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قواعد وضوابط النشر في المجلة
يسر ر ررر هيئة حترير مجلة االقتص ـ ــاد الدولي والعولمة أن تسر ر ررتقبل األبحاث والدراس ـ ــات األكاديمية التي
تص ـ ــب في ميدان األعمال ،اإلدارة ،المحاس ـ ــبة ،االقتص ـ ــاد ،االقتص ـ ــاد القياس ـ ــي والمالية ،باللغات العربية،
اإلجنليزية الفرنس ررية ،حيع هض ررو هق األوراق ملعايري التحكيم العلمي من قبل متخص ر رص ررني ،وتطبق فيها ش ررروط
اجملالت العلمية احملكمة املتعارف عليها،وبناء على ذلك فإن اهليئة ترى بأن البحوث املرسر ر ر ر ر ررلة ب أن تسر ر ر ر ر ررتويف
الشروط التالية:
 )1أن تطابق األوراق البحثية األصر ر ر ر ر ررول املنهجية املتعارف عليها يف البحع العلمي ،وان يلتزم الباحع بااللتزام
بضوابط األمانة والنزاهة العلمية؛
 )2أن ال تزيد عدد صفحات املقال على  22صفحة ،وال تقل عن  11صفحة،
 )1أن تتض ر ر ر ر ررمن األوراق البحثية ملخع باللغة العربية و خر باللغة االجنليزية يف حدود  152كلمة ،إىل جانب
الكلمات املفتاحية،
 )4أن يكتب املقال بربنامج ) ،(Word 2003ويش رررتط أن يكون ورق 2..2[ A4س ررم× 21س ررمق وفق
املقاييس التالية:
 بالنسبة للفقرات احرتام مسافة بادئة1 :؛
 تباعد األسطر1 :؛
 نوعاخلط،)Traditional Arabic( :حجم اخلط 16 :عادي؛
 بر ر ررالر ررنس ر ر ر ر ر ر ر ربر ر ررة ل ر رل ر رك ر رل ر رمر ر ررات أو املص ر ر ر ر ر ر ر رط ر رل ر رحر ر ررات ب ر رل ر رغر ر ررة أج ر رن ر رب ر رير ر ررة ف ر رت ر رك ر رتر ر ررب خبر ررط
()TimesNewRomanعادي ،مبقاس 12
 لض ر ررمان احرتام الضر ر روابط الش ر رركلية أعال  ،وكقا احرتام مقاس اهلوام  ،اكن االس ر ررتعانة بقالب
اجمللة ( ،)Templateالقي يناسب لغة املقال.
 )5تقبل البحوث األصريلة اليت تتصرف باحلدا ة ومل يسربق نشررها يف أي ةلة أو تظاهرة علمية ،وتلك اليت تقدم
إضافة علمية نظرية و عملية.
 )6يلتزم الباحع بالقيام بكافة التعديالت اليت تطلب منه ،وضمن اآلجال اليت حتددها هيئة التحرير.
تقدم األوراق البحثية وترسل عن طريق الربيد اإللكرتوين للمجلة:

revintereco@gmail.com

المقاالت المنشورة في المجلة ال تعبر إال عن آراء مؤلفيها
ترتيب المقاالت ال يعكس مكانة الباحث وال أهمية بحثه

أخالقيات النشر العلمي
تنشررر ةلة االقتصرراد الدويل والعوملة املقاالت العلمية األصرريلة واحملكمة ،فدف توفري جودة عالية َّلقئرائها من
خالل االلتزام مببادئ مدونة أخالقيات النشر ومنو املمارسات اخلاطئة.
تصنف املدونة األخالقية ضمن جلنة أخالقيات النشر ()COPE
( )Committee On Publication Ethicsوهي األسر ر ر ر رراس املرشر ر ر ر ررد للم لفني والباحثني واألطراف
األخرى امل رة يف نشر ررر املقاالت باجمللة من حمكمني ،مسر ررتشر ررارين ،منقحني وناش ر ررين ،ويع تسر ررعى اجمللة لوضر ررو
موحدة للسر ر ر ررلوك؛ وتسر ر ر ررهر اجمللة على أن يقبل اجلميو بقوانني املدونة األخالقية اتفاقا ،وبقلك فهي ملتزمة
معايري ّ
متاما باحلرص على تطبيقها يف ظل القبول باملس ولية والوفاء بالواجبات واملس وليات املسندة لكل طرف.

مسؤوليات الناشر
قرار النش ـ ـ ـ ـ ــر :ب مراعاة حقوق الطبو وحقوق االقتباس من األعمال العلمية الس ر ر ر ر ر ررابقة ،بغر حف حقوق
اآلخرين عند نشر املقاالت باجمللة ،ويعترب رئيس التحرير مس وال عن قرار النشر والطبو ويستند يف ذلك إىل سياسة
اجمللة والتقيد باملتطلبات القانونية للنشررر ،خاصررة فيما يتعلق بالتشررهري أو الققف أو انتهاك حقوق النشررر والطبو أو
القرصنة ،كما اكن لرئيس التحرير استشارة أعضاء هيئة التحرير أو املراجعني يف اهاذ القرار.
النزاهة:يضر ر ر ررمن رئيس التحرير بأن يتم تقييم حمتوى كل مقال مقدم للنشر ر ر ررر ،بغن النظر عن اجلنس ،األصر ر ر ررل،
االعتقاد الديين ،املواطنة أو االنتماء السياسي للم لف.
كل األش ررخاص
الســرية :ب أن تكون املعلومات اخلاص ررة مب لفي املقاالت سر ررية للغاية وأن َّعاف عليها من قبل ا
القين اكنهم االطالع عليها ،مثل رئيس التح رير ،أعض ر رراء هيئة التحرير ،أو أي عض ر ررو له عالقة بالتحرير والنش ر ررر
وباقي األطراف األخرى امل متنة حسب ما تتطلب عملية التحكيم.
الموافقة الصــريحة:ال اكن اس ررتخدام أو االس ررتفادة من نتائج أواث اآلخرين املتعلقة باملقاالت غري القابلة للنشررر
بدون تصريح أو إذن خطي من م لفها.

مسؤولية المحكم
المسـ ـ ـ ــاهمة في قرار النشـ ـ ـ ــر:يس ر ر ر رراعد املح اكم (املقيام) رئيس التحرير وهيئة التحرير يف اهاذ قرار النش ر ر ر ررر وكقلك
َّ
َّ
مساعدة امل لف يف حتسني املقال وتصويبه.
سـ ــرعة الخدمة والتقيد با:جال:على املح اكم املبادرة والسر رررعة يف القيام بتقييم املقال املوجه إليه يف اآلجال احملددة،
َّ
وإذا تعقر ذلك بعد القيام بالدراسر ر ر ر ررة األولية للمقال ،عليه إبالر رئيس التحرير بأن موضر ر ر ر رروع املقال خارج نطاق
عمل احمل اكم ،تأخري التحكيم بسبب ضيق الوقت أو عدم وجود اإلمكانيات الكافية للتحكيم.
للمح اكم ،وأن يس ررعى املح اكم للمحافظة على س رريتها
الســرية :ب أن تكون كل معلومات املقال س ررية بالنس رربة َّ
َّ
وال اكن اإلفصاح عليها أو مناقشة حمتواها مو أي طرف باستثناء املرخع هلم من طرف رئيس التحرير.
الموض ـ ـ ـ ــوعية:على املح اكم إ بات مراجعته وتقييم األواث املوجهة إليه باحلجج واألدلة املوضر ر ر ر رروعية ،وأن يتجنب
َّ
التحكيم على أساس بيان وجهة نظر الشخصية ،القوق الشخصي ،العنصري ،املقهيب وغري .
تحديد المصــادر:على املح اكم حماولة حتديد املصررادر واملراجو املتعلقة باملوضرروع (املقال) واليت مل يهمشررها امل لف،
َّ
وأي نع أو فقرة مأخوذة من أعمال أخرى منشر ررور سر ررابقا ب شميشر ررها بشر رركل صر ررحيح ،وعلى احمل اكم إبالر
رئيس التحرير وإنقار بأي أعمال متما لة أو متشافة أو متداخلة مو العمل قيد التحكيم.
تعارض المص ــالح:على املح اكم عدم حتكيم املقاالت ألهداف شر ررخصر ررية ،أي ال ب عليه قبول حتكيم املقاالت
َّ
اليت عن طريقها اكن أن تكون هناك مصاحل لألشخاص أو امل سسات أو يَّالح فيها عالقات شخصية.

مسؤولية المؤلف
معايير اإلعداد :على امل لف تقدمي وع أصرريل وعرضرره بدقة وموضرروعية ،بشرركل علمي متناسررق يطابق مواصررفات
املقاالت احملكمة سر رواء من حيع اللغة ،أو الش رركل أو املض ررمون ،و ذلك وفق معايري و س ررياس ررة النش ررر يف اجمللة،
وتبيان املعطيات بش ر ر رركل ص ر ر ررحيح ،و ذلك عن طريق اإلحالة الكاملة ،ومراعاة حقوق اآلخرين يف املقال؛ وجتنب
إظهار املواضريو احلسراسرة وغري األخالقية ،القوقية ،الشرخصرية ،العرقية ،املقهبية ،املعلومات املزيفة وغري الصرحيحة
وترمجة أعمال اآلخرين بدون ذكر مصدر االقتباس يف املقال.
األصـ ـ ــالة والقرصـ ـ ــنة :على امل لف إ بات أص ر ر ررالة عمله وأي اقتباس أو اس ر ر ررتعمال فقرات أو كلمات اآلخرين ب
شميش ر رره بطريقة مناس ر رربة وص ر ررحيحة؛ ومجلة االقتصـ ــاد الدولي والعولمة حتتف وق اس ر ررتخدام برامج اكتش ر رراف
القرصنة لألعمال املقدمة للنشر.
إعادة النش ــر :ال اكن للم لف تقدمي العمل نفس رره (املقال) ألكثر من ةلة أو م متر ،وفعل ذلك يعترب س ررلوك غري
أخالقي وغري مقبول.
الوصـ ــول للمعطيات واالحتفا بها :على امل لف االحتفاظ بالبيانات اخلاص ر ررة اليت اس ر ررتخدمها يف مقاله ،وتقداها
عند الطلب من قبل هيئة التحرير أو املقيام.
َّ
اإلفص ـ ـ ــاح :على امل لف اإلفصر ر ر رراح عن أي تضر ر ر ررارب للمصر ر ر رراحل ،مايل أو غري والقي قد ي ر على نتائج البحع
وتفسريها ،و ب اإلفصاح عن مصدر كل دعم مايل ملشروع مقاله.
مؤلفي المقال :ينبغي حصررر (عدد) م لفي املقال يف أولئك املسررا ني فقط بش ركل كبري وواضررح س رواء من حيع
التصميم ،التنفيق والتفسري ،مو ضرورة حتديد امل لف املس ول عن املقال وهو القي يَّ دي دوراًكبرياً يف إعداد املقال
والتخطيط له ،أما بقية امل لفني يَّقكرون أيض ر ر ر ر ر راً يف املقال على ّأهم مسر ر ر ر ر ررا ون فيه فعال ،و ب أن يتأكد امل لف
األصر ر ر ر ر ررلي للمقال م ن وجود األمساء واملعلومات اخلاص ر ر ر ر ر ررة وميو امل لفني ،وعدم إدراج أمساء أخرى لغري امل لفني
للمقال ،كما ب أن يطّلِو امل لفون مجيعا عن املقالة جيدا ،وأن يتفقوا ص ر ر ر ر رراحة على ما ورد يف حمتواها ونشر ر ر ر رررها
بقلك الشكل املطلوب يف قواعد النشر.
اإلحاالت والمراجع:يلتزم ص ر رراحب املقال بقكر اإلحاالت بش ر رركل مناس ر ررب ،و ب أن تش ر ررمل اإلحالة ِذكر كل
الكتب ،املنش ر ررورات ،املواقو اإللكرتونية و س ر ررائر أواث األش ر ررخاص يف قائمة اإلحاالت واملراجو ،املقتبس منها أو
املشار إليها يف نع املقال.
أي زمن،
اإلبالغ عن األخطاء:على امل لف إذا تنبّه واكتشف وجود خطأ جوهريا وعدم الدقة يف جزئيات مقاله يف ّ
أن يشعر فورا رئيس حترير اجمللة أو الناشر ،ويتعاون لتصحيح اخلطأ.
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السياحة؛
تعتمد العديد من الدول يف العامل على السياحة كمورد اقتصادي أساسي باعتبارها صناعة مدرة
للدخل ،مسامهة يف حتقيق التنمية سواء يف البلدان املتقدمة اقتصاديا أو البلدان السائرة يف طريق النمو ،من التنمية املستدامة؛
بينها اجلزائر اليت أصبحت تسعى إىل تفعيل دور السياحة يف االقتصاد الوطين كبديل لالقتصاد الريعي من السياحة املستدامة.
خالل سن القوانني والتشريعات وبناء الربامج  ،وتأيت هذه الورقة البحثية إلبراز جهود اجلزائر يف تطوير قطاع
السياحة وإسهامه يف عملية التنمية االقتصادية املستدامة.
Abstract

Keywords

;Tourism
Sustainable
;Development
Sustainable
Tourism

Many countries in the world rely on tourism as a major economic resource as an
income-generating industry، contributing to achieve development in either developed
and growth-oriented countries، including Algeria، which is seeking to activate tourism
in the national economy as an alternative to the rural economy through the enactment
of laws، legislation and program-building، this research paper is to highlight Algeria's
efforts to develop the tourism sector and its contribution to the process of sustainable
economic development.
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 .1مقدمة:

برزت يف السنوات األخرية أمهيّــة القطاع السياحي لدى احلكومة اجل ـزائرية مــقارنة بالــسنوات السابقة كأحد
احللول الناجحة للحد من أزمة النفط واخنفاض مــداخيل خ ـزينة الــدولة .فأصبحت متثّل قاطــرة التنمية وأحد أهم عوامل
التطور االقتصادي وبديل إسرتاتيجي ألهم قطاع يف االقتصاد اجلزائري أال وهو قطاع احملروقات .
ّ
تعزز ب ــها ميزان مدفوعاهتا  ،كما توفّر فرص عمل متع ّددة،
فالعديد من الدول حتقق هلا السياحة مداخيـ ــل ضخمة سنويا ّ
ممّا يساهم يف احل ّد من البطالة و بـ ـ ـ ــالتايل رفع مستوى معيشة الفرد  ،نذكر منها  :تركيا  ،فرنس ـ ــا ،إسباني ـ ــا ،إيطالي ـ ــا،
وغريهم من الدول .
ـقومات
وباإلضافــة لكون قــطاع السيــاحة ميكن أن يكون بديال مضاهيا لقــطاع احملروقات يف اجلزائــر  ،مبا متل ــكه من م ـ ّ
متنوعة ومبا حيق ّقه من مداخيل للدولة ،فهو أيضا يساهم يف االرتقاء مبستوى الشعوب وتبادل
طبي ــعيّة وتارخيية جبّارة و ّ
الثقافات.
كما جتدر اإلشارة إىل أن مفهوم السياحة اآلن اق ـ ــرتن مبفهوم التنمية املستدامة  ،فلم يعد تطوير القطاع السياحي مطلبا
إقتصاديا كافيا حيث أن ضمان حتقيق التنمية من خالل السياحة هو اهلدف املنشود و الذي ال يتحقق إالّ باالهتمام
بالتنمية املستدامة و اليت تضمن بدورها بقاء الثروات و املؤهالت لألجيال القادمة .

 1.1إشكالية الدراسة
وعلى ضوء ما سبق فإن اإلشكالية الرئيسية هي التالية  :ما مدى مساهمة السياحة كنموذج مستدام في تحريك
عجلة التنمية المستدامة؟
 1.1أسئلة الدراسة

لإلحاطة جبوانب هذا املوضوع سنحاول اإلجابة على التساؤالت التالية :
مقوم ـ ــات السياحية يف اجلزائر ؟
 ماملقصود بالسياحة ؟ وماهي أهم ّ -ماهي العالقة بني السياحة والتنمية املستدامة؟

 هل تسعى اجلزائر لتعزيز دور السياحة لتحقيق التنمية املستدام ــة ؟ 3.1فرضيات الدراسة

 -ترتبع اجلزائر على مقومات سياحية كبرية ومتنوعة ساحلية و صحراوية

 يقرتن مفهوم السياحة مبفهوم االستدامة ملا له من تأثري مستقبلي حيف دميومة التنمية والتطوير ويساهم يف احلفاظعلى السياحة كمجال حيوي ومهم يدعم باقي جماالت أي اقتصاد .
 تسعى اجلزائر جاهدة لتطوير دور السياحة كبديل للمحروقات للمساعدة يف تنويع مداخيل االقتصاد الوطينوحتقيق تنمية مستدامة .
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 .1اإلطار المفاهيمي للسياحـ ــة
فيما يلي ستناول اإلطار املفاهيمي للسياحة بشقيه  :اللّغوي واإلصطالحي

1.1المفهوم اللّغوي للسياح ـ ـ ـ ــة

أصل كلمة السياحة هو الفعل "ساح" واملقصود به يف اللّغة العربية سيحا وسيحانا املاء  :أي جرى على وجه األرض،

فهو ماء سائح وسيح  ،يقال ( هذه األرض تسقى باملاء سيحا ) أي باملاء اجلاري الظاهر  //وسيحا وسيحانا
التفرج أو غري ذلك من الغايات
وسياحة وسيوحا  :ذهب يف األرض للعبادة و ّ
الرتهب  //جال يف البالد ّ
للتنزه أو ّ

(المنجد )363: 1991 ،و قد ذكر لف السائح يف القرآن الكرمي يف قوله تعاىل " :التائبون العابدون احلامدون
بشر املؤمنني " ]اآلية
السائحون الراكعون الساجدون اآلمرون باملعروف و الناهون عن املنكر واحلافظون حلدود اللّه و ّ
 ، 099سورة التوبة[ و معىن السائحون يف هذه اآلية هو :الصائمون فحسب هذه اآلية السائح هو الصائم املالزم
للمساجد ألنه يسيح يف النهار بال زاد (المنجد)363:1991 ،غري أن معىن السائح املقصود يف دراستنا هو املتنقل

من بلد إىل أخر أو من منطقة إىل أخرى لغرض التّجوال أو قضاء منفعة دون أن تكون له النية يف االستقرار يف تلك

املنطقة.

فالسياحة إذن :هي التن ّق ـ ـ ــل من بلد إىل بلد طلبا للتنـ ـ ـ ـ ّـزه أو االستـ ــطالع (كواش .)12 :1002 ،

 1.1المفهوم االصطالحي للسياح ــة

تنوعت التعاريف املمنوحة للسياحة باختالف الباحثني أو اجلهات اليت تناولت دراستها:
ّ
فحسب  :J .L.Michaudوهو عضو يف اجمللس األعلى للسياحة الفرنسي :السياحة تضم جمموعة نشاطات إنتاج
وإستهالك تستلزم تنقالّت خاصة هبا  ،خارج مقر السكن اليومي  ،ليلة على األقل حيث يتع ّدد أسباب اخلروج،
فيمكن أن تكون للـ :التسلية ،األعمال ،الصحة ،اجتماعات مهنية ،رياضي ـ ــة أو ديني ـ ــة (بن هادية.)792 :1991 ،

وحسب  Vegenerو: Robinsonفهي مجيع أشكال السفر واإلقامة للسكان غري حمليني ،وهي انتقال األفراد خارج
احلدود السياسية للدولة اليت يعيشون فيها مدة أربع و عشرون ساعة وتقل عن سنة واحدة  ،دون أن يكون هناك
هدف لإلقامة الدائمة  ،أو العمل أو الدراسة أو العبور لدولة أخرى وحسب هذا التعريف املعتمد من قبل األمم
املتحدة نالح انه رّكز على السياحة اخلارجية دون الداخلية رغم أمهيتها(عياشي.)32 :1016/1012 ،

وبالنسبة لـ ـ ــ Vau .Schuller :فالسياحة هي":كل العمليات املتداخلة و خصوصا العمليات االقتصادية املتعلّقة بدخول
األجانب وإقامتهم املؤقتة وانتشارهم خارج و داخل منطقة أو والية أو دولة معيّنة ".ومن خالل هذا التعريف نالح

أن الباحث رّكز على اجلانب االقتص ـ ـ ــادي للسي ــاحة باإلضافة إىل إشارته إىل السياحة اخلارجية والداخلية معا (بعموشة

.)13: 1011/1011،

تعرف السائح على أّنه":كل شخص ينتقل إىل مكان خارج بيئته
وحسب املنظمة العاملية للسياحة : OMTواليت ّ
املعتادة لفرتة تقل عن  09شهر ،ويكون سبب زيارته الرئيسي ال يشمل نشاط مدفوع األجر يف املكان الذي متّت
) (JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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زيارته ،وقد أضافت املنظمة العاملية للسياحة إىل هذا التعريف أن الزائر يقضي على األقل ليلة واحدة يف نزل مجاعي أو
منشاة خاصة للمكان الذي متت زيارته ).( seraphin ,2012 :34

مست جوانب خمتلفة للسياحة نقول أن السياحة هي انتقال السائح من مكان
وعليه من كل التعاريف السابقة و اليت ّ
إىل أخر سواء يف نفس البلد أو خارجه لتحقيق منفعة خاصة كالعالج  ،الرتفيه  ،االستكشاف  ......إخل يف فرتة ال
تقل عن  92ساعة و ال تزيد عن سنة  ،على أن يكون للسائح احلرية يف االنتقال لقضاء شؤونه دون التزام خارج عن
إرادته كارتباطات مهنية  ،واحلرية يف حتديد مدة إقامته املؤقتة .
 3.1أهمية السياحة
تعترب صناعة السياحة من الصناعات الرائدة اليت تدر دخال كبريا  ،و قد مت االعتماد عليها يف كثري من الدول حبيث
جنحت يف زيادة مواردها  ،وقد وصفت صناعة السياحة بالعمالق االقتصادي اجلديد و الصناعة األكثر منوا حيث
ارتفع عدد السائحني من  02.2مليون سائح و  0.2مليار دوالر أمريكي يف عام  0221إىل  326.6مليون سائح
و  213مليار دوالر أمريكي يف سنة (.9111كواش .)3 :1002 ،
يلعب القطاع السياحي دورا هاما يف التنمية االقتصادية و االجتماعية للدولة وذلك ألنه يعد مصدرا من مصادر الدخل
بالعملة الصعبة ،وخلق فرص عمل مباشرة يف القطاع السياحي واألنشطة السياحية املختلفة و فرص غري مباشرة داخل
القطاعات اليت متد النشاط السياحي بالسلع و اخلدمات كقطاعي الصناعة والزراعة و سد العجز يف ميزان املدفوعات
وزيادة الدخل الوطين  ،باإلضافة إىل دوره يف تنشيط االستثمار وتطوير وتنمية املناطق السياحية  ،وينتظر أن تتبوأ
السياحة مركزا متقدما بالنسبة للقطاعات األخرى يف القرن الواحد والعشرين  ،واملتتبع للبيانات اخلاصة بالسياحة الدولية
يالح أن صناعة السياحة قد أصبحت واحدة من أكرب الصناعات يف العامل نظرا ألهنا تساهم حبوايل  %09من
إمجايل الناتج العاملي ،وتساهم بنحو  %1من حجم االستثمارات العاملية  ،وتستوعب أكثر من  32مليون فرصة عمل
(كواش .)7 :1002 ،

الطريق املؤدي للتنمية االقتصادية يف نظر العامل اليوم هو صناعة السياحة  ،سواء البلدان املتقدمة اقتصاديا ذات مصادر
الدخل املتعدد كالواليات املتحدة األمريكية  ،أو البلدان األقل منوا و الساعية إىل تعزيز مصادر دخلها بتنشيط و ترويج
السياحة  ،فقد أصبحت السياحة قطاع اقتصادي له أمهية و بإمكانه املسامهة إىل جانب باقي القطاعات األخرى يف
التنمية االقتصادية و االجتماعية .لذلك فإن أغلبية الدول سواء النامية أو املتطورة تعترب النشاط السياحي كصناعة –
صناعة تقدمي اخلدمات – فهو مل يعد حاجة اجتماعية فقط  ،بل أصبح هذا النشاط يشكل مورد هام تعتمد عليه
الدول يف تنويع صادراهتا  ،وبالتايل تعزيز مواردها املالية  ،وقد شهدت السياحة الدولية تطورات مذهلة و مستمرة  ،وقد

وصلت السياحة العاملية بشقيها الداخلي و اخلارجي إىل  0011مليون زيادة سياحية تقريبا ’ ووصل حجم اإلنفاق إىل
2911مليار دوالر أمريكي  ،ويتوقع أن حجم السياحة الدولية يف غضون  9191يصل إىل مليار و  311مليون
سائح  ،وبذلك فإن السياحة تكون القطاع الرائد  ،وقد أصبحت الصناعة التصديرية األوىل يف العامل هناية القرن
العشرين  ،وعلى رأس األولويات  ،ألهنا صناعة كثيفة العمل تعتمد على العنصر البشري فهي بذلك تتيح فرص كثرية
4
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للعمالة  ،مدرة للدخل باعثة على النمو و رواج عشرات الصناعات و اخلدمات املقدمة و املكملة للنشاط السياحي
(كواش .)2 :1002 ،

ويوضح الشكل أدناه الدور الذي تلعبه السياحة يف االقتصاد حسب وزارة هتيئة اإلقليم:
شكل(:)1دور السياحة في تحريك عجلة االقتصاد الوطني
محرك اإلقتصاد من خالل
السياحة ّ



آثاره في دمج القطاعات األخرى :الزراعة ،الحرف،
الثقافة ،الخدمات ،النقل  ،البناء ،الصناعة ،التوظيف،
الدخل ،العمالت ،التنمية المحلية...



 آثاره في تنشيط التوازن العام  :فرص
العمل ،النمو ،الموازين الخارجية
واالستثمارات.

مســاعدة في التنشئـــــة االجتمـــــاعية،
في التجارة واالنفتاح كما وطنيا ودوليا.

أصبحت السياحة من خالل اآلثار المتوقعة في الجزائر أولوية اقتصادية وطنية
Source: -Livre 1 (2008). le diagnostic : audit du tourisme algerien ، Ministére de
l’aménagement du territoire de l’environnement et du tourisme،alger; p08
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 .3العالقة بين السياحة و التنمية المستدامة
 1.3تعريف التنمية المستدامة أبعادها وغاياتها
1.1.3تعريف التنمية المستدامة:

تعددت التعاريف املتعلقة بالتنمية املستدامة من أمهها الذي نشر من قبل اللجنة غري احلكومية اليت أنشأهتا األمم

املتحدة يف أواسط الثمانينات من القرن العشرين بزعامة جروهالرلن بروندتالند لتقدمي تقرير عن القضايا البيئية  ،و الذي
عرف التنمية املستدامة على أهنا " ال تنمية اليت تليب احتياجات اجليل احلاضر دون التضحية باحتياجات األجيال القادمة
أو القدرة على تلبيتها"( .) 1987.WCED(.جابر حسن .)19 :1011 ،
ويف تعريف آخر "التنمية املستدامة هي تعبري عن التنمية اليت تتصف باالستقرار و متتلك عوامل االست ــمرار و التواصل ،
فهي تنمية تأخذ بعني االعتبار البعد الزمين و حق األجيال القادمة يف التمتع باملوارد األرضية".
كما ميكن تعريف التنمية املستدامة بأكثر من طريقة(:رواني .)196 :1016 ،
 تعين التنمية املستدامة ضرورة استخدام املوارد الطبيعة املتجددة بطريقة ال تؤدي إىل فنائها أو تدهورها أو تؤدي إىلتناقص جدواها املتجددة بالنسبة لألجيال القادمة وذلك مع احملافظة على رصيد ثابت بطريقة فعالة أو غري متناقص من
املوارد الطبيعية مثل :الرتبة واملياه اجلوفية والكتلة البيولوجية.
 تعين التنمية املستدامة اقتصاديا اإلدارة املثلى للموارد الطبيعية وذلك بالرتكيز على احلصول على احلد األقصى منمنافع التنمية االقتصادية ،بشرط احملافظة على أي خدمات املوارد الطبيعية و نوعيتها.
كما انصبت تعريفات اقتصادية أخرى على الفكرة القائلة بأن "استخدام املوارد اليوم بأن أال يقلل من الدخل احلقيقي
يف املستقبل "و يقف وراء هذا املفهوم الفكرة القائلة بأن القرارات احلالية ينبغي أال تضر بإمكانيات احملافظة على
املستويات املعيشية يف املستقبل أو حتسينها ،وهو ما يعين أن نظمنا االقتصادية ينبغي أن تدار حيت نعيش على أرباح
مواردنا و حنتف بقاعدة األصول املادية و حنسنها.
1.1.3أبعاد التنمية المستدامة
للتنمية املستدامة أبعاد متعددة ترتكز عليها تتلخص أساسا فيما يلي:
أ/البعد البيئي :يوضح هذا البعد االسرتاتيجيات اليت جيب توافرها واحرتامها يف جمال التصنيع  ،هبدف التسيري األمثل
للرأمسال الطبيعي  ،بدال من تبذيره و استنزافه بطريقة غري عقالنية  ،حىت ال تؤثر على التوازن البيئي  ،وذلك من خالل
التحكم يف استعمال املوارد و توظيـ ـ ـ ـ ــف تقنيات تتحكم يف إنتاج النفايات  ،واستعمال امللوثات ونقل اجملتمع إىل عصر
الصناعات النظيفة.
ومن أجل الوصول إىل صناعة نظيفة  ،تقدم األمم املتحدة اخلطوات التالية ( :سردار)33: 1012،
-تشجيع الصناعة املتواصلة بيئيا يف إطار خطط مرنة .

 إلزام الشركات العاملية بنفس املعايري خارج و داخل أوطاهنا. التوعية بكل الوسائل باخلسائر و األخطار النامجة عن التلوث  ،سواء املباشرة أو غري املباشرة .6
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إدخال مفاهيم البيئة اآلمنة  ،وإلزامية احملافظة عليها  ،من طرف الفرد و اجملتمع يف كافة مراحل التعليم .إشراك اجملتمعات يف آلية التنمية املستدامة جبهود وسائل اإلعالم و الثقافة للجميع .تشجيع اإلنتاج النظيف بيئيا  ،من خالل آليات السوق و السياسة الضرائبية.ب /البعد االقتصادي :يدور جوهر هذا البعد حول تعظيم رفاهية اجملتمع من خالل حتقيق الكفاءة االقتصادية
باالستخدام األمثل للموارد الطبيعية .
جـ/البعد االجتماعي:يتناول هذا البعد العالقة بني الطبيعة و البشر و حتقيق الرفاهية و حتسني سبل الرفاهية من خالل
حتقيق العدالة االجتماعية يف جماالت احلصول على اخلدمات الصحية و التعليمية ووضع املعايري األمنية واحرتام حقوق
اإلنسان و تنمية الثقافات املختلفة و التنوع و التعددية و املشاركة الفعلية يف صنع القرار( .بدوي)113:1011،
 3.1.3غايات التنمية المستدامة:
وضح ناجي (ناجي  )21 :1013،أهم الغايات املرجوة من التنمية املستدامة يف النقاط التالية :

/ 0حتقيق نوعية أفضل للسكان  :من خالل الرتكيز على العالقات بني نشاطات السكان و البيئة  ،و تتعامل مع النظم
الطبيـعية و حمتواها على أساس حيـ ـ ـ ـ ـ ــاة اإلنسان  ،وذلك عن طريق مقاييس احلفاظ على نوعية البيئـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة و االصالح و
التهيئة و تعمل على أن تكون العالقة يف األخري عالقة تكامل و انسجام.
/ 9تعزيز وعي السكان باملشكالت البيئية القادمة :وذلك من خالل تنمية إحساسهم باملسؤولية جتاهها و حثهم على
املشاركة الفعالة يف إجياد حلول مناسبة هلا من خالل مشاركتهم يف إعداد وتنفيذ ومتابعة وتقدمي برامج ومشاريع التنمية
املستدامة .
 / 6احرتام البيئة الطبيعية  :وذلك من خالل الرتكيز على العالقة بني نشاطات السكان و البيئة و تتعامل مع النظم
الطبيعية و حمتواها على أساس حياة اإلنسان  ،و بالتايل فالتنمية املستدامة هي اليت تستوعب العالقة احلساسة بني البيئة
الطبيعية و البيئة املخلفة و تعمل على تطوير هذه العالقة لتصبح عالقة تكامل و انسجام.
/ 2حتقيق استغالل و استخدام عقالين للموارد  :و هنا تتعامل التنمية مع املوارد على أهنا موارد حمدودة لذلك حتول
دون استنزافها أو تدمريها و تعمل على استخدامها و توظيفها بشكل عقالين .
/ 0ربط التكنولوجيا احلديثة بأهداف اجملتمع  :حتاول التنمية املستدامة توظيف التكنولوجيا احلديثة مبا خيدم أهداف
اجملتمع  ،و ذلك من خالل توعية السكان بأمهية التقنيات املختلفة يف اجملال التنموي ،وكيفية استخدام املتاح و اجلديد
منها يف حتسني نوعية حياة اجملتمع و حتقيق أهدافه املنشودة  ،دون أن يؤدي ذلك إىل خماطر وآثار بيئية سالبة  ،أو
على األقل أن تكون هذه اآلثار مسيطرة عليها مبعىن وجود حلول مناسبة هلا .
/3إحداث تغيري مستمر ومناسب يف حاجات وأولويات اجملتمع  :وذلك باتباع طريقة تالئم امكانياته و تسمح بتحقيق
التوازن الذي بواسطته ميكن تفعيل التنمية االقتصادية والسيطرة على مجيع املشكالت البيئية .
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/ 1حتقيق منو اقتصادي تقين :حبيث حياف على الرأمسال الطبيعي الذي يشمل املوارد الطبيعية و البيئية  ،وهذا بدوره
يتطلب تطوير مؤسسات و بىن حتتية و إدارة مالئمة للمخاطر و التقلبات لتؤكد املساواة يف تقاسم الثروات بني األجيال
املتعاقبة و يف اجليل نفسه.
 1.3السياحة المستدامة
1.1.3المقصود بالسياحة المستدامة

تعترب احملافظة على البيئة حجر الزاوية بالنسبة لبقاء السياحة و تواجدها على املدى الطويل ومن مث خلق فرص عمل
جديدة  ،فسياسات السياحة ال جيب أن تبىن فقط على اعتبارات اقتصادية وتكنولوجية ولكن جيب أن تأخذ يف
االعتبار احلفاظ على البيئة و احتياجات السكان املضيفني عامة والذين يعملون يف احلقل السياحي خاصة ..
(السيسي )139 : 1007،كم ا أن تزويد مناطق أو مدن باملرافق األساسية و املنشآت اإليوائية و اخلدمية باإلضافة
إىل األعمال اهلندسية املرتبطة بتنسيق املوقع مع احلفاظ املستمر على البيئـ ـ ـ ـ ـ ــة و إنشاء احملميات الطبيعية و الربية
والبحرية و الرقابة املستمرة للمقومات الطبيعية و السياحية و أيضا مراقبة املشروعات السياحية على البيئة تدخل يف
إطار التنمية السياحية  ،فالتنمية السياحية يقصد هبا تنمية املوارد السياحية الطبيعية و احلضارية ضمن جمموع املواد
السياحية املتاحة للدولة.
وعلى ضوء ذلك تأيت السياحة املستدامة اليت عرفتها املنظمة العاملية للسياحة  OMTعلى أهنا " :السياحة اليت تأخذ
بعني االعتبار آثارها االقتصادية واالجتماعية و البيئية احلالية واملستقبلية ،واالستجابة الحتياجات الزوار واملهنيني والبيئة
واجملتمعات املضيفة".
وتنطبق مبادئ تنمية السياحة املستدامة وطرق اإلدارة على مجيع أشكال السياحة ومجيع أنواع املقصد ،مبا يف ذلك
السياحة اجلماعية وشىت القطاعات املتخصصة .وتتعلق مبادئ التنمية املستدامة باجلوانب البيئية واالقتصادية
واالجتماعية والثقافية للتنمية السياحية ،واهلدف هو إجياد التوازن الصحيح بني هذه األبعاد الثالثة لضمان بقاءها على
املدى الطويل.)http://www2.unwto.org/fr (.

 1.1.3موجبات السياحة المستدامة
حسب املنظمة العاملية للسياحة تستوجب السياحة املستدامة االلتزام مبا يلي:
 ) 0االستفادة املثلى من املوارد البيئية اليت تشكل عنصرا أساسيا يف التنمية السياحية ،واحلفاظ على العمليات
اإليكولوجية األساسية واملسامهة يف حف املوارد الطبيعية والتنوع البيولوجي.
 )9احرتام األصالة االجتماعية والثقافية للمجتمعات املضيفة ،واحلفاظ على تراثها الثقايف ،فضال عن قيمها التقليدية،
واملسامهة يف التسامح والتفاهم بني الثقافات؛
 ) 6ضمان األنشطة االقتصادية املستدامة على املدى الطويل من خالل توفري التوزيع العادل للمنافع االجتماعية
واالقتصادية جلميع اجلهات الفاعلة ،مبا يف ذلك فرص العمل والدخل املستقرة ،واخلدمات االجتماعية للمجتمعات
املضيفة ،واملسامهة يف مكافحة الفقر.
8
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ويتطلب تطوير السياحة املستدامة مشاركة مستنرية من مجيع أصحاب املصلحة املعنيني ،فضال عن إرادة سياسية قوية
لضمان املشاركة الواسعة والتوافق الواسع يف اآلراء .إن ضمان بقاء السياحة عملية مستمرة تتطلب مراقبة مستمرة
لآلثار ،وإدخال التدابري الوقائية و التصحيحية الالزمة حسب احلاجة.
كما جيب أن حتاف السياحة املستدامة على مستوى عال من الرضا السياحي ومتكنها من احلصول على جتارب مثرية
لالهتمام ،من خالل زيادة وعيها بقضايا التنمية املستدامة وزيادة وعيها مبمارسات السياحة املستدامة
(.) http://www2.unwto.org/fr

 .7السياحة و التنمية المستدامة في الجزائر
 1.7أهم المواقع المصنّفة على أنه تراث عالمي من قبل اليونسكو في الجزائر

()/ http://ont.dz/

األول  :القصبة (الجزائر العاصمة )
الموقع ّ
املتوسط و تطل على جزر ص ـ ـ ــغرية للقرطاجيني و هي متثّل
تعترب القصبة واحدة من أمجل املواقع البحرية للبحر األبيض ّ
معلم فريد من نوعه للمدينة اإلسالمية .

الموقع الثاني :تيبازة ( والية تيبازة )
أسسها الفينيقيون كإحدى مستعمراهتم التجارية العديدة حيث كانت هلا مكانة مرموقة .ومعىن تيبازة يف اللغة الفينيقية
(املمر) ألهنا كانت معربا وممرا للناس بني مدينيت( إيكوزمي( شرشال و( إيول( اجلزائر  .مث أصبحت تعرف بقرطاجية .وقد
اُكتـُشـِف بتيبازة مستعمرة فينيقية تعود للقرن الـ  0ق.م .وعندما جاء الرومان حولوها إىل مستعمرة تتبع التيوم ،مث
حتولت إىل مستعمرة تتبع روما يف عهد اإلمرباطور كالوديوس (  (41-54م وبعد ذلك أصبحت بلدية رومانية

(.)https://www.marefa.org/

يتضمن هذا املوقع جمموعة فريدة من اآلثار باإلضافة إىل معامل أصلية مثل الضريح الكبري امللكي املوريتاين.
الموقع الثالث  :تيمقاد ( والية باتنة )
تقع على املنحدر الشمايل لالوراس  ،مت إنشاء تيمقاد (نيهيلو سابقا ) يف عام  011بعد امليالد على يد اإلمرباطور"
تراجان" كمستعمرة عسكرية .
الموقع الرابع  :جميلة ( والية سطيف )
تعد مجيلة أو كويكول برموزها و معابدها و أقواسها و منازهلا اليت يصل إرتفاعها  211مرت هو منوذج ملفت للنظر
للعمران الروماين املكيّف يف منطقة جبلية .

حماد (والية مسيلة )
الموقع الخامس  :قلعة بني ّ

احلماديني على يد محّاد بن بولوغني و ه ّدمه يف 0009و
يف موقع جبلي مذهل  ،تأسست قلعة بين محّاد ألول األمراء ّ
احملصنة  ،حتتوي على قاعة صالة تضم  06من البالطات من  8خلجان ،
هي متثل أفضل صورة املدينة اإلسالمية ّ
وطول حصنها اخلارجي  1كم وتضم املدينة لواحدة من أكرب املساجد يف اجلزائر و لعدد القصور صنفت من قبل
يونسكو سنة . 0281
) (JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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الموقع السادس  :وادي ميزاب ( والية غرداية)
ميزاب هي واحة يف واد عميق  ،تتألّف من  0قصور  ،تقع داخل الصحراء  ،أنشأت يف القرن  ، 00و تتجلّى أصالة
و حضارة وادي ميزاب يف هندسته املعمارية الفريدة  ،حيث بنيت مدن كاملة يف مناطق جبيلة وعرة بطريقة مميّزة جدا
.و ترتتب هذه املدن أو القصور حسب تاريخ تأسيسها كالتايل  :العطف  ،بنورة  ،غرداية  ،بين يزقن  ،مليكة
قمة التلّة  ،غري
( ،)www.opvm.dzوكل هذه املدن متالصقة فيما بينها يف حيّز حول املسجد املركزي الذي بين على ّ
أهنا حترتم خصوصية كل عائلة  .انضمت إىل قائمة املواقع لرتاث العاملي لليونسكو يف سنة .0289

( www

.)albayan.ae
الموقع السابع  :الطاسيلي ( والية إليزي)

هي منطقة تقع يف الصحراء الوسطى بأقصى اجلنوب الشرقي اجلزائري  ،تـ ـ ــزخر بالكثري من املعـ ـ ـ ـ ـ ــامل األثرية و القصور،
و تعترب أكرب متحف للفن الصخري يف العامل حيث تضم أكثر من  00111من الرسومات و اليت تعود إىل (3111
 )8111سنة قبل امليالد .الموقع الثامن  :األهقار ( والية تمنراست )

هي سلسلة جبلية يف أقصى اجلنوب الشرقي للجزائر و هي عبارة عن تشكيالت جبيلة بركانية ذات تاريخ عريق معروفة

قمة باجلزائر  :قمة تاهات أتاكور ( 6106مرت) كما تضم أمجل املمرات يف العامل وممر
مبناظرها اخلالّبة و تضم أعلى ّ
األسكرام و الذي ميكن من خالله مشاهدة أمجل شروق و غروب للشمس يف العامل بأكمله(.ويكيبيديا)

 1.7جهود الجزائر للنهوض بالسياحة كعنصر أساسي لتحقيق التنمية المستدامة
تعترب السياحة يف العامل اليوم ،على حنو متزايد ،القوة الدافعة للتنمية املستدامة من خالل آثارها املضطربة من القطاعات
األخرى (الزراعة واحلرف والثقافة والنقل واخلدمات والتجارة والصناعة والتجارة .)...وهو دعم للنمو ومصدر خللق
الثروة ،والعمالة والدخل املستدام.وانطالقا من االهتمام بتجارب الدول اجملاورة وتلك اليت اعتربت قد حققت جناحا يف
األنشطة السياحية ،واستنادا إىل جناحاهتا وخيبة أملها ،قررت اجلزائر إعطاء السياحة بعدا يتناسب مع إمكانياهتا ونقاط
قوهتا .وهي اآلن مسألة مرافقة واإلشراف على صعود السياحة الوطنية وإدراجها يف الدوائر التجارية للسياحة العاملية
بظهور وجهة اجلزائر كوجهة سياحية مرجعية دولية .ومع ذلك ،فإن بناء الوجهة الوطنية يتطلب حتديد هنج منظم
ومستدام لتوفري النشاط السياحي مع وضوح الرؤية الالزمة لتكريس اقتصاد السياحة البديل إىل املوارد الغري املتجددة
(اهليدروكربونات) .
وفيما يتعلق باألهداف ،وجتاوز الطموحات ذات املضمون االقتصادي أساسا ،تؤكد التشريعات اجلزائرية جمددا رغبة
الدولة يف احلفاظ على البيئة وحتسني البيئة املعيشية وتعزيز وفوق كل شيء إدامة رأمسالنا الطبيعي والثقايف .ومتشيا مع
ه ذه السياسة ،تقوم السياسة السياحية اجلديدة أساسا على تنمية املناطق واألقاليم استنادا إىل نقاط قوهتا وجاذبيتها،
مع تعبئة العناصر الفاعلة اليت تعيش هناك .وللسياسة السياحية اجلزائرية املعتمدة اآلن ثالثة أهداف رئيسية
هي) Livre 1,2008:09 ( :
02
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 حتسني موازين االقتصاد الكلي :العمالة والنمو والتجارة والتوازن املايل واالستثمار. تنشيط القطاعات األخرى (الزراعة ،احلرف اليدوية ،الثقافة ،النقل ،اخلدمات  ،الصناعة) . املساعدة على التنشئة االجتماعية من خالل التبادالت واالنفتاح على الصعيد الوطين و على املستوى الدويل علىحد سواء.
ونتيجة لذلك ،تعترب السياحة أولوية وطنية.مل تعد السياحة خيارا ،بل هو أمر حتمي .وهو يشكل موردا بديال
للهيدروكربونات كمورد قابل لالستنفاد خالل هذا القرن.
إن الوعي الوطين مبسألة التنمية السياحية باعتبارها ناقال للتنمية االقتصادية واالجتماعية إىل جانب قطاعات إنتاجية
أخرى (الصناعة والزراعة  )...يفرض على الدولة أن تضع إطارا مرجعيا اسرتاتيجيا ورؤية واضحة لعام  ،9190استنادا
إىل أهداف كمية وحمددة.
هذا هو الغرض من  –SDAT 2225-اخلطة الرئيسية للتخطيط السياحي كجزء من اخلطة الوطنية للتخطيط املكاين-
. SNAT 2025-

 1.2.4المخطط األول  :الوطني لتنمية اإلقليم  ، SNAT 2025اإلطار المرجعي لـ

: SDAT 2025

 :SNAT 2025مشروع إقليمي كبري للدولة  ،مت التخطيط له ووضعه مبوجب القانون  10-19املؤرخ  09ديسمرب
 9110املتعلق بالتخطيط املكاين والتنمية املستدامة.
إن املخطط الوطين لتنمية اإلقليم " "SNAT 2025هي فعل تقوم الدولة مبوجبه بعرض مشروعها اإلقليمي .وبالتايل،
فإهنا توضح كيف تعتزم الدولة ضمان  ،يف إطار التنمية املستدامة  ،التوازن الثالثي األبعاد للعدالة االجتماعية،
والكفاءة االقتصادية  ،واالستدامة اإليكولوجية  ،على مستوى البلد بأكمله للنساء والرجال .عشرون سنة قادمة.
وتنسق اإلقليم بأكمله  ،فهو استجابة للتحديات الرئيسية
ومن مث  ،فإن املخطط الوطين لتنمية اإلقليم هو أداة ترتجم ّ
يف اإلقليم حبلول عام  ، 9190واليت ينتج عن التزاوج بني العناصر اليت يوفرها التشخيص اإلقليمي والعناصر احملتملة ،
أي السيناريوهات احملتملة لتطوير اإلقليم.

مخس مبادئ أساسية تشكل التوجهات اإلسرتاتيجية
منس ـ ـ ـ ــقة إىل :
اإلقليمية .فهو يهدف بصفة موحدة و ّ
 .0ضمان وجود منطقة مستدامة .

لــ"2025

"SNATوتستجيب للتحديات الرئيسية للتنمية

 .9خلق ديناميكية إعادة التوازن اإلقليمي .
 .6ضمان جاذبية األراضي وتنافسيتها .
 .2تنفيذ املساواة اإلقليمية .
 .0ضمان حسن احلكم اإلقليمي.
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يعترب املخطط الرئيسي للتنمية السياحية موضوعا لنقاش وطين وإقليمي وحملي واسع جيمع بني خمتلف اجلهات املعنية
وشركات السياحة الوطنية :املستثمرين واملطورين ومنظمي الرحالت السياحية واملرشدين وناقالت واملتخصصني،
والفنادق واملطاعم واملكاتب واجلمعيات واجملتمعات احمللية ... ،واحلصة هي إعادة يصصيص  SDAT 2025من قبل
مجيع املشغلني واجلهات الفاعلة يف السياحة.
ويعترب املخطط الرئيسي للتنمية السياحية  SDAT 2025 ،أن السياحة ليست فرعا وال قطاعا من األنشطة ،بل هي
صناعة الشباب ،الذي جيمع بني تعزيز السياحة والبيئة .وبالنسبة للجزائر ،السياحة مل تعد خيارا ،بل هو ضرورة وطنية،
ألنه هو حمركا للتنمية ،وتعزيز الرتاث الثقايف والتارخيي الوطين ومسرع للنمو)Livre1,2008:7( .
النشاط السياحي على عكس أي نشاط آخر؛ يشكل جمموعة معقدة من اخلدمات :النقل واإلقامة والرتفيه ،ويعتمد
أساسا على املوارد البشرية؛ والصفات ،واملهارات واملؤهالت.
األهداف الخمسة األساسية لـ

)Livre 1,2008:22 ( : SDAT 2025

-1جعل السياحة أحد حمركات النمو االقتصادي.
 – 9تعزيز القطاعات االقتصادية األخرى.
- 6اجلمع بني الرتويج للسياحة والبيئة .
 – 2تقييم الرتاث التارخيي والثقايف والديين.
 -0حتسني صورة اجلزائر بشكل مستدام.
كما عرف اجملال السياحي يف اجلزائر صدور جمموعة من القوانني لتنفيذ اسرتاتيجية التنمية املستدامة للسياحة اليت
شرعت فيها احلكومة بداية  9110وهذا إلعطاء نفس جديد للنهوض هبذا القطاع من أمهها ( :يونسي:1016،
.)39
*القانون المتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة :
مت حتديد شروط التنمية املستدامة لألنشطة السياحية بالقانون رقم  10-16املؤرخ يف  9116/19/01و هو يهدف
إىل إحداث حميط مالئم و حمفز من أجل :
 ترقية االستثمار و تطوير الشراكة يف السياحة ترقية صورة اجلزائر السياحية من خالل إدماجها ضمن السوق الدولية للسياحة .النهوض باملؤسسات الفندقية و السياحية من أجل رفع قدرات اإليواء و االستقبال.تلبية حاجات املواطنني السياحية . املسامهة يف محاية البيئة و حتسني إطار املعيشة و تثمني القدرات الطبيعية و الثقافية و التارخيية  ،وهذا يف ظل شروطالتنمية املستدامة .
 الرفع من جودة اخلدمات السياحية و تطوير النشاطات السياحية .02
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ترقية و تنمية الشغل يف امليدان السياحي .التطوير املنسجم و املتوازن للنشاطات السياحية .تثمني الرتاث السياحي الوطين .و مبقتضى هذا القانون مت إنشاء هيئة عمومية تسمى الوكالة الوطنية للتنمية السياحية تسند هلا مهمة تنفي ـ ــذ و متابعة
عملية التنمية السياحية  ،وتتوىل كل ما يتعلق بالعقار السياحي من ترقيته و إعادة بيعه أو تأجريه للمستثمرين داخل
مناطق التوسع و املواقع السياحية  ،كما تسهر الدولة على توسيع جمال الرتقية و اإلعالم للسياح  ،حيث حتظى بكل
أشكال الدعم و اإلعانة.
.2الخاتمة:
ترتبع اجلزائر على مؤهالت سياحية متنوعة من موارد طبيعية وثقافية و تارخيية جتعلها يف مصاف الدول السياحية الكربى
إن استغلت بالشكل الصحيح  ،إال أن جهود اجلزائر يف تطوير هذا القطاع تبقى متواضعة مما يدعو إىل إعادة النظر
والتفكري اجلدي يف القيام بإصالحات أعمق من شأهنا أن حتقق تنمية سياحية مستدامة  ،على أن متس هذه
اإلصالحات كل من اجلانب البيئي ،االجتماعي و االقتصادي من خالل االهتمام بالقطاع السياحي كمورد اقتصادي
ونشر الثقافة والوعي السياحي لدى اجملتمع وكذلك تفعيل الرقابة البيئية على املؤسسات واألفراد مما ينعكس إجيابا على
السياحة ومن مث االقتصاد الوطين.
وبناءا على ماسبق ارتأينا تقدمي مجلة من التوصيات متمثلة يف النقاط التالية:
الفعالة هلذا التطبيق للتحقق
ـ ـ السعي لتطبيق كل ماجاء يف املخطط الرئيسي للتنمية السياحية  SDAT 2025مع املراقبة ّ
من تنفيذ كل ماهـو مسطّر م ـ ــن خالله واحرتام م ّدة اإلجناز و تسـ ــخري كل اإلمك ـ ـانيات القـ ــانونية و اإلدارية والبشرية
املؤهلة إلجنازه بنجاح .
ّ
ـ ـ ـ ضرورة إنشاء قرى سياحية مميّزة ومركبات سياحية توفّر للسياح كل وسائل الرتفيه و الراحة مع مراعاة التكاليف .
التوسع السياحي املنشود و هذا ما يساهم يف إخنفاض التكاليف و يعطي ميزة خمتلفة ملعاملنا
ـ ـ ـ الرتكيز على البساطة يف ّ
السياحية و ينعكس على إخنفاض التكاليف ممّا يش ّكل نقطة جذب سياحي قويّة

التوسع السياحي  ،بإدماج س ّكاهنا يف
ـ ـ ـ إستغالل القرى القدمية املسماة يف ثقافتنا اجلزائرية " الدشرة " يف حتقيق ّ
النشاط السياحي بعد ترميمها وجتديها مع احملافظة على طابعها األصلي البسيط و التارخيي وهذا ما يعود بالنفع على
أهل القرى من جهة وعلى الرتويج لثقافاتنا املتعددة و تارخينا من جهة أخرى .
ـ ـ ـ تشجيع الشباب على االستثمار السياحي بتقدمي تسهيالت إدارية  ،تقدمي قروض بدون فوائد  ،خاصة يف املناطق

الشبه منعزلة اليت تتميّز بطبيعة خالّبة وعذراء .
ـ ـ ـ نشر الوعي السياحي يف اجلامعات وبني كل فئات الشعب من خالل برامج تعليمية وإشهارية وإبراز أمهية السياحة
املستدامة ومفهمومها بكل بساطة هلم وأثارها اإلجيابية احلاضرة و املستقبلية مع تقدمي امتيازات خاصة ملن يساهم يف
حتقيقها مهما كانت صفته.
) (JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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آف ـ ـ ــاق الدراسـ ـ ـ ــة :
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الملخص

التوقيع اإللكرتوين؛
التوقيع التقليدي؛
حجية يف اإلثبات؛
.التجارة اإللكرتونية

 وهو، والذي يعد توقيع قانوين ال لبس فيه،بإنتشار التجارة اإللكرتونية إنتشر معها التوقيع اإللكرتوين
 كون أن املخاطر اليت حتيط، رغم تعدد أشكاله يعترب له حجية يف اإلثبات،يستويف لوظائف التوقيع التقليدي
بالتوقيع التقليدي أكثر سهولة ويسر من التوقيع اإللكرتوين ألن هذا األخري يعتمد على نظام التشفري الذي مينع
 وهي تستخدم الشروط، ضف له أن جهات التصديق اإللكرتوين هي اليت تنشىء التوقيعات اإللكرتونية،التزوير
.الواجب توفرها يف التوقيع وهو مايثبت صالحية املوقع وحجية توقيعه
Keywords

Abstract

He electronic singnature which is an unambiguous legal singnature, meets the
fonctions of traditional singnature, al though the variety of its forms is considered to be
authoritative in proving that risks surrounding the traditional singnature are easier and
easier than the electronic singnature, the system of encryption that prevents for gery, in
addition fact that electronic singnature are established by electronic certifiers, use the
conditions that must be provieded in the singnature, which is the basis of the validity of
the site and the authoritative singnature.

The Electronic
Singnature ;
The Traditional
Singnature;
Authentic
Evidence;
Electronic
Commerce.

imen.ahmed198@gmail.com : اإليميل، بغدادي إميان:المؤلف المرسل
00

(JIEG) مجلة االقتصاد الدولي والعولمة

ص220 -200 :

التوقيع اإللكتروني كبديل للتوقيع التقليدي في التجارة اإللكترونية

.1مقدمة :
منذ زمن ليس ببعيد كانت كلمة التوقيع تعين كتابة أحد أطراف العقد إمسه ،سواء كتبه بطريقة عادية أو بفورمة مميزة
له أو بوضع بصمة إصبعه أو خبامت مميز خاص به ،أي أن التوقيع كان له شكل ومعىن حمدد وواضح وحاالته معروفة
وحمددة على سبيل احلصر ،أما اآلن فإن التوقيع له معىن وشكل خمتلف متاما عن معناه وشكله التقليدي ،ومعناه احلديث
أصبح توقيع إلكرتوين الذي بدأ بظهوره منذ فرتة خاصة يف املعامالت البنكية ،ونظرا النتشار التجارة اإللكرتونية ،انتشر
معها التوقيع اإللكرتوين ،وهو األساس الذي ترتكز عليه عمليات التجارة اإللكرتونية ،وعليه فإن استحداث أي وسيلة
تقنية حديثة حتل حمل التوقيع التقليدي مبفهومه القدمي ويف نفس الوقت تقوم بوظيفيت التوقيع التقليدي ،تعيني صاحبها
تعيني ال لبس فيه ،وانصراف إرادته هنائيا إىل اإللتزام مبا وقع عليه تعد مبثابة توقيع ،فهي تعد توقيع قانوين ال لبس فيه
فهو ضرورة نتيجة التعامل عن بعد األمر الذي حيتم ضرورة القيام بتطوير املعامالت والتشريعات إلستخدام هذه التقنيات
ومحاية التعامالت عليها  ،فإن وضع التوقيع على أية حمرر يهدف إىل ترتيب أثار قانونية معينة ،فإن من خالل هذا
التوقيع ميكن حتديد هوية املوقع ومعرفة صالحياته  ،فإنه كذلك أصحاب الشأن على احملرر يعد اقرارا منهم ملضمون ما
ورد به ،وإذا كان الفقه والقضاء قد استقر على أن التوقيع اليدوي التقليدي حيقق اآلثار السابقة  ،فإن السؤال الذي
جيب حبثه هو حتديد املنظور الوظيفي للتوقيع اإللكرتوين ومدى ترتيبه ملا يرتبه التوقيع اخلطي من آثار خصوصا مع التطور
املذهل يف عامل تكنولوجيا املعلومات واهتمام املتخصصون بالبحث يف وسائل األمان اليت ميكن توفريها للمتعاملني عرب
اإلنرتنت.
 .2استيفاء التوقيع اإللكتروني لوظائف التوقيع التقليدي

ملا كان اإلختالف بني التوقيع اإللكرتوين والتوقيع التقليدي ،يكمن يف أداة التوقيع وليس يف الوظيفة اليت يهدف إليها
فإن املشكلة األساسية يف التوقيع اإللكرتوين تنحصر يف مدى حتقيق هذا التوقيع للوظيفة العادية للتوقيع اإللكرتوين،
وحتقيقه للثقة اليت يستند إليها املشرع يف إعطاء احلجية القانونية هلذا التوقيع فإذا حقق التوقيع اإللكرتوين الوظيفة والثقة
1
اليت يستلزمها القانون  ،فإن قدرته ال تكون حمل شك بل يتساوى يف ذلك مع التوقيع التقليدي.
 .1.2تعريف التوقيع اإللكتروني

2

التوقيع اإللكرتوين هو طريقة إتصال مشفرة تعمل على توثيق املعامالت اليت تتم عرب اإلنرتنت .

3

وعرفه قانون االونسرتال النموذجي بشأن التوقيعات اإللكرتونية لسنة  1110يف املادة  1منه
أنه ":يعين بيانات يف شكل إلكرتوين مدرجة يف رسالة بيانات أو مضافة إليها أو مرتبطة هبا منطقيا  ،جيوز أن تستخدم
4
لتعيني هوية املوقع بالنسبة إىل رسالة البيانات  ،ولبيان املوقع على املعلومات الواردة يف رسالة البيانات".
وهو عبارة عن حروف وأرقام أو رموز أو إشارات هلا طابع منفرد تسمح بتحديد شخص صاحب التوقيع ومتيزه عن
غريه ،ويتم اعتماده من اجلهة املختصة  ،ويعتمد هبذا التوقيع على قلم خاص يتم به التوقيع يدويا على شاشة الكمبيوتر
أو على لوح رقمي  ،وعندئذ يتم حتليل التوقيع اخلطي عن طريق الكومبيوتر وختزينه كمجموعة من القيم الرقمية اليت
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ميكن أن تضاف إىل رسالة البيانات ،كما ميكن للمتلقي عرضها على شاشة الكمبيوتر للتوثيق ،واليت من املفرتض ان
عينات من التوقيع اخلطي قد سبق حتليلها وختزينها بواسطة األدوات اإلحصائية.
يتضح أن القانون النموذجي اهتم مبسألتني مها:هوية الشخص املوقع وبيان موافقته على املعلومات الواردة باملستند ،وهو
بذلك ينسجم مع األصل العام للتوقيع ويستوي أن يكون الشخص املوقع شخصا طبيعيا أو معنويا ،وجيوز للشخص
6
أن يوقع بنفسه أو بواسطة شخص ميثله قانونا.
ومن خالل النهج الوظيفي الذي يتم فيه املساواة يف الوظائف بني التوقيع اإللكرتوين والتوقيع التقليدي
7
الكتايب الورقي ،يتم قبول اإلعرتاف بالتوقيع اإللكرتوين لقيامه بنفس الوظائف للتوقيع التقليدي.
يعرف التوقيع اإللكرتوين العادي يف  1الفقرة األوىل من القانون رقم  10-01 :الذي حيدد القواعد العامة املتعلقة
بالتوقيع والتصديق االلكرتونيني،8بأنه  ":بيانات إلكرتونية يف شكل إلكرتوين ،مرفقة او مرتبطة منطقيا ببيانات إلكرتونية
أخرى تستعمل كوسيلة توثيق"وعرفت املادة  7التوقيع املوصوف بأنه هو التوقيع الذي تتوفر فيه متطلبات معينة ،
فيتضح أن املشرع اعتمد يف تعريفه على أشكال وإجراءات إنشاء التوقيع اإللكرتوين ،وركز على أن تكون مرتبطة مبا ورد
يف احملرر اإللكرتوين الذي حيمله ،كما أشار إىل الغرض األساسي للتوقيع اإللكرتوين  ،وهو توثيق وقبول املوقع على ما
ورد يف احملرر اإللكرتوين املوقع إلكرتوين من طرفه.
 .2.2شروط التوقيع اإللكتروني

مل تكن اجملموعة األوروبية ومؤسساهتا بعيدة عن اإلهتمام الدويل بتطوير القواعد القانونية لتالءم عصر املعلوماتية ،فقد
2

حاولت التنسيق والتقريب بني التشريعات الداخلية اخلاصة بدول األعضاء يف جمال اإلثبات اإللكرتوين.
لذا صدر التوجيه األورويب رقم 23 :بتاريخ  03ديسمرب  ، 0222بشأن التوقيع اإللكرتوين ،وقد أضفى هذا التوجيه
01
عليه احلجية القانونية نفسها املمنوحة للتوقيع التقليدي يف جمال اإلثبات.
ميز هذا التوجيه بني التوقيع اإللكرتوين البسيط املستخدم كوسيلة للمصادقة وبني التوقيع اإللكرتوين املسبق والذي جيب
أن يستويف هته الشروط :
 أن يكون قادرا على حتديد هوية املوقع.
 أن يكون مرتبطا باملوقع بشكل فريد .
 أن ينشأ بإستخدام وسائل حيتفظ هبا املوقع وتقع حتت سيطرته.

 أن تكون املعلومات املكونة للتوقيع مرتبطة بالبيانات اليت تشري إليها على حنو يؤدي إىل إكتشاف أي تغيري الحق
أدخل على هذه البيانات.
ومىت توافرت هته الشروط ،يكون التوقيع املتقدم له احلجية القانونية الكاملة يف اإلثبات ،أما التوقيع البسيط فيتمتع
باحلجية القانونية يف حالة عدم إنكاره ،ويف حالة إنكاره يقع على عاتق من يتمسك به إقامة الدليل بأنه قد مت بطريقة
00
تقنية موثق هبا.
مجلة االقتصاد الدولي والعولمة )(JIEG

01

ص220 -200 :

التوقيع اإللكتروني كبديل للتوقيع التقليدي في التجارة اإللكترونية

وحسب ماتضمنته املادة األوىل فقرة  1من املرسوم الفرنسي رقم  171 :الصادر بتاريخ  31مارس  1110املتضمن
القواعد اخلاصة بضمان محاية وأمن بيانات التوقيع اإللكرتوين ،ويشرتط فيه:

 أن يكون خاصا بصاحب التوقيع.

 أن ينشئ بوسائل ميكن لصاحب التوقيع أن يضعها حتت رقابة خاصة.



12

أن يرتبط هذا التوقيع بالعقد امللزم به ،حبيث أن كل تعديل الحق للعقد ميكن فصله .

وما يالحظ أن املشرع الفرنسي ساوى بني التوقيع التقليدي و التوقيع اإللكرتوين ،فأعطى هلذا األخري احلجية الكاملة
يف اإلثبات ،طاملا يؤدي نفس ما يؤديه التوقيع التقليدي.
وليحقق التوقيع اإللكرتوين وظيفته يف حتديد شخصية املوقع ،فإن التشريعات اليت اهتمت به قد تبنت وسائل التكنولوجيا
املتطورة ،اليت تضفي عليه املقتضيات اليت تضمن حتديد شخصية املوقع والتزامه مبضمون السند الذي يوقع عليه
13
الكرتونيا.
واملتطلبات اليت جيب ان تكون يف التوقيع املوصوف ،حسب ملادة  7من القانون رقم  10-01 :وهي:

 ان ينشأ على اساس شهادة تصديق إلكرتونية موصوفة.
 أن يرتبط باملوقع دون سواه.
 ان ميكن من حتديد هوية املوقع.

 ان يكون مصمما بواسطة آلية مؤمنة خاصة بإنشاء التوقيع اإللكرتوين.
 ان يكون منشأ بواسطة وسائل تكون حتت التحكم احلصري للموقع.
 ان يكون مرتبطا بالبيانات اخلاصة به.
وجيب اإلشارة إىل أنه قد ضهرت يف خمتلف الدول شركات متخصصة وتقنيات متطورة  ،من أجل تنفيذ عملية محاية
00
التوقيع اإللكرتوين.
فكلما أيضا كانت آلية التشغيل ملنظومة التوقيع حمال للثقة واألمان ،فمن املؤكد معه أنه يكون له القدرة على التعبري
15
عن إرادة املوقع يف اإللتزام مبحتوى التصرف.
 .2.2أشكال التوقيع اإللكتروني
-التوقيع بإستخدام القلم اإللكتروني

ومعناه نقل التوقيع اإللكرتوين املكتوب خبط اليد على احملرر إىل امللف املراد نقل هذا احملرر إليه ،بإستخدام جهاز

اسكانري وعليه ينقل احملرر موقعا عليه من صاحبه إىل شخص آخر بإستخدام شبكة اإلنرتنت ،لكنه هذه الطريقة ميكن
للمستقبل أن حيتفظ هبذا التوقيع املوجود على احملرر ووضعه على أي مستند آخر لديه دون وجود أي طريقة للتأكد من
أن صاحب التوقيع هو الذي وضعه ،وقام بإرساله إىل هذا الشخص وهذا يقلل من حجية التوقيع اإللكرتوين.
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التوقيع بإستخدام الخواص الذاتيةوهو يعتمد على اخلواص الكيميائية والطبيعية لألفراد وتشمل الطرق التالية  :البصمة الشخصية ،مسح العني البشرية،
التحقق من مستوى ونربة الصوت ،خواص اليد البشرية التعرف على الوجه البشري  ،التوقيع الشخصي ،وهو ما يعين
أنه يتم تعيني اخلواص الذاتية للغري مثال عن طريق أخذ صورة دقيقة هلا وختزينها يف احلاسب اآليل ،ملنع أي إستخدام
من اي شخص آخر خبالف الشخص املخزنة اخلواص الذاتية لعينه.

01

-التوقيع الرقمي

وتعين منظومة بيانات يف صورة مشفرة حبيث يكون يف إمكان املرسل إليه التأكد من مصدرها ومضموهنا  ،ولكن
أكثرها شيوعا التوقيعات الرقمية القائمة على ترميز املفاتيح ،املفاتيح العمومية  ،املفاتيح اخلاصة  ،املفاتيح العامة واليت
تسمح لكل من يهتم بقراءة الرسالة أن يقرأها دون أن يستطيع إدخال أي تعديل عليها ،فإذا ما وافق على مضموهنا
وأراد إبداء قبول بشأهنا وضع توقيعه عليها من خالل مفتاحه اخلاص وعليه تعود تلك الرسالة إىل مرسلها مزيلة
17
بالتوقيع.
عرف املشرع اجلزائري املفتاح اخلاص يف نص املادة  1فقرة  8من القانون رقم  10-01 :بأنه":عبارة عن سلسلة من
األعداد حيوزها حصريا املوقع فقط ،وتستخدم إلنشاء التوقيع اإللكرتوين ويرتبط هذا املفتاح مبفتاح تشفري عمومي".
وعرف املشرع اجلزائري املفتاح العام يف نص املادة  1فقرة  2من القانون رقم  10-01 :بأنه" :عبارة عن سلسلة من
األعداد تكون موضوعة يف متناول اجلمهور هبدف متكينهم من التحقق من االمضاء اإللكرتوين وتدرج يف شهادة
التصديق اإللكرتوين.
 .2حجية التوقيع اإللكتروني في اإلثبات ومدى تحقيقه لألمان القانوني

إذا توفر األمن القانوين الكايف للتوقيع اإللكرتوين ،يكون له حجية اإلثبات ،ألنه توجد إجراءات حتقق األمن والثقة

به وحتميه قانونيا وتقنيا ،من خالل إصدار التوقيعات من قبل جهة معتمدة تصدر شهادات توثيق به ويكون مودعا
لديها ،ولتاليف إخرتاق أو تعطيل البيانات على اإلنرتنت ،توجد إجراءات حمددة باتباعها تؤدي حمصلتها إىل األمن
القانوين والتقين ،ومنها تشفري رسالة املعلومات والتوقيع اإللكرتوين ،وحيث أنه كذلك معظم التشريعات اخلاصة بتنظيم
التوقيع اإللكرتوين ،تشرتط ارتباط التوقيع اإللكرتوين بشهادة تصديق إلكرتوين مثل اشرتاط التحقق من هوية صاحب
التوقيع ،أو ارتباط التوقيع باملوقع ،فهذه االشرتاطات ال ميكن توافرها من غري شخص ثالث ،وهو جهة التصديق
اإللكرتوين ،لذا فحىت يعامل التوقيع اإللكرتوين معاملة التوقيع التقليدي ،من حيث حجية اإلثبات وجيب ارتباط التوقيع
اإللكرتوين بشهادة تصديق صادرة من جهة تصديق إلكرتوين معرتف هبا.
 .1.2المخاطر التي تحيط بالتوقيع اإللكتروني

إن إمكانية التزوير يف احملررات الورقية أيسر وأسهل ،وال يتطلب ذلك دراية أو خربة تقنية عالية كما هو احلال يف
احملرر اإللكرتوين ،أضف إىل ذلك اجلهود اليت تبذل كل يوم واألحباث واألفكار تطرح والتقنيات توظف من أجل توفري
مجلة االقتصاد الدولي والعولمة )(JIEG
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احلماية وضمان األمن يف إستخدام شبكة اإلنرتنت ونظم املعلومات ،بغية رفع نسبة الدقة يف التحقق من شخصية
القائم بالتصرف القانوين ،خاصة يف التجارة اإللكرتونية.
وتقسم نظم احلماية املوجودة عرب إنرتنت إىل توفري احلماية للتعامالت السيما العقود وهي:

 طرق التعرف الشخصي.

 عزل الشبكة اخلاصة من غريها من الشبكات األخرى .
 اإلتصال عن طريق واحد.

 إستخدام مرشحات املعلومات
 إستخدام الطرف الثالث كوسيلة إتصال ما بني الطرفني لضمان سالمته وعرقلة التدخل الفوري.
 إستعمال ملفات اإلستخدام اليومي لكشف ظاهرة التالعب والقرصنة وسوء اإلستخدام.
 إستخدام طرق الرتميز والتشفري املختلفة .
 إستخدام طريقة طبق العسل خلداع القراصنة واإليقاع هبم ،واستخدام جدران عزل النار حيث يقوم هذا الربنامج
بعزل األجزاء املهمة من نظم املعلومات عن بعضها البعض ،وعن شبكة اإلتصاالت الرقمية عرب اإلنرتنت.
ومهما يكن من أمر ،فإنه ال ميكن ألي جهاز أو برنامج محاية أن يضمن درجة أمان تصل إىل  ،%011فدرجة
األمان هذه ال توجد من ناحية عملية ،ومن هنا يظهر دور التجرمي هبدف الردع والزجر والعقاب ،وهذا ما يستلزم تناول
اجلرمية اإللكرتونية من منظور جديد ،يتالءم مع طبيعتها مثل :القرصنة اإللكرتونية ،التجسس ،االبتزاز ،تدمري البيانات،
استخدام الربيد اإللكرتوين لالزعاج واملعاكسة... .إخل .
18
وبالتايل ال يقتصر األمر على سرقة بطاقات االئتمان أو سرقة الرقم السري أو التحريف يف احملرر اإللكرتوين.
وتطبيقا لنص املادة  2من القانون رقم  10-01 :أكدت على أنه ال ميكن جتريد التوقيع اإللكرتوين من فعاليته القانونية
أو رفضه كدليل أمام القضاء ،بسبب شكله اإللكرتوين أو أنه ال يعتمد على شهادة تصديق إلكرتوين املوصوف ،أو أنه
مل يتم إنشاؤه بواسطة آلية مؤمنة إلنشاء التوقيع اإللكرتوين ،وقد سبقتها املادة 323مكرر من القانون املدين اجلزائري
بنصها على أنه يعترب اإلثبات يف الشكل االكرتوين كاالثبات على الورق ،ونص املادة  8من القانون رقم10-01 :
بأن التوقيع اإللكرتوين املوصوف يعترب وحده مماثال للتوقيع املكتوب ،مبعىن أنه ال حيتاج إىل إثبات الشروط العامة.
 .2.2التشفير

دفع بعض اجلهات إلجياد احللول التقنية حلماية أمن املعلومات عموما وأمن التجارة اإللكرتونية خصوصا من خالل
19
استخدام التشفري ،إلنتاج خمرجا مالئما لطريف العالقة.
20
التشفري حيمي البيانات من وصوهلا مشوهة إىل الطرف اآلخر وعدم اعتداء الغري عليها.
فهو عملية حتويل النص إىل رموز وإشارات غري مفهومة تبدو غري ذات معىن ،ملنع الغري من االطالع عليا إال
األشخاص املرخص هلم اإلطالع على النص املشفر وفهمه ،حيث تنصب عملية التشفري على القيام بتحويل النصوص

20
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العامة إىل نصوص مشفرة  ،مع إمكانية إعادة النص املشفر إىل نص عادي بعد فك التشفري مبفتاح التشفري الذي مت
10

إنشاءه للتشفري وفكه.
جند التشريعات العربية اخلاصة بالتجارة اإللكرتونية ،عاجلت عملية التشفري بطريقة غري مباشرة من خالل التوقيع
اإللكرتوين ،الذي يقوم يف األساس على مبدأ التشفري ،وذلك بتحويل التوقيع إىل رموز وإشارات تعرب عن املوقع وحتدد
شخصيته ،وهذا خبالف املشرع التونسي يف القانون اخلاص باملبادالت والتجارة اإللكرتونية عاجله بشكل من خالل
نصوصه خاصة يف الفصل الثالث ،وأباح استخدامه يف املراسالت عرب اإلنرتنت ،ويف التصرفات اإللكرتونية ،وكافة
التصرفات اليت تتم بوسائل إلكرتونية ،وأكد على ضرورة محاية البيانات املشفرة والعناصر املستخدمة يف عملية التشفري
وفكها من اي إعتداء ،سواء كان بإستخدام عناصر التشفري الشخصية املتعلقة باالمضاء من غري طريف العالقة إلستخدام
التشفري يف أساليب احتيالية أو سرقة مفاتيح التشفري اليت تفض النص املشفر وتعيده إىل الوضع الطبيعي من خالل
22
استخدام مفاتيح التشفري اخلاصة.
حىت قانون رقم  11/08 :املؤرخ يف 10ماي  1108الذي يتعلق بالتجارة اإللكرتونية 23،مل يتطرق إىل نظام
التشفري مباشرة  ،ولكنه تطرق يف املادة  1البند  8منها إىل تعريف اسم النطاق والذي هو عبارة عن سلسلة أحرف أو
أرقام مقيسة ومسجلة ،لدى السجل الوطين ألمساء النطاق ،وتسمح بالتعرف والولوج إىل املوقع اإللكرتوين.
من أجل تصميم توقيع إلكرتوين جيب استعمال آلية إنشاء مؤمنة وهذا ما أشارت إليه املادة  01من القانون رقم:
 10-01على أن اآللية اليت تتم إنشاء التوقيع اإللكرتوين املوصوف بواسطتها مؤمنة وفقا ملا مت توضيحه باملادة 00
ومنه يعترب التشفري آلية إلنشاء التوقيع اإللكرتوين خاصة التشفري الرقمي والبيومرتي وتقدم اهليئة الوطنية املكلفة باعتماد
آليات إنشاء التوقيع اإللكرتوين من التأكد من مطابقة اآللية املؤمنة إلنشاء التوقيع اإللكرتوين املوصوف ،وهذا ما نصت
عليه املادة  00من القانون ذاته ،إال أنه بالرجوع إىل األحكام االنتقالية واخلتامية هلذا القانون يف املادة  78فإهنا توكل
مهام هذه اهليئة الوطنية إىل املصاحل املختصة يف هذا اجملال لفرتة انتقالية تدوم إىل حني إنشاء اهليئة الوطنية على أن ال
تتجاوز هذه املدة  1سنوات ابتداءا من تاريخ نشر هذا القانون باجلريدة الرمسية.
 .2.2جهات التصديق اإللكتروني

جهة التصديق اإللكرتوين هي اليت تنشىء التوقيعات اإللكرتونية لألفراد واملؤسسات ،لذا تشرتط بعض التشريعات
شروطا معينة جيب أن حتققها تلك اجلهات ،حىت تتمتع التوقيعات اإللكرتونية الصادرة عنها حبجيتها يف اإلثبات ،والغاية
من هذه الشروط هو التأكد من إستخدام تلك اجلهات لتقنية توفر الشروط الواجب توافرها يف التوقيع ،ومن أجل أيضا
24
التعرف على هوية الطرف اآلخر من قبل جهة موثوق هبا بالنسبة ألطراف املعاملة.
ويعرف مقدم خدمة التصديق بأنه جهة أو منظمة عامة أو خاصة تستخرج شهادات إلكرتونية والشهادة هذه تؤمن
صالحية املوقع وحجية توقيعه وكذلك التأكد من هوية املوقع ،وتوقع هذه الشهادة من شخص له احلق يف مزاولته هذا
العمل ،وهذه الشهادة متكن أيضا من معرفة املفتاح العام ومبعىن آخر فإن شهادة التصديق ميكن أن تشكل بطاقة هوية
25
إلكرتونية مت وضعها بواسطة شخص مستقل عن العقد وحمايد.
مجلة االقتصاد الدولي والعولمة )(JIEG
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لقد مت تعريف الطرف الثالث املوثق به من طرف املشرع اجلزائري يف الفقرة  00من املادة  1من القانون رقم01-10 :
على أنه":شخص معنوي يقوم مبنح شهادات تصديق الكرتونية موصوفة ،يقدم خدمات أخرى متعلقة بالتصديق
اإللكرتوين لفائدة املتدخلني يف الفرع احلكومي".
وعرف املشرع اجلزائري جهات تصديق اإللكرتوين أو مؤدي خدمات تصديق إلكرتوين يف نص املادة  1فقرة  01من
القانون سالف الذكر أعاله ،على أهنا":هي شخص طبيعي أو معنوي يقوم مبنح شهادات التصديق إلكرتونية موصوفة،
وقد يقدم خدمات أخرى يف جمال التصديق اإللكرتوين ".
وبالتايل فإن الشروط الواجب توافرها يف هذه التقنية :
 أن تستند إلنشاء التوقيع اإللكرتوين إىل تقنية املفتاحني العام واخلاص وإىل املفتاح الشفري اجلذري اخلاص باجلهة
املرخص هلا  ،والذي تصدره هلا هيئة صناعة تكنولوجيا املعلومات.

 أن تكون قوة التشفري املستخدمة إلنشاء مفاتيح الشفرة اجلذرية جلهات التصديق اإللكرتوين.
 جيب إستخدام أجهزة إلكرتونية معينة لضمان قدرة تلك اجلهات على القيام بواجباهتا مثل اشرتاط أجهزة معينة
النشاء بيانات التوقيع  ،وأخرى حلفظ البيانات.

 أن تستخدم جهات التصديق اإللكرتونية بطاقات ذكية غري قابلة لالستنساخ وحممية بكلمة سر ضمن مواصفات
فنية معينة.

 جيب على جهات التصديق استخدام تقنية تسمح بالتحقق من صحة التوقيع اإللكرتوين وحتديد هوية صاحب
التوقيع وأيضا جيب أن توفر تلك التقنية كشوف شهادات املوقوفة أو امللفات بشكل فوري.

 جيب إستخدام نظام إلكرتوين من شأنه احلفاظ على املعلومات والبيانات اخلاصة باملشرتكني ضمن مواصفات معينة
حتددها السلطة العليا للتصديق اإللكرتوين.

 جيب ان تتوافر القدرة لدى جهات التصديق اإللكرتوين على إنشاء توقيعات إلكرتونية ضمن الشروط الواجب
توافرها بالتوقيع.
 جيب إستخدام نظام من شأنه حتديد تاريخ وقت إنشاء الشهادات أو إيقافها أو تعليقها أو إلغاءها.
 إنشاء نظام حلفظ بيانات التوقيع طوال فرتة ترخيص جهة التصديق فيما عدا مفاتيح الشفرة اخلاصة باملوقع.
 جيب وجود نظام خاص من شأنه إيقاف صالحية شهادة التصديق يف حالة معينة مثل  :انتهاء مدة صالحية
11

الشهادة أو فقد املفتاح اخلاص أو البطاقة الذكية ......إخل.
وهي أيضا ما جاءت هبا املادة  01من القانون رقم  ، 10-01 :ومهام جهة التصديق اإللكرتوين وردت باملادة
 31بالقول" :تكلف السلطة االقتصادية للتصديق اإللكرتوين مبتابعة ومراقبة مؤدي خدمات التصديق اإللكرتوين الذين
يقدمون خدمات التوقيع والتصديق االلكرتونيني لصاحل اجلمهور".
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.4الخاتمة :
نتيجة الزدياد التعامل بالوسائل احلديثة يف إستخدام تقنيات التوقيع اإللكرتوين كبديل للتوقيع التقليدي نشأت
احلاجة إىل وضع إطار قانوين حمدد يرمي إىل التقليل من فكرة عدم اليقني بشأن األثر القانوين الذي ينتج عن هذه
التقنيات ،وللمساواة بني التوقيع التقليدي واإللكرتوين باالثبات،كان البد اشرتاط أن حيقق هذا التوقيع البديل للشروط
والوظائف للتوقيع التقليدي من حيث ارتباطه بشخصية مصدره ومعرب عن هويته وأن يكون هذا التوقيع أثناء سريان
شهادة التوثيق ،وبالتايل القانون أضفى عليها حجية يف اإلثبات ،وهو بذلك أخرجها من سلطة القاضي يف تقدير مدى
صالحيتها باالثبات ومدى انطباقها على قواعد اإلثبات التقليدية .
وليحقق التوقيع اإللكرتوين وظيفته يف إثبات التصرف القانوين ،فإنه البد من توفري أعلى مستوى من األمن
واخلصوصية يف الوسيلة املستخدمة يف انشاء ها من خالل وسائل تكنولوجية حتافظ على منظومة التوقيع ورسالة البيانات
املرسلة من عدم دخول اي عبث عليها ،لكن حني تصدر قوانني خاصة بالتوقيع اإللكرتوين متنحه قوة قانونية موازية ملا
يتمتع به التوقيع التقليدي ،حيث البد أن تعترب وجود التوقيع اإللكرتوين على حمرر يتطلب فيه القانون التوقيع يفي
بالغرض ويضفي على هذا احملرر احلجية القانونية اليت يتطلبها املشرع  ،وقبل ذلك كانت هته احلجية مضمونة يف قانون
االونسرتال النموذجي بشأن التجارة اإللكرتونية والقوانني اخلاصة بالتوقيعات اإللكرتوين اليت وضعت اإلطار القانوين
للدول لكي تصدر تشريعات خاصة هلذه الوسائل اإللكرتونية ،وإضفاء حجية كاملة عليها باإلثبات.
فقد منح للتوقيع اإللكرتوين نفس احلجية القانونية للتوقيع اخلطي خصوصا يف ظل املتغريات املذهلة يف عامل املعلوماتية.
إن املشرع اجلزائري يف قانون رقم 10-01 :املتعلق بالتوقيع والتصديق االلكرتونيني منح تعريفا واضحا وحمددا ملفهوم
التوقيع اإللكرتوين ،إذ له نفس القدرة على حتقيق وظائف التوقيع تقليدي يف كونه حيقق سالمة العقد وذلك يف الصورة
الرقمية ،واليت تتميز عن باقي صور التوقيع اإللكرتوين األخرى ،فهو قادر على حتقيق هته الوظائف.
التوقيع اإللكرتوين وسع اآلفاق أمام التجارة اإللكرتونية ،وفتح اجملال لظهور سوق خاص هبا ،ومن املنتظر أن تزداد
استخداماته بعد إطالق مشروع القانون رقم  01-10 :اخلاص به .
البد اليوم تشجيع اللجوء إىل التوقيع اإللكرتوين املوصوف بدال من التوقيع إلكرتوين العادي  ،وعليه جيب اإلسراع
بتنصيب خمتلف أجهزة سلطات التصديق إلكرتوين  ،خاصة ما يتعلق بالسلطة االقتصادية  ،وكذا اهليئة املكلفة باعتماد
آليات إنشاء التوقيع اإللكرتوين و التحقق منه  ،ملا لذلك من تأثري على توثيق التوقيع اإللكرتوين .
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الكلمات المفتاحية

الملخص

،هتدف هذه الدراسة إىل مناقشة التوجه احلديث للعوملة املالية يف ظل تكنولوجيا سلسلة الكتل
.واستشراف الشكل املستقبلي للعالقات املالية العاملية
وتوصلت الدراسة إىل أن ابتكار تكنولوجيا سلسلة الكتل ساهم بدرجة فعالة يف تعزيز أبعاد العوملة
تكنولوجيا سلسلة
املالية كما أن طريقة تصميم هذه التكنولوجيا واألسس اليت ارتكزت عليها دفعت إىل إعادة تشكيلها من
الكتل؛العوملة املالية؛
،منظور جديد مبين على المركزية املعامالت املالية والتوافق املوزع هبدف ترخيص إجراء الصفقات وتسويتها
الالمركزية؛ إخفاء
وكذا تعزيز أمن وخصوصية األطراف من خالل إخفاء اهلوية يف إطار شفافية االطالع على مسار ومضمون
.اهلوية؛ التوافق املوزع
 فهي ال تزال جماال خصبا، وعلى الرغم من املزايا اليت أضفتها هذه التكنولوجيا يف طورها التمهيدي.الكتل
وحمط أحباث مكثفة لتطوير وتوليد تطبيقات متقدمة ميكن هلا أن تنقل النظام املايل واالقتصاد العاملي بصفة
.عامة إىل حقبة أكثر تكامال واندماجا لـم يشهد هلا مثيل من قبل
Keywords
Abstract
This study aims to discuss the modern trend of financial globalization in the light
of Blockchain Technology and to explore the future shape of global financial
relations.
The study concluded that the innovation of Blockchain Technology has
effectively enhanced the financial globalization's dimensions. Moreover, the method
of designing this technology and the foundations on which it was based led to its
restructuring from a new perspective based on the decentralization of financial
transactions and distributed consensus with the aim of authorization and settling
deals, as well as improving the security and privacy of the parties through
desidentification within the framework of access transparency to the path and content
of the blocks. In spite of the advantages added in its introductory phase, Blockchain
stills a fertile field and attracts an intensive research for developing and generating
advanced applications that can transfer the financial system and the global economy
in general to a more integrated and inclusive era that had never been seen before.

Blockchain
Technology;
Financial
Globalization;
Decentralization;
Desidentification;
Distributed
Consensus.
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التوجه الحديث للعولمة المالية في ظل تكنولوجيا سلسلة الكتل

ص272 -222 :

 . 1مقدمة:
يبدو أن عوملة التمويل متثل اجتاها ال ميكن وقفه على مدار العقود القليلة املاضية .فعلى ضوء تكامل أركان
االقتصاد العاملي وتطور التكنولوجيا اجلديدة أصبح الوصول إىل األسواق الناشئة أقل تعقيدا ،كما أن تدفقات رأس
املال املدفوعة عرب احلدود بلغت مستويات غري مسبوقة هلا .لكن األزمة املالية قلبت العديد من االفرتاضات املتمحورة
حول حتمية ارتباط منو الدول باالنفتاح االقتصادي واحتضان هنج العوملة.
تسببت األزمة املالية لعام  5992يف فقدان الكثري من املتعاملني ثقتهم يف البنوك كجهات خارجية موثوق
هبا ،وتغريت نظرة الكثريين بشأن ما إذا كانت البنوك هي أفضل املتدخلني حلماية النظام املايل العاملي ،خصوصا أمام
معضلة رشادة قرارات االستثمار اليت اختذهتا البنوك الكربى وما اجنر عنها من عواقب وخيمة ،تعثر النمو يف األصول
املالية وتراجع تدفقات رأس املال عرب احلدود بشكل حاد ،مما دفع التكامل املايل إىل االجتاه املعاكس.
وتزامنا مع األحباث الرامية إىل احتواء خملفات األزمة العاملية ،مت طرح تقنية جديدة هتدف إىل عزل دور
الوسطاء وتعزيز منظور األمان ،اخلصوصية ،وبدرجة أكرب المركزية املعامالت املالية ،على اعتبارها أهم األسس اليت
فشل النظام املايل العاملي يف تأمينها ،وكذا عجزه عن إجياد هنج متكامل يسمح مبسايرة التوجهات احلديثة للعالقات
االقتصادية من حيث السرعة ،العمق ،التكافؤ واملوثوقية.
وعلى الرغم من مرور أزيد عن عشر سنوات عن ابتكار تكنولوجيا سلسلة الكتل ( ،)Blockchainاليزال
جمتمع املعلوماتية ،الفاعلني االقتصاديني وشرحية كبرية من املهتمني ،عاجزين عن الفهم املعمق ألبعاد هذه
التكنولوجيا ،تفاعالهتا وشكلها املستقبلي ،ومع ذلك تعد سلسلة الكتل إىل جانب التكنولوجيا النانوية والذكاء
االصطناعي ،واحدة من أفضل عشر تقنيات ناشئة يف املنتدى االقتصادي العاملي ،واملدفوعة بالنجاحات األخرية اليت
حققتها تطبيقاهتا املبتكرة مبا فيها العقود الذكية والعمالت املشفرة وعلى رأسها البيتكوين (.)Bitcoin
 1. 1إشكالية الدراسة:
متثل بعض التحوالت التكنولوجية اجلارية تصحيحا جوهريا لتجاوز بواعث االضطرابات املالية السالفة ،يف هذا
املنعطف احلرج ،ستحدد اخليارات اليت يتخذها صناع السياسة العاملية ما إذا كان سيظهر نظام أكثر استقرارا وتوازنا
أو ما إذا كانت التنمية املالية ستتوقف مع حتول الدول حنو الداخل .وقد أثارت الدراسات يف اآلونة األخرية نقاشا
واسعا حول مدى جناح تكنولوجيا سلسلة الكتل يف تعزيز التوجه احلديث للعوملة املالية ،يف املقابل يعترب البعض أن
تطبيقاهتا فشلت يف جتاوز العمالت املدعومة من الدولة كمكونات أساسية للمدفوعات والتسويات اليت يقوم عليها
النظام املايل العاملي .وعلى الرغم من ذلك يبدو أن دمج هذه التكنولوجيا يف جمال املالية ال يزال يف طور النشأة،
وميكن أن تساهم يف إحداث نقلة نوعية خبصوص تداول العمالت املشفرة والتوريق ومن املنتظر توليد استخدامات
أكثر ابتكارا وقدرة على تغيري مناذج األعمال وأساليب التمويل وأمناط التفاعل .ويف خضم هذه املتغريات تنبثق
إشكالية الدراسة املصاغة يف السؤال الرئيسي التايل:
كيف يمكن لتكنولوجيا سلسلة الكتل أن تساهم في تعميق أبعاد العولمة المالية ؟
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 2. 1أهداف الدراسة:


تسعى هذه الدراسة إىل حتقيق بعض األهداف اليت ميكن إجيازها فيما يلي:
استعراض دور تكنولوجيا سلسلة الكتل يف استحداث أبعاد جديدة للعوملة املالية؛
إبراز معامل تأثري تكنولوجيا سلسلة الكتل يف العوملة املالية؛



استشراف الشكل املستقبلي للعالقات املالية يف ظل تكنولوجيا سلسلة الكتل؛



 3. 1أهمية الدراسة:

على الرغم من أن امتداد تكنولوجيا سلسلة الكتل مل يبلغ درجة قوية للتأثري على طبيعة وحركية رؤوس
األموال الدولية ،إال أن االهتمامات املتزايدة بشأن تبين هذه الطفرة يؤشر بتدافع الشركات واملنظمات للظفر

بالرهانات املستقبلية للعالقات املالية وكذا قلق اهليئات الدولية واإلقليمية خبصوص تأمني األسلوب األمثل لالندماج
يف التيار الراهن ال سيما وأن العوملة املالية يف املستقبل القريب تتجه أكثر حنو حتييد الدولة والمركزية املعامالت.
 7. 0منهج الدراسة:
إن طبيعة املوضوع وخصوصياته استدعت االعتماد على املنهج الوصفي يف استعراض املفاهيم األساسية
لتكنولوجيا سلسلة الكتل ،وتبيان دورها يف تشكيل التوجه اجلديد للعوملة املالية ال سيما بعد اإلخفاقات اليت شهدها
النظام املايل بعد األزمة االقتصادية العاملية لسنة .8002
 .2اإلطار المفاهيمي للعولمة المالية
 .1.2مفهوم العولمة المالية:

يرى  Arestisوآخرون أن العوملة املالية هي العملية اليت يتم من خالهلا دمج األسواق املالية ملختلف الدول يف

سوق عاملية موحدة ( .)Arestis et al. 2005. P508بينما يعترب  Yeyatiو Williamsأن العوملة املالية تشمل
إحداث روابط للتدفقات املالية العابرة للحدود بالشكل الذي يساهم يف تكامل األسواق املالية ( Yeyati,
 ،)Williams. 2011. P1كما أقر  Svrtinovوآخرون أن العوملة املالية هي تكامل النظام املايل احمللي للبلد مع
األسواق واملؤسسات املالية الدولية والتحول إىل ما يسمى باالنفتاح املايل ،يتطلب هذا التكامل عادة أن تقوم
احلكومات بتحرير القطاع املايل احمللي وحساب رأس املال (.)Svrtinov. 2013. P2
كانت العوملة املالية تستهدف يف موجاهتا األوىل إجياد منط موحد لتسيري العالقات النقدية واملالية ،مث حتولت
للبحث عن أساليب حترير تدفقات االستثمار األجنيب املباشر وزيادة ارتباط األسواق املالية وإزالة القيود عن األنظمة
املصرفية ،ومع مطلع األلفية اجلديدة ( ،)5999بدأ تشكيل مفهوم جديد للعوملة املالية وميكن التعبري عنه يف اجلوانب
التالية (:)Valentina, Luchian Ivan, 2013. P119
 العوملة املالية هي جزء من العوملة االقتصادية :اليت تعرب ترابط اقتصادي متزايد بيـن البلدان يف جـميع أحناء
العامل وتزايد حجم املعامالت عرب احلدود للسلع واخلدمات ورأس املال ،وانتشار التكنولوجيات واألفكار
على نطاق واسع وسريع.
)(JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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أصبحت العوملة املالية هي الشكل السائد للعوملة االقتصادية :يعترب رأس املال أكثر العوامل حركية مقارنة
بعوامل اإلنتاج األخرى ،خصوصا الدور الذي أحدثته األنرتنت يف إنشاء قنوات جديدة لتدفقات رأس املال.
لقد غريت العوملة املالية تكوين وهيكل الكيانات اليت تؤثر على االقتصاد العاملي ،حيث أصبحت الشركات
والبنوك العابرة للحدود أكثر الفاعلني االقتصاديني ،وعمقت من حمدودية دور الدولة الوطنية وكشف عدم
كفاية املؤسسات املالية الدولية ملواجهة التحديات اجلديدة اليت تعرتض تطوير االقتصاد العاملي.

 .2.2العولمة ،المالية والتكنولوجيا:

يرى  Charbonneauو Coudercأن العوملة املالية مرت منذ نشأهتا وحىت سنة  5992مبرحلتني مهمتني،
حيث تزامنت األوىل مع الفرتة  0001-0289أين كان خمزون األصول األجنبية اليت حتتفظ هبا البلدان الصناعية

حوايل  %29من الناتج احمللي اإلمجايل .مث اخنفض هذا الرقم بشكل حاد ليصل إىل احلد األدىن يف عام 0019
حبوايل  ،%09قبل البدء يف الزيادة مرة أخرى ،ومل يتجاوز مستواه حىت عام  .0009أما املرحلة الثانية فقد مشلت
الفرتة  5992-0089حيث متيزت العوملة املالية بسرعتها وتنامي حجم التدفقات املالية ،تزايد النمو االقتصادي،
وتنمية التجارة الدولية ،وتطور تكنولوجيات االتصال واملعلومات (.)Charbonneau, Couderc. 2008, P235
من جهة أخرى أشار  Samansأن احلقبة الثانية من العوملة املالية تنحصر بني هناية احلرب العاملية الثانية وأواخر
الثمانينات ،حيث شهدت تثمني العالقات االقتصادية متعددة األطراف ،والتعاون الدويل ،املزيد من التحرير املايل.
أما احلقبة الثالثة للعوملة املالية فقد امتدت من مطلع التسعينات وحىت هناية األزمة العاملية لسنة  ،5992حيث متيزت
بربوز األنرتنت وتأسيس العديد من اهليئات الدولية واالقليمية كاملنظمة العاملية للتجارة ،إضافة إىل التغري يف األقطاب
التنافسية وجتلي الصني إىل الواجهة وتسارع ديناميكية األسواق الناشئة ،كما عجل أيضا التطور يف تكنولوجيا
املعلومات واالتصال يف ابتكار أدوات أكثر كفاءة يف إدارة املخاطر املالية وتعزيز إطار اهلندسة املالية توازيا مع تنامي
املشتقات املالية واألدوات املالية اهلجينة .ويف نفس السياق يرى الباحث أن تشكيل احلقبة الرابعة للعوملة املالية
 Globalization 4.0يستند بصفة ملحوظة على الطفرات االبتكارية يف جمال التكنولوجيا املالية كسلسلة الكتل
والعمالت املشفرة ،عالوة على تعقد القضايا النقدية واملالية مبسالك أخرى كالتوترات اجليوسياسية كمحاولة خروج
بريطانيا من االحتاد األورويب ،وتأثري قرارات الرئيس األمريكي على العالقات املالية والتجارية وكذا مشروع طريق احلرير،
كما عرفت هذه احلقبة أيضا حركية اهلجرة ،االهتمام باخلصوصية ،وبدرجة أقوى الثورة الصناعية الرابع

( Samans.

.)2019. PP 5-6

أشار  Schmuklerإىل أن إلغاء الضوابط التنظيمية ،اخلصخصة والتقدم التكنولوجي قد ساهم بدرجة عالية يف
تنامي التدفقات املالية عرب األقاليم كما أحدث طفرة حمسوسة يف جمال االستثمار األجنيب املباشر ( Schmukler.
 .)2004. P2ويؤكد  Stanleyأن الصالبة املالية اليت يتميز هبا املصرفيون األمريكيون واألوروبيون ترتبط حبجم
( Stanley.

املخصصات من رأس املال والسيولة ،مدعومة بالكفاءة والتقدم التكنولوجي يف تسيري احملافظ االستثمارية
 .) 2018. P125وتتفق معظم األدبيات االقتصادية على أن العوملة املالية لـم تكن لتتشكل لو لـم تشمل عاملي
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التحرير واالندماج  ،كما أدى تكامل كال من العوملة ،املالية والتكنولوجيا إىل تعميق اجتاه العوملة املالية يف شىت
اجلوانب.
 .3.2التشوهات الناجمة عن العولمة المالية:

أشارت عدة أحباث إىل أن العوملة املالية قد تتسبب يف إحداث تشوهات يف األنظمة املالية احمللية للدول ،كما

أن الفجوة ا لنامجة عن إدارة هذه الظاهرة يصعب يف الكثري من احلاالت تداركها ،وعموما فقد حصر  Jin Weiهاته
التشوهات فيما يلي (:)Wei. 2018. PP 3-4
 تشوهات يف حساب رأس مال نتيجة ضعف كفاءة ختصيص التدفقات املالية اخلارجة؛
 رأس املال املفتوح ميكن أن يغذي فقاعات أسعار األصول ويزيد من احتمال حدوث أزمة مالية حملية؛





ال تكاد عمليات االقراض الدويل ختلو من الشروط ذات البعد القيدي الذي يتجاوز يف بعض احلاالت
تصورات الدول املقرتضة؛
تتعرض عمليات التمويل الدويل إىل تشوهات مفاجأة جراء حدوث املخاطر غري النظامية؛
ميكن أن تؤدي حتركات رأس امل ال إىل مشكلة اإلفراط يف الديون ،كما أن طبيعة التحركات وهيكلها ال بد
هلما أن يراعيا خمتلف الظروف كاألزمات وفرتات الرواج.

 .3تكنولوجيا سلسلة الكتل كطفرة ابتكارية في مجال المالية
 .1.3مفهوم تكنولوجيا سلسلة الكتل
يف  10أكتوبر  ،5992نشر شخص (فرقة) جمهول اهلوية وباستخدام اسم مستعار
ورقة خمتصرة شكلت منعرجا هاما يف جمال التشفري .لقد أوجز فيه طريقة للتغلب على مشكل اإلنفاق املزدوج خالل
املعامالت املالية التقليدية .على الرغم من عدم ذكر سلسلة الكتل بشكل صريح ،فقد وصف هيكلها على أنه
Satoshi Nakamoto

سلسلة من الطوابع الزمنية اجملزأة حيث يتضمن كل طابع زمين التشفري السابق يف البعثرة ،وهبذا تتشكل سلسلة حيث
مع كل طابع زمين إضايف تتعزز الكتل املوجودة خلفه (.)Sultan. 2018. P50
توفر تقنية سلسلة الكتل وسيلة لألطراف غري املوثوق هبا للتوصل إىل اتفاق (إمجاع) على تاريخ رقمي مشرتك.
يعد السجل الرقمي املشرتك أمرا مهما نظرا ألن األصول واملعامالت الرقمية من الناحية النظرية قد تكون مزيفة و(أو)
به( Anonymous. 2018.

مكررة.تعمل تقنية سلسلة الكتل على حل هذه املشكلة دون استخدام وسيط موثوق
.)P9
تتيح سلسلة الكتل إنشاء بيئة ال مركزية ،حيث ال ختضع املعامالت والبيانات اليت مت التحقق من صحة
تشفريها لسيطرة أي مؤسسة تابعة جلهة خارجية .يتم تسجيل أي معاملة يتم إكماهلا على اإلطالق يف دفرت أستاذ
ثابت وموزع بطريقة ميكن التحقق منها ،آمنة ،شفافة ودائمة ،مع طابع زمين وتفاصيل مرتابطة ( Holotescu. 2018.
.)P275
)(JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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الشكل رقم ( :)11ماهية سلسلة الكتل

form

Retrieved

Source:OECD
Blockchain
Primer,
Guide
Explainer,
www.oecd.org/finance/OECD-Blockchain-Primer.pdf, 18/11/2019.

 .2.3تطور تكنولوجيا سلسلة الكتل

تتوافق األدبيات خبصوص تطور أجيال تكنولوجيا سلسلة الكتل ،لكنها تتباين من حيث مستقبلها ،وعموما
ميكن تلخيص مراحل تطور هذه التكنولوجيا فيما يلي (:)Srivastava et al. 2018. PP 3-5
 الجيل األول  :Blockchain 1.0بدأ ظهور مصطلح سلسلة الكتل مع الطرح األول للعملة املشفرة
البيتكوين ( ،)Bitcoinحيث مسحت هذه العملة للمستخدمني بالقيام باملعامالت املالية بطريقة ال مركزية
وبدون احلاجة إىل طرف ثالث واليت أطلق عليها فيما بعد اإلنرتنت النقدية.

 الجيل الثاني  :Blockchain 2.0تبني أن القدرات احملدودة للبيتكوين ال ميكن أن تناسب احتياجات
التطبيق العام ،ففي عام  5901مت تقدمي  Ethereumكمنصة برجمية أكثر تقدما وتدعم مجيع أنواع
املعامالت ،مبا يف ذلك احللقات والعقود الذكية .وتوفر جتريدا افرتاضيا ميكن ألي شخص إنشاء إرشادات
خاصة به للملكية وتنسيق املعامالت وحتويل األموال.
 الجيل الثالث  :Blockchain 3.0مع تزايد العقود الذكية كل يوم  ،ال ميكن للتكنولوجيا احلالية دعم
حجم املعامالت الصغرية .وبالتايل تظهر احلاجة إىل تطوير تطبيقات المركزية ( )DAppتشمل األنظمة
األساسية مفتوحة املصدر لدعم تشفري العمالت ،ودعم الرتميز الذي حيدد مجيع األرصدة والتحويالت يف
املعامالت داخل النظام ،وآليات التوافق الالمركزي.
 الجيل الرابع  :Blockchain 4.0يشمل توسيع تطبيقات سلسلة الكتل يف جمال اخلدمات والصحة والتعليم
وغريها .وسيتيح هذا للمستخدمني من منصات خمتلفة العمل معا كوحدة واحدة ،وبالتايل حتقيق تكامل
سلس مع احتياجات العمل ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة.
 .3.3آلية عمل تكنولوجيا سلسلة الكتل

 .0عند إقبال شخص ما على إجراء معاملة مع طرف آخر؛
 .5يتم تسجيل املعاملة املطلوبة يف دفرت أستاذ موزع  -مبا يف ذلك معلومات عن كل معاملة يتم استكماهلا واليت تتم
مشاركتها وتكون متاحة بني مجيع العقد ( ،)Nodesمما جيعل النظام أكثر شفافية (من املعامالت املركزية اليت تشمل
طرفا ثالثا)؛
 .1بعد تسجيل املعاملة يف دفرت األستاذ ،يتم بثها بعد ذلك إىل شبكة ) )P2Pواملكونة من أجهزة الكمبيوتر
(العقد) .توفر هذه الشبكة من العقد الوصول إىل نسخ متزامنة من املعلومات اليت يتم تكرارها باستمرار ،مما جيعل
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الشبكة آمنة للغاية ومقاومة لالنقطاعات واهلجمات على الرغم من أن مجيع املشاركات ميكن مشاهدهتا من قبل أي
شخص مشارك يف سلسلة الكتل لكن بطريقة مشفرة؛
 .1تعمل شبكة العقد أيضا على التحقق من املعاملة وحالة املستخدم باستخدام خوارزميات متطورة .ومن األمثلة
على ذلك املعامالت املصادق عليها وهي عبارة عن كلمة حمفوظة أو عقود أو سجالت أو معلومات أخرى؛
 .2مبجرد التحقق من املعاملة ،يتم دجمها مع معامالت أخرى إلنشاء جمموعة جديدة من البيانات يف دفرت األستاذ؛
واليت حتتفظ بقائمة متزايدة باستمرار من الكتل (تشكيل سلسلة) .حتتوي كل كتلة على ختم زمين ووصلة إىل الكتلة
السابقة (يتم تشفري البيانات يف الكتلة وال ميكن تغيريها) ،ويتم إضافة كتلة جديدة بشكل دائم إىل سلسلة الكتل
املوجودة؛
 .6ويف األخري يتم إهناء املعاملة بني الطرفني بشكل سريع وآمن.
الشكل رقم ( :)12آلية عمل تكنولوجيا سلسلة الكتل

Source: Douglas Miller et al. (January 2019). BLOCKCHAIN: Opportunities for Private
Enterprises in Emerging Markets, International Finance Corporation IFC, Second and Expanded
Edition. P13.

 .3.3خصائص تكنولوجيا سلسلة الكتل
تتمثل أهم مزايا تكنولوجيا سلسلة الكتل فيما يلي (:)Deloitte. 2017. P1
 السيادة الذاتية :حيدد املستخدمون أنفسهم وحيافظون على السيطرة على ختزين وإدارة البيانات الشخصية؛
 الثقة :توفر البنية التحتية التقنية عمليات آمنة (مدفوعات أو إصدار شهادات)؛
 الشفافية :ألداء املعامالت مع العلم أن كل طرف لديه القدرة على الدخول يف هذه الصفقة؛
 الثبات :يتم كتابة السجالت وختزينها بشكل دائم دون إمكانية التعديل؛
 عدم الوساطة :ال حاجة إىل وجود سلطة رقابة مركزية إلدارة املعامالت أو االحتفاظ بالسجالت؛
 التفاعل :قدرة األطراف على التعامل مباشرة مع بعضها البعض دون احلاجة إىل أطراف ثالثة.
 .3تشكيل معالم العولمة المالية في ظل تكنولوجيا سلسلة الكتل
 .1.3دور تكنولوجيا سلسلة الكتل في تعميق أبعاد العولمة المالية


تقارب األسواق المالية ()Decompartmentalization

يشري إلغاء التجزئة إىل إلغاء احلدود اليت تقسم األسواق املالية ،سواء جتزئة األسواق الدولية من ناحية ،أو جتزئة
األسواق داخل نفس البلد ،وميكن أن تشمل التجزئة سوق املال ،سوق السندات ،سوق الصرف األجنيب ،سوق
)(JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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العقود اآلجلة ،وما إىل ذلك ،ويؤدي تقارب األسواق إىل زيادة ترابط أسعار التوازن على الصعيدين احمللي والدويل
(.)culturebanque.com, 20/11/2019
إن البلدان النامية واملؤسسات املالية اليت ال تستطيع زيادة االندماج املايل من خالل بنية حتتية داعمة ،ميكنها
اللجوء إىل تكنولوجيا سلسلة الكتل كأفضل البدائل اليت تتجاوز حدود العوملة املالية يف طورها السابق.
وتعاجل سلسلة الكتل مشكلة الرسوم املرتفعة الوقت واحليز ،حيث غالبا ما تكون معاجلة املدفوعات عرب أنظمة
الدفع الوطنية معقدة ،مكلفة وتستغرق وقتا طويال .إذا مت تبنيها بشكل كامل ،ميكن هلذه التقنية أن تتيح دفعات
بدقة ويف الوقت الفعلي تقريبا ،كما ميكن أن تتجنب مشكل االنتقال من أسواق رأس املال ووصوال إىل أسواق النقد
وميكن أن تعدى حىت إىل أسواق السلع واخلدمات ،مما جيعل األسواق أكثر اندماجا وتقاربا مما كانت عليه يف حقبات
العوملة املالية الثالث خصوصا يف ظل تنامي التحول للتداول عرب األسواق االفرتاضية.


رفع القيود التنظيمية ()Deregulation

إلغاء القيود يعين إلغاء اللوائح الوطنية اليت حتكم وتقيد حركة رأس املال (مراقبة الصرف ،واإلشراف على
االئتمان وغريها وما إىل ذلك) .إن العوملة وإلغاء القيود التنظيمية متغريان متشابكان بشكل كبري ،مما يقوض حماوالت
حتديد إطار كفؤ وفعال لتنظيم حتركات رؤوس األموال ،والتحكم يف توجهات األسواق الدولية وتصبح هذه احملاوالت
شديدة احلساسية عند اإلقبال على معاجلة مسألة رفع القيود عن النظام املصريف وكذا حساب رأس املال يف ظل
املقاربة بني بعدي املنافسة واالعتماد املتبادل.
تتضمن هذه السياسات إزالة الرسوم املصرفية الزائدة ورسوم استخدام احلسابات املصرفية الشخصية وتقليل
املستندات املطلوبة لفتح احلسابات املصرفية .ويقرتح  Ojiأنه من أجل حتسني اإلدماج املايل يف البلدان النامية ،ينبغي
إزالة القيود املتعلقة باحلد األدىن للودائع املطلوبة لفتح احلسابات املصرفية ،وتوفري املؤسسات املالية يف البيئات الريفية،
وختفيف الرقابة على الوثائق غري الضرورية وإزالة البريوقراطية (.)Isukul et al. 2019. P7
تتفاعل املنافسة بني الدول وبني خمتلف الفروع والفاعلني ،مع التغريات اهليكلية يف األسواق املالية الدولية لتعزيز
عمليات إلغاء التنظيم وإعادة التنظيم ،وتؤشر املعطيات على أن املؤسسات واألسواق ستستمر يف االجنذاب إىل
هياكل أكثر تعقيدا للتفاعل عرب احلدود الوطنية ،مبعىن آخر ،أن اهلياكل اليت متيل للتشابك والرتابط هي العناصر
املفعلة بشكل مطلق حمليا مع العناصر أكثر ديناميكية دوليا ،وهذا التمييز اآلن جيعل االختالف بني األسواق جد
ضئيل (.)Cerny. 1994. P23
حيتاج التوجه العاملي يف الفرتة الراهنة إىل تعديل العديد من اجلوانب التشريعية والتنظيمية اخلاصة باملعامالت
املالية ،بشكل يسهل التدفقات املالية بني كافة األقطاب ،ويف هذا السياق جند أن تكنولوجيا سلسلة الكتل توفر على
الدول واملنظمات العمل يف ظل إطار تقين ذايت التحكم ،التنظيم والرقابة وبعيدا عن التدخالت اهلادفة إىل تقييد حركة
رؤوس األموال مثلما حيدث حاليا يف األنظمة التقليدية لعديد البلدان ،وعلى أساس اعتبار أن العناصر املركبة للبعد
املركزي (الدولة ،اهليئات العاملية ،والنفوذ )...تعد جوهر التقييد أو التحرير العتبارات تتعلق بكوهنا املشرف األول عن
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ضمان استقرار واستدامة النظام املايل احمللي والدويل ،وعليه فإن هاته التكنولوجيا تتجاوز حدود السلطات القومية
بشكل نسيب أو مباشر .وعلى الرغم من ذلك تبذل عدة جهات كاالحتاد األورويب وصندوق النقد الدويل والبنك
العاملي جهود معتربة لتصميم مرجع تشريعي وتنظيمي لتأطري املعامالت املالية املفعلة باستخدام تكنولوجيا سلسلة
الكتل وبدرجة أدق التداول بالعمالت املشفرة ،من منظور تفادي توجه النظام املايل العاملي حنو اجملهول أو بعبارة
أخرى تفادي أي انزالق اقتصادي حمتمل.


إزالة الوساطة المالية ()Desintermediation

خالل الثمانينيات ،تغري تكوين التدفقات املالية بشكل جذري ،مع االخنفاض النسيب لالستثمارات األجنبية
املباشرة والزيادة احلادة يف استثمارات احملافظ ،هذا هو االنتقال من نظام مايل قائم على االئتمان -أين تؤدي البنوك
دور الوساطة بني الودائع ومدخرات األسر وكذا الشركات -إىل نظام قائم على سوق رأس املال يتوفر فيه االئتمان
للشركات الكبرية عرب العروض املضمونة ،متيز هذا التحول بعملية مزدوجة للتخلي عن الوساطة والتوريق ،واليت تطورت
استجابة النعدام األمن االقتصادي يف أعقاب األزمة ،واليت متيزت بارتفاع معدالت التضخم وتقلب أسعار الفائدة.
يف هذا السياق ،حتتاج البنوك إىل احلد من تعرضها للقروض املتعثرة .من خالل خفض القروض بشكل عام
(الوساطة) والبحث عن مصادر متويل جديدة لألموال (األوراق املالية).
يشري مصطلح الوساطة إىل تراجع الدور التقليدي للبنوك كوسيط بني املقرتضني واملقرضني ،بينما يصف
التوريق على نطاق واسع العملية اليت مت من خالهلا نقل الوساطة املالية من البنوك إىل أسواق رأس املال .بتعبري أدق،
ينطوي التوريق على حتويل األصول املصرفية التقليدية كرهونات إىل أدوات قابلة للتسويق (.)Perret. 2007. PP 7-8
تساهم تكنولوجيا سلسلة الكتل يف تعزيز التضمني املايل الذي يعمل على توفري إمكانية الوصول إىل املنتجات
واخلدمات املالية املناسبة بسرعة وبأقل التكاليف وبطريقة عادلة ومستدامة وشفافة .وتتيح هذه التكنولوجيا للمتعاملني
حتويل األموال وبناء مدخراهتم دون أدىن وساطة ،كما ميكن استخدامها لتقليل تكاليف موفري بطاقات االئتمان
واخلصم ،وبالتايل تقليل احلاجة إىل مجيع وسطاء الطرف الثالث ،وبالتايل فإن تكنولوجيا سلسلة الكتل حتل حمل الدور
التقليدي الذي كانت تؤديه البنوك واملؤسسات املالية وبأسلوب أكثر كفاءة وأمنا.
وكانت العديد من األحباث قد أشارت إىل أن التطورات الراهنة قد أضفت بعدين آخرين للعوملة املالية مشال:


تجريد المعامالت المالية ()Dematerialisation

إن ظهور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت احلديثة ( )NICTيف اآلونة األخرية جعل التبادالت االقتصادية
الدائمة والفورية ممكنة عن طريق ختفيض رأس املال ،كما سهل هذا االبتكار التدفقات الدولية وتضاعفت املعامالت
يف أسواق رأس املال ،وأصبحت متاحة على مدار الوقت ،وقد شهدت أيضا التكاليف اخنفاضا معتربا حيث أصبح
االتصال بالنقاط البعيدة حول العامل يتم مباشرة يف البيئة االلكرتونية وبأقل خماطر ( .)Nardone, Pinto. n.d.وهبذا
حتولت األسواق املالية إىل شيكات من أجهزة الكمبيوتر ومت جتريد الوجود املادي لألوراق املالية وللمتعاملني بصفة
عامة ( .) Tsobjio. 2013. P18من جهة أخرى فقد ساعدت الطبيعة "غري امللموسة" للخدمات املالية بصفة خاصة
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يف تفعيل هذا البعد ( )Subramanian, Kessler. 2013. P5وتسارع وترية املعامالت يف األصول املالية اليت جتاوزت
حجم وحركية خمتلف األصول املتداولة.
ويف هذا الصدد تعترب تكنولوجيا سلسلة الكتل امتدادا لالبتكارات اليت ولدهتا تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت احلديثة ،حيث تساهم يف تعميق منظور جتريد األصول املالية تدرجييا من خالل االنطالقة األوىل اليت
مشلت طرح العملة املشفرة كأوىل اخلطوات لتجريد العمالت الكالسيكية ( ،)Fiat Currenciesواجلديد يف تكنولوجيا
سلسلة الكتل ليس يف تغيري طبيعة التحويالت والتدفقات فقد تعارفت املنظومة املالية على ذلك منذ احلقبة الثالثة
للعوملة املالية وبتواجد هيئات وأنظمة رائدة يف هذا اجملال ك ـ ـ ــ:ـ  Swiftو Visaوغريها ،وإمنا االبتكار ميكن يف
استهداف جتريد جوهر املعامالت وأدوات تسوية الصفقات .ومن خالل تطوير منصات رقمية مدعومة بتكنولوجيا
سلسلة الكتل وانتشار استخداماهتا وتطبيقاهتا كاإليثريوم ،فقد مت توجيه االهتمامات حول إمكانية تداول األوراق
املالية وتعزيز األنظمة املصرفية ،التأمينات ،االستثمارات وغريها بصيغة العقود الذكية اليت توفرها هاته التكنولوجيا.


حيادة تدخل الدولة ()Disengagement

يرى  Cohenأن أمهية العوملة املالية تكمن يف أهنا تعمل على فك االرتباط عن سلطة الدولة من حدودها
اإلقليمية أو تغيري الطرق اليت متارس هبا سيادهتا االقتصادية .كجزء من هذه العملية ،تولد العوملة املالية مقاربات
جديدة لفهم وضعيات الدولة ومسؤولياهتا وشرعيتها ،وهي مقاربات تثري الكثري من التوقعات الطويلة األمد املتعلقة
باألولويات والصالحيات املناسبة للدولة للتكيف أو االندماج يف التيار العاملي (.)Cohen. 2001. P76
كما يرى  Langloisبالنسبة لبعض البلدان الصغرية ذات القيمة السوقية املتواضعة ،فإن خصخصة الشركات
اململوكة للدولة تصطدم بواقع عدم كفاية رأس املال احمللي لتشكيل جمموعة من املسامهني الذين ميكن أن يعرقلوا
طلبات االستحواذ من اخلارج (.)Langlois. 2009. P85
إن عدم تدخل الدولة يفضي إىل فتح اجملال للمنافسة بني املتعاملني االقتصاديني بعيدا عن السياسات احلمائية
اليت كانت تنتهجها هبدف محاية قطاعها املصريف أو حىت الشركات واملؤسسات احلكومية املستثمرة يف أسواق رأس
املال احمللية.
تستمد الدول فرصها لتعزيز تدخالهتا يف القضايا املالية من خالل مبدأي املركزية وإشرافها على مراقبة التدفقات
املالية والنقدية وكذا حتديد األطر التشريعية والتنظيمية احملددة لتحركات رؤوس األموال ،وهو ما عملت تكنولوجيا
سلسلة الكتل على تقويضه ،حيث أن طبيعة تصميمها استندت إىل مبدأ الالمركزية وذاتية التنظيم ،وبالتايل عزل
تدخالت الدولة بصفتها مصدر السلطة والنفوذ إال أنه ميكنها املشاركة يف سلسلة الكتل كمتعامل اقتصادي حر شأهنا
شأن باقي املتواجدين يف السلسلة.
إن انفتاح اإلنرتنت مع أمان التشفري ،وتطور التكنولوجيا املالية يؤدي إىل قدر أكرب من الشفافية والكفاءة
وإمكانات التفاعل ،كما أن تكنولوجيا سلسلة الكتل تعترب من أكثر املداخل اليت لديها القدرة على تزويد اجلميع
باملعلومات ،السرعة والثقة واخلصوصية.
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ويف هذا الصدد تضيف الدراسة احلالية ثالث أبعاد جديدة للعوملة املالية ميكن استجالؤمها من خالل توظيف
تكنولوجيا سلسلة الكتل يف اجملال املايل واملصريف ،وقد مت حصر هذه األبعاد فيما يلي:


المركزية المعامالت المالية ()Decentralisation

تقود التكنولوجيا املالية التنمية يف العامل وتعمل على تكافؤ فرص الوصول إىل التمويل عالوة على التقدم الراهن
املدفوع جبيل جديد من اخلدمات املالية عرب اهلاتف احملمول واإلنرتنت ،ومع ذلك ،فإن أكثر من  0.8مليار متعامل
على مستوى العالـم يفتقرون حاليا إىل اخلدمات املالية األساسية وال ميكنهم االستثمار .وعلى هذا األساس حتل
تكنولوجيا سلسلة الكتل حمل احلاجة إىل نظام مركزي ،حيث تسمح بتواصل ومشاركة خمتلف الشرائح يف حركية
التدفقات املالية الدولية.
ترتكب تكنولوجيا سلسلة الكتل على شكل شبكة نظري إىل نظري ( )P2Pال مركزية حتافظ على املعامالت
باستخدام أدوات تشفري للحفاظ على سالمتها ،وتتحقق آلية اإلمجاع على نطاق الربوتوكول من البيانات وكذا
إمكانية حتديث دفرت األستاذ وتوقيته وكيفية ذلك .جتعل الشبكة الالمركزية هذه التقنية متميزة عن قاعدة بيانات
مركزية تقليدية حتتوي على قاعدة بيانات موثوقة حتتفظ هبا جهة خارجية موثوق هبا (.)Weinstein et al. n.d. P6
لقد ثبت أن العمالت الرقمية الالمركزية اليت تدعمها تكنولوجيا سلسلة الكتل األساسية ،آمنة يف اجملتمع التقين
واملايل ،ويتم اختبار إمكاناهتا يف متكني التضمني املايل على املستوى العاملي .ميكن أن تساهم تكنولوجيا سلسلة
الكتل يف تسهيل التحويالت املالية للمهاجرين ،كما ميكن أن توفر حساب مصريف عاملي المركزي مع املؤسسات
املالية ،وميكن أن توفر حجر األساس جملموعة من اخلدمات املالية املتطورة.
وأشار تقرير القمة العاملية للحكومات ( )5908أن بعد الالمركزية يف تكنولوجيا سلسلة الكتل يتضمن ما يلي
(:)WGS. 2017. P6
 ال توجد مراكز مقاصة مركزية تتحكم يف التدفقات عرب هذه التكنولوجيا ،كما أن املعامالت فورية ،وتنفذ


عن طريق دفعات متكاملة تسمى "الكتل"؛
صعوبة تزوير املعامالت املالية أو تعديل األرشيف السابق هلا ،ويف حالة استهداف جهاز معني فإن بقية
املشاركني يف الكتلة ال يتأثرون جراء أي عملية احتيال ،عالوة على أن السلسلة حتوي نسختني مشاهبتني



لنسختها األصلية؛
إمكانية مشاركة أي متعامل ضمن سلسلة الكتل ،كما أن املصادقة تتم من قبل معظم املشاركني يف السلسة.



إخفاء هوية المتعاملين ()Desidentification

على الصعيد العاملي 5.1 ،مليار شخص ليس لديهم هوية رقمية ،وهذه واحدة من القضايا الرئيسية املتعلقة
بوصوهلم إىل املؤسسات املالية .من خالل العمل مع أدوات حلول اهلوية ،ميكن أن تساعد تكنولوجيا سلسلة الكتل
يف إنشاء هنج المركزي إلدارة اهلوية وإدارة املتطلبات االجتماعية واملالية .يقوم تطبيق  Ethereumاملدعوم بتكنولوجيا
سلسلة الكتل بإنشاء ملفات تعريف على أساس البيانات احليوية ( ،)Biometric Dataأي التعرف على الوجه
)(JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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والصوت .ال يُطلب من املستخدمني احملتملني احلصول على جواز سفر أو حساب بريد إلكرتوين .ميكن لألفراد
استخدام اهلاتف الذكي اللتقاط صورة ألنفسهم أو عمل فيديو .عالوة على ذلك ،ميكن للحلول اليت تدعمها
تكنولوجيا سلسلة الكتل املساعدة يف اكتشاف ومنع السلوكيات واألنشطة غري القانونية ،وبالتايل تعزيز جهود معرفة
العميل ( ،1)KYCوتقليل عبء الوقت والتكاليف املرتبطة جبمع املعلومات الشخصية ،وهي عملية مكلفة ومرهقة
عادة للمؤسسات املالية التقليدية ( .)Lichtfous et al. PP 5-6وجتدر اإلشارة إىل أن شفافية املعامالت تكمن يف
إمكانية إطالع مجيع األطراف على املعامالت لكن دون معرفة هوية املشاركني يف السلسلة.


اإلجماع الموزع ()Distributed Consensus
إن التحقق من املعامالت واملصادقة عليها يأيت من إمجاع العديد من املستخدمني ،حيث أن تكنولوجيا سلسلة

الكتل صممت أساسا على شكل دفرت أستاذ موزع ،من خالل جمموعة من العقد املتضمنة داخل شبكة ال مركزية
( ،)Anonymous. 2016. P41وميكن اعتبارها كذاكرة عاملية آللة افرتاضية موزعة بني مجيع املشاركني .يعد اإلمجاع
جزء مهم من حركة التدفقات املالية املعاصرة ،وقد أشار  Seiboldو Sammanأن آليات اإلمجاع يف عامل الكمبيوتر
انتقلت مؤخرا من فكرة جمردة إىل العمود الفقري لتكنولوجيا دفرت األستاذ املوزعة .متثل آلية اإلمجاع الطريقة اليت يتفق
هبا أغلبية على جواز تنفيذ صفقة معينة ،مبعىن آخر ،آلية التوافق هي جمموعة من القواعد واإلجراءات اليت حتافظ على
جمموعة متماسكة من احلقائق بني العُقد املشاركة (.)Seibold, Samman. 2016. P4
الشكل رقم ( :)13الالمركزية والتوزيع في هيكلة العولمة المالية

Source: Sigrid Seibold, George Samman. (2016). Consensus Immutable
agreement for the Internet of value, KPMG LLP. P2.

 .2.3االستثمار في تكنولوجيا سلسلة الكتل:
تعد املدفوعات العاملية والتمويل التجاري واالمتثال التلقائي من أكثر اجملاالت استقطابا لتكنولوجيا سلسلة
الكتل اليوم .وقد مت إحصاء أكثر من  5299ملف لرباءات اخرتاع متعلقة بسلسلة املفاتيح وأكثر من  0.1مليار
دوالر من االستثمارات يف الثالث سنوات األخرية فقط .ويوجد حاليا  51دولة على األقل تستثمر يف هذه
التكنولوجيا ،كما تبنتها أزيد عن  29شركة حول العامل ،ويف نفس السياق جيري حوايل  09بنكا مناقشات حول
مقومات اعتماد سلسلة الكتل يف أنظمتها املصرفية ورهاناهتا املستقبلية .وبينت تقارير  Deloitteأن  %29من البنوك
ستبدأ مشاريع خبصوص هذه التكنولوجيا حبلول العام .)Miller et al. 2019. P4( 5959
KYC: Know Your Customer
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تظهر نتائج الدراسات تفاؤال واسع النطاق فيما يتعلق باألثر الذي سيتولد جراء تطبيق تكنولوجيا سلسلة
الكتل يف الصناعة املصرفية ،ففي ماي  5906أجرى  McKinseyدراسة استقصائية حول شرحية واسعة من املديرين
التنفيذيني الناشطني يف البنوك العاملية ،حيث وجدت أن ما يقارب النصف منهم يعتقدون أن تكنولوجيا سلسلة
الكتل ستساهم يف تغيري جذري لألعمال املصرفية يف غضون  1سنوات ،فيما اعترب البعض أن ذلك سيحدث يف
مدة وجيزة ال تتجاوز  02شهرا (.)McKinsey. 2016. P13
وتوقع مسح آخر لـ  599بنك عاملي أنه حبلول عام  ،5908سيتم تنفيذ تكنولوجيا سلسلة الكتل على نطاق
واسع بنسبة  %02من البنوك .عالوة على ذلك ،ذكرت شركة  IBMأنه يف غضون  1سنوات ،سيكون لدى
 %66من البنوك كتلة منتجات جتارية ختضع هلذه التكنولوجيا على نطاق واسع (.)Shen. 2016
حبلول ديسمرب  ،5908ارتفع متوسط سعر عملة البيتكوين (العملة املشفرة األوىل) من بضعة سنتات فقط يف
عام  5990إىل  02ألف دوالر ،وجذبت هذه املكاسب العديد من املستثمرين يف مجيع أحناء العامل ،حيث يف
الفاتح ديسمرب  5908وافقت جلنة تداول العقود اآلجلة للسلع األمريكية على التداول يف العقود املستقبلية من
البيتكوين .على الرغم من أن سعر البيتكوين قد اخنفض إىل حوايل  2آالف دوالر يف أبريل  ،5902إال أن قيمة
( IBRD.

البيتكوين املتداولة كانت توسعت بشكل مطرد أي حوايل  029مليار دوالر اعتبارا من  09أبريل 5902
.)2018. P22
اعتبارا من ماي  ،5900أصبح هناك أكثر من  5299عملة تشفري متداولة .خالل األشهر اخلمسة األوىل
من عام  ،5900تراجعت القيمة السوقية اإلمجالية ما بني  056مليار دوالر أمريكي و 561مليار دوالر أمريكي
بعد أن وصلت إىل قمة بلغت  219مليار دوالر أمريكي يف يناير  .5902وباملقارنة ،تبلغ القيمة السوقية لألسهم
العاملية  62تريليون دوالر أمريكي .تبلغ قيمة الذهب لدى القطاع اخلاص حوايل  2تريليونات دوالر أمريكي ،ويبلغ
إمجايل املبالغ النقدية لدول جمموعة العشرين  56.2تريليون دوالر أمريكي .كما توضح هذه األرقام ،فإن العمالت
املشفرة بشكل عام ال تلعب حاليا دورا مهما يف االقتصاد العاملي واألسواق املالية .ثالثة منهم فقط تبلغ قيمتها
اإلمجالية أكثر من  0مليار دوالر أمريكي .يف هذه املرحلة ال تشكل أي خطر كبري على النظام املايل ،غري أن
االستقطاب كان طريقة التصميم وكذا الفقاعة اليت تشكلت يف أسعار العمالت املشفرة خالل عام 5908
(.)Landau, Genais. 2019. P12
 .3.3تأثير تكنولوجيا سلسلة الكتل على حركية مؤشرات العولمة المالية

بعد مخس سنوات من األزمة االقتصادية العاملية نشر معهد  McKinseyتقريرا حول ما إن كانت العوملة املالية
تتجه حنو الزوال أم حنو انطالقة جديدة ،حيث طرح عدة مؤشرات مالية تظهر تضاربا واضحا يف حركة التدفقات

املالية ،فبخصوص بيانات الرتاجع ،مت تسجيل تدين معدل النمو السنوي يف األصول املالية من  %8,0سنة 5990
إىل  %0,0سنة  ،5901متبوعا بتدهور يف حجم رؤوس األموال العابرة للحدود بـ  ،%69كما اهنارت مطالبات
منطقة اليورو خارج النطاق يف حدود  1,8تريليون دوالر مع ارتفاع حاد يف ضمانات الدين احلكومي إىل حوايل
)(JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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 02,1تريليون دوالر ،وكذا تراجع عائدات األسهم والسندات يف األسواق الناشئة مبعدل  .%8يف املقابل بلغت
حصة االقتصاديات الناشئة  %15من التدفقات املالية بعدما كانت  %2سنة  ،5999كما قامت الشركات
بإصدار سندات بقيمة إمجالية بلغت  0,1تريليون دوالر ،مصحوبة بتنامي حركة االستثمارات  %19على شكل
استثمار أجنيب مباشر ،عالوة على زيادة االعتماد املتبادل بني دول جنوب جنوب إىل حوايل  0,0تريليون دوالر
وحتسني التوازن يف احلساب اجلاري بـ .)McKinsey. 2013. P7( %19
كما أشار أيضا  Valentinaو Ivanأن متوسط حجم التداول اليومي يف سوق الصرف األجنيب العاملي بلغ
 2.1تريليون دوالر .ارتفع معدل دوران العمالت األجنبية العاملي يف أبريل  5901بنسبة  %11مقارنة بشهر أبريل
 ،5909حيث بلغ متوسط حجم التداول اليومي  2.112تريليون دوالر يف اليوم مقارنة بـ  1.080تريليون دوالر
يف اليوم (.)Valentina, Ivan. 2013. P120
تتبلور معامل اهليكلة اجلديدة للعوملة املالية على ضوء التطورات الراهنة يف عدة جوانب تشمل تعزيز قدرة النظام
املايل الدويل على مواجهة املخاطر من خالل دمج جهود الرقابة اليت يبذهلا صندوق النقد الدويل ( ،)IMFجملس
االستقرار املايل ( )FSBوبنك التسويات الدولية ( )BISيف خريطة خماطر عاملية متماسكة ،إضافة إىل حتسني العمق
املايل ومتاسك موارد شبكة األمان املالية العاملية .إن املساعي العاملية هي اليوم أكرب من أي وقت مضى ،بفعل تعدد
القضايا والتحديات اليت تواجه التنمية على كافة مستوياهتا ،وهو ما يقتضي تظافر خمتلف مصادر التمويل احمللي
والدويل وضرورة تثمني مشاركة القطاع اخلاص -اليت قدرت بـ  %52إىل  -%12خصوصا ملا تقدر مسألة تعبئة
املدخرات بنحو نصف تريليون دوالر .وميثل النمو السريع لـلتكنولوجيا املالية ،وتوفري االئتمان واخلدمات املالية األخرى
من خالل املنصات اإللكرتونية ،حتديا جديدا حمتمال للهيكل املايل العاملي ،كما أن تسارع منو هذا املدخل بقدر ما
يشكل فرصا قيمة لتعميق أبعاد العوملة املالية ،فهو أيضا يطرح فجوات خبصوص غسيل األموال ،متويل اجلماعات
املتطرفة ،سالمة األسواق وغريها .وتشري بعض التقارير إىل أن املؤسسات تفقد  %1,2من عائداهتا أي ما يعادل
 0,12تريليون دوالر سنويا جراء عمليات االحتيال  ،عالوة على أن األعباء املتكبدة جراء مواجهة هذا التحدي
بلغت  %1,0من عائداهتا أي ما يعادل  0,52تريليون دوالر سنويا (.)Samans. 2019. PP 15-16
ويف خضم هذه القضايا تقدم تكنولوجيا سلسلة الكتل حلوال ذات جناعة عالية لتصويب االجتاه العام
للتدفقات املالية بني خمتلف الفاعلني االقتصاديني ومن خالل عدة قنوات ،حيث تعمل على تعزيز مبدأ الالمركزية
وبدون تدخل أي طرف ثالث ،والسرعة يف تسوية املعامالت ،إضافة إىل حتليل هويات املشاركني يف السلسلة وكذا
ثبات العمليات املدرجة يف دفرت األستاذ وعدم قابليتها للتعديل أو احلذف ،والتوافق املوزع الذي يرخص إجراء
الصفقات من خالل االستجابة العكسية للعقد ،كما ميكن جلميع األطراف االطالع على مسرى التحويالت املالية
وبذلك فهي تدعم نطاق الشفافية بدرجة عالية.
وعموما ميكن إبراز تأثري تكنولوجيا سلسلة الكتل على هيكلة العوملة املالية من خالل املؤشرين اآلتيني:
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 .1.3.3مؤشر تداول األسهم والسندات باستخدام العقود الذكية
العقد الذكي هو وسيلة لعقد صفقة بني طرفني أو أكثر ،وحفظ مجيع التفاصيل باستخدام التكافؤ واألمان يف
تكنولوجيا سلسلة الكتل .قد تكون هذه االتفاقيات أشياء بسيطة مثل سند أو خيار ،أو أدوات أكثر تعقيدا تبدو
مثل برنامج كمبيوتر صغري أكثر من كوهنا أداة مالية كما هو معروف بشكل شائع .تستخدم الصناعة املالية بالفعل
الكثري من الربامج لتمثيل األدوات املالية ،وبالتايل فإن هذه التكنولوجيا تشمل امتداد للممارسات احلالية
.)2017. P7
هناك فوائد متأصلة للعقود الذكية ،حيث تربز حاالت االستخدام احملددة فيما يلي (:)Cant. 2016. P2


( WGS.

االستثمارات المصرفية :يف التداول وتسوية القروض املشرتكة ،ميكن للعمالء من الشركات االستفادة من
دورات التسوية األقصر .بدال من الـ  59يوما احلالية أو أكثر ،ميكن للعقود الذكية خفض املدة يف حدود 6
إىل  09أيام .وقد يؤدي ذلك إىل منو إضايف يف الطلب يرتاوح بني  %2و  %6يف املستقبل ،مما يؤدي إىل
دخل إضايف يرتاوح بني  5و 8مليارات دوالر سنويا .كما ستشهد بنوك االستثمار يف الواليات املتحدة
وأوروبا اخنفاضا يف تكاليف التشغيل.



الخدمات المصرفية :ستستفيد صناعة قروض الرهن العقاري بشكل كبري من خالل تبين العقود الذكية.
ميكن أن يتوقع املستهلكون وفورات ترتاوح قيمتها بني  129دوالرا و 069دوالرا أمريكيا لكل قرض،
وستتمكن البنوك من خفض التكاليف يف حدود  1مليارات دوالر أمريكي إىل  00مليار دوالر أمريكي
سنويا من خالل خفض تكاليف املعاجلة يف عملية التأسيس يف أسواق الواليات املتحدة وأوروبا.



التأمين :ميكن أن يؤدي استخدام العقود الذكية يف صناعة التأمني على السيارات الشخصية وحدها إىل

حتقيق وفورات يف التكاليف السنوية بقيمة  50مليار دوالر أمريكي على مستوى العامل من خالل األمتتة
وتقليل النفقات العامة للمعاجلة يف التعامل مع املطالبات .ميكن للمستهلكني أيضا توقع أقساط منخفضة
حيث حيتمل أن تقوم شركات التأمني بتمرير جزء من مدخراهتا السنوية هلم.
 .2.3.3مؤشر تداول العملة األجنبية (العمالت المشفرة)
أسعار العمالت املشفرة غري مستقرة للغاية وتعتمد بشدة على معنويات السوق .على سبيل املثال  ،ارتفع
سعر البيتكوين من حوايل  180دوالرا أمريكيا يف يناير  5906إىل ذروة جتاوزت  01ألفا حبلول ديسمرب .5908
كما شهدت القيمة السوقية للبيتكوين منوا سريعا يف تلك الفرتة الزمنية.
أدت إمكانية املشاركة يف عائدات مرتفعة بشكل استثنائي اليت قدمتها سوق العملة املشفرة إىل اهتمام كبري
من املستثمرين ،حيث ارتفع عدد مستخدمي  ،Coinbaseأحد كربيات عمليات التداول يف العمالت املشفرة يف
الواليات املتحدة ،من  9.1مليون يف يناير  5908إىل  2.6مليون حبلول يونيو .)Szmigiera. 2019( 5902
ويف تقرير حديث اإلصدار أشار  Goldو McBrideإىل أن تداول العمالت املشفرة عرب املنصات املخصصة
هلا ال يزال يف طوره التمهيدي مقارنة مبزودي اخلدمات الرقمية الرائدين ،حيث قدر يف أكتوبر  5902معدل
)(JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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التحويالت يف الثانية الواحدة املفعلة من قبل "فيزا"  51.999عملية ،متبوعة مبنصة "الريبل" بـ  0.299عملية،
( Gold, McBride.

و"باي بال" بـ  001عملية ،بينما سجلت اإليثر والبيتكوين  59و 8حتويالت على التوايل
.)2019. P18
يبني الشكل املوايل العائد الرتاكمي خالل الفرتة  5908/92/90إىل غاية  ،5900/96/19لألصول املالية
 BTCو XRPو ETHو GOLDو .S&P 500وكان أشار  Härdleوآخرون إىل أن سوق العملة املشفرة لـم يعرف
سيولة معتربة قبل فرتة الدراسة.
الشكل رقم (:)13العائد التراكمي لألصول المالية

 BTCو XRPو ETHو GOLDوS&P 500

Source: Wolfgang Karl Härdle, Campbell R. Harvey, Raphael C. G. Reule. (3rd August 2019),
Understanding Cryptocurrencies, International Research Training Group 1792, Germany. P11.

حبلول مايو  ،5908كانت مجيع العمالت املشفرة الثالثة نشطة وحققت رساميل سوقية عالية مبا فيه
( Härdle et al.

الكفاية ،كما أن  BTCحصلت أعلى قيمة يف السوق وعلى استقطاب ملحوظ من قبل املتداولني
 .)2019. P11وعلى الرغم من ذلك جتاوز العائد الرتاكمي لإليثر مع مطلع عام  5902العائد الرتاكمي للبيتكوين،
نظرا التساع منصة اإليثريوم وقابليتها للتكيف مع عدة تطبيقات رقمية (كالعقود الذكية) ،إضافة إىل أهنا متيل نسبيا
إىل امللموسية أكثر من البيتكوين .ويظهر الشكل ( )91أن العمالت املشفرة أكثر تطايرية من األصول املالية
التقليدية وهو ما يؤشر على أن هذا السوق ال يزال يشهد اضطراب نتيجة ارتفاع املخاطر.
إحتلت البيتكوين املركز األول بنسبة بلغت  %68من إمجايل العمالت املشفرة املتداولة ،وقد قدرت قيمتها
السوقية يف  – 5900/00/92توقيت  59:99بـ  020.121.921.228دوالر ،كما راوح حجمها يف 51
ساعة األخرية  51.211.129.809دوالر ،لإلشارة فإن حجم العرض املتداول قدر بـ  02.916.082بيتكوين
من أصل  50مليون بيتكوين.
كما جاءت يف اإليثريوم يف املركز الثاين بقيمة سوقية بلغت  59مليار دوالر ،كما قدر حجمها يف  51ساعة
األخرية بـ  1,2مليار دوالر ،أما حجم العرض املتداول فقد جتاوز  092مليون دوالر .من جهة أخرى فقد احتلت
عملة الريبل املرتبة الثالثة بقيمة سوقية قاربت  05مليار دوالر ،كما راوح حجمها يف  51ساعة األخرية  5مليار
دوالر ،أما حجم العرض املتداول فقد جتاوز  11مليار دوالر.
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بلغت قيمة البيتكوين بنفس تاريخ القياس السابق  2.261دوالر ،وكانت قد سجلت أعلى ذروة هلا يف 00
ديسمرب  5908بسعر صرف عادل  00.199دوالر ،فيما قدرت قيمة االيثريوم بـ  022دوالر ،وكانت قد سجلت
أعلى ذرة هلا بسعر صرف راوح  0.062دوالر يف  ،5902/90/92يف حني بلغ سعر صرف الريبل مقابل الدوالر
 ،9,52وكان أعلى سعر صرف سجلته هذه العملة هو  5,05دوالر بتاريخ  .5908/05/52من جهة أخرى
فقد بلغت قيمة كل من البيتكوين كاش واإليثر  529دوالر و 0.90دوالر على التوايل.
 .0الخالصة:

إن ابتكار تكنولوجيا سلسلة الكتل ساهم بدرجة فعالة يف تعزيز أبعاد العوملة املالية كما أن طريقة تصميم هذه

التكنولوجيا واألسس اليت ارتكزت عليها دفعت إىل إعادة تشكيلها من منظور جديد مبين على المركزية املعامالت
املالية والتوافق املوزع هبدف ترخيص إجراء الصفقات وتسويتها ،وكذا تعزيز أمن وخصوصية األطراف من خالل إخفاء
اهلوي ة يف إطار شفافية االطالع على مسار ومضمون الكتل .وعلى الرغم من املزايا اليت أضفتها هذه التكنولوجيا يف
طورها التمهيدي ،فهي ال تزال جماال خصبا وحمط أحباث مكثفة لتطوير وتوليد تطبيقات متقدمة ميكن هلا أن تنقل
النظام املايل واالقتصاد العاملي بصفة عامة إىل حقبة أكثر تكامال واندماجا لـم يشهد هلا مثيل من قبل.
 .1.0نتائج الدراسة:


إن تشكيل احلقبة الرابعة للعوملة املالية يستند بصفة ملحوظة على الطفرات االبتكارية يف جمال التكنولوجيا
املالية كسلسلة
الكتل والعمالت املشفرة ،عالوة على تعقد القضايا النقدية واملالية مبسالك أخرى كالتوترات اجليوسياسية كـ
 ،Brexitومشروع  ،OBORكما تأثرت هذه احلقبة حبركية اهلجرة ،األمان واخلصوصية ،وبدرجة أقوى تيار



الثورة الصناعية الرابعة؛
إن العمالت الرقمية الالمركزية اليت تدعمها تكنولوجيا سلسلة الكتل األساسية ،آمنة يف اجملتمع التقين واملايل،
ويتم اختبار إمكاناهتا يف متكني التضمني املايل وحتسني كفاءة املدفوعات على املستوى العاملي؛
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ميكن للحلول املدعومة بتكنولوجيا سلسلة الكتل املساعدة يف اكتشاف ومنع السلوكيات واألنشطة غري
القانونية ،وبالتايل تعزيز جهود معرفة العميل ،وتقليل عبء الوقت والتكاليف املرتبطة جبمع املعلومات
الشخصية؛
إن التحقق من املعامالت واملصادقة عليها يف تكنولوجيا سلسلة الكتل يأيت من إمجاع العديد من
املستخدمني ،كما أن آلية التوافق املوزع توفر القواعد واإلجراءات اليت حتافظ على جمموعة متماسكة من
احلقائق بني العُقد املشاركة؛
على غرار األبعاد الثالثة اليت ولدهتا تكنولوجيا سلسلة الكتل فهي تساهم أيضا يف تعميق األبعاد السابقة من
خالل تقارب أقسام األسواق املالية ،حترير حركة التدفقات املالية والتواصل املباشر بني األطراف ،إضافة إىل
تعزيز جتريد مركبات الصفقة وحتييد التدخالت السلبية للدول؛
إن ت قييم مسامهة تكنولوجيا سلسلة الكتل يف تعميق البد له أن يويل اعتبارات لتعميق أثر العوملة املالية على
االجتاهني اإلجيايب املتضمن سرعة املعامالت ،حجمها ،تكلفتها ،درجة انتشارها ،عمقها ،ومستوى التأثري،
وكذا السليب واملتضمن التخوف من قوة االضطرابات املالية ودرجة تأثريها يف حالة وقوعها؛
إن تقليص دور العنصر البشري يف الرقابة على املعامالت املالية وتصويب االجتاه العام للعالقات بني البلدان،
املؤسسات واألفراد ،ميكن أن يؤدي إىل توجه النظام املايل العاملي حنو اجملهول أو بعبارة أخرى زيادة احتمال
وقوع انزالق اقتصادي أكثر تأثريا من ذي قبل.

 .2.0محدودية الدراسة:

ركزت الدراسة احلالية على إبراز دور تكنولوجيا سلسلة الكتل يف إضفاء أبعاد أخرى للعوملة املالية ،دون التطرق
لعوملة اإلنتاج والتجارة اخلارجية ،وهو ما تتوقع األحباث استهدافه يف املستقبل القريب ،عالوة على هذا فإن تطبيقات
هذ ه التكنولوجيا ال تزال تنحصر بدرجة كبرية يف تداول العمالت املشفرة ،وبالتايل فتداول األصول املالية األخرى
كاألسهم والسندات وإمكانية توسيع استخداماهتا يف االستثمار األجنيب املباشر بصيغة عقود ذكية ال تزال حمل حبث
وتطوير .لإلشارة فإن حمددات تكنولوجيا سلسلة الكتل تكمن يف بطء التوافق املوزع نتيجة كثرة املتعاملني وطول
عملية البحث يف أرشيف سلسلة الكتل ،وهو ما يؤدي بالضرورة إىل بطء مدة إجراء التحويالت وتسوية الصفقات،
إضافة إىل أن الرتيث يف تبين هذه التكنولوجيا يعود أساسا إىل ضعف ثقة شرحية كبرية من البنوك واملؤسسات املالية
واملتعاملني نتيجة جتريد مركز التحكم يف هذه التكنولوجيا وضبابية شكلها املستقبلي ،عالوة على مواجهة حتدي تزايد
استهالك الطاقة الالزمة لتشغيل مستلزمات هذه التكنولوجيا ،وكذا درجة تطايرية العمالت املشفرة مقارنة بالعمالت
الكالسيكية.

77

)Journal of International Economy and Globalization(JIEG

ISSN: 2602-7860

272-222 : ص،2202 ،)04(  العدد،)22(  المجلد:مجلة االقتصاد الدولي والعولمة

: آفاق الدراسة.3.0
إن معاجلة موضوع الدراسة املتعلق بالتوجه احلديث للعوملة املالية يف ظل تكنولوجيا سلسلة الكتل مسح برصد
بعض احملاور القابلة للتعمق واليت ميكن من خالهلا استجالء نتائج إضافية تساهم يف توسيع احلقل املعريف هلذا
 وحتليل القدرة على، ومن بني هذه احملاور دراسة دور العنصر البشري يف تصويب تكنولوجيا سلسلة الكتل،املوضوع
 فصال عن حتديد امتدادات التطبيقات املدعومة هبذه التكنولوجيا،احتواء املخلفات السلبية احملتملة هلذه التكنولوجيا
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يف ظل استمرار األوضاع االقتصادية العربية املتدهورة واالنعكاسات السلبية لألوضاع االقتصادية
الدولية عليها ،ويف ظل استمرار التح ّديات التقليدية منها واجلديدة ،ويف ظل غياب االسرتاتيجية العربية للتنمية
والتكامل الكفيلة بصيانة األمن االقتصادي العريب ،فإن االقتصاد العاملي اقتصاد القرن الواحد والعشرين بدأ
بفرض شروط منوه على االقتصادات العربية اليت حتتاج أصالً إىل فك االرتباط واملقيدات اليت وقعت فيها
بسبب تبنيها الالمدروس للمشاريع الكونية واإلقليمية ،تلك الظروف أو اهلواجس هي اليت فرضت علينا أن الشمولية؛ االرتباط؛
حناول الغوص ولو بشيء من االختصار يف التعرف على السياسات العربية اليت مت إعدادها يف سبيل مواجهة ما
التقليدية؛
يعرف باهلندسة املرتدة القتصاد القرن الواحد والعشرين ،فقد بدأ البحث أوالً بتقدمي إجياز حول أبعاد العمل
اآلثار؛التعريج.
االقتصادي العريب املشرتك مستعرضاً بعض التحليالت الشمولية للنظام العاملي الدويل اجلديد وبعد ذلك مت
التعريج على مثلث احلكم االقتصادي أو ما يُعرف مبؤسسات بريتون وودز ومن مث مت التعريج بشيء من
االختصار على السياسات واجلهود العربية االقتصادية املبذولة من أجل ختفيف حدة اآلثار االقتصادية العاملية
وأخرياً مت التعريج على التوجهات املستقبلية للمشروع االقتصادي العريب ،وانتهينا بسرد بعض الشروط الواجب
توافرها لتحقيق إصالح شامل ملواجهة املستقبل غري الواضح هلذه األمة العربية الكبرية.
Abstract

Keywords

;Inclusiveness
;Correlation
;Traditionalism
;Monuments
Slalom.

In light of the continuing deteriorating Arab economic conditions and the
negative repercussions of the international economic conditions on them, and the
persistence of traditional and new challenges, and in the absence of the Arab strategy
for development and integration to maintain Arab economic security, the global
economy is beginning to impose its growth conditions on the Arab economies.
Originally, it needs to disengage and the constraints that have occurred because of its
unconscious adoption of cosmic and regional projects. In order to confront the socalled backward engineering of the economy of the 21st century, the research began
with a briefing on the dimensions of the joint Arab economic work, reviewing some
comprehensive analyzes of the new international world order, and then the triangle of
economic governance or the so-called Bretton institutions. Finally, we were briefed on
the Arab economic policies and efforts exerted to alleviate the global economic
impacts. Ample to achieve comprehensive reform to face the uncertain future of this
great Arab nation.
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.1مقدمة
التطورات االقتصادية العاملية بشكل كبري خاصة يف العقد الثاين من القرن
مع بداية القرن الواحد والعشرين تسارعت ّ
التغريات اجلذرية دور كبري يف إبراز مالمح اهلندسة اجلديدة لالقتصاد العاملي
الواحد والعشرين وكان لتلك التطورات و ّ
الذي وبكل تأكيد ال خيضع إىل قراءة للفنجان أو تنبؤات عرافني وإمنا هي رصد علمي للمسارات املستقبلية اليت
ستتخذها التطورات والتغيريات اهليكلية يف االقتصاد العاملي وعلى الصعيد العريب تداخلت األفكار والرؤى حول
مستقبل االقتصاد العريب واجلهود املبذولة من أجل حتقيق جهد اقتصادي موحد ولو بشكل يستطيع من خالله اجملتمع
التطورات العاملية اليت ستنعكس آثارها سلباً أو إجياباً على مستقبل االقتصاد العريب خاصة إذا
العريب من مواجهة تلك ّ
كان يف حالة املتفرج عليها ال املشارك يف إعادة ترتيبها وهندستها مبا يتماشى والظروف االقتصادية العربية السائدة.
ولضمان تفادي أقل األضرار باملفهوم االقتصادي احلديث خاصة إذا أيقنا أن املؤسسات العربية املتعددة ميكن هلا أن
تفتح جماالً لصيغ من التعاون االقتصادي املشرتك تتماشى مع البيئة العاملية اليت مل تعد تسمح بتلك الصيغ القدمية
جداً اليت كان االقتصاد العريب معتمداً عليها يف القرن املاضي.
.1.1فرضية الدراسة:

التغيريات الضخمة اليت شهدهتا احلقبة األخرية من القرن العشرين والعقد األول من القرن الواحد والعشرين تستدعي
إعادة النظر يف العديد من التوجهات والسياسات على املستويني القطري واإلقليمي حىت يتمكن العمل االقتصادي
العريب مواكبة ما يدور حوله من تطورات من واقع قوى ومزيد من املشاركة الشعبية للوصول إىل البناء املؤسسي الكامل

التطورات والتغيريات االقتصادية العاملية.
للمشروع العريب االقتصادي يف ظل ّ
.1.1مشكلة الدراسة:

تواجه الدول العربية حاضراً مؤملاً ومستقبالً معتماً تكتنفه الضغوط من كل االجتاهات وتكاد ال متتلك الدول العربية

أي دور يف اهلندسة االقتصادية العاملية اجلديدة.
وعليه سوف تستمر معاناة الدول العربية فرادى وجمتمعة سواء كانت مرتبطة مبركز إقليمي أو حىت متقدم للمنظومة
الرأمسالية من التضاريس االقتصادية بعد جفاف طوفان اقتصاد القرن احلايل وتأسيساً على ما ذُكر فإن مشكلة الدراسة
تتمثل يف حتليل واستقراء التساؤالت اآلتية:
 هل سيستمر الوضع االقتصادي العريب عما هو عليه اآلن وحىت  0808واليت من املتوقع منها أن يكونهناك اخرتاق اقتصادي عاملي متبادل بني األطراف.
 هل املشروع االقتصادي العريب يف ظل اهلندسة احلالية كفيل بأن تضع االقتصاد العريب يف موقع االنسجاماملكتف لضمان تأدية الوظائف االقتصادية وفق النسق العاملي ووفق الوظائف االقتصادية احملددة.

.1.1الهدف من الدراسة:
هتدف هذه الدراسة إىل اإلجابة على عدد من التساؤالت منها:
أ -ما هي السياسات اليت تبناها املشروع العريب اجلديد يف ظل اهلندسة احلالية.
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ب -االطالع والتحليل للمشروع االقتصادي العريب اجلديد.
موحد ملواجهة األيدولوجية االقتصادية العاملية اجلديدة.
ج -ما هي التوجهات املستقبلية لالقتصاد العريب كمشروع ّ
.1مدخل

تداخلت أبعاد العمل االقتصادي العريب املشرتك على حنو أضعف من التوجه حنو التكامل ،حيث تع ّددت الرتتيبات

الثنائية اليت يتفق أصحاهبا على خطوات حمدودة من التكامل ،البعض منها جتاوز ما حت ّقق على الصعيد القومي،
والبعض اآلخر يفتح أبواباً للتحفظات واستثناءات يتبادهلا الطرفان جتنّباً ملا مت االتفاق عليه على املستوى القومي.
إن امللمح األساسي الذي سيشكل العصر القادم أو مبا يسمى "اقتصاد التبادل" أو "اقتصاد  "0808هو احلرب
االقتصادية اليت ستقود حتماً إىل أكثر التوترات وعدم االستقرار يف العالقات الدولية ،فاحلرب االقتصادية ليست شأناً

جديداً ،لكن انتصار قانون السوق وانتشار الشركات متعددة اجلنسية ستضيف أبعاداً جديدة أخرى إىل احلرب
االقتصادية القادمة خاصة وحنن نعلم أن قيمة االقتصاد تق ّدمت كثرياً على قيمة اجليوش ،إن العقود املقبلة سيكون
عصر االقتصاد بال منازع ويف ذلك العصر رمبا سنشهد حروب عاملية ثالثة ورابعة ولكن من نوع آخر ستكون خملفاهتا
سياسية واجتماعية ،وقد يتسبب ذلك يف ركود اقتصادي شبيه بذلك الذي حدث يف العقدين الثالث والرابع من
القرن املاضي مع مالحظة أنه ليس مستحيالً أن يندفع العامل مرة أخرى للحرب حلل مشكالته (عبدالعزيز الدوري،
0888م ،ص.)0
إن عصر الرأمسالية الغربية املتوحشة الذي ستسري فيه اإلنسانية بسرعات متعددة ال يستطيع فيه الضعفاء اإلفالت من

فرنكشتاين اجلديد الذي انتجته احلضارة الغربية وأطلقت عليه النظام العاملي اجلديد ،والويل كل الويل للعامل الثالث إذا
مل ينظم صفوفه هذه امل رة ملواجهة هذا النظام الوحشي ،ولكن تنظيم الصفوف وفق املعطيات القائمة ستكون مسألة
بعيدة االحتمال ،إن مل تكن مستحيلة هذا األمر ينطبق متاماً بالشكل واجلوهر على الوضع االقتصادي العريب الراهن،
فالعرب اليوم حباجة ماسة أكثر من ذي قبل إلعادة تنظيم اهليكل واملنظومة االقتصادية على مستوى االقتصاد العريب
ككل خوفاً من الوقوع فريسة سهلة أمام ذلك النظام املتوحش الذي مل يرحم أحداً خاصة إذا عزينا أن ذلك النظام
يقوم على فلسفة غري معلنة وهي البقاء لألفضل واألقوى معاً وال يوجد مكان للضعفاء يف عاملنا اليوم ،ومن أجل
إلقاء مزيداً من الضوء على املشروع االقتصادي العريب يف ظل اهلندسة االقتصادية العاملية اجلديدة اليت تقودها
املؤسسات العاملية الكربى املسماة صندوق النقد الدويل ،والبنك الدويل ومنظمة التجارة العاملية واليت يطلق عليه
"مثلث احلكم االقتصادي" فإننا سنقوم ببعض التحليالت الشمولية على املشروع االقتصادي العريب يف ظل تلك
اهلندسة من أجل إيضاح ذلك املشروع وأمهيته (محدي حسن0888 ،م ،ص.)20

 .1.1تحليالت شمولية:
إن أي نظام دويل جديد مهما كان نوعه وهدفه وشكله بكل تأكيد ينطوي على العديد من اآلمال ويف الوقت نفسه
ينطوي على العديد من املخاوف ،فمثلما يشري البعض إىل اآلمال العريضة فإنه ينطوي لغريهم على خماوف شىت،
فاالنتقال من نظام معتاد إىل نظام جديد خيلف عادة حالة من االرتباك؛ ألنه ينطوي على تداعيات غري حمسوبة
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خاصة ملن مل يشارك بأي درجة يف صنعه وال ميتلك رؤية متكاملة للتعامل مع ذلك النظام اجلديد ،هذه هي حالة
االقتصاد العريب يف اهلندسة االقتصادية العاملية اجلديدة (محيد اجلميلي7222 ،م ،ص.)77
لعل احلدث املهم الذي جيب اإلشارة إليه هو أن بلدان العامل الثالث ومبا فيها الدول الغربية تضع ُجل اهتمامها يف
و ّ
استقرار النظام الدويل رغم قسوته يف بعض اجملاالت وسبب يف ذلك التكيّف مع ذلك النظام من حيث التعامل معه
يتغري النظام الدويل السابق إىل نظام جديد وهو ما تسميه اليوم
بالعكس متاماً حينما ينهار النظام الدويل أو باألحرى ّ

املتغريات الدولية ،فإن الضحية األوىل عادة ما تكون من دول العامل الثالث خاصة يف حاالت االهنيارات الفجائية.
ّ
وعلى الرغم من اجلهود املبذولة من الدول العربية من أجل النهوض بشؤون التنمية االقتصادية واالجتماعية ،وعلى
الرغم من بعض النجاحات النسبية البسيطة ،غري أن عملية التنمية يف حد ذاهتا خضعت مؤخراً إىل مراجعات متعددة

يف أبعادها االقتصادية واإلنسانية ومتطلبات استدامتها وقد ساهم يف حتقيق تلك األوضاع املتمثلة يف النجاحات
التغريات الضخمة اليت شهدهتا احلقبة األخرية من القرض املاضي والعقد األول من القرن احلايل.
النسبية و ّ
التغريات ممارسات ومؤسسات وآليات تستدعي إعادة النظر يف الكثري من التوجيهات والسياسات
وقد أوجدت تلك ّ
التجمعات التكاملية
على املستويني احمللي واإلقليمي وسامهت يف مراجعة الكثري من الضوابط اليت حتكم أساليب عمل ّ

اإلقليمية.

 .1.1مؤسسات بريتون وودز ودورها في تطبيق برامج اإلصالح:

نسقت مؤسسات بريتون وودز املتمثلتان يف صندوق النقد الدويل والبنك الدويل جهودمها الكبرية من أجل دفع العديد

من الدول إىل تطبيق برامج إصالح اقتصادي ينطوي على اتباع سياسات معنية وحمدودة تشمل املزيد من تفعيل قوى
السوق واالنفتاح اخلارجي على الغري ،ومن أجل اكتمال الدور واملهمة انظم إليهم الضلع الثالث يف مؤسسات بريتون
وودز وهو املنظمة العاملية للتجارة بعد سنة 7220م ،أي مع هناية القرن املاضي ليكتمل بذلك أضالع مثلث احلكم
االقتصادي العاملي ونتيجة لذلك فقد تراجع كثري يف األدوار التقليدية للدولة يف النشاط االقتصادي ببعديه احمللي
والدويل ويف املقابل بدأ ينمو الدور الذي تلعبه املؤسسات االقتصادية اليت تعمل على املستوى العاملي خاصة ما يعرف
بعابرة القومية وما يصاحبها من امتداد يف النشاط من توجهات لرأس املال يتجاوز حدود الدول واألقاليم (رمزي زكي،
0887م ،ص.)71
فعالة يف توجهات النظام العاملي ،حيث بدأ
وقد ساهم التطور الكبري يف تكنولوجيا االتصاالت والتقنية مسامهة ّ
مسميات ومصطلحات جديدة يف نوعية احلياة ،ومن تلك املصطلحات آنذاك ما بعد احلداثة .كل
البعض يطلق ّ
ذلك التطور الذي حدث أيان العقود الثالثة األخرية 0870-7220م مل تستفد منه الدول العربية جمتمعة بالقدر
الذي كان جيب ،بل على العكس متاماً فقد تداخلت أبعاد العمل االقتصادي العريب املشرتك على حنو أضعف من
التوجه حنو التكامل ،حيث تعددت الرتتيبات الثنائية والثالثية اليت يتفق أطرافها على خطوات حمدودة من التكامل
هدفها األول هو الدعاية السياسية للمتعاقدين ليس إال.
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 .1.1السياسات والجهود العربية االقتصادية المبذولة
تأثرت األوضاع االقتصادية يف معظم البلدان العربية خالل السنوات األخرية من القرن املاضي والعقد األول من القرن
احلايل بالصدمات اخلارجية النامجة عن تدهور األوضاع االقتصادية الدولية وما رافقها من عوامل أخرى واسعة النطاق.
كان من جراء تدهور تلك األوضاع اجتاه مع دالت النمو االقتصادي ومتوسط نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل
وتدين مستويات املعيشة بشكل عام وتراجع مستوى االستثمار ومعدالت الرتاكم الرأمسايل وتزايد أعباء املديونية
اخلارجية لبعض الدول واخنفاض يف حجم املساعدات اإلمنائية الرمسية بالقيمة احلقيقية واخنفاض معدالت التبادل
التطورات األخرية.
التجاري البيئي وزيادة الضغوط التجارية اخلارجية إىل غري ذلك من النتائج اليت أفرزهتا تلك ّ
كان لزاماً على الدول العربية أن تسعى جاهدة للخروج من ذلك الوضع االقتصادي املتأزم والناجم عن تلك

التطورات وبينما نتحدث بشكل مجاعي وليس أحادي ،فنحن نعرف إن هناك بعض الدول العربية وإن كان عددها
قليل مل تتأثر بشكل كبري بتلك التطورات ،هذا إذا قمنا بقياس اآلثار بشكل احادي ولكن احلديث يدور بشكل
مجاعي.
فإذا أمعىن النظر يف األوضاع االقتصادية العاملية خالل تلك الفرتة املشار إليها وبشكل مجاعي سوف نالح اآل:ي:
(ابراهيم أبوخزام0881 ،م ،ص)701
أ .إن مدخرات التنمية العاملية خالل املدة املشار إليها مل تكن متكافئة ،حيث متيزت بفجوة متزايدة بني الدول
املتقدمة والدول النامية اليت من بينها الدول العربية.
ب .تأخر معدالت النمو وضخامة أوجه االختالالت اخلارجة.
ج .زيادة الصعوبات يف التكييف مع املتغريات اهليكلية واالستفادة من النمو االقتصادي يف البلدان الصناعية.
د .ضعف الواضح يف موقف البلدان النامية واليت من ضمنها الدول العربية يف التجارة العاملية وبالتايل تدهور معدالت
التبادل التجاري يف غري صاحل تلك الدول.
ه .ارتفاع نسبة احلرم ان لدى الدول النامية واليت من بينها العربية من مواردها االقتصادية بسبب نقل صايف املوارد إىل
الدول املتقدمة.
هذا قليل من كثري لتلك املشاكل لتلك املشاكل والعراقيل اليت واجهتها الدول النامية تسبب تلك التطورات
واالختالالت وإعادة الرتتيب اليت شهدها العامل االقتصادي أبان الفرتة املمتدة من 7220م حىت هناية العام
0870م.
لقد حاولت الدول العربية جمتمعة إعداد اسرتاتيجية موحدة ملواجهة تلك التطورات ولكنها مل تكن تلك اجلهود
وتغريات يف اجملال االقتصادي العاملي آنذاك ولعل
املبذولة بالشكل املالئم لالستفادة والتفادي ملا حيدث من تطورات ّ
من أبرز اجلهود العربية اليت جيب ذكرها هي ما قام به جملس الوحدة االقتصادية العربية يف بىن اسرتاتيجية جديدة
للتكامل االقتصادي العريب يف سنة 0887م حيث أصدر اجمللس قراره رقم  /7708د  12بتاريخ 0887/1/1
مقسمة إىل أربع
بشأن إقرار اسرتاتيجية جديدة للتكامل االقتصادي العريب خالل العقد من 0807 – 0880م ّ
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فرتات مخسة توزع عليها األنشطة املقرتحة يف االسرتاتيجية االقتصادية اجلديدة آنذاك( .إسرتاتيجية التكامل
االقتصادي0880 ،م ،ص.)00
وتتبىن االسرتاتيجية االقتصادية العربية آنذاك منهجاً تنموياً يأخذ يف االعتبار ما أثبتته التجربة من أن حترير التجارة
ليس هدفاً بذاته بل هو أداة حنو حتقيق توظيف تلك العناصر يف خدمة التنمية الشاملة ،ويتضمن هذا النهوض
بإنتاجيات العناصر الرئيسية ،رأس املال ،املعرفة ،التكنولوجية ،املوارد ،تطور هياكل اقتصادات الدول العربية ،توثيق
الرتابط االقتص ادي واالجتماعي فيما بينها ،تعزيز القدرة التنافسية ،إىل غري ذلك من األمور اليت تسهم يف بناء قاعدة
اقتصادية عربية صلبة يعتمد عليها يف مواجهات التحديات االقتصادية العاملية مستقبالً كانت هناك على الورق فقط
العديد والعديد من الربامج واآلليات واحملاور اليت لو مت تنفيذها لتغري حال األمة االقتصادي إىل حال أحسن مما هو
عليه اآلن ولكن ولألحسن حنن العرب ال تستفيد من حيارب املاضي مهما كانت قسوهتا ويرجع ذلك حسب وجهة
نظري لعدة أسباب منها( :حممد السعيد0888 ،م ،ص.)70
أ .كثرة التناقضات وعوامل التوتر أكثر من عوامل التوافق وعوامل االستقرار على الرغم من املرونة اليت يبديها النظام
العاملي اجلديد ويعقب ذلك إذا حدث تقارب سيجعل النظام الدويل أكثر خطورة على األطراف الضعيفة.
ب .عدم خربة كل األنظمة العربية بالتعامل مع التوازنات الدولية ومعرفة كيفية االستفادة منها باستخدام التناقضات
الكبرية ورسم عالقتها السياسية بصورة متوازنة تتيح هلا االستفادة االقتصادية القصوى من كل األطراف.
ج .األمر املهم هو طبيعة تركيبة السلطة السياسية يف الدول العربية واليت الزالت تعين النظر عن أشكاهلا مرتكزة يف يد
أفراد قد يكون هذا األمر حائالً دون اختاذ قرارات اقتصادية مهمة بشكل سريع من ذوي االختصاص إال بعد
الرجوع إىل صاحب األمر وهذا قد يتطلب وقتاً طويالً أو حجة لإلقناع.
د .إن االقتصاد العريب موصوف بأنه اقتصاد استهالكي قائم على اعتباره سوقاً للمواد األولية الرخيصة وللسلع
االستهالكية املنتجة يف الغرب.
باإلضافة إىل العديد من األسباب األخرى اليت ال يسعنا اجملال لذكرها رغم أمهيتها واليت وبكل تأكيد جتعل الدول
التطورات االقتصادية العاملية والتقليل أو الوقوف
العربية أو تقف أمام الوطن العريب يف عدم قدرته من االستفادة من ّ
أمام تأثرياهتا احملتملة.
 .2.1التوجهات المستقبلية للمشروع االقتصادي العربي

إن النظام العاملي وبكل تأكيد سيكون شديد التأثري على معظم بلدان العامل الثالث واليت من بينها الدول العربية،
خاصة تلك اليت ستختار منهج االنفراد يف املواجهة سواء كان ذلك باإلجبار أو باالختيار ،إن الذين حياولون
تغريات جوهرية
استشراف املستقبل ولو باخليال ال ميكنهم سوى الفزع من صورة املستقبل يف ظل عدم حدوث ّ

املتغريات الدولية والنظام العاملي اجلديد فإنه سيكون شديد الوطأة مبا فيه من صراعات ال
حقيقية تتالءم مع تلك ّ
ترحم ومشكالت ال تقبل احلل بتلك األساليب اليت اعتاد عليها الوطن العريب الكبري( .محيد اجلميلي0880 ،م،
ص.)71
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إن مستقبل األمة االقتصادي يكتنفه الغموض إىل درجة قد ال يستطيع املرء ختيّل حجم املخاطر اليت قد تواجه
مستقبالً هذا الغموض لكي ينجلي وتتضح الصورة متاماً ال بد من القيام بالعديد من اخلطوات اليت نراها اصالحاً
حقيقياً من وجهة نظري الشخصية واليت ال غىن عنها يف مواجهة املستقبل غري الواضح هلذه األمة العربية الكبرية ولعل
أبرز تلك الشروط تتمثل يف اآل:ي:
أ .اإلصالح السياسي هو املفتاح الرئيسي إلصالح أي أمة مهما كان شكلها ودينها وحضارهتا ،فهو مفتاح
التقدم واملوضوع هنا إصالح املؤسسات بكل أنواعها وحماربة الفساد منها مهما كلّف الثمن.
ب .إن النظام الدويل ظاهرة تتصف باالتساع ويقوم على فكرة أو فرضية ثابتة هي التكتل ولذلك جيب على
الدول العربية أن تعمل إلقامة تكتلها االقتصادي والسياسي واالجتماعي وبدون ذلك سوف تواجه صعوبات
يصعب إجياد حلول هلا.
ج .خلق تنمية عربية شاملة حقيقية مستقلة بعيداً عن املظاهر االقتصادية واملظاهر السياسية واليت بدون أحداث
تنمية مستقلة ومتكاملة وشاملة سوف تكون الدول العربية تابعة للغري وليس هلا القدرة على النهوض.
د .العمل على االستخدام األمثل للموارد الطبيعية املتوفرة من حيث العمل واملناخ الدويل املالئم الستخدامها
خاصة فيما يتعلق بالثروة النفطية اهلائلة.
ه .إعادة توظيف األنشطة االقتصادية العربية على أساس امليزة النسبية ال على أساس الدعاية السياسية لضمان
النجاح االقتصادي لتلك املشاريع.
الفعال بشروطه الالزمة لنجاح عملية التكامل والتنمية العربية الشاملة من أجل حتقيق
و .توافر اإلطار التنسيقي ّ
األمن الغذائي واملائي العريب ملواجهة تلك التحديات القادمة.
باإلضافة إىل العديد من اخلطوات االقتصادية األخرى اهلامة اليت هتدف إىل حتقيق التكامل العريب ،وأخرياً ال بد لنا
من التأكيد أن االندماج والتكامل االقتصادي العريب ال يتحقق بتوقيع اتفاقات ورقية رغم امهيتها وال ينفذ مبراسم
وإجراءات قانونية وإمنا هو إرادة سياسية قبل كل شيء وما مل تتحقق هذه اإلرادة فإن كل اجلهود سوف تكون مبثابة
قصص من التاريخ العريب القدمي ليس إال.
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المشروع االقتصادي العربي في ظل الهندسة االقتصادية العالمية الجديدة

ص250 -240 :

 .1الخاتمة
الكل يعرف ويعلم أن مستقبل االقتصاد العريب مرهون جزئياً من خالل عدد من القيود واالتفاقيات اليت يصعب
زحزحتها بسهولة أو حىت من خالل فرتة قصرية ،هذا األمر فرض علينا التعامل مع الواقع االقتصادي العريب مبعايري
فعال
خمتلفة قد يصعب على االنسان العادي ختيلها أو حىت تصديقها ،يف بعض األحيان تلك األمور كان هلا دور ّ

وكبري وهام يف ختلخل األمن االقتصادي العريب ووصوله إىل ما هو عليه اليوم ورمبا يف القادم سوف يكون أصعب من
ذلك ولكن على الرغم من اجلهود اليت بذلت وسوف تبذل من أجل تصحيح ذلك الوضع االقتصادي العريب القائم
وخري دليل على ذلك هو ما قام به جملس الوحدة االقتصادية العربية يف سنة 0887م أي أبان ظهور األزمات
التطورات والتداعيات االقتصادية العاملية وهو دليل على وجود مسؤولية عرب ينتمون إىل الوطنية العربية يسعون بكل
و ّ

جهودهم لتخفيف من تلك اآلثار احملتملة للتطورات االقتصادية العاملية يف ظل النظام العاملي اجلديد على الدول
العربية ،حيث مت اعتماد اسرتاتيجية عربية شاملة جديدة يبدأ العمل هبا من  0880حىت 0807م ومت تقسيمها إىل
أربع فرتات مخسية تتضمن تلك االسرتاتيجية العديد من احملاور والربامج التنموية اهلادفة اليت من شأهنا العمل على
حتسني الوضع االقتصادي القائم ،ولكن ولألسف بقت تلك االسرتاتيجية كما هي ومل يتم تنفيذ براجمها كاملة وهو ما
يعيب على املسؤولني العرب يف عدم التزامهم بتنفيذ ما يتفقون عليه يرجع ذلك إىل العديد من األسباب.
واألمور اليت لسنا يف صددها اليوم وهذا يعين أن البديل للتكامل العريب االقتصادي سيكون الشرق أوسطيه اليت
تسعى إىل املزيد من االندماج العريب يف نظم إقليمية أخرى ومن مث يف اقتصاديات الغرب وجعلها تابعة من حيث
تدفق املوارد على الغرب وجعل الوطن العريب سوقاً ليس مفتوحاً للتنافس.

55

)Journal of International Economy and Globalization (JIEG

مجلة االقتصاد الدولي والعولمة :المجلد ( ،)22العدد ( ،2202 ،)04ص250-240 :

ISSN: 2602-7860

.2قائمة المراجع
 .1عب د د ددد العزي د د ددز ال د د دددوري ( ، )0222المش ر ر ررروع الحضر ر ر رراري وتط ر ر ررور وتجارب ر ر ر ر  ،املس د د ددتقبل الع د د ددريب ،الع د د دددد  ،042بغ د د ددداد:
ص.8

 .2محدي حسن( ،)0222العولمة والنظام اإلقليمي العربي ،املستقبل العريب 042 ،بغداد :ص.20

 .3محي د ددد اجلميلد د ددي ( ،)9222األبعر ر رراد االقتصر ر ررادية للنظر ر ررام الشر ر ررر وسر ر ررطي الجدير ر ررد ،جملد د ددة آفد د دداق عربيد د ددة ،العد د دددد ،961
عمان  :ص.99

 .4د .رمزي زكي( ، )0229األزمة االقتصادية العالمية الراهنة  ،وكالة النشر للرتمجة والتوزيع ،الكويت :ص.91

 .5د .إب د دراهيم أبد ددو خ د دزام ( ،)0221العر رررز وتر رروزان القر ررود فر رري القر رررن الحر ررادي والعشر رررين ،دار اجلماهرييد ددة للنشد ددر ،ليبيد ددا :
ص.956

 .6اسر ررتراتيجية التكامر ررل االقتصر ررادي العربر رري و س ر ر
العربية .ص.05

البرنر ررامج التنفير ررذ لهر ررا ( ،)0220جملد ددس الوحد دددة االقتصد ددادية ،اجلامعد ددة

 .7د .حمم د د ددد الس د د ددعيد ( ،)0222االقتص ر ر رراد العرب ر ر رري ،التط ر ر ررورات واالتجاه ر ر ررات والمرام ر ر رري  ،جمل د د ددة العم د د دران الع د د ددريب ،الع د د دددد
 ،982القاهرة ،:ص.98

 .8محيد اجلميلي ( ،)0225دراسات في االقتصاد السياسية العولمة  ،الدار األكادميية للنشر ،ليبيا :ص.41

) (JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة

56

252-275 :ص،2202 ،)04(  العدد،)22(  المجلد:مجلة االقتصاد الدولي والعولمة

ISSN: 2602-7860

مجلة االقتصاد الدولي والعولمة
Journal of International Economy
&
Globalization

برامج عصرنة اإلدارة الجبائية في الجزائر بين الواقع والمأمول
Modernization Of Tax Administration Programs in Algeria Between Reality
And Hope

. الجزائر، )3( جامعة الجزائر،سعيدي حنان.د
. الجزائر، )3( جامعة الجزائر، بلبقرة عبلة.د.ط
0202/00/20:تاريخ النشر
الكلمات المفتاحية

اخلدمة العمومية؛
العصرنة؛
.اهلياكل اجلبائية

2019/00/02:تاريخ القبول

2019/02/02 :تاريخ اإلرسال

الملخص
،تأثرت اإلدارة اجلبائية باعتبارها طرف هام يف القطاع املـايل باإلصالحات االقتصادية اليت عرفتها اجلزائر
ويف هذا الصدد وجـدت نفسها مطالبة بوضع إسرتاتيجية حديثة لعصرنة هياكلها وخدماهتا حىت تتماشى مع
متطلبات املرحلة االقتصادية الراهنة وكذا تطبيقا لتعليمات وتوجهات احلكومة الرامية إىل عصرنة وحتسني أداء
 ونسعى من خالل الدراسة إىل إبراز أهم برامج عصرنة اإلدارة اجلبائية،اخلدمة العمومية يف خمتلف القطاعات
.وآفاق إصالح اخلدمات املقدمة من االدارة اجلبائية
وقد توصلنا من خالل هذه الدراسة إىل أن برامج عصرنة اخلدمات واهلياكل اجلبائية أضحت ضرورة
حتمية وهدفا حبد ذاته بإمكان اإلدارة اجلبائية من خالله حتسني صورة اخلدمات املقدمة ومن مث حتسني العالقة
. ولكن جل هذه الربامج الزالت تفتقد للواقعية والتطبيق على أرض الواقع، مع املكلفني بالضريبة
Keywords

Abstract

As an important player in the financial sector, the tax administration has been
influenced by the economic reforms that Algeria has experienced.
In this regard, it has found itself demanding to develop a modern strategy to
modernize its structures and services in order to conform to the requirements of the
current economic stage as well as to implement the instructions and directions of the
government aimed at modernizing and improving the performance of public service in
various sectors. Through the study, we seek to highlight the most important programs for
modernizing tax administration and the prospects for reforming services provided by the
tax administration.
Through this study, we have concluded that modernization of tax services and
structures has become an inevitable necessity and an end in itself in which the tax
administration can improve the image of services provided and thus improve the
relationship with taxpayers, but most of these programs still lack realism and application
on the ground.

Public service;
Modernization;
Fiscal
structures.
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 .1مقدمة:
برزت أمهية قطاع الضرائب يف اجلزائر وازدادت يف اآلونة األخرية مع تدين مداخيل الدولة من قطاع احملروقات،
وبالتايل عدم كفاية ايرادات الدولة لتغطية مجيع نفقاهتا ،وهو األمر الذي دفع بالسلطات العمومية إلعادة النظر يف قطاع
اجلباية وتوجيه اجلهود حنو عصرنته وإعادة هيكلة مصاحله من اجل زيادة معدالت التحصيل اجلبائي وإعادة خلق الثقة
بني املكلفني بالضرائب واإلدارة اجلبائية.
كما نشري اىل ان التطور امللحوظ الذي شهدته تكنولوجيا االعالم واالتصال واستخداماهتا الالحمدودة على كافة
امليادين واألصعدة يف اجلزائر ساهم هو اآلخر يف تبين قطاع الضرائب يف اجلزائر سياسة عصرنة اإلدارة اجلبائية من خالل
حماولة رقمنة بعض اهلياكل واخلدمات متاشيا مع متطلبات مرحلة حتديث الدولة إلداراهتا وخدماهتا العمومية.
 1. 1إشكالية الدراسة:

وعليه تتمحور إشكالية املوضوع حول حماولة تقييم جتارب اإلدارة اجلبائية اجلزائرية يف عصرنة القطاع األهم يف
اجلزائر ،ولذلك ميكن أن نطرح اإلشكالية التالية:

 إلى أي مدى نجحت تجربة اإلدارة الجبائية الجزائرية في مجال عصرنة هياكلها وخدماتها العمومية ؟ 2. 1أسئلة الدراسة:
يتم طرح أسئلة الدراسة كمايلي:
 اىل ماذا هتدف برامج العصرنة املطبقة من اإلدارة اجلبائية يف اجلزائر ؟ هل استطاعت هذه الربامج أن حتسن من صورة اإلدارة اجلبائية يف اجلزائر؟ 3. 1فرضيات الدراسة:

يتم عرض فرضيات الدراسة التالية:
 هتدف الربامج املطبقة من اإلدارة اجلبائية يف جمال عصرنة خدماهتا اىل تعزيز مكانة هذه اإلدارة وحتسني صورهتاأمام املواطنني.
ال مبكن اجلزم على جناح هذه الربامج يف حتسني العالقة إدارة -مواطن ،ألهنا غري معممة كليا  ،وجتسيدها يتطلباملزيد من اجلهود والوسائل.

 4. 1منهج الدراسة:
منهج الدراسة املتبع وصفي حتليلي  ،ألهنا تقدم تعريف ألهم الربامج املتخذة من اإلدارة اجلبائية لعصرنة خدماهتا
وهياكلها ،وحماولة تقييمها .
.7.0نموذج الدراسة:
تتضمن الدراسة ثالثة أقسام هي:
 عموميات حول اخلدمات العمومية وإصالحها؛ جتربة اإلدارة اجلبائية اجلزائرية يف إعادة هيكلة مصاحلها؛75
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 مشاريع عصرنة اخلدمات اجلبائية. .2عموميات حول الخدمات العمومية وإصالحها:

تنبثق أمهية اجلهاز اإلداري من واقع كونه يقوم بتنفيذ خطط وسياسات احلكومة ،فهو ممثلها الرئيسي يف أداء
اخلدمة العمومية من خالل املرافق اليت تنشأ هلذا الغرض ،كما هو حال املوظفني املنوط هبم ترمجة الربامج واملخططات

إىل واقع ملموس ،خصوصا يف ظل مساعي الدول حنو تطوير وحتسني أداء اخلدمات العمومية.
 0.2تعريف الخدمة العمومية:

ارتبط مفهوم اخلدمة العمومية بنشأة الدولة كسلطة ذات سيادة وزيادة درجة تدخلها يف إشباع احلاجات
العامة للمجتمع ،من خالل ممارسة وظائف وأنشطة يف خمتلف اجملاالت االقتصادية واالجتماعية بغرض زيادة رفاهية

اجملتمع وبالتايل حتقيق التنمية االقتصادية ،وسنحاول التطرق إىل بعض التعاريف للخدمات العمومية:
عرف اخلدمة العمومية كأصل عام بأهنا احلاجات الضرورية حلفظ اإلنسان وتأمني رفاهيته واليت جيب توفريها
تُ ّ
لغالبية الشعب ،وااللتزام يف منهج توفريها على أن تكون مصلحة الغالبية من اجملتمع هي احملرك األساسي لكل سياسة
يف شؤون اخلدمات هبدف رفع مستوى املعيشة للمواطنني (.العريب و رقاد)0202 ،
وبالتايل فإن أساس ومربر قيام احلكام بتقدمي اخلدمات العمومية عن طريق إنشاء املرافق العامة باختالف أنواعها هو
مدى حاجة املواطنني خلدمات هذه املرافق ،واليت تليب حاجاهتم العامة اليت ال ميكنهم توفريها ألنفسهم دون تدخل
من احلكام .
كما ميكن تعريف اخلدمة العمومية على أهنا اخلدمة املدنية اليت جتمع بني اإلدارة العامة احلكومية واملواطنني على
مستوى تلبية الرغبات و إشباع احلاجات املختلفة لألفراد من طرف اجلهات اإلدارية واملنظمات العامة( .عشور،
)0202
حسب هاذين التعريفني فإن وجود الدولة أو السلطة احلاكمة ضروري لتحقيق اخلدمة العمومية لغرض تلبية
حاجة ذات منفعة عامة ،وهذا يعين أن اخلدمة العمومية ترتبط ارتباطا وثيقا باملنفعة العامة ،األمر الذي سيستدعي
متاشي اخلدمة مع التطور احلاجات العامة.
 2.2أهداف اإلصالح اإلداري للخدمة العمومية:
يعرف اإلصالح اإلداري على أنه إجراء ميكن من خالله اجلمع بني املوارد املتاحة من أجل بناء عملية العصرنة
اإلدارية ،اليت غالبا ما تكون حمدودة ونادرة وباهضة الثمن ،بأفضل السبل لتحقيق أهداف حمددة مسبقا بأقل ما ميكن
من اجملهودات والوقت واملال ،أي حتقيق ما يسمى بالكفاية االنتاجية ( .الشيخ سامل ،رمضان ،و الدهان)0221 ،
كما ينظر لإلصالح اإلداري على أنه األخذ باألصول العلمية والوسائل الفنية للنهوض مبستوى الكفاية يف
األجهزة اإلدارية للدولة( .بوضياف ،)0292 ،ويهدف اإلصالح اإلداري إىل( :حممد مدحت)0202 ،
 تبين توجهات اإلدارة اإلسرتاتيجية يف خمتلف جماالت العمل من خالل تنمية قدرات منظمات اجلهاز اإلداري علىالتعامل مع البيئة الداخلية واخلارجية؛
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 تبين األمناط واملداخل احلديثة يف البناء التنظيمي وإعادة تصميم اهلياكل التنظيمية ملنظمات اجلهاز اإلداري لتحقيقاملرونة واالستجابة ملتطلبات التغيري والتطور؛
 االبتعاد عن مركزية اختاذ القرار وتنمية مهارات التفويض لدى القيادات اإلدارية ومتكني اإلدارات الوسطى والتنفيذيةلتحمل مسؤولية تنفيذ العمليات واألعمال اإلدارية؛
 اعتماد مشولية تقومي األداء للمنظمات من خالل األهداف احملددة هلا مع الرتكيز على املسؤولية االجتماعية لتلكاملنظمات؛
 التوسع يف االعتماد على التقنيات احلديثة وصوال إىل املنظومات االلكرتونية متهيدا لبناء مشاريع احلكومة االلكرتونيةوتعزيز نشاط البحث والتطور يف هذه اجملاالت مبا يوسع من آفاق املسامهة يف تطوير التكنولوجيا املتقدمة.
 2.2مشاكل إدارة الخدمات العمومية :واملتمثلة فيما يلي(:رفاع)0229 ،

 إنغالق وعدم تأقلم اجلهاز املعين مع الظروف املستجدة؛ تدخل اجلهاز السياسي يف التسيري مع عدم وجود معايري قياس وتقييم أداء اخلدمات العامة بشكل موضوعي؛ الرتاجع التدرجيي لفعالية القيم املعمول هبا منذ القدم على مستوى إدارة اخلدمات العامة من مساواة واستمرارية. .2تجربة اإلدارة الجبائية الجزائرية في إعادة هيكلة مصالحها:
سعت اإلدارة اجلبائية يف اجلزائر باعتبارها طرف هام وفعال يف االقتصاد الوطين إىل حتسني خدماهتا العمومية من
أجل الوصول إىل أعلى مستويات حتصيل ممكنة ويف هذا الصدد قامت بوضع إسرتاتيجية جادة لعصرنة هياكلها.
قصد حتقيق هذه الغاية ،مت إنشاء هياكل جديدة على مستوى املصاحل اخلارجية تتمثل يف مديرية كربيات
الشركات ،مراكز الضرائب واملراكز اجلوارية للضرائب ،هدفها جتميع املفتشيات والقباضات حسب طبيعة املكفني
بالضريبة ،وتتكفل هذه اهلياكل مبهـام جديدة تتمـثل يف التسيري والرقابة والبحث يف املنازعات املتعلقة بالفئات
اجلبائية اليت ختضع هلا ،وذلك على أمل أن تساهم عملية إعادة هيكلة املصاحل اجلبائية يف استكمال إصالح القانون
اجلبائي الذي ُشرع فيه يف بداية عام  ،0220و هي السنة اليت ميزهتا باخلصوص تأسيس ضرائب ذات طابع دويل
(الضريبة على أرباح الشركات ،الضريبة على الدخل اإلمجايل والرسم على القيمة املضافة) ،و توحيد املصاحل و
امللفات اجلبائية و كذ ا تبسيط و توحيد اإلجراءات املتعلقة بالتصريح ودفع الضرائب والرسوم (إنشاء التصريح اجلبائي
ج .)12
 0.2مديرية كبريات المؤسسات :DGE

يندرج مسار مديرية كربيات املؤسسات املنشأة مبوجب املادة  20من قانون املالية لسنة  ،0220يف إطار

الربنامج الشامل لتحديث اإلدارة اجلبائية سواء من الناحية التنظيمية أو العملية( .قانون رقم )0220 ،00-20
أساسا امللفات اجلبائية
تقوم مديرية كربيات املؤسسات ،اليت مت فتحها للجمهور بتاريخ  20جانفي  ،0222بتسيري ً
املتعلقة باملؤسسات التابعة للقانون اجلزائري و خلاضعة للضريبة على أرباح الشركات واليت يفوق رقم أعماهلا  022مليون
دينار جزائري ،الشركات البرتولية وكذا الشركات األجنبية اليت ليس هلا إقامة مهنية يف اجلزائر ،وتتكفل هذه املديرية بتقوية
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الضمانات للمكلفني بالضريبة املعرتف هبا ،توسيع طرق الطعن ،حتديث وتبسيط اإلجراءات ،ووضع جهاز متكامل
للتسيري املعلومايت للضريبة وكذا حتسني نوعية اخلدمات املقدمة للمؤسسات بواسطة احملادث اجلبائي الوحيد( .اهلياكل
اجلديدة للمديرية العامة للضرائب ،املديرية العامة للضرائب)0202 ،
وتتمثل أهم املهام املوكلة هلا يف( :اهلياكل اجلديدة للمديرية العامة للضرائب ،املوقع االلكرتوين للمديرية العامة
للضرائب (اهلياكل اجلديدة للمديرية العامة للضرائب ،املديرية العامة للضرائب)0202 ،
وتسري امللف اجلبائي للمكلفني بالضريبة التابعني لمجال اختصاصها؛
 مسكّ
 إصدار اجلداول وقوائم التحصيالت وشهادات اإللغاء أو التخفيض وتنفذ عمليات التسجيل والطابعوتعاينها وتصادق عليها؛
 مراقبة امللفات حسب كل وثيقة؛ ملفات تعويض قروض الرسوم؛ اجلداول وسندات اإليرادات وحتصيل الضرائب والرسوم واألتاوى؛ مراقبة حساب التسيري مراقبة مسبقة وتصفيه؛ التموين بالطوابع ومسك حماسبتها؛ إعداد و إجناز برامج التدخالت واملراقبة لدى املكلفني بالضريبة وتقييم نتائجها؛ متابعة املنازعات اإلدارية والقضائية؛ معاجلة طلبات التخفيض اإلداري؛ إعداد اإلجراءات املتعلقة باالعتمادات والتصفية ،واألمر بصرف نفقات التسيري والتجهيز مهما كانتطبيعتها وتسهر على تنفيذها وحتيينها؛
 ضمان تسيري املستخدمني وتقيّيم االحتياجات من الوسائل املادية والبشرية والتقنية وتعد التقديراتمليزانية املطابقة لذلك؛
 توظيف وتعيّني املستخدمني الذين مل تقرر طريقة أخرى لتعيينهم؛ -ضمان مهمة استقبال وإعالم املكلفني بالضريبة؛

 نشر املعلومات واآلراء اجتاه املكلفني بالضريبة التابعني ملديرية كربيات املؤسسات ،معتذكريهم حبقوقهم وواجباهتم يف جمال اجلباية؛
 التعاون والتنسيق مع اهليكل املركزي املكلف باإلعالم يف جمال إسرتاتيجية االتصال واالستقبال واإلعالم وكذاتنفيذها.
 2.2م ـ ــراكز الضرائب :CDI
يعترب مـركز الضرائب مصلحة عملية جديدة تابعة للمديرية العامة للضرائب ختتص حصريا بتسيري امللفات اجلبائية
وحتصيل الضرائب املستحقة من طرف املكلفني بالضريبة متوسطي احلجم.
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يطمح مركز الضرائب املنشأ هبدف تقدمي خدمة نوعية ،إىل تطوير شراكة جديدة جتمعه باملكلفني بالضريبة تقوم
أساسا على التواجد ،االستماع،االستجابة ،ومعاجلة سريعة لكل الطلبات اليت يقدمها املكلف بالضريبة .ميثل مركز
الضرائب بالنسبة للمكلف بالضريبة احملاور اجلبائي الوحيد املكلف بالتسيري العرضي مللفه.
شكل إفتتاح مركز الضرائب النموذجي لرويبة يف  ،0222أول مرحلة رئيسية يتم ختطيها يف إطار هذا املشروع
الطموح ،اهلدف الرئيسي من افتتاح هذا املركز هو السماح لإلدارة اجلبائية بتقييم فعالية التنظيم واألساليب وكذا األدوات
احملددة لعمل املركز.
على الرغم من جتربته القصرية ،سجل املركز النموذجي لرويبة تطورا واعدا من حيث األداء املايل ،معاجلة القضايا
النزاعية ،الرقابة  ،و االستقبال.
مع هذه العودة اإلجيابية للغاية للخربة ،قامت املديرية العامة للضرائب يف أواخر سنة  0200بوضع حيز
العمل ستة مراكز للضرائب يف كل من واليات مستغامن ،سيدي بلعباس ،معسـكر قاملة ،أم البواقي وســوق أهـ ـراس.
(اهلياكل اجلديدة للمديرية العامة للضرائب ،املديرية العامة للضرائب)0202 ،
هذا وقد بلغ عدد مراكز الضرئب يف اجلزائر مع هناية سنة  0209ما يقدر ب  21مركز ضرائب موزعة على
مستوى الرتاب الوطين 02 ،منها تعمل بصفة عادية وهنائية و  20مراكز يف مرحلة االستقبال والباقي يف طور االجناز
النهائي.
 2.2الم ـ ــراكز الجـواري للضـرائب :CPI
ميثل إطالق املركز اجلواري للضرائب مرحلة االنتهاء من برنامج عصرنة هياكل اإلدارة اجلبائية وإجراءات تسيريها،
الذي مت االنطالق فيه سنة  0222من خالل افتتاح مديرية كربيات املؤسسات ووضع حيز العمل بعد ذلك ملـراكز
الضرائب.
و يعترب املركز اجلواري للضرائب مصلحة عملية جديدة للمديرية العامة للضرائب،خمصصة حصريا لتسيري امللفات
اجلبائية وحتصيل الضرائب املستحقة من فئة واسعة ممثلة أساسا يف املكلفني بالضريبة التابعني لنظام الضريبة
اجلزافية الوحيدة.
هذا و يهدف إنشاء املركز اجلواري للضرائب الذي حيل حمل اهلياكل املتواجدة حاليا (املفتشيات والقباضات)
إىل ضمان تقدمي أحسن خدمة نوعية للمكلفني بالضريبة وذلك من خالل تبسيط وتنسيق وعصرنة اإلجراءات.
(اهلياكل اجلديدة للمديرية العامة للضرائب ،املديرية العامة للضرائب)0202 ،
وقد بلغ عدد املراكز اجلوارية للضرائب مع هناية سنة  0209مايقدر ب  012مركز جواري للضرائب موزعة
على مستوى الرتاب الوطين 29 ،منها تعمل بصفة عادية وهناية ،و  09مركز يف مرحلة االستقبال ،والباقي يف طور
االجناز النهائي.
.4برامج عصرنة الخدمات الجبائية:
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تبنت اإلدارة اجلبائية يف اجلزائر عدة برامج لعصرنة خدماهتا العمومية وذلك يف إطار عصرنة مجيع اإلدارات
العمومية من اجل حتسني وتقوية العالقة بني املواطن واإلدارة اجلزائرية ،وتتمثل أهم هذه الربامج يف ( :العصرنة)0202 ،
 0.4نظام اإلعالم في اإلدارة الجبائية:

يعترب إدراج التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال على مستوى االدارة اجلبائية مرحلة هامة يف مواصلة برنامج

التحديث ،وهي تتطلب تكييف التشريع اجلبائي من أجل التوجه حنو التقنيات غري املادية و تأطري الدخول االلكرتوين
للنظام املركزي.
 0. 0.4تعريف المشروع:
يف مرحلة أوىل مت توظيف واالستعانة مبكتب استشارة أجنيب ،قصد مساعدة املديرية العامة للضرائب يف إطالق
هذا املشروع ،من خالل إعداد دفرت شروط يستجيب لالحتياجات اخلاصة واملتطلبات التقنية املرتبطة ،من جهة ،باملهام
احلرفية للمديرية العامة للضرائب ،ومن جهة أخرى إعداد مشروع العقد.
بناء على هذا املسعى ،جنم عن املساعي اإلدارية والتقنية اليت قامت هبا املديرية العامة للضرائب ،يف األخري،
توظيف متعامل إسباين (إندراسيستماس)  Indra-sistemasقصد اقتناء ووضع نظام معلومايت جبائي ،وعليه فإن النظام
املعلومايت املقرتح من طرف هذا املتعامل يرتكز على حل معلومايت من نوع ( ،)ERP-SAPيتشكل من عدة وحدات
مدجمة تستجيب يف غالب احلاالت ملتطلبات املهام احلرفية إلدارة جبائية ،مع برجمة العناصر اآلتية:
 ضبط وحتديد احلل املعلومايت؛ التكفل بالتطورات املعلوماتية اخلاصة باحتياجات املهام احلرفية للمديرية العامة للضرائب. 2. 0.4تنظيم المشروع:

مت تنظيم املشروع حاليا ،يف سبع ورشات هي :

 الورشة األوىل :ورشـة االندماج الوظيفي وتتشكل من سبعة ()0جمموعات عمل ترتبط مهامها باملسارات احلرفيةالكلية املنصوص عليها يف دفرت الشروط.
 الورشة الثانية :ورشـة ترحيل واستـرجاع املعطيات؛ الورشة الثالثة :ورشة الواجهـات؛ الورشة الرابعة :ورشة اهلندسة واهلندسة التقنية؛ الورشة اخلامسة :ورشة اإلرادات /توزيع؛ الورشة السادسة :ورشة التكوين؛ الورشة السابعة:خلية التخطيط ،نوعية املخاطر والتسيري الوثائقي. 2. 0.4أهداف مشروع تشغيل المنظومة المعلوماتية الجبائية :
يرمي املخطط التنظيمي ملصاحل املديرية العامة للضرائب إىل حتكم أفضل يف فئة املكلفني بالضريبة فيما خيص
األنشطة واألمالك اليت يتوفر عليها هؤالء.
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غري أن هذا التنظيم اجلديد يتطلب من اآلن فصاعدا ،اللجوء إىل اإلجراءات احلديثة ملعاجلة معلوماتية لكل املعطيات
املرتبطة بفرض الضريبة على املكلفني هبا وحتصيل خمتلف أنواع الضرائب والرسوم.
وهذا يتطلب أيضا التكفل بالعمليات املرتبطة فيما بينها واملتعلقة بالرقابة اجلبائية واالجتهاد يف معاجلة القضايا النزاعية
وتقدمي اجلداول اإلحصائية املوجزة وهذا من أجل إعداد مؤشرات التسيري والنجاعة بصفة عاجلة وآلية.
ال ميكن جتسيد هذه األهداف إال من خالل إدراج التكنولوجيات اجلديدة لإلعالم واالتصال وخاصة تطبيق منظومة
معلوماتية ناجعة.
لقد اجتازت املديرية العامة للضرائب املراحل األولية هلذا املسعى من خالل االستثمار يف قطاع التكنولوجيا
اجلديدة لإلعالم واالتصال ،أي أن الشروط املبينة أدناه قد توفرت:
 تكوين األعوان اجلبائيني يف كيفية استعمال اإلعالم اآليل واحلبكات املعلوماتية القاعدية)Excel؛
 جتهيز كل املصاحل بعتاد اإلعالم اآليل املناسب؛ -وضع منظومة شبكية من نوع الربيد اإللكرتوين واألنرتانت؛

( MS Office, Word,

 إدخال األنرتنت يف املصاحل اجلبائية.هذا وتتعدد النتائج املنتظرة من هذه املنظومة املعلوماتية ،وميكن تلخيصها كما يلي:
 التخفيف من حجم املهام املنفذة من طرف األعوان؛ نزع الصفة املادية عن كل العمليات اجلبائية ابتداء من استقبال املكلف بالضريبة وتأسيس الوعاء والتحصيل وكذاتسيري امللف اجلبائي ،ولوج كل األعوان إىل املنظومة املعلوماتية من خالل التأهيالت املراقبة؛
 التبادل السريع للمعلومات املتعلقة بالبيانات ما بني املصاحل ومع املصاحل األخرى املؤسساتية، تقدمي معطيات موجزة ذات مصداقية من أجل إجناز دراسات إستشرافية و التحليل واختاذ القرار؛ مركزة قاعدة املعطيات بالنسبة ملختلف فئات املكلفني بالضريبة تسمح بالولوج اآليل للمحققني يف احملاسبة إىلالبطاقيات عند قيامهم باملهام املسندة إليهم؛
 التحكم األفضل يف املوارد اجلبائية؛ حماربة االقتصاد املوازي و غري القانوين؛ مكافحة كل مظاهر الغش مهما كان نوعها؛ التقليص يف معاجلة الشكاوى النزاعية للمكلفني بالضريبة؛ التخفيض يف الكلفة الناجتة عن طلب املطبوعات؛ تسهيل عملية ولوج املكلفني بالضريبة إىل حساهبم اجلبائي من خالل شهادات الولوج املراقبة؛ إدراج إجراءات التصريح عن بعد؛ إدراج إجراءات الدفع عن بعد.04
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 2.4آلية الترقيم الجبائي عن بعد-النموذج العملي:
يف إطار تبسيط اإلجراءات اإلدارية والتسهيالت املمنوحة للمتعاملني االقتصاديني مع اإلدارة اجلباية ،وضعت
املديرية العامة للضرائب حتت تصرفهم آلية الرتقيم اجلبائي عن بعد وذلك ابتداء من تاريخ  29ماي ( .0202التعليمة
الداخلية رقم )0202 ،0002
هذا و متنح هذه اآلل ية املكلفني بالضرائب احملصني مسبقا على مستوى املصاحل املسرية ،إمكانية طلب منحهم رقم
التعريف اجلبائي( )NIFعن بعد ،على املوقع االلكرتوين  ،https://nifenligne.mfdgi.gov.dzاملخصص هلذه العملية،
طبقا اإلجراءات التالية:
 1. 2.4من جانب المكلفين بالضريبة :وذلك من خالل( :التعليمة الداخلية رقم )0202 ،122
 يلج املكلف بالضريبة موقع املديرية العامة للضرائب عن طريق املوقع سابق الذكر؛ ميأل املكلف بالضريبة استمارة طلب الرتقيم اجلبائي عن بعد ،ومع هناية كتابة البيانات وتثبيتها يظهر له إشعاربالوصول حامال الرقم طلبه ،ميكن طباعتها؛
 يتابع املكلف بالضريبة املسار اإلجرائي لطلب ترقيمه اجلبائي ،على نفس املوقع املشار إليه سابقا ،حيث يبلغ برفضطلبه أو يبلغ له رقم التعريف اجلبائي املمنوح له ويدعى لطبع شهادة الرتقيم اجلبائي من خالل هذا املوقع ،وكذا استمارة
اإلشعار بالوصول اليت حتتوي املعلومات املتعلقة بتعريفه؛
 يتقدم املكلف بالضريبة إىل املصاحل املسرية املختصة إقليميا مرفقا بالوثيقتني (شهادة الرتقيم اجلبائي واإلشعار بالوصول)يف نسختني إلمضائهما من طرف رئيس املصلحة ،بعد التحقق من صحة املعلومات.
 2. 2.4من جانب اإلدارة :وذلك من خالل( :التعليمة الداخلية رقم )0202 ،122

 يتحقق رئيس املصلحة من مطابقة املعلومات اليت حتتويها استمارة األشعار بالوصول وشاهدة الرتقيم اجلبائي مقارنةمع ملفه اجلبائي ومن مث يقوم باإلمضاء عليها؛
 حيتفظ رئيس املصلحة بنسخة من استمارة األشعار بالوصول وشهادة الرتقيم اجلبائي مع ملف املعين باألمر؛ تتوىل املديرية العامة للضرائب/مكتب اإلعالم والوثائق اجلبائية إشهار رقم التعريف اجلبائي على املوقع اإللكرتوينالسابق.

 2.4خدمة إنشاء مؤسسة الكترونيا (:)créer mon enterprise
تتشارك املديرية العامة للضرائب يف إمتام هذه اخلدمة مع املركز الوطين للسجل التجاري ،وكالة الضمان
االجتماعي ،والغرفة الوطنية للموثقني.
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وتسمح هذه اخلدمة على االنرتنت بإمتام مجيع اإلجراءات الالزمة إلنشاء مؤسسة بطريقة إلكرتونية عن طريق
املوثق الذي بدوره يقوم بإرسال ما يلزم من معلومات ووثائق لإلدارات املعنية بإنشاء املؤسسات ،املتمثلة يف املركز الوطين
للسجل التجاري ،الضرائب والضمان االجتماعي.
وتتم عملية انشاء مؤسسة عرب األنرتنت وفق اخلطوات التالية( :العصرنة)0202 ،
 جيب إنشاء حساب مستخدم يف املوقع االلكرتوين  www.jecreemonentreprise.dzالذي يسمح للمتعاملنيبالتحصل على مساحة خمصصة على موقع " إنشاء املؤسسات التجارية " ،ومتابعة ملفهم؛
 إدخال املعلومات واليت ختص إنشاء مؤسسة عن طريق ملء استمارة إلكرتونية واحدة؛ ميكن اختيار عرب املوقع " إنشاء مؤسسة " موثق من قائمة املوثقني املتفقني؛ التقرب من املوثق الذي سيدرس امللف املتعلق بإنشاء مؤسسة ،من الضروري انتقال املعنيني باألمر إىل املوثق املختارحمملني بالوثائق الورقية املطلوبة يف امللف ؛
 املوثق ه و الذي يتكفل برقمنة امللف (مصادقة امللف) ،والدفع عن بعد لبعض املستحقات ( اتفاقية املربمة بني غرفةاملوثقني و م و س ت) و استكمال املعلومات الناقصة يف االستمارة اإللكرتونية املوحدة عرب االنرتنت؛
 عند االنتهاء من رقمنة امللف واملصادقة عليه بعد التحقق من صحة كل املعلومات من قبل املوثق ،يقوم هذا األخريبإرسال كل هذه املعلومات عرب املوقع" إنشاء مؤسسة " إىل املركز الوطين للسجل التجاري وطلب إنشاء السجل
التجاري يتلقاه تلقائيا موظف املركز الوطين للسجل التجاري ،يقوم مبعاجلة الطلب ويتم ختصيص رقم السجل التجاري
هلذا امللف؛
 طلب إعالن عن الوجود بالنسبة للضرائب يتلقاه تلقائيا موظف الضرائب ،يقوم مبعاجلة الطلب ويتم ختصيص رقمالتعريف الضرييب؛
 يتم تقدمي طلب العضوية يف الضمان االجتماعي للغري األجراء تلقائيا إىل املوظف حيث يقوم هذا األخري مبعاجلةالطلب ويتم ختصيص رقم االنتماء إىل الضمان االجتماعي؛
 ويف هناية العملية يكون للمعنيني باألمر يف الفضاء اخلاص هبم على موقع " إنشاء املؤسسة " ثالثة أرقام ،وهي األرقاماخلاصة بالسجل التجاري ،بالضرائب وبالضمان االجتماعي.
 2.2نظام املعلوماتية للمديرية العامة للضرائب :
يتم التكفل بتنفيذ وتعميم نظام المعلوماتية الجديد للمديرية العامة للضرائب "جبايتك" من طرف الشركة

االسبانية (اندرا-سيستيماس) ،وهو مجمع متخصص في وضع األنظمة المعلوماتية.

ويعتمد نظام املعلوماتية للمديرية العامة للضرائب على تقنية معلوماتية من نوع ( ،)ERP/SAPترّكز على برنامج
يتكون من عدة وحدات وتستجيب تقريبا بشكل كلي الحتياجات وظائف اإلدارة اجلبائية ،وهي تقنية متطورة للخدمة
العمومية وهتدف السيما إىل مساعدة اإلدارة اجلبائية على رفع حتديات الفعالية واملردودية من خالل متكينها من تسيري
فعال.
حتصيل الضريبة بشكل ّ
00
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تقنية سهلة من شأهنا أن تسمح بتشغيل آيل ملنهج تسيري

اإليرادات اجلبائية ،مينح هذا الربنامج املدمج رؤية موحدة للملف اجلبائي للمكلف بالضريبة.
كما و هتدف هذه اخلصائص إىل رفع حتصيل الضرائب وحتسني التحضر اجلبائي من خالل حتسني اخلدمة
املقدمة للمك لف بالضريبة ،مينح برنامج التسيري هذا للمصاحل اجلبائية بكسب الفعالية اليت ترتجم فيما يلي ( :العصرنة،
)0202




مفصل للحسابات ؛
رؤية شاملة لوضعية املكلف بالضريبة وهذا من خالل بناء ّ
تعزيز التحضر اجلبائي بفضل خدمة التحصيل عرب االنرتنيت ؛
تقليص الديون غري املسددة وحتسني نسبة التحصيل والتقليل من عدم التحضر اجلبائي ؛

 إطار عقالين ورئيسي ووحيد للمعطيات من شأنه أن مينح معاجلة انتقائية متاشيا مع االحتياجات الفردية املعرب
عنها ؛
 تقليص مدة الرد على الطلبات حيث ميكن للمكلفني بالضريبة أن حيصلوا بسهولة على معلومات سريعة حول
وضعيات حساباهتم ،مبا فيها األرصدة املفتوحة والتزامات الدفع واآلجال والتسديدات املسبقة ؛




حتسني نسب الرد على اتصاالت مركز االتصال ألنه ميكن توجيه الطلبات ومعاجلتها بشكل سريع ؛
فعالية متزايدة بفضل معاجلة مجاعية للتصرحيات اجلبائية ؛
كشف سريع للمكلفني بالضريبة املخالفني وغري املصرحني ؛

 استعمال بفعالية أكثر للمواد يف عمليات التدقيق والتحقيقات.
وقد أدخلت املديرية العامة للضرائب نظام املعلوماتية حيز التنفيذ على مستوى مركز الضرائب للحراش يوم
 22ماي  ،0200كما ومت تعميم هذه العملية النموذجية عرب كافة مراكز الضرائب يف مع هناية سنة .0209
و قد وفرت هذه العملية للخاضعني للضرائب مايلي:
 التقدم إىل صندوق الضرائب حيث يتم تسجيل تصرحياهتم ضمن النظام اجلديد بغرض طبع قسيمة الدفع ،كماميكنهم تصفح البوابة االلكرتونية بأنفسهم ( )jibayatic.mfdgi.gov.dzو أخذ موعد و ملء استمارة انضمام
و استعادة كلمة السر على مستوى مركز الضرائب؛
 القيام بعملية تصريح جبائي عن بعد من املنزل و طبع إشعار بالدفع؛ السماح بتسهيل العالقات بني اإلدارة اجلبائية واخلاضعني للضريبة إذ يكمن تصفحها على مدار 02ساعة وطوالأيام األسبوع مع تفادي عناء التنقل و إعالم امللزمني بالضرائب برزنامتهم اجلبائية احملينة.
 السماح للخاضعني للضرائب بطباعة إشعارات بالدفع واستحداث وتعديل مناذج تصريح مع االطالع علىاستمارات التصريح املودعة وتصفح الديون اجلبائية العامة إىل جانب تصفح وتعديل املعلومات الشخصية إذا اقتضت
الضرورة ذلك  ،هذا فضال عن تصفح رزنامة االلتزامات اجلبائية.
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وقد مت توسيع النظام اجلديد ليشمل مراكز الضرائب للرويبة ومستغامن ومعسكر وعني الدفلى وسطيف وبرج
بوعريريج إىل جانب اإلدارة املركزية لوزارة املالية  ،0200وهو مسعى يندرج يف إطار تنفيذ برنامج احلكومة تطبيقا
لنموذج النمو االقتصادي اجلديد".
 4.4التكفل بالمكالمات ذات الطابع الجبائي الواردة من الرقم األخضر"  :"1221حيث تكفل اإلدارة اجلبائية
بكل املكاملات اهلاتفية املتضمنة انشغاالت املواطنني فيما خيص تسيري املصاحل اجلبائية واليت ترد على الرقم األخضر لوزارة
املالية( .شعباين ،زرقواد ،و سعيج.)0200 ،
 . 1الخاتمة:
إن هدف اإلدارة اجلبائية من إطالق اخلدمات الرقمية لفائدة املؤسسات هو تعزيز برنامج عصرنة املالية الذي
متت مباشرته منذ سنوات مما سيسمح بتعميم الفعالية والشفافية يف أداء اخلدمة اجلبائية واكتساب ثقة املكلفني بالضريبة
يف القطاع املايل احلساس والذي تعول عليه الدولة يف اآلونة األخرية إلعادة التوازن مليزانيتها يف ظل اهنيار أسعار البرتول.
كما أن خمتلف املشاريع اليت تبنتها اإلدارة اجلبائية يف السنوات األخرية واليت ترمي إىل عصرنة القطاع هدفها
الرئيسي هو حتسني حتصيل اجلباية وهو ما أسفر عن نتائج ملموسة حيث أن اإليرادات اجلبائية ارتفعت ب 2,0باملائة
يف  ، 0202لكنها تبقى غري كافية يف الوقت الراهن ،األمر الذي يتطلب بذل املزيد من اجلهود من اجل تعميم هذه
اإلجراءات.
ويف هذا اخلصوص نقدم التوصيات التالية:
 بذل املزيد من اجلهود فيما خيص العمليات التحسيسية لدفع املواطنني إىل االستخدام اليومي للدفع اإللكرتوين،يف ظل غياب الوعي والثقافة اإللكرتونية.
 اإلسراع يف إصدار قانون التجارة اإللكرتونية -الذي هو يف طور التحضري -والذي سيدعم بدوره جهودعصرنة اخلدمات العمومية.
 ضرورة العمل على ضمان التعبئة املثلى للموارد اجلبائية وتوسيع الوعاء الضرييب واملتابعة الصارمة لتحسني حتصيلخمتلف الضرائب والرسوم هبدف الوصول إىل حتسني تغطية النفقات العامة باجلباية العادية والتخفيف من التبعية للجباية
البرتولية.
 تعزيز نظام املراقبة ومكافحة الغش والتهرب اجلبائيني لتحسني التحصيل اجلبائي بتكريس املساواة أمام الضرائبوحتسني مناخ األعمال.
ضرورة تعميم رقمنة اإلدارات اجلبائية و مصاحل التجارة و تعميم فاتورات الدفع اإللكرتوين على خمتلفاملؤسسات ،واليت من شأهنا املسامهة يف حماربة ظاهرة التهريب الضرييب مستقبال ،الذي يضر باقتصاد البالد وحيد من
قدرة الدولة على تعبئة املوارد وتوفري اإليرادات الالزمة لتمويل اإلنفاق العمومي .
 -التسريع يف جتسيد خطة إصالح وتفعيل اجلباية احمللية ،واستغالل كل األوعية الضريبية غري املستغلة.
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 توفري الشروط املثلى لعمل أعوان اإلدارة اجلبائية وحتفيزهم على الرفع من مستويات التحصيل ،وفقا للمعايريالدولية والتجارب الناجحة عرب العامل.
 ضرورة االهتمام بالتجهيزات املادية وتطوير نظام املعلوميات ،فاالجتاه املتزايد حنو التجارة االلكرتونية يتطلبضرورة تفعيل اإلدارة اإللكرتونية ،حتقيقا للسرعة والدقة يف إجناز املهام وتنفيذ العمليات وذلك عرب التقليل من تعقيد
اإلجراءات اإلدارية داخل اإلدارة الضريبية.
 .6المراجع:

 )1امحد بوضياف .)0292( .الهيئات االستشارية في االدارة الجزائرية .اجلزائر :املؤسسة الوطنية للكتاب.

 )2التعليمة الداخلية رقم  .)0202( .0002الترقيم الجبائي عن بعد .اجلزائر :مديرية االعالم والوثائق اجلبائية (املديرية العامة
للضرائب).

 )3التعليمة الداخلية رقم  .)0202( .122الترقيم الجبائي عن بعد .اجلزائر :مديرية االعالم والوثائق اجلبائية(املديرية العامة
للضرائب).

 )4العصرنة .)0202( .تاريخ االطالع ،0202 -00 -02 :من املديرية العامة للضرائب:
https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar

 )1اهلياكل اجلديدة للمديرية العامة للضرائب .)0202( .تاريخ االطالع ،0202 ,00 09 ،من املديرية العامة للضرتئب:
https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar

 )0اهلياكل اجلديدة للمديرية العامة للضرائب .)0202( .تاريخ ااالطالع ،0202 ,00 02 ،من املديرية العامة للضرائب:
https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/modernisation-voir-plus-ar/230-2014-05-20-08.13-32

 )7بوعمامة العريب ،و حليمة رقاد( .ديسمرب .)0202 .االتصال العمومي واالدارة االلكترونية رهانات ترشسد الخدمة
العمومية .جملة الدراسات والبحوث االجتماعية.

 )8شريفة رفاع .)0229( .نظرية االدارة العامة الحديثة ودورها في معالجة اشكالية ادماج مفهوم اداء الخدمة العمومية .جملة
الباحث ،العدد(.)2
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أثر إنعكاس التهكم الوظيفي على مرونة التغيير التنظيمي
دراسة ميدانية بمستشفى األم والطفل بالجلفة
The Impact Of The Reflection Of Cynicism On The Flexibility
Of Organizational Change
Case Study at Mother and Child Hospital in Djelfa

أ.بن بولرباح سارة ،مخبر مستقبل االقتصاد الجزائري خارج المحروقات
جامعة امحمد بوقرة ،بومرداس ،الجزائر.
أ.سعيد علي النعاس ،جامعة زيان عاشور ،الجلفة ،الجزائر.
تاريخ اإلرسال2019/10/02 :

تاريخ القبول2019/11/04:

تاريخ النشر9102/12/10:

الملخص
هدفت الدراسة اىل حتليل اثر التهكم الوظيفي بأبعاده (البعد اإلدراكي ،البعد العاطفي ،البعد
السلوكي) يف مرونة التغيري التنظيمي مبستشفى األم والطفل باجللفة ،لإلجابة على إشكالية الدراسة من خالل
معرفة مدى اسهام أثر التهكم الوظيفي يف التغيري التنظيمي ،واستخدمت الدراسة أداة اإلستبانة جلمع بيانات
الدراسة عن العينة املستهدفة وحتليلها بواسطة برنامج  spss25مبستشفى األم والطفل باجللفة.
وكان من أهم النتائج املتوصل إليها؛ وجود أثر لبعدي التهكم الوظيفي(العاطفي ،السلوكي) على
التغيري التنظيمي ،مع وجود مستوى إدراك مرتفع ملتغريات الدراسة لدى العينة املستهدفة مبستشفى االم والطفل
باجللفة ،وأوصت الدراسة بضرورة تبين أساليب كالتمكني واإلدارة بالتجوال للتقليل من التهكم الوظيفي وسري
برامج التغيري املراد حدوثه وحتقيق الوضع املرغوب.
Keywords
Abstract
Career
;sarcasm
Cognitive
;sarcasm
Emotional
;sarcasm
Behavioral
;sarcasm
Organizational
change.

الكلمات المفتاحية
التهكم الوظيفي؛
التهكم اإلدراكي؛
التهكم العاطفي؛
التهكم السلوكي؛
التغيري التنظيمي.

The study aimed to analyze the impact of functional cynicism with its dimensions
(cognitive dimension, emotional dimension, behavioral dimension) in the
organizational change flexibility in the mother and child hospital in Djelfa. The target
sample was analyzed and analyzed by spss25 program at Mother and Child Hospital
in Djelfa.
One of the most important results was the presence of two dimensions of
functional satire (emotional and behavioral) on organizational change, with a high
level of awareness of the study variables in the target sample in the mother and child
hospital in Djelfa. Change to achieve and achieve the desired situation.
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 . 1مقدمة:

ان بيئة اليوم تتسم بالتعقيد والتغريات املستمرة ،مما أصبحت املنظمات بإختالف مواقعها و أنشطتها تعاين
من مواجهة هاته التقلبات ،مما أثر سلبا على العاملني هبا  ،فقبول التغيري يتطلب جهدا ووقتا وقيادة إقناعية هادفة

لالرتقاء باألوضاع احلالية اىل األوضاع املستقبلية ،فاملوارد البشرية أضحت من أهم ما متلكه املؤسسة مما هلم القدرة
على عرقلة خطط وبرامج هذه األخرية ،ال سيما إذا تعارضت مع مصاحلهم الشخصية والوظيفية.
ومن هنا أضحى مفهوم التهكم الوظيفي يكتسي األمهية البالغة يف خمتلف األحباث اإلدارية احلديثة و العلوم
اإلنسانية و اإلجتماعية ،ملا له من آثار سلبية على نشاطات املنظمات وعرقلتها ،فالتغيري التنظيمي يتطلب قبول
العاملني له ،فالعديد من برامج التغيري تفشل بسبب انعدام ثقة العاملني هبا او عدم الثقة باإلدارة العليا او عدم
الشعور باإلرتياح والعدالة التنظيمية الالزمة من قبل العاملني ،مما يولد لديهم حالة من التهكم حنو التغيري والذي يولد
رد فعل اجتاه هذا االخري ،متمثال يف عدد من السلوكيات السلبية جتاه املنظمة واألفراد مما يؤثر يف طبيعة عملها وتراجع
ادائها.
 1. 1إشكالية الدراسة:

هتدف الدراسة اىل مشكلة معينة تتمثل يف معرفة مدى تأثري التهكم الوظيفي على التغيري التنظيمي مع معرفة
االجتاهات اإلدراكية ملتغريات الدراسة لدى العاملني يف مستشفى األم والطفل لوالية اجللفة ،مستخلصني يف ذلك

النتائج و التوصيات النابعة منها،كما يلي:
ما مدى مساهمة التهكم الوظيفي في التأثير على التغيير التنظيمي لدى العاملين في مستشفى األم والطفل
لوالية الجلفة؟
 2. 0أسئلة الدراسة:

يتم طرح أسئلة الدراسة هنا:

 ما املقصود بالتهكم الوظيفي والتغيري التنظيمي؟ وفيما تتمثل أبعادمها؟ هل يوجد مستوى إدراك مرتفع ألبعاد التهكم الوظيفي لدى العاملني يف مستشفى األم والطفل بوالية اجللفة؟ هل توجد عالقة تأثري ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( ،)α ≤ 0.05بني أبعاد التهكم الوظيفيجمتمعة والتغيري التنظيمي لدى العاملني يف مستشفى األم والطفل؟
 3. 0فرضيات الدراسة:
 الفرضية الرئيسية األولى :يوجد مستوى إدراك مرتفع ألبعاد التهكم الوظيفي لدى العاملني يف مستشفىاألم والطفل بوالية اجللفة.
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 الفرضية الرئيسية الثانية :هناك عالقة تأثري موجبة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية (،)α≤ 0.05بني أبعاد التهكم الوظيفي (البعد االدراكي ،البعد العاطفي ،البعد السلوكي) ،مجتمعة على التغيري التنظيمي
لدى العاملني يف مستشفى األم والطفل بوالية اجللفة.

 .0.1منهج الدراسة:
من أجل حتقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن اإلشكالية والتساؤالت الفرعية ،قمنا باستخدام املنهج الوصفي
و التحليلي ،الذي ينسجم مع طبيعة هذه األحباث من خالل وصف وحتليل املتغريات املتمثلة يف التهكم الوظيفي
والتغيري التنظيمي ،ومت استخدام اإلستبيان كأداة جلمع البيانات وذلك بعد حتكيمها مث حتليلها بواسطة الربنامج
اإلحصائي spss 52إلستخالص النتائج والتوصيات.
.8.0نموذج الدراسة:

.2اإلطار النظري للدراسة
0.2مفهوم التهكم الوظيفي:
يعد موضوع التهكم الوظيفي حمور اإلهتمام من طرف الباحثني يف جمال العلوم اإلدارية التنظيمي والعلوم
اإلنسانية واالجتماعية ،لكونه من بني املتغريات الفكرية اإلدارية احلديثة اليت تبحث يف السلوك التنظيمي ،وميكن
تعريفه من خالل:
 هو رد فعل الناشئ عن الالمباالة والتجاهل ،يتحول املوظفون املتهكمون إىل أفراد يشعرون خبيبة أمل وبالتايليكسبون مشاعر أقل إجيابية للمنظمة نفسها(Özer, Sonğur, Kar, Top, & Erigüç, 2014).
يعرف بأنه تلك املواقف العامة أو احملددة اليت تشري اىل خيبة أمل أو إنعدام األمن واليأس والغضب واىل إنعدام الثقةيف املنظمة او أشخاص أو مجاعة أو مهارات إجتماعية.(Ince & Turan, 2011) .
وعرف مبشاعر الفرد السلبية من إحباط وخيبة امل وعدم ثقة جتاة إدارة املنظمة وسلوكياهتا وإجراءاهتا ضد املصاحلاإلجيابية للعاملني( .مظهر مزعل.)5102 ،
)(JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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مما سبق ميكن تعريفه بأنه ذلك الشعور السليب والرد فعل املعاكس للفرد إجتاه املنظمة مما ينتج عنه مشاعر
اليأس والغضب وخيبة األمل وانعدام ثقة األفراد يف قرارات املنظمة وسلوكياهتا.
 2.2أنواع التهكم الوظيفي:
اختلف الباحثون فيما بينهم يف حتديد انواع التهكم الوظيفي ،فحسب الباحثان " "dean and alأن هناك
مخسة تصورات رئيسية حول التهكم الوظيفي يف املنظمات(الشخصي ،اجملتمعي ،املهين ،املوظف ،التغيري التنظيمي)،
وحسب الباحث" "anderssonتوصل من خالل حبثه يف التهكم التنظيمي اىل ثالث أنواع :التهكم الشخصي،
متهكمون املوظف ،والتهكم اإلجتماعي.
التهكم الشخصي  :يعكس النظرة السلبية للسلوك البشري غري القابلة للتغيري ،يتميز هذا النوع بالتهكم والعالقاتالشخصية الضعيفة ،وترتكز شخصية املمتهكمون حول جتوهات عدائية وتصورات سلبية اجتاه اآلخرين.

التهكم اإلجتماعي  :ويعد انتهاكا للعقد االجتماعي بني الفرد واجملتمع ،يتضمن خيبة األمل ازاء اجملتمعومؤسساته ،ويتألف عادة من إنطباعات االفراد عن اآلخرين.
متهكمون الموظف  :ميثل موقفا سلبيا اجتاه املنظمة واملديرين وزمالء العمل ،بسبب انعدام االمن وخيبة األمل،وهي مبثابة منوذج جديد للعالقات بني املوظفني وأصحاب العمل الناشئة نتيجة لساعات عمل طويلة ،او التغيري

املستمر وكثافة العمل والقيادة غري الفعالة( .خضري و فاضل امحد)5102 ،
التهكم نحو التغيير :يعرف حسب " "berneth&alوجهة نظر متشائمة حول جناح جهود التغيري ،ألنه يتم القاء
اللوم على املوظفني املسؤولني عن التغيري كوهنم كوهنم غري راغبني وغري كفؤين ،وقد تكون هناك مشاعر

ماملمتهكمونونة عندما تكون هناك حاالت تغيري فاشلة سابقا أو يقدم قائد املنظمة برامج تغيري جديدة ،وهكذا
يشك املاملمتهكمونونون يف صدق ما يتحدث املدراء حوله(shrestha, 2012).
 3.2أبعاد التهكم الوظيفي:

تتعدد أبعاد التهكم الوظيفي نظرا لتعدد أنوعه ،لذلك تركز على اإلملام بأهم األبعاد املتداولة يف خمتلف

األحباث ،وهي:
اإلعتقاد (اإلدراك) خبيانة املنظمة؛املوقف السليب جتاه املنظمة (امليول العاطفي)؛امليل اىل جتاهل سلوك ضار جتاه املنظمة (السلوك)( .رهيو)5102 ،بعد اإلعتقاد (اإلدراك) :يعتقد املوظف ان املنظمة تفتقد لالستقامة واملصداقية ،فيفكر وجيرب املمارساتواألحداث اجلارية ويعمل على اكتساب املعلومات من خالل املالحظة واإلدراك ويقوم بتشكيل معتقداته حول

املنظمة.
البعد العاطفي  :جتسد الردود العاطفية والشعورية عن حالة ادراك عدم استقامة ومصداقية ممارسات املنظمةنفاملمتهكمون قد يشعر باالزدراء والغضب اجتاه منظمته.
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البعد السلوكي :امليول املتجه سلبيا وغالبا السلوك الذي حيط من قدرة وقيمة املنظمة وامهيتها .وهو يعرب عن األفعال
العلنية او السرية من قبل االفراد املمتهكمونني داخل املنظمة بسلوكيات تتصدف بالعدائية واالغرتاب( .العطوي،
.)5105
 1.2مفهوم التغيير التنظيمي
تعدد مفاهيم التغيري التنظيمي فمنهم من يعرفها على أهنا عملية خمططة موجهة،ومنه من يعرفها على اهنا رد
فعل ملواجهة اإلضطرابات البيئية اليت حتيط هبا ،ومن بني هذه التعاريف مايلي:
يف اللغة العربية عرف التغيري التنظيمي  :اسم مشتق من الفعل غري وغري الشيء أي بدله وجعله على غري ما كان ليه،
وغري عليه األمر:حوله  ،وتغري الشيء عن حاله ،حوله وبدله( .املساعدة)9102 ،
ويف العلوم اإلدارية عرفه كريت لوين  Kurt lewinبأنه "عملية توازن ديناميكي بني جمموعتني من القوى تعمالن يف
اجتاهني متعاكسني يف اجملال املادي واالجتماعي والنفسي للعمل وتتضمن إحدى هذه اجملموعات قوى دافعة يف حني
تتضمن اجملموعة املعاكسة قوى مقيدة ونتيجة لتفاعل هاتني القوتني مع بعضهما تصل املنظمة إىل حالة من التوازن
يطلق عليها احلالة الراهنة"( .قرزيز و حيياوي.)9102 ،
وعرف التغيري التنظيمي بأنه عملية حتويل املنظمة من خالل تطبيق منهج مشويل عملي متدرج من الواقع احلايل ،إىل
الواقع املراد الوصول إليه ،من خالل تطوير األعمال والسلوك بإتباع أساليب عملية لتعزيز التغيري املراد احداثه" .كما
تعرف أيضا على أهنا "املعاجلة الفعالة للضغوط اليومية املتغرية ،اليت تعرض هلا الشخص نتيجة للتقدم والتطور ،يف
جوانب احلياة املادية وغري املادية واألفكار والتفاعل معها داخل املؤسسات وخارجها ،من خالل ممارسة العمليات
اإلدارية بكفاءة وفعالية للوصول إىل الوضع املنشود"( .النمران العطيات.)9112 ،
ومنه التغيري التنظيمي هو اإلنتقال من الوضع احلايل للمنظمة اىل وضع جديد نتيجة للضغوط البيئية اليت
تفرضها عليها ،من خالل منهج متكامل لتوحيد جهود املنظمة لتحقيق اهلدف املراد بكفاءة وفعالية.
2.5مجاالت التغيير التنظيمي:
تعدد جماالت التغيري بتعدد األحباث واختالف الباحثني يف ذلك اال أن معظم األحباث تركز على مايلي:
األنشطة واألعمال:ويكون على سبيل املثال،إحداث أعمال وأنشطة جديدة،أو دمج أنشطة مع أنشطة أخرىالعنصر البشري :تأخذ التغيريات يف هذا اجملال شكل زيادة حجم القوى أو ختفيض حجمها أو زيادة مهارهتا منخالل التدريب والتنمية.

الموارد المادية:كتغيري عدد اآلالت،رفع املستوى التكنولوجي املستخدم...السياسات:ويأخذ التغيري هنا شكل إلغاء السياسات القائمة ،إدخال أخرى جديدة،تعديل سياسات املعمول هبا.طرق وإجراءات العمل:ويأخد التغيري هنا شكل تبسيطها لتحقيق السرعة يف األداء،إدخال طرق جديدة...الهيكل التنظيمي :ويكون التغيري هنا على شكل إعادة تقسيم الوحدات اإلدارية،إحداث إدارات جديدة أو دجمها.(الصرييف ،9112 ،صفحة .)021
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 2.5آثار التهكم الوظيفي في مرونة التغيير التنظيمي:

إن موقف التهكم الوظيفي يعوق التغيريات املقرتحة
وهناك من الدراسات من اعترب بأن التهكم حنو التغيري بشكل حمدود هو مؤشر لنية مقاومة التغيري التنظيمي ،باعتباره
)(aslam, ilyas, imran, & ubaid-ur-rahman, 2016

واحد من مصادر مقاومة التغيري التنظيمي ،ولقد حاول الباحثون حتديد املقاومة وشرح اسباهبا من وجهات نظر
خمتلفة ،فاهنا تصور مقاوةم التغيري باعتبارها نتيجة لقدرة زجرية يف االنظمة ،وعالقات القوة يف داخل املنظمات،
السمة النفسية ،وعمليات اإلتصال يف سياق الظرفية ،وقد عرف  lewinاملقاومة "كقوة تقيد التحرك يف اجتاه احلفاظ
على الوضع الراهن وان املقاومة حتدث عند اي شخص ومعظمهم من املوظفني وميكن ان حتدث يف اي مكان"،
كما انه املمتهكمون حنو التغيري التنظيمي والذي يتضمن  2جوانب:
إعادة التنظيم والذي يشري من البعيد اىل الضمنية وتفجر األسباب اليت متكن من التغيري.اليت تشرح معىن التهكم من فشل حماوالت التغيري.جانب السلوك الذي يصف السلوكيات غري ذات الصلة واالزدراء حول التغيري التنظيمي بشكل خاص( .الفتالوي،. )9101
 .3الجانب التطبيقي:
إن إسقاط اإلطار النظري ملوضوع الدراسة على أرض الواقع يتطلب كخطوة أولية توفري إطار منهجي واضح
حيدد املالمح والقواعد األساسية اليت جترى من خالهلا الدراسة امليدانية ،وذلك من خالل:
 0.3مجتمع وعينة الدراسة:

أمرا يف غاية األمهية ،والختبار الفرضيات ميدانياً قد اختار الباحث
يعد حتديد املوقع الذي جيري فيه البحث ً
إسقاط اإلطار النظري ملوضوع الدراسة على قطاع الصحة ممثالً بمستشفى األم والطفل بوالية الجلفة.

بالنسبة لدراستنا هذه يتكون جمتمع الدراسة من جميع الموظفين يف مستشفى األم والطفل بوالية اجللفة والبالغ

عدد موظفيه ( )215موظف ،وذلك على اختالف مستوياهتم التنظيمية (إدارة عليا ،إدارة وسطى ،إدارة دنيا،
الوظائف النمطية).
ونظراً لصعوبة إجراء الدراسة امليدانية بأسلوب الحصر الشامل ،قام الباحثان ،بإجراء الدراسة بأسلوب العينة
العشوائية ،ووفقاً هلذا األسلوب فقد مت اختيار حجم عينة املوظفني إلجراء الدراسة امليدانية هو ( )101موظفا ،من
أصل جمتمع الدراسة املكون من ( )215موظف ،وهي متثل نسبة ( )%22من اجملتمع.

 2.3اختبار التوزيع الطبيعي لمتغيرات الدراسة:
قبل استعراض نتائج الدراسة امليدانية وحتليلها جيب علينا التأكد من أن البيانات املستخرجة تتبع التوزيع
الطبيعي ،لذلك قمنا بإجراء اختبار ) ،Kolmogorov-Smirnov Test (K-Sوقد حتصلنا على النتائج امللخصة

اجلدول التايل:
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جدول ( :)0نتائج اختبار التوزيع الطبيعي لمجاالت الدراسة
المجال

إحصائي االختبار

القيمة االحتمالية ().Sig

التهكم الوظيفي

0.1.1

1.111

التغيير التنظيمي

0.125

1.111

المصدر :من اعداد البحاثان بناءا على نتائج .SPSS 25

يوضح اجلدول رقم ( ،)0أن القيمة االحتمالية ) ،(Sig.ملتغري التهكم الوظيفي والتغيري التنظيمي كانت أقل
من مستوى الداللة ( ،)α = 0.01وعليه ميكننا القول بأن بيانات الدراسة ال تخضع للتوزيع الطبيعي ،األمر الذي
يدعونا إىل إجراء نوع أخر من االختبارات تسمى باالختبارات الالمعلمية وذلك لإلجابة على أسئلة وفرضيات
الدراسة.
 3.3ثبات أداة الدراسة:
يف تقدير ثبات الدراسة اعتمدنا على معامل كرونباخ ألفا ) ،(Cronbachs' Alphaحيث تشري النتائج
الواردة يف اجلدول ( ،)9أن معامل الثبات للدراسة ككل فقد كانت قيمته ) ،(0.910وهي قيمة أكرب من )0.0
(وهي قيم ممتازة  ،تدل على ثبات جد عال تتمتع به الدراسة ككل ،وهذا يعين أن أداة الدراسة تتسم بالثبات
وصاحلة ألغراض التحليل اإلحصائي والبحث العلمي

جدول ( :)2معامالت الثبات لمحاور الدراسة باستخدام طريقة ألفا كرونباخ
محاور الدراسة

عدد الفقرات

معامل الثبات

التهكم الوظيفي

09

1.220

التغيير التنظيمي

01

1.222

متغيرات الدراسة

99

1.201

المصدر :من اعداد البحاثان بناءا على نتائج .SPSS 25

 1.3عرض ووصف مستوى إدراك متغيرات الدراسة لدى العاملين في المؤسسات المبحوثة:
اهلدف من هذا احملور هو إعطاء تصور عام حول التهكم الوظيفي والتغيري التنظيمي داخل مستشفى األم
والطفل بوالية اجللفة.
1.1.2عرض وتحليل البيانات الشخصية لعينة الدراسة:
سنتناول تشخيص وحتليل البيانات الشخصية من خالل ثالثة أبعاد أساسية وهي :النوع االجتماعي ،عمر
الموظف ،المستوى التعليمي ،حيث توصلنا بعد معاجلة البيانات إىل النتائج التالية:
)(JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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جدول ( :)2توزيع عينة الدراسة حسب البيانات الشخصية لعينة الدراسة
البيانات الشخصية
النوع االجتماعي

العمر

المستوى التعليمي

التكرار

البيان

النسبة

ذكر

29

%37.5

انثى

22

%62.5

المجموع

101

%100

أقل من  21سنة

59

%27.88

بني  21و 11سنة

11

%42.3

بني  10و  01سنة

19

%18.26

أكثر من  01سنة

15

%11.53

المجموع

101

%100

ثانوي

19

%18.26

تقين

15

%11.53

ليسانس

19

%18.26

ماسرت

15

%11.53

مهندس

2

%2.88

دكتوراه

22

%34.61

المجموع

101

%100

المصدر :من اعداد البحاثان بناءا على نتائج .SPSS 25

يتضح من خالل اجلدول ( ،)2بأن أفراد عينة الدراسة تتشكل يف أغلبها من الذكور بنسبة بلغت(،)%2..2
كما ال حضنا أن ما نسبته ( ،)%.5.9من مفردات عينة الدراسة أعمارهم (تزيد عن  21سنة فما فوق) ،كما
الحظنا أن غالبية أفراد عينة الدراسة لديهم مستوى (ثانوي فما أكثر) ،بنسبة تقدر بـ ( ،)%100وهذا مؤشر يدل
على أن نسبة عالية من أفراد جمتمع الدراسة واعني ومؤهلني مبستوى عايل ،وهو ما ميكنهم من تقدمي إجابات منطقية
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وبالشفافية املطلوبة عن واقع املوضوع املدروس داخل مستشفى األم والطفل بوالية اجللفة ،وهو ما ساعدنا أكثر على
تشخيص وحتليل متغريات الدراسة داخل مستشفى األم والطفل اجللفة.
1.1.2عرض وتحليل البيانات الوظيفية لعينة الدراسة:
عرض تشخيص وحتليل البيانات الوظيفية من خالل ثالثة أبعاد أساسية وهي :النوع االجتماعي ،عمر
الموظف ،المستوى التعليمي ،حيث توصلنا بعد معاجلة البيانات إىل النتائج التالية:
جدول ( :)1توزيع عينة الدراسة حسب البيانات الوظيفية لعينة الدراسة
البيانات الوظيفية
مدة الخدمة

طبيعة الوظيفة

التصنيف الوظيفي

التكرار

البيان

النسبة

أقل من  0سنوات

22

21.21%

بني  0و 00سنوات

59

5..00%

بني  02و  90سنة

19

10.52%

أكثر من  92سنة

50

19.52%

اجملموع

101

100%

إدارية

15

11.22%

طبية

11

15.2%

خمتلطة

12

11.15%

تقنية

11

12.12%

أخرى

19

10.52%

اجملموع

101

100%

إطار

10

9.21%

عون حتكم

59

5..00%

عون تنفيذ

22

25.2%

اجملموع

101

100%

المصدر :من اعداد البحاثان بناءا على نتائج SPSS 25
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يتضح من خالل اجلدول ( ،)1أن ما نسبته ( ،)%22.2.من أفراد العينة لديهم سنوات خربة (تفوق 2
سنوات ) ،كما الحظنا أن الوظيفة األكثر انتشارا بني أفراد عينة الدراسة هي الوظيفة الطبية بنسبة مئوية بلغت
( ،)%15.2وهي نسبة جد متوقعة بالنسبة ملستشفى الذي يتطلب وظائف من هذا النوع.
 1.2مستوى إدراك متغيرات الدراسة لدى العاملين في مستشفى األم والطفل بوالية الجلفة:

اهلدف من هذا احملور هو إعطاء تصور عام حول التهكم الوظيفي والتغيري التنظيمي داخل مستشفى األم
والطفل بوالية اجللفة.

 1.1.2مستوى إدراك أبعاد التهكم الوظيفي لدى العاملين في مستشفى األم والطفل بوالية الجلفة:
جدول ( :)8المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستويات الموافقة ألبعاد التهكم الوظيفي
أبعاد التهكم الوظيفي

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الترتيب

المستوى العام

البعد االدراكي

2.0921

0.222.

5

مرتفع

البعد العاطفي

2.9.11

0..052

1

مرتفع

البعد السلوكي

2.2222

0..2.2

2

مرتفع

المجموع بشكل عام

2.0102

0.2101

//

مرتفع

المصدر :من اعداد البحاثان بناءا على نتائج .SPSS 25

يتضح من خالل اجلدول رقم ( ،)0أن مستوى التهكم الوظيفي بأبعادها كان مرتفعا لدى أفراد عينة
الدراسة ،وهذا ما يعكسه املتوسط احلسايب العام املرجح هلذا املتغري إذ بلغ ( ،)2.0102باحنراف معياري قدره
( ،)0.2101مما يشري إىل عدم وجود تباين كبير يف إجابات أفراد عينة الدراسة حول ما جاء يف هذا احملور .ومن
حيث ترتيب أبعاد التهكم الوظيفي فقد جاء البعد العاطفي يف املرتبة األوىل ،يليه البعد االدراكي يف املرتبة الثانية ،يليه

البعد السلوكي يف املرتبة الثالثة ،إذ سجلنا حتققهم مجيعاً بمستويات مرتفعة مما يعين أن إجابات أفراد عينة الدراسة
ضمن هذه األبعاد الثالثة كانت أقل تشتتاً وأكثر جتانساً ومالئمة.

 5.1.2مستوى إدراك التغيير التنظيمي لدى العاملين في مستشفى األم والطفل بوالية الجلفة:

جدول ( :)7المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستويات الموافقة للتغيير التنظيمي
التغيير التنظيمي

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الترتيب

المستوى العام

المجموع بشكل عام

1.55.1

0.2210

//

مرتفع

المصدر :من اعداد البحاثان بناءا على نتائج .SPSS 25
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يتضح من خالل اجلدول رقم ( ،)2أن مستوى التغيري التنظيمي كان مرتفعا لدى افراد عينة الدراسة ،وهذا
مايعكسه املتوسط احلسايب العام املرجح هلذا املتغري إذ بلغ ( ،)1.9920بإحنراف معياري قدره ( ،)1.0011مما
يشري إىل عدم وجود تباين كبري يف إجابات أفراد عينة الدراسة حول ماجاء يف هذا احملور ،مما يعين أن إجابات أفراد
عينة الدراسة ضمن هذا احملور كانت اقل تشتتا وأكثر جتانسا.
وطبقاً هلذه النتائج فهناك مبرر قوي بقبول الفرضية األولى ،واليت تنص على أنه »:يوجد مستوى إدراك

مرتفع ملتغريات الدراسة لدى العاملني يف مستشفى األم والطفل بوالية اجللفة».
 8.3اختبار عالقات التأثير بين متغيرات الدراسة:

يسعى هذا احملور إىل اختبار الفرضية الرئيسية الثالثة واليت نصت بأن »:هناك عالقة تأثري موجبة ذات داللة
إحصائية عند مستوى معنوية ( ،)α≤ 0.01بني أبعاد التهكم الوظيفي (البعد االدراكي ،البعد العاطفي ،البعد
السلوكي) ،مجتمعة على التغيري التنظيمي لدى العاملني يف مستشفى األم والطفل بوالية اجللفة».
ومن أجل اختبار هذه الفرضية البد أوال التأكد من صالحية النموذج الختبار هذه الفرضية ،وذلك
باالعتماد على نتائج حتليل التباين الحندار ( ،)Analysis of varianceباإلضافة إىل حتليل االحندار اخلطي البسيط

 ،Simple Regression Analysisوذلك لتحديد أثر ابعاد التهكم الوظيفي كمتغري مستقل على التغيري التنظيمي
كمتغري تابع.
جدول ( :)1نتائج تحليل التباين النحدار للتأكد من صالحية النموذج الختبار أثر ابعاد التهكم الوظيفي على
التغيير التنظيمي
مجموع

مصدر التباين

درجة الحرية

اإلنحدار

0

2.212

الخطأ

019

02.992

المجموع

012

90.022

المربعات

متوسط المربعات

قيمة )(F

2.212

2.2910

1.902

معامل التحديد
)(R2
1.129

مستوى الداللة
)(F
*0.000

المصدر :من اعداد البحاثان بناءا على نتائج .SPSS 25

من خالل النتائج الواردة يف اجلدول رقم ( ،)2يتضح أن قيمة مستوى الداللة ( ،)Fوالبالغة (،)0.000
وهو أقل من مستوى الداللة املفروض والذي يبلغ ( ،)α =0.01وبناء عليه نستنتج أن النموذج صاحل الختبار هذه
الفرضية .ويتضح كذلك من خالل اجلدول أن متغري التهكم الوظيفي ،يفسر ما مقداره ( ،)%12.5من التباين يف
املتغري التابع (التغيري التنظيمي) .وهي قوة تفسيرية جيدة ،مما يدل أن هناك أثراً مهماً بداللة إحصائية يف املتغري
التابع.
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جدول ( :)5نتائج تحليل التباين النحدار للتأكد من صالحية النموذج الختبار أثر ابعاد التهكم الوظيفي على
التغيير التنظيمي
)(Tقيمة

معامل االرتباط

المتغير المستقل

)(ß

المحسوبة

)(R
/

الثابت

3.193

2.221

0.801

البعد االدراكي

-0.19

9.990

معامل التحديد مستوى الداللة
)(T

)(R2

وجود األثر

0.000

/

0.066

ال يوجد اثر

البعد العاطفي

-0.15

.8699

0.018

يوجد أثر

البعد السلوكي

0.65

3722.

0.000

يوجد أثر

1.210

المعادلة

Y=3.193-0.115x2+0.65x3 + ε

)(εالخطأ

)*(ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة)(α =0.05

المعياري

المصدر :من اعداد البحاثان بناءا على نتائج .SPSS 25

يتضح من خالل اجلدول رقم ( ،)2أنه ال يوجد تأثري ذو داللة إحصائية ألبعاد التهكم الوظيفي كمتغريات
جمتمعة بإستثناء البعد العاطفي والبعد السلوكي كان هلما اثر على التغيري التنظيمي مبستشفى األم والطفل بوالية
اجللفة ،وذلك استنادا إىل أن قيمة ( )Tاحملسوبة ،والبالغة ( )9.222و ( ،)9.222أكرب من قيمتها اجملدولة
والبالغة ( ،)9.222باإلضافة إىل أن مستوى املعنوية البعد االدراكي بلغ ( ،)1.122وهو أكرب من مستوى املعنوية
املفروض والبالغ ( ،)α =0.05كما تشري قيمة ( ،)Rإىل أن قوة االرتباط بني املتغريين بلغت ( ،)1.221أي أن
هناك عالقة طرية بني املتغريين ،فيما فسرت ابعاد التهكم الوظيفي مع بعض ما مقداره ( ،)%20.1من التباين يف
املتغري التابع (التغيري التنظيمي ) ،وأن املتبقي من هذه النسبة يعود إىل عوامل أخرى مل تظهر يف النموذج ،وبالتايل فهي
قوة تفسريية جيدة ،وميكن متثيل التأثري بني ابعاد التهكم الوظيفي والتغيري التنظيمي باملعادلة التالية:
Y=3.193-0.115x2+0.65x3 + ε

وبناء على ماسبق نقبل الفرضية الثالثة يف جزئية معينة ،حيث نسنتج بأنه :ال يوجد أثر ذو داللة احصائية

عند مستوى معنوية ( ،)α≤ 0.05ألبعاد التهكم الوظيفي (البعد االدراكي) على التغيير التنظيمي مبستشفى األم
والطفل بوالية اجللفة.
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كما نرفضها يف جزئية معينة ،ونقبل بالفرضية يف جزئيتها اليت تنص على انه يوجد أثر ذو داللة احصائية عند
مستوى معنوية ( ،)α≤ 0.05ألبعاد التهكم الوظيفي (البعد العاطفي ،البعد السلوكي) على التغيري التنظيمي
مبستشفى األم والطفل بوالية اجللفة.

 .2الخالصة:
تطرقنا يف هذا العمل اىل اهم املفاهيم النظرية للمتهكمون الوظيفي والتغيري التنظيمي ،اليضاح دور التهكم
الوظيفي يف حتقيق التغيري التنظيمي ،وتأكيدا على ذلك قمنا بإسقاط هذه املفاهيم يف دراسة ميدانية مبستشفى األم
والطفل باجللفة ،وتوصلنا اىل النتائج والتوصيات التالية:
 .1.2تحليل النتائج:
توصل العمل اىل النتائج التالية:
إن إدراك مستوى التهكم الوظيفي كان مرتفعاً لدى أفراد عينة الدراسة ،وهذا ما يعكسه املستوى املرتفعألغلب أبعادها ،فقد جاء البعد العاطفي يف املرتبة األوىل ،يليه البعد االدراكي يف املرتبة الثانية ،يليه البعد االخالقي يف
املرتبة الثالثة ،إذ سجلنا حتققهم مجيعاً مبستويات مرتفعة؛
إن إدراك مستوى التغيري التنظيمي جاء مرتفعاً لدى أفراد عينة الدراسة ،وهذ ما يعكسه املستوى املرتفعألغلب فقراته ،إذ جاء حتققهم مجيعاً مبستويات مرتفعة؛

 تبني من خالل نتائج االحندار املتعدد اىل ان هنالك اثرا ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( ≤α)0.05
بني ابعاد التهكم الوظيفي (البعد العاطفي ،البعد السلوكي) بصفة مستقلة على التغيري التنظيمي مبستشفى األم
والطفل بوالية اجللفة ،وكما توصلنا إىل ان ليس هناك أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )α≤ 0.05بني
أبعاد التهكم الوظيفي (البعد االدراكي) بصفة مستقلة على التغيري التنظيمي مبستشفى األم والطفل بوالية اجللفة.
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.5.2التوصيات:

ومن خالل النتائج اليت توصل هلا البحث ميكن اقرتاح مايلي:
-جيب تفعيل كل من التمكني اإلداري والنفسي ،اإلدارة بالتجوال ،اإللتزام باجلودة ،روح الفريق من أجل احلد

من التهكم الوظيفي يف منظمات اليوم ،ألن األفراد قد يشكلون عائق امام خطط وإجنازاة هذه االخرية ،فيجب
االخذ بعني اإلعتبار أراهم ومقرتحاهتم وحىت اإلستماع اىل مشاكلهم الوظيفية لكسب ثقتهم ووالئهم التنظيمي.
جيب ان تتوفر العدالة التنظيمية كي يتحقق الشعور باألمان لدى األفراد  ،وبالتايل يكتسب القيادي ثقتهم وتوجهاهتم نح والتغيري املراد إجراءه.
اعتماد الضوابط القانونية يف عملية تسمية املسؤولني الذين سيشغلون املناصب القيادية العليا يف املستشفىمن اجل تقليل حاالت التهكم لدى املرؤوسني؛
االخذ مبقرتحات العاملني حول برامج التغيري قبل تطبيقها واجراء احلوار للوصول إىل افضل احللول؛العمل على توضيح األهداف املرجوة من عملية التغيري يف املستشفى للعاملني..2قائمة المراجع:

 )1ارادن حامت خضري ،و شهناز فاضل امحد .)9102(.الدعم التنظيمي المدرك والتوافق المهني واثرهما في خفض ظاهرة
التهكم التنظيمي حبث ميداين آلراء عينة من العاملني .جملة الدنانري (.)01

 )5سحر عناوي رهيو .)9101(.دور العدالة التنظيمية في تقليل ظاهرة التهكم التنظيمي"دراسة تحليلية آلراء عينة من منتسبي
كلية التربية .جملة املثىن للعلوم اإلدارية واإلقتصادية .)01( 1 ،

 )2عامر علي حسني العطوي .)9109(.تفسير ظاهرة التهكم التنظيمي في المنظمات من خالل الترابط البيني لعمليات العقد

النفسي واالحترام الداخلي دراسة تحليلية الراء عينة من العاملين في معمل سمنت المثنى .جملة القادسية للعلوم االدارية
واالقتصادية .)9( 01 ،

 )1علي عبد احلسن عباس الفتالوي .)9101(.سلوكيات العمل السلبية الناشئة عن التهكم التنظيمي وانعكاساتها على مرونة
ممارسات الموارد البشرية( .أطروحة دكتوراه فلسلفة يف علوم إدارة األعمال) .كلية اإلدارة واإلقتصاد ،العراق :جامعة كربالء .

 )2ماجد عبد املهدي املساعدة .)9102(.إدارة المؤسسات( .اإلصدار ط .)0عمان :دار املسرية.
 )2حممد الصرييف .)9112( .إدارة التغيير .اإلسكندرية :دار الفكر اجلامعي.

 ).حممد بن يوسف النمران العطيات .)9112(.إدارة التغيير والتحديات العصرية للمدير .عمان :دار حامد للنشر والتوزيع.

 )0حممد مظهر مزعل .)9102(.الدور الوسيط للمتهكمون التنظيمي في العالقة بين العدالة التنظيمية المدركة ورأس المال
االجتماعي( .أطروحة دكتوراه يف فلسلفة إدارة األعمال) .كلية الدراسات العليا ،اخلرطوم :جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا.

 )9حممود قرزيز ،و مرمي حيياوي .)9102(.دور التغيير التنظيمي في الرضا الوظيفي لدى العمال في المؤسسة الصناعية .جملة
العلوم اإلنسانية واإلجتماعية (.)12
10) aslam, u., ilyas, m., imran, m. k., & ubaid-ur-rahman. (2016). Detrimental effects of
cynicism n organizational change. journal of organizational change management , 29
(4).
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دراسة مدى تأثير المسؤولية االجتماعية في خلق ميزة تنافسية بشركات المساهمة الجزائرية
دراسة حالة مجموعة من شركات المساهمة لوالية بسكرة-A study of the extent of the impact of social responsibility in creating a competitive
advantage in Algerian shareholding companies

أ.زوينة مخلخل ،جامعة محمد خيضر ،بسكرة ،الجزائر.
أ.زايدي حميدة ،محمد خيضر ،بسكرة ،الجزائر.
د.رانية غصاب ،محمد خيضر ،بسكرة ،الجزائر.
تاريخ اإلرسال2019/02/02 :

تاريخ القبول2019/00/02:

تاريخ النشر0202/00/20:
الكلمات المفتاحية

الملخص
هدفت الدراسة إىل إبراز اثر املسؤولية االجتماعية يف خلق امليزة التنافسية بشركات املسامهة لوالية
بسكرة ،حيث مت استخدام االستبيان كأداة جلمع البيانات عن متغريات الدارسة،إذ مت توزيعه على عينة مشلت
 52عامل يف شركات املسامهة للوالية بسكرة،حيث مت استخدام برنامج التحليل االجصائي  spssالبيانات
واختبار مدى صحة فرضيات ،ومن خالل النتائج املتوصل إليها اتضح أن هناك أثر للمسؤولية االجتماعية
على امليزة التنافسية بشركات املسامهة للوالية بسكرة باستثناء البعد القانوين .
Abstract
Social
;Responsibility
Competitive
;Advantage
Social
Responsibility
Dimensions,
Joint Stock
Companies.

املسؤولية االجتماعية؛
امليزة التنافسية؛
أبعاد املسؤولية
االجتماعية؛
شركات املسامهة.

Keywords
The questionnaire was used as a tool to collect data on the variables of the study, as it was
distributed to a sample of 35 workers in the joint stock companies of the state of Biskra.
Health hypotheses.
From the results, it was found that there is an impact of social responsibility on the
competitive advantage of the state shareholding companies in Biskra with the exception of
the legal dimension.

المؤلف المرسل :زوينة خملخل ،اإليميلmansouri.sad@gmail.com :
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 . 1مقدمة:

عرف نشاط منظمات األعمال عدة تغريات جوهرية لعبت دورا كبريا يف تغيري النظرة يشهد العامل اليوم تغريات
وتطورات مستمرة أدت إىل تغيري يف بيئة عمل املنظمات واالسرتاتيجيات التنظيمية هلا ،حيث تتمثل أهم هذه العوامل

يف تزايد وترية العوملة واملنافسة بني املنظمات العمالقة يف األسواق احمللية والعاملية وثورة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
والتطورات التكنولوجية اهلائلة يف مجيع اجملاالت االقتصادية والصناعية ،كل هذه العوامل شكلت الدافع الرئيسي لنشوء
اقتصاد جديد قائم على املعرفة.
ويف خضم هذه الظروف ركزت املنظمات جهودها القتناص فرص البيئة احمليطة هبا وتطويرها ،هبدف خلق وعرض
منتجات جديدة ذات جودة عالية بفضل معارفها وخرباهتا اإلنتاجية هذا باإلضافة إىل أن املنظمة تعيش وسط حميط
تتأثر وتؤثر فيه مما يفرض عليها التزامات اجتماعية وسلوك أخالقي وهو ما اصطلح عليه باملسؤولية االجتماعية ،هذا
املصطلح الذي يكاد يزول مع تزايد الفضائح األخالقية واتساع االنتقادات لألعمال ومعايريها املتمثلة بالربح والكفاءة
إىل حد إمهاهلا مسؤولياهتا االجتماعية واألخالقية،مل يكن باإلمكان الصمت إزاء ذلك وصار من احلكمة أن تقابل
الرؤية القائمة على الربح والكفاءة برؤية أخرى قائمة على أخالقيات اإلدارة،وهي ال تقل أمهية عن معايري الربح
والكفاءة.
ويف ظل هاته االهتمامات بدأت مراكز البحوث والكليات املختصة تتزايد وتنجز العديد من البحوث والدراسات
ذات الصلة هبذا املوضوع،وتعقد املؤمترات والندوات العلمية ،وتنظم املسابقات وتصدر الكتب واجملالت يف هذا اجملال،
لذا مل تعد مسؤولية األعمال مقتصرة فقط على تعظيم الربح مبعناه الضيق يف املدى القصري،بل توسعت هاته املسؤولية
لتشمل أطراف أخرى من ذوي العالقة واملصلحة واجملتمع ككل أيضا.
 1. 1إشكالية الدراسة:
إن االهتمام املتزايد مبفهوم كل من املسؤولية االجتماعية وامليزة التنافسية ،أصبح حيتم على املؤسسات تغيري
سياساهتا واسرتاتيجياهتا مبا يتوافق مع تطبيق هذين املفهومني مبا أهنما يعتربان عاملني من عوامل بقاء املؤسسة وزيادة
استمرارها وبقائها.
بناء على ما سبق ميكن طرح اإلشكالية التالية:
ما مدى مساهمة المسؤولية االجتماعية في تدعيم الميزة التنافسية بشركات المساهمة الجزائرية ؟
 2. 1أسئلة الدراسة:
وميكن تدعيم اإلشكالية الرئيسية مبجموعة من األسئلة الفرعية التالية:
 ما مدى مسامهة البعد االقتصادي يف تدعيم امليزة التنافسية يف شركات املسامهة لوالية بسكرة؟ ما مدى مسامهة البعد القانوين يف تدعيم امليزة التنافسية يف شركات املسامهة لوالية بسكرة ؟ ما مدى مسامهة البعد األخالقي يف تدعيم امليزة التنافسية يف شركات املسامهة لوالية بسكرة ؟ ما مدى مسامهة البعد اخلريي يف تدعيم امليزة التنافسية يف يف شركات املسامهة لوالية بسكرة ؟88
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 3.1فرضيات الدراسة:
تتمثل فرضيات الدراسة في :
 يساهم البعد االقتصادي للمسؤولية االجتماعية فيتدعيم امليزة التنافسية يف شركات المساهمة لواليةبسكرة.
يساهم البعد القانوين للمسؤولية االجتماعية يف تدعيم امليزة التنافسية يف شركات المساهمة لوالية بسكرة.يساهم البعد األخالقي للمسؤولية االجتماعية فيتدعيم امليزة التنافسية يف شركات المساهمة لوالية بسكرة.يساهم البعد اخلريي للمسؤولية االجتماعية يف تدعيم امليزة التنافسية يف شركات المساهمة لوالية بسكرة. 4.1أهداف الدراسة

ميكن تلخيص األهداف البحثية للدراسة يف العناصر التالية:
 تكوين اإلطار النظري ملفهوم املسؤولية االجتماعية وامليزة التنافسية . التعرف على رأي الباحثني حول مفهوم املسؤولية االجتماعية. التوجه إىل الواقع العملي ملعرفة مدى تبين مؤسسة اتصاالت اجلزائر بسكرة ملفهوم املسؤولية االجتماعيةومدى مسامهاهتا يف خلق ميزة تنافسية.
 5. 1منهج الدراسة:

يقوم البحث على املنهج االستقرائي ،هذا لوصف متغريي البحث ومها املسؤولية االجتماعية امليزة التنافسية والعالقة
بينهما ،من خالل االعتماد على مراجع ومصادر مكتبية عديدة ،يف الدراسة التطبيقية،من خال اعتماد استمارة استبيان
تضمنت اجلوانب الرئيسية حملاور البحث.

.1.1نموذج الدراسة:

المصدر :من إعداد الباحثني.

 .2اإلطار النظري للمتغيرات الدراسة:
 1.2المسؤولية االجتماعية :
 1.1.2تعريف المسؤولية االجتماعية:
)(JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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 تعرف املسؤولية االجتماعية على أهنا ":جمموعة القرارات واألفعال اليت تتخذها املنظمة للوصول إىل حتقيق األهدافاملرغوبة والقيم السائدة يف اجملتمع واليت متثل يف هناية األمر من املنافع االقتصادية املباشرة إلدارة املنظمة والساعية إىل
حتقيقها كجزء من إسرتاتيجيتها( .ضيايف)0202،
 كما تعرف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية املسؤولية االجتماعية للمؤسسة على أهنا " التزام هذه األخريةباملسامهة يف التنمية االقتصادية مع احلفاظ على البيئة والعمل مع العمال وعائالهتم واجملتمع احمللي واجملتمع بشكل عام
هادف إىل حتسني جودة احلياة جلميع هذه األطراف.)4002،marie(.
 2.1.2أبعاد المسؤولية االجتماعية
 البعد االقتصادي(المسؤولية االقتصادية) :إن هدف الشركات هو العمل بكفاءة وفعالية لتحقيق مردود اقتصاديوبالتايل حتقيق أرباح كبرية من خالل ممارسة نشاطها ،إن حتقيق األرباح يعترب املسؤولية األوىل لإلدارة ،وهذا اهلدف
يتحقق يف األعمال من خالل تقدمي سلع وخدمات مرغوب فيها من قبل الزبون ،كما أن املؤسسة اليت ال تستطيع حتقيق

األرباح ال يتسىن هلا االستمرار والبقاء وتتوقف عن العمل مباشرة وبالتايل اخلروج من املنافسة ،ومن هنا ميكن القول ان
البعد االقتصادي للمسؤولية االجتماعية يتمثل يف حتقيق األرباح وتعظيم عوائد االستثمار للمسامهني ،فضال عن تأمني
العمل املناسب للعاملني ضمن بيئة عمل مالئمة وتوفري فرص عمل ألفراد اجملتمع ،وتبين طرق حديثة لإلنتاج وتقدمي
اخلدمات ،ومنع االحتكار وعدم األضرار باملستهلكني واحرتام قواعد املنافسة وعدم إحلاق األذى باملنافسني ،واستخدام
التكنولوجيا يف معاجلة األضرار اليت تلحق باجملتمع والبيئة ،واستفادة اجملتمع من التقدم التكنولوجي واخلدمات اليت ميكن
ان توفرها منظمة األعمال(.الغاليب والعامري ،0222،ص.)20
 )1البعد القانوني(المسؤولية األخالقية :يتمثل التزام املؤسسة بالقوانني والتشريعات واللوائح اليت تسنها احلكومة أو
اجملتمع ،واليت تعترب مبثابة ضمانلحماية املستهلك ،كعدم االجناز باملواد الضارة على اختالف أنواعه ،ومحايته من النزيف
واملنتجات املقلدة ،واحرتام اجلانب ا لبيئي مبنع تلوث البيئة والتخلص من املنتجات بعد استهالكها ومنع االستخدام
التعسفي للموارد مع صيانتها وتنميتها مع عدم التمييز العنصري يف تقدمي اخلدمات واملنتجات وحتقيق السالمة والعدل
ومنع عمالة األطفال الصغار وضمان تقاعد جيد للعمال وخطط الضمان االجتماعي والتشغيل غري القانوين للمهاجرين
واستغالهلم(.ياسر البكري ،0202،ص.)020
 )2البعد األخالقي(المسؤولية األخالقية):ميثل السلوك املقبول الذي مت إقراره من قبل املستهلكني واملستثمرين ،عامة
اجملتمع واملنظمات الصناعية ذاهتا ،العاملة يف اليت حتكم هذا السلوك هي مبثابة أعراف وتقاليد وقيم متوارثة ومتجددة

بذات الوقت ،وتعمل جنبا إىل جنب مع األبعاد القانونية يف ترسيخ املسؤولية االجتماعية ،لذا البد من مراعاة املعايري
األخالقية والضوابط اليت تستند إليها لتحديد اخلطأ من الصواب ،يف اجلانب االستهالكي ومبدأ التكافؤ يف الفرص على
التوظيف ومراعاة األعراف والقيم االجتماعية من عادات وتقاليد ومكافحة املخدرات واملمارسات غري
األخالقية(.حمسن الغاليب ،0222،ص.)22
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 )3البعد الخيري (المسؤولية اإلنسانية) :هي قمة اهلرم للمسؤولية االجتماعية والذي قد ال ميثل أحد متطلبات عمل
الشركة ،إال أنه يف حقيقة األمر ميثل الرفاهية والشهرة واملكانة اليت حتتلها الشركة يف السوق أو يف ذهنية الزبائن
املتعاملني معها ،وذلك عرب ما تقوم به من فعاليات وأنشطة داعمة لألبعاد الثالث املذكورة سالفا واملكونة لقاعدة هرم
املسؤولية االجتماعية ،وهذا البعد هو مبثابة خدمة تلتزم هبا منظمة األعمال طوعي بتقدميها للمجتمع من خالل
حتسني جوانب احلياة فيه ونوعيتها واملسامهة يف حل مشاكله ،ودعم قضاياه ومعظم القواعد ومؤسسات اجملتمع
املدين(.مقري وحيياوي .)0200،
 2.2الميزة التنافسية :
 عرفها ماك فتريدج  :ما ميكن أن تتحقق إذا كان مبقدورها االحتفاظ مبستوى مرتفع من اإلنتاجية واألرباح مقابلاخنفاض يف التكاليف وارتفاع احلصة السوقية دون أن يكون ذلك على حساب األرباح(.باليلي،0222،ص)00
 وهناك من اعتبر الميزة التنافسية على أنها:جمال تتمتع فيه املؤسسات بقدرة أعلى من منافسيها يف استغالل الفرصاخلارجية أو احلد من اثر التهديد ات ،وتتبع امليزة التنافسية من قدرة املؤسسة على استغالل مواردها املادية أو البشرية،

فقد تتعلق باجلودة أو التكنولوجيا ،أو القدرة على خفض التكلفة أو الكفاءة التسويقية أو االبتكار أو التطوير أو وفرة
املوارد املالية ،أو متييز الفكر إداري أو امتالك موارد بشرية مؤهلة(.حممد املرسي واخرون ،0220،ص)072
من خالل التعريفني السابقني نستنتج ان للميزة التنافسية جمموعة من اخلصائص(الزغيب ،0222،ص)052





أهنا تؤدي إىل حتقيق التفوق واألفضلية على منافسيها؛
أهنا تنبع من داخل املؤسسة وحتقق قيمة هلا؛
أهنا تنعكس على كفاءة أداء املؤسسة يف أنشطتها أو يف قيمة ما تقدم للمشرتين أو كليهما؛
أهنا حتقق ملدة طويلة وال تزول بسرعة عندما يتم تطويرها وجتديدها؛

 تبىن وتصاغ على اختالف وليس على تشابه؛
 تؤسس على املدى الطويل باعتبار أهنا ختتص بالفرص يف املستقبل.
 .3اإلطار العملي للدراسة:
 1.3منهجية الدراسة:
1.1.3مجتمع وعينة الدراسة :متثل جمتمع الدراسة يف شركات املسامهة للوالية بسكرة وهذه املؤسسات هي مؤسسة

مطاحن القنطرة ،مؤسسة التسيري السياحي ،مؤسسة كوندور،أما عينة الدراسة فتملت يف جمموعة من العمال وموظفي

يف هذه املؤسسات ،حيث مت اختيار عينة عشوائية بلغ حجمها  52عامل .
 2.1.3أداة الدراسة :قمنا باستخدام استبيان يتكون من جزئني أساسيني ،خصص اجلزء األول للمجيب على
االستبيان ومعلوماته الشخصية ،أما اجلزء الثاين فقد خصص للفرضيات املطروحة وقد قسم اىل :

 المحور األول :والذي مت ختصيصه للمتغري املستقل للبحث والذي جاء يف شكل أبعاد املسؤوليةاالجتماعية من بعد اقتصادي ،قانوين ،بعد أخالقي وأخري البعد خريي.
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 -المحور الثاني متحور حول األبعاد امليزة التنافسية ،وهي البعد االقتصادي والبعد االجتماعي والبعد البيئي.

ولإلشارة استعملنا مقياس ليكارت اخلماسي يف الرتميز حول إجابات أفراد العينة عن األسئلة واجلدول التايل يوضح هذا
املقياس :
الجدول  :1يوضح ترقيم عملية ترميز خيارات اإلجابة
التصنيف

غريموافق بشدة

غريموافق

حمايد

موافق

موافق بشدة

الترميز

0

0

5

2

2

من0.22اىل من  0.22اىل من  0..2اىل من  5.22اىل من 2.02اىل
2.22
2.02
5.22
0.22
0.72
المصدر :معد بناء على جدول ليكارت اخلماسي

 3.1.3ثبات أداة الدراسة  :لقياس مدى الثبات يف االستبيان مت احتساب معامل ألفا كرونباخ لعبارات القياس
لكل  ،واجلدول التايل يظهر نتائج :

جدول رقم( :)22يوضح قيم معامالت ألفا لمتغيرات الدراسة.
متغير الميزة التنافسية

متغير المسؤولية االجتماعية
البعد

قيمة ألفا

عدد العبارات

البعد

قيمة ألفا

عدد العبارات

االقتصادي

2.25

2

البيئي

2.20

2

القانوني

2.77

.

االقتصادي

2.72

7

األخالقي

2.72

2

االجتماعي

2.72

7

الخيري

2.22

.

اإلجمالي

2.22

02

اإلجمالي

2.2.

02

2.20

22

ألفا كرونباخ إلمجايل عبارات االستبيان
المصدر :معد بناء على مبخرجات برنامج.SPSS

من اجلدول أعاله يتبني أن مجيع معامالت الثبات كانت أكرب من  ،2.7مما يدل على صدق وتناسق العبارات،
حيث حازت جمموع عبارات متغريات الدراسة ما نسبته  2.20من معامل الثبات ،وكانت قيم ألفا كرونباخ
للمتغريين متقاربة ،فنجد أن معامل الثبات ملتغري املسؤولية االجتماعية نال ما نسبته  2.22من معامل الثبات ،يف
حني حظي متغري امليزة التنافسية ما نسبته  2.2.من معامل الثبات ،مما يدل على قبول األداة واالعتماد عليها
20
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كمصدر جلمع البيانات واختبار فروض الدراسة.
 2.3تحليل المتغيرات الديمغرافية
 1.2.3تحليل متغير الجنس
الجدول رقم( :)23يمثل تحليل المقاييس الوصفية لمتغير الجنس.
الجنس

التكرار

النسبة

ذكر

00

%72

أنثى

22

%30

اجملموع

30

%100

المصدر :معد بناء على خمرجات برنامج.SPSS

من خالل اجلدول :يظهر ان فئة الذكور متثل مانسبته  %72من عينة الدراسة مبقابل ذالك ما نسبته % 52من فئة
اإلناث ،ما يفسر هذا التباين يف النسبة ،هو أن نشاط املؤسسات يتطلب جهد عضلي ما جيعل نسبة توظيف الذكور
لذلك أكرب من اإلناث.
 2.2.3تحليل متغير المستوى التعليمي:
الجدول رقم( :)20يمثل تحليل المقاييس الوصفية لمتغير المستوى التعليمي
المستوى التعليمي

التكرار

النسبة

ثانوي أو أقل

11

%36.7

جامعي

14

%46.7

دراسات عليا

5

%16.7

اجملموع

30

%100

المصدر :معد بناء على مبخرجات برنامج.SPSS

من خالل اجلدول يظهر أن ما نسبته  %2..7من عينة الدراسة ميلكون مستوى جامعي ما يدل على الثقافة العلمية
الكبرية للعينة املختارة ،يليه مستوى ثانوي أو أقل من العينة بنسبة  ،%5..7ونسبة  %0..7من العينة ميلكون
مستوى دراسات عليا.
 3.2.3تحليل متغير السن:
الجدول رقم( )21يمثل تحليل المقاييس الوصفية لمتغير السن
السن

التكرار

النسبة

أقل من  02سنة

0

0

من  00سنة إىل  22سنة

17

%56.7
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من  20سنة إىل .2سنة

13

%43.3

أكرب من  .0سنة

0

0

اجملموع

30

%100

المصدر :معد بناء على خمرجات برنامج.SPSS

من خال ل اجلدول يظهر أن الفئة من من  00سنة إىل  22سنة هي اليت متتلك أعلى نسبة واملقدرة بـ%56.7
من جمموع عينة الدراسة ،ما يدل على أن شركات املسامهة للوالية بسكرة تعتمد على بنيتها على فئة الشباب يف اجناز
وظائفها ،تليها الفئة من  20سنة إىل .2سنة مقدرة بالنسبة  ،%43.3فيحني مل تظهر فئيت اقل من  02سنة وأكرب
من  .0سنة ،ما يدل عل ى أن املؤسسة تطبق قانون التقاعد لفئة الستني سنة وال تعتمد على فئة أقل من  02سنة يف
اجناز وظائفها ،نستنتج ان املؤسسة كبرية وتعتمد على عنصري اخلربة والشباب الناضج.
4.2.3تحليل متغير الوظيفة الحالية:
الجدول رقم(:)26يمثل تحليل المقاييس الوصفية لمتغير الوظيفة الحالية
الوظيفة الحالية

التكرار

النسبة

موظف عادي

10

%33.3

إداري

2

%6.7

رئيس مصلحة

12

%40

إطار

6

%20

اجملموع

30

%100

المصدر :معد بناء على خمرجات برنامج.SPSS

من خالل معطيات اجلدول يتبني أن بنية الوظائف للمؤسسة موزع بنسب متفاوتة ما بني أربع وظائف هي على
التوايل :أعلى نسبة لرئيس مصلحة بنسبة قدرت بـ  ،%40تليه وظيفة املوظفني العاديني بنسبة  ،%33.3وما نسبته
 %20من عينة الدراسة هم إطارات ،ومتثل نسبة  %6.7وظيفة الداريني.
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 1.2.3تحليل المقاييس الوصفية لمتغير الخبرة:
الجدول رقم( :)27يمثل تحليل المقاييس الوصفية لمتغير الخبرة
التكرار

الخبرة

النسبة

أقل من  2سنوات

9

%30

من  .سنوات إىل  02سنوات

7

%23.3

أكثر من  00سنة

14

%46.7

اجملموع

30

%100

المصدر:معد بناء على خمرجات برنامج.SPSS

من خالل اجلدول يتبني أن ما نسبته  %2..7من عينة الدراسة هم ميتلكون خربة أكثر من  00سنة ،ما يدل على
ان املؤسسة هتتم بعنصر اخلربة يف توظيف او تسيري شؤون مصاحلها ،أن نسبة األفراد الذين ميلكون خربة اقل من 2
سنوات تصل نسبتهم إىل  ،%52مقارنة بنسبة األفراد الذين ميتلكون خربة ما بني  .سنوات و 02سنوات ما يدل
على ان املؤسسة حتاول احلفاظ على استقرارها من حيث العمال.
 3.3تحليل محاور الدراسة
 1.3.3تحليل عبارات المحور األول
 تحليل عبارات البعد االقتصاديجدول رقم) :(2 8نتائج تحليل فقرات المحور األول
المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الترتيب

القيمة

1.106

2

عالية

4

عالية
عالية

الرقم

العبارة

0

تساهم املؤسسة يف حتقيق الربح بطرق قانونية.

4.2

0

توفر املؤسسة لك فرص التكوين لتنمية قدراتك.

4.09

0.981

5

هتدف املؤسسة إىل الوصول إىل درجة عالية من الكفاءة يف العمل.

4.14

0.912

3

2

تساهم املؤسسة يف توفري مصادر احلياة الكرمية للمجتمع احمللي.

4.09

0.818

4

عالية

2

تسعى املؤسسة إىل تسديد كافة التزاماهتا الضريبية.

4.71

0.572

1

عالية

.

تتبع املؤسسة سياسة إعالنية هادفة ومسئولة وصادقة.

3.34

0.998

7

مقبولة
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7

توفر املؤسسة لك األجر الذي يكفيك لسد احتياجاتك اليومية.

3.11

1.183

9

مقبولة

2

تعمل املؤسسة على تطبيق معايري االيزو يف إنتاج منتجاهتا.

3.86

1.192

6

عالية

2

تسعى املؤسسة إىل حل كل املشاكل املتعلقة بالتوظيف.

3.17

1.248

8

مقبولة

5.2.

0.220

-

عالية

اجملموع
المصدر :معد بناء على خمرجات .spss

بلغ املتوسط احلسايب ملتغريات البعد االقتصادي ( ،)5.2.وهي قيمة عالية ،تشري إىل قبول املستجوبني عبارات
البعد االقتصادي بشكل عايل ،وبالنظر إىل النتائج املفصلة ملختلف العبارات متفرقة ،فإن العبارتني(  ،)2-5هتدف
املؤسسة إىل الوصول إىل درجة عالية من الكفاءة يف العمل ،تسعى املؤسسة إىل تسديد كافة التزاماهتا الضريبية ،نالتا
اكرب متوسط حسايب قدره ( )2.70–2.02على التوايل ،وهي قيمة عالية ،يف حني حظيت العبارتني( ،)2-7توفر
املؤسسة لك األجر الذي يكفيك لسد احتياجاتك اليومية وتسعى املؤسسة إىل حل كل املشاكل املتعلقة
بالتوظيف ،على التوايل ،على أصغر قيمة للمتوسط احلسايب حيث بلغ املتوسط احلسايب هلما()0.57أيضا ولكن اقل
من املتوسد احلسايب العام املقدر ب ( ،) 5.2.على التوايل بقيمة عالية ،هذا يدل على ان العمال عن االدارة فيما
خيص توظيف العمال وسد احتياجاهتا من املناصب الشاغرة وكذا رضا عينة الدراسة على األجر الذين يتقاضونه مقابل
الوظيفة اليت يعملون فيها.
 تحليل عبارات البعد القانونيالجدول رقم( :)20تحليل عبارات البعد القانوني.
الرقم

العبارة

المتوسط
الحسابي

االنحراف

الترتيب

القيمة

المعياري

0

تساهم املؤسسة للحفاظ على البيئة وذلك من خالل القوانني واألنظمة
اليت تطبقها.

5..2

0.272

5

عالية

0

تلتزم املؤسسة مبمارسة األعمال اليت تتوافق مع القوانني احمللية السارية يف
اجملتمع.

5.72

0.20

4

عالية

5

تضع املؤسسة قوانني حلماية حقوق املستهلك.

5.22

2.202

6

عالية
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2

تعمل املؤسسة على احرتام قواعد املنافسة.

5.2.

2.770

3

عالية

2

تعمل املؤسسة على التزام األفراد العاملني بتعليمات وإجراءات الصحة
والسالمة والبيئة األمنية.

5.27

2.220

2

عالية

.

تلتزم املؤسسة بالقوانني املؤطرة واملنظمة لعملها ولعمل املؤسسات األخرى
الناشطة يف البلد.

2.0.

2.720

1

عالية

5.22

2.2

اجملموع

عالية

المصدر :معد بناء على خمرجات برنامج.SPSS

من خالل اجلدول يتبني أن املتوسط احلسايب جملموع عبارات البعد القانونيبلغ( ،)5.22وهي نتيجة عالية .حيث
نالت العبارة ) ،(.تلتزم املؤسسة بالقوانني املؤطرة واملنظمة لعملها ولعمل املؤسسات األخرى الناشطة يف البلد ،أعلى
قيمة للمتوسط احلسايب ( )2.0.وهي قيمة اجيابية ومرتفعة ،يف حني بلغت اقل نسبة للمتوسط احلسايب)، (5.24
اخلاصة بالعبارة( ،)5تضع املؤسسة قوانني حلماية حقوق املستهلك ،وحىت قيمة عالية هذا يدل على ان املؤسسة تطبق
القوانني اخلاصة بالسوق وتلتزم على تطبيق قوانني محاية املستهلك مما يساعد على توسيع نطاق عملها مع
املستهلكني.
 تحليل عبارات البعد األخالقيالجدول رقم( :)12تحليل عبارات البعد األخالقي
الرقم

العبارة

املتوسط
احلسايب

االحنراف

الرتتيب

القيمة

املعياري

0

تقوم املؤسسة بالرتويج ألعماهلا بأسلوب أخالقي

5.72

0.252

0

عالية

0

تقوم املؤسسة باجناز أعماهلا باألسلوب الذي يتوافق مع قيم وأخالق
اجملتمع احمللي

5.25

2.222

0

عالية

5

تؤكد املؤسسة على السلوك والتعامل األخالقي الذي يتطابق والقوانني
واألنظمة السائدة.

5.72

0.252

2

عالية

2

توفر املؤسسة فرص وظيفة متكافئة وعادلة للجميع.

5.2.

0.002

6

مقبولة

2

تتحمل املؤسسة األضرار اليت يتعرض هلا العمالء يف املؤسسة.

5.77

0.225

4

عالية
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.

تراعي املؤسسة العدالة يف توظيف العمال .

5.0

0.050

7

مقبولة

7

تقوم املؤسسة بعملية التشجري واجناز مساحات خضراء للمحافظة على
البيئة.

0.27

0.520

8

مقبولة

2

تتحمل املؤسسة املسؤولية اجتاه أفراد اجملتمع احمللي ككل وال متيز بينهم
على أساس العرق أو اجلنس او الدين.

5..2

0.022

2

عالية

5.22

0.252

اجملموع

مقبولة
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من خالل اجلدول يظهر أن املتوسط احلسايب ملتغريات البعد األخالقي جمتمعة تساوي ( ،)5.22وهي قيمة عالية،
تشري إىل قبول املستجوبني عبارات هلذا البعد ،بالنظر إىل النتائج املفصلة ملختلف العبارات متفرقة ،فإن العبارتني( -0
 ،)2تقوم املؤسسة باجناز أعماهلا باألسلوب الذي يتوافق مع قيم وأخالق اجملتمع احمللي ،تتحمل املؤسسة األضرار اليت
يتعرض هلا العمالء يف املؤسسة ،نالتا اكرب متوسط حسايب قدره ( )5.77–5.25على التوايل وهي قيمة عالية ،وهذا
مايدل على ان املؤسسة تنجز أعماهلا على أساس مبادئ قيم وعادات وتقاليد اجملتمع  ،يف حني حظيت العبارة
( ،)7تقوم املؤسسة بعملية التشجري واجناز مساحات خضراء للمحافظة على البيئةبأصغر قيمة للمتوسط احلسايب
حيث بلغ املتوسط احلسايب له( )0.27بقيمة متوسطة ،مايدل على ان املؤسسات ال هتتم كثريا هبذا اجلانب.
 تحليل عبارات للبعد الخيريالجدول رقم( :)11تحليل عبارات للبعد الخيري
الرقم

العبارة

املتوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

الرتتيب

القيمة

0

تقدم املؤسسة هبات لدعم اجملتمع احمللي كدعم طالب
اجلامعات مثال.

0..

0.555

2

منخفضة

0

ختصص املؤسسة جزء من أرباحها لدعم املؤسسات اخلريية
واالجتماعية

0.2.

0.22.

0

منخفضة

5

تساهم املؤسسة يف دعم للبىن التحتية للمجتمع احمللي ،من طرق
ومراكز الصحة ومدارس للتعليم.

0.22

0.202

0

منخفضة

2

تساهم املؤسسة على توفري مناصب عمل لذوي االحتياجات

0.57

0.257

.

منخفضة
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اخلاصة.
2

تساهم املؤسسة يف حل املشاكل اليت تواجه العاملني والتخفيف
من األضرار اليت حتل باجملتمع أثناء األزمات مثال كالفيضانات
والزالزل......

0.77

0.227

5

مقبولة

.

تساهم املؤسسة يف دعم اجلمعيات اخلريية.

0..2

0.220

2

منخفضة

0.72

0.27

اجملموع

متوسطة
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يوضح اجلدول أن املتوسط احلسايب ملتغريات البعد اخلريي جمتمعة تساوي ( ،)0.72وهي قيمة متوسطة ،تشري إىل
قبول املستجوبني عبارات البعد اخلريي بشكل متوسط فقط ،وبالنظر إىل النتائج املفصلة ملختلف العبارات متفرقة ،فإن
العبارتني(  ،) 5-0ختصص املؤسسة جزء من أرباحها لدعم املؤسسات اخلريية واالجتماعية ،تساهم املؤسسة يف دعم
للبىن التحتية للمجتمع احمللي ،من طرق ومراكز الصحة ومدارس للتعليم ،نالتا اكرب متوسط حسايب قدره (–0.2.
 )0.22على التوايل وهي قيمة متوسطة على العموم ،مايدل على أن املؤسسة ال تلتزم كثريا باجلانب اإلنساين واخلريي
مبا أهنا مؤسسة جتارية ،يف حني حظيت العبارة ( ،)2تساهم املؤسسة على توفري مناصب عمل لذوي االحتياجات
اخلاصة ،بأصغر قيمة للمتوسط احلسايب حيث بلغ املتوسط احلسايب هلا( )0.57بقيمة ضعيفة ،ما يربر هذا أن املؤسسة
ال هتتم بتوظيف ذوي االحتياجات اخلاصة نظرا ألن أعماهلا شاقة وتتطلب جهد بدين.
 2.3.3تحليل محور الميزة التنافسية.
الجدول رقم(:)12نتائج تحليل محور الميزة التنافسية.
المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الترتيب

القيمة

0.020

05

مقبولة

00

مقبولة

0.

مقبولة

الرقم

العبارة

0

تساعد املعلومات املستخلصة بعد املعاجلة يف
حتديد نقاط ضعف الشركة.

5.02

0

تساعد املعلومات املعاجلة يف حتديد نقاط قوة
الشركة.

5.0.

0.502

3

يتم مجع البيانات عن املنافسني بصورة يومية
ومستمرة.

5.2.

0.020
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2

ميكن حتديد أهم التهديدات (املخاطر) احملتملة
من املنافسني عرب االستخدام األمثل للمعلومات
املعاجلة.

5.52

0.002

2

مقبولة

2

ميكن استخدام املعلومات املعاجلة يف حتديد أهم
الفرص اليت ميكن االستفادة منها.

5.22

0.0.2

02

مقبولة

.

حتديد نقاط القوة يضمن للشركة استغالهلا يف
تعزيز تفوقها وحتقيق مزايا تنافسية يف هذا اجملال.

0.70

0.222

02

مقبولة

7

التعرف على نقاط الضعف اليت تعاين منها
الشركة يساعدها على حتسني جماالت اخللل
وعدم ترك املنافسني حيققون مزايا تنافسية يف
هذا اجملال.

5.02

0.00.

02

مقبولة

8

معرفة التهديدات احملتملة تساعد يف االحتياط
هلا ما يسمح للشركة باحلفاظ على الريادة اليت
حتوزها حاليا.

5.2.

0.000

0.

مقبولة

9

معرفة الفرص قد تفتح للشركة آفاق إنتاجية
وتسويقية جديدة تفتح بدورها الباب حنو حتقيق
مزايا تنافسية.

5.02

0.0.2

05

مقبولة

10

تسعى املؤسسة باستمرار لتقدمي منتجات مميزة
بدون عيوب

5.0.

0.0.2

00

مقبولة

11

تسهم نطم املعلومات ىف خلق املزايا التنافسية
للمنظمة.

0...

0.000

02

مقبولة

12

يتم احلصول على معلومات خاصة مبنتجات
املنافسني وميزاهتا التنافسية.

5.22

0.252

7

مقبولة

3.20
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يتضح من خالل اجلدول أن اغلب أفراد العينة املبحوثة وافقوا على عبارات املتغري التابع (امليزة التنافسية) وكان
جمموع املتوسط احلسايب لعبارات هذا املتغري ( )5.02وهي يف قيمة مرتفعة ،فالبعد االقتصادي معرب عنه بالعبارات
( ،)02.02.07.0..02.02.05أما عبارات البعد االجتماعي تعرب عليه العبارات ( ،)7...2.2.5.0.0أما
اجلانب البيئي معرب عنه بالعبارات( ،)00.00.02.2.2أما العبارات متفرقة ،فالبعد االقتصادي حصل على
متوسط حسايب يقدر ب( )5.25من جممل عباراته وهي قيمة عالية مقرنة مع املتوسط احلسايب اإلمجايل للمتوسط
احلسايب للمتغري التابع(امليزة التنافسية) ،مايدل على قبول جمتمع العينة لعبارات البعد االقتصادي بدرجة أوىل ،أما
بالنسبة للبعد البيئي والبعد االجتماعي فقد بلغ متوسطهم احلسايب( )5.05بقيمة عالية ،ولكن بعيدة عن املتوسط
اإلمجايل للمتغري املستقل املقدر بـ( ،)5.20وهذا ما يدل على أن جمتمع العينة موافقني على نأتنتأن البعد
االقتصادي أو أ كرب شيء تسعى املؤسسة إىل حتقيق عن غريه من البعدين البيئي و االجتماعي ،وهذا ما يربره أن
املؤسسات جتارية يهمها حتقيق الربح وإشباع رغباهتا دون مراعاة اجلانبني البيئي واالجتماعي.
 3.0اختبار صحة الفرضيات الفرعية
من أجل اختبار الفرضيات اجلزئية فقد مت اعتماد اختبار  ،Tالختبار معنوية كل معلمة من معلمات النموذج على
حدى ،وذلك عند مستوى معنوية  ،α=2%واجلدول أدناه يوضح ذلك كاآليت:
الجدول رقم ( :)13اختبار معنوية معامالت االنحدار وفقا إلحصائية _ _T
B

الخطأ

مستوى المعنوية

BETA

T

 -الثابت

2.220

2.222

/

2.22.

2.207

 -البعد االقتصادي.

-2.552

2.0.5

-2.525

-0.220

2.22.

 -البعد القانوني.

2.772

2.022

2.720

2..50

2.222

 -البعد األخالقي.

2.220

2.002

2.220

2.222

2.250

 -البعد الخيري.

2.522

2.272

2..52

2.252

2.222

المعياري

)(SIG

المصدر :معد بناء على مبخرجات برنامج.SPSS

 1.3.0الفرضية الفرعية األولى:
يوضح اجلدول بأن قيمة معامل االحندار بالنسبة ملتغري البعد االقتصادي ( )-2.552وقيمة Tاملقابلة هلذه
األخرية ( ،)-0.220وهي معنوية إحصائيا ،حيث بلغت قيمة مستوى املعنوية احملسوب ( )SIGالقيمة
( ،)2.22.وهذا يعين رفض الفرضية الصفرية ( )H0القائمة على عدم وجود تأثري ذو داللة إحصائية للبعد
)(JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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االقتصادي على امليزة التنافسية يف شركات املسامهة ونقبل باملقابل صحة الفرضية البديلة ( )H1القائمة على

وجود تأثري ذو داللة إحصائية للبعد االقتصادي على امليزة التنافسية يف شركات املسامهة للواليات بسكرة.
 0.5.0الفرضية الفرعية الثانية:

من خالل اجلدول يتبني أن قيمة معامل االحندار بالنسبة ملتغري القانوين( )2.772وقيمة Tاملقابلة هلذه األخرية
( )2..50وهي معنوية إحصائيا ،حيث بلغت قيمة مستوى املعنوية احملسوب ( )SIGالقيمة (.)2.222وهذا
يعين رفض الفرضية الصفرية ( ) H0القائمة على عدم وجود تأثري ذو داللة إحصائية للبعد القانوين على امليزة
التنافسية يف شركات املسامهة للوالية بسكرة ونقبل باملقابل صحة الفرضية البديلة ( )H1القائمة على وجود تأثري
ذو داللة إحصائية للبعد القانوين على امليزة التنافسية شركات املسامهة للوالية بسكرة .

 3.3.0الفرضية الفرعية الثالثة:
يتبني من اجلدول أن قيمة معامل االحندار بالنسبة ملتغري البعد األخالقي ( )2.220وقيمة()Tاملقابلة هلذه
األخرية ( ) 2.222وهي غري معنوية إحصائيا ،حيث بلغت قيمة مستوى املعنوية احملسوب ( )SIGالقيمة
( .)2.250وهذا يعين رفض الفرضية البديلة ( )H1القائمة على وجود تأثري ذو داللة إحصائية للبعد األخالقي
على امليزة التنافسية يف شركات السامهة للوالية بسكرة ونقبل باملقابل صحة الفرضية الصفرية ()H0القائمة على
عدم وجود تأثري ذو داللة إحصائية للبعد األخالقي على امليزة التنافسية يف شركات املسامهة للوالية بسكرة .

 2.5.2الفرضية الفرعية الرابعة:
يوضح اجلدول بأن قيمة معامل االحندار بالنسبة ملتغري البعد اخلريي ( )2.522وقيمة Tاملقابلة هلذه األخرية
( )2.252وهي معنوية إحصائيا ،حيث بلغت قيمة مستوى املعنوية احملسوب ( )SIGالقيمة ( ،)2.222وهذا
يعين رفض الفرضية الصفرية ( ) H0القائمة على عدم وجود تأثري ذو داللة إحصائية للبعد اخلريي على امليزة
التنافسية يف شركات املسامهة للوالية بسكرة ونقبل باملقابل صحة الفرضية البديلة ( )H1القائمة على وجود
تأثري ذو داللة إحصائية للبعد اخلريي على امليزة التنافسية يف شركات املسامهة للوالية بسكرة .
تبني بعد اختبار صحة الفرضيات الفرعية أن ثالث متغريات من أصل أربعة هي أكثر من أثرت على املتغري التابع،
حيث أثر كل من البعد االقتصادي والبعد القانوين والبعد اخلريي على املتغري التابع ،ومل يؤثر البعد األخالقي على
املتغري التابع.
تبني بعد اختبار صحة الفرضيات الفرعية أن ثالث متغريات من أصل أربعة هي أكثر من أثرت على املتغري التابع،
حيث أثر كل من البعد االقتصادي والبعد القانوين والبعد اخلريي على املتغري التابع ،ومل يؤثر البعد األخالقي على
املتغري التابع.
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 .1الخالصة:
 1.1نتائج الدراسة:
 تبين شركات املسامهة للوالية بسكرة املسؤولية االجتماعية ،وبشكل غري مباشر ،حيث أن املؤسسة تقدم كل ماحيتاجه كل من الفرد واجملتمع من خدمات.
 إن تبين شركات املسامهة للوالية بسكرة للمسؤولية االجتماعية يسمح لتحسني صورهتا التجارية وهذا ما يعززمكانتها يف السوق احمللية.
 من خالل تبين شركات املسامهة للوالية بسكرة للمسؤولية االجتماعية ،يتبني أن املؤسسات اجلزائرية بدأت هتتم مبثلهذه اجملاالت اليت تعترب حيوية ومفيدة لكل طرف من األطراف سواء املستهلك واجملتمع واملؤسسة.
 ال تطبق مؤسسة شركات املسامهة للوالية بسكرة املسؤولية االجتماعية بكل أبعادها األربعة ،هذا راجع لعدة أسبابمل ميكن التعرف ،رمبا تعود لطبيعة نشاطها يف حد ذاته.
 تعرب اإلسرتاتيجية الدفاعية اليت تعتمدها شركات املسامهة للوالية بسكرة يف تعاملها مع املسؤولية االجتماعية ،أي أناملؤسسة تقوم مبا هو مفروض منها قانونا ،وهذا ما ال يسمح هلا بتحسن من صورهتا حىت أمام اجملتمع احمللي.
خالل النتائج املتوصل إليها ميكننا أن نعرض بعض االقرتاحات اليت حناول من خالهلا تقدمي مسامهة بسيطة ألثر
املسؤولية االجتماعية على امليزة التنافسية باملؤسسات حمل الدراسة واليت نوردها فيما يلي :
 ضرورة اهتمام املؤسسات االقتصادية باألداء االجتماعي؛ -ضرورة زيادة وعي املؤسسات االقتصادية بأمهية املسؤولية االجتماعية ودورها يف حتقيق امليزة التنافسية.

)(JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة

102

دراسة مدى تأثير المسؤولية االجتماعية في خلق ميزة تنافسية بشركات المساهمة الجزائرية
-دراسة حالة مجموعة من شركات المساهمة لوالية بسكرة-

ص023 -280 :

.6قائمة المراجع :

 .1نوال ضيايف ، )0202(،المسؤولية االجتماعية للمؤسسة و الموارد البشرية  ،رسالة ماجستري يف علوم التسيري ،جامعة
تلمسان.
2. Marie- )4002(، françoise Guyonnau et
frédérique
Willard,
Du management
environnemental au developement durable des entreprises France . ADEME .

 .3طاهر حمسن منصور الغاليب ،)0222(،صاحل مهدي حمسن العامري ،المسؤولية االجتماعية وأخالقيات األعمال ،دار وائل
للنشر ،األردن.
 .0ثامر ياسر البكري ،)0202(،قضايا معاصرة في التسويق ،دار احلامد للنشر والتوزيع ،األردن.

 .1طاهر حمسن الغاليب ،)0222(،إدارة وإستراتيجية منظمات األعمال المتوسطة والصغيرة ،دار وائل للنشر والتوزيع ،األردن.

 .6زكية مقري ،نعيمة حيياوي (،يومي  ،)0200/20/02-05دالئل أسالمية للمسؤولية االجتماعية للشركات :دراسة موازنة بين
النظامين اإلسالمي والوضعي ،امللتقى الدويل األول حول :االقتصاد اإلسالمي الواقع ورهانات املستقبل ،جامعة غرداية ،اجلزائر.

 .7أمحد باليل ، )2221(،تنافسية المؤسسة وتحديات اقتصاد المعرفة ،مداخلة إىل امللتقى الدويل الثالث حول تسيري املؤسسة،
املعرفة الركيزة اجلديدة والتحدي التنافسي للمؤسسات واالقتصاديات ،كلية العلوم االقتصادية واحلقوق ،جامعة حممد خيضر ،بسكرة.

 .8مجال الدين حممد املرسي وآخرون ،)0220(،التفكير االستراتيجي واإلدارة اإلستراتيجية ،منهج تطبيقي ،الدار اجلامعية،
اإلسكندرية.

 .0علي حسن الزغيب،)0222( ،نظم المعلومات االستراتيجية مدخل استراتيجي ،دار وائل للنشر والتوزيع ،األردن.

023

)Journal of International Economy and Globalization(JIEG

ISSN: 2602-7860

008-021 :ص،2202 ،)04(  العدد،)22(  المجلد:مجلة االقتصاد الدولي والعولمة

مجلة االقتصاد الدولي والعولمة
Journal of International Economy
&
Globalization

تحديات تطبيق نظام التجارة االلكترونية بالجزائر وسبل مواجهتها
The challenges of the application of the electronic commerce
in Algeria and the ways of confronting it

. الجزائر، بسكرة، جامعة محمد خيضر،نسرين سماعيل.د.ط
. الجزائر، باتنة،1 جامعة باتنة،إلهام يحياوي.د.أ
7102/07/10:تاريخ النشر

2019/00/71:تاريخ القبول

الكلمات المفتاحية

2019/01/72 :تاريخ اإلرسال

الملخص

 من مق ميت ومتط بيت،حتدييت طب ق نظيم التجيرة االلكرتون س بيجلزائر
هتدف هذه الدراس ة ةةس س ة ةةيس ة ةةي عل ة ة ال ة ة
التجيرة اإللكرتون س؛
 وعجييد ح ل وسةةبت سة ت اسةةت دام،التحدييت اليت ع ق من ط ير هذا النظيم يف اجلزائر
خالل التعرف
حتدييت طب ق
ولقد مت اسةةت دام اهن ا ال يةةلت التح ت السةةتقرا اهعط يت ح ل التحدييت اليت ي اط ي طب ق نظيم التجيرة
التجيرة اإللكرتون س يف
االلكرتون س بيجلزائر واحل ل وال بت الكل س ه اط ت ي
اجلزائر؛
سبت م اط س
حتدييت التجيرة
االلكرتون س

 وهلذا،ي ت الدراسس عل ن اجلزائر سج ت ضعلي واضحي يف طب ق اهؤشرات غري اهبيشرة ل تجيرة االلكرتون س
 وع بيع اسرتا ج س شيم س وهيدفس ل ي ل عل اهلدف اهرط،البد من عقيمس بن س حتت س

Keywords

Abstract

The main objective of this study is to highlight the challenges of implementing
The Rectifiers and
the e-commerce system in Algeria, by identifying the challenges that hinder the
Requirements of
development of this system in Algeria, and to find solutions and ways to expand its
Electronic
use. A descriptive and analytical approach was used to extrapolate data on the
Commerce;
challenges faced by the application of the electronic commerce system in Algeria
The Challenges of
and the solutions and ways to address them.
Electronic Commerce;
The study found that Algeria has registered a clear weakness in the application
Ways of Confronting
of indirect indicators of electronic commerce, and therefore must establish an
the Challenges of
infrastructure, and follow a comprehensive and targeted strategy to reach the desired
Electonic Commerce.
goal.
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 . 1مقدمة:
دت التط رات احلديثس يف جميالت التكن ل ط ي واهتغريات اليت يلرض ي ال ق عل االهتميم مب ض ع التجيرة
اإللكرتون س ،بي تبيرهي نصرا سيس ي من االقتصيد الرقمت و يهم يف ك ب ال قت واجل د ،ممي سيهم يف انتشيرهي
ال ريت بني م ت دمت ال سيئ الرقم س ورغم التط ر الكبري الذي ش د التجيرة االلكرتون س يه ي ،عال ن اجلزائر مي
زال خالل ال ن ات األخرية حتيول االلتحيق ب  ،ب بب دة حتدييت اط ي ند طب ق هذا النظيم يف اجمليل :التقين،
التشريعت واهصريف ،وغريهي
وه اط س هذه التحدييت ،البد من عجييد ح ل وسبت لتح ني و س ت است دام التجيرة االلكرتون س بيجلزائر من
خالل رس خ طب ق متط بيت نظيم التجيرة االلكرتون س هبي
 1. 1إشكالية الدراسة:
من خالل مي سبق ،ميكن طرح عشكيل س الدراسس يف ي غس الت يؤل الرئ ت التييل:
ماهي أهم التحديات التي تواجه تطبيق نظام التجارة االلكترونية بالجزائر؟ وفيما تتمثل سبل مواجهتها؟

 2. 1أسئلة الدراسة:
الت يؤل الرئ ت األسئ س اللر س التيل س:
ينبثق
 -ف مي تمثت مق ميت ومتط بيت التجيرة االلكرتون س؟

 ميهت هم التحدييت اليت ع ق طب ق التجيرة االلكرتون س بيجلزائر؟ -ميهت ال بت واحل ل الكل س ه اط س هذه التحدييت؟

 3. 1فرضيات الدراسة:
عشكيل س الدراسس و سئ ت ي ،مت وضت اللرض س الرئ س التيل س :ي اط طب ق التجيرة االلكرتون س
لإلطيبس
بيجلزائر حتدييت يف دة جميالت ،و نبثق ن هذه اللرض س اللرض تني اللر تني التيل تني:
حتق ق الل ائد اهرط ة من
 يهم مق ميت ومتط بيت التجيرة االلكرتون س مج ع ي يف خ ق ب ئس منيسبس ،و ي دطب ق ي
 يتط ب التطب ق اللعيل ل تجيرة االلكرتون س يف اجلزائر عقيمس بن س حتت س وع بيع عسرتا ج س شيم س 4. 1منهج الدراسة:
مجت الب ينيت من مصيدرهي بيست دام الدورييت واهؤمترات
اهن ا ال يلت التح ت اهبين
عتمد الدراسس
بدابس بتقدمي مليه م نظريس ح ل التجيرة االلكرتون س ،ي ت ذلك حت ت يربز حتدييت اجلزائر لتطب ق نظيم التجيرة اإللكرتون س
وسبت م اط ت ي لن ص يف األخري هنيقشس النتيئا و قدمي االقرتاحيت
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 .2التجارة اإللكترونية :إطار نظري

 1.2تعريف وخصائص التجارة االلكترونية:

تعريف التجارة االلكترونية
عددت التعيريف اهتع قس مبصط ح التجيرة االلكرتون س بتعدد البيحثني واه تمني هبذا اجمليل ،ف نيك من رف ي
بأهني " :قد الصلقيت التجيريس يف ال ت واخلدميت رب الشبكس الدول س لال صيالت ن بعد ،وهذه الصلقيت تم عمي
بيلت م والدفت من خالل الشبكس ،وعمي ن يتم الدفت فق من خالل الشبكس ،والت م يتم خيرط ي ،بشكت ميدي"
(مشيت ،7102،ص ) 740وآخرون قيم ا بتعريف التجيرة االلكرتون س بأهني" :عمتيم ي م س جتيريس رب شبكيت
احليسب اآليل ال س طس واليت ت من حت يت و نقت م ك س و حق ق است دام ال ت واخلدميت ،ح ث عقد العم س
التجيريس ضمن آل س الكرتون س مع نس مثت م س الب ت والشرا  ،و تحقق العم س ندمي يتم اال ليق بني الطرفني ي البيئت
نقت م ك س و حق است دام ال ت و اخلدميت رب شبكيت احليسب االيل ال س طس" (العبديل،
واهشرتي
 ،7112ص )10كمي رفت ي ي بأهني" :جمم س من اهعيمالت الرقم س اهر بطس بأنشطس جتيريس بني اهشرو يت
وبع ي البعض ،وبني اهشرو يت واألفراد وبني اهشرو يت واإلدارة" (طع جت ،7102 ،ص)720
ومما سبق  ،ن تنتا ن التجيرة االلكرتون س هت عطرا العم يت التجيريس مب ت ف شكيهلي بني اهتعيم ني
االقتصيديني ن طريق قن س اال صيل احلديثس اهتمث س يف اإلنرتنت مبي يت من اللعيل س وال ر س يف األدا

خصائص التجارة االلكترونية
تم ز التجيرة االلكرتون س مبجم س من اخلصيئص من مه ي( :ف ت ،ض يلت ،7100 ،ص ص )72-72

 الطابع الدولي أو العالمي للتجارة االلكترونية :فيلتجيرة االلكرتون س ،و بيألحرى ال سيئ االلكرتون س اليتجتري من خالهلي نشطس التجيرة االلكرتون س ،ال س مي االنرتنت ،ال عرف احلدود اهكين س و اجلغراف س ،ومن مث فإن
االنرتنت ال حيتيج عل الت ط عل منطقس طغراف س بع ن ي
ي نشيط جتيري يقدم س عي و خدميت
 الطابع المتداخل التخصصات للتجارة االلكترونية :فيهؤس يت جتد ن الل ايت التق ديس بني القطي يتالل ارق يف ال سيئت اهيديس
الل ارق يف اهظيهر اهيديس ل ت واخلدميت وكذلك
واليت أس ت يال
لت زيع ي يبحت قت حدة و قت وض حي وهذا مر واضح يف ال ت واخلدميت اليت ميكن ي ي ل م ت ك
بيلطرق التق ديس كمي ميكن ي ي اخل مبيشرة ،مثت اه س ق و فالم الل دي  ،واألقراص اهدجمس اليت حتت ي
براما كمب ر و مع ميت و عحصي ات وغري ذلك
 غياب المستندات الورقية للمعامالت في التجارة اإللكترونية :ح ث ميكن عمتيم يلقس جتيريس كيم س ،بدالشرا والتعيقد ودفت ق مس الب ي س واستالم ي علكرتون ي (ويف حيلس ال ت القيب س ل رتق م) دون
من التليوض
اإلطالق
بيدل م تندات ورق س
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االنرتنت بني طرفني ال
 التعامل دون الكشف عن هوية المتعاملين :فمن اهمكن ن جترى م س جتيريسيعرف حدمهي األخر ،وقد ال مي ك ي من مي مع ميت كيف س ن اآلخر ،ح ث بإمكين ن يقدم مع ميت زائلس
و خيد س دون ن ك ن هنيك دائمي طريقس م رة لالست ثيق من هذه اهع ميت
 سرعة تغيير المفهوم وما يغطيه من أنشطة وما يحكمه من قواعد :فكمي سبقت اإلشيرة ،مثس غرياتمت ير س يف ن س األنشطس اليت درج حتت مل م التجيرة االلكرتون س ،ومثس احتميالت كبرية ال يع نطيق هذه
التجيرة
 2.2أهمية وأشكال التجارة االلكترونية

أهمية التجارة االلكترونية
ت ح مه س التجيرة االلكرتون س يف النقيط التيل س ( :يين ،ساليل ،7104 ،ص)712
 عترب وس س متم زة وغري م ب قس ل ي ل عل األس اق العيه س يف وقت واحد وبأقت التكيل ف ،ح ث ي دختطت ح اطز اه يفيت وال ي ل عل س اق بع دة ومتن س ،كمي ي د اهشرتين التمتت بنلس
البيئعني
اخل اص بيل س س ذاهتي ويف ال قت نل  ،وهت بذلك عترب طب قي حق ق ي للكرة الع هس وحترير التجيرة ،و ن العيمل
س ى قريس يغرية ال تق د حبيطز اهكين والزمين وهت فر بذلك فريي وعمكين يت ال هنيئ س لعرض ال ت
واخلدميت
 عترب وس س فعيلس ل ق يم بعقد الصلقيت بني اهتعيم ني ن طريق اال صيل االلكرتوين اهبيشر ب ن م ،وبذلكف ت تغين ن اه تندات ال رق س ،ومي ت زم من نلقيت ،كمي هني فر النلقيت اإلداريس وغريهي
 عترب التجيرة االلكرتون س داة ؤدي عل حت ني آل س بيدل اهع ميت داخت اهؤس يت والتغ ب كثري منالتحدييت اليت ع ق مجت ونشر اهع ميت يف ال قت اهنيسب ،كمي هني رفت من الليئدة اليت ع د من حت ني
التعيون والرتاب بني خمت ف ال حدات داخت اهؤس س ال احدة ومبي خيدم يف الن ييس م س اختيذ القرار
 عترب التجيرة االلكرتون س داة فر لرطيل األ ميل ك ل س دخ ل األس اق احليل س وفتح س اق طديدة وزييدة القدرةالتنيف س هنتجيهتم يف األس اق العيه س مت االستليدة من خربات الشركيت اهنيف س واإلهيم بتجيرب الدول األخرى يف
حقت التجيرة االلكرتون س وك ف استليدت هبي يف د م نشطت ي التجيريس اه ت لس س ا الداخ س و اخليرط س
أشكال التجارة االلكترونية
ميكن ص شكيل التجيرة االلكرتون س يف العنيير التيل س( :الع ضت ،7101 ،ص)021

 التجارة االلكترونية بين وحدة أعمال ووحدة أعمال ( :)Business to Businessي تعمت هذا الن ع يف التجيرةااللكرتون س مؤس يت ميل مت بع ي البعض ،فتق م مؤس س األ ميل بإطرا اال صيالت لتقدمي ط ب يت الشرا عل
م ردي ي بيست دام شبكس اال صيالت و كن ل ط يت اهع ميت كمي ميكن ي ن م الل ا ري والق يم بعم يت الدفت
رب هذه الشبكس بيستعميل هذه التكن ل ط ي ،هذا الشكت من التجيرة ه األكثر ش ي يف ال قت احلييل س ا
اه ت ى العيهت
اه ت ى احمل ت و
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اإلنرتنت
 التجارة االلكترونية بين وحدة أعمال ومستهلك ( :)Business to Customersبظ ر الت قاإلنرتنت ،يبح ل م ت ك عمكين س ل ق يم بشرا ال ت اهتيحس ودفت ق مت ي ن
و مي ي م بيهراكز التجيريس
طريق بطيقيت االئتمين و اهصيرف اإللكرتون س و ن طريق النق د ند استالم ال عس
 التجارة االلكترونية بين وحدة األعمال واإلدارة المحلية (الحكومية) (:)Business to Administrationبت ست النشيط التجيري ل حدات األ ميل ،يبحت ال تط ت ن غطت كت معيمالهتي اإلداريس يف وقت ي ،وهلذا فإن
طرى است دام التجيرة االلكرتون س يف غط س معظم التح يالت ،كدفت ال رائب وخمت ف اهعيمالت اليت تم بني الشركيت
واهل ئيت احمل س (احلك م س)
 التجارة االلكترونية بين واالدارة المحلية (الحكومية) والمستهلكين (:)Administration to Customerوهذاالشكت من شكيل التجيرة االلكرتون س حديث النشأة وغري م ست ،وه ينظم العديد من األنشطس من ب ن ي دفت
ال رائب علكرتون ي
 .3.2متطلبات التجارة االلكترونية وعوامل إنشائها ومقوماتها

*متطلبات التجارة االلكترونية:
يتط ب انتشير التجيرة االلكرتون س يف ي جمتمت فر الب ئس اهنيسبس هلي وكذا اهتط بيت الالزمس لتحق ق ي وف مي
ي ت س ف يتم رض و ب يب بإجييز هذه اهتط بيت وفقي ل تق م التييل( :مجيين ،7112 ،ص)22
 البنية التحتية االلكترونية :ير ب من التجيرة االلكرتون س بتط ر وانتشير قن يت اهع ميت اجلديدة والبن س التحت سلال صيالت ي البن س الدا مس ل تجيرة االلكرتون س ،واليت ت من شبكيت اال صيل ال كت والالس كت ،الليكس،
اهلي ف ،اإلنرتنت ،احليسبيت اآلل س ،براما التطب قيت والتشغ ت ،خدميت الد م اللن س ،ر س اهيل البشري وهذه البن س
انتشير است دام االنرتنت الذي يعترب القنية االلكرتون س و
التحت س فر الب ئس اهنيسبس ل تجيرة االلكرتون س و ي د
ال ق االلكرتوين الذي من خالل تم اهعيمالت واهبيدالت التجيريس
 التشريعات واألنظمة للتجارة االلكترونية :و شمت التشريعيت وق انني التعيقد و دلس الت اق ت االلكرتون س اليت تالئممت طب عس التجيرة رب شبكس االنرتنت ،واليت تمثت يف اإلطير القين ين الذي ي من استمرار التجيرة االلكرتون س ومحييس
حق ق األطراف اهتعيم س ف ي وفض النزا يت التجيريس االلكرتون س س ا كينت يف نلس الدولس و يف دول خمت لس
مدى فر الك ادر البشريس اهت صصس يف
 توفر الكوادر البشرية :يعتمد جنيح التجيرة االلكرتون س يف ي جمتمتقطيع قن س اهع ميت ،شبكيت اال صيل ،االنرتنت ،والرباما التطب ق س ذات العالقس بيلتجيرة االلكرتون س ،كمي تط ب
ار ليع م ؤشر االستعداد االلكرتوين ي اجملتمت قيدر ولدي الرغبس يف مميرسس التجيرة االلكرتون س ،والذي يتأ من خالل
ط ير ن س األنظمس التع م س اليت عطت ل مجتمت معرفس وثقيفس كن ل ط س
 الضرائب :ان جيمي مت حترير التجيرة واخلدميت اهتع قس بيألنشطس التق ديس ،تج ال يسيت احلك م س عل دمعقراريس ال رائب األنشطس التجيريس االلكرتون س ،وهذا لصع بس تبت الت م اهيدي ل منتجيت االلكرتون س اهبي س،
عضيفس عل غ يب ل يت ضريب س ومجرك س متع قس بيلتجيرة االلكرتون س
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*العوامل الالزمة إلنشاء التجارة اإللكترونية:
كن ل ط ي اهع ميت واال صيل ح ب درطس ط رهي ،وميكن ال ق ف درطس
ختت ف درطس ا تميد الدول
مج س من اهؤشرات ،من ي مؤشرات اجل زيس ومؤشرات كثيفس االست دام:
است دام هذه التكن ل ط ي ا تميدا
(طرشت ،ب ف ح ،7102 ،ص ص )41-92
 توفر مستوى من الثقة وأمان :من اه يئت األسيس س إلقيمس جتيرة علكرتون س يمت الثقس واألمين ،فمن طت انطالقال ق االلكرتوين جيب ضرورة التق د مب ت ى معني من الثقس
 وجود آليات موضوعية لحماية المستهلك :ل مين جنيح انطالق ال ق االلكرتوين جيب فري درطس من الثقسواألمين وال يتأ ذلك عال ب مين حق ق كت األطراف ،ويف هذا اإلطير جيب عجييد آل س حلمييس اه ت ك من
خالل محييت من مج ت شكيل االحت يل ،ح ث ن من بني هم سبيب اخنليض م ت ى الثقس من ط س اه ت ك
جند :يع بس حتديد مصدر اهنتجيت ،يق منتجيت ال افق الن س اهع ن ن ي ،دم مالئمس اهنتجيت
لالستعميل اهع ن ن  ،ومحييس خص ص اه ت ك ،ضرورة عجييد آل يت متنت استعميل اهع ميت النيجتس ن
التعيمالت التجيريس ألهداف و غراض غري مع نس

 حماية الملكية الفكرية :تط ب التجيرة االلكرتون س ،كثر من األنظمس التجيريس األخرى ،ب ت منتجيت وخدميتاه ك س اللكريس و رخ ص ي ،فيلتجيرة االلكرتون س عمت بل ت اه ك س اللكريس و ق م مشرو يت التجيرة
قيئمس
رخ ص اهنتجيت و الربا ات ،ويرطت ذلك عل ضرورة
االلكرتون س واهشرو يت التجيريس اهتص س بيإلنرتنت
استعميل قن يت خمت لس ومتعددة إلبداع بعض اهنتجيت ،فت جأ الشركيت بيلتييل عل ك ف شركيت خيرط س
بصنت بعض مك نيت اهنتجيت و قيسم التكن ل ط ي من خالل ر بيت الرتخ ص
*مقومات التجارة االلكترونية:
ينبغت افر دة مق ميت سيس س لنم و ط ر التجيرة االلكرتون س ،وهت

م مج ع ي يف خ ق ب ئس منيسبس،

حتق ق الل ائد اهرط ة من ي ومن ك اهق ميت ميي ت ) :بيظس ،7102 ،ص)94
و يد
نطيق واست حب ث ميكن ي النليذ ألوست شرحيس من
 افر بن س حتت س تمثت يف اال صيالت ونشر شبكس االنرتنتاجملتمت وبأسعير نيف س
األم س اهع مي س لدى فراد اجملتمت من خالل عيدار التشريعيت اهنيسبس
 نشر ال ت الع مت والثقييف والق يق ت م يت النصب
واهعيجليت القين ن س لت فري احلمييس والثقس ل متعيم ني يف هذا احلقت ،األمر الذي س ي د
واالحت يل وكذلك ي م يف ثقس اه اطن يف م يت الب ت والشرا
 وط د بن س حتت س كيف س ل دميت اهيل س ال س مي يف جميل التعيمت اهييل اهصريف ومتك ن من د م م يت التجيرةااللكرتون س والت ست يف نظم الدفت االلكرتوين ،ال س مي بطيقيت االئتمين و ري عبرام معيمالت ميل س ،مأم نس
الشبكس
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 .3تحديات تطبيق نظام التجارة االلكترونية بالجزائر وسبل مواجهتها
بيلرغم من التط ر اه ح ظ الذي ش ده قطيع التجيرة اإللكرتون س يف اجلزائر ،وبيلرغم من جنيح بعض اه اقت
اليت يبحت در مداخ ت و ربيح م مس بل ت التعيمت التجيري رب األنرتنت ،بق هذه التعيمالت حمدودة طدا
مقيرنس مبي ميكن ن حتقق يف حيلس فر جمم س م ن الشروط الكل س بت ت العم س وب غ االستغالل األمثت ل م ارد
اهيديس اهتيحس (غزيت ،7112 ،ص)970
 1.3تحديات تطبيق التجارة االلكترونية في الجزائر
اط اجلزائر كغريهي من الدول النيم س العديد من التحدييت يف سب ت است دام ي ل تجيرة االلكرتون س وميكن
ص برز هذه التحدييت ح ب التق ميت التيل س( :نقال ن م م ،7102 ،ص ص )71-02

التحديات التقنية والتكنولوجية :و تمثت ف ميي ت:
 ضعف البن س التحت س لال صيالت يف اجلزائر و دم م اكبت ي لتط رات التقن س العيه س فقد طي ت اجلزائر يف اهر بس 017يه ي ،من بني  020دولس واهر بس  00رب ي من بني  02دولس وفق مؤشر ط ر كن ل ط ي اهع ميت واال صيل ،كذلك
ينلت يف اهر بس  22يه ي ،وفق مؤشر النليذ لتكن ل ط ي اهع ميت واال صيل ،واهر بس  012يه ي ،وفق مؤشر كثيفس
است دام كن ل ط ي اهع ميت واال صيل ،واهر بس  21يه ي ،وفق مؤشر م يرات است دام كن ل ط ي اهع ميت
واال صيل
 ضعف البىن التحت س اإللكرتون س ،مثت ن س وسر س شبكس األنرتنت ونقت اهع ميت ومي ير ب هبي من براما وجت زاتو نظمس ،فع الرغم من ن ن بس است دام األنرتنت يف اجلزائر واليت ب غت ( ،)%42 7ال زال بع دة كت البعد ن
م ت ى الدول األوروب س واألمريك تني ودول وق ين س ي  /سرتال ي وكذا دول الشرق األوس والدول األس يس ،وه مي
يع ق سر س نقت الب ينيت يف الشبكس التجيريس ،ممي ي بب فشال يف عقيمس التجيرة اإللكرتون س
 ضعف مؤشر اجليهزيس االلكرتون س ل جزائر ،واليت ينلت مب طب من بني الدول األقت ي ال يف العيمل ،فقد احت تاجلزائر اهر بس  002يه ي سنس ( ،)7100وفق مؤشر اجليهزيس االلكرتون س من بني  092دولس ،كمي طي ت مؤشرا
اللر س يف مرا ب متأخرة ،فقد ينلت يف الر بس  090يه ي وفق مؤشر الب ئس ،والر بس  22يه ي وفق مؤشر اجليهزيس،
والر بس  072يه ي وفق مؤشر االست دام ،ومؤشر التأثري طي يف الر بس  072يه ي
 ا يع اهل ة الرقم س يف انتشير الكمب ر لدى األسر بني اجلزائر وبق س منيطق العيمل ،فقد ب غت ن بس انتشير الكمب رلدى األسر اجلزائريس مي ن بت ( ،)%92 47مي ن بس األسر اهتص س بيألنرتنيت فقد ب غت مي ن بت (،)%94 02
واليت ال زال بع دة كت البعد ن م ت ى الدول األوروب س واألمريك تني ودول وق ين س ي  /سرتال ي وكذا دول الشرق
األوس واه ت ى العيهت ،وه مي يكشف لني ن نقص معدل است دام ط زة احليس ب يف هذه اجلزائر والذي يعد
حتديي سيس ي ميم قدم التجيرة االلكرتون س ف ي
 ضعف مؤشر اشرتاكيت اهلي ف الثيبت لكت  011سيكن يف اجلزائر واهقدر ب ( ،)2 74والذي يبق ضع لي طداعذ مي ق رن بيهعدل العيهت الذي يقدر ب عف اهعدل احمل ت ،كمي ن معدل الدول األوروب س كثر بأربعس ضعيف من
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ا هعدل احمل ت ،وكذلك معدل دول األمريك تني الذي ه كثر بثالثس ضعيف من اهعدل احمل ت ،ممي ي بب فشال يف
عقيمس التجيرة االلكرتون س؛
 ضعف مؤشر النطيق العريض ل ي ف الثيبت لكت  011سيكن يف اجلزائر واهقدر ب ( ،)0 27والذي يبق ضع فطدا عذ مي ق رن بيهعدل العيهت الذي يقدر ب عف اهعدل احمل ت ،كمي ن معدل الدول األوروب س كثر خبم س ضعيف
من اهعدل احمل ت ،وكذلك معدل دول األمريك تني الذي ه كثر بثالثس ضعيف من اهعدل احمل ت ،نيه ك ن ضعف
طب ق التجيرة االلكرتون س
البن س التحت س ل شبكس الثيبتس وار ليع ك لس االستثميرات ف ي ،وه مي ينعكس س بي
 ضعف مؤشر النطيق العريض ل ي ف النقيل لكت  011سيكن يف اجلزائر واهقدر ب ( ،)40 20والذي يبقضع ف طدا عذ مي ق رن بيهعدل العيهت ومعدل الدول واألمريك تني وكذا معدل رابطس الدول اه تق س والدول األس يس،
طب ق التجيرة االلكرتون س
وه مي س نعكس س بي
التحديات االقتصادية :و شمت ميي ت:
حت مشكالت ال داد والدفت ن طريق اإلنرتنت وبطيقيت االئتمين و ربز
 االفتقير عل النظم اهصرف س القيدرةيف هذا ال يق م ألس است دام بطيقس الصرف اإللكرتون س وهت ال س س األول يف الب ت والشرا  ،ح ث جند خت في من
عيدار بطيقيت االئتمين بشكت يم
 ضعف اخلربات التجيريس واه ي دات اللن س لتح يت األ ميل التجيريس عل ميل علكرتون س يف اجلزائرالشركيت العيم س يف
 أثر حجم التجيرة االلكرتون س اجلزائريس بيلع امت اهيل س خييس الرس م وال رائب اليت لرضقطيع كن ل ط ي اهع مي س ل تجيرة االلكرتون س ،مبي يق ت من م يمهت ي ونشيط ي يف لع ت التجيرة االلكرتون س بيجلزائر
 حمدوديس حجم التجيرة االلكرتون س يف اجلزائر س ا بني الشركيت التجيريس نل ي ،و ب ن ي وبني م ردي ي احمل ني وحىت ب ن ي وبني اه ت كني حم ي
 قص ر س اق ر س اهيل لد م ومت يت مشرو يت التجيرة االلكرتون س ،ألن يف ظت غ يب رؤوس األم ال يصعباللرص لالنطالق يف مشرو يهتم التجيريس االلكرتون س
األفراد الذين لدي م األفكير واإلبدا يت من احلص ل
التحديات البشرية :و تمثت ف ميي ت:
 قص ر الك ادر الب شريس اهدربس واهؤه س يف جميل قن س اهع ميت و طب قيت التجيرة االلكرتون س ،ح ث ميثت العنصرري قن س اهع ميت خلدمس اقتصيد اجملتمت وبيلتييل ط ير التجيرة االلكرتون س و تط ب
البشري رك زة سيس س يف
التجيرة االلكرتون س األيدي العيم س اهدربس يف جميالت دة ،بيإلضيفس عل خمتصني يف صم م م اقت التجيرة االلكرتون س
وق ائم الكتيل طيت و من الشبكيت ونظم الدفت اإللكرتون س وغريهي
 ضعف الثقيفس التقن س وال ت اإللكرتوين بني فراد اجملتمت ،ح ث عب الثقيفس واهعرفس بيلتجيرة اإللكرتون س دورا هيمييف انتشيرهي و ط رهي ال س مي بني اهؤس يت التجيريس والقطي يت اإلنتيط س ويعد م ت ى ون س التع م يف ي ب د
وس س م مس يف نشر الثقيفس واالست دام االلكرتوين
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التحديات التشريعية والقانونية :ميكن عجييز التحدييت القين ن س يف ب ئس التعيمالت اإللكرتون س اجلزائريس وفق مراحت عمتيم
م س التجيريس اإللكرتون س كمي ي ت:
 يف اهرح س األول اليت بق م س التعيقد ،ظ ر قبيت وحتدييت برزهي م ألس ثقس اهشرتي و الزب ن من حق قسوط د اه قت وال عس و اخلدمس اهعروضس ،ومشرو س مي يقدم يف اه قت من ح ث م ك س م اده ذات الطب عس اهعن يس
اخل و رب اه اقت ال مه س و احملت ى غري
(مشك س اه ك س اللكريس) ،ومحييس اه ت ك من م يت االحت يل س ا
اهشروع ل منتجيت اهعروضس
 يف اهرح س الثين س اهتمث س يف عبرام العقد ح ث يتالق اإلجييب والقب ل يف العق د اإللكرتون س س ا يف اه قت ال يبو رب مراسال ت الربيد اإللكرتوين وهني ظ ر مشك تين :وهلي مدى وث ق كت طرف من يلس وش ص ووط د الطرف
اآلخر ،ي سالمس يلس اهتعيقد ،وهني ظ ر ضرورة وط د طرف حمييد يت س بني اهتعيقدين ويق م بعم س الت ثق والتأكد
من يلس وحق قس كت طرف وثين ي مدى حج س العقد االلكرتوين ومدى قب ل يف اإلثبيت ،ومن هني ظ رت فكرة
الت ق ت الرقمت ل حت حمت الت ق ت العيدي
 مي اهرح س الثيلثس واهتمث س يف عنليذ التزاميت اهتعيقدين من م ال عس و اخلدمس ،وال في بيلثمن ،فمن نيح س مال عس فتث ر مشك س التأخري او اإلخالل مب ايليت اال ليق ،ومن نيح س ال في بيلثمن فإن التحدي يظ ر يف وسيئت
الدفت التقن س مثت ال داد بيلبطيقيت اإلئتمين س و زويد ب ينيت البطيقس رب اهلي ف وهذه التحدييت ر ب مبشك س من
اهع ميت رب شبكس اإلنرتنت وي يف عل ذلك ،حتدييت خرى مثت محييس االنشطس التجيريس من طلت خمرتقت نظم
الك مب ر والشبكيت و مي يعرف جبرائم اإلنرتنت ،وكذلك حتدي االختصيص الق يئت يف فض النزا يت اليت حتدث
اه ت ى احمل ت و الدويل
بني األطراف اهتعيقدة س ا
التحديات االجتماعية والنفسية :تع ق األسبيب االطتمي س والنل س اهعرق س ل تجيرة االلكرتون س خبصيئص اجملتمت
اجلزائري ،والذي ال يزال ينتظره الكثري من األش ي حىت يتمكن من االن ميم عل جمتمت اهع ميت وامه ي ) :دميش،
،7101ص ص )720-729
اجلزائر اليت يعيين ف ي ح ايل  2 2م ن ش ص من م س احلرف ن تح ل ب لس عل
 األمية :من الصعباالقتصيد اهعريف و طبق س ب التجيرة رب اإلنرتنت نظرا لتنيقض األم س كثريا مت طب عس هذا الن ع من االقتصيد
والتجيرة واألمت يف اجلزائر ه من ال يعرف القرا ة والكتيبس بأي لغس وقد جتيوز ال ن العيشر ( )01من مره واستنيدا
عل ب ينيت اهركز ال طين لإلحصيئ يت ،قدرت ن بس اجلزائريني سنس  7112حب ايل  %77 9ورغم كت اجل د اهبذولس
من طرف الدولس بق ن بس لشت األم س يف وسيط اجلزائريني مق قس
 اللغة :من بني حتدييت التجيرة االلكرتون س يمت ال غس ،والذي يعترب من بني الق ييي احليمسس يف است دام شبكسالشبكيت لألغراض التجيريس ،ح ث معظم التعيمالت التجيريس االلكرتون س تم بيل غس االجن زيس ويعيين م ت دمت
شبكس االنرتنت وهذا مي س عرقت كثريا ط ر است دام
االنرتنت اجلزائريني من نقص يف احملت ى اهت فر بيل غس العرب س
االنرتنت
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 العائق النفسي :عن من بني مي يعرقت التح ل ال التجيرة االلكرتون س ،وجيع ي بديال غري واقع ي ،ه س ك اه ت كالعيمل اخليرطت وعبرام ن ع حديث من الصلقيت التجيريس اليت تعدى احلدود،
ونظرة اجملتمت اجلزائري عزا االنلتيح
فقد ف طئ اه ت ك ن اجلزائري ن هبذا الن ع احلديث من اهبيدالت والت ق رب وس علكرتوين ،ممي ادى عل دم
قب م فكرة التجيرة اإللكرتون س ومقيومت م هلي
التحديات التجارية :غ ب س اهؤس يت واهشرو يت اجلزائريس لدي ي ن ع من اجلم د و امت مرتس س هقيومس التغ ري،
ف ذه اهؤس يت مر بطس بأمنيط التجيرة التق ديس ،و لتقر لقيب س التح ل اجلذري عل مؤس يت علكرتون س عتمد
ال سيئ احلديثس البرام يلقيهتي وميكن ص هذه التحدييت التجيريس يف اآليت:

 عدم توفر الحوافز لدى المؤسسات لممارسة التجارة اإللكترونية :ويرطت ذلك عل دة سبيب من ب ن ي يع بسالتم يت
ال ي ل عل قي دة مت يت كبرية لبد مشيريت التجيرة اإللكرتون س ،فال تط ت غ ب س اهؤس يت احلص ل
اإلنرتنت
الكييف لتغط س نلقيت و كيل ف طني كن ل ط ي اإل الم واال صيل ،وعنشي منصس ل تجيرة اإللكرتون س
 ضعف المساعدات الالزمة للتحول إلى التجارة اإللكترونية :والذي تج مظيهره يف حمدوديس الد م احلك متاهشجت ل تجيرة اإللكرتون س ( ال طد شج عيت استثميريس كيف س ل اص يف جميل التجيرة اإللكرتون س) ،دم فر
مؤس يت ل سيطس ق م بدور نقت و ي ت الب يئت اهبي س علكرتون ي ،كذلك نقص يف احملت ى اهع مييت اه يند ألنشطس
اهؤس يت
 االنعكاسات السلبية لظاهرة العولمة على المؤسسات المحلية :اه تصس يف جميل اهع مي س واليت يبح يقتصراالست الك فق  ،نظرا اللت يم الشركيت متعددة اجلن يت لألس اق احمل س ،ف ت ق م بتزويد هذه األس اق
دورهي
مبنتجيت تال م وخص ي يهتي
 -ارتفاع تكاليف نقل الملكية الفكرية :ممي ي ف بي ثق س

في رة التقن س اهع مي س

 إحجام المستهلكين عن التسوق عبر اإلنترنت :ب بب دم وط د ف ارق يف األسعير بني التجيرة التق ديس والتجيرةاإللكرتون س ،ممي يؤدي اخنليض حجم األ ميل اإللكرتون س اه ط س ل م ت ك ،وبيلتييل تجنب الشركيت االستثمير
يف هذا الن ع من اهبيدالت التجيريس اإللكرتون س
 دم فر دد كبري من البي س واهشرتين الذي يعطت مشروع التجيرة اإللكرتون س األمه س اهنيسبس وجيع م زة نيف سيف ال ق و مرا مرحبي
 2.3حلول وسبل توسيع استخدام التجارة االلكترونية في الجزائر.
لق يم التجيرة االلكرتون س يف اجلزائر البد من عقيمس بن س حتت س ،وع بيع اسرتا ج س شيم س وهيدفس ل ي ل عل اهلدف
اهرط  ( ،يت مبيرك ،7100 ،ص )21ومن بني احل ل اهقرتحس لتبين التجيرة االلكرتون س و عظ م يئدات اهنظميت
نذكر ميي ت( :نقال ن يراع ،7109 ،ص ص )022-022
 توفير بنية معلوماتية متينة :من خالل بين نظم وشبكيت حديثس يف قطيع اال صيالت ال ك س والالس ك س كنظيمنشر االنرتنت و ق يس سعس النليذ عل ي
فري ا صيالت يف غييس ال ر س والكلي ة ،وكذا العمت
صيب قيدر
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ومتكني النليذ عل ي ألوست شرحيس يف اجملتمت وبأسعير نيف س والتعج ت بيإليالحيت واهشيريت الطم حس يف جميل
كن ل ط ي اإل الم واال صيل ،فتأط ت الرباما ال خيدم ال يسس التنم يس ل جزائر ل ن ض هبذا القطيع
 إصدار تشريعات وقواعد قانونية مالئمة :هلذه التجيرة لت فري احلمييس والثقس جلم ت اهتعيم ني ،األمر الذي س ي دق ت م يت النصب واالحت يل من خالل سن ق ا د ييرمس طرا اه يلليت و دم االلتزام بيلق انني والشروط
الالزمس
 تفعيل الشراكة مع المستثمرين األجانب :خييس الدول الرائدة يف جميل التجيرة االلكرتون س من طت بيدل اخلرباتو ك ين اإلطيرات يف جميل صم م الربجم يت والنظم ومحييس و من اه اقت من خت اللرتات التدريب س يف اخليرج ،صرنس
وحتديث وسيئت الدفت االلكرتون س من خالل ا تميد بطيقيت االئتمين والبطيقيت الذك س و ك ف اجملتمت اجلزائري
هذا الن ع من ال سيئت وا تبيره كإلزام س وضرورة حتم س من طت الن ض و ط ير القطيع اهصريف وح ب الدراسيت
فإن معيمالت الدفت االلكرتوين صت ربيح ي حىت  2م ير دوالر وكذا هت ئس منيخ األ ميل يف اجلزائر من طت ط ب
من االقتصيد اجلزائري فمنيخ األ ميل اجلزائري
و نش االستثميرات األطنب س اهبيشرة ممي س ف ينعكس س بي
احلييل غري م تقر وه حيتت اهرا ب األخرية يف قرير منتدى االقتصيد العيهت ( )044ل نس 7109
 نشر الوعي الثقافي والتكنولوجي بين أفراد المجتمع :من طت عزالس الغم ض ح ل التجيرة اإللكرتون س و شج تالشبيب الطم ح ل ض يف هذا اجمليل من خالل براما الد م والتشغ ت يف هذا اجمليل و كث ف احلمالت التح س
من خالل م تق يت وطن س جتمت اه ت كني واهؤس يت اللي س يف اه دان من طت شرح كت اخلط ات واه يئت اهتع قس
هبذه التجيرة وحىت كث ف اإل النيت لإل الن ن اللرص واهزايي اهتيحس اليت فرهي التجيرة اإللكرتون س
 زيادة االهتمام ودعم اإلسثمار في التنمية البشرية :من طرف احلك مس اجلزائريس من خالل أه ت العيمت والكلي ةالبشريس ،من خالل فتح ختصصيت يف جميل التقن س العيل س والتكن ل ط يت احلديثس ومن خالل عزيز ب ئس اإلبداع واإلبتكير
و عزيز ط د البحث الع مت
اهصداق س واالحرتاف س يف
 إسناد البرامج إلى المختصين :اال تميدال ي ل عل األهداف و م اهشيريت وعجنيزهي يف طيهلي احملددة

ري و نل ذ الرباما اخلط هلي من طت

 حماية المستهلك :نظرا لك ن كيفس عيمالت التجيرة اإللكرتون س تم يف ف ي افرتاضت بيست دام وسيئت علكرتون س،فإن اه ت ك يك ن رضس لعم يت ال رقس والغش واالحت يل والقرينس ،ولذلك فإن حتق ق قب ل ا تميد التجيرة
اإللكرتون س لدى اه ت ك يعتمد بني الثقس يف هذا الن ع من اهبيدالت وعن بني هذه الثقس ي تد ت اختيذ جمم س
من اإلطرا ات من ب ن ي عجييد ق ا د واضحس لتحديد الب ينيت اليت ي د اه ت ك الذي يريد الدخ ل عل ال ق
العيه س الخت ير مي يرغب يف احلص ل من خدميت و ب يئت ،فق س اهع ميت اخلييس بيهنتجيت واخلدميت اهت فرة
اإلنرتنت و دم يدق ي جير اه ت ك ل ق ع ضح س غش واحت يل ألن ال يتمكن من فحص هذه الب ي س
(دميش ،7101 ،ص ص)722-722
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 تطوير نظام الدفع اإللكتروني :عن من بني اهتط بيت الرئ س لنم التجيرة اإللكرتون س اجلزائريس وانتشير طب قيهتي،ه ضرورة استبدال النظيم التق دي ل دفت وال داد بنظيم علكرتوين يتميش مت التط رات التكن ل ط س احلديثس ،فال بد
الدولس اجلزائريس ن يرع بتش ص األوضيع الراهنس وحتديد احت يطيت هذا النظيم اإللكرتوين احلديث ،وبي
ق م بتنل ذ برنيما و خطس شيم س لعصرنس و ط ير األسيل ب األسيس س الشيئعس االستعميل لت ديد اهدف يت،
اجلزائر ن ت اهدف يت االلكرتون س و ست
غرار البطيقيت االئتمين س والذك س والنق د اإللكرتون س ،كمي عني
قي دة اهتعيم ني بيل سيئت االلكرتون س س ا كين ا جتير و م ت كني ،وذلك من خالل نشر ال ت والثقس بأمين هذه
س ب الدفت االلكرتوين بدال من الدفت النقدي ،و فري
ال سيئت ،ووضت حتل زات من شأهني دفت التجير لال تميد
دد كبري من نقيط الدفت والت يس ونشرهي رب كيفس رطي الرتاب ال طين
 تخفيض الضرائب :البد من ن ع احلك مس عل ختل ض سعير منتجيت كن ل ط ي اإل الم واال صيل وخدميتالنليذ عل ي من خالل خ يصس قطيع اال صيالت وفتح بيب ل منيف س ،ومنح ع لي ات ضريب س ل شركيت العيم س يف
منتجيت كن ل ط ي اإل الم
جميل كن ل ط ي اهع ميت واال صيالت والتجيرة اإللكرتون س وختل ض الرس م اجلمرك س
واال صيل اه ت ردة ل تيح هعظم فئيت اجملتمت احلص ل ي خص يي مت زييدة الت ط حن استرياد هذه اهنتجيت بدل
صديرهي
 .4تحليل النتائج:
من خالل رض حتدييت التجيرة االلكرتون س يف اجلزائر وسبت م اط ت ي ي ني عل النقيط التيل س:
شبكيت اال صيل ال ك س والالس ك س اهتم زة بيل ر س والكلي ة وبأسعير نيف س
 انعدام البىن اهع مي س اهبن س دم وط د شريعيت وق انني مالئمس فر احلمييس والثقس ل متعيم ني نقص الشراكس مت اه تثمرين األطينب لتبيدل اخلربات و ك ين اإلطيرات يف جميل النظم االلكرتون س نقص ال ت ونشر ثقيفس التعيمت االلكرتوين بني فراد اجملتمت ق س االهتميم بيالستثمير يف التنم س البشريس لتأه ت اه ارد البشريس دم االهتميم حبمييس اه ت ك من ال رقس والغش والقرينس نقص االهتميم بتط ير نظيم الدفت االلكرتوين متيش ي مت التط رات التكن ل ط س احلديثس ضرورة ختل ض ال رائب منتجيت كن ل ط ي اإل الم واال صيل اه ت ردة من خالل خ يصس قطيع اال صيالتوفتح اهنيف س

001

)Journal of International Economy and Globalization(JIEG

مجلة االقتصاد الدولي والعولمة :المجلد ( ،)22العدد (،2202 ،)04ص008-021 :

ISSN: 2602-7860

 .5الخالصة:

.1.5النتائج :نذكر مه ي ف مي ي ت:

 سج ت اجلزائر ضعلي واضحي يف طب ق اهؤشرات غري اهبيشرة ل تجيرة االلكرتون س ،واهتع قس سيسي بيلبن س التقن سلال صيالت واهع ميت يف طت د يئم اقتصيد اهعرفس ،ممي يعكس وط د اختالالت ه ك س م قس عرقت االندميج اللع ت
ل جزائر يف اقتصيد اهعرفس العيهت
 يع د سبب دين ن بس است دام التجيرة االلكرتون س عل دة حتدييت كت ف البن س التحت س التكن ل ط س ،غ يبالب ئس اهصرف س والنقديس اهنيسبس ل عم يت والت ييت النيمجس ن التعيمالت االلكرتون س
.2.5االقتراحات :انطالقي من النتيئا اهت يت عل ي ،ومن طت ذل ت حتدييت التجيرة االلكرتون س يف اجلزائر ،فإنني
نقرتح ميي ت:
 حت ري ب ئس منيسبس تميش مت طب عت ي االلكرتون س ،ولن يتحقق ذلك عال بعد وضت بىن حتت س لال صيالت واهع ميت،وسن شريعيت قين ن س وميل س قنن من خالهلي التجيرة االلكرتون س وحتم ي
رض ال اقت يف آطيل احملددة
ري اإلمكين يت الالزمس و فري سبت ريت جت د اهشروع
 شج ت مميرسس هذه التجيرة من خالل سن شريعيت مغريس هلي ت من ع لي ات و ختل يت ضريب س للرتة زمن سحمدودة
 كث ف الدورات التك ين س والتدريب س بكت ن ا ي لزييدة كلي ة م ت دمت كن ل ط ي اهع ميت واال صيل واليتش د ط رات سريعس ،ي التن ق بني اجلينب البشري والتكن ل طت ل مين حتق ق هداف التجيرة اإللكرتون س
 فري عرادة حق ق س وق يس لدى اجلزائر لتط ير هذه التجيرة وهذه اإلرادة ال ميكن ن عط ني الثمير اهرط ة مي مل كنمد مس بيلعمت اجليد
.3.5أفاق البحث مستقبلية :نقرتح الدراسيت التيل س:
 دور الت يق االلكرتوين يف لع ت التجيرة االلكرتون س اجلرائم االلكرتون س يف ظت است دام وسيئت الدفت اإللكرتوين األل يت الت يق س والرقيب س حلمييس اه ت ك اإللكرتوين -التجيرة االلكرتون س وسبت محييس اه ت ك االلكرتوين
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 )0يت مبيرك ،سيم س ( " )7100التجارة االلكترونية بالجزائر في ظل تطور استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال ".جم س
م االقتصيد والت ري والتجيرة ،طيمعس اجلزائر ،9اجلزائر ،العدد  ،99ص 21

مت فر

اه قت االلكرتوين بتيريخ

(https://www.asjp.cerist.dz/en/article/23670:)7102/00/77

 )2بيظس ،حممد حممد س مين (" )7102التجارة االلكترونية :نظرة عربية للواقع واألفاق" .جم س العرب س الدول س ل مع مي س،
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/https://repository.nauss.edu.sa/bitstream/handle/123456789/65231

 )3طع جت ،نب س (" )7102التجارة االلكترونية في العالم العربي وأهم المعوقات التي تحد من تطويرها ".جم س فيق
االدارة واالقتصيد ،طيمعس م س ،اجلزائر ،)17(17 ،ص 720مت فر

م

اه قت االلكرتوين بتيريخ (:)7102/01/72

http://dspace.univ-msila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/14039

 )4مجيين ،م ع د (" )7112أثر التجارة االلكترونية على إنتاجية وتنافسية المؤسسة ،".مذكرة ميط تري ،ك س الع م االقتصيديس
اه قت االلكرتوين بتيريخ (:)7102/00/01

والتجيريس و م الت ري ،طيمعس احليج خل ر بي نس ،ص  22مت فر

-------http://theses.univ-batna.dz/index.php/theses-en-ligne/doc_details/2905

 )5دميش ،مس س (" )7101التجارة اإللكترونية حتميتها وواقعها في الجزائر ،".رسيلس ميط تري ،ك س الع م االقتصيديس والتجيريس
و م الت ري ،طيمعس منت ري ق نط نس ،ص ص  720 -729مت فر

اه قت االلكرتوين بتيريخ (:)7102/00/77

https://bu.umc.edu.dz/theses/economie/ADIM3592.pdf

 )6يراع ،كرميس (" )7109واقع وأفاق التجارة االلكترونية في الجزائر ،".رسيلس ميط تري ،ك س الع م االقتصيديس والتجيريس و م
الت ري ،طيمعس وهران ،ص ص  022-022مت فر

اه قت االلكرتوين بتيريخ (:)7102/00/74

http://www.univ-oran2.dz/index.php/fr/2017-02-02-10-56-55/1055-2017-06-07-11-12-18

 )7طرشت ،حممد ،نب ت ب ف ح ( " )7102التجارة االلكترونية في الدول العربية بين الواقع والمأمول ".جم س اقتصيدييت مشيل

اه قت االلكرتوين بتيريخ (:)7102/00/04

عفريق ي ،طيمعس ح بس بن ب ت ،اجلزائر ،)02(04 ،ص  41-92مت فر
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/64816

)8

يين ،يمر ،ب بكر ساليل ( " )7104دور التجارة االلكترونية في التنمية المستدامة ".جم س ك س بغداد ل ع م االقتصيديس

ل جيمعس،

العراق،

ص712

اه قت

مت فر

االلكرتوين

بتيريخ

(:)7102/00/01

https://www.iasj.net/iasj?func=article&aId=88598

 )2العبديل ،يبد بن يبد ( " )7112التجارة اإللكترونية في الدول اإلسالمية (الواقع-التحديات-األمال) ،".مداخ س ضمن
فعيل يت اه تق الدويل ح ل االقتصيد االسالمت ،طيمعس م القرى مكس اهكرمس ،ال ع ديس ،ص 10مت فر
(https://iefpedia.com/arab/?p=435 :)7102/01/72

اه قت االلكرتوين بتيريخ

 )11الع ضت ،محد بد اهلل (" )7101العوامل المؤثرة في التسويق والتجارة االلكترونية ".جم س االقتصيد واجملتمت ،طيمعس
ق ن طنس  ،17اجلزائر ،العدد ،06ص 021

مت فر

اه قت االلكرتوين بتيريخ:7102/01/70 :

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/2746

 )00غزيت ،حممد م ل د (" )7112معوقات تطبيق التجارة اإللكترونية في الجزائر وسبل معالجتها ،".طروحس دكت راه ،ك س الع م
االقتصيديس والتجيريس و م الت ري ،طيمعس يب بكر ب قييد م ين ،ص  970مت فر

اه قت االلكرتوين بتيريخ

(http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/759 :)7102/00/71
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 )12ف ت ،فيرس ،محزة ض يلت ( " )7100األبعاد القانونية والضريبية للتجارة اإللكترونية في ظل وسائل الدفع المعتمدة".
جم س االقتصيد اجلديد ،طيمعس مخ س م ينس ،اجلزائر 72-72 ،)19(10،مت فر

اه قت االلكرتوين بتيريخ (:)7102/00/14

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/56346

 )13م م ،عبراه م (" )7102واقع وتحديات التجارة االلكترونية في الجزائر ".جم س احلق ق والع م اإلن ين س ،طيمعس زيين
يش ر اجل لس ،اجلزائر 71-02 ،)94( 02 ،مت فر

اه قت االلكرتوين بتيريخ (http://dspace.univ-:)7102/00/71

msila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/4194

 )14مشيت ،ميل "التجارة اإللكترونية في الجزائر ".جم س البح ث والدراسيت القين ن س وال يس س ،طيمعس الب دة ،(09)7 ،ص
 740مت فر

اه قت االلكرتوين بتيريخ (https://www.asjp.cerist.dz/en/article/51413 :)7102/01/72
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مجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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&
Globalization

إمكانية تجسيد برنامج التعليم عن بعد في كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
بجامعة الجلفة من وجهة نظر األساتذة
The possibility of embodying the distance education program in the Faculty of
Economic, Commercial and Management Sciences at the University of Djelfa
from the perspective of professors

د.بن أحمد لخضر ،جامعة زيان عاشور ،الجلفة ،الجزائر.
د.صبرينة حمياني  ،جامعة زيان عاشور ،الجلفة ،الجزائر.
أ.فطيمة هواري ،جامعة زيان عاشور ،الجلفة ،الجزائر.
تاريخ اإلرسال2019/05/50 :

تاريخ القبول2019/00/50:

تاريخ النشر1502/01/50:

الملخص
هتدف هذه الدراسة إىل التعرف على إمكانية جتسيد برنامج التعليم عن بعد يف كلية العلوم االقتصادية
والتجارية وعلوم التسيري جبامعة اجللفة من وجهة نظر األساتذة ،ولغرض الدراسة مت تصميم استبانة ومت توزيعها
على عينة عشوائية متثل ( )% 62.22حيث كانت نسبة االستجابة ) (% 60وباستخدام برنامج ()spss
مت قياس إمكانية جتسيد برنامج التعليم عن بعد يف كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري جبامعة اجللفة
وذلك باستخدام جمموعة من األدوات اإلحصائية كاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والنسب والتكرارات
وكذلك معامل االرتباط.وتوصلت الدراسة إىل أن مستوى احملاضرات املرئية واملعيقات البشرية واملعرفة لقبلية
الستخدام وسائل التعلم عن بعد لألستاذ والطالب اجلامعي بالكلية كان متوسط ،أما مستوى األرضية الرقمية
للتعليم عن بعد بالكلية واملعيقات الربجمية واملادية واملعيقات التنظيمية واإلدارية كان مرتفع.
Keywords
Abstract
Distance
;Learning
Faculty of
Economic
;Sciences
Djelfa.

الكلمات المفتاحية
التعليم عن بعد؛
كلية العلوم
االقتصادية؛
اجللفة.

The purpose of this study was to design a questionnaire that was distributed to a
random sample (26.66%). The response rate was (60%), The spss program was
measured by the use of a set of statistical tools such as arithmetical averages, standard
deviations, ratios, frequencies, and correlation coefficient
The study found that the level of visual lectures, human impediments and tribal
knowledge to use the distance learning methods for the professor and the university
student in the college was average. The level of the digital floor for distance education
in college, the obstacles to the program and the physical and organizational and
administrative obstacles was high.
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بجامعة الجلفة من وجهة نظر األساتذة

ص012 -002 :

 .1مقدمة:

مما يالحظ يف جمال التعليم العايل بروز ما مسي بروح املنافسة لتقلد مراتب متقدمة يف ترتيب اجلامعات من حيث جودة

التعليم وما انعكس عليه من حماوالت دمج لكل ما هو جديد يف فعاليات وأعمال اجلامعات لتحقيق هذه اجلودة.
إن ما تسعى إليه اجلامعات يف الوقت احلايل هو تعزيز مفهوم حرية التعلم وتذليل التعقيدات اليت تشوب العملية التعليمية
وإتاحة خيارات متعددة أمام املتعلم ،ويأيت دور تكنولوجيا املعلومات واالتصال هنا لتحقيق هذا املطلب عن طريق إظهار
األنظمة احلديثة للتعلم تعتمد بالدرجة األوىل على ميزات اإلنرتنت واليت يعد التعليم عن بعد أمهها.
إن االهتمام املتزايد بالتعليم عن بعد لتوسيع نطاق عمل اجلامعات وتقليل تكاليف سريورة العملية التعليمية جعل منه
مؤشراً مهم جدا لتميز وجودة خدمات اجلامعات ،وهذا ما دفعنا إىل استقصاء تطبيق فعاليات التعليم عن بعد يف جامعة
اجللفة ومدى جاهزية اهليئة التدريسية واإلدارة لتبىن هذا املفهوم.
 1.1إشكالية البحث:

هل توجد إمكانية لتجسيد برنامج التعليم عن بعد يف كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري جبامعة اجللفة من
وجهة نظر األساتذة ؟
ومن هذه اإلشكالية ميكن أن نطرح األسئلة الفرعية التالية وهي:
ما هو مستوى املعرفة القبلية الستخدام وسائل التعلم عن بعد لألستاذ والطالب اجلامعي بالكلية.ما هو مستوى األرضية الرقمية للتعليم عن بعد بالكلية.ما هو مستوى احملاضرات املرئية بالكلية.ما هو مستوى املعيقات البشرية بالكلية.ما هو مستوى املعيقات الربجمية واملادية بالكلية.ما هو مستوى املعيقات التنظيمية واإلدارية بالكلية. هل توجد فروق ذات داللة إحصائية آلراء األساتذة املستجوبني اجتاه متغري الدراسة (إمكانية جتسيد برنامج التعليم عنبعد) تعزى للعوامل الشخصية والوظيفية (النوع االجتماعي ،العمر ،سنوات اخلربة ،الشهادة املتحصل عليها).
 6.1فرضيات البحث:

 مستوى املعرفة القبلية الستخدام وسائل التعلم عن بعد لألستاذ والطالب اجلامعي بالكلية ال يرقى للمستوى املطلوب.

 مستوى األرضية الرقمية للتعليم عن بعد بالكلية ال يرقى للمستوى املطلوب.
 مستوى احملاضرات املرئية بالكلية ال يرقى للمستوى املطلوب.
 مستوى املعيقات البشرية بالكلية ال يرقى للمستوى املطلوب.
 مستوى املعيقات الربجمية واملادية بالكلية ال يرقى للمستوى املطلوب.
 مستوى املعيقات التنظيمية واإلدارية بالكلية ال يرقى للمستوى املطلوب.
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 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية آلراء األساتذة املستجوبني اجتاه متغري الدراسة (إمكانية جتسيد برنامج التعليم
عن بعد) تعزى للعوامل الشخصية والوظيفية (النوع االجتماعي ،العمر ،سنوات اخلربة ،الشهادة املتحصل عليها).
 1.1أهداف البحث :يهدف البحث إىل حتقيق ما يلي:
 -تقدمي بعض املفاهيم فيما خيص التعليم عن بعد.

 التعرف على مستوى تطبيق برنامج التعليم عن بعد بالكلية حمل الدراسة. حماولة إعطاء بعض التوصيات للمؤسسة حمل الدراسة. 1.1المنهج المستخدم:
لإلجابة على إشكالية البحث وتساؤالته وحماولة إثبات صحة الفرضيات املتبناة من عدمها سنعتمد أساسا على املنهج
الوصفي التحليلي.
 .6اإلطار النظري:
 .1.6مفهوم التعلم عن بعد:

تتعدد مسميات التعليم عن بعد فنجـد له مسميات عدة من بينها التعلم عن بعد ( ،)Learning Distanceويسمى يف
أحيان أخرى التدريس عن بعد ( )Teaching Distanceوتارة ثالثة الرتبيـة عـن بعـد ( .)Education Distanceوقد تعددت
كتابات املتخصصني بالنسبة ملصطلح التعلم عن بعد أو التعليم عن بعد والرتبية عن بعد ،حيث هناك اتفاق على أن
املصطلحات السابقة تؤدي الغرض فيما يتعلق بأن هناك مسافة بني املعلم واملتعلم ،فيستخدم مصطلح الرتبية عـن بعـد
( )Education Distanceللتعبري عن عملية التدريس .والـتعلم التـي تتضـمن نقـل واكتساب املعارف واملهارات عرب وسائط
متعددة واليت تستخدم نظـراً للبعـد بـني املعلم واملتعلم.
أما عند مصطلح التدريس عن بعد أو التعليم على البعد ( )Teaching Distanceفهما يشريان إىل أن املعلم يدرس عن
بعد ،ولكن فـي حالـة وصـف عملية التعلم من قبل املتعلم  -املستفيد -أي وصف استقباله للمادة املتعلمـة يصـبح املصطلح
املستخدم هو مصطلح التعلم عن بعـد (  )Distance Learningلـذلك تتفـق معظـم الدراسات والبحوث على أن التعلم عن
بعد والتعليم عن بعد يستخدمان بالتبادل وليس مثة فرق كبري بينهما ،ألن
كليهما يؤديان الغرض.
)9102 ،http://search.shamaa.org/PDF/Books/Ua/2016_salahk_110827_001-355_authsub.pdf( .
والتعليم عن بعد مثله مثل أي مصطلح يف العلوم االنسانية واالجتماعية قد القى اختالف يف حتديد معامله ،هذا االختالف
يرجع يف الغالب إىل ثالث أسباب رئيسية هي:
 اختالف وجهات نظر الباحثتني. اختالف جمال ختصصهم فهم ينظرون هلذا املفهوم بعني التخصص. التطورات اليت شهدها جمال التعلم عن بعد أدت إىل إعادة صياغة تعريفه ،ليشمل هذا التعريف هذه االضافاتاجلديدة.
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من بني تعريفات التعليم عن بعد جند تعريف هوملربج ( )Holmbergالذي اقرتحه يف عام ( )0211والذي يعد من أشهر
التعريفات وأبسطها وأكثرها تداوالً يف دوريات التعليم عن بعد ،وهو يعرف التعليم عن بعد كالتايل« :مصطلح يشمل كافة

أساليب الدراسة وكل املراحل التعليمية اليت ال تتمتع باإلشراف املباشر واملستمر من قبل معلمني حيضرون مع طالهبم داخل
قاعات الدراسة التقليدية ولكن ختضع عملية التعليم للتخطيط والتنظيم والتوجيه من قبل مؤسسة تعليمية ومعلمني».
(الشرهان ،1502 ،صفحة .)21
وقد تبىن وطور رمبل ( )Rumbleهذا املفهوم الحقاً حيث يرى أن التعليم عن بعد نظام تعليمي يتم فيه:
 الفصل بني املتعلم واملعلم مكانياً وزمانياً. إعداد املواد التعليمية بشكل ييسر عملية التعلم عن بعد.وطبقاً هلذا التعريف فإن املواد التعليمية املختلفة حتتل أمهية خاصة يف برامج التعليم عن بعد كما جيب أن تصمم

بشكل يساعد علي حتقيق تعليم فعال عن بعد( .شرقي)1505 ،
ومع التطور املتالحق يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت طور مور وكريزيل (. )Moore and Kearsley
يف عام ( ) 0221تعريف جديد للتعليم عن بعد يستفيد من دور هذه التكنولوجيا يف تطوير نظم التعليم عن بعد ،حيث
يريان أن التعليم عن بعد هو« :نظام حيدث فيه املتعلم عادة يف مكان آخر غري املكان الذي يتم فيه التدريس والذي يستلزم
بالتايل أساليب خاصة يف التصميم الرتبوي وأساليب االتصال بالوسائل اإللكرتونية والتقنيات األخرى ،وكذلك الرتتيبات
التنظيمية واإلدارية اخلاصة»(Power, 2005). .
من خالل التعريفات السابقة يتضح لنا أن مفهوم التعليم عن بعد يقتضي بالضرورة وجود عنصرين حمددان ومها:
الفصل املكاين بني املدرس واملتمدرس وكذا استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال للربط بينهما ،والتعليم عن بعد يف
دراستنا هذه يقصد به بالضبط استخدام البيئة االفرتاضية وتكنولوجيا املعلومات واالتصال كوسيلة فعالة للتقليل التواجد
املكاين لألستاذ اجلامعي أو الطالب يف مكان التدريس وتعزيز التوصل العلمي فيما بينهم خارج األوقات الرمسية للتعليم وهذا
من خالل االعتماد على :األرضيات اإللكرتونية للمؤسسات اجلامعية وتعزيز تطبيق احملاضرات الفيديوية وخيارات معززة هلا.
 .6.6تطور أجيال التعليم عن بعد( :الشرهان ،1502 ،صفحة )01

لقد مر التعليم عن بعد منذ ظهوره بعدة مراحل أو أجيال ،حىت تبلور بصورته احلالية وميكن تقسيم هذه املراحل إىل أربعة
أجيال ،حيث متيز اجليل األول باعتماده على املراسلة وعدم وجود التفاعلية بني املتعلم واملعلم ،حيث كانت املادة املطبوعة
ترسل للدارسني عن طريق الربيد التقليدي ،ونود اإلشارة هنا إىل أن هذه ملرحلة قد أسست بدايات التعليم عن بعد إال أاها
مل تبلوره مبفهومه احلايل ،ومنط التعلم الذي يعرف به اليوم ،أما اجليل الثاين ،فقد متيز بثراء املادة التعليمية ،تعدد مصادر التعلم
من املواد املطبوعة إىل اإلرسال اإلذاعي والتلفزيون التعليمي واستخدام الوسائط املتعددة والتعليم باستخدام احلاسوب واألقراص
املمغنطة ،كما ظهر يف هذا اجليل بدايات التفاعل بني عضو هيئة التدريس (املعلم) واملتعلم ،أما اجليل الثالث من التعلم
املفتوح ،فقد متيز باستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومصادر الثورة املعرفية ،كما متيز بوجود نوع من التفاعلية بني
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املعلم واملتعلم ،عن طريق أدوات األنرتنت وأنظمة إدارة التعلم وتبىن اجليل الثالث من التعليم عن بعد النظريات الرتبوية لتقدمي
منوذج تعليمي مسا ٍو للتعليم اجلامعي التقليدي ،أما اجليل الرابع ،فقد تبىن التعليم التفاعلي املرن واستخدام األدوات األكثر
تفاعلية ،مثل مؤمترات الفيديو على اإلنرتنت ،أنظمة احملاكاة ،وأنظمة إدارة التعلم املتقدمة وكذلك استخدام قواعد املعرفة كما
يضم هذا اجليل بدايات استخدام احملاكات والفصول االفرتاضية والتواصل بني املعلمني (ويطلق عليهم يف التعلم عن بعد
مشرفني) واملتعلمني عن طرق أنظمة التعلم والشبكات االجتماعية).
ومم الشك فيه أننا نعيش إرصاهات اجليل اخلامس ،والذي سينتقل بالتعليم املفتوح إىل التعليم التفاعلي الكامل ،من خالل
استخدام التوصل الثالثي األبعاد والواقع االفرتاضي ،واستخدام الشبكات االجتماعية كجزء رئيسي مما يسمى " أنظمة التعلم
االجتماعي" وكذلك التعليم اجلوال ،ونستطيع أن نقيس فاعلية هذه االجيال املتالحقة من التعليم عن بعد إذا ما قمنا
بإسقاطها على مقياس جيورا للتفاعلية ،ومن ذلك نستطيع االستنتاج بأننا على أعتاب اجليل اخلامس من التعليم عن بعد.
الشكل ( :)11مقياس جيورا للتفاعلية.

المصدر :صالح الدين الشرهان" ،التعليم المفتوح والتعليم عن بعد في الوطن العربي :نحو التطوير واإلبداع" ،ورقة حبثية مقدمة إىل
املؤمتر الرابع عشر للوزراء املسؤولني عن التعليم العايل والبحث العلمي يف الوطن العريب ،جانفي  ،1502ص.51 :

إن مبدأ التعليم عن بعد قائم عن التباعد اجلغرايف بني املدرس واملتمدرس واستغالل تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف
التغلب عن احلاجز املكاين هذا فتح بابا جديدا لدعم التعليم النظامي كذلك ،حيث يستطيع املتمدرس أن يعزز دروسه
النظامية واليت يتلقاها يف اجلامعة حبضوره الشخصي بالتواصل مع مدرسه عن طريق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عن
طريق األرضيات الرقمية التابعة للجامعة أو ع ن طريق احملاضرات الفيدوية ،وهذا هو املفهوم الشائع للتعليم عن بعد بالنسبة
جلامعة اجللفة واليت سنتحدث عنها يف العرض الالحق.
 6.1وسائل التعليم عن بعد:

لقد رافق عملية انتشار التعليم عن بعد تطور تكنولوجيا االتصاالت واألقمار الصناعية والقنوات الفضائية وشبكات
املعلومات احمللية والعاملية ،وأصبح املتعلم ينفذ من خالل هذه الشبكات كيفما يشاء وخيتار لتعلمه ،وأصبح التعليم يتم بصورة
تزامنيه وغري تزامنيه من خالل هذه التكنولوجيات ،ولقد عززت الوسائط املتعددة العملية التعليمية اليت وسعت قاعدة التفاعل
اليت تستند إليها عملية التعليم عن بعد ومن أهم األساليب والتقنيات جند( :بلبكاي.)1500 ،
)(JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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 الكمبيوتر :حيث يستخدم كوسيلة تعليمية ملساعدة املعلم واملتعلم ،وله عدة أمناط أو طرق برجميات الستخدام الكمبيوتريف التعليم النظامي أو االلكرتوين:

 برجميات التدريب واملمارسة .
 برجميات التعليم اخلاص .
 برجميات احملاكاة.
 برجميات احلوار.
 برجميات حل املشكالت.
 برجميات االستقصاء.
 برجميات الوسائط املتعددة.
 برجميات معاجلة الكالم.
 برجميات الوسائط الفائقة.
 اإلنترنت :حيث تقدم جلميع مشرتكيها خدمات يف مجيع امليادين احلياة بشكل عام ويف العملية التعليمية والتعليماإللكرتوين بشكل خاص ومنها:
 خدمة الربيد االلكرتوين.
 بروتوكول نقل املعلومات.
 خدمة الشبكة العنكبوتية العاملية.
 خدمة االتصال حباسب آخر.
 خدمة املخاطبة.
 خدمة التحاور.





خدمة القوائم الربيدية.
خدمة األصبع للتقصي.
خدمة البحث باستخدام األنظمة.
خدمة املكاملات اهلاتفية عرب األنرتنت.

 خدمة البث اإلذاعي عرب األنرتنت.
 خدمة فهارس الصفحات البيضاء.
 خدمة النسخ اآليل.
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 الكتاب االلكتروني  :هو أسلوب جديد لعرض املعلومات مبا تتضمنه من صور وحركة ومؤمترات صوتية ولقطاتفيلمية على هيئة كتاب متكامل يتم نسخه على األقراص املدجمة ،ويتم تصفحه عرب جهاز احلاسوب اآليل وميكن البحث
فيه عن أي موضوع بسهولة.
 الكتاب المرئي :ك تاب حيتوي على مئات من الصفحات ويقدم للقارئ املعلومات يف صورة مرئية ومسموعةومقروءة ،سهل التعديل والتطوير من قبل املستخدم ،ميكن أن يقرأه أو يشاهده كم من الناس يف نفس الوقت من مجيع
أحناء العامل.
 مؤتمر الفيديو  :اتصال مسموع مرئي بني عدة أشخاص يتواجدون يف أماكن جغرافية متباعدة يتم فيها مناقشةوتبادل األفكار واخلربات وعناصر املعلومات يف جو تفاعلي يهدف إىل حتقيق التعاون والتفاهم املشرتك.
 -برامج األقمار الصناعية  :تتميز هذه التقنية بسرعة نقل الربامج واألحداث إىل مجيع بقاع األرض إضافة إىل

إمكانية نقل الرسائل املكتوبة واملنطوقة ،ويستفاد منها يف التعليم االلكرتوين.

 النصوص والصور البيانية عن بعد :تستخدم هذه التقنية إلرسال معلومات رقمية رمزية كجزء من إشارة التلفاز يتمعرضها على املستقبل ويكون على شكل نص أو خمطط بياين بعد القيام بفك رموزه.
 المؤتمرات المسموعة :تتمثل هذه التقنية يف استخدام هاتف عادي يتصل بعدة خطوط هاتفية تعمل على توصيلاحملاضر عن بعد بعدد من الدارسني بأماكن خمتلفة وبعيدة عن قاعة الدرس وتتميز بالتفاعل فيما بينهم.
 -الفيديو التفاعلي  :هي دمج احلاسوب والفيديو ومشلت عملية الدمج شريط الفيديو نفسه الذي لعب دورا فاعال

حيث أشارت الدراسات أن التفاعل بني املتعلم والربنامج التعليمي حيسن من أداء املتعلم ويساعد على احتفاظه باملعلومة
ملدة أطول.
 -الحرم الجامعي االفتراضي :عبارة عن موقع على األنرتنت يستطيع الدارس الدخول إليه والتجول بني الكليات

االفرتاضية واألقسام ولوحات االتصال عن طريق االتصال باألنرتنت دون الذهاب الفعلي للمؤسسة موقع الدراسة.

 الفصل االفتراضي  :جمموعة من األنشطة اليت تشبه أنشطة الفصل التقليدي يقوم هبا معلم وطالب ،تفصل بينهممعا يف نفس الوقت بغض النظر عن مكان تواجدهم حيث يتفاعل الطالب واملعلم مع
حواجز مكانية لكنهم يعملون ً
بعضهم عن طريق احلوار عرب األنرتنت ،ويقومون بطباعة رسائل يستطيع كل من اتصل بالشبكة رؤيتها.

 1.1معوقات التعليم اإللكتروني:

بالرغم من أمهية هذا النوع من التعليم ومزاياه املتعددة ،إال أنه يواجه معوقات وحتديات قد حتول بينه وبني األهداف
اليت وضعت من أجله ،وتتباين هذه املعيقات وتتعدد يف شكل (معيقات بشرية ،معيقات برجمية ومادية ،ومعيقات إدارية)،
من مظاهرها( :املزين ،1501 ،صفحة )11
 قلة الوعي هبذا النوع من التعليم يف اجملتمع وبالتايل النظر إليه بسلبية حتد من أهدافه ومزاياه.)(JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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 عدم توفر القناعة الكافية لدى املعلم واملتعلم ،وعجز اإلمكانيات املادية ،والنقص الكبري اليت تعاين منه املؤسساتالتعليمية فيما يتعلق بالتقنيات الرئيسية له.
 عدم وضوح أنظمة هذا التعليم وأساليبه ،وقلة توافر اخلرباء يف إدارة التعليم اإللكرتوين ،وعدم توفر اخلصوصية والسريةحيث يتم اخرتاق احملتوى واالمتحانات.
 معيقات تتعلق بعدم توافر القيادة الفعالة وعدم توافر التدريب املناسب معها. عدم توافر املعدات واألدوات الالزمة ،والدعم الفين ملثل هذا اللون من التعليم.ويتبني مما سبق أن معوقات التعليم عن بعد متباينة حسب ظروف كل جامعة وإمكاناهتا املادية حيث؛ املختربات
وتوافر شبكة اإلنرتنت ،وكذلك إمكاناهتا البشرية املعدة للتعامل مع التعليم اإللكرتوين ،واخلدمات اللوجيستية ،ومبا يتوافر فيها
من طاقة تدريبية ،واحلوافز املادية ،واملعنوية ،والقدرة على الصيانة لتدارك األخطاء وتوجه اجلامعة يف تبين فلسفة التعليم عن
بعد من البداية.
 1.1المشروع الوطني للتعليم عن بعد:

اجلزائر ويف إطار سعيها لتحسن جودة التعليم العايل والبحث العلمي وضعت برامج لتحقيق هذا املطلب واليت من بينها
دمج استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف أنظمة عمل جامعاهتا وما ترتب عنه من اعتماد صيغ التعليم عن بعد،

واعتماد التعليم عن بعد يف اجلامعة اجلزائرية جاء وفق مراحل منهجية يلخصها الشكل التايل:

الشكل ( :)16مشروع لتعليم عن بعد في الجزائر
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المصدر :نصر الدين حسن أمحد مجعة" ،المكتبات الرقمية ونظمها ودورها في تنمية وتطوير الخدمات الرقمية" ،ملخص ورقة حبثية
قدمت إىل امللتقى الدويل األول لتقنيات املعلومات واالتصاالت يف التعليم والتدرب ،تونس ،1501/05/05-1 ،ص.221 :

وأثناء زيارتنا امليدانية ملركز األنظمة وشبكات اإلعالم واالتصال والتعليم املتلفز والتعليم عن بعد جلامعة اجللفة ملعرفة مدى
جتسيدهم ملتطلبات التعلم عن بعد ،وجدنا أاها مازال يف املرحلة األولية لتجسيده ،حبيث تستخدم صيغ احملاضرات املرئية
)(JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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بجامعة الجلفة من وجهة نظر األساتذة

وختصص لذلك قاعة واحدة فق ط جمهزة مبتطلباهتا ،وصيغة ثانية متمثلة يف التعليم اإللكرتوين اجملسد يف شكل أرضية رقمية
للتعليم عن بعد موجودة يف املوقع اإللكرتوين للجامعة.
 .1إمكانية تجسيد برنامج التعليم عن بعد في كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة الجلفة من وجهة
نظر األساتذة:

بعد استعراض أهم املفاهيم النظرية اخلاصة مبتغري الدراسة سنحاول يف هذا احملور إسقاط الدراسة النظرية وإبراز إمكانية

جتسيد برنامج التعليم عن بعد يف كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري جبامعة اجللفة من وجهة نظر األساتذة.
 1.1مجتمع الدراسة :يتمثل اجملتمع يف دراستنا من أساتذة كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري باجللفة
والبالغ عددهم تقريبا ( )151أستاذ بني دائم ومؤقت وقد مت اختيار عينة من املوظفني بنسبة ( )% 62.22وقد مت توزيع
استبانة على ( )11موظف وقد مت اسرتجاع ( )61استمارة أي بنسبة (.)% 21
 6.1االتساق الداخلي  :من أجل القيام هبذا االختبار قمنا بدراسة التوزيع الطبيعي للبيانات واليت على أساسها ميكننا معرفة
معامل االرتباط املراد استخدامه ،ومن أجل التأكد من أن البيانات املستخرجة تتبع التوزيع الطبيعي قمنا بإجراء االختبار
التايل:
جدول ( :)11نتائج اختبار) (Kolmogorov-Smirnov Testلعبارات االستبانة
المجال

إحصائي االختبار

القيمة االحتمالية

النتيجة

كل عبارات االستبيان

5.120

5.111

يتبع التوزيع الطبيعي

المصدر :من إعداد الباحثني بناء على خمرجات برنامج).(Spss

من اجلدول أعاله نالحظ أن القيمة االحتمالية ( (Sigالستبانة الدراسة كانت أكرب من مستوى الداللة
) (α = 0.05ومنه فالبيانات ختضع للتوزيع الطبيعي وبالتايل سنستخدم معامل ارتباط بريسون.
جدول ( :)16معامالت االرتباط بين درجات فقرات اإلدارة اإللكترونية مع الدرجة الكلية لألبعاد التي تنتمي
إليها
البعد األول
العبارة

االرتباط

معامل

العبارة

االرتباط

معامل

العبارة

االرتباط

معامل

العبارة

االرتباط

معامل

العبارة

61

االرتباط
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11

5.133
0

16

5.111
3

12

5.101
5

10

معامل

5.115
11
السادس
البعد 2

11

11

15

5.053
5.102

11

العبارة

11

5.103
5.103

12

5.122
5.153

11

5.100
5.122

11

5.11

11

5.10

61

5.151
5.103
5.112
1

االرتباط

16

5.00

5.05

10

5.00

11

البعد الرابع

66
61
61
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معامل

11

البعد الثاني

15

البعد الثالث

البعد الخامس

5.00

5.120
5.101
5.102
5
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العبارة
االرتباط

معامل

65

62

61

1.2

1.2

5.31

62

56

3
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المصدر :من إعداد الباحثني بناء على خمرجات برنامج ).(Spss

يتضح من اجلدول أن معامالت االرتباط بني درجة كل فقرة والدرجة الكلية جلميع فقرات البعد اخلاص بتطبيقات اإلدارة
اإللكرتونية موجبة وتراوحت بني ( )1.115يف حدها األعلى أمام الفقرة ( )10والفقرة ( )61وبني ( )1.651يف حدها
األدىن أمام العبارة رقم ( )11وأن كل الفقرات دالة إحصائيا عند مستوى معنوية يساوي ( )1.15باستثناء العبارات (11
و 12و )61مما يستوجب حذفها.
 1.1ثبات أداة الدراسة :قمنا حبساب الثبات ألداة الدراسة ككل والذي وصل إىل ( )1.111وهو قيمة جيدة تدل على
أنه إذا أعدنا الدراسة يف فرتة زمنية أخرى سنحصل على نفس النتائج بنسبة (.)% 11.1
 1.1تحليل الخصائص الشخصية والوظيفية لعينة الدراسة :جاءت النتائج موضحة يف اجلدول التايل:
جدول ( :)11الخصائص الشخصية والوظيفية
المتغير

الشخصية

البيانات

العدد

المئوية

النسبة

المتغير

الشخصية

البيانات

العدد

المئوية

أنثى

1

% 10

ماجيستير

0

% 15.0

أقل من  11سنة

3

% 01.0

دكتور

01

% 05

02

% 00.3

أستاذ دكتور

3

% 01.0

بين 15-11
العمر

النسبة

الجنس

ذكر

00

% 10

ماستر

2

% 01.1

سنة

بين  12و21
سنة

أكثر من 21
سنة

1

% 12.1

5

/

الشهادة

المتحصل
عليها

أقل من 2
سنوات

بين  2و16
سنوات

الخبرة

سنة

بين  11و61
سنة

أكثر من 61
سنة
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2

% 0.3

00

% 11.0

2

% 01.1

2

% 01.0
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المصدر :من إعداد الباحثني بناء على خمرجات برنامج).(Spss

نالحظ أن نسبة الذكور بلغت ( )% 15وهي أكثر من نسبة اإلناث اليت بلغت ( )% 65أما فيما خيص العمر فكانت
أكرب نسبة لألفراد (بين  11و 15سنة) بنسبة ( ،)% 51.1أما الشهادة املتحصل عليها كانت أكرب نسبة لفئة الدكاترة
بنسبة بلغت ( ،)% 51أما سنوات اخلربة لدى األساتذة تركزت (بين  2و 16سنة) بنسبة (.)%26.5
 5.1اتجاهات وميوالت عينة الدراسة :اجلدول التايل يوضح ذلك:
جدول ( :)11المتوسطات المرجحة واالتجاه الموافق لها
المتوسط المرجح

اإلتجاه

1

( )0.79 -0

أبدا

6

()1.59 - 0.0

نادرا

1

(1.1ـ)3.39 -

أحيانا

1

()2.19 -3 .2

غالبا

5

()0 -2.1

دائما

المصدر :هزرشي طارق ،دراسة لعوامل ضعف إنتاجية المؤسسات االقتصادية الجزائرية وسبل تحسينها" ،أطروحة دكتوراه يف علوم
التسيري ،كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري ،جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف ،1501 ،ص.110 :

من خالل اجلدول ميكننا أن نستنتج بأن حتديد االجتاه العام حنو كل فقرة من فقرات الدراسة يكون وفقا لآللية اآلتية:
 إذا كان املتوسط احلسايب املرجح للعبارة يرتاوح ما بني ( )5 -1.6فهذا يعين أن االجتاه العام حنو تأييد ما جاء فيها
هو :دائما؛

 إذا كان املتوسط احلسايب املرجح للعبارة يرتاوح ما بني ( )4.19-3.4فهذا يعين أن االجتاه العام حنو تأييد ما جاء فيها
هو :غالبا؛
 إذا كان املتوسط احلسايب املرجح للعبارة يرتاوح ما بني ( ) 3.10-2.6فهذا يعين أن االجتاه العام حنو تأييد ما جاء فيها
هو :أحيانا؛
 إذا كان املتوسط احلسايب املرجح للعبارة يرتاوح ما بني ( ) 2.50- 1.1فهذا يعين أن االجتاه العام حنو تأييد ما جاء
فيها هو :نادرا؛

 إذا كان املتوسط احلسايب املرجح للعبارة يرتاوح ما بني (  )1.79 -1فهذا يعين أن االجتاه العام حنو تأييد ما جاء فيها
هو :أبدا؛
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جدول ( :)15المتوسطات المرجحة لألبعاد والمتغيرات والمستويات الموافقة
المتوسط المرجح

6.11 -1

3.67-2.34

5-3.68

المستوى

منخفض

متوسط

مرتفع

حممد
جوال،

وأثره على

تنمية السلوك اإلبداعي في المؤسسة االقتصادية ،أطروحة دكتوراه يف علوم التسيري اجلزائر :جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف ،كلية العلوم
االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ،1500 ،ص.112 :

واجلدول التايل يوضح املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ألبعاد ومتغريات الدراسة:
جدول ( :)12التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجات الموافقة للبعد
األول

الرقم

العبارة

النسبة

النسبة

النسبة

النسبة

النسبة

0

5

1

1

معرفيت
بالعمل الذي
حيتاج إىل
%
أجهزة اإلعالم
11.0
اآليل عالية.
00

11

تلقيت
تدريب
شخصي حول
16
كيفية التدريس
عن بعد
بشكل جيد.

11

لدينا
مهندسون
وتقنيون
خمتصون يف
إدارة احملتوى
التعليمي
اإللكرتوين

%
15.0

/

0.3%

0.3%

1

0

1

00

2

0.3%

%
2.1%
0.3

%
11.0

2

0

1

1

2

01.%

المتوسط الحسابي

التكرار

التكرار

التكرار

التكرار

التكرار

4.2083

2.2500

%
01.1

%
2.1%
12.1

1.31807

1.07339

دائما

نادرا

3
2.7500

%
31.0

االنحراف المعياري

دائما

غالبا

احيانا

نادرا

ابدا

درجة الموافقة

درجات االتجاه

0

1.25974

أحيانا

01.%
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وتشغيل
تكنولوجيا
املعلومات
واالتصال.
2.7500

االتجاه العام للبعد

.594361

متوسط

المصدر :من إعداد الباحثني بناء على خمرجات برنامج).(Spss

يتضح من خالل اجلدول أن مستوى املعرفة لقبلية الستخدام وسائل التعلم عن بعد كان متوسطا بالكلية حمل الدراسة
وهذا ما يعكسه املتوسط احلسايب العام املرجح هلذا البعد إذ بلغ ( )2.7500باحنراف معياري قدره ( )1.59436مما
يشري إىل عدم وجود تباين كبري يف إجابات أفراد عينة الدراسة حول ما جاء يف هذا البعد.

جدول ( :)11التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجات الموافقة للبعد
الثاني
درجات االتجاه
الرقم

دائما

العبارة

التكرار
النسبة

15

لدي حساب
على
مفعل
األرضية الرقمية %
للتعليم عن بعد 15.0

12

أُدرج خمتلف
حماضرايت يف هذه
األرضية
باستمرار.

11

أحرص على
عرض خمتلف
االعالنات
املوجهة للطلبة

0
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غالبا
ر

التكرا

احيانا

نادرا

التكرار

التكرار

التكرار

النسبة

النسبة

النسبة

النسبة

5

1

05

1

%
20.1

%
12.1
0

/

0.3%

5

2

05

0.3%

/

%
01.1

%
20.1

0

1

3

2

1

ابدا

%
2.1%
0.3

%
01.0

%
31.0

33.%

المتوسط

الحسابي

2.4167

2.0833

3
2
31.%

2.0417

االنحراف

المعياري

1.4719

6

1.1389

0

1.1220

8

0
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ضمن
األرضية.

هذه

11

أتفاعل مع
الطلبة وأتبادل
النقاشات معهم
%
هذه
ضمن
01.1
األرضية.

10

زودت طلبيت
حبسابات خاصة
من
متكنهم
الولوج إىل هذه
األرضية.

11

األرضية الرقمية
للتعليم عن بعد
تشهد حركية
جيدة من قبل
الطلبة.

11

إجراءات
حتميل امللفات
واحملتويات املعرفية
وإيداعها سهلة %
01.1
على الطالب.

2

1

مع

التنسيق
التقنيني
واملهندسني
املسؤولني عن
أرضية
إدارة
التعليم عن بعد
جيري بشكل
سلس.

2

0

5
/

%
01.1

%
33.3

1

1

11

16.5

11.1

% 1.6

/

0

0

%
2.1%
2.1
2

16
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0

%

%

2

0

%
31.0

%
15.0

1

3

1
%
0.3

%
12.1

5

1

%
01.0

0

3

33.%

2.3333

11
20.1
%

1.8333

0

3

33.%

2.2500

0
33.%

2.6250

2.1%

/

.96301

9

1.1131

6

1.4688

8

نادرا

نادرا

أحيانا

05
1.9583

10%

3

3

1

%
12.1

1.4039

نادرا

20.%

1.0417

0

نادرا

1

4.3854

االتجاه العام للبعد

1.7754

0

مرتفع

المصدر :من إعداد الباحثني بناء على خمرجات برنامج).(Spss
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بجامعة الجلفة من وجهة نظر األساتذة

يتضح من خالل اجلدول أن مستوى األرضية الرقمية للتعليم عن بعد كان مرتفعا بالكلية حمل الدراسة وهذا ما يعكسه
املتوسط احلسايب العام املرجح هلذا البعد إذ بلغ ( )1.1151باحنراف معياري قدره ( )1.77540مما يشري إىل عدم
وجود تباين كبري يف إجابات أفراد عينة الدراسة حول ما جاء يف هذا البعد.
جدول ( :)11التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجات الموافقة للبعد
الثالث

إنتاج

التكرار

التكرار

التكرار

التكرار

التكرار

النسبة

النسبة

النسبة

النسبة

النسبة

11

يتم
احملتويات
الدراسية املرئية
ربوع
داخل
الكلية.

11

حتوي الكلية
على خمابر خاصة
احملاضرات املرئية

15

أجهزة االعالم
جمهزة 3
اآليل
بالربامج الالزمة
من أجل تسيري %
احملاضرات املرئية 01.0

0

3

0

05
%
20.1

%
31.0

1

1

2

2

1

%
30.3

%
30.3

%
01.1

%
31.0

2.1%

%
2.1%
01.0

2

5
/

1
%
12.1

0
%
33.3

1

12.%

1
10%

المتوسط الحسابي

الرقم

دائما

غالبا

احيانا

نادرا

ابدا

1.95

83

2.29

17

2.41

67

2.38

االتجاه العام للبعد

االنحراف المعياري

العبارة

54

1.0417

0

1.2328

5

1.2481

9

0.7481

1

درجة الموافقة

درجات االتجاه

نادرا

نادرا

نادرا

متوسط

المصدر :من إعداد الباحثني بناء على خمرجات برنامج).(Spss

يتضح من خالل اجلدول أن مستوى احملاضرات املرئية كان متوسطا بالكلية حمل الدراسة وهذا ما يعكسه املتوسط احلسايب
العام املرجح هلذا البعد إذ بلغ ( )2.3854باحنراف معياري قدره ( )1.74811مما يشري إىل عدم وجود تباين كبري يف
إجابات أفراد عينة الدراسة حول ما جاء يف هذا البعد.
031
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جدول ( :)10التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجات الموافقة للبعد
الرابع

النسبة

النسبة

النسبة

النسبة

النسبة

2

0

1

0

11

لست مقتنعا
بضرورة
استخدام
أسلوب
%
التعليم عن 2.1
بعد

11

مل أخضع
لتكوين فيما
خيص
استخدام
%
ادوات التعليم 20.1
اإللكرتوين.

10

عدم الدراية
الكافية بكيفية
استغالل
أرضية التكوين
عن بعد لدى
الطالب
%
يشكل عائق 15.0
امام تقدميي
حملتويات
تعليمية فيه.

61

أن
أرى
التعليم عن
بعد خيلق نوع %
عدم 20.1
من

0

05

0

05

المتوسط الحسابي

التكرار

التكرار

التكرار

التكرار

التكرار

2.33

%
01.1

%
15.0

2

0

3

%
01.1

%
15.0

%
01.0

3

05

2

%
01.0

%
20.1

%
01.1

3

0

0

%
01.0

%
15.0

%
15.0

10%

%
33.3

االنحراف المعياري

الرقم

العبارة

دائما

غالبا

احيانا

نادرا

ابدا

33

1.2394

5

درجة الموافقة

درجات االتجاه

نادرا

1
3.70

0.3%

83

1.3666

6

غالبا

1

3.20

0.3%

0
2.1%
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3.66
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1.2150

9

1.3405

6

أحيانا

غالبا
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بجامعة الجلفة من وجهة نظر األساتذة

االلتزام
والتسيب لدى
الطالب.
3.22

االتجاه العام للبعد

92

0.8626

2

متوسط

المصدر :من إعداد الباحثني بناء على خمرجات برنامج).(Spss

يتضح من خالل اجلدول أن مستوى املعيقات البشرية كان متوسطا بالكلية حمل الدراسة وهذا ما يعكسه املتوسط احلسايب
العام املرجح هلذا البعد إذ بلغ ( )3.2292باحنراف معياري قدره ( )1.86262مما يشري إىل عدم وجود تباين كبري يف

إجابات أفراد عينة الدراسة حول ما جاء يف هذا البعد.

جدول ( :)11التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجات الموافقة للبعد
الخامس
درجات االتجاه

التكرار

التكرار

التكرار

التكرار

النسبة

النسبة

النسبة

النسبة

031

التكرار

61

النسبة

66

قلة الربجميات
التكنولوجية.

%
33.3

%
33.3

%
0.3%
01.1

0

05

2

0

%
33.3

%
20.1

%
01.1

%
2.1

05

00

5

1

%
0.3

الحسابي

3.6667

االنحراف المعياري

61

قلة الوسائل
التكنولوجية يف
الكلية.

0

0

1

2

1

المتوسط

1.34056

درجة الموافقة

الرقم

العبارة

دائما

غالبا

احيانا

نادرا

ابدا

غالبا

0
2.%

3.9583

1.04170

غالبا

1
0

4.2083

.931531
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ضعف كثافة
تدفق الشبكات %
املوجودة يف 20.1
الكلية.

61

الكلية ال
تواكب
التطورات
واملستجدات
يف تكنولوجيا
املعلومات.

01

% 51

%
20.0

/

%
0.3

2

5

0

1

1.6

1.1

11.5

/

%

%

1
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2.%

4.2083

1.14129

دائما

%
4.0104

االتجاه العام للبعد

0.80918

مرتفع

المصدر :من إعداد الباحثني بناء على خمرجات برنامج).(Spss

يتضح من خالل اجلدول أن مستوى املعيقات الربجمية واملادية مرتفعا بالكلية حمل الدراسة وهذا ما يعكسه املتوسط احلسايب
العام املرجح هلذا البعد إذ بلغ ( )4.0104باحنراف معياري قدره ( )0.80918مما يشري إىل عدم وجود تباين كبري يف
إجابات أفراد عينة الدراسة حول ما جاء يف هذا البعد.
جدول ( :)11التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجات الموافقة للبعد
السادس
درجات االتجاه

احيانا

2

التكرار

النسبة

النسبة

النسبة

65

تعترب اإلدارة أن
05
إدراج مقررايت
الدراسية
وبالتفاعل مع
%
طلبيت بطريقة 20.1

التكرار

التكرار

5

التكرار

التكرار

النسبة

النسبة

2

المتوسط الحسابي

الرقم

العبارة

%
31.0

/

درجة

الموافقة

0
4.1250

%
01.1

االنحراف المعياري

دائما

غالبا

نادرا

ابدا

.99181

دائما

2.1%
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بجامعة الجلفة من وجهة نظر األساتذة

اإللكرتونية أمر
اختياري وغري
ملزم.

62

سوء
هناك
تأطري من قبل 05
فيما خيص إدراج
التعليم عن بعد
%
ضمن أولويات
20.1
األستاذ اجلامعي.

1

05

%
0.3

%
20.1

1

5

1.1111
/

1.13890

غالبا

0.3%
3.9722

االتجاه العام للبعد

.589081

مرتفع

المصدر :من إعداد الباحثني بناء على خمرجات برنامج).(Spss

يتضح من خالل اجلدول أن مستوى املعيقات اإلدارية والتنظيمية مرتفعا بالكلية حمل الدراسة وهذا ما يعكسه املتوسط
احلسايب العام املرجح هلذا البعد إذ بلغ ( )3.9722باحنراف معياري قدره ( )0.58908مما يشري إىل عدم وجود تباين
كبري يف إجابات أفراد عينة الدراسة حول ما جاء يف هذا البعد.
 2.1اختبار الفرضية الرئيسية األولى :سنقوم باختبار الفرضية الفرعية األوىل باستعمال اختبار (Independent-
) Samples Testلعينتني مستقلتني (النوع االجتماعي) أما بالنسبة لبقية املتغريات فيتم قياسها عن طريق استعمال اختبار
حتليل التباين ) (ANOVAألكثر من عينتني مستقلتني ،وهذا ما يوضحه اجلدول املوايل:
جدول ( :)16نتائج اختبار ( )Independent- Samples TTestو( )ANOVAللتباين في متغيرات الدراسة تبعا
للبيانات الشخصية والوظيفية
المتغير
النوع

االجتماعي
عمر

الموظف

031

متغير

الدراسة
إمكانية

تجسيد برنامج

التعليم عن بعد
إمكانية

تجسيد برنامج

التعليم عن بعد

الفئات

العدد

ذكر

00

أنثى

1

أقل من  11سنة

3

بين  15-11سنة

02

بين  12و 21سنة

1

أكثر من  21سنة

5

أقل من  2سنوات

2

قيمة

االختبار

0.332

0.055

القيمة االحتمالية

1.101

5.300
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سنوات

الخبرة

إمكانية

تجسيد برنامج

التعليم عن بعد

*الشهادة

إمكانية

عليها

التعليم عن بعد

المتحصل

تجسيد برنامج

بين  2و 16سنة

00

بين  11و 61سنة

2

أكثر من  61سنة

2

ماستر

2

ماجيستير

0

دكتور

01

أستاذ دكتور

3

5.305

5.210
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5.112

5.220

المصدر :من إعداد الباحثني بناء على خمرجات برنامج).(Spss

من خالل معنوية االختبار نستنتج أنه ال يوجد تباين يف آراء املستجوبني اجتاه متغريات الدراسة تبعا للمتغريات الشخصية
والوظيفية ،وذلك استنادا إىل أن قيمة مستوى املعنوية احملسوب أكرب من مستوى املعنوية املفروض والذي يبلغ
).(α =0.05
 .1الخالصة :وتتمثل يف جمموعة من النتائج والتوصيات:
 1.1النتائج النظرية :من االستنتاجات اليت خلصنا اليها يف اجلانب النظري للدراسة ما يلي:

 اعتبار التعليم عن بعد كدعامة للتعليم النظامي ومكمل هلا حبيث أاها حتل مشكل التواجد املكاين لألستاذ اجلامعي أوالطالب لكن مع املالحظة ألدبيات الدراسة يف هذا املوضوع جند أن مفهوم التعليم عن بعد حيمل يف طياته مفهوم التعليم
اإللكرتوين وبالتايل فأنه ال يعفي الطالب من وجوب حضوره الرمسي وهذا ما تتبناه اجلامعات اجلزائرية يف غالبها حبيث بدرج
التعليم عن بعد كرفيق للتعليم النظامي ال كبديل له.
 من مالحظاتنا ألدبيات الدراسة حول املوضوع هو التكامل التام بني التعليم عن بعد وتكنولوجيا املعلومات واالتصالفالتعليم عن بعد يعين أن هناك فاصل جغرايف بني االستاذ اجلامعي والطالب وتكنولوجيا املعلومات واالتصال هي الوسيلة
االساسية للتحقيق الربط بينهما وجتاوز هذا الرابط.
 تطور التعليم عن بعد مرتبط بشكل وثيق بتطور التكنولوجيا املستخدمة فيه واليت يعد الواقع االفرتاضي الشكل اإلمسي هلالكننا مزالنا بعيدين كل البعد على هذا النموذج ،أما الوسائل الدراجة املستخدمة يف التعلم عن بعد جند :الكمبيوتر اإلنرتنت،
الكتاب االلكرتوين ،الكتاب املرئي ،مؤمتر الفيديو ،برامج األقمار الصناعية ،النصوص والصور البيانية عن بعد ،املؤمترات
املسموعة ،الفيديو التفاعلي ،احلرم اجلامعي االفرتاضي ،الفصل االفرتاضي.

 6.1النتائج التطبيقية :
 كان مستوى املعرفة لقبلية الستخدام وسائل التعلم عن بعد لألستاذ والطالب اجلامعي بالكلية متوسط .
 كان مستوى استخدام األرضية الرقمية للتعليم عن بعد بالكلية مرتفع.
 كان مستوى استخدام احملاضرات املرئية بالكلية متوسط.
 ينظر إىل املعيقات البشرية لتطبيق مشروع التعليم عن بعد متوسطة على مستوى الكلية.
)(JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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 كان مستوى املعيقات الربجمية واملادية بالكلية مرتفع.
 كان مستوى املعيقات التنظيمية واإلدارية بالكلية مرتفع.
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية آلراء األساتذة املستجوبني اجتاه متغري الدراسة (إمكانية جتسيد برنامج التعليم عن
بعد) تعزى للعوامل الشخصية والوظيفية (النوع االجتماعي ،العمر ،سنوات اخلربة ،الشهادة املتحصل عليها).
 1.1التوصيات:
 اعتماد نتائج البحث من طرف الكلية حمل الدراسة. إجراء دورات تكوينية لتنمية مهارات كل من األستاذ والطالب الستخدام وسائل التعلم عن بعد. تذليل املعيقات الربجمية واملادية والتنظيمية بتوفري احتياجات الكلية بالوسائل اليت تساعد على تطبيق هذا املفهوم واعتمادهذا الربنامج من طرف اإلدارة.
 تفعيل احملاضرات املرئية كآلية لتجسيد برنامج التعليم عن بعد. .5قائمة المراجع:
1) http://search.shamaa.org/PDF/Books/Ua/2016_salahk_110827_001-355_authsub.pdf

(. )9102 -10- 02
2) Power, M. (2005). , le design pédagogique dans un contexte de bimodalisation de
l’enseignement supérieur:une étude Multicas. Québec.

 )1مجال بلبكاي 00/01( .مارس .)1500 ,التعليم اإللكتروني في ظل التحوالت الحالية و الرهانات المستقبلية .الكويت:
ورقة حبثية قدمت إىل ملتقى دويل حول :الرتبية وقضايا التنمية يف اجملتمع اخلليجي.
 )1سليمان حسني موسى املزين .)1501( .معوقات تطبيق التعليم اإللكتروني في الجامعات الفلسطينية وسبل الحد منها من
وجهة نظر الطلبة في ضوء بعض المتغيرات .اجمللة الفلسطينية للتعليم املفتوح والتعلم اإللكرتوين.

 )5صالح الدين الشرهان .)1502( .التعليم المفتوح والتعليم عن بعد في الوطن العربي نحو التطوير واإلبداع.ورقة حبثية مقدمة
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الملخص

الكلمات المفتاحية

هدفت هذه الدراسة يف تقدمي إطار نظري حلوكمة الشركات ،وأسباب ظهور احلاجة إليها ،واألطرا
املشاركة يف تطبيق مبادئ احلوكمة ،وأمهيتها ،وخصائصها ،كما تناولت الدراسة بعض التجارب العربية والدولية
يف جمال احلوكمة واليت ميكن االحتذاء هبا يف ليبيا واالستفادة منها ،واعتمدت الدراسة على املنهج االستقرائي
إلعدادها ،وقد مت التوصل إىل بعض االستنتاجات اليت قد تساهم يف التعر على واقع احلوكمة يف بعض
الشركات واليت ميكن االحتذاء هبا يف ليبيا ،كما مت وضع بعض التوصيات يف نفس األطر.

احلوكمة؛
التجارب العربية
والدولية؛
ليبيا.

Abstract

Keywords

;Governance
Arab and
International
; Experiences
Libya.

The study aims at presenting a theoretical framework for corporate governance، the
reasons for the emergence of the need for it، and the parties involved in the application
of the principles of governance، its importance and characteristics. The study also dealt
with some Arab and international experiences in the field of governance. The researcher
adopted the inductive method to prepare this study. To reach some conclusions that may
contribute to the recognition of the reality of governance in some companies،which can
be followed in Libya، and has been made some recommendations in the lack of
frameworks.
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.1مقدمة:
تعد حوكمة الشركات من ابرز واهم املوضوعات يف املؤسسات واملنظمات اإلقليمية والدولية ،حيث تعاظم االهتمام
هبذا املوضوع يف العديد من االقتصاديات املتقدمة والناشئة خالل السنوات املاضية  ،وخاصة بعد سلسلة األزمات املالية
املختلفة اليت حدثت يف العديد من الشركات يف دول شرق اسيا وأمريكا الالتينية وروسيا يف عقد التسعينات من القرن
املاضي  ،واليت فجرها الفساد املايل وسوء اإلدارة والفتقارها للرقابة واخلربة واملهارة  ،باإلضافة إىل نقص الشفافية  ،حيث
أدت هذه األزمات واالهنيارات إىل تكبد كثري من املسامهني خبسائر مادية فادحة مما دفع العديد من املستثمرين للبحث
عن الشركات اليت تطبق مفهوم حوكمة الشركات  ،وقد تزايدت أمهية احلوكمة نتيجة الجتاه كثري من دول العامل اىل
التحول اىل النظم االقتصادية الرأمسالية اليت يعتمد فيها بدرجة كبرية على الشركات اخلاصة(حداد.)011 :1112،
وتأسيساً على ما تقدم ستحاول الباحثتان تقدمي إطار نظري حول مفهوم احلوكمة يف الشركات وأسباب ظهور احلاجة

إليها ،واألطرا املشاركة يف تطبيق مبادئ احلوكمة ،وأمهيتها  ،وخصائصها  ،كما تناول البحث بعض التجارب العربية
والدولية يف جمال احلوكمة اليت ميكن االستفادة منها واالحتذاء هبا يف الشركات الليبية.

.1.1مشكلة الدراسة :

تشري املعلومات والدراسات إىل أن اهنيار كثري من الوحدات االقتصادية  ،قد أدى إىل ضياع حقوق املستثمرين
احلاليني ،وفقدان ثقة املستثمرين اجلدد يف هذه الشركات  ،لذا كان االهتمام بتطبيق مفهوم حوكمة الشركات هو احلل
األمثل واألسلم واألسرع ملعاجلة هذه السلبيات  ،اليت رافقت اهنيار العديد من الوحدات االقتصادية  ،ونظراً ألمهية هذا
املوضوع ستحاول الباحثتان من خالل هذه الدراسة االجابة على التساؤل التايل:
كيف تمارس الحوكمة في الشركات العربية والدولية والتي يمكن االحتذاء بها في ليبيا ؟
.1.1أهداف الدراسة :هتد الدراسة إىل :

-0التعر على ماهية ومفهوم حوكمة الشركات وخصائصها وحمدداهتا .
-1التعر على اجلوانب االجيابية ومزايا حوكمة الشركات  ،وكيفية االستفادة منها من اجل حتسني جودة الشركات .
 -3عرض بعض من التجارب الناجحة للدول العربية والدولية يف حوكمة الشركات واليت ميكن االحتذاء هبا يف ليبيا .
-4تقدمي االقرتاحات والتوصيات املالئمة يف هذا اجملال .
 .1.1أهمية البحث:

تنبع أمهية البحث من أمهية املوضوع نفسه  ،بوصفه أحد املوضوعات احلديثة يف األدب املايل املعاصر  ،ومن أمهية

الدور الذي تضطلع به حوكمة الشركات باعتبارها تساهم يف العديد من اجلوانب االقتصادية  ،فهي تعمل على توفري
عناصر اإلدارة السليمة للشركات وتفعيل تطبيق األدوات الرقابية واإلشراقية فيها  ،هبد توفري الشفافية يف املعلومات
ورفع كفاءة املمارسات وإضافة املصداقية والثقة للمعامالت  ،بشكل يرفع أداء الشركات  ،ويساعد على زيادة ثقة
املسامهني ومحاية استثماراهتم من التعرض للخسارة بسبب سوء استخدام السلطة يف جملس اإلدارة.
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.1اإلطار النظري :
أوال :الحوكمة مفهومها وأهميتها وخصائصها وأسباب الحاجة إليها:
1.1حوكمة الشركات:

نتيجة لألزمات املالية اليت حدثت يف كثري من دول العامل ظهرت احلوكمة كأسلوب لتفادي الوقوع يف األزمات أو

التقليل من حدهتا ،وهي متثل وسيلة للتصدي للفساد املايل واإلداري الذي يؤدي إىل اهنيار الشركات وضياع حقوق
أصحاب املصاحل واملستثمرين بالشركات.
1.1.1مفهوم حوكمة الشركات:
حظي مصطلح حوكمة الشركات باهتمام العديد من األكادمييني والباحثني واحملللني واملمارسني  ،وذلك يف إطار حل
مشكلة الوكالة اليت تنشأ بني اإلدارة واملالك  ،وقد كان من الصعوبة مبكان التوصل إىل تعريف موحد هلذا املصطلح ،
غري أن زيادة ترابط األسواق املالية واستحداث أدوات مالية جديدة بصفة مستمرة  ،جعلت جمال حوكمة الشركات
يتسع مع مرور الوقت ،كما زاد االهتمام باحلوكمة يف معظم االقتصاديات الناشئة واملتقدمة نظراً الرتباطها باجلوانب
التنظيمية واحملاسبية واملالية واالقتصادية واالجتماعية والبيئية .
فقد عرفت مؤسسة التمويل الدولية " " IFCحوكمة الشركات بأهنا " :النظام الذي يتم من خالله إدارة الشركات
والتحكم يف أعماهلا " (طارق ، )1112،كما تعرفها منظمة التعاون االقتصادي والتنمية " "OECDبأهنا جمموعة

من العالقات اليت تربط بني القائمني على إدارة الشركة و جملس اإلدارة ومحلة األسهم وغريهم من أصحاب املصاحل
(مركز أبوظيب للحوكمة،ص )1
و عر معهد املدققني الداخليني حوكمة املؤسسات يف جملته ( (Tone at the Topعلى أهنا " العمليات اليت تتم من
خالل اإلجراءات املستخدمة من ممثلي أصحاب املصاحل  ،من اجل توفري إشرا على إدارة املخاطر ،مراقبة خماطر
املؤسسات  ،و التأكيد على كفاية الضوابط إلجناز األهدا  ،واحملافظة على قيمة الشركة من خالل أداء احلوكمة
فيه" (محاد : 1111،ص .)042
يف حني وصف سري أدريان كادبوري يف تقريره الشهري بتقرير كادبوري  Report Cadburyعام  0221م حوكمة
املؤسسات على أهنا النظام الذي تدار و تراقب به الشركات  ،وأكد يف هذا التقرير على أن جمالس اإلدارة مسئولة عن
حوكمة شركاهتا  ،وأن دور املسامهني يف احلوكمة  ،هو انتخاب أعضاء جملس اإلدارة واملراجعني  ،للتأكد من أن هناك
هيكل حوكمة مالئم ويف مكانه  ،وأن مسؤولية اجمللس تتضمن وضع األهدا االسرتاتيجية للشركة  ،توفري القيادات
اليت حتقق هذه األهدا  ،و كذلك مراقبة العمل و رفع التقارير للمسامهني خالل فرتة واليتهم  ،كما أكد يف تقريره
على ضرورة التزام جملس اإلدارة باللوائح والقوانني و عمله ملصلحة املسامهني أعضاء اجلمعية العامة (أمني وأمينة1103،
:ص .)112
كما عر (الشمري )1101 ،احلوكمة" :بأهنا النظام الذي ميكن من خالله توجيه الشركات املسامهة وحتقيق الرقابة
والسيطرة على عملياهتا  ،ومن مث فإن مفهوم حوكمة الشركات يتمحور حول آليات وأساليب الرقابة اليت تعمل على
)(JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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احل د من املشكالت اليت قد تنتج من تعارض واختال

اهتمامات وأولويات األطرا

ص010 -010 :

املختلفة املؤثرة يف عمل الشركة

"( الشمري :1101،ص .)03ومن خالل التعريفات السابقة يتضح لنا أن هناك معاين أساسية ملفهوم حوكمة الشركات
وهي:
جمموعة من األنظمة اخلاصة بالرقابة على أداء الشركات.تنظيم العالقات بني جملس اإلدارة واملديرين واملسامهني وأصحاب املصاحل.التأكيد على أن الشركات جيب أن تدار لصاحل املسامهني. جمموعة من القواعد يتم مبوجبها إدارة الشركة والرقابة عليها وفق هيكل معني يتضمن توزيع احلقوق والواجبات فيمابني املشاركني يف إدارة الشركة مثل جملس اإلدارة واملديرين واملسامهني.
من التعاريف السابقة يتضح أن حوكمة الشركات أصبحت من أهم املواضيع املطروحة على صعيد اقتصاديات دول
العامل  ،فهي تشكل عنصراً هاماً لتعزيز النجاح واإلصالح االقتصادي والتنظيمي يف ظل العوملة وانفتاح اقتصاديات
الدول على بعضها البعض واملنافسة الشديدة.
كما أصبحت احلوكمة وسيلة لتعزيز الثقة يف اقتصاد أي دولة  ،ودليل على وجود سياسات عادلة وشفافة وقواعد
حلماية املستثمرين واملتعاملني  ،ومؤشراً على املستوى الذي وصلت إليه إدارات الشركات يف االلتزام املهين لقواعد حسن
اإلدارة والشفافية واحملاسبة ووجود إجراءات للحد من الفساد  ،وبالتايل زيادة جاذبية االقتصاد لالستثمارات احمللية
واخلارجية وقدرته التنافسية.
1.1.1أسباب ظهور الحاجة لحوكمة الشركات:

هناك مجلة من األسباب والتداعيات اليت أدت اىل ظهور احلاجة اىل حوكمة الشركات  ،وتبوئها صدارة األحداث
والقضايا املرتبطة باقتصاديات دول العامل املتقدمة والناشئة منها على حد سواء ميكن تلخيصها فيما يلي ( نوال ،
:)1103

 -1األحداث الدولية:
خالل العقدين املاضيني وقعت العديد من األحداث الدولية  ،وضعت قضية حوكمة الشركات على قمة اهتمامات
كل من جمتمع األعمال الدويل واملؤسسات املالية الدولية  ،ومنها حاالت الفشل الذريع مثل فضيحة بنك االئتمان
والتجارة الدويل  ،وأزمة املدخرات والقروض يف الواليات امل تحدة والفجوة القائمة بني مكافتت االدارة وأداء الشركة ،
وكذلك أزمة جنوب آسيا عام  0221م ،اليت وصفت بأهنا كانت نتيجة أزمة ثقة يف مكونات االدارة املالية للشركات
والتشريعات اليت تنظم نشاط األعمال والعالقات فيما بني القطاعات االستثمارية والشركات واحلكومة  ،لقد جاءت
ظاهرة الفضائح املالية لبعض كربيات الشركات العاملية لتؤكد أمهية اجياد معايري ألفضل املمارسات واإلجراءات يف اإلدارة
والتنظيم  ،واملراقبة واإلشرا الفعال على شركات املسامهة  ،لضمان حتقيق األهدا املوضوعة وااللتزام باألنظمة
الداخلية واخلارجية املنظمة لشؤون أعمال الشركات أو ما يطلق عليه حبوكمة الشركات.
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 -1العولمة:
ميتاز القرن الواحد والعشرين بأنه عصر العوملة اليت تعين حتويل العامل إىل قرية صغرية  ،وذلك باستخدام وسائل االتصال
املتطورة ،اليت متكن الفرد عموما واملستثمر خصوصا من معرفة أحدث املستجدات العاملية يف حلظتها  ،باإلضافة حلاالت
التكامل واالندماج اليت تعيشها قارات كثرية من العامل  ،وما يرافقها من اجراءات مثل حترير االقتصاد وتدويله وتسهيل
حركة رؤوس األموال  ،باإلضافة إىل احلالة التنافسية اليت فرضت على اقتصاديات دول العامل  ،هذا قد يتطلب وضع
قواعد موحدة حتكم إدارة املؤسسات االقتصادية تربط بني الشركة األم والشركات التابعة.
 -1العوامل االقتصادية:
تتمثل هذه العوامل فيما تطمح اليه احلكومات يف الدول  ،من استقرار أسواق رأس املال لديها وجذب رؤوس األموال
 ،وتعزيز فرص العمالة وحتقيق أعلى معدالت منو اقتصاد ممكنة وتنمية استثماراهتا  ،باإلضافة إىل حتسني وتعزيز الثقة
الدولية باقتصاداهتا ومؤسساهتا بغرض االستفادة من املؤسسات والصناديق املالية الدولية.
 -4نظرية الوكالة:
يعترب الفصل بني امللكية واإلدارة من أهم العوامل اليت أدت إىل ظهور نظرية الوكالة ويعترب كال من ) بريل ومينز( أول
من تناول هذا املوضوع  0231م  ،يف ندوة بعنوان "الشركات احلديثة وامللكية اخلاصة " ،حيث أشارت الندوة إىل أن
املنظمة صارت ضخمة احلجم  ،وأن هذا سيؤدي إىل االنفصال بني امللكية والرقابة  ،مما قد ينجر عنه ما يعر بنظرية
الوكالة اليت تعين اخلطر النا جم عن استخدام املديرين السرتاتيجيات تتعارض متاما مع مصاحل املالك وختدم أغراضهم
اخلاصة.
1.1.1األطراف المشاركة في تطبيق مبادئ الحوكمة:
هناك أربعة أطرا

رئيسية تتأثر وتؤثر يف التطبيق السليم ملفهوم ولقواعد حوكمة الشركات  ،وحتدد إىل درجة كبرية

مدى النجاح أو الفسل يف تطبيق هذه القواعد ،ومن هذه األطرا ما يلي (دراوشة  :1112،ص :)13-11
 -0املسامهون  :وهم من يقومون بتقدمي رأس املال للشركة عن طريق ملكيتهم لألسهم  ،وذلك مقابل احلصول على
األرباح املناسبة الستثماراهتم  ،وأيضاً تعظيم قيمة الشركة على املدى الطويل  ،وهم من هلم احلق يف اختيار جملس

اإلدارة املناسبني حلماية حقوقهم.
 -1جملس اإلدارة :وهو ميثل املسامهني وأيضاً األطرا األخرى مثل أصحاب املصاحل  ،حيث يقوم باختيار املدريني
التنفيذيني  ،باإلضافة إىل الرقابة على أدائهم  ،كما يقوم برسم السياسة العامة للشركة  ،وكيفية احملافظة على حقوق
املسامهني.
 -3اإلدارة :وهي املسؤولة عن اإلدارة الفعلية للشركة  ،وتقدمي التقارير اخلاصة باألداء إىل جملس اإلدارة  ،وتعترب إدارة
الشركة هي املسؤولة عن تعظيم أرباح الشركة وزيادة قيمتها  ،باإلضافة إىل مسؤوليتها جتاه اإلفصاح والشفافية يف
املعلومات اليت تنشرها للمسامهني.
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 -4أصحاب املصاحل :وهم جمموعة من األطرا هلم مصاحل داخل الشركة  ،مثل الدائنني واملوردين والعمال واملوظفني
 ،وجيب مالحظة أن هؤالء األطرا يكون لديهم مصاحل قد تكون متعارضة وخمتلفة يف بعض األحيان.
وهناك اهتمام من قبل القانونني بالعمل على حوكمة الشركات  ،حيث تعمل على احلفاظ على حقوق األطرا
املتعددة بالشركة  ،اليت تضم محلة األسهم وجملس اإلدارة واملديرين والعاملني  ،واملقرضني والبنوك  ،وأصحاب املصاحل،
لذلك فأن التشريعات القانونية اليت حتكم عمل الشركات تعترب العمود الفقري ألطر حوكمة الشركات وآلياهتا  ،وتعترب
األنظمة القانونية صمام األمان الرئيسي الذي يضمن احلوكمة اجليدة للشركات.
 1.1.4أهمية حوكمة الشركات:
تكمن أمهية حوكمة الشركات يف كوهنا عملية ضرورية لضمان حتقيق أهدا الشركات  ،السيما ما يتعلق بتفعيل دور
اجلمعيات العامة للمسامهني لالضطالع مبسؤولياهتم  ،ومحاية دورهم الرقايب على أداء جملس اإلدارة واملديرين التنفيذيني
يف هذه الشركات  ،مبا يكفل محاية حقوق أصحاب املصاحل  ،وتستمد احلوكمة أمهيتها من اختصاصاهتا باجلوانب التالية
(سامي: 1112،ص:)02
 -0العمل على وضع اطار تنظيمي ميكن من خالله حتديد أهدا الشركة  ،وسبل حتقيقها من خالل توفري احلوافز
املناسبة ألعضاء جملس االدارة التنفيذية لكي يعملوا على حتقيق تلك األهدا اليت تراعي مصلحة املسامهني.
 -1توفري احلماية ألصحاب املصاحل واحملافظة على حقوق محلة األسهم وخاصة األقلية من محلة األسهم.
 -3رفع مستويات األداء للشركات وما يرتتب عليه من دفع عجلة التنمية والتقدم االقتصادي للدول اليت تنتمي اليها،
تلك الشركات.
 -4تعترب حوكمة الشركات عنصرا مهما يف زيادة الفعالية االقتصادية وذلك من خالل متكني االدارة وجملس االدارة من
تعقب األحداث ذات الفائدة لكل من الشركة واملسامهني  ،كما تسهل عملية الرقابة  ،مما يؤدي اىل تشجيع الشركات
على االستخدام األمثل ملواردها.
 -1الشفافية والدقة والوضوح يف البيانات املالية اليت تصدرها الشركات  ،وما يرتتب على ذلك من زيادة ثقة املستثمرين
.
هبا واعتمادهم عليها يف اختاذ القرارات
 -2ختفيض املخاطر املتعلقة بالفساد املايل واإلداري اليت تواجهها الشركات والدول.
 -1جذب االستثمارات األجنبية وتشجيع رأس املال احمللي على االستثمار يف املشروعات الوطنية.
 -2تطوير وحتسني ومساعدة أصحاب القرار مثل املديرين وجمالس اإلدارة على بناء اسرتاتيجية متطورة ختدم الكفاءة
اإلدارية واملالية للشركة .
 -2إجياد ضوابط وقواعد وهياكل إدارية متنح حق مساءلة إدارة الشركة أمام اجلمعية العامة وتضمن حقوق املسامهني
يف الشركة.
 -01العمل على حماربة التصرفات غري املقبولة سواء كانت يف اجلانب املادي او اإلداري أو األخالقي .
 1.1.2مبادئ حوكمة الشركات :
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تعد حوكمة الشركات مبثابة جمموعة من القواعد واملبادئ اليت حتكم وتوجه وتسيطر على اإلدارة  ،مبا يعود بالفائدة
على مجيع األطرا  ،وتستند تلك املبادئ إىل جتارب الدول األعضاء يف منظمة التعاون االقتصادي "، "OCED
حيث قامت املنظمة بإنشاء فريق عمل متخصص لوضع تلك املبادئ  ،كما متت االستفادة من إسهامات عدد من
الدول غري األعضاء وكذلك إسهامات البنك الدويل ،وتتمثل املبادئ الدولية حلوكمة الشركات حسب " "OCEDلعام
 1114النواحي التالية (عودة  :1101 ،ص:)11-12
 -0ضمان وجود أساس إلطار فعال حلوكمة الشركات:
حيث تعمل احلوكمة على ضمان شفافية وكفاءة األسواق املالية مبا يتوافق مع حكم القانون ،مع حتديد وتوزيع واضح
للمسؤوليات بني خمتلف اجلهات اإلشرافية والتنظيمية والتنفيذية.
 -1حقوق املسامهني:
يتعني أن يكفل إطار أساليب ممارسة حوكمة الشركات محاية املسامهني  ،حيث أن هلم حقوق ملكية معينة مثل احلق
يف تأمني طرق تسجيل امللكية  ،احلق يف انتخاب أعضاء جملس اإلدارة  ،احلق يف احلصول على نصيب من األرباح ،
حق املشاركة يف التصويت يف اجلمعيات العامة للمسامهني  ،احلق يف نقل أو حتويل ملكية األسهم  ،احلق يف احلصول
على خمتلف املعلومات الضرورية املتعلقة بنشاط الشركة يف الوقت املناسب وبصفة منتظمة.
 -3املعاملة املتكافئة للمسامهني:
تضمن احلوكمة حتقيق املساواة يف معاملة كافة املسامهني  ،مبا فيهم األقلية واملسامهني األجانب  ،حيث جيب أن
حيصل اجلميع على احلقوق نفسها  ،كما ينبغي أن تتوفر للجميع القدرة على احلصول على املعلومات.
 -4دور أصحاب املصاحل يف حوكمة الشركات:
جيب أن ينطوي إطار حوكمة الشركات على اعرتا حبقوق أصحاب املصاحل اليت مت إقرارها وفقا للقانون  ،وأن يعمل
أيضا على تشجيع التعاون بينهم وبني الشركة  ،ومتكينهم من االطالع على املعلومات املطلوبة.
 -1اإلفصاح والشفافية:
تضمن حوكمة الشركات حتقيق اإلفصاح الدقيق ويف الوقت املالئم بشأن كافة املسائل اخلاصة بتأسيس الشركة وهذا
بتوفري معلومات عن النتائج املالية والتشغيلية للشركة  ،وأهدا الشركة  ،أعضاء جملس اإلدارة  ،الرواتب واملزايا املمنوحة
لكبار املسؤولني ،وهياكل وسياسات حوكمة الشركات  ،وجيب إعداد ومراجعة املعلومات وكذلك اإلفصاح عنها بأسلوب
يتفق ومعايري اجلودة احملاسبية واملالية  ،وأيضا مبتطلبات عمليات املراجعة  ،هبد إتاحة التدقيق املوضوعي لألسلوب
املستخدم يف إعداد القوائم املالية وصياغة التقارير املالية.
-2مسؤوليات جملس اإلدارة:
جيب أن يتيح أسلوب ممارسة حوكمة الشركات اإلرشادية االسرتاتيجية لتوجيه الشركات  ،كما جيب أن يكفل املتابعة
لإلدارة التنفيذية من قبل جملس اإلدارة  ،وأن يضمن مساءلة جملس اإلدارة من قبل املسامهني.
 1.1.2خصائص الحوكمة الجيدة في الشركات:
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جيب أن يشتمل منوذج احلوكمة للشركات الناجحة اخلصائص التالية (علي و آخرون :1103،ص :)014-013
 -0اإلفصاح والشفافية  :وهي دعامة هامة لضمان العدالة والنزاهة والثقة يف إجراءات إدارة الشركات  ،وادارة أفرادها
واختاذ القرارات الرشيدة  ،حيث تؤمن هذه الدعامة توصيل معلومات صحيحة وواضحة وكاملة عن أداء الشركة ،عن
طريق توفر نظام فعال للتقارير يتسم بالشفافية ليس لإلدارة واملسامهني فحسب  ،بل جلميع األطرا ممن يستخدمون
املعلومات املالية املنشورة للشركة  ،الختاذ القرارات من قبل املستثمرين احلاليني واحملتملني  ،واملقرضني  ،الزبائن ،واملوظفني
واجلهات احلكومية ذات املصلحة.
 -1املساءلة  :هي قاعدة تقضي مبحاسبة املسؤولني أو الذين يتخذون القرارات  ،والذين يقومون بتنفيذ األعمال يف
الشركة عن تبعات أعماهلم ونتائج قراراهتم  ،ومبعىن آخر حتمل اجلهات املعنية يف الشركة تبعات األعمال املناطة هبم ،
وهذا يتطلب من جملس اإلدارة ان حيدد اهلرم اإلداري ومسؤوليات وصالحية كل مسؤول يف موقعه  ،مما يسهل على
مجيع املتعاملني يف الشركة معرفة حدود عملهم خدمة للشركة  ،وحتقيقاً السرتاتيجيتها اليت بنيت عليها أهدافها ،
فاألطرا اخلاضعة للمساءلة احملاسبية عند تطبيق احلوكمة أمام أصحاب املصاحل هم) جملس اإلدارة  ،جلنة التدقيق ،
اإلدارة العليا  ،التدقيق الداخلي  ،التدقيق اخلارجي  ،املشرعني  ،اجلمعيات املهنية).
 -3املسؤولية  :تكون املسؤولية األساسية عن احلوكمة اجليدة مرتوكة للمديرين واملدققني ،وتزويد املسامهني بضمان
موضوعي ومستقل  ،باالعتماد على التقارير املالية واملعلومات األخرى املقدمة من الشركة  ،وان هذا الدور احليوي
يربر املوقع اخلاص للمدققني حتت قانون الشركات  ،وترتبط املسؤولية بدعامة املساءلة ،من حيث القيام بإجراءات
تصحيحية أو املعاقبة على سوء اإلدارة  ،وهي بطبيعة احلال تتدرج ضمن خط تفويض السلطات يف كل شركة ،حيث
تساعد املسؤولية يف تنفيذ العمليات اخلاصة بالشركة بشكل أفضل  ،من خالل تعر العاملني على األعمال املطلوبة
منهم وحماسبتهم عليها.
-4حتقيق العدالة واإلنصا  :وهي االحرتام واالعرتا حبقوق كل األطرا ذات املصاحل ،مبا يكفل املساواة ،
ومن هذه األطرا مصاحل أقلية املسامهني ،حيث اهتمت منظمة التعاون والتنمية االقتصادية) (OECDحبماية
حقوق مصاحل أقلية املسامهني  ،عن طريق وضع نظم متنع العاملني يف داخل الشركة مبا فيهم املديرون وأعضاء جملس
اإلدارة من االستفادة من منصبهم يف الشركة  ،باملتاجرة يف األسهم.
 -5االستقاللية :هي اآللية اليت تقلل او تلغي تضارب املصاحل  ،مثل هيمنة رئيس ذو نفوذ على الشركة  ،او مساهم
كبري يف جملس اإلدارة  ،وهذه اآللية تبدأ من كيفية تشكيل اجملالس  ،وتعيني اللجان اىل تعيني مدقق احلسابات ،
حبيث ال تسمح بتأثري أي نفوذ على قرارات جملس اإلدارة وأعمال الشركة .
-6االنضباط  :من خالل إتباع السلوك األخالقي املناسب والصحيح ،وتبين قوانني وتشريعات وتعليمات توضح
احلقوق وحتدد الواجبات  ،وهي تعد صمام األمان الرئيسي الضامن للحوكمة.
-7املسؤولية االجتماعية  :النظر إىل املؤسسة باعتبارها املواطن اجليد من خالل رفع الوعي االجتماعي  ،ومبستوى
عايل من السلوك املثايل والقيم للعاملني فيها.
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-8القوانني والتشريعات  :إن وجود قوانني وتشريعات توضح حقوق املسامهني وواجباهتم مثل حق التصويت  ،وحق
انتخاب أعضاء جملس اإلدارة وحق تعيني وعزل مراقب احلسابات ،كما توضح باملقابل حقوق اجملتمع على الشركة
وواجباهتم جتاهها  ،وتعد مبثابة صمام االمان الرئيسي الضامن للتحكم املؤسسي  ،كما تؤكد على كثري من القانونيني
مسئوليات العهدة باألمانة  ،واليت يؤديها املديرون قِبَل األطرا األخرى بالشركة لضمان حقوقهم.
 .1التجارب العربية والدولية في حوكمة الشركات:

أسفر االهتمام بقواعد حوكمة الشركات إىل قيام العديد من الدول بإصدار العديد من التقارير والتوصيات اخلاصة
بتطبيق قواعد حوكمة الشركات  ،عن طريق املؤسسات العلمية هبا ،أو بورصات األوراق املالية هبا ،مع التأكيد على أنه
ليس هناك منوذج وحيد لتطبيق قواعد حوكمة الشركات  ،يؤدي إىل نفس النتائج يف مجيع دول العامل  ،ونتناول فيما
يلي حملة موجزة عن جتارب بعض الدول فيمت يتعلق حبوكمة الشركات :
 .1.1تجربة الواليات المتحدة األمريكية :

أشارت(نوال )1103 ،بأهنا أول بوادر حملاولة تبين مبادئ حوكمة الشركات ظهرت يف الواليات املتحدة األمريكية يف

أواخر السبعينات من القرن العشرين  ،على اثر حركات الدمج واالستحواذ على بعض الشركات  ،وبرز االهتمام مبفهوم
حوكمة الشركات بصورة واضحة عندما قام صندوق املعاشات العامة  Cal PERSبتعريف حوكمة الشركات  ،وإلقاء
الضوء على أمهيتها ودورها يف محاية حقوق املسامهني.
ويف سنة  0221م قامت اللجنة الوطنية واخلاصة باالحنرافات يف اعداد القوائم املالية والتابعة لـ  SECبإصدار تقريرها
املسمى  ، Treadway commissioوالذي تضمن جمموعة من التوصيات اخلاصة بتطبيق قواعد حوكمة الشركات ،وما
يرتبط هبا من منع حدوث الغش والتالعب يف إعداد القوائم املالية  ،وذلك عن طريق االهتمام مبفهوم نظام الرقابة
الداخلية وتقوية مهنة املراجعة اخلارجية أمام جمالس ادارات الشركات  ،ويف سنة  0222م أصدر كل من York New
 Stock Exchangeو  National Association of Securities Dealersتقريرمها املعرو باسم
" "Blue Ribbon Reportوالذي اهتم بفاعلية الدور الذي ميكن أن تقوم به جلان املراجعة بالشركات ،بشأن
االلتزام مببادئ حوكمة الشركات حيث تضمن هذا التقرير جمموعة من التوصيات تتعلق بصفات أعضاء جلنة املراجعة
من استقالل وخربة يف احملاسبة واملراجعة  ،كما متت اإلشارة إىل حتديد مسؤوليات جلنة املراجعة جتاه إعداد التقارير
املالية ووظيفة املراجعة اخلارجية واملراجعة الداخلية.
ويف أعقاب االهنيارات املالية لبعض كربيات الشركات األمريكية مت إصدار قانون  Sarbanes Oxleyسنة ، 1111
حيث مت إلزام الشركات املدرجة باألسواق املالية األمريكية بالتقيد به وتطبيق مجيع بنوده  ،وتعد التجربة األمريكية يف
جمال حوكمة الشركات من التجارب اهلامة  ،حيث سبقت الكثري من الدول يف تطبيق وإصدار قوانني خاصة حبوكمة
الشركات.
 1.1تجربة المملكة المتحدة :
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Cadbury
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حتت عنوان "اجلوانب املالية لقواعد إدارة الشركات " الذي احتوى على

أفضل املمارسات  ،وذلك بعد حاالت فشل الشركات الكبرية  ،باإلضافة إىل القلق املتزايد من اخنفاض مستوى الثقة
يف إعداد التقارير املالية  ،ويف قدرة مدققني احلسابات على توفري الضمانات اليت يطلبها ويتوقعها كل من يستخدم
التقارير املالية للشركة.
ويعد تقرير  Cadburyمن أهم التشريعات واإلصدارات اخلاصة مبوضوع حوكمة الشركات  ،والذي أصبح فيما بعد
أساسا للمعايري املوحدة حلوكمة الشركات والذي ركز على جمموعة احملددات التالية(نوال:)1103 ،
 مسؤوليات املدراء التنفيذيني وغري التنفيذيني عن تقييم أداء الشركة وتقرير عن ذلك للمسامهني ولألطرااملهتمة باألمور املالية  ،وشكل ووضوح ودورية تقدمي تقارير األداء املؤسسي الكلي واجلزئي.

األخرى

 اختصاصات ومسؤوليات جلنة املراجعة يف الشركة. مسؤوليات املراجعني ومستوى وأمهية تقارير املراجعة الدورية. العالقة بني املسامهني وجملس اإلدارة واملسامهني.ويف سنة  0223صدر تقرير  Ruttemainالذي أوصى بأن تقدم الشركات املدرجة يف البورصة ضمن تقاريرها تقرير
عن نظم الرقابة الداخلية  ،اليت تقوم الشركة بتطبيقها للمحافظة على أصوهلا  ،ويف سنة  0221ظهر تقرير Greenbury

والذي اهتم مبوضوع املكافتت واملزايا اليت حيصل عليها أعضاء جملس إدارة الشركات  ،ويف سنة  0222أصدرت جلنة
 Hampelجمموعة من القواعد واإلجراءات للتأكيد على مسؤوليات وواجبات أعضاء جملس اإلدارة .
ويف سنة  0222صدر تقرير  Trunbullواخلاص بإلزام إدارة الشركات باإلفصاح عن تقومي كفاءة وفعالية الرقابة
الداخلية داخل تنظيماهتا  ،أما يف سنة  2002صدر تقرير  Combined codeلوضع أحسن القواعد واملبادئ
ألفضل املمارسات ،والذي ركز على تقرير  ( Cadburyالزوام وإبراهيم.)1104،
 3.3تجربة فرنسا :
لقد نشأ مفهوم حوكمة املؤسسات يف فرنسا من خالل جمموعة من التقارير املنشورة خالل الفرتة ما بني  1995م-
 1113م ،وهذه التقارير استمدت نصوصها و قوانينها من القوانني الدولية كقانون كادبوري  1992م  ،وقانون
منظمة التعاون االقتصادي و التنمية  1999م  ،وعلى إثر تبين فرنسا جلملة هذه التقارير مت تعميم تطبيق مفهوم
حوكمة املؤسسات على كافة الشركات الفرنسية  ،كما مت فرض اعداد تقرير مفصل حول كافة قواعد احلوكمة لكل
شركة  ،حبيث حيتوى كل املعلومات الصادرة عنها  ،ويتم عرضه يف فصل خاص ضمن التقارير السنوية  ،و كذلك
التقارير املرجعية الصادرة عنها .وهناك العديد من العوامل اليت جعلت من حوكمة الشركات على قمة اهتمامات
الشركات يف فرنسا  ،من أبرزها اخلصخصة وزيادة املسامهني األجانب  ،وظهور صندوق املعاشات يف فرنسا والرغبة يف
حتديث سوق املال يف باريس(أمني وأمينة :1103،ص.)110
 4.1تجربة ألمانيا :
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لقد اكتسب موضوع حوكمة الشركات يف أملانيا أمهية كبرية خاصة بعد تعرض عدد من الشركات األملانية لالهنيار ،
وتبعا هلذه الظرو وافقت احلكومة األملانية على اقرتاح يسمى  Kan tragيتناول القضايا املتعلقة باحلوكمة  ،ويف سنة
 1111م أصدرت جمموعة مبادرة برلني وهي جمموعة تضم أكادمييني مهندسني  ،اإلجراءات األملانية لقواعد إدارة
الشركات  ،وقد ناقشت هذه اجملموعة معايري حوكمة الشركات بالنسبة ملختلف األطرا مبا فيهم جملس اإلدارة واجمللس
الرقايب  ،واملسامهني واملستخدمني  ،كما ناقشت موضوعات أخرى مثل  :الشفافية التدقيق والشركات اخلاصة ،إضافة
إىل مقرتحات منظمة ) Deutsche Schutzvereinigung fur Wertpapierbesitz (DSWوهي أكرب منظمة أملانية
للمسامهني(بو سلمة و عبد الصمد :1102 ،ص.)24
 2.1تجربة روسيا :
أحرزت روسيا تقدماً عندما قامت بإصدار قانون حوكمة الشركات  ،حيث ساعد يف رفع معايري حوكمة شركاهتا إىل
املستويات املقبولة لدى املستثمرين الدوليني ،وما يزال هناك الكثري مما جيب على روسيا أن تفعله  ،لكي تستفيد استفادة
كاملة من مزايا العوملة  ،ويعترب اإلفصاح والشفافية من ابرز جماالت التقدم يف جمال حوكمة الشركات يف روسيا ،وتكشف
تقارير احلوكمة الروسية السنوية والربع سنوية ،املزيد من التفاصيل عن األداء املايل واألداء غري املايل للشركات  ،رغم ما
يتطلبه األداء غري املايل من مشولية  ،ويزداد عدد الشركات الروسية الكربى اليت تصدر تقاريرها وفق معايري احملاسبة الدولية
( ، )IASواملبادئ احملاسبية املقبولة قبول عام (( )GAAPالزوام و إبراهيم:1104،ص .)10
 2.1جمهورية مصر العربية:
أصدر ( املركز العاملي للحوكمة والتنمية املستدامة )1102 ،بأنه بدأ االهتمام باحلوكمة يف مصر عام  1110مببادرة
من وزارة االقتصاد والتجارة اخلارجية آنذاك (وزارة التجارة حاليا)  ،حيث وجدت الوزارة إن برنامج اإلصالح االقتصادي
الذي بدأته مصر منذ أوائل التسعينات ال يكتمل إال بوضع إطار تنظيمي ورقايب حيكم عمل القطاع اخلاص يف ظل
السوق احلر  ،وبالفعل مت دراسة وتقييم مدى التزام مصر بالقواعد واملعايري الدولية حلوكمة الشركات  ،واعد البنك الدويل
بالتعاون مع وزارة التجارة اخلارجية وهيئة سوق املال وبورصة األوراق املالية  ،باإلضافة إىل عدد من املراكز البحثية
وشركات احملاسبة واملراجعة واملهتمني من االقتصاديني والقانونيني أول تقرير لتقييم حوكمة الشركات يف مصر ،وكان من
أهم نتائج التقييم:
أن القواعد املنظمة إلدارة الشركات واملطبقة يف مصر تتماشى مع املبادئ الدولية يف سياق  32مبدأ من إمجايل 42مبدأ  ،حيث تنص القوانني احلاكمة للشركات ولصناعة األوراق املالية على ذات املبادئ  ،كما أن تطبيقاهتا تتم بصورة
كاملة مع املعايري الدالة على حسن األداء ومن أهم القوانني قانون الشركات  012لسنة ، 0220وقانون قطاع األعمال
العام  113لسنة  ، 0220وقانون سوق رأس املال  21لسنة  ، 0221وقانون االستثمار  2لسنة  ، 0221وقانون
التسوية واإليداع واحلفظ املركزي  23لسنة .1111
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 ال يتم تطبيق بعض املبادئ الواردة يف القوانني احلاكمة احلالية يف السوق املصرية بشكل عملي  ،وقد يرجع هذا إىلضعف وعى املسامهني أو إدارات الشركات بتلك املعايري ومن مث ال تتماشى هذه القواعد عمليا مع املبادئ الدولية يف
سياق  1مبادئ من إمجايل ال ـ ــ:ـ  42مبدأ  ،وهناك اثنان من املبادئ ال تطبق هنائيا يف السوق املصرية.
وتشري املعايري اليت منحها التقرير حلوكمة الشركات يف مصر إىل وجود العديد من املمارسات اإلجيابية ولكن من ناحية
أخرى فهناك عدد من البنود اليت حتتاج إىل تطوير بعض املمارسات السلبية  ،بالنسبة للممارسات اإلجيابية يف مصر
جند أن القانون يكفل احلقوق األساسية حلملة األسهم كاملشاركة يف توزيع األرباح والتصويت يف اجلمعيات العمومية
واالطالع على املعلومات اخلاصة بالشركة  ،وحيمى القانون املصري حقوق أصحاب املصاحل من محلة السندات واملقرضني
والعمال  ،كما أن معايري احملاسبة واملراجعة املصرية تتسق مع املعايري الدولية  ،أما املمارسات السلبية فهي ترتبط باإلفصاح
عما يتعلق بامللكية واإلدارة  ،ومنها اإلفصاح عن هياكل امللكية الصرحية واملسترتة أو املتداخلة  ،ومكافتت جملس اإلدارة
واإلفصاح عن املعلومات املالية وغري املالية مثل  :عوامل املخاطر احملتملة  ،كذلك جيب تدعيم ممارسات احملاسبة واملراجعة
السليمة  ،ومن األمور اهلامة تطوير ممارسات جمالس اإلدارة بالشركات  ،وتدعيم وتشجيع ممارسة محلة األسهم حلقوقهم
املكفولة  ،وتعد مصر أول دولة يف منطقة الشرق األوسط اليت هتتم بتطبيق مبادئ احلوكمة ،ويؤدى تطبيق احلوكمة إىل
حتقيق الشفافية  ،مما يساعد على جذب استثمارات جديدة سواء كانت حملية أو أجنبية كما يؤدى إىل تراجع الفساد.
ويف نوفمرب  1112أصدرت اهليئة العامة لسوق املال املصرية بيانا تعهدت فيه بااللتزام مببادئ حوكمة شركات
الصادرة عن وزارة االستثمار يف أكتوبر  ، 1111والعمل على تنفيذها يف .1111
ومن الشركات املصرية اليت قامت بتطبيق مبادئ احلوكمة هي شركة مصر لالتصاالت  ،حيث حتولت الشركة يف عام
 1111إىل شركة خمتلطة متلك الدولة  %21من رأمساهلا  ،بينما طرحت  %11املتبقية يف سوق األوراق املالية  ،غري
أن هذه اخلطوة تطلبت من الشركة التطبيق الصارم ملعايري الشفافية واإلفصاح التام  ،وااللتزام باملعايري املالية واحملاسبية
املعرت هبا دولياً  ،حيث أصبح موقعها على شبكة االنرتنت يقدم فرصة للحصول جماناً على البيانات املالية والتقارير
السنوية للشركة  ،والقرارات املتخذة ومعلومات عامة حلاملي األسهم والسندات  ،كل ذلك تزامن مع إجراء تغيريات يف
اهليكل اإلداري بشركة حيث أصبح  %21من مدراءها شباب.
وبفضل تلك اإلصالحات اليت قامت هبا املصرية لالتصاالت  ،اصبحت تتمتع بدرجة عالية من ثقة املسامهني
املستثمرين احملليني واألجانب  ،حيث أهنا يف غضون أربع سنوات أصبحت  %21من ملكيتها يف يد املؤسسات
االستثمارية  ،و %11يف يد املستثمرين األفراد  ،وكل ذلك ما كان حيصل لوال وجود نظام حوكمة فعال وفر للشركة
قاعدة رأس مال طويلة األجل.

 3.1الحوكمة في الجزائر
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يف سنة  1112م  ،مت إصدار "ميثاق احلكم الراشد للمؤسسة يف اجلزائر والذي قامت بوضعه جمموعة عمل حوكمة
الشركات متعددة األطرا  ،كما أطلقت مركز "حوكمة اجلزائر" ملساعدة الشركات اجلزائرية على االلتزام مبواد الدليل
واعتماد أفضل ممارسات حوكمة الشركات الدولية  ،ويعترب إطالق املركز فرصة جديدة جملتمع األعمال إلظهار التزامه
بتحسني البيئة االقتصادية يف اجلزائر  ،وحتسني قيم احلوكمة الدميقراطية مبا فيها الشفافية  ،واملساءلة  ،واملسؤولية.
ومن ضمن الشركات اليت اعتمدت ممارسة احلوكمة يف أعماهلا هي شركات مشروبات الرويبة ( )NCAاجلزائرية  ،حيث
قامت يف سنة  0222م بإجراء تغيري يف هيكلها اإلداري  ،حيث الحظ املدير التنفيذي اجلديد أن العمليات املالية
واحملاسبية للشركة ال تتفق مع املعايري املطلوبة دولياً  ،نتيجة لغياب الشفافية واإلفصاح التام للمعلومات املالية واإلدارية.
ويف نفس الفرتة حصلت الشركة على ترخيص بفتح فرغ لنشاط جديد بتمثل يف أنتاج وبيع املرطبات  ،ومع عزم الدير
اجلديد على وضع الشركة يف اإلطار التنافسي الدويل  ،قرر وضع حتقيق وضع اجلودة والشفافية مع املسامهني ومجيع
األطرا األحرى ذات العالقة بالشركة  ،وتفعيل طرق تسوية اخلالفات يف مقدمة أولوياته.
وبالفعل فقد مت إدارة الفرع اجلديد للشركة ( اخلاص باملرطبات ) ،بنظام خمتلف يقوم على الشفافية التامة ما بني الشركة
واملسامهني والعاملني والبنوك وأصحاب املصاحل  ،فقد مت تنظيم خط اإلنتاج اجلديد  ،وإقامة برامج لتدريب العمال ،
والبحث عن شيكات توزيع فعالة  ،مما أدى إىل حتسن أداء الشركة واستطاعت رفع مبيعاهتا بنسبة .%11
وباملوازنة مع ذلك بداية من عام  ، 1113بدأت الشركة يف إصدار تقرير سنوي يتضمن خطة الشركة ورؤيتها التوسعية
 ،وأرقام نتائجها املالية  ،واملؤشرات الرئيسية ألدائها  ،األمر الذي جعلها حتصل على ثقة املستثمرين وجتذب شركاء
جدد (صندوق االستثمار اخلاص إفريقيا أنفست) يف سنة  ، 1111والذي كان من شروط شركاته إجراء تغيريات يف
طريقة حوكمة الشركة تتميز بالشفافية واالنضباط واإلفصاح التام وذلك محاية ألمواله  ،وبالفعل فقد أدت التغيريات
املطلوبة خاصة يف اهليكل اإلداري إىل توسيع رأس مال الشركة وزيادة منوها.
وخالصة القول جيب اإلشارة إىل أن النجاح الذي حققته شركة ( ، )NCAمل يكن ليتحقق لوال تبنيها ألسلوب حوكمة
يتميز بالشفافية واإلفصاح التام لتحقيق مصلحة املسامهني ومجيع األطرا
الصمد:1102 ،ص .)21

الذين هلم عالقة بالشركة (بو سلمة وعبد

 3.1تجربة اإلمارات العربية المتحدة :
طبقت احلوكمة يف بنك أبو ظيب التجاري  ،حيث تأسس بنك أبو ظيب التجاري سنة  0221على أثر اندماج
البنك اخلليجي التجاري وبنك األمارات التجاري والبنك التجاري االحتادي  ،ويف سنة  1113م مت توسيع نشاط
البنك ليصيح بنكاً متنوعاً يقدم مجيع اخلدمات  ،وميارس نشاطه يف جمال اخلدمات املصرفية للشركات واألفراد  ،وكذلك
يف جماالت املشتقات املالية والبنية التحتية  ،ويف سنة  1111حتالف مع بنك ماكواير األسرتايل إلقامة مشاريع خاصة
يف جمال البنية التحتية  ،ويف سنة  1112فتح قسماً للمعامالت املصرفية اإلسالمية.
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ويف سنة  1111ومن أجل حتديث منتجات البنك وخدماته  ،مت وضع فريق إدارة جديد يؤمن بأن االستقرار على
املدى الطويل والسالمة املالية للبنك  ،مرهونان بتنفيذ أفضل ممارسات حوكمة الشركات اليت تقوم على العناصر
التالية(محيد وصادق :1102،ص:)32
تقسيم وتفويض واضح للسلطة.املساءلة يف العالقات ما بني اإلدارة واجمللس واملسامهني  ،وغريهم من أصحاب املصاحل.الشفافية من خالل اإلفصاح الذي ميكن أصحاب املصاحل من تقييم أداء ووضع البنك املايل.العدالة يف معاملة مجيع أصحاب املصاحل.ولتطبيق هذه املبادئ مت تشكيل جلنة حوكمة تتكفل بتنفيذ وتشجيع إطار احلوكمة يف مجيع أطرا البنك  ،حيث مت
تشكيل جلنة التدقيق والرقابة لإلشرا وضمان نزاهة البيانات املالية  ،وكذلك ضمان استقالل املدققني اخلارجيني عن
قسم التدقيق الداخلي وتطوير الرقابة الداخلية  ،وضمان االلتزام باملتطلبات القانونية والتشريعية  ،واحرتام اخالقيات
البنك  ،وحماربة االحتيال والفساد .وكنتيجة لتلك االجراءات  ،تعززت الثقة يف البنك  ،وعرفت ودائعه ارتفاعاً بنسب
متزايدة  ،وحصل على جائزة االمتياز يف حوكمة الشركات  ،باإلضافة إىل تصنيفه كأفضل شركة يف األمارات العربية
املتحدة.
 3.1تجربة المملكة العربية السعودية

أشار كال من (محيد وصادق )1102،بأنه تعد السوق السعودية األكرب عربياً من حيث القيمة السوقية وقد بلغت

أوجها خالل الفرتة من  1113م حىت بداية عام  1112م  ،وأسست أول شركة مسامهة يف اململكة عام 0214م،
و يف هناية عام  1111م وصل عدد الشركات املسامهة املدرجة بالسوق السعودية إىل  000شركة بقيمة سوقية
تقارب  1تريليون لاير سعودي وبعدد أسهم بلغ  31مليار  ،و  112مليون سهم  ،إال أن بداية التداول يف األسهم
كان يف بداية السبعينات امليالدية عندما تزايد عدد الشركات املسامهة  ،ويف العام  0224م صدر مرسوما ملكيا بتنظيم
تداول األسهم عن طريق البنوك احمللية  ،ويف العام  0221م مت تطبيق أول نظام إلكرتوين متكامل للتداول  ،ويف العام
 1110م مت إطالق نظام تداول الذي أحدث نقل نوعيه جديدة لنظام التداول يواكب التطورات العاملية وحتسني البيئة
االستثمارية  ،وقامت اململكة مبراجعة العديد من األنظمة وحتديثها وإصدار أنظمة جديدة هتد إىل إعادة هيكلة
السوق املالية وفق أحدث األسس واملعايري الدولية املطبقة يف هذا اجملال ،
وقد شهد السوق السعودي تغريات اقتصادية متالحقة نتيجة ازدياد عدد الشركات املسامهة وكرب حجمها وضخامة
رؤوس أمواهلا اليت جتاوز بعضها آال املاليني من الرياالت ،وقد أدى هذا التغري إىل إحداث حالة عدم توازن بني
أطرا املصاحل وبعض إدارات الشركات املسامهة.
مر السوق السعودي بعدد من االهنيارات خالل العام  1112م ،حيث احندر مؤشر السوق من 11221
كما ّ
نقطة إىل  04212نقطة يف مارس  1112م  ،وبعد حوايل ستة أشهر احندر املؤشر مرة أخرى إىل حوايل 2111
نقطة تكبد املتعاملني به خسائر مادية فادحة وصلت نسبتها إىل  %22من حجم السوق ،مما أدى إيل ضياع حقوق
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أصحاب املصاحل هبا وبصفه خاصة املستثمرين احلاليني  ،كما أدى إيل فقد ثقة املستثمرين املرتقبني يف املعلومات احملاسبية
اليت تضمنها التقارير والقوائم املالية هلذه الوحدات.
وأن أهم أسباب حدوث االهنيار السابق يف السوق السعودي ،غياب الرقابة على آليات احلوكمة ونقص اإلفصاح
والشفافية يف بعض الوحدات االقتصادية  ،وانعكس ذلك على جمموعة من اآلثار السلبية أمهها فقد الثقة يف املعلومات
احملاسبية  ،مما دعا هيئة سوق املال يف مطلع العام  1111م إىل إيقا تداول أسهم بعض الشركات اليت جتاوزت
خسائرها أكثر من  %11من رأس ماهلا طبقا لنص املادة  021من نظام الشركات السعودي  ،األمر الذي أدى إىل
زيادة أمهيه حوكمة الشركات مما جعل اململكة تبذل جهود مستمرة لتفعيل حوكمة الشركات ،اليت من شأهنا تعزيز الرقابة
الداخلية يف الشركات املسامهة  ،وقد مت تأكيد ذلك بإصدار الئحة حلوكمة الشركات املسامهة اليت أصدرهتا هيئة سوق
املال يف نوفمرب  1112م ،هبد
املستثمرين .

توفري املناخ املالئم لالستثمار يف سوق املال والتأكد من اإلفصاح والشفافية ومحاية

 1..1الحوكمة في سوريا

أشار (املركز العاملي للحوكمة والتنمية املستدامة )1102،بتاريخ  1112/2/12صدر عن جملس مفوضي هيئة

األوراق واألسواق املالية السورية القرار رقم  30املتضمن نظام احلوكمة ،وقد استند هذا النظام إىل عدد من التشريعات
النافذة وأمهها:

 قانون الشركات رقم  3لعام  1112صول املهنة أأاالللبلللاللبلبلبتنملنمتلبتاتاتناتنمالتأأأأ
.

 قانون هيئة األوراق وأسواق املالية السورية رقم  11لعام .1111
 قانون سوق األوراق املالية الصادر باملرسوم التشريعي رقم  11لعام .1112
 نظام الرتخيص لشركات اخلدمات والوساطة املالية لعام .1112
 نظام وتعليمات اإلفصاح لعام .1112
 نظام اعتماد مفتشي احلسابات لعام . 1112

 نظام إصدار وطرح األوراق املالية لعام . 1112
املبادئ الدولية اليت وضعتها منظمة التعاون االقتصادي والتنمية يف عام  0222واملعدلة يف عام . 1114
وقد تضمن هذا النظام تعاريف للمصطلحات الرئيسية  ،اجملاالت اليت مشلها هذا النظام ،حقوق املسامهني  ،دور
أصحاب املصاحل ،اإلفصاح والشفافية  ،جملس اإلدارة ،جلنة التدقيق.
وقد تضمن شرحاً تفصيلياً لكل جمال من اجملاالت السابقة نذكر منها على سبيل املثال  ،جمال جملس اإلدارة حيث
تضمن ما يلي  :تكوين جملس اإلدارة ،وظائف وصالحيات جملس اإلدارة بالتفصيل (رسم اخلطط والسياسات  ،اهليكل
التنظيمي للشركة  ،تشكيل اللجان وتفويض الصالحيات ،اإلشرا على التنفيذ  ،تقييم األداء واملخاطر  ،تعيني مفتش
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احلسابات اخلارجي ،تعيني املدقق الداخلي ،حمظورات على جملس اإلدارة  ،مسؤولية أعضاء جملس اإلدارة  ،جلنة املراجعة
،اإلدارة التنفيذية للشركة  ،مفتشو احلسابات ،املدقق الداخلي ،أحكام عامة.
يضا إىل ذلك فإن نظام احلوكمة املذكور راعى موضوع التدرج يف تطبيق أحكامه  ،حيث نصت املادة  02منه
على ما يلي ( :مع مراعاة تنفيذ األحكام الواردة يف القوانني واألنظمة النافذة يكون هذا النظام اسرتشادي يف عام
 1112ويعد إلزامياً اعتباراً من .) 1112/0/0
وتأمل هيئة األوراق واألسواق املالية السورية من كافة الشركات املسامهة اليت طرحت جزءاً من أسهمها على االكتتاب
العام  ،وهي خاضعة حكماً لرقابة وإشرا اهليئة االلتزام والتقيد وتطبيق كافة البنود والفقرات الواردة يف نظام احلوكمة
املذكور.
أما علي الصعيد المحلي في مجال الحوكمة:
 1.1.1تجربة الحوكمة في ليبيا(ليبيا اخلرب ،املرصد اللييب لإلعالم(،)1102،العيش:)1102،

جذورا هلا يف قانون النشاط التجاري رقم 13
ميكن القول أن قواعد اإلدارة الرشيدة للشركات (احلوكمة) يف ليبيا جتد ً

سنة  ، 1101وكذلك يف القانون رقم  1لسنة  ، 2010بشأن سوق املال ،ولذلك سنتطرق هلذين القانونني يف
حماولة الستعراض أهم النصوص املنظمة ملبادئ احلوكمة واإلدارة الرشيدة يف ليبيا  ،وذلك على النحو التايل:
 .1حماية حقوق المساهمين:

مي كن حصر احلقوق اليت كفلها فانون النشاط التجاري وسوق املال للمسامهني واليت نصت عليها الئحة اإلدارة
الرشيدة (احلوكمة) يف اآليت :
 حق املساهم يف احلصول على األرباح بنسبة تعادل ملكيته يف األسهم.استيفاء املساهم حقه من موجودات الشركة بعد انتهاء التصفية مبا مياثل قيمتها الدفرتية يف سجالت الشركة .وإذاكانت احلصة عينية ،فيمكن للمساهم اسرتجاعها بشرط احتفاظها بذاتيتها ودفع الفارق بني قيمتها يوم االسرتجاع
ويوم تقدميها للشركة إذا حصلت زيادة يف قيمتها .
حق املساهم يف حضور اجتماعات اجلمعية العمومية للشركة ومناقشة املوضوعات املدرجة على جدول أعماهلاوتوجيه األسئلة واالستيضاح عما يراه مناسبًا لعمل الشركة وتطوير نشاطها االقتصادي .
حق املساهم يف املشاركة بفاعلية يف اختاذ القرارات األساسية  ،وحقه يف التصويت يف اجتماعات اجلمعية العمومية.تسهيل ممارسة املساهم حلقوقه وحصوله على املعلوماتت.املعاملة املتكافئة للمسامهني الذين تتماثل أوضاعهم  ،وحظر تداول األسهم الذي يتم بصورة ال تتسم باإلفصاحوالشفافية.
أيضا حلماية حقوق مسامهي األقلية  ،من ذلك مثالً نص املادة) 155ن ت) ،اليت تفرض
جند تطبيقات عديدة ًعلى جملس إدارة الشركة دعوة اجلمعية العمومية لالنعقاد دون تأخري إذا طلب ذلك عدد من املسامهني ميثل عُشر
رأس مال الشركة على األقل.
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 .1حماية حقوق أصحاب المصالح األخرى:

من تطبيقات احلماية القانونية ألصحاب املصاحل يف قانون النشاط التجاري اللييب نص املادة ) ، ) 185اليت تنص

على أن رئيس وأعضاء جملس اإلدارة مسئولون جتاه دائين الشركة عن عدم قيامهم بالواجبات ،املتعلقة باحملافظة على
مقومات الشركة وإبقائها كاملة  ،وخيول الدائنون رفع الدعوى عندما يظهر أن ممتلكات الشركة ال تكفي الستيفاء
ديوهنم.
كما حتدث قانون سوق املال عن محاية املستثمرين حيث قرر يف املادة ( )21إنشاء صندوق يسمى "محاية
املستثمرين "  ،تكون وظيفته تأمني املستثمرين من املخاطر غري التجارية الناشئة عن أنشطة اجلهات العاملة يف جمال
األوراق املالية.
هذا ناهيك عن نصوص أخرى كثرية تقرر آليات لتعويض أصحاب املصاحل يف حال انتهاك حقوقهم  ،وآليات
لتسوية املشاكل أو اخلالفات اليت تنشأ بني الشركة وأصحاب املصاحل  ،وآليات إلقامة عالقات جيدة مع العمالء
واملوردين واحملافظة على سرية املعلومات املتعلقة هبم.
.1اإلفصاح والشفافية:
يقصد باإلفصاح والشفافية التزام الشركة بتوفري البيانات واملعلومات والسماح باالطالع عليها ،وتوصيلها بصفة دورية
أيضا حبملها إىل علم
حىت يف احلاالت االستثنائية  -إىل جهات الرقابة  ،مثل هيئة سوق املال ،بل وتلتزم ًاملسامهني ،وإىل اجلمهور كافة لكي يستفيد منها حىت املستثمرون احملتملون  ،عدا تلك اليت يكون من شأهنا اإلضرار
مبصاحل الشركة فيجوز هلا االحتفاظ بسريتها.
وينظم قانون سوق املال اللييب قواعد اإلفصاح بشكل مفصل يف املادة ) (37وما بعدها  ،حيث نص يف املادة
) ،(37على االلتزام باإلفصاح من قِبل اجلهات العاملة يف جمال األوراق املالية  ،وحتدث عن حظر اإلفصاح عن
بعض املعلومات يف املادة ( ،(38مث أفرد املادة ( )32لإلفصاح املفروض على اجلهات املقيدة  ،وتفرض املادة ))40
أيضا باإلفصاح مبوجب املادتني )(41
التز ًاما بتقدمي معلومات عن األوراق املدرجة  ،وتلتزم إدارة الشركة وجملسها ً

أخريا مسألة اإلفصاح يف الظرو الطارئة يف املادة ). (78
و( ، )11وتناول املشرع ً
 .4مسؤوليات مجلس اإلدارة:

إطارا قانونيًا متكامالً ملسؤولية جملس إدارة الشركة  ،حيث أفرد املواد من ( )011إىل
يضع قانون النشاط التجاري ً

( )022هلذا املوضوع  ،ومبقتضى هذه النصوص جيب على رئيس وأعضاء جملس اإلدارة أداء مهامهم مبا تقتضيه
مصلحة الشركة ،وحبسن نية على الوجه الذي يتطلبه القانون  ،وهم مسؤولون تضامنيًا من قِبَل الشركة وقِبَل دائنيها
عما يلحقهم من أضرار جراء عدم القيام بتلك املهام والواجبات  ،كما يلتزم اجمللس باإلفصاح عن مجيع املعلومات
الالزمة  ،واليت فرض القانون عليه تقدميها سواء للمسامهني أو أصحاب املصاحل األخرى.
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وعلى الرغم من استعراضنا ألهم النصوص املنظمة ملبادئ احلوكمة واإلدارة الرشيدة يف ليبيا املوضحة يف قانون النشاط
التجاري رقم  13سنة  ، 1101وكذلك يف القانون رقم  1لسنة  ، 2010بشأن سوق املال ،إال أن موقع أفريك
أنفو اإلخباري الناطق بالفرنسية ذكر يف تقريره بعنوان “ :مؤشر مؤسسة إبراهيم للدارسات اإلفريقية قلقة حيال مستقبل
الوضع يف ليبيا ”  ،وأن تقرير ملؤسسة مؤشر إبراهيم حول احلوكمة يف القارة اإلفريقية يف سنة  ، 1102وضع ليبيا على
رأس الدول اليت تعاين تدهورا خالل العشرية األخرية يف احلكومة  ،بعد سقوط نظام القذايف.
ويقر التقرير أن مشاكل احلكومة تشمل كل الدول اإلفريقية  ،معتربا أن تراجع ليبيا بعشر نقاط يف مؤشر احلوكمة يف
القارة اإلفريقية  ،عائد على انتهاكات حقوق اإلنسان  ،وتواصل انعدام االستقرار على كامل الرتاب اللييب ،وتعترب ليبيا
من خالل هذا التقرير أكثر الدول تراجعا من حيث مؤشر احلوكمة يف القارة  ،حيث تدهور مناخ األعمال أيضا،
وغابت الفرص االقتصادية وسبل التنمية البشرية .كما يشري التقرير أيضا إىل أن املمتلكات العمومية يف ليبيا تدار
بشكل سيئ  ،كما تراجع مؤشر جودة احلياة االجتماعية والتعليمية  ،مما جعل ليبيا تسجل سقوطا يف مؤشر احلوكمة
عموما.
وخيلص تقرير مؤشر إبراهيم للحكومة يف إفريقيا  ،إىل أنه بالرغم من أن ليبيا تعترب يف آخر سلم احلكومة  ،إال أهنا أن
ما تزال متلك فرصا لتحسني منط احلوكمة خالل السنوات القادمة  ،يف صورة حتسن املناخ األمين والسياسي يف
البالد.ويغطي التقرير الذي تصدره مؤسسة مؤشر إبراهيم  14دولة ،ويشمل  21مؤشرا من
 34مؤسسة أفريقية وعاملية مستقلة.
إذن يعترب موضوع حوكمة الشركات من أهم املوضوعات اليت تستقطب اهتمام الدول العربية والدولية يف ظل الوضع
الراهن ،ويعود ذلك للحاجة املاسة واملتنامية لشركاهتا قصد توطيد قدراهتا التنافسية والتكيف مع املستجدات احلديثة ،
حيث اهتمت العديد من الدول العربية والدولية يف السنوات األخرية مبفهوم حوكمة الشركات  ،وقد عملت كثري من
اهليئات واملنظمات العاملية على إرساء قواعد احلوكمة يف هذه االقتصاديات من بينها مركز املشروعات الدولية واملنتدى
الدويل حلوكمة الشركات  ،كما قام كثري من املهتمني مبفهوم حوكمة الشركات يف العديد من الدول العربية والدولية
بتنظيم جمموعة من املؤمترات والندوات والنشرات اليت هتد إىل وضع التوصيات اخلاصة بالتطبيق السليم لتلك املبادئ
مبا يتناسب والظرو االقتصادية والثقافية والسياسية اليت متر هبا الدول العربية والدولية.
ومن خالل نتائج جتارب الشركات العربية والدولية اليت تبنت أسلوب احلوكمة الرشيدة يف إداراهتا  ،بينت النقلة النوعية
اليت حققتها تلك الشركات  ،من حيث استقطاب مصادر متويل واستثمارات جديدة  ،وحتفيز املوظفني  ،وارتفاع
مستوى الثقة بني كل األطرا ذات املصلحة نتيجة ارتفاع مستوى الشفافية يف اإلدارة  ،األمر الذي مكنها من تسريع
منوها وتعزيز مركزها التنافسي وتأمني فرص استدامتها.
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.4الخالصة :
 1.4االستنتاجات:
توصلت الدراسة ايل جمموعة من االستنتاجات أمهها:
 على الرغم من أمهية حوكمة الشركات  ،اال أنه مازال جمال اختال وعدم اتفاق الباحثني واألكادمييني هبذا األمر ،حيث ظهر كثري من املصطلحات املستخدمة  ،لكن املصطلح الشائع واألكثر استخداماً يف اجملال األكادميي والبحثي
هو (حوكمة الشركات ) .
 يف السنوات األخرية زاد االهتمام بشكل كبري وواضح مبفهوم حوكمة الشركات  ،وأصبحت من الركائز األساسية اليتجيب ان تقوم عليها الوحدات االقتصادية املختلفة .
 إن تطبيق حوكمة الشركات هو املخرج واحلل الفعال لضمان حقوق أصحاب املصاحل يف داخل الشركات وخاصةاملستثمرين.
 إن حوكمة الشركات اجليدة تساعد على جذب االستثمارات سواء االجنبية او احمللية وتساعد على احلد من هروبرؤوس االموال ومكافحة الفساد .
 يؤدي االلتزام باليات احلوكمة وقواعدها من قبل الشركات اململوكة للدولة إىل احلد من الفساد املايل واإلداري فيها،وزيادة كفاءة أدائها  ،وبالتايل زيادة ثقة املستثمرين احملليني واألجانب بالشركات اململوكة للدولة ومن مث يف الدولة كلها،
وبالتايل يزيد من قدرة الدولة على جذب االستثمار وما ينتج عنه من تنمية القتصاد البالد.
 يتطلب تطبيق آليات احلوكمة نشر ثقافة احلوكمة يف اجملتمع  ،وذلك من خالل وسائل اإلعالم ومنظمات اجملتمعاملدين  ،وعليه توصي الباحث باستحداث مركز يعىن بقضايا احلوكمة  ،ويتوىل مهمة إعداد برامج إعالمية وتدريبية
لرتسيخ ثقافة احلوكمة يف ليبيا.
 1.4التوصيات:

توصي الدراسة ايل االيت :

 على الباحثني واألكادمييني واملنظمات املهنية االهتمام بصورة اكرب مبوضوع احلوكمة ،للوصول إىل إرساء مبادئاحلوكمة بشكل سليم يف الشركات الليبية  ،وذلك من خالل عقد الندوات واملؤمترات واللقاءات .
 تنمية وعي وإدراك القائمني على الشركات  ،على أمهية احلوكمة لشركاهتم  ،وذلك من خالل الندوات واللقاءاتواملؤمترات.
 إصدار رؤية موحده ملفهوم وعمل حوكمة الشركات يف ليبيا. سن وتطوير العديد من التشريعات واألنظمة والقوانني يف ليبيا لالرتقاء بأداء جمالس اإلدارة واملديرين وحقوق املسامهنيداخل الشركة .
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التجارب العربية والدولية الرائدة في مجال الحوكمة والتي بمكن االحتذاء بها في ليبيا

ص010 -010 :

 -استحداث مراكز متخصصة هتتم بقضايا احلوكمة  ،وتتوىل مهمة اعداد برامج تدريبية لرتسيخ أهدا

ومتطلبات

احلوكمة.
-االستفادة من قبل الشركات الليبية من خربة الشركات الرائدة يف جمال احلوكمة.

.2قائمة المراجع:

 )1آمني ،خمفي ،وأمينة فداوي".) 1103(.تجارب وممارسات الدول النامية و المتقدمة في مجال تكريس مبادئ حوكمة
المؤسسات لتحقيق التنمية المستدامة" ،امللتقى العلمي الدويل حول  :آليات حوكمة املؤسسات ومتطلبات حتقيق التنمية

املستدامة  ،ورقلة  ،اجلزائر 12-11 ،نوفمرب.

 )1الزوام ،السنوسي ،وإبراهيم" .)1104(.آليات الحوكمة ومتطلبات تطبيقها بالشركات المساهمة" ،جملة العلوم البحثة والتطبيقية،
سبها.)03(0 ،

 )1الشمري ،عيد بن حامد ".)1101(.دور لجان المراجعة في تفعيل حوكمة الشركات المساهمة في السعودية " ،الندوة الثانية
عشر لسبل تطوير احملاسبة يف اململكة املنعقدة يف قسم احملاسبة ،جامعة امللك سعود.

 )4العيش ،الصاحلني " .)1102(.حوكمة الشركات بين القانون والالئحة"  ،اجمللة الدولية للقانون ،كلية احلقوق جامعة بنغازي-0 ،
 .01متاح علي املوقع https://www.qscience.com/ :

 )2بو سلمة ،حكيمة و عبدالصمد ،جنوي ،.)1102(.تجارب الدول في ارساء مبادئ الحوكمة للحد من الفساد االداري والمالي
 :قراءة تحليلية ،المجلة الجزائرية للتنمية االقتصادية.)0(1 ،

 )2حداد  ،مناور".)1101(.دور حوكمة الشركات في التنمية االقتصادية"  ،جملة العلوم االنسانية ،جامعة قسنطينة،31 ،0
 ،012-020متاح علي املوقعhttp://revue.umc.edu.dz/ :

 )3محيد ،قرومي و صادق ،صفيح".)1102(.حوكمة الشركات في بيئة األعمال العربية :المتطلبات التنظيمية ونماذج تجارب"،
جملة معار  ،اجلزائر.)00(11 ،

 )3محاد ،طارق .)1111(.حوكمة الشركات واألزمات المالية ،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية ،مصر.

 )3دراوشة ،هاين" .)1104(.مبادئ الحوكمة في أطار مدونة الحوكمة لعام ( )1..3ومدى التزام الشركات المساهمة العامة
المدرجة في بورصة فلسطين بها"  ،رسالة ماجستري غري منشورة  ،جامعة النجاح الوطنية ،فلسطني.

 )1.دالل ،العابدي".)1102( .حوكمة الشركات ودورها في تحقيق جودة المعلومة المحاسبية :دراسة حالة شركة أليانس
للتأمينات الجزائرية"  ،رسالة دكتوراه غري منشورة ،جامعة حممد خضري ،بسكرة ،اجلزائر.

 )11سامي  ،جمدي " .)1112(.دور لجان المراجعة في حوكمة الشركات وأثرها على جودة القوائم المالية المنشورة في بيئة
األعمال المصرية" ،جملة كلية التجارة للبحوث العلمية  ،جامعة اإلسكندرية.)42(1،

 )11طارق  ،يوسف (".)1112حوكمة الشركات والتشريعات الالزمة لسالمة التطبيق  :مبادئ وممارسات حوكمة الشركات"،
منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية  ،مصر.

 )11علي،وآخرون(".)1103دور الحوكمة في تحسن األداء االستراتيجي لإلدارة الضريبية" ،جملة دراسات حماسبية ومالية،
.)2(11
012
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 )14عودة  ،رمي (" .)1101أثر الحوكمة وخصائص الشركات على اإلفصاح االختياري  :دراسة تطبيقية على الشركات
المدرجة في بورصة فلسطين " ،رسالة ماجستري غري منشورة ،فلسطني.

 )12مركز أبوظيب ،أساسيات الحوكمة :مصطلحات ومفاهيم ،سلسلة النشرات التثقيفية ملركز أبوظيب للحوكمة.

 )12نـ ـ ـ ـوال  ،صباي ــحي ( .)1103واقع الحوكمة في دول مختارة – مع التركيز على التجربة الجزائرية ،املؤمتر الدويل الثامن حول:
دور احلوكمة يف تفعيل أداء املؤسسات واالقتصاديات،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التيسري ،اجلزائر 11-02،نوفمرب.
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