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  .اإلجنليزية والفرنسية

  :التحـــكيـــــــم .2

�ائي ختضع كل األوراق والبحوث العلمية املقدمة للنشر للتحكيم، ويتم اعتمادها بشكل  -
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 .ال تكون قد نشرت من قبل أن -

 .أن ال تكون مقدمة للنشر يف مكان آخر -
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 .اإلنسانية
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  :شروط الورقة المقدمة للنشر.4

 arabic، وخبط  Microsoft wordحترر املادة العلمية العربية وفق برنامج -

traditional  أما امللخص بالفرنسية أو االجنليزية فيكون خبط14و مبقياس ،times new 

roman   12مقياس.  

ة باللغة اليت كتب �ا املقال وملخص آخر بلغة غري كلم  100يرفق البحث مبلخص ال يتجاوز  -

  .اليت كتب �ا املقال بنفس عدد الكلمات

  .يف كل جهات الصفحة �2امش  A4:الصفحات تكون من شكل   -



مبا فيها اهلوامش  صفحة 15صفحة وأن ال يقل عن  20ال يتعدى عدد صفحات املقال  -

  .واملراجع

وان ال حيتوي النص إال على رقم املرجع الذي يذكر يف �اية تذكر املراجع يف آخر الصفحة  -

  .الورقة البحثية

يف حالة احتواء املقال على جداول، صور أو رسوم، جيب أن تكون وفق النص، مرقمة ومعنونة  -

  .11مبقياس   times new roman، وباخلط  13مبقياس  arabic traditionalباخلط 

االسم واللقب، الدرجة العلمية، املؤسسة، :لفهيرفق املقال مبعلومات عن مؤ  -

  .بيانية .الفاكس،الربيد االلكرتوين/اهلاتف
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  إفتتاحية العدد

   

عن خمـرب االقتصـاد الكلـي واليت تصدر  حترير ا�لة اجلزائرية لالقتصاد واملاليةيسر هيئة 

ن ا�لـة أن تضع بني أيديكم  العدد الثالث مـجلامعة الدكتور حيىي فارس باملدية واملالية الدولية 

  ة هـدفها الـذي أنشـأت مـن اجلـه وهـو املسـامهة بـالنهوض والرقـي بـالعلم واملعرفـ بـذلك ة،مواصل

  .االقتصاد واملاليةذات الصلة ب واضيعاملاألحباث والدراسات يف نشر من خالل 

خمتلـــــف  بتضـــــمنها ألحبـــــاث بتنوعهـــــا مـــــن جهـــــةمواضـــــيع هـــــذا العـــــدد  اتســـــمتوقـــــد 

فـان هـذه املواضــيع ، ومـن جهـة أخـرى ختصصـات العلـوم االقتصـادية و التجاريـة وعلـوم التسـيري

  .الباحثنيهي مواضيع الساعة اليت �م ويهتم �ا 

ويف األخــري نتمــىن مــن خــالل هــذه ا�لــة انــه املــادة العلميــة املتاحــة حتمــل قيمــة علميــة 

سـتمرار يف إثـراء ا�لـة بكـل مـا هـو ن يسـامهوا بإأحثني بكـل مسـتويا�م ،كما نناشد البـامضافة

بـــاحثني للمنـــربا و حـــىت نقـــدم األحســـن  وتكـــون هـــذه ا�لـــة مـــوردا ينتهـــل منـــه  مميـــز مـــن أحبـــاث

  .إلبراز أحباثهم وأفكارهم القيمة

  

  هيئة التحرير
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  . لجنة التدقيق كمدخل لتفعيل الحوكمة ورفع جودة التدقيق في المؤسسة

  جامعة المدية -بوفاسة سليمان.د                                                        

  جامعة خميس مليانة–سعيداني الرشيد .أ

 -------------------------  

  

  :الملخص         

�دف من خالل دراستنا هذه إىل إلقاء الضوء على مفهوم جلنة التدقيق ومهامها، ودورها يف 

تفعيل احلوكمة يف املؤسسة، ومدى مسامهتها يف رفع جودة التدقيق يف املؤسسة، وهذا من خالل 

اإلدارة والتدقيق اخلارجي ومدى مسامهتها يف رفع جودة معرفة عالقتها بالتدقيق الداخلي وجملس 

  .عملية التدقيق واملراجعة ومن مث حماربة عمليات الفساد بشىت أنواعه يف الشركات

Abstract: 
          The study has discussed and analyzed the functions and roles of the 
Comity  audit in activating the principles of governance in the operating 
companies, clarifying the concept of companies governance, illustrating the 
importance and objectives of governance, presenting the principles of 
governance, and, thus, addressing the role of the Comity Audit, and the 
advancement of ethical convention and professional standards of Comity 
audit, with the specification of the tasks and responsibilities of Audit 
department and the relation between comity audit and internal or external 
audit . 

  اجلودة احلوكمة، التدقيق،: لكلمات المفتاحيةا
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 على بقوة املاضية القليلة السنوات يف ظهرت اليت احلديثة املفاهيم من الشركات حوكمة تعترب   

 من حبهااص وما العوملة مظاهر فرضتها اليت اجلديدة للمتطلبات انظر  األعمال عامل يف السطح

 احلوكمة مبادئ بتطبيق هتماماإل من داز  ومما ؛واالقتصادي القانوين الصعيدين على راتتطو 

 احلوكمة مفهوم رتبطإ حيث، العاملية الشركات من لعدد املفاجئة تا�يار اإل، اجليدة املؤسسية

 بالشكل احلوكمة تطبيق عدم أن كشفت اليت واالقتصادية، املالية باألزمات وثيقا رتباطاإ

 الرقابية باألنظمة املصلحة أصحاب ومجيع املستثمرين ثقة وهز حد�ا من داز  قد املطلوب

  . الشركات داءآ على احملاسبيةو 

 الشركات، يف وفعاليتها الداخلية الرقابة نظم ةءكفا حتسني يف التدقيق جلانوتسهم         

 جودة على افر باإلش تقوم كما ،الشركات حوكمة مفهوم حتقيق دعائم أهم أحد تعترب كما

 الداخلي املدقق من وكل اإلدارة جملس بني وصل حلقةالتدقيق، وهذا بإعتبارها  عملية

   .واخلارجي

 من العديد يف  (la gouvernance)احلوكمة مبفهوم االهتمام تعاظم لقد          

 يارات�اال أعقاب يف وخاصة املاضية، القليلة العقود خالل والناشئة املتقدمة االقتصاديات

 عقد يف وروسيا الالتينية وأمريكا آسيا شرق دول من عدد ا�شهد اليت املالية واألزمات االقتصادية

  .العشرين القرن من التسعينات

لعملية التدقيق، من جلان التدقيق  احليوي الدور عن البحث إىل دفعت تا�يار اإل هذه          

    . الشركات حوكمة عمليات يف والتدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجي،

 على مجيعها يكن مل إن ،الشركات حبوكمة اخلاصة راجعوامل الدراسات معظم أكدتو        

 أشارتو  بل احلوكمة، تطبيق إىل تسعى اليت قتصاديةاإل الوحدات يفللتدقيق  جلان وجود ضرورة

والرفع من   املطبقة احلوكمة مستويات لتقييم الرئيسية العوامل أحد ميثل للتدقيق جلان وجود أن إىل

التحقق من البيانات احملاسبية واملالية مع التأكد من مدى صحتها جودة عملية التدقيق والرقابة 

ومتثيلها للمركز املايل للمؤسسة، ومدى تطبيق اإلجراءات املوضوعة من طرف إدار�ا لتفادي 

  .خمتلف األخطاء احملاسبية ومنع حاالت الغش والتالعب بأمالكها

        

  



 

  سعيداني الرشيد                    .أ/بوفاسة سليمان.د  لجنة التدقيق كمدخل لتفعيل الحوكمة ورفع جودة التدقيق في المؤسسة

  

  2015افريل  -03:المجلة الجزائرية لالقتصاد والمالية                                                العدد 
10 

  : اآلتية اإلشكاليةا إرتأينا إىل طرح لذ   

ما هو دور لجان التدقيق في تفعيل مبادئ الحوكمة في الشركات والرفع من جودة عملية 

  .التدقيق؟

 :التالية الفرعية األسئلة الرئيسي التساؤل هذا عن ويتفرع

 تطبيقها؟ متطلبات هي وما املؤسسات حوكمة مفهوم هو ما 1-

  ؟هي اجلهات القائمة بههية التدقيق وما ما 2-

  املؤسسات ورفع جودة التدقيق؟ حوكمة تطبيق يف وأدوارها جلنة التدقيق حمددات هي ما -3

 :التالية الفرضيات ولإلجابة على التساؤالت الفرعية إقرتحنا         

 وتتصاعد الزمن مرور مع تتزايد كبرية أمهية وممارسا�ا املؤسسات حوكمة مبادئ حتتل 1-

 أمهيتها

 .املالية األزمات ظهور بعد خاصة والنامية الدول املتقدمة ىف

 واليت �ا اخلاصة املهنية املعايري خيص فيما وخاصة كبريا عملية التدقيق تطورا اكتسبت 2-

 .عليها اإلعتماد درجة وكذا آدائها، جودة على أثرت

 الرقابة نظام وفعالية كفاءة تقييم من خالل احلوكمة تطبيق يف دور التدقيق للجنة 3-

مسامهتها يف رفع   إىل باإلضافة املخاطر، إدارة مراجعة وكذا املؤسسة، يف الداخلية واخلارجية 

  .جودة التدقيق

  :أهمية الدراسة -

وسبل تطبيقها  الشركات حوكمة مبوضوع االهتمام تزايد من أمهيتها الدراسة هذه تستمد        

الباحثني والشركات واملهتمني، ومن أمهية موضوع جلنة  قبل من األخرية السنوات يفوتفعيلها 

التدقيق كآلية لتفعيل تطبيق احلوكمة يف الشركات واملسامهة يف خلق بيئة أعمال تتسم باملصداقية 

والشفافية عن طريق زيادة فعالية الرقابة والتدقيق، مما يسمح بضمان صدق ونزاهة املعلومة املالية 

إستخدامها بطريقة سلبية متس مبصاحل األطراف الدائمة وذوي احلقوق يف  املعروضة واحلد من

   .الشركة ويساهم يف اإلستقرار اإلقتصادي خاصة يف عامل تسيطر عليه العوملة
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 :الدراسة أهداف -

 :التالية األهداف حتقيق إىل الدراسة هذه نسعى من خالل       

  .انتشار هذا املفهوم ودوافع وأسباب املؤسسات حوكمة مفهوم على الضوء إلقاء  -1

 وكيفية املؤسسات حوكمة مبفهوم التعريف يف واإلقليمية الدولية اجلهود وحتليل إستعراض -2

  .الواقع أرض على تطبيقه

 .إلقاء الضوء على مفهوم وأمهية عملية التدقيق واجلهات القائمة عليها -3

 ذلك حوكمة املؤسسات وعالقة حتقيق مدعائ أبرز كأحد التدقيق جلان دور ومناقشة حبث -4

 .برفع جودة التدقيق �ا

 باملفاهيم اجلزائرية البيئة يف الوعي زيادة شأ�ا من اليت واملقرتحات التوصيات بعض طرح -5

  .األعمال قطاع يف احلديثة واألساليب

 :الدراسة في المتبع المنهج -

املنهج  إستخدام عمدنا إىل حتقيقها إىل نسعى اليت واألهداف الدراسة طبيعة ضوء يف      

جلنة التدقيق   دور حتليل وكذا ،جلنة التدقيقو  املؤسسات حوكمة وصف قصد الوصفي التحليلي

 لكل مكتيب مسح إجراء من خالل. املؤسسات ورفع جودة التدقيق فيها حوكمة لتطبيق كأداة

 االطالع إىل باإلضافة املتخصصة، العلمية وا�الت الدوريات يف الدراسة مبوضوع عالقة ماله

  .الصلة ذات واحمللية العاملية املهنية واهليئات املنظمات عن صدر وما واللوائح األنظمة على

  :الدراسات السابقة -

تناولت دور جلان التدقيق كأحد دعائم حوكمة الشركات يف ): م2006الرحيلي، (دراسة  -

البيئة السعودية، وبينت الدراسة أن تكوين جلان التدقيق جتربة حديثة يف اململكة، حيث صدرت 

  .م1994يف سنة  903للمرة األوىل مبوجب قرار وزاري رقم 

الشركات تناولت بيان دور جلان التدقيق يف حوكمة ): larry et al, 2007( دراسة  -

وعالقتها كآلية هامة بآليات احلوكمة األخرى ومنها التدقيق الداخلي واخلارجي، وكذا مراقبة 

احلسابات وعالقتها بلجنة التدقيق مع الرتكيز على أمهية تدفق املعلومات بينهم، وأكدت 
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ري الدراسة على أمهية دور جلنة التدقيق يف تفعيل دور حوكمة الشركات مع الرتكيز على معاي

  .إختيار أعضاء اللجنة وضوابط عملها

ولإلجابة على موضوع اإلشكالية والتحقق من الفرضيات قمنا بتقسيم حبثنا إىل ثالثة           

  :حماور، هي كاآليت

  مفاهيم أساسية حول حوكمة الشركات؛ - 

 ماهية عملية التدقيق؛ - 

 دور لجنة التدقيق في تفعيل الحوكمة ورفع جودة عملية التدقيق؛ - 

 

  مفاهيم أساسية حول حوكمة الشركات؛: أوال

لقد اختلف املفكرون االقتصاديون واملاليون حول إعطاء تعريف موحد للحوكمة سنوردها كما    

  :يلي

  :مفهوم الحوكمة -1

تعددت التعاريف املتعلقة حبوكمة الشركات وذلك لتعدد إهتمامات وختصصات الكتاب           

جمموعة من التعاريف لبعض املنظمات الدولية وأخرى لبعض  والباحثني، لذا سنقوم بعرض

  :املختصني، وهي على النحو اآليت

هي ممارسة للسلطة السياسية، ورقابة إدارة املوارد ): "WB(تعريف البنك الدولي   -

     )1(".املؤسساتية من أجل تنمية إقتصادية وإجتماعية

حوكمة  "):CADBURY(تعريف لجنة األبعاد المالية لحوكمة المؤسسات   -

   )2(".املؤسسات هي نظام مبقتضاه تدار املؤسسات وتراقب

هي نظام يتم بواسطته توجيه ): "OCED(تعريف منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية  -

    )3( " .ورقابة منظمات األعمال 

عمليات تتم من خالل إجراءات هي "  Rittenbergو Hermanson تعريف -

املصاحل لتوفري إشراف على املخاطر وإدار�ا من خالل اإلدارة ومراقبة تتخذ من قبل أصحاب 

خماطر املنظمة والتأكيد على كفاية الضوابط الرقابية لتجنب هذه املخاطر ، مما يؤدي إىل 

  )4( ".املسامهة املباشرة يف اجناز أهداف الشركة وحفظ قيمها 
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توزيع السلطة، املوارد، واملعلومات هي التنسيق الفعال بني " : Gilles paquetتعريف  -

بني املشاركني يف املؤسسة، وهي يف نفس الوقت آداة للرؤية والتشخيص واملعاجلة حبيث تساعد 

 )5(".على كشف وحتديد النزاعات وفهمها وبالتايل وضع اإلجراءات املناسبة

 والنظم والقوانني واإلجراءات اآلليات جمموعة الشركات حبوكمة يقصد" :تعريف ناصر نور الدين

 يف والتميز اجلودة حتقيق إىل احلوكمة و�دف، والشفافية االنضباط والعدالة تضمن اليت والقرارات

 االقتصادية املوارد ستغاللإب يتعلق فيما االقتصادية الوحدة إدارة تصرفات تفعيل طريق عن داءاآل

 )6(". لديها املتاحة

نستنج بأن احلوكمة توضح كيفية تنظيم العالقة بني أطراف املنظمة كافة، وتظهر  مما سبق        

أي أ�ا متثل أسلوباً  ،يف جمموعة من القوانني والقرارات اليت �دف إىل محاية أصحاب املصاحل

مبين على أساس اإلنضباط والعدالة واملساءلة والشفافية ومبا  متميزا يف إدارة منظمات األعمال

قيق أفضل عائد ممكن لكافة األطراف املسامهني يف املؤسسة وذوي املصاحل وا�تمع  يضمن حت

  . ككل

  :أهمية حوكمة الشركات -2

 أمهية تلخيص ميكن؛ و األخرية السنوات يف بالغ هتمامإب الشركات حوكمة حظيت          

  )7( :اآلتية النقاط يف الشركات حوكمة

 ؛املخاطر ختفيض 1-

 ؛داءاآل تعزيز 2-

 املالية؛ األسواق إىل الوصول حتسني 3-

 ؛واخلدمات للسلع التسويقية القابلية زيادة-4

 .اإلجتماعية املسؤولية عن احملاسبة وقابلية الشفافية إظهار 5-

  )8( :يلي كما وذلك مستخدميها منظور منأمهية احلوكمة  توضيح كما ميكن        

 :للشركات بالنسبة -

 ؛ للشركة االقتصادية الكفاءة رفع من متكن -

 ؛ الشركة أهداف حتديد خالله من ميكن الذي التنظيمي اإلطار وضع على تعمل -

 .املستثمرين ثقة بزيادة احلوكمة قواعد تطبق اليت الشركات حتظى -



 

  سعيداني الرشيد                    .أ/بوفاسة سليمان.د  لجنة التدقيق كمدخل لتفعيل الحوكمة ورفع جودة التدقيق في المؤسسة

  

  2015افريل  -03:المجلة الجزائرية لالقتصاد والمالية                                                العدد 
14 

 :للمساهمين بالنسبة -

  ؛ املسامهني لكافة احلقوق ضمان يف تساعد -

 اإلدارة قبل من املتخذة اجلوهريةالقرارات و  املايل الوضع و الشركة أداء عن الكامل اإلفصاح -

   .العليا

 :شركاتال كمةو ح أهداف -3

 )9(: ف، نذكر منهااألهدا جمموعة من حتقيق إىل شركاتال كمةو ح تسعى        

 ؛الشركات داءآ تعظيم -

 ؛ الغش تقليل أو بتجنب الكفيلة األنظمة وضع -

 بني فيما واملسؤوليات احلقوق كل توزيع حيدد هليكل وفقاً  الشركة إدارة مبوجبها يتم أنظمة وضع -

 ؛)واملسامهني اإلدارة جملس( املشاركني

 ؛الشركة داخل العمل بسري املتعلقة واإلجراءات القواعد وضع -

 ؛ الشركة يف املسامهني حقوق ومحاية والعدالة الشفافية حتقيق -

 وتضمن العامة اجلمعية أمام الشركة إدارة مساءلة حق متنح إدارية وهياكل وقواعد ضوابط إجياد -

 ؛الشركة يف املسامهني حقوق

 ؛املال أسواق يف املستثمرين ثقة تعميق خالل من وتدفقها ستثماراتاإل تنمية -

 ؛جديدة عمل فرص وإجياد الرحبية وتعظيم املدخرات تنمية على العمل -

 ؛املسامهني أمام اإلدارة حماسبة خالل من اجليد املايل داءاآل على العمل -

 ؛ قتصاديةاإل الوحدات داءآ على والفاعلة اجليدة الرقابة فرض -

 ؛للخارج الوطنية األموال رؤوس هروب من واحلد احمللية أم األجنبية سواء ستثماراتاإل جذب -

 اإلدارية الكفاءة ختدم متطورة إسرتاتيجية بناء على القرار أصحاب ومساعدة وحتسني تطوير -

 ؛للشركة واملالية

 .كمةو باحل العمل نتيجة واملهارات واخلربات املعلومات زيادة -

 العمل هي الشركات حوكمة أهداف أهم من أن إىل اإلشارة من بد ال األمر اية� ويف         

 .صوره بكل الشركة يف واملايل اإلداري الفساد وحماربة وحماسبة مساءلة على

  :المعنية بحوكمة الشركاتاألطراف  -4
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 وحتدد الشركات، حوكمة لقواعد السليم التطبيق يف وتؤثر تتأثر رئيسية رافأط أربعة هناك         

  )10( :هي األطراف وهذه القواعد، هذه تطبيق يف الفشل أو النجاح مدى كبرية درجة إىل

 ؛  نالمساهمي - أ

 ؛  اإلدارة مجلس - ب

 ؛ اإلدارة - ج

  ؛ المصالح أصحاب -د

  

  :أبعاد حوكمة الشركات -5

  )11( :، وميكن حصرها يف األبعاد اآلتيةبعاداألو  تالا�ا متعدد احلوكمة مفهوم إن       

 ؛اإلشرافي البعد -

 ؛الرقابي البعد -

 ؛ البعد األخالقي -

 ؛التوازن فظوح تصالاإل -

 ؛البعد اإلستراتيجي  -

 ؛ المساءلة -

  ؛ والشيافية فصاحاإل -

  

  :مبادئ الحوكمة -6

 وعلى ؛والدراسة بالتحليل املفهوم هذا تناول على الدولية املؤسسات من عدد حرصت            

 والتنمية االقتصادي التعاون ومنظمة الدوليني، والبنك النقد صندوق من كل املؤسسات هذه رأس

)OECD( م 2004وقامت بتعديلها عام   م مبادئ احلوكمة1999 عام يف أصدرت اليت

    )12( :لتصبح تتضمن املبادئ اآلتية

 ؛ةشركاتال كمةو لح فعال إلطار أساس وجود ضمان -أ 

 ؛المساهمين جميع حقوق حفظ -ب

 ؛ المساهمين جميع بين المتساوية المعاملة -ج
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 ؛ بالشركة اإلدارة سلطات ممارسة أساليب في المصالح أصحاب دور -د

 ؛ والشفافية اإلفصاح -ه

  ؛ اإلدارة مجلس مسئوليات -و

  

  معنى عملية التدقيق: اثاني

  :مرت عملية التدقيق بعدة مراحل متعاقبة نلخصها يف اآليت       

 التدقيقحملة تارخيية عن  -1

ومـــن جهـــة  ،كانـــت رهينـــة األهـــداف املتوخـــاة منهـــا مـــن جهـــة  تـــدقيقإن التطـــورات املتالحقـــة لل

أخـــرى كانـــت نتيجـــة البحـــث املســـتمر لتطـــوير هـــذه األخـــرية مـــن اجلانـــب النظـــري بغيـــة جعلهـــا 

تتماشى والتغريات الكبرية اليت عرفتها حركة التجارة العاملية واالقتصاد العاملي بشكل عام واليت 

رخيية شهد�ا املؤسسة االقتصادية على وجه اخلصوص، لذلك سنورد فيما يلي أهم املراحل التا

  )13( :تدقيقلل

احملــاكم التجاريــة واملسـامهني هــم الــذين يــأمرون احملاســب كانـت احلكومــة و : م1850قبــل ســنة  -

  ؛مبنع وقوع الغش ومعاقبة فاعليه ومحاية األموال من خمتلف التالعبات

احلكومة واملسامهني مها الذين يأمرون شخصـا مهنيـا يف احملاسـبة أو كانت : م1900قبل سنة  -

  ؛القانون مبنع وقوع الغش وتأكيد مصداقية امليزانية

 تــدقيقاحلكومــة واملســامهني مهــا الــذين يــأمرون شخصــا مهنيــا يف الكانــت : م1940قبــل ســنة  -

  ؛واحملاسبة مبنع وقوع الغش واألخطاء و الشهادة على مصداقية القوائم املالية التارخيية

بنــوك هــم الــذين يتفقــون مــع شــخص مهــين احلكومــة واملســامهني والكانــت : م1970قبــل ســنة  -

  ؛نتظام القوائم املالية التارخييةإحول الشهادة على صدق وسالمة و  تدقيقيف ال

احلكومة واملسامهني وهيئات أخـرى هـم الـذين يتفقـون مـع شـخص كانت : م1990قبل سنة  -

ظام الرقابة الداخلية أو  احملاسبة أو االستشارات املالية حول الشهادة على نوعية نالتدقيق مهين يف 

  ؛نتظام القوائم املالية التارخييةإاسبية وصدق وسالمة و  حرتام املعايري املحإو 



 

  سعيداني الرشيد                    .أ/بوفاسة سليمان.د  لجنة التدقيق كمدخل لتفعيل الحوكمة ورفع جودة التدقيق في المؤسسة

  

  2015افريل  -03:المجلة الجزائرية لالقتصاد والمالية                                                العدد 
17 

احلكومة واملسامهني وهيئـات أخـرى هـم الـذين يتفقـون مـع شـخص كانت : م1990بعد سنة  -

ليــة نظــام الرقابــة الداخ ونوعيــةحــول الشــهادة علــى الصــورة الصادقـــة للحسـابـــات التــدقيق مهــين يف 

 .حرتام املعايري على احلماية من الغش العامليإوكذا العمل يف ظل 

، أن هــذه األخــرية أخــذت أبعــادا تــرتبط بطبيعــة تــدقيقنــدرك مــن العــرض الســابق لتطــور ال          

احلاجة منها، حيث تغري القائم �ا بتغري األهداف املتوخاة منها أو بإثبات حمدودية القائم �ا على 

  . حتقيق هذه األهداف، فضال  عن تغري ذات اهلدف للسماح بتلبية رغبات اآلمريني �ا

 تدقيقال تعريف -2

 :يلي ما أمهها من نذكر ،تدقيقلل خمتلفة تعاريف هناك

 للحصـول منتظمـة عملية "عرفت التدقيق على أنه: األمريكية المحاسبية الجمعية تعريف 

 موضـوعية بطريقـة وتقييمهـا االقتصـادية، األحـداث علـى الدالـة بالعناصـر املرتبطـة القـرائن علـى

 لألطـراف ذلـك نتـائج توصـيل مث املوضـوعية، املعـايري هـذه مسـايرة درجـة مـن التأكـد بغـرض

 )14(."املعنية

 طريقة أو مسعى عن عبارة " عرفت التدقيق على أنه: الفرنسي العمل منظمة تعريف 

 والتقييم، املعلومات تقنيات من جمموعة يستعمل مهين طرف من منسق بشكل مقدمة منهجية

  )15(."بالتنظيم املتعلقة واإلجراءات النظم وفعالية مصداقية وتقدير

 تعريف "GERMOND "ET  "BONNAULT":  على أنه تدقيقالعرفا  " 

ختبار تقين صارم وبناء بأسلوب من طرف مهين مؤهل ومستقل، بغية إعطاء رأي معلل على إ

حرتام الواجبات يف إمن طرف املؤسسة وعلى مدى  نوعية ومصداقية املعلومات املالية املقدمة

ام القواعد والقوانني واملبادئ احملاسبية حرت إإعداد هذه املعلومات يف كل الظروف وعلى مدى 

املعمول �ا، يف مدى متثيل هذه املعلومات للصورة الصادقة وللوضعية املالية ونتائج 

  )16(".املؤسسة

 تعريف "Bethoux, Kremper et Poisson:"  على أنه تدقيقالعرفوا " 

فحص للمعلومات من طرف شخص خارجي، شريطة أن ال يكون هو الذي حّضرها أو 

 )17(."ستعملها، �دف زيادة منفعة املعلومات للمستعملإ
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 تطـابق مـن التأكـد يف تكمـنمهمـة التـدقيق  أن نسـتخلص السـابقة التعـاريف خـالل مـن     

 املوضـوعية، املعـايري مـعدقق املـ طـرف مـن وتقييمهـا الدراسـة حمـل االقتصـادية واألحداث العمليات

 حـول موضـوعي حكـم وإصـدار الـرأي إبـداء مـن دققاملـ يـتمكن حـىت املعـايري هـذه وجـود وضـرورة

  .املعنية األطراف إىل التقييم هذا نتائج وتوصيل بدراستها، يقوم اليت واملعلومات البيانات

  تدقيقال وفرضيات خصائص -3

 :وفرضيات تقوم هليها نوردها كما يليهناك ميزات تتميز �ا عملية التدقيق 

 :منها نذكر للتسيري األخرى األدوات بقية عن متيزه خصائص عدة تدقيقلل :أ ـ خصائص التدقيق

)18(   
 برنـامج يف متمثـل مسـبق ختطـيط علـى عتمـدت دققاملـ ختبـاراتإ أن أي منتظمـة، عمليـة تـدقيقال-

 ؛املراجعة لعملية ومضبوط موضوع

  ؛موضوعية بطريقة وتقدميها إثبات وأدلة قرائن على احلصول ضرورة-

 املعـايري مـن جمموعـة وضـع يتطلـب الـذي األمـر حمايـد، فـين رأي إبـداء علـى لتـدقيقا شـتملي-

 ؛الرأي وإبداء للتقييم كأساس تستخدم

  .املعنية األطراف إىل والدراسة الفحص نتائج إيصال-

إن طبيعــة ونوعيــة املشــاكل وتنوعهــا والــيت هــي بصــدد احلــل مــن طــرف  :ب ـ فرضــيات التــدقيق

، جعل وضع جمموعة مـن الفرضـيات والـيت متثـل اإلطـار الفكـري الـذي ميكـن الرجـوع إليـه يف دققامل

  )19( :ففرضيات املراجعة تتمثل يف العناصر ؛عمليات املراجعة أمرا ضروريا

 إلدارة؛  ال وجود لتعارض يف املصاحل بني املراجع و ا -

  خلو القوائم املالية و أية معلومات أخرى تقدم للفحص من أخطاء غري مادية؛ -

  وجود نظام للرقابة الداخلية سليم يبعد احتمال حدوث أخطاء؛ -

التطبيق املناسب للمباديء احملاسبية يؤدي إىل قوائم مالية سليمة و بالتايل التعبري الصحيح عن  -

  نتائج أعماهلا؛املركز املايل للمؤسسة و 

العناصــر و املفــردات الــيت كانــت صــحيحة يف املاضــي تبقــى كــذلك يف املســتقبل إىل وجــود دليــل  -

  يعرب عكس ذلك؛

  مراجع احلسابات يقوم فقط بإبداء الرأي عن البيانات املالية؛ -

  .فرض التزامات مهنية على املراجع تتناسب مع مركزه -
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  تدقيقأهمية ال -4

ستعـماهلم إمهمة بالنسبة للمستثمرين وأصحاب األموال الذين يتمّيزون ب تدقيقعترب الي     

   )20( :ختاذ القرارات، ومن املستفدين من املراجعة نذكرإللبيانات والقوائم املالية يف 

  ؛مسّيرو المؤسسات أ ـ

  ؛ المساهمون و مالك المؤسسةب ـ 

  ؛الدائنون و الموردونجـ ـ 

  ؛المستثمرون د ـ 

  ؛إدارة الضرائب ه ـ

 
  أهداف التدقيق -5

نتقلت من إنعكس على أهدافها فإعرب العصور، هذا التطور عملية التدقيق تطورت  لقد           

  .)21(منها ما هو عام أهداف تقليدية إىل أهداف حديثة

إنه  :الشمولية22( :هي كالتايلف دققوأعمال امل دققهداف اليت تعترب ميدانية بالنسبة للمأما األ  

من الضروري على النظام احملاسيب للمؤسسة أن يقوم بتوليد معلومات حماسبية، متتاز بالشمول 

  ؛والتعبري عن كل األحداث النقدية اليت جرت باملؤسسة

 على التأكد من وجود مجيع العناصر الواردة يف جهة  دققيعمل امل :الوجود والتحقق

  ؛األصول واخلصوم مليزانية املؤسسة و التحقق منها

 يف أول األمر بالتأكد من أن العناصر اليت تنص عليها  دققيقوم امل :الملكية و المديونية

  ؛امليزانية ختص املؤسسة اليت هو بصدد مراجعتها

 ستعمال الطرق إن خالل هذا العنصر إىل م تدقيقهدف الي :التقسيم و التخصيص

ختصيصها يف احلسابات اخلاصة �ا تطبيقا مث  احملاسبية املعروفة عند تقييم األحداث احملاسبية ومن

  ؛احملاسبية املعمول �ا للمبادئ

 أي اإلفصاح عن مدى صحة وصدق املعلومات احملاسبية والوثائق  :العرض و اإلفصاح

قة من املؤسسة ومدى موافقتها مع معايري املمارسة املهنية ومتاشيها مع املالية املوجودة واملنبث

  .املبادىء احملاسبية
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 يتمثل هذا اهلدف يف التحقق من أن املبالغ املمثلة لألصل املعني مت  :التسجيل المحاسبي

  . تسجيلها بصورة صحيحة يف السجالت والقوائم املالية

  بالعمليةأنواع التدقيق من حيث القائم  -6

  : يه ةأساسي ثالثة أنواعإىل  اجلهة القائمة �ا من حيث عملية التدقيقنقسم ت    

   )23( .تقوم به مصلحة توجد بداخل املؤسسة تدقيقالالنوع من  اهذ :التدقيق الداخلي - أ

 :نذكر ما يليالداخلي  عملية التدقيق ى حتقيقهااألهداف األساسية اليت تسهر عل ومن بني       

)24(  
  التأكد من السري احلسن إلجراءات الرقابة الداخلية؛ -

  التحقق من صحة املعلومات والبيانات املستخدمة يف املؤسسة؛ -

  نسجام العمليات و احرتامها للقوانني؛إ -

  .فعالية نظام الرقابة الداخلية -

د لدفاتر احملايو الفحص اإلنتقادي ب يهتم هذا النوع من التدقيق: التدقيق الخارجي - ب

ومستندا�ا بواسطة شخص خارجي مبوجب عقد يتقاضى عنه أتعاب تبعا  ؤسسةوسجالت امل

لنوعية الفحص املطلوب منه، وذلك �دف إبداء الرأي الفين احملايد عن صدق وعدالة التقارير 

  )25( .خالل فرتة معينة ؤسسةاملالية للم

 ختيارإل وذلك التنفيذيني غري اإلدارة جملس أعضاء منن تتكو  جلنة هي: لجنة التدقيق - ج

 الرقابة ونظم املالية القوائم لفحص اإلدارة مع وعالقتهم عملهم ومناقشة اخلارجني املراجعني

  .، وسنتطرق هلا بالتفصيل يف احملور املوايلالداخلية

  دور لجنة التدقيق في تفعيل حوكمة الشركات ورفع جودة التدقيق : ثالثا

سنتطرق إىل جلنة التدقيق من خالل نشأ�ا وتعريفها وأمهيتها وأهم الضوابط اليت حتكمها    

  .ودورها وتأثريها على تفعيل احلوكمة

 : تدقيقال لجان نشأة -1

 الناجتة املالية اهلزات بعد األمريكية املتحدة الواليات يف تدقيقال جلان تكوين فكرة ظهرت          

 قيام عن أسفرت اليت) Mckesson & Robbin( لشركة املالية التقارير التالعب يف عن

 بضرورة املالية بالتوصية  (SEC)األوراق تداول وجلنة NYSE)( نيويورك بورصة من كل

 وحتديد خارجي مدقق تعيني مهمتها تكون التنفيذيني غري األعضاء من مكونة جلنة تشكيل
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 .الشركات تصدرها اليت املالية التقارير يفالرأي  إبداء يف ستقاللهإ زيادة ذلك من واهلدف ه؛أتعاب

)26(  
 هاأمه منو  التدقيق، جلان بتشكيل هتماماإل زيادة على العوامل من كثري ساعدت وقد           

  : )27(مايلي

 ؛البنوك و املؤسسات من للعديد املايل الفشل حاالت تزايد -

 على احملافظة جمال يف خاصة املؤسسة إدارة بني و اخلارجيني املدققني بني املوجود التناقض -

 املدقق ؛ ستقالليةإ

 ؛ الداخلية الرقابة نظم فعالية وزيادة والتالعب الغش حاالت من احلد -

 ضبط يف تساهم إدارية آلية إىل بالبورصة املقيدة خاصة الشركات يف املصلحة أصحاب حاجة -

  . والرقابية املالية األمور بشأن خاصة عنهم كوكيل اإلدارة داءآ ورقابة

 تشريعات وسن املؤسسات يف التدقيق جلان وجود بضرورة املطالبة أن سبق مما يبدو وبالتايل       

  .حوكمتها وتعزيز الشركات إدارة يف املوجود اخللل ملعاجلة جاء عاملي جتاهإ هو العامل دول بعض يف

 : التدقيق وخصائصها لجنة تعريف -2

 من تلفخي قد ودورها ومسؤوليا�ا مهامها ألن نظرا التدقيق للجان موحد مفهوم يوجد ال        

 : اآليت النحو على املفاهيم بعض راضستعإ ميكننا أنه إال أخرى، إىل دولة ومن أخرى، إىل شركة

 من مكونة جلنة " بأ�االتدقيق  جلنة) م1992( القانونيني للمحاسبني الكندية اهليئة عرفت-

 جملس إىل تسليمها قبل السنوية املالية القوائم مراجعة يف مسؤوليا�م ترتكز الذين الشركة مدراء

   )28(". اإلدارة وجملس املدققني بني وصل كحلقة التدقيق جلنة وتعد ة،اإلدار 

 غري اإلدارة جملس أعضاء منن تتكو  جلنة :"أ�ا القانونني للمحاسبني األمريكي ا�مع هاعرفو  -

 القوائم لفحص اإلدارة مع وعالقتهم عملهم ومناقشة اخلارجنيدققني امل ختيارإل وذلك التنفيذيني

    )29(".الداخلية الرقابة ونظم املالية

 على فقط قاصرة عضويتها وتكون الشركة، إدارة جملس من منبثقة جلنة أ�ا": كما عرفت  -

 احملاسبة جمال يف واخلربة االستقاللية من عالية درجة لديهم يتوافر واللذين التنفيذيني غري األعضاء

  )30(.") تدقيقوال

تتميز مبجموعة من اخلصائص، نذكر  التدقيق جلنة نستنتج أن ميكن السابقة التعاريف من         

 )31( :منها
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 ؛التنفيذيني غري اإلدارة جملس أعضاء من عدد من مكونة جلنة 

 تدقيق؛ال و املالية و احملاسبة جمال يف جيدة خربة و معارف أعضائها لدى يتوافر 

 و الداخلية التدقيق عمليات وفحص املالية التقارير إعداد عملياتراجعة مب مهامها تتجلى 

 ،اخلارجية

 ؛احلوكمة ترتيبات و األخالقية بالقواعد ومراجعة اإللتزام

 ؛نشاطها تسيري و الشركة داءآ مراقبة يف مفيدة داةآ هي 

 اإلدارة على املسامهني بيد رقابية داةآ هي. 

 :المؤسسية الحوكمة منظور من تدقيقال لجان تشكيل ضوابط -3

 :)32(شركة أي يفتدقيق ال جلنة لتشكيل اخلاصة الضوابط من جمموعة تتوافر أن جيب       

 ؛اللجنة ومسئوليات لسلطات الواضح التحديد -

 تدقيق ؛ال جلنة أعضاء يف واملهارة اخلربة وتكامل توافر -

  تدقيق؛ال جلنة ألعضاء املالئم العدد حتديد-

 ؛ تنظيمًيا تدقيقال جلنة ستقاللإ -

 .الشركات حوكمة يف لدورها تدقيقال جلنة إدراك -

  :تدقيقال لجنة دور -4

 : )33(يتكاآل املراجعة جلنة دور فيها يتمثل      

 الخارجية تدقيقال عملية -أ

 المالية القوائم ـ النظر في ب

  الداخلية لرقابةل نظامأن يكون   -ت

 الدائم والتوافق المرونة -ج

   الداخلية المراجعة من الخاص التحقق -ح
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  :أثر لجنة التدقيق على تفعيل الحوكمة في الشركات وتحسين جودة التدقيق -5

 ،شركاتال يف احلوكمة أدوات من جيدة أداة تعترب تدقيقال جلانمما سبق نستنتج أن             

 خالل من ا�ال هذا يف دورها يتضح واليت فيها احلوكمة لنجاح األساسية الدعائم أحد بل

 : )34(اآليت

 القوائم ومراجعةتدقيق ال جمال حتديد خالل من اخلارجيني دققنيامل مع الفعال التنسيق حتقيق -

 وتوصيات ملالحظات اإلدارة استجابة من التحقق إيل باإلضافة هذا النشر، وبعد قبل املالية

 ؛املال سوق وهيئة احلسابات مراقب

 وتقييم املالية واإلدارة احلسابات إدارة داءآ مراجعة خالل من وذلك املالية النواحي تقييم -

 شركة؛لل املالية السياسات

 برامج من كل ةءكفا مدي من للتأكد وذلك الداخلية تدقيقال إدارة أعمال وتقييم فحص -

 ؛�ا القيامب املنوط باملهام للوفاء الداخلي تدقيقال عمل فريق كفاية وكذلك الداخلي تدقيقال

 ؛أتعا�م حتديد يف شرتاكاإل وكذلك دققنيامل عزل أو تعيني -

 .املوضوعة واملعايري بالقواعد لتزاماإل ومدي الداخلية الرقابة إجراءات فعالية من التأكد -

 احلفاظ إىل النهاية يف تسعى تدقيقال جلان �ا تقوم اليت ختصاصاتاإل فإن ،ماسبق إىل وباألضافة

 أعضاء مسئوليات ومساندة دعم وكذلك عادل، بشكل ثروا�م وتعظيم املسامهني حقوق على

 شركاتلل رشيدة حوكمة إىل وصوال اإلدارة جملس
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  :  خاتمة

 مرتبطة أ�ا حيث احلوكمة، مبادئ لتفعيل البالغة األمهية منتدقيق ال جلان موضوع يعترب        

 واليت تدقيقال جلنة تشكيل ويتم له، الدورية تقاريرها تقدمي على وتعمل اإلدارة مبجلس مباشرة

 اإلدارة، جملس قرتاحإ على ابناء للمصرف العامة اجلمعية من قرار لعملها املنظمة بالقواعد يصدر

  .الشركات يف تدقيقال جلان لعمل أدىن كحد �ا لتزاماإل القواعد هذه وضع عند ويتعني

 من وتتكون اإلدارة، عن املستقلني ا�لس أعضاء بني من مطلقة بصفة تشكيلها يتمو             

 أهم من النظر وعمق االستقاللية صفيت تعتربو  اإلدارة، جملس يعينهم أعضاء مخسة إىل ثالثة

 و�ذا التقارير، وتقدمي املالية، والرقابة اإلشراف يف رئيسًيا دورًا تلعب حيث ،تدقيقال جلنة صفات

وهذا ما يؤكد  .لدى مجيع املسامهني يف الشركة العامة الثقة وزيادة الشركة حوكمة تقوية على تعمل

  .صحة الفرضية الثانية

 من التأكد خالهلا من ميكن اليت اآلليات مقدمة يف تدقيقال جلنة دور أمهية وتأيت كما           

 دققوامل الداخلي،دقق وامل اإلدارة، جملس مع الواقع أرض على الشركات حوكمة مفهوم تطبيق

 با�لس، املناطة الرئيسة املسؤوليات أحد يعد فعال داخلية رقابة نظام وجود أن كما ي،اخلارج

 بفاعلية، وتنفيذه الداخلية الرقابة نظام ةءكفا من التحقق يف الرئيس تدقيقال جلنة دور ويأيت

 مصاحل وحيمي الشركة أغراض حيقق مبا وتطويره النظام تفعيل شأ�ا من له توصيات أي وتقدمي

  .ةمعقول وتكلفة عالية بكفاءة واملستثمرين املسامهني

 الشركة يف الداخلي تدقيقال مدير لوظيفة الرتشيح طلبات بدراسة اللجنة تقوم كما       

 يف والنظر مالئمة، األكثر الشخص وترشيح له املخصصة األخرى واملزايا والبدالت واملكافآت

 مايتم ورفع اإلعفاء، أو العجز أو االستقالة بسبب ءاسوا الداخلي تدقيق ال مدير عمل إ�اء

  وهذا ما يؤكد صحة الفرضية الثالثة .اإلدارة جملس إىل الشأن هذا يف توصيات من إليه التوصل

 احملاسبية السياسات يف النظر وبالتايل املالية القوائم يف النظرالتدقيق  جلنة على جيب كما     

 اليت األسس مناسبة ومدى احملاسبية التقديرات فيها ستخدمتأ اليت ا�االت تقديرو  املستخدمة

 أو عادية غري تكون عندما املالية القوائم يف النظر وكذلك التقديرات هذه إجراء يف ستخدمتأ

  .وهذا ما يؤكد الفرضية الثانية .السابقة احملاسبية الفرتة عن جوهريا خمتلفة
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 على احلفاظ إىل النهاية يف تسعى تدقيقال جلان �ا تقوم اليت االختصاصات فإنوعليه      

 جملس أعضاء مسئوليات ومساندة دعم وكذلك عادل، بشكل ثروا�م وتعظيم املسامهني حقوق

للشركات، وبالتايل فهي تساهم يف حتسني جودة نظام التدقيق  رشيدة حوكمة إىل وصوال اإلدارة

والرقابة وتسعى إىل حماربة عمليات الفساد اإلداري واإلختالس ومحاية الشركة من املخاطر 

  .وهذا ما يؤكد الفرضية الثالثة. واألزمات مبختلف أنواعها

  :وعلى ضوء النتائج المتوصل إليها نقترح التوصيات اآلتية

 ضرورة إجياد آلية واضحة وحمددة لإلشراف ومتابعة تطبيق حوكمة الشركات يف اجلزائر؛  -

تعميق الوعي بلجنة التدقيق وأمهيتها يف تفعيل حوكمة الشركات ملا هلا من دور كبري يف زيادة  -

 ثقة املسامهني؛

 جلال لتشكيل اجلديدة الضوابط تنفيذ ومتابعة لإلشراف وحمددة واضحة آلية إجياد ضرورة -

  الشركات؛ يف التدقيق

أن اإلفصاح عن وجود جلنة التدقيق يف الشركات دون قيام هذه اللجنة مبهامها وواجبا�ا  -

اليؤدي إىل تفعيل حوكمة الشركات ورفع جودة التدقيق، لذا جيب تفعيل دور جلنة التدقيق يف 

مليداين السليم الشركات من خالل التحديد الواضح ألهداف ومهام ونطاق عملها والتطبيق ا

 هلا؛

أن رفع جودة التدقيق يتأتى من خالل التعاون بني جلنة التدقيق وكل من املدقق الداخلي  -

واخلارجي، لذا جيب سن قوانني وتعليمات حتدد سبل التنسيق والتعاون واملشاركة بني خمتلف 

 جهات التدقيق؛

املواضيع املتعلقة بسبل تطبيق  تشجيع البحوث والندوات وامللتقيات واملخابر اليت تعاجل وتدرس -

  .وتفعيل مفهوم حوكمة الشركات يف بيئة الدولة اجلزائرية
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  جامعة المدية - اسليماني محمد.أ

  جامعة المدية – بايزيد علي.أ

 -------------------------  

  

  :الملخص         

تقدم هذه الورقة البحثية عرض العديد من السياسات اليت تبنتها الدولة اجلزائرية يف 

إسرتاتيجيتها قصد النهوض باالقتصاد الوطين يف إطار تبين مفهوم التنمية املستدامة وحماولة 

ذات ) 2014-2001(اإلنعاش االقتصادي حتقيقها، وذلك خالل الفرتة املسايرة لربامج 

السياسة املالية التوسعية املطبقة باستخدام زيادة اإلنفاق احلكومي، مع عرض ما مت ختصيصه من 

مبالغ مالية هلذه الربامج، إضافة إىل حماولة عرض تطور املؤشرات االقتصادية للتنمية املستدامة 

اسا على خروج اجلزائر من الفرتات الصعبة اليت بنفس املكان والزمان الذي كان اختياره منصب أس

متيزت بسوء الوضع األمين واالقتصادي واالجتماعي، ومل تتيح أمام البلد التفكري يف التنمية 

  .املستدامة بتاتا، إال بعد جتاوز تلك الفرتة

  .تصادياإلنعاش االق -البيئة -النمو االقتصادي -التنمية املستدامة -الدولة: الكلمات المفتاحية
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  :مدخل 

 إسـرتاجتيتها  العديـد مـن الـربامج التنمويـة يف إطـار الدولـة اجلزائريـةمنذ االستقالل عمـدت 

بـرامج اإلنعـاش  حيـث يعـد  يف إطـار مفهـوم التنميـة املسـتدامة ، وهذا  النهوض باالقتصاد الوطينب

أحد أهم هذه الربنامج والذي سنحاول استعراضـه يف هـذه الورقـة  )2014-2001(االقتصادي 

يصه من مبالغ مالية هلذه الربامج مـن جهـة ونتائجـه يف حتقيـق ما مت ختصمن خالل عرض  البحثية 

  .وجتسيد مفهوم التنمية املستدامة من جهة أخرى

  مفهوم الدولة وأركانها: أوال

، وما يقابلها STAVSKإن مصطلح الدولة مشتق من الكلمة الالتينية :تعريف الدولة -1

 ESTADOاألملانية، STAATااليطالية، STATO: يف اللغات األوروبية األخرى ك

االجنليزية اليت تشري إىل حالة من االستقرار  STATE  الفرنسية، و ETATاالسبانية،

ما أفاد اهللا على رسوله من أهل ": له تعاىلووردت هذه الكلمة يف القران الكرمي لقو  )1(.والدوام

القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي ال يكون دولة بين 

  ).07اآلية  -سورة الحشر..." (األغنياء منكم

فيمكن القول أنه ليس من السهل تقدمي تعريفا : هذا عن املعىن اللغوي أما اصطالحا        

اهليئة اليت تسيري شؤون املدينة وهي :" فعرفت بأ�ا. لدولة وذلك لتعدد وجهات النظر هلاحمددا ل

الضامنة للنظام سواء كان سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، واليت تقوم أيضا بإدارة اجلهات على 

أ�ا ظاهرة :" ومن تعريفها كذلك". مستويات خمتلفة تسيري املؤسسات العسكرية والبوليسية

ية وقانونية تعين مجاعة من الناس يقطنون رقعة جغرافية معينة دائمة ومستمرة وخيضعون لنظام سياس

جتسيد �موعة من املؤسسات املضطلعة بسلطة :" أما حسب البنك الدويل فتعين الدولة". سياسي

اإلكراه متارسها على شعب يف إطار إقليم معني، واليت حتتكر على إقليمها حق إصدار القواعد 

والدولة بوصفها سلطة فعالة ذات سيادة ". وسن القوانني اليت تطبق بواسطة السلطات العمومية

وحىت . قادرة على تنظيم نفسها بنفسها غري ملزمة للخضوع بأي شكل من األشكال ألي كان

الداخلي واخلارجي يف آن واحد على الدولة أن تكون ذات (تتحقق هذه السيادة على املستويني 

ة التحكم يف النزاع القائم بني مجيع القوى االجتماعية وعليها أن تتمتع بدرجة عالية سلطة سيد

  )2( .من االستقالل واحلرية يف إطار ا�تمع الدويل
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  :تتمثل أهم أركان الدولة يف: أركان الدولة -2

الذي يتكون من مجاعة السكان اخلاضعون لقانون الدولة، كما يؤكد على ذلك  :الشعب -2-1

، ...بأن انتماء الفرد ألية دولة هي مسألة قانونية وليست نفسية:"عندما قال كيلسن  هنس

  ".فشعب الدولة ميثل ميدان ممارسة النظام القانوين هلا

وهو الرقعة اجلغرافية اليت يستمر عليها شعب أية دولة، وميارسون عليها نشاطهم : اإلقليم -2-2

احليز املائي وا�ال اهلوائي الذي متارس الدولة فيه سياد�ا الدائم، وعليه فهو ميثل النطاق األرضي و 

ونادرا ما يكون إقليم الدولة حمددا طبيعيا بواسطة البحار  )3( .وتعرض فيه نظامها وتطبق قوانينها

وعموما فإن مسألة حتديد اإلقليم هي مسألة متفق عليها مبعىن أ�ا حمددة عن . أو اجلبال مثال

يعترب البعض أن مسألة احلدود حاليا يف ضعف ملموس خاصة مع العوملة طريق االتفاقيات، و 

  .االقتصادية والسياسية

مبعىن وجود هيئة مهما كان نوعها وطبيعتها تتوىل ممارسة احلكم : السلطة السياسية -2-3

داخل الدولة، أي اإلشراف على حتقيق مصلحة الشعب وإدارة اإلقليم ومحاية وتنظيم استغالل 

وجيب أن تكون سيدة مبعىن قادرة على ممارسة سلطتها ورقابتها على مجيع إقليمها بعيدا  .ثرواته

هذه السيادة على أ�ا القدرة الذاتية للدولة يف تأسيس  جون بودانويعرف . عن أي تدخل أجنيب

دستورها، وقد دخل هذا املفهوم يف النظرية القانونية القائم على استقالل الدولة عن السلطات 

  )4( .جنبية، مبعىن حتقيق السيادة التامة وممارستها ألهليتهااأل

يبدو أن اهلدف األول من تأسيس الدولة هو حتقيق األمن واحلفاظ على  :وظائف الدولة -3

حياة وممتلكات األشخاص، لكن سرعان ما اتسع دورها كفاعل لكو�ا أصبحت وبدون منازع 

تسميتها  جورج بيردوبالدولة املسرية اليت يفضل  املعرب عن القوى االجتماعية، ظهر ما يسمى

سلطة متميزة :" بالدولة الوظيفية كنتيجة للدور الذي تقوم به داخل ا�تمع، واليت يعرفها على أ�ا

فرغم اشرتاك الدولة الوظيفية مع " جبوهر وطبيعة الفكرة اليت متيزها عن فكرة الدولة التقليدية

االجتماعي، مبعىن أن ا�تمع هو أساسها إال أ�ا ال تقوم على  التقليدية يف القاعدة واألساس

صورة املستقبل االفرتاضي اليت يريدها ا�تمع أن تكون وإمنا تعمل على تسجيل املتطلبات 

فتطور الدولة كباحث ومنقب عن عقالنية . املوضوعية اليت تضمن السري اجليد للمجتمع

  .مان احرتامهااملكنزمات االجتماعية وكأداة فعالة لض
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ولو تساءلنا عن الوظيفة األوىل اليت قامت �ا الدولة احلديثة القائمة على األشكال اليت         

متارس �ا السلطة، أي احلكومة باملعىن األوسع، فإننا جند أ�ا تتمثل يف الدولة احلارسة أو الدولة 

اللتحام بني نشاط الدولة ، واليت مل يكن بعد قد تطور فيها اl’Etat Gendarmeاحلامية 

تنظيم سياسي جمرد من كل معىن اجتماعي واقتصادي، : "واألفراد، فكان ينظر هلا على أ�ا

واقتصر بذلك دورها على إقرار احلريات السياسية للمواطنني واشرتاكهم يف اختيار ممثليهم، وتركت 

وجتلى هذا يف فكر النهضة األوربية خاصة مع  )5(".األمور االجتماعية واالقتصادية لنشاط الفرد

 The" احلكومة املدنية"يف كتابه  وجوك لوك، The Leviathanيف كتابه التنني هوبز 

treaty of civil Government حيث أن  الدولة بالنسبة لكليهما تقوم بدور مزدوج ،

ة أساسا هو حتقيق أمن بأن دور اجلمهوري هوبزإذ يقول . وهو إقرار األمن وإحداث االستقرار

والدولة احلارس هي اليت جعلت الفرد يتمتع حبقوق معينة ال ميكن احلصول عليها دو�ا،  . األفراد

إذ الناس تنازلوا وقبلوا . كما أ�ا ال ميكن أن حتقق دون أفراد يتمتعون حبقوق أمهها احلق يف احلياة

باملوت الفظيع، مث تطور  هوبزعنه  اخلضوع للسلطة مقابل محايتهم من أنواع العنف الذي عرب

ويؤكد على حق آخر وهو  لوكليأيت بعدها  )6(احلق وانبثق عنه حق آخر وهو احلق يف امللكية،

  .هل بقيت الدولة تقوم فقط بهذه األدوار؟: احلق يف احلرية لكن يبقى السؤال مطروحا

ة للدولة على أنه هلذه األخرية وإجابة على السؤال املطروح جند أنه تقوم النظرية اجلديد        

نشاط اتسع إىل جماالت كثرية منها النشاط االقتصادي، فأصبحت تنظمه أو توجهه ويف بعض 

البلدان تسيطر عليه، كما أن النظام السياسي يف الدولة احلديثة مل يقتصر على التوازن القائم بني 

عة الروابط اليت تنشأ بني السلطات السلطتني التشريعية والتنفيذية فقط، وإمنا يتوقف على طبي

ومن هنا ظهر نوع جديد من الوظائف . احلكومية وبني القوى الفاعلة يف اجلماعة من جهة أخرى

أعطى ما يسمى بدولة الرفاهية اليت ال تعمل على محاية احلياة وامللكية فقط، وإمنا أصبح هلا أدوارا 

نظيم العالقات االجتماعية وتقدمي بعض إجيابية أخرى كإعادة توزيع الدخل الوطين، ضبط ت

  )7( .، مع حماولة التخلص من شبح الفقر...اخلدمات االجتماعية كالتعليم، السكن، الصحة 

وباختصار فإنه على الدولة القيام بعدة أدوار تتسع أو تنكمش حسب مذهبها السياسي،        

اليت تسمح باحلفاظ على كيا�ا وبقائها ففي املذهب الليربايل مثال ال متارس الدولة سوى الوظائف 

يف مكافحة العدوان اخلارجي، واحلفاظ على األمن والنظام الداخلي إلقليمها، وبالتايل فوظائف 
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الدولة يف هذا املقام تنحصر يف الدفاع واألمن والقضاء، وإن جتاوزت هذا احلد فقد يؤدي إىل 

لقانون الطبيعي، لكن هذا الكالم يبقى ليس املساس حبقوق وحريات األفراد ويعترب خروجها عن ا

باملطلق إذ يبقى حمصور يف اإلطار النظري هلذا املذهب، ألن تاريخ وجتارب الدول الليربالية قد 

عرف فرتات من التواجد الكبري للدولة خاصة بعد احلرب العاملية الثانية، وظهور أفكار اقتصادية 

قته األحزاب االشرتاكية  يف بعض الدول األوروبية  جديدة مع نظرية كينز، مث النجاح الذي حق

كوصول حزب العمال الربيطاين إىل احلكم، وعلى إثرها تدخلت الدولة وسخرت كل طاقا�ا 

خاصة االقتصادية لتوجيه االقتصاد وفرض الرقابة على األسعار واألجور وتوزيع املوارد، كما 

النامجة عن الكساد واالنكماش، وتطبيق  واجهت هذه الدول األزمة االقتصادية حبل للمشاكل

  .سياسات التأميم، وقيادة املشاريع العامة قصد بعث احليوية يف االقتصاد

أما يف الفكر االشرتاكي فإن وظيفة الدولة متثلت أساسا يف حتقيق العدالة عن طريق متلكها        

فبالرغم من نفي ورفض  )8( .األفرادلوسائل اإلنتاج املختلفة والقضاء على االستغالل واملنافسة بني 

هذه الدولة خاصة للتيار الفوضوي على اعتبار أ�ا أداة تسلط وحتقيق مصلحة الطبقة الربجوازية،  

. الديكتاتور األكثر تسلطا يضمن مصاحل سيطرة الطبقة الربجوازية: بأ�ا قرامشيكما يقول عنها 

لوحيد يف امليادين سواء السياسية أو إال أن هذه الدولة تقوت تدرجييا وأصبحت الفاعل ا

االجتماعية أو االقتصادية، كما أن هذا الكالم ليس باملطلق ألنه يف بعض الدول اليت ال تزال 

متمسكة باملذهب االشرتاكي ختلت عن العديد من األدوار خاصة االقتصادية لرتك ا�ال 

  .  للمنافسة واملبادرة اخلاصة لألفراد

وأخريا فرغم ما قيل عن أدوار الدولة إال أنه ميكن استخالص الوظائف اليت عليها القيام        

�ا، فهي تعمل تقدمي األطر القانونية اليت متكن األفراد من العيش والتصرف بنظام وأمن عن طريق 

ء، دستورها ومؤسسا�ا، كما تقوم بضمان الدفاع عن طريق جيشها والعدالة من خالل القضا

وحتقيق النظام الداخلي بواسطة الشرطة، ومل تتخلى على وظيفتها التقليدية يف صك النقود 

ومل تقف الدولة عند هذا احلد بل أدت أدوار اجتماعية كالضمان االجتماعي،  )9(والدبلوماسية،

وبصفة عامة . ، ناهيك عن الدور االقتصادي...الصحة، التعليم، السكن، إعادة توزيع الثروة

  .دت الدولة لتحقيق األمن واخلري والرفاهيةوج
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  مفهوم التنمية المستدامة وأبعادها: ثانيا

لقد ظهرت التنمية املستدامة يف تقرير برونتالند الذي مت يف : تعريف التنمية المستدامة -1

 "غروهارليم برونتالند"حامال هذا االسم نسبة إىل السيدة اليت ترأست اللجنة  27/04/1987

وزيرة البيئة النروجيية، وأخذت التنمية املستدامة منذ ذلك احلني تعاريف عدة كان من بينها ماورد 

التنمية اليت تأخذ بعني االعتبار حاجات ا�تمع الراهنة دون املساس حبقوق :" يف هذا التقرير

إدارة املوارد ومحاية ": بأ�ا 1989وعرفتها الفاو لعام  )10(".األجيال القادمة يف الوفاء باحتياجا�م

املوارد الطبيعية وتوجيه التغري التقين واملؤسسي بطريقة تضمن حتقيق وامسرار وإرضاء احلاجات 

   )11(".البشرية لألجيال احلالية واملستقبلية

  أبعاد التنمية المستدامة -2

  : حتتوي التنمية املستدامة على ثالث أبعاد رئيسية متداخلة فيما بينها هي        

بالنظر ملا تطرحه التنمية املستدامة يف تأكيدها على مبدأ احلاجات البشرية، أي : البعد البيئي -

وما تضعه البيئة من حدودا جيب ، احلاجات اليت يتكفل النظام االقتصادي بتلبيتها من جهة

البعد البيئي على مراعاة احلدود البيئية، حبيث يكون لكل نظام  يركز )12(مها كجهة أخرى،احرتا

بيئي حدود معينة ال ميكن جتاوزها من االستهالك أو االستنزاف الذي قد يؤدي إىل تدهور هذه 

  .األنظمة

 يـتمكن الـذي اقتصـاديا، أي النظـام املسـتدام النظـام يتمثل هذا البعد يف: البعد االقتصادي -

 التوازن من لإلدارة قابل معني مستوى على حيافظ وأن مستمر، بشكل واخلدمات السلع إنتاج من

 عـن ناجتـة اجتماعيـة اخــتالالت حدوث مينع والذي العام، والدين العام الناتج بني ما االقتصادي

  .االقتصادية السياسات

يركز البعد االجتماعي للتنمية املستدامة على أن اإلنسان هو جوهر : البعد االجتماعي -

التنمية وهدفها النهائي، وذلك من خالل االهتمام بالعدالة االجتماعية ومكافحة الفقر، وتقدمي 



            اسليماني محمد/أ      دراسة تقييمية لدور الدولة في تحقيق البعد االقتصادي للتنمية المستدامة
         بايزيد علي/أ                             ).2014 - 2001(بالجزائر خالل برامج اإلنعاش االقتصادي 

  

  2015افريل  -03:المجلة الجزائرية لالقتصاد والمالية                                                العدد
35 

اخلدمات االجتماعية األساسية جلميع احملتاجني هلا، باإلضافة إىل أمهية مشاركة الشعوب يف 

  )13( .عن املعلومات اليت تؤثر على حيا�م بشفافية ودقة

  يوضح تداخل وترابط األبعاد األساسية للتنمية المستدامة

  
 

Source: Khaled Hamrouni, développement durable et PME, première rencontre 

économie de l'environnement (industrie et environnement), Annaba 

19/09/2007, p10  

  2014 - 2001المخصصات المالية للبرامج التنموية في الجزائر 

إن برنامج دعم اإلنعاش  ): 2004 -2001(برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي 

عن  2001أفريل  26االقتصادي هو برنامج االستثمارات العمومية، مت اإلعالن عنه رمسيا يف 

 7حوايل (مليار دينار  225يق خطاب رئيس اجلمهورية، وخصص له غالف مايل أويل مببلغ 

مليار  16ما يعادل (مليار دينار  2.216قبل أن يصبح غالفه املايل مقدرا حبوايل 

فع ومتثلت دوا. بعد إضافة مشاريع جديدة له وإجراء تقييمات ملعظم املشاريع املربجمة سابقا

إطالق هذا الربنامج يف قصور النتائج املتحصل عليها من خالل برامج التعديل اهليكلي 

واإلصالحات اليت قامت �ا السلطات اجلزائرية خالل التسعينات من اجل استعادة التوازنات 

االقتصادية وحماولة رفع مستويات املعيشة اليت متيزت بالتدين آنذاك إال أنه انعكس كل ذلك على 

هور األوضاع االقتصادية واالجتماعية مع تأزم األوضاع السياسية واألمنية يف تلك الفرتة، ومن 

هذا املنطلق وبعد توفر العائدات النفطية للدولة اجلزائرية قامت السلطات احلكومية بتسخري تلك 

جتماعية العائدات إلطالق برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي ألجل إنعاش التنمية االقتصادية واال

أما بالنسبة للربامج الفرعية . وفق استهداف  العديد من القطاعات كالري والنقل وغريها من ذلك

 

دراسة تقييمية لدور الدولة في تحقيق البعد االقتصادي للتنمية المستدامة

بالجزائر خالل برامج اإلنعاش االقتصادي        

المجلة الجزائرية لالقتصاد والمالية                                                العدد 

اخلدمات االجتماعية األساسية جلميع احملتاجني هلا، باإلضافة إىل أمهية مشاركة الشعوب يف 

عن املعلومات اليت تؤثر على حيا�م بشفافية ودقةاختاذ القرار واحلصول 

يوضح تداخل وترابط األبعاد األساسية للتنمية المستدامة):01(الشكل رقم 

Khaled Hamrouni, développement durable et PME, première rencontre

internationale environnement), Annaba 

المخصصات المالية للبرامج التنموية في الجزائر : ثالثا

برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي  -1

االقتصادي هو برنامج االستثمارات العمومية، مت اإلعالن عنه رمسيا يف 

يق خطاب رئيس اجلمهورية، وخصص له غالف مايل أويل مببلغ طر 

قبل أن يصبح غالفه املايل مقدرا حبوايل ) ماليري دوالر

بعد إضافة مشاريع جديدة له وإجراء تقييمات ملعظم املشاريع املربجمة سابقا) دوالر

إطالق هذا الربنامج يف قصور النتائج املتحصل عليها من خالل برامج التعديل اهليكلي 

واإلصالحات اليت قامت �ا السلطات اجلزائرية خالل التسعينات من اجل استعادة التوازنات 

االقتصادية وحماولة رفع مستويات املعيشة اليت متيزت بالتدين آنذاك إال أنه انعكس كل ذلك على 

هور األوضاع االقتصادية واالجتماعية مع تأزم األوضاع السياسية واألمنية يف تلك الفرتة، ومن تد

هذا املنطلق وبعد توفر العائدات النفطية للدولة اجلزائرية قامت السلطات احلكومية بتسخري تلك 

العائدات إلطالق برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي ألجل إنعاش التنمية االقتصادية واال

وفق استهداف  العديد من القطاعات كالري والنقل وغريها من ذلك
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هلذا الربنامج متثلت يف أربع برامج رئيسية كما هو احلال عليه يف اجلدول أسفله، حاز فيها برنامج 

من إمجايل % 40‚1(مليار دينار  210‚5األشغال الكربى واهلياكل القاعدية على مبلغ قدره 

مليار دينار جزائري  204‚2، واستفاد برنامج التنمية احمللية والبشرية على )مبلغ الربنامج

، وما تبقى من املبلغ قسم على باقي الربناجمني الفرعيني )من إمجايل مبلغ الربنامج % 38‚8(

من إمجايل  %8‚6(مليار دينار  45، و)من إمجايل مبلغ الربنامج% 12‚4(مليار دينار  65‚4

لربنامج اإلصالحات املوجه أساسا لتحويل اإلجراءات والسياسات املصاحبة ) مبلغ الربنامج

لربنامج دعم اإلنعاش االقتصادي اليت �دف إىل ترقية القدرة التنافسية للمؤسسات الوطنية العامة 

  .واخلاصة

على ) 2004- 2001(يبين توزيع برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي ): 01(الجدول رقم 

  البرامج الفرعية

  مليار دينار جزائري: الوحدة

  (%)النسبة   المجموع  2004  2003  2002  2001  البرامج                  السنوات

  40‚1  210‚5  2‚0  37‚6  70‚2  100‚7  أشغال كربى وهياكل قاعدية

  38‚8  204‚2  6‚5  53‚1  72‚8  71‚8  تنمية حملية وبشرية

  12‚4  65‚4  12‚0  22‚5  20‚3  10‚6  والصيد البحريدعم قطاع الفالحة 

  8‚6  45‚0  -  -  15‚0  30‚0  دعم اإلصالحات

  100  225‚0  20‚5  113‚9  185‚9  205‚4  المجموع

ا�لس الوطين االقتصادي واالجتماعي، تقرير حول الوضعية االقتصادية واالجتماعية للجزائر لسنة  :المصدر

  .87، ص2001

قد شكلت االنتخابات  ):2009 -2005(لدعم النمو االقتصادي البرنامج التكميلي  -2

منعطفا حامسا يف مسار التقومي الوطين الذي عكفت اجلزائر على  2004أفريل  08الرئاسية لـ 

مبواصلة وتكثيف املسار " عبد العزيز بوتفليقة"انتهاجه، حيث سجل التزام السيد رئيس اجلمهورية 

د الوطين، وزيادة على ذلك فقد مت تأكيد هذا االلتزام بالتعليمة املتمثل يف إعادة بناء االقتصا

الرئاسية اليت وجهها للحكومة فور تنصيبها من أجل حتضري برنامج تكميلي لدعم النمو 

 .االقتصادي، وبالتايل ركزت احلكومة على مواصلة جمهود إنعاش النمو وتكثيفه يف شىت القطاعات



 

            اسليماني محمد/أ      دراسة تقييمية لدور الدولة في تحقيق البعد االقتصادي للتنمية المستدامة
         بايزيد علي/أ                             ).2014 - 2001(بالجزائر خالل برامج اإلنعاش االقتصادي        

  

  2015افريل  -03:المجلة الجزائرية لالقتصاد والمالية                                                العدد 
37 

مليار دينار جزائري موزعا على مخسة  4202‚7وخصص للربنامج التكميلي مبلغ قدره  )14(

مليار دينار،  1908‚5برنامج حتسني ظروف معيشة السكان الذي حصص له : برامج فرعية هي

مليار دينار، برنامج خاص بدعم التنمية  1703‚1وبرنامج تطوير املنشآت األساسية مببلغ 

مليار  203‚9مليار دينار، برنامج تطوير اخلدمة العمومية خمصصا له  337‚2االقتصادية مببلغ 

مليار دينار، وتضمن كل من  50دينار، وآخر الربامج برنامج التكنولوجيا اجلديدة لالتصال مببلغ 

هذه الربامج العديد من القطاعات تظهر لنا من خالل اجلدول أسفله مع املبالغ املالية املخصصة 

  .هلا بشكل دقيق

 -2005(يوضح توزيع البرنامج التكميلي لدعم النمو االقتصادي ): 02(الجدول رقم 

  على القطاعات) 2009

)مليار دج(البرنامج    )مليار دج( القطاع   )مليار دج(البرنامج   )مليار دج( القطاع  

  برنامج حتسني ظروف

  )1.908‚5(السكان  

  )555(السكن 
برنامج تطوير املنشآت األساسية 

)1‚1.703(  

  )700(النقل 

  )600(األشغال العمومية   )141(اجلامعة 

  )393" (السدود والتحوالت"املياه   )200(الرتبية الوطنية 

  )10‚15(�يئة اإلقليم   )58‚5(التكوين املهين 

  برنامج دعم التنمية   )85(الصحة العمومية 

  )337‚2(االقتصادية 

  )300(الفالحة والتنمية الريفية 

  )13‚5(الصناعة   )127(تزويد السكان باملاء 

  )12(الصيد البحري   )60(الشباب والرياضة 

  )4‚5(ترقية االستثمار   )16(الثقافة 

  )3‚2(السياحة   )65(إيصال الكهرباء والغاز 

  املؤسسات الصغرية واملتوسطة   )95(التضامن الوطين 

  )191(اإلذاعة والتلفزيون تطوير   )4(والصناعة التقليدية 

  )10(إنشاء منشأة للعبادة 

  )26‚4(�ييئة اإلقليم 

  برنامج تطوير اخلدمة   )200(برامج بلدية للتنمية 

  )203‚9(وحتديثها  العمومية

  )34(العدالة 

  )64(الداخلية   )100(تنمية مناطق اجلنوب 

  )65(املالية   )150(تنمية مناطق اهلضاب العليا 

  )2(التجارة 
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  .المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي :المصدر

  

الربيد والتكنولوجيا اجلديدة لإلعالم 

  )16‚3(واالتصال 

  )22‚6(قطاعات الدولة األخرى 

برنامج التكنولوجيات اجلديدة 

  )50(لالتصال 
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إن املبلغ املخصص هلذا الربنامج ): 2014 - 2010(برنامج توطيد النمو االقتصادي  -3

مليار دينار جزائري مع العلم أنه مت تقسيم هذا الربنامج إىل ثالثة برامج فرعية  21214قدر بـ 

مقسمة بدورها إىل عدة قطاعات، فكان الربنامج الفرعي األول خيص حتسني الظروف املعيشية 

، وتعلق الربنامج الفرعي %45‚42بلغت نسبة حصته من املبلغ اإلمجايل للربنامج للسكان و 

من إمجايل املبلغ املخصص للربنامج، يف % 38‚52الثاين بتطوير اهلياكل القاعدية حبصة نسبتها 

حني استحوذ الربنامج الفرعي الثالث اخلاص بدعم التنمية االقتصادية على مبلغ ميثل ما نسبته 

إمجايل مبلغ الربنامج، أما فيما خيص توزيع املبالغ بالتفصيل على القطاعات  من% 16‚05

  :ميكننا تلخيصها وفق اجلدول املوايل

  

  

  2014 - 2010يبين التوزيع القطاعي للبرنامج الخماسي ): 03(الجدول رقم 

  مليار دينار جزائري: الوحدة                  

  (%)النسبة   المبلغ المخصص للبرنامج  البرنامج

  :برنامج تحسين ظروف المعيشة

  السكن -

  الرتبية، التعليم العايل، التكوين املهين -

  الصحة -

  حتسني وسائل وخدمات اإلدارة العمومية -

  باقي القطاعات -

9903  

3700  

1898  

619  

1800  

1886  

42‚45  

  :برنامج تطوير الهياكل القاعدية -

  قطاع األشغال العمومية والنقل -

  قطاع املياه -

  قطاع التهيئة العمرانية -

8400  

5900  

2000  

500  

52‚38  

  :برنامج دعم التنمية االقتصادية -

  الفالحة والتنمية الريفية -

3500  

1000  

05‚16  



 

            اسليماني محمد/أ      دراسة تقييمية لدور الدولة في تحقيق البعد االقتصادي للتنمية المستدامة
         بايزيد علي/أ                             ).2014 - 2001(بالجزائر خالل برامج اإلنعاش االقتصادي        

  

  2015افريل  -03:المجلة الجزائرية لالقتصاد والمالية                                                العدد 
40 

  دعم القطاع الصناعي العمومي -

  دعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة والتشغيل -

2000  

500  

، 24/05/2010على بيان مجلس الوزراء الصادر في من إعداد الباحثين باالعتماد :المصدر

  .2014-2010المتضمن الموافقة على البرنامج الخماسي 

السياسات المنتهجة من الدولة إلستراتيجية البعد االقتصادي للتنمية المستدامة في : رابعا

  الجزائر

إن حتقيق تنمية اقتصادية مستدامة يفرض على اجلزائر التفكري يف مرحلة ما بعد البرتول         

والبحث عن البدائل الكفيلة بدفع عجلة االقتصاد الوطين، ويف نفس الوقت يتعني على بالدنا 

عد ضمان االستقالل األمثل للمتبقي هلا من موارد ناضبة، ومن هذا املنطلق متحورت سياسات الب

  :االقتصادي إلسرتاتيجية التنمية املستدامة يف اجلزائر حول مايلي

  :وذلك من خالل: تنمية القطاعات االقتصادية البديلة لقطاع المحروقات -1

أثبتت جتربة عقد  :تحسين مناخ االستثمار وتكييفه مع ضوابط التنمية المستدامة -1-1

عبئ إعادة إنعاش االقتصاد الوطين لوحدها يف  التسعينات أنه من املتعذر على احلكومة أن تتحمل

غياب القطاع اخلاص، خاصة يف ظل تفاقم املديونية اخلارجية، جتسدت هذه القناعة بداية من 

ومن خالل برنامج  )15(،1993-10-05املؤرخ يف  12-23خالل قانون ترقية االستثمار رقم 

الثالثة اليت مست اإلطار التشريعي  اخلوصصة، مث من خالل مجلة اإلصالحات مع بداية األلفية

والتنظيمي واملؤسسايت املرتبط مبناخ االستثمار، هذه اإلصالحات تزامنت مع برنامج أو خمطط 

  .2004-2001دعم اإلنعاش االقتصادي 

من أجل : تحسين اإلطار التشريعي والمؤسساتي لمناخ االستثمار في الجزائر -1-1-1

خلاص كان يتضمن على اجلزائر إعادة صياغة ترسانتها القانونية على �يئة املناخ جلدب االستثمار ا

ليجسد  12-93حنو جيعل منها قبلة لالستثمارات اخلاصة الوطنية واألجنبية، وجاء القانون رقم 

التوجه اجلديد للحكومة اجلزائرية من خالل إعادة تنظيم اإلطار القانوين لعملية اخلوصصة وتوسيع 

مام القطاع اخلاص الوطين واألجنيب على السواء، لتشمل القطاعات طاملا جماالت االستثمار أ

ظلت حكرا على احلكومة، ومنح حرية أكرب للمستثمرين مع التأكيد على ضرورة مراعاة 

تنجز االستثمارات بطريقة :"التنظيمات القائمة ومحاية البيئة، وهو ما نصت عليه املادة الرابعة منه
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أما مؤسساتيا  )16(".ات والتنظيمات املتعلقة بالنشاطات املقننة ومحاية البيئةحرة مع مراعاة التشريع

خلق أجهزة وهيئات  01-03فمن أجل ترقية ودعم االستثمار يف اجلزائر مت مبوجب األمر 

  :جديدة هلذا الغرض هي

يضم ا�لس الوطين لالستثمار ممثلني عن مثانية وزارات : CNIالمجلس الوطني لالستثمار  -

، ويعمل على اقرتاح إسرتاتيجية تطوير االستثمار وأولويا�ا، إضافة إىل  )17(ويرتأسه رئيس احلكومة

، وجتدر اإلشارة   )18(التدابري التحفيزية وكل القرارات الضرورية لتنفيذ دعم االستثمار وتشجيعه

إىل أن قراراته ال توجه مباشرة إىل املستثمر ولكن إىل السلطات املكلفة بتطبيق النصوص التشريعية 

  .حول ترقية وتطوير االستثمارات يف بالدنا

أنشئت هذه الوكالة على شكل مؤسسة عمومية  :ANDIالوكالة الوطنية لترقية االستثمار  -

اليت أنشئت مبقتضى املرسوم التشريعي رقم  APSIقية االستثمار إدارية خلفا لوكالة دعم وتر 

متارس عملها حتت سلطة وإشراف ا�لس الوطين لالستثمار، وتتكون من مديريتني . 93-12

ومن أهم املهام اليت أوكلت . )19(مديرية االستثمارات األجنبية، ومديرية اتفاقات االستثمار: مها

  :هلا جند

 ،وتكون بنكا للمعطيات حول مناخ االستثمار وفرص العمل  حتدد فرص االستثمار

  والشراكة يوضع حتت تصرف أصحاب املشاريع؛

 ترقية تطوير ومتابعة االستثمارات الوطنية واألجنبية؛  

 التأكد من احرتام االلتزامات اليت يتعهد �ا املستثمرون خالل فرتة اإلعفاء؛  

 تسيري صندوق دعم االستثمار؛  

  اقيل والضغوط اليت تعيق اجناز االستثمارات؛حتدد وتشخص العر  

يف إطار جهود خلق البيئة املواتية جلذب االستثمار اخلاص الوطين  :الوكالة العقارية الوطنية -

واألجنيب، ووضع حد ملشكلة العقار الذي طاملا شكل عقبة أمام املستثمرين مت مبوجب املرسوم 

إنشاء الوكالة العقارية الوطنية، وهي  )20(2007/ 23/04املؤرخ يف  119-07التنفيذي رقم 

تتلخص مهام الوكالة يف . مؤسسة ذات طابع صناعي وجتاري تابعة للوزارة املكلفة برتقية االستثمار

التسيري، الرتقية، الوساطة والضبط العقاري على كل املمتلكات العقارية العمومية 21( :النقاط التالية

  املوجهة لالستثمار؛
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  مات حول األصول العقارية ذات الطابع االقتصادي، وتضع الوكالة حتت نشر املعلو

تصرف املستثمرين بنك للمعلومات يربز السوق العقارية احلرة املوجهة لالستثمار، وهلذا 

مت استحداث موقع إلكرتوين خاص بالوكالة يتضمن  01/04/2008الغرض فبتاريخ 

  املعروض للبيع من العقارات؛

  تطورات السوق العقارية، وحتدد أسعار العقار االقتصادي اليت تكون قابلة تتابع الوكالة

 للمراجعة كل ستة أشهر؛

عملت اجلزائر على أدراج : تكييف مناخ االستثمار مع التنمية المستدامة -1-1-2

االعتبارات البيئية واالجتماعية ضمن سياسا�ا لرتقية مناخ االستثمار، حيث بداية من عام 

موجهة حنو إعادة " فضاءات قابلة للدوام"لشروع يف تنفيذ برنامج طموح محل اسم مت ا 1999

تأهيل املساحات املخصصة إلقامة املناطق الصناعية جيعلها أكثر قابلية لالستدامة وأكلت مهمة 

. EGZI )22(خلفا ملؤسسات تسيري املناطق الصناعية SGIتسيريها لشركات التسيري العقاري 

لألمر  10من املادة  02من أجل تشجيع االستثمار املستدام نصت الفقرة  ويف سياق ذي صلة

تستفيد من مزايا خاصة االستثمارات ذات األمهية اخلاصة لالقتصاد الوطين، :" على أن 01-03

ال سيما عندما تستعمل تكنولوجيات خاصة من شأ�ا حتافظ عل البيئة وحتمي املوارد الطبيعية، 

و�دف ضمان العدالة واإلنصاف يف التوزيع  )23("ىل التنمية املستدامةوتوفر الطاقة وتفضي إ

اجلغرايف لالستثمارات خاصة يف املناطق اهلشة اقتصاديا أقرت نفس املادة منح امتيازات 

  .لالستثمارات اليت تنجز املناطق اليت تتطلب تنميتها مسامهة خاصة من الدولة

الفالحة واحد من أهم البدائل املتاحة للجزائر تشكل : لتنمية الفالحية المستدامةا -1-2

لالستعاضة عن قطاع احملروقات كمحرك أساسي للتنمية، غري أن هذا القطاع ظل منذ سنوات 

عديدة يصطدم بكثري من العوائق اليت حالت دون حتقيق فالحية مستدامة كاخنفاض نوعية الرتبة 

وف املناخية، ومشاكل العقار الفالحي ناهيك عن الزراعية، وتبعية اإلنتاج الزراعي يف بالدنا للظر 

ومن أجل جتاوز هذه . األضرار اليت حلقت �ذا القطاع خالل العشرية السوداء جراء النزوح الريفي

املشاكل وإعادة الدور املركزي للفالحة لدفع عجلة التنمية أولت الدولة اجلزائرية اهتماما بالغا هلذا 

قتصادي وبرنامج دعم النمو، جتسد هذا االهتمام من خالل القطاع ضمن خمطط اإلنعاش اال

، مث PNDARالذي توسع ليشمل التنمية الريفية  PNDAالربنامج الوطين للتنمية الفالحية 
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إطالق إسرتاتيجية التنمية الريفية املستدامة من خالل برنامج التجديد الريفي وجتديد االقتصاد 

  .الفالحي

مت اعتماده بداية شهر جويلية  : PNDAالمخطط الوطني للتنمية الفالحية  -1-2-1

  )24( :، ومتحورت أهدافه حول ما يلي2000سنة 

 ؛حتقيق األمن الغذائي للسكان من خالل حتسني اإلنتاج الزراعي  

 ؛احليلولة دون التدهور املستمر لألوساط الطبيعية واحلد من التصحر  

  ؛الطبيعية والبيئةمحاية املوارد  

 ؛تكييف الفالحة يف بالدنا مع طبيعة املناخ اجلاف  

  إنعاش املناطق الريفية وتوفري متطلبات احلياة الكرمية من أجل تثبيت السكان باملناطق

 ؛الريفية

ومن أجل جتسيد مجلة هذه األهداف مت تسطري العديد من الربامج موزعة على كافة 

  )25( :نشطة املرتبطة بقطاع الفالحة من بينهاالرتاب الوطين، واليت متس األ

 ؛برنامج تكييف أنظمة الزراعة واحلرث  

 ؛برنامج تنمية وتكييف فروع االستثمار الزراعي  

  سنة �دف احلد من ظاهرة  20املخطط الوطين للتشجري الذي إنشاؤه لفرتة متتد إىل

  ؛التصحر واألحواض املنحدرة

 ؛ل االستصالحبرنامج تثمني نوعية األراضي من خال  

 ؛برنامج محاية واحملافظة على األراضي الرعوية السهبية ومكافحة التصحر  

 ؛برنامج تنمية الزراعة الصحراوية 

يهدف هذا املخطط  :PNDARالمخطط الوطني للتنمية الفالحية والريفية  -1-2-2

إىل حتسني شروط ممارسة األنشطة  2002إىل التنمية الفالحية الريفية الذي مت إطالقه عام 

الفالحية والرعوية، وإىل حتسني الظروف املعيشية لسكان األرياف من خالل املشاريع اجلوارية 

ن ورائها ، وهي عبارة عن مشاريع مدجمة بني عدة قطاعات اهلدف مPPDRللتنمية الريفية 

 )26( :تثبيت سكان املناطق النائية واألرياف يف مناطق عيشهم األصلية من خالل

 ؛تعبئة املوارد املائية وحتسينها  
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 ؛محاية البيئة الرعوية وتشجيع عمليات غرس النباتات الرعوية  

 ؛فك العزلة عن املناطق النائية من خالل توفري البىن التحتية للمواصالت واالتصاالت  

  إقامة مستثمرات فالحية مصغرة من خالل منح االمتياز على األمالك اخلاصة تشجيع

  ؛للدولة

وذلك �دف حتقيق األمن الغذائي وحترير : برنامج تجديد االقتصاد الفالحي -1-2-3

  :اجلزائر من التبعية للسوق العاملية يف جمال الغذاء عن طريق

  األنشطة املرتبطة والداعمة للزراعة  خلق بيئة مواتية لالستغالل الزراعي وتشجيع

  ؛كالصناعات الغذائية مثال

  تطوير أدوات الضبط خصوصا من خالل نظام ضبط املنتجات الزراعية ذات

  ؛االستهالك األوسع مع ضمان حقوق املنتجني

  ترقية إدارة زراعية تستجيب للتطورات اليت يشهدها القطاع، وتعزيز اإلدارات العمومية

  ؛إدارة الغابات واملصاحل البيطرية: بالقطاع الفالحي والريفي مثلذات العالقة 

ترتكز هذه السياسة على تطوير  :تطوير القدرات البشرية والدعم التقني للفالحين -1-2-4

قدرات ممارسي الفالحة من مسريين وفالحني، والعمل على توفري كل املتطلبات واإلمكانيات اليت 

  )27( :تقتضيها الزراعة احلديثة ك

 ؛حتديث طرق التسيري يف امليدان الفالحي  

  االستثمار يف جمال البحث والتكوين وتطوير قدرات الفالحني على حنو ميكنهم من

  ؛التحكم يف التكنولوجيا احلديثة املستعملة يف ميدان الفالحة

 ؛العمل على تطوير اخلدمات البيطرية واخلدمات املرتبطة باملصلحة النباتية 

السنوات األخرية من  05جلهود السابقة املشار هلا استفاد قطاع الفالحة خالل إضافة إىل ا

مليار دينار جزائري ناهيك عن مسح ديون الفالحني اليت  1000: إعانات عمومية قدرت بـ

  .مليار دينار 40فاقت 

 يلعب قطاع األشغال العمومية دورا متميزا يف: تطوير الهياكل القاعدية والبنى التحتية -1-3

دفع عجلة التنمية ليس فقط ملسامهته يف الناتج الداخلي اخلام أو خلق مناصب شغل، بل لكونه 

ففي اجلزائر يوىل اهتمام خاص . أصبح من املتطلبات األساسية لسياسات التنمية املستدامة
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مت تسطري برنامج عمل طموح شعاره تدارك التأخري، التأهيل،  1999للقطاع، فمع بداية عام 

  )28( :نة يهدف إىلالعصر 

 ؛اجناز شبكة عصرية مهيكلة يف إطار جتسيد اخليارات الكربى لتهيئة اإلقليم  

 ؛حفظ وتطوير شبكة الطرق املوجودة وفق متطلبات النقل، الوقاية واألمن  

  صيانة وتكثيف املنشآت البحرية األساسية حسب املستقبلية، وكذا إنشاء هياكل

  ؛سياحةجديدة للتجارة والصيد البحري وال

  تطوير اخلصائص اهلندسية للمنشآت املطارية من أجل تلبية وفك العزلة عن املناطق

  ؛الصحراوية خاصة

تشكل السياحة قاطرة التنمية  :ترقية قطاع السياحة وتثمين الموروث السياحي الوطني -1-4

مصدرا هاما  املستدامة يف العامل الرتباطها الوثيق بكل القطاعات االقتصادية األخرى، ولكو�ا

فبالنسبة للجزائر تنمية قطاع . خللق الثروة ومناصب الشغل، ولدورها يف تعزيز االهتمام بالبيئة

السياحة مل يعد خيار بل أصبحت حتمية يعرفها املسمى الرامي إىل حتضري االقتصاد الوطين ملرحلة 

ن العقبات على غرار ضعف وظلت السياحة يف اجلزائر لفرتة طويلة تعاين الكثري م. ما بعد البرتول

اهلياكل ونقص تأهيل اليد العاملة وشبه انعدام الثقافة السياحية، إضافة إىل الظروف األمنية 

وألجل جتاوز هذه العقبات وإنعاش قطاع السياحة سطرت اجلزائر . واالقتصادية اليت مر �ا البلد

 2025طين للتهيئة السياحية إسرتاتيجية لإلقالع بالقطاع السياحي جتسد من خالل املخطط الو 

الذي يعترب أحد مكونات املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم والتنمية املستدامة املنصوص عليه مبوجب 

مت . املتعلق بتهيئة اإلقليم والتنمية املستدامة 12/12/2001املؤرخ يف  02-02القانون رقم 

سياحة الوطنية من مستثمرين مبشاركة خمتلف الفاعلني واملتعاملني يف قطاع ال SDATإعداد 

ووكاالت سفر وناقلني وغريهم، وحتولت السياحة مبوجب املخطط الوطين للتهيئة السياحية إىل 

  )29( :صناعة جتمع بني السياحة ومحاية البيئة وتضمن املخطط مخسة أهداف رئيسية هي

حتقيق التوازنات  جعل السياحة حمرك للتنمية االقتصادية �دف ترقية التشغيل واملسامهة يف -

  :االقتصادية الكربى من خالل

 ؛توجيه اقتصاد بديل لالقتصاد املعتمد على قطاع احملروقات  

 ؛تنظيم العرض السياحي على ضوء معطيات السوق الوطين  
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  إعطاء اجلزائر بعد سياحي عاملي وجعلها من أقطاب السياحة يف حوض البحر

  ؛املتوسط

من خالل خلق نوع من التكامل بني اإلسرتاتيجية  دفع القطاعات االقتصادية األخرى -

السياحية وإسرتاتيجية القطاعات األخرى يف إطار املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم والتنمية املستدامة 

2025  

إحداث تكامل بني السياحة واحلفاظ على البيئة بدمج مبادئ االستدامة ضمن كل مراحل  -

  ؛عملية التنمية السياحية

  ؛رث التارخيي واحلضاري والديين للجزائرتثمني اإل -

  ؛التحسني املستمر لصورة اجلزائر يف نظر السائح واملستثمر األجنيب -

من أجل تأهيل املؤسسات الصغرية أولت : تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة -1-5

صغرية اجلزائر أمهية خاصة هلذه األخرية، حيث استفاد القطاع من برنامج تأهيل املؤسسات ال

يستهدف توجيه هذه املؤسسات وحتسني حميطها، واستفاد الربنامج من  2007واملتوسطة سنة 

مليار دينار يف إطار الصندوق الوطين لرفع مستوى املؤسسات الصغرية  01: ميزانية تقدر بـ

 344مؤسسة عن رغبتها يف االلتحاق بالربامج منها  3000واملتوسطة، ومنذ إطالقه عربت 

: تفادت من إجراءات التأهيل اليت مشلت عمليات التنظيم والتسويق ومعايري اجلودة كمؤسسة اس

ISO9000 22000وISO . ومن اجل ضمان التزام املؤسسات اجلزائرية مبعايري اجلودة

واحرتامها ملواصفات اإلنتاج العاملي اليت متكنها من املنافسة تدعم قطاع الصناعة يف اجلزائر بنظام 

 –) INAPI(املعهد الوطين للملكية الصناعية : يستعمل املعاهد واهليئات التاليةوطين للجودة 

 -)IANOR(املعهد الوطين لضبط املقاييس  -)ALGRAC(اهليئة اجلزائرية لالعتماد 

املركز الوطين ملراقبة اجلودة والتغليف  -)ONML(املعهد الوطين للقياسة القانونية 

)CACQE( )30(.  

يلعب قطاع  :الكفاءة االستخدامية للموارد الطاقوية والمنجمية الوطنيةتحسين  -1-6

الطاقة واملناجم يف اجلزائر دور عصب احلركة يف عملية التنمية، ويف انتظار تنمية بدائل أخرى هلذا 

القطاع على املديني القصري واملتوسط، وألجل ذلك تتواصل يف اجلزائر مساعي حتقيق الكفاءة 

  .وارد الطاقة سواء منها احملروقات أو موارد املناجماالستخدامية مل
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باعتبار أن املوارد القطاع تندرج ضمن قائمة املوارد الطبيعية  :بالنسبة للمحروقات -1-6-1

الناضبة، سعت اجلزائر إىل حتقيق الكفاءة االستخدامية هلاته املوارد وتغيري أمناط إستهالكها، وذلك 

الذي  28/07/1999املؤرخ يف  09-99حكم يف الطاقة رقم من خالل ما جتسد بقانون الت

  )31( :حدد ثالث أبعاد أساسية للسياسة الطاقوية باجلزائر وهي

 ؛االستغالل العقالين للطاقة  

 ؛تطوير طاقات بديلة  

 ؛احلفاظ على البيئة ومحايتها من اآلثار السلبية الستعمال الطاقة األحفورية 

، وهو برنامج PNMربنامج الوطين للتحكم يف الطاقة ال 09-99وألجل ذلك قدم القانون 

االقتصاد يف الطاقة،  )32( :يعمل املدى املتوسط، وكانت أهم النشاطات املندرجة فيه ممثلة يف

االستبدال مابني الطاقات، ترقية الطاقات املتجددة، إعداد معايري الفعالية الطاقوية، التقليص من 

  .س والتوعية عن طريق اإلعالم والتكوين يف جمال الفعالية الطاقويةآثار الطاقة على البيئة، التحسي

ومع بداية األلفية الثالثة تواصلت اجلهود اجلزائرية حنوى حتقيق الكفاءة االستخدامية للطاقة بتعزيز 

  :الرتسانة القانونية واملؤسساتية للقطاع من خالل

اء وتوزيع الغاز الذي استحدث املتعلق بالكهرب 05/02/2002املؤرخ يف  01-02القانون -

  .جلنة تنظيم الكهرباء والغاز

إنشاء هيئة تنظيم احملروقات والوكالة الوطنية لتهيئة املوارد الطاقوية تتوىل مهمة ترقية االستثمار  -

  .يف قطاع احملروقات

اليت أطلقت مشروع إنتاج  2002سنة  NEALإنشاء منظمة الطاقة املتجددة باجلزائر  -

ميغاواط، ومشروع إجناز حقل إلنتاج  150واسطة الشمس يف والية األغواط بطاقة الطاقة ب

  .ميغاواط بتندوف 10الطاقة عن طريق الرياح بطاقة 

تسطري برنامج لتنمية القطاع قصد حتسني كفاءة احلفر، وإطالق برنامج للتنقيب من أجل  -

 .2013إىل سنة  2009جتديد االحتياطات لفرتة متتد من سنة 

عرف قطاع املناجم منذ بداية ظهور األلفية الثالثة العديد من  :بالنسبة للمناجم -1-6-2

اإلصالحات على خمتلف األصعدة كان اهلدف منها تثمني املوارد املنجمية واستغالهلا استغالال 

املتعلق باملناجم املعدل  03/07/2001املؤرخ يف  10-01أمثال يف اجلزائر، فكان القانون 
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الذي مت مبوجبه إنشاء الوكاالت  )33(01/03/2007املؤرخ يف  07-02مبوجب القانون واملتمم 

  :التالية

وهي سلطة إدارية مستقلة أنشئت املواد  :ANPMالوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية  -

هلا سلطة عمومية  2001جويلية  03املؤرخ يف  10-01من القانون  رقم  52إىل  46و 44

  )34( :يف تسيري املمتلكات املنجمية من بني أهم مهاما

 ؛منح السجل التجاري واملنجمي وتسيريه  

  االتفاقيات ودفاتر األعباء املرفقة تسليم السندات والرخص املنجمية مبا يف ذلك حتضري

  ؛�ذه السندات حتت مراقبة الوزير املكلف باملناجم

 ؛اإلشراف على النشاطات املنجمية والتنسيق بينها  

 ؛مساعدة املستثمرين يف تنفيذ مشاريعهم بقطاع املناجم 

 فة حتديد املساحات املنجمية وترويج املناطق ذات القدرات املعدنية أو املكامن املكتش

 ؛من قبل بواسة أموال عمومية

  )35( :ومن مهامها الرئيسة جند :الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية -

 ؛املراقبة اإلدارية والتقنية لالستغالل املنجمي على سطح األرض وباطنه  

 ؛مراقبة مدى احرتام الفن املنجمي توخيا لالستخراج األمثل للموارد املعدنية  

 ؛جعل األنشطة املنجمية تتوافق ومتطلبات محاية البيئة العمل على  

 ؛ممارسة مهمة شرطة املناجم وسلطة معاينة املخلفات  

  واقع المؤشرات االقتصادية للتنمية المستدامة بالجزائر: خامسا

طرأ على معدل النمو االقتصادي تذبذبا واضحا خالل : معدل النمو االقتصادي -1

جند أنه سجل معدل منو  ،)02(ا الشكل رقم يعكسه لن) 2012 -2000(الفرتة 

إذ انتقل من  2003إىل سنة  2000إمجايل الناتج احمللي اخلام حتسنا منذ سنة 

اليت تعترب كأعلى مستوى له على طول هذه الفرتة، ويرجع يف % 6‚9إىل % 2‚2

وقطاع % 8‚8الواقع ذلك التحسن إىل النتائج اإلجيابية لنمو كل من قطاع احملروقات 

، وبعد تلك الزيادة )04:أنظر اجلدول رقم(مقارنة مبا كانت عليه % 19‚7الزراعة 

ويعود السبب % 2مبعدل  2006تناقص معدل النمو حىت وصل أدىن قيمة له سنة 
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% 4‚9بالسالب وقطاع الزراعة % 2‚5يف ذلك إىل تراجع معدل منو قطاع احملروقات 

، وبعدها بدأت العودة من %2‚8رغم وجود حتسن طفيف يف منو قطاع الصناعة 

مث االخنفاض إىل  2008سنة % 3‚4جديد إىل زيادة معدل النمو الذي وصل إىل 

أما بالنسبة ملعدل النمو خارج قطاع . 2012سنة  2‚6أن سجل معدل قدره 

احملروقات فتعد النتائج أفضل بكثري مقارنة بتضمن هذا القطاع مما يوحي إىل حساسية 

 قطاع احملروقات، حيث دلت النتائج على وجود زيادة مستمرة إىل النمو االقتصادي إىل

بسبب % 9‚3اليت سجلت أعلى قيمة خالهلا  2009إىل سنة  2001منذ سنة 

أما أدىن قيمة . قطاع اخلدمات، األشغال العمومية والبناء، الصناعة: حتسن منو كل من

معدل ) 2012(، وبلغ بعد هذه األخرية 2011و 2002سنة % 5‚3قدرت بـ 

  %.5‚7يقدر بـ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )2012 - 2000(يبين تطور معدل النمو االقتصادي خالل الفترة ): 02(الشكل رقم 
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  :من إعداد الباحثين باالعتماد على: المصدر

محمد مسعي، سياسة اإلنعاش االقتصادي في الجزائر وأثرها على ): 2000-2009( - 

  .157 ، ص2012، 10النمو، مجلة الباحث، العدد 
 - (2010-2012): RAPPORT SUR L’ETAT ECONOMIQUE ET SOCIAL DE LA 
NATION 2011-2012, Mai 2013, p41. 

  

  

  

  

  

  

خالل الفترة %) القيمة المضافة (يبين معدل النمو ألهم القطاعات ): 04(الجدول رقم 

)2001 - 2009(  
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  السنة          

  القطاع
2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  

  - 6‚0  - 2‚3  - 0‚9  - 2‚5  5‚8  3‚3  8‚8  3‚7  - 1‚6  المحروقات

  5‚6  5‚3  5‚0  4‚9  1‚9  3‚1  19‚7  - 1‚3  13‚2  الفالحة

  4‚7  4‚4  0‚8  2‚8  2‚5  2‚6  1‚5  2‚9  2‚0  الصناعة

  9‚2  9‚8  9‚8  11‚6  7‚1  8‚0  5‚5  8‚2  2‚8  األشغال والبناء

  6‚8  7‚8  6‚8  6‚5  6‚0  7‚7  4‚2  5‚3  6‚0  الخدمات

حممد مسعي، سياسة اإلنعاش االقتصادي يف اجلزائر وأثرها على النمو، جملة الباحث، العدد  :املصدر

  .157، ص 2012، 10

) 03(من خالل الشكل البياين رقم : متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي -2

 بذب والالاستقرار،يتضح لنا أن متوسط نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل عرف نوع من التذ

حني  2008دوالر إىل غاية سنة  1‚7424ملا بلغ  2000منذ سنة   فقد بدأ يف زيادة مستمرة

دوالر وكان السبب يف ذلك حتسن العوائد النفطية، وبعدها اخنفض متوسط  4‚9441وصل إىل 

ساط دوالر بسبب األزمة املالية اليت سادت أو  3‚9166نصيب الفرد من إمجايل الناتج إىل 

بقدر  2011العامل، مث أخذ يف الزيادة من جديد ليصل أعلى نصيب خالل الفرتة سنة 

  .دوالر 5‚3776

  

  

  

  يبين متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي بالجزائر): 03(الشكل رقم 
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 - 2011لسنتي من إعداد الباحثين بناءا على نشرة اإلحصاءات االقتصادية لصندوق النقد العربي، : المصدر

2012.  

تعد اجلزائر كغريها من الدول النامية اليت ترتبط بأسواق الدول : وضعية التجارة الخارجية -3

الصناعية املتقدمة، وأسواق الدول األوربية على وجه التحديد سواء تعلق األمر بالواردات أو 

  .ئرالصادرات، وتعترب دول االحتاد األوريب املورد والزبون الرئيسي للجزا

للجزائر ) امليزان التجاري(أن حصيلة التجارة اخلارجية ) 05(ويتبني لنا من اجلدول رقم        

قد سجلت رصيدا موجبا على طول هذه الفرتة، وعرفت تزايدا ) 2011 -2000(خالل الفرتة 

مليار  40‚60إىل أن وصلت قيمتها ) مليار دوالر 9‚61( 2001مستمرا انطالقا من سنة 

مليار دوالر  21‚65نتيجة التزايد إلمجايل قيمة الصادرات اليت انتقلت من  2008ة دوالر سن

، أي بزيادة متثل أكثر من ثالثة أضعاف، 2008مليار دوالر سنة  78‚59إىل  2000سنة 

، واليت %)97(وترجع هذه الزيادة إىل ارتفاع أسعار النفط اليت تشكل أكرب نسبة للصادرات 

دوالر للربميل الواحد عند �اية القرن  20أضعاف منتقلة يف املتوسط من  تضاعفت حبوايل مثانية

كما عرفت الصادرات . )36(2008دوالر يف الربع األخري من سنة  150العشرين إىل ما يفوق 

من جمموع الصادرات تذبذبا ملحوظا % 3اجلزائرية خارج قطاع احملروقات اليت ال تشكل سوى 

مليار دوالر، وهو ما يدل على حتسن األداء  1‚40ذه الفرتة سجلت أعلى قيمة هلا خالل ه
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وأمام تراجع عائدات النفط ابتداءا  من الثالثي الرابع من . االقتصادي اجلزائري خالل هذه  السنة

تراجعت  2009تأثرا باألزمة العاملية والذي استمر إىل غاية الثالثي الثاين من عام  2008عام 

مسببة اخنفاض يف امليزان التجاري مبعدل % 42‚29مبعدل  2009عام  قيمة الصادرات اجلزائرية

مليار دوالر، مث بدأ يف التوجه حنو الزيادة  7‚78إال أنه بقي مسجال فائض يقدر بـ % 79‚53

ومن خالل هذه التغريات ودرجة . 2011مليار دوالر عام  27‚94إىل أن وصل ما يقدر بـ 

للتبادل اخلارجي نالحظ أن العوائد اليت تتحصل عليها اجلزائر حساسية امليزان التجاري اجلزائري 

تكاد تقريبا أن تكون كلها يف شكل صادرات احملروقات، وهو ما يعين أن االقتصاد اجلزائري 

  .اقتصاد ريعي، ويصنف ضمن قائمة االقتصاديات اهلشة اليت تعتمد سوى على القطاع الواحد

  )2011 - 2000(التجاري بالجزائر خالل الفترة  يبين تطور الميزان): 05(الجدول رقم 

  مليار دوالر أمريكي: الوحدة

  الميزان التجاري  الواردات  الصادرات  السنوات

  المجموع   سلع أخرى  محروقات

2000  06‚21  59‚0  65‚21  35‚9  30‚12  

2001  53‚18  56‚0  09‚19  48‚9  61‚9  

2002  11‚18  61‚0  72‚18  01‚12  71‚6  

2003  99‚23  47‚0  46‚24  32‚13  14‚11  

2004  55‚31  67‚0  22‚32  95‚17  27‚14  

2005  59‚45  74‚0  33‚46  86‚19  47‚26  

2006  06‚34  13‚1  74‚54  68‚20  06‚34  

2007  24‚34  98‚0  59‚60  35‚26  24‚34  

2008  60‚40  40‚1  59‚78  99‚37  60‚40  

2009  78‚7  77‚0  19‚45  40‚37  78‚7  

2010  21‚18  97‚0  09‚57  89‚38  21‚18  

2011  94‚27  22‚1  88‚72  94‚44  94‚27  

من إعداد الباحثين باالعتماد على معطيات صندوق النقد العربي، نشرة اإلحصائيات االقتصادية :  المصدر

  ).2013، 2011: أعداد متفرقة(للدول العربية، 

لقد تزايدت ديون اجلزائر بصورة كبرية منذ منتصف الثمانينات متيل كثريا  :الوضعية المالية -4

إىل االقرتاض من اخلارج، ومت استخدام هذه القروض لتمويل االستهالك أو االستثمار يف بعض 

املشاريع، ونتيجة لذلك ارتفع رصيد الدين اخلارجي املتوسط والطويل األجل، وهو ما ترتب عليه 
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مة الدين السنوية، حيث تزامنت هذه الظروف مع التغريات اليت حدثت يف ارتفاع تكاليف خد

 1986أسعار البرتول، ففي الوقت الذي شهدت فيه الصادرات الوطنية اخنفاضا كبريا منذ عام 

شهدت خدمات الدين ارتفاعا مستمرا خالل نفس الفرتة ووجدت اجلزائر نفسها عاجزة عن أداء 

ية اخلارجية، مما اضطر �ا إىل اللجوء إلعادة جدولة ديو�ا مع كل من التزاما�ا اخلاصة باملديون

  )37( .نادي باريس ونادي لندن

 1998 -1996 -1993وبعدما وصلت إليه املديونية اخلارجية اجلزائرية خالل السنوات      

مليار دوالر، متكنت هذه الدولة خالل الفرتة  30.6 -33‚23 - 25‚7: على التوايل إىل 

من تقليص حجم  املديونية وإمجايل خدمة الدين بنسبة كبرية كادت أن تقضي  2011 -2000

: على التوايل 2011يث وصل إمجايل الدين وإمجايل خدمة الدين سنة على هذه املشكلة، ح

مليار دوالر و  25.2مليار دوالر، وذلك بعدما كان كالمها يقدر بـ  0‚618مليار دوالر و 4‚4

، ويعود ذلك االخنفاض إىل حتسن الوضع املايل للجزائر الذي عزز 2000مليار دوالر سنة  4‚5

  .لة وزاد من قدر�ا على الوفاء والسدادمن اجلدارة االئتمانية للدو 

يبن تطور إجمالي الدين وفوائد الدين العام الخارجي للجزائر خالل ): 04(الشكل رقم 

  )2011 -2000(الفترة 

  
من إعداد الباحثين باالعتماد على معطيات صندوق النقد العربي، نشرة اإلحصائيات :  المصدر

  ).2013، 2011: تفرقةأعداد م(االقتصادية للدول العربية، 

جند أنه شهدت ) 2013 -2000(لو مت الرجوع إىل الفرتة السابقة لفرتة الدراسة  :البطالة -5

معدالت البطالة باجلزائر اخنفاض معترب خالل السبعينات، حيث اخنفض معدل البطالة من 

بسبب الربامج التنموية خالل هذه الفرتة  1979سنة % 11‚10إىل  1970سنة % 22‚4

2000 2002 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

)مليار دوالر أمريكي(إمجايل الدين العام اخلارجي  25,26 22,5722,57 22,6423,35 20,6 17,19 5,79 5,92 5,69 5,68 4,4

)مليار دوالر أمريكي(إمجايل خدمة الدين العام اخلارجي  4,5 4,46 4,46 4,15 4,38 3,02 5,84 1,43 1,22 1 0,6670,618
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إىل  1980اليت متحورت على الثورة الزراعية وتطوير الصناعات، ولكن يف الفرتة املمتدة من سنة 

بسبب تراجع االقتصاد % 28‚02إىل % 15‚70ارتفعت معدالت البطالة من  1999سنة 

اجلزائري خالل الثمانينيات نتيجة لرتاجع أسعار النفط مع تأزم الوضع األمين واالقتصادي خالل 

  )38( .ات مما انعكس على مستويات التشغيلالتسعيني

بعدما أن بلغ معدل  2013إىل غاية سنة  2000أما بالنسبة للفرتة املمتدة من سنة       

مت بعدها االخنفاض  2000عام % 28‚89البطالة الذروة يف الزيادة بعد فرتة التسعينيات بنسبة 

بنسبة  2013نت أدىن قيمة له عام املستمر يف معدل البطالة خالل السنوات املوالية  وكا

، ويعود السبب يف ذلك االخنفاض إىل حتسن الوضعية ) 05:أنظر الشكل رقم% (9,8

االقتصادية عن ما عرفته خالل السنوات القليلة املاضية كاحلجم الغري مسبوق لالستثمار الذي مت 

لية املرتبطة بارتفاع أسعار ، والرخاء املايل الناتج عن ارتفاع اجلباية البرتو 2004رصده يف عام 

مليار دوالر، واملديونية اليت تقلصت  12البرتول، والنمو اإلجيايب مليزان املدفوعات  الذي بلغ 

بأكثر من مليارين دوالر، وبالتايل كان كل ذلك ساحما للدولة بتنفيذ براجمها وتدخلها يف سوق 

  .العمل
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  ).2013 -2000(البطالة في الجزائر خالل الفترة يبين تطور معدل ): 05(الشكل رقم 

  
  : من إعداد الباحثين باالعتماد على: المصدر

   www.ons.dz.الديوان الوطني لإلحصائيات -
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بعد القيام �ذا البحث الذي بني لنا أنه بذلت الدولة اجلزائرية جمهودات كبرية قصد  :خالصة 

الدفع بعجلة االقتصاد الوطين سواء من الزيادة يف اإلنفاق احلكومي أو أخذ العديد من السياسات 

إلعداد إسرتاتيجية خاصة ببعد االقتصاد الوطين يف إطار أهداف ومتطلبات التنمية املستدامة، 

كن بالرغم من إحراز تقدما يف العديد من املؤشرات االقتصادية للتنمية املستدامة إال أنه يبقى ل

االقتصاد الوطين يتطلب بذل جمهودات أكثر من قبل هذه الدولة نظرا العتماد اقتصادها على 

ليت القطاع الواحد القابل للنفاذ واملتمثل يف قطاع احملروقات ، وعليه ميكن حصر بعض  الفرص ا

  :حتتاج إىل النظر واملعاجلة فيما يلي

الرتكيز على تطوير قطاع الفالحة بشىت الطرق والوقوف إىل جانب الفالح وتسويق منتجاته  -1

كاملشكلة اليت بات يعاين منها الفالحني بوالية عني الدفلة العام املاضي واملتمثلة يف وجود فائض (

  ).تسويقهيف إنتاج البطاطس وعدم القدرة على 

االهتمام بقطاع السياحة للتقليل من االعتماد على قطاع احملروقات، ونظرا ملا يزخر به هذا  -2

البلد من أماكن سياحية غري مستغلة متاما أو مستغلة بالشكل غري الكايف، فيحبذ فتح هذا 

  .القطاع أمام االستثمار اخلاص

غرية واملتوسطة نظرا ألدوارها املميزة يف القيام باملتابعة والتشجيع الكايف للمؤسسات الص -3

  .القضاء على البطالة

توعية وحتسيس املواطن اجلزائري مبعىن وأمهية االقتصاد األخضر والتنمية املستدامة من خالل  -4

  .الربامج التلفزيونية
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  ه في تفعيل نشاط سوق األوراق الماليةدور االستثمار األجنبي غير المباشر و 

  جامعة المدية -فالق علي.د                                                           

  جامعة المدية – باصور محمد.أ                                                    

 -------------------------  

  

  :الملخص         

 بدأت التنموية مشاريعها لدعم احمللية التمويل مصادر يف نقص من النامية الدول تعانيه ما نتيجة

 القروض منها صور بعدة متثلت التنمية مبستويات للنهوض بديلة خارجية مصادر عن البحث

 عمليات متويل يف القروض هذه على االعتماد خطورة ونتيجة .األجنيب واالستثمار اخلارجية

 وغري املباشر بنوعيه األجنيب االستثمار استخدام حنو األنظار اجتهت فقد �ا، االقتصادية التنمية

 لالقتصاد اإلنتاجية القدرات زيادة يف يساهم الذي االقتصادي للنمو حمركا  باعتباره املباشر

 يف يلعبها اليت األمهية من وانطالقا األجنيب، االستثمار دراسة جمال اتساع ونظرا إىل ،احمللي

 أسواق يف تنشيط األجنيب االستثمار دور إىل التعرف أمهية تأيت له املستقبلة النامية االقتصاديات

 . املالية األوراق

Abstract: 
            

A cause de circonstances subites sur les pays en développement de 

l’imperfection des sources locales, elle recherche des ressources externes 

pour renforcer ces projets de développements représentent au crédit et à 

l’investissement étrangers ;Afin que l’accréditation du crédit extérieur ne 

soit pas efficace au financement du développement économique, les pays en 

développement ont choisis les deux types  d’investissement étranger ; 

l’investissement direct et indirect qui pousse la croissance économique et 

contribue au développement du produit intérieur brut, Selon l’importance 

jouée par les économies en développement, qui le réceptionne en venant à la 

nécessité de l’investissement étranger indirect à rafraîchir les bourses. 
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  :مقدمة

 االستثمارية املشروعات لتمويل الالزمة املالية املوارد توفري يف هام دور هلا املالية األوراق أسواق إن

 مدخرات لتعبئة أداة فهي ، املالية الفوائض أصحاب أمام الفعال للتوظيف فرص إجياد وكذلك

 لتلبية املايل العجز ذات االقتصادية الوحدات إىل وتوجيهها واالعتباريني الطبيعيني األشخاص

 أسواق فان لذا ، املشاريع تلك لتوسيع أو االستثمارية املشاريع إلقامة املالية املوارد من احتياجا�ا

 احمللية األموال رؤوس استقطاب خالل من االقتصادي األداء كفاءة يف فعال دور هلا املالية األوراق

 االقتصادي النمو عجلة بتسريع مرتبط املالية األوراق أسواق وتطوير تنشيط فان إذن ، األجنبية و

 املالية أسواقها لربط الدول من الكثري اجتاه إىل أدت اليت و املالية العوملة ظل يف سيما وال

 زيادة إىل أدى مما املايل التحرر وانتهاج بينها فيما التقارب زيادة مما نتج عنه ، الدولية باألسواق

 من كبري جزء وكان والعربية النامية الدول ومنها الدول من العديد إىل الرأمسالية التدفقات

 االستثمار اتضحت العالقة بني هنا ومن، املالية األوراق  استثمارات يف صورة يف تلك التدفقات

 .املباشر وسوق األوراق املالية غري األجنيب

االستثمار األجنبي غير المباشر ودوره في تفعيل نشاط سوق "دراسة  تظهر أمهية ومن هنا

   ."األوراق المالية

   :البحث هدف

 املباشر غري األجنيب االستثمار يوفرها اليت املزايا أهم عن اإلجابة إىل �دف من خالل هذا البحث

 سوق وتنشيط منو يف املباشر غري األجنيب االستثمار ومدى مسامهة عنه، اليت تبحث الدول يف

 :املالية، وعليه سنقوم بتقسيم هذا البحث إىل احملاور التالية األوراق

  .املالية األوراق بورصة يف االستثمار ومزايا ومكونا�ا، املالية األوراق سوق مفهوم :احملور األول

  . املالية األوراق سوق يف املباشر غري األجنيب االستثمار مفاهيم حول:احملور الثاين

 للدول املالية األوراق أسواق يف املباشر غري األجنيب االستثمار جذب حمددات: احملور الثالث

 .الناشئة
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 .ومكوناتها المالية األوراق سوق مفهوم :المحور األول

 عمليات معوقات أهم أحد يعد االستثمارية الربامج وتنفيذ لتمويل الالزمة األموال رؤوس توفري إن

 هذه توفري آليات أهم إحدى املالية األوراق سوق النامية، وتعد الدول يف االقتصادية التنمية

 السيولة إىل تفتقر واليت العجز وقطاعات الفائض قطاعات بني الوصل حلقة متثل فهي األموال،

   .االستثمار لتمويل

 تطورت أ�ا إال األخرى األسواق إىل بالنسبة العهد حديثة املالية األوراق سوق أن من الرغم وعلى

 للعاملني املتاحة والتسهيالت اإلمكانات أو التنظيم حيث من سواء كبريا، تطورا األخرية اآلونة يف

 وذلك سواء، حد على والنامية املتقدمة الدول يف بالغ باهتمام حتظى جعلتها لدرجة فيها،

   .فيها تتعامل اليت املالية االستثمارات لضخامة

  :مفاهيم حول السوق المالي وسوق األوراق المالية  -1

املال،  رأس لسوق الفقري والعمود دولة أي املالية يف السوق عناصر أحد املالية األوراق سوق تعترب

 األموال مدخري بني املالية الوساطة دور تؤدي اليت الوحدات إىل عادة املايل القطاع وينصرف

  :إىل املالية السوق االقتصاد، حيث تنقسم يف احلقيقي النشاط يف يؤثر مبا ومستثمريها

متثل جمال تداول األصول قصرية األجل حيث تتمثل الوظيفة األساسية هلا يف : أسواق النقد

تسهيل عقد الصفقات املالية بني الوحدات ذات العجز املايل املؤقت والوحدات ذات الفائض 

 املصرفية اإليداع وشهادات اخلزانة أذونات(ألجل املايل املؤقت من خالل تبادل األصول قصرية ا

البنك املركزي والبنوك التجارية باإلضافة إىل : ومن أهم مؤسسات هذه األسواق ) للتداول القابلة

عمليات بنوك االستثمار واألعمال آلجال : بعض العمليات اليت تقوم �ا مؤسسات أخرى منها 

 .)1(يد قصرية ـ الودائع لدى صناديق توفري الرب 

املعىن الواسع لسوق رأس املال يشتمل على جممل النظام املايل، الذي يتكون  :المال رأس سوق

من املصارف التجارية والوسطاء املاليني اآلخرين، وكذلك املعامالت غري النقدية األولية وغري 

وهناك تعريف آخر لسوق املال بأ�ا تشمل مجيع األسواق  املباشرة القصرية والطويلة األجل،



 

         باصور محمد.أ/  فالق علي.د         ه في تفعيل نشاط سوق األوراق الماليةدور االستثمار األجنبي غير المباشر و  

  

  2015افريل  -03:العددالمجلة الجزائرية لالقتصاد والمالية                                                 
64 

املنظمة واملؤسسات اليت تتعامل بأدوات الدين الطويل األجل مبا يف ذلك األسهم والسندات 

  .احلكومية واخلاصة والقروض طويلة األجل والرهانات والودائع االستثمارية

وعا، فيقصد به ذلك التعامل باألوراق وأخريا نأيت إىل التعريف الضيق للسوق املايل وأكثرها شي

،  )2( عاما 20مثل األسهم والسندات واليت قد يطول مدة استحقاقها إىل ، املالية الطويلة األجل

  :رئيسني قسمني إىل بدورها تنقسم السوق هذه

 التنمية الصناعية بنوك مثل األجل واملتوسطة الطويلة والقروض األموال يف تعمل مؤسسات :األول

سوق األوراق املالية اليت متثل جمال التعامل باألوراق املالية اليت تصدرها : والثاين العقارية والبنوك

  :املنشآت العامة واخلاصة ممثلة باألسهم والسندات اليت ميكن تقسيمها إىل

يتم التعامل فيها  باألوراق املالية ألول مرة عند ) : سوق اإلصدار(ـ السوق األولية أو 1

ها عن طريق االكتتاب العام سواًء عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس ماهلا حيث تقوم إصدار 

اجلهات العارضة لألوراق املالية كالشركات واملؤسسات والبنوك بعرضها عن طريق طرحها 

  . لالكتتاب ألول مرة بقيمتها االمسية يف هذه السوق

داول األوراق املالية بني مالكيها يتم فيها ت) : سوق التداول(ـ السوق الثانوية أو 2

واملستثمرين اجلدد الراغبني يف شراء هذه األوراق بعد إصدارها من خالل وسطاء يف البورصة 

وبالتايل فإن البورصة متثل اجلهاز الذي حيدد مثن األوراق املالية اليت يتم تداوهلا وميكن أن منيز هنا 

  :)3(نوعني من أسواق التداولبني  

هلا مكان حمدد يلتقي املتعاملون فيه باألوراق املالية املسجلة يف : املنظمة أ ـ السوق

تلك السوق بقصد البيع والشراء وتدار هذه السوق من قبل هيئة منتخبة أو جملس من 

  .أعضاء السوق تدعى �يئة السوق

) البورصات(وتتعامل باألوراق املالية خارج السوق النظامية : ب ـ السوق غري املنظمة 

بإشراف بيوت السمسرة وال يوجد مكان حمدد إلجراء املعامالت اليومية بل يتم من خالل 
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شبكات اإلنرتنت املنتشرة أو شبكات االتصاالت املختلفة،وميكن توضيح هيكل السوق املالية من 

  :خالل الشكل التايل

  .يوضح هيكل السوق المالية) 01(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 :)4(ـل املالية األوراق معامالت  األولية السوق نطاق يف ويتم

 مرة ألول العام لالكتتاب أسهمها تطرح واليت التأسيس حتت الشركات. 

 التأسيس بعد العام االكتتاب شركات من بالفعل قائمة شركات رأمسال زيادة. 

 للوفاء املالية املوارد زيادة بغرض األجل طويلة قروض إىل احلاجة عند سندات إصدار 

 مكمال أو املصريف اجلهاز من لالقرتاض بديال ميثل ما وهو مطلوبة استثمارية حباجات

 .له

 يقتصر احلالة هذه ويف املغلق االكتتاب شركات من بالفعل قائمة شركات رأمسال زيادة 

 .للشركة احلاليني واملسامهني املؤسسني على االكتتاب

  

املال رأسسوق   

اإلقراضسوق  املالية األوراقسوق    

األوليةالسوق   السوق الثانوية 

 سوق النقد

 السوق غري املنتظمة السوق املنتظمة

 السوق املالية
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  :)5(أمهها من اقتصادية التداول هي �دف لتحقيق أهدافأما بالنسبة لسوق 

  .األموالاجتذاب مدخرات األفراد واملؤسسات وغريها من مصادر جتميع  -

نشر الوعي االدخاري لتعبئة املوارد املالية يف ا�تمع للمسامهة يف إنشاء املشروعات  -

  .االقتصادية �دف دفع عجلة النمو االقتصادي

تعد هذه األسواق جماال رحبَا الستثمار أموال األفراد واملصارف التجارية وشركات  -

وأجهزة جتميع املدخرات فرصة  التأمني وصناديق االدخار وحنوها، حيث تتيح لألفراد

التعامل يف األوراق املالية لتوظيف الفوائض املالية املتاحة لديهم يف أصول تدر إيرادا 

جمزيا، كما تعود عليهم بزيادة يف قيمة ممتلكا�م إذا ما ارتفعت القيمة السوقية لألوراق 

  .املالية حمل االستثمار

 يقل أمهية عن سابقه يف تنشيط االقتصاد باإلضافة إىل ذلك فإ�ا تؤدى دورا آخر ال -

وذلك بتشجيع قيام الشركات املسامهة ودعم  ، الوطين ودفع عجلة التنمية االقتصادية

  .مركزها املايل و�يئة املناخ املناسب الستقرارها وترشيد أسلوب عملها

 ماستخدا من املركزي البنك التداول سوق متكن حيث النقدية السياسة فاعلية زيادة -

 .)6(بفاعلية املفتوحة السوق سياسة

املوارد إىل ا�االت األكثر رحبية؛ وهو ما  املسامهة يف حتقيق كفاءة عالية يف توجيه -

 .يصاحبه منو وازدهار اقتصادي

 أسهم من املالية األوراق تبادل فيها يتم مالية سوق بأ�ا « املالية األوراق ومنه ميكن تعريف سوق

 ويلتزم األجانب، أو احملليني املستثمرين جهة من سواء املباشر غري االستثمار وسندات �دف

 هيئة البورصة إدارة على وتقوم فيها، التعامل تنظم اليت واللوائح القوانني مبراعاة فيها املتعاملون

 » .هذه القوانني تنفيذ اإلشراف على تتوىل

 سريعة تطورات شهدت النامية الدول من كثري يف املالية األوراق سوق أن إىل نشري أن بد وال

 املالية، واملؤسسات األدوات من مستجدات الستيعاب والسعي القيود من أسواقها بتحرير متثلت
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 يف التنافسية قدر�ا وكذا واألجنبية، احمللية لالستثمارات أسواقها جاذبية زيادة على بالتايل والعمل

 ظل يف اهليكلي والتكيف االقتصادي اإلصالح برنامج ضمن وذلك املالية اخلدمات تقدمي جمال

 إال التطور هذا ورغم السبعينات، منتصف منذ النامية الدول معظم تبنته الذي احلر االقتصاد نظام

 العشرين القرن أواخر العاملي االستثمار أدبيات يف فظهر التطور، هذا يف تتساو مل الدول مجيع أن

 قطعت اليت النامية الدول يف املالية األوراق أسواق إىل لإلشارة وذلك" باألسواق الناشئة"يعرف ما

 اقتصاديات من كل يف األسواق تلك عن ولتمييزها االقتصادي التقدم من به شوطا ال بأس

 ناشئة سوقا دولة أي يف املالية األوراق سوق على نطلق أن ميكن والنامية، وبالتايل املتقدمة الدول

  :مها أساسيتان مستان عليها انطبقت إذا

 املستوى على أساسية مشكالت يواجه يزال ال نام اقتصاد يف السوق هذه وجود 

 .واالجتماعي السياسي واالقتصادي

 باألسواق مقارنة صغرية أحجام ذات أسواق أ�ا أي منو، بصدد السوق تكون أن 

 .والتقدم النمو ملواصلة متعددة بقدرات تتمتع ولكنها العاملية،

 على واملعتمدة النمو يف اآلخذة اآلسيوية باالقتصاديات حاليا الناشئة املالية األوراق سوق وتتمثل

 بالدول املوجودة تلك وكذلك الالتينية، أمريكا يف باخلصخصة العهد حديثة واألسواق الصادرات،

 عدد بلغ وقد األفريقية، الدول بعض عن فضال الشرقية، أوروبا يف الرأمسايل بالنظام العهد احلديثة

سنة  بانتهاء سوقا 32 حنو الدولية التمويل مؤسسة مؤشر يف املدرجة الناشئة املالية األوراق أسواق

    .)7(األوسط والشرق وأوروبا مشال إفريقيا دول يف سوقا 15 منها ، م1997

  :المالية األوراق سوق في االستثمار مزايا  -2

 :البورصة ما يلي خالل من يتم 

 وزيادة املعامالت سالمة يضمن مبا املتداولة املالية األوراق مللكية اللحظي االنتقال 

 .كفاء�ا



 

         باصور محمد.أ/  فالق علي.د         ه في تفعيل نشاط سوق األوراق الماليةدور االستثمار األجنبي غير المباشر و  

  

  2015افريل  -03:العددالمجلة الجزائرية لالقتصاد والمالية                                                 
68 

 حلماية وسائل من االستثمار قوانني أدخلته ما خالل من املستثمرين حقوق محاية 

 ضمان صندوق إنشاء الوسائل هذه بني ومن السوق، يف األمان وحتقيق املستثمر

 .املخاطر ضد والتأمني للتسويات

 الشركات تأسيس إجراءات وتسهيل اإلصدار سوق تنظيم. 

 للبورصة األساسية البنية تطوير مع الثانوية، السوق يف املالية األوراق تداول تنظيم 

 .املالية لألوراق اآليل للتداول فعال نظام بتأسيس

 املتعاملني وكبار الضخمة املالية واملؤسسات الكربى للدول احملافظ تنويع إتاحة. 

 املشروعات أفضل على املستثمرة املوارد كفاءة وحتسني املال لرأس الكفء التخصيص 

 القوة معرفة خالله من تتم انتخابيا اقتصاديا حمفال املالية األوراق سوق لكون أداء،

   .)8(السوق يف املتعاملة األطراف إىل بالنسبة االقتصادية

  :المالية األوراق سوق في المؤثرة العوامل  -3

  : )9(واليت ميكن حصر أمهها كالتايل 

 قيمته من كل يف اخنفاض من ميثله ملا املال لرأس األول العدو التضخم يعترب :التضخم - 1- 3 

 قيمتها فقدت اليت األصول تلك من التخلص سرعة ذلك نتيجة فتكون للمدخرات الشرائية والقوة

 .حملها العينية األصول وإحالل

 املالية، األوراق أسعار حيدث من اجل االستفادة من تقلبات نشاط وهي: المضاربة -3-2

 سليب تأثري ذات املضاربات مجيع اعتبار ميكن ال أنه املضاربني، غري تقديرات على بناءا تتم حيث

 البورصة ازدهار على االقتصادية احلقائق على بنيت ما إذا تساعد إ�ا إذ املالية األوراق أسواق يف

 ا�يار يف تتسبب قد فإ�ا ومفاجئ سريع بشكل املضاربة فيها تتم اليت احلاالت يف أما وتنشيطها،

  . البورصات

 للحصول تبادهلا ميكن اليت العمالت إحدى مبلغ الصرف سعر ميثل :الصرف أسعار -3-3

 املالية األوراق  يف عملة أخرى، فاملستثمرين مقابل إحدى العمالت سعر أو ، أخرى عملة على
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مبوجبها، فإذا   املالية األوراق تسعري يتم اليت العملة قيمة يف بالتغيري تتأثر أجنيب عوائدهم بلد يف

 استعداد على يكونون قد األجانب املستثمرين األصلي فان البلد عملة تعزيز املتوقع من كان

 كان إذا ذلك، من العكس العملة، على حركة من لالستفادة للبلد يف األوراق املالية لالستثمار

 األجنبية رأس املال أسواق يف االستثمار على العائد إن. األصلي البلد عملة اخنفاض املتوقع من

اإلرباح الرأمسالية  فان وبالتايل ، األجنبية العملة صرف سعر يف التغري نتيجة املتحقق العائد يشمل

 عليها حيصل اليت املخاطرة عالوة أن يعين مما العملة أسعار يف بالتغريات تتأثر حيققها املستثمر اليت

  .الصرف سعر فيغطي خماطر األخر اجلزء أما العامة املخاطر مقابل منها جزء يكون املستثمر هذا

 األوراق  أسعار على معاكس تأثري له اخنفاضه أو الفائدة سعر ارتفاع إن :الفائدة سعر -3-4

 العادي املستثمر الن ، والسندات األسهم أسعار اخنفاض إىل يؤدي الفائدة سعر فارتفاع ، املالية

 االستثمارات  تتأثر البنك، لذا يف مقابلها كوديعة وإيداع ميلكها اليت املالية األوراق  بيع يفضل

 يتوقع ال طاملا العالية الفائدة أسعار ذات حنو البلدان تتجه فاألموال الفائدة، أسعار يف بالتغريات

  .احمللية العمالت قيمة اخنفاض

 فيها تكون الذي البلد يف االستثمار يفضلون األغلب على املستثمرين: الضرائب -3-5

 وذلك ، نسبيا منخفضة االستثمارات  من األرباح أو توزيعات الفوائد إيرادات على الضرائب 

أن  يالحظ يف األوراق املالية األجنبية، إذ من االستثمارات الضريبة بعد احملتملة األرباح بتقييم

املستثمر  عليها حيصل اليت والفوائد األرباح توزيعات الدخل إذ ختضع من جزءا الضرائب تستقطع

 مقارنة اقل ضريبة الرأمسالية ملعدل ختضع األرباح بينما ، عليها املستثمر حصول للضرائب عند

  .)10(لالستثمارات األخرى بالعوائد

 يف تطور أو إحدى البورصات يف هبوط حدث ما إذا :البورصات العدوى بين انتقال -3-6

 على بناء وذلك البورصات، باقي إىل عدواه ما تنتقل سرعان فإنه املالية األوراق بعض أسعار

  .البعض ببعضها البورصات بني القائم االتصال مدى

 .المالية األوراق سوق في المباشر غير األجنبي االستثمار :المحور الثاني
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 اهتماما نالت اليت املواضيع من تطويرها وطرق وأدوا�ا وآليا�ا املالية األوراق  أسواق موضوع إن

 االستثمارية البيئة بتطوير وطيدة عالقة من هلا ملا املالية والسلطات االقتصاديني قبل من كبريا

 إىل األجنبية االستثمارات االقتصادية، وتسيري التنمية عجلة وتسريع األموال تدفق وتنشيط

 وشركات مؤسسات أو أفرادا املستثمرون كان سواء ، الوطنية للمستثمرين احلدود خارج االستثمار

 أهم من األجنيب االستثمار أصبح وقد ،حقيقية أو كانت مالية االستثمارات ا�االت خمتلف ويف

 حركة وتسهيل القيود ورفع االقتصادية وذلك نتيجة للعوملة االستثمارية البيئة �ا عرفت اليت املظاهر

 سبب يعزى فيما الدولية االستثمارات يف بعضها مع الدول تداخلت وقد األموال، ورؤوس السلع

 الدول ضعف بسبب األغلب على النامية الدول إىل املتقدمة للدول األجنبية تدفق االستثمارات

 .ا�ال هذا يف وإخفاقها النامية

  .المباشر غير األجنبي االستثمار مفهوم  -1

و يتضمن التوظيفات احملققة عن  ، أيضا بالتوظيف املنقول أو االستثمار يف احملفظةكما يسمى 

 ، طريق السندات و األسهم و اليت تتم يف مؤسسات قائمة خارج البلد الذي يقيم فيه املستثمرون

وعليه ميكن تعريفه كما . و هذا النوع من التوظيف ال يتطلب املشاركة يف تسيري الشركات األجنبية

  :يلي 

  " يقصد به كل استثمار يف األصول أو األوراق و أسواق املال، إذن تعترب العمالت و

األوراق املالية  و حصص رأس املال مصادر التمويل اليت جتذب رؤوس األموال الدولية 

السندات، : و هو ميثل ملكية األوراق املالية على اختالف أنواعها " 11(."

األسهم،ضمانات القروض، اليت حيصل عليها املقرضون مقابل رأس املال املستثمر 

، و ال حيق للمقرض ممارسة الرقابة على نشاط املؤسسة و قد يقرتن هذا )املصّدر(

و  كتوريد املعدات، و إيفـاء اإلدارةاالستثمار أحيانا بنقل التكنولوجيا و اخلربات،  

  .)12( "املختصني فيها
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ولقد شهدت األسواق الدولية تضاعف هذا النوع من العمليات بدءا من الستينات،حيث أرتبط 

هذا التطور بأتساع أسواق األورودوالر أين مت حتويل مئات املاليري من الدوالرات من بلد إىل 

آخر،فنمو السوق الدويل للعمالت الصعبة هو نفسه مرتبط و بشكل ضيق مع النوع الثاين 

و هذا نتيجة لتعامل البنوك املتعددة اجلنسية يف املراكز  املباشر األجنيب االستثمارو هو لالستثمار 

فإن ، فإذا كان االستثمار األجنيب غري املباشر شكال من أشكال تصدير رأس املال ، املالية الكربى

وإمنا يشمل تنظيم ، االستثمار األجنيب املباشر ال يعد جمرد تصدير لرأس املال يف صورته املالية فقط

مع ضمان حق ملكية ، إنشاء املشروعات و نقل اخلربات و التكنولوجيا و تأهيل العنصر البشري

و عليه يتميز االستثمار  ، وحق الرقابة و اإلشراف عليها، املشروعات اليت تقام يف البلد املضيف

ة ملراقبة خمتلف النشاطات و يف كونه ميثل للشركة وسيل، األجنيب املباشر عن االستثمار يف احملفظة

يف حني تعد عمليات االستثمار يف احملفظة عمليات ذات طابع مايل ، القائمة يف البلدان األجنبية

  . )13( )شراء األسهم مثال(حمض

 للدولة بالنسبة املزايا أهم حتديد خالل من املباشر غري األجنيب االستثمار أمهية تتجسدحيث 

 املباشر خاصة غري األجنيب االستثمار شكل على األموال رؤوس حركة على ترتتب اليت و املضيفة

  :وهي كالتايل العربية، الدول ومنها النامية حنو الدول

 وميكن ، احمللية املالية األوراق أسواق سيولة من املباشر يزيد غري األجنيب االستثمار إن 

 جيعلها كما سيولة أكثر األسواق جيعل إذ ، أيضا السوق كفاءة تطوير على يساعد َأن

  .عمقا أكثر و أوسع

 احلقيقي القطاع على بالنفع يعود أن احملفظي ميكن االستثمار أن إىل االقتصاديون يشري 

 لالستثمارات مصدر توفري احملفظي األجنيب االستثمار تدفق ميكن إذ ، لالقتصاد

  .األموال رؤوس إىل احلاجة ذا النامية البلدان إىل والسّيما األجنبية

 رأس  أسواق يف واخلربة االنضباط حتقيق من أيضا املباشر غري األجنيب االستثمار ُميكِّن

لتخصيص  أكرب حوافز لديهم املستثمرين فإن وأوسع أعمق سوق يف املال احمللية، إذ
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 للحصول الشركات تتنافس كما اجلديدة، االستثمار فرص عن البحث يف املوارد وٕانفاق

 حيث من سواء املعلومات حتسني أجل من مطالب يواجهون وسوف التمويل، على

  .والنوعية الكمية

 رؤوس حركة يعين احمللية املالية األوراق أسواق إىل األجنبية االستثمارات توجيه إن 

 العمالت إليها تتجه اليت العملة على الطلب من ما يزيد وهذا ، البلد ذلك إىل األموال

 رؤوس منها خترج اليت العمالت عرض زيادة إىل ويؤدي األسواق يف سعرها ويرفع

  . أسعارها هبوط وبالتايل األموال

  : المالية األوراق سوق في المباشر غير األجنبي االستثمار أشكال  - 2 

  :)14( ويقسم االستثمار األجنيب املباشر هنا من وجهة منظورين مها

  

 األجنيب االستثمار يتخذ املنظور هذا ويف: المالية األصول على الحصول طريقة منظور -2-1

 :التالية الصور املباشر غري

 لألجانب املباشر التعامل النوع بذلك ويقصد :البورصة من مباشرة مالية أوراق شراء 

 ال حبيث الثانوية،  أو األولية السوق من سواء املالية األوراق بورصات يف والبيع بالشراء

 إىل حتوله يعين النسبة هذه جتاوز ألن  %10 الشركة يف املستثمر تتعدى مسامهة

 نظرنا ما وإذا الشركة، على السيطرة فرصة األجنيب للمستثمر يتيح مباشر أجنيب استثمار

 إىل م1990سنة  دوالر مليار 3,1 من ارتفع قد جنده الناشئة الدول يف النوع هذا إىل

 دوالر مليار 23 و دوالر مليار 14،2 إىل اخنفض مث ، م1993 عام دوالر مليار 24

 هذا شهد وكذلك املكسيك، أزمة نتيجة التوايل على م 1995- 1994 سنيت  يف

 مخس أكثر كانت حبيث م 1998 سنة من الثاين النصف يف اخنفاضا التدفق من النوع

 وتايالند، اجلنوبية، كوريا الفيليبني، ماليزيا، إندونيسيا، هي األزمة تضررا �ذه دول
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 من % 10 حنو ميثل ما وهو دوالر، مليار 12 بنحو يقدر خارجي تدفق سجل حيث

 .آسيا شرق جنوب ألزمة نتيجة وكان ذلك جمتمعة الدول هلذه اإلمجايل احمللي الناتج

 أسواق يف الستثمارها املستثمرين من األموال جتمع وهي :الدولية االستثمار صناديق 

 من النوع وهلذا إقليمي، هو وما دويل هو ما منها جند مث ومن األم الدولة خارج عديدة

 السوق يف احمللية للشركات أو األجنيب للمستثمر سواء املزايا من االستثمارات العديد

 منخفضة، بتكلفة دولية أسهم يف التنويع فرصة للمستثمر تتيح األم، فهي للبلد احمللية

 احملفظة هذه إدارة ضوء يف خصوصا هلا يتعرض اليت املخاطر درجة من خيفض وبالتايل

 إىل النفاذ فرصة هلا فتتيح احمللية الشركات إىل بالنسبة أما متخصصني، مديرين من

  .املال رأس على احلصول تكلفة وخفض العاملية األسواق

 من األجنبية األموال رؤوس من باإلفادة ناشئة أسواق عدة قامت :العاملية اإلصدارات 

 للشركات يتيح ما بالعمق، تتصف واليت العاملية البورصات يف تسجل إصدارات خالل

 وتوسيع احمللية، السوق يف توظيفها يصعب اليت املالية األوراق من سريعا حلجم توظيفا

 تتطلب وعادة املال، رأس تكلفة خفض مث ومن الوطنية، احلدود خارج املال رأس قاعدة

 األداء متميزة كو�ا حيث من املصدرة الشركة يف الشروط بعض توافر اإلصدارات هذه

 وأن جيد، وإداري مايل بأداء تتمتع وأن اإلنتاجي، ختصصها جمال يف احمللية السوق يف

 وتشرتط دوليا، املقبولة احملاسبية للمعايري وفقا معدَّة دورية وتقارير بيانات هلا يكون

 العاملية اإلصدارات ارتفعت الدولية، وقد احملاسبة لنظم إتباعها العاملية األسواق بعض

 يف منو مبعدل )1996-1990( الفرتة خالل واألمريكية الدولية اإليداع شهادات من

 من %02 حنو 1995 عام �اية اإلصدارات تلك مثلت وقد ،% 30 حنو املتوسط

 .الدولية التمويل مؤسسة مؤشر يف الناشئة األسواق ألسهم السوقية القيمة إمجايل

 اإلدارية واخلربات التمويل تقدمي على الصناديق هذه وتعمل :املخاطر املال رأس صناديق 

 واملتوسطة الصغرية الشركات خاصة وبصفة البورصة، يف تسجل مل اليت للشركات والفنية
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 املستقبل يف جيد منو معدل هلا يتوقع أن بشرط اخلصخصة، برنامج عليها يطبق واليت

 بيئة توافر الصناديق من النوع هذا وجود أرباحه، ويتطلب الصندوق خالله من حيقق

بالشفافية،  يتسم قانوين وإطار والسيولة، بالنشاط يتميز مايل وسوق مستقرة اقتصادية

 املال رأس صناديق أن 1996سنة  يف الدولية التمويل مؤسسة إحصاءات وتشري

 يف املخاطر املال رأس صناديق من 49 يف دوالر مليون 196 استثمرت املخاطر

 األسواق، هلذه السوقي املال رأس من% 8,6 حنو مثلت الناشئة، اليت األسواق

  .الصناديق هذه من% 59 على الالتينية وأمريكا آسيا واستحوذت

 

 :المالية األوراق على الحصول تعدد من منظور  -2-2

 واحد أصل شراء به ويقصد فرديا يكون قد املباشر غري األجنيب االستثمار أن جند احلالة هذه يف

 أكثر أو نوعني على اشتمل إذا ومتعدًدا األصل، هذا من املشرتاة الوحدة تكررت لو حىت فقط

 ميلكه ما جمموع يعين تعبري وهو" املالية األوراق حمفظة"عليه يطلق ما وهو املالية األصول من

 .مالية أصول من املستثمر

 المالية األوراق أسواق في المباشر غير األجنبي االستثمار جذب محددات: المحور الثالث

  .الناشئة للدول

 احمللية، األسواق حنو األجنيب املستثمر وتوجه األجنبية األموال رؤوس جذب على الدول قدرة إن

 األموال رؤوس يف التدفقات لتلك احملرك تعدّ  اليت واحملددات العوامل من جمموعة على يعتمد

 للدول املالية األسواق وكذلك الناشئة األسواق حنو األجنبية األموال تدفق والسّيما ، الدولية

  :يلي وكما احملددات و العوامل من نوعني وتوجد ، العربية

  : الدفع عوامل  -1

 :ومنها العاملية االقتصادية البيئة يف حدثت اليت اخلارجية العوامل �ا ويقصد



 

         باصور محمد.أ/  فالق علي.د         ه في تفعيل نشاط سوق األوراق الماليةدور االستثمار األجنبي غير المباشر و  

  

  2015افريل  -03:العددالمجلة الجزائرية لالقتصاد والمالية                                                 
75 

 املالية  األوراق حمفظة حجم زاد كلما أنه املعلوم من :الدويل التنويع مزايا من االستفادة

 التنويع هو جديد مفهوم أمهية تظهر هنا من الكلية املخاطرة اخنفاض إىل يؤدي ذلك

 عن السوقية املخاطر يف األجنيب املستثمر خالله من يتحكم ما غالبا الذي الدويل،

 يف نشاطها متارس ملنشآت مالية ألصول به اخلاصة االستثمارية تضمني احملفظة طريق

  .خمتلفة دول

 الفائدة معدالت يف االخنفاض هذا حيفز :العاملية األسواق يف الفائدة أسعار اخنفاض 

 الناشئة املالية األوراق أسواق يف االستثمار على املتقدمة الصناعية الدول يف املستثمرين

 مثلت وقد املالية، األوراق يف االستثمار على العائد املرتفع ذات النامية الدول يف

 من به تتمتع ما إىل نظرا االستثمارات  هذه من لكثري جذب مصدر الناشئة األسواق

 .)15(مرتفعة مكاسب حتقيق على قدرة

  .جذب االستثمار األجنبي غير المباشر عوامل  -2

 املستثمر جذب على تشجع أن شأ�ا من واليت البلدان داخل العوامل من جمموعة وتشمل

  :جمموعة من العوامل واليت تتمثل يف  إىل وتنقسم ، األجنيب

الناتج  حجم يف مرتفعة منو معدالت حتقيق يعترب :االقتصادي النمو معدالت ارتفاع  -2-1

 التفاؤل على يبعث حيث �ا املالية األوراق سوق يف إجيايب تأثري ذا النامية الدول بعض يف الوطين

 الناشئة األسواق أن إىل الدويل النقد لصندوق تقرير ويشري فيها، التعامل حركة يزيد مبا املستقبل يف

 حققت وقد األعلى، االقتصادي النمو معدالت بسبب املتقدمة األسواق من أفضل أداء  حتقق

 املتقدمة، الدول يف املالية األوراق أسواق من أعلى االستثمار على عائدا األسواق هذه بعض

 األسواق أسهم يف لالستثمار املتوقع العائد مستقبال، وأن يتعدى  االجتاه هذا يستمر أن ويتوقع

   .املتقدمة األسواق يف ملثيله الناشئة

 رأس تدفق يف سلبيا تؤثر الصرف سعر تقلبات أن املعروف من :الصرف سعر استقرار  -2-2

 يف الصرف أسعار األجانب مبدى استقرار تعامالت تتأثر حيث النامية، الدول إىل األجنيب املال
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 العمالت مقابل عملتها صرف أسعار استقرار على ناشئة دول عدة عملت وقد ، الدول خمتلف

 سياسات إطار يف األسواق هذه إىل األجنبية االستثمارات من املزيد جذب األخر من اجل

  .اهليكلي والتكيف التثبيت

 جذب يف البارز تأثريها هلا اليت العوامل من وتعد: المالية األوراق  سوق هيكل  -2-3

 مببدأ والعمل ، السوق تنظيم حيث من املالية األوراق  سوق �يكل يتعلق ما ، األجنيب املستثمر

 قطاع وجود عن يف السوق،فضالً  املتوفرة املالية واألوراق  األدوات وتنوع والشفافية، اإلفصاح

 خطوات اجيابية النامية الدول بعض وخصوصا الدول من كثري اتضح يف  وقد املاليني، الوسطاء

 املزيد إىل حتتاج كانت وان ، األسواق تلك عمل آليات وحتسني املالية أسواقها بتطوير يتعلق فيما

  .)16(وتطويرها أسواقها تقدم إىل الرامية  اجلهود من املزيد بذل واىل من اإلصالحات،

 لنجاح أساسيا مطلبا املالية لألوراق نشطة سوق وجود يعد :الخصخصة سياسة إتباع -2-4

 القطاع حنو االجتاه وهذا واألجنبية، احمللية املدخرات جلذب املتبعة اخلصخصة أساليب ودعم

 ووجود اخلصخصة سياسة بني العالقة فإن املالية، ولذلك األوراق سوق تنشيط على يعمل اخلاص

 .تبادلية عالقة هي املالية لألوراق نشطة سوق

 .المحفظة المالية في غير المباشر األجنبية باالستثمارات المرتبطة المخاطر  -3

 األوراق مبحفظة األجنبية باالستثمارات ترتبط اليت املخاطر بعض هناك أن االقتصاديني بعض يري

 اإلضرار إىل يؤدي قد ما التقلب وشديدة األجل قصرية التدفقات تلك كانت إن وخباصة املالية

 تقسيم ميكن فإنه ذلك على بناء خروجها، عند وكذلك دخوهلا عند الكلي االقتصاد باستقرار

  :)17(يلي ما إىل احملفظة يف األجنبية االستثمارات بتدفق املرتبطة املخاطر

 هذه تتدفق عندما: بالمحفظة لالستثمار األموال رؤوس تدفقات زيادة حالة -3-1

 :إىل تؤدي فإ�ا مفاجئ وبشكل كبرية بكميات الداخل إىل االستثمارات

 اخنفاض الصادرات الذي عليها األمر الطلب زيادة نتيجة الوطنية العملة سعر يف ارتفاع 

  .التجاري امليزان يف العجز فيزداد الواردات وزيادة
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 ينتج قد وما احمللية، السلع على الطلب يف وزيادة احمللية املالية األصول حجم يف التوسع 

 .التضخم معدالت يف زيادة من عنه

 فتنخفض يف تتذبذب سوف احمللية الفائدة أسعار فإن السائد الصرف سعر تبعا لنظام 

 إىل فتؤدي املعوَّم، الصرف سعر حالة يف ترتفع أن أو/و الثابت الصرف سعر حالة

 تفاقم احتمال فإن وبالتايل للدولة، التنافسية القدرة وتدهور التجارة إصالحات عرقلة

 غري نفسها األموال رؤوس تدفقات ستجعل الكلي االقتصاد يف االستقرار عدم حالة

 .أيضا مستقرة

 املستثمرين مينع الذي اليقني لعدم مصدرا هاما  تكون أن ميكن األسعار يف التحركات هذه كل

 إذا جمموعه يف باالقتصاد تضر أن نفسه الوقت يف وميكن االستثمار، من واحملليني  األجانب

 .للغاية واسعة الصرف أسعار أو الفائدة أسعار يف التقلبات كانت

 املستثمرون يتخذ أن احتمال أي:األجنبية األموال لرؤوس المفاجئ الخروج حالة  -3-2

 حيث من بالغ ضرر له يكون قد ما فيه، يستثمرون الذي البلد مبغادرة مفاجئا قرارا األجانب

 تقسيم وميكن كليهما، أو الفائدة أسعار يف االرتفاع أو الصرف أسعار يف كبري تقلب إحداث

 :اآلتيتني احلالتني إىل األجنبية األموال رؤوس خروج أسباب

 التدفقات من النوع وهذا الساخنة األموال نوع من مؤقتة التدفقات كانت إذا ما حالة 

 السياسات يف خطأ أو السوق يف اختالالت وجود إما عادة اجتذابه إىل الدافع يكون

 البنك يقوم كأن .واخلارجية الداخلية الفائدة أسعار بني واسعة فجوة خلق إىل يؤدي

 أسعار بني واسعة فجوة خلق إىل يؤدي بشكل احمللية الفائدة أسعار خبفض املركزي

    .واخلارجية الداخلية الفائدة

 سلعة مثن يف اخنفاض أو متوقع غري سياسي كتطور سلبية صدمة بسبب خروج حالة 

 اليت الضرائب يف التغيري أو الرئيسية االسترياد سلعة مثن يف الزيادة أو األساسية التصدير
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 يف سلبا يؤثر ما احمللية، املالية لألصول األجانب املستثمرين حيازة على الدول تفرضها

 .املالية األصول هذه من العائد

 البلد، خارج إىل أمواله حيول ألن األجنيب للمستثمر دافعا ذلك سيكون احلالتني كلتا ويف

 أسعارها اخنفاض إىل يؤدي ما احمللية املالية األوراق من حيازاته بيع املبدئي فعله رد وسيكون

 إىل أيضا يؤدي ما وهو أجنبية عملة بعائدها ويشرتي للبورصة، العام املؤشر يف اخنفاض وبالتايل

 الفائدة سعر يف ارتفاع أو احمللية العملة سعر يف اخنفاض إىل ورمبا سعر الصرف نظام على ضغوط

  .كليهما أو احمللية

 أجنبية بعملة مقيمة أصوالً  الناشئة السوق يف االستثمار يتضمن :العمالت مخاطر  -3-3

 عند أقل عائدات يعين ذلك فإن العملة تلك قيمة اخنفضت ما فإذا أسعارها، لتذبذب معرضة

 ارتفاع مع للداخل، حىت املال رأس تدفقات اخنفاض مث ومن للمستثمر األساسية بالعملة قياسها

 األجانب املستثمرين يدفع متوقع غري عائدا خيلق فقد األجانب للمستثمرين األساسية العملة قيمة

 األصول ببيع األجانب املستثمرين هؤالء قيام إىل يؤدي قد أو البالد، خارج إىل أمواهلم حتويل إىل

 اختاذ عن املركزي البنك عجز إذا احلالة هذه ويف األجنبية، العملة لشراء ميلكو�ا اليت احمللية

 يرتتب فقد لديه األجنبية االحتياطيات اخنفاض إىل نظرا اآلثار تلك لتالشي الالزمة اخلطوات

 خطريا مصدرا الصرف أسعار يف التقلبات تلك وتصبح املدفوعات، ميزان يف اختالل ذلك على

 كثري يف تتزايد املخاطر هذه مثل أن وجند األجنيب، االستثمار أيضا يعيق أمر وهو التأكد لعدم

 التضخم من مرتفعة معدالت ووجود االقتصادي االستقرار عدم بسبب الناشئة األسواق من

 االخنفاض مع التضخم  من املرتفعة املستويات تتزامن وعندما العملة قيمة تنخفض حبيث احمللي،

  . املستثمرين حملفظة شديد تآكل حيصل السوق مؤشر يف

  : الخالصة

 يف سوق األوراق املالية إىل األموال رؤوس تدفقات تتجه مل ما أنه جند السابقة الدراسة خالل من

 معـدالت ورفـع املشـروعات نشـاط يف التوسـع متويـل يف وتصـب األمـوال رؤوس زيـادة االكتتاب يف
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احملليـة  العملـة قيمـة رفـع إىل األوىل بالدرجة سينصرف التدفقات لتلك املتوقع األثر فإن االستثمار،

 معـدالت دفـع إىل ولـيس) البرتوليـة غـري للصـادرات التنافسـي املركـز يف سـلبية آثـار مـن لـذلك مبـا(

 االقتصـاد الـيت يف الضـعيفة املواقـع مـن واحـدة النحـو هـذه علـى البورصـة وتعترب،االقتصـادي النمـو

 وضع يف النظر ضرورة يتطلب ما فيها، باالستقرار تعصف أن أجنبية مضاربة عمليات ألي ميكن

للبورصـة  األجانـب دخـول حريـة أن إىل باإلضـافة هـذا فيهـا، األجنبيـة األمـوال حركـة حتكـم ضوابط

 السـتقرار آليـات وجـود دون ومـن األسـهم أسـعار علـى املضـاربة سـيدعم قيـود دون منهـا واخلـروج

 سعر فإن) معينة ملدة البورصة يف األقل على استثمارها وإعادة احملققة األرباح خاصة(األموال  هذه

  .خماطره وإمهال االقتصادي التحرير اجتاه ظل يف التقلب ملخاطر يتعرض الصرف

:التوصيات  

 اإلجراءات بعض إىل اإلشارة ميكن العاملية املالية باألزمات التأثر من احلد أجل من -1

 حتويل ميكن خالهلا من واليت والناشئة النامية الدول تتخذها أن املمكن من اليت

   :وهي املضاربة من بدالً  األجل طويلة استثمارات إىل األجانب تعامالت

 املال رأس سوق حترير قبل  هيكلية إصالحات إجراء حنو االجتاه. 

 املال رأس حساب لتحرير املنظم التسلسل. 

 املستثمر سلوك دراسة خالل من وذلك التدفقات هذه على احلذرة املالية الرقابة 

 السلوكيات هذه جتاه املناسبة السياسات لتنمية الناشئة األسواق داخل األجنيب

 .السوق واستقرار

 وكذلك املفاجئ الدخول من النامية الدول اقتصاديات هلا تتعرض اليت املخاطر لتقلل  -2

 اليت النسبة حتديد بني الضوابط هذه وتراوح األجنبية، األموال لرؤوس املفاجئ اخلروج

 من حتد مرتفعة ضرائب فرض إىل ما شركة يف األجنيب املستثمر حيوزها أن ميكن

 دخول من نسبيا الدول بعض وتسهل األصلي، البلد إىل األموال حتويل إعادة إمكانية

 فيكون املستثمر، بلد إىل االستثمار أرباح إعادة الصعب من يكون بينما إليها األموال

  .احلكومية للموافقة خاضعا أحيانا املال رأس إخراج
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 لالستفادة املالية األسواق جمال يف واملتخصصني الباحثني مع للسوق الدائم التواصل -3

 لتحسني املتواصل التعاون هذا خالل من السوق يتمكن لكي األكادميية األحباث من

 .واألجانب احملليني املستثمرين من املزيد جذب يف يساهم مبا السوق نشاطات وتطوير

  :الهوامش

لطيف زيود وحسان قيطيم، دور اإلفصاح احملاسيب يف سوق األوراق املالية يف ترشيد قرار  )1

العلوم االقتصادية سلسلة _  االستثمار، جملة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية  

  .175، ص 2007)1(العدد ) 29(ا�لد  والقانونية

املتداولة يف البورصات و األسواق املالية ، اجلزء الثاين ، مطبعة جبار حمفوظ ، األوراق املالية  )2

 .18،ص 2002هومة ، اجلزائر ،

نبيل حممد الطريي، سوق األوراق املالية يف اليمن ــ الفرص املتاحة واملخاطر احملتملة، رسالة  - )3

 .9-8،ص 2004ماجستري ، كلية التجارة واالقتصاد،جامعة صنعاء، 

4) Miles Livingston, Bonds and Bond Derivatives, New York: 

Wiley Blackwell, 1998, p 30. 

 

عبد اهللا بن حممد الرزين، الكفاءة االقتصادية لألسواق املالية وارتباطها باقتصاد املعرفة، املؤمتر  )5

العلمي الدويل السنوي اخلامس اقتصاد املعرفة والتنمية االقتصادية، جامعة الزيتونة يف اململكة 

  .05، ص 2005عمان،  –ردنية اهلامشية األ

 ،http://sqarra.wordpress.com/bursahاملالية، متاح على  األوراقسوق  )6

 .04/06/2014تاريخ التحميل 

جملة  املصرية، البورصة تنشيط يف املباشر غري األجنيب االستثمار عادل علي عبد العال، دور )7

  .78، ص2013، مصر، 64البحوث االقتصادية، العدد

8) Ross Levine, Development and Economic Growth, Worled 
Bank (Washigton), Working Paper, no. 1678 1996, p 6 . 

 العاديـة دراسـة األسـهم تـداول علـى وانعكاسه املباشر غري األجنيب أياد طاهر حممد، االستثمار )9

 العـدد اجلامعـة، االقتصـادية للعلـوم بغـداد كليـة العـراق لـألوراق املاليـة، جملـة سـوق يف تطبيقيـة

 .108-107،ص 2013الكلية،العراق، مبؤمتر اخلاص

http://sqarra.wordpress.com/bursah
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 واتفاقيـات وتشـريعات واإلسـالمي السياسـي االقتصـاد يف حنفـي عبـد الغفـار، االسـتثمار  )10

 .208ص، 2011مصر،  اإلسكندرية، ، اجلامعي الفكر دار،  االستثمار

ـــــو قحـــــف عبـــــد الســـــالم، السياســـــات و األشـــــكال املختلفـــــة لالســـــتثمارات األجنبيـــــة   )11 أب

  .38، ص 1989،مؤسسة شباب اجلامعة،اإلسكندرية ،

 املتعــــــــددة الشــــــــركاتترمجــــــــة علــــــــي القــــــــزويين، األطروحــــــــات اخلاصــــــــة بتطــــــــور  مرينــــــــوف،-أ   )12

  .92، ص 1986،ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر، اجلنسية،

13) Rameses, Synthéses annuelles de l’évolution du monde ,Sous 

Direction de Thierry Montbrial et Pierre Jaquet, Ed :Dunod, Paris, 

France,1997,P222.  

 .82-81عادل علي عبد العال،مرجع سابق ذكره، ص   )14

 بني مقارنة دراسة املالية األوراق أسواق على وأثاره احملفظي االستثمار عمار صايفي، حمددات  )15

 العلوم يف املاجستري شهادة نيل متطلبات ضمن مقدمة مذكرة ، واجلزائر مصر وتونس

 .106، ص 2009اجلزائر،  مرداس، بو بوقرة جامعة أحممد االقتصادية،
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  واقع مؤشرات التنمية المستديمة في الجزائر خالل العشرية

)2000_2010 (  

  جامعة المدية - سعداوي موسى/د

  جامعة المدية - سالمي الرشيد/د

  03جامعة الجزائر  -قانه زكي/د

 -------------------------  

  

  :الملخص         

على أمهية وجود مؤشرات  2002لقد أكد املؤمتر القمة العاملية للتنمية املستدمية يف جوهانسربغ سنة     

مؤشرا، يقاس  130التنمية املستدمية، وهذا ما أدى إىل إصدار كتابا حول التنمية املستدمية يتضمن حنو 

قليم باالعتماد على جمموعة من املؤشرات االقتصادية الوضع القائم للتنمية املستدمية يف أي دولة أو اإل

وجاءت هذه الدراسة �دف تطرق ألهم هذه املؤشرات . واالجتماعية والبيئية من طرف جلنة التنمية املستدمية

 .2010_2000وواقعها يف اجلزائر خالل عشرية من الزمن 

Abstract: 

Durant la conférence du Sommet mondial pour le développement durable de 
Johannesburg en 2002,on a met l’accent sur l'importance de disposer 
d'indicateurs de développement durable, et c'est ce qui a conduit à la publication 
d'un livre sur ce sujet, où on a définit  environ 130 indicateur, l’etat d’art du 
développement durable d’un  pays ou une région est établi par la Commission 
sur le développement durable, et se mesure en se basant sur un ensemble 
d'indicateurs de développement économique, social et environnemental. 
L’ambition et le motif de cette étude et de montrer et plus important de ces 
indicateurs en Algérie au cours de la décennie 2000-2010 

 
Les Mots clés : le développement durable,  indicateurs développement durable, 
indicateurs développement durable   en Algérie. 
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  : مقدمة

على أنه أداة تصف بصورة كمية موجزة وضع أو حالة معينة، أما معامل أو دليل فهو يعرف املؤشر 

عبارة عن مقياس تركييب أو جتمعي لعدد من املؤشرات املختارة اليت يستخدم من أجلها املؤشر، ولكن 

 .بصورة أكثر مشولية وواقعية

بشكل مستمر نتيجة تطور مفهوم  ولقد تطورت أعداد وأنواع املؤشرات اخلاصة بقياس التنمية املستدمية

أن مؤشرات قياس التنمية املستدمية ختتلف عن  إىل اإلشارة وجتدر. )1(وحمتوى عملية التنمية نفسها

مؤشرات التنمية التقليدية، فهذه تقيس التغري الذي طرأ على جانب معني من جوانب عملية التنمية 

أما مؤشرات  .هلا عالقة جبوانب التنمية ألخرى أو ا�تمع على أساس أن هذه التغريات مستقلة وليس

التنمية املستدمية فإ�ا تعكس حقيقة أن اجلوانب االقتصادية واالجتماعية والبيئية هي جوانب مرتابطة 

ومتكاملة ومتداخلة وأي تغري يطرأ على جانب منها فانه ينعكس بصورة أو بأخرى على اجلوانب 

  . األخرى

ما المقصود بمفهوم : التايل لالورقة البحثية لإلجابة على التساؤ  بناء على ما سبق جاءت هذه

  .وأنواع مؤشرات التنمية المستديمة؟، وما هو واقعها في الجزائر؟

ولإلجابة على هذا التساؤل جاءت هذا الدراسة ملعاجلة النقاط الرئيسية اليت نراها ذات صلة مباشرة 

  :باإلشكالية املطروحة

  االقتصادية يف اجلزائر واقع مؤشرات التنمية-

  واقع مؤشرات التنمية االجتماعية يف اجلزائر-

  واقع مؤشرات التنمية البيئية يف اجلزائر-

  :واقع مؤشرات التنمية االقتصادية في الجزائر) 1

تعترب املؤشرات االقتصادية من أهم املؤشرات املتعلقة بالتنمية املستدمية، على اعتبار أن عملية التنمية 

  : وتتمثل فيما يلي. بصورة مباشرة ا�ال االقتصاديتعىن 

  : مؤشر نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي) 1-1
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يعترب هذا املؤشر من املؤشرات القوة الدافعة للنمو االقتصادي، نقيس به مستوى وحجم اإلنتاج 

ا مهما من عناصر نوعية الكلي، ومع أنه ال يقيس التنمية املستدمية قياسا كامال، إال أنه ميثل عنصر 

  . )2(احلياة، ومستوى الكفاءة الفردية

اخنفاضا كبريا خالل  هذا املؤشر يف اجلزائر تقلبات خالل العقدين املاضيني، فبعدما عرف عرف لقد

، حيث مسح ببلوغ 1997، انعكس هذا االجتاه ابتداء من سنة 1995و 1990الفرتة املمتدة بني 

على التوايل ما  2010و 2000، ليعاود االرتفاع حيث بلغ يف سنيت 1990املستوى املسجل سنة 

لتسليم �ذه إال أن ا. ٪7.6، أي بنمو سنوي قدره  )3(دوالر 4576.2دوالر،  2438.5قيمته 

ا الناتج، ومصدره، ألن سبب هذا ذاملعطيات دون حتليل واقعي، ال يعطي الرؤية حقيقية على توزيع ه

االرتفاع مل يكن وليد القيمة املضافة الناشئة يف القطاعات اإلنتاجية، وإمنا مصدره الريع الطاقوي 

قة يف األسواق الدولية، الناضب، وهو كذلك عرضة لالخنفاض مبجرد حصول تدهور يف أسعار الطا

واجلدول التايل . وبالرغم من ارتفاعه إال أنه مل يلمسه كل أفراد ا�تمع بسبب التوزيع الغري عادل له

   :يبني تطورات الناتج احمللي للفرد

  )1990/2010(تطورات الناتج المحلي للفرد ): 1(جدول رٍقم

  2010  2007  2005  2003  1995  1990  السنوات

  4576.2  3968.5  3438.5  2623  1498  2473  $للفرد ناتج احمللي

  .إعداد الباحث باعتماد على تقارير ا�لس الوطين االقتصادي واالجتماعي :المصدر

  : مؤشر السياسة النقدية) 1-2

كمؤشر يعرب عن ) أو معدل منو الكتلة النقدية(عادة ما يتم اللجوء إىل استخدام معدل التضخم 

السياسة النقدية، وميكن ترمجته كأحد مؤشرات التوازن الداخلي يف مقابلة تامة للعجز يف املوازنة 

ل تدين الثقة العامة، وعليه فان ارتفاع يف معدل التضخم يؤدي إىل إفساد املناخ االستثماري من خال

بالعملة الوطنية، وما يتبع ذلك من تأثريات مباشرة على سياسات التسعري وتكاليف اإلنتاج واألرباح 

  . ورأس املال، وإعادة توزيع املداخيل

إن جناح السياسة النقدية يف اجلزائر والراجع اىل استمرارية يف ضبط معدالت التضخم، إذ أن متوسط 

، وهذا يعترب مؤشر يف غاية األمهية،  )4(٪3.2مل يتجاوز  2000/2010معدل التضخم طيلة الفرتة 

إذ ساهم بصورة واضحة يف احلفاظ على استقرار القيمة اخلارجية للعملة الوطنية وضمان االستقرار 
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واجلدول . األسعار الذي كان واضحا خالل هذه الفرتة برغم من وجود مشاريع كربى متويلها احلكومة

  :تطورات املؤشرات النقدية  التايل يوضح أهم

  

  

 )2000/20010(تطور مؤشرات النقدية ):2(جدول رقم 

  2010  2009  2007  2005  2003  2000  السنوات

  17.6  18.6  19.2  11.2  15.6  17.3  منو الكتلة النقدية

  3.3  2.3  3.1  3.2  2.6  1.4  نسبة التضخم

  .2010_2000الوضع النقدي للسنوات إعداد الباحث باعتماد على تقارير بنك اجلزائر حول :المصدر

  : مؤشر إجمالي االستثمار نسبة للناتج المحلي اإلجمالي) 1-3

يقيس هذا املؤشر نسبة االستثمار إىل اإلنتاج، وتشري التقديرات إىل ارتفاع املستمر هلذا املؤشر خالل 

٪ سنة  30.1إىل  2000٪ سنة  24.5حيث ارتفعت من  2000/2009الفرتة املمتدة 

وكانت اجلزائر تعترب ثاين دولة عربية حتقق نسبة عالية من . ٪ 37إىل  2009لتصل سنة  2003

 2006٪ سنة  32.1االستثمار إىل الناتج احمللي بعد دولة قطر ب
، وهذا ما من شأنه أن  )5(

يكسب اجلزائر مكانة رائدة يف سبيل حتقيق التنمية املستدمية املنشودة، طبعا هذا إذا ما حفظ ومثن 

  . بالتنامي واالرتفاع يف هذا املعدل املهم، وكانت هذه االستثمارات  استثمارات منتجة وفعالة

  : مؤشر المديونية الخارجية) 1-4

ونية الدول ويساعد يف تقييم قدر�ا على حتمل الديون، ويربط املؤشر يقيس هذا املؤشر درجة مدي

الدين بقاعدة املوارد، ما يوضح قدرة البلد على نقل املوارد إىل إنتاج الصادرات بقصد تعزيز القدرة 

، حيث اخنفضت املديونية اخلارجية 2000فقد شهد هذا املؤشر تطورا اجيابيا منذ . )6(على التسديد

مث  2006٪ يف سنة 4.8إىل  2000٪ يف سنة 47.23بالنسبة للناتج احمللي اإلمجايل من  اجلزائرية

، و�ذه اخلطوة الكبرية تكون اجلزائر قد خففت إىل حد كبري من مديونيتها  )7((2010٪ سنة 3إىل 

مليار دوالر على  117.9اخلارجية اليت شكلت عبء كبري على االقتصاد حبيث مت تسديد ما قيمته 

 16.7مليار دوالر متثل فوائد للديون، وقد مت تسديد  84منها ) 2006-1985(سنة  20ر مدا

، وكان للتسديد املسبق للديون  )8(فقط 2006إيل غاية �اية سنة  2004مليار دوالر منذ سنة 
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، كما مسح بتجنب خيارات السياسة االقتصادية  )9(انعكاسات جد اجيابية على السيولة املالية للجزائر

 .للتأثريات اخلارجية، وهذا بفضل االستخدام اجليد للفائض املتحصل عليه من ارتفاع أسعار احملروقات

  2000/2010واجلدول التايل يوضح تطور أهم مؤشرات املديونية اخلارجية اجلزائرية للفرتة 

  

  

  2000/2010تطور مؤشرات المديونية للفترة ):3(الجدول رقم

  2010  2007  2006  2005  2003  2000  السنوات

الناتج الداخلي / الديون الجارية 

  الخام

42.1  34.4  16.7  4.8  3.6  3  

  .2010_2000إعداد الباحث باعتماد على تقارير بنك اجلزائر حول الوضع النقدي للسنوات :المصدر

  : مؤشر ميزان المدفوعات) 1-5

اجلاري مليزان املدفوعات بالنسبة ويقصد به استخدام نسبة العجز اخلارجي أو الفائض يف احلساب 

للناتج احمللي اإلمجايل، وتعد هذه النسبة أحد مؤشرات االقتصاد الكلي، واجتاهها حنو االخنفاض يشري 

إن وضعية امليزان التجاري عرفت حتسنا . إىل جناح السياسات يف حتقيق هدف االستقرار االقتصادي

، حيث كانت طيلة هذه السنوات حتقق 2010إىل غاية سنة  2000ملحوظا ومتواصل منذ سنة 

فوائض معتربة بسبب ارتفاع متواصل يف أسعار احملروقات، هذه الوضعية يف امليزان التجاري انعكست 

اجيابيا على ميزان املدفوعات فهو يف حتسن مستمر ومتزايد من سنة إىل ألخرى، فبعدما كانت نسبتها 

كما ساعد . )10(٪6.39 2010أصبحت سنة ٪ 13.9 2000إىل الناتج الداخلي اخلام يف سنة 

الرتاجع الكبري للمديونية اخلارجية عن طريق التسديد املسبق للديون اخلارجية خالل الفرتة املمتدة 

وهذه التطورات االجيابية يوضحه  .على هذا التحسن الواضح يف ميزان املدفوعات 2004/2007

  :اجلدول التايل

  2000/2010ميزان المدفوعات تطور مؤشرات ) :4(جدول رقم

  2010  2006  2003  2000  السنوات

  11.7  12.2  13.0  16.4  الناتج الداخلي اخلام/ رصيد احلساب اجلاري

  6.39  8.39  7.47  13.9  الناتج الداخلي اخلام/ رصيد ميزان املدفوعات

  .2010_2000إعداد الباحث باعتماد على تقارير مديرية العامة للجمارك للسنوات :المصدر
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  : صافي المساعدة اإلنمائية الرسمية) 1-6

يقيس هذا املؤشر مستويات املساعدة ميسرة الشروط اليت �دف إىل النهوض بالتنمية واخلدمات 

وقد شهد هذا املؤشر يف اجلزائر ارتفاعا . االجتماعية وهو يرد بنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل

٪ يف سنة 0.8إىل  1990من الناتج احمللي اإلمجايل يف سنة  ٪0.2مستمر، حبيث ارتفع من 

، وهذا االجتاه يتماشى مع االجتاه العاملي، الذي أصبح  )11(٪1.6إىل  2008ليصل سنة  2002

تسوده الشراكة والتعاون الدويل واإلقليمي يف كثري من القضايا اإلقليمية والدولية الشائكة مثل تغريات 

  .اخل..رية والتنمية واإلرهاب املناخية واهلجرة الس

ومن جهة أخرى فقد تلقت اجلزائر قدرا معقوال من املساعدة اإلمنائية اخلارجية من الدول العربية 

واخلليجية على وجه التحديد وعلى اخلصوص من طرف اململكة العربية السعودية من خالل متويل بناء 

شركة الربكة للتنمية "وحتسني العقار مسيت مسكن، وكذا إلنشاء شركة خمتلطة لتطوير السكن  500

، باإلضافة إىل املساعدات 2003، وذلك أثناء الكارثة الزلزالية اليت أملت باجلزائر سنة "العقارية

اجلوارية واإلقليمية، ذات الطابع األخوي كاملساعدات الليبية أو ذات الطابع اإلقليمي املتوسطي  

  .أهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة وتشجيع االستثمار والشراكةكإعانات االحتاد األورويب يف إطار ت

 :واقع مؤشرات التنمية االجتماعية في الجزائر) 2 

ال تلقى نفس االهتمام والعناية كتلك اليت  املستدمية للتنمية االجتماعية على الرغم من أن املؤشرات

سعى يف حقيقة األمر إىل حتسني املستوى حتظى �ا املؤشرات االقتصادية، إال أن التنمية املستدمية ت

االجتماعي العام، من خالل حث الدول على ضرورة االعتناء باجلانب البشري يف حماولة القضاء على 

  .الفقر ورفع املستوى املعيشي للسكان

  :مؤشر الفقر البشري) 2-1

٪ سنة 24.22من  لقد اخنفضت قيمة مؤشر الفقر البشري، احملسوبة انطالقا من املعطيات الوطنية

وجتدر اإلشارة إىل أن مؤشر الفقر البشري هو تركيب أربعة . )12(2010٪ سنة 13.60إىل  2000

  :وضعيات مميزة

   :طول العمر-
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وقد ربح معدل . ميثل معدل احلياة عند الوالدة يف التنمية البشرية مؤشرا ممتازا للحالة الصحية للسكان

ويرجع هذا االرتفاع أساسا إىل . نقطة 3.6حوايل  2010و 2000األمل يف احلياة عند الوالدة بني 

  .برنامج التلقيح املوسع واىل تراجع األمراض املعدية اليت مل تعد تشكل األسباب األوىل للوفاة يف البالد

  : األمية-

سنة فما فوق تراجع يف نسبة األمية خالل الفرتة  15عرفت األمية من السكان البالغني 

وميثل . )13(2010٪ سنة 30، أصبحت 2000٪ سنة 31.5فبعدما كانت ، 2000/2010

التسرب املدرسي العامل األول الذي يغذي األمية، ويوجد بنسبة أكرب يف األرياف، وخاصة لدى 

 .اإلناث

  : السكان المحرومين من الماء الشروب-

ة األلفية، ففي سنة ارتفع مستمر منذ بداي عرف املعدل السنوي للسكنات املوصولة باملاء الشروب

  2010٪، لتصل سنة 68كانت نسبة السكنات املستفيدة من املاء الشروب ب  2000

94٪)14( .  

  : نقص الوزن-

سنوات بصفة خاصة بتغذية األم، ومتابعة احلمل وتغذية  5يرتبط نقص الوزن لدى األطفال أقل من 

ارتفع املعدل السنوي الستهالك  2010إىل سنة  2000وفيما خيص التغذية، فمنذ سنة . األطفال

واجلدول التايل يبني تطورات مؤشر الفقر . )15(٪3.1األسرة مبا فيها األسر ذات األجور الثابتة إىل

  .2000/2010البشري خالل الفرتة 

  2000/2010 مؤشر الفقر البشري للفترة تطور ):5(جدول رقم

  2010  2007  2005  2004  2000  السنة

  14.20  15.10  16.60  18.15  22.98  مؤشر الفقر البشري

  .31:ا�لس الوطين االقتصادي واالجتماعي، التقرير حول التنمية البشرية، اجلزائر، ص:المصدر

  :مؤشر التعليم) 2-1

 24إىل  6املعدل اإلمجايل للتمدرس املزدوج للفئة من ) 1/3(بالنسبة ملؤشر التعليم، الذي يضم ثلث 

فقد عرف خالل الفرتة املمتدة من . سنة فأكثر 15األمية لفئة نسبة حمو ) 2/3(سنة، وثلثي 

  : ويتكون مؤشر التعليم. )16(٪ يف املعدل السنوي2زيادة تفوق  2010إىل  2000
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  : محو األمية-

سنة فأكثر، والذي يعين يف مدلوله العام معرفة القراءة  15لقد ارتفع معدل حمو األمية لدى الفئة 

كما ارتفعت . )17(2010٪ سنة 70إىل  2000٪ سنة 65.5من  والكتابة وفهم نص كامل،

ويف ما . )18(2010٪ سنة 71.8إىل  2000٪ سنة 48.5نسبة حمو األمية يف الوسط الريفي من 

  .)19( 2010٪ سنة 70.1إىل 2000٪ سنة 54.3ارتفعت نسبة النساء املتعلمات من 

  : المنظمة التربوية-

٪ 89.92، فقد ارتفع املعدل اإلمجايل للتمدرس من )سنة 6/15(أما فيما خيص التعليم اإلجباري 

، 2010، ويف هذا الطور كانت نسبة التمدرس سنة  )20(2010٪ سنة 97.01إىل 2000سنة 

٪ بالنسبة للذكور، لذلك جتاوزت النسب الصافية لتمدرس 98.4٪ بالنسبة لإلناث و95.6

  . )21(٪ يف السنوات األخرية96سنوات  6أصحاب 

٪ على 4٪ و3.5يعرف التعليم املتوسط والثانوي تزيدا سنويا متوسطا لعدد التالميذ بنسبة كما 

التوايل، مع استمرار التفاوت اجلهوي، حيث متثل املنطقة التلية أعلى مستوى للتعليم قبل منطقة 

  .)22(اجلنوب واهلضاب العليا

  :مؤشر البطالة) 2-3

ة الذين ليسوا موظفني يتقاضون مرتبات أو عاملني مستقلني  يشمل هذا املؤشر مجيع أفراد القوى العامل

نسبة البطالة يف اجلزائر اخنفض منذ بداية األلفية الثالثة ولقد عرفت . كنسبة مئوية من القوى العاملة

إىل  2010، لتصل مع �اية سنة 2005٪ يف سنة 15.3إىل  2000٪ يف سنة 25من 

وتنفيذ إن هذا االخنفاض يف نسبة البطالة خالل هذه الفرتة يعود سببه إىل عودة النمو . )23(10٪

، لكن هذه األخرية ال تزال يف أغلبها مناصب عمل عدة برامج مواجهة حنو إنشاء مناصب الشغل

  . مؤقتة، ومازالت البطالة تعرف انتشارا وبأخص لدى الشباب ويف األرياف

  :للتنمية البشريةمؤشر الجنس النوعي ) 2-4

  :هو تركيب ثالثة وضعيات مميزة اجلنس النوعي للتنمية البشريةإن مؤشر 

  : مؤشر تكافؤ توزيع معدل العمر-

حيث عرف هذا املؤشر متوسط  0.826ب 2010قدر مؤشر تكافؤ توزيع معدل العمر يف سنة 

كما أن الفارق املوجود بني الرجال والنساء، . )24(٪ منذ بداية األلفية الثالثة1.64تزايد سنوي قدره 
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يف ما خيص معدل العمر، قد بقى مستقرا، أي حوايل سنتني، إضافة إىل اخنفاض نسبة الوفيات عند 

 .األمهات والذي ساعد على حتسني معدل عمر النساء

  : مؤشر تكافؤ توزيع مستوى التعليم-

ويعود . 2010يف سنة  0.76بداية األلفية ليبلغ  ٪ يف املتوسط السنوي منذ2.4ارتفع املؤشر بنسبة 

  . سبب هذه الزيادة، إىل تقليل من مقاومة متدرس اإلناث خاصة يف األرياف

  : مؤشر تكافؤ المداخيل-

يتوقف تقييم دخل عمل النساء والرجال على نتائج مقارنة متوسط أجور النساء مبتوسط أجور الرجال 

يف سنة  0.67السكانية النشيطة، فقد بلغ مؤشر تكافؤ املداخيل ونسبة النساء والرجال ضمن الفئة 

واجلدول التايل يبني تطورات مؤشر اجلنس النوعي . )25(٪ منذ األلفية2أي زيادة قدرها  2010

  .2000/2010للتنمية البشرية خالل الفرتة 

  2000/2010 الجنس النوعي للتنمية البشرية للفترة مؤشر تطور ):6(جدول رقم

  2010  2007  2005  2004  2000  السنة

مؤشر اجلنس النوعي 

  للتنمية البشرية

0.697  0.735  0.731  0.761  0.768  

  .إعداد الباحث باعتماد ا�لس الوطين االقتصادي واالجتماعي: المصدر

  :واقع المؤشرات البيئية في الجزائر) 3

، جوانبها كل من وعلى البيئة الطبيعية املوارد على االقتصادي النمو تأثري مدى املؤشرات هذه تقيس

عامليا، بعدما أن احتلت  93إىل احتالل اجلزائر الرتبة  2010ويشري تقرير االستدامة البيئية لعام 

  .، وبذلك تبقى يف املراتب األخرية عامليا )26(2000سنة  70الرتبة 

  :مؤشر األراضي المصابة بالتصحر) 3-1

وتشري آخر . املصابة بالتصحر ونسبتها إىل املساحة اإلمجالية للبلديقيس هذا املؤشر مساحة األراضي 

٪ من املساحة اإلمجالية 68.1اإلحصائيات املتاحة إىل أن نسبة التصحر بلغت إىل أكثر من 

مليار دوالر، ويف املقابل، قدرت  42وتقدر اخلسائر اليت تسببت �ا هذه الظاهرة حبوايل . )27(للجزائر

وهذا، الذي مل . )28(مليار دوالر فهي ضئيلة مقارنة باخلسائر 2.4حملاربتها باملبالغ املخصصة 

يساعد على حتقيق نتائج اجيابية يف ما خيص احلفاظ على املوارد الطبيعية يف املناطق السهبية، مما زاد 
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مليون  8مليون هكتار يف املناطق اجلبلية، وزحف الرمال عن  12من االجنراف الذي أصبح يهدد 

مليون هكتار  20كما طال التصحر . ٪ من املساحة اإلمجالية3ار من السهوب، أي ما نسبته هكت

وتقدر آخر اإلحصائيات أن التصحر الذي ميس . )29(2004من األراضي السهبية يف اجلزائر سنة 

ومن . )30(ملم يف السنة 400إىل  100املناطق شبه الصحراوية والسهبية يزحف بنسبة تقدر من 

  :وامل اليت تؤدي إىل تفاقم ظاهرة التصحر يف اجلزائرأهم الع

  .تتمثل يف اجلفاف، االجنراف الناجم عن الرياح واملياه: عوامل الطبيعية-

  .تتمثل يف النمو الدميغرايف، اإلفراط يف الرعي، والتوسع اجلامح للمساحات املزروعة: عوامل بشرية-

القطاعات من أجل سياسة فعالة تقلل من الظاهرة وهلذا يتعني على الدولة، التنسيق بني خمتلف 

  .تدرجييا

  :مؤشر التغيرات الحاصلة في مساحة الغابات) 3-2

يشري هذا املؤشر إىل التغري الذي حيصل مع مرور الوقت يف مساحة الغابات كنسبة مئوية، من 

سبة مساحة األرض ويعرف هذا املؤشر يف اجلزائر تدين خطري، حيث بلغت ن. املساحة اإلمجالية للبلد

، وهي  )31(2010٪ سنة 0.92، لتصل إىل ما نسبته 2000٪ سنة 0.9املغطاة بالغابات حوايل

٪ من املساحة اإلمجالية لكل 20نسبة متدنية باملقارنة مع املعايري الدولية اليت حتدد مؤشرها بنسبة 

٪ فقط 10ته إىل حدود كما تواجه اجلزائر فعال خطرا حمدقا يتعلق بالتشجري حيث وصلت نسب. بلد

. )32(٪25، وهو ال يتوافق مع نسبة التشجري املتعارف عليها دوليا واملقدرة حبوايل 2008يف سنة 

ويف ظل نسب التشجري املتدنية، هناك حتدي كبري يف سبيل احلفاظ على الثروة الغابية يف اجلزائر، إال 

ا للغابة، إذ تدمر، ويف ظرف عدة أشهر فقط وهو احلرائق الغابات اليت تعترب من العوامل األكثر تدمري 

، ويبلغ معدل  )33(هكتار من التشكيالت الغابية سنويا 36.000أكثر من ) جوان إىل سبتمرب(

، وهو ما ليس من شأنه  )34(هكتار يف السنة 26.000، 2000خمتلف برامج إعادة التشجري منذ 

  .مائة باملائة تعويض اخلسائر، حىت ولو كانت نسبة جناح هذه األعمال

  :مؤشر متوسط نصيب الفرد من إجمالي األراضي المزروعة) 3-3

وقد شهد هذا املؤشر يف اجلزائر . يبني هذا املؤشر نصيب الفرد باهلكتار من إمجايل األرض املزروعة

هكتار للفرد يف سنة  0.85اخنفاضا ملحوظا منذ االستقالل إىل يومنا هذا، حيث اخنفض من حوايل 

ويرجع سبب هذا االخنفاض إىل ارتفاع . )35(2008هكتار للفرد سنة  0.19 حدود إىل 1962

معدل النمو السكاين، والنشاط اإلنساين املضر باألراضي الصاحلة للزراعة، إضافة إىل الظواهر الطبيعية 
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تطلبات وهلذا ستجد اجلزائر صعوبة يف توفري اإلنتاج الزراعي الذي يفي مب. مثل اجنراف الرتبة والتصحر

توفري الغذاء للسكان ما مل تأخذ بتطبيق األساليب واالبتكارات التكنولوجية الزراعية اجلديدة 

 .املستخدمة يف العامل املتطور

  :متوسط نصيب الفرد من الموارد المائية) 3-4

وارد يبني هذا املؤشر نصيب الفرد من املياه سنويا، ويقدر باملرت املكعب، وتقدر قدرات اجلزائر من امل

، 2007وال تتعدى حصة الفرد اجلزائري يف سنة . 3مليار م 17املائية السطحية واجلوفية حاليا حبوايل 

سنويا، مقابل حد  3م700استنادا إىل اهليئات الدولية املتخصصة، من املياه الصاحلة للشرب سقف 

حسب البنك الدويل " املائيحتت الفقر "سنويا، وعليه يبقى اجلزائري  3م1000أدىن عاملي حمدد ب 

وبرنامج األمم املتحدة للتنمية، وتبقى املوارد املائية يف اجلزائر سيئة التوزيع، حسب تقديرات اهليئتني 

إن تقليص ما نسبته . )36(٪30الدوليتني، إضافة إىل نسبة التسرب اليت ال تزال عالية بأكثر من 

مليون  260إىل  200للشرب، سيؤدي إىل ربح من ٪ يف أنظمة التزود باملياه الصاحلة 20٪ إىل 15

  .سدود كبرية 5إىل  4مرت مكعب، أي ما يعادل من 

٪ سنة 82مقابل  2010٪ سنة 93ولقد بلغت نسبة توصيل األسر بشبكات املياه الصاحلة للشرب 

٪ سنة 73بعدما كانت  2010٪ سنة 86كما بلغت نسبة التوصيل بشبكات التطهري ،  2000

  .2000/2010يف اجلزائر خالل الفرتة  املوارد املائيةل التايل يبني تطورات واجلدو . 2000

  2000/2010تطور الموارد المائية للفترة : )7(الجدول رقم 

  2010  2007  2005  2000  السنة

  93  92  89  82  نسبة الربط بشبكة التزويد باملاء الشروب 

  87  86  85  73  نسبة الربط بشبكة الصرف الصحي

  166  165  155  123  ساكن/يوم/باملاء الصاحل للشرب لرتالتزويد 

  .86، ص2010أكتوبر  16مصاحل الوزير األول، ملحق بيان السياسة العامة، اجلزائر،  :المصدر

  :خاتمة

  :بعد استعراض هذا البحث مت التوصل إىل مجلة من النتائج ميكن ذكرها فيما يلي

إن املمارسة احلقيقية للتنمية املستدمية تتأصل يف تأكيد الروابط الطبيعية والضرورية بني األوضاع -

  . االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية ألفراد ا�تمع
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  .هناك تأثري واضح لألوضاع االجتماعية واالقتصادية والثقافية السائدة يف ا�تمع على ببيئة الطبيعية-

ب األنظمة االقتصادية، واالجتماعية والبيئية يف ا�تمع دورا بارزا يف توفري حياة سليمة ومنتجة تلع- 

  . وهادفة لكل أفراد ا�تمع حاضرا ومستقبال

 اليت املكاسب بعض إبراز يف صعوبة أي جيد لن اليوم اجلزائر التنمية املستدمية يف لواقع املتأمل إن

 اجلزائر جعل مما كبرية،  مالية مبالغ هلا رصد اليت 2001/2010 شاملةال التنمية برامج بفضل حققتها

  .املستدمية التنمية تنشد كربى  ورشة

 ومن .مستدمية وغري ضعيفة تزال ما ولكنها التنمية مؤشرات يف حتسن من مكنت اجلهود هذه إن

  :مايلي القيام نقرتح أسرع وبوترية االجتاه نفس يف املواصلة أجل

تفعيل برامج اإلنعاش االقتصادي والدعم النمو خلدمة التنمية البشرية والفئات احملرومة بفرض الرقابة -

والنجاعة عند صرف األموال العمومية وهذا لضمان مردودية أكرب هلذه اجلهود من خالل تنسيق 

  . العمل بني اهليئات الوطنية واحمللية

يزة أساسية لإلنتاج، وجعل زيادة اإلنتاجية حمورا لقضايا تطوير إقامة ا�تمع املنتج باختاذ التعليم رك-

  . ا�تمع

  .التنمية الشاملة بتوفري القوى البشرية املؤهلة واملدربة اليت تدفع وتنشط التنمية حتقيق-

توسيع اخلطة الوطنية يف ميدان إدارة التنمية املستدمية والبيئة، وإعطاء دور أكرب يف هذه اخلطة -

  . احمللية وتشجيعها ودعمها للمواجهة التحديات البيئية اليت تعرفها اجلزائر للجماعات

وضع سياسة بيئية يراعي فيها التنوع البيولوجي واحليوي والرتاث الوطين، واملوارد الغري املتجددة -

  .واحلفاظ على املوارد األساسية للحياة، وبأخص املوارد املائية

قضايا التنمية املستدمية من وجه النظر اإلسالمية تقوم بإعطاء قدر  إدخال البعد الديين يف معاجلة -

كاف من النصح اإلسالمي املدعم بآيات من القرآن الكرمي واألحاديث النبوية الشريفة، وهذا ينمي 

  .يف عقل املسلم السلوك احلسن اجتاه البيئة وا�تمع واالقتصاد

  :هوامش والمراجعال

، 3التنمية املستدمية ومعايريها، الزيتونة للدراسات العلمية، ا�لدماجدة أبو زنط، قياس  .1

  .75:، ص2005، نيسان 1العدد

حممد طاهر قادري، اآلليات حتقيق التنمية املستدمية يف اجلزائر، أطروحة الدكتوراه، كلية  .2

  .170، ص 2006االقتصاد، جامعة اجلزائر، 
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-2005الوضع االقتصادي واالجتماعي لألمة  ا�لس الوطين االقتصادي واالجتماعي، تقرير .3

  .8، ص2008، اجلزائر، أكتوبر 2006-2007

  .78:، اجلزائر، ص2008بنك اجلزائر، تقرير حول الوضع النقدي واملايل ،جانفي  .4

  .179حممد طاهر قادري، مرجع سبق ذكره، ص  .5

املستدمية،رسالة  مصباح بلقاسم، مصباح بلقاسم، أمهية استثمار األجنيب ودوره يف التنمية .6

 . 98، ص2006املاجستري كلية االقتصاد،  جامعة اجلزائر، 

، 2009إىل سنة  2004مصاحل الوزير األول، مدى تنفيذ برنامج رئيس اجلمهورية من سنة  .7

 .7، ص2009اجلزائر، نوفمرب 

 . 103مصباح بلقاسم، مرجع سبق ذكره، ص .8

  .84:بنك اجلزائر، مرجع سبق ذكره، ص .9

-2005عامة للجمارك، تقرير حول التوازنات اخلارجية لالقتصاد الوطين للسنوات املديرية ال .10

  .12:، ص2009، اجلزائر، جانفي 2006-2007-2008

  .88:بنك اجلزائر، مرجع سبق ذكره، ص .11

   .11، ص2010مصاحل الوزير األول، مقارنة تطور التنمية البشرية ، اجلزائر ، نوفمرب  .12

   .72، ص2010أكتوبر  16بيان السياسة العامة، اجلزائر، مصاحل الوزير األول، ملحق  .13

  .14:مصاحل الوزير األول، مدى تنفيذ برنامج رئيس اجلمهورية، مرجع سبق ذكره، ص .14

   .74مصاحل الوزير األول، ملحق بيان السياسة العامة، مرجع سبق ذكره، ص .15

    .75نفس املرجع السابق، ص .16

   .13لتنمية البشرية، مرجع سبق ذكره، صمصاحل الوزير األول، مقارنة تطور ا .17

   .78مصاحل الوزير األول، ملحق بيان السياسة العامة، مرجع سبق ذكره ، ص .18

 .67نفس املرجع السابق، ص .19

     .15مصاحل الوزير األول، مقارنة تطور التنمية البشرية، مرجع سبق ذكره ، ص .20

  .19نفس املرجع السابق، ص .21

   .82بيان السياسة العامة، مرجع سبق ذكره ، صمصاحل الوزير األول، ملحق  .22

  .19:وكالة التنمية االجتماعية، دراسة حول تغريات يف األوضاع االجتماعية، اجلزائر، ص .23

     .19مصاحل الوزير األول، مقارنة تطور التنمية البشرية، مرجع سبق ذكره، ص .24

  .21:نفس املرجع السابق، ص .25

   .97لسياسة العامة، مرجع سبق ذكره، صمصاحل الوزير األول، ملحق بيان ا .26



  سالمي رشيد.د /موسى سعداوي.د   )2010_2000(المستديمة في الجزائر خالل العشريةواقع مؤشرات التنمية      

  قـــانة زكي .د                                                                                                         

  

  2015 افريل -03:العدد                        المجلة الجزائرية لالقتصاد والمالية                       
96 

، 2007وزارة التهيئة العمرانية، البيئة والسياحة، التقرير الوطين حول حالة ومستقبل البيئة  .27

 .80:، ص2009اجلزائر، 

   .82نفس املرجع السابق، ص .28

، 2005وزارة التهيئة العمرانية، البيئة والسياحة، التقرير الوطين حول حالة ومستقبل البيئة  .29

   .71:، ص2007اجلزائر، 

، 2007وزارة التهيئة العمرانية، البيئة والسياحة، التقرير الوطين حول حالة ومستقبل البيئة  .30

 .65مرجع سبق ذكره، ص 

    .71نفس املرجع السابق، ص .31

    .191حممد طاهر قادري، مرجع سبق ذكره، ص  .32

 ،2005ين حول حالة ومستقبل البيئة وزارة التهيئة العمرانية، البيئة والسياحة، التقرير الوط .33
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، 2007وزارة التهيئة العمرانية، البيئة والسياحة، التقرير الوطين حول حالة ومستقبل البيئة  .35

 .89مرجع سبق ذكره، ص 

   .184حممد طاهر قادري، مرجع سبق ذكره، ص  .36



 

  حياة طهراوي.أ                 في تحسين جودة مؤسسات التعليم العالي Six Sigmaاستخدام منهج  

  

  2015افريل  -03:المجلة الجزائرية لالقتصاد والمالية                                                العدد 
97 

 

  في تحسين جودة مؤسسات التعليم العالي Six Sigmaاستخدام منهج 

  جامعة المدية - حياة طهراوي.أ

 -------------------------  

  

  :الملخص         

يف مؤسسات التعليم العايل من  Six Sigmaيهدف هذا البحث إىل استعراض إمكانية تطبيق 

خالل حتديد اخلطوات الضرورية ومسؤوليات املنفذين وحدودهم أثناء القيام بعملية التطبيق الفعلي 

يف اجلامعة للمراحل املتتابعة، إبتداءا مبرحلة اإلعداد فمرحلة التكوين وصوال إىل مرحلة التنفيذ أمال 

تخدام مفهوم من املفاهيم احلديثة يف إدارة وضمان يف حتقيق العديد من املزايا النامجة عن اس

منها حتسني أداء اجلامعة وتبسيط إجراءات العمل وحتسني مستويات ) Six Sigma(اجلودة 

يف املراحل اجلامعية  عيب لكل مليون فرصة 3,4) أو رفض(اجلودة للوصول إىل مستوى عيب 

 .والذي ال يتم دون اجلهود ومشاركة مجيع العاملني باجلامعة والطلبة

 Abstract: 
            

  This research aims to review the possibility of application of Six Sigma in 
higher education institutions by identifying the necessary steps and 
responsibilities of executives and their borders during the actual application 
process for successive stages, starting with the stage setup configuration 
phase to the implementation phase in the hope of achieving many of the 
advantages resulting from the use of the concept of modern management 
concepts and quality assurance (Six Sigma) to improve performance and 
simplify work processes and improve quality levels to reach the level of the 
defect (or reject) 3.4 defects per million opportunity The University stages 
which are not without the efforts and participation of all University staff and 
students. 
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  :مدخل

يبحث اإلنسان بطبعه عن الكمال وحياول جتنب األخطاء ويعمل على إصالح العيوب، وكذا 

تظهر يف املنظمات تبحث عن الكمال وحتاول جتنب األخطاء وتعمل على إصالح العيوب اليت 

أنشطتها، لذلك ظهرت تقنية ستة سيجما للتعبري عن هذا التوجه، ورغم أن هذه التقنية ليست 

الوحيدة اليت تسعى لتقليل العيوب أو استبعادها إال أن اجلديد فيها هو قدر�ا على جتميع كل 

األخرية حتوال  وكون التعليم العايل يشهد يف اآلونة. األفكار داخل عملية إدارية متماسكة ومرتابطة

تطور : جذريا يف أساليب التدريس وأمناط التعليم وجماالته، نتيجة استجابته للتحديات التالية

تقنيات التعليم وزيادة اإلقبال عليه، ومنو صناعات جديدة أدت إىل توجيه االستثمار يف جماالت 

ق العاملية على مدى قدرة املعرفة والبحث العلمي، إضافة العتماد املنافسة االقتصادية يف األسوا

املعرفة البشرية على اإلنتاج، هلذا أصبح لزاما على مؤسسات التعليم العايل العمل على االستثمار 

البشري بأقصى طاقة ممكنة وذلك من خالل تطوير املهارات البشرية واستحداث ختصصات 

ات الالزمة للتعامل جديدة تتناسب ومتطلبات العصر، مع احلرص على ختريج طلبة متتلك املهار 

مع كافة املستجدات واملتغريات اليت يشهدها العصر، كما وإن حتقيق مستوى متميز جلودة التعليم 

اجلامعي ال ميكن أن يتحقق إال بتضافر جهود مجيع العاملني فيها ومشاركة فاعلة من جانب 

  .الطلبة وسوق العمل وا�تمع

مواءمة مفاهيم معاصرة لضمان اإليفاء مبتطلبات  ومن هنا كان لزاما على املؤسسات اجلامعية

جودة التعليم العايل تؤدي إىل حتسني الربامج اإلدارية واألكادميية وأداء الطلبة دافعا إياها باجتاه 

أحد أهم املداخل املعاصرة يف إدارة وضمان اجلودة  Six Sigmaجتويد التعليم العايل، وتعد 

ومنهجيتها وانعكاسا�ا يف حتقيق  Six Sigmaعلى ماهية هلذا جاء هذا البحث بغية التعرف 

اجلودة يف التعليم العايل، مع إبراز أهم الوسائل واالسرتاتيجيات اليت ميكن إتباعها يف هذا ا�ال 

مع التأكيد على أمهية التطبيق الناجح هلا ومواءمتها وانسجامها مع متطلبات العصر احلايل، واليت 

خرجات التعليمية واليت على أساسها ميكن حتديد مستوى جودة التعليم ينبغي أن تظهر يف امل

  .العايل
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  :مشكلة الدراسة

نظرا للتحديات املتسارعة اليت تشهدها خمتلف القطاعات عموما وقطاع التعليم العايل خصوصا يف 

نوع مواكبته للتغيريات احلاصلة والسعي لتحقيق مستويات جودة مقبولة، باإلضافة إىل تعدد وت

املداخل واملفاهيم اإلدارية املتعلقة باجلودة وتنوع أساليب تطبيقها يف جمال التعليم العايل كان البد 

 Sixاستخدام منهج من إعطاء اهتمام أكرب �ذا املوضوع، لذا فإن هذا البحث يتناول 

Sigma وهو يسعى لإلجابة على التساؤل التايل يف حتسني جودة مؤسسات التعليم العايل:  

  يف مؤسسات التعليم العايل؟ Six Sigmaكيف يتم تطبيق              

  أهمية البحث وهدفه

يف التعليم العايل،   Six Sigmaحيظى هذا البحث بأمهية كبرية تنبع من خالل تناوله ملوضوع 

اجلامعات، وزارة التعليم العايل والبحث (كما تكمن أمهية يف إمكانية استفادة عدة أطراف منه 

 Six، وعليه يهدف البحث إىل رسم أطر نظرية تعطي تصورا واضحا عن .....)مي، الطلبة،العل

Sigma  ومنهجيا�ا ومتطلبات تطبيقها يف التعليم العايل فضال عن بيان أمهيتها كمدخل متميز

  .يقود إىل التبين الكامل والتطبيق الشامل ملفاهيم معاصرة منها اجلودة الشاملة

  :فرضية البحث

  :ا مع تساؤل البحث نقوم بافرتاض نظري مفادهتوافق

  .يسهم تطبيق منهج ستة سيجما إجيابا يف حتسني جودة املخرجات التعليمية للجامعة

  :أسلوب البحث

لإلجابة عن إشكالية هذا البحث استخدمنا األسلوب الوصفي التحليلي وذلك من خالل مجع 

  .ىل النتائج املرجوةالبيانات ذات العالقة باملشكلة وحتليلها للوصول إ

  :الدراسات ذات العالقة بالموضوع

 2011إمساعيل(دراسة(،SixSigma هدفت مدخل متميز لتحسين جودة التعليم العالي ،

يف جمال التعليم العايل، وقد ) SixSigma(هذه الدراسة إىل بيان إمكانية تطبيق مفاهيم

يعد من املفاهيم احلديثة يف إدارة اجلودة إذ ) SixSigma(توصلت هذه الدراسة إىل أن مفهوم

يقوم على حتديد مستويات متميزة يف اجلودة اخلاصة بالتعليم العايل، منها حتسني األداء وتقليل 
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وتوصي هذه الدراسة بالعمل على نشر فلسفة هذا املفهوم لتبدأ من مرحلة  .إجراءات العمل

 .قبول الطلبة يف اجلامعات

 إمكانية استخدام ستة سيجما لتحسين األداء الصحي في المركز ، )2007(دراسة سالمية

، هدفت هذه الدراسة للتعرف على مدى إمكانية استخدام مفهوم ستة سيجما العربي الطبي

يف مستشفى املركز العريب الطيب يف اململكة األردنية اهلامشية، وذلك لتحسني األداء الصحي، 

على مخسة عناصر أساسية الستخدام مفهوم ستة سيجما يف املستشفى  وقد ركزت الدراسة

االلتزام الفعال لإلدارة العليا، التدريب، املوارد البشرية، نظم املعلومات، والثقافة التنظيمية، : وهي

 .أما متغري حتسني األداء الصحي متثل يف تقليل األخطاء الطبية وزيادة رضا املرضى

  تطبيق ،(2005)الشامان دراسة Six Sigma هذه  هدفت ،التربوي المجال في

 كما الشاملة، اجلودة إدارة مع ومقارنته Six Sigma  ملفهوم نظري شرح تقدمي إىل الدراسة

 يف السعودية اجلامعات إحدى طلبة بعض خترج عدم سبب معرفة إىل الدراسة هدفت هذه

 (2 يساوي اجلامعة هذه يف النجاح مستوى أن الدراسة هذه املناسب، وتوصلت الوقت

 هذه يف التعليمية العملية يف خلل وجود إىل يعود أنه سبب ذلك الباحثة وعدت ،)سيجما

 .اجلامعة

  :الجانب النظري

  Six Sigma بدايات: أوال

التنفيذي  املدير أعلن عندما 1979 عام يف ستة سيجما ميالد Motorola شركة شهدت

Art Sendy يف احلقيقية املشكلة أن لإلدارة اجتماع يفMotorola  تطور عدم هي 

 ،Motorolaشركة يف جديد عصر بزوغ يف الكبري األثر Sendyإلعالن  وقد كان اجلودة،

 جودة أعلى بأن تفكريهم مبدأ هو هذا تقليل التكاليف، وكان اجلودة مع حققت مبدأ حيث

 حيث Motorolaمسجلة باسم ماركة أصبحت ستة سيجما وقد. أقل التكاليف  حيقق

 مهندسو الثمانينات قرر منتصف ويف األلف، إىل بالنسبة معدل األخطاء تقيس الشركة كانت

 وأرادوا القياس، معلومات كعمق يف كافيا يعد مل األلف األخطاء إىل معدالت قياس أن الشركة
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 ومتكنت اجلودة جمرى ثقافة غريت منهج ستة سيجما، واليت ذلك عن فنتج املليون، إىل القياس

 احلني، ومنذ ذلك املنهجية، هذه إتباع قبل نسبة اإلهدار هي دوالر بليون 16 توفري من الشركة

 غري اهلادف ومنها للربح اهلادف منها الصناعية واخلدمية، الكيانات من العديد در�ا على سارت

 .)1(واألهلية احلكومية املنظمات من للربح

برنامج  باسم األجل طويل جودة برنامج Motorola شركة أصدرت 1987 عام يناير ويف

 يف ستة سيجما منهج أساس (Jach Welch) وضع 1998 عام ويف ستة سيجما، جودة

 دوالر مليون 300 مبقدار ربح األسلوب هذا تطبيق حقق وقدGeneral Electricشركة

 .)2( ستة سيجما من التحسينات اليت حققها منهج كدخل صايف

مستوى  على الكربى الشركات من العديد وتبنته التسعينات يف ستة سيجما منهج انتشر وقد

 جناحات الشركات هاته حققت ، وقدSony،Ford Toshiba ،BMWومنها  العامل

 فعاال منهجا اليوم وحىت الوقت ذلك منذ ستة سيجما منهج الذي جعل من األمر كبرية ومتتالية

 اعتماده مت ستة سيجما منهج تطبيق نطاق اتساع ومع والتحسني املستمر، التميز يف السعي حنو

 مث ومن أمريكا، يف الصناعية الشركات تصنيف يف مهم للجودة كمعيار األمريكية قبل اجلمعية من

 الكثري وغريها واملستشفيات والفنادق الطريان شركات اخلدمي مثل القطاع يف هذا املنهج انتشر

 . )3( ذلك طبقت اليت

  ستة سيجماتعريف : ثانيا

للوصول إىل مفهوم ستة سيجما سوف نتعرف أوال على مفهوم سيجما، ومن مث نتعرف سبب 

  .دون غريه من األرقام 6اختيار العدد 

، وقد استخدم اإلحصائيني هذا )�(سيجما هو احلرف الثامن عشر يف األجبدية اإلغريقية ورمزه 

طريقة إحصائية ومؤشرا لوصف االحنراف أو والذي يعد . الرمز للداللة على االحنراف املعياري

 �، وجذور )4(التباين أو التشتت أو عدم التناسق يف عملية معينة بالنسبة لألهداف املنشودة

- Carl Frederick Gauss)1777باعتبارها معيارا لقياس االحنراف ميكن إرجاعها إىل 

  .والذي استحدث مفهوم املنحىن الطبيعي) 1855
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هو طريقة إحصائية لقياس مدى  ):Standard Deviation )SD اريواالحنراف املعي

)عن وسطها احلسايب) …, x1,x2(تشتت القيم  x :والصيغة الرياضية له (

 

1

2








n

xx

SD

n

i 

  .حجم العينة =  nالوسط احلسايب، و=  x: حيث أن

مدى االبتعاد أو التشتت عن الوسط وهذا يعين زيادة يف كمية اخلطأ، فاالحنراف املعياري يعرب عن 

مما يدل على زيادة التلف يف املنتج أو اخنفاض اجلودة يف تقدمي اخلدمة، ولذلك يعترب أسلوب ستة 

  .سيجما من األساليب املهمة اليت �دف إىل تقليص حجم اخلطأ إىل أبعد ما يكون

من مستويات سيجما، حيث يوجد عدة مستويات لسيجما أما العدد ستة يرمز إىل مستوى 

وكلما ازداد العدد املرافق لسيجما دل ذلك على زيادة يف )) 1-1(كما هي موضحة يف اجلدول(

  . )5(مستوى اجلودة وبالطبع اخنفاض نسبة العيوب يف املنتج والعكس صحيح

 الصناعية اإلدارة يف سنيواملمار  املفكرين من العديد باهتمام)  (Six Sigmaمفهوم حظي لقد

 وميكن تعريفاته، تعددت فقد تطبقه اليت املؤسسة لنوع تبعا تطبيقه خيتلف مفهوم واخلدمية، وألنه

 :   )6(وهي أربعة اجتاهات يف إجيازها

 مفهوم (Six Sigma) مفهوم إن :إحصائيا مفهوما بوصفه (Six Sigma) يف يعود 

) 3,4( يتجاوز ال اخلط أو والعيب الدقة، من )99 %(إىل ويشري علم اإلحصاء إىل األصل

 البيانات يعتمد منحىن  :بأنه )VanHook ;2007( وعرفه. أو منتج مليون عملية كل من

 مستوى ارتفع وكلما التباينات، وذلك بتخفيض عملية أي يف لتقدير العيوب اإلحصائية

)Sigma (ففي  املنتج، يف املسموح بوجودها العيوب قلت(Three Sigma) يكون 

 Six)يف  بينما منتج، مليون لكل) 2700( عن يزيد ال �ا املسموح العيوب عدد

Sigma) املثايل املعيار منتج، وهي مليون لكل) 3,4( عن العيوب ظهور فرصة تزيد ال 

 .للجودة

 مفهوم (Six Sigma) يعرف :إداريا منهجا بوصفه )Harry and Schroder, 

 وسيلة أجنح وهي القرار، مضبوطة الختاذ ونظرة إدارية فةسفل ستة سيجما هي أن) 2005
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 -(Six Sigma) من فاهلدف اجلودة من درجة أرقى إىل التاريخ للوصول عرفها إدارية

 التعرف يف اإلداري هو مساعدة– )Diana, 2007(إداريا حبسب رأي  منهجا بوصفه

 اإلجراءات لتقليل األخطاء، واختاذ أن يعرفه، ينبغي ما على والرتكيز يعرفه، ال ما على

 أن جيدون ،Six Sigmaاملؤسسات اليت تطبق يف اإلدارية املستويات خمتلف يف والعاملون

 داللة، ذات األداء وضوحا، ومعايري قياس أكثر والعمليات اإلجراءات جيعل للعمالء فهمهم

 .أكرب عائد وذا فاعلية أكثر والعمل

 مفهومSix Sigma  اعترب فقد :نظاميا فكرا بوصفه )Anand, 2006 (أنSix 

Sigma خفض إلحداث العلمية، الطريقة تعتمد االسرتاتيجي التطوير يف طريقة نظامية هي 

 .يف املنتج معدالت األخطاء يف

 مفهومSix Sigma  مفهوم يعد حيث :منهجا بوصفهSix Sigma للتطوير منهجا 

 خيص فيما كبرية بصورة املستمر التحسني من املؤسسة متكن والتحسني، فهو اسرتاتيجية

 يتم حبيث ومراقبتها، اليومية األعمال أنشطة تصميم خالل األساسية، وهيكلها من عمليا�ا

 احتياجات تليب نفسه الوقت ويف األمثل، املوارد املتاحة االستغالل وتستغل الفاقد، تقليل

 . )7(لديه والرضا القناعة وحتقق العميل

األرقام لكل مليون فرصة مقابل االحنراف املعياري أي درجة السيجما واجلدول التايل يبني 

  .واخلسائر أو األخطاء املرتكبة

  

  

  

  

  Six Sigmaمستويات جودة ): 1-1(جدول

Sigma Level   DPMO  

1  690000  
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2  308770  

3  66811  

4  6210  

5  233  

6  4,3  

، املؤمتر العلمي مواجهة العيوب ستة سيجما منهج حديث فيحممد عبد العال النعيمي، : املرجع

  .3، ص2007جلامعة الزيتونة، 

 ستة سيجما منهج في األساسية المبادئ: ثالثا

 ستة سيجما ملنهج الرئيسية الستة املبادئ (Pande & Holpp, 2002) من كل حدد

 :)8(التايل النحو على وهي توافرها، الواجب األفكار متثل واليت

 من واملستفيدين املستثمرين ليشمل العمالء مفهوم يتسع حيث: العمالء على احلقيقي الرتكيز )1

 .وتوقعا�م العمالء احتياجات تلبية على يعتمد املنظمة جناح أن استمرار كما اخلدمة، أو السلعة

 أداء مقياس أن حيث للمؤسسات، عليا أولوية وهي إليه، يف الوصول املستثمرين يطمح ما وتنفيذ

اخلدمة   أو السلعة على العمالء برضا وتنتهي وحتديد متطلباته بالعميل يبدأ ستة سيجما

 العمالء؛ رضا تأثريها على خالل من تكون ستة سيجما وحتسينات

 رغم: )الدقيقة والبيانات احلقائق أساس على القرارات اختاذ( احلقائق على املبنية اإلدارة )2

 كثرية إدارية قرارات هناك أن إال باملعرفة، واإلدارة املعلومات نظم وتطوير االهتمام املتزايد بتحسني

 القياسات تنظيم على تعمل سيجما ستة لذلك شخصية، وانطباعات على ختمينات تعتمد

 وبذلك املوضوعة، األسس حسب وحتليلها البيانات جتميع يتم مث كفاءة العملية، ملعرفة األساسية

 اإلجابة يف املدراء ستة سيجما ويساعد دائمة، بصفة وحلها مث حتليلها بدقة حتديد املشاكل يتم

 :ومها البيانات على القائمة اختاذ القرارات واحللول لدعم أساسني على سؤالني

 إليها؟ فعال املؤسسة حتتاج اليت واملعلومات البيانات هي ما

 ممكنة؟ درجة أقصى إىل واحلقائق البيانات هذه من االستفادة ميكن كيف

 فشل يف سببا تكون واليت العمليات يف املوجودة االحنرافات من التقليل إىل يؤدي املبدأ وهذا

 واحتياجا�م؛ العمالء حتقيق رغبات
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 نشاط كل فإن ستة سيجما منهج تطبيق عند: الداخلية واألنشطة العمليات على الرتكيز )3

 للمنتجات تصميما كان سواء ذاته، عملية حبد يشكل حجمه كان مهما به املؤسسة تقوم

 املنتجات على نركز حينما لذا. إرضاء للعمالء أو للفاعلية حتسينا لألداء أو قياسا أو واخلدمات

 ستة سيجما منهج فإن املستمر، العمالء والتحسني واألداء وإرضاء املقدمة املصممة واخلدمات

 أن املستمر، كما النجاح حتقيق املؤسسة على الذي يساعد الرئيسي احملور ويعتربها العملية يضع

 يف واملدراء خاصة القادة هو إقناع اآلن، ستة سيجما حىت جهود يف املميزة اإلجنازات أهم أحد

 للعمالء؛ لتقدمي خدمة تنافسية ميزة لبناء الطريق كو�ا والصناعات اخلدمات جمال

 من الوقاية يتم بأن ذلك ويعين: )االستباقية اإلدارة(التخطيط املسبق على املبنية الفعالة اإلدارة )4

 حىت املشكلة حدوث قبل مت اختاذها وفنية إدارية إجراءات خالل من وذلك حدوثها املشكلة قبل

 أهداف طموحه ومراجعتها باستمرار حتديد خالل من يتمثل باملبادأة تفاديها، ودور اإلدارة يتم

 بدال حدوث املشكالتمن  الوقاية أسلوب على والرتكيز أولويات واضحة، وضع إىل باإلضافة

 حتويل على وممارسات يعمل أدوات يتضمن اسرتاتيجي ستة سيجما كنظام أن معاجلتها، كما من

 التطوير من أجل التغري بذلك مواكبة وقوعها، املشكالت قبل معاجلة إدارة إىل الفعل رد إدارة

 والتحسني؛

 مؤلف (Welch, 2003) ل السحرية الكلمات أحد هي الالحمدودية: الالحمدود التعاون )5

 أمهية على ستة سيجما يركز حيث .املؤسسات جناح أجل من سيجما وذلك ستة تصميم كتاب

 خالل ومن ألنه بينهم، املنافسة من بدال املؤسسة يف اإلدارية خمتلف املستويات بني التعاون

 من وغريها وفنية مالية موارد من األخرى األقسام احتياجات األقسام معرفة تستطيع التعاون

 به قام ما للمنظمات، وهذا املستمر التحسني عملية دعم تساعد على واليت. املختلفة املستلزمات

 فرق أداء وحتسني العوائق إزالة على كان يعمل حيث General Electric رئيس شركة

 خالل من توفرت اليت الفرص أن كما  .يف الشركة التنظيمية اخلطوط وعرب وأسفل أعلى يف العمل

 تضيع الدوالرات من الباليني أن جدا، حيث كبرية كانت والزبائن الشركات بني التعاون حتسني

 من كان اليت ا�موعات بني بسبب املنافسة أكثر وبصراحة واالنعزالية، التعاون عدم بسبب يوميا

 األهداف حتقيق سبيل يف القيمة للزبائن تقدمي :وهي واحدة قضية أجل من تعمل أن املفرتض

 املنشودة؛
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 أن أعمال مؤسسة ألي ميكن ال حيث: الفشل حتمل على القدرة مع الكمال إىل السعي )6

 أغلب يف تتضمن واليت .جديدة أفكار وطرق وتطبيق تبين بدون ستة سيجما من قريبة تكون

 هامة معاجلة تتضمن األداء حتسني �دف تستخدمها اليت فالتقنيات املخاطرة، بعض األحيان

 مؤسسة أي أرادت وإذا .والفشل السلبية والعقبات اآلثار من احلد ميكن وبالتايل املخاطر، إلدارة

 لتكون التقدم تواصل مقاومة التغيري، وأن عدم عليها جيب هلا هدفا ستة سيجما من جتعل أن

 تواجهها قد اليت النكسات والعقبات فكرة تقبل نفسه الوقت ويف اإلتقان، من أكثر مبستوى

  .بنجاح إدار�ا على والعمل

 ستة سيجما منهج معايير: رابعا

 من كال ذكر حيث اخلاصة، معايريها هلا اسرتاتيجية حبد ذاته ستة سيجما منهج املعايري يعد

(Cho, et. al., 2011) و (Antony & Bhaiji, 2003) و (Salaheldin & 

Abdelwahab, 2009) 9(كالتايلهذا املنهج وهي   اخلمسة املعايري(:  

 هذا يعترب حيث ستة سيجما منهج تطبيق لنجاح أساسية وهي: العليا اإلدارة والتزام دعم)1

 إقناع وحتفيز وتتطلب املؤسسة، يف القمة أعلى من تتبع أن مهمة ينبغي اسرتاتيجية عملية املنهج

 بد وال ستة سيجما، منهج حنو التغري بأمهية الدنيا واإلدارة اإلدارية الوسطى املستويات يف العاملني

 لتطبيقه؛ واالهتمام العليا الرغبة اإلدارة قادة لدى يكون أن

 يف واملديرين للموظفني وأدائها اجلودة برامج عن عكسية تغذية توفر إن: العكسية التغذية)2

 مما اجلودة مستويات رفع وبالتايل العمليات بتحسن يسمح مستمر، املناسب وبشكل الوقت

 �ا؛ عمالئها ارتباط وزيادة للمؤسسة والتميز واإلبداع فرص النجاح زيادة يف يساهم

 يف حتدث اليت االحنرافات لتخفيف مهما عنصرا املستمر التحسني يعد: املستمر التحسني)3

 واختاذ الرحبية وزيادة األداء جودة على احلفاظ يف يساعد مما املؤسسات، �ا العمليات اليت تقوم

 الالزمة للتطوير؛اإلجراءات 

 منهج يف الرتكيز نقطة هي العمليات إن: االقتصادية الوحدة داخل املطبقة واألنشطة العمليات)4

 الذي األساسي احملور وبالتايل ذاته، عملية حبد هو عملي إجراء كل يعترب حيث ستة سيجما،

 معلومات نظام وتوفري العمليات، الرتكيز على هو املستمر النجاح حتقيق على يساعد املؤسسة

 قاعدة وتوفري ككل، أجزاء املؤسسة بني القرار واختاذ التواصل وسهولة لنقل املعلومات فعال
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 ستة سيجما منهج كون أن  .املؤسسة داخل سيجما ستة برامج يف لكافة العاملني متاحة بيانات

 ذو فعال نظام معلومات لوجود احلاجة تربز وبالتايل فرديا وليس عمال التعاون مبدأ على يقوم

 .عالية كفاءة

 وأثناء قبل واحليوي األهم العنصر البشرية املوارد أن حيث: البشرية املوارد وخربات مهارات)5

املؤسسات  حتتاجها اليت الكفاءات لتوفري وذلك مؤسسة، يف أي ستة سيجما منهج بداية تطبيق

 املهارات هذه ومن . فقط واحدة بلغة يتحدثون املؤسسات من يف مجيع أن لتطبيقه ولضمان

 مع التعامل يف اإلحصائية واألدوات العمالء وحتليل متطلبات إدارة العمليات على التدريب

 اإلدارة ومكافآت واحلوافز الرتقيات خالل ربط نظامي من ستة سيجما منهج ويرتب .املشكالت

 .املنهج هذا تطبيق بنجاح العليا

  في التعليم العالي متطلبات تطبيق ستة سيجما: خامسا

يتوقف مستقبل أي مؤسسة جامعية على أداء كادرها اإلداري واألكادميي والطلبة، ويف التعليم 

العايل دائما تأيت أفكار جديدة لتحسني جودة أداء تلك اجلامعات واألداء اإلمجايل هلا مبا يشمل 

الطلبة، وهذه األفكار دائما ما أداؤها اإلداري واألكادميي وانعكاساته على املستوى العلمي ألداء 

تكون على شكل برامج وأدوات جديدة وتطبيقيها يؤدي إىل إحداث تغيريات يف ثقافة املؤسسة 

اجلامعية تنعكس إجيابيا على أداء الكلية ومن مث اجلامعة وحتقق جناحات على كل املستويات 

ألة ضرورية ال تقتصر على ابتداءا من الطلبة إىل أعلى املستويات اإلداري فيها، ونشرها مس

املستويات العليا بل تشمل كل فرد يف اجلامعة فهي مسؤولية الكل، وجناح ذلك يعتمد على 

جمموعة من الشروط واملتطلبات الرئيسة متثل عوامل النجاح يف تطبيق مشاريع ستة سيجما يف 

  .التعليم العايل

 هذه ستة سيجما وأهمل أهداف عدة هناك :العالي التعليم في Six Sigmaأهداف)1

   :)10(ما يأيت األهداف

 اخلاصة اجلودة عناصر من عنصر كل ويف العلمية والعمليات اخلدمات يف اجلودة حتسني 1-1 

 العمليات؛ فاعلية حتسني يستهدف توجه باجلامعة، فهي



 

  حياة طهراوي.أ                 في تحسين جودة مؤسسات التعليم العالي Six Sigmaاستخدام منهج  

  

  2015افريل  -03:المجلة الجزائرية لالقتصاد والمالية                                                العدد 
108 

 أو اخللل على القضاء طريق عن )واألموال ا�هود، الوقت،( كافة اهلدر أنواع من التقليل 1-2

 ذوي طلبة ختريج إىل يهدف (Six Sigma) مبدأ إن إذ العمل، خطوات من يف أي الفشل

 عيوب؛ وبأقل تكلفة، وبأقل العمالء حيققون توقعات عالية، جودة

 لتحسني اسرتاتيجية اتباع هو (Six Sigma) منهجية تطبيق من األساس اهلدف إن 1-3

 اجلامعة؛ يف املشكالت حل على مهارا�م مقدرة العاملني، ورفع

 ا�تمع بشكل األمور، أولياء الطلبة،( وهم عليهم والرتكيز العمالء، رضا مستويات حتسني 1-4

 ؛)العالقة ذات كافة عام، واألطراف

 البيانات) Six Sigma(تستخدم ثقافة حيث القرارات لصناعة البيانات استخدام 1-5

 باحلقائق؛ اإلدارة يسمى ظهور ما إىل أدى مما االفرتاضات تقبل وال حمركة للعمل، قوة بوصفها

 العمل على)Six Sigma(منهجية تركز إذ الفوائد، أعظم على للحصول اجلماعي العمل 1-6

 .واملسؤوليات يف الواجبات والتشارك اجلماعي،

 لتطبيق أساسيان منهجان هناك: خطوات تطبيق ستة سيجما في التعليم العالي) 2

 :اآلتية معروفان باالختصارات ومها املؤسسات املختلفة يف  Six Sigmaمفاهيم

 نموذج)DMAIC:( التعريف : للخطوات خمتصر وهو احلالية، العمليات لتطوير ويستخدم

)Define(، القياس)Measure(، التحليل)Analyze(، التحسني)Improve(، 

  ).Control(واملراقبة 

 نموذج)DMADV:( اختصار  وهو العمليات، لتصميم أو اجلديدة للنتاجات ويستخدم

التصميم  ،)Analyze( التحليل ،)Measure(القياس ،)Define(التعريف  :لعمليات

)Design( والتحقق ،)Verify.(   

يف  واملستخدمة املعروفة املناهج أو الطرق أكثر كونه من )DMAIC(األول النوع على وسنركز

   :)11(خطوات متسلسلة هي مخس من وعالن هذا ويتكون تطبيقات ستة سيجما،

  حدود وتقدير وجماله، التحسني من اهلدف بتحديد املرحلة هذه �تم: Defineالتعريف 2-1

 العمالء مع التواصل ذلك يف يساعد العمالء، متطلبات مراعاة مع عملية ستخضع للتحسني كل

 العايل التعليم مؤسسات يف املرحلة هلذه األساس اهلدف أما. واملعنيني كلهم املسامهني واملوظفني

 منوذج باستخدام ستة سيجما منهجية عند استخدام )VanHook, 2007(ذكره  مثلما
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DMAICاألدوار وحتديد الطلبة، تعلم نواتج حتديد وتقييمهم، فهو تطوير حتصيل الطلبة يف 

 خريطة ورسم أدائهم، و الطلبة عملية تعلم حول املعرفة احلالية للمشروع، ووصف واملسؤوليات

 .احلرجة نقاط التعليم وحتديد التعليم، عمليات

 وبناء وعملياته، فعليا القائم النظام قياس هو املرحلة هذه من اهلدفMeasure: القياس 2-2

 األوىل، اخلطوة يف تعريفها سبق اليت األهداف مراقبة يف عليها للمساعدة يعتمد مقاييس صاحلة

 جمال ويف مالئم، القياس نظام أن من والتأكد الدراسة، للعملية حمل الفعلية وتوثيق اإلجراءات

 وحتديد التعليم، عملية يف احلرجة التعلم قياسات نقاط تطوير القياس العايل يشمل التعليم

 من البيانات ومجع التعليم، عملية التقييم يف قياسات وتطبيق املقبولة لألداء، الدنيا املستويات

 .التقييم عمليات

 على للتعرف العمليات، أو النظام حتليل هو املرحلة هذه من اهلدف :Analyzeالتحليل 2-3

 ويف إليه، الوصول املراد واهلدف العملية أو للنظام اإلجناز احلايل بني الفجوة طرق خمتلفة إلزالة

 وجيب تخدمها،نس اليت الداخلية والعمليات رضا العميل بني عالقة إنشاء اخلطوة أيضا جيب هذه

 اجلذرية األسباب هي فعال أ�ا من التأكد وكيفية Root Causes)(األسباب اجلذرية  تعريف

 املتعلقة البيانات حتليل هو العايل التعليم مؤسسات يف هذه املرحلة والغرض من. أعراضا وليست

 ومناقشة البيانات، يف النمطية واستنتاج األداء، الدنيا املقبولة من للحدود التوقعات مبجموعة

 .التعليم عملية أنشطة يف اهلدر نواحي

 بني الفجوة سد حماولة هو املرحلة هذه يف األساسي الدور إنImprove: التحسني 2-4

 تكون أن جيب اخلطوة هذه يف املستخدمة للعمليات، والطرق املستهدف احلايل والوضع الوضع

 يف أما االستمرارية، صفة وميلك متاما أجنز قد فيه اهلدف املرغوب أن بدقة للتأكد من حتددت قد

 من والتخلص التحسني لفرص ذهين عصف املرحلة إجراء فتشمل هذه التعليم العايل، جمال

 احللول أفضل واختيار الذهين، العصف نتائج هذا التعليم،  مناقشة عملية يف أنشطة اهلدر نواحي

 .التعليم عملية لتطوير والتحسينات وتطبيقها

 الرقابة عمل من البد ولكن فقط التحسني عند ينتهي ال العمل إن :Control الرقابة 2-5

 فإن ،DMAICمن واألخرية احلرجة اخلطوة هذه واستمراره، فبدون التحسني لضمان جناح هذا

 فائدة، بدون املؤسسة وكلفنا فشلنا قد نكون بسرعة وبذلك تعود والطرق القدمية سوف العادات

 أيضا وجيب التحسني، عملية اجلديد الستمرارية باملنهج األسس لضمان العمل وضع جيب لذلك
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 جديدة وتعليمات للرقابة جديدة خطة وعمل والعمليات لضمان استمرارها، اجلديدة الطرق توثيق

للتغريات  قياسات وضع أيضا املرحلة هذه التعليم العايل فتشمل مؤسسات يف أما .اتباعها جيب

  .�ا املرتبطة اجلديدة واإلجراءات وتوثيق التحسينات التعليم، عملية يف املطلوبة

تتمثل اخلطوات اخلمسة يف منهجية : إجراءات تطبيق الستة سيجما في التعليم العالي)3

DMAIC  على إجراءات أو مهام حيوية تعتمد كل منها على األخرى وميكن إجياز هذه املهام

  : )12(فيما يلي

قائمة مبشاريع ستة سيجما ) جملس اجلامعة(تراجع اإلدارة : واختيارها التعرف على املشاريع 3-1

احملتملة وختتار املشروع املهم للتنفيذ حسب اإلمكانات املتاحة وسهولة التعامل معها،و البد أن 

  .يكون لذلك املشروع فائدة حقيقية تعود بالنفع على اجلامعة

أساس اخلربة، ومبجرد االنطالق يكون العمل  يتم اختيار أعضاء الفريق على: تشكيل الفريق 3-2

الفعلي على عاتق من رواد الفريق وأعضائه ومعاونيه، الذين لديهم اخلربات اجليدة واألفق الواسع 

واحلماس الدافع، والذين يتم اختيارهم عموما من خلفيات علمية وعملية متنوعة ومستويات 

  .وظيفية متعددة

وثيقة هامة متثل دليال مكتوبا للمشكلة يتضمن وصفا حلالة  وهو عبارة عن: وضع امليثاق 3-3

اجلامعة وصياغة للمشكلة والفرصة واهلدف والقيود واالفرتاضات على املشروع وا�ال الذي ستتم 

دراسته واألعضاء ودور كل منهم، مث اخلطة املبدئية اليت حتدد فيها كل مرحلة من مراحل 

DMAIC  املشروعوالنتائج املرجوة من اجناز.  

وهو من األولويات يف عملية تطبيق ستة سيجما ويرتكز التدريب على : تدريب الفريق 3-4

وأدوا�ا وهذا يتطلب تدخال من اإلدارة العليا باجلامعة من خالل إجياد  DMAICمراحل 

  .وحدة للتعليم املستمر وتدريب العاملني

أعضاء فريق ستة سيجما تصف  هناك أمساء وألقاب تطلق على: بناء فريق ستة سيجما 3-5

األدوار التنظيمية يف تطبيق ستة سيجما، وعادة تصف هذه األمساء وتعكس مستويات اخلربة 

والتجربة وتضيف إحساس وصفي إىل األدوار اجلافة يف اهليكل مثل القائد والداعم وهذه 

توى اإلجناز يف املسميات تعرف باألحزمة، وهي مأخوذة من فنون الدفاع الذايت واليت تعكس مس

Karate  إذ ميثل احلزام األسود الشخص الذي ميتلك املهارة األعلى وخبري جمرب يف األساليب
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املختلفة، ويف تطبيق ستة سيجما فإن األحزمة متثل األدوار املختلفة يف اهليكل التنظيمي للمشروع 

  :وميكن تصنيفها وفق اآليت

مينح هذا احلزام إىل Master Black Belt – MBB: :احلزام األسود الرئيس*

األشخاص األكفاء املدربون على حنو كبري على النظريات اإلحصائية والفلسفات ومنهجيات ستة 

سيجما والتدريب الشامل يف اإلحصائيات وتقنيات حل املشكالت واملهارات التحليلية وإدارة 

وتتحمل هذه األحزمة  املشروع ويكرس حاملي هذه األحزمة معظم أوقا�م يف تطبيق ستة سيجما

  .معظم املسؤولية يف تنفيذ املشروع

يكون احلزام األسود مسؤوال عن النشاطات اليومية : Black Belt –BB احلزام األسود*

للفريق، ابتداءا من وضع جداول أعمال الفريق إىل إبقاء الفريق على الطريق الصحيح، كما يتميز 

ى حل املشكالت واملعرفة باألدوات والتقنيات حاملي هذه األحزمة باملهارات الالزمة عل

اإلحصائية األساسية، وتدور مهامه حول اإلشراف على جهود تطبيق الستة سيجما وبالتايل فإن 

دوره يتبلور يف املساعدة على ضمان تطبيق فعال للمشروع لذا فهو ميثل دور القائد التنفيذي 

  .للمشروع 

ز احلاملني على احلزام األخضر جزء من ينج: Green Belt – GBاحلزام األخضر *

مهامهم ووظائفهم العامة باإلضافة إىل ارتباطهم مبشروع ستة سيجما، وقد يتلقى حامل هذا 

احلزام أسبوعني من التدريب من احلزام األسود يتعلم فيها املهارات املطلوبة يف كيفية تطبيق 

 الذي يعمل عليه لذا فإن احلزام واحلاالت اليت يواجهها يف املشروع احلايل DMAIC منهجية

  . األخضر له واجبات منتظمة خمصصة من قبل مسؤوله املباشر والذي هو احلزام األسود

إن تطبيق منهجيات ستة سيجما يف اجلامعة حيتاج إىل : DMAICتنفيذ منهجية   3-6

ق ستة تنظيم هيكلي جديد يعكس املسؤوليات والواجبات ويوضح األدوار للمشاركني يف تطبي

  .سيجما

بعد انتهاء املشروع يعود أعضاء الفريق لوظائفهم املعتادة أو ينتقلون إىل : تسليم احللول 3-7

املشروع التايل، وأل�م يف الغالب يعملون يف األماكن اليت تأثرت حبلوهلم فإن أعضاء الفريق 

  .يساعدون يف إدارة العملية اجلديدة ويسامهون يف إجناحها
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هناك أدوار للمشاركني يف تطبيق ستة سيجما،  :المشاركين في تطبيق ستة سيجماأدوار )4

  : )13(وهذه األدوار ميكن تصنيفها كما يلي

من أهم واجبات القادة أو كما يطلق عليهم جملس مشروع  Leadership: القيادة 4-1

ستة سيجما هو حتديد األهداف املرجوة من تطبيق املشروع وموائمتها مع األهداف االسرتاتيجية 

للجامعة، ومن مسؤوليات هذا ا�لس أيضا متييز الغرض من تطبيق ستة سيجما وحتديد مدى 

ضع خطط املتابعة واإلشراف ودعم أعضاء الفريق املنفعة ووضع اجلداول الزمنية للمشروع وو 

  .ومحاية موارد اجلامعة

ميثل الفرد الداعم دور احملل للمشكالت وعادة ما يكون Sponsor: الراعي أو الداعم 4-2

هو أحد أعضاء جملس اجلامعة ويعمل الداعم على تطبيق طلبات جملس مشروع ستة سيجما 

فيذ فهو ميثل حلقة الوصل بني جملس مشروع ستة سيجما ويصقل النزاعات اليت تظهر أثناء التن

الرتكيز على إبقاء األهداف واضحة : وأعضاء الفريق يف تطبيق ستة سيجما، ومن واجباته

ومتناغمة مع أهداف اجلامعة واإلشراف والتوجيه وتدريب أعضاء الفريق وتوفري املصادر اليت 

  .حيتاجها املشروع

مسؤولية اإلشراف على كل  Implementation Leader : قائد التنفيذ 4-3

جهود أو نشاطات فريق تطبيق ستة سيجما هي من واجبات القائد التنفيذي فهو املسؤول عن 

تطبيق األوامر الصادرة من جملس املشروع والداعم، كما يتبلور دوره يف تنظيم الفريق وحل 

  .مشاكلهم واملساعدة يف التدريب والتحفيز

ثل املدرب يف مشروع ستة سيجما اخلبري أو مستشار الفريق ومن واجباته مي Coach :املدرب 

  .جدولة عمل الفريق وحتديد النتائج

اليومي لفريق ستة سيجما يدار من خالل  ن العملإTeam Leader: قائد الفريق 4-4

 قائد الفريق وتتضمن مسؤولياته االتصال مع الداعم ومساعدة أعضاء الفريق وإبقاء املشروع يف

  .مساره الصحيح ومتابعة خطة التطبيق احملددة

األساتذة (وهم األفراد املتواجدون يف اجلامعةTeam Member : عضو الفريق 4-5

يتم اختيارهم للدخول يف مشروع ستة سيجما،  ينفذ أعضاء الفريق ) ومسؤويل األقسام اإلدارية

  .مهام حمددة ضمن جدول معني لتحقيق األهداف املرسومة
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وهو املسؤول النهائي عن العملية اليت مت اإلنتهاء Process Owner : ك العمليةمال 4-6

  . منها يف تطبيق ستة سيجما

إن هذا التعقيد يف اهليكل التنظيمي لتطبيق ستة سيجما قد يتم اختزاله أو ختفيض مستوياته يف 

وتنفيذ أغلب األحيان حسب طبيعة املشروع، إذ يتم دمج بعض الواجبات ضمن جهة معينة 

  .املهام ضمن نفس الشخص، والشكل التايل يبني اهليكل التنظيمي لتطبيق ستة سيجما

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

 

 

 

 

مجلس مشروع ستة 
 سیجما

 الداعم

تحدید األھداف ورسم 
 الخطة

 حل المشكالت

 القائد التنفیذي

 قائد الفریق

 المدرب

 أعضاء الفریق

 مالك العملیة

 اإلشراف والتنفیذ

 االستشارة والوساطة

 تنفیذ مھام معینة

 المشغل األخیر للعملیة

یبین الھیكل التنظیمي لتطبیق ستة سیجما في المؤسسات): 1-1(الشكل  

  2011.،21عمر علي إمساعيل، مدخل متميز لتحسني جودة التعليم العايل، جملة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية، العدد : المرجع
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  )14(الخطوات العملية لتطبيق الفعلي لستة سيجما في الجامعة)5

البنة التحتية لتطبيق وفيها يتخذ جملس اجلامعة إجراءات : مرحلة اإلعداد: املرحلة األوىل 5-1

  :ستة سيجما وتتضمن هذه املرحلة القيام مبا يلي

  .التعرف على نظام ستة سيجما ودوره يف رفع مستوى جودة اجلامعة وتطوير أدائها 5-1-1

يدرس جملس اجلامعة أهم املشكالت أو مشاريع التحسني فيها ويرتبها حسب أمهيتها  5-1-2

الوصول من خالله إىل نتائج اجيابية كبرية  وليكن مثال مرور ويتم اختيار املشروع الذي يتوقع 

  .الطلبة خالل املراحل الدراسية األربعة

يضع جملس اجلامعة نظام حوافز وحسب إمكانياته وصالحياته يربط فيه املكافآت  5-1-3

م والتشجيع باملسامهة يف جهود ستة سيجما وحتقيق نتائج اجيابية يف مشروع التطبيق ويتم إعال

  .مجيع العاملني به

يزود جملس اجلامعة مجيع العاملني فيها مبعلومات وافية حول تطبيق ستة سيجما  5-1-4

  .ومزاياها إلستيعاب هذا املفهوم اجلديد والتعاون يف تطبيق ستة سيجما

يف هذه املرحلة تبدأ عملية تكوين فريق ستة سيجما : مرحلة التكوين: املرحلة الثانية 5-2

حبيث تتشكل لديه القدرة على التطبيق والتحسني بكفاءة، وتتضمن مرحلة التكوين وتدريبه، 

  :مايلي

اختيار القياديني، ذو خربة طويلة ونفوذ واسع وشخصية قيادية يف اجلامعة ليكون راعيا  5-2-1

  .لتطبيق ستة سيجما ويفضل من له عالقة مباشرة باملشكلة أو احلالة اليت مت اختيارها

أحد املدراء أو األشخاص املؤهلني ليكون احلزام ) رئيس اجلامعة(راعي التطبيق خيتار 5-2-2

ليكونوا أعضاء الفريق، على أن ) 8-5يرتاوح عددهم بني (األسود الرئيس للفريق وجمموعة أفراد

  .يكونوا من ذوي اخلربة والكفاءة

صائية حلل املشكالت يتدرب احلزام األسود الرئيس وفريقه على األساليب العلمية واإلح 5-2-3

  .وكيفية استخدام أدوات ستة سيجما إلجياد احللول
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بعد متكنه من املهارات اليت تدرب عليها، يقوم احلزام األسود الرئيس بتدريب جمموعة  5-2-4

  .خمتارة من أعضاء جملس اجلامعة على املهارات اليت اكتسبها ليكونوا أعضاء أساسيني يف الفريق

يبدأ الفريق بالعمل يف تطبيق ستة سيجما على احلالة اليت مت : مرحلة التنفيذ: ةاملرحلة الثالث 5-3

كما   DMAICوتنفيذ خطوات منهجية ) مرور الطلبة خالل املراحل الدراسية: مثال(اخيارها 

  :يلي

تتمثل هذه املرحلة يف قيام فريق ستة سيجما بتحديد املشروع : Defineالتعريف 5-3-1

 CTQsإىل حتقيق األهداف املرسومة وتتميز خصائص اجلودة احلرجةاملناسب الذي يهدف 

وربطها مع متطلبات العمل والرتكيز على الطالب باعتباره خمرجات العملية التعليمية وبوصفه 

صاحب التأثري األكرب على اجلودة، وتعىن هذه املرحلة بتعريف العملية أو املشكلة اليت حتتاج إىل 

باملقارنة املرجعية خلصائص اجلودة احلرجة للعملية ودراسة جتارب  التحسني، كما تعىن أيضا

اجلامعات األفضل من أجل االستفادة من معايري حتقيق اجلودة العالية يف هذا ا�الن ويتم الرتكيز 

) مرور الطالب يف املراحل الدراسية(يف هذه املرحلة على حتديد وتعريف املشكالت اليت تقف وراء

  :هذه املرحلة إىل التساؤالت التاليةوميكن أن تقود 

  حتديد مدخالت العملية التعليمية وخمرجا�ا، وما هي مشكالت العملية؟-

عن طريق املقابالت، (مجع البيانات عن طبيعة املشكلة ملعرفة ماذا يريد الطبة من اجلامعة-

  ).االستبيانات، املالحظة، والشكاوى

حجم : مثال(للجودة وجعلها مسات يتبناها املشروعالتعرف على اخلصائص أو السمات احلرجة -

  .....).املنهج الدراسي، وضوحه، أسلوب تدريسه،

  .للمشروع) خطة سري العمل(وضع ميثاق الفريق-

؟ )مرور الطلبة خالل املراحل الدراسية ليسانس، ماسرت فدكتوراه(ما هي خطوات سري العملية-

  .الفريق نفس الصورة عن العمليةوميكن وصفها بالرسم حىت تكون لدى كل أعضاء 

يف هذه املرحلة يقوم فريق ستة سيجما بتمييز احلاالت  Measure :مرحلة القياس 5-3-2

وقياس وحتديد العيوب احلالية، ويتطلب هذا حتديد العوامل  CTQsالرئيسية  اليت تؤثر على 

: ومنها مثال) الدراسية مرورهم يف امراحل(اليت تساهم يف استنزاف طاقات الطالب واحليلولة دون

، وتستلزم هذه املرحلة القيام بتحليل ....صعوبة املنهج وأسلوب التدريس ونوع اخلدمات املقدمة 
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وختطيط العمليات اخلاصة ) املشكلة احلالية(خصائص املشكلة، ومبعىن آخر حتديد املتغري التابع

  :جبعل القياس ضروري وتسجيل النتائج، وتتضمن هذه املرحلة

  ).مثال باملالحظة امليدانية أو من خالل املخرجات(ف تقاس العملية وكيف تسري؟كي-

أداء األساتذة، االمتحانات، حتصيل الطالب، تفاعل الطالب أو (حتديد ماذا نقيس وكيف نقيسه-

  )سلوكياته

  قياس األداء احلايل للعملية، وهل لدينا نظام قياس كفؤ؟-

   إطار التغيري الشامل؟ما املسامهة احلدية لنظام القياس يف-

على مستوى الكليات أو القسم أو  -تقريبا-وميكن حساب ستة سيجما لكل نشاطات اجلامعة

حتصيل الطالب، حضور وغياب الطالب، أداء : ، ومن ذلك....املنهج أو السنة الدراسية

قصني من األساتذة، التأخري والغياب واإلجازات للعمال اإلداريني، عدد الطلبة املفصولني وامل

وغريها، وهكذا تقريبا ميكن حساب ستة سيجما لكل ...املقاييس، وعدد األنشطة الطالبية 

  .نشاط تقريبا يف اجلامعة

�تم هذه املرحلة بالتحليل واملقارنة املرجعية ألهداف : Analysisمرحلة التحليل 5-3-3

ب األحيان لتمييز أفضل اليت يتم افرتاضها يف أغل Gap Analysisاألداء ويتم حتليل الفجوة 

العوامل املؤدية إىل األداء الناجح، ويف بعض األحيان يعد التحليل ضروري إلعادة تعريف هدف 

أو 2.5أو2(كأن يكون  (Sigma Level)العملية ويتم هنا حتديد مستوى اجلودة املعمول �ا 

  :، وميكن التعرف على هذه املرحلة من خالل اآليت)3

  ى البيانات؟هل ميكن االعتماد عل-

  كيف مت حتديد األسباب احملتملة؟ وهل تعكس األسباب احملددة احلالة حمل الدراسة؟-

  هل توجد أية فرص حتسني مميزة؟-

  ما هي األسباب اليت ممكن أن توقف التطبيق؟-

املختارة ألداء  تتعلق هذه املرحلة باخلصائص: Improvementمرحلة التحسني  5-3-4

حتسن للوصول إىل اهلدف بتحقيق انسيابية مرنة للطلبة، وتعمل اخلصائص العملية اليت جيب أن 

على تشخيص وكشف املصادر الرئيسية لالختالف وبعد ذلك يتم الكشف عن متغريات العملية 

الرئيسة، واملالحظ أن شروط حتسني متغريات العملية الرئيسية تكون حمققة يف هذه املرحلة، أي أن 

  :بالزيادة يف السنة القادمة، وميكن أن تتضمن هذه املرحلةنسبة مرور الطلبة تبدأ 
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هل باإلمكان أن نأيت بالنشاطات أو األفكار اليت متس جذور املشكلة وتساعد على نيل -

  األهداف؟

  كيف مت تقدمي هذه النشاطات حلل املشكالت؟ وهل هذه النشاطات قابلة للتطبيق؟-

  ي منها سيكون أكثر حتقيقا للهدف؟كيف تتم املفاضلة بني احللول املقرتحة؟ وأ

  ما مدى تأثري تطبيق ستة سيجما على اجلهة املستهدفة؟-

  هل باإلمكان أن خنترب احلل املختار لضمان عمله على حنو صحيح ومن مث تطبيقه؟-

تبدأ مرحلة السيطرة بضمان شروط العملية اجلديدة املوثقة : Controlمرحلة الرقابة 5-3-5

أدوات السيطرة اإلحصائية على العمليات، وبعد االستقرار يف هذه املرحلة يتم  واملراقبة عن طريق

تقييم مقدرة العملية مرة ثانية وباالعتماد على خمرجات التحليل املعطاة وقد تكون هذه املرحلة من 

أهم املراحل إذ يتطلب األمرهنا الرجوع  إىل املراحل السابقة، وميكن أن تقود هذه املرحلة 

  :الت التاليةالتساؤ 

  ماهي السياسات واإلجراءات للحفاظ على العملية احلالية؟-

  من املسؤول عن إبقاء العملية ضمن السيطرة؟-

  كيف تكون النتائج عند خروج العملية عن السيطرة؟-

  كيف ميكن اإلبقاء على التحسينات؟-

  كيف نوثق الطرق اجلديدة؟-

  ء الطلبة؟كيف خنتار ونؤسس مقاييس قياسية ملراقبة أدا-

  :االستنتاجات

إن مفهوم ستة سيجما يعد من املفاهيم احلديثة يف إدارة وضمان اجلودة يقوم على مبدأ حتقيق -

عيب لكل مليون فرصة  3,4مستويات متميزة يف اجلودة بتخفيض املرفوضات أو العيوب إىل 

تقليل إجراءات العمل وبذلك حتقق عدد من املزايا ملؤسسات التعليم العايل منها حتسني األداء و 

  وحتسني مرور الطلبة يف املراحل اجلامعية؛

إن مفهوم ستة سيجما ظهر أوال يف ا�ال الصناعي ويقوم على فلسفة أساسها هي إذا كان -

باإلمكان قياس وحتديد العيوب يف التعليم العايل فإنه ميكن حتقيق مستويات متقدمة من جودة 

الفلسفة مكنة ستة سيجما من الدخول إىل مؤسسات التعليم خمرجات العملية التعليمية وهذه 

  العايل؛



 

  حياة طهراوي.أ                 في تحسين جودة مؤسسات التعليم العالي Six Sigmaاستخدام منهج  

  

  2015افريل  -03:المجلة الجزائرية لالقتصاد والمالية                                                العدد 
118 

متثل معايري التعليم العايل مقاييس مهمة لتقييم أداء اجلامعة وحتديد ودراسة هذه املعايري يساعد -

  يف حتسني مستويات األداء اجلامعي؛

فراد إن تطبيق ستة سيجما حيتاج إىل هيكل تنظيمي جديد يعكس األدوار اجلديدة لأل-

واملسؤوليات والصالحيات وحتدد املستويات فيه كم ونوع األفراد املطلوب تواجدهم يف هذا 

  التنظيم؛

يتطلب تطبيق ستة سيجما يف اجلامعة تواجد أفراد يتمتعون باملهارات اخلاصة وهؤالء األفراد -

م تسميتهم عادة ما يكون هلم مسميات حتدد واجبا�م ومستوى املهارة اليت يتمتعون �ا ويت

  باألبطال أو حاملي األحزمة؛

إن آليات تطبيق ستة سيجما يف جامعة املوصل متر بثالث مراحل متتابعة تعتمد كل منها على -

  .األخرى وإن جناح اخلطوات األوىل يضمن استمرار النجاح يف املراحل التالية

  :التوصيات

املشكالت باجلامعة يشكل مسألة  يف ضوء ما تقدم فإن االستعانة مبدخل ستة سيجما يف معاجلة

واضحة مما يعين األخذ به على حنو شامل من خالل الرتكيز على الطالب، األستاذ،  واجلانب 

اإلداري، والعمل على نشر فلسفة ستة سيجما يف اجلامعات بتوجيه مباشر من القائمني على 

واستيعا�م ملنطق حتسني العملية إدارة شؤو�ا والتأكيد على وصول هذا املفهوم جلميع العاملني �ا 

  .التعليمية يف اجلامعة ابتداءا من القبول إىل التخرج باملستوى املقبول من اجلودة

توفري التدريب الالزم للقائمني بالعملية التعليمية على حنو ميكنهم من اكتساب املهارة املطلوبة 

ر أن أعضاء اهليئة التدريسية يف ليتناسب الربنامج مع مقدرة األفراد، مع األخذ بعني االعتبا

  .اجلامعة على دراية ببعض أمور إدارة وضمان جودة التعليم حبكم اختصاص البعض منهم

تعزيز وترسيخ توجه اجلامعة حنو تطوير وحتسني جودة عمليا�ا التعليمية األمر الذي يتطلب التزاما 

التوجه بشكل متساو يف كليات ثابتا ومستمرا من قبلها، فضال عن تطبيق مفاهيم وأفكار هذا 

  .اجلامعة وأقسامها، مع التأكيد عب أمهية هذا الدعم لضمان النجاح املتوقع

  :المراجع
الدار العاملية : ، مصرالمدخل إلى إدارة الجودة الشاملة وسيجما ستةأبو النصر مدحت حممد،  )1(

 . 2009للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، 
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  :الملخص         

سـاعد ت اإلسرتاتيجية نظام متكامل يسمح للمؤسسة بتتبع ورصد كل ما حيدث يف بيئتهـا،فهيتعترب اليقظة 

متخـــــذ القـــــرار علــــــى تكـــــوين فكـــــرة أكثــــــر موضـــــوعية و أكثــــــر مصـــــداقية ملـــــا حيــــــدث يف البيئـــــة التنافســــــية 

اليـــــوم يف اليت أصـــــبحت القتناص الفـــــرص وجتنـــــب التهديـــــدات املطروحـــــة �ـــــذه البيئـــــة املعقـــــدة،للمؤسســـــة،

، فنجـاح املؤسسـة اليـوم يـرتبط مبـدئيا مبـدى ب مستمر نتيجة العديد من التغيريات اليت أملتهـا العوملـةاضطرا

إدراكهــا �ــال عملهــا يف الســوق، أي  تقليــل املخــاطر ومعرفــة التهديــدات واغتنــام الفــرص املتاحــة يف ضــل 

خـالل حصـول املؤسسـة علـى ن حميط يتسم باالنفتاح أكثر فأكثر على األسواق العاملية، وال يتم هذا إال مـ

تســـاعدها علـــى معرفـــة مـــا هـــي التغيـــريات احلاصـــلة يف بيئتهـــا اخلارجيـــة، املعلومـــات النوعيـــة واالســـتباقية الـــيت 

واألهم من هذا التنبؤ بـالتغريات الـيت ستحصـل يف هـذه البيئـة مسـتقبال وكيـف تكـون املؤسسـة يف ظـل هـذه 

ـــام بدارســـة للســـوق الـــيت تســـتهدفها ، وال يـــتم احلصـــول علـــى هـــذه املعلومـــات التغـــريات اال مـــن خـــالل القي

هـذه الدراسـة تســمح للمؤسسـة بتحديـد الســوق احلاليـة واحملتملـة واختبــار درجـة قابليـة اقتحامهــا فاملؤسسـة، 

هلا واألخطار اليت قد تواجهها عند دخوهلا، مما ميكنها من احلصول على املعلومـات الـيت متكنهـا مـن حتضـري 

سبة يف هـذه السـوق املسـتهدفة،كون أن مـن طبيعـة السـوق عـدم االسـتقرار، وعـدم الثبـات اإلسرتاتيجية املنا

  .صفة معروفة ولكن درجتها وسرعتها خمتلفة تستدعي يقظة إسرتاتيجية دائمة ومستمرة
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Abstract: 
The environment als canningis an integrated system allows the 

organization to track and monitor what is happening in their environment, 
they help the decision-maker  to make the right decision  of a more objective 
and more credibility for what is happening in the competitive environment of 
the institution, to seize opportunities and avoid the posed threats in this 
complex environment, which today has become in disorder continuously 
result many of the changes dictated by globalization,Today company success 
is linked initially the extent of awareness of the scope of work in the market, 
it means reducing of  risk and knowledge of the threats and seize the 
available opportunities in the better environment characterized by openness 
more and more on the world market, and this is done only through access of 
enterprise information which is quality and pre-emptive to help them find 
out what changes in its external environment, and more importantly, to 
predict the changes that will take place in this environment in the future and 
how the institution will be under these changes, it is not to get this 
information, but by doing a study of the market targeted by the organization, 
this study allows the institution that determines the current and potential 
market and extent testing of capacity it  and the dangers that it may 
encounter when it enters, thus it can get information which enable it to 
prepare appropriate strategy in the targeted market, where that the nature of 
the market is instable and volatility is known recipe but its degree and speed 
is different requires permanent and continuous environmental scanning 
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  مقدمة الدراسة

ميثـــــل الســـــوق ا�ـــــال الـــــذي متـــــارس فيـــــه أغلـــــب األنشـــــطة التســـــويقية، وهـــــي عنصـــــر أساســـــي يف 

 ةالعمليـــــــــة التســـــــــويقية ذا�ـــــــــا، وأهـــــــــم أدوار املؤسســـــــــة اليـــــــــوم دورهـــــــــا يف دراســـــــــة الســـــــــوق احلاليـــــــــ

ـــــــل  ـــــــة عـــــــدد املســـــــتهلكني احلـــــــاليني واحملتملـــــــني، ب واحملتملـــــــة وحتليـــــــل العناصـــــــر املكونـــــــة هلـــــــا ومعرف

  .ومعرفة سلوكيا�م ودوافعهم بشكل دقيق والتنبؤ حبجم الطلب

ــــــة  إن دراســــــة الســــــوق هــــــي نشــــــاط أساســــــي جلمــــــع وتفســــــري املعلومــــــات، وهــــــي طريقــــــة ديناميكي

، وهـــــي يف الوقـــــت نفســـــه نشـــــاط نظـــــري وحديثـــــة لفهـــــم الســـــوق ومســـــايرة التطـــــور احلاصـــــل فيهـــــا

ـــــك فـــــإن  ـــــات املختلفـــــة للمســـــتهلكني، وألجـــــل ذل ـــــد احلاجـــــات والرغب وتطبيقـــــي يهـــــدف إىل حتدي

أكثـــــــر مـــــــا �ـــــــتم بـــــــه املؤسســـــــات هـــــــو املســـــــتهلكني أو املشـــــــرتين احملتملـــــــني، ألن ســـــــبب بقائهـــــــا 

يرجــــــــع إلــــــــيهم، ولتــــــــتمكن مــــــــن التكيــــــــف والتوافــــــــق مــــــــع آمــــــــاهلم وتوقعــــــــا�م وأذواقهــــــــم، ولكــــــــي 

تســـــــتطيع التـــــــأثري علـــــــيهم تســـــــعى املؤسســـــــة إىل معـــــــرفتهم حـــــــق املعرفـــــــة، وذلـــــــك ال يـــــــتم هلـــــــا إال 

بدراســـــــة الســـــــوق، كمـــــــا أن تســـــــويق الســـــــلع و اخلـــــــدمات وحـــــــىت األفكـــــــار يف األســـــــواق ومعرفـــــــة 

ـــــــــع املؤسســـــــــة نســـــــــبة إىل  ـــــــــق املشـــــــــاريع املزمـــــــــع إجنازهـــــــــا واملبيعـــــــــات املأمولـــــــــة وموق ـــــــــة حتقي إمكاني

  . املؤسسة بدراسة السوق منافسيها ال يتم دون قيام

  إشكالية الدراسة

ـــــا التقـــــدمي الســـــابق إىل طـــــرح التســـــاؤل التـــــايل      ـــــف تـــــؤدي دراســـــة الســـــوق إلـــــى : يقودن كي

ـــــق اليقظـــــة اإلســـــتراتيجية فـــــي المؤسســـــة االقتصـــــادية ؟ ـــــذي تســـــعى هـــــذه الدراســـــة تحقي و ال

  .لإلجابة عليه

لــــــة أســــــئلة فرعيــــــة تكميليــــــة لإلجابــــــة علــــــى هــــــذا الســــــؤال و ألغــــــراض منهجيــــــة قمنــــــا بصــــــياغة مج

  :لتبسيط تناول املوضوع و حتليله و الوصول إىل األهداف املسطرة، نوردها كمايلي

ماملقصـــــود بدراســـــة الســـــوق و مـــــا أمهيتهـــــا بالنســـــبة للمؤسســـــة؟ و مـــــاهي املتغـــــريات الـــــيت حتكمهـــــا 

  ؟

مــــــــــا ملقصــــــــــود باليقظــــــــــة اإلســــــــــرتاتيجية، و مــــــــــا هــــــــــي مهامهــــــــــا و أمهيتهــــــــــا بالنســــــــــبة للمؤسســــــــــة 

  قتصادية ؟اال
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مـــــــاهي أشـــــــكال اليقظـــــــة اإلســـــــرتاتيجية و وســـــــائلها، و كيـــــــف يـــــــتم تنفيـــــــذها و مـــــــا عالقتهـــــــا     

  باملعلومات؟

  و يف األخري كيف يتم بناء خلية لليقظة االسرتاتيجة على مستوى املؤسسة؟

  أهمية الدراسة

موضــــــوع تســــــتمد الدراســــــة أمهيتهــــــا مــــــن أمهيــــــه املتغــــــريات املبحــــــوث كو�ــــــا تســــــلط الضــــــوء علــــــى 

حيــــــوي وجديــــــد أال وهــــــو اليقظــــــة االســــــرتاتيجة باعتبارهــــــا مفهومــــــا حــــــديثا ومــــــؤثرا علــــــى أنشــــــطة 

املؤسســـــات االقتصـــــادية، ومـــــن ناحيـــــة أخـــــرى مـــــن املهـــــم دراســـــة الســـــوق حـــــىت تتـــــوفر للمؤسســـــة 

  .املعلومة اآلنية واملؤقتة، واليت متكنها من احلصول على املعلومة واستعمالها بشكل فعال

  :أهداف الدراسة

 :ميكن تلخيص أهداف هذه الدراسة يف النقاط التالية

  .بناء منوذج ميثل عالقة متغريات الدراسة فيها بينها وتأثريها بعضها على بعض_ 

دراســـــــــــــة الســـــــــــــوق واليقظـــــــــــــة (حتديـــــــــــــد العالقـــــــــــــات االرتباطيـــــــــــــة بـــــــــــــني متغـــــــــــــريات الدراســـــــــــــة _ 

 ).اإلسرتاتيجية

ين املؤسســـــــات االقتصـــــــادية ملفهــــــــوم معرفـــــــة املنـــــــافع الـــــــيت ميكــــــــن احلصـــــــول عليهـــــــا نتيجـــــــة تبــــــــ_ 

 .اليقظة اإلسرتاتيجية

التوصـــــــل إىل معرفـــــــة ســـــــبل أو طـــــــرق تطبيـــــــق املؤسســـــــة االقتصـــــــادية لتلـــــــك املفـــــــاهيم املرتبطـــــــة _

ــــــــــاليقظة اإلســـــــــرتاتيجية ومـــــــــدى قـــــــــدرة هـــــــــذه األخـــــــــرية علـــــــــى إرســـــــــاء خليـــــــــة لليقظـــــــــة اليقظـــــــــة  ب

  .اإلسرتاتيجية �ا

  خطة الدراسة

ضــــــــع و معاجلتــــــــه وفــــــــق مــــــــا تقتضــــــــيه القواعــــــــد املنهجيــــــــة أرتأينــــــــا لتبســــــــيط و تســــــــهيل تنــــــــاول املو 

  :تقسيمه على حمورين اثنني

تحليــــــــــل الســـــــــوق و مــــــــــا يتضـــــــــمنه مــــــــــن عناصـــــــــر تفصــــــــــيلية نشـــــــــري إليهــــــــــا احملـــــــــور األول و يتناول

ــــاين فيتنــــاول دراســــة الســــوق الدائمــــة واليقظــــة  بالتفصــــيل يف صــــلب هــــذه الدراســــة، أمــــا احملــــور الث
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ــــــة اال ــــــه مــــــن اإلســــــرتاتيجية و عالق رتبــــــاط بينهمــــــا، و يف األخــــــري خالصــــــة بــــــأهم مــــــا توصــــــلنا إلي

  .نتائج و توصيات

  تحليل السوق: المحور األول

عنـــــدما تقــــــرتح املؤسســــــة نفســــــها وتريــــــد أن تبيــــــع منتجا�ــــــا، فإ�ــــــا تقــــــوم بدايــــــة بتحديــــــد أســــــواق 

 هــــــذه املنتجــــــات، وخمتلــــــف األطــــــراف املتفاعلــــــة يف هــــــذه األســــــواق واحملــــــددات الرئيســــــية للطلــــــب

ــــــني ملــــــا تقدمــــــه مــــــن ســــــلع  ــــــة املســــــتهلكني احملتمل ــــــذلك وحــــــده تســــــتطيع املؤسســــــة معرف فيهــــــا، وب

  .وخدمات

  محيط السوق والطلب_ أوال

ــــأثر بــــه، وهــــذا احملــــيط  ــــة، كو�ــــا تتطــــور يف حمــــيط يــــؤثر فيهــــا وتت ال ميكــــن أن تكــــون الســــوق منعزل

التكنولوجيـــــا وطبيعـــــة  متثلــــه حالـــــة االقتصــــاد وتركيبـــــة الســـــكان ونوعيــــة التشـــــريع املوجـــــود ومســــتوى

ـــــيت خصـــــت الســـــوق تبعـــــا لتعـــــدد وجهـــــات نظـــــر  ـــــذلك تعـــــددت التعـــــاريف ال الثقافـــــة الســـــائدة، ل

البـــــاحثني وآرائهـــــم بـــــني رجـــــال التســـــويق ورجـــــال االقتصـــــاد، بـــــل بـــــني رجـــــال التســـــويق أنفســـــهم، 

  .ذلك أن األسواق ختتلف نتيجة تعدد متطلبا�ا مما جيعل طرق جتزئتها ختتلف أيضا

  سوقمفهوم ال_1

مـــــن وجهـــــة النظـــــر االقتصـــــادية، الســـــوق هـــــي مكـــــان التقـــــاء العـــــرض والطلـــــب، أمـــــا مـــــن وجهـــــة 

النظـــــر التســـــويقية فتعرفهـــــا أكادمييـــــة العلـــــوم التجاريـــــة الفرنســـــية بأ�ـــــا جممـــــوع العـــــروض والطلبـــــات 

وتعرفهــــــــا اجلمعيــــــــة األمريكيــــــــة  )1(.اخلاصــــــــة بســــــــلعة أو خدمــــــــة أو بــــــــرؤوس أمــــــــوال قطــــــــاع معــــــــني

بأ�ــــــــا جممــــــــوع طلــــــــب املســــــــتهلكني احملتملــــــــني علــــــــى ســــــــلعة أو خدمــــــــة  *)AMA(للتســــــــويق 

 .)2(معينة

إن دراســــــة الســــــوق �ــــــدف إىل حتليــــــل كافــــــة أســــــواق الســــــلع واخلــــــدمات، و�ــــــتم بصــــــفة خاصــــــة 

ــــــــويني وذلــــــــك بطريقــــــــة منتظمــــــــة  )3(بدراســــــــة ســــــــلوك ودوافــــــــع وآراء األشــــــــخاص الطبيعيــــــــني واملعن

راد واملؤسســـــات علـــــى أن تكـــــون الدراســـــة ويضـــــيف هـــــذا التعريـــــف اهتمـــــام دراســـــة الســـــوق بـــــاألف

  .بطريقة منتظمة ولعل الكاتب يقصد �ا املنهجية العلمية
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  :دراسة السوق_ 2

اىل جممــــوع اإلجــــراءات التقنيــــة الـــــيت " دراســــة الســــوق"يشــــري تعبــــري :تعريــــف دراســــة الســــوق_ أ

لقـــــرار ميكــــن تنفيـــــذها إلنتـــــاج وتقـــــدمي معلومــــات مهمـــــة وموثوقـــــة، �ـــــدف املســــاعدة علـــــى اختـــــاذ ا

ـــــــل مشـــــــكل أو يف اقـــــــرتاح  ـــــــادين التســـــــويق، وهـــــــذه املعلومـــــــات ميكـــــــن أن تســـــــتعمل يف حتلي يف مي

ويؤكـــــــد هــــــــذا التعريــــــــف علــــــــى  )4(عـــــــدد مــــــــن احللــــــــول أو يف مراجعـــــــة فعاليــــــــة القــــــــرارات املتخــــــــذة

املنهجيــــــة العلميــــــة يف دراســــــة الســــــوق كو�ــــــا تــــــتم وفــــــق أســــــس حمــــــددة، وهــــــي وســــــيلة يســــــتعملها 

علـــــى حـــــد ســــواء، وميكـــــن تعريــــف دراســـــة الســـــوق بصــــيغة أخـــــرى  بأ�ـــــا املســــوِّق ومتخـــــذ القــــرار 

حتليــــــل كمـــــــي للطلــــــب املوجـــــــود يف الســـــــوق باســــــتعمال التقنيـــــــات اإلحصــــــائية، و حتليـــــــل نـــــــوعي 

للطلــــب باســـــتعمال أســــاليب مســـــتمدة مــــن العلـــــوم اإلنســـــانية وذلــــك وفـــــق منهجيــــة علميـــــة تبـــــدأ 

  .جبمع املعلومات وتنتهي بتقدمي التوصيات واحللول

  ميكن إمجاهلا يف الوظائف التالية: وظائف دراسة السوق_ ب

  ــــف ــــدير الموق ــــة تق ــــة التشخيصــــية(وظيف وهــــدفها تشــــخيص كــــل العناصــــر  :)الوظيف

الـــــيت ميكــــــن أن تتــــــدخل يف حركيـــــة الســــــوق، وذلــــــك للتنبـــــؤ مبســــــتوى عــــــرض املنــــــتج أو 

ــــــــة احمليطــــــــة  ــــــــة االســــــــتغالل يف أجــــــــل معــــــــني يف إطــــــــار مــــــــؤثرات البيئ اخلدمــــــــة، ومردودي

ؤسســـــــة، فعلـــــــى متخـــــــذ القـــــــرار أن يعـــــــرف أي مكـــــــان يشـــــــغله العـــــــرض يف الســـــــوق بامل

ـــــــيت  ميكـــــــن أن تغطيهـــــــا العـــــــروض اجلديـــــــدة يف الســـــــوق،  وتشـــــــمل  حاليـــــــا والفجـــــــوة ال

  :وظيفة التشخيص

  ؛)املهتمون بعرض املؤسسة(والزبائن ) احلاجات(تشخيص السوق  

  قــــــد يكــــــون (للعــــــرض والقيمــــــة التنافســــــية ) املباشــــــرة وغــــــري املباشــــــرة(تشــــــخيص املنافســــــة

 ).مفاتيح جناح املؤسسة(وعوامل النجاح املرتبطة مبحيط السوق ) ذلك باملقارنة

 وهــــــــــدفها حتليــــــــــل عوامــــــــــل جنــــــــــاح املؤسســــــــــة يف الســــــــــوق،  :الوظيفــــــــــة اإلســــــــــتراتيجية

ـــــــــارات املؤسســـــــــة، ـــــــــيت تكـــــــــون مطابقـــــــــة (لتســـــــــهيل اختـــــــــاذ القـــــــــرارات املرتبطـــــــــة باختي وال
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علـــــــى مســـــــتوى خطتهـــــــا اإلســـــــرتاتيجية أو  )ألهـــــــداف املؤسســـــــة وإســـــــرتاتيجيتها العامـــــــة

  : على مستوى خطتها التكتيكية، وتشمل هذه الوظيفة

  ؛...)قرار االستثمار، حالة العرض، التموقع(التوجهات اإلسرتاتيجية  

  ؛...)العالقة مع الزبائن، املزيج التسويقي(اخليارات التكتيكية  

 اإلشهار. 

 ــــة وهــــدفها مراجعــــة مــــا إن كانــــت القــــرارات التســــويقية قــــد مكنــــت مــــن  :وظيفــــة الرقاب

الوصــــــــول إىل األهــــــــداف احملــــــــددة بغــــــــرض الــــــــتحكم يف تنفيــــــــذ االلتزامــــــــات، وتشــــــــتمل 

  :وظيفة الرقابة على

 الرقابة على األهداف العامة؛  

 الرقابة على األهداف املرتبطة بالقرارات التكتيكية؛  

 5( .الرقابة على األهداف اخلاصة بالزبائن(  

ميكـــــن تقســـــيم املتـــــدخلني يف الســـــوق إىل فئتـــــني، فئـــــة املتـــــدخلني :المتـــــدخلون فـــــي الســـــوق_ 3

  .يف العرض وفئة املتدخلني يف الطلب

  ميكن حصرهم فيما يليو: المتدخلون في العرض_ أ

  المنتجون)Les producteurs :( أو العارضون)Les offreurs:( 

، ويسمح حتليل العرض للمؤسسة _يف السوق املؤسسة ومنافسيها_وتشمل جمموعة املنتجني 

بالتموقع مقارنة مبنافسيها من حيث احلصـة السـوقية ، نوعيـة الزبـائن وقـدرات اإلنتـاج والتقـدم 

 .)6( )املنتج، السعر، التوزيع، قوة البيع، االتصال(التكنولوجي والصورة والسياسة التسويقية 

  الموزعون)Les distributeurs:( 

بــــني املنتجــــني و املســــتهلكني، تكــــّون نظــــام التوزيــــع ومتــــارس ضــــغطا علــــى وهــــي فئــــة وســــيطة 

املســتهلكني باختيارهــا للمنتجــات املباعــة وترقيــة بعضــها، وبالتــايل وجــب معرفــة أعــوان التوزيــع 
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ــــث عــــددهم وخصائصــــهم وأمــــاكن تواجــــدهم وســــلوكيا�م ومــــواقفهم جتــــاه املنتجــــني  مــــن حي

  .)7(واملستهلكني

  ميكن حصرهم فيما يليو:المتدخلون في الطلب_ ب

  الواصــــــــــــــفون)Lesprescripteurs :( يـــــــــــــؤثر الواصــــــــــــــفون علــــــــــــــى خيــــــــــــــارات

املســـــتهلك،وتعترب املـــــواد الصـــــيدالنية أفضـــــل مثـــــال علـــــى ذلـــــك كو�ـــــا ال تبـــــاع إال مـــــن 

خـــــــالل وصـــــــفة الطبيــــــــب، ويف بعـــــــض املنتجـــــــات يعتــــــــرب دور الواصـــــــف حمـــــــددا �ائيــــــــا 

ــــــل الطلــــــب  ــــــذلك جيــــــب أن يتضــــــمن حتلي دراســــــة للواصــــــفني و وصــــــفا لقــــــرار الشــــــراء ل

ويـــــــــــدخل ضـــــــــــمن فئـــــــــــة الواصـــــــــــفني قـــــــــــادة الــــــــــــرأي  )8(ق تـــــــــــأثريهمائـــــــــــلســـــــــــلوكهم وطر 

)Lesleaders d’opinion ( ــــــــذين يســــــــتطيعون بوســــــــاطة ِمَهــــــــِنِهم وال

 .)9( ...)رجال الدين والسياسة، الصحفيون(ومعارفهم و شهر�م توجيه الشراء 

  المشترون)Les acheteurs ( و المستهلكون)Les 

consommateurs:( 

يف أغلــــــب احلــــــاالت ال يكــــــون املشــــــرتون و املســــــتهلكون نفــــــس األشــــــخاص، هلــــــذا الســــــبب 

ـــــــل الطلـــــــب،   ـــــــة البالغـــــــة للدراســـــــة املفصـــــــلة للمســـــــتهلكني وســـــــلوكيا�م يف حتلي تظهـــــــر األمهي

ــــــيهم تتوجــــــه كــــــل أفعــــــال املؤسســــــة بطريقــــــة  كــــــون هــــــؤالء هــــــم العنصــــــر احملــــــدد للســــــوق وإل

هــــــــذا ويوجــــــــد متــــــــدخلون آخــــــــرون يف الســــــــوق يلعبــــــــون أدورا .)10(مباشــــــــرة أو غــــــــري مباشــــــــرة

خمتلفـــــــة كالدولـــــــة واإلدارات العموميـــــــة واملنظمـــــــات غـــــــري احلكوميـــــــة الوطنيـــــــة والدوليـــــــة وحنـــــــو 

 .ذلك

  طبيعة المعلومات كمتغير يحكم دراسة السوق_ ثانيا

تتـــــأثر عمليـــــة دراســـــة الســـــوق بعـــــدة مـــــؤثرات أو متغـــــريات أمههـــــا طبيعـــــة املعلومـــــات الـــــيت جتمعهـــــا 

أو حتصــــــل عليهــــــا املؤسســــــة ونوعيــــــة العينــــــة املختــــــارة و قائمــــــة األســــــئلة الــــــيت تكــــــّون االســـــــتبيان 
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ــــتج عــــن هــــذا االســــتبيان وأخــــريا إعــــداد  وتبــــىن عليهــــا الدراســــة وطريقــــة معاجلــــة املعلومــــات الــــيت تن

  .راسة الذي يعرب عن �ايتها ويف نفس الوقت ميّكن من تقدير نوعيتهاتقرير الد

مجـــــــــع املعلومـــــــــات هـــــــــي اخلطـــــــــوة األوىل لدراســـــــــة الســـــــــوق، وتفيـــــــــد : طبيعـــــــــة المعلومـــــــــات_ 1

املعلومــــــات املؤسســــــة يف تقيــــــيم وتقــــــدير الفــــــرص التســــــويقية الــــــيت تتيحهــــــا الســــــوق لــــــذلك تبــــــذل 

ـــــــدة وقليلـــــــة التكـــــــاليف، و املؤسســـــــات جهـــــــودا معتـــــــربة للحصـــــــول عليهـــــــا شـــــــرط أن ت كـــــــون مفي

تفضـــــل املؤسســـــات الكبـــــرية مجـــــع املعلومـــــات اخلاصـــــة بكـــــل مـــــا حيـــــيط بالســـــوق مـــــن مســـــتهلكني 

  .وموزعني ومنافسني من امليدان

ـــــــواع ومصـــــــادر المعلومـــــــات_ أ يعتـــــــرب مفهـــــــوم مصـــــــطلح املعلومـــــــات مـــــــن املفـــــــاهيم املثـــــــرية :أن

ــــــبس ــــــر الل ــــــز بينهــــــا وبــــــني مصــــــطلحاحلاصــــــل  للجــــــدل أث ــــــات، إذ أن املصــــــطلحان  يف التميي البيان

يـــــــــتم اســـــــــتخدامهما كمرتادفتـــــــــني مـــــــــع وجـــــــــود اخـــــــــتالف جـــــــــوهري علمـــــــــي بينهمـــــــــا يف املعـــــــــىن، 

فالبيانـــــات مثـــــل مقـــــدمات القيـــــاس للنظريـــــات، جيمعهـــــا البـــــاحثون مث يعاجلو�ـــــا بوســـــائل منهجيـــــة 

ة ال بينمـــــا املعلومــــــات هـــــي حقيقـــــة ثابتــــــ )11(تقـــــدم نتائجـــــا وحتّســـــن أو جتــــــّدد النظريـــــات القائمـــــة

  .)12(ريب فيها، فهي النتائج النهائية للبيانات بعد معاجلتها إحصائيا

 ميكن تقسيم املعلومات إىل أربعة أنواع هي:أنواع المعلومات:  

 المعلومات األولية)Informationsprimaires:(  وهي املعلومات اليت

تقوم املؤسسة جبمعها ألول مرة خدمة لغرض حمدد يف الدراسة موضوع االهتمام، أي مل 

يسبق مجعها وحتليلها ونشرها عن طريق جهات أو باحثني آخرين، وأكثر ما مييز مجع 

املعلومات األولية أ�ا عملية منتظمة ومنهجية جلمع البيانات من املصادر ذات العالقة، 

 )13(لك بغرض وصف وفهم الظواهر التسويقية أو بغرض التنبؤ بسلوك هذه الظواهروذ

 .ويتم احلصول عليها يف أكثر األحيان عن طريق إجراء الدراسات ا مليدانية

 المعلومـــــــــات الثانويــــــــــة)Secondaires(: وهــــــــــي املعلومـــــــــات املتــــــــــوفرة فعــــــــــال يف

ـــــــــة(ملفـــــــــات وســـــــــجالت املؤسســـــــــة  ـــــــــدى جهـــــــــات أخـــــــــرى ) داخلي ـــــــــةخارج(أو ل ، ) ي
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تعــــــرف بالبحــــــث املكتــــــيب أو الثــــــانوي، كومهــــــا تــــــتم داخــــــل املكاتــــــب دون اخلــــــروج إىل 

ـــــــة داخـــــــل املؤسســـــــة جنـــــــد مبيعـــــــات الفـــــــرتات  ـــــــة املعلومـــــــات الثانوي ـــــــدان، ومـــــــن أمثل املي

الســــــابقة، أمســــــاء وعنــــــاوين املــــــوردين واملــــــوزعني أو الــــــوكالء وغــــــري ذلــــــك، ومــــــن أمثلــــــة 

ؤسســـــة جنـــــد قـــــيم وكميـــــات صـــــادرات و واردات املعلومـــــات الثانويـــــة املتـــــوافرة خـــــارج امل

الدولــــــــة، عــــــــدد الســــــــكان وتــــــــوزيعهم اجلغــــــــرايف و إنتــــــــاج القطــــــــاع الــــــــذي تنتمــــــــي إليــــــــه 

  .)14(املؤسسة وغريها 

 ــــــــــة ــــــــــيت  ):Quantitatives(المعلومــــــــــات كمي ــــــــــة وال ــــــــــرب املعلومــــــــــات الكمي تعت

ـــــؤ بالط ـــــة للتنب ـــــات املطلوب ـــــام املطلقـــــة مـــــن أهـــــم البيان ـــــري عنهـــــا باألرق لـــــب و ميكـــــن التعب

دراســـــــــــــة الســـــــــــــوق، وختتلـــــــــــــف أنـــــــــــــواع املعلومـــــــــــــات بـــــــــــــاختالف طبيعـــــــــــــة الســـــــــــــلعة او 

 .اخلدمة،وهي املعلومات اليت جتيب عن السؤال كم؟

 المعلومـــــــات الكيفيـــــــة)Qualitatives:(  توجـــــــد العديـــــــد مـــــــن املعلومـــــــات الـــــــيت

يصـــــعب التعبـــــري عنهـــــا بصـــــورة رقميـــــة لكنهـــــا ذات أمهيـــــة كبـــــرية، وهـــــي املعلومـــــات الـــــيت 

  .ملاذا ؟ وكيف؟: سؤالنيجتيب عن ال

 ميكن القول أن للمعلومات مصدرين أساسني مها :مصادر المعلومات:  

 وتبــــــــدأ عــــــــادة مــــــــن داخــــــــل املؤسســــــــة وتركــــــــز علــــــــى  :المصــــــــادر الداخليــــــــة

مشـــــــــكلة الدراســـــــــة املـــــــــراد إجراؤهـــــــــا، أمـــــــــا أهـــــــــم املصـــــــــادر الداخليـــــــــة فهـــــــــي 

ــــــــــري يف التخطــــــــــيط املــــــــــايل  ــــــــــيت تســــــــــهم بشــــــــــكل كب املعلومــــــــــات احملاســــــــــبية ال

ــــــــرتويج واحلســــــــومات  للمؤسســــــــة، وكــــــــل مــــــــا يتعلــــــــق �ــــــــا مــــــــن مصــــــــاريف ال

توضــــــح االجتــــــاه العــــــام ، إضــــــافة إىل قــــــوائم البيــــــع الــــــيت ...وتكــــــاليف التوزيــــــع

داخـــــــــــل املؤسســـــــــــة، والعمـــــــــــال الـــــــــــذين يعكســـــــــــون مـــــــــــا يرونـــــــــــه يف الســـــــــــوق 

 .للمؤسسة، وردود أفعال الزبائن حنو ما يقدم هلم من سلع وخدمات
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 ــــــة ويــــــتم احلصــــــول عليهــــــا مــــــن خــــــارج املؤسســــــة مثــــــل  :المصــــــادر الخارجي

البنـــــــــك املركـــــــــزي، الـــــــــوزارات، املؤسســـــــــات احلكوميـــــــــة (املصـــــــــادر احلكوميـــــــــة 

وهنالـــــــك أيضـــــــا مصـــــــادر غـــــــري حكوميـــــــة  . **)اإلحصـــــــاءات العامـــــــةودائـــــــرة 

ــــــــــــدوريات  ــــــــــــة والصــــــــــــحف وال ــــــــــــة واخلريي ــــــــــــات التعاوني ــــــــــــات و اجلمعي كالنقاب

 .)15(املتخصصة و ا�الت والكتب والنشرات واإلنرتنت

  :عالمات اإلنذار المبكرة و المعلومات المحتملة_ ثالثا

  :عالمات اإلنذار المبكرة_ 1

، ويعــــــــــرب عــــــــــن ANSSOFاســــــــــتخدم مصــــــــــطلح إشــــــــــارات اإلنــــــــــذار املبكــــــــــرة طــــــــــرف مــــــــــن 

املعلومـــــات  التوقعيـــــة واالســـــتباقية، الـــــيت تنبـــــه املســـــري وحتسســـــه أن شـــــيئا هامـــــا ســـــيحدث يف بيئـــــة 

املؤسســـــــة، وهـــــــذا احلـــــــدس مصـــــــدره املعلومـــــــات الـــــــيت مت احلصـــــــول عليهـــــــا مـــــــن احملـــــــيط اخلـــــــارجي 

  .واملوجهة لالستعمال الداخلي

  .لومات عبارة عن مؤشرات مبكرة وغامضة تتطور وتتضح مع مرور الزمنوهذه املع

ـــــــذار المبكـــــــرة_ أ إن عالمـــــــات اإلنـــــــذار املبكـــــــرة هـــــــي عبـــــــارة عـــــــن :خصـــــــائص عالمـــــــات اإلن

  )16( :معلومات متميزة أساسا باخلصائص التالية

 إن عالمــــــات اإلنــــــذار املبكــــــرة غالبــــــا مــــــا تكــــــون نوعيــــــة مقارنــــــة باملعلومــــــات :النوعيــــــة

فهـــــي ال تكـــــون يف شـــــكل أرقـــــام تبـــــني املاضـــــي وتســـــتنبط منـــــه فقـــــط، بــــــل األخـــــرى، 

 األهم من هذا أ�ا أحداث حيتمل وقوعها مستقبال؛

 تكـــــــــون اإلشـــــــــارات الضـــــــــعيفة يف شـــــــــكل معلومـــــــــات مشـــــــــتتة، مت انتقاؤهـــــــــا، :جزئيـــــــــة

ـــــــــرب كـــــــــل واحـــــــــدة منهـــــــــا دون األخـــــــــرى  مجعهـــــــــا، تفســـــــــريها واملصـــــــــادقة عليهـــــــــا، وتعت

 مشبوهة و غري مهمة؛

 ن طبيعــــــة هـــــذه املعلومــــــات وصــــــعوبة احلصــــــول عليهــــــا يف الوقــــــت املناســــــب، إ:ناقصــــــة

 جتعلها مبكرة، ناقصة، لكن هذا ال مينع استغالهلا بطريقة مرحبة؛
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 تفتقـــــر هـــــذه املعلومـــــات إىل الدقـــــة يف أغلـــــب األحيـــــان، وهـــــذا أمـــــر حتمـــــي : غامضـــــة

  .ةجيب أنيؤخذ بعني االعتبار يف اختيار الوسائل املستعملة يف نشر املعلوم

  )17( :تتضمن اإلشارات الضعيفة األنواع التالية :أنواع معلومات اإلنذار المبكرة_ب

 ويتضـــــمن هـــــذا النـــــوع مجيـــــع املعلومـــــات املتعلقـــــة : معلومـــــات عـــــن التنـــــافس

باملنافســـــــــة احلاليـــــــــة واحملتملـــــــــة، كـــــــــدخول املنافســـــــــني إىل أســـــــــواق جديـــــــــدة و 

والتطـــــوير طـــــرق التســـــويق فيهـــــا، حتســـــني أســـــاليب العمـــــل، مشـــــاريع البحـــــث 

 اجلديدة وحتديد األسعار املرتقبة للمنافسني؛

 وهــــي املعلومــــات املتعلقــــة بالزبــــائن واملــــوردين، القــــوة : المعلومــــات التجاريــــة

ـــــيت ميارســـــو�ا علـــــى املؤسســـــة، رضـــــاهم واملشـــــاكل  التفاوضـــــية الضـــــغوطات ال

 .اليت تعرتضهم، باإلضافة إىل املوارد املادية واملالية املتاحة للمؤسسة

ـــــةا_ 2 ـــــات المحتمل هـــــي معلومـــــات تعـــــرب عـــــن قـــــدرات عناصـــــر ومتعـــــاملي : لمعلوم

احملــــــيط الــــــيت �ــــــتم �ــــــم املؤسســــــة، والــــــيت مــــــن املهــــــم وضــــــعها حتــــــت املتابعــــــة املســــــتمرة 

تكـــــون املعلومـــــات ، والنشـــــيطة، فـــــاذا كـــــان هـــــذا املتعامـــــل منافســـــا يف مشـــــروع مـــــا مـــــثال

ذي يتحــــــدد مــــــن خاللــــــه احملتملـــــة واملهمــــــة عنــــــه، هــــــي كميــــــة التمويــــــل الــــــذايت لــــــه، والــــــ

مــــــدى قــــــدرة هــــــذا املنــــــافس يف متويــــــل هــــــذا املشــــــروع، واىل أخــــــر ذلــــــك مــــــن مؤشــــــرات 

  .)18(التنافس

  دراسة السوق الدائمة واليقظة اإلستراتيجية: المحور الثاني

تنطــــوي القــــرارات التســــويقية الــــيت تتخــــذها املؤسســــة علــــى نســــبة مــــن اخلطــــر، ســــواء تعلــــق األمــــر 

ارات أو بقلــــــة وعـــــــي املؤسســــــة بنتائجهــــــا احلقيقيــــــة، وألجــــــل ذلـــــــك بإمكانيــــــة تطبيــــــق هــــــذه القــــــر 

تنجـــــز املؤسســــــات دراســـــات للســــــوق بغيــــــة تـــــوفري معلومــــــات آنيــــــة عنهـــــا ، ومبــــــا أن األســــــواق يف 

ديناميكيـــــــة دائمـــــــة فاملؤسســـــــة حباجـــــــة إىل مصـــــــدر مســـــــتمر ودائـــــــم للمعلومـــــــات وهـــــــو مـــــــا متثلـــــــه 
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ــــــــة وم تابعــــــــة تطــــــــور األســــــــواق ممــــــــا ميّكــــــــن اليقظــــــــة اإلســــــــرتاتيجية، كو�ــــــــا جمهــــــــود متواصــــــــل ملراقب

  . املؤسسة من تقليل حجم األخطار احملتملة والتنبؤ مبا قد يفو�ا من فرص

ـــــني دراســـــة الســـــوق واليقظـــــة اإلســـــرتاتيجية، فهمـــــا يتطابقـــــان مـــــن حيـــــث  مـــــن الصـــــعب التفرقـــــة ب

الطريقـــــــــة والتقنيـــــــــة أو االســـــــــتعماالت، مـــــــــع مالحظـــــــــة أن اليقظـــــــــة متيـــــــــل حنـــــــــو حتليـــــــــل املنافســـــــــة 

ــــــــة العامــــــــة والعو  بينمــــــــا �ــــــــتم دراســــــــة ) االقتصــــــــاد والتشــــــــريع و التكنولوجيــــــــا وغريهــــــــا(امــــــــل البيئي

ــــتم  ــــائن، فلدراســــة الســــوق موضــــوع أكــــرب مــــن موضــــوع اليقظــــة اإلســــرتاتيجية ت الســــوق أكثــــر بالزب

ــــــــة جمــــــــال أكثــــــــر اتســــــــاعا ــــــــه تغطي هــــــــذا إضــــــــافة إىل بعــــــــض نقــــــــاط االخــــــــتالف وهــــــــي أن .)19(في

من بينمـــــا اليقظـــــة هـــــي مراقبـــــة مســـــتمرة للســـــوق، ودراســـــة معلومـــــات دراســـــة الســـــوق حمـــــددة بـــــالز 

ــــــــه بينمــــــــا قــــــــد تكــــــــون اليقظــــــــة  الســــــــوق تبــــــــني طريقــــــــة عمــــــــل املمثلــــــــني الرئيســــــــيني للســــــــوق وبنيَت

اإلســــــــــرتاتيجية موضـــــــــــوع تســـــــــــاؤالت لدراســـــــــــات جديــــــــــدة، وباهتمامهـــــــــــا مبجـــــــــــال واســـــــــــع مـــــــــــن 

  .)20(املعلومات تتفادى اليقظة األخطاء املرتبطة بنظام دراسة حمددة البنية

  :أهميه اليقظة اإلستراتيجية_ أوال

لفهـــــم أمهيـــــة اليقظـــــة البـــــد مـــــن التعـــــرض ملوضـــــوعها أو ملـــــا تعنيـــــه اليقظـــــة و األدوار الـــــيت تؤديهـــــا 

  .باعتبارها دراسة دائمة للسوق

  :موضوع اليقظة اإلستراتيجية_ 1

ا، تصـــــف اليقظـــــة اإلســـــرتاتيجية ذهنيـــــة مؤسســـــة فضـــــولية جتـــــاه التغـــــريات الـــــيت تطـــــرأ علـــــى حميطهـــــ

بأ�ـــــا حالـــــة تـــــيقظ تســـــمح بـــــاجلمع واالســـــتغالل والبـــــث  ***وتعرفهـــــا اجلمعيـــــة الفرنســـــية للضـــــبط

االقتصـــــــادية، القانونيـــــــة، ( االنتقـــــــائي والـــــــدائم ملعلومـــــــات حـــــــول حمـــــــيط املؤسســـــــة بكـــــــل جوانبـــــــه 

وهـــــي نشـــــاط مســـــتمر وجانـــــب كبـــــري منهـــــا مكـــــرر ...) الثقافيـــــة، االجتماعيـــــة، التارخييـــــة، والبيئيـــــة

:" با�ــــا Humbert Lesca يعرفهــــا�ــــدف املراقبــــة الفاعلــــة للمحــــيط وتوقــــع تغرياتــــه، كمــــا 

البحــــــث عــــــن املعلومــــــة مــــــن خــــــالل احلــــــذر الثابــــــت واحلراســــــة الدائمــــــة للبيئــــــة مــــــن أجــــــل حتقيــــــق 
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ــــــــة. األهــــــــداف اإلســــــــرتاتيجية ( ويتموضــــــــع البعــــــــد االســــــــرتاتيجي لليقظــــــــة اإلســــــــرتاتيجية يف الثالثي

  .)21( )"االستقبال، الشرح و الفعل

  :سرتاتيجية ثالث مهام رئيسية هيلليقظة اإل:مهام اليقظة اإلستراتيجية_ 2

 فاملؤسسات مدعوة ملا يلي:إعالم أصحاب القرار بتطورات السوق_ أ

 اكتشاف ومتابعة منافسيها على املستوى اجلهوي والوطين والدويل؛ 

 االستعالم حول التطور اجلغرايف لألسواق؛ 

  التمركـــــــز قبـــــــل املؤسســـــــات األخـــــــرى يف األســـــــواق الواعـــــــدة للحصـــــــول علـــــــى

  .املسيطر بأقل التكاليفوضعية 

ــــــوفر هلــــــم أحســــــن  ــــــة املؤسســــــة، و ت ــــــم أصــــــحاب القــــــرار بتطــــــورات بيئ فاليقظــــــة اإلســــــرتاتيجية تعل

بـــــذل جهـــــود إليصـــــال املعلومـــــات يف الشـــــروط إلعـــــداد إســـــرتاتيجية املؤسســـــة، ومـــــن أجـــــل ذلـــــك تُ 

  .الوقت املناسب وبالشكل املطلوب ليحسن متخذ القرار استعماهلا

 وذلك حبماية املؤسسة مما يلي :ةحماية أصول المؤسس_ ب

 اهلجومات التقليدية بتمكن املنافسني من أسواق املؤسسة؛ 

  اهلجومــــــات املباشــــــرة علــــــى أصــــــول املؤسســــــة فيمــــــا خيــــــص امللكيــــــة الصــــــناعية

 ؛...)براءات االخرتاع، العالمة، النموذج، عقود الرتخيص(

 اول اهلجومــــات غــــري املباشـــــرة كظهــــور جلنـــــة جديــــدة للضـــــبط، أو منــــافس حيـــــ

فــــــــرض مواصــــــــفاته التقنيــــــــة، أو نــــــــدرة يف التمويــــــــل باملــــــــادة األوليــــــــة إىل غــــــــري 

ذلـــــــك، ويكمـــــــن دور اليقظـــــــة اإلســـــــرتاتيجية  يف تشـــــــخيص املنـــــــاطق القابلـــــــة 

ـــــــــيت تســـــــــمح بكشـــــــــف هـــــــــذه  للعطـــــــــب يف املؤسســـــــــة، وإجيـــــــــاد املؤشـــــــــرات ال

 .األخطار قبيل وقوعها من أجل التنبؤ بالرد املناسب لذلك

، )بوضـــــــعهم للقـــــــوانني( الربملـــــــانيون : املؤسســـــــة الكثـــــــري مـــــــن الفـــــــاعلني يـــــــؤثر علـــــــى:التـــــــأثير_ ج

ــــــــة( والدبلوماســــــــيون  ــــــــات التجاري بإعــــــــدادهم لإلطــــــــار ( ، والعمــــــــال )بتفاوضــــــــهم حــــــــول االتفاقي
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، )باختبارهــــــــــا ملنتجــــــــــات املؤسســــــــــة( ، ومجعيــــــــــات املســــــــــتهلكني )التنظيمــــــــــي لنشــــــــــاط املؤسســــــــــة

، وعمـــــــــــل اليقظـــــــــــة )املؤسســـــــــــة للبيئـــــــــــةبتقييمهـــــــــــا ملـــــــــــدى احـــــــــــرتام ( ومجعيـــــــــــات محايـــــــــــة البيئـــــــــــة 

اإلســـــرتاتيجية هـــــو االهتمـــــام �ـــــؤالء الفـــــاعلني وتوقـــــع قـــــرارا�م وآثارهـــــا علـــــى مســـــتقبل املؤسســـــة، 

توجـــــــــــه للتـــــــــــأثري علـــــــــــى  ****)Lobbying(ويســـــــــــمح ذلـــــــــــك بإنشـــــــــــاء ملفـــــــــــات للضـــــــــــغط 

القــــــرارات السياســــــية حــــــىت تكــــــون يف صــــــاحل املؤسســــــة ، وهــــــذا النــــــوع مــــــن اســــــرتاتيجيات التــــــأثري 

  .)22(إىل غري ذلك...معلومات، نصيحة خبري، ندوات صحفية: يأخذ عدة أشكال

  :تنظيم اليقظة اإلستراتيجية_ثانيا

مصــــادر، ولتحســـــني تشــــمل اليقظــــة عــــدة ميــــادين وتســــتمد املؤسســـــة عناصــــر يقظتهــــا مــــن عــــدة 

  .تنفيذها على املؤسسة أن تنشأ خلية أو شبكة لليقظة تضم خمتصني يف جماالت خمتلفة

مـــــــن بـــــــني مصـــــــادر اليقظـــــــة اإلســـــــرتاتيجية ميكـــــــن متييـــــــز :مصـــــــادر اليقظـــــــة اإلســـــــتراتيجية_  1

  مايلي

وترتب حسب درجة :*****)Formalisées(المصادر النموذجية أو النظامية _أ  

عليها كبنوك البيانات اليت تقدم معلومات بصفة منتظمة مع إمكانية احلصول  ظهورها أو احلصول

عليها بسهولة، إضافة إىل املعاهد املهنية والصحافة املتخصصة والعمومية واملؤلفات واملعلومات 

 .الشرعية وبراءات االخرتاع ومعاهد الدراسات

ــــــة _ ب ــــــر النظامي ــــــة أو غي ــــــة  و تقــــــدم):Informelle(المصــــــادر الموازي املعلومــــــات حال

ــــة، يف شــــكل فــــرص أكثــــر مــــن تقــــدميها بعــــد دراســــة منهجيــــة، لكــــن  مــــن املعلومــــات  %80حبال

ـــــة، ويف حالـــــة اليقظـــــة التكنولوجيـــــة تـــــنخفض النســـــبة  ـــــدة تـــــأيت مـــــن املصـــــادر املســـــماة باملوازي املفي

  )23(.%60إىل 

ويتعلــــــــــــــــق األمــــــــــــــــر هنــــــــــــــــا :******)Benchmarking(المقارنــــــــــــــــة المرجعيــــــــــــــــة  _ ج

املســـــتمرة والدقيقـــــة ألحـــــد العوامـــــل احمليطــــــة باملؤسســـــة، والـــــذي ميكـــــن أن يكـــــون مــــــوّردا باملراقبـــــة 

ــــــف القطاعــــــات مــــــن  ــــــة املؤسســــــات يف خمتل ــــــتم حتليــــــل ومقارن ــــــأن ي أو زبونــــــا أو وافــــــدا حمــــــتمال، ب
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حيـــــــث الوظـــــــائف واملنتجـــــــات وخطـــــــط العمـــــــل والتنظـــــــيم، وذلـــــــك قصـــــــد مقارنتهـــــــا بنمـــــــاذج أو 

الـــــــيت ميكـــــــن أن تســـــــتعني �ـــــــا املؤسســـــــة الراغبـــــــة يف تقيـــــــيم  )Excellence(معــــــايري التفـــــــوق 

 .وهو ما يسمح للمؤسسة بتحديد أهدافها انطالقا من هذه املعايري )24(أدائها

  يتم تنفيذ اليقظة يف أربعة مراحل هي:تنفيذ اليقظة اإلستراتيجية _2

 ويتم ذلك بإتباع ثالثة مراحل هي:تحديد الحاجة من المعلومات_ أ

  وهـــــي مرتبطــــة بإســــرتاتيجية املؤسســــة ونقـــــاط قو�ــــا وضــــعفها ومـــــا  :األهــــدافتحديــــد

 حييط �ا من فرص و�ديدات؛

 ـــــق حمـــــاور أساســـــية :إعـــــداد خطـــــة الدراســـــة : وذلـــــك بتنظـــــيم وتصـــــنيف األهـــــداف وف

 ؛...األسئلة املهمة، األفراد املهتمون باملعلومة، تاريخ �اية صالحية املعلومات

 أي اختيــــــار جمموعــــــة مـــــــن األحــــــداث الـــــــيت ميكــــــن أن تشـــــــكل  :تحديــــــد المؤشـــــــرات

 .معلومة وإن كانت جزئية يف حمور الدراسة املعتربة

ـــــــة والوســـــــائل  ـــــــة تكـــــــون املؤسســـــــة قـــــــد أعـــــــدت امليزاني ـــــــة هـــــــذه املرحل ـــــــة والبشـــــــرية( يف �اي ) املادي

  .واختارت أدوات الدراسة األكثر مالءمة

  ة اخلطوات التاليةوتضم هذه املرحل:تحليل المعلومة ومعالجتها_ ب

 هـــــي العمليـــــة الــــيت يـــــتم مـــــن خالهلــــا انتقـــــاء املعلومـــــات اهلامــــة واملفيـــــدة مـــــن  :االختيــــار

 بني املعلومات اليت مت مجعها واالحتفاظ �ا؛

 هـــــي العمليـــــة الـــــيت يـــــتم مـــــن خالهلـــــا إرســـــال معلومـــــات اليقظـــــة  :صـــــعود المعلومـــــات

 ن؛اإلسرتاتيجية من طرف املتعقب إىل الشخص املكلف بالتخزي

 يعـــــــد ختـــــــزين معلومـــــــات اليقظـــــــة اإلســـــــرتاتيجية أمـــــــرا  :التخـــــــزين الـــــــذكي للمعلومـــــــات

ضـــــروريا الســـــتغالل هـــــذه املعلومـــــات بطريقـــــة فعالـــــة، فهـــــو جيســـــد جتميـــــع املعلومــــــات، 

الــــــــيت جيــــــــب أن يكــــــــون الوصــــــــول إليهــــــــا أمــــــــر ســــــــهل وبســــــــيط بالنســــــــبة لألشــــــــخاص 

 .املرخص هلم، والتخزين ميكن أن يكون رصيد معريف للمؤسسة
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ختتلـــــــف طريقـــــــة معاجلـــــــة معلومـــــــات اليقظـــــــة :معالجـــــــة معلومـــــــات اليقظـــــــة اإلســـــــتراتيجية_ ج

 : اإلسرتاتيجية، وتشمل املعاجلة أساسا

 توضيح املرجعيات؛ 

 التحليل اإلحصائي؛ 

 تقدمي املعطيات بشكل يسمح بإنشاء قاعدة للبيانات.  

إلســـــرتاتيجية، إذ تعتـــــرب املراحـــــل الســـــابقة جـــــوهر عمليـــــة اليقظـــــة ا :اســـــتعمال المعلومـــــات_ د  

يــــتم مـــــن خالهلـــــا انتقـــــاء ومعاجلــــة املعلومـــــات مث اخلـــــروج منهـــــا باملعلومــــات األساســـــية، لكـــــي يـــــتم 

اســـــتعماهلا خـــــالل هـــــذه املرحلـــــة الســـــتعماهلا يف اختـــــاذ القـــــرارات الالزمـــــة، وحتقيـــــق املردوديـــــة كـــــون 

لعمليـــــة عـــــن و تعـــــرب هـــــذه ا. أن عمليـــــة ختزينهـــــا دون اســـــتعماهلا تعتـــــرب تكـــــاليف زائـــــدة للمؤسســـــة

وضـــــع املعلومــــــات واملعـــــارف الناجتــــــة عـــــن عمليــــــيت االنتقـــــاء واملعاجلــــــة حتـــــت تصــــــرف املســــــتعملني 

  .احملتملني

  :محاور اليقظة اإلستراتيجية_ 3

و�ـــــتم بالزبـــــائن واملـــــوردين، فيقظـــــة الزبـــــائن تابعـــــة :*******)التســـــويقية ( اليقظـــــة التجاريـــــة _ أ

ــــــــــة،  ــــــــــة التجاري ــــــــــة التســــــــــويق ملديريــــــــــة التســــــــــويق واملديري ــــــــــر مبديري ويقظــــــــــة املــــــــــوردين متعلقــــــــــة أكث

 واملشرتيات؛

و�ـــــتم باملنافســـــني املباشـــــرين والـــــداخلني احملتملـــــني وهـــــي مـــــن اختصـــــاص :اليقظـــــة التنافســـــية_ب

 .املديرية التسويقية والتجارية

بأ�ـــــــا جممـــــــوع  Wheel Wright Stevenعرفهـــــــا : اليقظــــــة التكنولوجيـــــــة_ج

التقنيـــــات الـــــيت �ـــــدف إىل تنظـــــيم ومجـــــع وحتليـــــل وبـــــث واســـــتغالل املعلومـــــات التكنولوجيـــــة الـــــيت 

ــــــــة وال  ــــــــة شــــــــرعية بالكلي ــــــــة املؤسســــــــة واســــــــتمرار منوهــــــــا، أي أن اليقظــــــــة التكنولوجي تضــــــــمن وقاي

تغطـــــــــــــــــــــي إال نشـــــــــــــــــــــاطات مشـــــــــــــــــــــروعة، وال جيـــــــــــــــــــــب أن تقـــــــــــــــــــــرن باجلوسســـــــــــــــــــــة الصـــــــــــــــــــــناعية 

)L’espionnage industriel( )25( ، وتقـــــــــــــدر املعلومـــــــــــــات املتحصـــــــــــــل عليهـــــــــــــا

مـــــن املعلومـــــات ا�موعـــــة، وهـــــي نشـــــاط غـــــري شـــــرعي يســـــتند  %10بواســـــطة اجلوسســـــة بنســـــبة 
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 )Renseignements(إىل طــــــــرق قريبــــــــة مــــــــن الــــــــيت تســــــــتعملها مصــــــــاحل االســــــــتعالمات 

ــــــــل تتعــــــــداه إىل  ــــــــوجي فقــــــــط ب الــــــــيت تنشــــــــؤها الــــــــدول، وهــــــــي ال تقتصــــــــر علــــــــى اجلانــــــــب التكنول

التجاريـــــــــــة واملاليـــــــــــة واإلســـــــــــرتاتيجية للمؤسســـــــــــة، ويوضـــــــــــح الشـــــــــــكل اآليت فوائـــــــــــد النشـــــــــــاطات 

  :املعلومات يف مقابل مصادر احلصول عليها

 وتعـــــــىن بدراســـــــة خمتلـــــــف عناصـــــــر البيئـــــــة الـــــــيت مل يـــــــتم تناوهلـــــــا، و : :اليقظـــــــة البيئيـــــــة

املتمثلــــــــة يف البيئــــــــة التشــــــــريعية، االجتماعيــــــــة، السياســــــــية، املاليــــــــة والثقافيــــــــة، وحتظــــــــى 

العناصــــــر بأمهيــــــة بالغــــــة كو�ــــــا تســــــتطيع التــــــأثري علــــــى املؤسســــــة بشــــــكل كبــــــري،  هــــــذه

ــــة  ــــق جبانــــب واســــع مــــن البيئ ــــة صــــعب بالنســــبة لكو�ــــا تتعل ويعــــد تطبيــــق اليقظــــة البيئي

ـــــدورهم املعلومـــــة  ـــــة، كـــــذلك معاجلتهـــــا وإرســـــاهلا ملتخـــــذي القـــــرار حـــــىت حيـــــددوا ب املتبقي

نطلــــق جنــــد أن دراســــة البيئــــة تكــــون األساســــية يف عمليــــة اليقظــــة البيئيــــة، ومــــن هــــذا امل

  :خاصة عن طريق اإلجابة على األسئلة التالية

ـــــه؟ هـــــل ميكـــــن إبعـــــاد أو تقلـــــيص اخلطـــــر؟ و مـــــا هـــــي   ـــــن يكمـــــن اخلطـــــر؟ هـــــل نســـــتطيع حتليل أي

  اإلجراءات املناسبة لذلك؟

  )26( ...)التشريعات، األوامر احلكومية، نشاطات اللوبيات( و�تم مبحيط املؤسسة 

 تأخذ اليقظة اإلسرتاتيجية احد األشكال التالية:اليقظة اإلستراتيجيةأشكال _ 4

  اليقظــــــة الســــــلبية)Passive:( أو غــــــري الفعالــــــة وهــــــي اليقظــــــة الــــــيت ال تعــــــاجل إال

 املعلومات اليت مت بثها من قبل واليت غالبا ما تكون ذات طابع مستندي؛

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة يقظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أو )Active(اليقظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الفعال

وهــــــي تســــــتهدف املعلومــــــات الــــــيت مل يــــــتم بثهــــــا ):Investigation(التحقيــــــق

ــــــــة  ــــــــيت تكــــــــون شــــــــفهية يف  )Grise(بعــــــــد واملســــــــماة بالرمادي وهــــــــي املعلومــــــــات ال

  .غالب األحيان، وال ميكن احلصول عليها إال بتفعيل العالقات اإلنسانية

 -  اليقظــــــــة الهجوميــــــــة)Offensive( و تضــــــــم إجــــــــراءات :يقظــــــــة التــــــــأثيرأو

الــــــيت تــــــتم معاجلتهــــــا، وال يــــــتم يف هــــــذا النــــــوع هجوميــــــة للحصــــــول علــــــى املعلومــــــات 
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مـــــن اليقظـــــة التفرقـــــة بـــــني الـــــذكاء االقتصـــــادي واجلوسســـــة، حيـــــث تلجـــــأ املؤسســـــات 

إىل العمــــل حتــــت غطــــاء معــــني للحصــــول علــــى معلومــــات حــــول منافســــيها، بــــل إن 

 .)27(بعض الدول تستعني بقدرات مصاحلها االستعالماتيه خلدمة اقتصادها

ــــؤ_ 5 ــــر ):prévision La(اليقظــــة والتنب للحــــد مــــن األخطــــار مــــن املهــــم تقلــــيص دوائ

الشـــــــك وعـــــــدم اليقـــــــني، واليقظـــــــة والتنبـــــــؤ مهـــــــا مســـــــعيان ومنهجيتـــــــان �ـــــــدفان إىل إزالـــــــة الشـــــــك 

 .وتسهيل اختاذ القرارات الصائبة

فاليقظــــة موجهــــة حنــــو دراســــة العوامــــل احمليطــــة باملؤسســــة مــــن أجــــل املراقبــــة واالكتشــــاف والــــتعلم 

  .ذا احمليطواستباق تطورات ه

بينمـــــــا التنبـــــــؤ هـــــــو اســـــــتباق آثـــــــار هـــــــذه القـــــــرارات، وهـــــــو مـــــــا يســـــــمح بـــــــالتقييم اجليـــــــد واملالئـــــــم 

  .)28(للخيارات املناسبة

وكـــــل مســـــعى للتنبـــــؤ يقـــــوم علـــــى االســـــتماع إىل املســـــتهلكني واالهتمـــــام بـــــاحمليط مـــــن أجـــــل توقـــــع 

ت واكتشـــــــــاف ومراقبـــــــــة وتعلـــــــــم مـــــــــا حيـــــــــدث يف األســـــــــواق وذلـــــــــك مـــــــــن أجـــــــــل تبـــــــــين التوجهـــــــــا

  .)29(اإلسرتاتيجية للمؤسسة

للحصــــول علــــى يقظــــة فعالــــة يف كامــــل امليــــادين الــــيت :بنــــاء خليــــة لليقظــــة اإلســــتراتيجية_ ثالثــــا

تشــــــــملها نشــــــــاطات املؤسســــــــة ميكنهــــــــا تكــــــــوين شــــــــبكة مــــــــن املتيقظــــــــني، تســــــــمح هلــــــــا بتوســــــــيع 

نشـــــــــاطات اليقظـــــــــة، وتشـــــــــمل هـــــــــذه الشـــــــــبكة كـــــــــل نشـــــــــاطات املؤسســـــــــة إضـــــــــافة إىل النشـــــــــاط 

  :ولتحقيق ذلك تتبع املؤسسة خطوتني مهاالتسويقي، 

وهـــــي شـــــبكة عالئقيـــــة مـــــن أفـــــراد ذوي كفـــــاءات متعـــــددة، :إنشـــــاء شـــــبكة لممثلـــــي اليقظـــــة

 ...ميكنهم تقدمي معلومات موثوقة كالزبائن و املوردين والواصفني واخلرباء

وذلــــــك بإعطــــــاء معلومــــــات قصــــــد احلصــــــول علــــــى معلومــــــات أخــــــرى، :صــــــيانة وإثــــــراء الشــــــبكة

 .)30(على اإلتصال الدائم والتحفيز والثقة املتبادلةوباإلبقاء 
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تســــــــــتخدم يف اليقظــــــــــة عــــــــــدة وســــــــــائل وأدوات جلمــــــــــع :وســــــــــائل اليقظــــــــــة اإلســــــــــتراتيجية_1

  .املعلومات قصد التأثري على املواقف وخدمة مصاحل جهات معينة

  :وسياسته العامة) Lobbying(اللوبيينغ _أ   

ـــــذكاء االقتصـــــادي، ـــــدخل يف جمـــــال ال ـــــق ي أي يف جمـــــال التطبيقـــــات املفتوحـــــة والشـــــرعية  هـــــو تطبي

وإن كانـــــت يف بعـــــض األحيـــــان موضـــــوع احنرافـــــات، وقـــــد اســـــتعمل هـــــذا املصـــــطلح ألول مـــــرة يف 

بواشــــــــنطن أيــــــــن قــــــــام رئــــــــيس الواليــــــــات املتحــــــــدة  Willardالقــــــــرن التاســــــــع عشــــــــر يف فنــــــــدق

جبمــــــــــــــــع عشــــــــــــــــرات املهتمــــــــــــــــني ******** Ulysses SimpsonGrantاألمريكيـــــــــــــــة 

ــــــيت يوميــــــا يف  مكاتــــــب خاصــــــة، لســــــماع وجهــــــات نظــــــرهم حــــــول بــــــرامج احلكومــــــة والورشــــــات ال

البحــــــث عــــــن املعلومــــــات املفيــــــدة ومعاجلتهــــــا : " تنــــــوي إجنازهــــــا، وميكــــــن تعريــــــف اللوبيينــــــغ بأنــــــه

  ".وبثها لصاحل املمثلني اإلقتصاديني

وهلــــــــذا الســــــــبب ميــــــــزج هــــــــذا التطبيــــــــق بــــــــني وســــــــائل االقتصــــــــاد والسياســــــــة والقــــــــانون واالتصــــــــال 

صــــــــــة الدبلوماســـــــــــية، واحلكـــــــــــم علـــــــــــى األفــــــــــراد انطالقـــــــــــا مـــــــــــن األدوار والقـــــــــــدرات املرتبطـــــــــــة وخا

  .مبهامهم

ويهـــــدف اللوبيينـــــغ إىل التـــــأثري علـــــى القـــــرارات بتقـــــدمي مفـــــاتيح حتليـــــل املشـــــكل بطريقـــــة مفتوحـــــة، 

ــــــدخل يف ســــــريورة القــــــرار جهــــــارا، تكــــــون �ــــــدف  وهــــــذه املــــــدافعات واالتصــــــاالت وحمــــــاوالت الت

السياســــية مــــع مصــــاحل خاصــــة، ولتنفيــــذ هــــذا النــــوع مــــن إســــرتاتيجيات التـــــأثري مواءمــــة اخليــــارات 

ميكــــــن أن تســــــتعني املؤسســــــة مبكتــــــب متخصــــــص أو أن تنضــــــم إىل مؤسســــــات أخــــــرى لتشــــــكيل 

  .)31(نقابة أو أن تطور هذه الوظيفة داخليا

ى نــــادرا مــــا حيصـــــل التعــــديل املطلــــوب لالجتـــــاه فيمــــا يتعلــــق باملبـــــادئ واخليــــارات السياســــية الكـــــرب 

ـــــا جيعـــــل اجلماعـــــات الضـــــاغطة  ـــــيت تتخـــــذ علـــــى مســـــتوى القمـــــة، ألن حماولـــــة حتقيـــــق نتـــــائج هن ال

تصـــــــطدم بعقيـــــــدة الســـــــلطات العموميـــــــة، وباملقابـــــــل إذا بقيـــــــت هـــــــذه اجلماعـــــــات علـــــــى مواقـــــــف 

  : السلطات ميكنها أن تربح يف مواطن خمتلفة
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 كاحلصول على آجال وطرق تطبيق مناسبة.  

 حرك، ومبعىن آخر ربح الوقتوانتزاع وعود بأن ال شيء سيت .  

  واإلقنـــــــاع بــــــــأن التطــــــــور قــــــــد حصــــــــل بشــــــــكل إرادي ال بفعــــــــل القــــــــوانني التنظيميــــــــة يف

  . حماولة للتشكيك يف أثر وقدرة القوانني على التطوير

 والتعجيل بإخراج امللفات غري املالئمة من دائرة املنافسة أو جعلها على احلياد.  

قـــــــع جيـــــــدة فإ�ـــــــا لـــــــن تـــــــرتدد يف اقـــــــرتاح الطـــــــرق الـــــــيت وإذا كانـــــــت اجلماعـــــــات الضـــــــاغطة يف موا

تناســــبها، فمــــن املمكــــن اســــتعمال اللوبيينــــغ مــــن أجــــل تغيــــري صــــورة علــــى منــــتج مــــا أو حــــىت مــــن 

  )32( .أجل تغيري إسم

ميكـــــن صـــــناعة اليقظـــــة اإلســـــرتاتيجية بواســـــطة برجميـــــات مطـــــورة، شـــــرط :برمجيـــــات اليقظـــــة -ب

ـــــة،  حصـــــول املؤسســـــة علـــــى تنظـــــيم معـــــني ومتكنهـــــا مـــــن اســـــتخدام الوســـــائل القاعديـــــة للمعلوماتي

  : وهذه الربجميات أو الوسائل على نوعني

 ـــــــدم  :أدوات لعامـــــــة المجتمـــــــع ـــــــت و وســـــــائل البحـــــــث املرتبطـــــــة �ـــــــا ق تطـــــــور اإلنرتن

حـــــث والدراســـــة، واختيـــــار املعلومـــــات و حتويلهـــــا إىل معـــــارف مـــــن إمكانيـــــات كبـــــرية للب

ـــــــــــيت حيـــــــــــددها األفـــــــــــراد  ـــــــــــق هـــــــــــذه املعـــــــــــارف للوصـــــــــــول إىل األهـــــــــــداف ال أجـــــــــــل تطبي

واجلماعــــــات، فاإلنرتنــــــت تقــــــدم هــــــذه اإلمكانيــــــات ملــــــن عنــــــده معرفــــــة �ــــــذه الوســــــائل 

ـــــذي جيـــــد فيهـــــا املصـــــادر املالئمـــــة ويراقبهـــــا بانتظـــــام وذكـــــاء  و وطـــــرق اســـــتخدامها، وال

يســــــاهم يف حتليــــــل بيانا�ــــــا ويضــــــعها يف شــــــكل خمططــــــات ويوضــــــح طبيعــــــة العالقــــــات 

املوجـــــودة فيهـــــا يســـــتطيع إحـــــداث يقظـــــة يتبعهـــــا ختـــــزين وبـــــث للمعرفـــــة باملشـــــاركة مـــــع 

  .اآلخرين

 وهــي خاصــة باملؤسســات الكبــرية الــيت تبحــث عــن حلــول معلوماتيــة  :أدوات احترافيــة

لبيانـــات املتعلقـــة بزبائنهـــا، مـــن أجـــل إنتـــاج تســـمح هلـــا باســـتغالل خمزونا�ـــا املهمـــة مـــن ا

ـــــــــــــــرارات مناســـــــــــــــبة ومـــــــــــــــن هـــــــــــــــذه الوســـــــــــــــائل  معلومـــــــــــــــات متكنهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن اختـــــــــــــــاذ ق
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Datawarehouse لف وجيـانس بـني املعلومـات آوهو نظام معقد لدعم القرار يُـ

وقـد سـبقت اإلشـارة إليـه ( القادمة من خمتلـف مصـاحل املؤسسـة يف ظـل قاعـدة للبيانـات 

وهـــو يضـــم جمموعـــة  *********)Datamining(افة إىل ، إضـــ)يف الفصـــل األول

من التقنيات تسمح بإجيـاد املعلومـات املالئمـة واملخفيـة يف قواعـد بيانـات ضـخمة، وكـل 

 Business(ذلـــــــــك مـــــــــن أجـــــــــل إنشـــــــــاء مـــــــــا يســـــــــمى بالتجـــــــــارة الذكيـــــــــة 

intelligence( باســـــــــــــــــــتعمال برجميـــــــــــــــــــات الـــــــــــــــــــذكاء الصـــــــــــــــــــناعي، ومؤسســـــــــــــــــــة

IBM********** 33(سسات الرائدة يف هذا ا�الهي واحدة من املؤ(  

  :الوسائل األخرى لليقظة االستراتييجة_ج

  اإلنصــــــات إلـــــــى الزبــــــائن)L’écoute clients:( وذلـــــــك بطــــــرح بعـــــــض

ـــــيت يكـــــون  ـــــائن، مـــــا يســـــمح باكتشـــــاف املـــــواطن ال ـــــل مـــــن الزب ـــــى عـــــدد قلي األســـــئلة عل

 فيهــــــــا الزبــــــــون غــــــــري راض، واختبــــــــار مفــــــــاهيم جديــــــــدة، إضــــــــافة إىل التحليــــــــل النــــــــوعي

والــــدقيق لــــبعض نقــــاط املــــزيج التســــويقي ملنــــتج معــــني، وهــــي وســــيلة مفيــــدة يف الوســــط 

 .)34(الصناعي أل�ا أقل تكلفة من دراسة سوق منظمة

  تطـوير اليقظـة علـى اإلنترنـت)La cyberveille:( ميكـن اختـاذ اإلنرتنـت وسـيلة

 :إلجناز اليقظة، وذلك من خالل النقاط اآلتية

 األهـــــــــــداف ( باختيـــــــــــار املوضـــــــــــوع  وذلـــــــــــك:إختيـــــــــــار منهجيـــــــــــة للبحـــــــــــث

، وحتديـــــــــد مصـــــــــادر مجـــــــــع )اآلجـــــــــال والتكـــــــــاليف( و تشـــــــــكيله ) واحلـــــــــدود

حتديـــــــــــد املفـــــــــــاهيم ( املعلومـــــــــــات، ومـــــــــــن مث إنشـــــــــــاء اســـــــــــرتاتيجية للبحـــــــــــث 

 ؛)املفاتيح

 ومن هذه الوسائل: إستعمال وسائل اليقظة على اإلنترنت: 

أصــبحت ):Les moteurs de recherche(محركــات البحــث_              

فهرسة املعلومات آلية، فالعديد من اآلالت جتوب آالف الصفحات وتقوم بفهرسـتها فيمـا يسـمى 
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ويــتم البحــث مبســاعدة الكلمــات املفــاتيح، والــيت جيــب الســهر ، )Full text(بــالنص الكامــل 

  . على مالءمة حمركات البحث واالنطالق من األحباث املوسعة لتدقيقها فيما بعد

املعلومــــــات مفهرســــــة يـــــــدويا بداللــــــة مـــــــا  ):Annuaire(الــــــدليل الســـــــنوي _              

ــــــيت يــــــتم تلقيهــــــا مــــــن  )net(جتــــــده علــــــى الــــــدليل الســــــنوي يف الشــــــبكة  أو حســــــب الطلبــــــات ال

  ***********)web(شبكة ال

فعلــــى الباحــــث أن : )Les forums de discussion(منتـــديات النقــــاش _

  .جيد املنتدى الذي يعاجل موضوع حبثه

  :الخاتمة

قبـــــل شـــــروعها يف إجنـــــاز أيـــــة دراســـــة، علـــــى املؤسســـــة أن حتـــــدد حاجتهـــــا مـــــن املعلومـــــات وترســـــم 

األهـــــــداف الـــــــيت تنـــــــوي حتقيقهـــــــا مـــــــن خـــــــالل مجـــــــع هـــــــذه املعلومـــــــات وزمـــــــن مجعهـــــــا وتكلفتهـــــــا 

وتكلفــــــة عــــــدم احلصــــــول عليهــــــا أو إمهاهلــــــا، فهــــــدف أيــــــة مؤسســــــة هــــــو مجــــــع املعلومــــــات املهمــــــة 

  .ويف النهاية جيب التأكد من موثوقية املعلومة وصدقها فقط واالهتمام مبصادرها،

ــــربة،  ــــات تتطلــــب مهــــارات وكفــــاءات خاصــــة وأمــــواال معت مــــن جهــــة أخــــرى جنــــد أن معاجلــــة البيان

إمــــــا إجنــــــاز الدراســــــة داخليـــــــا أي : ويف ظــــــل هــــــذه الشــــــروط تكــــــون املؤسســــــة بـــــــني أحــــــد أمــــــرين

ســـــــات متخصصــــــــة يف دراســــــــة بواســـــــطة املصــــــــلحة املؤهلــــــــة لـــــــذلك داخلهــــــــا، أو االســــــــتعانة مبؤس

الســـــوق، فتكلفهـــــا بالدراســـــة مقابـــــل أجـــــر مـــــدفوع، وبعـــــد أن حتســـــم املؤسســـــة أمـــــر اإلجنـــــاز جتـــــد 

أمامهــــا طرقــــا ومســــارات خمتلفــــة للدراســــة، فإمــــا أن تكتفــــي بدراســــة مســــتنديه تســــتفيد فيهــــا مــــن 

خــــــــربات ودراســــــــات ســــــــابقة،أو أن تنــــــــزل إىل امليــــــــدان وجتــــــــري دراســــــــات نوعيــــــــة تكتشــــــــف �ــــــــا 

يات والــــــــدوافع، أو دراســـــــات كميــــــــة تصـــــــور هلــــــــا الســـــــوق باألرقــــــــام مـــــــن حيــــــــث أعــــــــداد الســـــــلوك

املســــــــتهلكني احملتملــــــــني وتــــــــوزيعهم اجلغــــــــرايف وغــــــــري ذلــــــــك، إىل إجــــــــراء أشــــــــكال أخــــــــرى أكثــــــــر 

ختصصـــــا كالدراســــــات املتكــــــررة والدراســــــات حتـــــت الطلــــــب أو الدراســــــات متعــــــددة احملطــــــات، أو 
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ـــــني املقـــــ اربتني الكميـــــة والنوعيـــــة، إىل الدراســـــات الدائمـــــة مقـــــاييس التغـــــري والـــــيت جيمـــــع بعضـــــها ب
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من احلزب اجلمهوري، حكم بني ( هو الرئيس الثامن عشر للواليات املتحدة األمريكية ********
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والذي یسمح بدخول الشبكة الدولیة ) Hyper texte(ھو نظام تفاعل بیني مؤسس على نظام النص الفائق 
  ).Télématique(للمعلوماتیة واالتصال 
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 أهمية تصميم نظام معلومات مالي في المؤسسة

  جامعة المدية -علوطي لمين.د                                              

  جامعة المدية - يحياوي فاطمة الزهراء.أ  

 -------------------------  

  

  :الملخص         

�دف هذه الدراسة إىل معرفة الطريقة اليت نقوم من خالهلـا بتصـميم نظـام معلومـات مـايل، وذلـك 

وهو ما يسـمى بـدورة حيـاة النظـام حـىت يصـبح  ،النظام �اعن طريق تقدمي خمتلف املراحل اليت مير 

  .ملرجو منهوقابال لالعتماد عليه يف حتقيق اهلدف ا ،هذا األخري صاحلا لالستعمال

 .نظام املعلومات، التخطيط، التحليل، التصميم، التشغيل، الصيانة: الكلمات المفتاحية
Abstract: 

            
A cause de circonstances subites sur les pays en développement de 

l’imperfection des sources locales, elle recherche des ressources externes 

pour renforcer ces projets de développementse représentent au crédit et à 

l’investissement étrangers ;Afin que l’accréditation du crédit extérieurne soit 

pas efficace au financement du développement économique, les pays en 

développementont choisis les deux types  d’investissement étranger ; 

l’investissement direct et indirect qui pousse la croissance économique et 

contribue au développement du produit intérieur brut, Selon l’importance 

jouée par les économies en développement, qui le réceptionne en venant à la 

nécessité de l’investissement étranger indirect à rafraîchir les bourses. 
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  :تمهيد

تعيش املؤسسة االقتصادية صراعات دائمة مع بيئتها وهو ما أجربها على احلذر يف تعامال�ا مع 

تبين هذه األخرية، وخاصة ما تعلق باخلطط اإلسرتاتيجية هلا، ومن هنا فإنه على أي مؤسسة 

أنظمة معلومات تساعدها يف اختاذ القرار املالئم ويف الوقت املالئم، فالقرارات املتخذة من شأ�ا 

التأثري على وضعية املؤسسة يف السوق سواء يف الفرتة احلالية أو على املدى البعيد، وعليه فدقة 

من العقبات اليت تصميم نضم املعلومات املعتمدة وتطويرها الدائم يسهل على املؤسسة الكثري 

تعرتضها يف هذا الشأن ويساهم بشكل كبري يف حفاظ املؤّسسة على مكانتها السوقّية احلالّية 

كيف يتم تصميم : وباالعتماد على ما سبق  يمكن طرح اإلشكالية التالية .وتطّورها مستقبال

  نظام معلومات مالي وما اهميته في المؤسسة؟

ريقــة الــيت مــن خالهلــا يــتم تصــميم نظــام معلومــات هــذه الدراســة إىل معرفــة الط وتهــدف

كمن يف حماولـة اإلجابـة علـى فـت، الدراسـةأهميـة  أمـا. مايل، وكذا خمتلف املراحل املعتمدة يف ذلـك

جــاءت لتســلط الضــوء علــى الكيفيــة الــيت يــتم مــن خالهلــا تصــميم نظــام  اإلشــكالية املطروحــة، الــيت

وملعاجلــة املوضــوع نتطــرق للعناصــر . اختــاذ قرارا�ــا معلومــات مــايل ومــدى اعتمــاد املؤسســة عليــه يف

  :التالية

  :ولإلجابة على اإلشكالية املطروحة قسمنا دراستنا إىل احملاور التالية

 مفاهيم عامة حول حتليل وتصميم نظم املعلومات؛  

 مراحل تصميم نظام معلومات مايل. 
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 .المعلوماتمفاهيم عامة حول تحليل وتصميم نظم : المحور األول

اإلطــار النظــري لــنظم املعلومــات الطرائــق املهيكلــة لبنــاء الــنظم، وأخــريا  احملــور،نتنــاول يف هــذا 

  .نتناول األدوات املعتمدة يف بناء النظم

  .اإلطار النظري لنظم المعلومات: أوال

  :نتناول يف هذا املطلب اإلطار النظري لنظم املعلومات كما يلي

I.تعريف نظم المعلومات.  

  : د تعددت تعاريف نظم املعلومات وفيما يلي بعضهالق

جمموعة من اإلجراءات اليت تقوم جبمع واسرتجاع "يعرف نظام املعلومات أنه : األول التعريف .1

وتشــغيل وختــزين املعلومــات لتــدعيم اختــاذ القــرارات والرقابــة يف التنظــيم، باإلضــافة إىل تــدعيم اختــاذ 

لنظم املعلومات أن تساعد املـديرين والعـاملني يف حتليـل املشـكل  القرارات والرقابة والتنسيق، وميكن

  .)1( "وتطوير وإنتاج منتجات جديدة

ــاني .2 جمموعــة مــن األفكــار املنطقيــة واألشــياء املاديــة "يعــرف نظــام املعلومــات أنــه  :التعريــف الث

  .)2("والعالقات املتبادلة فيما بينها، واليت يتم توجيهها حنو حتقيق هدف مشرتك

 واملعـدات األفـراد مـن منظمـة جمموعـة"كمـا يعـرف نظـام املعلومـات أنـه   :التعريـف الثالـث .3

 وتوزيـع وختـزين وتشـغيل بتجميـع تقـوم والـيت البيانـات ومـوارد االتصـاالت وشـبكات والـربامج

 .)3("املنظمة داخل والرقابة والتنسيق القرارات الختاذ الالزمة املعلومات

إطار يتم من خالله تنسيق املوارد البشرية واآللية "املعلومات بأنه يعرف نظام : التعريف الرابع .4

  .)4("لتحويل املدخالت إىل خمرجات لتحقيق أهداف املشروع

ــه مجموعــة مــن العناصــر الملموســة وغيــر  ومــن خــال مــا ســبق ميكــن تعريــف نظــام املعلومــات أن

  .بغرض تحقيق أهداف معينة ،الملموسة التي تتفاعل وتتكامل في أداء وظائف محددة

II.5(تتمثل عناصر النظام فيما يلي: عناصر نظم المعلومات(.  

ــــوتر : األجهــــزة .1 ميكــــن أن تتضــــمن أجهــــزة النظــــام يف كــــل مــــن اآلالت احلاســــبة أجهــــزة الكمبي

 ...بأجزائها اهلواتف

وهــي كــل مـا يســمح حبفـظ وختــزين املعلومـات مثــل األقــراص : وسـائل حفــظ وتخــزين البيانـات .2

  .إخل...املمغنطة  والصلبة امللفات املستندات املكتوبة 
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  .هي خمتلف الربامج املعتمدة يف أداء العمليات التشغيلية الالزمة: البرامج .3

  .هي الوعاء احلاوي للبيانات األساسية املخزنة :قاعدة البيانات .4

وميكـن  هي جمموعة اخلطوات املطبوعة على كتيبات تدعى دليـل التشـغيل: إجراءات التشغيل .5

التمييـــز بـــني نـــوعني مـــن هـــذه اإلجـــراءات أوهلـــا موجـــه ملســـتخدمي النظـــام وهـــو خـــاص بالتعليمـــات 

اخلاصة بإعداد البيانات وكيفية إدخاهلا إضافة إىل تعليمات استخدام وتشغيل احلاسوب، أما الثاين 

  .فخاص بالعاملني املشغلني للحواسيب اآللية

 :)6(والشكل املوايل يوضح مكونات نظم املعلومات املالية

 

 

  

  

 

 

 

  

  

  .الطرائق المهيكلة في تحليل وتصميم نظم المعلومات: ثانيا

نعتمــد يف بنائنــا لألنظمــة علــى طــرق حمــددة �ــدف احلصــول علــى نتــائج حمــددة، ونظــرا لتعــدد هــذه 

  :  الطرق قمنا باختيار ثالث طرق نعرضها فيما يلي

I.SSADM  Structured Systems Analysis and Design Method :

طريقـة مهيكلـة لتحليـل وتصــميم نظـم املعلومـات، واملسـتخدمة بشـكل مفضــل  SSADMتعتـرب 

، عندما حبث الوكالة املركزية 1980يف مشاريع احلكومة الربيطانية، ظهرت ألول مرة يف بداية عام 

لالتصــاالت واحلواســيب عــن طريقــة ناجحــة فعالــة ومــؤثرة يف مشــاريع احلكومــة حيــث تعتمــد هــذه 

لنظـام املعلومــات علـى النمـوذج ثالثـي األبعــاد، فهـي تعـرض البيانـات يف النظــام،  الطريقـة يف بنائهـا

األحــداث الــيت جيــب علــى النظــام االســتجابة هلــا، الوظــائف يف النظــام كمــا يــدركها املســتخدمون، 

.املعلوماتمنوذج مكونات نظام :  )1(شكل رقم   

مدخالت 
 من 

موارد 
 البیانات

تحویل 
  البیانات

إلى  
  معلومات

مخرجات 
  من

منتجات  

 تالمعلوما

  الرقابة على أداء النظام

 تخزین موارد البیانات

  مـوارد البیانـات

 موارد البرمجیات - 

 المعدات موارد - 

 موارد الشبكات - 

عصام الدين حممد علي، تأثري نظم املعلومات على اإلدارة احلكومية يف املدينة العربية يف ظل الثورة : المصدر

، كلية اهلندسة جامعة أسيوط، السعودية، 2005مارس  17إىل  15الرقمية، املؤمتر املعماري الدويل السادس من 

.02ص   
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حيـــث تـــرتبط هـــذه العـــروض بعالقـــة واســـعة تـــؤمن درجـــة عاليـــة مـــن الصـــرامة يف عمليـــات التحليـــل 

  :قة تستخدم جمموعة من التقنيات الرئيسية أمههاوالتصميم، وهذه الطري

 حتليل املتطلبات؛ -

 منذجة تدفق البيانات؛ -

 النمذجة املنطقية للبيانات؛ -

 املستخدم ودوره يف النمذجة؛ -

 تعريف الوظيفة؛ -

 الكيان، منذجة احلدث؛ -

 حتليل عالقة البيانات؛ -

 تصميم عمليات قاعدة البيانات املنطقية؛ -

 .تصميم احلوار املنطقي -

  :هذا وإن هذه الطريقة موثقة يف جمموعة كتيبات تصف

�ــذه الطريقــة مــن النمــاذج،  Information System بنــاء مشــروع نظــام املعلومــات -

 املراحل، اخلطوات، املهام اليت تعمل �ا؛

 جمموعة تقنيات التحليل والتصميم واليت ميكن استخدامها يف خمتلف مراحل املشروع؛ -

 نتج، تتضمن معيار التحكم بالنوعية الواجب تطبيقه يف كل مرحلة؛سلسلة من التعريفات بامل -

II. طريقــــة MERISE . بعــــد أن قامـــــت وزارة  1978نشــــأت هــــذه الطريقـــــة يف فرنســــا يف عــــام

مــؤمتراً وطنيــاً هــدفت مــن خاللــه اختيــار خــرباء يف جمــال احلواســيب بغيــة  1977الصــناعة يف عــام 

 Centerاختيــــــار طريقــــــة لتصــــــميم أنظمــــــة املعلومــــــات، كــــــان املركــــــز التقــــــين للحواســــــيب 

Technique Information ات التقنية للتجهيـزات هـو مـن قـام بالتعاون مع مركز الدراس

حيـــث اســـتخدمت بشـــكل واســـع يف منشـــئها، وقـــد دلـــت إحصـــائية عـــام  MERISEبتصـــميم 

على أن أكثر من نصف سكان فرنسا ممن يستخدمون الطرائق املهيكلة كانوا يستخدمون  1989

MERISE.  

ى كثـــــرت اســـــتخدامات هـــــذه الطريقـــــة بشـــــكل واســـــع يف املشـــــاريع التجاريـــــة، إال أنـــــه يوصـــــ

باســـتخدامها يف العديـــد مـــن مشـــاريع القطـــاع العـــام، حيـــث تركـــز علـــى عمليـــات التطـــوير الالزمـــة 
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ألنظمـــة املعلومـــات، وتتوجـــه إىل مســـتويات دورة حيـــاة النظـــام مـــن حتليـــل املتطلبـــات، املواصـــفات، 

 . التصميم، إنتاج الشيفرة، التطبيقات، الصيانة

  :هذه العمليات واليت تتمثل مبا يلي يغطي مجيع MERISEإن منوذج عمليات التطوير يف 

 املخطط الرئيسي لكامل املنشأة أو جلزء رئيسي منها؛ -

 دراسة متهيدية لعمل واحد أو لعدة أعمال؛ -

 دراسة مفصلة تنتج النموذج املنطقي لنظام واحد أو لعدة أنظمة؛ -

 دراسة تقنية مفصلة عن التصميم لنظام واحد أو لعدة أنظمة؛ -

 أجل النظام أو األنظمة اليت مت تصميمها؛إنتاج الشيفرة من  -

 التنفيذ للنظام أو األنظمة املطورة؛ -

 .الصيانة للنظام أو األنظمة اليت مت تسليمها -

 :ينتج هذا النموذج من ثالثة دورات

ومتتــد مــن اللحظــات األوىل لتطــوير نظــام املعلومــات حــىت يصــبح قيــد االســتثمار : الحيــاة دورة -

 .وخمتلف املراحل املتعلقة بصيانته ومتابعته مروراً بإنتاج هذا النظام

 . ومتثل جمموعة اخليارات والقرارات الواجب اختاذها طيلة دورة حياة النظام: القرار دورة -

 . ويتضمن هذا الدور جمموعة النماذج اليت تسمح ببناء نظام املعلومات: التجريد دورة -

خـــرى، حمـــددة مالمـــح مشـــروع نظـــام هـــذه الـــدورات الـــثالث تعمـــل معـــاً وتعتمـــد كـــل منهـــا علـــى األ

  .ISاملعلومات 

  :عدداً من النماذج لنظام املعلومات وتتضمن MERISEتنتج 

ويعـرض كيانـات البيانـات  A conceptual data modelمنـوذج البيانـات التصـوري  -

 ...والعالقات بينها، مواصفا�ا

 ويعــرض تفاعــل A conceptual process modelمنــوذج العمليــات التصــوري  -

النظــــام يف ) حيققهــــا(األحــــداث داخليــــاً أو خارجيــــاً يف النظــــام، ومــــا هــــي العمليــــات الــــيت ينجزهــــا 

االستجابة هلذه األحداث، كما يتضمن هذا النموذج القواعـد الـيت جيـب علـى النظـام إتباعهـا أثنـاء 

 .االستجابة لألحداث
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وميكــن تقدميــه إمــا بــالنموذج A logiciel data model منــوذج البيانــات املنطقــي  -

CODASYL  أو بنموذج العالقة، هذا ويوجد قواعد لرسم اخلرائط لنموذج البيانات التصورية

 .يف داخل منوذج البيانات املنطقية

ويبـىن مـن منــوذج  A organizational process modelمنـوذج عمليـات التنظـيم  -

 .ث خمتلف العمليات املتعددةالعمليات التصوري مع إضافة تفاصيل حول أين وكيف حتد

ويتم التعبري عنها يف لغة توصيف  A physical data modelمنوذج البيانات الفيزيائية   -

  .DBMSالبيانات املختارة 

ويتـألف مـن بنـاء   An operational process modelمنـوذج معاجلـة العمليـات  -

إلجــراءات العمــل مــع بعــض مــن اأو خمططــات متسلســلة الزمــة ) الصــلبة واملرنــة(املكونــات املاديــة 

 .الشروحات وعلى سبيل املثال كيف ميكن إجناز العمليات حسب املواصفات

III.7(ويف ما يلي شرح هلذه الطريقة: الطرائق غرضية التوجه(: 

حتـول األمـر مـن  OOD( Object-Oriented Design(حبسـب هـذه الطرائـق 

والــيت تتمثــل يف  Objectsالتفكــري يف الوظــائف والتفكــري يف املعطيــات إىل التفكــري يف األغــراض 

وتعــين جمموعـــة  Stateأشــياء نظريــة وفيزيائيــة موجـــودة يف الكــون احملــيط بنــا، ميلـــك الغــرض حالــة 

  . احلايلالظروف الواصفة للغرض فمثًال حالة الغرض املمثل حلساب مصريف تتضمن الرصيد 

 UML: Unifiedتعتمــد الطرائــق غرضــية التوجــه واملتمثلــة بلغــة النمذجــة املوحــدة 

Modeling Language على املفاهيم التالية عند بناء منوذج :  

 ؛Abstractionمفهوم التجريد  -

 ؛ Encapsulationمفهوم الكبسلة  -

 . Information Hidingمفهوم إخفاء املعلومات  -

يف ذلـــك حيـــث  Berardتعـــاريف هلـــذه املفـــاهيم، وقـــد اعتمـــدنا تعـــاريف لقـــد ورد العديـــد مـــن ال

إن التجريد، والكبسلة، وإخفاء املعلومات، هي مفاهيم خمتلفة ولكنها مرتبطـة  فيمـا بينهـا : "يقول

الـيت تسـاعدنا يف حتديـد أي املعلومـات املوصـفة  Techniqueبشكل كبري فالتجريد هو التقنية 

أمـــــــا الكبســـــــلة فهـــــــي التقنيـــــــة . علومـــــــات جيـــــــب أن تكـــــــون خمفيـــــــةجيـــــــب أن تكـــــــون مرئيـــــــة وأي امل

Technique  اليت ُجيَرى خالهلا حتزمي املعلومات وذلك لكي خنفي ما جيب أن ُخيفى ونظهر ما

  .)8("جيب أن يُرى
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  .األدوات المعتمدة في تحليل وتصميم النظم

املعلومات، واليت تبسط وتسهل هذه هناك جمموعة من الطرق نعتمد عليها يف حتليل وتصميم نظم 

  

تقـــوم هـــذه الطريقـــة مبهمـــة وصـــف العمليـــات املعقـــدة نوعـــا مـــا والـــيت يزيـــد فيهـــا عـــدد 

الشروط عن ثالثة، وميكن استبدال أحدهم باآلخر وحىت نفهم طريقة شجرة القرار ي املسامهة يف 
9(:  

يعطــي ختفــيض للزبــائن يف أحــد احملــالت التجاريــة علــي البضــاعة املباعــة و الــيت يزيــد ســعرها 

دج وذلـــك عنـــدما يـــتم الشـــراء خـــالل العشـــرة أيـــام األول مـــن التخفيضـــات و إذا مت 

دج ال يوجد  2000أو يساوي الشراء بعد العشر أيام األول أو كانت قيمة فاتورة الشراء أقل من 

 

  

يســتخدم أســلوب بــريت مفهــوم التحليــل الشــبكي كنمــوذج للمشــروع بغــرض املســاعدة علــى تقيــيم 

  :)10(وختطيط العمليات املتشابكة واملرتابطة يف املشروع، ويفيد يف حتديد

  التقديرية للفعاليات وللمشروع؛

  الوقت املتوقع لتنفيذ املشروع، وأوقات تنفيذ الفعاليات واملسار احلرج؛

 

 

ؤسسةميم نظام معلومات مالي في المأهمية تص 

المجلة الجزائرية لالقتصاد والمالية                                                العدد 

األدوات المعتمدة في تحليل وتصميم النظم: ثالثا

هناك جمموعة من الطرق نعتمد عليها يف حتليل وتصميم نظم 

  :األخرية وفيما يلي بعض هذه الطرق

I.شجرة القرار.  

تقـــوم هـــذه الطريقـــة مبهمـــة وصـــف العمليـــات املعقـــدة نوعـــا مـــا والـــيت يزيـــد فيهـــا عـــدد  :تعريـــف .1

الشروط عن ثالثة، وميكن استبدال أحدهم باآلخر وحىت نفهم طريقة شجرة القرار ي املسامهة يف 

9(ميم نقدم املثال املوايلالتحليل والتص

يعطــي ختفــيض للزبــائن يف أحــد احملــالت التجاريــة علــي البضــاعة املباعــة و الــيت يزيــد ســعرها  :مثــال

دج وذلـــك عنـــدما يـــتم الشـــراء خـــالل العشـــرة أيـــام األول مـــن التخفيضـــات و إذا مت  2000علـــى 

الشراء بعد العشر أيام األول أو كانت قيمة فاتورة الشراء أقل من 

  .ختفيض على الفاتورة

 .نقدم فيما يلي حل هذا املثال: حل

II. أسلوب بيرتPERT.  

يســتخدم أســلوب بــريت مفهــوم التحليــل الشــبكي كنمــوذج للمشــروع بغــرض املســاعدة علــى تقيــيم 

وختطيط العمليات املتشابكة واملرتابطة يف املشروع، ويفيد يف حتديد

التقديرية للفعاليات وللمشروع؛الكلفة  -

الوقت املتوقع لتنفيذ املشروع، وأوقات تنفيذ الفعاليات واملسار احلرج؛ -

 .املستلزمات املادية البشرية -
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ميكــن تــوفري هــذا الربنــامج علــى احلواســيب اإللكرتونيــة، والشــكل املــوايل يوضــح لنــا شــكل الربنــامج 

  :على احلاسب

  
يقــوم احلاســب باحتســاب مــا ) عمليــة(للحاســب إلجنــاز كــل فعاليــةفبعـد إدخــال البيانــات وتغــذيتها 

  :)11(يلي

  الوقت املتوقع أو املطلوب إلجناز كل فعالية؛ -

  الوقت املبكر لبدء احلدث أو الفعالية؛ -

 .الوقت احلرج للمشروع أي الفعاليات اليت تقع على مسار التنفيذ -

III.خرائط التدفق.  

  :ليت نتعرض هلا فيما يليما يهمنا يف حبثنا هذا هو خرائط النظم وا

هــي متثيــل بيــاين لعمليــة معاجلــة البيانــات وتبــني املــدخالت واملخرجــات إضــافة للعمليــات الرئيســية، 

حيــث تزودنــا خــرائط الــنظم بتصــور شــامل عــن تطبيقــات معاجلــة البيانــات مــن حيــث اجلــزء الــذي 

نات وميثل الشـكل املـوايل سيتم تنفيذه وتطبيقه، ولكنها ال تعطي تفصيالت عن كيفية معاجلة البيا

  :)12(شكل لسري خرائط النظم

  

  شكل يبين خرائط سير النظم): 2(شكل رقم

املخرجـــــــــــــــــــــــــــــات 

out put 

ــــــــات  العملي

processing 

املـــــــــــــــــــــــــــــدخالت 

input 

الوصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف 

description 

  املرحلة

 اســـــــــتحداث ملــــــــــف   

 ملف معامالت
Transaction 
file 

 تحقیق 
Validation    

 قائمة األخطاء
Error list  
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معــــــــــــــامالت علــــــــــــــى 

  شريط مغناطيسي

  

Creat a valid 

transaction 

fil on 

magnetic 

tape 

 

 

1  

 تنسيق ملف  

 معامالت

sort a valid 

transaction 

file 

 

 

2  

  Update on 

old master 

file using 

sorted 

transaction 

file 

  

 

3  

األردن، زيـــاد حممـــد الشـــرمان، مقدمـــة يف نظـــم املعلومـــات اإلداريـــة، دار صـــفاء للنشـــر والتوزيـــع، عمـــان، : المصـــدر

  .142، ص2004

  

  .مراحل تصميم نظام معلومات مالي: المحور الثاني                 

  

مير النظـام مبجموعـة مـن املراحـل الـيت تعتـرب خطـوات رئيسـة مرتابطـة قبـل الوصـول للنظـام 

النهــائي الــذي تســعى املؤسســة للحصــول عليــه بغــرض حتقيــق أهــدافها، ورغــم االخــتالف يف بعــض 

Valid 
file  تحقیق        

validation 

Valid 
file 

 validation        تحقیق 

Valid 
file 

Sorted 
trans  file 

Old 
master file 
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املراحـــل إال أن هـــذه األخـــرية جنـــدها بالتقريـــب واحـــدة، عنـــدما نســـعى لتصـــميم أي تســـميات هـــذه 

  .نظام

  .دورة حياة النظام: أوال

  .نتناول املعىن من دورة احلياة وكذا املراحل اليت مير �ا النظام خالل مراحل بناءه

I.ب من هو مصطلح يعين تلك اإلجراءات اليت تتم يف املنظمة خطوة خطوة، وبشكل ينسا: تعريف

خـــالل حتليـــل وتصـــميم نظـــام املعلومـــات فيـــه، ومهمـــا كـــان عـــدد األفـــراد الـــذين يعملـــون يف تلـــك 

  .)13(املنظمة

II.مراحل بناء نظام المعلومات.  

 :متر عملية بناء النظام باملراحل التالية

  للنظاممرحلة التخطيط. 

 :)14(املؤسسة يف احلاالت التالية يف معلومات نظام بتطوير التفكري يتم

 حلها؛ يصعب مشاكل وجود عند 

 احلديثة؛ املتطلبات تلبية من القائم النظام مقدرة عدم 

 التكنولوجي والتقدم التطور مواكبة. 

  جمع البياناتdata collection  : املدخل التقليدي جلمع البيانات هـو يف دراسـة البيئـة

ومكوناته من الـنظم الفرعيـة وذلـك التنظيمية والتشغيلية املطلوب تغيريها، وحتليل النظام احلايل 

مــن أجــل تعيــني حــدود ونطــاق املشــكالت املوجــودة، حيــث أن مراجعــة وحتليــل النظــام احلــايل 

  :)15(يتطلب توجيه أسئلة حمددة من بينها

  ما هي طبيعة العمل املراد تنفيذه؟ -

  كيف يتم العمل احلايل؟ -

  من أين تصدر البيانات؟ -

  ثائق؟من الذي يقوم بتجهز التقارير والو  -

  كم تستغرق عملية جتهيز التقارير والوثائق؟ -

  ما هي األجهزة املستعملة هلذا الغرض؟ -

  كم عدد النسخ املطلوبة واليت تعد هلذا الغرض؟  -
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  هل هناك طاقة تشغيلية عاطلة؟ -

  كم هو حجم الوثائق باحلد األدىن واألعلى وبالوثائق؟ -

  :التاليةفيما يخص المستفيدين من المخرجات توجه ألسئلة 

  من الذي يقوم باستالم التقارير والوثائق؟ -

  هل هي ضرورية الختاذ القرارات؟ وأية قرارات؟ ومن يتخذها؟ -

  هل توجد يف هذه التقارير جانب مهمل أو غري مفيد يف اختاذ القرار؟ -

  ما هي املعلومات اإلضافية املطلوبة؟ -

  ما هي املعاجلة اليت أجنزت من قبل املستفيد؟ -

  التقارير والوثائق؟كيف تدقق  -

  :بخصوص عالقة البيانات بأنشطة الخزن واالسترجاع توجه األسئلة التالية

  هل سبق أن أجريت تعديالت على الوثائق ومىت؟ -

  كم عدد املرات اليت يسرتجع فيها التقرير أو املعلومات؟ -

  كم عدد املرات اليت يتم فيها حتديث البيانات؟ -

  بالبيانات؟ما هي تكلفة املعاجلة اخلاصة  -

  ما هي تكلفة املعاجلة اخلاصة بالوثائق؟ -

  ما هي تكلفة التخزين واالسرتجاع؟ -

 األدوات المستعملة في جمع المعلومات:  

أفضل مصدر للمعلومات عن املنظمة هو وثائقها املكتوبة والصادرة عن اإلدارة العليا واليت تتضمن 

  .رسالة املؤسسة

والشهرية حول أنشطة وعمليات املنظمة وما يصدر عن ذلك فضال عن التقارير السنوية والفصلية 

من وثائق ختاطب فيها املنظمة ا�تمع والرأي العام والبيئة املباشرة احمليطة، باإلضافة ملا تقدم توجد 

  :)16(عدة طرق جلمع البيانات أمهها

   personal interviews:المقابلة الشخصية -

يقوم فريق تطوير وتصـميم الـنظم مبقابـل األفـراد املسـؤولني عـن إدارة النظـام وكـذا هـؤالء املسـتفيدين 

مــن خمرجــات نظــام املعلومــات، كمــن املهــم يف هــذه املرحلــة القيــام بتوثيــق اآلراء واملقرتحــات ولــيس 
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طـــة حـــىت فقـــط مجـــع البيانـــات والوثـــائق لتحليلهـــا، ومـــن األفضـــل أن تكـــون املقـــابالت مربجمـــة وخمط

نضـمن مجـع البيانـات اجلوهريـة عـن النظـام احلـايل دون عـن إجـراء مقـابالت غـري رمسيـة وغـري مربجمــة 

  .لالستفادة من هذا املبدأ ولتأكيد املعلومات

    Brainstorming: اجتماعات العصف الذهني -

�ــاالت هنــا جيتمــع حمللــوا الــنظم مــع مــدراء اإلدارات الرئيســية يف املنظمــة وعلــى اخلصــوص مــدراء ا

إخل، وذلـــك مـــن خـــالل عقـــد سلســـلة ...الوظيفـــة الرئيســـة لألنشـــطة مـــن إنتـــاج، تســـويق، هندســـة، 

متواصـــلة مـــن اللقـــاءات غـــري الرمسيـــة الكتشـــاف أبعـــاد املشـــكلة حمـــل الدراســـة، أو الفرصـــة املتاحـــة 

واملطلوبــة كهــدف اســرتاتيجي، حيــث يشــجع احلــوار النافــذ، وحتفــز األفكــار دون تــدخل أو ضــغط 

من خالل تنسيق األفكار وطرح األسئلة اليت تقصد استخبار مـا هـو غـري مرئـي مـن عناصـر  وذلك

  .املشكلة

    Questionnaire:طريقة االستبيان -

مــن خــالل إعــداد أســئلة حمــددة وتوجيههــا للمعنيــني �ــا بغــرض احلصــول علــى معلومــات تفيــد يف 

  .تصميم النظام

  observation:طريقة المالحظة -

املالحظــة املباشــرة أن حملــل الــنظم يعــرف مســبقا أيــن جيــب تركيــز االنتبــاه ومــا هــي يعــين اســتخدام 

  .الظواهر اليت حتتاج ملتابعة وحتيل ومراجعة مستمرة، حيث جيب وجود مناذج مصممة مسبقا

 دراسة الجدوى: 

وتقنية تتناول دراسة اجلدوى حتديد ما إذا كان النظام املراد تصميمه ذو جدوى اقتصادية وتنظيمية 

  .ويقدم فريق دراسة اجلدوى توصياته لإلدارة خبصوص مشروع النظام. أم ال

حيث �تم دراسة اجلدوى بصورة استثنائية بتحديد التكاليف اإلمجاليـة  :الجدوى االقتصادية -

  .للنظام ومقارنتها باملزايا واملنافع املنظورة وغري املنظورة يف املستقبل القريب والبعيد

ـــ - حيـــث �ـــتم دراســـة اجلـــدوى بدراســـة اإلمكانيـــات والقـــدرات الـــيت  :ة للنظـــامالجـــدوى التقني

  .سيوفرها النظام ودرجة حاجة املنظمة هلا وكذا درجة مالءمتها مع الطاقة التشغيلية املوجودة أصال
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مـن خـالل معرفـة درجـة التوافـق   organizational feasibility: الجـدوى التنظيميـة -

نظام املعلومات بكفاءة وفعاليـة باإلضـافة إىل حتليـل القـدرات الـيت  بني التنظيم ومستلزمات تشغيل

  .يوفرها النظام اجلديد للمنظمة مبا يساعدها على حتقيق امليزة التنافسية

  .مرحلة تحليل النظام القائم  .2

حتليـل الـنظم هـي عمليـة منهجيـة لتفكيـك :  Systems analysisتعريـف تحليـل الـنظم - 

ايل وذلــك �ــدف البحــث عــن أجــزاء ومكونــات النظــام، وكيفيــة عملهــا وجتزئــة نظــام املعلومــات احلــ

  .)17(وأدوارها وما ينجزه النظام ككل

 هذه تفحص مع أجزائه إىل الكل جتزئة عملية" بأ�ا - عامة بصورة– النظام حتليل عملية وتعرف

 معينـة نتيجـة حتقيـق حنـو اخلطـوات مـن بسلسـلة للخـروج ، بـاآلخر جـزء كـل عالقـة وبيـان األجزاء

  .)18(املشكالت حل يف الرشيد املنهج" بأ�ا البعض يصفها كما " فعالية الطرق بأكثر

  :تحليل االحتياجات من النظام للمستخدمين - 

تعتمــد جنــاح عمليــة تصــميم النظــام بدرجــة كبــرية علــى معرفــة اخللــل والنقــائص الــيت تتخلــل النظــام 

هذه األخرية هم املستفيدون من النظام، وفيما القائم، ولعل أهم من ميكن أن يفيد حملل النظم يف 

  :)19(يلي بعض األنشطة اليت تتخلل حتليل االحتياجات من النظام

 حتليل احتياجات املستفيدين من املعلومة؛  

 حتديد توقعات وتطلعات املستفيدين من النظام؛  

 حتليل فجوة املعلومات بني احتياجات املستفيدين وتوقعا�م؛  

  للمخرجات، العمليات والتشغيل؛إعطاء وصف منطقي  

  :تحليل احتياجات المستويات اإلدارية - 

تتكون منظمات األعمال من عدة مستويات إدارية يرتبط كل منها بـإدارة رئيسـية وبنـوع حمـدد مـن 

األنشـــطة والعمليـــات، لـــذلك عنـــد القيـــام بتحليـــل النظـــام القـــائم جيـــب األخـــذ بعـــني االعتبـــار هـــذه 

  :)20(عتبارات يف هذا الشأن مايلياملستويات، ولعل أهم اال

  ضــــرورة حتليــــل مجيــــع املســــتويات اإلداريــــة والكشـــــف عــــن أوجــــه التكامــــل يف احتياجا�ــــا مـــــن

 املعلومات؛
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  الرتكيــز علــى املســتوى اإلداري الــذي يرتكــز عليــه باألســاس نظــام املعلومــات ســواء مــن خــالل

 .وى إداري حمددصلته باملشكلة موضوع احلل أو لتوجه النظام خلدمة وإسناد مست

  فهـــم طبيعـــة عالقـــة نظـــم املعلومـــات بأنواعهـــا املختلفـــة مـــع طبيعـــة وحجـــم عمـــل وتوجـــه اإلدارة

 .الرئيسية يف املستوى اإلداري

وميكــن ذكــر مــا يتعلــق مبعجــم البيانــات فيمــا  :Dictionaries Dataمعــاجم البيانــات   - 

 :)21(يلي

يتكــون معجــم البيانــات مــن جمموعــة كبــرية مــن العناصــر متثــل أمســاء بيانــات النظــام وتشــمل أمســاء  

كينونات النظام سـواء كانـت أمسـاء سـجالت أو ملفـات أو عناصـر أو خـرائط البيانـات االنسـيابية 

  Group Elementsأو تقــارير أوغريهــا، حيــث تصــنف العناصــر إىل عناصــر جتميعيــة  

، وتعــرف العناصــر التجميعيــة بتحليلهــا إىل مكونا�ــا مــن العناصــر املفــردة، )يــةأول(وعناصــر مفــردة 

  Discreteوعناصـر منفصـلة   Continuousتصـنف العناصـر املفـردة إىل عناصـر متصـلة 

 . وتعرف العناصر املتصلة بقائمة العناصر ضمن مدى القيم اليت يأخذها العنصر ونوع كل عنصر 

إذا كانــت أرقــام تســجيل الطــالب تتكــون مــن ســت خانــات فــإن مــدى رقــم الطالــب يقــع  :مثــال

 .. Digitsوهي من النوع الرقمي  000001 - 999999جمال القيم  ضمن

 أما العناصر املنفصله فتعرف على شكل جدول يبني العنصر ومعناه، وإذا كانت العناصـر متشـا�ة

   .يف املعىن فيوضح عددها ونوعها

  تصميم النظاممرحلة  .3

وهـي تعـين العمليـة النظاميـة الـيت تـأيت بعـد :  system designتعريـف تصـميم النظـام - 

عمليـــة التحليـــل، بـــل وتعتمـــد علـــى خمرجـــات التحليـــل حيـــث يـــتم حتويـــل التصـــميم املنطقـــي للنظـــام 

  .)22(ومواصفات اإلجراءات وأساليب العمل إىل مناذج وبرامج عملية

الرتتيـب املنطقـي لعمليـة التصــميم هـي البـدء بتصـميم الطريقــة الـيت تكـون عليهـا املخرجــات مث 

نصمم العمليات التشغيلية الالزمة  مث بعد ذلك حندد نوع البيانـات الـيت حنتاجهـا يف ذلـك، وعلـى 

  : اعتبار أنه للنمذجة دور مهم يف عملية التصميم نتناول ما يلي

يف تكوين صورة أولية عن النظام النهائي   prototypingتفيد النمذجة : مرحلة النمذجة - 

it is a chell of the final system   ولذلك فإن نظام املعلومات إما أن يبىن من خالل
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استخدام النمذجة أو من خالل تطوير النموذج، وقد تناولنا بعض الطرق املعتمدة يف النمذجة يف 

  . )23( ...هيكلة واألدوات املعتمدة يف حتليل وتصميم النظماملبحث األول كالطرائق امل

 تعتــرب املخرجــات هــي البيانــات الــيت أجريــت عليهــا العمليــات التشــغيلية  :تصــميم المخرجــات

أدت يف النهايــة للحصــول علــى منتجــات يف شــكل معلومــات، وهــذه األخــرية جيــب أ تتــوفر علــى 

  :)24(ولعل أهم هذه اخلصائص ما يلي جمموعة من اخلصائص حىت تؤدي الدور املنوط �ا

 المعلومات خصائص: 

 للفهم  القابلية Under standability :الفهم، سهلة معلومات تقدم أ�ا وتعين 

 .املناسب الوقت ويف صحيح قرار الختاذ يؤدي مما

  الدقـةAccuracy :املعلومـات إمجـايل مـن دقـة أكثـر معلومـات علـى احلصـول تعـين 

 .زمنية حمددة فرتة خالل يف املنتجة

  المالئمةRevance : اليت القرارات على التأثري على قادرة املعلومات تكون بأنتعين 

 التنبؤ، على القدرة وهلا األحداث، تقييم يف القرار وتساعد متخذي املستفيدون يتخذها

 الوقـت يف املعلومـات وتعطيـه توقعاتـه، مـن صـحة التأكـد مـن القـرار متخـذي وتسـاعد

 .املتاحة البدائل اختيار يف وتساعد له، املناسب

  الموضـوعيةObjectivity :مـن خاليـة أي متحيـزة معلومـات علـى احلصـول أي 

 قـدرة هلا املعلومات وتكون املعلومات، على مستخدم التأثري لغرض التغيري أو التحريف

 .صحتها من التحقق على

  المصـداقيةReliability :األخطـاء مـن وخاليـة صـدقًا أكثـر املعلومـات تكـون أي 

 وتكـون التحيـز، عـن بعيـدة بطريقـة احلـدث أو عـن املشـكلة املعلومات تعرب وأن املادية،

 أن أي مضللة أو مزيفة وغري مكتملة

 وحقيقية صحيحة املعلومات. 

  الشـمولCompleteness :اهتمامـات مجيـع تغطـي كاملـة املعلومـات تكـون أن 

 أن القـرار متخـذ يسـتطيع حـىت ومعاجلتهـا جوانـب احلالـة مجيـع تغطـي أي مستخدميها،

 .املناسب الوقت ويف السليم القرار يتخذ
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  المرونةFlexibility :مرة من ألكثر استخدامها إمكانية أي املعلومات مرونة وتعين 

 .متعددة جماالت يف االستفادة منها وميكن واحدة،

 االستخدام مع والنمو للنقل، قابليتها. 

 االستخدام وسهولة والفرز، للتقوية قابليتها. 

 يــتم تصــميم خمتلــف العمليــات الــيت جتــرى علــى البيانــات متهيــدا : تصــميم عمليــات التشــغيل

  للحصول على املعلومات الالزمة يف شكل خمرجات

 جيـــب األخـــذ بعـــني االعتبـــار عنـــد لقيـــام بتصـــميم نظـــم املعلومـــات : تصـــميم قاعـــدة البيانـــات

ارها نقطة االنطالق بغرض الوصول ملعلومات مفيـدة يف اختـاذ االهتمام بتصميم البيانات على اعتب

  .القرارات الالزمة

قاعدة البيانات هي جمموعة موصوفة ذاتيا من امللفات والسجالت املتكاملـة ويطلـق عليـه توصـيف 

أو وصـــف قاعـــدة بيانـــات بقـــاموس البيانـــات، حيـــث ختـــزن امللفـــات يف قاعـــدة البيانـــات يف شـــكل 

والسجل بدوره يتكون من عناصر أصغر من احلقول، . موعة من السجالتملفات، وامللف هو جم

ويتكـــون احلقـــل مـــن جمموعـــة مـــن البايـــت والبايـــت مـــن البـــت وميثـــل الشـــكل التـــايل الرتكيـــب اهلرمـــي 

  :)25(لقاعدة البيانات

  

 

  

  

  

  

  

  

بعــد القيــام مبــرحليت التحليــل والتصــميم تبــدأ مرحلــة تشــغيل النظــام املقــرتح، : مرحلــة التشــغيل  .4

  .ونقصد مبرحلة التشغيل أو التنفيذ حتويل األفكار النظرية املصممة إىل حقيقة عن طريق تنفيذها

  :)26(ويف هذه املرحلة نقوم بالعمليات التالية

  .229، ص 2005سعد غالب ياسني، حتليل وتصميم نظم املعلومات، دار املناهج للنشر والتوزيع، عمان، األردن  :المصدر                     

 

يبني الرتكيب اهلرمي لقاعدة بيانات ):03(شكل رقم   

Data Base 

file 

Record 

Field 

Byte 

Bit 

 ملف

 سجل

 حقل

 بایت

 بت
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 بتجريـب النظـام ملعرفـة إمكانياتـه، وهـل يتفـق مـع مـا هـو نقوم يف هذه املرحلـة : تجريب النظام

حمدد له من خمرجات ومدخالت وعمليـات، حيـث يـتم إدخـال بعـض البيانـات التجريبيـة للتحقيـق 

ذلــــك، ويفضــــل عنــــد التجربــــة حضــــور املســــتفيد لغــــرض التعــــرف علــــى عمــــل النظــــام بغيــــة إعطــــاء 

ت مــــثال لغــــرض تعــــديلها وجتــــاوز املالحظــــات أو التعــــديالت الــــيت ختــــص إظهــــار أشــــكال املخرجــــا

 .السلبيات اليت تنتج عن التجربة

 بعـد جنـاح التجربـة والتأكـد مـن صـالحية النظـام  :تدريب المستفيدين علـى اسـتخدام النظـام

بشكل مبدئي يتم تدريب املستفيدين من هذا النظام خصوصا ملشغلني يف أنظمة احلاسبات حيث 

 .ن تدريبهم بشكل جيد حيقق جناحا لعملية التنفيذميثلون عنصرا مهما يف عملية التنفيذ وأ

 يف هــذه املرحلــة جيــب وضــع خطــة دقيقــة  :التحويــل مــن النظــام القــديم إلــى النظــام الجديــد

واختيــار الطريقــة األنســب الــيت تــتالءم مــع وضــعية املؤسســة وهنــاك أربــع طــرق علــى املؤسســة اختــار 

 :إحداها يف ذلك نذكرها فيما يلي

  

  

  

  

  

 

شكل يبني طرق التحول إىل النظام اجلديد ):03(شكل رقم   
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 .13، ص2013حممد توفيق، نظم املعلومات اإلدارية، موقع األوائل التعليمي،  :المصدر

  

  .)27(تتضمن هذه املرحلة اخلطوات التالية: مرحلة تطبيق النظام .5

  :الفحص -

 ميكن تعريف عملية الفحص بأ�ا: الفحص عملية تعريف: 

 احلاسـوب؛ اخلـدمات وأجهـزة املعـدات: يتضـمن الـذي النظـام، لصـحة اختبـار عمليـة 

 .البيانات وقواعد

 ومعاجلتها األخطاء معرفة بقصد الربامج تنفيذ. 

  التطوير؛ فريق خارج من خمتصني مبشاركة الفحص عملية تتم أن يفضل 

 مرة؛ ألول تطويرها عند أخطاء جمموعة على حيتوي الربامج أن االفرتاض جيب 

  مستقلة وظائف هلا فرعية برامج من احلديثة والنظم الربجميات تتكون. 

 يف املشـاركني قبـل مـن النظـام متطلبـات فهـم عـدم لألخطـاء هـو شـيوعاً  األسـباب ولعل أكثر

 .الفحص عملية

 الفحص وذلك بهدف ونتائج األخطاء توثيق : 

 التعديل؛ بعد الفحص إعادة نتائج مع مقارنتها -

 .الربامج على جديدة تأثريات أي اكتشاف أو التصحيح جناح مدى ملعرفة  -

 تقـدمنا تـزداد كلمـا األخطـاء تصـحيح تكلفة ألن مبكرة مرحلة يف األخطاء اكتشاف األفضل من

 .التطوير عملية يف

 علـى يتعـذر قـدلمعالجتهـا، ألنـه  األخطـاء لحـدوث شـيوعاً  الحـاالت أكثـر تحديـد 

  .كامالً  النظام فحص الفاحصني

 جيـــب تـــوفر جمموعـــة مـــن اخلصـــائص يف النظـــام : خصـــائص المعـــدات الواجـــب توفرهـــا

  :)28(أمهها

 القدرة، اإلنتاجية؛ السرعة، للقياس، قابلة: األداء -

 .ناحيتني من إليها وينظر: الكلفة -

 املعدات مثن. 
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 الصيانة كلفة. 

 .عليها السيطرة وكيفية النظام إليها يتعرض قد اليت المخاطر حتديد يتم :الموثوقية -

 .التكنولوجيا -

 .املؤسسة يف متوفر هو مبا اجلديد النظام معدات ربط إمكانية من التأكد :الربط إمكانية -

 حـدوث عنـد وسرعة بسهولة الدعم يقدمون أ�م اجلديد النظام أصحاب من التأكد :الدعم -

  .النظام يف خلل

 .أجزاء نظام المعلومات المالي: ثانيا

I.29(اآلتية العناصر من يتكون انه على نظام أي إىل النظر ميكنالمحاسبي،  النظام(: 

 األساسـية باالحتياجـات وتتمثـل النظـام، عمـل بدايـة نقطـة وهـي: Inputالمـدخالت  .1

 أو حالـة عـن تعـرب ورسـوم أشـكال أو جمـردة أرقام شكل تأخذ وقد النظام، لعمل الالزمة (األولية)

 تكـون أن املمكـن ومـن مـثال اإلداريـة كـاألوامر )وصـفية بصـيغة تكـون وقـد ، معينـة حـاالت

 كمدخالت تستخدم عندما أخرى نظم عدة أو آخر لنظام خمرجات مبثابة معني نظام مدخالت

 والتنسيق والتكامل ابطرت ال عالقات خالل من أو العكسية التغذية خالل من التشغيل يف جديدة

 .النظم تلك بني تكون اليت

 املوضـوعية األدلة من عليها احلصول يتم اليت البيانات جمموعة املدخالت متثل احملاسيب النظام ويف

 النظام عناصر طريق عن إعدادها يتم اليت التقديرية والبيانات (املستندات) املالية لألحداث املؤيدة

  .واالقتصادية الكمية والبيانات ، األخرى

 تقـوم اليت القوى أو األجهزة بواسطة جترى اليت العمليات جمموعة وهي: التشغيلية العمليات .2

 وضـبطها املـدخالت هـذه تفاعـل مسـارات توجيـه خـالل مـن خمرجـات إىل املـدخالت بتحويـل

 العمليـات تتمثـل احملاسـيب النظـام معينـة، ويف أخـرى وإجـراءات وماديـة بشـرية قـوى باسـتخدام

 الدفاتر يف البيانات املدخالت على جترى اليت والتلخيص والتبويب التجميع عمليات يف التشغيلية

 األسـاليب اسـتخدام إىل إضـافة احملاسـبية والقواعـد واملفـاهيم املبـادئ وفـق احملاسـبية والسـجالت

 اإلحصـائية اخلـرائط ، العمليـات حبـوث ، واألربـاح واحلجـم التكلفـة بـني العالقـة حتليل يف املختلفة

 على للرقابة

 . وغريها تكاليف
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 املدخالت على جتري اليت التشغيلية العمليات تفاعل حاصل وهي: Output  المخرجات .3

 والقوائم التقارير جمموعة : املخرجات تشمل احملاسيب النظام ويف . للنظام املرسومة لألهداف وفًقا

 املتغريات إطار يف للمدخالت التشغيلية العمليات تفاعالت عن الناجتة املختلفة واملعلومات املالية

  .منها وتستفاد تستخدمها أن ميكن اليت للجهات والذاتية البيئية

 الالزمـة واملعلومـات البيانـات علـى احلصـول عمليـة وهـي: Feed Back العكسـية التغذيـة .4

 مـدى مـن والتأكـد املخرجـات التشـغيلية، العمليـات املـدخالت،) السـابقة النظـام عناصـر لتقيـيم

 .أهدافها حتقيق يف وإمكانيتها دقتها

 �ـدف السـابقة العناصـر علـى الرقابـة عمليـة خـالل مـن العكسـية التغذيـة تـتم احملاسـيب النظـام ويف

 حتقيقهـا احملاسيب النظام يرمي اليت األهداف حتقيق إىل وصوال الصحيح التوجيه وتوجيهها تقييمها

 .ككل االقتصادية للوحدة خدمة

II.اخلطوات من جمموعة على التحليل بعملية قيامه يف احمللل يعتمد: النظام الفرعي للتحليل المالي 

 مـن الغـرض أو اهلـدف بتحديـد تبـدأ وهـي للتحليل، العلمي املنهج يف جمملها تشكل اليت املتتابعة

 لعمليـة الالزمـة اخلطـوات يلي وفيما التحليل، نتائج بشأن املناسبة التوصية بوضع وتنتهي التحليل

 :)30(التحليل

 احمللل؛ إليه يسعى الذي اهلدف حتديد -

 املالية؛ القوائم حتليل سيشملها اليت الفرتة حتديد  -

 غايته؛ إىل للوصول احمللل حيتاجها اليت املعلومات حتديد -

بأسـرع  النتـائج أفضـل إىل للوصـول احمللـل يطبقهـا الـيت املناسـبة التحليـل أدوات أو أداة حتديـد -

 وقت؛

 املطلوب؛ اإلجراء أو القرار الختاذ احمللل لدى جتمعت اليت واملقاييس املعلومات استعمال -

 اسـتدعى إذا معيـار مـن أكثـر اسـتعمال مـن مـانع وال النتـائج، لقيـاس املناسـب املعيـار اختيـار -

 األمر ذلك؛

 املطلقـة باألرقـام االحنـراف أمهيـة علـى للوقـوف عليـه املقـاس املعيـار عـن االحنـراف حتديـد  -

 والنسبية؛

 وحتليلها؛ االحنراف أسباب حتديد -
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 .التحليل نتائج بشأن املناسبة التوصية وضع -

  :وفيما يلي مدخالت، خمرجات وعملية التشغيل بالنسبة للنظام الفرعي للتحليل املايل

تتمثــل مـدخالت النظــام الفرعــي للتحليــل املــايل يف خمتلــف املعلومــات املنظمــة يف : المــدخالت .1

  :)31(وهيشكل قوائم مالية، واليت رأينا سابقا أ�ا متثل خمرجات النظام الفرعي للمحاسبة، 

  امليزانية، -

  النتائج، حساب -

  اخلزينة، تدفقات قائمة -

  اخلاصة، األموال تغريات جدول -

 وحسـابات للميزانيـة مكملـة معلومـات ويـوفر املسـتعملة، احملاسبية والطرق القواعد يبني ملحق -

  .النتائج

  .)32(تتمثل يف حساب خمتلف النسب املالية ونسب التوازن املايل: العمليات التشغيلية .2

تتمثــل خمرجــات التحليــل املــايل يف خمتلــف التقــارير املاليــة الــيت تعتمــد علــى نتــائج : المخرجــات .3

  .)33(النسب املالية ونسب التوازن املايل احملسوبة سابقا

III. نظم إدارة األموالTreasury Management Systems . 

، واألصـــول )األســـهم، والســـندات(تســـتثمر العديـــد مـــن الشـــركات النقـــد الزائـــد يف األوراق املاليـــة  

احلقيقية، سواء مبـدد قصـرية أو طويلـة، ومـن هنـا فـإن نظـم اإلدارة املاليـة ُتسـاعد املـدير علـى حتديـد 

ـــنظم املعلومـــات أن . احملفظـــة املاليـــة للشـــركة لتقليـــل املخـــاطر وتعظـــيم الفوائـــد تـــدعم إدارة وُميكـــن ل

جتمــع نظــم إدارة  كمــا .تــأمني التقــارير املاليــة واالقتصــادية، والتحليــل املــايل: االســتثمار عــن طريــق

النقد املعلومات حول النقد الداخل واخلارج للمنظمة، وهذا يسمح هلا بالتصرف بطلب الوديعة أو 

بوعية، شــهرية عــن تــدفقات اســتثمار األمــوال الفائضــة ســريعاً، كمــا يُقــّدم النظــام تقــارير يوميــة، أســ

 .)34(النقد اليومي املتوّقعة، مما ُيساعد على حتديد البدائل املالية الالزمة، واسرتاتيجيات استثمارها

   

  :خاتمة

مــن خــالل هــذه الدراســة حاولنــا بصــفة عامــة معرفــة الكيفيــة الــيت يــتم �ــا القيــام بتصــميم 

طريقــــة  ،"ســــادم"ة املعتمــــدة كطريقــــة نظــــام معلومــــات مــــايل حيــــث تعرضــــنا لــــبعض الطــــرق املعياريــــ
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، وطرائــق غرضــية التوجــه إضــافة ملعرفــة بعــض األدوات املعتمــدة يف تصــميم الــنظم املتمثلــة "مــوريس"

أساسا يف خرائط تدفق النظم، شجرة القرار، وخمطط بـريت، حيـث رأينـا أنـه لكـي يـتم بنـاء النظـام 

لتحليـل والتصـميم والتشـغيل إىل أن نصـل نتبع التسلسل يف دورة حياة النظام بدءا من التخطيط، ا

يف النهاية إىل عملية الصيانة اليت من خالهلا نصحح اهلفوات الواقعة أثناء التصميم، إضافة إلجراء 

  .تعديالت على إثر اقرتاحات مستخدمي النظام بعد تشغيله

بدرجــة  وكخالصــة ميكــن القــول بــأن فعاليــة القــرارات املاليــة الــيت تتخــذها املؤسســة تعتمــد 

كبــرية علــى نظــام املعلومــات املــايل املعتمــد، ومنــه فعلــى املؤسســة الدقــة يف كــل مرحلــة مــن مراحــل 

  .تصميمه
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  .ستدامة على مستوى المؤسسة رهان أم تحدياإل

  جامعة الجلفة -بوزيداوي محمد.أ

 -------------------------  
  

  :الملخص         

 أصـبحتتتعدد التحديات اليت تواجه املؤسسة يف العصر احلديث، ومع تزايد النشـاط االقتصـادي 

اجلديد، وتتـداخل البيئـة مـع اجلانـب االجتمـاعي واجلانـب االقتصـادي وهـذا مـا تحدي الالبيئة متثل 

  مرتبطـة ومتداخلـة، ويـربز مفهـوم االسـتدامة إبعـادجيعل املؤسسة تواجه مشكلة معقـدة ذات ثـالث 

االستدامة علـى مسـتوى املؤسسـة العويصة، حيث متثل  اإلشكاليةكرهان متميز للتغلب على هذه 

مفهوم شامل يـربط األداء االقتصـادي طويـل األجـل للمؤسسـة بأدائهـا االجتمـاعي والبيئـي، حيـث 

  .أن بقاء املؤسسة واستمراريتها مرهون بعالقتها مع ا�تمع وانعكاس نشاطها على البيئة

د دانون من املؤسسات الدولية الناجحة اليت تسعى لاللتـزام مبمارسـات االسـتدامة، ويرتكـز وتع    

االلتـزام مبنتجـات صـحية، الوصـول الكـرب عـدد : التزام دانون باالستدامة علـى اربـع حمـاور تتمثـل يف

  .االلتزام جتاه الطبيعةالعاملني،  أماممن املستهلكني، االلتزام 

Abstract: 
            

there is many challenge faced the society in modern age, and the 
environment has become a big challenge, and it relate with societal side and 
economic side and that make society face complex problem has three 
interact and relational dimension, sustainability on level of enterprise is 
holistic concept that relate long economic performance by environmental 
and social performance, Since the institution survival and continuity depends 
on its relationship with the community and reflection activities on the 
environment.  
    and is the Danone is one of the successful international institutions 
seeking to comply with the practices of sustainability, based Danone's 
commitment to sustainability on four themes are: commitment to healthy 
products, access to the largest number of consumers, commitment to 
employees, commitment to nature.    
Keywords: sustainability, environmental, social, economic, DANONE   
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  : مقدمة

ـــة، الـــيت تشـــري اىل      ـــة مـــن خـــالل املـــؤمترات الدوليـــة والوطني يف ظـــل تزايـــد االهتمـــام العـــاملي بالبيئ

التـــدهور البيئـــي الكبـــري يف كثـــري مـــن املنـــاطق يف العـــامل واملـــتهم االول متثـــل يف النشـــاط االقتصـــادي 

ة وحتمـل املؤسسـة لالنسان، وعليه تزايد الـوعي لـدى االفـراد بضـرورة عقلنـة اسـتغالل املـوارد الطبيعيـ

تتنــافس كثــري مــن املؤسســـات ملســؤوليتها جتــاه حتســني حيــاة الفــرد وا�تمــع مبختلــف ابعادهــا، كمــا 

لتحسني صور�ا مما ينعكس اجيابا على االداء العام، ومتثل االستدامة اسـرتاتيجية فعالـة لبنـاء صـورة 

ا جتـــاه البيئــة وا�تمــع، وتعتمـــد وحتمــل مســؤوليته وحتقيـــق امليــزة التنافســية املســـتدامةلمؤسســة قويــة ل

االســــتدامة علــــى جمموعــــة مــــن املمارســــات وااللتزامــــات واملبــــادرات الــــيت تســــعى إلرضــــاء أصــــحاب 

املصــلحة يف املؤسســة، وتتمثــل االشــكالية الــيت يــتم معاجلتهــا اىل اي مــدى تلتــزم دانــون مبمارســات 

    االستدامة؟ 

  :االطار النظري لالستدامة-1

جتـاه اصـحاب املصـلحة، وهـي يف الوقـت نفسـه التزام طويل املدى من املؤسسـة االستدامة هي     

دمــج ميــزة للمؤسســة متكنهــا مــن النمــو والبقــاء، ممــا يتطلــب بــذل جمهــودات متواصــلة للــتمكن مــن 

  .يف بناء االسرتاتيجية ابعاد االستدامة

  مفهوم االستدامة.1-1

، االستدامة هي من املفاهيم احلديثة اليت مت الرتكيز عليها مؤخرا لتناسبها مع اهتمامات املرحلـة    

الــيت افــرزت كثــريا مــن املصــطلحات املتشـــا�ة كاملســؤولية االجتماعيــة واملواطنــة التنظيميــة، وهــو مـــا 

  .يعكس االهتمام الواسع باالبعاد البيئية واالجتماعية اىل جانب االقتصادي

  :تعريف االستدامة.1-1-1

عرب مؤمترات  واالدارة يف أدبيات االقتصاد تظهر اليت  ةديثاحل اتصطلحمن املاالستدامة  تعد    

ونــدوات عقــدت يف ســنوات الســبعينات وكانــت تنــاقش مشــكلة ظهــرت يف االقتصــاديات احلديثــة 

وهــي اســتنزاف املــوارد وحــدود النمــو والعالقــة بــني التنميــة والبيئــة وارتبطــت االســتدامة بالتنميــة حــىت 

تلـــيب حاجيـــات التنميـــة الـــيت :" انتشـــر مصـــطلح التنميـــة املســـتدامة، وأشـــهر تعـــاريف االســـتدامة أ�ـــا

   )1("احلاضر دون املساس بقدرة األجيال املقبلة على تلبية احتياجا�ا اخلاصة
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 "حتســني نوعيــة احليــاة، يف حــدود القــدرة االســتيعابية للــنظم اإليكولوجيــة احليــة: "وعرفــت أيضــا    
)2(.  

إىل وعليــــه ميكـــــن القــــول إن االســـــتدامة تــــدمج بـــــني ثــــالث أبعـــــاد، البعــــد االقتصـــــادي ويرمـــــي     

االســتمرارية والبقــاء؛ البعــد االجتمــاعي ويشــري إىل العدالــة وضــمان حقــوق األجيــال القادمــة؛ البعــد 

 .البيئي ويشري إىل عقلنه وترشيد استغالل املوارد البيئية

  :أما على مستوى املؤسسة فإ�ا حتمل عدة معاين    

  التزام املؤسسة باملسؤولية االجتماعية واملواطنة التنظيمية 

 االلتزام بالتحسني املستمر 

 عقلنه وترشيد استغالل املوارد 

 حتسني مشاركة أصحاب املصاحل 

  :)3(بأ�ا وعرفت االستدامة على هذا األساس    

  "إحداث النمو االقتصادي دون املساس بالنسيج االجتماعي للمجتمع أو اإلضرار بالبيئة"-أ

ــــة  هــــي درجــــة اســــتخدام املؤسســــة ملواردهــــا"وعرفــــت بأ�ــــا -ب بطريقــــة نشــــطة وبنــــاءة لــــدعم تنمي

ا�تمعــات اجتماعيــا واقتصــاديا، مــن خــالل االســتثمارات املباشــرة النقديــة أو العينيــة، ومــن خــالل 

، والشــراكات، سياســات املؤسســة املولــدة لــرأس املــال ا�تمعــي، مثــل االعتمــاد علــى املصــادر احملليــة

  "والتعاقد والتعليم

املؤسسة مع الوقت وقدر�ا على البقاء وامتصاص الصـدمات الناجتـة ميثل مرونة "وعرفت أيضا -ج

، وختلـــق قيمـــة اقتصـــادية وتســـاهم يف عـــن ارتباطهـــا الوثيـــق بـــالنظم االقتصـــادية واالجتماعيـــة والبيئيـــة

 "سالمة النظم البيئية وتقوية ا�تمع

ر ويتضــرر أو يظهــر مــن ذلــك أن بقــاء املؤسســة علــى األجــل الطويــل واســتمرارية نشــاطها يتــأث    

  .ينتفع بشكل بالغ من خالل انعكاسات نشاطها االقتصادي على ا�تمع والبيئة

  

  



 

         بوزيداوي محمد.أ                                                 .االستدامة على مستوى المؤسسة رهان ام تحدي 

  

  2015افريل  -03:المجلة الجزائرية لالقتصاد والمالية                                                العدد 
176 

  : االستدامة والمسؤولية االجتماعية والمواطنة التنظيمية والحوكمة .1-1-2

املصــطلحات احلديثــة الــيت جــاءت يف ســياق االهتمــام املتزايــد باجلوانــب االجتماعيـــة  كثــري مــن     

والبيئيـة قـد تكـون متشـا�ة ورمبـا متداخلـة يف بعـض االحيـان وقـد ينظـر اليهـا الـبعض علـى ا�ـا تعـرب 

  .عن نفس الفكرة ولكن حتري الدقة يوجب تبيني الفروقات وذلك بتعريف كل مصطلح

علـى ا�ـا مواجهـة  iso 26000فاملسـؤولية االجتماعيـة قـد مت تعريفهـا يف التعليمـة التوجيهيـة     

  :)4(تاثريات قرارا�ا وانشطتها على ا�تمع والبيئة بسلوك شفاف واخالقي يتضمن

  .املسامهة يف التنمية املستدامة، مبا فيها صحة ورفاهية ا�تمع-

  .احلاالخذ يف احلسبان توقعات اصحاب املص-

  .احرتام القوانني والتناسب مع املعايري الدولية-

  .دمج يف املؤسسة والتنفيذ يف العالقات-

ومـــن خـــالل هـــذا التعريـــف يتبـــني ان املســـؤولية االجتماعيـــة تركـــز علـــى بعـــدين اساســـيني مهـــا البعـــد 

  .االجتماعي والبعد البيئي

اىل ان املواطنــة املؤسســية هــي االلتــزام الفعــال وهــو مــا يعــين املســؤولية  Druckerوقــد اشــار     

 )5( ...واحداث الفرق يف اجلماعة الواحدة وا�تمع الواحد والبلد الواحد

 ؤسســةبــني امل ذات مصــداقيةتبادلــة، تفاعليــة و مة يــنفعمعــين تطــوير عالقــات ت ومت تعريفهــا با�ــا    

والعمالء وا�تمعات، املوردون، احلكومات واملستثمرين وحىت املوظفني -أصحاب املصلحةخمتلف و 

  . )6(وممارسات التشغيل ؤسسةمن خالل تنفيذ اسرتاتيجيات امل-والنشطاء املنظمات غري احلكومية

وهـذا يعـين أن الشـركة  �ـا، أكثر من الطريقة اليت يتم تشغيل الشركة فهيحوكمة الشركات أما     

رمـــوز الاحملليـــة والدوليـــة، ومتطلبـــات الشـــفافية واملســـاءلة، واملعـــايري األخالقيـــة، و توافـــق مـــع القـــوانني ت

بــرامج  واجلــزء األساســي مــن حوكمــة الشــركات هــو تطــوير وتنفيــذ ..، البيئيــة واالجتماعيــة للســلوك

ينبغـي أن  ، الـيتاملقبولـةاالجتماعيـة ، واملعـايري األخالقيـة، واملمارسـات يـاتالداخليـة لتعزيـز األخالق

ملنع الرشوة و  داخلياجهود بذل تتضمن احرتام حقوق اإلنسان وااللتزام مبعايري العمل، فضال عن 

  . )7(الفساد
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  : أهمية االستدامة.1-1-3

بــرزت امهيــة االســتدامة مــع تزايــد االهتمــام الــدويل عــرب املــؤمترات الدوليــة والــوعي العــاملي بأمهيــة     

 سباباألترجع إىل على مستوى املؤسسة حيث  أمهيتهاابعادها للحياة األنسانية ككل، ولكن تربز 

  :)8(التالية

 اللــوائح احلكوميــة وقــوانني الصــناعة تفــرض علــى املؤسســة التوجــه  :اللــوائح والتشــريعات

  .حنو االستدامة، عدم االمتثال لتشريعات كان وال يزال مكلفا للغاية

 إن الـرأي العـام وناشـطي املنظمـات غـري احلكوميـة أصـبحوا أكثـر : العالقات المجتمعية

وا�تمـع، فتحديـد القضــايا وعيـا باالسـتدامة وباآلثـار الــيت حتـدثها املؤسسـات علـى البيئــة 

االجتماعيــة والبيئيــة الــيت تعتــرب مهمــة ألصــحاب املصــلحة الرئيســيني، وحتســني العالقــات 

 .مع أصحاب املصاحل  يعزز الوالء والثقة

 يســاهم تبــين االسـتدامة يف خلــق قيمــة ماليــة للمؤسســة مــن : أولويــات الــدخل والتكلفــة

كــن زيــادة اإليــرادات مــن خــالل زيــادة وميخــالل حتســني اإليــرادات وختفــيض التكــاليف، 

ميكن خفض التكاليف بسبب التحسينات العملية  املبيعات نتيجة لتحسني مسعة الشركة

 .واخنفاض يف الغرامات التنظيمية

 بســبب تأثريهــا علــى البيئــة وا�تمــع، فاملؤسســات : االلتزامــات األخالقيــة واالجتماعيــة

القلق املتزايد حول اآلثار االجتماعية والبيئية إىل لديها مسؤولية إلدارة االستدامة، وأدى 

   .التزام بعض املديرين واملؤسسات لتضمني االستدامة يف اسرتاتيجيا�ا

  : مبادئ االستدامة.1-2

، فإ�ا تقوم على جمموعة ومبا أن االستدامة هي عبارة عن ممارسة شاملة ملناحي نشاط املؤسسة    

  :)9( كالتايلوهي  أساسية  اليت متثل مرتكزات من املبادئ

 ترسخ املؤسسة، وترقي وترعى وحتافظ على املمارسـات واملعـايري األخالقيـة يف  :األخالق

 .التعامل مع كل أصحاب املصلحة
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 تـدير املؤسسـة مجيـع مواردهـا بشـكل واعـي وفعـال، مـع إدراك واجـب جمـالس  :الحوكمـة

 .أصحاب املصلحة إدارات الشركات واملديرين على الرتكيز على مصاحل مجيع

 تقــدم املؤسســة اإلفصــاح يف الوقــت املناســب عــن املعلومــات حــول منتجا�ــا  :الشــفافية

 .وخدما�ا وأنشطتها، مما يتيح ألصحاب املصلحة اختاذ قرارات مستنرية

 تلتـــزم املؤسســـة مبمارســـات التجـــارة العادلـــة مـــع املـــوردين واملـــوزعني  :العالقـــات التجاريـــة

 .والشركاء

  ـــد تقـــوم املؤسســـة بتعـــويض مقـــدمي رأس املـــال بعوائـــد تنافســـية علـــى  :الماليـــةالعوائ

 .االستثمار مع محاية أصول املؤسسة

 تقـوم املؤسسـة ببنـاء عالقـة منفعـة متبادلـة  :المشـاركة المجتمعيـة والتنميـة االقتصـادية

 .بينها وبني ا�تمع تراعي ثقافة والسياق، واحتياجات ا�تمع

 حتـرتم املؤسسـة احتياجـات، ورغبـات، وحقـوق عمالئهــا  :تقيمـة المنتجـات والخـدما

 .وتسعى جاهدة لبلوغ أعلى مستويات القيمة ملنتجا�ا وخدما�ا

 تلتـزم املؤسسـة يف ممارسـات إدارة املـوارد البشـرية بالرتقيـة الشخصـية  :ممارسـات العمالـة

 .واملهنية للموظف، تعزيز التنمية والتنويع والتمكني

 املؤسسـة جاهـدة حلمايـة وتـرميم البيئـة وتعزيـز التنميـة املسـتدامة مـع  تسعى :حماية البيئة

 .منتجا�ا وعمليا�ا وخدما�ا، وغريها من األنشطة

  :ممارسات االستدامة.1-3

متأصـــلة يف ممارســـات  وحيــث ان االســـتدامة هــي التـــزام اســـرتاتيجي وأنشــطة ممتـــدة تعتمـــد علــى    

  :)10(ميكن تلخيصها كالتايل ، واليتاملؤسسة تقاليد

 علــى املؤسســـة أن تــتعلم مــن عمالئهـــا وعامليهــا وا�تمـــع  :إشــراك أصــحاب المصـــالح

اخلــارجي ككــل، وال يعــين اإلشــراك بعــث رســائل اطمئنــان فقــط، ولكــن تفهــم املعارضــة، 

 .وإشراك أصحاب املصلحة يف صنع القرارإجياد أرضية مشرتكة،  

 األنظمـة تـوفر اهلياكـل والعمليـات الـيت تسـاعد علـى تضــمني وهـذه : نظـم اإلدارة البيئيـة

األكثـر  ISO14001 ويعـد معيـار الكفاءة البيئيـة يف ثقافـة الشـركة وختفيـف املخـاطر،
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شهرة يف مجيع أحناء العـامل، ولكـن توجـد العديـد مـن املعـايري األخـرى اخلاصـة بصـناعات 

 .حمددة وبلدان معينة

 لـيس  قبـة هـي يف صـميم إرسـاء املمارسـات املسـتدامة،القيـاس واملرا :اإلبـالغ واإلفصـاح

فقــط ميكــن للمنظمــات مجــع ومقارنــة املعلومــات، فإ�ــا ميكــن أن تكــون شــفافة متامــا مــع 

هـي واحـدة مـن العديـد مـن األمثلـة علـى  )11( مبـادرة التقـارير العامليـة اجلهـات اخلارجيـة،

 .معايري إعداد التقارير املعرتف �ا

 إن املنظمـات الـيت ترغـب يف اختـاذ قفـزة كبـرية إىل األمـام ينبغـي هلـا  :تحليل دورة الحياة

حتليــل منهجــي لألثــر البيئــي واالجتمــاعي للمنتجــات الــيت تســتخدمها والــيت تنتجهــا مــن 

 .خالل حتليل دورة احلياة، اليت تقيس اآلثار بدقة أكرب

  : "Danone"دراسة حالة مؤسسة دانون -2

ـــزام باالســـتدامة كخطـــوة لضـــمان النجـــاح عريقـــة وهـــي مؤسســـة دوليـــة      ـــزة تـــويل أمهيـــة لاللت متمي

  .واالستمرارية، وبدافع أخالقي انساين نابع من الشعور باملسؤولية جتاه البيئة وا�تمع

  :التعريف بالمؤسسة.2-1

اثر اندماج  1972 ديسمرب تشكلت يف متعددة اجلنسياتجمموعة دانون هي مؤسسة فرنسية     

 BSN وشـــركةاحلليـــب ومشـــتقاته منتجـــات املتخصصـــة يف  Gervais-)12(Danone بـــني شـــركة

)Boussois-Souchon-Neuvesel( )13(  والـــــيت كانــــــت تعــــــد االوىل يف فرنســـــا النتــــــاج امليــــــاه

مـن أضـخم شـركات الصـناعات الغذائيـة عـرب ، وتعـد جمموعـة دانـون واغذية االطفالاملعدنية والبرية 

، وتنقسم نشاطات جمموعة دانون اىل اربعـة انشـطة رئيسـية، االلبـان الطازجـة، امليـاه املعدنيـة، العامل

  :)14(اغذية االطفال، االغذية الدوائية، وتبيينها كالتايل 

ـــان الطازجـــة  -  أ  أقســـاممنتجـــات األلبـــان املخمـــرة الطازجـــة و تصـــنع وتبيـــع  :منتجـــات االلب

عتمـــد دانـــون علـــى قـــدر�ا علـــى تطـــوير خطـــوط إنتاجهـــا وإدخـــال تو  ،األلبـــان األخـــرى

املنتجـــــات اجلديـــــدة مـــــن حيــــث النكهـــــة، وامللمـــــس، واملكونـــــات، احملتـــــوى  يف حتســــينات

http://fr.wikipedia.org/wiki/Boussois-Souchon-Neuvesel
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يف الســـــوق العـــــاملي لاللبـــــان  %26، وتســـــاهم دانـــــون بالغـــــذائي أو التعبئـــــة والتغليـــــف

ــــار دوالر،  11.8الطازجــــة وهــــي االوىل عامليــــا يف صــــناعة االلبــــان الطازجــــة وحتقــــق  ملي

، Activia ،Danonino / Gervais :وتتنـوع عالما�ـا يف هـذا ا�ـال ومـن اشـهرها

Oikos ،Prostokvashino...اخل. 

، وحتقـــق تســـعى دانـــون الدخـــال متطلبـــات الصـــحة العموميـــة يف التغذيـــة اليوميـــة: الميـــاه  -  ب

: مليار دوالر وتعد الثاين عامليا من حيث احلجم، ومن اشهر عالما�ا جند  3.9دانون 

Aqua، Evian ،Mizone ،Bonafont...اخل. 

 ،يوم االوىل من حياة الطفل 1000وتعتمد تطوير منتجات مالئمة ل: اغذية االطفال  -  ت

علــى التغذيــة اخلاصــة للرضــع واألطفــال الصــغار يف االمتثــال املســتمر مــع دانــون ســتند تو 

مليـار دوالر 4.3، وحتقـق والتشريعات احملليـة (WHO) نظمة الصحة العامليةم معايري

، SGM ،Aptamil / Nutrilon: وهــــي الثانيــــة عامليــــا، ومــــن اشــــهر عالما�ــــا

Dumex ،Blédina...اخل. 

بسـبب املـرض أو احلـاالت  الضـعفاءالنـاس  ملسـاعدة �ـدف): الطبيـة(االغذية الدوائية   -  ث

ليب البقر، من حلعلى سبيل املثال األطفال يعانون من حساسية ، املزمنة مثل احلساسية

خــالل تــوفري بــدائل مناســبة، أو كبــار الســن، ملســاعد�م علــى العــيش ملــدة أطــول بشــكل 

: مليـــار دوالر كمـــا ا�ـــا االوىل اوربيـــا، ومـــن اشـــهر العالمـــات1.3، وهـــي حتقـــق مســـتقل

Nutricia ،Nutrini، Neocate...اخل.  

  :على اربع اولويات استراتيجية "Danone"تركيز .2-2

يف اطار سعيها للتمكني لالستدامة فكرا وممارسة، ضمن أنشطتها وسياسا�ا، تركز دانون على     

    :التايلوتتمثل يف اربع اسرتاتيجيات اساسية لتحقيق االستدامة 

�ـــدف سياســة التغذيـــة عنــد دانـــون اىل ايصــال اغذيـــة صــحية اىل اكـــرب عـــدد : الصــحة.2-2-1

  :)15( ث عناصر اساسية يف اسرتاتيجية الغذاء والتغذيةممكن من الناس، وهي تركز على ثال

 الفهم العميق لقضايا التغذية والصحة يف كل بلد تتواجد به. 
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 منتجات مالئمة تليب احتياجات املستهلكني. 

  تشــــجيع عــــادات اســــتهالكية صــــحية، مــــن خــــالل ممارســــات تواصــــلية مســــؤولة وايصــــال

 .املعلومة املناسبة

  :منتجات غذائية صحية البحث واالبتكار اليصال.أ

لتقــدمي أفضـــل املنتجـــات، واألكثـــر مناســـبة لكـــل فئــة عمريـــة يف العـــامل ويف حـــاالت خمتلفـــة مـــن     

جمـاالت يف ، وتبحـث دانـون 2013أيضا، يف عام و  ، احلياة، وكذلك فهم عادات األكل الغذائية

  :)16(األولوية لالبتكار

  الطبيعيةضمان اجلودة الغذائية واحلفاظ على املوارد. 

 صـــحة النتجـــات الـــيت تعـــزز مالغـــذاء لتطـــوير جمـــال يف  يـــةالعلم اتتطبيقـــاالســـتفادة مـــن ال

 .العامة

  ــــدء مــــن املمارســــات الغذائيــــة ــــواءو الب ــــة افضــــل االختالفــــات الثقافيــــة  احت ألهــــداف لتلبي

 .وحتديات الصحة احمللية 

 تطوير فئات املنتجات كمصدر للصحة اليومية والرفاه للجميع. 

، وهي 1990ويف اطار دعمها للبحث العلمي دعمت دانون جمموعة معاهد علمية منذ سنة     

باحـــث بـــارز ومســـتقل، وتعـــد شـــبكة املعاهـــد  250وتضـــم دولـــة خمتلفـــة  19معهـــد يف  18تبلـــغ 

منظمات مستقلة غري رحبية، تعمل للمساعدة على معرفة مسبقة عن الصالت بني الغذاء والتغذية 

 .والصحة

 :لهادفةالحوكمة ا.ب

نشر علنا تأيضا و  ،الصحةميثاق و التغذية ، يف الغذاء وكمةحددت دانون التزاما�ا وآليات احل    

، ستقلةاملوكاالت السياسا�ا، ونتائج أحباثها العلمية ودرجات التقييم من قبل باملعلومات املتعلقة 

  :)17(وهي ترتكز على عنصرين مها 
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 مسؤولةاتصاالت  دانون خطوة أخرى حنو الشفافية و اختذت :تأكيد التزام المجموعة 

، والــيت أغذيــة الرضــع وصــغار األطفــال تســويقب املتعلقــة نشــر سياســتها ب 2013يف عــام 

  .دعم أهداف ومبادئ منظمة الصحة العامليةبالتزام الشركة  توضح مدى

 دانـــون اكـــدت قـــدر�ا علـــى تســـيري ادائهـــا يف ا�ـــال  :قيـــاس االداء فـــي مجـــال التغذيـــة

الغذائي وتقدمي معلومات موثوقة حول نتائجها، وحصلت ا�موعة على املرتبة االوىل يف 

مبؤشــــــر " االفضــــــل يف الصــــــنف"، وصــــــنفت (ATNI)الطبعــــــة االوىل ملؤشــــــر التغذيــــــة 

 .داوجونز لالستدامة

لتكون عضوا فاعال جهودها تواصل دانون  يف هذا اإلطار، :الجودة كضمان لسالمة األغذية.ج

يف مبـــادرة ســـالمة األغذيـــة العـــاملي، ومواصـــلة التحســـني املســـتمر لســـالمة األغذيـــة والصـــحة العامـــة 

 .�دف تعزيز ثقة املستهلكني يف مجيع أحناء العامل

 تطـــــوير احللـــــول املناســـــبة الغذائيـــــة يف االســـــتجابة للمتطلبـــــات احملليـــــة :تقيـــــيم المخـــــاطر

 .اخل ...االحتياجات الغذائية والطعم، والتكلفة، وعادات األكل،)

 خــربة اجلــودة يــتم تطبيقهــا عــرب مراحــل دورة حيــاة : تــوفير الخبــرة فــي الوقــت المناســب

 . يف كل مكان ويف اي وقت، فالرقابة مستمرة لضمان منتجات سليمة وآمنة املنتج

 دورة حيـاة ر عـرب كـل مراحـل مجـع املعلومـات باسـتمرا: المحافظة علـى ثقـة المسـتهلك

 .املنتج، الجل تامني استجابة سريعة لتوقعات املستهلكني

 اعـادة تنظـيم الفـروع االوربيـة توسـع يف اطـار دور وظيفة اجلـودة: تطوير وظائف الجودة 

احلفاظ على خربة وظيفة اجلودة وتطوير مصادرها االساسية، : ومت حتديد ثالث اولويات

تطوير تعليمات لكل الفروع لدعم مدخل اجلودة والتاكد من انه على مستوى كل ادارة 

حملية هناك مدير جودة، تبسيط طرق العمل وادارة وتقاسم اخلربة واملعرفة وجتديد قاعـدة 

، وخلــق برنــامج قيــادي جديــد للمــدراء لتحســني اثــر "المــن الغــذائيا"الــتعلم االلكــرتوين 

 .وظيفة اجلودة
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  :التركيز على الجميع.2-2-2

اىل منتجـات دانـون هـو مـن اكـرب االسـرتاتيجيات اولويـة رب عـدد مـن املسـتهلكني مـن امتكني اكـ    

البتكــار، ا: للمجموعــة، وجلعــل منتجا�ــا متــوفرة يف كــل مكــان، ركــزت دانــون علــى ثــالث رافعــات

  .االستثمار يف االسواق اجلديدة، العمل االجتماعي

  :االبتكار للوصول الى اكبر عدد.أ

تتبع ا�موعة اسرتاتيجية االبتكار لوضع منتجات جديدة تتوافق مع االحتياجات احمللية، فعلى     

وحتت  احملليةبالربازيل منتج يتوافق مع احتياجات التغذية  2013سبيل املثال اطلقت ا�موعة يف 

مــن اليــاوورت اليونــاين، وتشــكيلة مــن املشــروبات املائيــة  Danioهــو تشــكيلة  Milnutri العالمــة

تتوسـع يف  Mizone العالمـةجنـد ، ويف اندونيسـيا والصـني، Bonafont Levisséحتت العالمة 

  .املائية املشروبات

  :تطوير اسواق جديدة.ب

االســــتثمار بشــــكل كبــــري لــــدعم حضــــورها يف االقتصــــاديات الصــــاعدة،  Danoneاختــــارت     

فالتنميــة اســتمرت يف البلــدان حيــث ا�موعــة جتــري عمليا�ــا، ففــي تركيــا مــثال شــعبة امليــاه توســعت 

، ويف الواليـــات املتحـــدة ا�موعـــة دخلـــت ســـوق التغذيـــة العضـــوية Sirmaباالســـتثمار يف شـــركة 

، ويف اهلنــــد شــــاركت دانــــون يف جتديــــد حمفظــــة Happy Familyلالطفــــال بتملــــك شــــركة 

Wockhardt.  

  :االجتماعية تاسيس للمستقبل الشؤون. ج

يف مشــاريع حقيقيــة، ففــي ســت  الشــؤون االجتماعيــة متثــل حتــدي املســتقبل لــدانون، ويتجســد    

جهات اجتماعية للوصول اىل حلول ملشاكل  10سنوات، دانون كحاضنة اجتماعية اشرتكت مع 

بنغالديش، كمبوديا، الصني، فرنسا، اهلند، ( سوء التغذية ونقص املياه وانعدام االمن يف سبع دول

  ).املكسيك، السينيغال

 مـاعي هـو شـعار دانـون اليـوم، حيـث متثـل العمـل االجت :ثالثة امثلة للعمل االجتمـاعي

لــدعم فاعليــات االنشــطة االجتماعيــة وكامثلــة علــى ذلــك  2013تركيزهــا االساســي يف 

  :)18(جند
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  مشروعJITA  منظمـة  :في البنغالديشJITA  بـنغالديش لتـدريب النسـاء يف  يف

لتحســـني اســـلوب احليـــاة، وحصـــلت نتـــائج  الوضـــعيات الســـيئة للبيـــع مـــن البـــاب للبـــاب

امرأة، باالضافة اىل ابالغ املنتجات اىل اكثـر  6480حامسة حيث مت حتسني استقاللية 

 .منصب شغل 500مليون يف املناطق الريفية، كما مت خلق اكثر من  2.5من 

  يـــــاوورتDolima ملبنــــــة  :فــــــي الســــــينيغالBerger  يف الســـــينيغال تنــــــتج يــــــاوورت

Dolima  ــــث املبيعــــات تضــــاعفت خبمــــس مــــرات يف مخــــس حققــــت جنــــاح واضــــح حي

نقطــة بيــع، ويرجــع جناحهــا اىل عــرض  10000، مــع توزيــع فعــال يف اكثــر مــن ســنوات

 .ابتكاري مبزج احلليب مع احلبوب يف كيس مناسب 

  منــتجlong shelf life ــنغالديش ــد فــي ب وهونــوع مــن اليــاوورت يغطــي  : الجدي

، ويبـــــاع Aمـــــن احلاجـــــات اليوميـــــة خبصـــــوص الزنـــــك واليـــــود واحلديـــــد وفيتـــــامني  30%

الـف منــه يوميــا، لكــن الظـروف املناخيــة جتعــل النقــل للمنـاطق املعزولــة صــعب، وهلــذا 80

منـتج انسـب وارخـص خيلـق فـرص للمقـاولني  Grameen Danone Foodsطـورت 

 .املستهدفات باملشروع الصغار من السيدات

 التغذيـــة، املـــاء، ( خبـــالف الـــثالث اولويـــات  :اريع االجتماعيـــةتـــدعيم اصـــحاب المشـــ

، ان حقول التعاون يف سياسات التوزيع والتسويق والتسعري، ...املشاريع ، )انعدام االمن

 :اليوم هناك ثالث مشاريع نفذت لتتويج ا�هودات وهي

o  1001مشـــــــروع Fontaines  :ـــــــذي يبـــــــدأ بتكـــــــرار منوذجـــــــه  ال

 .لتطويره لكمبوديا يف اهلند ومدغشقر

o  مشـــروعEcoAlberto  : يف املكســـيك حيـــث مت وضـــعه أوال يف

، �ـــدف جتريـــب التوزيـــع يف االحيـــاء احلضـــرية الفقـــرية مث املنـــاطق الريفيـــة

 .التوسع لباقي االحناء
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o  مشــــروعJITA  : يف البــــنغالديش، والــــذي خيطــــط لورشــــات اخــــرى

  .والدول الناشئةلتبين تعبري القيادات النسائية 

 تسعى دانون اىل رفع الوعي العام باالنشطة االجتماعية مـن  :ترقية النشاط االجتماعي

 : خالل جمموعة من االنشطة

o  تـــدعيم دورة املـــؤمترات "Up Conference ،Inspiring 

social innovation) " موعـــة ) حـــدث يف الســـنة 30حـــوايل�

SOS. 

o  اللقـاءات غـري الرمسيـة عقـد"Yunus & You Cocktails" 

)YY( بني الفاعلني االجتماعيني والطلبة واحملرتفون الشباب. 

o  تنظـــيم عـــدة نـــدوات وورشـــات يفConvergences Forum 

 .للبحث على حلول ملشاكل املياه

o  ـــــدعيم االعـــــالم االجتمـــــاعي مـــــع جمتمـــــع ، وخاصـــــة MakeSenseت

يــــني مال 3بلغـــت (مبناســـبة القمـــة االوىل للشـــؤون االجتماعيـــة يف آســـيا 

  ).شخص

  : االلتزام نحو المستخدمين.2-2-3

 مت تصـميمان ثقافة دانون قائمة على اعتبار العاملني والرغبة يف تاكيد افضل منـو ممكـن، وهلـذا     

 :)19( خطة للتحول تقوم على العناصر التالية

والجـل تركز دانون على دعـم التغيـري وتطبيـق منـوذج تنظيمـي مسـتدام،  :التغيير في خدمة النمو.أ

  :تطبيق هذه اخلطة يف احسن ظروف، هناك عدة مقاربات

 اجتمـاع مت عقـدها مـع ممثلـي العـاملني يف اوربـا  300حـوايل : رعاية الحوار االجتماعي

اتفـــاقيتني، اتفاقيـــة طريقـــة التشـــغيل مـــع االحتـــاد  ، ومت توقيـــع2013بـــني فيفـــري وجولييـــه 

س، واتفاقية مشرتكة لدعم االجراءات الدويل لعمال التغذية على املستوى االوريب يف مار 

 .2013االجتماعية لكل الشركات الفرنسية التابعة يف جوان 



 

         بوزيداوي محمد.أ                                                 .االستدامة على مستوى المؤسسة رهان ام تحدي 

  

  2015افريل  -03:المجلة الجزائرية لالقتصاد والمالية                                                العدد 
186 

 ـــة العـــاملين ـــا علـــى  :تشـــجيع حركي ـــا وخارجي ـــامج ملســـاعدة العـــاملني داخلي مت وضـــع برن

احلركية، فالعاملني الذين يرغبون يف بداية عملهم اخلاص يستفيدون من الربنـامج اخلـاص 

، والـذي حيـوي دعـم عملـي ومـايل، فـاكثر "دانون لرجال االعمـال" املؤسس على شبكة 

 . رنسامنهم يف ف  %75، 2013مشروع مت تدعيمها مع �اية  30من 

 دانـون وضـعت نظـام تـدعيم لتسـهيل عمـل املنظمـات : تدعيم تطـوير منظمـات جديـدة

 .الناشئة، حيث مت تدعيم فرق االدارة الناشئة بدورات تدريبية

 واهلدف هو تبسيط عملية اختاذ القرار وجعل املنظمة اقل تعقيـدا، : تبسيط طرق العمل

  وهناك عدة نتائج ملموسة، 

دانون التنوع كاحد االولويات اليت بذلت الجلها جهودا كبرية استمرت تشجع  :التنوع كقيمة.ب

  :قضايا مهمة ، وكان هلا2013يف 

 مسـاواة االجـرة بــني النسـاء والرجـال هـو مـن اولويـات دانــون،  :المسـاواة بـين الجنسـين

، وعـن طريـق التحليـل املـنظم للرواتـب 2011ومت مراقبة فجوة االجـور وباخلصـوص منـذ 

الســنوية  لكــل صــنف مــن املــوظفني، وحاليــا معــدل االخــتالف بــني الرجــال والنســاء عــرب 

 .%3ا�موعة يبلغ 

 مت تطبيق برنامج  :الدمج بين االجيال“GenD”  للمدراء الشباب، وتقوم فكرتـه علـى

يف ســبتمرب  Evian جنســية خمتلفــة، يف 28، مــن 30مــدير القــل مــن ســن  100مجــع 

مــن املــدراء التنفيــذيني  ، �ــدف تعــريفهم بثقافــة دانــون وتعزيــز دافعيــتهم وتقــريبهم2013

 EVEالـــذي يعـــد امتـــداد مللتقـــى  Octave، وكـــذلك مت اطـــالق حـــدث للمجموعـــة

، 2012عقـد يف أفريـل  Octaveويهدف لرعاية التواصل بني االجيال، وأول ملتقى 

شـــركات، واحلــــدث الثـــاين عقــــد يف أفريــــل  5مــــن خمتلـــف االعمــــار ومــــن  120وحضـــره 

2013. 

فا�موعـة  تعترب دانون تنمية مهـارات العـاملني شـرط ضـروري للنمـو،: تنمية وتقاسم المهارات.ج

  .رات، وتبين الثقافة املشرتكة جلميع العاملنيحباجة لنقل املعرفة واملها
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 من  13وقد انتشر يف " 2.0احلرم اجلامعي "وتعرف ايضا ب: منصة التعلم االفتراضي

دولة اليت يتواجد دانون �ـا بقـوة، وهـذه املنصـة حتتـوي قائمـة غنيـة ومتنوعـة لـدروس  15

 .تدريبية ميكن بسرعة وسهولة الوصول اليها عرب النت

 االكادمييــة "تنميــة املهــارات غــري كافيــة، هلــذا مت اطــالق : التنقيــب عــن الــذكاء الجمــاعي

، للمســاعدة يف نشــر املهــارات واملمارســات الرقميــة بــني فــرق 2013مــع �ايــة " الرقميــة

 .البيع والتسويق

 اهلـدف هـو تطـوير منـاذج قياديـة وهـي احسـن تعبـري عـن التنـوع يف  :تطوير نماذج قيادية

 . ملقضايا الع

 دانون ابتكرت منوذج موسع لتنمية املهـارات  :نقل ثقافة المجموعة الى مناطق جديدة

وهي جامعات مشرتكة جديدة حتت التطوير يف امريكا الالتينية " مصنع املهارات"يدعى 

 واندونيسيا وروسيا

  :االلتزام بالسالمة والصحة والحوار االجتماعي.د

ع التركیز الثابت على السالمة في الشركات التابع�ة لھ�ا، وت�م م 2013مبادرات دانون مستمرة في     

، كما تقـوم علـى األولويـات  "Dan’Cares"تطویر برنامج الرعایة الصحیة والحوار االجتماعي 

  :التالية

 سـنوات،  10السالمة اثنـاء العمـل مـن اولويـات دانـون، فلمـدة : ثقافة االمن والسالمة

يف عـــدد احلـــوادث، وهـــذا مـــا منـــع  %15مكـــن مـــن ختفـــيض بنســـبة  WISEبرنـــامج 

 . 2004حادث منذ  7000

  التغطية الرعائية الصحية العالميةDan’Cares : وهو برنامج اجتماعي اقتصادي

يضـــــمن لكـــــل عامـــــل الرعايــــــة الصـــــحية، وخاصـــــة الرعايــــــة الطبيـــــة االساســـــية كــــــالعالج 

 .اخل... باملستشفى، االمومة،
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 احلــوار االجتمــاعي يف : كرافعــة للتقــدم االجتمــاعي واالقتصــادي  الحــوار االجتمــاعي

 .دانون ينتظم حول هيئة عالقات عمل عاملية

  االســتطالع التاســع لــدانون  : االلتــزام يبقــى عاليــا:2013الدراســة المســحية لــدانون

 اىل العاملني% 100كان موجها 

  :دانونصندوق النظام البيئي ل: االلتزام القوي تجاه اصحاب المصلحة.ه

بغــــرض تقويــــة الفــــاعلني احملليــــني الــــذين ، 2009مت انشــــاء صــــندوق النظــــام البيئــــي لــــدانون يف     

مثــل املزارعــون الصــغار، ا�هــزون، املقــاولني الثــانويني، النــاقلني، ( يســامهون يف نظــام دانــون البيئــي 

منظمــة يف  ، عــن طريــق تعــديل بعــض نشــاطات ا�موعــة عــرب كامــل سلســلة القيمــة،...)واملــوزعني

  .مخس جماالت للعمل

  :الطبيعة في صميم سلسلة التغذية: 2020الطبيعة في  .2-2-4

ــــاج      بالنســــبة لــــدانون الغــــذاء الصــــحي يبــــدأ بالطبيعــــة الصــــحية، فنشــــاط ا�موعــــة ميتــــد مــــن انت

  .لبيعالتجهيزات الزراعية اىل �اية حياة املنتج، مبا فيها املعاجلة الصناعية والتغليف والنقل حىت ا

وحــددت خطـــة ، ودعمــت ا�موعـــة جمهودا�ـــا يف  1996كمــا تبنـــت دانــون دســـتور بيئـــي يف      

بتحديد هدف ختفيض انبعاث الغـاز، واخـريا دانـون حـددت اربـع جمـاالت رئيسـية للتطلـع  2008

املنــاخ، امليــاه، التغليــف، الزراعــة، وهــذه ا�ــاالت تتضــمن مبــادرات طموحــة ميكــن : 2020آلفــاق 

  :)20(كالتايل  تلخيصها

  :مساعدة للتخلص من الكربونالمحاربة التغير المناخي بتخفيض االثار و .أ

بشكل واسع يساعد على تقييم تاثري دانـون الكاربون مؤشر رئيسي يف مكافحة التغري املناخي     

  :على النظم البيئية الطبيعية، ومت اختاذ االجراءات التالية

 حيث تقيس دانون اثر الكربوين ملنتجا�ا خالل دورة حيا�ا بكـل الفـروع  :القياس التام

 التابعة هلا، 

 حيث تعمل دانون بامسرتار على تقليص وختفيض انبعاث الغازات : التخفيض باستمرار

يف  %50، خاصـــة الكربـــون، وتطمـــح دانـــون لتخفـــيض بنســـبة تفـــوق الضـــارة بالطبيعـــة

2020. 
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 مع مثان شركات كربى يف صندوق االعاالتانضمت دانون  :تدعيم الطبيعة 

 لتعزيــــز  وعيــــا منهــــا بامهيــــة التشــــجري والغابــــات اتبعــــت دانــــون سياســــة :تقليــــل التصــــحر

  . ممارسات يف سلسلة قيمتها تساعد على التقليل من التصحر

 2000منـذ سـنة  :التقليل من االعتماد على الطاقة الكثيفة والتوجه للطاقة البديلـة 

 .2020يف آفاق  %60، وتطمح لبلوغ %50خفضت دانون كثافة طاقتها اىل 

حماية المـوارد المائيـة خصوصـا فـي حالـة النـدرة، واسـتعمالها بانسـجام مـع النظـام البيئـي .ب

  :المحلي والمجتمع

ممارسـات واعيـة  تلتزم دانون بتكييفوعيا منها بامهية املورد املائي وندرته يف كثري من االحيان،     

  :على املستوى احمللي، وقد حددت ا�موعة اربعة اولويات كالتايل

 منهـا  حيث تعتمد دانون على ادوات لقيـاس االثـر يف املـاء :قياس االثر في دورة الماء

Quantis  وســيتم تعميمهــا لبــاقي 2013الــيت مت جتريبهــا يف احــد الفــروع الرائــدة يف ،

  الفروع،

 ن علـــى اســـتعمال املـــورد املـــائي حبيـــث تـــتمكن الطبيعـــة مـــن اعـــادة حتـــرص دانـــو  :الحمايـــة

جتديــده، وتقيـــيم بشـــكل مـــنظم املـــاء املعـــاد توزيعــه بعـــد االســـتعمال، كمـــا طـــورت طريقـــة 

مبســامهة معاهــدة   SPRINGجديــدة لالشــراف علــى االدارة احملليــة للمــاء، تعــرف ب

Ramsar  وIUCN. 

 استهالك وتضييع تسعى دانون لتكون رائدة يف ختفيض : تخفيض االستهالك والتضييع

مت ختفــيض كثافــة اســتعمال  2013املــاء يف مصــانعها، ولــديها نتــائج جيــدة، حيــث يف 

يف  %60وتطمـح لتبلـغ  %45ب 2000، ومنـذ %5املاء يف العمليات الصـناعية ب

 .2020حدود عام 

 البيئيـة املائيــة يف املنـاطق الــيت تريـد دانــون محايـة وتــرميم االنظمـة  :مراقبـة االنظمــة البيئيـة

 .تتواجد �ا 
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التغليـــف ضـــروري  :تحويـــل المخلفـــات الـــى مـــورد، واســـتعمال مـــادة مـــن مصـــدر مســـتدام. ج

اليصال منتجات آمنة وصحية للمستهلك، لكن أثرها على البيئة ينبغي تقليله ألقصى حد، وهلذا 

  .حددت دانون اربع اولويات هلذا اهلدف

 ول دانون ختفـيض وزن التغليـف مـع احملافظـة علـى النوعيـة اجليـدة، حتا :تحسين التغليف

والعديــد مــن االبــداعات يف هــذا ا�ــال، مثــل ازالــة الــورق املقــوى مــن اليــاوورت املبــاع يف 

 . عدة رزم، وكذلك تقليل وزن القارورات

 حيث انه بعد االستهالك ميكن حتويل البقايا اىل مورد :تحويل بقايا التغليف الى مورد 

دعــم جتديــد تصــميمات : نــافع، و�ــدف دانــون لتطــوير نظــرة تقــوم علــى ثــالث اولويــات

ومواد التغليف لتسهيل التكرار، استعمال اكثر ملواد مكررة يف التغليف، تدعيم مبادرات 

 .ابداعية اجتماعية لتحويل املخلفات اىل موارد على االقل يف عشر دول

 يف  %�100ــــدف ا�موعــــة اىل بلــــوغ نســــبة  :مــــواد تغليــــف مــــن مصــــادر مســــتدامة

اســـتعمال مـــادة اوليـــة مـــن اصـــل مكـــرر، او مـــن غابـــات مـــدارة مبســـؤولية يف حـــدود عـــام 

2020. 

 فالتغليف ميكن ان يساعد على تغيري سلوك املستهلك، مثل حثه  :اشراك المستهلكين

 .على مجع املخلفات وتصنيفها العادة استعماهلا

تنــتج غــذاء صــحي ومتــوازن، تنافســي وخــالق للقيمــة ويحتــرم النظــام التــرويج للزراعــة التــي . د

   :الطبيعي

بتشجيع زراعة تنافسية ختلق قيمـة  فالحيقطاع الالحيث تلتزم دانون مع الفاعلني اآلخرين يف     

  .اجتماعية واقتصادية وحترتم االنظمة البيئية الطبيعية

 دانـــون مـــا يعـــرف باسســـت  2002يف عـــام  :ممارســـات اكثـــر احترامـــا للبيئـــةSAI 

فـاعال يف قطـاع زراعـة االغذيـة،  50واليت تضـم اليـوم حـوايل  )املبادرة الزراعية املستدامة(

 .ادخلت دانون عشر معايري بيئية يف دستورها للنوعية ملنتجي احلليب 2004ويف 

 محاية النظام البيئي مرتبطة بالزراعة :التنوع الحيوي 
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ادخلـــت دانـــون جلنـــة مـــن اخلـــرباء واصـــحاب  2010نـــذ فم: الحوكمـــة تتكيـــف مـــع االهـــداف.ه

 املصــلحة اخلــارجيني لتنظــيم التفكــري االســرتاتيجي ويســاعد يف حتديــد خارطــة طريــق طويلــة االجــل،

ا�موعــة ايضـــا صـــممت منـــوذج تكـــويين حـــول الطبيعـــة لرفـــع الـــوعي داخلهـــا باالســـرتاتيجية اخلاصـــة 

، ولتقويـة الصـلة 2014توفر لكل العاملني يف ، هذا النموذج مت توسيعه وجعله م2013يف بالبيئة

بالتعــــاون مــــع وكالـــــة  2011بــــني الطبيعــــة والعمــــل، نشـــــرت دانــــون دلــــيال للمطالبــــات البيئيـــــة يف 

Futerra2013، وهو متوفر على املوقع التفاعلي اجلديد الذي مت تدشينه يف.  

  :الخاتمة

االستدامة من األمور الضرورية لبقـاء املؤسسـة وحتقيـق النمـو، خصوصـا يف ظـل  إبعاد أصبحت    

تظهـــــر روح املســـــؤولية  التـــــدهور البيئـــــي املشـــــهود، وتزايـــــد النـــــداءات املطالبـــــة حبمايـــــة البيئـــــة، وهنـــــا

االجتماعيـــة للمؤسســـة، وحـــىت تـــتمكن املؤسســـات مـــن حتقيـــق االســـتدامة واالداء املســـتدام فعليهـــا 

ة يف بنــاء ا�تمــع ومحايــة البيئــة، وتفعيــل مبــادرات االســتدامة املتنوعــة، وتظهــر دانــون  املشــاركة الفعالــ

االجتماعيـــة واالقتصـــادية ( كمؤسســـة رائـــدة يف جمـــال االســـتدامة وعيـــا منهـــا بامهيـــة االبعـــاد الثالثـــة 

لالســـتدامة يف بنـــاء شخصـــية قويـــة للمؤسســـة احلديثـــة، كمـــا تقـــود مبـــادرات جريئـــة لـــدعم ) والبيئيـــة

  .ستدامة على مستوى خمتلف الفروع التابعة هلااال

 إطــاروميكــن للمؤسســة اجلزائريــة ان تســتفيد مــن جتربــة دانــون واملمارســات املتنوعــة الــيت تتبناهــا يف 

االلتزام باالستدامة، حىت تتمكن من مواجهة التحديات والتغلب على العقبات، وحتقيـق التنافسـية 
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