودة في التعليم العالي لتحسين مستوى األداء  ضمان ملخرجات التعليم بان تكون مؤهلة لقيادة املجتمع،

ترتكز على ثالث ركائز )الطالب، املنهج،  جودة في التعليم العاليعملية قياس الالجامعي وتوظيف التكنولوجيا املتطورة لصالح العملية التعليمية. وان 

 االستاذ(.

فقد . ولتحقيق هذا محور العملية التعليمية من خالل نتائج تحصيلهم الدراس يولذا يهدف البحث الى دراسة هذا املنهج بأخذ معيار الطالب 

من خالل اخذ عينات من طلبة قسم االحصاء بجميع مراحلها  مي والوصفي،اقترح الباحثون استعمال خرائط السيطرة النوعية وباالسلوبين الك

بحيث يكون املنتج الطالب والعملية االنتاجية التدريس وان املعيب هو . 2017-2016جامعة بغداد للعام الدراس ي  –والتابعة لكلية االدارة واالقتصاد

 يمكن ان تقيس كفاءة الطالب .الطالب الفاشل )الراسب(، مع وضع مقترح لوحات السيطرة اخرى 

 جودة التعليم العالي، الطالب، خرائط السيطرة. فتاحية:املكلمات ال

 :املقدمة
في ثمانينات القرن املاض ي في الواليات املتحدة األمريكية مع ارتفاع وتيرة التنافس االقتصادي العالمي وغزو  Quality ظهر مفهوم الجودة

العاملية. فالجودة مفهوم مقاوالتي باألساس، يرتبط باإلنتاجية واملردودية وانتقل إلى مجال التعليم على اعتبار أن املؤسسة الصناعة اليابانية لألسواق 

إنتاجها وتحسن التعليمية هي مؤسسة إلنتاج الكفاءات والخبرات القادرة على االبتكار واإلبداع واللذان بدونهما ال يمكن للمقاوالت الصناعية أن تطور 

 [1]ن منتوجه.ام

أصبحت جودة التعليم موضع اهتمام املعنيين بالتعليم على الصعيدين اإلقليمي والعالمي، حيث يرى وانتقل هذا املفهوم ليشمل التعليم، حيث 

تطبيق نظام الجودة في  نحوالتغيير . واعتماد الكثيرون أن تحديات القرن الحادي والعشرين تتمثل في رفع جودة ونوعية التعليم وتحسين مخرجاته

فجودة التعليم ُيقصد بها مجموعة املعايير واإلجراءات والقرارات التي يهدف التعليم الجامعي لضمان املخرجات، لكي تكون مؤهلـة لقيادة املجتمع. 

ختلفة متضمنة الهيئة التدريسّية واإلدارّية تنفيذها إلى تحسين البيئة التعليمّية، بحيث تشمل هذه املعايير املؤسسات التعليمّية بأطرها وأشكالها امل

 أنها تل
ّ

تقي في كثير من وأحوال املوظفين الذين لهم عالقة مباشرة أو غير مباشرة باملنظومة التعليمّية، واختلفت معايير الجودة من مؤسسة ألخرى، إال

هو الطالب الذي يحمل كافة املهارات التي تقوم على التفكير والبحث والنقد املبادئ واملرتكزات األساسّية والتي تهدف جميعها إلى إخراج املنتج النهائي، و 

معايير والتحليل والشخصّية القوّية والقدرة عن التعبير عن الرأي، لتلبية احتياجات سوق العمل واملجتمع كذلك، ولتحقيق ذلك ال بّد من تحقيق 
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اهج العلمّية، جودة األطر التربوّية والتعليمّية واإلدارّية، جودة البنية التحتّية واملرافق العامة، جودة املقررات الدراسّية واملن  :الجودة في التعليم، وهي

 [1],[2].وآليات تحقيق جودة التعليمر، ، التحسين املستمينتائج التحصيل العلم

 باعتبار ان تكوين الرأسمال لقد بات إصالح منظومة التربية والتكوين من القضايا الرئيسية التي تؤرق باملسؤولين الحكومي
ً
ين في شتى االنحاء إيمانا

 البشري يعد الدعامة األساسية لكل نهضة اقتصادية واجتماعية وتنمية مجتمعية مستدامة.

على بناء اإلنسان  وان املؤسسات التعليمية هي التي يعول عليها في بناء اإلنسان وتطوير مهاراته وزيادة قدراته وتنمية شخصيته ألن التعليم وحده القادر

ا يعتبر الذي يملك اإلرادة ملواجهة خصائص هذا العصر و تداعياته بما يحفظ للعلم والتعليم دوره الذي بات يتعاظم في مختلف ميادين الحياة. ولذ

.التعليم العالي الركيزة املهمة الذي يقوم باعداد العنصر البشري وينمي قدراته ومهاراته وطاقاته ليصبح الطالب م
ً
 ومنتجا

ً
 [2],[4]بدعا

وبالهيئة االدارية  ان نطام التعليم العالي في اغلب الدول النامية ومنها العراق يعاني العديد من املشاكل ومنها ما يتعلق بالهيئة التدريسية، باملناهج،

الطلبة مع متطلبات سوق العمل جّراء تركيزهم الخاصة بها باالضافة الى عدم رضا املجتمعات عن املنتجات لعدم مالئمة تخصصات املدروسة من ٍقبل 

 على التعليم التقليدي والتلقين وبالتالي غياب فرص ابداعهم وابتكاراتهم وعدم تنمية قدراتهم.

ما تعليميا ذو اإن هذه املشكالت يمكن التقليل منها أو معالجتها إذا تم إصالح وتطوير الجهاز اإلداري والتربوي داخل تلك املؤسسات عن طريق  إقامة نظ

 [8]جودة عالية كحتمية البد منها من أجل مواجهة هذه التحديات والتكيف مع املتغيرات الحاصلة في العالم اليوم.

 أهمية البحث
 تكمن اهمية البحث من خالل ما يلي:

لهذه التغيرات في مخرجاته وذلك من خالل تستمد الدراسة أهميتها من طبيعة العصر الذي يمتاز بالتقدم العلمي، وضرورة مواكبة تطوير التعليم 

ة تطوير أدوات قياس تحصيل الطالب وفق معايير الجودة الشاملة لكي تتمكن من تقليل الهدر التربوي املتمثل في الرسوب والتسرب وعدم مالئم

 املخرجات لسوق العمل واالنخراط في التخصصات املختلفة في التعليم العالي.

البحث من خالل  تدني مؤشرات فاعلية الجامعة من منظور الجودة التعليمية إذ أن تقديرات التحصيل الدراس ي هي إحدى املؤشرات وبذلك تأتي اهمية 

ائمة على املستخدمة في تحديد الكفاءة واإلنتاجية للمراكز التابعة للتعليم العالي، وان عملية تقويم الطالب هو النمط التقليدي لالختبارات الق

سية في تطوير اع ، مما يثار الجدل عن دور الكلية او املعهد الغائب في عملية التعليم. كما ان توفير املعلومات األساسية التي تساعد الهيئة التدرياالسترج

الورش واملؤتمرات   أدوات قياس تحصيل الطالب في املراكز التابعة للتعليم العالي. وهذا يتطلب عقد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العديد من

تطبيق اساليب  والندوات والبرامج لتطوير التعليم، واالهتمام بأن تكون املخرجات التعليمية تحقق الجودة املطلوبة. باالضافة الى عدم االخذ بجدية في

عليمية الجامعية، كما ان تزويد القيادات الجودة  في العملية التربوية، وعدم وجود الوعي الكافي بثقافة إدارة الجودة لدى العاملين باملؤسسات الت

 [3],[1]معي.التعليمية  بتغذية راجعة العكسية والتي تساعد في عملية التحديث و التحسين املستمر، اي إمكانية تطبيق إدارة الجودة في التعليم الجا

 هدف البحث
 يهدف البحث الى:

يم العالي وفق معايير الجودة. باالضافة الى التعرف على درجة جودة معايير ادوات قياس معرفة مدى توفر معايير جودة ادوات قياس تحصيل طلبة التعل

العقبات التي  تحصيل طلبة التعليم العالي وفق معايير الجودة مع معرفة املواصفات التي يمكن اعتمادها لتطوير تلك االدوات. باالضافة الى التطرق الى

 ل:قد تحول دون تطوير تلك االدوات. من خال

 .تسليط الضوء على مفهوم الجودة التعليمية والتعرف على اهدافها ومدى إمكانية تطبيقه في التعليم الجامعي 

 .دراسة واقع تطبيق جودة التعليم في املؤسسات الجامعية من خالل معيار نتائج التحصيل الدراس ي للطلبة 

 بعض النتائج والتوصيات الخاصة بالجانب التطبيقي للبحث.  محاولة املساهمة في تحقيق الجودة التعليمية املنشودة من خالل 

 الجانب النظري 

 مفاهيم ومصطلحات
 
ً
 : تعريف مفهوم الجودة اوال

 هناك عدة تعاريف للجودة منها:

 :ناظرة هي الوسيلة للتأكد من أن املعايير األكاديمية، املستمدة من رسالة الجهة املعنية، تـم تعريفها وتحقيقها بما يتوافق مع املعايير امل -الجودة

 
ً
 أو عامليـا

ً
 [5].لها سـواء قوميـا



 وآخرون انتصار فدعم                                                                          استعمال خرائط مراقبة السيطرة لقياس جودة الطالب اجلامعي يف العملية التعليمية 

Global Journal of Economics and Business– Vol. 5, No. 3, 2018 
468 

 

  و املعلومات الخاصة بالعاملين بقصد والبعض يرى بان الجودة : هي نظام إداري يرتكز على مجموعة من القيم ويعتمد على توظيف البيانات

 [1]استثمار مؤهالتهم وقدراتهم الفكرية في مختلف مستويات التنظيم على نحو إبداعي قصد تحقيق التحسن املستمر للمؤسسة.

 موعة من املبادئ كما يمكن تعريف الجودة التعليمية بانها: إستراتيجية إدارية مستمرة التطوير تنتهجها املؤسسة التعليمية معتمدة على مج

وذلك من أجل تخريج مدخلها الرئيس ي وهو الطالب على أعلى مستوى من الجودة من كافة جوانب النمو العقلية  والنفسية واالجتماعية 

ذا والخلقية والجسمية وذلك بغية إرضاء الطالب بأن يصبح مطلوبا بعد تخرجه في سوق العمل وإرضاء كافة أجهزة القطاعات املستفيدة من ه

 [7]املخرج.

 [11],[9]على هذا األساس أصبحت الحاجة إلى تطبيق الجودة  في التعليم الجامعي ضرورية وذلك لألسباب التالية منها:

اق العمل العجز التعليمي: اي االستثمار في التعليم دون العائد نظرا ألن املخرجات التعليمية  والنواتج التربوية ال تكفي الطلب الفعال في أسو   .1

 بالدرجة املطلوبة.

 البطالة: اإلنتاج ال يوفر عدد الوظائف الكافية  واملناسبة للمخرجات التعليمية والعكس.  .2

إلنتاج والتعليم: حيث تظهر الحاجة لبعض املهن و الوظائف التي ال يوفرها التعليم الحالي أو العكس ال توجد بعض اتساع الفجوة  بين ا .3

 التخصصات التعليمية الفرص املناسبة بعد التخرج.

 التعليم ال يهتم بالسلوكيات واملهارات الخاصة بالطلبة. .4

 ستويات .عدم املشاركة في تصميم البرامج التعليمية على جميع امل  .5

 ان العديد من خريجي الجامعات يعملون في وظائف على غير تخصصاتهم العلمية.  .6

 [9],[1]كما يمكننا أيضا تحديد حاجة التعليم لتطبيق إدارة الجودة الشاملة في العناصر التالية : .7

 . استثمار إمكانيات و طاقات جميع األفراد العاملين في املؤسسات التعليمية 

 نمط الثقافة التنظيمية اإلدارية في املؤسسات التعليمية . الحاجة لتغيير 

 .مواكبة املؤسسات التعليمية ملا يتظمنه نظام الجودة 

 . تلبية االحتياجات الوظيفية لجميع مختلف الهيئات واملؤسسات 

 .تعامل الخريجين مع التكنولوجيات املتقدمة  وبمهارات عالية 

 طلبة الجامعات قادرين على تحسين جودة األداء وبابداع وابتكار.ف القطاعات بخريجين من لتزويد مخت 

  .االرتقاء بجودة األداء في منظومة البحث العلمي 

 : 
ً
  Institutional Accreditation [10],[7]االعتماد املؤسس يثانيا

 
ً
ملعايير محددة حول كفاية املرافق واملصادر ويشمل ذلك العاملين باملؤسسة وتوفير الخـدمات االكاديميـة املسـاندة  هو اعتماد املؤسسة ككل وفقا

استنادا الى واملنـاهج ومستويات انجاز الطلبة واعضاء هيئة التدريس وغيرها من مكونات املؤسسة التعليمية ، وعادة ماتقوم به احدى هيئات االعتماد 

 ة ثم تقرر نتيجتها تلك املؤسسة فيما اذا استوفت الحد االدنى من املعايير فتصبح بالتالي معتمدة لفترة زمنية محددة.معايير محدد

: االعتماد البرامجي )التخصص ي(
ً
  Accreditation Programming   [10],[6]ثالثا

 وى الشهادة املمنوحة بما يتفق مع املعايير العاملية املحددةهو تقييم البرامج بمؤسسة ما والتأكد من جودة هذه البرامج ومدى تناسبها ملسـت

 -ان العملية التعليمية  تتركز على ثالث ركائز حسب منظور ادارة الجودة الشاملة للتعليم الجامعي، هي كاالتي :

  .املناهج 

 .هيئة التدريس 

 .الطالب 

 الشاملة للتعليم الجامعيركائز العملية التعليمية وفق منظور ادارة الجودة : (1شكل )ال

 

 

 

 

 



 وآخرون انتصار فدعم                                                                          استعمال خرائط مراقبة السيطرة لقياس جودة الطالب اجلامعي يف العملية التعليمية 

Global Journal of Economics and Business– Vol. 5, No. 3, 2018 
469 

 

  [10],[6]املناهج 

 من دورها في تكوين الطالب وبناء شخصيتهم ال
ً
وطنية الهدف الرئيس ي للمؤسسة التعليمية تقديم خدمات تعليمية مميزة في اطار رسالتها وانطالقا

 لاليفاء باملتطلبات تتمثل في االتي:وتزويدهم باملهارات واملعارف والقدرات العلمية والبحثية، ومن اهم املمارسات 

 .االعالن بشكل مناسب عن اهداف البرامج التعليمية 

 .ان تكون اهداف البرنامج قابلة للقياس 

 .ارتباط واتساق اهداف كل برنامج من البرامج التعليمية  )الدراسة الجامعية ، الدراسات العليا( مع رسالة واهداف املؤسسة 

 تخصصات املحتملة.التكامل بين البرامج وال 

 .تكييف اهداف برامجها االكاديمية بما يتالئم مع احتياجات  سوق العمل 

 .ضمان جودة العمليات التعليمية 

 .ضمان مخرجات العملية التعليمية 

 [11],[10]هيئة التدريس  

مميز يرتقي بمستوى رسالة واهداف املؤسسة وحاجة يناط باعضاء هيئة التدريس واملالكات املساندة دور رئيس في تقديم الخدمات التعليمية وبشكل 

 -املجتمع من هذه الخدمات، ومن اهم املمارسات الجيدة لاليفاء بمتطلبات هذا املحور تتمثل بما يلي :

 .وجود سياسات مناسبة الستقطاب واختيار وتعيين العدد املناسب من اعضاء هيئة التدريس واملالكات املساندة 

 ة عند كل تخصص اكاديمي.ان يكونوا ذوي كفاء 

 .
ً
 وجود خطط وبرامج واضحة لتطويرهم مهنيا

 .وجود برامج لخدمات الدعم التقني 

 .ان يتوفر باملؤسسة دليل يتضمن واجبات وحقوق اعضاء هيئة التدريس واملالكات املساندة 

 .مراعاة املؤسسة للمؤشرات الكمية واملتعلقة باعضاء هيئة التدريس واملالكات املساندة 

 .التقييم الخاص بالهيثة التدريسية لتحديد ما تم انجازه، مع دراسة االسباب عند حصول أي عائق لديهم 

 الشؤون الطالبية
[3],[9]

  

كما يتم تقويم الطالب في ظل املخرجات  يعتبر الطالب محور االهتمام لدى اي مؤسسة تعليمية، هو املستفيد الرئيس ي من الجودة إذ يتم بناء شخصية.

 تتحقق لديه في الجوانب الدراسية والسلوكية. التي

دافها لذا يجب على املؤسسة ان تولى عملية التطوير العلمي والفكري واالخالقي واالجتماعي والرياض ي للطالب بما يمكنها من تحقيق رسالتها واه

 خالل وضع وتطوير وتنفيذ اليات وبرامج عمل مناسبة.احتياجات ورغبات وطموحات الطالب وتعزيز قدراتهم على االنخراط في سوق العمل ، وذلك من 

 اما اهم املمارسات الجيدة التي ينبغي على املؤسسة القيام بها في هذا املحور فهي:

 .وجود سياسات واضحة مفّعلة للقبول والتسجيل وانتقال الطالب 

 .وجود نظام لالرشاد االكاديمي 

  واالمتحانات.التزام املؤسسة بتنفيذ الئحة الدراسة 

 .دعم االنشطة الطالبية 

 .للمتطلبات سوق العمل 
ً
 تطوير مهارات الخريجين وفقا

 معايير الجودة في التعليم
[1],[3] 

ت واملقاييس التي تختلف معايير الجودة باختالف املجاالت التي تطبقها وتبعا ألنظمة التقييم التي تراقبها، إال أنها تلتقي جميعها في كثير من املواصفا

 بمختلف مراحل اإلنتاج. 
ً
 تستند إلى مبادئ ومرتكزات أساسية تهتم كلها بجودة املنتوج النهائي مرورا

 تخرج عن هذا اإلطار إذ تهتم بمواصفات الخريجين للجامعات ونتائج تحصيلهم الدراس ي عبر مختلف املراحل والعمليات. وتتلخص والجودة في التعليم ال

 لبعض الدراسات األكاديمية والبحوث العلمية املهتمة باملوضوع منها :
ً
 -معايير الجودة في التعليم اعتمادا

  .جودة املناهج واملقررات الدراسية 

  لبنية التحتية الخاصة باملؤسسات التعليمية.جودة ا 

  . كفاءة االطر التربوية واالدارية 
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  .جودة التكوين االساس ي واملستمر 

  .التدبير االمثل للموارد البشرية واملالية بما يحقق املصلحة العامة 

  .االنطباع اإليجابي للمستفيدين من خدمات املدرسة 

  .التحسين املستمر الخاص باملؤسسة التعليمية 

   نتائج التحصيل الدراس ي لدى الطلبة ومقارنتها مع النتائج السابقة. 
والخاص بنتائج التحصيل الدراس ي من ناحية النظرية والتحليلية، وبأستخدام التحليالت  معيار الجودة الثامنوفي هذا البحث تناول الباحثون  

 .تائج الطلبةاالحصائية الخاصة بن

 :[11],[5]معيار نتائج التحصيل الدراس ي لدى الطلبة 

لطالب من خالل ان نظرية الجودة الشاملة في التعليم قائمة على حقيقة مفادها أن الطالب اليعد هو املنتج العائد، إنما املنتج العائد هو ما يكتسبه ا

االداء واكتساب الخبرة مما يمكنه من القدرة على تحديد وترتيب أولوياته في الحياة وبالتالي عملية التربية والتعليم من معارف تمكنه من القدرة على 

 في املجتمع.
ً
 مساهما

ً
 تساعده على أن يكون عضوا

 في الكثير من املمارسات التعليمية على االختبارات كوسيلة وحيدة أو رئيسية في تقويم أداء الطالب، مما أدى إ
ً
لى العديد من كما إن التركيز سابقا

 يلي: ومنها ما  2003عام  Pophamوالباحث  1994عام   Ryanالسلبيات كما أشار إليها الباحث 

 التركيز على املهارات العقلية الدنيا ) مثل التذكر والفهم (، وإغفال بعض الكفايات املهمة التي يفترض أن يتعلمها الطالب .  .1

التدريس من أجل االختبارات، وذلك لشعور املعلمين بضغوط كبيرة لرفع مستويات طالبهم في تلك االختبارات، ولذلك فهم يتوجهون للتدريس   .2

 من أجل اجتياز طالبهم لتلك االختبارات بتدريبهم على بنود االختبارات أو بنود مشابهة لها .

ا عمليتان منفصلتان، وبالتالي فإن االختبارات في الغالب تلي عملية التدريس، وال تؤثر فيها وال النظر لعمليتي التدريس وتقويم الطالب على أنهم .3

 يعلم الطالب عن نتيجته إال بعد انتهاء التدريس، وال يكون بمقدوره تعلم املهارة التي لم يتقنها مرة أخرى.

 املواد الدراسية مثل ) القراءة والكتابة والرياضيات ( . ال تعطي االختبارات معلومات دقيقة وثابتة حول قدرات الطالب في بعض  .4

 تضخم درجات الطالب من سنة ألخرى وعدم وجود مبرر منطقي لذلك التضخم.  .5

ئم تقويم القاهذه السلبيات وغيرها دفعت لالهتمام بأساليب التقويم البديل لالختبارات الذي يركز على تقويم األداء وتقويم ملفات أعمال الطالب، وال

 على املالحظة وغيرها.

التحصيل أن النظرة الجديدة لتعليم طلبة التعليم العالي تتطلب نظرة شمولية ومتوازنة لعملية تحصيلهم الدراس ي، فالشمولية تعنى أن تغطي عملية 

فهي االهتمام بكل جانب من الجوانب مدى التقدم الذي يحرزه الطالب من جميع النواحي األكاديمية والشخصية واالجتماعية، أما النظرة املتوازنة 

ب في كافة املراد تطويرها وقياسها بنفس القدر حتى ال يطغى جانب على آخر، والبد لعملية التقويم الجيدة من أن تقدم معلومات شاملة عن تقدم الطال 

ذا يعني أنه البد للهيئة التدريسية من استخدام أدوات املجاالت وال تقتصر على تقديم معلومات مجزأة عن بعض األنشطة واملهارات التي يقومون بها، وه

 قياس متنوعة أثناء عملية تقويم الطالب كاستخدام تقويم األداء واالختبارات بأنواعها املختلفة وأدوات التقويم األصلية.

عليم، وإذا أخذنا في االعتبار عالم الغد الذي ولذلك فإن أي عملية إصالح تربوي البد أن تأخذ في االعتبار إصالح تقويم الطالب كركيزة أساسية للت

 علينا أن نعيد التفكير في أساليب تقويم الطلبة، فاملطلو 
ً
ب من الطالب سيواجهه طالبنا بما يتطلب من معارف ومهارات غير تقليدية، فانه يصبح لزاما

لناقد. وإن إعداد طالب يمتلكون هذه املهارات يتطلب تبني أساليب ليس معرفة الحقائق واألساسيات فحسب، بل القدرة على التحليل والتنبؤ والتفكير ا

 جديدة في تقويمهم.

  [10],[1]هناك اسباب عديدة تدعو إلى تطوير تقويم تحصيل  الطالب الجامعي وأدواته وأساليبه منها:

 اس ي.التغير في املهارات واملعارف الالزمة للنجاح، والتغير في فهمنا لطبيعة التعليم وكذلك  في فهمنا للعالقة بين التدريس والتحصيل الدر   .1

 الفهم الخاطئ للتقويم املستمر، وعدم تطبيقه بالشكل الصحيح.  .2

البكالوريا فقط،، بل االعتماد على محكات أخرى كاختبارات القدرات العامة، عدم اعتماد وزارة التعليم العالي للقبول في الجامعات على نتائج  .3

 والخاصة.

ضرورة التوجه التربوي الحديث نحو بناء املناهج على مخرجات تعليمية ذات طابع أدائي مما يحتم تطوير تلك املناهج بما يتناسب لهذه   .4

 املخرجات.

 الطالب تتمش ى مع نظام الجودة الشاملة.عدم وجود نظام محدد يؤكد أن أدوات قياس تحصيل  .5
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 [8],[2]خرائط مراقبة الجودة   

معدل خرائط املراقبة هي عبارة عن شكل بياني يمثل االحداثي العمودي فيه الصفة الخاصة املدروسة كان يكون وزن منتوج او طولة او متانته او          

، الخط املركزي UCLرتيب العينات او االنتاج وتتضمن شكل خارطة املراقبة، الحد االعلى للسيطرة الدرجات .... الخ، واالحداثي االفقي يمثل الزمن او ت

CL الحد االدنى للسيطرة ،LCL   وتظهر نتائج الفحص للعينات املاخوذة من االنتاج على شكل سلسلة متقلبة ضمن حدود املراقبة بان العملية .

بشكل جيد، اما اذا ظهرت خارج حدود السيطرة فيقال بان االنتاج خارج السيطرة ويجب وضع الحلول االنتاجية ضمن حدود السيطرة واالنتاج 

 واملعالجات الالزمة لتصحيح ذلك الخلل.

 اما مكونات خرائط املراقبة فتتضمن من االبعاد الثالثة االتية:

  )الحد املركزي )خط املنتصفCentral Line CL. 

  الحد االعلى للمراقبةUpper Control Limit UCL. 

 الحد االدنى للمراقبةLower Control Limit LCL . 

 بعض الحاالت فيها نقاط تقع خارج املدى  
ً
( (UCL,LCLوعلى متخذ القرار ان يحدد مفهوم عدم مطابقة العملية االنتاجية ملواصفات الجودة، فمثال

هناك حاالت وجود نقاط تقع في مستوى أقل من الحد االدنى للمراقبة فقط بينما دليل على ان العملية االنتاجية غير مطابقة ملواصفات الجودة، و 

 توجد نقاط في مستوى أعلى من الحد االعلى للمراقبة، فهذا فيعتبر امر طبيعي يجب تدعيمه.

 [8],[2] انواع خرائط مراقبة جودة االنتاج 

 توضيحهما وعلى ضوء هذين املفهومين يمكن تحديد انواع خرائط السيطرة:هناك مفهومان اساسيان في لوحات السيطرة وضبط املنتوج يمكن 

: وهو تسجيل الخصائص النوعية ملفردات عينة معينة بعد اختبارها بوحدات قياسية مثل الوزن، الطول، املعدل Variablesاملتغيرات  .1

 والدرجة،.... الخ. اي تم التعبير عن الجودة باملتغير.

قصد بها تسجيل النتائج واختيار مفردات العينة بدون وحدات قياس حيث يعبر عنها مطابقة او غير مطابقة وي :Attributesالصفات  .2

 مثلنسبة  املواد التالفة الى حجم العينة.

: خرائط املراقبة الوسط الحسابيأ
ً
X-Bar Charts [8].[4]وال

 

 -من الوحدات. ويجب مالحظة  مايلي : nمن العينات بحيث تتضمن كل عينة   Kعند بناء خرائط الوسط الحسابي لعملية انتاجية معينة يتم سحب      

 يلي : معلومة فتكون حدود السيطرة كما σواالنحراف املعياري للمجتمع   μعندما يكون كل من الوسط الحسابي للمجتمع  أ . الحالة االولى:

𝑈𝐶𝐿 = 𝜇 +
3𝜎

√𝑛    
 

𝐶𝐿 = 𝜇  

𝐿𝐶𝐿 = 𝜇 −
3𝜎

√𝑛
   

  معلوم فتكون حدود السيطرة كما يلي : σغير معلوم واالنحراف املعياري للمجتمع   μعندما يكون الوسط الحسابي للمجتمع  ب. الحالة الثانية:

𝑈𝐶𝐿 = �̿� +
3𝜎

√𝑛
 

𝐶𝐿 = �̿� 

𝐿𝐶𝐿 = �̿� −
3𝜎

√𝑛
 

  :غيرمعلوم فيمكن ايجاد حدود السيطرة بطريقتين σمعلوم واالنحراف املعياري للمجتمع  μعندما يكون الوسط الحسابي للمجتمع  ج. الحالة الثالثة:

 : استخدام  االولى�̅� 

𝑈𝐶𝐿 = 𝜇 + 𝐴2�̅� 
𝐶𝐿 = 𝜇 

𝐿𝐶𝐿 = 𝜇 − 𝐴2�̅� 
 وتساوي  k: متوسط املديات للعينات  �̅�حيث يمثل 

�̅� =
𝑅1+𝑅2+...+𝑅𝑘

𝑘
                                                                                                   . . . (4) 

  𝐴2.قيمة تستخرج من جداول خرائط املراقبة : 

 : استخدام معدل االنحرافات املعيارية  الثانية𝑆̅  فتكون حدود السيطرة كما يلي 

. . . (1)  

. . . (2)  

. . . (3)  
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𝑈𝐶𝐿 = 𝜇 +
3𝑆̅

√𝑛
 

𝐶𝐿 = 𝜇 

𝐿𝐶𝐿 = 𝜇 −
3�̅�

√𝑛
 

 حيث ان: 

𝑆̅ =
𝑆1+𝑆2……………+𝑆𝐾  

𝐾
                                                  .. . (6) 

 : استخدام التباين املشترك  الثالثةSpooled  

𝑈𝐶𝐿 = 𝜇 +
3𝑆𝑝𝑜𝑜𝑙𝑒𝑑

√𝑛
 

𝐶𝐿 = 𝜇 

𝐿𝐶𝐿 = 𝜇 −
3𝑆𝑝𝑜𝑜𝑙𝑒𝑑

√𝑛
 

  حيث ان:

𝑆𝑝𝑜𝑜𝑙𝑒𝑑 = √
(𝑛−1)[𝑆1

2+𝑆2
2+⋯..𝑆𝑘

2]

𝑘(𝑛−1)
                               . . . (8) 

  غير معلومين فتكون حدود السيطرة كما يلي : σواالنحراف املعياري للمجتمع  μعندما يكون الوسط الحسابي للمجتمع  د . الحالة الرابعة :

𝑈𝐶𝐿 = �̿� +
3𝑆̅

√𝑛
 

𝐶𝐿 = �̿� 

𝐿𝐶𝐿 = �̿� −
3𝑆̅

√𝑛
 

 
ً
   S - Charts  [8],[2]: خرائط االنحراف املعياري  ثانيا

لتحديد مدى وجود عينة شاذة تخرج من النطاق املتوقع لحدود ،  Kيتم فيها فحص االنحراف املعياري لكل عينة من العينات التي عددها      

𝐾االنحرافات في العملية االنتاجية. ويشترط في هذه الخرائط ان يكون  ويمكن حساب حدود  .  R-Chartsتستخدم خرائط املدى   K<9. واذا كان  9≤

  السيطرة لهذه الخرائط كما في الحاالت التالية :
 عندما يكون تباين املجتمع معلوم  الحالة االولى : . أ

𝑈𝐶𝐿 = 𝐵6𝜎 
𝐶𝐿 = 𝐶4𝜎  

𝐿𝐶𝐿 = 𝐵5𝜎    

 االنحراف.تمثل قيم ثابتة تستخرج من جدول ثابت خارطة    C4 ,B5, B6حيث ان 

 هما: بطريقتينوهنا يمكن ايجاد خارطة السيطرة عندما يكون  تباين املجتمع غير معلوم.  الحالة الثانية: . ب

 :استخدام متوسط االنحرافات املعيارية للعينات  االولى𝑆̅ 

𝑈𝐶𝐿 = 𝐵6
𝑆̅

𝐶4
 

𝐶𝐿 = 𝑆̅ 

𝐿𝐶𝐿 = 𝐵6

𝑆̅

𝐶4
 

 :استخدام  الثانيةS pooled   

𝑈𝐶𝐿 = 𝐵6
𝑆𝑝𝑜𝑜𝑙𝑒𝑑

𝐶4
 

𝐶𝐿 =  𝑆𝑝𝑜𝑜𝑙𝑒𝑑  

𝐿𝐶𝐿 = 𝐵6

𝑆𝑝𝑜𝑜𝑙𝑒𝑑

𝐶4
 

 : خرائط املراقبة املدى 
ً
   R - Charts [8]ثالثا

 لخريطة االنحراف املعياري، ويتم حساب حدود هذه الخريطة كما يلي:      
ً
 تعتبر خريطة املدى بديال

. . . (7)  

. . . (5)  

. . . (9)  

. . . (10)  

. . . (11)  

. . . (12)  
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𝐶𝐿 =  �̅� 
𝑈𝐶𝐿 =  𝐷4�̅� 
𝐿𝐶𝐿 =  𝐷3�̅� 

 حيث ان:   

(CL( ،)UCL) ،(LCL)  الحد االعلى للمراقبة والحد االدنى للمراقبة على التوالي. وان يمثل خط املنتصف و�̅�      : تمثل متوسط املديات ويساوي

�̅� =
𝑅1+𝑅2+.  .  .+𝑅𝑘

𝑘
,𝑅1وان   𝑅2, .  .  . , 𝑅𝑘 ( 2 ,1)تمثل املديات للعينات التي عددها, . . . , k  وان . 𝐷4, 𝐷3  تستخرجان من جداول خاصة

 قبة.ملعلمات خرائط املرا

 : خرائط
ً
 )املقتـرح(  Median-Chartsالوسيط   املراقبة رابعا

لذا في  في حالة عدم معرفة توزيع البيانات يصبج من الصعوبة تطبيق الطرق السابقة وذلك العتمادها على ان يكون توزيع البيانات توزيعا طبيعيا،      

 ، وان:  𝑀𝑒والذي يرمز   Medianتحديد خرائط السيطرة وذلك باالعتماد على قيمة الوسيطهذا البحث اقترح الباحثون اعتماد االسلوب الالمعلمي في 

𝑀𝐷𝑀𝑒 =
∑ |𝑥𝑖−𝑀𝑒|𝑛

𝑖=1

𝑛
                                                            . . . (14) 

 . Median Deviationيمثل االنحراف عن الوسيط  𝑀𝐷𝑀𝑒حيث ان 

 وحدي االعلى واالدنى لخريطة املراقبة فانها تساوي:اما خط املنتصف 

 

 

 

 

 وان:

𝑀𝑒̅̅ ̅̅ =
𝑀𝑒1+𝑀𝑒2+.  .  .+𝑀𝑒𝑘

𝑘
  ,   �̅� =

𝑛1+𝑛2+ .  .  .  +𝑛𝐾 

𝐾
 

 : خرائط مراقبة الصفات
ً
  Control Charts for Attributes  [8],[3],[1]خامسا

الخرائط عنما يكون لدينا معيب وغير معيب في االنتاج ، وفي بحثنا هذا يكون املعيب هو حاالت الرسوب اما الغير معيب فهي حالة  هتستخدم هذ     

 النجاح، من هنا تحدد نسبة املعيب )الرسوب( الى العينة املسحوبة. ومن اهم لوحات الضبط والسيطرة لهذا النوع من الصفات:

 Control Charts for Fraction Defective(        P)لوحات خرائط مراقبة نسب املعيب  .1

 Control Charts for Number of Defectives ( NP)لوحات  خرائط مراقبة لعدد املعيب .2

   Control Charts for Number of  Defects (Cخط مراقبة لعدد العيوب في العينة )لوحات  .3

 Control Charts for Number   of  Defects per unit (    Uخرائط مراقبة لعدد العيوب في الوحدة املنتجة )لوحات  .4

    Chart for Percent Non-Conforming(Pخرائط نسبة الوحدات الغير مطابقة )لوحة  .5

 في عمليات السيطرة، والتي تالئم الحالة الدراسية الخاصة بتحديد جودة الت 
ً
عليم من ان النوع االخير من الخرائط هي من اكثر الخرائط استخداما

 .Pوحة ضبط لخالل معرفة نسب الرسوب بالنسبة للعينة املسحوبة. واملعادالت ادناه تشير الى حدود الضبط العليا والدنيا وخط الوسطي 

 املطابقة غير الوحدات لعدد الضبط لوحة:(2شكل)لا

 

 

 

 

 

 

. . . (13)  

. . . (15)  
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𝑈𝐶𝐿 = 𝑃0 + 3√
𝑃0(1−𝑃0)

𝑛
 

𝐶𝐿 = 𝑃0 

𝐿𝐶𝐿 = 𝑃0 − 3√
𝑃0(1 − 𝑃0)

𝑛
 

 حيث ان 

P .تمثل نسبة الوحدات غير املطابقة في العينة : 

P0  :.) متوسط نسب الوحدات الغير مطابقة  ) الفاشلةn     حجم العينة : 

𝜎وان االنحراف املعياري  يساوي:      = √
𝑃0(1−𝑃0)

𝑛
 

 حجم العينة ثابتا فانه يساوي: عندما يكون  �̅�اما متوسط نسبة الوحدات الغير مطابقة 

�̅� =
∑ 𝑃𝑖

𝑘
𝑖=1

𝑘
 

 ملجموعة العينات املسحوبة ذات الحجوم املختلفة  فانها تساوي: �̅� اما متوسط نسبة الوحدات الغير مطابقة 

�̅� =
∑ 𝑋𝑖

𝑘
𝑖=1

∑ 𝑛𝑖
𝑘
𝑖=1

 

 : تمثل عدد الوحدات الغير مطابقة )الفاشلة( في العينة. 𝑋𝑖وان   

       𝑛𝑖 تمثل عدد الوحدات في جميع العينات والتي عددها :k. 

 فنستخدم 
ً
 . وبهذا تكون حدود السيطرة كما يلي : �̅�وعندما يكون حجم العينة متغيرا

𝑈𝐶𝐿 = 𝑃0 + 3√
𝑃0(1−𝑃0)

�̅�
 

𝐶𝐿 = 𝑃0 

𝐿𝐶𝐿 = 𝑃0 − 3√
𝑃0(1 − 𝑃0)

�̅�
 

�̅�واملساوي الى:    k: يمثل تقدير متوسط حجم العينة والتي عددها   �̅�حيث ان   =
∑ 𝑛𝑖𝑘

𝑖=1

𝑘
 

 ) تحليل معيار نتائج الطلبة( الجانب التطبيقي 

 البحث منهجية 

 وتحليل النتائج وتفسيرها والتعبير عنها  الظاهرة وواقعها ووصفها كذلك تم تحليلها دراسة على يعتمد الذي الوصفي تم استخدام املنهج
ً
 وكميا

ً
كيفيا

 واستخالص داللتها العلمية من خالل النتائج.

 عينات البحث 

 2017 – 2016جامعة بغداد للعام الدراس ي  –تكونت عينات البحث من عدد الطالب في قسم االحصاء للدراسات الصباحية في كلية االدارة واالقتصاد 

 االربعة )االولى، الثانية، الثالثة، الرابعة( للناجحين والراسبين.  والجدول االتي يوضح تلك العينات.وقد شمل طلبة القسم بمراحلها 

 للدراسات الصباحية 2018 – 2017العام الدراس ي  –جامعة بغداد  –كلية االدراة واالقتصاد  –عينة البحث لطلبة قسم االحصاء : (1جدول )ال

 الشعبة أ ب ج

 ناجح راسب n ناجح راسب n ناجح راسب n املرحلة     

 االولى 21 14 35 21 14 35 21 14 35

 الثانية 13 17 30 15 15 30 --- --- ---

 الثالثة 14 21 35 21 14 35 22 13 35

 الرابعة 27 8 35 23 12 35 32 3 35

 على البرنامج االحصائي الجاهز 
ً
 .Excelوبرنامج  SPSS vo.20وقد تم احتساب االساليب االحصائية الخاصة بالبحث اعتمادا

. . . (16)  

. . . (17)  
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 وقد تم احتساب املقاييس الوصفية لعينات البحث واملثبتة في الجدول االتي:

 الدراسة الوصفية لعينات البحث :(2جدول )ال
Std. Error Std. Deviation Variance Average n Samples 

1.92701 8.83068 77.98097 77.0719 35 1 

1.69279 7.75733 60.1762 75.4286 35 2 

2.09988 9.62284 92.59914 76.4771 35 3 

3.10367 11.19044 125.2261 77.01 30 4 

2.84742 11.02800 121.6167 72.722 30 5 

1.56095 5.84053 34.11174 68.7314 35 6 

2.54933 11.68248 136.4805 68.5986 35 7 

2.17272 10.19098 103.856 68.8382 35 8 

2.01554 10.47306 109.685 68.5537 35 9 

2.0288 9.72980 94.66896 71.2652 35 10 

1.56292 8.84119 78.16665 66.4859 35 11 

 
 ̅ Chart - 𝐗تحليل نتائج خريطة املراقبة الوسط الحسابي  

( وباستخدام املعادلة 2تم احتساب االوساط الحسابية لكل عينة من عينات البحث وللطلبة الناجحين في قسم االحصاء واملوضح في الجدول رقم )        

نات مع ( تم احتساب متوسط املتوسطات للعينات جميعها والذي يمثل خط املنتصف في الخريطة وكما تم احتساب محصلة التباين التجميعي للعي9)

 حدي املراقبة االعلى واالدنى والنتائج هي:

�̿� = 71.926 and  𝑆𝑝𝑜𝑜𝑙𝑒𝑑 = 9.683 and �̅� = 21 

UCL=77.736 and LUL=66.116 

 لعينات البحث للطلبة الناجحين في قسم االحصاء. X-barوالشكل االتي يوضح خريطة املراقبة 

 للطلبة الناجحين في قسم االحصاءلعينات البحث  X-barخريطة املراقبة : (3شكل )ال       

 

 

 

 

 

 

 

التها مرتفعة يتضح من الشكل جميع عينات البحث ) املراحل االربعة الدراسية( بانها تحت السيطرة في عملية الجودة التعليمية.وان املرحلة االولى معد

 العام . عن املتوسط العام في حين املرحلتين الثالثة والرابعة معدالتها اقل من قيمة املتوسط

  Range-Chartsتحليل نتائج 

 تم احتساب املدى لكل عينة من عينات البحث وللطلبة الناجحون في قسم االحصاء واملوضح في الجدول االتي:
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 قيم املدى لعينات البحث :(3جدول )ال
Samples 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

R 30.93 28.14 34.6 30.94 31.66 19.98 42.11 39.12 34.70 38.25 34.60 

�̅�( فان متوسط املديات يساوي 13وباستخدام املعادلة ) = 33.185 
 1.744و  0.256لخرائط التحكم للمدى يمكن استخراجهما من جداول خاصة لخريطة املدى، واملساوية على التوالي:  D4و  D3وان قيم املعامالت 

 L.L = 8.495  and  U.L = 57.875 وبذلك فان حدود الضبط للحدين االدنى واالعلى للمدى تساوي:

للعينات  Riوبذلك يمكن رسم حدود الضبط والخط الوسطي لخريطة املراقبة للمدى لعينات البحث وعلى مستوى قسم علم االحصاء وتحديد قيم 

 على اللوحة. كما في الشكل االتي:
 االحصاء خريطة املراقبة للمدى لعينات البحث للطلبة الناجحين في قسم علم: (4شكل)ال

 

 

 

 

 

 

 

 
 Rة وعند تحليل نتائج اللوحة يتبين ان عملية النجاح لطلبة قسم االحصاء منضبطة حيث ان قيم املديات للعينات تقع داخل حدود الضبط على لوح

 .وكذلك تظهر عدم وجود التشتت العالي في املديات . R الن قيم املدى تقع داخل حدود الضبط للوحة

 )املقترح(  Median-Chartsتحليل نتائج 
 تم احتساب الوسيط  لكل عينة من عينات البحث وللطلبة الناجحون في قسم االحصاء والنتائج موضحة في الجدول االتي:

 قيم الوسيط واالنحراف املتوسط للوسيط لعينات البحث: (4جدول )ال
Samples 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Median Me 75.79 74.04 73.75 82.17 74.89 68.675 63.88 66.485 67.7 67.65 64.05 

Median Deviation       
M. D(Me) 

6.938 6.191 7.652 9.491 9.088 4.730 9.167 7.157 8.876 7.880 6.461 

عن الوسيط( لكل عينة وتم احتساب معدل الوسيط العام  لعينات البحث والذي  يمثل خط املنتصف في الخريطة وكما تم احتساب )مربع االنحراف 

 للمعادلة )
ً
(، والنتائج 15من عينات البحث واحتساب محصلة )مربع االنحراف عن الوسيط( التجميعي للعينات مع حدي املراقبة االعلى واالدنى وفقا

 هي:

𝑀𝐷𝑀𝑒(𝑝𝑜𝑜𝑙𝑒𝑑) =7.673    and   �̅� = 21 

𝑀𝑒̅̅ ̅̅ = 70.825 
UCL= 75.825  and  LUL= 65.800 

 لعينات البحث للطلبة الناجحين في قسم علم االحصاء. Median-Chartsوالشكل االتي يوضح خريطة 
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 لعينات البحث للطلبة الناجحين في قسم االحصاء  Median-Charts خريطة املراقبة: (5شكل )ال

 

 

 

 

 

 

 

 

تحت السيطرة في عملية الجودة التعليمية ماعدا املرحلة الثانية شعبة أ فقد يتضح من الشكل بان اغلب عينات البحث )املراحل االربعة الدراسية( بانها 

ومستوى ظهرت وجود جودة عالية لقيمة الوسيط للدرجات اذ تشير الى ان القيمة خارج الحدود العليا لخارطة السيطرة. كما بينت النتائج وجود ضعف 

 شعبة ج. ادنى عند املرحلة الثالثة شعبة ب وكذلك املرحلة الرابعة

 Pتحليل نتائج لوحة الضبط  

 من خالل بيانات الجدول االتي: Pيتم تهيئة بيانات العينات الحتساب لوحة الضبط 

 Pالبيانات الالزمة الحتساب لوحة الضبط : (5جدول )ال

 Pنسبة الوحدات غير املطابقة  عدد الوحدات غير املطابقة )الراسبون( n رقم العينة

1 35 14 04 

2 35 14 0.4 

3 35 14 0.4 

4 30 17 0.57 

5 30 15 0.5 

6 35 21 0.6 

7 35 14 0.4 

8 35 13 0.37 

9 35 8 0.23 

10 35 12 0.34 

11 35 3 0.09 

  145 375 املجموع

 :�̅�تم تقدير قيمة متوسط نسبة الوحدات غير املطابقة )الراسبون( 
�̅� = 0.387 

 :�̅�تم تقدير قيمة متوسط حجم العينة 
�̅� = 34.091 ≅ 34 

 ( فان حدي الضبط االعلى واالدنى يساوي:17وباستخدام املعادلة )

𝑈𝐶𝐿 = 0.387 + 3√
0.387(1−0.387)

34
 = 0.638 

𝐶𝐿 = 0.387 

𝐿𝐶𝐿 = 0.387 − 3√
0.387(1−0.387)

34
 = 0.136 

 للطلبة الراسبين في قسم االحصاء تصبح بالشكل االتي: Pوعليه فان خريطة لوحة الضبط 
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 لعينات البحث والخاصة لطلبة الراسبين في قسم االحصاء Pخريطة لوحة الضبط : (6شكل )ال

 

 

 

 

 (.11ومن الشكل يتبين وجود نقطة تحت حد الضبط االدنى وهي العينة )

واالدنى. اذ تبين  وقد تم تحليل لوحة الضبط بعد تثبيت نسب الوحدات غير املطابقة في العينات عليها مع تأشير النقاط الواقعة خارج الحدين االعلى

بوجود ضعف ومستوى ادنى في شعبة )ج( للمرحلة الرابعة لقسم االحصاء وبنفس الوقت فان هذه الخريطة تمثل عدد الطلبة الراسبين لقسم 

 االحصاء.

 االستنتاجات والتوصيات
 :االستنتاجات 

وقد اظهرت النتائج كفاءة عالية في عملية التقييم وحسب يمكن استعمال خرائط السيطرة في تحليل جودة التعليم العالي من ناحية الطلبة  .1

 املراحل الدراسية ملعدالت النجاح، وحساب املديات ، والوسيط ونسب املعيب )الراسبيين(.

من خالل خرائط الوسط الحسابي  يتضح ان قسم االحصاء ضمن حدود السيطرة ملعدالت الطلبة ، وان دل ذلك فانه يدل على جودة جيدة  .2

من ناحية تجانس الطلبة للمراحل االربعة من حيث املستوى العلمي للطالب بقياس معدالت النجاح ، وان محوري الجودة التعليمية  للقسم

 املتمثلة باملناهج والتدريس ي قد ساهم وبشكل فعال  في املخرجات التعليمة للقسم املتمثلة بنتائج الطلبة .

وقد اظهرت عدم وجود املديات بين العينات املسحوبة من املراحل االربعة على الرغم من ان  2ي الفقرة ان نتائج خرائط املدى هي تعزيز ملا جاء ف .3

 حرائط الوسط الحسابي تعطي نتائج اكثر دقة واشمل.

من توزيع ( يوضح معالجة احصائية ملتتطلبات خرائط السيطرة Median-Chartsخرائط املراقبة الوسيط  ) املقترح املقدم من قبل الباحثين .4

ئج متقاربة طبيعي او اي توزيع معلمي يمكن الجوء اليه في حالة عدم معرفة التوزيع ، وبهذا تعتبر طريقة بديلة عن االسلوب املعلمي ، وقد اظهر نتا

 ملا تم الحصول علية في خرائط الوسط الحسابي .

حت السيطرة لقسم االحصاء وضمن الحدود الدنيا والعليا توصل البحث من خالل خرائط لوحة الضبط ان نسب املعيب )الراسبون( ايضا ت .5

  2جاء في الفقرة للخارطة . وان نسب املعيب تتناقص بأزدياد املرحلة الى ان تصل الى خارج الحد االدنى في املرحلة الرابعة . والكالم هنا يتطابق مع ما

 :التوصيات

مهم لقياس انتاجية العملية التعليمية وتفاعلهم مع املنهج والتدريس ي على حد سواء ، العمل على تطبيق مفاهيم الجودة من ناحية الطلبة كمعيار  .1

 للوصول الى جودة عالية من ناحية املخرجات التعليمية املتمثلة بالخريج املؤهل لسوق العمل .

 واملنهج .توظيف اساليب السيطرة النوعية بخرائط املراقبة في حساب الجودة من حيث كفاءة  االستاذ الجامعي  .2

 للبيانات الوصفية  .3
ً
 وفي حالة عدم تحديد توزيع للبيانات .االفادة من االسلوب الالمعلمي في تطبيقات الجودة وخاصة

 اجع:املر  
دار   ،إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي واملكتبات ومراكز املعلومات  (2009) ،محمد عوض و جويحان، أغادير عرفات .الترتوري  .1

  .عمان ،الطبعة الثانية ،املسيرة للنشر والتوزيع والطباعة

 عمان. ،الطبعة األولى ،دار الفكر ناشرون وموزعون  ،إدارة الجودة الشاملة (2009،)عواطف ابراهيم .الحداد  .2

 .عمان، دار صفاء للنشر والتوزيع ،نظام الجودة في التعليم استراتيجية (2007) ،محسن بن نايف. العتيبي .3

 .العراق ،الطبعة االولى ،دار دجلة للنشر ،ضبط الجودة: النظرية والتطبيق (2015) ،اسماعيل. القزاز .4
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Abstract:  The application of the quality management approach in the various productive and 
service institutions in developed countries is a distinguished management method in educational institutions. 

The application of this system in higher education is one of the important foundations in the development of 

universities and Qualification of graduate students. And that the quality of education is a guarantee for the 
outcomes of education to be qualified to lead the community thus, there is a need to apply the quality 

management approach in higher education to improve the level of university performance and employ 

advanced technology for the benefit of the educational process. The process of measuring quality in higher 

education is based on three pillars (student, curriculum, professor). 
Therefore, the research aims to study this approach by taking the criterion of the student the focus of the 

educational process through the results of their academic achievement. To achieve this, the researchers 

suggested using qualitative control maps in both quantitative and descriptive methods, by taking samples from 
the students of the Department of Statistics in all stages of the College of Management and Economics – 

University of Baghdad 2016-2017. So that the student product and the production process teaching that the 

defect is the failed student (the deposit), with the development of proposed control panels another can measure 
the student's efficiency. 

Keywords: Quality of higher education, student, control maps. 
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 1-دراسة مقارنة بين الجزائر وبعض الدول العربية-واالبتكارحوكمة الشركات ودورها في تعزيز اإلبداع 

 3توتة نوال، 2جديدن لحسن ،1صحراوي جليلة
 الجزائر -تموشنت عين -بوشعيب بلحاج الجامعي املركز -التسيير وعلوم التجارية -االقتصادية العلوم معهد3،2،1

1 sahraouidjalila@gmail.com, 2 djelehcen2014@gmail.com , 3 touta-nawel@hotmail.fr 

:امللخص  
املحرك الرئيس ي للنمو وعلى املدى  باعتبارهتهدف هده الدراسة إلى تقديم نظرة عامة عن أهمية حوكمة الشركات في تشجيع وتفعيل اإلبداع واالبتكار، 

ظام املؤسس ي الطويل، كما تتجلى أهمية الدراسة في كيفية وضع منهجية مدروسة لتمكين الشركات من تبني االبتكار عبر إبراز دور الحوكمة في تمكين الن

 والبقاء.  االستمراريةالذي يدعم االبتكار وينميه، من أجل خلق التميز وضمان 

جودة مؤسسات البحث -2القدرة على االبتكار،  -1ؤشر االبتكار العالمي، ومؤشراته الفرعية املتمثلة في: دراستنا آخر اإلحصائيات ملنعرض من خالل 

إمتالك الحكومة ملنتجات التكنولوجيا -5صناعة، في مجال البحث والتطوير ،-تعاون جامعات-4إنفاق الشركة على البحث والتطوير،  -3العلمي، 

( الصادر عن املنتدى 2018-2017، وذلك تبعــا لتقريـر التنافسيـــة العاملية)االختراعطلبات براءات -7توافر العلماء واملهندسين ، -6، املتقدمة

امليا ئر عاالقتصادي العالمي، نحدد من خاللها ترتيب مجموعة الدول األولى واملتصدرة لقائمة مؤشر االبتكار ومؤشراته الفرعية، وكذا ترتيب الجزا

الرئيسية للدراسة كما نعرض النتائج  ومقارنتها ببعض الدول العربية: قطر، اإلمارات العربية املتحدة، السعودية، البحرين، املغرب، تونس ومصر.

كيف املؤسسات، و  ( عن أهمية دور االبتكار في إدارة-2016-االستقصائية التي أجرتها ديلويت)مركز ديلويت لحوكمة الشركات في منطقة الشرق األوسط

 من شأن أنظمة الحوكمة املعززة أن تسهم في تحقيق االبتكار والنمو في املؤسسة.

 وذلك وتحليلها، الدراسة املتعلقة بموضوع البيانات أهم جمع خالل وكذا املنهج التحليلي، من الوصفي، اإلحصائي املنهج ذلك سبيل في استخدمنا 

 .املوضوع بهذا اهتمت التي األكاديمية الدراسات من مجموعة التقارير، وكذا من مجموعة حسب

 الستمراريتهاأصبح من أهم املعايير التي تحدد درجة تميز املؤسسات بل أكثر من ذلك عامل محدد  وقد توصلت الدراسة إلى أن مفهوم اإلبداع واالبتكار

وكيفية مساهمة الحوكمة املتطورة في النمو واالبتكار داخل الشركات املنافسة، وبقاءها وذلك في ضل ما يميز بيئة األعمال اليوم من تغير سريع وشدة 

دولة( متأخرة بذلك عن باقي  137عامليا )من بين  104كما توصلنا إلى معرفة ترتيب الجزائر من حيت مؤشر االبتكار، بحصولها على املرتبة  .واملؤسسات

اململكة العربية السعودية في  تتبعها عامليا والثانية عربيا، 25ت العربية املتحدة في املرتبة اى عربيا، اإلمار عامليا واألول 21الدول العربية: قطر في املرتبة 

 ، 99 في املرتبة تونس تليها عامليا، 94في املرتبة  املغرب فتقدمتها إفريقيا شمال دول  عامليا، أما 45 املرتبة في البحرين عامليا والثالثة عربيا، 40 املرتبة

يجابياته ومزاياه، نظرا لسوء اعن مفهوم ودور عملية االبتكار رغم كل  االهتمامالجزائر مازالت بعيدة  . حيث اتضح لنا بأن109املرتبة  في وأخيرا مصر

ديلويت بأن الشركات توصلنا أيضا وحسب استطالع  التسيير والتخطيط، وإهمال دور الحوكمة وآلياتها في دعم وتفعيل االبتكار في نظامها املؤسساتي.

التي تتأخر في تدرك األهمية االستراتيجية لالبتكار، بالرغم من أنها تواجه اليوم مناخا تطغو فيه املخاطر االستراتيجية بشكل واضح، كما أن الشركات 

 .منحنى االبتكار قد تقع بشكل سريع كفريسة ملا يعرف بنقيض االبتكار وهو االضطراب والتخلف

أهمية قيام مجلس إدارة الشركات بالتركيز على االبتكار ووضعه على قائمة دراسة بضرورة تحسين سياسات حوكمة الشركات، و ولذلك توص ي ال

وأن ال تنحصر اهتمامات املجلس باإلدارة املالية والتشغيلية فحسب، ألن الشركات التي ال  االبتكاراألولويات، تخصيص جزء من أرباحها لدعم عملية 

ي ار لن تستطيع االستمرار وهو عامل رئيس ي الستشراق املستقبل ورصد املتغيرات املقبلة ومواكبتها وتعزيز استدامة أعمال الشركات وبالتالتتقن االبتك

 خلق وتحقيق التميز.

 حوكمة الشركات، االبتكار، التميز، الجزائر. الكلمات املفتاحية:

 .O31, G34: تصنيف جيل

                                                             
ّد   1

ُ
    اسطنبول/ تركيا -(2018-/ أيلول 20-19م هذا البحث في مؤتمر رفاد الدولي لالقتصاد واألعمال الذي ُعقد بتاريخ )ق
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 :قدمةملا
العالم على نحو سريٍع بفضل التطورات يتغير  الجديد أهمية حوكمة الشركات نتيجة للثورة التكنولوجية الحديثة، حيث تأكد تطورات العصر

حيت تتفوق الشركات العاملية على حساب شركات أخرى في حال لم تقم األخيرة بتعزيز التكنولوجية من حولنا، وتتسارع موجات االبتكار املختلفة، 

مما يدفع الشركات إلى التغير والتكيف بسرعة أكثر عملياتها باالعتماد على االبتكار، وخاصة في ظل امتداد عمليات الخدمات العابرة للحدود بين الدول، 

ن التحول إلى االبتكار يتطلب مؤسسات قادرة باستمرار على مراجعة قدراتها الذاتية وإعادة من أي وقت مض ى لتواكب هذه التغيرات. كما أ

 . (2018الوطن، )هيكلتها

تغيرات جذرية في نماذج العمل التقليدية، تؤكد على إن قضية التطورات التي يشهدها عالم املال واألعمال، وفي مقدمتها بروز الشركات التي تحدث 

التشغيلية أهمية قيام مجلس إدارة الشركات بالتركيز على االبتكار ووضعه على قائمة األولويات وأن ال تنحصر اهتمامات املجلس باإلدارة املالية و 

الفجوة  تدرك االقتصادات الناشئة الحاجة إلى الحد من. وحيث (2018باغ، )فحسب، حيث أن الشركات التي ال تتقن االبتكار لن تستطيع االستمرار.

يعد تحفيز .و زيادة القدرة على البقاء هو تحدي جديد في بيئة األعمالالقدرة على اعتماد التكنولوجيا واالبتكار  التكنولوجية وتحفيز القدرة االبتكارية.

 أساسيا لتمكين تدفقات رأس املال عبر االقتصادات.
ً
 (Kayalvizhi & Thenmozhi, 2018)االبتكار من خالل التكنولوجيا املتقدمة عامال

أجل  لذلك بات موضوع االبتكار اليوم  بالغ األهمية في عالم شديد السرعة والتغير، تسير فيه املجتمعات واملؤسسات الحديثة في خطى حثيثة من

 من العقبات واإلشكاالت االقتصادية واالجتماعية والعلمية.
ً
وإن لحوكمة الشركات تأثيرا عميقا ومستمرا على توفير املوارد  تقدمها، وتواجه فيه كثيرا

 .(Visintin, Ozgen, Tylecote, & Handscombe, 2005)وإدارة التغيير التكنولوجي، وعلى تنمية الشركات بشكل أعم.

 :دراسةال أهمية
يفية ك في البحث موضوع تبرز أهمية ألهمية مفهوم حوكمة الشركات واالبتكار على مستوى الشركات وحتى على املستوى العام ونظرا سبق، ما على بناءً 

ن أجل خلق وضع منهجية مدروسة لتمكين الشركات من تبني االبتكار عبر إبراز دور الحوكمة في تمكين النظام املؤسس ي الذي يدعم االبتكار وتنميته، م

 والبقاء. االستمراريةالتميز وضمان 

 :الدراسة أهداف
 إلى: الدراسة هذه تهدف

 معرفة مدى احتياجنا إلى حوكمة هذه التغيرات.  خالل من ذلك بين حوكمة الشركات وطبيعة وواقع اإلبداع واالبتكار،  العالقة تحديد 

 املزيد من االختبارات ملعرفة ما إذا كانت استراتيجيات وهياكل الحوكمة الحالية في مختلف الشركات، إضافة إلى مبادئ الحوكمة  إجراء

 حقيقية وفعالة في ظل كل هذه العقبات القائمة والتغيرات املتتالية. ابتكاراتبني األساسية ال تزال مالئمة لت

 أهم الدول املتقدمة واملتخلفة في هذا املجال، مع  واستكشافالضوء على واقع الجزائر والدول العربية بالنسبة ملؤشر االبتكار وترتيبها،  تسليط

حوكمة شركات ذات جودة لتشجيع وتعزيز مفهوم االبتكار داخل  اعتمادوالنجاح في  دراسة وتبيان أهم األسباب واملعوقات، سبل التقدم

 الشركات.

 :إشكالية الدراسة
 إلى أي مدى تدعم حوكمة الشركات وتشجع االبتكار ؟ :بناء على سبق ذكره، يمكن أن نلخص إشكالية لهذه الدراسة في التساؤل الرئيس ي التالي

 :الدراسة  فرضيات

  الشركات الجيدة تجعل من املمكن تحقيق االبتكار بشكل فعال .إن حوكمة 

  املستدام وامليزة التنافسية. االقتصادياالبتكار هو املحرك الرئيس ي للنمو 

  املطلوب فيما يخص حوكمة الشركات وال اعتماد ودعم مفهوم اإلبداع واالبتكار  مقارنة بباقي الدول العربية ودول  املستوى  الجزائر لم تحقق 

 العالم ككل.

 

 



 وآخرون صحراوي جليلة  .....                                                                                                                       واالبتكارحوكمة الشركات ودورها يف تعزيز اإلبداع  

Global Journal of Economics and Business– Vol. 5, No. 3, 2018 
484 

 

 :وخطة الدراسة منهجية
وكذا املنهج التحليلي،  الوصفي، اإلحصائي املنهج استخدمنا صحتها عدم من املقترحة الفرضيات صحة إثبات و املطروحة اإلشكالية على اإلجابة بغرض

 التي األكاديمية الدراسات من مجموعة التقارير، وكذا من مجموعة حسب وذلك وتحليلها، الدراسة املتعلقة بموضوع البيانات أهم جمع خالل من

 .املوضوع بهذا اهتمت

  :التالية املحاور  إلى تقسيمها تم الدراسة هذه من الهدف لتحقيق و

 املحور األول: مفاهيم أساسية حول حوكمة الشركات واالبتكار.

 املحور الثاني: عالقة حوكمة الشركات باإلبداع واالبتكار.

 واقع الجزائر والدول العربية بالنسبة ملؤشر االبتكار.املحور الثالث: 

 مفاهيم أساسية حول حوكمة الشركات واالبتكار املحور األول:
 حوكمة الشركات .1

 :حيث له، املقدمة الجهة تتبناها التي النظر وجهة تعريف على كل يدل بحيث ملصطلح حوكمة الشركات، مةاملقد التعريفات تعددت 

 عرفها(Shleifer & Vishny, 1997) عائد على حصولهم وتأكيد أنفسهم لتأمين للشركة األموال أصحاب يستخدمها التي اآلليات أنها على 

  .استثمارهم مقابل

 عرفها(Tylecote & Ramirez, 2006) ن خالله التحكم في الشركات وتوجيهها ، وجعلها مسؤولة أمام املساهمين على أنها النظام الذي يتم م

 وأصحاب املصلحة اآلخرين.

 1والتنمية التعاون االقتصادي عرفتها منظمة
OECD اإلدارة مجلس و الشركة إدارة على القائمين تربط بين التي العالقات من بأنها: مجموعة 

  (Alain & Christaine, 2003)املصالح. أصحاب وغيرهم من األسهم وحملة

 الدولية  التمويل مؤسسة عرفتهاIFC2 ،(2007رزق، )أعمالها. في والتحكم الشركات إدارة خالله من يتم الذي بأنها: النظام 

  (Yang, Jiao, & Buckland, 2017)كمةلحوم افي نظاركين لمشاوأن فعالية حوكمة الشركات تعتمد في املقام األول على ا

ن تسيير شؤون املؤسسة بما يحقق املنفعة لجميع فئات املتعاملين. هذه حيث أن نظام حوكمة املؤسسة هو وسيلة من الوسائل التي تمكن اإلدارة م

الحوكمة يصف كل التأثيرات التي الفئات تشمل الدائنين واملوردين واملتعاملين واملوظفين واألطراف األخرى التي تمارس املؤسسة أعمالها معهم. ونظام 

متعلقة  تؤثر على العمليات املؤسسية، بما يشمل تعيين موظفي الضبط والرصد واملسؤولين عن عملية تنظيم انتاج وبيع املنتجات والخدمات. الحوكمة

ت العامة ومن يتحكم بها وكيف يمارس هذا التحكم بـاملجموعة الكاملة للترتيبات القانونية والثقافية واملؤسسية التي تحدد ما يمكن أن تفعله املؤسسا

 .وكيف يتم تحديد أخطار وعوائد النشاطات التي تمارسها

 االبتكار .2

 شامبيتر حدد وقد  .الضروري  أو املنش ئ التغيير هو االبتكار أن بقوله 1939 سنة املصطلح هذا استعمل من شامبيتر أول  االقتصادي املفكر يعتبر      

 (2014سايبي، ) لالبتكار: أشكال خمسة

 جديد؛ منتوج إنتاج 

 جديد؛ تنظيم وضع 

 جديدة؛ إنتاج طريقة تبني 

 األولية؛ للمواد جديدة مصاريف استخدام 

 جديدة سوق  فتح. 

 املالية التنظيمية، التكنولوجية، العلمية، الطرق  مجموعة على أنه املؤسسات في االبتكار OECDوالتنمية  االقتصادي التعاون  مؤسسة تعرف

 السوق. في محسنة أو جديدة منتجات طرح من تمكن املؤسسة التي والتجارية

 اإلنتاجية والعمليات املنتجات تطوير في يلعبه الذي الفعال الدور  إلى بالنظر االقتصاد محركات أهم بين ومن التنمية متطلبات أحد االبتكار أصبح لقد

 .املؤسسات داخل

                                                             
1 OECD: Organization for Economic Co-operation and Development 

2 IFC : International Finance Corporation 
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 االبتكار أدق وبشكل من نوعه وفريد ومميز، جديد، هو ما كل على للداللة تستعمل عام بشكل ابتكار كلمة املصطلح، هذا عرفها التي املفاهيم أبرز  من

 اإلنتاج. طرق  وكذا املنتجات أنواع مختلف ويمس جديد، هو ما عنها كل ينتج التي هو : العملية

 للمشاريع تنظيمي األساس فعل في فهو العمليات لبعض تدريجي أو جذري  تغيير إحداث أو السوق  إلى وإدخاله للمنتج أنه :تطوير على آخرون اعتبره و 

  الربح. إلى ال تهدف التي الكبير الحجم ذات أو الصغيرة الشركات في سواء

 هو أو املنافسين مع أكبر باملقارنة قيمة ويضيف جديد هو ما كل إلى التوصل على الشركة قدرة هو االبتكار أن إال التعاريف، و املفاهيم اختلفت مهما

البشير & )تطلعاتهم. تلبي و العمالء جديد تترض ي بشكل خدمة تقديم أو اإلنتاج عملية في جديدة طريقة استحداث أو السوق  في جديد منتج طرح

 (2017بوجحيش، 

 املحور الثاني: عالقة حوكمة الشركات باإلبداع واالبتكار
 الشركات من أجل االبتكار الناجحمتطلبات الصناعة من نظام حوكمة  .1

أن االبتكار يطرح أربعة تحديات على األقل لحوكمة الشركات والنظم املالية، يمكن (Tylecote & Ramirez, 2006)كل من تيلكوت وراميراز افترض

 اسبة:لكل منها أن يفي بها ، بالنظر إلى القدرات أو الخصائص املن

هل ينطوي منتج أو عملية ابتكار على، أو يحتاج إلى طرق جديدة جذرية لتنظيم تطوره أو إنتاجه، أو تكنولوجيات جديدة جذرية ، و /  :حداثة االبتكار• 

 أو أسواق جديدة جذابة أو طرق بيع؟ يتطلب الجدية العالية، خبرة عالية على مستوى الصناعة بين املتحكمين واملمولين.

فهم جيد للتكنولوجيات واألسواق ذات الصلة، بما في ذلك تلك التي لم تستخدم بعد أو  -لم تكن لديهم مثل هذه الخبرة في مواجهة حداثة عالية  إذا

 لن تكون قادرة على تقييم خطط اإلدارة واستراتيجياتها بكفاءة ، وتقديم أو رفض الدعم والتمويل وفقا لذلك. -دخلت 

إلى أي مدى يجب إعادة تنظيم الشركة من أجل النجاح في االبتكار؟ في بيئات سريعة التغير، هناك قيمة في القدرة على  التشكيل: الحاجة إلى إعادة• 

التجديد الجذري سيواجه بطبيعة الحال مقاومة قوية من داخل .إعادة تشكيل هيكل أصول الشركة وتحقيق التحويل الداخلي والخارجي الالزم

 قاومة يمكن التغلب عليها بسهولة حيث يوجد ضغط قوي على قيمة املساهمين.املنظمة، هذه امل

: ما مدى سهولة التحكم بالنسبة لالبتكار أو املمولين الذين ال يشاركون عن كثب في إدارة تطوير منتج أو عملية جديدة ، للحكم على رؤية االبتكار• 

كان مستوى الرؤية أقل، كلما زاد عدد املراقبين الذين يحتاجون إلى معرفة محددة للشركة،  املوارد التي يتم تخصيصها لها، ومدى كفاءة ذلك؟ كلما

 والتي يمكن تطويرها من خالل التفاعل مع الشركة.

على املساهمين، : هل يمكن للشركة أن تضمن مباشرة )على سبيل املثال ، عن طريق البراءات( أن الجزء األكبر من العوائد عليها يتراكم مالءمة االبتكار• 

  أو هل يميل االبتكار في الصناعة بطبيعة الحال إلى تضمين كميات كبيرة من التدفقات إلى أصحاب املصلحة اآلخرين؟

 حوكمة الشركات واالبتكار .2

ال تدمج بانتظام تحليل  لقد كان البحث في العالقة بين حوكمة الشركات وعملية االبتكار محدودا حتى اآلن ألن النظريات الرئيسية لحوكمة الشركات

 (Miozzo & Dewick, 2002)اقتصاديات االبتكار.

 .(Shleifer & Vishny, 1997).الطرق التي يعمل بها موردو التمويل للشركات لضمان تحقيق عائد على استثماراتهم تتعامل حوكمة الشركات مع

ة "فصل امللكية يلعب اإلطار الرئيس ي للوكيل دوًرا محورًيا في العديد من التحليالت حول حوافز اإلدارة واملساءلة )التي حفزها مفهوم بيرل ومينز لفكر 

 (Jensen & Meckling, 1976)" في مؤسسة األعمال الحديثة(.عن اإلدارة

من مجموعة متنوعة من اآلليات لحل مشاكل الوكالة ، بما في ذلك تقاسم األرباح ، والرصد املباشر  توفر أدبيات حوكمة الشركات الرسوم التوضيحية

على هذا النحو، فإنه يشير إلى الصعوبات التي يعاني منها املمولين أن  بين املديرين، وسوق رأس املال، و سوق االستحواذ.من قبل املجالس، واملنافسة 

ومع ذلك ، فهي ال تقدم تفسيرا منتظما  أموالهم ال تهدر في املشاريع غير الجذابة وتعتبر أن السوق وعمليات الفحص اإلدارية مصممة لتجنب ذلك.

 بموجبها سيقوم املدراء بإجراء استثمارات تعزز أو تثبط االبتكار. للظروف التي

، كانت النقاشات األنجلو أمريكية حول حوكمة الشركات تهيمن عليها نظرية املساهمين ، O’Sullivan  (O'Sullivan, 2000)في الواقع ، وكما جادل 

الرغم من االختالفات األخرى ، تشترك كلتا النظريتين في افتراض تخصيص املوارد على أنه على و  املنافس الرئيس ي الذي تمثله نظرية أصحاب املصلحة.

وقد تم بذل القليل من الجهد لفهم كيفية إنشاء هذه  األفضل والتركيز على أي طرف يجب أن يطالب بالباقي إذا كان سيتم تعزيز األداء االقتصادي.

بطريقة مشابهة ، تجاهل معظم البحوث التجريبية حول االبتكار قضايا استراتيجية الشركة  اإلنتاجية. املخلفات من خالل التنمية واستخدام املوارد

 والهيكل.

لقليل من على الرغم من أن النظم الوطنية لالبتكارات تتضمن التنظيم الداخلي للشركات واملؤسسات املالية كعوامل تشكل التعلم واالبتكار، هناك ا

 ات في أنماط امللكية، التمويل، وتساهم الهياكل اإلدارية والتنظيمية في توليد االبتكارات في العمليات واملنتجات.التفصيل حول االختالف
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د هناك بعض االستثناءات البارزة ، بما في ذلك املساهمات التي استكشفت آثار حوكمة الشركات على االبتكار التكنولوجي وكيف يمكن أن تساع

 Tylecote؛ Lazonick and O'Sullivan ،1996الوطنية لحوكمة الشركات في تفسير األنماط الوطنية للتخصص القطاعي ) االختالفات في األنظمة

and Conesa ،1999.) .) 

 التوطين ، التراكمية ، خصوصية الشركة واملالءمة، وهذا يعني أن -خصائص االبتكار  هناك حاجة لتجميع هذين املجالين الواسعين من الدراسة.:

 االبتكار يتطلب جهدا مستمرا ، غير أن النتيجة ال تكون مؤكدة. لذا يجب أن تتوافق نظرية حوكمة الشركات مع طبيعة االبتكار.

 ال رجعة فيها. يوفر العمل ابتكاريةيجب معرفة كيف لهياكل امللكية الخاصة وإدارة الشركات أن تولد الظروف املؤسسية لدعم التزام املوارد الستثمارات 

. وباملثل، فإن حوكمة الشركات استراتيجية، إطاًرا مرجعًيا مفيًدا في استكشاف هذه املسألة، حيث تصور االبتكار كقضية  O’Sullivanالذي قام به 

 جيدا، بدال من ذلك ،
ً
بالنسبة  ليست مسألة تتعلق بما إذا كانت األرباح تذهب إلى املساهمين أو ما إذا كانت مصالح أصحاب املصلحة ممثلة تمثيال

في أيدي من لديهم الحوافز.  االستراتيجيةيطرة ألوسوليفان ، ينصب التركيز على الطريقة التي تحدد بها االختالفات في هياكل حوكمة الشركات مدى الس

العالقة املتبادلة والقدرة على تخصيص املوارد الستثمارات غير مؤكدة وال رجعة فيها في مجال االبتكار. هذا هو أهمية املوضوع في الطريقة التي تؤدي بها 

 بين حوكمة الشركات واالبتكار إلى تطوير واستخدام املوارد اإلنتاجية.

بتكار السيطرة االستراتيجية هي في أيدي أولئك الذين لديهم الحوافز والقدرات على تخصيص املوارد الستثمارات غير مؤكدة وال رجعة فيها في اال إن 

ويتأثر ذلك بخصائص محددة مللكية الشركات، الهيكل التنظيمي واإلداري، اآلليات الداخلية لنشر املعرفة والروابط بمصادر املعرفة 

 (Miozzo & Dewick, 2002)رجية.الخا

املال البشري العام أو املعرفة الخارجية ، بدال من األصول الخاصة بالشركة واملعرفة إن االبتكارات الجذرية تستخدم أصوال قابلة للتسويق ، مثل رأس 

  .للعمالءالتي يجب تطويرها داخليا. بدال من ذلك ، تحول االبتكارات املتزايدة التوازن نحو فرص التمويل طويلة األجل لتلبية املتطلبات الخاصة 

، يمكننا أن نفهم أنه على الرغم من أن أنظمة حوكمة الشركات قد تكون متماثلة بشكل واسع بين  اتشركمن خالل دراسة آليات االبتكار على مستوى ال

خل الشركة مجموعات البلدان، فإن االختالفات في سمات معينة من ملكية الشركات، والتمويل ، والهياكل التنظيمية واإلدارية وآليات نشر املعرفة دا

 أنشطة االبتكار.قد تؤدي إلى أنواع مختلفة من 

ضعيفة، وتشير  اختراعإلى أن القيود املالية تعتبر سببا مهما لتكون حوكمة الشركة ضعيفة ما يؤدي إلى أنشطة براءات  Amore & Bennedsenيؤكد 

فيد بأن مديري النتائج إلى أن سوء الحوكمة يؤدي إلى ابتكار أقل بكثير في مجال التكنولوجيا، وتتسق هذه النتيجة مع مفهوم  "الحياة الهادئة" الذي ي

كما تتسق النتائج مع .جياالشركات ذات حوكمة سيئة يحصلون على منافعهم الخاصة بتفادي األنشطة التي تشكل تحدًيا صعبا لهم أو تعطيال منه

تكاليف مثل تفسير القيود املالية، حيث تواجه الشركات ذات اإلدارة السيئة صعوبات أكبر في زيادة رأس املال الالزم لالستثمار في مشاريع باهظة ال

 (Amore & Bennedsen, 2016)التقنيات الخضراء. إن الشركات األفضل حوكمة تؤدي إلى إبتكار أفضل.

 املحور الثالث: واقع الجزائر والدول العربية بالنسبة ملؤشر االبتكار

 نظام االبتكار الفعال وتقرير التنافسية العالمي  .1

 ترتيب دول العالم حسب مؤشر االبتكار  .أ 
إلى أن التقدم التقني هو مصدر رئيس ي لنمو اإلنتاجية، وأن نظام االبتكار الفعال هو مفتاح هذا التقدم التقني، ويشير  االقتصاديةتشير النظرية             

ها، وتشمل نظام االبتكار إلى شبكة املؤسسات والقواعد واإلجراءات التي تؤثر على الطريقة التي يكتسب بها البلد، ويخلق  وينشر املعرفة واستخدام

ي نظام االبتكار الجامعات ومراكز البحوث العامة والخاصة ومراكز الفكر السياس ي، وتشكل املنظمات غير الحكومية والحكومة أيضا جزءا املؤسسات ف

نه مما ینتج ع (،R & D)من نظام االبتكار إلى حد أنها تنتج أيضا معارف جديدة، إن نظام االبتکار الفعال هو نظام یوفر بیئة تعزز البحث والتطویر 

 (Chen & Dahlman, 2005)سلع جدیدة وعملیات جدیدة ومعرفة جدیدة، وبالتالي یعد مصدرا رئیسیا للتقدم التقني.

في املائة من براءات االختراع وإنتاج األوراق العلمية والتقنية معتمدة  70تنتج أغلبية املعارف التقنية في البلدان املتقدمة: أكثر من وفي الوقت الراهن، 

 للباحثين في البلدان الصناعية.
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 (2018-2017: ترتيب دول العالم  حسب عنصر االبتكار تبعا لتقرير التنافسية العالمي )(1)الجدول 

 

 

 

 
 

، الصادر عن املنتدى  (forum, 2017)(2018-2017، وحسب تقرير التنافسية العالمي)01نالحظ من خالل الجدول رقم: 

تليها كل من الواليات املتحدة األمريكية،  اإلقتصادي العالمي، حصول سويسرا على املرتبة األولى فيما يخص عنصر االبتكار

لعنصر االبتكار كركيزة أساسية لدعم إسرائيل، فنلندا وأملانيا على الترتيب، ما يوحي باإلهتمام الكبير التي توليه هذه الدول 

و هي األولى على مستوى الدول العربية، تتبعها اإلمارات العربية  21وتحقيق النمو اإلقتصادي، في حين تحصلت قطر على املرتبة : 

شمال إفريقيا  دولة على مستوى العالم، أما دول  137عامليا، وهي مراتب جيدة نوعا ما بالنسبة لترتيب  25املتحدة في املرتبة 

، ما يفسر 109عامليا ومصر:  104، أما الجزائر فقد تحصلت على املرتبة 99، تليها تونس في املرتبة 94فتقدمتها املغرب باملرتبة 

 التأخر امللحوظ في مجال اإلبداع واالبتكار، وكانت املراتب األخيرة من نصيب كل من موريتانيا ودولة هايتي.
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 ترتيب الدول العربية حسب مؤشر االبتكار  .ب 

 : ترتيب الدول العربية حسب مؤشر االبتكار ومؤشراته الفرعية(2)الجدول 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2018-2017) : من إعداد الباحثين باإلعتماد على بيانات تقرير التنافسية العالمياملصدر

-2017حسب تقرير التنافسية العالمي ) ،مؤشر االبتكار  عاملًيا في 104)قبل األخير( عربًيا، بحلولها في املركز رقم  11رقم   حصلت الجزائر على املركز

دولة عربية، وتصدرت سويسرا املؤشر، فيما تّصدرت  13دولة، بينهم  137ويتضمن املؤشر ترتيب  العالمي، االقتصادي( الصادر عن املنتدى 2018

 .عامليا 21قطر  الدول العربية التي تضمنها املؤشر بحلولها في املركز 

جودة -2القدرة على االبتكار،  -1سة، وهي: واعتمد املؤشر في معايير تصنيفه على سبعة مؤشرات فرعية لقياس مستوى االبتكار لدى الدولة محل الدرا

إمتالك الحكومة ملنتجات -5صناعة، في مجال البحث والتطوير ،-تعاون جامعات-4إنفاق الشركة على البحث والتطوير،  -3مؤسسات البحث العلمي، 

 .االختراعطلبات براءات -7توافر العلماء واملهندسين ، -6التكنولوجيا املتقدمة، 
 املركب للبحت والتطوير واالبتكاراملؤشر  .2

ن  يضم أسلوب  أو إنتاجية، عملية أو منتج، تطوير تتحدد في أن مخرجات االبتكار باعتبار وغير التكنولوجي، التكنولوجي االبتكارين املخرجات مكو 

 (2016مؤشراملعرفةالعربي، )تنظيمية. عملية أو تسويقي،

 في مؤشر البحت والتطوير واالبتكار نتائج الدول العربية .أ 

اإلمارات ( دول  7 سوى  لم تحصل دولة 22 بين إذ من القطاع، هذا في العربي األداء محدودية والتطوير واالبتكار البحث ملؤشر العامة الدرجاُت  كشفت

 وتفاوتت 68.53 اإلمارات دولة في سجلت التي الدرجات أعلى  تتجاوز  ولم فوق، فما املتوسط على )ولبنان والبحرين والكويت وتونس والسعودية وقطر

 في األوضاع التنموية أهمية التوزيع هذا ويظهر (1الشكل(والعراق  القمر وجزر  ليبيا في أداء أضعف كان املتوسط، حيث عن بعدها درجة في الدول  باقي

 السياس ي واالجتماعي، وتشهد باالستقرار خليجية، من دول  أغلبها في املكونة األولى، املجموعة تتميز واالبتكار، إذ والتطوير البحث حركة ازدهار

 .نزاعات حالة في وأخرى  التي تضم دول ضعيفة النمو، األخيرة املجموعة على عكس اقتصادي ملحوظة، نمو مستويات

 

 

 

https://www.globalinnovationindex.org/
https://www.globalinnovationindex.org/
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 نتائج الدول العربية في مؤشر البحث والتطوير واالبتكار (:1)الشكل

  
دبي، اإلمارات العربية   اإلنمائي املتحدة األمم برنامج /العربية للدول  اإلقليمي واملكتب مكتوم آل راشد بن محمد مؤسسة، 2016: تقرير املعرفة العربي املصدر

 املتحدة.

 نتائج الدول العربية في املحاور الرئيسية ملؤشر البحث والتطوير واالبتكار .ب 

 13في التحتية والبنية التمكينية البيئة محور  تقدم في وجود يتبين واالبتكار، والتطوير البحث الرئيسية ملؤشر املحاور   بحَسب التفصيلية النتائج تأمل في

بدرجات  البحث والتطوير ومحور  ، 72.28 و 14.28بين  تراَوحت بدرجات االبتكار محور  ذلك َيلي 71.16 و 19.76 بين الدرجات تراوحت حيث دولة،

 الدول  ولكونها لديها، املسجلة الدرجات من حيث باالهتمام جديرة تجارب ثالث والسعودية اإلمارات وقطر اعتبار يمكن و . 64.49 و 14.25 بين تراوحت

 واألردن وتونس والبحرين لبنان - دول 5 حافظت ذلك، جانب   إلى .الثالثة الرئيسية   في املحاور  املتوسط فوق  مراكزها على حافظت التي الثالث الوحيدة

التحتية في حين تبقى الجزائر في املراكز دون املتوسط  والبنية التمكينية باالبتكار، وبالبيئة املتعلقين املحورين في املتوسط فوق  على مراكزها – واملغرب

 فيما يخص محوري االبتكار والبحت والتطوير و املركز املتوسط فيما يخص البيئة التمكينية والبنية التحتية. 

 : نتائج الدول العربية في املحاور الرئيسية ملؤشر البحث والتطوير واالبتكار(2)الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلنمائي املتحدة األمم برنامج /العربية للدول  اإلقليمي واملكتب مكتوم آل راشد بن محمد مؤسسة، 2016: تقرير املعرفة العربي املصدر

 دبي، اإلمارات العربية املتحدة. 

 الجزائر والدول العربية حسب مؤشر االبتكار العالمي .3
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، والذي اشترك في إعداده كل من املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(، وجامعة كورنيل، (Index, 2017) 2017 224مؤشر االبتكار العالمي أظهر    

نجاح بعض الدول العربية في تحسين ترتيبها في املؤشر الجديد عن العام السابق، ومن هذه الدول اإلمارات  واملعهد األوروبي إلدارة األعمال )اإلنسياد(ــ 

والبحرين وتونس ومصر والجزائر واليمن. كما أظهر استمرار الفجوة في القدرة االبتكارية بين البلدان املتقدمة والنامية، ومعدالت   والكويت قطر و 

ألخير( عربيا، )قبل ا 12رقم   في املركز  حيث حلت الجزائر النمو االستثنائية ألنشطة البحث والتطوير على مستوى الحكومات والشركات على السواء.

دولة عربية، وتصدرت سويسرا املؤشر، فيما تصدرت اإلمارات الدول  13دولة، بينهم  127ويتضمن املؤشر ترتيب  عامليا، 108بحلولها في املركز رقم 

 .عامليا 35العربية التي تضمنها املؤشر بحلولها في املركز 

لقياس مستوى االبتكار لدى الدولة محل الدراسة، املعيار األول يتمثل في مدخالت االبتكار، واعتمد املؤشر في معايير تصنيفه على جانبين أساسيين 

كار، ويضم: ويضم: املؤسسات ورأس املال البشري والبحوث والبنية التحتية وتطور السوق وتطور األعمال. فيما يتمثل املعيار الثاني في مخرجات االبت

  (2017األلفي، )خرجات اإلبداعية.املخرجات التكنولوجية واملعرفية وامل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .2017املصدر: تقرير مؤشر االبتكار العالمي                        
 .تبين من املؤشر تقهقر بعض الدول العربية وهي السعودية وعمان ولبنان واألردن، بينما نجح املغرب في الحفاظ على تصنيفه كما

بهذا ( عامليا، واملرتبة الثالثة في املنطقة شمال افريقيا وغرب آسيا، 35اإلمارات العربية املتحدة في الحصول على املرتبة األولى عربيا و)املرتبة  نجحت

 .41املرتبة  2016مراتب عن العام املاض ي، حيث احتلت في العام  6تكون اإلمارات قد تقدمت 

 .عامليا 50التي تقدمت مركز واحدا عن العام املاض ي عربيا وعامليا، إذ كانت في املرتبة الثالثة عربًيا وال 49وجاءت قطر في املركز 

بعد أن كانت تحتل املرتبة الثانية عربيا في العام املاض ي، كما أنها  ،، إذ جاءت في املرتبة الثالثة عربياالسعودية خطوة عربيا وتراجعت اململكة العربية

 .2016في  49عامليا بعد أن كانت في املركز  55مراتب لتحتل املركز الـ 6تراجعت عامليا بـ 

                                                             

تقرير  ، هو2007دولة من دول العالم. ُينشر سنويا منذ عام  127، والذي يوضح حالة االبتكار في العالم، حيث يقيسها على 2017لعام  ملؤشر االبتكار العالمي التقرير السنوي  224

التقرير  .)الويبو(، وهي إحدى وكاالت األمم املتحدة املتخصصةواملنظمة العاملية للملكية الفكرية،املعهد األوروبي إلدارة األعمال )اإلنسياد(، و جامعة كورنيل يشارك في نشره كل من

ة الية في الطلب العالمي، وزيادة املنافسالعاشر للمؤشر لهذه السنة يركز على االبتكار في النظم الغذائية، والزراعية؛ يؤكد على أن قطاع الزراعة والغذاء، سيواجهون مستويات ع

التابعة  (&Strategy) لهندي، وشركةعلى املوارد الطبيعية املحدودة، خاصة في ظل تغير املناخ ، وتستفيد الدراسة هذا العام من خبرات شركاء املعرفة؛ وهم اتحاد الصناعة ا

، إضافة إلى مجلس استشاري (Sebrae) الصغرى والصغيرة البرازيلية، ودائرة دعم الشركات (CNI) ، واالتحاد الوطني البرازيلي للصناعة(PWC) ملجموعة برايس ووترهاوس كوبرز 

زدهار في امليدان ويهدف تقرير املؤشر باألساس إلى ترتيب القدرات االبتكارية القتصادات العالم ونتائجها، ويقر التقرير بدور االبتكار كمحرك للنمو واال .مكون من خبراء دوليين

مثل منظور أفقي واسع في مجال االبتكار على االقتصادات املتقدمة والناشئة، وعليه فهو يدرج مؤشرات تتجاوز القياسات التقليدية لالبتكار، االقتصادي، وبالحاجة إلى تطبيق 

 .مستوى البحث والتطوير

 

https://www.globalinnovationindex.org/
https://www.globalinnovationindex.org/
https://www.cornell.edu/
https://www.cornell.edu/
https://www.insead.edu/
https://www.wipo.int/portal/en/index.html
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مركزا في التصنيف العالمي بعد أن كانت في  11ني تقدمها بخطوة واحدة عربيا، وعامليا، ما يع 56أما الكويت فقد جاءت في املرتبة الرابعة عربيا، واملركز 

 .2016عامليا في  67املركز 

بعد  66في الترتيب العالمي حيث جاءت في املركز   ، غير أنها تقدمت 2016وتراجعت البحرين للمركز الخامس عربيا بعد أن كانت تحتل املركز الرابع في 

 .عامليا 57أن كانت في املركز 

العالمي حيث ونجحت اململكة املغربية في تحسين وضعها عربيا إذ تقدمت إلى املرتبة السادسة، بعد أن كانت في املرتبة السابعة، وحافظت على ترتيبها 

 .عامليا 72ظلت في املرتبة 

عامليا ما يعني تقدمها ثالثة 74املاض ي ، و جاءت في املرتبة وتقدمت تونس في التصنيف العربي للمركز السابع بعد أن كانت في املركز التاسع في العام  

 .2016مراكز عن عام 

في مؤشر  ووفق التقرير شغلت عمان املركز الثامن في القائمة العربية محافظة على مكانها، غير أنها تراجعت أربعة مراتب عن العام املاض ي إذ حلت

 .العام املاض يفي  73عامليا، بعد أن كانت  77 في املرتبة  2017

خطوة في التصنيف  11مراتب عربيا، إذ كانت في املرتبة السادسة، وتقهقرت أيضا بـ  3أما في املركز التاسع عربيا فقد حلت لبنان، ما يعني تقهقرها 

 .2016في تصنيف  70؛ بعد أن كانت في املرتبة 81العالمي إذا جاءت في املرتبة 

، بعد أن كانت في املرتبة  83حافظت على املرتبة العاشرة عربيا، بينما تقهقرت عامليا مرتبة واحدة إذ احتلت املرتبة  أما اململكة األردنية الهاشمية فقد

 .م2016في  82

اءت في و جاءت مصر في املركز الحادي عشر عربًيا وهو نفس مركزها في العام الفائت، بينما تقدمت مرتبتين في املؤشر العالمي هذا العام، حيث ج

 .في العام املاض ي 107؛ بعد أن كانت في املرتبة  105 املرتبة 

 108مراتب ؛ حيث جاءت في املرتبة  5عربًيا ، غير أنها نجحت في تحسين وضعها في املؤشر العالمي ب 12وهو نفس حال الجزائر التي حافظت على املركز 

 .113عاملًيا بعد أن كانت في املرتبة 

، ونجحت في التقدم خطوة واحدة في التصنيف العالمي إذ  127ركز األخير عربًيا، وهو نفس مركزها في العام املاض ي، اليمن وأخيرا، جاءت اليمن في امل

 .في العام املنصرم 128؛ بعد أن كانت في املرتبة  127جاءت في املرتبة 

  وحوكمة الشركات 225إستطالع دلويت  .4
 الشركات % من96االبتكار أولوية استراتيجية بالنسبة إلى 

 أكد السيد: رامي وديع ،شريك في إدارة خدمات املخاطر في ديلويت ورئيس مركز ديلويت لحوكمة الشركات في منطقة الشرق األوسط، وذلك وفقا

الجمعية الستطالع أجرته ديلويت تحت عنوان استكشاف املخاطر االستراتيجية. هذا املؤشر باإلضافة إلى غيره من املؤشرات في عرض نظمته 

ل األعلى قيمة االقتصادية الكويتية تناول "االبتكار في حوكمة الشركات " أن الشركات تعتبر رأس املال البشري والسمعة وقاعدة العمالء وتعد من األصو 

  .وكيفية مساهمة الحوكمة املتطورة ومسؤولية التدقيق الداخلي في النمو واالبتكار داخل الشركات واملؤسسات استراتيجيا.

 :في إدارة املؤسسات كما يلي استطالع ديلويت حول أهمية االبتكار وقد كانت النتائج الرئيسية التي توصل إليها

 96% ضمن األولويات االستراتيجية الخمس األولى للشركة، في حين واحدة من كل خمس  من املشاركين في االستطالع يصنفون االبتكار

 .شركات تصنف االبتكار كأولوية قصوى 

 ثلثي املشاركين في االستطالع يستخدمون االبتكار كوسيلة لتحقيق النمو وامليزة التنافسية. 

 البتكارأكثر من نصف املشاركين في االستطالع لديهم استراتيجية واضحة خاصة با. 

  من املشاركين في االستطالع لديهم خطة عمل واضحة لتنفيذ استراتيجية االبتكار الخاصة بهم40أكثر من %. 

                                                             
خاصة محدودة ويتمتع كل من شركاتها األعضاء  للداللة على واحدة أو أكثر من أعضاء ديلويت توش توهماتسو املحدودة، وهي شركة بريطانية" ديلويت"يستخدم اسم  225

خدمات تدقيق الحسابات والضرائب واإلستشارات اإلدارية واملشورة املالية إلى عمالء من القطاعين العام والخاص في مجموعة تقّدم ديلويت . بشخصية قانونية مستقلة خاصة بها

املستوى  دولة، تضع ديلويت في خدمة عمالئها مجموعة من كفاءات ذات 150من الشركات األعضاء في أكثر من وبفضل شبكة عاملية مترابطة . واسعة من املجاالت اإلقتصادية

وهي أول شركة خدمات مهنية " ديلويت توش توهماتسو املحدودة"هي عضو في ( الشرق األوسط)ديلويت إند توش  .العالمي وخبرة محلية عميقة لتساعدهم على النجاح أينما عملوا

الشركات املهنية الرائدة التي تقوم بخدمات تدقيق الحسابات  من ديلويت. سنة في املنطقة 85تأسست في منطقة الشرق األوسط ويمتد وجودها بشكل مستمر منذ أكثر من 

 في  26ظف يعملون من خالل شريك ومدير ومو  2,400والضرائب واإلستشارات اإلدارية واملشورة املالية بواسطة أكثر من 
ً
  15مكتبا

ً
الشرق )وقد اختيرت ديلويت اند توش . بلدا

على التوالي على املستوى األول لالستشارات الضريبية في منطقة دول  2011و  2010ويت العاملية، و حازت للعامين كأفضل رب عمل من قبل شركة هي 2009في ( األوسط

مين في دول مج 2010، كما نالت جائزة أفضل شركة استشارية للعام (ITR) "انترناشونال تاكس ريفيو" التعاون الخليجي حسب تصنيف مجلة مجلس
ّ
لس خالل املنتدى السنوي للمنظ

 .التعاون الخليجي

http://www2.deloitte.com/lu/en/pages/about-deloitte/articles/innovation-survey-2015.html
http://www2.deloitte.com/lu/en/pages/about-deloitte/articles/innovation-survey-2015.html
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إلى عدم  وتمثلت العقبات الرئيسية العتماد االبتكار في صعوبة تخصيص الوقت واملوارد الضرورية للقيام باألعمال الالزمة لهذا النشاط، باإلضافة

نتائج التي ستظهر وفقا لذلك. وذكر وديع ان النتائج أظهرت أن الشركات تدرك األهمية االستراتيجية لالبتكار، على الرغم من أنه ال وضوح املردود وال

كات يزال هناك حاجة إلى تحديد بعض الطرق للوصول إلى منهج مناسب لتطبيق مثل هذا النوع من االبتكار بحيث يتم التماس القيمة منه. إن الشر 

شركات اليوم مناخا تطغو فيه املخاطر االستراتيجية بشكل واضح، سواء تلك التي تؤثر أو تنتج عن قرارات استراتيجية لألعمال. وهذا يعني أن ال تواجه

 .التي تتأخر في منحنى االبتكار قد تقع بشكل سريع كفريسة ليعتبر نقيض االبتكار وهو االضطراب والتعطيل

كيز مجالس اإلدارة اليوم على طرح األسئلة التي هي في صلب سياسة االبتكار. ومن هذه األسئلة: ما الذي سيهم عمالءنا حيث تم التأكيد على وجوب تر  

سنوات؟، وهل تستثمر الشركات اليوم بهدف تلبية توقعات العمالء املستقبلية؟، وكيف تدير الشركة عملية االبتكار؟ كذلك، على  5أو  3أكثر بعد 

 عن االبتكار، ملراجعة ومناقشة استراتيجية االبتكار التي تضعها الشركة ومخاطر االبتكار بشكل دائم. كما على االدارة الشركات أن تعين 
ً
 مسؤوال

ً
مديرا

 (eyeofriyadh, 2016)إجراء عمليات تدقيق خاصة باالبتكار وتقديم تقرير دوري فيما يختص بأداء االبتكار.

 الخاتمة
 ري وتبنييتضح لنا من خالل دراستنا أن التحدي الحقيقي ألعضاء مجالس اإلدارات وحوكمة الشركات هو تحقيق التوازن بين االستثمار في الكادر البش

التغيرات. التقنيات املتقدمة، حيت املؤسسات بحاجة إلى االستثمار في األصول البشرية وتبني سياسات االبتكار والتطور والتغيير، خاصة في ظل هذه 

ري لتعزيز اإلبداع أن االبتكار هو محرك النمو االقتصادي في اقتصاد عالمي يزداد اعتمادا على املعرفة، ولكن املزيد من االستثمار في االبتكار ضرو و 

 البشري واإلنتاج االقتصادي.

املستويات  ملنافسة يؤهلها الذي املأمول  دون املستوى  يزال ال واالبتكار والتطوير البحث مجال العربية في الدول  أن أداء إلى النتائج كلها هذه تشير

 ويفرض هذا املتقدمة. بالدول  مقارنة الباحثين، في أعداد نقص من وتشكو والتطوير، البحث على املناطق انفاقا أقل من املنطقة العربية حيث العاملية،

والتطوير  البحث   بمنظومة لالرتقاء البشرية الضرورية  القدرات وتعزيز الالزم، املادي الدعم   الجهود لتوفير من مزيد بذل العربية الدول  األمر على

 دول  في خصوصا في املنطقة، تتحقق بدأت التي النجاحات يخفي العربي يجب أال املستوى  ىعل العام املستوى  ضعف لكن .مرتكزاتها بمختلف واالبتكار

 دول  مجموعة عند دون الوقوف العربي األداء عن الحديث يمكن ال في املقابل .عامليا األولى املراتب على الدول  بقية مع تتنافس اآلن التي العربي الخليٍج 

 االبتكارية، اإلنتاج البحثي والقدرات   حجم في قطعا تؤثر صعبة، أمنية واجتماعية، وأوضاعا واقتصادية سياسية مشاكل الوقت الراهن في تعيش عربية

 .األخرى  القطاعات الحال أيضا في هو مثلما

عن مفهوم ودور عملية االبتكار رغم كل إيجابياته ومزاياه، نظرا لسوء التسيير والتخطيط، وإهمال  االهتمامالجزائر مازالت بعيدة  حيث اتضح لنا بأن

أهمية قيام ولذلك توص ي الدراسة بضرورة تحسين سياسات حوكمة الشركات، و  دور الحوكمة وآلياتها في دعم وتفعيل االبتكار في نظامها املؤسساتي.

بتكار ووضعه على قائمة األولويات، تخصيص جزء من أرباحها لدعم عملية االبتكار وأن ال تنحصر اهتمامات مجلس إدارة الشركات بالتركيز على اال 

بل ورصد املجلس باإلدارة املالية والتشغيلية فحسب، ألن الشركات التي ال تتقن االبتكار لن تستطيع االستمرار وهو عامل رئيس ي الستشراق املستق

 ا وتعزيز استدامة أعمال الشركات وبالتالي خلق وتحقيق التميز.املتغيرات املقبلة ومواكبته

 :املراجع
: املراجع العريبة:

ً
 أوال

(. دور تكنولوجيا املعلومات و االتصال في تطوير مخرجات االبتكار )دراسة مقارنة بين الجزائر و تونس(. 2017البشير، ع. ا.، & بوجحيش، خ. ) .1

 . 176-159(، 17)مجلة إقتصاديات شمال إفريقيا

-from https://www.sasapost.com/algerie-in؟، 2017(. أين يقع ترتيب الجزائر في أبرز املؤشرات العاملية لعام 2017األلفي، ع. م. ) .2

global-indexes-2017/ 
 الضوء على تحديات الحوكمة املؤسسية، 2018الوطن، ي. ) .3

ً
 from(. "حوكمة" يستضيف مؤتمره السنوي مسلطا

http://alwatannewspaper.ae/?p=32794 
، 2018باغ، ب. ) .4

ً
 وعامليا

ً
-from https://www.albayan.ae/economy/local-market/2018-05(. اإلمارات تتمتع بأفضلية تنافسية إقليميا

01-1.3252678 
مقدمة في ملتقى "الحوكمة واإلصالح املالي واإلداري في ، ورقة عمل (. الحوكمة واإلصالح املالي واإلداري مع عرض التجربة املصرية. 2007رزق، ع. ) .5

 . املؤسسات الحكومية"، القاهرة، منشورات املنظمة العربية للتنمية

(، 42)مجلة العلوم اإلنسانية، الجزائر، أ(. اإلبداع واالبتكار في املؤسسات االقتصادية واقع و تحديات املؤسسات الجزائرية. 2014سايبي، ص. ) .6

305-323 . 



 وآخرون صحراوي جليلة  .....                                                                                                                       واالبتكارحوكمة الشركات ودورها يف تعزيز اإلبداع  

Global Journal of Economics and Business– Vol. 5, No. 3, 2018 
493 

 

مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم واملكتب اإلقليمي للدول العربية/ برنامج األمم . 2016(. مؤشر املعرفة العربي 2016مؤشراملعرفةالعربي. ) .7

 .182، املتحدة اإلنمائي، دبي، اإلمارات العربية املتحدة

: املراجع االجنبية:
ً
 ثانيا

[1] Alain, j., & Christaine, L. , Développement durable vers une nouvelle gouvernance des entreprises. 

Afnor, France,(2003)  

[2] Amore, M. D., & Bennedsen, M., Corporate governance and green innovation,  Journal of Environmental 

Economics and Management, 75 (2016), 54-72,  https://doi.org/10.1016/j.jeem.2015.11.003 

[3] Chen, D. H., & Dahlman, C. J., The knowledge economy, the KAM methodology and World Bank 

operations, (2005) 

[4] eyeofriyadh. (2016 % من الشركات، 96(. استطالع ديلويت: االبتكار أولوية استراتيجية بالنسبة إلى  from 
https://www.eyeofriyadh.com/ar/news/details/deloitte-survey-innovation-among-top-5-priorities-for-96-

of-companies 

[5] forum, w. e., The Global Competitiveness Report 2017–2018,world economic forum, 
Geneva,Switzerland, (2017), p. 393 

[6] Index, G. I., Innovation feeding the world. INCEAD.(2017).p.463, Access mode: https://www. 

globalinnovationindex. org . 

[7] Jensen, M. C., & Meckling, W. H., Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership 
structure, Journal of Financial Economics, 3(4)(1976), 305-360, https://doi.org/10.2139/ssrn.94043  

[8] Kayalvizhi, P. N., & Thenmozhi, M. (2018). Does quality of innovation, culture and governance drive 

FDI?: Evidence from emerging markets, Emerging Markets Review,34(2018), 175-191, 
https://doi.org/10.1016/j.ememar.2017.11.007  

[9] Miozzo, M., & Dewick, P., Building competitive advantage: innovation and corporate governance in 

European construction, Research Policy, 31(6)(2002),989-1008,https://doi.org/10.1016/s0048-

7333(01)00173-1 

[10] O'Sullivan, M., The innovative enterprise and corporate governance, Cambridge Journal of Economics, 

24(4)(2000), 393-416, https://doi.org/10.1093/cje/24.4.393 

[11] Shleifer, A., & Vishny, R. W., A survey of corporate governance, The journal of finance, 52(2)(1997), 

737-783  

[12] Tylecote, A & ،.Ramirez, P. , Corporate governance and innovation: The UK compared with the US and 
‘insider’ economies, Research Policy, 35(1)(2006), 160-180, https://doi.org/10.1016/j.respol.2005.09.004 

[13] Visintin, F., Ozgen, B., Tylecote, A., & Handscombe, R., Italian success and British survival: case 

studies of corporate governance and innovation in a mature industry. Technovation, 25(6)(2005), 621-
629, https://doi.org/10.1016/j.technovation.2003.10.007  

[14] Yang, D., Jiao, H., & Buckland, R., The determinants of financial fraud in Chinese firms: Does corporate 

governance as an institutional innovation matter?, Technological Forecasting and Social Change, 

125(2017), 309-320, https://doi.org/10.1016/j.techfore.2017.06.035 

 

 

http://www.eyeofriyadh.com/ar/news/details/deloitte-survey-innovation-among-top-5-priorities-for-96-of-companies
http://www.eyeofriyadh.com/ar/news/details/deloitte-survey-innovation-among-top-5-priorities-for-96-of-companies


 وآخرون صحراوي جليلة  .....                                                                                                                       واالبتكارحوكمة الشركات ودورها يف تعزيز اإلبداع  

Global Journal of Economics and Business– Vol. 5, No. 3, 2018 
494 

 

 

 

Global Journal of Economics and Business 

Vol. 5, No. 3, 2018, P. 482- 496                                             Refaad for Studies and Research 
e-ISSN 2519-9293 , p-ISSN 2519-9285                                                      www.refaad.com 

 

 

Corporate Governance and its Role in Promoting Creativity and Innovation  

-A Comparative Study between Algeria and Some Arab Countries-
226

 

Sahraoui Djalila, L. DJEDIDENE, and Touta Nawel 
  

1,2,3
 Institute of Economic Sciences- Commercial and Management Sciences- University Center Belhadj 

Bouchaib- Ain Temucant- Algeria 
1
 sahraouidjalila@gmail.com, 

2 
djelehcen2014@gmail.com, 

3
 touta-nawel@hotmail.fr 

 

Abstract: The objective of this study is to provide an overview of the importance of corporate 

governance in promoting and activating creativity and innovation, as the main driver for growth and long 
term, and the importance of the study is also reflected in how to develop a systematic methodology to enable 

companies to adopt innovation by highlighting the role of governance in empowering the institutional system 

that supports innovation and development, in order to create excellence and ensure continuity and survival. 

We present in our study the latest statistics of the Global Innovation Index, and its sub-indicators: 1- Capacity 
for innovation, 2. Quality of the scientific research institutions, 3. Company spending on R&D, 4. The 

University-industry collaboration in R&D, 5. Gov't procurement of advanced technology products, 6. 

availability of scientists and engineers, 7. patent applications, according to the global competitiveness report 
(2017-2018) issued by the World Economic Forum, in which we determine the ranking of the first and leading 

countries of the list of indicators of innovation and its sub-indicators, as well as the ranking of Algeria 

globally and comparing them to some Arab countries: Qatar, United Arab Emirates, Saudi Arabia, Bahrain, 
Morocco , Tunisia and Egypt. We also present the main findings of Deloitte's survey (Deloitte Center for 

Corporate Governance in the Middle East-2016) about the importance of the role of innovation in enterprise 

management, and how enhanced governance systems can contribute to innovation and growth in the 

enterprise. 
 We used the descriptive statistical method, as well as the analytical method, by collecting the most important 

data related to the subject of the study and analyzing it, according to a series of reports, as well as a series of 

academic studies that dealt with this subject. 
The study found that the concept of creativity and innovation has become one of the most important criteria 

that determine the degree of excellence of institutions, but more than that is a determinant of its continuity and 

survival, in light of what distinguishes the business environment today from rapid change and the intensity of 
competition، and how advanced governance contributes to growth and innovation within companies and 

institutions. We are also aware of the ranking of Algeria in terms of the innovation index, ranking 104th in the 

world (out of 137 countries) behind the rest of the Arab countries: Qatar ranked 21st in the world and the first 

Arab, the United Arab Emirates ranked 25th in the world and the second in the Arab world, Saudi Arabia 
ranks 40th in the world, the third Arab, Bahrain ranks 45th in the world, as for North African countries, 

Morocco ranked 94th in the world, Tunisia in 99th place, and finally Egypt ranked 109th. Where it is clear to 

us that Algeria is still very interested in the concept and role of the innovation process, despite all its positives 
and advantages, due to poor management and planning, and neglecting the role of governance and its 

mechanisms in supporting and activating innovation in its institutional system. It is also clear to us, according 

to Deloitte's survey, that companies recognize the strategic importance of innovation, even though they now 

face a climate in which strategic risks are evident and companies that lag in the innovation curve may quickly 
fall prey to what is known as the antithesis of innovation: disruption and underdevelopment. 
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The study therefore recommends the need to improve corporate governance policies and the importance of the 

Board of Directors to focus on innovation and prioritize it, allocation of part of its profits to support the 
innovation process, and not only the Board's interest in financial and operational management, because 

companies that do not master innovation will not be able to continue and is a key factor for orienting the 

future, monitoring and coping with future variables and enhancing the sustainability of businesses and thus 
creating and achieving excellence. 

Keywords: Corporate Governance, Innovation, Excellence, Algeria.  

JEL Classification: G34, O31. 
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Abstract: In this article, we present an approach to evaluate a Mudaraba project financed by the Islamic 

bank, taking into account macroeconomic indicators for the estimation of performance and risk. For 

conventional banks, interest rate credit is the main source of income. On the other hand, for Islamic banks, the 

interest rate is prohibited by Islamic religion, and so they derive directly their profitability from the return of 

investment projects based on the Mudaraba. 
The goal is to develop a model based on the algorithms of the data mining to evaluate a Mudaraba 

investment project. This mathematics model, which is being developed based on previous data from similar 

projects, is composed of several key elements, including the performance of the project and the 

macroeconomic factors.  
To assess the performance risk of the Mudaraba project, all these elements are being inserted using data 

mining techniques and algorithms, which initially allow the use of non-supervised classification methods to 

group these projects according to common factors (which allow them to be successful or not); then in a second 
phase using predictive techniques to build a predictive model for the risk of return. The model allows 

evaluating the project financed by the Islamic bank and represents an important means that will help the 

managers to make decisions on its realization or rejection. It is a tool to classify projects that should be 
financed according to priorities governed by the volume of gains and losses represented by the performance 

indicator. 

Keywords : Profitability, risk, data mining,  Mudaraba , macroeconomic factors, classification methods, 

predictive techniques. 

 

Introduction: 

With the advent of globalization and its economic environment of opening up trade, markets 

have become bound and interdependent between them and macroeconomic factors have a strong 

influence on the performance of activities in different sectors. In this context, classical finance is 

obviously impacted and requires a framing of certain financial institutions such as the central bank. 

The same goes for Islamic banks which have even more limitations and stricter rules (to be in 
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agreement with Islamic religion) which makes them vulnerable to different risks of liquidity and 

operational efficiency 

In addition, the promotion of youth entrepreneurship to improve the economic level of a country is a 

major development lever for governments in order to foster the development of the business climate 

and the employment market, which will help to reduce the unemployment rate, especially that of 

graduates, still very high. Thus, there is a fair share of the risk between the various stakeholders of 

the commercial activity through the principle of sharing profits or losses. Therefore, an 

accompaniment of the Islamic bank and its implication are more present in a constructive partnership 

to promote the success of the investment project. Where the interest of this article, which present an 

approach to evaluate a Mudaraba project financed by the Islamic bank, taking into account the 

macroeconomic indicators for the estimation of the risk of performance of a project. 

The expected goal is the correct distribution of risks and the exclusion of interest rate as the main 

constituent to assess the performance and the risk incurred in a Mudaraba project financed by the 

Islamic bank response to certain recommendations of the Islamic Mujamaa al Fikh. Nowadays the 

most used tool not Islamic bank to lend funds to their customers is Mudaraba. It is also a means that 

contributes to the proliferation of financing of important projects that can be a real engine of 

economic development. It is a funding formula that is encouraging for the practical entrepreneurs for 

the banks but may present different risks to the bank and to the customer as well. When the Islamic 

bank funds a Mudaraba project, its goal is to generate a future profitability. The investment is 

financially translated into capital investment in order to purchase the means necessary to carry out 

activities for the development and the acquisition of operating resources for a return and financial 

performance. 

In this research we first study the possibility of correlation between one of the macroeconomic 

indicators and the performance of the product Mudaraba.  

In a second part, we will be interested in the use of K-Means for classification and grouping of the 

macroeconomic factors close to them to assemble them in clusters to check the economic climate and 

see if it is conducive to the investment.  

In a third phase, the macroeconomic factors that have a direct impact on the performance of the 

Mudaraba investment project will be sought through logistical regression. At the end of this research 

we will go out with a model that will describe the performance behavior of the product Mudaraba 

with characteristic benchmarks that inform the investor on the dimension of the risk in this case for 

support for the upstream decision based on a concrete simulation of the macroeconomic environment 

of the investment.  

1. Mudaraba product 
 

1.1 Définition and concept 

Mudaraba is an Islamic financial product that is represented by a partnership agreement 

between the Islamic bank and the entrepreneur.  

In this agreement, the Islamic bank plays the role of the investor who finances the project in its 

integrity and the entrepreneur is responsible for its management. The pact may stipulate conditions 

and restrictions in the activity of the entrepreneur, the place and the time.  

The Mudaraba contract also illustrates the division of the remuneration set at the beginning for 

the sharing of profits. In the event of a loss the entrepreneur loses only his work and his time devoted 

to the activity of the project, the bank in no case can claim the funds invested beforehand.  

On the other hand the bank has the right to control the operations of the activity at all times and to do 

even a follow-up of the project since its launch.  
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1.2 escriptive scheme Mudaraba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig(1) : Scheme Mudaraba 

2. Performance of the investment Mudaraba: 

In a Mudaraba contract, Islamic banks do not act as mere lending agencies, but are rather 

actively involved in the operation of commercial activity by exercising the direct ownership of 

tangible assets and investment operations. But since the commercial operations for the Mudaraba 

project are based on the principle of the prohibition of interest rate and the secondary market of debt, 

the performance is perceived or calculated in a different way based solely on the income and costs of 

the Mudaraba project. 

a) Return :  

Performance is the main criterion for evaluating the project. Profitability is the return potential 

and profit that encourages investment since it is the objective and the reason for the project that also 

allows to cover the expenses and to pay the shareholders. The return is calculated based on the 

income generated by the project and the cost of the investments.  

Return = Income - Cost of Investment 

Ret. = Inc. – CI 

b) Income (Inc.) : 

Income is the financial flow (cash flow) generated by the investment project for a time interval. 

Income raises the investor's interest and encourages it to develop the idea of investment. It is also 

equivalent to a turnover achieved by the sale of a volume of products during a given period. 

Inc = PU * Qty 

c) The cost of investment: 

The total costs of the project's foundation from its initiation through its development to its self-

financing capacity are the investment costs. The calculation of the investment costs differs from one 

project to another but can be expressed by the following expression: CI= Invest. Initial + First 

Material Price + Operating Charges + Taxes 
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3. Risk of performance of the Mudaraba project: 
3.1 Risk of management and market: 

3.1.1- Risk of management: 

As in the Mudaraba contract, the Islamic bank on its side invests by supplying all of the capital, 

the entrepreneur must ensure on his side the management and supervision of the project. It is a 

contract based on the principle of profit and loss sharing:  

Profits are shared according to a pre-established ratio. The financial losses are entirely borne by the 

bank except in case of negligence, or bad execution of the contract, this principle of sharing 

generates risks related to the morality of the customers, since it is the Mudarib that is responsible for 

the management of the project and may not declare all the gains to the bank.  

As a result, the Islamic bank runs the risk of return because the bank's results derive directly 

from the profitability of the projects based on the Mudaraba, whereas for the classical banks the 

credit bearing interest is the main source of income. 

3.1.2- Market risk 

The Islamic bank is also threatened by the risk of the market rate as it tries to offer its 

applicants an interesting remuneration that follows the evolution of the market rate. While the 

changes in the latter may result in a loss due to fluctuation in daily prices.  

"Market risk is defined as the impact of market variable value changes on the value of positions 

taken by the institution. It is divided into risk of rate, exchange risk, risk of price variation (volatility) 

and liquidity risk," according to Esch L. et al.  The risk of market price fluctuations is related to 

supply and demand on the market. This risk has an impact on contracts that are already priced and 

directly affect their value as well as their financial results. 

3.2 The risk linked to macroeconomic factors : 

Islamic financing is above all a method of financing, thus vulnerable to fluctuations in 

macroeconomic factors, which exposes it to risk of liquidity and capital in particular the case of 

Mudaraba projects. The macroeconomic factors influence both the business climate and the financial 

performance.  

Among the macroeconomic factors, there are 2 important factors that have been considered in this 

study, namely inflation and economic growth:  

 Inflation: it is a indicator of decreasing the value of money that results in an increase in prices and 

that strikes the global economy of the country. Inflation may have different causes such as the 

increase in the money supply, can be caused by the rising prices of imported goods, or by the 

imbalance of supply and demand.  

 Inflation which for monetary reasons of depreciation of the currency or other can lead to the 

increase in prices and generate an increase in costs of return which is negatively reflected on the 

performance of a project  

 Economic growth:  which is the index of GDP variation from one year to the next which is 

supposed to measure the evolution of economic activity. The generation of financial flows is 

paramount for the continuation of the investment project and its evolution over time. 

The increase in activity flows is promoted with strong economic growth improving wealth and 

setting up a climate of confidence reducing uncertainty about future incomes, inciting production 

and stimulating the development of investment.  

 The growth of GDP leads to an increase in the public investment source of activities of the 

economic fabric and of a large number of companies which energizes the market and develops the 

income of the projects.  
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Finally, the risk is almost present in the determination of profitability through uncertainty as to the 

income and costs of Mudaraba products.  

The high-scale uncertainty of macroeconomic factors related to turbulence in international 

financial places (due to globalization and to the international political system) represents a risk of 

return and a risk of capital losses of investment projects in the case of Mudaraba.  

4. Datamining: 
4.1- Définition and  concept 

Data mining is a science based on the process of analyzing data using techniques of recognition 

and detection of correlation and trend of a mass of information to extract the most relevant 

information engulfed in the databases.  

Data mining uses the statistics rules with mathematical algorithms to evaluate events and analyze the 

links between the data to conclude on the trend of the data and the correlation between the 

information. Data mining uses different processes with analytical tools that allow the data to be 

searched and searched to determine the associations, relationships and to take out the real 

information so that it can be built and developed models that can describe the behavior of an activity 

or predict future risks.. 

4.2- Data mining Tasks : 

1. Supervised Auto Classification:  

 A method of examining the characteristics of a newly presented object to assign it to a class 

of a predefined set.  

 The generated model allows to predict or estimate the missing or incorrect value with the 

classification model as a reference.  

2. Unsupervised Auto Classification:  

 Method that aims to identify the sets of elements that have certain common similarities 

without basing themselves on the preset classes. 
Classification (supervised) Clustering (not supervised)  

  Number of known classes  Number of Unknown Classes  

  Used to classify future data  Used to understand and explore current data  

5. Exploitation of data mining in Islamic finance 

The use of data mining in Islamic finance can help reduce risk and help extract the 

performance data of several Mudaraba projects to be able to analyze them and infer them from high-

risk behavior and elements. Susceptive analysis can be used to make forecasts for future investment 

and to reach better conditions for the success of future Mudaraba projects with a minimum of risk. 

To do this, the datamining offers structured methodologies and tools for the exploitation of the 

information volumes in order to get out with conclusive results.  The exploitation of data to extract 

the useful information goes through varieties of functions  

1. Principle of not supervised k-Means analysis 

The k-means algorithm assigns each point in a cluster whose center (centroid) is closest. The 

center is the average of all points in the cluster, its coordinates are the arithmetic mean for each 

dimension separately from all points in the cluster that is to say each cluster is represented by its 

center of gravity. Like the other algorithms of classification not supervised, it uses a criterion of 

minimizing intra-class distances and maximizing inter-class distances, but giving a certain degree of 

belonging to each class for each observation 
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Algorithm : K-means 

 

Enter  

A set of N data, noted by x;  

Number of groups requested, noted by k;  

Exit  

A partition of K groups   1 2, ,... kC C C  

Start  

1- Random Ck  center initialization 

Repeat  

2- Assignment: generate a new partition by assigning each object to the group with the closest 

center;  mini k i k i j
j

x c si j x x       

With k   the center of the K class;  

3- Representation: Calculate the centers associated with the new partition;  

1

i k

k i
x c

x
N




   

 

Up to convergence of the algorithm to a stable partition;  

End 

 

2. Principle of analysis supervised by logistical regression: 

This analysis allows to explain a categorical variable by one or more qualitative or quantitative 

variables 

• Predict a categorical Y variable from a collection of explanatory variables X=(X1,X2,,,,Xp) 

• The Data 

Logistics Regression 

 The goal : to model𝑝(𝑥) = 𝑝(𝑌 = 1|𝑋 = 𝑥) 

 Procedure :  We modelize  Log (
𝑝(𝑥)

1−𝑝(𝑥)
) = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1 then we deduce value of  𝑝(𝑥) by :  

𝑝(𝑥) =
exp(𝛽0+𝛽1𝑥1)

1+exp (𝛽0+𝛽1𝑥1)
 

  l’expression 
𝑝(𝑥)

1−𝑝(𝑥)
 called  l’Odds,  

 That is, the chance that the event Y=1  will happen, 0 < 𝑂𝑑𝑑𝑠 < +00 

6. Empirical Study: 
Modélisation du risque du rendement par régression logistique: 

The current context of this empirical study is the development of a predictive model of the 

performance risk of a Mudaraba investment related to fluctuations in Macro-economic factors.  

At first using the methods not supervised the algorithms of the datamining will allow to group these 

projects according to common factors (success or not).  

In a second phase, the predictive techniques will help to build a predictive model for the performance 

risk.  

Before further elaborating the approach to estimating the performance risk of the project 

Mudaraba and performing a modeling. The influence or impact of macroeconomic variables should 

be seen on the success or failure of the investment.  
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For this purpose the theoretical choice of variables will be made from a study with a k-means 

which consists in grouping, in a non supervised way, a set of observations of different investments 

(successful and failed) by reporting the macroeconomic factors of the period.  

To this end, an empirical study with the k-Means method was carried out on a sample of 330 

observations of economic factors such as Inflation, GDP and money supply. . 

3. Study of the correlation between macroeconomic factors and the return Mudaraba 

The objective is to assess the relationship between macroeconomic factors and the risk of 

return Mudaraba . The following representation describes this relationship: 

Results & Interpretations : 

 

 

 

 

                          Fig (2): Clusters quality 

The model is represented and described by the chart above.  

The model reflects a good quality as the indicator comes to the green area. 

Culser 1 Cluster2 
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Taille : 72,7% Taille : 27,3% 



 Use of Data Mining for the Assessment of the Mudaraba Performance Risk…..                             K. Chelhi et al. 

Global Journal of Economics and Business– Vol. 5, No. 3, 2018 
505 

 

This table shows that: 

 Cluster 1 groups the values of inflation between 0,9 and 1,9, the GDP values between 1,0 E11 and 

1,05E11, the money supply between 8,5E11 and 1,0E12 and the yield between 250000 and 

500000 with a frequency max of 4,04E4.  

 Cluster 2 carries the value of inflation  to 3, the values of GDP <1,0E11, the monetary amount to 

8,5E11 and the return of investments does not exceed a maximum of 1,0E4  

So it can be concluded that in the case of cluster 1 with corresponding macroeconomic values there is 

no risk of return incurred for the investment Mudaraba.  

While it is the opposite for cluster 2 or investment Mudaraba can run a certain yield risk. 

4. Application of logistical regression for forecasting 

The K-Means method showed the macroeconomic factors well influence the yield of Mudaraba 

investments, but does not allow to go out with a model . Then where the need to solicit logistical 

regression in the estimation of the parameters of the model . 

Résults & Interprétations : 

The results of the predictive power of this model will be represented in the following  tables 

  

Summary of models 

Step -2log-

vraisemblance 

R-deux de Cox & 

Snell 

R-deux de 

Nagelkerke 

1 179,807a ,565 ,756 

 

Variables in the Equation 

 A E.S. Wald ddl Sig. Exp(B) IC for Exp(B) 95% 

Lower Higher 

Etape 1
a
 

Return ,000 ,000 22,074 1 ,000 1,000 1,000 1,000 

GDP$UScourants ,000 ,000 26,897 1 ,000 1,000 1,000 1,000 

Inflation 12,028 2,328 26,700 1 ,000 167410,291 1747,286 16039852,940 

Money Supply ,000 ,000 24,446 1 ,000 1,000 1,000 1,000 

Constant -90,949 16,978 28,694 1 ,000 ,000 
  

Test of Hosmer-Lemeshow 

Step Khi-Chi-deux ddl Sig. 

1 18,480 8 ,018 
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The results provided by the table above show inflation is the only factor influencing that is to say 

that every change in the value of inflation will impact the return on investment Mudaraba  

So the coefficients of the discriminating function obtained using the SPSS software are: 

 
 

90,949 12,028
1

Inflation

p x
Log x

p x

 
       

 
   90,949 12,028

90,949 12,028 / 1 exp

infp 1 exp
XInflation

InflationX

lationy X x
  

   
   

 

Model Validation :  

a) Table of classification   

The classification results are presented in the following  table 

 

Classification table
a 

 Observations Forecast 

 INVES Percentage correct 

 0 1 

Step 1 
INVES 

0 165 15 91,7 

1 28 122 81,3 

Percentage global   87,0 

a. Value of césure est ,500 

 

This table allows us to see that the logistical regression has a good ranking 

rate (TBC) is 87% so the value of the error in the order of 0.13 %. At this 

stage of analysis, we can conclude that our model is correct. 

b) Curve ROC (Receiving Operating Curve) 
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          The ROC curve depends only on the ranking of the values, the more the two 

distributions are separated, the closer the ROC curve to the carr so the result is very 

satisfactory confirms that our model is good.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We note by  Z the zone AUC : 

 

in this case :  0, 9 < Z < 1 so la discrimination of our model is  excellent 

 

So in conclusion, we found a clear influence of inflation on the investment performance 

of Mudaraba. 

c) surface under ROC(AUC) 

This area under known AUC (Area Under Curve) is a measure of the performance 

of a score and the quality of discrimination of the model 

Variable test results: Probability of prediction 

Zone 

,950 

 

 

Conclusion 

This study has made it possible to verify that the performance of a Mudaraba investment can 

possibly be influenced by macroeconomic factors; confirmed by the presence of a relationship 

between the performance risk of the Mudaraba product and the macroeconomic factors of the 

empirical study.  

We have shown through this driving approach to preventive nature that the bank can have a 

visibility on the position of its performance according to macroeconomic factors, before the signing 

of the contract, which will reduce the risk of return Mudaraba related to the national economy.  

Our research was crowned by a modelling with logistic regression. The model illustrates that the 

Islamic bank can make sure if the Mudaraba investment project can succeed or not before putting a 

capital at the disposal of the Entrepreneur (Mudarib) 
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