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بعص قيرط لك ىلع كركشن نإ مهللا...اهيلع كدمحنو كتمعن ىلع كركشأ نإ مهللا

ديس دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو لمعلا اذه زاجنإل انقفو يذلا هللا دمحلاو ،انل هترسي

.نييبنلا متاخونيلسرملا

نم انعم هــتلذب امل "ةنيمأ يجانزخ نب")ة(فرشملا )ة(ذاتسألـلءاعدلا صلاخو نافرعلاو ركشلا ليزجب مدقتن مث

معن تناك دقف هتكلسبردلكيف هللا اهناعأ انيلع اهتامولعمو اهحئاصنب لخبتال هنأ امك اهفارشإ لالخ دهج

.فرشملا معنو ةذاتسألا

نم يل هومدقام ىلع جيريرعوب جرب ةيالول CDIبئارضلا زكرم يفظوم لك ىلإ ريدقتلا و ركشلاب مدقتأ امك

اندوز يذلا"يدج نب ديعلا"رطؤملا اذه انثحب مامتإ يف ريبكلا لضفلا هل ناك نيذلا ىسنن الامكو ةميق تامولعم

.رطؤملا معنو لوؤسملا معن ناكو ةمزاللا تانايبلاو تامولعملا لكب

امف ،ىضري و بحي امل اعيمج انقفوي نأ ميركلا ههجول اصلاخ لمعلا اذه لبقتي نأ ميظعلا يلعلا هللا لأسأ ماتخلا يف و

.ناطيشلا نم و يسفن نمف نايسن وأ للز وأ أطخ ناك ام و ،هللا نمف قيفوت نم ناك





:ىلإ عضاوتملا لمعلا اذه ةرمث يدهأ

اريغص ينايبر امك امهمحرا بر ،حاجن ةملك عامس امهتياغ لكو امايح اينفأ نم يلإ

.نانحلاو بحلا اناقس املاط يذلا عبنملاو نامألا ردصم يلتناك يتلا"ةيلاغلا يمأ"

يف ىلعألا يلاثموهةرباثملاوربصلاو ةدارإلا قامعأ يف سرغو ةايحلا ينملع يذلا يدشرمو يذاتسأ "يلاغلا يبأ"

.تابثلاو ةلاصألا

لحارم يف دنسلا معن يل اوناك نيذلا  جيرأو ليده ،بنيز يتخأ دارم ،نيدلا رصن ،نيدلا ءايض يتوخإ و يتبيبح يتمع

.يتايح

.ةرديس ةتوكتكلاو ،هللادبع يتوخإ ءانبأ

ةقمعم ةيابج و ةبساحم رتسام ةيناث ةنسلا ةبلط لك

يميهاربإلا ريشبلا دمحم ةعماجل رييستلا مولع و ةيراجتلا و ةيداصتقإلا مولعلا ةيلك ةذتاسأ عيمج

.جيريرعوب جرب 

.جيريرعوب جرب ةيالول بئارضلا زكرم يفظوم عيمج

.يملق نع باغ و يبلق يف رضح نم لك ،يتسارد ةلصاوم يف ينعجش و يندناس نم لك
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ةماعـــلا ةمدـــقملا

 أ

:ديهمت

ةيتامولعملا ةروث ىمست ةيقيقح ةروث وه مويلا ثدحي ام نإ لب ، تامولعملا قفدت لاجم يف ةريثك تالوحت مويلا ملاعلا دهشي
زاجنإ لجأ نم اهيف لمعلا تايلآو اهبيلاسأ ديدحتو ةصاخلاو ةيمومعلا تارادإلا فلتخم ريوطتل ةعساو قافأ حتف ىلإ تدأ.تنرتنالاو
تانايبلا فلتخم ةجلاعمب ةقلعتملا كلت اهنم ةيجولونكتلا ةروثلا تاروـطتلا هذه زربا نم و ، اروطت رثكأ ةروصب تامدخلاو فئاظولا فلتخم
ىلإ تدأ يتلا تالوحتلا هذه لظ يف و ، لاصتالا و تامولعملا ايجولونكتب ىمست و اهيمدختسم ىلإ اهلاصيا ةقيرط و تامولعملا و
هرفوت امل ارظن ، ةصاخلا تاسسؤملل ةيرادإلا بناوجلا لج يف ةرثكب اهفيظوت و لئاسولا و تاينقتلا ثدحأ لامعتسال ديازتملا دامتعالا
و ةينورتكلالا ةبساحملا روهظب و ، نيبسانملا لكشلا و تقولا يف ةقيقد تامدخ ىلع لوصحلا و لامعألا زاجنا يف ةقدلاو ةعرسلا نم
ليعفت و نيسحت لجأ نم تاروطتلا هذه ارياسملةيرئازجلا ةلودلا اهرودب تمزلأ يتلا ةينورتكلالا ةراجتلا و بوساحلا ىلع دمتعت يتلا
.ةيمومعلا اارادإ

بئارضلا فلتخم ةيابج يف ريبك رود اهل يتلاةيبيرضلا ةرادإلا دجن اهريوطت ىلإ ةيرئازجلا ةموكحلا ىعست يتلا تارادإلا نيب نمو
دقف يلاملا عاطقلا يف ينعم فرط اهرابتعاب بئارضلل ةماعلا ةيريدملاو ،ةيلحملا تاعامجلاو ةيمومعلا ةنيزخلل ةيلاملا دراوملا مهأ نم ربتعت يتلا
،ااءارجإ ليهستو اهحلاصم ةلكيه ةداعإ لالخ نم ،ةيبيرضلا ةرادإلا ةنمقرعورشم راطإ يف ةيلعفلا تازاجنإلا نم ديدعلاب تيظح
مهاسي يذلا رمألا ،ةثيدحلا ايجولونكتلاىلع زكتري يذلاو ةيساسألا اايولوأ مهأك حجان يئابج يتامولعم ماظن ىلع دامتعالاب كلذو
ةجلاعم تاءارجإ عيمجل لماشلا يلآلا ليغشتلا اذكو ةيئابجلا تايلمعلا عيمج ةنمقربو اهتمدخ ةيعونو ةيفافشلاو ةيلاعفلا نيسحت يف
ةرادإلا نيب ةدوجوملا ةقالعلا نيسحت وه اذهنم فدهلاو،يبيرضلا ليصحتلاو ةيئابجلا ةباقرلاو ةبيرضلا ضرفب ةلصلا تاذ تايطعملا
نيفلكملا عم ةثيدح لاصتا تاونق ثادحتسا ىلإ ةريخألا تاونسلا يف بئارضلل ةماعلا ةيريدملا تعس اذهل ،ةبيرضلاب نيفلكملاو ةيئابجلا
ةينورتكلإلا ةباوبلاو بئارضلل ةماعلا ةيريدملل ينورتكلإلا عقوملا يف ةلثمتم ،ةيلاصتالا تاكبشلا ايجولونكت ىلع دمتعت ةبيرضلاب
،يبيرضلا ليصحتلاو ةيئابجلا ةباقرلا اهنيب نم يتلاو اايلمع ريوطت ىلإ بئارضلل ةماعلا ةيريدملا هلالخ نم حمطت  يذلا ،"كتيابج"
.ةبيرضلاب نوفلكملا ا موقي يتلا ةيبيرضلا تاءارجإلا ليهستل اهجراخو ةيريدملا لخاد تامولعملاو تانايبلل يلآلا لقنتلاو لمعلا نيسحتو

:ةساردلا ةيلاكشإ-1

اذه نم و يبيرضلا ليصحتلا و ةباقرلا ريوطت يف لاصتالا و تامولعملا ايجولونكت رود نيبتل ةساردلا هذه تءاج قبسام لالخ نم
:يلاتلا يسيئرلا لاؤسلا حرط نكمي

؟ يبيرضلا ليصحتلا و ةيئابجلا ةباقرلا ريوطت يف لاصتالا و تامولعملا ايجولونكت مهاست فيك    

:ةيلاتلا ةيعرفلا تالؤاستلا حرط ىلإ اندوقي لؤاستلا اذهو

ü؟ لاصتالا و تامولعملا ايجولونكتب دوصقملام

ü؟ يرئازجلا يئابجلا ماظنلا يف يبيرضلا ليصحتلا و ةيئابجلا ةباقرلا ةعيبط يهام

ü؟يبيرضلا ليصحتلا و ةيئابجلا ةباقرلا نم ريوطتلا يف لاصتإلا و تامولعملا ايجولونكت رثأ وهام

:ةساردلا تايضرف-2

:ةيسيئرلا ةيضرفلا
؛يبيرضلا ليصحتلا و ةباقرلا ريوطت يف لاصتالا و تامولعملا ايجولونكت مهاست -
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:ةيعرفلاتاـيضرفلا-
؛يبيرضلا ليصحتلا و ةيئابجلا ةباقرلا امه ناتينوناق ناتيلآ ىلع ا نيفلكملا قوقح و ةلودلا دراوم ةيامح يف ةبيرضلا ةرادإلا دمتعت-
زكرمب يبيرضلا ليصحتلاو ةباقرلا ريوطتو لاصتالاو تامولعملاايجولونكت مادختسا نيب ةيئاصحإ ةلالد تاذ ةيطابترا ةقالع دجوت-
؛جيريرعوب جرب ةيالول بئارضلا

ةيالول بئارضلا زكرمبةيئابجلا ةباقرلا ريوطتو لاصتالاو تامولعملا ايجولونكتمادختسا نيب ةيئاصحإ ةلالد تاذ ةيطابترا ةقالع دجوت-

؛جيريرعوب جرب
بئارضلا زكرمبيبيرضلا ليصحتلا ريوطتو لاصتالاو تامولعملا ايجولونكتمادختسا نيب ةيئاصحإ ةلالد تاذ ةيطابترا ةقالع دجوت-

؛جيريرعوب جرب ةيالول
:عوضوملا رايتخا بابسأ-3

ةيعوضوم ىرخأ و)ةيتاذ(ةيصخش بابسأل عجار عوضوملا اذهل انتسارد و انرايتخا نا

:ةيتاذ بابسأ-3-1

.هتايثيح ىلع فرعتلا و هتسارد يف ةبغرلا و عوضوملل يصخشلا ليملا-

. "ةقمعم ةيابج و ةبساحم"انب صاخلا صصختلاب ثحبلا عوضوم طبترا-

:ةيعوضوم بابسأ-3-2

نيب ةقالعلا ةسارد لوح اهتلق و ةفلتخم بناوج تسم يتلا و لاصتالا و تامولعملا ايجولونكت لوح ثوحبلاب ديازتملا مامتهإلا-
.يبيرضلا ليصحتلا و ةباقرلا و لاصتالا و تامولعملا ايجولونكت مادختسا

.جيريرعوب جرب ةيالول بئارضلا زكرم يف لاصتإلا و تامولعملا ايجولونكت قيبطت ىدم زاربإ-

:ةساردلا ةيمهأ-4

و تامولعملا ايجولونكت عقاو نع ةفرعم باستكإ و ةيعوضوم ةسارد و ةيملع ةفاضإ ثحابلل يطعت اأ يف ةساردلا ةيمهأ نمكت
ةيالول بئارضلا زكرمب يبيرضلا ليصحتلا و ةيئابجلا ةباقرلا ريوطت يف اهتمهاسم ىدم و ، ةيئابجلا ةرادإلا ءادأ نيسحت يف اهرود و لاصتإلا
.جيريرعوب جرب

:يلاتلاك تالاجم ةعبرأ يف هرصح نكمي:ةساردلا لاجم-5

.ع ب ب ةيالول بئارضلا زكرمب)ريدم-ةحلصم سيئر-نيفظوم(ةنيع ىلع ةساردلا هذه قيبطت مت :يرشبلا لاا-

.جيريرعوب جرب ةيالول بئارضلا زكرمب ةساردلا هذه تمت :يناكملا لاا-

.2019/2020يعماجلا مسوملا لالخ ةساردلا هذه تيرجأ :ينامزلا لاا-

ريوطت يف لاصتإلا و تامولعملا ايجولونكت مادختسإ نيب ةدوجوملا ةقالعلا ىلع ةساردلا هذه يف ءوضلا طيلست مت :يعوضوملا لاا-
.يبيرضلا ليصحتلا و ةباقرلا
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:ةساردلا فادهأ-6

:يلي اميف ةساردلا هذه فادهأ لثمتت

.هداعبأ ىلع ءوضلا طيلست و لاصتإلا و تامولعملا ايجولونكت عوضوم مهف ةلواحم-

.ةيئابجلا ةرادإلا يف ةمدختسملا لاصتإلا  تامولعملا ايجولونكت عقاو ىلع فوقولا-

.يبيرضلا ليصحتلا و ةيئابجلا ةباقرلا ريوطت يف لاصتإلا و تامولعملا ايجولونكت  هيدؤت يذلا رودلا ىلع فرعتلا-

:ةساردلا جهنم-7

:ةيلاتلا جهانملا ىلع دامتعإلا مت ةرطسملا فادهألا و ةساردلا ةعيبطل ارظن

؛ لاصتإلا و تامولعملا ايجولونكت روطت و ةأشنل يخيراتلا درسلا لالخ نم انل رهظي :يخيراتلا جهنملا-

؛ اهداعبأ حرش و عوضوملاب ةصاخلا ميهافملا فلتخم ىلإ قرطتلا مت ثيح :يليلحتلا يفصولا جهنملا-

و تامولعملا ايجولونكت رودل ةلاح ةسارد يف لثمت ةساردلا نم يقيبطتلا بناجلا يف جهنملا اذه رهظي و :ةلاحلا ةسارد جهنم-
؛CDIجيريرعوب جرب ةيالول بئارضلا زكرم ىوتسم ىلع يبيرضلا ليصحتلا و ةباقرلا ريوطت يف لاصتإلا

:يف لثمتتف عوضوملا اذه يف ةمدختسملا تاودألل ةبسنلاب امأ

.ةيئزج وأ ةلماش ةروصب عوضوملل ضرعتت يتلا بتكلا نم نكمم ددع ربكأ ىلعدامتعإلا مت:يرظنلا بناجلل ةبسنلاب-

ةوق ةفرعم لجأ نم تانايبلا و تامولعملا عمج تاودأ نم ةادأ اهرابتعإب نايبتسإلا ةادأ ىلع دامتعإلا:يقيبطتلا بناجلل ةبسنلاب-
و يفصولا ءاصحإلا بيلاسأ مادختسإ مت امك ، يبيرضلا ليصحتلا و ةباقرلاو لاصتإلا و تامولعملا ايجولونكت نيب ةدوجوملا ةقالعلا
( ةيعامتجإلا مولعلل ةيئاصحإلا مزحلا ةيجمرب مادختسإب كلذ و تارابتخإلا ءارجإ و يئاصحإلا ليلحتلا لجأ نم يلالدتسإلا

SPSS26(نايبتسإلا تانايب ةجلاعمل بسنألا هنأل.

:ةقباسلا تاساردلا-8

ةلاح ،ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا ءادأ ىلع لاصتالاو تامولعملا ايجولونكت مادختسإ رثأ،يلذاشلا يقوش ةسارد-8-1
.2009-2008ةنس ،ةلقرو ،حابرم يدصاق ةعماج ،ريتسجام ةلاسر ،رئازجلا ةيالوب ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا

:ةيلاكشإلا -8-1-1

هجوت و ةنهارلا عاضوألا لظ يف ةطسوتملا و ةريغصلا تاسسؤملا ءادأ نم عفرلا يف مهاست نأ لاصتإلا و تامولعملا ايجولونكتل نكمي له
؟تامولعملل عمتجم ءانب وحن رئازجلا
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:ةساردلا فده -8-1-2

،ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا لبق نم اهمادختسا ىدم و لاصتإلا و تامولعملا ايجولنكت ةيمهأ ىدما نييبت ىلا ةساردلا فد
ةدوج ،فيلاكتلا ىلع اهرثأ سايق لالخ نم تاسسؤملا هذه ءادأ تايوتسم نم عفرلا يف ايجولونكتلا هذه ةمهاسم ىدم ىلع فوقولاو
ااعيبم ةدايز و ةيلود وأ ةيلحم تناك ءاوس ةديدجلا قاوسألا ىلا لوصولا ىدم و ،نئابزلل ةدقملا تامدخلا

:ةساردلا جهنم-8-1-3

نيتغللاب ةررحملا و)تنرتنإلا(ةيلودلا ةكبشلا ىلع ةرفوتملا ةينورتكلإلا عجارملا ىلع نايحألا بلغأ يف  عوضوملا اذه يف دامتعإلا مت
لامعألا و تالخادملا لالخ نم ةصاخ ،عوضوملا ةثادح ببسب اذه و ،ةيبرعلا ةغللا ىلإ ةفاضإ ةيزيلجنإلا و ةيسنرفلا نيتيبنجألا
.ةيعماجلا تاحورطأ نم ديدعلا ىلإ ةفاضإلاب ،ةيبنجأ ثحب رباخم نم ةرداصلا و ةيلودلا تايقتلملا نمض ةرطسملا

:ةساردلاو ثحبلاتاودأ-8-1-4

عقاوم مادختسا ىلا ةفاضا خلا...لئاسرلا و بتكلا نيب ام ةعونتملا عجارملا ةعوم يبتكملا حسملا ىلع يرظنلا ءزجلا يف دامتعإلا مت
تانايب ةجلاعمل SPSSةيجمرب مادختسا وةطسوتملا و ةريغصلا تاسسؤملا ىلع ةرامتسالا عيزوت مت ةيناديملا ةساردلا نع امأ ،تنرتنألا
.نايبتسإلا

:ةساردلا جئاتن-8-1-5

:اهمهأ جئاتن ىلإ ةساردلا هذه يف لصوت دقو 

ىلع اهرثأ سايق لالخ نم ةساردلا لحم تاسسؤمل يلاملا ءادأ نم عفرلا يف ةريبك ةمهاسم اهل لاصتإلاو تامولعملا ايجولونكت-
؛فيلاكتلا

؛يلودلاو يلحملا ىوتسملا ىلع ةديدجلا قاوسألا ىلإ لوصولا اذكو ،نئابزلل ةمدقملا تامدخلا ةدوج عفر يف تمهاس-

؛تاسسؤملا هذه لخاد ةيلخادلا ةباقرلاو ةيرادإلا تالماعملا ريوطت يف تمهاس-

ةداهش لينل ةحورطأ ،ةسسؤملا يف ةيرشبلا دراوملا ةرادإ ىلع لاصتالاو تامولعملا ايجولونكت رثأ،يطولع نيمل ةسارد-8-2
.2008-2007،رئازجلا ةعماج ،رييستلا مولعو ةيداصتقالا مولعلا ةيلك ،لامعألا ةرادإ صصخت ،هاروتكدلا

:ةيلاكشإلا-8-2-1

؟ةيرشبلا دراوملا ةرادإ ىلع لاصتإلا و تامولعملا ايجولونكت ريثأت ىدم ام
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:ةساردلا فده-8-2-2

دراوملا ةرادإ ىلع ااريثأتو لاصتالاوتامولعملا ايجولونكت مادختسا يف روطتلا ىدم نع ربعت يتلا صئاصخلا و ميهافملا مهأ رصح-
رداصملاو عجارملا مهأ ىلع دامتعالا لالخ نم كلذو ،ايجولونكتلا هذه صئاصخو ميهافم مهأب ةطاحإلل ةلواحم يف ،ةيرشبلا
.لاا اذه يف ةصصختملا

،ةصاخ ةفصب ةيرشبلا اهدراومو ،ةماع ةفصب ةسسؤملا ىلع امهريثأت و ةفرعملا و تامولعملا يعمت ةيلاحلا ةيمهألا ىلع فرعتلا-
.)ةفرعملا ةلامع(دراوملا هذه صئاصخو ةعيبط ىلع كلذك فرعتلاو

ناديم ماحتقال ةيرورضلا ةيرشبلا تابلطتملاو ةلاطبلا تايوتسم نم دحلاو ليغشتلا ىلع لاصتالا و تامولعملا ايجولونكت اريثأت ةسارد-
.ايجولونكتلا هذه

نأ نكمي ثيحب ؛ةيداصتقالا تاسسؤملا يف ةيرشبلا دراوملا ةرادإ ىلع لاصتالاو تامولعملا ايجولونكت قيبطت ةيمهأ ىلع ءوضلا طيلست-
امب ةيلعاف رثكأ تارارق ذاختا يف ديفت نأ نكمي تامولعم ةروص يف اهجاتنإ متي يكل اهليغشت و دراوملا كلت تانايب ميظنت يف دعاست
.ايجولونكتلا هذه مادختسا يف ةيلاعفلاو ةءافكلا قيقحت مت ام اذإ ةصاخ ،ةيرشبلا دراوملاب قلعتي

بيردتلاو ،دعب نع لمعلا ا نم ،ةيرشبلا دراوملا ىلع لاصتالاو تامولعملا ايجولونكتب ةقلعتملا تاقيبطتلا ضعب ريثأت ةسارد-
.تاكبشلا و تامولعملا نمأ رود زاربإ عم ،ينورتكلإلا

:ةساردلا جهنم-8-2-3

و ،ةيفصولاو ةيليلحتلا ةساردلا بيلاسأ مادختسإ عم يطابنتسإلا و يئارقتسإلا نيجهنملا نم لك ىلع ةساردلا هذه يف دامتعإلامت
ةرادإ و لاصتإلا و تامولعملا ايجولونكت عوضوم تلوانت يتلا بتكلا و تايرودلا و ةيملعلا لئاسرلا نم ةدافتسإلا لالخ نم كلذ
.ةساردلا هذهل ةيرظنلا بناوجلا ديكأتل ةيقيبطتلا ةلثمألا ضعب ىلع دامتعإلا مت امك ،ةيرشبلا دراوملا

:ةساردلا و ثحبلا تاودأ-8-2-4

عقاوم مادختسا ىلإةفاضإخلا...لئاسرلا و بتكلا نيب ام ةعونتملا عجارملا ةعوم يبتكملا حسملا ىلع يرظنلا ءزجلا يف دامتعإلا مت
.يرظنلا بناجلا يف هلوانت مت ام ديكأتل ةيقيبطت ةلثمأ دامتعالا مت ،ةيناديملا ةساردلا تاودأنع اما ،تنرتنألا

:ةساردلا جئاتن-8-2-5

:اهمهأ جئاتن ىلإ ةساردلا تلصوت دقو

؛يرشبلا ءادألا ىوتسم نم عفرلا يف مهاست لاصتإلاو تامولعملا ايجولونكت-

؛يكيسالكلا لمعلا تاطوغض نم للقت لاصتإلاو تامولعملا ايجولونكت-
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؛صوصخلا هجو ىلع يرشبلا دروملا ىلعو لامعألا ةئيب يف لاصتالاو تامولعملا ايجولونكت رثؤت-

تالاصتا ةلاح ،ةسسؤملل يلخادلا لاصتإلا نيسحت يف لاصتإلا و تامولعملا ايجولونكت رود،ةديرف يلعوب ةسارد-8-3
.2014– 2013،ةريوبلا ةعماج ، رييستلا مولع و ةيراجتلا و ةيداصتقإلا مولعلا ةيلك ،ةريوبلا ةيالوب رئازجلا

:ةيلاكشإلا-8-3-1

؟ةسسؤملل يلخادلا لاصتإلا نيسحت يف مهاست نأ لاصتإلا و تامولعملا ايجولونكتل نكمي فيك-

:ةساردلا فده-8-3-2

هذه ةميق زاربإ و ةسسؤملا يف روطتم يتامولعم لكيه ءانب ةيفيك و ،لاصتإلا و تامولعملا ايجولونكتل ةيساسألا ميهافملا ىلع فرعتلا-
.ا يلخادلا لاصتإلا ةيلمع نيسحت يف ايجولونكتلا

رشن رارمتسا ىلع عيجشتلاو ةسسؤملاب صاخلا تامولعملا ماظنل ةيساسأ ةنوکمک تامولعملا ايجولونكت هبعلت يذلا مهملا رودلا زاربإ-
.ةيتامولعملاتازيهجتلاو تاكبشلا لثم ،لاا اذه يف لودلا تاردق ةيوقتو عمتا ىلإ تايجولونكتلا هذه

تايصوتو لولح حارتقاو ،لاصتالاو تامولعملا ايجولونكتل اهلالغتسا ىدمو ،ةسسؤملاب يلخادلا لاصتالا عقاو مييقتو ليلحت ةلواحم-
.اهفادهأ قيقحتل هجو نسحأب اهماهم ءادأب اهل حمسي امم ةساردلا لحم ةسسؤملل

:ةساردلا جهنم-8-3-3

ةلصلا تاذ ميهافملا فلتخمب فيرعتلا و قئاقحلا ريرقتل نابسانملا يليلحتلا يفصولا نابولسألا ىلع يرظنلا ءزجلا يف دامتعإلا مت
"ةريوبلا عرف"رئازجلا تالاصتا ةسسؤم ةلاح ةسارد–ةلاح ةسارد جهنم ىلع دامتعإلا مت يقيبطتلا ءزجلا يف امأ ،عوضوملاب

:ةساردلا و ثحبلا تاودأ -8-3-4

عقاوم مادختسا ىلا ةفاضا خلا...لئاسرلا و بتكلا نيب ام ةعونتملا عجارملا ةعوم يبتكملا حسملا ىلع يرظنلا ءزجلا يف دامتعإلا مت
.قئاثولا ليلحت و ةظحالملا و نايبتسالا لالخ نم تانايبلا عمج ةادأ ىلع ىلع دامتعإلا متف ،ةيناديملا ةساردلا تاودأنع اما ،تنرتنألا

:ةساردلا جئاتن-8-3-5

:اهمهأ جئاتن ىلإ ةساردلا تلصوت دق و

؛ ةسسؤملا ءازجأ لخاد قيسنتلا ةدايز ىلع يلخادلا لاصتإلا نيسحت دعاسي-

؛ ةروطتملا لاصتإلا و تامولعملا ايجولونكت لئاسو مادختسا يلخادلا لاصتإلا ةيلاعف تابلطتم نم-

؛ ةسسؤملاب يلخادلا لاصتإلا نيسحت ىلإ ةثيدحلا لاصتإلا و تامولعملا ايجولونكت لئاسو مادختسا ىدأ-
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ينطولا كنبلا ةلاكو ةلاح ،تامظنملا ءادأ نيسحت يف تالاصتإلا و تامولعملا ايجولونكت رود،ماسو لاقعوب ةسارد-8-4
.2016-2015،يقاوبلا ما ةعماج ،رييستلا مولع و ةيراجتلا و ةيداصتقإلا مولعلا ةيلك ،BNAيرئازجلا

:ةيلاكشإلا-8-4-1

؟تامظنملا ءادأ نيسحت يف تالاصتإلا و تامولعملا ايجولونكت مهاست فيك

:ةساردلا فده-8-4-2

؛تامظنملا يف ةمدختسملا تالاصتإلا و تامولعملا ايجولونكت عقاو ىلع فوقولا-

اهرثا سايق و اايلمع نسحت و اهفادهأ قيقحت يف ةلثمتملا تامظنملا ءادأ ةيلعاف ىلع تالاصتإلا و تامولعملا ايجولونكت رثأ ليلحت-
؛رامثتسإلا بذج ىلع ةسسؤملا ةردق ةدايز يف

؛تامظنملا ءادأ و تالاصتإلا و تامولعملا ايجولونكت ةقالعلا ةعيبط نع فشكلا-

:ةساردلا جهنم-8-4-3

ىدم ديسجت لالخ نم يأ ،عوضوملل ةيقيبطتل و ةيرظنلا بناوجلاب ماملإلا لجأ نم يليلحتلا جهنملا و يفصولا جهنملا ىلع دامتعإلا مت
يف يفصولا و ليلحتلا نيجهنملا رهظي امك ، تامظنملا فلتخمل يئادألا راسملا صخت يتلا تامولعملاب قلعتملا تاينقت ةمهاسم و ةءافك
.نايبتسإلا تانايبل يئاصحإلا ليلحتلا

بولسأ ىلع دامتعالاب كلذ و ،يقاوبلا ماب BNAةلاكو يف ةلثمتملا ةيناديملا ةساردلا لالخ نم رهطي ةلاحلا ةسارد بولسا امأ
.تامظنملا ءادأ يف تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكت هبعلت يذلا رودلا صوصخب نيفظوملا ءارآ نع تامولعملا عمجل نايبتسإلا

:ةساردلا و ثحبلا تاودأ -8-4-4

عقاوم مادختسا ىلا ةفاضا خلا...لئاسرلا و بتكلا نيب ام ةعونتملا عجارملا ةعوم يبتكملا حسملا ىلع يرظنلا ءزجلا يف دامتعإلا مت
ةجلاعمل SPSSv20ةيجمرب مادختسا و BNAةساردلا لحم كنبلا يفظوم ىلع ةرامتسالا عيزوت مت ةيناديملا ةساردلا نع امأ ،تنرتنألا
.نايبتسإلا تانايب

:ةساردلا جئاتن-8-4-5

:ةيلاتلا جئاتنلا ىلإ ةساردلا تلصوت دقو 

ةدعاق ىوتسم ىلع نزخملا تامولعملا مك لالخ نم ةمادتسإلا و ومنلا قيقحت يف تالاصتإلا و تامولعملا ايجولونكت تمهاس-
كالهتسإلا نم دحلا و فيلاكتلا ةلق عم عيرس تقو يف تامولعملا ىلا لوصولا ةلوهس كلذك و ، لبقتسملل اهريخست و ، تانايبلا
؛ةقاطلل ريبكلا
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ليهست ىلإ ىعست يتلا و ةددعتملا اامادختسإ و تنرتنألا ةكبش يف يساسأ لكشب لثمتت تالاصتإلا و تامولعملا ايجولونكت نإ-
؛ةفلكت لقأب و نكمم تقو عرسأ يف تامولعملا ظفح و لقن و لاصيإ

لئاسولا هذه عم لماعتلل نيفظوملل صصختم بيردت ريفوت ىلإ ةفاضإلاب ةروطتملا تالاصتإلا و تامولعملا ايجولونكت مادختسإ نإ-
؛ءادألا ةءافك و ةيلاعف ىلإ ىدأ ام وه

-2007نيب ةرتفلا يف رئازجلا ةلاح ،لاصتالا و تامولعملا ايجولونكت سايقل بكرم رشؤم ءانب،نيزلا نب ناميا ةسارد-8-5
.2017،ةلقرو ،حابرم يدصاق ةعماج ،ريستلا مولع و ةيراجتلا و ةيداصتقإلا مولعلا ةيلك ،هاروتكد ةداهش لينل ةحورطأ ،2013

:ةيلاكشإلا -8-5-1

؟رئازجلا يف لاصتإلا و تامولعملا ايجولونكت مييقت سايق يف ةبكرملا تارشؤملا ةمهاسم نكمي ىدم يأ ىلإ

:ةساردلا فده-8-5-2

؛ةبكرملا تارشؤملا عوضومل لماك حرش ميدقت-

؛رئازجلا ةلاحب صاخ ايجولونكتلا ةيعضولا مييقتل بكرم رشؤم ءانب يف ةيملاع تامظنم نم ةحرتقملا ةيلودلا جذامنلا دحأ قيبطت-

؛هيف روصقلاو ةوقلا هجوأ ميدقت و ،لاصتإلا و تامولعملا ايجولونكت عاطقل يلعف صيخشت ىلا لوصولا ةلواحم-

؛داصتقإلا يف لعاف يجيتارتسا عاطق هلعجل همعد و عاطقلا ةيمنت لجأ نم تاحارتقا و ةمزال تاءارجا ىلا لوصولا ةلواحم-

:ةساردلا جهنم-8-5-3

و يميوقتلا جهنملا ةهج نم لماكتملا جهنملا عمجي ثيح ،تاساردلا هذه لثمل بسنألا هرابتعاب لماكتملا جهنملا عابتا ةساردلا هذه يف مت
لالخ نم متي يذلا يملعلا ليصأتلل جاتحت ةساردلا ةيلاكشإ نأ ثيح ةساردلا هذهل يرظنلا ءزجلا يف همادختسا مت يذلا يمييقتلا
؛جهنملا اذه هبلطتي ام قفو مييقت و دقن ىلا جاتحت اهرودب يتلا و ةقباسلا تاساردلا نم ةعومجم ميدقت

ةلاحلا ةسارد جهنم و يفصولا جهنملا ىلع هجئاتن ليلحت و بكرملا رشؤملا ءانب ءانثأ يقيبطتلا ءزجلا يف اضيأ اندمتعا ىرخأ ةهج نم و

؛عوضوملا ةعيبطل ةمئالم رثكألا امه و

:ةساردلا و ثحبلا تاودأ-8-5-4

تاذ تالاقملا و تايرودلا و بتكلا نم اهليصحت مت يتلا و ثحبلا نم يرظنلا قشلا ريرحت يف يبتكملا حسملا ةساردلا تمدختسا-
.ةيقيبطتلا ةساردلا تاءارجا طبض مت اهبجومب يتلا و ،2003/2014ةرتف نيب اينمز نيابتت يتلا و عوضوملاب ةقالعلا
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تابلكتم عم ىشامتي امل اقفو ،Excelجمانربو SPSSV20جمانرب نم لك تلمش يتلا ةيئاصحإلا جماربلا مادخنسا مت امك-
.ةساردلل يقيبطتلا ءزجلا

:ةساردلا جئاتن-8-5-5

:ةيلاتلا جئاتنلا ىلا لصوتلا مت دقو

لحم دعت لودلل يجولونكتلا دادعتساو نادلبلا ىوتسملا ىلع تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكت سايق ةيلاكشإ نأ ةساردلا تحضوأ-
روهظ ىلإ ةفاضإلاب اهكالتماو ااطقتسا وحن نادلبلا هجوت هزريپ ام اذهو ،ملاعلا ءاحنأ عيمج يف رارقلا عانصو نيثحابلا هابتنا بذج
.لاصتالاو تامولعملا ايجولونكت لاجم يف ثحبلا يف ةصصختم ةيموكح ىرخأو ةصاخ تامظنم

لئاسولاو تاودألا ديدحتو طبض ةيلوؤسم اهقتاع ىلع ذخأت يتلا ةيلودلا تامظنملاو تائيهلا نم ديدعلا دجوي هنأ ةساردلا تنيب-
.لاصتالاو تامولعملا ايجولونكت سايقل ةدحوملاو ةقيقدلاو ةلماشلا

نوك ىلع قفتت)خلا...ةيركفلا ةيكلملل ةيملاعلا ةمظنملا ،ةيلودلا نواعتلا و ةيمنتلا ةمظنم(تامظنملا نأ حضتي جئاتنلا نيب نم-
ريياعم قلخ يف دعاست اأ ثيح ،لودلا يف لاصتإلا و تامولعملا ايجلونكت تايوتسم سايق يف ةاودأ مهأ نم يه ةبكرملا تارشؤملا
.لاصتإلا و تامولعملا ايجولونكت ةرهاظ داعبأ فلتخم ميمكت نم لهست

:هباشتلا هجوأ-9

لاصتإلا و تامولعملا ايجولونكت رود و رثأ ةفرعمل ىعست نيتساردلا اتلك نأ يف هبشلا هجو نمكي يلذاشلا يقوش ةسارد-9-1

تابلطتملاو لاصتالا و تامولعملا ايجولونكت ريثأتةفرعمل ىعست نيتلاحلا اتلك نأ يف هباشتلا هجو نمكي يطولع نيمل ةسارد-9-2
.ايجولونكتلا هذه ناديم ماحتقال ةيرورضلا ةيرشبلا

ءانب ةيفيكو لاصتإلا و تامولعملا ايجولونكت رود ةفرعمل ىعست نيتساردلا اتلك نا يف هبشلا هجو نمكي ةديرف يلعوب ةسارد -9-3
.ا يلخادلا لاصتإلا ةيلمع نيسحت يف ايجولونكتلا هذه ةميق زاربإ و روطتم يتامولعم لكيه

ةيفيك و تالاصتإلا و تامولعملا ايجولونكت رثأ  ةفرعمل ىعست نيتساردلا اتلك نإ هباشتلا هجو نمكي ماسو لاقعوب ةسارد -9-4
.اايلمع نيسحت و  ةسسؤملا فادهأ  قيقحت

ةلواحمو تامولعملا ايجولونكت رود و رثا ةفرعمل ىعست نيتساردلا اتلك نا ةساردلا هذه يف هباشتلا نمكي نيزلا نب ناميإ ةسارد -9-5
.داصتقإلا يف لعاف يجيتارتسا عاطق هلعجل همعد و عاطقلا ةيمنت لجأ نم تاحارتقا و ةمزال تاءارجإ ىلا لوصولا
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:فالتخإلا هجوأ-10

يلاملا ءادألا نم عفرلا يفلاصتإلا و تامولعملا ايجولونكت رود زاربإب تماق يلذاشلا يقوش ةسارد نأ فالتخإلا هجو نمكي-10-1
ىوتسم ىلع ةيبيرضلا ةرادإلا يف ايجولونكتلا رود زاربإ ىلا انتسارد يف انقرطت ثيح ةطسوتملا و ةريغصلا تاسسؤملل ةيلخادلا ةباقرلا و
.هترادإ ةنمقر ىلع لمعلا و بئارضلا زكرم

نم دحلاو ليغشتلا ىلع لاصتالا و تامولعملا ايجولونكت ريثأت ةساردب تماق يطولع نيمل ةساردنأ فالتخإلا هجو نمكي-10-2
لب ليغشتلا و ةلاطبلا رصنعل انتسارد يف قرطتن مل امنيب ايجولونكتلا هذه ناديم ماحتقال ةيرورضلا ةيرشبلا تابلطتملاو ةلاطبلا تايوتسم
ةرادإلا تايلمع فلتخم ريوطت يف لاصتالاو تامولعملا ايجولونكت ىلع دامتعالا لظ يف يرشبلا رصنعلا ةءافك ىدم ىلا انقرطت
.ةيبيرضلا

ةيساسأ ةنوکمک تامولعملا ايجولونكت هبعلت يذلا مهملا رودلازارباب تماق ةديرف يلعوب ةساردنأ فالتخإلا هجو نمكي-10-3
ةرادإلا ةنمقر يف تامولعملا و لاصتالا ايجولونكت هبعلت يذلا رودلا زاربا ىلا انتسارد يف انقرطت ثيح ةسسؤملاب صاخلا تامولعملا ماظنل
.اايلمع لك ىلع اهلاخدا و ةيبيرضلا

و تالاصتإلا و تامولعملا ايجولونكت ةقالعلا ةعيبط نع فشكلاب تماق ماسو لاقعوب ةساردنأ فالتخإلا هجو نمكي-10-4
لظ يف اهنيسحت ةيفيك و ةبيرضلاب نيفلكملا و ةيبيرضلا ةرادإلا نيب ةدوجوملا ةقالعلا ىلع انتسارد يف انقرطت ثيح تامظنملا ءادأ
.ايجولونكتلا ىلع دامتعإلا

ءانب يف ةيملاع تامظنم نم ةحرتقملا ةيلودلا جذامنلا دحأ قيبطت تزربا نيزلا نب ناميإ ةساردنأ فالتخإلا هجو نمكي-10-5
ايجولونكت ىوتسم سايقل ةماع ةفصب تارشؤملا ىلا انتسارد يف انقرطت تيح ،صاخ لكشب ايجولونكتلا ةيعضولا مييقتل بكرم رشؤم
.ةيبيرضلا ةرادإلا يف لاصتإلا و تامولعملا



لاصتإلا و تامولعملا ايجولونكتل يميهاــفملا راطإلا:لوألا لصفلا

تامولعملا ايجولونكت:لوألا ثحبملا

ايجولونكت لوح ميهافم:لوألا بلطملا

تامولعملا ماظن و تامولعملل يميهافملا راطإلا:يناثلا بلطملا

.تامولعملا ايجولونكتل يرظنلا راطإلا:ثلاثلا بلطملا

لاصتإلا ايجولونكت لوح ةيساسأ ميهافم:يناثلا ثحبملا

هموهفم و لاصتإلل يخيراتلا روطتلا:لوألا بلطملا

.اهفئاظو و اهعاونأ  لاصتالا ايجولونكت:يناثلا بلطملا

)تنارتسكإلا و تنارتنإلاو تنرتنألا( لاصتإلا تاكبش ايجولونكت: ثلاثلا بلطملا

لاصـــتإلا و تاــموــلعــملا ايجوــلونكــت:ثلاثلا ثحبملا
اهصئاصخ ولاصتإلا و تامولعملا ايجولونكتةيهام:لوألا بلطملا

تامولعملا و لاصتإلا ايجولونكت تالامعتسإ:يناـثلا بلطملا

لاصتإلا و تامولعملا ايجولونكت سايق تارشؤم:ثلاثلا بلطملا

لــصفلا ةصالخ
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:ديهمت

نيب ةعيطقلا تثدحأ يتلالاصتإلا و تامولعملا ايجولونكت ةروث يه اهرخآ و تاروث ةدعب ترم ةيرشبلا نأب خيراتلا دهشي
هذه تحبصأ يلاتلاب و ،ايجولونكت هذه ىلع بلطلا ديازت تاروطتلا هذهل ةجيتن و.دغلا ميدق مويلا ديدج حبصأ و ميدق وه ام لك
طورشلا ةيفوتسملا لاصتإلا و تامولعملا ايجولونكتب مامتهالا حبصأ امم ،ةيكيسالكلا دراوملاب ةنراقملاب ةيمهأ رثكأ دروم يه ةريخألا
.ةيتامولعملا يه ةيساسألا هتمس رصع يف زيمتلا و ةوقلا ةطقن اهرابتعإب ةسسؤم يأل لغاشلا لغشملا

موقي يتلا ةيجولونكتلا تاروطتلا لضفب امساح الوحت ةريصق ةرتف يف دهش هنأ دجنف تالاصتإلا عاطق ىلإ اضيأ انرظن اذإ 
اهلاصيإ قرط و ةمولعملا ىلع دمتعي يذلا ، ةفرعملا داصتقإ وأ ديدجلا داصتقإلاب مويلا فرعي امل ةيتحتلا ةينبلا لكشي حبصأ ثيح اهيلع
يف مدقت نم هيلإ لصوت ام ثدحأ ءانتقإ و ةرياسم لجأ نم ةفلتخملا تاسسؤملا قباست كلذب ديازتف ،فيلاكت لقأب و تقو رصقأ يف
ةديدجلا ةغيصلل اقفو زيمتلا نإ و ةصاخ ، يلودلا و ينطولا ديعصلا ىلع ةيسفانت ةردق كلتمت ةسسؤملا لعجي ام اذه و ، لاا اذه
عضو اذه لك ، اهل ةيتحتلا ةينبلا و لكك ةيداصتقإلا ةيمنتلا و ةسسؤملل ةيجراخلا و ةيلخادلا ةئيبلا ةيعون ىدمب طبترم ةيسفانتلا ةزيملل
.اهيف مكحتلا و  لاصتإلا و تامولعملا ايجولونكت كالتمإ وه و الأ ديدج يدحت مامأ تاسسؤملا

:ثحابم ةثالث ىلإ لوألا لصفلا ميسقتب انمق ، طاقنلا هذه فلتخم ىلع ءوضلا يقلن ىتح 

تامولعملا ايجولونكت:لوألا ثحبملا

لاصتإلا ايجولونكت لوح ةيساسأ ميهافم:يناثلا ثحبملا

لاصتإلا و تامولعملا ايجولونكت:ثلاثلا ثحبملا
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تامولعملا ايجولونكت:لوألا ثحبملا
يه يلاحلا انتقو تزيم يتلا تاروطتلا هذه زربأ و ،تالاا فلتخميف ةقوبسم ريغةعيرس تاروطت  ةريخألا ةنوآلا تدهش

.تامولعملا ايجولونكتب فرعي حبصأ امب وأ ،اهثب و تامولعملا ةجلاعمب ةقلعتملا كلت ةصاخ يجولونكتلا لاا اهفرع  يتلا ةيكمانيدلا

ايجولونكتلا لوح ميهافم:لوألا بلطملا

مهأ ىلع ءزجلا اذه يف لوانتنس ثيح ، لودلا نم ريثكلا تايداصتقإب ضوهنلا يف امهم ارود بعلت ايجولونكتلا تحبصأ
ا ةقلعتملا تاحلطصملا

:ايجولونكتلا فيرعت-1

:يليام اهنم ركذنس و ، حلطصملا اذهل ةبسنلاب فيراعتلا تددعت

يناثلاو ،يعانصلا ليغشتلا ينعت)Techno(امه نيعطقم نم نوكتت يتلا ةينانوي ةملكلا ىلإ ايجولونكتلا لصأ عجري: 1فيرعت
)Logos(1.يعانصلا ليغشتلا ملع يه ةدحاو ةملكب نوكت اذل ،جهنملا وأ ملعلا يأ

تامدخو علس جاتنإ يف اهلامعتسا وأ جاتنإ فرط ىلإ اهليوحت نكمي يتلا ةديدجلا تاربخلاو تاراهملاو فراعملا ةعومجم: 2فيرعت
2.ةيجاتنإ ةيميظنت لكايه ديلوت يف اهمادختسا وأ ،اهعيزوتو اهقيوستو

انه ايجولونكتلا ينعت الو ،ةيعقاولا تالكشملا لحل ةيملعلا تاربخلاو يملعلا ثحبلا نم ةدمتسملا تاءارجإلا قيبطت: 3فيرعت

3.اهلوانتت يتلا ةكرحلا يف يرشبلا ءادألا نيسحت ىلإ يمرت يتلا ةيملعلاو ةيرظنلا سسألا اأ لب طقف نئاكملاو تاودألا

ليوحت ىلإ فدهي ، عارتخإلا و عادبإلا و تامولعملا و ةفرعملا نم لماكتم ماظن:اأ ىلع ايجولونكتلا فيرعت نكمي هنم
.اقبسم ةددحم ةطخ قفو جماربلا و تامدخلا ، تاجتنملا يه تاجرخم ىلإ راكفألا و تامولعملا ، داوملا يف ةلثمتملا تالخدملا

:يليام اهنم هجوأ ةدع ساسأ ىلع ايجولونكتلا فينصت متي:ايجولونكتلا عاونأ-1-1

:يليام دجنمكحتلا ةجرد ساسأ ىلع-1-1-1
.ادج ريبك مكحتلا ةجردب زيمتتو هب ملسملاو ةيعانصلا تاسسؤملا بلغأ اهكلتمت يتلا ايجولونكتلا يهو :ةيساسألا ايجولونكتلا- أ

.22ص 2006،نامع ،جهانملا راد ،ىلوألا ةعبطلا ،)ةيملع تاقيبطت تاينقت ليخادم و ميهافم(ايجولونكتلا ةرادإ،يماللا مساق ناسغ1
و ةيداصتقإلا مولعلا ةيلك ،)ةروشنم ريغ(،ةلود هاروتكد ةحورطأ ،يملاعلا داصتقإلا يف جامدنإلل ةسسؤملا ليهأت و تنرتنإلا ايجولونكت،ديدح ليفون2
.52-51ص ص 2006/2007،رئازجلا ةعماج ،ريستلا مولعلا

ةيبرعلا ةمظنملا تاروشنم ،ةرصاعملا ةيبرعلا ةئيبلا يف اهتالالد و ةيرظنلا سسألا:تامظنملا يف يرشبلا ءادألا ايجولونكت،ةردميهاربإ،ىرابلا دبع3
.26ص 2003،ةرهاقلا ،ةيرادإلا ةيمنتلل
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زيمتت يتلا ايجولونكتلا يهو ةيعانصلا تاسسؤملا نم دودحم ددع وأ ةدحاو ةسسؤم اهكلمت يتلا يهو:زيامتلا ايجولونكت- ب

.اهيسفانم ةيقب نع ا
: كانهاهعوضوم ساسأ ىلع-1-1-2

.ةيريستلا تاقيبطتلاو جماربلا اهتلثمأ نمو ،دراوم تاقفدت ريست يف مدختست يتلا يهو:رييستلا ايجولونكت-أ

.بوساحلا ةدعاسمب ميمصتلاك ةسسؤملا يف ميمصتلا تاطاشن يف مدختست يتلا يهو:ميمصتلا ايجولونكت-ب

.ةبقارملاو بيكرتلا تايلمعو ، عنصلا تايلامع يف ةمدختسملا كلت يهو:جاتنإلا بولسأ-ج

.اهلقنو تايطعملاو تامولعملا ةجلاعم يف مدختست يتلا يهو:لاصتالاو تامولعملا ايجولونكت-د

:يليامدجن: ديقعتلا ةجرد ساسأ ىلع-1-1-3

قيقحت ةيمانلا لودلا يف ةينطولا تاسسؤملا ىلع بعصلا نم يتلاو ،ديقعتلا ةديدش ايجولونكتلا يهو:ةيلاع ةجرد تاذ ايجولونكت-أ
.ةءاربلا بحاص نم بلطب الإ هلالغتسإ

زيمتت اأ ريغ ااعيتسإ ةيمانلا لودلا يف نيلحملا نيصتخملا ناكمإب ثيح ،اهتقباس نم اديقعت لقأيهو:ةيداعلا ايجولونكت-ب

1.رامثتسإلا فيلاكت ةماخضب اضيأ

تامولعملا ماظن و تامولعملل يميهافملا راطإلا:يناثلا بلطملا

تامولعملا يف لثمتت يتلا و اهضعبب اهطابترا مغر ةدح ىلع حلطصم لك ىلع فرعتلاب بلطملا اذه يف قرطتلا متيس
.تامولعملا ماظن ىلإ ةفاضإلاب ةفرعملا ، تانايبلا

:تامولعملا فيرعت-1

نيب ةدوجوملا ةقالعلا زاربإ ىلإ ةفاضإلاب ، ةفرعملا و تانايبلا نيب و اهنيب قيرفتلا نود اهلاحل تامولعملا نع ثدحتلا نكمي ال
.ميهافملا هتاه
:تانايبلا- 1-1

يأ ،ضعبلا اهضعبنيب ةقالع ال زومر وأ تاملك وأ ماقرأ لكش يف نوكت دق ةمظتنم ريغ قئاقح ةعومجم نع ةرابع" :1فيرعت

2. اهلبقتسي نم كولس يف رثؤت ال و يقيقح ىنعم اهل سيل

مولعلا ةيلك ،)ةروشنم ريغ(،ريتسجام ةركذم ،ةسسؤملل يداصتقإلا ءادألا نيسحت ىلع اهريثأت و لاصتإلاو تامولعملا ايجولونكت،يطولع نيمل1
. 10-9ص ص ،2003/2004،رئازجلا ،رئازجلا ةعماج ،لامعأ ةرادإ صصخت ،رييستلا مولعلا و ةيداصتقإلا

.36ص ،2007،ةيردنكسإلا ،يعماجلا ركفلا راد ،ىلوألا ةعبطلا ،ةيرادإلا تامولعملا مظن،رباص ميلعلا دبع دمحم2
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1. ماخلا داوملا لثمت يهف تاجلاعم ةيأ اهيلع ىرجي مل ةدرجم قئاقح" :اضيأ فرعت امك:2فيرعت

:تامولعملا-1-2
:فيراعتلا هذه  زربأ نم ،تامولعملا موهفمب ةقلعتملا فيراعتلا تددعت

2."ةنيعم ةلكشم وأ انيعم افقوم فصت ةمظنم تانايب و قئاقح" :اأب wiigاهفرعي:1فيرعت

3."انتربخ للقي ءايشألل انترظن ريغي ةفرعم انل لمحي ام لك" : 2فيرعت

متي ىتح اهقيبطت و اهبيوبت و اهليلحت مث ةفلتخملا اهردصم نم تانايبلا ىقلتي ءادب ةددحم ةقيرطب اهتجلاعم تمت تانايب": 3فيرعت

4."ةينعملا تاهجلا ىلإ اهلاسرإ متي ىتح اهقيبطت و اوبت و اهليلحت مث ةفلتخملا اهردصم ةينعملا تاهجلا ىلإ اهلاسرإ

ةليصحلا يه ةفرعملاف ،ىرخأ ةهج نمkmowledgeةفرعملا حلطصمب و ،ةهج نم تانايبلا حلطصمب طبترم تامولعملا حلطصمف
و ةفرعملا ىلإ تامولعملا نولوحي نيذلا ،نيرخآلا نيمدختسملا و رارقلا عانص لبق نم تامولعملا رامثتسإ و مادختسإل ةيئا و ةمهم
5.ماعمتجم مدخي و مهمدخي رمتسم لمع

:ةفرعملا -1-3
:يلــيام اــهنم ركذن فيراعت ةدع اهل
نم نكمت يتلا ، مكحلا ىلع ةردقلا و ةيسحلا تاكردملا و ةربخلاو تامولعملا نيب يفخ جازتما ةليصح يه ةفرعملا" : 1فيرعت

6."ةديدج جئاتن صالختسإ وأ تارارقلا و جئاتنلا ىلا لوصولا

نكمت يتلا ءايشألا لمعت فيك يأ ؟فيك–ةفرعم يه و ةساردلا و تاربخلا لالخ نم بستكملا مهفلا يه ةفرعملا:2فيرعت

7.تاهيجوت وأ ةيئارجإ دعاوق وأ ةيمكارت قئاقح نوكت دق و ، ةصاخ ةمهم زاجنا نم صاخشألا

ذاختا يف هدعاست و جئاتن ىلإ لصوتلا نم اهبحاص نكمت ، تاربخلا و تامولعملا جازتمإل ةيئاهنلا ةليصحلا:يه ةفرعملا نإف يلاتلابو
.تارارقلا

.28ص ،2004،رشنلا ناكم و رشن راد ،ةيرادإلا تامولعملا مظن،ىصاعلا دمحأ فيرش1
.102ص ،2010،نامع ،ءافصلا راد ،ىلوألا ةعبطلا ،تامولعملا داصتقا ،يحبر ىفطصم2
مولع و ةيداصتقالا مولعلا ةيلك ،)ةروشنم ريغ(،ريتسجام ةركذم ،رارقلا يذختم معد ىف ةيداصتقالا تامولعملل ينطو ماظن ةماقإ رود،سيرد يبحب3
.30ص ،2005،ةليسملاب ،فايضوب دمحم ةعماج ،ريستلا مولعصصخت ،ةيراجتلا مولعلا و رييستلا

.28ص ،2004،رشنلا ناكم و رشن راد ،ةيرادإلا تامولعملا مظن،ىصاعلا دمحأ فيرش4
.31ص ،2008،نامع ،ةريسملا راد ،ةثلاثلا ةعبطلا ،ةيرادإلا تامولعملا ايجولونكت و تامولعملا ماظن،يبانجلا نيدلا ءالع ،يجليدنق ميهاربإ رماع5
.06ص،2002رصم، ةعابطلل تنيرباتور ، ىلوألا ةعبطلا، تامولعملا ةروث و يمقرلا رصعلا، ملاس حالص دمحم6
. 47ص،2010، ندرألا، نامع ، عيزوتلا و رشنلل دماح راد ، ةيناثلا ةعبطلا ، يرادإ روظنم ةيرادإلا تامولعملا مظن، راجنلا ةعمج زياف7
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.ىلاوملا لكشلاب ةحضوم يه اهيلع تاريثأتلا و تانايبلا و ةفرعملاب تامولعملا ةقالع و

.ةفرعملا و تامولعملا و تانايبلا نيب ةقالعلا روطت: )1-1(مقر لكشلا

،نامع ،ةريسملا راد ،ةثلاثلا ةعبطلا ،ةيرادإلا تامولعملا ايجولونكت و تامولعملا مظن ،يبانج نيدلا ءالع ،يجليدنق ميهاربإ رماع:ردصملا

.31ص ،2008

:هفئاظو مهأو تامولعملا ماظن فيرعت-2

:ا موقت يتلا فئاظولل ارظن ، ةسسؤملا يف ةيساسألا زئاكرلا مهأ نيب نم دعي
:تامولعملا ماظن-2-1

:اعويش رثكألا فيراعتلا نم و تامولعملا مظنل ةمدقملا فيراعتلا تددعت 
اأب مظنلا فرع ،ثيح تامولعم و مظن يتملكل يظفللا لولدملا حيضوت ىلإ تامولعملا مظنل هفيرعت يف نيس هجتا:1فيرعت

مت دق تانايب" :اأب تامولعملا فرع امك ،"نيعم ضرع قيقحتل ضعبلا اهضعب عم لعافتت يتلا تانوكم وأ ءازجألا نم ةعومجم":
1."رارقلا ذفنمل ةبسنلاب ةكردم ةيقيقح ةميق و ىنعم اهل نوكي ثيحب اهتجلاعم

،نيزخت ،ةجلاعم عمجب حمست ،تاءارجإ ،تانايب ، دارفأ ،تايجمرب ،ةيدام:دراوـــملا نم ةمظنم ةعومجم نع ةرابعوه ": 2فيرعت

2."تامظنملا يف)خلا...تاوصأ ،روص ،صوصن ،تانايب لكش ىلع(تامولعملا لاصيإ

نأ نكمي و ةباقرلا و تارارقلا ذاختإ ميعدتل تامولعملا نيزخت و ليغشت و عاجرتسإ و عمجب موقت يتلا تاءارجإ ةعومجموه": 3فيرعت

3."ةديدج تاجتنم قلخ و ريوطت و لكشملا ليلحت يف نيلماعلا و نيردملا دعاسي

.18ص1990،ةيردنكسإلا ،رشنلل ةيعماجلا رادلا ،ةيرادإلا تامولعملا مظن ةمدقم،ملسم دبع ىلع ،يركبلا دمحم اينوس1
.57ص ،هركذ قبس عجرم ،سيرد يبحب2
.14ص، هركذ قبس عجرم،يركبلا دمحم اينوس3

ةفرعملا

Knowledge

تامولعملا

Informatio
n

تانايبلا

Data

تاجتنم/تارارق

...تامدخ

ايجولونكتو لئاسو
لاصتالاوتامولعم

ةطساوبةجلاعم
بوساحلا

لخاد نم رداصم

ةمظنملاجراخو
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:تامولعملا ماظن فئاظو-2-2

1:ةيلاتلا فئاظولاب ةيتامولعملا ماظن موقي   

يف ةيلخادلا تاطاشنلا يف ةلثمتملا ةيلخادلا ،ةيجراخلا و  ةيلخادلا رداصم لالخ نم كلذ متي و: تانايبلا عيمجت-2-2-1
.خلا.....لماشلا حسملا ةقيرط يف لثمتتف ةيجراخلا رداصملا امأ ،لئاسولا نم اهريغ و ءارآلا ربس وأ ريراقتلا ةطساوب ةسسؤملا

،زرفلا ،بيترتلا ،فينصتلا لثم لئاسولا ةفاك مادختساب تامولعم ىلإ تانايبلا ليوحت ةيلمع يه و: تانايبلا ليغشت-2-2-2
.جذامن لكش ىلع دعت دق و تانايبلا دعاوق يف نزخت مث تامولعم ىلإ اهليوحتل تانايبلا ىلع ةيباسحلا تايلمعلا ءارجإ و صيخلتلا

و تافلم يف اهعضو و تانايبلا ءاعدتسإ و ثيدحت و نيزخت ىلع لمعت يتلا ةيميظنتلا ةدحولا يه و: تانايبلا ةرادإ-2-2-3
.مدختسملل ةديفم تامولعم ىلإ اهليوحتل اهيلع ليغشتلا تايلمع ءارجإ و ،اهثيدحتب ،تانايبلا دعاوق

نم ءاطخألا نم تانايبلا هذه ولخ نم دكأتلا نمضتت يتلا تايلمعلايهو:تامولعملا و تانايبلا ةيامح و ةباقر-2-2-4
.تامولعملا و تانايبلاب ثبعلا و ماظنلل قارتخإلا و بعالتلا مدع نامض و ةعجارملا لالخ

لبق نم ةبولطملا تامولعملا ىلإ لوصولا و تانايبلا ةجلاعم ةيلمعل ةيئاهنلا ةصالخلا يه و:تامولعملا جاتنإ-2-2-5
.بلطلا دنع ةسسؤملا يف تارارقلا ذختمل اهريفوتل ديفتسملا

تامولعملا ماظن فئاظو: 2-1لكشلا

تانايبلا ةراداتانايبلا ةجلاعمتانايبلا عمج
رداصم
عجارم

بيترتلا و فينصتلا
صيخلتلا و زرفلا
ءاقتنإلا و ةنراقملا

ثيدحتلا و نيزختلا
تافلم يف تانايبلا عضو
ةيامحلا و ةباقرلا

،ريتسجام ةركذم،ةيموكحلا تاسسؤملا ةرادإ ىف تامولعنلا مظن رود، فيرشلآ نامعن هدبعىلع داــمتعإلاب بلاطلا دادعإ نم:ردصملا

.42ص ،2004/2005،رئازجلا ةعماج ،لامعأ ةرادإ صصخت ،رييستلا مولع و ةيداصتقالا مولعلا ةيلك ،)ةروشنم ريغ(

ةقالعلا تاذ تانايبلا عمجب أدبت ةلماكتم ةيلمع نع ةرابع تامولعملا ماظن فئاظو نأ ظحالن2-1لكشلا لالخ نم

ماظن يف هدجن ام اذه و ، اهيلمعتسم ديفت تامولعم ىلع لوصحلا ضرغب ةجلاعملا ىلإ اهعاضخإب موقن اهدعب و ، ةيلمعلا فادهأب
.ةيبيرضلا ةرادإلاب صاخلا تامولعملا

ةعماج ،لامعأ ةرادإ صصخت ،رييستلا مولع و ةيداصتقالا مولعلا ةيلك ،)ةروشنم ريغ(،ريتسجام ةركذم،ةيموكحلا تاسسؤملا ةرادإ ىف تامولعنلا مظن رود،فيرشلآ نامعن هدبع1
.42ص ،2004/2005،رئازجلا
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تامولعملا ايجولونكتل يرظنلا راطإلا:ثلاثلا بلطملا

و تامولعملا ايجولونكت موهفم ىلع فرعتن نأ دبال تامولعملا ماظنو تامولعملا موهفم اذكو ايجولونكتلا موهفم ىلإ انقرطت نأ دعب   
.اهصئاصخ مهأ

:اهروطت لحارم و اهصئاصخ مهأ و تامولعملا ايجولونكت فيرعت-1

.ا عتمتت يتلا صئاصخلل ارظن اذه و ، ةسسؤملا يف لئاسولا مهأ نم تامولعملا ايجولونكت ربتعت
:تامولعملا ايجولونكت فيرعت-1-1

انتايح بناوج لكل اهقيبطت ،اهلاكشأ لك يف تامولعملا لصاوت ،ليلحت ،نيزخت ،ىقلتل ةمدختسملا تاودألاو ةطشنألا": 1فيرعت
1."لزنملا و عنصملا ،بتكملا ،ةلماش

و تارغصملا تاينقتلا و ةيعانصلا رامقألا ىلإ ةيئوضلا فايلألا نم ءادتبا لاصتالا لئاسو و رتويبمكلا ةزهجأ نم طيلخ": 2فيرعت
2."يرشبلا لقعلا جراخ تامولعملا مدختسي يذلا تاعارتخالا نم ةريبك ةعومجم لثمت ،خاسنتسالا و ةيملفلا

عاونألكايجولونكتلابدصقي و."ةيسفانتلاازيمتآشنملا وةيرادإلاتامظنملااهئوضيفىنبتيتلاةيساسألاةدعاقلا": 3فيرعت

تاذةينورتكلإلا وةيكيناكيملاةزهجألا ،تالآلا،تادعملا ،لئاسولا ريفوتيفمهستنأنكمييتلاةيقيبطتلاوةيملعلا وةينفلاةفرعملا
وةءافكبةيمكلا و ةيعونلااهفادهأةمظنمللققحت وتقولاريفوت ودهجلاناسنإلللهستيتلالضفألاءادألا وةيلاعلاةءافكلا
3."ةيلعاف

يف وأ ةبوتكم وأ  ةيتوص وأ ةروصم تامولعم ةروص يف اهلاسرإ و اهليصوت و اهنيزخت و اهتجلاعم و تانايبلا ىلع لوصحلا": 4فيرعت
4."ةيكلساللا و ةيكلسلا تالصاوملا قرط و ةينورتكلالا تالآلا نم ةفيلوت ةطساوب كلذ ،ةيمقر ةروص

ةجلاعمب ةقالعلا تاذ ةطشنألا وأ تايلعفلا زاجنإب و تامولعملاب لماعتلا ىلع اهيمدختسم دعاست ىتلا هتاودألا نم ةعومجم":5فيرعت
5."تامولعملا

.39ص 1990،رشنلا ناكم نودب عيزوتلا و رشنلل يبرعلا راد ،ىريهامجلا لاصتإلا و ةعانص و تامولعملا ايجولونكت،نيدلا ملع دومحم1

.32ص 1989،ةرهاقلا ،قورشلا راد،اهتاقيبطت و تامولعملا ايجولونكت،يداهلا دمحم2
ةيمدخلاوةيعانصلاتاكرشلايفيلخادلاقيقدتلاةءافكيفاهرثأوتامولعملاايجولونكتةدوج،ركشنودمحلالطودورعلاحالفرهاش3
.478ص 42009ددعلا،5دلّا،لامعألا ةرادإ يف ةيندرألا ةلا ، ةيندرألاةماعلاةمهاسملا

.86ص 2010،رئازجلا ،ةيعماجلا تاعوبطملا ناويد ،ةرصاعملا تامظنملا لخاد ةيرادإلا تالاصتالا،يوق ةينحوب4

ةلجم ،ءالبرك ةظفاحم يف ةيحايسلا قدانفلا نم ةنيعل ةسارد ةيقدنفلا ةدوج ىف تامولعملا ايجولونكت رثأ،سيرب مظاك دمحأ ،يريمحلا سابع راشب5
.348ص عبارلا ددعلا ،تيبلا لهأ ةعماجب تيبلا لهأ
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اهنيزختو اهليلحتو تانايبلل عيمجت نم فئاظولا فلتخم يف لثمتت تامولعملا ايجولونكت نأ انل حضتي تافيرعتلا هذه لالخ نم
.ةثيدحلا تالاصتإلا مظن و ةينورتكلإلا تالآلا نيب لماكتلا قيرط نع كلذ و تامولعملا عاجرتسإو

:تامولعملا ايجولونكت صئاصخ-2
:اهمهأ صئاصخلا نم ةعومجمب تامولعملا ايجولونكت زيمتت
لكل حمست يتلا تنرتنالا ةكبش كلذ ىلع لاثم ،ةرواجتم ةينورتكلإلا نكامألا لك لعجت ايجولونكتلاف: تقولا صيلقت -2-1
.يفارغجلا هعقوم ناك امهم ريصق تقو يف تايطعم و تامولعم نم همزلي ام ىلع لوصحلاب اهنم دحاو

؛لاعف و ديج لكشب اهلامعتسإ متي نيح ةيجاتنإلا عفر ىلع تامولعملا ايجولونكت لمعت:ةيجاتنإلا عفر -2-2

هلمعتسن يذلا بوساحلا كلذ ىلع لاثم طسبأ ،اهل انتاجايتحإ ددعتل تامولعملا ايجولونكت تالامعتسإ تددعت: ةنورملا -2-3
حنمت اأ امك.خلا...برقلا وأ دعبلا نع لاصتإلا لثم ةدقعملا تايلمعلا فلتخمب مايقلاو ةباتكلل ةادأ وهف ،ةيلمعلاو ةيمويلا انتايح يف
؛لامعتسإلا ةدودحم ةلآ عم ةنراقملاب ةريبك ةنورم تامولعملا ايجولونكت بسكب اذهو ةيلاع ةءافك جاتنإلل

ايجولونكت تازيمم مهأ نم يهو ةفلكت لقألا و رغصألا و عرسألا ا دصقيو:  la miniaturisationةمتمتلا-2-4
.اركاذ ةعسو اهتعرس يف مئادلا نسحتلاب زيمتت يهف تامولعملا

:تامولعملا ايجولونكت روطت لحارم-3

1:يف تلثمت ةدع ةيخيرات لحارمب تامولعملا ايجولونكت ترم دقل

ىلوألا تالاصتالا و تامولعملا ةروث ةلحرم-أ 

وأ ناسنإلا ةافوب يهتنت يتلا ةيهفشلا تامولعملا دهع ءاإ ىلع ةباتكلا روهظ لمع دقو اهل ناسنإلا ةفرعم و ةباتكلا عارتخا يف لثمتتو
.ةينهذلا هتاردق فعض

يتلا و اهروطت و ةفلتخملا اهعاونأب ةعابطلا روهظ ةلحرملا هذه لمشت و: ةيناثلا تالاصتالا وأ تامولعملا ةروث ةلحرم-ب
.اهرشن ةدايز و تاعوبطملا ةرثك قيرط نع انتالاصتاو تامولعملا رشن ىلع تدعاس

ةيئرملا و ةعومسملاك تامولعملا رداصم لاكشأ و عاونأ فلتخم روهظب لثمتت: ةثلاثلا تالاصتالا وأ تامولعملا ةروث ةلحرم-ج
.يكلساللا و ةيتوصلا ةطرشألا و صارقألا و زافلتلا و ويدارلا و فتاهلاك

: ةعبارلا تالاصتالا و تامولعملا ةروث-د 

تامولعملا لقنت ةكرح ىلع ةيباجيالاهراثأ و هدئاوف و هتازيمم ةفاك عم ةفلتخملا هلايجأ لحارم و هروطت و بوساحلا عارتخاب لثمتت هذه و
.بيساوحلاب تطبترا لاصتا لئاسو ربع

ةسماخلا تالاصتالا و تامولعملا ةروث-ه

.133ص،2008، عيزوتلا و رشنلل ءارثإ ، ةقراشلا ، تامولعملا ايجولونكت و ةيرادإلا ةيلمعلا ،داوج يجان يقوش:يناعلا نابعش رهزم1
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يتلا تاهاجتالا و عاونألا ةفلتخملا تالاصتالا ايجولونكت و ةروطتملا بيساوحلا ايجولونكت نيب ام لئاهلا طبارتلا و جوازتلا يف لثمتت
ةكبش اهتمق يف و تامولعملا تاكبش ىلإ الوصو ناكملاو نامزلا نع رظنلا ضغب و ةقئاف ةعرسب ةلئاه ةيمك لقانت ةيناكمإ تققح
.تنرتنالا

لاصتإلا ايجولونكت لوح ةيساسأ ميهافم:يناثلا ثحبملا

اهتفلكت ضافخنا و عساولا اهراشتنا ببسب سيل اذه و ، تالؤاستلا ريثت يتلا عيضاوملا دحأ لاصتالا ايجولونكت لثمت
–ةيعامتجإ –ةيداصتقإ(تالاا ىتش يف ةيرذج تارييغت ثدحت نأ لعفلاب تعاطتسا تاينقتلا هذه نأل لب ، طقف رارمتساب
، لاصتالا ايجولونكت فيرعت و لاصتالل يخيراتلا روطتلا ىلا قرطتن فوس ثحبملا اذه لالخ نم و ،)اهريغ و ةيميلعت –ةيراجت
.لاصتإلا تاكبش ايجولونكت و اهدئاوع مهأ و لاصتالا ايجولونكت ، اهفئاظو و اهعاونأ

هموهفم و لاصتإلل يخيراتلا روطتلا:لوألا بلطملا

وه ام ىلإ لصو ىتح طيسبلا لاصتالا اهتيادب تناك ناسنإلل ةدع تالواحم جتان ناك امنإ  ،ةفدصلا ديلو لاصتالا نكي مل
ناسنإلا اهيف شيعي يتلا ةئيبلا روطت و ريغتب هموهفم روطتي و ريغتي ناسنإلا ةايح نم ءزج وهف ةعونتم بيلاسأ و قرط نم مويلا هيلع
.هفيرعت ىلإ قرطتن مث ،  لاصتإلل يخيراتلا روطتلا ىلإ بلطملا اذه يف قرطتنس

:لاصتإلا ايجولونكت-1

:لاصتإلل يخيراــتلا روــطتلا-1-1

مث ،كلذل ةمئالملا ةليسولا وه مالكلا و"رخآ ىلإ صخش نم رابخألا لقن"نع ةرابع خيراتلا نم ةيئادبلا ةلحرملا يف لاصتالا ناك
ةطبترم لئاسولا هذه نكل ،حرفلا وأ رطخلاب راعشإلل قدلا ،توصلا ،رانلا لاعشإك اقبسم اهيلع قافتإلا عقو تامالع درفلا لمعتسا
لاصتالا حبصأ يتلا تافاشتكالا ةلحرم تءاج نأ ىلإ ايصخش يقبي يذلا لاصتالا ةيعون نم اريثك ريغت مل و عمسلا وأ رصبلا ةساحب
و ةعابطلا ةينقت هيف تروطت يذلا ثيدحلا رصعلا ةلحرم تءاج اهدعب و.ةعابطلا مث قرولا مث ةباتكلا اهيف ترهظ ثيح ،ايعامج اهيف
مث اهظفح و تامولعملا ليجستل يلآلا بساحلا رهظ مث فتاهلا و زافلتلا ،ويدارلاك تامولعملا لقنل ةعرس رثكأ ىرخأ لئاسو تلمعتسا
1.تاكبشلا ربع اهلقن

و هراكفأ لقن ىلع ةيادبلا نم ناسنإلا صرحل عجري اذه و روصعلا ربع ةديدع اطاوشأ عطق و اريبك اروطت فرع لاصتإلا نإف  اذ و
وحنلا ىلع اهصخلن روطتلا نم لحارمب رم لاصتإلا نأ عامتجإلا و لاصتإلا ءاملع ىريف ،نيرخآلل هتاجاح ىتح و هتاربخ و هرعاشم
:يلاتلا

حابرم يدصاق ةعماج ،ةيداصتقالا مولعلاو قوقحلا ةيلك ،ةطسوتملا و ةريغصلا تاسسؤملا ىف تامولعملا مظن و تايجولونكت سايقم ،يتخي ميهاربإ1
.4-3ص ص،2005ربوتكأ  ،ةلقرو
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.لئاسولا نم اهريغ و رانلا و ةيدسجلا و ةيوديلا تاراشإلا و تاوصألا ناسنإلا اهيف مدختسا يتلا: ةغللا لبق ام ةلحرم-1-1-1
؛يزمرلا لاصتإلا و يوفشلا لاصتإلاب فرعي ام وه و

؛ةيتوص زومر ىلإ تاراشإلا تروطت اهيف و: ةغللا ءوشن ةلحرم-1-1-2

لبقتسملا و لسرملا دوجو ةباتكلا يف طرتشي ال ثيح ،هلئاسو و لاصتإلا ةرئاد تعستا ةباتكلا روهظبف: ةباتكلا ةلحرم-1-1-3
؛ةرشابملا ةثداحملا يف لصحي امك  اعم

و تالجم و بتك لكش يف ةعوبطملا داوملا روهظ يف تمهسأ"غربتنوج"ناملألا دي ىلع :ةعابطلل عارتخالا ةلحرم-1-1-4
؛عساو لكشب ةفاقثلا و مولعلا رشن يف مهسأ امم اهريغ و فحص

تاكبش ترهظ و ةيعانصلا رامقألا و نويزفلتلا و ةعاذإلا و فتاهلا عرتخأ اميف و :تالاصتالا ايجولونكت ةلحرم-1-1-5
1.تامولعملا و لاصتإلا

:لاــصتإلا فيرعت-1-2

تاهاجتإلا يف و ةيصخش ريغ وأ ةيصخش ةروصب امهنم رثكأ وأ فده قيقحتل نيفرط نيب ابلاغ متت ةيعامتجا ةرهاظ":1فيرعت
2."ةيلاصتإ ةيلمع لالخ نم كلذ متي و امهنيب لدابتم مهافت ققحي امب ةداضتم

لالخ نم لقنت ،ةبوتكم وأ ةيهفش ةلاسر ىلإ ةنيعم تامولعم و راكفأ ليوحتب فارطألا دحأ مايق نمضتت ةرمتسم ةيلمع":2فيرعت
3."رخآلا فرطلا ىلإ لاصتإ هليس و

دصقب)ةلاسر ،ةيوغل زومر(تاهبنم)لسرملا(درفلا اهبجومب لقنتي يتلا ةيلمعلا هنأ ىلع لاصتإلا"دنالفوه لراك هفرعي و: 3فيرعت
4."نيرخآلا دارفألا كولس رييغت وأ ليدعت

5."تاراشإلاب وأ ةباتكلاب وأ مالكلاب تامولعملاو راكفألا لدابت وأ ليصوتو لقن": 4فيرعت

نم رثكأ مادختساب ،فدهتسم لبقتسملا ىلإ لسرم نمو-هبنم–ةنيعم ةلاسر لاسرإ اهلالخ نم متي يتلا ةيلمعلا هنأب": 5فيرعت
6."ةددحم ةيلاصتا لئاسو لالخ نم و بولسأ

ةيلك ،)ةروشنم ريغ(،ريتسجام ةركذم  ،ةطسوتملا و ةريغصلا تاسسؤملا ءادأ ىلع لاصتالا و تامولعملا ايجولونكتلا مادختسإ رثأ،يلذاش يقوش1
.3ص ،2008،ةلقرو ،حابرم يدصاق ةعماج ،ةطسوتملا و ةريغصلا تاسسؤملا ريست صصخت ،رييستلا مولع و ةيراجتلا و ةيداصتقالا مولعلا

.6ص ،2008،رشنلل ةماسإلا راد ،ىلوألا ةعبطلا ،ةيرادالا تالصتالا،جرف نابعش2

.27ص2003/2004،ةيردنكسإلا ،ةيعماجلا رادلا ،لاصتالا يف ةيرادإلا كتاراهم عفرت فيك،رهام دمحا3
.30ص2001،نامع ،لئاو راد ،ىلوألا ةعبطلا ،ناسنإلاو يوبرتلا لاصتالا ئدابم،هللا رصن ،ميحرلا دبع رمع4

.7ص2006ميلعتلا ةيمداكأ ،نيرحبلا درو ةسسؤم ،تامولعملا مظنو ةيلودلا تالاصتالا،دماح ينغلا دبع ،يفريصلا دمحم5
.253ص2004،نامع ،عيزوتلا و رشنلل لئاو راد ،ةعبارلا ةعبطلا -يجيتارتسا لخدم –كلهتسملا كولس ،تاديبع ميهاربإ6
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مادختساب نيفرطلا نيب راكفألا لدابتو ليصوتو لقن نف وأ ةيلمع نع ةرابع وه لاصتإلا نأ انل نيبت فيراعتلا هذه  لالخ نمو
.خلا...تاراشإلا ،ةباتكلا ،مالكلا لثم بيلاسألا فلتخم

:لاصتإلا ايجولونكت-1-3

."تانايبلا ضرع وأ لابقتسإ وأ نيزخت وأ عيزوت وأ جاتنإ ىلع دعاست ةليسو وأ ةادأ يأ" :1فيرعت

عيمج يف ةمدختسملا ، ةيميظنتلاو ةيرادإلا و ةيداملا لئاسولاو تاودألا و ةحاتملا و ةمكارتملا تاربخلا و فراعملا لمجم" :2فيرعت
."تاعمتاو دارفألا ىلإ اهليصوت يأ ، اهلدابت و اهرــشنو اهعاجرتسإ و اــهنيزخت و اهجاتنإو اهتجلاعم و تامولعملا

."تامولعملا ضرع وأ لاـبقتسإ وأ عاجرتسإ وأ نيزخت وأ جاتنإ ىلع لمعت ةينقت وأ ةيلآ" :3فيرعت

ىوتحملا وأ نومضملا ةجلاعمل فظوت يتلا ،ةفلتخملا مظنلا وأ لئاسولا وأ تاودألاو تاينقتلا عومجم يه لاصتإلا ايجولونكت":4فيرعت
وأ ةعومسملا تانايبلاوتامولعملا عمجت ا يتلاو ،يعامجلا وأ يميظنتلا وأ يصخشلا وأ يريهامجلا لاصتإلا ةيلمعب هليصوت داري يذلا
تانايبلا هذه نيزخت مث ،ةينورتكلإلا تاباسحلا قيرط نع ةيمقرلا وأ ةعوبطملا وأ ةيئرملا ةعومسملا وأ ةموسرملا وأ ةروصملا وأ ةبوتكملا
مأ ةيئرم مأ ةعومسم ءاوس نيماضملا وأ لئاسرلا وأ ةيلاصتالا داوملا هذه رشن ةيلمع مث ،بسانملا تقولا يف اهعاجرتسا مث تامولعملاو
."اهلدابتو رخآ ىلإ ناكم نم اهلقنو ،ةيمقر مأ ةعوبطم

ةيونعملا لئاسولاو اهريغو تالباكلا ، فتاهلا ، بوساحلاك ةيداملا لئاسولا عومجم يه":لاصتإلا ايجولونكت نأب لوقلا اننكمي قبس اممو
ىلإ ناكم نم وأ رخآ ىلإ زاهج نم تامولعملا و تانايبلا لدابت و لقنب اهلالخ نم حمست يتلا ، تاكبشلا ايجولونكت و تايجمربلاك
.ينورتكلإ لكشب رخآ

اهفئاظو و اهعاونأ  لاصتالا ايجولونكت:يناثلا بلطملا
اـــهفئاظوو لاصتإلا ايجولونكت عاونأ مهأ ضرع بلطملا اذه لالخ نم متيس
:لاصتإلا ايجولونكت عاونأ-1

:بوساحلا زاهج-1-1

ىلإ اهتجلاعمو اهنيزخت مت نمو ،يلآ لكشب تانايبلا نم ةريبكلا عيماا لابقتسال تممص ةينورتكلا ةليسو وه :بوساحلا موهفم
فلأيو تايجمربلا مسا اهيلع قلطي يتلا تاراجيإلاو تاميلعتلا نم ةعومجم بجومب مادختسالل ةلباقو ،ةديفم تامولعمو جئاتن لكش
1.ةيجمربلا تانوكملاو ةزهجألاو ةيداع تانوكم امه رخآلا اهنم لمكي نييساسأ نيمسق نم بوساحلا

،داليملا لبقام انروصع ىلإ دوعت تايادبلاو ،تاباسحلا تايلمعل ةلهس ةليسو داجيإيه يلآلا بساحلا روطتةيادبتناك ثيح
حبصأف ،تايضايرلا ملاع ىلإ رفصلا مقر تايضايرلا ملاع مدق امدنع يمالسإلا رصعلا ىتح تدتما و ةيلبابلاو ةينوعرفلا ةراضحلا دنع
2.ءانبلا يف بوساحلا هيلع دمتعي يذلا يساسألا رصنعلا وه رفصلا

.265ص ،ندرألا-نامع ، عيزوتلا و رشنلل قارولا ةسسؤم ،1ط ،تالاصتإلا و تامولعملا ايجولونكت لظ يف يوبرتلا مالعإلا،يحلا دبع دمحأ يزمر1
. 205-204ص ص ،2010، ندرألا نامع ،رشنلل لئاو راد ،1ط ، ةيئرملا لئاسولا ايجولونكت ،نورخآ و ةبلاوط يداه2
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ضعبلا نيح يف ،تاكبشلا ةكبشب تنرتنالا ضعبل فرعي و تالاصتالا ةروث نم ءزج اأ ىلع تنرتنالا فرعت:تنرتنالا ةكبش
ةرابعل ةلزتخم ةيزيلجنا ةملك ىلإ أزجتت يهو ،تيمس يتاک و نثرون بوب اهفرعي امك ،ةعيرسلا تالصاوملا قرط ةكبش اأب رخآلا

intercommectionfnet work نيتملك ىلإ أزجتت يه وintercommecti و نيئيش وأ نيرصنع نيب طبرلا ينعت و
net work 1.ةكبش ينعت

هذه قيرط نع تالاصتالا و ةيلآلا تابساحلا نيب جامدنا ةرمث اأ ىلع تامولعمل ةيلودلا ةكبشلا تنرتنالا باتك يف ءاج
2.اهل رصح ال ايازم ىلع لوصحلا تامظنملا و دارفألل نمث ةكبشلا

نم لئاهلا ددعلا اذه طبارت عم ،ضعبلا اهضعبب ةطبترم ملاعلا لوح ةيآلا تاباسحلا نييالم نع ةرابع يه تنرتنالا ةكبشف
3.فارطألا وأ ةكرحتملا وأ ةتباثلا روصلاو تافلملا لدابت ىلإ ةفاضإلاب ،رصبلا حملب اهنيب ةينورتكلالا لئاسر لاسرإ نكمأ تابساحلا

لكشب ضرألا لوح رادم يف هعضوو هقالطإ متي ةيئاضف لاسرإو لابقتسا ةطحم يعانصلا رمقلا ربتعي:ةيعانصلا رامقألا-1-2
ةطحم نم هعضو يف مكحتلا متي و ،ءاوتسا طخ ىوتسم ىلع ضرألا حطس نم رتموليک 36000يلاوح دعب ىلع رقتسمو تباث
عينصت دنع اهديدحت متي ضرألا نم ةنيعم ةقطنم اهعاعشإب يطغت لابقتسا و لاسرإ تاونق ىلع لمتشي وه و ،ةيضرألا مكحتلا
.رمقلا

ينويزفلتلا لاسرإلا و)تانايبلا و سكافلا(ةيفتاهلا تالاصتالا يف اهمادختسا متي ةيعانصلا رامقألا نأ فورعملا نم 
ينويزفلتلا لابقتسالا لاصتالا قبط مادختسا نم نوديفتسملا نكمتيف ،ضعب عم نيتينقتلا جمد البقتسم متيس نكل و لقتسم لكشب
ةمزحلا لثم ةيددرتلا مزحلا تايعون و ةيعانصلا رامقألا يف ةرفوتملا تاينقتلا مادختساب كلذ و تامدخلا نم كذ ريغ و رحألا عوفدملا
4.تالاصتالا يلودلا داحتالا عم قيسنتلاب ةيددرتلا مزحلا نم اهريغ و ةمزحلا و ةمزحلا و ةمزحلاو يس

عافترا ةفلك ببسب)رابكلا ةبعل(يمس ةبخنلا و لامعألا لاجرل لومحملا فتاهلل لوألا مادختسالا ناك:لاقنلافتاهلا-1-3
نم لوأ ناك و.ةعاس 24ىدم ىلع مهتم يتلا تانايبلا و تامولعملا ثدحأ لومحملا فتاهلا رفوي و ، ةمدخلا كلذك و ةزهجألا
تقلطأ اهعون نم ةديرف ةمدخ تمدق و ،لومحملا نوفلتلا عينصتل ايكون ةكرش عم كارتشالاب ثحبلل رنريت ةعومجم لاا اذه محتقا
و بلطلا تحت ويديفلا تامدخ يمدقم و لباوكلا تاكرش نم اريثك كلذ دعب ةمدخلا هذه تبذتجا CNNMOBILEاهيلع
نع اثحب لاا اذه يف رامثتسال لاملا و تقولا نم ديزم اهصيصخت قحتسي امم الاجم نوكتس اأ اودجو نيذلا عوفدملا نويزفلتلا
.ةعانصلا كلت معدت يتلا يمقرلا ثبلا يف يجولونكتلا مدقتلا عم ةصاخ رثكأ ايجيردت ةديدج تالاجم

يف ملاعلا ءاحنأ فلتخم يف ظوحلم لكشب يولخلا فتاهلا راشتنال ةيقيقحلا ةيادبلا يه تانينامثلا نأ لوقلا انيلع امومع
ةدحتملا تايالولا يف ناك يراجت لاصتا لوأ نأ و ،نابايلا ةصاخ و ةيويسآلا لودلا وأ ايناطيرب اميسال ابوروأ وأ ةدحتملا تايالولا
ىلع ةيوقلا ةسفانملا تدأ دقل نابايلا يف تانيعبسلا يف اروطت لقأ يف اروطت لقأ ماظن هقبس دقو 1983وغاكيش ةنيدم يف ةيكيرمألا
لوحتف ،ءادألا ةيعون يف ىربك تانيسحت عم راعسألا يف يندت ىلإ و يولخلا فتاهلا عاطق يف عراست و ومن ىلإ ةيملاعلا و ةيلحملا ةحاسلا
.ةلوادتم و ةيداع ةيلاصتا ةليسو مهدحو لامعألا لاجر اهنم ديفتسي نمثلا ةظهاب ةمدخك يساسألا هرود نم يولخلا فتاهلا

. 44ص ، 2014،ندرألا-نامع ،ةعابطلاو عيزوتلا و رشنلل ةريسملا راد ،1ط ،تامولعملا و لاصتإلا ايجولونكت ،ةرهازملا لاله لانم1
.214ص ، قباس عجرم ،ةبلاوط يداه2
.32ص ،2003،رئازجلا ، رداقلا دبع ريمألا ةعماج مالعإلاو ةوعدلا مسق ،ريتسجام ةلاسر ،تنرتنألا ربع ةيمالسإلا ةوعدلا،ةيشعوب حبار ةريمس3
. 264-263ص ص ، قباس عجرم،يحلا دبع دمحأ يزمر4
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:لاصتإلا ايجولونكت فئاظو-2

:اهنم فئاظو ةدع لاصتالا ايجولونكتل

تافلم لكش يف كلذو دعب اميف اهنم ديفتسملا نكمت يتلا تايطعملاو تانايبلا عمج قيرط نع نوكيو :تامولعملا ليصحت-2-1
.خلا...تاءاصحإو روص ،ماقرأ ،ةيصن لاكشأ ةدع ذخأت نأ نكمي تامولعملا هذه ةجاحلا تقو ىلإ ةظوفحمو ةبترم

ىلإ زومرلا و تانايبلا ليوحت يضتقت يهف ،اهتجلاعمب موقن نأ نكمي تامولعملا ليصحت دعبف ةيناثلا ةلحرملا يف يتأتو :ةجلاعملا-2-2
ةجلاعم-:ةجلاعملا نم عونأ ةدع زييمت نكميو رخأ عون ىلإ تامولعملا نم عون يأ ليوحت ةجلاعملا یعمو ،كالهتسالل ةلباق تامولعم
.صوصنلا

.لاكشألا ةجلاعم-

.تاوصألا ةجلاعم- 

تانايبلاو تامولعملا ظفحو نيزخت ىلع اردق يه لاصتالا ايجولونكت اهمدقت يتلا فئاظولا نم :عاجرتسالاو نيزختلا-2-3
.نكمم زيح لقأ يف نكمي ،تامولعملا نيزختل ةفلتخم طاسوأ كانهو ةجاحلا دنع اهعاجرتساو

تاكبش مادختسا قيرط نع ،ملاعلا يف ةطقن يأ يف لاصتالا ايجولونكتل ديازتملا مادختسالا ىدأ :تامولعملا لاسرإو لقن-2-4
.تامولعملل ةيملاعلا ةكبشلاو تامولعملل ةعيرسلا قرطلاب فرعي امو ةثيدحلا لاصتالا تاكبشو تامولعملا

:اهفئاظوو لاصتإلا ايجولونكت عاونأ مهأ حيضوت نكمي

اهفئاظوو لاصتإلا ايجولونكت عاونأ مهأ: )1-1(لودجلا                        

صحفتلا ،ةفشرألارشنلا ،لقنلاجاتنإلافئاظولا

سكيتويديف-رتويبمكلا-تايطعملا
وأ ةماع ةيلحم ةكبش-
ةصاخ
سكليت-

تارغصملا-
يسيطانغم صرق-
يمقر ويديف صرق-

ةبتاك ةلآ-صوصنلا

رتويبمك-

ةيديرب لئاسر-

يكلسال خسن-

و ةماع ةيلحم تاكيش-
ةصاخ

قرولا-

تارغصملا-

يسيطانغم ويديف صرق-

ةيريوصت ةلآ-ةتباث روص

ضرعلا ةيا-

و ةيلثامت تاكبش-
ةيمقر

يكلسال خسن-

قرولا-

تارغصملا-

يمقر ويديف صرق-

تاوصألا لجسم-يمقر ،يلثامت فتاه-تاوصألا لجسم-تاوصأ
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صصختم رتويبمك-

تايجمرب-

بلص صرق-

ىلع قفدت تاكبش-توصلا تاريماك-ويديف
ةيزترهلا تاجوملا

ةءارق و ليجست زاهج-
ويديف عطاقم

Robert Reix,* Systèmes d'Information et Management des del:ردصملا

Organisations*, Vuibert, France, 4ème Edition, 2002, P: 229

)تنارتسكإلا و تنارتنإلاو تنرتنألا( لاصتإلا تاكبش ايجولونكت: ثلاثلا بلطملا

ىعدت ةسسؤملا لبق نم يرصحلا لامعتسإلل ةصاخ تاكبش ءاشنإب حمست امك ،ةسسؤملا لمع ةيدأت يف تنرتنإلا مدختست
(ةيجراخلا تاكبشلاب ىمست يتلا و ةسسؤملا ءاكرش و يدروم و نئابزلاب ةصاخ تاكبش و)تنارتنإلا(ةيلخادلا تاكبشلاب
.)تنارتسكإلا

:ةكبشلا فيرعت-1

vفادهألا ةمدخ كلذو ،تالاصتا طباور لالخ نم تامولعملا لدابت ةيلمع يف ناكرتشت رثكأ وأ ناتسسؤم يف ةكبشلا
.ةكرتشم

vراطإ يف ةمدختسملا ىرخألا ةيفرطلا ةزهجألا عمو ضعبلا اهضعب عم تاباسحلا نم ةعومجم طبري يذلا ماظنلا يف ةكبشلا
.تامولعملا ماظن نع ةدلوتملا تامولعملا يف اضيأو ةحاتملا دراوملا يف ةكراشملا قيقحت فد ،تامولعملا ماظن

vنأ نكمي تازيهجتلا هذهو ،ضعبلا اهضعبب ةطبترم اهريغو نيزختلا تادحوو تاعباطلاو بيساوحلاك تازيهجتلا ةعومجم يه
1.ةدعابتم وأ ةرواجتم عقاوم يف نوكت

.ام فده قيقحتل ضعبلا اهضعبب ةينورتكلإ ةزهجأ طبر هلالخ نم حمسي ماظن يه:ةكبشلا نأب لوقلا نكمي يلاتلابو

:تاكبشلا ايجولونكت -2

نيب وأ دارفألا نيب تانايبلاو تامولعملا لدابتو حفصتو لقت فد ةينورتكلإلا ةزهجألا نيب طبرلا يف تاكبشلا ايجولونكت لمعتست
.اهنيب ةدوجوملا تاقورفلا مهأ زربن مث تاكبشلا ايجولونكت فيرعت ىلإ قرطتلا راطإلا اذه يف لواحنس ،تاسسؤملا

:يتآلاك ليصفتلاب اهيلإ قرطتنسو ،تنارتسكالاو تنارتنألا ،تنرتنألا نع ةرابع يه: تاكبشلا ايجولونكت فيرعت-2-1

:يلي ام اهنم ركذن فيراعتلا نم ديدعلا اهيدل:)Internet(تنرتنإلا-2-1-1

.211ص،2010،رصم، عيزوتلا و رشنلل كارتيا، ىلوألا ةعبطلا، ةيرادإلا تامولعملا ةمظنأ، ناهرب رون دمحم1
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نم نييالم نع ةرابع يهو ،International Networksةيملاعلا تاكبشلل راصتخا يه Internetتنرتنإلا:1فيرعت 
ماسقألا نم ديدعلا تنرتنألا مضت ثيح ،تالباك وأ فتاهلا طوطخ وأ ةيعانصلا رامقألا ربع ضعبلا اهضعبب ةلصتملا رتويبمكلا ةزهجأ
:اهنمو هلك ملاعلا لوح صاخشألا نم نييالملا تائم اهنم ديفتسي يتلا تامدخلاو

Electronic Mailينورتكلإلا ديربلا-

Webبيولا-

News Groupsرابخألا ةعومجم تامدخ-

Gofer Servicesرفوجلا تامدخ-

؛File Transfer Protocolتافلملا لقن تامدخ-

Telnet1تنلتلا-

،ربكأ تاكبشب لصت نأ نكمي تاكبش وأ ةكبش يف ةطبارتملا تابساحلا نم ةعومجم نع ةرابع اأ ىلع تنرتنإلا فرعت:2فيرعت 
اهضارغأل همدختست نأ ةريثك نهمل نكميو ،ةيزكرم ةئيه يأل ايلوؤسم عضخت الو ،نيعم لوكوترب تاكبشلا نيب لاصتإلا ةيلمع مكحيو
2.اهسفن لودلا اهيف امب ةصاخلا

نع ضعبلا اهضعب عم طبترت ماجحألاو عاونألا ةفلتخملا وأ ةكباشتملا ءاوس ةينورتكلإلا تابساحلا نم ةكبش تنرتنإلا:3فيرعت 
3.تامولعملا لدابت يف كراشتلا ةيلمع مكحت يتلا تالوكوتربلا قيرط

نع اهنيب اميف ةلوصوم لودلا ربع ةرشتنم تارتويبمكلا نم ةعساو ةكبش نع ةرابع يه:تنرتنإلا نأ لوقلا نكمي قبسام لالخ نم
.يعامتجالالصاوتلل ءاضف اوك ىلإ ةفاضإلاب ،تامولعملاو تانايبلا لاصيإ ىلع لمعت ،تالوكوترب قيرط

:تنارتنإلا فيرعت-2-1-2
vىريJ.N.yolin لوانتم يف تامولعملا اهيف نوكت و تنارتنإلا ايجولونكت لمعتست ،ةيلخاد ةكبش نع ةرابع" :تنارتنإلا نأ
4."طقف ةسسؤملاب نيلماعلا

vنم مدختسم يأل حمست ال و ةكبشلا تامدخ نم ةدافتسإلا نم طقف اهيف نيدوجوملا نيمدختسملا نكمت ةسسؤمل ةصاخ ةكبش
تنرتنإلا ةكبش نم ةرغصم ةخسن عقاولا يف يه تنارتنإلا و.ةكبشلا هذه تامدخ نم ةدافتسإلا نم ةكرشلا وأ ةسسؤملا جراخ
5.اهيف ةدوجوملا تامولعملا ىلإ لوصولا مهدحو ةسسؤملا هذه يف نولماعلا عيطتسي ةسسؤم لخاد لمعت

.22ص ،2008،ندرألا، نامع، دماحلا راد ،كينورتكلإلا لامعأو  ةينورتكلإلا ةراجتلا، يطيطلا حابصم رضخ1
.28ص،2011،ندرألا،نامع ،عيزوتلا و رشنلل ءافص راد ،ىلوألا ةعبطلا ،ينورتكلإلا رشنلا و تنرتنألا ،ةسياونلا ضوع بلاغ2
.59ص ،2012،ندرألا ،نامع ،ةيادبلا راد ،ىلوألا ةعبطلا ،تنرتنألا و مالعإلا،رضخ دماح دومحم3
.121ص،هركذ قبس عجرم ،ديدح ليفون4
،ريتسجام ةركذم ،ةزع عاطق يف ةلماعلا فراصملا يف ةيسفانتلا ايازملا قيقحت يف تامولعملا ايجولونكت و ةفرعملا ةرادإ ةرود،فرشلا دمحم ىولس5
.64ص 2008،ايلعلا تاسرادلا ةرامع ،ةزع ،ةيمالسإلا ةعماجلا
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دراوم نم ةدافتسإلل رابكلا ءالمعلا وأ نيدروملا لثم نيلماعلا ريغلا صاخشألل ةصاخ ةقفاوم ءاطعإب ةكرشلا ةرادإ حمست امبر و
،اهريغ و)Fire walls(رانلا ناردج جمارب لثم تامولعملا ىلع ةباقرلا تاينقت و ةرطيسلا و ةيامحلا ماظن مادختسإب و تنارتنإلا
.اهل مادختسإلا نامض و ةكبشلا دراوم ةيامح تاسسؤملا عيطتست

:تنارتنإلا مادختسإ بابسأ1--2-1-2

دعاوق و جماربلا نم ةددعتم خسن دوجو نم ةجاحلا ليلقت ىلع تنارتنإلا ةكبش يف مداخلا زاهج لمعي:فيلاكتلا ضيفخت-أ

و ةلوهسب تاقيبطتلا و تافلملا ليزنت ةمدخب ةينبلاهذه حمست ثيح ،تنارتنإلا و تنرتنإلا نيب يوينب  هباشت دوجول هذه و تانايبلا
.هتيحالص بسح لك نيمدختسملا ىلإ ةكرتشملا تانايبلل لوصو كلذك و ،رسي

:لثم اهل ةينورتكلإ الولح تنارتنإلا مدقت يتلا ةيقرولا جذامنلا و تاعوبطملا نم ريثكلا نع ينغتست نأ ةسسؤملل نكمي يلاتلاب 
.خلا...ةددعتملا ةيرادإلا تامدخلاوفتاهلا ليلد

دعي امك.ةدحاولا ةسسؤملا تارادإ و ماسقأ نيب لاصتإلا يف عئاضلا تقولا نم ريثكلا ليلقت تنارتنإلا مهاست:تقولا ريفوت-ب

ال و اهيلع قفتم ةيرايعم جذامن قيرط نع متي ةيرادإلا تامولعملا لدابت ميظنت نإف.اهراركت مدع و تالاصتإلا ريس ةقدل نامض ةليسو
زاهج وأ دوزملا زاهجلا يف ايلآ اهظفح متي مث نم ،اهلماكب ةبولطملا تامولعملا ءافيتسإ لبق يلخادلا ديربلا ماظنلا قرط نع اهلاسرإ متي
.تقولا رفوت و ةقدلا تنارتنإلا نمؤت كلذبو ،ادج ريصق تقو دعب يناثلا فرطلا ىدل رهظتو ،ينورتكلإلا ديربلا مداخ

Brovsrer(ضرعتسملا وه دحاو قيبطت قيرط نع تامولعملا دراوم ىلإ ذافنلا ةيناكمإ تنارتنإلا رفوت:ةنورملا و ةيلالقتسإلا-ج

يتلا لمعلا ةصنم نع رظنلا ضغب مداخلا زاهجلا تايوتحم ىلإ جولولا نم نيديفتسملا ةزيملا هذه نكمت ،ةفلتخم لمع تاصنم نمو ،)
دادعإ تايلمع يأ ىلإ جاتحي ال و يقيقحلا نمزلا يف متي يلخادلا عقوملا قيرط نع تامولعملا رشن نأ ىلإ ةفاضإ ،اهيلع نولمعي
1.ةقبسم

هذه نوك يف قرفلا عم تنارتنإلا اهرفوت يتلا تامدخلا لامعتسإب مدختسملل تنارتنإلا حمست:تنارتنإلا تامدخ ريخست-د
:تامدخلا هذه مهأ نم و تنارتنإلا مداخب ىمسي ام لالخ نم ريست يهو ةسسؤملا ىوتسم ىلع متت تامدخلا

؛ينورتكلإلا ديربلا ةمدخ·
؛بيولا ربع ةساردلا ةمدخ·
؛يروفلا ديربلا ةمدخ·
؛تامولعملا نع ثحبلا ةمدخ·
؛بيولا ىلع راوحلا تايدتنم ةمدخ·
؛تامولعملا نع ثحبلا ةمدخ·
؛ةسسؤملا ىوتسم ىلع تنرتنإلا ربع ةيفتاهلا ةمدخ·
رشنلا مئاوق ةمدخ·

.60– 59ص ص 2006،نامع ،جهانملا راد ،ةينورتكلإلا لامعألا،نيساي بلاغ دعس ،قالعلا سابع ريشب1
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:تنارتسكإلا-2-1-3

طيحملا ىلع ةحوتفم تنرتنإ ةكبش يهف تنارتنإلا و تنرتنإلا نم لك''جوازت''جئاتن«:اأ ىلع تنارتسكإلا ةكبش فرعت-
ناردج ربع رورملا ةسسؤملا لامعأ ءاكرشل حمست ثيحب اهطاشن ةعيبطب ةقالع اهل يتلا و اهعم ةنواعتملا ةسسؤملل ةبسنلاب يجراخلا
زكارم وأ ،ءالمع ،ءاكرش ،نيعزوم ،نيدروم ءاكرشلا ءالؤه نوكي دقو ،ةسسؤملا تانايبل لوصولا و ءالخدلا جولو عنمت يتلا  ةيران
.1»دحا و عورشم يف لمع ةكارش امهنيب عمجت ثحب

يف مهاست تنارتسكإلا ةكبش نأ عقاولا و2."نييراجتلا اهئاكرش و ةكرشلاب صاخلا تنارتنإلا نيب ةكراشملا" :اأ ىلع فرعت امك-
تائف فلتخم عم و نيسيئرلا نيبعاللا عم يروفلا لاصتإلل ةيلاع ةنورم و ةطشنألا ةدوج نيسحت لالخ نم لامعألا ةيلاعف ةدايز
ىوتسمب ةمظنملا ةميقلا ةطشنأ زاجنإ يف رشابملا اهرود لالخ نم ةيسفانتلا ةزيملاقيقحت يف تنارتسكإلا ةكبش مهاست امك.نيديفتسملا
.ةفاضم ةميق)ديفتسملا وأ(يرتشملل مدقت ةقيرطب وأ نيسفانملا عم ةنراقملاب ضفخنم ةفلكت

مظن ،ءالمعلا بيردت مظن ،ميلعت مظن لثم ةديدع تالجم يف مويلا ااقيبطت دجن اهعيمج دجت عاونأ تنارتسكإلا تاكبش
ةيرشبلا دراوملا ةرادإ مظن و ةيفرصملا و ةيلاملا تامدخلا تامظنم تاكبشو ةفلتخم زكارم وأ تامظنمل ةعباتلا تانايبلا دعاوق ىلع كراشتلا
3.ةيملاعلا تاكرشلاب ةصاخلا ىرخألا دراوملا و

:يلاتلا لودجلا يف كلذ حيضوت نكمي تنارتسكالاو تنارتنإلا و تنرتنإلا نيب تاقورف ةدع كانه نكل

تنارتسكالا و تنارتنإلا و تنرتنإلا نيب تاقورفلا مهأ : )2-1(لودجلا                     

/Extranetتنارتسكإلا/ intranetتنارتنألا/ internetتنرتنألارايعــملا
ماع هبشصاخماعةيكلملا

لوصولا هنكمي صخش يأعيضاوملا مــجح
هيلإ

صخش يأل نكمي ال
حمس نيذلا الإ هيلإ لوصولا
كلذب مهل

جراخ نم تاقالعلا يوذ
تآشنم –لامعألا ةمظنم
ىرخأ

وأ تاكرش ةعومجم عم ةكرتشمةكولممأزجمنيمدختسملا
تاقالغلا يوذ عم

.121ص،هركذ قبس عجرم ،يديدح ليفون:ردصملا

ةركذم،" DML"طاوغألاب  كارطانوسل ةنايصلا ةيريدم ةلاح ةسارد ةسسؤملا يف ةيرشبلا دراوملا ىلع تامولعملا ةيجولونكت رثأ ،سيار دارم1
.47ص ،2005/2006،رئازجلاب ،رئازجلا ةعماج ،لامعألا ةرادإ صصخت ،رييستلا مولع و ةيداصتقالا مولعلا ةيلك ،)ةروشنم ريغ(،ريتسجام

.293ص 2004،ةيردنكسإلا ،ةيعماجلا رادلا ،ايجولونكتلا رصع يف لامعألا،يوانحلا حلاصلا دمحم2
.23ص  ،هركذ قبس عجرم ،قالعلا سابع ريشب3
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.تنارتسكإلا و تنارتنإلا و تنرتنإلا نيب ةقالعلا:  )3-1(لودجلا

تامولعملا عونلوصولانيمدختسملاةكبشلا عون

قيرط نع صخش يأتنرتنألا
لمعلا ةكبش وأ فتاهلا

نودب ،ةماعلانم دودحم ريغ ددع
دويق

ةيقيوست ،ةيبعش،ةماع

ىلع روظحم وديقم و صاخطقف مهل صخرملا نولماعلاتنارتنإلا
نيلماعلا

امب و ةسسؤملاب ةصاخ
لمعلاب طبتري

ءاكرش نم ةصاخ تاعومجمتنارتسكإلا
لمعلا

لمعلا ءاكرش ىلع روضحم و صاخ
مهل صخرلا

تاعومجم نيب ةكرتشم
ءاكرشلا

.96ص، 2010،ةيردنكسإلا ،ةيعماجلا رادلا ،ىلوألا ةعبطلا ،ةينورتكلإلا ةرادإلا،ميهاربإ حودمم دلاخ:ردصملا

لاصتإلا و تامولعملا ايجولونكت:ثلاثلا ثحبملا

نأ رشبلا نم دحأل ناکام رصاعملا انملاع يف الئاه اروطت تدهش يتلا تالاا مهأ نم لاصتالاو تامولعملا ايجولونكت يف مدقتلا دعب
يتلا قيرطلا تريغ لاصتالاو تامولعملا ايجولونكتف ،يلاحلا نرقلا يف مدقتلا دوقت يتلا ةيسيئرلا لماوعلا دحأ نوكتس اأ لب ،هروصتي
ترفو ةينبلا هذه ، لامعألا تامظنمل ةيثحت ةينب تقلخ ايجولونكتلا هذه نأ امك اهلالخ نم لصاوتنو ا لمعنو اهنم ملعتنو ا شيعت
.ةفرعملا ىلع لوصحلا كلذكو ملاعلا ربع لاصتالا تاودأ

و تامولعملا ايجولونكت تالامعتسإ ،لاصتإلا و تامولعملا ايجولونكتل يرظنلا راطإلا ىلإ قرطتلا ثحبملا اذه يف لواحنس اذهل
.تايدحتلا و لاصتإلا و تامولعملا ايجولونكت سايق تارشؤماريخأو لاصتإلا

اهصئاصخ ولاصتإلا و تامولعملا ايجولونكتةيهام:لوألا بلطملا
لقنل ةيمهأ  رثكألا ةليسولا ربتعت يهف ،رضاحلا انرصع يف تاعمتا روطتب ةطبترم تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكت تحبصأ
تاينقت و بيلاسأ ىلع يوطني ديدج عمتجم ءانب يف ةرشابم ةقيرطب مهاست ثيح ،اروطت رثكألا تاعمتا ىلإ ةيمانلا تاعمتا
.تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكت ىلع دمتعي يذلا يمقرلا داصتقإلل ةديدج

لاصتإلاو تامولعملا ايجولونكت فيرعت-1

رصتقي الو تامولعملا مادختساب ثبو ةجلاعمو نيزختو عمج" :اأب لاصتإلا و تامولعملا ايجولونكت rowleyيلور فرعي:1فيرعت
اهوجري يتلا هتاياغ و ناسنإلا رود ةيمهأ ىلإ كلذك فرصتب نكلو sofwareجماربلا وأ hordwareةيداملا تازيهجتلا ىلع كلذ
1.هتاربخ قيقحتل اهيلإ اجلي يتلا ئدابملا و ميقلا و تايجولونكتلا كلت مادختسإ و قيبطت نم

ةلجم ،ايفارغجلا ملعتو ميلعت يف تامولعملاو تالاصتإلا ايجولونكت مادختسإل ةحجانلا بيلاسألاو تاقيبطتلا،طسابلا دبع دمحا دمحم نيسح1
.3ص 2005سرام سماخلا ددعلا ،ةيرشبلاو ةيجولونكتلا ةيمنتلا ةيعمج ،تنرتنالاب ميلعتلا
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و اهعاجرتسا و اهنيزخت و اهقيوست و تامولعملا ةرابع و ةعانصب ةطبترملا تامولعملا ةروث نع ةرابع" :اأب كلذك فرعت و :2فيرعت
مظن و تابساحلل كرتشملا مادختسإلا لالخ نم كلذ ،ةعيرس و ةروطتم و ةثيدح ةينقت لئاسو لالخ نم اهعيزوت و اهضرع
1."ةثيدحلا تالاصتإلا

""امأ:3فيرعت jane laudon"kenneth laudon" ةديدجلا تاريغتلا لظ يف لاصتالا و تامولعملا ايجولونكت نافرعيف
:تانوكم ةسمخ نم نوكتت يتلا و ةمدختسملا رييستلا تاودألا نم ةادأ" :اأ ىلع يمقرلا ملاعلاو

؛ةجلاعملل ةيئايزيفلا تادعملا يف لثمتت:يتامولعملا داتعلا-

؛تايجمربلا-

ىلع تايطعملا ميظنتل تايجمربو ةيئوضلاو ةبلصلا صارقألاك تايطعملا نيزختلل ةيئايزيفلا لماوحلا يف لثمتت:نيزختلا تايجولونكت-
؛ةيئايزيفلا لماوحلا

نم تايطعملا لقن ىلع لمعنو داتعلا قحاول فلتخم طبرت تايجمرب و ةيئايزيف طئاسو و تادعم نم نوكت و:لاصتالا ايجولونكت-
و روصلا و تاوصألا مساقت و لدابتلا تاكبش ليكشتل لاصتإلا تادعم ىلإ بيساوحلا لوصو نكمي ثيحب رخآ ىلإ ناكم
؛تاهويديفلا

2دراوملا وأ تايطعملا لدابتل بيساوحلا هذه طبرت:تاكبشلا-

عمج ىلع لمعت ةروطتملاو ةثيدحلا ةينقتلا تاودألا نم ةعومجم"يه لاصتإلا و تامولعملا ايجولونكت نأ نيبتي فيراعتلا هذه لالخ نمو
."ةثيدحلا لاصتالا تاينقت مادختساب اهلاصيإو اهعاجرتساو تامولعملا ةجلاعمو نيزختو

لاصتالا و تامولعملا ايجولونكت صئاصخ-2

لاصتإلا ةيلمعيف فارطألا نأ امك,دحاو نآ يف لسرمو لقتسم تايجولونكتلا هذه لمعتسي يذلا نأ ينعي و :ةيلاعفلا-2-1
.ىرخأ تاعومجم و تاسسؤملا و صاخشألا نيب ةيلاعفلا نم عون ببسب اذهو,راودألا لدابت مهنكمي
)E-MAIL(ينورتكلإلا ديربلا ةلاحك تقو يأ يف لئاسرلا لابقتسإ نكمي هنأ ينعي:تقولاب ددحم ريغ-
يف لمعلا نع ةيرارمتسإ كلمت تنرتنألا ةلاح لثم NTICةديدج تايجولونكتلا  ةيلالقتساب حمست يتلا ةيصاخ يه:ةيزكرماللا-
.تاسسؤملا و صاخشألا نيب لاصتإ ةكبش األ تنرتنألا فقوت نأ ام ةهج يأ ىلع ليحتسي تالاحلا لك
.ةعناصلا ندملا وأ لودلا نيب عنصلا ةفلتخم تناك ول ىتح ةزهجألا طبر نكمي:تنلا قيرط نع لاصتإلا-

لاقنلافتاهلاو لومحملا بوساحلا لثم هتالقنت ءانثأ تامدخلا نم ديفتسي نأ هل نكمي لمعتسملا نأ ينعي:ةيكرح-2-2

.53ص ،هركذ قبس عجرم ،ديدح ليفون1
.13-12ص ص هركذ قبس عجرم ،يلذاش يقوش2
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لثم ةقوطنم وأ ةبوتكم ةلاسر ىلإ ةعومسم ةلاسر لاسرإ لاثم رخآ ىلإ طسو نم تامولعم لسرت نأ اهل نكمي:ةيليوحت ةيلمع-
ةينورتكلإلا ةءارقلا

نكمي و ةسسؤملاب رورملا نود نيرخأ صاخشأ ىلإ لسرت نأ لثم صخش ىلإ ةلاسر ثعبن نأ نكمي ينعي:ةيوهلا نع فشكلا ةيلمع-
.كلهتسملا ىلإ جتنملا نم لاسرإلا ةلاح لثم  اهيف مكحتلا

.صاخشألا نم ربكأ ددع لمشت نأ لثم عستت نأ نكمي ةكبشلا نأ ينعت:عيزوتلا-

لام سأر قفدتب حمستو ملاعلا نم ةيحان يأ يف ربكأ ءاضف لمعتست األتايجولونكتلا هذه لعفت يتلا ةئيبلا يه:ةملوعلا-2-3
زواجتي نأب حمسي يذلا يراجتلا لدابتلا يف ةصاخ ةيملاعلا ةئيبلا يف اهراهدزاب تحمس اهتيزكرم ال ،تامولعملا ةمصاع يف ةمولعملا
1.ناكملا و نمزلا لكشم

تامولعملا و لاصتإلا ايجولونكت تالامعتسإ:يناـثلا بلطملا
ةجيتن وه لب ةفدص یضحم يتأي مل امب موقت يتلا تايلمعلا عيمج يف لاصتإلاو تامولعملا ايجولونكت لاخدإ ىلإ ةسسؤملا ةجاح نإ
.لاصتإلاو تامولعملا ايجولونكت اهرفو تاقيبطتو ةيجيتارتسإ صرفو بابسأل

:لاصتإلاو تامولعملا ايجولونكت وحن هجوتلا بابسأ-1

تاروطتلا ةبكاومل ةليسوك لاصتإلاو تامولعملا ايجولونكت لامعتسا ىلإ صاخلاو ماعلا عاطقلا تاسسؤم تعفد بابسأ ةدع كانه
2:يلي ام اهنم ركذن ،ا ةطيحملا تاريغتلاو

: ةيجولونكتلا اهتالعافتو ةقحالتملا تنرتنإلا تاروطت- 1- 1

ايجولونكتلاو تنرتنإلا اهساسأ ،تالاصتالاو ةبسوحملا تامولعملا تاكبش لاجم يف ةروث رصعلا اذه يف ةلصاحلا ةيرذجلا تاريغتلا تببس
تنرتنإلا اهيلع دمتعت يتلا

يجيتارتسإ لصأ ةفرعملا تحبصأ ثيح تامولعملاو ةفرعملا اهساسأ تايداصتقا روهظب لثمتي:ةفرعملا داصتقإ روطتو روهظ-1-2
،ةيمقرلا ىلإ ديازتملا اهلوحتو تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكت يف رمتسملا ومنلا ةفرعملاو تامولعملا ةروث نع ربعيو ،جتنم يساسأ
ةنورملاو ةعرسلا ،ريغصتلا

:ةيداصتقالا ةملوعلاو ةديدشلا ةسفانملا- 3- 1

ةصاخ ،اهنيب اميف لاصتإلاو تامولعملا ايجولونكتو ةيلودلا ةراجتلاو لامعألا يف لدابتلا ةرئاد عستتو اجامدنا ملاعلا تايداصتقا دادزت
.مدقتملا ملاعلا ىلعاهريثأت ديازتو تايسنجلا ةددعتم تاكرشلا لالخ نم اهروص حضتت يتلا داصتقالا ةملوعي فرعي ام روهظ دعب

:لامعألا عيراشم يف تالوحت-1-4

1 https://www.memoireonline.com/01/10/3125/m_Limpact-des-TIC-sur-
lentreprise3.html#toc5%20%20%20%20%20(2020/04/07)

ندرألا، نامع، ةريسملا راد ، ةثلاثلا ةعبطلا ،تامولعملا ايجولونكت و ةيرادإلا تامولعملا مظن، يبانجلا رداقلا دبع نيدلا ءالع ، يجلدنق ميهاربا رماع2
. 35-34ص ص، 2008

https://www.memoireonline.com/01/10/3125/m_Limpact-des-TIC-sur-lentreprise3.html#toc5%20%20%20%20%20(2020/04/07)
https://www.memoireonline.com/01/10/3125/m_Limpact-des-TIC-sur-lentreprise3.html#toc5%20%20%20%20%20(2020/04/07)
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نأ ينعي اذه  اهلخاد امب اهمايق يف ابيرقت ةءافكلا سفنب ةكرشلا دودح ربع لامعألاب مايقلا نم ايجولونكتلاو تنرتنإلا تنكم دقل
.اهيلع فراعتملا ةيناكملا وأ ةيديلقتلا ةيميظنتلا دودحلا ىلع اهلامعأ يف رصتقت دعت مل تاكرشلا

: ةيمقرلا تاسسؤملا روهظ-1-5

ةسسؤملل نمؤي نأ نكمي رييغتلا اذه نأ ثيح ،يساسأ يمظنم ميمصت ةداعإب ةبوحصم اهلك ةديدجلا ةيجولونكتلا تاريغتلا نإ
نيدروملا وأ نئابزلا عم ءاوس ابيرقت ةمهملا لامعألا تاقالع لمجم موقت ةريخألا هذهو ،ةيمقرلا ةسسؤملا هاجتا ةبسانم فورظ ةيداصتقالا
.هزاجنإ ةيلمع لهستو لمعلا ةيبايسنا منت نيوخألا نيذه قيرط نعو ،ايمقر اهنيكمت وأ اينورتكلإ اهفيكت متي ثيح نيلماعلا وأ

:لاصتالاو تامولعملا ايجولونكت اهترفو يتلا ةيجيتارتسإلا صرفلا-2

اهلامعأ ةرادإ يف تاليهستلاو صرفلا نم ديدعلا اهلاكشأ فلتخم ىلع تامظنملل لاصتإلاو تامولعملا ايجولونكت لامعتسا حاتأ
1:يلي ام رصحلا ليبس ىلع ال لاثملا ليبس ىلع صرفلا هذه نيب نمو ،تايجولونكتلا هذه يف رامثتسالا اذكو ةفلتخملا

: لاملا سأر ةرادإ- 2-1

نم عونلا اذه فعاضت دقف ،لاملا سأر رامثتسا يف تانوكملاو رصانعلا ريكأ لثمت تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكت تحبصأ
.2015ةنس ملاعلا يف رمثتسملا لاملا سأر ثلث نم رثكأ ىلإ لصيل 1980ذنم ةيعانصلا تاعمتاو لودلا نم ديدعلا يف رامثتسالا

: لامعألا ةرادإ- 2-2

ةيئايحلا اهيف امب ةيداصتقالا ةطشنألا عيمج نأ ليلدب لامعألا فلتخم زاجنإ يف امهم ارود بعلت لاصتإلاو تامولعملا ايجولونكت تحبصأ
نع لزعمب طشنتو رمتست نأ اهل نكمي ال يتلا ةينورتكلإلا ةراجتلا يف هدجن ام اذهو ةبسوحملا ةطشنألاب تيمس اذهل بوساحلاب رادت
.لاصتإلاو تامولعملا ايجولونكت

:ةيجاتنإلا-2-3

تاراكتبالا نموت يتلا لئاسولاو تاودألا مهأ دحأ اأ ذإ ،جاتنإلا ةدايز يف ةيلاعف رثكألا ةادألا يه لاصتإلاو تامولعملا ايجولونكت
.ةيولطملا تاعادبإلاو

:ةيجيتارتسإ تازايتماو صرف-2-4

صرفلا هذه نإو ااهجوتو اهعاونأ فلتخمب ةمظنملل ةيقيوست ةيجيتارتسإ تازايتماو ،ةمهم اصرف لاصتإلاو تامولعملا ايجولونكت يطعت
.نيسفانملا مامأ دومصلل اهيف ةيفاوو ةريبك تارامثتسا نيمأت مت ام اذإ ةريبك نوكتس

:لاصتإلاو تامولعملا ايجولونكت تاقيبطت-3

تامولعملا ايجولونكت يبطت نأ امك ،يجراخلاو يلخادلا اهطيحم ىوتسم ىلع ةسسؤملا اهمدختست يتلا تاقيبطتلا نم ديدعلا دجوي
،يركسعلا ،بطلاو ةحصلا ،ميلعتلاک اطقلا عيمج لمشتل كلذ تدعت لب ،طقف ةيداصتقالا تاسسؤملا ىلع اركح تسيل لاصتإلاو
2:يلاتلا وحنلاب ااقيبطت مهأ ىلإ قرطتلا وحن انعفد ام وهو

:يلخاد مادختسإ- 1- 3

.33ص ، هركذ قبس عجرم ، يبانجلا رداقلا دبع نيدلا ءالع ، يجلدنق ميهاربا رماع1
. 49-48ص ص ،2004، رئازجلا ، ةلقرو ةعماج ، ميلعتلا يف اهرود و لاصتإلا و تامولعملا ايجولونكت، ميهاربا يتخب2
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:يلي ام ةسسؤملل يلخادلا ىوتسملا ىلع لاصتإلاو تامولعملا ايجولونكت تالامعتسا مهأ نم

،ةسسؤملابتنلا نم لك اهيف ضرعت ةقاطب يف ةسسؤملا تامولعم لكل يزکرم ردصمك لاصتإلاو تامولعملا ايجولونكت لمعنست-
؛اهريغو جتنملا وأ لكيهلا نع تامولعم ،اهفادهأ ،يميظنتلا اهلكيه ،اهطاشن

خلا...تايقرتلا ،ةفيظولا ،ةيصخشلا تامولعملا نم لك رصح يف دعاسي يذلا نيلماعلا ليلد عضو-

لكل حمست ذإ ،ايفارغج يف وأ اهؤازجأ تدعابت امهمو ،ةفلتخم عقاوم يف تناك نإو ىتح ضعبلا اهضعب عم ةسسؤملا ءازجأ لك طبر-
؛ةيلخادلا ةكبشلا لالخ نم ىرخألا ءازجألا يف يرجي ام ةفرعم اهيف ءزج

نيفظوملل حيتت-؛اهيلإ لوصولا ةعرس اذكو اهنم ةدافتسالاو تانايبلا ةجلاعم ليهستل ماودلا تاقاطبلا ينورتكلإلا لامعتسالا-
؟الثم ةلطع بلطك ةجلاعملاو صحفلل ةيرايعملا قئاثولا ىلإ لوصولا

؛اايلوؤسمو اهماهم ديدحتو فئاظولا ديدحت-

؛تارم ةدع حرشلا راركت يدافتلا هتافصاومو جتنملا نع تامولعم عضو-

ايجولونكت لمعتست-؛ةديج ةيسفانت ةيعضو يف ةسسؤملا ىقبت ىتح اازيمو ،ةسفانملا تاجتنملا صخت تامولعم ىلع لوصحلا-
ءاايلوؤسمو فئاظولا ديدحتل لاصتإلاو تامولعملا

ةسسؤملا لخاد عيرسلاو لهسلا لاقتنالا-

.كلذ يف قرغتسملا تقولاو ةيديربلا فيلاكتلا ريفوتب تادنتسملل يداصتقالاو عيرسلا لقنلا-

:يجراخ مادختسإ -3-2

:يلي ام ةسسؤملل لاصتإلاو تامولعملا ايجولونكتلا ةيجراخلا تالامعتسالا مهأ نم

نئابزلا نم ددع ربكأ بلحت ىتح تنرتنإلا ةكبش ىلع ةسسؤملا تاجتنمب ةصاخلا راهشإلاو تانالعإلا رشن-

؛ةينورتكلإلا ةراجتلا قيقحتو تنرتنإلا ربع قوستلاو ءارشلاب نئابزلل حامسلا- 

ةزيمو ةعرسلا ةيحان نم فتاهلا ةزيم بسکپ وهف ،ينورتكلإلا ديربلا قيرط نع ةسسؤملا جراخ صاخشألا عم لاصتالا ةعرس-
؛ريبعت نسحأ ءاطعإب باطخلا

؛ريبكلا ليومتلا تاذ داوملا ةصاخ ،اهئارش ديرت داوم نع تامولعمب ةسسؤملا ديوزت-

؛فيلاكت عفد نود لكاشملا ضعب لحل اهلمع لاجم يف نيرشتسملا وأ ءاربخلا نم ةيجراخ ةفرعم ىلع لوصحلا-

؛ةجاحلا دنع نيفظوملا نم اابلطتم رايتخا لجأ نم ةلامعلا قوس ىلع مئادلا عالطإلا-

؛ ةيقيوستلاو ةيجاتنإلا ةيحانلا نم ةيلبقتسملا اهتطخ عضو يف اهديفي ىتح ،اهنع نيكلهتسملا اضر ىدم ةفرعمل ااجتنم قوس رايتخا-

؛رعسلاو ةيلوألا داوملا وأ تاجتنملا تازيمک نيدروملا فرط نم ةمدقملا ضورعلا لالخ نم بسانملا دروملا رايتخا ةيناكمإ- 

قيرطنع كلذو ،ةقالعلا تاذ تاعاطقلا وأ اهطاشن عاطق سفن يف ىرخأ تاسسؤم عم ةنراقم ةسسؤملا روطت ىدم ةعباتم-
؛ تاسسؤملا هذه عقاوم ةرايزك تامولعملا ىلع لوصحلا لجأ نم ملاعلاب مئادلا لاصتإلا
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لاصتإلا و تامولعملا ايجولونكت سايق تارشؤم:ثلاثلا بلطملا

لمشي يملاعلا يداصتقالا ىدتنملا لبق نم دعيو ،لاصتإلاو تامولعملا ايجولونكت عاطق ةيسفانتل ةمظتنم ةيملاع ريراقت ايونس ردصت
اذه رادصإلا هيلع دمتعيايجولونكت لاجم يف اهنم يناعت يتلا يدعاق رشؤم ىلع اءانب عاطقلا اذه ةيسفانت للحي ، ملاعلا لود لك ابيرقت
.ةريخألا هذهل ااذ دح يف تايدحت ربتعت يتلاو لاصتإلاو تامولعملا صئاقنلا اذكو لودلا بتارم زربت هلالخ نمو ،ريرقتلا

Networked Readiness index ( NRI)ةيكبشلا ةيزهاجلا رشؤم-1

، ةكراشملا لودلا يف لاصتإلا و تامولعملا عاطق ةيسفانتل هليلحت يف ريرقتلا هيلع دمتعي رشؤم مهأ NRIةيكبشلا ةيزهاجلا رشؤم ربتعي
، ةيسفانتلا ةردقلا ىلع اهريثأت زربي و لاصتإلا و تامولعملا ايجولونكت اهحيتت يتلا صرفلا لالغتسإل نادلبلا ليم سايق ىلإ فدهي
1:يه ةيسيئر تارشؤم عبرأ ىلع ةيكبشلا ةيزهاجلا رشؤم دمتعي

ةئيب ةمئالم ةجرد سيقي:Technological environment index(TEI)ةيجولونكتلا ةئيبلا رشؤم-1-1
اهذختت يتلا ريبادتلا و تاسايسلا و يئيبلا ءادألا سكعي وه و ، لاصتإلاو تامولعملا ايجولونكت مادختسإ و ريوطتل ام داصتقإ
:امه نييعرف نيرشؤم لمشي و ، لاصتإلا و تامولعملا ايجولونكت زيزعتل تاموكحلا

ةيجولونكتلا ةئيبلا رشؤمل ةيعرفلا رصانعلا:   )3-1(لكشلا                              

فيرعتلاةئيبلا رشؤمل ةيعرفلا تارشؤملا

ةيميظنتلا و ةيسايسلا ةئيبلا رشؤم

راشتنإ ليهست يف ينوناقلا راطإلا ةمئالم ىدم سيقي
صئاصخ لامهإ نود ،لاصتإلا و تامولعملا ايجولونكت
صئاصخ و ةيكلملا قوقح ةيامحك ةيميظنتلا ةئيبلا
لدابت ةيرح و ةنصرقلا نم ةيامحلاك تامولعملا ايجولونكت
2.تنرتنألا ربع تامولعملا

راكتبإلا و لامعألا ةئيب رشؤم

داعبألا رابتعإلا نيعب ذخأي ، لمعلا فورظ ةيعون ميقي
فورظلا سيقي و ،لامعألا ةطشنأ ةسرامم ةلوهسب ةقلعتملا
ليومتل يرامثتسإلا لامسأرلا رفاوتك راكتبإلإب حمست يتلا
.ةريبخلا ةلماعلا ديلا دوجوو راكتبإلاب ةقلعتملا عيراشملا

. 13-12ص ص هركذ قبس عجرم ، ناميإ نيزلا نبىلع دامتعإلاب بلاطلا دادعإ نم:ردصملا

ةدعاقلا ربتعت يتلاو ةيميظنتلاو ةيسايسلا ةئيبلا نم لك نابسحلاب ذخأي ،ةئيبلل يعرفلا رشؤملا نأ ظحالن قباسلا لودجلا لالخ نم
ربتعت يتلاو راكتبالاو لامعألا ةئيب زربت امك ،قيبطتلا تالاحم مظنت يتلا ةينوناقلا رطألا نيبتو تاموكحلل ماعلا راسملا زربت ةيساسألا
.راكتبالاو لامعألا ةطشنألا ةيلعفلا تاسرامملا متت نيأ ،ةيميظنتلاو ةيسايسلا ةئيبلا ةلصحم

صصخت ،هاروتكدلا  ةداهش لينل ةلاسر، 2013-2007ةرتف رئازجلا–لاصتإلا و تامولعملا ايجولونكت سايقل بكرم رشؤم ءانب، ناميإ نيزلا نب1
.12ص ، 2017-2016، رئازجلا ،ةلقرو ، حابرم يدصاق ةعماج ،رييستلا مولع و ةيراجتلا و ةيداصتقالا مولعلا ةيلك لامعألا ةرادإ

ةداهش لينل ةلاسر ،برغملاو سنوت رئازجلا:يبرعلا برغملا لودل ةحايسلا ريوطت يف لاصتإلا و تامولعملا ايجولونكت رود، يرافس ءامسأ2
.65ص ،رئازجلا ،يقاوبلا ما ،يديهم نب يبرعلا ةعماج ،رييستلا مولع و ةيراجتلا و ةيداصتقالا مولعلا ةيلك لامعألا ةرادإ صصخت ،هاروتكدلا
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:  Technology Readiness Index(TRI)ةيجولونكتلا ةيزهاجلا رشؤم-1-2

رشؤملا اذه دمتعي و امك ، لاصتإلا و تامولعملا ايجولونكتل ةيتحتلا ةينبلا نم ةدافتسإلل عمتا و ةموكحلا دادعتسإ رشؤملا اذه سيقي
:يه ةيعرف تارشؤم ةثالث ىلع هباستحإ يف

ةيجولونكتلا ةيزهاجلا رشؤمل ةيعرفلا رصانعلا:   )4-1(لكشلا

اهفيرعتةيعرفلا تارشؤملا

يمقرلا رشؤملا و ةيتحتلا ةينبلا رشؤم

و تامولعملا ايجولونكتل ةيتحتلا ةينبلا تاروطت زربي
تنرتنألا قاطن ضرع ، فتاهلا ةكبش ةيطغتك لاصتإلا
ةجرد كلذك زربي و...ةنمآلا تنرتنألا مداوخ ، يلودلا

.يمقرلا ىوتحملل لوصولا ةلوهس

فيلاكتلا لمحت ىلع ةردقلا

لاصتإلا و تامولعملا ايجولونكت ىلإ لوصولا ةفلكت ميقي
تاعاطق يف ةسفانملا ىوتسم رابتعإلا نيعب ذخألا عم
.ةفلكتلا هذه ددحت يتلا لاقنلا فتاهلا و تنرتنألا

تاراـــهملا                        

ايجولونكت نم ةلاعفلا ةدافتسإلا ىلع ةردقلا سيقي
ةيميلعتلا تاراهملا لالخ نم لاصتإلا و تامولعملا
لدعم ، يميلعتلا ماظنلا ةيعون يف زربت يتلا و ةيساسألا
،ةيمألا وحم لدعم ، يعماجلا و يوناثلا ميلعتلاب قاحتلإلا

...

.14ص ،هركذ قبس عجرم ، ناميإ نيزلا نبىلع دامتعإلاب بلاطلا دادعإ نم: :ردصملا

بلطتت يتلا و لاصتإلا و تامولعملا ايجولونكتل مادتسم مادختسإ نامضل ةنيتم ةدعاق نيوكتل ةيساسألا رصانعلا قباسلا لودجلا ددحي
.مادختسإلا تاراهم رفوت و ةيئارشلا ةردقلا عم مادختسإلا فيلاكت بسانت و ةيتحتلا ةينبلا رصانع رفوت

TUI)Technologyيجولونكتلا مادختسإلا رشؤم-1-3 use index( :

، تاموكحلا و تاسسؤملا و دارفألا لبق نم ااقيبطت و تالاصتإلا و تامولعملا ايجولونكت مادختسإ ةجرد رشؤملا اذه سكعي ثيح
:يه ةيعرف تارشؤم ةثالث ىلع هباستحإ يف رشؤملا اذه دمتعي و امك

يجولونكتلا مادختسإلا رشؤمل ةيعرفلا رصانعلا: )5-1(لكشلا

اهفيرعتةيعرفلا تارشؤملا

دارفألا مادختسإ رشؤم

و تامولعملا ايجولونكت مادختسإ و ينبت ىدم ىلإ ريشي يذلاو
نم ديدعلا رشؤملا اذه تحت جردني و.دارفألا لبق نم لاصتإلا
و ، ةمسن فلأ لكل رتويبمكلا ةزهجأ ددعك ةيعرفلا لماوعلا

.ةمسن فلأ لكل تنرتنألا ةكبش يمدختسم ددع
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تاسسؤملا مادختسإ رشؤم

نيب تالاصتإلا و تامولعملا ايجولونكت مادختسإ ىدم سيقي
ىوتسم ، قيوستلا ةطشنأك اهلامعأ زاجنإل ةلودلا يف تاسسؤملا

رشؤملا اذه تحت جردني و.تنرتنألا ربع ةزجنملا لامعألا
باعيتسا ىلع تاكرشلا ةردقك ةيعرفلا لماوعلا نم ديدعلا

ىلع لوصحلل ايجولونكتلا صيخرت راشتنا ىدم و ، ايجولونكتلا
.ةديدج ايجولونكت

ةموكحلا مادختسإ رشؤم

نم لاصتإلا و تامولعملا ايجولونكت مادختسا ىوتسم سكعي
اذه تحت جردني و.اهتمدخ ميدقتل ةيموكحلا تاسسؤملا لبق
ةيموكحلا جماربلا حاجن ىدمك ةيعرفلا لماوعلا نم ديدعلا رشؤملا
ىدم و ، تالاصتإلا و تامولعملا ايجولونكت مادختسا جيورت يف

.تنرتنألا ةكبش ربع اامدخل ةموكحلا ميدقت روطت

.14ص ،هركذ قبس عجرم ، ناميإ نيزلا نبىلع دامتعإلاب بلاطلا دادعإ نم: :ردصملا

لامعأ تاسسؤمو دارفأ نم لاصتالاو تامولعملا ايجولونكت مادختساب ةينعملا رصانعلا فلتخم لوح تامولعم قباسلا لودجلا رفوي
فتاهلا تاكبش يف ءالمع ةدعاق ليكشتب نوينعم دارفألا دجن ثيح مادختسالا يف ةنيعم تايصوصخ لمحت اهنم لكو ،تاموكحو
ةينعم لامعألا تاسسؤم مادختسا دجن نيح يف ،لاصتالاو تامولعملا ايجولونكتب ةقلعتملا تاريغتملا نم اهريغ وأ تنرتنالا وأ لاقنلا
يسفانت ىوتسم قيقحتل لومش رثكأ رصانع قيبطتب متهيف تاموكحلا مادختسا امأ ،رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع راكتبالا لماوع ريفوتب
.ديج

: Impact index(Ii)ريثأــتلا رشؤم-1-4

:لمشي و لاصتإلا و تامولعملا ايجولونكت قيبطت نع ةجتاـنلا ةيعامتجإلا و ةيداصتقإلا راثآلا ميقي

ريثأتلا رشؤمل ةيعرفلا رصانعلا:    )6-1(لكشلا                            

اهفيرعتةيعرفلا تارشؤملا

ةيداصتقإلا تاريثأتلا رشؤم

ىلع لاصتإلا و تامولعملا ايجولونكت قيبطت نع ةمجانلا راثآلا سيقي
قيبطت اهبلطتي يتلا ةديدجلا ةيميظنتلا تاسرامملاك ةيداصتقإلا لماوعلا
تايداصتقا وحن هجوتلا ىدم سيقي و ، لاصتإلا و تامولعملا ايجولونكت
1...تاراكتبإلا ، ةيسفانتلا ةردقلا ، ةفرعملا

تامولعملا ايجولونكت اهمعدت يتلا تانيسحتلا مييقت ىلإ رشؤملا اذه فدهي
كالهتسا ،ميلعتلا ،ةئيبلا ىلع اهراثأ لضفي ،ةيهافرلا قيقحتلا تالاصتالاو
ببسب نكل اطاشن رثكأ ةيندملا ةكراشملا لعجو يحصلا مدقتلاو ةقاطلا
هيف تحبصأ يذلا ىدملا سايق ىلع رشؤملا اذه زكري تانايبلا ةيدودحم

.15ص ،هركذ قبس عجرم ، ناميإ نيزلا نب1
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تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكت مادختسا يف ةءافك رثكأ تاموكحلاةيعامتجإلا تاريثأتلا رشؤم
ىلع اردق نيسحت يلاتلابو اهينطاومل تنرتنإلا ربع تامدخلا ةدايز ريفوتو
تامولعملا ايجولونكت مادختسا ىدم ميقي اضيأ ،ةينورتكلإلا ةكراشملا
1.مادختسالا اذه عم طبترت ةلمتحم دئوف نم اهل امل ميلعتلا يف تالاصتالاو

.15ص ،هركذ قبس عجرم ، ناميإ نيزلا نبىلع دامتعإلاب بلاطلا دادعإ نم:ردصملا           

،هتيمهأل ارظن ،NRIرشؤم يف ليدعتك هجاردإ مت ،ةقباسلا تارشؤملا لصحم ربتعي ريثأتلا رشؤم نإف ،قباسلا لودجلا يف نيبم وه امك
تامولعملا ايجولونكت عاطق ةمهاسم قيقحت ىلإ لصوت ةيباجيإ تاريثأت اهل نكي مل اذإ يفكي ال ةقباسلا تارشؤملا قيبطت نأ ثيح
.ربتعم و یلعف لكشب ةيمنتلا يف لاصتالاو

.32ص ، هركذ قبس عجرم ،يرافس ءامسأ1
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)NRI(ةيكبشلا ةيزهاجلا رشؤم: )7-1(لكشلا                       

:يلاتلا لكشلا لالخ نمNRIةيكبشلا ةيزهاجلا رشؤم جذومن ءانب ةقيرط حيضوت نكمي

16ص ،هركذ قبس عجرم ، ناميإ نيزلا نبىلع دامتعإلاب بلاطلا دادعإ نم:ردصملا

NRI

ةيجولونكتلا ةئيبلا

ةيجولونكتلا ةيزهاجلا

يجولونكتلامادختسإلا

ريثأــتلا

ةيميظنتلا و ةيسايسلا ةئيبلا

راكتبإلا و لامعألا ةئيب

يمقرلا رشؤملا و ةيتحتلا ةينبلا

فيلاكتلا لمحت ىلع ةردقلا

تاراـــهملا        

تاراـــهملا        

تاراـــهملا        
دارفألا مادختسإ

تاسسؤملا مادختسإ

ةموكحلا مادختسإ

ةيداصتقإلا تاريثأتلا

ةيعامتجإلا تاريثأتلا
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:لصفلا ةصالخ

ةيساسألا لئاسولا ىدحإك ،تاسسؤملا عقاو ىلع لاصتإلا و تامولعملا ايجولونكت تضرف ،يمقرلا وحن يداصتقإلا لوحتلا عم     
حئارش نيب تامولعملا لدابت و تالاصتإلا ليهستل ةبسانم ةئيب ريفوت ىلإ ةفاضإلاب ،ناكملا و تقولا لكاشم ىلع بلغتلاب حمست يتلا
.تاقيبطتلا نم ايجولونكتلا هذه هحنمت ام لالخ نم كلذ و ،عمتا

هبعلت يتلا ماهلا رودلل عجار كلذ و ةيقادصم و ةميق تاذ تامولعم ىلع لوصحلل اهمامتها و لامعألا تاسسؤم يعس نا اذك     
نم لوحتلا يف يسيئر لماع لثمت ريخألا هذه تحبصأ ثيح ،دارفألا نيب   ةسسؤملا جراخ و لخاد لاصتإلا و تامولعملا لاجم يف
عاطقلا تاعاطقلا هذه نيب نم دجن و ،ةصاخلا و ةيمومعلا تاعاطقلا ىوتسم ىلع)يمقر(يرصع داصتقإ ىلإ يديلقتلا داصتقإلا
يف يبيرضلا ليصحتلا و ةيئابجلا ةباقرلا يف ةلثمتملا هتايلمع فلتخم ريوطت و هتنمقر ىلإ هلالخ نم ةيرئازجلا ةموكحلا ىعست يذلا يئابجلا
.لاصتإلا و تامولعملا ايجولونكت لظ



يبيرضلا ليصحتلا و ةيئابجلا ةباقرلا:يناـــثلا لصفلا
ديهمت

ةيئابجلا ةياقولا ةيهام:لوألا ثحبملا

.اهفادهأ و ةيئابجلا ةباقرلا موهفم:لوألا بلطملا

.اهقيبطت تالاجم و اهلاكشأ ، ةيئابجلا ةباقرلا:يناثلا بلطملا

.اهئدابم مهأ و ةيئابجلا ةباقرلا ءارجإ بابسأ:ثلاثلا بلطملا

يبيرضلا ليصحتلا لوح ةيساسأ ميهافم:يناثلا ثحبملا

.يبيرضلا ليصحتلا لوح تايمومع:لوألا بلطملا

.هليصحت قرط و ةبيرضلا رعس ديدحت::يناثلا بلطملا

.ييرضلا ليصحتلا تايلآ:ثلاثلا بلطملا

يبيرضلا ليصحتلاو ةباقرلا ريوطتل ةادأك لاصتالاو تامولعملا ايجولونكت:ثلاثلا ثحبملا 

.ةيبيرضلا ةرادإلا ةنرصع عورشم:لوألا بلطملا

.يبيرضلا تامولعملا ماظن:يناثلا بلطملا

.SAPةيئابجلا ةيتامولعملا ةموظنملا:ثلاثلا بلطملا

لصفلا ةصالخ



يبيرضلاليصحتلاوةيئابجلاةباقرلا............................................يناــثلالــصفلا

31

:ديهمت

هذه ربتعت ثيح ،بئارضلا وأ ةيئابجلا تاداريإلا بلجي اهل لوخملا ةديحولا ةسسؤملا وأ ةئيهلا بئارضلل ةماعلا ةيريدملا دعت
اذل ،ةيجيتارتسإلا اهفادهأ قيقحت اذكو ةيمومعلا ااقفن ةيطغت يف تاموكحلا اهيلع دمتعت يتلا ةيلخادلا ليومتلا رداصم مهأ ةريخألا
لالخ نم ةيئابجلا ةرادإلا ريوطت ىلإ ةدهاج لمعتو ةريخألا تاونسلا هذه يف ريبك مامتها اهل يلوت لودلا لج نأش اأش رئازجلا
ةرادإلا ريوطتو ةنرصع ىلع اهمامتها لج بصناف ،ةديدجلا ةيداصتقالا اهتئيب عم ىشامتت ةثيدح لئاسوو تاعيرشت نع ثحبلا
ايجولونكت لاخدإ قيرط نع يبيرضلا ليصحتلاو ةيئابجلا ةباقرلا اهنيب نم يتلاو ا موقت يتلا تايلمعلا ةيدودرم نم عفرلا ضرغب ةيئابجلا
عفدلاو حيرصتلا تاءارجإ ليهستل ىرخأ ةهج نمو ،يبيرضلا تامولعملا ماظن ريوطتل ةهج نم ، يبيرضلا ماظنلا يف لاصتإلاو تامولعملا
،ةيئابجلا ةباقرلا ىلع فرعتلا لصفلا اذه يف لواحنس اذهل ، يبيرضلا ليصحتلا تادراو يف ةدايزلا ةيغب ةبيرضلاب نيفلكملل ةبسنلاب
ليصحتلاو ةباقرلاو ماع لكشب ةيئابجلا ةرادإلا ريوطتو ةنرصع يف لاصتإلاو تامولعملا ايجولونكت مهاست  فيكو يبيرضلا ليصحتلا
:ةيلاتلا ثحابملا ىلإ لصفلا اذه يف انتسارد ميسقت مت ثيح ،صاخ لكشب

ةيئابجلا ةباقرلا ةيهام:لوألا ثحبملا 

يبيرضلا ليصحتلا لوح ةيساسأ ميهافم:يناثلا ثحبملا

يبيرضلا ليصحتلاو ةباقرلا ريوطتل ةادأك لاصتالاو تامولعملا ايجولونكت:ثلاثلا ثحبملا
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ةيئابجلا ةباقرلا ميهافم:لوألا ثحبملا

ةفلتخملا فادهألا قيقحت يف لاعف رود اهل ةباقرلاف ، اهحابرأ مظعت نأ ديرت يتلا ةسسؤملا لمع نم ءزج ةيئابجلا ةباقرلا دعت
.اهلامعأ جئاتن ءاطعإب كلذو ةسسؤملا لمع مييقتب موقت ثيح

ةيئابجلا ةباقرلا ةيهام:لوألا بلطملا

:يليامك اهفادهأ مهأ ىلإ قرطتن ريخألا يف و اهلاكشأ مث ، ةيابجلا ةباقرلاب ةقلعتملا فيراعتلا ىلإ بلطملا اذه يف قرطتن

:ةيئابجلا ةباقرلا موهفم:الوأ

ءاوس ،اهل نيعضاخلا ةبيرضلاب نيفلكملا تادنتسم و قئاثو و تالجس لك و تاحيرصتل صحف اأ ىلع ةيئابجلا ةباقرلا فرعت-
1.ةيئابجلا مافلم اهيوتحت يتلا تامولعملا ةحص نم دكأتلا دصقب كلذ و ،ةيونعم وأ ةيعيبط ةيصخش وذ اوناكأ

فرط نم ةبتتكملا تاحيرصتلا ةيقادصم و ةحص نم ققحتلا دصق ةيئابجلا ةرادإلا ا موقت يتلا تايلمعلا عومجم اأ ىلع فرعت-
.اهميوقت و ةبيرضلا عفد نم برهتلا و صلمتلا ىلإ يمرت يتلا ةيسيلدتلا تايلمعلا فاشتكا ضرغل نيفلكملا

وأ ةبيرض لك ضرفل ةلمعتسملا تادنتسملاو تاحيرصتلا ةيبيرضلا ةرادإلا بقارت:يلي امك ةيئابجلا ةباقرلا يرئازجلا عرشملا فرعي-
اروجأ عفدت يتلاو رجاتلا ةفص اهل تسيل يتلا تائيهلاو تاسسؤملا ىلع ةباقرلا قح سرامت نأ اهنكمي امك ،ةواتإ وأ مسر وأ يقح
رتافدلا اهبلط ىلع اءانب ةيبيرضلا ةرادإلل مدقت نأ ةينعملا تائيهلاو تاسسؤملا ىلع نيعتي ،اهتعيبط تناك امهم تابترم وأ اباعتأ وأ
2.هيلع رفوتت يتلا ةيبساحملا

قيقحتلا و صحفلا دصق ةيئابجلا ةرادإلا ا موقت يتلا تايلمعلا عومجم":اأب ةيئابجلا ةباقرلل فيرعت ميدقت نكمي قبس امم
تايلمع تناك اذإ ام ضرغل نيفلكملا فرط نم ةيلاملا ةمذلا و لامعألا ماقرأ و حابرألل ةبتتكملا تاحيرصتلا ةيقادصم و ةحص نم
."ةيئابجلا تامازتلالا و قوقحلا عفد نم برهتلا وأ صلمتلا ىلإ يمرت ةيسيلدت

:ةيئابجلا ةباقرلا فادهأ:ايناث

برخت يتلا يبيرضلا برهتلا ةرهاظ نم دحلل ةيئابجلا ةرادإلا اهيلع دمتعت يتلا ةليسولا يهف ،ةريبك ةيمهأ ةيئابجلا ةباقرلل
3:اهمهأ نم ةيئابجلا ةباقرلل اهلامعتسإب فادهأ ةدع قيقحت ىلع ةيئابجلا ةرادإلا لمعت ثيح ،ةيمومعلا دراوملا صلقتو ينطولا داصتقإلا

1 A. Beetschen et Ph. Bozzachi , L’intégration fiscale , conférence avril 1988 , université Toulouse P1
.ةيئابجلا تاءارجإلا نوناق نم 1ةرقف 18ةداملا 2

رييستلا مولع و ةيراجتلا و ةيداصتقالا مولعلا ةيلك ، رتسام ةركذم ، يبيرضلا برهتلا ةرهاظ نم دحلا يف اهرود و ةيئابجلا ةباقرلا ءارجا تايلآ ،ةيمال مساقلب تيآ 3
.31-30ص ص ، 2013، ةريوبلا ةعماج ،
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،ةبتتكملا ةيئابجلا ماحيرصت لالخ نم ةيئابجلا نيناوقلا فلتخمل نيفلكملا مارتحا نم دكأتلا يف فدهلا اذه لثمتي:ينوناق فده-1
ماقحتسم عفد نم نوبرهتي نيذلا نيفلكملا ةبقاعمو ةبساحملا اذكو ،ةيبيرضلا ةلادعلاو ةاواسملا أدبم ىلع زكترت ةيئابجلا ةباقرلاف
1.ةيبيرضلا

تفلم لكشب مهاست يتلاواهمدقت يتلا تامولعملا لالخ نم ةيبيرضلا ةرادإلل اماه ارود ،ةيئابجلا ةباقرلا يدؤت :يرادإ فده-2
ةمجانلا راثآلا مييقتو تايئاصحإلاو قئاقحلا ةفرعم يف اهدعاست يتلا تازواجتلاو ءاطخألا فشك ةطساوب اذهو ،ةيدودرملا ةدايز يف ريبكو
2.ةيئابجلا اهتسايس يف ةيملسلا تارارقلا ذاختال كلذ نع

ةليصحلل ربكأ نامضل اهتيامحو يبيرضلا شغلا نم ةيمومعلا لاومألا ىلع ةظفاحملا ىلإ ةيئابجلا ةباقرلا فد:يداصتقا فده-3
3.ينطولا داصتقالا شاعنإو ماعلا قافنإلا ةدايز ىلع سكعنت يتلا ةيبيرضلا

ةباقرلا قاطن عيسوت لالخ نم نيلماعتملانيب ةهيزن ةسفانم نامضو ةيعامتجالا ةلادعلا أدبم قيقحت يف لثمتي:يعامتجا فده-4
.نييداصتقالا نيلماعتملا عيمج لمشتل ةيئابجلا

يأ ،ةقرسلاو بعالتلا نم ةماعلا لاومألا ىلع ةظفاحملاو ةبيرضلاب نيفلكملل ةيقيقحلا ةيلاملا ةيعضولا ديدحت يف لثمتي:يلام فده-5
4.ةيمومعلا ةنيزخلل ربكا تاداريإ لوخد نامضلا اذهو لاكشألا نم لكش يأب عايض لك نم اهتيامح

اهقيبطت لاجم و ، ةيئابجلا ةباقرلالاكشأ:يناثلا بلطملا

:يتآلاك اهقيبطت تالاجم ركذن ريخألا يف و ةيئابجلا ةباقرلا لاكشا فلتخم ىلا بلطملا اذه يف قرطتن

ةيئابجلا ةباقرلا لاكشأ:الوأ

تايشتفملل ةيلخادلا دعاوقلاو فئاظولاو ماهملا حوضوب ددح يذلا 26/ 1994/03خرؤملا 78مقر روشنملا بجومب
"طاشنلا"فلملل ةقمعملا ةبقارملا ىلإ تاحيرصتلا ةبقارمب أدبت تايشتفملا لخاد متتو ،قئاثولا ىلع ةباقرلا ىعدتو ةيئابجلا ةباقرلا يف ةلثمتملا
:امهو نيلكش ةباقرلل نأ انل نيبتي انه نمو

فلكملا تاحيرصت ةبقارم و صحفب ةيشتفملا ريدم موقي ثيح ، بئارضلا ةيشتفم ىوتسم ىلع نوكت و :ةيلخادلا ةباقرلا-1
5.قئاثولا ىلع ةباقرلا و ةيلكشلا ةباقرلا نم لك لمشت و ، هطاشن رقم ىلإ لقنتلا نود ةبيرضلاب

-28يموي 1945يام 8ةعماج ، رئازجلا يف ةيئابجلا ةباقرلا لوح ينطولا ىقتلملا ، يرئازجلا يئابجلا ماظنلا يف ةيلخادلا ةيئابجلا ةباقرلا ةيمهأ،ءامسأ لابحلوب1
.12ص ، 2015ةنس  ربوتكأ29

مولعلا ةيلك ، ريتسجاملا ةداهش لينل ةركذم ، ةنتاب ةيالو ةلاح ةسارد ، يبيرضلا شغلا و برهتلا ةبراحمل ةادأك ةيئابجلا ةباقرلا ،خوخلوب ىسيع2
. 55ص ، 2004-2003، ةنتاب ةعماج ، رييست مولع و ةيراجتلا ةيداصتقإلا

ةنس ،ربوتكأ 29-28يموي ، ةملاق 1945يام 8ةعماج ، ةيئابجلا ةباقرلا لوح ينطولا ىقتلملا ،يبيرضلا ماظنلا ةيامح يف ةيئابجلا ةباقرلا رود، يتالقم ينم3
. 6ص ،2015

. 5ص ، هركذ قبس عجرم ،خوخلوب ىسيع4
.12ص ،2011، 2ط ، رئازجلا يرخس ةعبطم ، يرئازجلا يئابجلا ماظنلا يف ةبيرضلاب نيفلكملا ىلع ةيئابجلا ةباقرلا، سنوي نيز و ىفطصم يزاوع5
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تاحيرصت ىلع ةلجسملا ةيداملا ءاطخألا حيحصتل ،ةيئابجلا حلاصملا ا موقت ةيداع ةيونس ةيلمع ربتعت يه: ةيلكشلا ةباقرلا-1-1
ضرفل ساسأك ةمدقملا ماقرألا حيحصت ىلإ فد ال و يبيرضلا ساسألا ا مدق يتلا ةيفيكلا ىلع دقف بصنت يهف ،ةبيرضلاب نيفلكملا
1.ةبيرضلا

و ةنس لك زجنت و ةبيرضلل عضاخلا طاشنلا ةسرامم ناكمل ةعباتلا و صاصتخالا ةرئاد يف بئارضلا ةيشتفم ىوتسم ىلع ةباقرلا هذه متت
:يلي ام ىلإ فد يه و  ،ةيلوأ ةوطخك و ةيديهمت ةلحرمك ربتعت

ةبيرضلاب فلكملا ناونع و ةيوه نم دكأتلا-

تاحيرصتلا ىلع ةيدام ءاطخأ دوجو مدع نم دكأتلا-

ال ةريثك انايحأ و زجني انايحأ ةباقرلا نم عونلا اذه نإ عقاولا يف و حيرصتلا لالخ نم اهفاشتكا مت يتلا ةمهملا تامولعملا رصح ةلواحم
:ةيلاتلا بابسألل دوعي اذه و زجني

ةباقرلا نم عونلا اذه ىلع ةيزكرملا حلاصملا نم ةقيقد ةعباتم دوجو مدع-

.ةءافكلا نم لاع ىوتسم بلطتي ال اذه نأ نم مغرلاب ةباقرلا نم عونلا اذه ءارجإل ةيرشبلا لئاسولا دوجو مدعب رهاظتلا-

صحف ءارجإب قيقحتلا ةحلصم موقت ثيح بتكملا ىوتسم ىلع متت يتلا لامعألا عومجم يف لثمتت :قئاثولا ىلع ةباقرلا-1-2
ةيعضولا نع ةيئابجلا ةرادإلا ةزوحب يه يتلا قئاثولاو تامولعملا فلتخمب اهتنراقم لالخ نم ةيبتكملا ةيئابجلا تاحيرصتلل لماشو يدقن
.يشيعملا مهراسمل ةنوكملا رصانعلاو ةيلاملا مهممذ روطتل ةنيبملا ةصاخلا مافلم نم اقالطنا كلذو.فلكم لكل ةيقيقحلا

ىرخأ ىلإ ةنس نم اهماجسنإو اهطبارت ىدم ةساردو فلكملا نم ةمدقملا تاحيرصتلا يف ةنراقملاو قيقدتلاو ليلحتلاب موقي ققحملاف    
تاسسؤملاو تائيهلاو تاداريإلاو كونبلا:لثم ةيجراخ رداصمو ،ةيئابجلا ةرادإلا ةزوحب يذلا فلكملل يئابجلا فلملاب كلذ يف انيعتسم
ققحملل نكميف اذه لك ىلإ ةفاضإ ،تافوشكلا صعبو فلكملا عم تمربأ يتلا تاقفصلا وأ تالماعملاب ةقلعتملاو ةصاخلاو ةماعلا
موسرلا غلابم ةحص نم دكأتلاك ةنيعم ةطقن لوح تاحيضوت وأ نيعم مصخ لوح فلكملا نم ىرخأ تاريربتو تامولعم بلط
اهئافعإ مت دق ةريخألا هذه نأ وأ ةققحملا تايلمعلاب ةصاخلا كلت العف تناك اذإ امكو ةقبطملا تالداعملا يف قيقحتلا TVAةموصخملا
ةنراقم ءارجإب اهيف قمعتلا نود ةيلكشلا ةيحانلا نم ةحيحص ةقيرطب تبتك ةمدقملا تاحيرصتلا نأ نامض وه ةباقرلا هذه نم ضرغلاف
:ةباقرلا هذهل نيتيصاخ صلختسن قبس اممو.ةيئابجلا ةرادإلا ىدل رفوتت يتلا كلتو تامولعم نم هيوتحت امب

.تاحيرصتلل ةيباقر ةيلمع لوأ ربتعت-

.ةريخألا هذه ةحص نم دكأتلا نود تاحيرصتلا ةيفيكو لكش ةبقارم ىلإ فد-

ةيعضولا لمجم يف قمعملا قيقحتلاو ،ةبساحملا يف بوصملا قيقحتلا ،ةبساحملا يف قيقحتلا نم لك لمشتو:ةيجراخلا ةباقرلا-2
اذه يفو ،قئاثولا ىلع ةباقرلل رارمتسا وهو ،يبيرضلا برهتلا كاردتسا وه ةباقرلا نم عونلا اذهل يساسألا فدهلا نإو فلكملل ةيئابجلا

ةيدملا ةعماج ، رييستلا مولع و ةيراجتلا و ةيداصتقإلا مولعلا ةيلك ، ريتسجام ةركذم ، رئازجلا ةلاح ،يئابجلا شغلا ةرهاظل ةيليلحت ةسارد، يفسوي روشاع1
. 90ص ، 2009،
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ةيئالولا تايريدملا تاحارتقا ىلع اءانب ةباقرلل نيعضاخلا نيفلكملا  ةساردب يزكرملا ىوتسملا ىلع تاعجارملاو ثحبلا ةيريدم موقت عونلا
1:اهمهأ تارشؤم ةدع ىلع اءانب اهتبقارم بجاولا تافلملا ءاقتنا متيو ،اهزوحي ىرخأ تامولعمو

؛ةيبساحملاو ةيئابجلا اهنمازتلإل ةمرتحم ةسسؤملا نوكت نأ-

ةققحملا لامعألا ماقرأ عم ةنراقم ا حرصملا ليخادملاو حابرألا ةيمهأ-

؛ءاكرشلا وأ ريسملا وأ ،لغتسملا صخشلل ةيجراخلا ةورثلا رهاظم- 

؛رركتملا زجعلا-

قوسلا يف جوتنملا ةيمهأو سرامملا طاشنلا ةعيبط- 

؛يراجتلا طاشنلا ناكمل مئادلا ريغتلا- 

.ةيساسألا نيناوقلل ةرركتملا تاليدعتلا-

:يهو سيلدتلا قرط نع فشكلا لجأ نم ةيئابجلا ةباقرلا ةحلصم ا موقت قيقحتلا نم عاونأ ةدع ىلع ةيجراخلا ةباقرلا يوتحتو

رتفد:لثم ةمهم قئاثو كسم ةرورض ىلعو يراجتلا نوناقلا صن ىلع دمتعي يحطس صحف نوكيو :يبساــحملا قيقحتلا-2-1
نوكت يكلو ،قئاثولا هذه ىلع ىرخألا يه دمتعت يتلا ةيداملا ةنياعملا ىلع دمتعي يبساحملا قيقحتلا هنمو ،خلا...درجلا رتافد ،ةيمويلا
2:يلي ام ىلإ ةفاضإلاب ،ةقداص ةبساحمو ةعنقم ةبساحم ،ةمظتنم ةبساحم نوكت نأ بجي ةسسؤملا ةيعضول ةقداص ةمجرت ةبساحملا

؛ةزجنملا تايلمعلا ةياقوو ليجستب حمسي لكشب ةلصفم ةبساحملا نوكت نأ بجي-

؛)جد(ةينطولا دوقنلاب تاباسحلا كسمو ،)SCF(يلاملاو يبساحملا ططخملل ةبساحملا ئدابم مارتحا-

؛نطولا جراخ تاباسح يف ةدجاوتملا كلتو ،نطولا لخاد ةدجاوتملا ميقلا عومجم ليجستب ةسسؤملا مزتلت-

؛فيرحت نودو ةيانعب رتافدلا كسم بجي-

نم اقالطنا اهتيلباق نم نيسحتلاو اهتيلاعف نم ةدايزلا دصق ايعون ادعب ةيئابجلا ةباقرلا ةمهم تذختا :بوصملا قيقحتلا -2-2
هذهل ةباجتساللو ةيئابجلا ةباقرلا لحارم عيمج لالخ ةيعونلا ىلع لوصحلا يه ةياغلا ىقبت ،ليصحتلا ةيلمع ىلإ الوصوو ثحبلا
دصق ةيبيرضلا ةرادإلا ناوعأ فرصت تحت عضو يذلاو ،"بوصملا قيقحتلا"ىمسي ةباقرلا نم ديدج لكش زري ةيساسألا تاياغلا
3.ةيبيرضلاب نيفلكملل ةيبيرضلا ةيعضولا ةبقارم

نيب قراف لك نع فشكلا فدهتست يتلا تايلمعلا ةعومجم هب دصقي :ةيئابجلا ةيعضولا لمجم يف قمعملا قيقحتلا  -2-3
جراخ ةققحملا ليخادمل ماعلا لخدلا ىلع تاحيرصتلا نم دكأتلا ةماع ةفصب يأ ،هب حرصملا لخدلاو ةيرضلاب فلكملل يقيقحلا لخدلا
رئازجلا

و ةيلاملا ةمزألا لوح يلودلا يبانعلا يقتلملا ،رئازجلا ةلاح -ةمزألا راثآ نم دحلل ةيئابجلا ةباقرلا تايلآ ليعفتل حرتقم راطإ وحن،مالع وب يهلو1
يف ةطسوتملا و ةريغصلا تاسسؤملا يف راشتسالاو ةكارشلا ربخمعم نواعتلاب رييستلا مولع و ةيداصتقالا مولعلا ةيلك ،تالاحلا ةساردلا و ةيلودلا ةيداصتقالا
.7ص ،2009،ربوتكأ 21-20يموي ،رئازجلا ،فيطس ،سابع تاحرف ةعماج ،يبراغموروالاءاضفلا

.7ص ، هركذ قبس عجرم ، مالعوب يهلو2
.38_37ص ص ، 2005، رئازجلا ، ةموه راد ،ةيئابجلا تاءارجإلا نوناق حرش يف زيجولا، يحلاص ديعلا3
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ا حرصملا ليخادملا ةنراقم ءارجإلا اذه مزلتسي ،)خلا...ةينبملا ريغو ةينبملا تاراقعلا نع لباقمب لزانتلا نع ةجتانلا ةميقلا ضئاوف-
1.هترسأ دارفأ رئاسل ةايحلا قايسب ةقلعتملا اذكو هتنيزخ ةلاح ،فلكملا كالمأ ةيعضو نم ةجتنتسملا ليخادملا

ةيئابجلا ةباقرلا لاكشأ: )1-2(لكشلا 

. جيريرعوب جرب ةيالول بئارضلا ةيريدم تاحيرصت ىلع دامتعإلاب بلاطلا دادعإ نم:ردصملا

اهئدابم مهأ و ةيئابجلا ةباقرلا ءارجإ بابسأ:ثلاثلا بلطملا

يبيرضلا شغلاو برهتلا لاجم يف تاروطتلا ةصاخ لودلا ادهش يتلا تاروطتلا ةجيتن ةيئابجلا ةباقرلا ىلإ ةجاحلاتدتشا
ةرادإلاو ةبيرضلاب نيفلكملا حلاصم مدخي وحن ىلع ةيئابجلا ةباقرلا ةيقرت ىلإ ىعست يتلاو يحيرصتلا ماظنلا قبطت يتلا لودلا يف ةصاخ اذهو
.ةيبيرضلا ةلادعلا قيقحتو ةبيرضلل ةيساسألا ئدابملا قيبطت لالخ نم اذهو ةيئابجلا

ةيئابجلا ةباقرلا ءارجإ بابسأ:الوأ

ةبيرضلاب نوفلكملا ا يلدي يتلا تاحيرصتلا ةبقارمب موقي يباقر ماظن داجيإ ىلإ لوصولا ةرورض ترقأ يتلا بابسألا تددعت
نكمي رئازجلا يف ةيئابجلا ةباقرلا مايقل نييسيئرلا نيببسلا لعلو ةيئابجلا تاعيرشتلا ذيفنت ةبقارمو ةيمومعلا ةنيزخلا قوقح ىلع ظافحلاو
:يلي اميف امهصيخلت

ةعماج ، ريتسجام ةركذم، يقاوبلا مأ ةيالول بئارضلا ةيريدمب ةلاح ةلاسر ،ةيعماجلا ةباقرلا معد يف يبساحملا قيقدتلا ةمهاسم، حيبذ بالق سايلا1
.25ص ، 2011-2010،ةركسب

ةيلخادلا ةباقرلا

ةيئابجلا ةباقرلا لاكشأ

ةيجراخلا ةباقرلا

ةباين ىوتسم ىلع متتةيشتفملا ىوتسم ىلع متت

ةباقرلل ةيعرفلا ةيريدملا

ةيئابجلا

ةباقرلا
ةيلكشلا

ىلع ةباقرلا
قئاثولا

قيقحتلا
يبساحملا

قيقحتلا
بوـصملا

قمعملا قيقحتلا
ةيعضولا لمجمل

ةيئابجلا
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يحيرصت ماظن ةثيدحلا ةيئابجلا ةمظنألا نم هريغك يرئازجلا يئابجلا ماظنلا نأ امب:هليخادمب حيرصتلاب ةبيرضلاب فلكملا ةيرح-1
تاحيرصت لكش ىلع هليخادمو هطاشنب ةقلعتملا تامولعملا ميدقت لالخ نم ،هسفن ءاقلت نم هليخادمب حيرصتلاب فلكملل حمسي
.كلذ سكع تابثإ متي مل ام ةحيحص اأ ضرتفيو يبيرضلا ءاعولا ديدحتل ساسألا اهرابتعاب ،ةيئابجلا ةرادإلل

تاحيرصتلاةيئابجلا ةرادإلا بقارت«:ةيئابجلا تاءارجإلا نوناق نم)18-1(ةداملا بسحف:ةيئابجلا ةباقرلا تدجو كلذ نم دكأتلل
»...ةلمعتسملا تادنتسملاو

لمعلاو ،ةين ءوسب وأ ةين نسحب ءاوس ةدوجوملا ءاطخألا فاشتكال ةبيرضلاب فلكملا لبق نم ةبتتكملا تاحيرصتلا ةبقارمب موقت
ماظن يبيرضلا ماظنلا نوك وه ةيئابجلا ةباقرلا دوجول يسيئرلا ببسلا نأب حضتي انه نمو.لبقتسملا يف اهراركت يدافتو اهحيحصت ىلع
.»ةقيقحلا يف دوجوم وه امل اهتقباطمو.اهتحص نم دكأتلاو تاحيرصتلا هذه ةبقارمل ةينوناق ةليسو داجيإ عرشملا بجو كلذلو ،يحيرصت
1

دقلو ،ةفلتخملا قرطلا یتشب لياحتلا قيرط نع اهعفد نم برهتلا ىلإ ةبيرضلاب نيفلكملا ضعب ىعسي:يبيرضلا برهتلا ةبراحم-2
عيسوتو ،ةرهاظلا هذه ةماخض ىلإ ةفاضإلاب ةيرشبلاو ةيداملا اايناكمإ ةلقو ةيئابجلا ةباقرلا فعضل ارظن يبيرضلا برهتلا ةدح تدادزا
امم ،ةمخض ةيلام دراوم نم ةيمومعلا ةنيزخلا نامرح يف لثمتت ةريطخ ةيداصتقاو ةيلام راثأ نم اهنع بترتي امو اهسايق ةبوعصو اهقاطن
ةفصب رثؤي يبيرضلا برهتلا نإف هيلعو.عقاولا ضرأ ىلع تلشف املك ريغتت يتلا ةيداصتقالا جماربلل ةضرع ينطولا داصتقالا لعجي
.ةيسايسو ةيعامتجا راثأ نم كلذ نع جتني امو ةيبيرضلا ةسايسلا ساسأ ىلع ةرشابم

.يبيرضلا برهتلا ةبراحم لالخ نم ةنيزخلا قوقح ىلع ةظفاحملا ىلإ فد ةيرصع ةباقر ةيلآ داجيإ ىلإ ةرورضلا تعد كلذل
اهل لفكي وحن ىلع اهلمع تاءارجإ ليهستو ،ايرشبو ايدام ،ةيئابجلا ةباقرلا تايناكمإل يمكلاو يعونلا حالصإلا لالخ نم اذهو
2.يبيرضلا برهتلا ةرهاظ دصل يبيرضلا لقحلا يف ةمدختسملا ةينفلا لئاسولاو بيلاسألا ثدحأ ىلع فوقولا

برهتلا ةصاخو هلاكشأ فلتخمب عايضلا نم ةماعلا لاومألا ىلع ةظفاحملا ىلإ ةيئابجلا ةباقرلا فد:ةيئابجلا ةباقرلا ئدابم:ايناث
نم دب ال اهفئاظو ةيئابجلا ةباقرلا يدؤت يكلو.ةدوشنملا ةلودلا فادهأ قيقحتل اههيجوتو ةيمومعلا ةنيزخلا تاداريإ ةدايز ضرعب يبيرضلا
ةيعونو ةيابجلا ةيقرت ىلع لمعلا لالخ نم كلذو ناديملا يف ةيلاعف تاذ ةيئابجلا طباوضلا نوكت اهقيرط نعيتلا ، ةيساسأ ئدابم رفوت
زيمتي مكحم يئابج ماظن ةماقإ نم دبال كلذ قيقحتلو ،ةنهملا تايقالخأ حضتتو ،ةيابجلا ىلإ نطاوملا ةرظن رييغتلا اذهو ،نطاوملا
كش لحم تناك الاو رارقتسالاب اهماستاو ،ديقعتلاو ضومغلا نع داعتبالاو ةطاسبلاب تاعيرشتلا مستت نأ بجيف ،ةلادعلاو ةطاسبلاب
ةلوؤسملا يه ةيئابجلا ةرادإلا نألو ،نيديدج ديقعتو رييغت لحم نوكت ىتح نيناوقلا ئدابم باعيتسا أدبي نإ ام يذلا فلكملا فرط نم
اهزيهجتو اهثيدحت قيرط نع يداملا بناجلا نم اهليدعتب كلذو ،ةنرصعلا ةرياسم اهيلع بجي هنإف ةيئانجلا تاقحتسملا ليصحتب انوناق
يدؤي ام اذه ،ةيئابجلا ةرادإلاو ةبيرضلاب فلكملا نيب ةقالعلا نيسحت قيرط نع يرشبلا بناجلاب مامتهالا ىرخأ ةهج نمو ،ةهج نم

ام ىلإ ةباقرلا ئدابم فينصت نكمي قبس ام لالخ نم.ةيئابجلا هتامارغو هتابجاوب عنتقمو ةيمنتلا يف ةبيرضلا رودب عاو فلكم داجيإ ىلإ
1:يلي

ةيئابجلا تاءارجإلا نوناق-1-18ةداملا1
.237ص ،2003،رصم ،باتكلل ةيردنكسلا،ةماعلا ةيلاملا ئدابم،زارد ديا دبع دماح2
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.مكحم يئابج ماظن ةماقإ-

.ةبيرضلاب فلكملا ىدل يبيرضلا سحلا دعاوق ءاسرإ-

.ةيئابجلا ةرادإلا ةيقرت-

عمتا يف ةيعيرشتلا ةطلسلا ةيعون سكعنت ثيح ةيئابجلا ةباقرلا تايساسأ نم يبيرضلا ماظنلا ربتعي:مكحم يبيرض ماظن ةماقإ-1
ريبخلا عيطتسي ام ردقب تاءافكو تاربخ نم اهيدل رفوتي ام ردقب ، يبيرضلا ماظنلا اهنيب نمو ةماع ةفصب اهنست يتلا تاعيرشتلا ىلع
.ةيبيرضلا اهتمظنأ يف ةينفلا ةكبحلا سملي نأ يبيرضلا

مكحتلا نكمي فيكف ،يبيرضلا شغلا روهظ بابسأ نم ببس اذهف هداومو هصوصن ضومغو ةدقعملا يئابجلا ماظنلا ةعيبطب
نم اهديقعتو ةهج نم هصوصن ةرثك نم كلذو ،هقيبطت تايفيكو هئدابمل نيلهاج ليصحتلاب نيفلكملا ناوعألا هيف نوكي يئابج ماظن يف
.ىرخأ ةهج

نم دحلا ىلع لمعت يتلا ةماهلا ئدابملا نم دعي يذلاو يرادإلا هزاهج نيسحتو يئابجلا ماظنلا ديدحتو ليدعت بجوتسيف هيلع
ةلادعلا قيقحتو ىشامتي مكحم يبيرض لكيه ءاسرإ ىلإ فد تاعيرشتلا مظعم نأ دجن كلذل ،يبيرضلا شغلاو برهتلا ةرهاظ
فادهأ قيقحتل تقولا سفن يفو ةنورملاو رارقتسإلاو ةطاسبلاب مستت ةغايص ةيئابجلا تاعيرشتلا ةغايص قيرط نع ةيعامتجالا
:نم دبال مث نمو ، ةماع ةفصب ةيمنتلل معدو يلام رارقتسا نم ،ةيداصتقالا تاحالصإلا

.يئابجلا ماظنلا نيسحتو طيسبت•

.الداع يئابجلا ماظنلا لعج•

عاونأ نم عون يأ لشف وأ حاجن يف ايسيئر ارود بعلت يبيرضلا نوناقلا ةغايص نأ نويلاملا عمجأ دقل:يئابجلا ماظنلا ةطاسب-2
كرتف ضومغلا وأ سبللا ريثت يتلا صوصنلا ةفاك نع داعتبالاو ماتلا حوضولا يبيرضلا نوناقلا ةغايص يف رفوتي نأ بجي كلذل.بئارضلا
ةغايص يف رفوتي نأ بجي امك ،يبيرضلا برهتلا ةبسن عافتراو تارغثلا ةرثك ىلغ يدؤت ام ةداع تاداهتجاو تاريسفتل احوتفم بابلا
تانامضلا ةفاك ةيبيرضلا ةرادإللو ،هقوقح)ةبيرضلاب فلكملا(لومملل نوناقلا لفكي نأو ةمءالملاو نيقيلا ةدعاق هبلطتت ام ةفاك نوناقلا
فادهأ قيقحتو ديدحت نم دبال يلاتلابو.ةيعيرشتلا صوصنلا حوضوب ةلصتم رومأ اهلك هذهو.ةبيرضلا نيد ليصحت و طبرل ةمزاللا
:لالخ نم كلذ نوكيو ،يئابجلا ماظنلا طيسبتل ةرطسم

.ةفداه ةديدج تاليدعتب مايقلا§

كلت نم الدب ،االدعمو اهصوصن يف ةلهسو ةطيسب بئارض داجيإ ىلع لمعلا. :قيرط نع كلذ نوكيو تاديقعتلا ءاغلإ §
.ةدقعملا بئارضلا

.اهتياغ ديدحتو ،ةيبيرضلا تاءافعإلا حيضوت ىلإ ةفاضإلاب ،اهذيفنت تاءارجإو بئارضلا نيناوق ماكحأ طيسبت§

ءبعلا عيزوت قيرط نع ققحتت يتلاو ةيئابجلا ةلادعلا قيقحت ىلإ امود ىعسي يئابجلا عرشملا نإ: يئابجلا ماظنلا ةلادع -2-1
لولدم ريسفت يف ءاهقفلا فلتخا دقلف ،ةلداع ةيابج نود يبيرض بجاول دوجو ال هنأ الإ ةيعامتجالا حئارشلا ةفاك ىلع يبيرضلا
»La Justice dans limpot«ةبيرضلا يف ةلادعلاب اهيلع قلطي ام يهو ،ةبيرضلاب نيفلكملا نيب ةيبيرضلا ةلادعلا

.238-237ص ص ،عجرملا سفن ،زارد ديا دبع دماح1
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ثيح ةيفيلكتلا ةردقملا يف ةاواسملا اأب ةعبرألا ةلادعلا دعاوق ىدحإ اهرابتعاب ةلادعلل adam smithثيمس مدأ ريسفت كلذ نم
.ةلودلا ةيامح تحت هب عتمتي يذلا اهلخد مجح بسحب يأ ،هراسي رادقمو ةماعلا تاقفنلا يف فلكم لك مهاسي

:نأ يأ هتادارإ بسحو هتردقم فلكم لك لعجي يئابج ماظن دوجو  ىنعت ةيئابجلا ةلادعلاف

.لخدلا ىلع ةيواسم بئارض هلباقي يواسملا لخدلا-

.تاقفنلا ىلع ةيواستم بئارض اهلباقي ةيواستملا تاقفنلا-

.ةعفترملا لوخدلا تاذ تائفلا ىلع دعاصتلا قيبطت-

.)ةبيرضلا لدعم ضيفخت ،ءبعلا ضيفخت(ةضفخنملا لاوحألا ءافعإ-

وحن ةيبلسبو ،يئابجلا ماظنلل ةاعارم ةيباجيإب ةبيرضلاب فلكملا فرصتي يكل:ةبيرضلاب فلكملا ىدل يبيرضلا سحلا ءاسرإ-2-2
عيجشتب كلذو نييبيرضلا شغلاو برهتلا ةيلاعفبو ةبراحم نكمي له ،لؤاستلا متي ام اريثكف ،هتيعوت ةرادإلا ىلع بجو ،يبيرضلا برهتلا
ةفزاا مدع ىلإ كلذ هعفديف ،يعامتجالا بناجلا يف يوبرت ريثأت هل نوكي هبقرتي دق رطخب برهتملا ساسحإف ،هبئارض عفدب فلكملا
.ةيعامتجالا هتناكمب

يف عضت نأ اهبجاو نمو ةبيرضلل عضاخلا ءاعولا ديدحت يف تاسسؤملاو نينطاوملل ةدعاسملا دي ميدقت ةرادإلا ىلع بجي
ةيئادتبا ةلحرمك يتأت ةبيرضلاب فلكملا هيجوت نإف هيلعو ،ةبيرضلاب ةصاخلا تاءارجإلا ضعب حرشل تابيتكو ةيمالعإ تاداشرإ مهفرصت
عيمج مالعإ بجو كلذلو ،ةيسفن عفاود ىلإ عضخي امنإو ،يملع باسح يأل عضخي ال هفرصت نأل ةيئابجلا ةرادإلا عم هلماعت ةيادب ذنم
قئاثولا ئلم ةيفيكو عفدلاو حيرصتلا تيقاومك ةيئابجلا تاءارجإلا لك نعو يئابجلا عيرشتلا تادجتسمو تاريغت لكب ةبيرضلاب نيفلكملا
لوانتنس قبس ام ءوض ىلعو ،ةبقارملاو قيقحتلا ءارجإل ةمزاللا تادنتسملاو قئاثولا ىلع ةدايز ،تاعزانملا قرطو نعطلا بيلاسأو
:نييلاتلا نيرصنعلا

.ةبيرضلاب فلكملا مالعإ•

.ةرادإلا نيبو فلكملا نيب ةقالعلا نيسحت• 

ىدل يبيرضلا يعولا ةجرد تدادزإ املك فعاضتت يبيرضلا ماظنلا حاجن صرف نأ كش ال:ةبيرضلاب فلكملا مالعإ-2-2-1
دوعت يتلا ةيموكحلا جماربلا ذيفنتو ليومت يف اهتيمهأو ةبيرضلا ةلادعب هعانتقاو يفاقثلا هاوتسم دادزإ هميلعت ةجرد تدادزإ املكف ،لومملا
ةبيرضلاب فلكملا ىدل ةفرعملاو ةساردلا نم عون ثادحإ ىلع لمعت ةديشر ةسايس عابتإب ةيئابجلا ةرادإلا ىلعف.لكك عمتا ىلع عفنلاب
:لالخ نم كلذ متيو

:يف لثمتتو ةرشابم فلكملاب كاكتحالا لجأ نم ةيرصعلا لئاسولا فلتخم دينجت

.يئابجلا لاجملل صحف صصحو ةريدتسم دئاوم ةجمرب اهيف متي يتلا ةيئرملا لئاسولا ·

.ةيابجلا رود زربت ةيرود تاراشإ نم ةبوتكملا لئاسولاك ىرخألا لاصتالاو مالعإلا لئاسو ·

صوصنلا ضعب زيمي يذلا ضومغلاو تاءارجإلا حرشو ريسفت اهيف متي يتلاو ةيابجلا ىلع ةحوتفم باوبأو ةيمالعإ تاودن ميظنت ·
ىلع هتابجاوب امزتلم هلعجي امم تافلاخملا باكترا هاجتا فلكملا ةرظن ريسفت متي كلذبو ،مهفلا ةيصعتسملا تاليوأتلا ةلازإل ةينوناقلا
.ةيداصتقالا ةيمنتلا ةلجع عفد يف مهاسيو حيحصلا هجولا
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يبيرضلا ليصحتلا لوح ةيساسأ ميهافم:يناثلا ثحبملا

فد كلذو ا ةصاخ نيناوق عضو ىلإ ةلود لك ىعستف ،لودلا بلغأ تاداريإ مهأ اقباس انرشأامك بئارضلا رابتعاب
ةددحملا بيلاسألابو تاقوألا يف ةضورفملا بئارضلل هعفد لالخ نم كلذو ةلودلا ءابعأ يف هتكراشم ةرورضب ا فلكم لك ةيعوت
.انوناق

ةدع مارتحا بجوتست ةيلمعلا هذه نكل ،ةلودلا ةليصح عمجت اهيف نأل ةلحرم مهأ ليصحتلا ةيلمع نأ لوقلا نكمي اذل
يف داصتقالا ةدعاق ىلإ ةفاضإ ،ةيلمعلا هذ مايقلل ةمئالملا تاقوألا مارتحا بجي امك ةبيرضلل ئشنملا ثدحلا ققحت بوجو اهمهأ دعاوق
.ةيونسلا ةدعاقو تاقفنلا

فلكملا فرط نم امإ بئارضلا ليصحتب ةريخألا هذه موقتف ،بئارضلا تاضابق ديدحتلابو بئارضلا ةرادإل ةمهملا هذه تلوحتو
.فلكملا هسرامي يذلا طاشنلا عون فالتخاب ليصحتلا رداصم فلتختو ،هماقم موقي رخآ صخش وأ هتاذ دحب ةبيرضلاب

يرئازجلا يئابجلا ماظنلا يف يبيرضلا ليصحتلا تاءارجإ مهأ و ليصحتلا موهفم ديدحت ىلا قرطتنس ليصحتلا ةيهامب ةطاحإلل
.هفادهأ و يرابجإلا يبيرضلا ليصحتلا اريخأو

يبيرضلا ليصحتلا لوح تايمومع:لوألا بلطملا

:اهنم دحاو ىنعم يف بصت اأ الإ يبيرضلا ليصحتلا فيراعت تددعت دقل

ىلإ اهعفدي فلكملا ةيكلم نم ةبيرضلا ةميق ليوحت اهتطساوب متي يتلا ةينقتلاو ةيرادإلا تاءارجإلا نم ةعومجم وه :لوألا فيرعتلا
1.ةيمومعلا ةنيزخلا

عضوم ةيبيرضلا ةمظنألاو نيناوقلا عضو ليبس يف ةيلاملا ةرادإلا ا موقت يتلا تايلمعلا ةعومجم وه يبيرضلا ليصحتلا :يناثلا فيرعتلا
2.ةلودلا ةنيزخ ىلإ بئارضلا تالصاح لاصيإ يلاتلابو ذيفنتلا

لجأ نم ةيمومعلا ةنيزحلا ىلإ فلكملا ةمذ نم اهتميق لقن فدهتست يتلا تايلمعلا عومجم ةيبيرضلا ليصحتب دصقي :ثلاثلا فيرعتلا
متيو هتانامضو هديعاومو ليصحتلا قرطو اهليصحتب ةصصختملا ةطلسلاو اهل ةئشنملا ةعقاولاب ةبيرضلا ليصحت طبتريو ،اهقح ءافيتسإ
3.ةيديرب ةلاوح وأ كنبلا قيرط نع وأ ادقن عفدلا

موسرلا و بئارضلا يف ةلثمتملا ةيبيرضلا تاداريإلا لاقتنإل أشنملا ثدحلا وه يبيرضلا ليصحتلا نا جتنتسن ةقباسلا فيراعتلا لالخ نم
.ةينوناق دعاوق و تاءارجا قفو ةيمومعلا ةنيزحلا ىلإ بئارضلاب نيفلكملا نم قوقحلا و

هليصحت قرط و ةبيرضلا رعس ديدحت:يناثلا بلطملا

1Pierre Biltrane la fiscalité en France ,Hachette Superieur 5 Edition ,1997 ,P 45
.230ص،2006، رئازجلا ، ةيعماجلا تاعوبطملا ناويد ، ةماعلا ةيلاملا، دودغر يلع2
،2015،ةريوبلا ةعماج ،رييستلا مولع و ةيراجتلا و ةيرداصتقإلا مولعلا ةيلك رتسام ةركذم،يبيرضلا ليصحتلا يف اهرود و ةيئابجلا ةباقرلا،ةليبن دعاس3
. 30ص
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:يلي اميف لثمتت و ليصحتلا ةيلمع يف قرط ةدع و ةبيرضلا رعس ديدحت يف قرط ةدع ىلع ةيئابجلا ةرادإلا دمتعت

ةبيرضلا رعس ديدحت:الوأ

وأ اهلحم ىلإ ابوسنم اهرادقم وه يأ ،اهئاعول ةنوكملا ةداملا نم ردقلا و ةبيرضلا رادقم نيب ةبسنلا ةبيرضلا رعسب دصقي
1.اهئاعو

،بئارضلل لثمألا لدعملا قيقحت ىلإ امئاد ةلودلا ىعست ثيح اهل ةعضاخلا ةداملا و ةبيرضلا غلبم ةبسنلا يه رخآ ريبعتب
لدعملا زواجت اذإ ةصاخ اهضافخنإ ىلإنايحألا مظعم يف يدؤي لب ،ةيبيرضلا ةليصحلا عافترإ ىلإ ةرورضلاب يدؤي ال ةبيرضلا رعس عافترإف
.ةيبيرضلا اهتليصح ميظعت اهل نمضي يذلا لثمألا رعسلا رايتخإ امئاد لواحت نأ ةلودلا ىلع بجي ببسلا اذهل.اهل لثمألا

2:ةبيرضلا رعس ديدحتل ناتقيرط كانه

.ةبيرضلا ءاعو ريغتب ريغتي ال اتباث ىقبي يذلا رعسلا هنأب فرعيو ةبيرضلا رعسلا يبسنلا ديدحتلا يه :ىلوألا ةقيرطلا 

.اهضافخنإب ضفخني يأ ،سكعلاو ةبيرضلل ةعضاخلا ةداملاب دادزي يذلا رعسلا وهو ةبيرضلل يدعاصتلا ديدحتلا يه :ةيناثلا ةقيرطلا

ةلودلا نأ ةصاخو ،اهئابعأ  ةيطغت لجأ نم ااجايتحإ ىلع اءانب ةماعلا تاطلسلا لبق نم ددحتي ةبيرضلا لدعم نإف ماع لكشب     
.ةيرورضلا تاداريإلا نيمأت ىلع كلذ دعب لمعت مث ااقفن الوأ ددحت

.يبيرضلا ليصحتلا قرط:ايناث

متيو ،ةيئابجلا ةرادإلا فرط نم ةدمتعملا يبيرضلا ليصحتلا قرط ىلإ قرطتن ةبيرضلل ةعضاخلا ةداملا ريدقت بيلاسأ ديدحت دعب
:اهنم قرط دعب بئارضلا ليصحت

.هسفن فلكملا لبق نم رشابملا ديدستلا ةقيرط-

.اقبسم طاسقأ ىلع يريدقتلا ةبيرضلا غلبملا ديدستلا ةقيرط-

.ردصملا نم عاطتقإلا ةقيرط-

ءاقلت نم ةيئابجلا ةرادإلا ىلإ ةبيرضلا عفدب فلكملا مزتلي نأ ةماعلا ةدعاقلا:هسفن فلكملا لبق نم رشابملا ديدستلا ةقيرط-1
3.اعويش رثكأ دعت ةقيرطلا هذهو ،هتماقإ لحم يف اهئادأب هل ةرادإلا ةبلاطم نود هسفن

فلكملا موقي ىتح ةنسلا ةيا ىلإ بئارضلا ةحلصم رظتنت ال دق:اقبسم طاسقأ ىلع يريدقتلا ةبيرضلا غلبمل ديدستلا ةقيرط-2
اهعفدي نأ عقوتي يتلا ةبيرضلا رادقمو عقوتملا هلخد عم بسانتت ،اقبسم طاسقأ عفدب همزلت  امنإو ،ةيمومعلا ةنيزخلا ىلإ ةبيرضلا ديروتب
ريخألا اذه ماق ،فلكملا ةمذ يف ةبيرضلا نيد نم لقأ ةيبيرضلا تاعوفدملا تناك اذإف ،)ةصاقملا(ةيوستلا متت ةنسلا ةيا يفو ،ايونس
بئارضلا ةحلصم تماق ،اهعفد بجاولا ةبيرضلا رادقم قوفي طاسقأ نم هعفد ام يلامجإ ناك اذإو ،ةبيرضلا نم هيلع ىقبت ام ديدستب
4.ةيلاتلا ةنسلل ةمدقم طاسقأك كلذ هل تديق وأ هتاقحتسم دادسب

.123ص ،1984،ةيرصملا ةعماجلا راد ،ماعلا داصتقإلا ةسارد،يضاقلا دمحم ديمحلا دبع1
.307ص،2005،رئازجلا ،ةيعماجلا تاعوبطملا ناويد ،2ط ،ةماعلا ةيلاملا تايساسأ،شيشح دمحأ لداع2
.307ص ،2005،رئازجلا ،ةيعماجلا تاعوبطملا ناويد ،2ط ،ةماعلا ةيلاملا تايداصتقإ،يزرحم سابع دمحم3
.8ص ،2000،رصم ،ةيعماجلا رادلا ،ماعلا داصتقإلا ئدابم،يزاجحلا ديسلا يسرملا4
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هنأل فلكملا لبق نم يبيرضلا برهتلا صرف مدعنت ثيح ،بئارضلا ليصحت قرط مهأ نم ربتعت:ردصملا نم عاطتقإلا ةقيرط-3
1:ــــب ةقيرطلا هذه زيمتتو ،رخأ صخش ةطساوب ةبيرضلا عفدت ام دعب يفاصلا لخدلا ىلع لصحي عقاولا يف

.ليصحتلا ةعرسو ةلوهس-

.ةبيرضلل ةعضاخلا ةداملا ىلع هسفن فلكملا لوصح لبق لصحت ثيح ،ةبيرضلا نم برهتلا ةلاحتسإ-

.اهرادقم لهجي نايحألا بلغأ يفو ةبيرضلا عقوب فلكملا رعشي ال-

.كلذ ريظن ارجأ یضاقتي ال ةنيزخلل اهديروتو ةبيرضلا ليصحتب فلكملا صخشلا نأل ،ةقيرطلا هذه يف ةيئابجلا تاقفنلا ضافخنإ-

.ييرضلا ليصحتلا تايلآ:ثلاثلا بلطملا
ةيدقن ةلويس ىلإ ةبيرضلاب نيفلكملاب صاخلا يئابجلا نيدلا ليوحت يف ةيئابجلا ةرادإلل ةيئاهنلا ةلحرملا يبيرضلا ليصحتلا ربتعي

.ةمئالم قرطو ةدودحمو ةبسانم ديعاوم يف ةيمومعلا ةنيزخلا حلاصل

.يبيرضلا ليصحتلا قرط:الوأ

:يلي اميف لثمتتو يبيرضلا ليصحتلا ةيلمع يف قرط ةدع ىلع ةيئابجلا ةرادإلا دمتعت 

،لصألا وه اذهو هسفن ءاقلت نم ةيبيرضلا تاهجلا ىلإ اهتميق عفدب ةبيرضلاب فلكملا موقي نأ كلذو:رشابملا ليصحتلا-1
ليلضتوسيلدت كانه نكي ملام ةبيرضلا ةميق ديدحت متيس اهيلع اءانب يتلاو ةيبيرضلا ةرادإلا ىلإ هتارارقإ ميدقتب موقي فلكملا نأ املاط
2.تارارقإلا هذه صوصخب

ىلإ ةيبيرضلا ةرادإلا أجلت ةبيرضلاب نيفلكملا ىلع يبيرضلا ءبعلا فيفخت ليبس يف:ةمدقملا طاسقألا قيرط نع ليصحتلا-2
وأ ةيثالث ،ةيرهش نوكت دق طاسقأ لكش يف قحتست فوس يتلا ةبيرضلا ةميق عفد فلكملا مامأ حيتت ثيح طاسقألا ةينقت عضو
ةصاقملا ةيلمع يرجت ةنسلا ةيا يفو ةيبيرضلا ةرادإلا فرط نم ةددحملا لاجآلا يف طاسقألا هذه عفدب فلكملا اهبجومب ثيح ،ةيسادس
3.ةيوستلا طسق لالخ نم ةقحتسملا ةبيرضلا ةميقو ةعوفدملا طاسقألا ةميق نيب

لبق نم يبيرضلا برهتلا صرف مدعني ثيح بئارضلا ليصحت قرط مهأ نم ربتعت:ردصملا نم عاطتقإلا قيرط نع ليصحتلا-3
:ــــب ةقيرطلا هذه زيمتتو رخأ صخش ةطساوب ةبيرضلا عفدت امدعب يفاصلا لخدلا ىلع لصحي عقاولا يف هنأل فلكملا

.ليصحتلا ةعرسو ةلوهس-

.ةبيرضلا نم برهتلا ةلاحتسإ-

.اهرادقم لهجي نايحألا ضعب يفو ةبيرضلا عقوب فلكملا رعشي ال-

4.كلذ ىلع ارجأ یضاقتي ال ةنيزخلل اهديروتو ةبيرضلا ليصحتب فلكملا صخشلا نأل ةقيرطلا هذه يف ةيئابجلا تاقفنلا ضافخنإ-

صصخت ،ةيداصتقإلا مولعلا يف ريتسجام ةداهش لين تابلطتم نم ءزجك ةمدقم ةركذم ،صاخلا عاطقلا و ةبيرضلا لوح ةيليلحت ةسارد،ةجيدخ يتباث1
.32ص ،2012،ناسملت ،دياقلب ركب وبأ ،رييستلا مولعو ةيراجتلاو ةيداصتقإلا مولعلا ةيلك ،ةماعلا ةيلاملا رييست

.308ص ،هركذ قبس عجرم ،يزرحم سابع دمحم2
.31ص ،2007،رئازجلا ،ةيعماجلا تاعوبطملا ناويد ،2ط ،تاسسؤملا ةيابج،ديمح يديزوب3
.194ص ،2005،ندرألا ،عيزوتلا و رشنلل لئاو راد ،2ط ،ةماعلا ةيلاملا سسأ،بيطخلا ةناحش دلاخ ،ةيماش ريهز دمحأ4
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يبيرضلا ليصحتلا قاطن:ايناث

يبيرضلا ليصحتلا ةمهم ذخأت يتلا ةئيهلا يف ةيادب لمتشت ثيح ةيلمعلا هذهل ةيساسألا عضاوملا لك يبيرضلا ليصحتلا قاطنلا لمتشي
.اهقتاع ىلع

دادسلا ناكم-1

يلاملا رييستلاب مايقلا اهنكمي امك ليصحتلا تادنسو بئارضلا لوادج نم لك دادعإ ىلع ةئيهلا هذه رهست :بئارضلا تاضباق-أ
فلتخمب تامارغلاو موسرلا لك ةيابجب موقت يهف امحب لومعملا ميظنتلاو يئابجلا عيرشتلا اهددحي يتلا طورشلا بسح ةيمومعلا تائيهلل
.انوناق اهيلع صوصنم ءارجإ قفو عاونأ

امهدحأ نيلصو لجسيو لومملا نم ضوبقملا غلبملا نوعلا لجسيف هيلع ددحملا غلبملا عفدب فلكملا موقي هيف :قودنصلا ةحلصم-ب
.ةبيرضلل فلكملا عفدل ليلدك وهف فلكملل مدقي رخألاو قودنصلا ىدل ىقبي

.قودنصلا نيمألا ا موقي يتلا تايلمعلا ةحص ةعباتمب ةحلصملا هذه موقت :ةبساحملا ةحلصم-ج

عفدلا مدع ةلاح يفو ةلصحم ريغ غلابم مهيدل نيذلا ةبيرضلاب نيفلكملا ةمئاق مهيدلف ايناديم بئارضلا لصحت :ةعباتملا ةحلصم-د
.ةبيرضلا هيف قحسي يذلا رهشلل ثلاثلا رهشلا نم لوألا مويلا رورم دعب كلذو ةيئابج ةمارغلا ددحت

:ةبيرضلا عفدب نومزلملا-2

بئارضلا تاضباقلا مامأ موسرو بئارض نم هنويد عفدب مزلم صخش لك وهف ةبيرضلا ةقالعلا فارطأ دحأ فلكملا لثمي
.يونعم صخش وأ يعيبط صخش نوكي نأ ريخألا اذهل نكميو فلكم

طرتشيو نوناقلا اهددحي ةكرش يأ وأ ةطيسبلا ةيصوتلاو نماضتلا ةكرش يف كيرشلا وأ درفلا فلكم لثمي :يعيبط صخش فلكملا-أ
ةيلهألا لماك نوكي نأ طرتشي امك نينماضتم ءاكرشلا اهيف نوكي ثيح نماضتلا ةكرش ءانثتسإب ةلقتسم ةيلام ةمذ هل نوكي نأ هيف
.ةبولطملا ةيلهألاو ةيعاولا ةدارإلاو زيمتلاو

فده قيقحتلا صاخشأ ةدع عامتجإ وهف صاخلا نوناقلا دعاوقل عضخت ةصاخلا ةيونعملا صاخشألا :يونعم صخش فلكملا-ب
1.ةيبنجألا تاكرشلاو مهسألاب ةيصوتلا ءاكرشو تايعمجلاك ةيونعم ةيصخش نوناقلا اهحنمي ةسسؤم وأ ةرادإ لك لثمتف نيعم

:يبيرضلا دادسلا ةيفيك-3

ىلإ مهطاشن  ةيادب نم لوألا رهش يف اومدقي نأ تاكرشلا ىلعو ةبيرضلل نيعضاخلا نيفلكملا ىلع بجي :دوجولاب حيرصتلا-أ
ناونعلا ،مسإلا ،بقللا ىلع لمتشي نأ بجي حيرصتلا اذه ةرادإلا همدقت يذلا جذومنلل اقباطم احيرصت اهل نيعباتلا بئارضلا ةيشتفم
.ةيبنجألا ةيسنجلا وذ نييونعملا صاخشألل ةبسنلاب رئازجلا جراخ وأ رئازجلا يف

نم ةنس لك كلذو هيلخادمب حيرصت باستكإ هيلع بجو موسرلاو ةرشابملا ةبيرضلل عضاخ صخش لك :يدنسلا حيرصتلا-ب
.ةيئابجلا حلاصملا لبق نم هفرصت تحت عوضوم جذومن لالخ

يذلا يلاوملا رهشلا نم ىلوألا موي 20لبقو ايرهش مدقي نأ ةبيرضلل عضاخ لك ىلع :ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلل حيرصتلا-ج
.ايميلقإ ةفلتخملا بئارضلا ةضباق لامعألا مقر هيف ققح

.45ص ،قباس عجرم ،سابع يزرحم دمحم1
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حبرلا ىلع ةضورفملا ةبيرضلل ةعضاخلا ةسسؤملل يئزجلا وأ يلكلا فقوتلا وأ لزانتلا ةلاح يف :طاشنلا فقوت وأ لزانتلاب حيرصتلا-د
طاشنلا نع فقوتلا وأ لزانتلاب بئارضلا شتفم اورعشي نأ ةبيرضلاب نيفلكملا ىلع بجو يراجتلا ريغ وأ يراجتلا اهطاشنل يقيقحلا
.ددحم وه امك مايأ 10لجأ نمض

رثكأ تاءارجإلا هذه لعج ىلإ يمرت ريبادتلاو تاءارجإلا نم ةعومجمب ةيلاملا نوناق صن :يئاصحإلا فيرعتلا مقر عضو-ه
فيرعتلا مقر ناترابعلا ثيح ةبيرضلاب نيفلكملل ةبسنلاب يربج ءارجإ ربتعي ،يئاصحإلا فيرعتلا مقر عضو:اهنم ةمئالمو اماجسنإ
1.يئاصحإلا فيرعتلا مقر ةرابعب امهلادبتسإ مث ةداملا مقرو يئابجلا

:ةبيرضلا ديدست قرط-4

:يتآلاك ماقحتسم ديدست موسرلاو ةبيرضلاب نيفلكملل نكمي

بسحةعوفدملا غلابملا جاردإ بجيو بئارضلا تاضباق ىدل قودنصلا تاداريإلا يف يدقنلا ديدستلا متي :ادقن ديدستلا-أ 
ديدستلا ديعاومب مهلالخإ ةلاح يف الإ ءارجإ يأل مهضرعي الو ديدستلاب فلكم رخآ صخش وأ نيدملا فرط نم ةاطعملا تاميلعتلا
.ةرادإلا فرط نم

ررحتو ةيكنبلا تاكيشلا قيرط نع متت يتلا تاليصحتلا لكل ةيفاضإلا ةيمويلا يف ليجستلا متي :يكنب كيشب ديدستلا-ب
نم ىرسيلا ةهجلا ىلع نييزاوتم نيطخب كصلا بطشي امك ةدايز وأ يحم نود فورحب بتكيو بئارضلا ضباق نم رمأب تاكيشلا
.كصلا غلبم ديدستل يفاك ديصر دوجو عم كصلا بحاص فرط

:اهنم لاكشأ ةدع لمحي نأ نكمي :ةيديربلا كوكصلاب ديدستلا-ج

ملسي كلذ لباقم ةيديربلا كوكصلا قيرط نع بئارضلا ةضباق ىلإ ريخألا اذه اهلسريو ديربلا بتاكم ىدل لجست :ةلاوحلا ةقاطب-
.عفدلا تابثإ لصو فلكملل

نايب ضباقلا ملسي يديرب باسح هل سيل يذلا فلكملا قيرط نع ديربلا بتاكم يف كلذ متي :يراجلا يديربلا باسحلا عفدلا-
.ةيديربلا كوكصلا زكرم نع ةبيرضلا عفدل

دوجو نم دكأتلا دنعو ،فلكملا ديصر نم دكأتلا نيح ىلإ تقؤم داريإك ضباقلل يديرب كص ميلستب فلكملا موقي :عفدلا كص-
نم داريإلا لجسي ضباقلا باسح ىلإ فلكملا باسح نم غلبملا ليوحت ددعو ةيديربلا كوكصلا زكرم ىلإ كصلا لوحي ديصرلا ةيافكو
2.يئا لكشب ريخألا اذه لبق

لجأ ليجأتب عرشملا حمس ةراجتلل ةيتامدخلاو ةيئالولا بئارضلا ةيريدم فرط نم دمتعم فلم ىلع اءانب :ةلوفكم تاذب ديدستلا-
نم(نيدلا ةدم لوط ةيكنب وأ ةيفرصم ةلافك هيلإ فاضم دهعتب ريخألا اذه مازلإ طرشب نيفلكملا ضعب حلاصلو بئارضلا ضعبل عفدلا
.ةنيزخلا مامأ ررحتيف)رهشأ 4ىلإ رهش

نم بلطب وأ قاقحتسإلا لجأ ءاضقنإ ةلاح يف ضباقلا اهلمعتسي عفدلا يف ةيصاخ اهيدل ةقيرطلا هذه :ةصاقملاب ديدستلا-د
.تاداريإلا نم ةيفاضإ ةيموي يف ةيلمعلا هذه زجنتو هتاليجست يف ةدراولا نيدملا تاعفد ىلع ةصاقملا قح ضباقلل نكمي ثيح فلكملا

:تالاصيإلا نم ناعون ةرادإلا لوادتت يلاملاو يدقنلا ديدستلا تايلمع تابثإ لجأ نمو

.136ةداملا ةلثامملا موسرلا و ةرشابملا بئارضلا نوناق1
.41-40ص ص ،2011،رئازجلا ،ةموهلا راد ،ةلودلا سلجم تاداهتحإ ءوض يف يبيرضلا ليصحتلا تاعزانم،ةسوك لصيف2
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.ةيكنب تاكيشب ديدستلا وأ يدقنلا ديدستلا لاصيإ-

.يديرب كص قيرط نع ديدستلا لاصيإ نودب-

يبيرضلا ليصحتلا و ةباقرلا ريوطتل ةليسوك لاصتإلا و تامولعملا ايجولونكت:ثلاــثلا ثحــبملا
ةعباتلا حلاصملا ةنمقر لجأ نم كلذ و ،ةيميظنت و ةيلكيه اهنم تاحالصإ ةدع ةريخألا تاونسلا لالخ بئارضلل ةماعلا ةيريدملا تفرع
يف لوانتنس ثيح ،ا موقت يتلا تايلمعلا فلتخم يف اهمادختسا و لاصتإلا و تامولعملا ايجولونكت ىلع دامتعإلا لالخ نم ، اهل
. SAPةيئابجلا ةيتامولعملا ةموظنم و يبيرضلا يتامولعملا ماظنلا ،ةيبيرضلا ةرادإلا ةنمقر عورشم ثحبملا اذه

ةيبيرضلا ةرادإلا ةنرصع عورشم:لوألا بلطملا
و ةباقرلاك اايلمع ليهست فد ،لاصتإلا و تامولعملا ايجولونكت لالخ نم ارادإ ةنرصعل رئازجلاب بئارضلل ةماعلا ةيريدملا ىعست
ماءارجإب مايقلا نم ةرادإلا هذه عم بئارضلاب نيفلكملا نكمت يتلا ةينورتكلالا تامدخلا نم ةعومجم ثادحا مت نيأ،يبيرضلا ليصحتلا
يئابج يتامولعم ماظنل ةيتحت ةينب ةماقإ اذك و ةيجيتارتسإلا فادهأ عضو بجي وجرملا فدهلا ققحتل و،دعب نعحيرصتلا وةيرادإلا
1:يتآلاك امهل قرطتلا متيس و ،يرصع

:ةيئابجلا ةرادإلا ةنرصع عورشم يف اهقيقحت بجاولا ةيجيتارتسإلا فادهألا -1

:اهمهأ فادهأ ةدع قيقحت ىلا ةيبيرضلا اهرادأ ةنرصع لالخ نم بئارضلل ةماعلا ةيريدملا فد

؛اهفادهأ غولبو اهماهم مامتإ دصق ،تامولعملا ايجولونكت لاجم يف ةماعدلا بئارضلل ةماعلا ةيريدملل ميدقت-

؛ةبسانملا تالاصتالا ايجولونكت ىلا ءوجللا لالخ نم تايطعملل ةيامحلا نامض-

؛نيتبولطملا ةعاجنلاو ةيلعافلاب مايلوؤسم ةسراممب نيمدختسملل حمست لامعتسالا ةطيسب تاقيبطت ميلقت- 

؛نيلهؤملا نيمدختسملا لم ةحيحصلا تايطعملا دوجو نامض-

؛نيمدختسملا ةدئافل تالاصتالا ايجولونكت لاجم يف بسانم نيوکت نامض-

ةدئافل ةثيدحلا تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكت لاجم يف فراعملا ىوتسم ىلع ةظفاحملا ىلإ فدهي ريبدت دادعا-

؛هتيلوؤسم بسح لكو نيفظوملا

؛ةبيرضلاب نيفلكملا فرط نم ةقبطملا كلت اميسال تاءارجإلا طيسبت-

؛ا لومعملا ةمظنألل رمتسملا قيقدتلا لالخ نم ءادألا نيسحت ىلع ثحبلا-

لمع زيزعت عم ،ةقث لكبو ةيقادصم تاذ ةبيرضلاب نيفلكملا عم ةكارش ةقالع ءانب لواحت بئارضلل ةماعلا ةيريدملا نأ ظحالن قبس امم
ماظن ىلع دامتعالا اهيلع بجي كلذلو ،ليصحتلا لاجم يف ااردقو يبيرضلا برهتلا ةحفاكم لئاسو زيزعتو ةبقارملا لاجم يف ةيريدملا
نيفلكملل ةيلمعلا تاجايتحالا ةيبلتو يبرضلا دودرملا ةدايز فد اهتمكوحو ةرادإلا ةءافك زيزعت لجأ نم ريوطتلل لباقو يوق يتامولعم
.ةبيرضلاب

:ةيئابجلا ةرادإلل ةنرصعلا عورشم بناوج-2

.10ص ،2014/73مقر ددعلا ،ةيرهش ةرشن ،ةيلاملا ةرازو ،بئارضلل ةماعلا ةيريدملا ةلاسر1
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عورشملا دهش ثيح ،ديسجتلا روط يف وه يذلا"يئابجلا يتامولعملا ماظنلا"ذيفنتلا زيح عضو ىلع بئارضلل ةماعلا ةيريدملا ترشاب 
تفرع يتلاو 2014ةنس نم ناوج 22يف براقتلا ةلحرم تقلطناو ، 2013يفناج 29خيراتب ريطأتلا ةلحرم يف قالطنالا ةداعإ
ةقداصملا مت دقو ،عورشملا يف ةنمضتملا ىربكلا جهانملا عيمج رابتعالا نيعب ذخألا مت ثيح ةلحرملا هذه ديقعت ببسب ريخأتلا نم اعون
1:نمضتت يتلاو براقتلا ةلحرم يف ةددحملا تاميلستلا عيمج ىلع ةدايقلا ةنجل فرط نم

؛2D2نيوكتلل ماعلا ططخملا-

؛2D3بيصنتلا ةيجيتارتسإ-

؛2D4يرهشلا طاشنلا ريرقت-

.)2015توأ 03خيراتب ةيلمع ةقيثو(V22D1ماظن ميمصت ،رابتخالا ططخم،تارغثلا ليلحت-

،بئارضلل ةماعلا ةيريدملل عباتلا عورشملا قيرف هب ماق ليوط يقيسنت لمع دعب براقتلاب ةقلعتملا 2ةصحلا دادعإ نم ءاهتنالا مت
ميلست ىلع 3و 2ةصحلا ىلا رورملا دمتعيو ،رئازجلل بئارضلل ةيوهجلا ةيريدملل ةيزكرماللا حلاصملاو ةيزكرملا ةرادإلا تاراطإ نم نوكتملاو
2D1 V2»يئا ىلا ةمهملا تلكوأ دقو ،"ةصاخلا تاروطتلاو طبضلا" لواـنتتيتلا 3ةصحلا ذيفنتب حمسي نأ هنأش نم يذلاو«
جاهنم لالخ نم هصخي يذلا ءزجلاب قيرف لك لفكتيثيح،"اردنا"ةينابسالا ةكرشلا ءاربخ عم بئارضلل ةماعلا ةيريدملا عورشم قيرف
تآشنملا رييست،تائيبلا رييست ،نمألا/ليهأتلا ،تاكبشلا ،ماظنلا ةرادإ(ىرخألا سمخلا تاشرولل ةبسنلاب تقولا سفن عم،"ةفيظولا"
:ةيلمع ىرخأو ةينقت بناوج ىلع ةيئابجلا ةرادإلا ةنرصع عورشم لمشيو.)ةيدعاقلا

كلذو ،تائيبلا ذيفنتب ةلصلا تاذ بناوجلا هقتاع ىلع يئابجلا ماظنلا ةنرصعو ثيدحتل ينقتلا قيرفلا ذخأ :ةينقتلا بناوجلا -2-1
:يلي امك

؛ةقيبطتلاتانوكملا فلتخم عم قفاوتت ةمظنأ ةدع نع ةجتان ةئيب لكو تائيب ةدع نم رهظملا ماظن لكشتي:ةمظنألا بيصنت•

:يلي امك يه بئارضلل ةماعلا ةيريدملل ةينابسالا ةكرشلل"اردنإ"ةعباتلا قرفلاو ةينقتلا قرفلا اهتعضو يتلا تائيبلا•

؛تايطعملا ءاضف-

؛ليهأتلاو ريوطتلا ةئيب-

؛اهتنايصو ةيضارتفالا تالآلا قلخو ةئيبلا تانايب دعاوق ريست ماظن بيصنتو عضو-

»يطايتحالا خسنلا ةادأ بيصنتو عضو- Vdata Ptotector» ـــل« VMware ؛ «

؛ةداعتسالاو يطايتحالا خسنلا زاجنإ-

Security v10 Kaspersky Endpointيكسرابساك تاسوريفلا نم ةيامحلا ةقيبطت رشن- ؛»«

؛»Update Wsus Microsoft«تفوسوركيم رييست ماظنو لاا ةبقارم ريست ماظن عضو-

؛عورشملا قيرفل معدو تانايبلا ةدعاق ةنايص-

؛تانايبلا ةدعاق عم هرابتخال)SGF(يئابجلا رييستلا ماظن بيصنت-

.07ص ،2015/81مقر ددعلا ،ةيرهش ةرشن ،ةيلاملا ةرازو ،بئارضلل ةماعلا ةيريدملا ةلاسر-1
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مل يتلا ةدجاوتملا تانايبلا ةدعاق ذاقنإل ريوطتلا تانايب ةدعاق ثيدحتب قلعتملا طورشلا رتفد نم ينقتلا ءزجلا دادعإ-

؛طبضلل بيجتست دعت

؛"بئارضلل ةماعلا ةيريدملا باسح زكرم"لبقتسملا تازيهجتلا نيممصملا عم ةشرو)32(نيثالثو نانثا ةجمربو كسم-

.بئارضلا زكارمل يلآلا مالعإلا داتعو تاكبشلا تابيصنت يف قيقدتلا-

بئارضلاو فئاظولا عيمجل رابتعالا نيعب ذخألا لوح يلمعلا لاا يف ةثيدحلا تاءارجإلا تروحمت:ةيلمعلا بناوجلا-2-2
عيمج ةجلاعم متو ،بئارضلا زكرم فنصل يجذومن عقوم قالطنا يف عورشلاب قلعتي رمألا نأ امب بئارضلا زكرم ريسو قالطنال ةيرورضلا
:يلي امك بئارضلل ةماعلا ةيريدملا فرط نم اهيلع قداصملا بئارضلاو فئاظولا

؛NCTةبساحملا ططخم-

؛ليدعتلا ةلحرم يف ةيدلب لكل ينهملا طاشنلا ىلع مسرلا عيزوت-

؛)...دقن ،باسح ،عفد ،كص(تايفيكلا فلتخمب ليصحتلا-

؛SAPفدهلا ةقيبطتل ةبسنلاب ننقم بئارضلل ةماعلا ةيريدملل يميظنت جذومن-

1؛تاءارجإلاو تايطعملا ليحرت-

؛بئارضلل ةماعلا ةيريدملا ةيجيتارتسإلاقبط )ةبقارملا ةحول عضو(KPIيفيظولا ءادألل ةيسيئرلا تارشؤملا ديدحت-

؛نيوانعلا ةيعجرم-

G50ديدج حيرصت ةقيبطتلل عضوو ةبسن لك بسح ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلل ةقيبطتلا يف رابتعالا نيعب ذخألا-

؛)ةيمسرلا ةباقرلا ،ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلا ضرق ،ةيفصتلا ءاعو(

؛ةيئابجلا تازايتمالاو تامارغلا ءاشنإلا روط يف يقبي-

.G50ديدجلا حيرصتلا يف ءارجألل يلامجإلا لخدلا ىلع ةبيرضلل رابتعالا نيعب ذخألا-

:ميظنتلاو يلآلا مالعإلا ةيريدم-3

2:يتأي امب ةفلكم يه

تايجولونكت لاجم يف ةيساسألا عجارملا يف مكحتلا اذكو لاصتالا تاودأو ةكرتشملا دودحلاو تامولعملا ماظن ةيجيتارتسإ ميمصت-
:ةيعرف  تايريدم)03(ثالث  نم  نوكتت و.لاصتالاو مالعإلا

:يتأي امب فلكت و ، جهانملاو ميظنتلل  ةيعرفلا ةيريدملا-3-1
صوصنلا دادعإ  اذكو  ةيئابجلا  حلاصملا  صاصتخاو  تايحالص ميظنتو  ةنرصعب  ةقلعتملا  تاساردلاب  مايقلا•

*SGF: Systém de Gestion des Fichiers .
**SAP: System of Application and Product.
*** KPI: Key Performance Indicators.
2 www.mfdgi.gov.dz 09/08/2020,14:29.

http://www.mfdgi.gov.dz/
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؛ ا  ةلصتملا  ةيميظنتلا
.كالهتسالا تايئاصحإ  لالغتساو  تاعوبطملا ةمئاق نييحت•

:رييست ىلع لمعت
.ةيئابجلا  حلاصملا  ميظنتو  ةنرصع  بتكم -أ 

.تاعوبطملا  ةمئاق  بتكم-ب
.مييقتلاو  تاساردلا  بتكم -ج

:يتأي امب فلكت و، يلآلا مالعإلا ةمظنأ ريوطتل ةيعرفلا ةيريدملا-3-2
؛بئارضلل  ةماعلا ةيريدملل  يلآلا  مالعإلل  يهيجوتلا  ططخملا يف  ةلجسملا عيراشملل  ةيلمعلا  تاططخملا  عضوو روصت•
؛يلآلا مالعإلل يهيجوتلا ططخملايف  ةددحملا ةيجيتارتسإلا  تارايخلا عم  قباطتلاب يلآلا  مالعإلا تايجمرب لولح رايتخاب  مايقلا•
.تامولعملل  ةينمألاو ةينقتلا  قئاثولا ةجمرب و روصت  لاجم  يف  سيياقملا  قيبطت•

:ريست ىلع لمعت
.طيطختلا و تاساردلا  بتكم-أ 

.تاقيبطتلا ريوطت  بتكم-ب
.يلآلا مالعإلا قئاثوو ةيجهنملا  بتكم -ج

:يتأي امب فلكت و ، يلآلا مالعإلا ةمظنأ قيبطتل ةيعرفلا  ةيريدملا-3-3
؛لالغتسالا  يف  تاقيبطتلل  ةرمتسم ةمدخ  نمضي  يذلا  زاهجلا  عضوو  ميمصت•
؛لاصتالاو  ةجلاعملل  يدعاقلا  لكيهلا  ةنايص•
.ةزكرمملا ريغ حلاصملل  ينقتلا  معدلا  نامض•

.رييست ىلع لمعت
.ةيجولونكتلا تازيهجتلا ىلع ةظفاحملا  بتكم -أ 

.يلآلا مالعإلا تاقيبطت  بتكم -ب
.ةنايصلاو ةينقتلا  ةدعاسملا  بتكم -ج

يبيرضلا تامولعملا ماظن:يناثلا بلطملا

و تانايبلا ةجلاعم و ءاطخألا فاشتكا يف ةلاعفلا هتمهاسمل ارظن ،ةيبيرضلا ةرادإلا يف ايساسأ رصنع يبيرضلا يتامولعملا ماظن ربتعي
.هرصانع مهأ و يبيرضلا تامولعملا ماظن فيرعت بلطملا اذه يف لوانتنس اذل ،ةيبيرضلا تامولعملا

يبيرضلا تامولعملا ماظن فيرعت:الوأ
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لصحتملا تانايبلاو تامولعملا ىلع ةيداصتقالا دراوملا صيصخت لاجم يف ةيباقرلاو ةيميظنتلاو ةيطيطختلا اهماهمب مايقلل ةرادإ يأ دمتعت
يهو تانايبلا ليوحتل ةيداملاو ةيرشبلا دراوملا قيسنت هلالخ نم متي راطاوه:تامولعملا ماظنف يلاتلابو ،تامولعملا ماظن نم اهيلع
1.ةرطسم فادهأ قيحتل تامولعملا يهو تاجرخم ىلإ تالخدملا

تامولعم ىلإ اهليوحتو ةيبيرضلا تانايبلا ةجلاعم يف ةيبيرضلا ةرادإلا ا موقت يتلا تايلمعلا نم ةعومجم وه يبيرضلا تامولعملا ماظن-
،اهبجومب يبيرضلا بساحتلا ءارجإ ضارغأل تانايبلا نزخو فينصتو عمجب ةقلعتملا تاءارجإلا نم ةعومجم زاجنإ دعب ةيبيرض
.فلكملل يبرضلا فقوملاب نايب ةغايص ىلإ لصوتلل

ةيلاملاو ةيداملا دراوملا جزمو قيسنت لالخ نم متي يذلا راطالا وه هنأ ىلع يبيرضلاتامولعملا ماظن فيرعت نكمي قبس امم اقالطناو
ةيئابجلا تامولعملا يهو ،تاجرخم ىلإيبيرضلا تامولعملا ماظن تالخدم ربتعت يتلاو ،ةيئابجلا تايطعملاو تانايبلا ليوحتل ةيرشبلاو
2.ةيئابجلا ةرادإلا نم ةرطسملا فادهألا قيقحتل

:يبيرضلا تامولعملا ماظن رصانع:ايناث

ةدحو لك تانوكمل زجوم حيضوت يلي اميفو ،)ةيسكعلا ةيذغتلا(تامولعملاب ةدترملا ةيذغتلا ةدحوو)تاجرخملا(ةجراخلا تامولعملا
.ىرخألا تادحولا عم لعافتت فيكو

ةيقرو فوشك ةروص يف تناكأ ءاوس تامولعملا ماظن ىلإ ةلخادلا تانايبلا لابقتساب ةدحولا هذه موقت :)تانايبلا(تالخدملا-1
ناك اذإ امأ ،ةيقرو فوشك لكش يف نوكتف ايودي ماظنلا ناك اذإف ،هتاذ تامولعملا ماظن ةعيبط بسح ةفلتخم طئارش وأ تاقاطب وأ
اديهمت تانايبلا هذه بيوبتب صتخملا فظوملا موقيو ،كلذ وحن وأ طئارش وأ تاقاطب لكش ىلع نوكتف اينورتكلا وأ ايلآ ماظنلا
ةحلصم ىوتسم ىلع تامولعملا مظن يف ةلخادلا تانايبلا ةدحو ىلإ درت يتلا تانايبلا مهأ نم ا ةصاخلا نيزختلا ةدحو يف اهنيزختل
:يلي ام بئارضلا

فلملا مقر ،ةيبيرضلا ةقاطبلا مقر ،هتنهم ،هطاشنو هناونعو لومملا مسا ،فلملا مقر ،ةحلصملا مسا:لثم ةيئاصحإ ةيساسأ تانايب-
يئاصحالا عباطلا تاذ تانايبلا نم كلذ ريغ ىلإ تاءافعإلا دودح ،يبيرضلا

هذه لثم يقلتب ةصتخملا تاهجلا ىلإ همدقي يذلا ةيلاملا ةمذلا رارقإ عقاو نم لومملا ةورث نع تانايب نمضتتو:ةيلاملا ةمذلا تانايب-
،ةورثلا هذه ىلع أرطت دق تاريغت يأ تانايبلا هذه ىلإ فاضي امك ،بئارضلا ةحلصم ىلإ ةروص هنم لسري نأ بجي يذلاو تارارقإلا
ةبيرضلا ءاعو ريدقت يف ةيرورض تانايبلا هذه ربتعتو

ةفلتخملا هتطشنأب ةقلعتملا هفيلاكتو هتاداريإ لمشتو:لومملل يبيرضلا رارقإلا نع تانايب-

لخاد نم ءاوس صحفلا ةلحرم لالخ اهيلع لوصحلاب صحافلا ماق يتلا تانايبلا ةفاك لمشتو:يبيرضلا صحفلا جئاتن نع تانايب-
ىرخأ تاهج نم بئارضلا ةحلصم ىلإ دري ام وأ اهجراخ نم وأ هتأشنم

.ىرخأتاهج ةدراو ىرخأ تانايب يأ اهيلإ فاضيو يبيرضلا ءاعولا نع تانايب-

زكرملا ، رئازجلا يف ةيداصتقالا تامولعملا ماظن لوح ينطولا ىقتلملا لامعأ ، رئازجلا يف ينابجلا تامولعملا ماظن،ميلحلا دبع يليضوف ،قيزر لامك1
.05ص ،2005ليرفأ ، رئازجلا ، يلمعلاو يلآلا مالعإلل ينطولا
ةداهش لينل ةمدقم ةركذم ،راردأ ةيالول بئارضلا ةيريدم ةلاح ةسارد ،ةيئابجلا ةباقرلا ليعفت يف تامولعملا مظن رود،ناميلس شيعنب ،ماشه رباجوب2
.15ص ،2017-2016،رئازجلا ،راردأ ،ةيارد دمحأ ةعماج ،رييستلا مولع و ةيراجتلا و ةيداصتقإلا مولعلا ةيلك ،ةسسؤملا ةيلام صصخت ،رتساملا



يبيرضلاليصحتلاوةيئابجلاةباقرلا............................................يناــثلالــصفلا

50

لومملا هددس ام ةكرح نع تامولعملا زكرم ىلإ تانايب يأ لاسرإب ليصحتلاو زجحلا ةبعش موقت ثيح:ليصحتلا ةعباتم نع تانايب-
هيلع قحتسملا رادقمو

هرييغت وأ رخآ ناكم ىلإ هلقن وأ طاشنلا نع فقوتلا نع تانايب-

يبساحملا ماظنلا نع صحافلا نم ةدراو ىرخأ تانايب يأ-

.ةدترملا تامولعملا- 

:يلي ام ةدحولا هذه يف متيو:تانايبلا نيزختو تايلمعلا ةدحو-2

ةيعرف عقاوم ةدع ىلإ ايلخاد مسقي لومم لكل عقوم وأ فلم صيصخت-

اهيلإ ةراشإلا قباسلا تانايبلا نم عون لكل يعرف عقوم لك صصخي-

ةلاح يف لاثملا ليبس ىلعف ،ةبولطملا تامولعملا ةيبط بسح ةنيعم سسأل اقفو عقاوملا يف اهنيزخت لبق تانايبلا فينصتو بيوبت متي- 
متي نأ نكميو ةحلصملا هيلع ريست يذلا ماظنلا بسح ايعون وأ ايفارغج امإ ةدحولا هذه لخاد مهميسقت نكمي نيلومملا ددع ةماخض
.هريغ وأ صحافلا اهبلطي دق يتلا تامولعملا ءوض يف ةطيسبلا ةيباسحلا تايلمعلا ضعب اهجراخ وأ ةدحولا هذه يف

تامولعملا جارخإل كلذو ةططخم جمارب بسح عقاوملا يف ةنزخملا تانايبلا ىلع ةيليلحتلاو ةيبساحلا تايلمعلا نم ةعومجم ذيفنت-
هحرش قباسلا وحنلا ىلع كلذو ةمزاللا

وأ صحافلا ىلإ ةقباسلا ةدحولا يف ةنزخملا تامولعملاو تانايبلا عقاو نم تامولعم يأ لقنب ةدحولا هذه صتخت:تاجرخملا-3
:نيتعومجم ىلإ تامولعملا هذه مسقتو ،هريغ

.ةدحوم جذامن اهل ميمصت نكميو ةيطمن ةيرود تامولعم-

ةيرودلا اميس الو بسانملا تقولا يف اهيمدختسم ىلإ تامولعملا كلت ليصوت ةيفيكل ماظن عضو بجيو ةصاخ ةيرود ريغ تامولعم-
.بسانملا تقولا يف اهزهجيل هنم بلطت ىتم امدقم فرعي نأ تامولعملا ماظن لغاشل نكمي ثيح اهنم

نمو نيعم لمع ءادأ وأ نيعم رارق ذاختا ةجيتن لثمتو تالخدملا ةدحو ىلإ ةدترم تامولعم ليصوتب صتختو:ةيسكعلا ةيذغتلا-4
ةبعش كلذب غلبيو لومملا فلم يف ظفحتل لسرت نأ بجي يتلاو يبيرضلا ءاعولا ريدقتو صحفلا ةجيتن ةدترملا تامولعملا كلت مهأ
بصني فالتخالا نكلو ةماعلا تارادإلا ىوتسم ىلع تامولعم ماظن ميمصت لاونملا سفن ىلع نكمي هنأ ظحاليو.ليصحتلاو زجحلا
.ةجراخلا تامولعملا ةعيبطو ةلخادلا تانايبلا عون ىلع

SAPةيئابجلا ةيتامولعملا ةموظنملا:ثلاثلا بلطملا 

ةمظنأ و تايجمرب نم تاقيبطت ءانتقاب موقت اهلعجام اذه و ،ةيجيتارتسإلا اهفادهأ قيقحت لجأ نم بئارضلل ةماعلا ةرادالا ىعست
)SAP(جئاتنلا ىلع تاقيبطتلا ماظن اهنيب نم دجن يتلا و ،ةيلاحلا اابلطتم عم فيكتت ةثيدح

:SAPةيئابجلا ةيتامولعملا ةموظنملا فيرعت-1

)سامتسيس اردنإ(ينابسإ لماعتم فيظوت ،ريخألا يف ،بئارضلل ةماعلا ةيريدملا ا تماق يتلا ةينقتلا و ةيرادإلا يعاسملا نع مجن
Indra-sistemas يمقر يئابج يتامولعم ماظن  عضوو ءانتقا دصق.
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ةدع نم لكشتي   ،)ERP1-SAP(عون نم يتامولعم لح ىلع زكتري لماعتملا اذه فرط نم حرتقملا يتامولعملا ماظنلا نإف
:ةيتآلا رصانعلا ةجمرب  عم ،ةيئابج ةرادإل ةيفرحلا ماهملا تابلطتمل تالاحلا بلاغ يف بيجتست ةجمدم تادحو

؛يتامولعملا لحلا ديدحتو طبض

.بئارضلل ةماعلا ةيريدملل ةيفرحلا ماهملا تاجايتحاب ةصاخلا ةيتامولعملا تاروطتلاب لفكتلا

:SAPةيئابجلا ةيتامولعملا ةموظنملاميظنت-2

2:تاشرو سمخ يف ،ايلاح sapتامولعملا ماظن ميظنت مت

اهيلع صوصنملا ةيلكلا ةيفرحلا تاراسملاب اهماهم طبترت لمع تاعومجم)7(ةعبس نم لكشتت و :يفيظولا جامدنالا ةـشرو-2-1
:طورشلا رتفد يف

؛ةبيرضلاب فلكملا لابقتسإ:01ةعوما
؛ةبيرضلاب فلكملل يئابجلا فلملا ريست:02ةعوما
؛ةيفصتلا و ءاعولا:03ةعوما
؛ةبيرضلا ضبقو ليصحتلا:04ةعوما
؛ ةيئابجلا ةباقرلا:05ةعوما
؛تاعزانملا:06ةعوما
؛فارشإلا:07ةعوما

؛تايطعملا عاجرـتساو ليحرت ةـشرو-2-2
؛تاهجاولا ةشرو-2-3
؛ةينقتلا ةسدنهلا و ةسدنهلا ةشرو-2-4
؛عيزوت/تادارإلا ةشرو-2-5
؛نيوكتلا ةشرو-2-6
؛يقئاثولا رييستلاو رطاخملا ةيعون ،طيطختلا ةيلخ-2-7

: SAPةيئابجلا ةيتامولعملا ةموظنملا عورشم  فادهأ-3
يتلا كالمألا و ةطشنألا صخي اميف ةبيرضلاب نيفلكملا ةئف يف لضفأ مكحت ىلإ بئارضلل ةماعلا ةيريدملا حلاصمل يميظنتلا ططخملا يمري
.ءالؤه اهيلع رفوتي

،دعب نع موسرلاو بئارضلا عاونأ فلتخم  ليصحت و ا نيفلكملا  ىلع  ةبيرضلا ضرفب ةطبترملا تايطعملا لكل ةيتامولعم ةجلاعم -
.ينورتكلإلا عفدلا قيرط نع متت و ةروطتم يبيرضلا ليصحتلا ةيلمع نم لعجي يذلا رمألا

*ERP: Entreprise Resource Planning.
2 www.mfdgi.gov.dz 13/07/2020, 15:03.

http://www.mfdgi.gov.dz/
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لوادجلا  ميدقتو ةيعازنلا اياضقلا ةجلاعم يف داهتجالاو ةيئابجلا ةباقرلاب ةقلعتملا و اهنيب اميف ةطبترملا تايلمعلاب لفكتلاSAPفدهي-
.ةيلآ و ةلجاع ةفصب ةعاجنلا و رييستلا تارشؤم دادعإ لجأ نم اذه و  ةزجوملا ةيئاصحإلا

.ةعجان ةيتامولعم ةموظنم قيبطت ةصاخ و لاصتالاو مالعإلل ةديدجلا تايجولونكتلا جاردإ-

: SAPةيئابجلا ةيتامولعملا ةموظنملا نم ةرظتنملا جئاتنلا-4

:يلي امك اهصيخلت نكمي و 

ةصاخلا تايطعملا ةساردب ةقلعتملا تاءارجإلا لكل ةلماكلا ةيلأتلا لالخ نم ،ناوعألا فرط نم ةذفنملا ماهملا مجح نم فيفختلا-
.تاعزانملاو ةباقرلاو ليصحتلاو بئارضلا  ضرفب

فلملا رييست اذكو  ليصحتلاو ءاعولا سيسأت و ةبيرضلاب فلكملا  لابقتسا نم ءادتبا ةيئابجلا تايلمعلا لك نع ةيداملا ةفصلا عزن-
؛تايلمعلا هذه ةيلأت لالخ نم اذه و ،يئابجلا

؛ةبقارملا تاليهأتلا لالخ نم ةيتامولعملا ةموظنملا ىلإ ناوعألا لك جولو-
؛ةددعتملا تاهجاولا ريوطت لالخ نم ةيتاسسؤملا ىرخألا حلاصملا عمو حلاصملا نيب ام تانايبلاب ةقلعتملا تامولعملل عيرسلا لدابتلا-
بسح ليصحتلا----ىوتسم ةعباتمو هجوألا عيمج نم حلاصملا ةعاجن مييقتب  حمسي لوقعم تقو يف  ةينايبلا لوادجلا  ميدقت-
؛يطاشن عاطق لكل اعبت و بئارضلا عون

؛رارقلا ذاختاو ليلحتلا و ةيفارشتسإ تاسارد زاجنإ لجأ نم ةيقادصم تاذ ةزجوم تايطعم ميدقت-
دنع تايقاطبلا ىلإ ةبساحملايف  نيققحملل يلآلا جولولاب حمست ةبيرضلاب نيفلكملا  تائف  فلتخمل ةبسنلاب تايطعملا ةدعاق ةزكرم-
؛مهيلإ ةدنسملا ماهملاب مهمايق
؛ةمجسنملا ريياعملا ةدعاق ىلع ءانب ةيعوضومب ةددحملا و ةسسؤملا ريياعملا ساسأ ىلع قيقدتلا تايلمع ةجمرب-
؛ةيئابجلا دراوملا يف لضفألا مكحتلا-
؛ينوناقلا ريغ و يزاوملا داصتقالا ةبراحم-
؛اهعون ناك امهم شغلا رهاظم لك ةحفاكم-
؛ةبيرضلاب نيفلكملل ةيعازنلا ىواكشلا ةجلاعم يف صيلقتلا-
؛تاعوبطملا بلط نع ةجتانلا ةفلكلا يف ضيفختلا-
؛ةبقارملا جولولا تاداهش لالخ نم يئابجلا ماسح ىلإ ةبيرضلاب نيفلكملا جولو ةيلمع ليهست-
؛دعب نع حيرصتلا تاءارجإ جاردإ-
.دعب نع عفدلا تاءارجإ جاردإ-
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:لصفلا ةصالخ

ققحتلاو ةيمومعلا لاومألا ىلع ةظفاحملا ىلإ اهلالخ نم ىعست يتلاو ،ةيئابجلا ةرادإلل ةحونمملا ةينوناقلا ةليسولا ةيئابجلا ةباقرلا ربتعت
نم هيلع لوصحلا مت امو ةقيقحلا ليخادملا عم اهتقباطم و ةبيرضلاب نيفلكملا فرط نم ام حرصملا تامولعملا ةحص و ةيعرش ىدم نم
ءاشنإ مت دقف ةيئابجلا ةباقرلا ةيمهأل ارظن اهحيحصتب مايقلاو تافارحنالاو ءاطخألا فاشتكا ىلع لمعلاو ،ىرخأ رداصم نم تامولعم
تايوتسملا عيمج ىلع اهل نسحلا رييستلا ةبقارم و اهنيناوق ذيفنت ىلع رهستو ااءارجإو ةيئابجلا ةباقرلا ةيلمعب صتخت ةيرادإ لكايه
نسب ماق ىرخأ ةهج نمو لامعألا مقر ةيمهأو طاشنلا عون فالتخاب فلتخت الاكشأ عرشملا اهل ددح امك ،ةيئالولاو ةيوهجلا،ةينطولا
ةبيرضلاب نيفلكملاو ةيئابجلا ةرادإلا نم لكل ةحونمملا قوقحلا لالخ نم ةيئابجلا ةباقرلا ةيلمع ريس مظنت تاءارجإلاو نيناوقلا نم ةعومجم
.ةيئابجلا ةباقرلا تاءارجإ نالطب ىلإ امب مازتلالا مدع يدؤي يتلاو

،ةينوناق ةفصب نيفلكملا نم ااقحتسم عاطتقإب ةيبيرضلا ةرادإلا موقت اهلالخ نم يتلا ةادألا وهف يبيرضلا ليصحتلا صخي اميف امأ     
)يفازجلا ماظنلا وأ يقيقحلا ماظنلا(نيعم يئابج ماظنل هغاضخإ اهدعب و ةبيرضلاب فلكملل فلملا نيوكت اهنم لحارم ةدعب رمت يتلا و
عاطتقالاك ةحاتملا لئاسولا فلتخمب بئارضلا ليصحت لجأ نم عفدلاب راعشإ ريضحت ريخألا يف و  هسرامي يذلا طاشنلا ةعيبط بسح
.يرابجإلا ليصحتلا تاءارجا ةيبيرضلا ةرادالا ذختت ةبيرضلاب فلكملا رخأت ةلاح يفو ،خلإ...ردصملا نم

عاستا ىلإ ىدأهرودبيذلا رحلا قوسلا داصتقإل ةلودلا هجوت دعب ةصاخو يلحملا داصتقالا اهدهش تاروطتنم هظحالن امل ةجيتنو
ىلع ءاضقلل اايجمرب وازهجأ ةنرصعب مايقلاو ةلصاحلا تاروطتلا عم يشامتلاةيبيرضلا ةرادإلا ىلعبجو،ةبيرضلل ةعضاخلا ةداملا
ىلع دامتعالا لالخ نم كلذو ،اهتجلاعم ةعرسو ةبيرضلاب نيفلكملاب ةصاخلالئاه لكشب ةدجاوتملاتامولعملاو تانايبلاةلكشم
ةيئابجلا ةباقرلا يتيلمع يف هيلع دمتعي يذلاو ،ا ةصاخلا ةيتامولعملا ةموظنملايف ريوطتلا فد لاصتإلاو تامولعملا ايجولونكت
.يبيرضلا ليصحتلاو



ةساردــلل يقــــيبطتلا راــــــطإلا:ثلاثلا لصفلا

.ةساردلا لحم ةئيهلاب فيرعتلا:لوألا ثحبملا

.جيريرعوب جرب ةيالول بئارضلا زكرم ميدقت:لوألا بلطملا
.بئارضلا زكرمل نيينعملا بئارضلاو صاخشألا تايحالص لاجم:يــناثلا بلطملا

.بئارضلا زكرم يف ةيعرفلا تايريدملا فلتخم:ثلاثلا بلطملا

كتیابج يتامولعملا ماظن:يناثلا ثحبملا

.كتيابج يتامولعملا ماظن ةيهام:لوألا بلطملا

.»JIBAYATIC«ةينورتكلإلا تاءارجإلل يمسرلا قالطإلا:يناثلا بلطملا

.ميدقلا ماظنلا نيب قرفلا و هتازايتمإ ،"كتيابج"ةيتامولعملا ماظن:ثلاثلا بلطملا

تانايبلاو تايئاصحإلا ليلحت:ثلاثلا ثحبملا

.ةيناديملا ةساردلل ةيجهنملا تاءارجالا:لوألا بلطملا

.اهتشقانم،ليلحتلا ،ةيناديملا ةساردلا جئاتن ضرع:يناثلا بلطملا

.ةساردلا تايضرف رابتخا جئاتن ليلحتو ضرع:ثلاثلا بلطملا

لصفلا ةصالخ



-:ــــبةلاحةسارد

جررعوبجربةيالولبئارضلازكرم
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:ديهمت
ةباثمبربتعتيتلا ةيناديملا ةساردلاب ثحبلا معدن نأ انيأترا ،ةساردلا تاريغتمب ةقلعتملا ةيرظنلا ميهافملا ىلإ يرظنلا بناجلايف قرطتلا دعب
اهلالخ نم مت ثيح ،ةيملع دعاوقو سسأ ىلع دنتست ةيئاصحإ ةسارد يهو ،رخآ ادعب هءاطعإو ،عقاولا ىلع يرظنلا بناجلل طاقسإ
متيتلا تايضرفلا ةحص يفن وأ ديكأتل ،يملعلا ثحبلا ناديم يف اثيدحةمدختسملاتاودألا مهأ نيب نم ةادأك نايبتسالا مادختسا
ءاسؤرو بئارضلا زكرم نيفظومنم ةساردلا ةنيع ديدحتمت ثيح ،اهيلإ لصوتلا متي يتلا جئاتنلل ةيملعلا ةميقلا نع الضف ،اهلوانت
ةباقرلا يف هتمهاسمو كتيابج ماظنىلع نيعلطملاصاخشألايف ةساردلا ةنيع رصح ةيغب كلذو ،بئارضلا زكرم ءاردمو حلاصملا
يتلاو ،تالؤاست نم نايبتسالا اذه هنمضت ام ىلع ةباجإلا اهاوس نودو اهللوخملا يه ةئفلا هذه نوكت يلاتلابو ،يبيرضلا ليصحتلاو
:ةيلاتلا طاقنلا لالخ نم كلذو ءزجلا اذه يف هيلإ قرطنس ام اذهو،ثحبلا تايضرف يفن وأ تابثإ متيس اهساسأ ىلع

.ةساردلا لحم ةئيهلاب فيرعتلا:لوألا ثحبملا

.كتیابج يتامولعملا ماظن:يناثلا ثحبملا

.تانايبلاو تايئاصحإلا ليلحت:ثلاثلا ثحبملا
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ةساردلا لحم ةئيهلاب فيرعتلا :لوألاثحبملا
يلي اميفو ،ةيالو لك يف بئارض زكرم ءاشنا مت ةبيرضلاب نيفلكملا نيبو اهنيب ةفاسملا بيرقتل ةيئابجلا ةرادالا يعس راطإيف   
.ةيقيبطتلا ةساردلا هيف تمت يتلا جيريرعوب جرب ةيالول بئارضلا زكرم نع ةذبن ضرعتسنس

جيريرعوب جرب ةيالول بئارضلا زكرم ميدقت:لوألا بلطملا
يئالولا ريدملا لحمل زكرملا اذه لولح لالخ نم بئارضلاةرادإل ةميدقلا ةلكيهلا ةنرصع دصقتأشنأ ةثيدح ةركف بئارضلا زكرم دعي
.ايجيردت بئارضلل

(CDI)بئارضلا زكرم فيرعت:الوأ
زييمتلا نيسحت اذكو ،ةيجراخلا حلاصملل لضفأ ميظنت وه هنم فدهلا و ،ةيئابجلا ةرادإلا ةنرصع راسم نمض زكارملا هذه دعت

ةصاخ زكرملا سيئر ةياعر تحت لفكتي و ،مهل ديحولا يئابجلا ثدحتملا و لثمملا لكشي زكرملاف،ةطسوتملا ةيمهألا يوذ نيفلكملا ةبقارم و
)ميقرتلا لامعأب limmatriculation)، لفكتت و ليصحتلا و ةبقارملا ،لئاصحلا باسح و عفدلا و تاحيرصتلا تامازتلا ةعباتم
تايربك ةيريدم نوعبتي ال يذلا يقيقحلا ماظنلل نيعضاخلا)ةيعيبط صاخشأ و تاكرش(ةطسوتملا و ةريغصلا تاسسؤملاب زكارملا هذه
يف بئارضلا زكرم مظني ثيح ،ةرحلا نهملا باحصأ كلذك و"DGE" )ىربكلا تاسسؤملا تايريدمل ةعباتلا كلت ادعام(تاسسؤملا
(نيتحلصم و ةضابق و)تاعزانملل ةيسيئرلا ةحلصملا و ةبقارملل ةيسيئرلا ةحلصملا ،رييستلل ةيسيئرلا ةحلصملا(ةيسيئر حلاصم ثالث
.)يلآلا مالعإلا ةحلصم ،مالعإلا و لابقتسإلا ةحلصم

جيريرعوب جرب ةيالول بئارضلا زكرم سيسأت:ايناث
لمعلل ةيرورضلا لئاسولا ةفاكب زهجم يرصعو ثيدح يرادإ لكيه نع ةرابع وهو جيريرعوب جرب ةيالو طسو زكرملا عقي

ةرابع وهو ، ثلاثلا فنصلا نم ربتعي امك ،2012ربمسيد 2ايمسر هحاتتفا مت ،هل نيعضاخلا نيفلكملل نسحألا لفكتلا و يرادإلا
.تاعزانملاو ةبقارملا ،ليصحتلا ،رييستلا ماهم لك زكرملا سيئر فارشإ تحت عمجي دحوم زكرم نع

قوفي يونسلا مهلامعأ مقر نيذلاو يقيقحلا ماظنلا بسح ةبيرضلل نيعضاخلا نيفلكملا تافلم رييستب بئارضلا زكرم صتخيو
)30.000.000(يرئازج رانيد نويلم نوثالث يواسي وأ

بئارضلا زكرمل يميظنتلا لكيهلا:اثلاث

:اهل ةنوكملا حلاصملا-1

.نيتحلصمو ةضابق و ةيسيئر حلاصم ثالث نم يميظنتلا هلكيه نوكتي

ةيئابجلا تازايتمإلا ةعباتم و ءاعولا لاجم يف بئارضلا زكرمل ةعباتلا ةبيرضلاب نيفلكملا تافلمب لفكتلا :رييستللةيسيئرلا ةحلصملا-أ
ريدم نع ضوفم هتفصب بئارضلا ريدم ىلا اهميدقت و تاداريإلا تادنس و لوادجلا ىلع ةقداصملا ىلإ ةفاضإ تاجاجتحإلا ةساردو
عيمجت و ةيرود ريراقت دادعإو تادنتسملا ساسأ ىلع ةبقارملل ةبيرضلاب نيفلكملا ليجست حارتقا بناج ىلإ بئارضلل يئالولا بئارضلا
يه حلاصم سمخ مضت و.اهماجسنا ىلع صرحلا عم ىرخألا حلاصملا عم لاغشألا ميظنت و لمعلا تاططخم دادعإ و تايئاصحإلا
ةيابجب ةفلكملا ةحلصملا ،ةيمومعلا لاغشألا و ءانبلا عاطق ةيابجب ةفلكملا ةحلصملا ، يعانصلا عاطقلا ةيابجب ةفلكملا ةحلصملا:يتألاك
.ةرحلا نهملا ةيابجب ةفلكملا ةحلصملا ،تامدخلا عاطق ةيابجب ةفلكملا ةحلصملا ، يراجتلا عاطقلا
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رييستلل ةيسيئرلا ةحلصملا عورف:)1-3(لكشلا

جيريرعوب جرب ةيالول بئارضلا زكرم:ردصملا                                            

حارتقا يف اهلالغتسا لجأل اهنيزخت و اهتجلاعم و ةيئابجلا ةمولعملا نع يرحتلا يه :ثحبلا و ةبقارملل ةيسيئرلا ةحلصملا -ب
هذه يوتحت و ةيرود ةيميقت لصاوح و ةيئاصحإ لوادج دادعإ عم ،تادنتسملا قيرط نع وأ ناكملا نيع يف اهزاجنإ و ةبقارملا تايلمع
.ةبقارملا ةحلصم و تالخدتلا ةحلصم ،ةيبيرضلا ةداملا نع ثحبلا ةحلصم تانراقملا و تاقاطبلا ةحلصم:حلاصم عبرأ ىلع ةحلصملا

ثحبلا و ةبقارملل ةيسيئرلا ةحلصملا عورف:)2-3(لكشلا

جيريرعوب جرب ةيالول بئارضلا زكرم:ردصملا                                         

ىلإ ةفاضإ تامارغ وأ ةيفسعت بئارض ضرف ةجيتن ةيئافعإلا ةيعازنلا نوعطلا لك ةساردب موقتو :تاعزانمللةيسيئرلا ةحلصملا-ج
و غيلبتلا ةحلصم نعطلا ناجل و تاعزانملا ةحلصم يواكشلا ةحلصم:يه حلاصم ثالث نم نوكتتو ةفاضملا ةميقلا عاجرتسا تابلط
.عفدلاب رمألا

رييستلل ةيسيئرلا ةحلصملا

ةيابج ةحلصم
يراجتلا عاطقلا

ةيابج ةحلصم

نهملا عاطق
ةرحلا

ةيابج ةحلصم

عاطقلا
يعانصلا

ةيابج ةحلصم
تامدخلا عاطق

ةيابج ةحلصم

و ءانبلا عاطق
لاغشألا

ثحبلاو ةبقارملل ةيسيئرلا ةحلصملا

ةحلصم

و تاقاطبلا
تانراقملا

ةحلصم
تالخادتلا

ثحبلا ةحلصم

ةداملا نع
ةيبيرضلا

ةحلصم
ةبقارملا
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اهررق تابوقع وأ  تامارغ وأ تادايز وأ بئارض ضرف نع جتان و  بئارضلا زكرمل هجوي  يئافعإ وأ يعازن نعطلك ةساردب موقت
ةيئاضقلا تائيهلا ىلإ ةمدقملا  ةيعازنلا اياضقلا  ةعباتمو ،ةفاضملا  ةميقلا ىلع مسرلا تاعاطتقا  عاجرتسا تابلط  اذك و ،زكرملا
:يه حلاصم ثلالث رييست ىلع لمعتو

تابوقعلاو تادايزلا وأ بئارض ضرف ضيفخت وأ ءاغلإ ىلإ فد يتلا  ةقبسملا نوعطلا ةسارد:ـب فلكتو ،تاجاجتحالا ةحلصم-
،ردصملا  ةعطتقم وأ ةيئاقلت تاعوفدم وأ  ةبتتكم  تاحيرصت رثا ةعوفدملا قوقحلا و موسرلاو بئارضلا عاجرتسا وأ/و  اهيلع جتحملا
جاجتحالا ىلإ فد  يتلا  ةقبسملا نوعطلا  ةساردو ،ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلا تاعاطتقالا عاجرإب قلعتت تابلط ةساردبموقت امك
.ليصحتلا تاعزانم ةجلاعمىلع لمعت امك،ةزوجحملا ءايشألاب ةبلاطملا وأ ا  ةقلعتملا تاءارجإلا وأ  ةعباتملا لامعأ ىلع
مسرلاو  ةرشابملا  بئارضلانعط ناجل صاصتخال ةعباتلا نوعطلا ةسارد:ـب فلكتو ،ةيئاضقلا تاعزانملاو نعطلا ناجل ةحلصم-
نوعطلل ،بئارضلل  ةيئالولا  ةيريدملا يف  ةينعملا  ةحلصملا عم لاصتالاب ،ةعباتملا،يئافعإلا نعطلا ناجل صاصتخالو ةفاضملا ةميقلا ىلع
.ةيئاضقلا  تائيهلل ةمدقملا ىواكشلا و

:ـب فلكتو ،عفدلاب رمألاو غيلبتلا  ةحلصم-
؛ةينعملا حلاصملا ىلإ و  ةبيرضلاب  نيفلكملا ىلإ نوعطلا فلتخم ناونعب ةذختملا تارارقلا  غيلبت-
؛ا  ةقلعتملا تاداهشلا دادعإ عم ةررقملا تاضيفختلا و تاءاغلإلا فرصب رمألا-
.ةينعملا  حلاصملل  اهغيلبت و تاعزانملا  ةجلاعمب ةقلعتملا ةيرودلا ةيئاصحإلا  تاجتنملا دادعإ-

تاعزانملل ةيسيئرلا ةحلصملا عورف:)3-3(لكشلا

جيريرعوب جرب ةيالول بئارضلا زكرم:ردصملا                                                   

ةيدرفلا وأ  ةماعلا لوادجلا وأ متت يتلا ةيئاقلتلا  تاديدستلا ناونعب  ةبيرضلاب نوفلكملا ا موقي يتلا تاديدستلاب لفكتت:ةضابقلا-د 
لوعفملا نييراسلا ميظنتلاو عيرشتلا يف اهيلع صوصنملا ريبادتلا ذيفنت ،ليصحتلا لاجم يف مهتيعضو ةعباتم اذكو مهقح يف ردصت يتلا
سلجم ىلإ  ةدعملا  رييستلا  تاباسح ميدقتو ةماعلا ةبساحملا دعاوقل  ةقباطملا ةبساحم كسم اذكو ،ةبيرضلل يربجلا ليصحتلاب  ةقلعتملاو
:يه حلاصم ثالث ريست ىلع لمعتامك ،ةبساحملا

.تاعباتملا  ةحلصمو ةبساحملا  ةحلصم ،قودنصلا ةحلصم-

.بئارضلازكرم وحن ةيئابجلا مابجاوو مهقوقح لوح مهمالعإ و نيفلكملا لابقتساب موقت:مالعإلا و لابقتسالا ةحلصم-ه

تاعزانملل ةيسيئرلا ةحلصملا

ةحلصم
تاجاجتحالا

ناجل ةحلصم
و نعطلا
تاعزانملا
ةیئاضقلا

غیلبتلا ةحلصم
عفدلاب رمألا و
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،داتعلا نم حلاصملا تايجاح ءاصحإ و اهنيمأت و ةيتامولعملا تاقيبطتلا لالغتسابفلكت :لئاسولاو يلآلا مالعإلا ةحلصم-و
.تارقملا نمأ و ةفاظنب ةقلعتملا ماهم ىلع فارشإلا

بئارضلا زكرمل نيينعملا بئارضلاو صاخشألا تايحالص لاجم:يناثلا بلطملا

زكرم فرط نم ةريسملا موسرلاو بئارضلا ،بئارضلا زكرمل نيعباتلا صاخشألا ،بئارضلا زكرم صاصتخا لاجم بلطملا اذه يف لوانتنس
:يلاتلاك بئارضلا

:بئارضلا زكرمل نيعباتلا صاخشألا-1

؛جد30.000.000قوفي يونسلا اهلامعأ مقر يتلاو يقيقحلا يبيرضلا ماظنلل ةعضاخلا ةيدرفلا تاسسؤملا

؛جد30.000.000قوفي ةيونسلا اهلامعأ مقر يتلاو تاسسؤملا تايربك ةيريدمل ةعضاخ ريغلا تاكرشلا

؛يقيقحلا ماظنلا بسح ةبيرضلل عوضخلا راتخت يتلاو يفازجلا ماظنلل ةعضاخلا ةيدرفلا تاسسؤملا

:بئارضلا زكرم فرط نم ةريسملا موسرلاو بئارضلا-2

:ةيلاتلا موسرلا و بئارضلا ةبقارموليصحتو يبيرضلا ءاعولا رييست يف بئارضلا زكرم ماهم لثمتت

؛ةينهملا حابرألا ةئف/يلامجإلا لخدلا ىلع ةبيرضلا·
؛تاكرشلا حابرأ ىلع ةبيرضلا·
؛ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلا·
؛لوحكلا ىلع رورملا مسر·
؛ينهملا طاشنلا ىلع مسرلا·
؛تآفاكملا و تابترملا و روجألا ىلع ةقحتسملا ردصملا نم تاعاطتقإلا·
؛تاكرشلا و مهسألا حابرأ عيزوت ىلع ةقحتسملا ردصملا نم تاعاطتقإلا·
؛ عباطلا قوقح·

:يقيقحلا ماظنلل عباتلا ةبيرضلاب فلكملا اهل عضخي يتلا موسرلا و بئارضلا-3

:ةيلاتلا بئارضلل عضخت:ةيدرفلا تاسسؤملا-3-1

؛ةينهملا حابرألا ةئفب قلعتي لخد قيقحت دنع يلامجإلا لخدلا ىلع ةبيرضلا

؛ينهملا طاشنلا ىلع مسرلا

؛ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلا
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:ةيلاتلا موسرلا و بئارضلل عضخت:تاسسؤملا تايربكل ةعبات ريغلا تاكرشلا-3-2

تاذ ةيصوتلا تاكرش ،مهسألا تاذ تاكرشلا ،ةدودحملا ةيلوؤسملا تاذ ةكرشلا(لاومألا تاكرشل ةبسنلاب-3-2-1

:)...مهسألا

.ةققحملا حابرألا ىلع تاكرشلا حابرأ ىلع بئارضلا-
.ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلا و ينهملا طاشنلا ىلع مسرلا-
.ةدودحملا ةيلوؤسملا تاذ تاكرشلا يريسم ليخادم ىلع روجأ و تابترم ةئف يلامجإلا لخدلا ىلع ةبيرضلا-

:ةدودحملا ةيلوؤسملا تاذ ةيداحألا تاسسؤملل ةبسنلاب-3-2-2

.ةققحملا حبرألا ىلع تاكرشلا حابرأ ىلع ةبيرضلا-
.ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلا و ينهملا طاشنلا ىلع مسرلا-
.ةدودحملا ةيلوؤسملا تاذ ةيداحألا ةسسؤملا ريسم ليخادم ىلع روجأ و تابترم ةئف يلامجإلا لخدلا ىلع ةبيرضلا-

:)طيسبلا ةيصوتلا تاكرش ،ةمهاسملا تاكرش ،نماضتلا تاكرش(صاخشألا تاكرشل ةبسنلاب-3-2-3

.روجأو تابترم ةئف يلامجإلا لخدلا ىلع ةبيرضلا-
.ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلا و ينهملا طاشنلا ىلع مسرلا-

بئارضلا زكرم ىوتسم ىلعيئابجلا فلملا ضرع

فلكملا ةعيبط بسح ىلعو هدارم بسح ىلع ةفلتخم حلاصم نم ينعملا اهجرختسي قئاثولا نم ددع نم يئابجلا فلملا نوكتي
.ةبيرضلاب

: نم فلملا نوكتي:نييعيبطلا صاخشألل ةبسنلاب-1
.119مقر ةحفص 01....مقر قحلملا G8دوجولاب حيرصتلا·
.يفرح ةقاطب وأ دامتعا ررقمو يراجتلا لجسلا نع ةخسن·
.لحملل ةيكلملا دقع وأ ءارك دقع·
12مقر داليم ةداهش·
ةماقإ ةداهش·

:نييونعملا صاخشألل ةبسنلاب-2

دوجولاب حيرصتلا·
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.ةكرشلا سيسأت دقع نع هيلع قداصم ةخسن·
.ريسملا ءاضمإ جذومن·
.يراجتلا لجسلا نع اهيلع قداصم ةخسن·
.لحملل ةيكلم دقع وأ ءارك دقع·
.12مقر ءاكرشلا داليم ةداهش·
.ءاكرشلا ةماقإ ةداهش·

:اهنيب نم فلكملا ةعباتمب اهل حمست يئابجلا فلملا لخاد اضيأقئاثو بئارضلا ةحلصم فيضتو

Fiche de)مقر ةلسلس تاحيرصت ةبقارم تاقاطب- contrôle des G50) G50، ام لك اهئلمب بئارضلا ةحلصم موقت
.120مقر ةحفص 02...مقر قحلملا  عجرا G50قيرط نع هبئارض ديدستب فلكملا ماق

فلكملا بئارضلا ةحلصم ةطساوب غلبت a payer du rôle individuelA visaعجرا يدرف لودجل عفدلاب راعشإ-
.121مقر ةحفص 03مقر قحلملا عجرا ،عفدلا قحتسملا غلبملاب ةبيرضلاب

عحرا ،ةبقارملا وأ قيقحتلا دعب بئارضلا ةحلصم هردصت ةيدرف ةسسؤم ةلاح يف اذهو ،(rôle individuel )يدرف لودج-
.122مقر ةحفص 04...مقر قحلملا

-TVA وIRG عفدلا ةبجاولا بئارضلا فشك:( TAP TVA bulletin   (d’établissement
imposition، فلكملا عاضخإ مت فيكو ىتم بئارضلا نيودتل يئابجلا فلملا لخاد:ةقيثولا هذه ىلع بئارضلا ةحلصم ىقبت

.اهل
بئارضلا ةحلصم لبق نم كلذ فاشتكا متيامدنعو لماكلا حيرصتلاب مقي مل فلكملا اذإ ام ةلاح يف ةبيرضلا ةيوستب غيلبتلا-

.هتبيرض ةيوستب موقت اإف
وأ هلامع ليخادم نع فلكملا اهيفحرصي–ةيونسلا ليخادملاب حيرصتلا–تابترمو روجأ فنص يلامجإلا لخدلا ىلع ةبيرضلا-

.123مقر ةحفص 05...مقر قحلملا عجرا،(G29)ةسسؤملا لخاد هيفظوم
.ةسسؤملا ةعيبط بسح ةيئابجلا ةقاطبلا ىلع لوصحلل كلذو فلكملا فرط نم ألمت يئابجلا فيرعتلا مقر ىلع لوصحلا بلط-

بئارضلا زكرم يف ةيعرفلا تايريدملا فلتخم ماهم:ثلاثلا بلطملا

:ةيعرف تايريدم)05(سمخ يف بئارضلا زكرم مظنت

:ـب فلكتو ، ةيئابجلا  تايلمعلل  ةيعرفلا  ةيريدملا -1
؛رادصإلا  لاغشأب  فلكت  امك ،اهعيمجتو تايئاصحإلا  دادعإ و حلاصملا  طيشنت- 
؛اهتبقارمو اهتعباتم و ةفاضملا  ةميقلا ىلع مسرلا نم  ءافعإلاب ءارش صصح دامتعا  تابلطب  لفكتلا- 
.ةصاخلا ةيئابجلا تازايتمالاو ءافعإلا  ةمظنأ  ةعباتم- 
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:رييست ىلع لمعت 
:ـب فلكيو ،لوادجلا  بتكم)أ
؛اهيلع قيدصتلاو ةماعلا لوادجلاب لفكتلا- 
.ليصحتلا تادنسو  ةماعلا لوادجلا تافوفصمب لفكتلا- 

:ـب فلكيو ،تايئاصحإلا بتكم)ب
؛ةيئالولا ةيريدملا يف ىرخألا لكايهلا تايئاصحإ مالتسا- 
؛ليصحتلاو ءاعولاب ةصاخلا ةيرودلا ةيئاصحإلا تاجتنملا ةزكرم- 
.بئارضلل ةيوهجلا ةيريدملا ىلإ اهتلاحإ نامضو ةيرودلا ةيئاصحإلا تايعضولا  ةزكرم- 

:ـب فلكيو ،ةماعلا  تاقالعلاو ميظنتلا  بتكم)ج
؛تادامتعالا  هذه  ميلست عم ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلا نم ءافعإلاب ءارشلا ماظن يف دامتعالا تابلط ةسارد و مالتسا- 
؛ةيزايتمالا و ةصاخلا ةيئابجلا ةمظنألا  ةعباتم- 
.ههيجوت و همالعإو روهمجلا لابقتساو ةيئابجلا  ةمولعملا  رشن- 
:يتأي ام نامضب ،اميس ال فلكيو ،ةدعاسملاو  طيشنتلا  بتكم)د
ةيلحملا حلاصملا  طيشنتب اذك و بئارضلل ةيئالولا تايريدملاو  ةيوهجلا  لكايهلا  عم  لاصتالاب  لفكتلا-
؛اهماجسنا و لمعلا جهانم نيسحت دصق ادعاسمو
.اهتجلاعمو رييستلا  يف  قيقحتلا ريراقت  ةعباتم- 

:ـب فلكتو ،ليصحتلل  ةيعرفلا  ةيريدملا -2
موسرلاو بئارضلا ليصحت  ةيعضوب اذك و  اهتعباتم و اهتبقارم و تاداريإلا  تادنسو لوادجلاب لفكتلا- 
؛ىواتأ وأ رخآ جتان لك و
ريهطتلل اهلامعأ ذيفنت لاجم  يف بئارضلا تاضباق  طيشنتو ليصحتلا حلاصمل ةيرودلا ةبقارملاو  ةيبساحملا دويقلاو تايلمعلا ةعباتم- 
؛ةبيرضلل يربجلا ليصحتلا اذكو تاباسحلا ةيفصتو
جتانلا نسحت  نأ  اأش نم ريبادت حارتقا عم ةيفصتلا صخي  اميف  اميس  ال صئاقنلا ليلحت و ليصحتلا ةيعضول يرودلا مييقتلا- 
؛يئابجلا
.اهريهطتو تاباسحلا ةيفصت ةيغب بئارضلا تاضباق  تاباسح ريهطت دصق ادعاسمو تاضباقلا ةبقارم- 

:رييست ىلع لمعت
:ـب فلكيو  ،ليصحتلا ةبقارم بتكم)أ
؛ليصحتلا تاطاشن  عفد- 
؛تاعوفدملا ضئاف عاجرإ دنع و ةقثوملا ةيراقعلا تاقفصلا ةبسانمب ةنيزخلا حلاصم ىلع ةظفاحملا- 
.ةينعملا تائيهلا اذكو  ةيلحملا تاعامجلل  اهغيلبت و ةينازيملا عضول ةيرورضلا ةيابجلا رصانع دادعإ- 

:نامضب فلكيو ،هلاغشأو  ديقلا تايلمع ةعباتم بتكم)ب
؛ا لفكتملا تاداريإلا تادنسو لوادجلا نم ءاغلإلا تاداهش ىلعو تاعوفدملا ىلع عيقوتلاو ريشأتلا  لامعأ  ةعباتم-
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؛ةطشنلا ريغ ميقلا و ةيلاملا تاباسحلا ةكرح و قودنصلا ةيعضول ةيرودلا ةبقارملا- 
؛اهذيفنتو ةبقارملا ماهم صوصخب ،رييستلا يف نوققحملا  اهمدقي يتلا تايصوتلاو رماوألاب يلعفلا  لفكتلا- 
.نيبساحملا نيب  ماهملا ميلست دنع دويقلاو تايلمع ريشأت و دادعإ نامض- 

:نامضب فلكيو  ،ةيفصتلا بتكم)ج
ةيئاضقلا تارارقلاو   ماكحألا تاجرختسمو تاقحتسمب ةقلعتملا تاداريإلا وأ ليصحتلا تادنسبو ةماعلا لوادجلاب لفكتلا ةبقارم- 
؛ةيئابجلا ريغ دراوملا وأ ةيلاملا  تابوقعلاو تامارغلا لاجم يف
؛اهيلع ةقداصملاو  بئارضلا وضباق  اهدعي يتلا ةيئاصحإلا تاجتنملا مالتسا- 
،ةقحلملا تادنتسملاو ةنيزخلا رييست تاباسح ةزكرم- 
.كلذ لك ةبقارم و  ،ليحرتلا لجسو ةنيزخلا تاجتنم ةيفصت لودج و اهليصحت رذعتملا غلابملل ءاجرإلا يف لوبقلا لوادجب لفكتلا- 

:نامضب فلكتو ،تاعزانملل ةيعرفلا ةيريدملا -3
غيلبتو ،ةيئافعإلا ةلحرملا وأ يعازنلا نعطلل نيتيرادإلا  نيتلحرملا مسرب ةمدقملا تاجاجتحالا ةجلاعم- 
؛ةحونمملا تاضيفختلاو تاءاغلإلا فرصب رمألا و ةذختملا تارارقلا
؛ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلل قبسملا عفدلا عاجرتسا تابلط ةجلاعم- 
.ةيئابجلا ةرادإلا  حلاصم نع ةصتخملا ةيئاضقلا تائيهلا مامأ عافدلاو فانئتسالا نوعط وأ تاملظتلا عاديإ تافلم ليكشت- 

:رييست ىلع لمعت
:ـب فلكيو ،تاجاجتحالا بتكم)أ

.ةزوجحم ءايشأب ةبلاطملا ىلإ وأ ةقحالملا تارارقلا ءاغلإ ىلإ وأ قوقحلا عاجرإ ىلإ  ءاوس ةفداهلا نوعطلا ةسارد  مالتسا-
.ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلا تاعاطتقا عاجرتساب ةقلعتملا تابلطلا ةساردو  مالتسا-
:ـب فلكيو  ،نعطلا ناجل بتكم)ب
يئافعإلا وأ  يعازنلا نعطلا و ةحلاصملا ناجلل اهمي دقتو ةبيرضلاب نوفلكملا اهمدقي يتلا تابلطلا وأ تاجاجتحالا ةسارد- 
؛ةصتخملا

طاسقأ عفد ءاجرإ وأ  ةيلوؤسملا ءالخإ وأ ليصحتلا ةيناكمإ مدعب حيرصتلا ىلإ ةيمارلا بئارضلا وضباق ا مدقتي يتلا تابلطلا يقلت-
.ةصتخملا يئافعإلا نعطلا ةنجل ىلع اهضرعو ليصحتلل ةلباق ريغ قوقح وأ موسر وأ ةيبيرض
:ـب فلكيو ،ةيئاضقلا تاعزانملا بتكم)ج
؛ةصتخملا ةيئازجلا ةيئاضقلا  تائيهلا ىدل ىواكشلا عاديإ تافلم نيوكتو دادعإ- 
.ةبيرض ضرف ىلع جاجتحالا دنع ةيئابجلا تارادإلا حلاصم ىلع ةصتخملا ةيئاضقلا تائيهلا مامأ عافدلا- 
:ـب فلكيو فرصلاب رمألاو  غيلبتلا بتكم)د
؛نعطلا فانصأ فلتخم مسرب ةذختملا تارارقلاب ةينعملا حلاصملاو  ةبيرضلاب  نيفلكملا  غيلبت- 
.كلذب ةصاخلا تاداهشلا دادعإ  عم ةحونمملا  تاضيفختلا و تاءاغلإلا فرصب رمألا- 
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:ـب فلكتو ،ةيئابجلا  ةبقارملل  ةيعرفلا  ةيريدملا -4
.اهزاجنإ ةعباتمو تامييقتلا ةبقارمو ةعجارمو ثحبلا جمارب دادعإب-
:رييست ىلع لمعت
:ـب فلكيو ،قرف  لكش يف  لمعي  يذلا ، ةيئابجلا  ةمولعملا  نع  ثحبلا  بتكم)أ 
؛اهليصحت اذك و اهتبقارم و ةبيرضلا ءاعو  ينعت يتلا تامولعملل  ةيلحملا رداصملل  سرهف  ليكشت- 
.ةينعملا تاسسؤملا و حلاصملا  عم قيسنتلاب ةرايزلا قح و  عالطإلا قح ذيفنت اذكو  ثحبلا و تالخدتلا جمارب ذيفنت- 
:ـب فلكيو  ،تانراقملاو  تايقاطبلا بتكم)ب 
؛ةكوسمملا تايقاطبلا فلتخم رييست و نيوكت- 
؛ةبيرضلاب نيفلكملل  ةيئابجلا فيرعتلا تابلطب لفكتلا- 
.بتكملا تاطاشن  مييقتل ةيرود لصاوح و ةيئاصحإ تايعضو دادعإ و ةنراقملا تايطعمل ةينعملا  حلاصملا  لالغتسا ةبقارم- 
:نامضب فلكيو ،قرف لكش يف لمعي يذلا ،ةيئابجلا تاعجارملا بتكم)ج 
؛ ةعجارملاو  ةبقارملا جمارب  ذيفنت  ةعباتم- 
؛ ةبقارملا جمارب فلتخم يف ةبيرضلاب نيفلكملا ليجست- 
.ةيمييقتلا ةيرودلا ريراقتلا و ةيئاصحإلا تايعضولا دادعإ- 

:فلكيو  ،قرف لكش يف لمعي يذلا  ،تامييقتلا ةبقارم بتكم )د
؛اناجم وأ لباقملاب  ةيكلملا لقن دوقع لالغتسا و مالتسا- 
؛)قيطنتلا(ةيعجرملا ريياعملل  نييحتلا لاغشأ يف ةكراشملا- 
.ةيمومعلا تاطلسلا اهمدقت يتلا تابلطلا راطإ يف ةربخلا لاغشأ ةعباتم- 

:ـب فلكتو ،لئاسولل ةيعرفلا ةيريدملا-5
؛بئارضلل ةيئالولا ةيريدملل ةلوقنملا ريغ و ةلوقنملا لئاسولاو  ةينازيملا و نيمدختسملا  رييست- 
.ليغشت ةلاح يف  ةيتامولعملا تاقيبطتلاو ةيتحتلا تآشنملا ءاقبإ ىلع رهسلا اذك و اهيقسنتو  ةيتامولعملا جماربلا ذيفن  ىلع رهسلا- 

:رييست ىلع لمعت
:ـب فلكيو  ،نيوكتلاو نيمدختسملا  بتكم)أ 
؛نيوكتلاو ةيرشبلا دراوملا رييست لاجم يف لوعفملا  نييراسلا ميظنتلاو  عيرشتلا مارتحا ىلع رهسلا- 
.ةيوهجلا  ةيريدملا  يف ةينعملا لكايهلا عم لاصتالاب اهيف عرشي يتلا ،لمعلا بصانم ديشرتو دادعتلا طبض لامعأ زاجنإ- 

:ـب فلكيو ، ةينازيملا تايلمع بتكم)ب
؛ ةينازيملا تايلمعلا  ذيفنتب ،هتايحالص دودح يف مايقلا- 
؛هل لوخملا صاصتخالا دودح يف كلذو ،ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلا دادرتسا تافلم فرصب رمأ ريرحت- 
يف ةدوجوملا ،عازنلا لحم  بئارضلا صوصخب ةرداصلا ءاغلإلا تاداهش  لامعتسا نع ةجتانلا تاعوفدملا ضئاوف فرصب رمأ ريرحت- 
؛ بئارضلا زكارمو  بئارضلل ةيئالولا ةيريدملا صاصتخا دودح
.ةيريدملل يرادإلا باسحلل يونسلا دادعإلا- 

:ـب  فلكيو ،فيشرألاو تاعوبطملا رييستو لئاسولا بتكم)ج
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ريبادتلا ذيفنت بئارضلل ةيئالولا  ةيريدملل ةعباتلا حلاصملا لك  فيشرأ و  تاعوبطملا  نزخم اذكو ةلوقنملا ريغو ةلوقنملا لئاسولا رييست- 
.كلذ نع ةيرود ريراقت  دادعإ عم  تازيهجتلاو داتعلا و لكايهلاو نيمدختسملا نمأ نامض لجأ  نم اهيف عورشملا
::ـب فلكيو ،يلآلا  مالعإلا  بتكم)د
؛يوهجلاو يلحملا نيديعصلا ىلع حلاصملا نيب يلآلا مالعإلا لاجم يف قيسنتلا- 
؛اهدراومو ةيجولونكتلا ةيتحتلا تآشنملل لغش ةلاح يف ةظفاحملا- 

كتیابج يتامولعملا ماظن:يناثلا ثحبملا
ينبتب ةيئابجلا ةرادإلا تماق ددصلا اذه يف و ،بئارضلل ةماعلا ةيريدملا تايولوأ نم فلكملاب مامتهالا و ةيمومعلا ةمدخلا نيسحت ربتعي
.ةيئابجلا ةرادإلا ةنرصع ةيغب ديدج ماظن

كتيابج يتامولعملا ماظن ةيهام:لوألا بلطملا
تاحالصإلاب اهرثأت دعبو ةصاخ ،اهلمع ةقيرطو اهلكيهل لماك حالصإ ءارجإ هيف متي ثيدحت جمانرب ةيرئازجلا بئارضلا ةحلصم ذفنت
راطإ يف اهلكايه ةنرصعل ةيجيتارتسإ عضوب ةبلاطم اهسفن تدجو ددصلا اذه يفو ،ةريخألا تاونسلا يف ةلودلا اهتفرع يتلا ةيداصتقالا
ةبيرضلاب نيفلكملا بئارض صخي اميف ةيئابجلا ةرادإلاب صاخ يمسر ينورتكلا عقوم ءاشنإ مت ةيلمع لوأكو ،ةيئابجلا ةرادإلا ثيدحت
يمست ةينورتكلالا تاءارجإلل ةصصخم ةباوب مهفرصت تحت عضو و DGEتاسسؤملا تايربك ةيريدم صاصتخا لامجل نيعباتلا
:يلاتلا ينورتكلالا  ناونعلا قيرط نع كتيابج

www. jibayatic.dz 124ةحفص 06...مقر قحلملا عجرا.

كتيابج يتامولعملا ماظن فيرعت:الوأ

Télé-Déclarationدعب نع حيرصتلل ماظن بئارضلل ةماعلا ةيريدملا تعضو ةيمومعلا ةمدخلا ةنمقر راطإ يف امدعبف)(
ةمولعملا لقن ةلحر نم اهلمع يف ةيبيرضلا ةرادإلا تلقتنا ، ةيئابجلا تامولعملا رشنل ةليسوك لاصتالا و تامولعملا ايجولونكت تمدختسا
نع حيرصتلا ماظن ثادحتساب اذه و ةيبيرضلاب نيفلكملا عم اهتقالع يف لاصتالا و تامولعملا ايجولونكت مادختسا ةلحر ىلإ ةيئابجلا
)كتيابج(دعب JIBAYATIC.

تاسسؤملا تايربك ةيريدمل نيعضاخلا ةيبيرضلاب نيفلكملل ةبسنلاب ينورتكلالا عفدلا و تنرتنالا ربع حيرصتلا ةينقت دامتعا ناك
)DGE(ثحب ىلوأ ةوطخك نيعم فقس اهلامعأ مقر قوفي يتلا وأ تاقورحملا ناديم يف ةلماعلا ةيبنجألا تاكرشلا و تاسسؤملا مه و
ةفاك ديدست مهتعاطتساب امک هب ديقتلا بجي 2018يفناج نم اءدتبا يمازلإ ماظن وه دعب نع حيرصتلا ماظن مهيلإ ةبسنلاب ريتعي
.ينيورتكلالا عفدلا قيرط نع موسرلا و بئارضلا

يرايتخا ماظن وه دعب نع حيرصتلا ماظن ناف بئارضلل ةيراوحلا زكارملاو بئارضلا زكارمل نيعباتلا ةبيرضلاب نيفلكملل ةبسنلاب امأ
عيمج ىلع هميمعت لبق يتامولعملا قيبطتلا اذه ريس ىلع عالطالل و ةيلمعلاب فيرعتلل يجذومن زكرم 22عضو مث دقو مهل ةبسنلاب
.دعب نع حيرصتلا ماظن يف ليجستلا بلطي نأ فلكملل يفكي ثيح زكارملا

ةيبيرضلا موسر ليهستل دعب نع ةممصملا لامعألا ءارجإل ةبرجت لوأ يهو ةيرئازجلا بئارضلا ةرادإل ةديدجلا ةباوبلا يه كتيابج
يفرصملا زاهجلا قيرط نع ليوحتلا ىلع طبترملا عفدلا دمتعي ،دعب نع موسرلاو بئارضلا عفدو حيرصتلا تامدخ مدقت ذإ ،اهطيسبتو
ةيريدم يف بئارضلا يعفادل ةهجوم ،كونبلا اهمدقت يتلا ةيفرصملا تامدخلل ةينورتكلإلا ةباوبلا ربع دعب نع عفدلا وأ يعامجلا عفدلل
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لوعن نحن اذهل.ةساردلا ديق تامداخلا عيسوتو يفيظولا ءارثإلا ،رمتسملا نيسحتلا ةيلمع نم ءزج يهو ،)DGE(ىربكلا تاكرشلا
1.عامتسا ةمدخ مهل صصخت نيذلا انيدل بئارضلا يعفاد ةكراشم ىلع ةصاخ ،دئارلا ءارجإلا اذه نم ةبرجتلا تاقيلعت ىلع

ميدقتمتي ثيح ةنمآو ةصاخةقطنم ىلإ لوصولا بئارضلا عفاد حنم متيس ،JIBAYATICتامدخل طسبم كارتشا ءارجإ ةياغ يف
2:تامدخلا نمديدعلا

.تنرتنالا ربع تاحيرصتلا لاسرإ و باتتكا•
اضيأ ةمدخلا هذه رفوت.ةلدسنممئاوق لكش يف تارايخلا رايتخاو يئاقلتلا باسحلا عم ،يبيرضلا رارقإلا ةدعاسمب لوخدلا ةيناكمإ•
.ةيلاحلا ةيبيرضلا دعاوقلا عم قفاوتت يتلا ةبونلل ايمأت بئارضلا يعفادل

.دعب هلاسرإ متي ملو هلاخدإ مت نالعإ ثيدحت اضيأ نكمملا نم

.تانيرمتلا عيمجل ةرمتسملا ةعباتملا عم عفدلل تانالعإلا لاسرإ ماظن•

.)عفدلاب راعشإ (اهعبط و ةيريربتلا قئاثولا ىلع عالطالا•

.ةيئابجلا تامازتلالل ةيونسلا ةمانزرلا ىلع عالطالا•

...يئابجلا نيدلل يلامجإلاغلبملا و ةددسملا ريغ رصانعلا و ةيصخشلا تامولعملا ( ةبيرضلاب فلكملل يئابجلا باسحلا ىلع عالطالا•
.يكنبلا نيطوتلل ةديدجلا ةمداخلا اذك و)اهريغ و

)يقرو نالعإ(يديلقتلا ءارجإلا مادختسا DGE(بئارضلا ةرادإ صاصتخا يف نوجردني نيذلا بئارضلا يعفاد ناكمإب دعي مل
تامدخ ىلإ لوصولل يمازلإ كارتشالا ،)تنرتنإلا ربع عفدلاو دعب نع نالعإلا(دعب نع لوادتلا تاءارجإب ديدجلا مازتلالا اذه عاديإل

JIBAYATIC تاسسؤملا تايربكةيريدم نيب ةقالع ةماقإ وه هنم ضرغلاو)DGE نمض ليجستلا ةرامتسا .بئارضلا يعفادو
.125ةحفص 07...مقر قحلملا عجرا كتيابج

)DGE(تاسسؤملا تايربك ةيريدم ىدل فلم ميدقت كيلع بجي ، jibayaticىلإ مامضنالل 

.كارتشالل بلط جذومن•

.ةماعلا دورشلا باتك• 

.يكنبلا باسحلا فشك• 

ةلثمم وه جذومنلا ىلع عقوملانكي مل اذإ ،هنع ةباين لمعلل كارتشالا جذومن ىلع عيقوتلاب نيضوفملا نيمزتلملا بئارضلا يعفادل ضيوفت•
.ينوناقلا
يف)DGE(ةريبكلا تاكرشلا ةرادإ يف هعاديإل Jibayaticىلع هرايتخا نم دعوم ديدحتب بئارضلا عفاد موقي ،فلملا نيوكت دنع
.يبيرضلانالعإلا ةباوب ىلع ةصاخلا هتقطنم ىلإ هلوصو زمر ،قلغم ءاطغ تحت ىقلتي ،عاديإلا موي
:كتيابج يتامولعملا ماظن ايازم:ايناث

3:بئارضلا يعفادل ةفلتخم ايازم JIBAYATICیفخت 

1Jibayatic.dz- le portail des déclarations fiscales en ligne-légal doctrine
2 Jibayatic direction générale des impôts- avantages
3 Télédeclaration-jibayatic formulaires du monde.com
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؛ مادختسالا ةلهس ةيلمع لالخ نم هيلإ لوصولا لهسو يناجم هنإ•

ءاطخأ عنمت يتلاو ،ةثيدحلا بئارضلا دعاوقل اقفو ،ءاليتسالا ةيلمع قفارت ةيدو ةدعاسم رفوتو لوصولا نم ردق ىصقأ عم ةنمأ اأ• 
؛ةيقرولا تاءارجإلل ةمزالملا يف فدصلاو باسحلا

؛ ةصاخلا هتقطنم يف اهيلإ لوصولا نكميو ةحاتم بئارضلا يعفاد تانايب و لدابتلا تايلمع عيمج لظت•

؛ ةلسرملاتانالعإلل ةقيقدلا ةعباتملا لضفب كلذو ،بئارضلا ةرادإ عم تاصروبلل لضفأ ةبقارمو عبتت ةيناكمإ رفوت•

ةذفنملا تايلمعلا ىلع ةدايقلا ةحول رفوي هنأ

»jibayatic«ةينورتكلإلا تاءارجإلل يمسرلا قالطإلا:يناثلا بلطملا

بدتنملا ريزولا ةيلاملا ريزو ةسائرب ،ةيلاملا ةرازو رقمب 2016ربمسيد 18دحألا موي"كتيابج"ةباوبل يمسرلا قالطإلا ميسارم ترج
كنب ظفاحمو لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتو ديربلا ةريزو روضحب و ،ةيلاملا ةمظنألا ةنرصعو يمقرلا داصتقالاب فلكملا ةيلاملا ريزو ىدل
.رئازجلا

ةيريدمل نيعباتلا نييداصتقالا نيلماعتملل طيسبتو ليهست ىلإ فد يتلاو ةينورتكلالا تاءارجإلل ىلوألا ةبرجتلا هذ بيحرتلا مت دقلو
.ةيامحو ةيحيرأو ةلوهس لكب يئابجلا مهبجاو مامتإ ،تاسسؤملا تايربك

نيفلكملا نم ىرخألا تائفلا ىلع ابيرق هميمعت متي فوسو تاسسؤملا تايربك ،ىلوأ ةلحرمك صخي ءارجإلا اذه نأ فاضأ امك
.يجذومنلا ءارجإلا اذه جئاتنل اقفو ةيبيرضلاب

ةقاطبلا قيرط نع ءارشلل عفد ماظن وه يذلا ،ينورتكلالا عفدلا دعبو هنأ ةيلاملا ريزو يدل بدتنملا ريزولا حرص ،قايسلا سفن يفو
يئابجلا حيرصتلل يلعفلا قالطإلا ادعاصف نآلا نم متيس ،ريخألا 2016ربوتكأ 4خيرات ذنم ذيفنتلا زيح لخد يذلاو ةيكنبلا
.نييداصتقالا نيلماعتملا ةدئافل ينورتكلالا

اذه زاجنا نأ ىلإ ةراشإلا عم"كتيابج"ةينورتكلالا تاءارجإلل ةديدجلا ةباوبلا هذه فرط نم ةمدقملا تامدخلا ىلع ءوضلا طلس دقو
نأ نيح يف ،بئارضلل ينورتكلالا حيرصتلاب مايقلا نم مهنكمت نيلماعتملا عومجملةكرتشم ىلوألا.نيتينورتكلإ نيتباوب ربع متي ديدجلا عونلا
.دعب نع عفدلاب رمأ لالخ نم عفدلا اذ مايقلا كونبلا نم كنب لكل حمست ةيدرف ةيناثلا

.ةيابجلا لاجم يف نيلخدتملا عيمجل صصخملا لاعفلاو يرصعلا ماظنلا اذه عيسوتو ةمولعملا ةيمهأ ىلع حاحلإلا نع ناوتي ملو

ةمدقملا ةمدخلا ةيعون نيسحت يف اهرثأو ةينورتكلالا تاءارجإلا اهحنمت يتلا ةديدجلا قافآلا ،بئارضلل ماعلا ريدملا زربأ ،هتهج نم
ةرادإلا ةنرصعل ةيساسأ لماوع لثمت تحبصأ يتلا لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتل يمانتملا لامعتسالا عم اميس ال ،نيلمعتسملل
.ةيئابجلا

ةيوجلا طوطخلا:نييداصتقا نيلماعتم ةعبرأ فرط نم تينرتنالا ربع عفدلاو حيرصتلا تامدخ بيرجت حاجنب مت،ثداحلا اذه لالخ
.تانيمأتلل سنايلأ اذكو كارطانوس ،)ميتاس( كونبلا نيب ةيئاقلتلا تاقالعلاو يلآلا دقنلا ةكرش ،ةيرئازجلا
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ميدقلا ماظنلا نيب قرفلا و هتازايتمإ ،"كتيابج"ةيتامولعملا ماظن:ثلاثلا بلطملا
ىلع بئارضلا ضرفب ةقلعتملا تايطعملا عيمج ةجلاعمل ةيرصع تاءارجإ ىلإ ءوجللا بئارضلل ةماعلا ةيريدملل ديدجلا ميظنتلا بلطتي
ةيوست ةيئابجلا ةباقرلا ماهمب قلعتت ةقحلم تايلمع نم هنع بترتي ام لك و موسرلا و بئارضلا فلتخم ليصحت و ةبيرضلاب نيفلكملا
ةيتامولعملا ةموظنملا تازايتما صيخلت نكمي ثيح ،ةعاجنلا و رييستلا تارشؤم نع ةيصيخلت تامولعم ميدقت و ةيعازنلا اياضقلا
1:يليامك بلطملا اذه يف"كتيابج"

:ةيبيرضلا ةرادإلل ةبسنلاب:الوأ

فلملا رييست و ليصحتلاو ءاعولا ىلإ الوصو ةبيرضلاب فلكملا لابقتسا نم اءدب ةيرادإلا تاءارجإلا عيمجل يلكلا يلآلا ليغشتلا-
.يئابجلا

.ةددعتم تاهجاو ريوطت لالخ نم ةيتاسسؤملا حلاصملا فلتخم عمو حلاصملا نيب تامولعملل عيرسلا لدابتلا-

.ةيبيرضلا ةداملا رييست ةيلمع ةنمقر-

و حيرصتلل يسيئرلا غلبملل يلعفلا باسحلاو ينهملا طاشنلا ىلع مسرلا عيزوت ،ةنيزخلا تايلمع:ةبساحملا تايلمعل يلآلا ليغشتلا-
.ةبيرضلاب نيفلكملاب فيرعتلا

ءاشنإ دعب ةدراولا تامولعملا نيب ةبراقم ةيلمعب مايقلا ةيناكمإ نيققحملل ءاطعإ عم ةبيرضلاب نيفلكملل ةهجوملا تاغيلبتلا ةنمقر-
.ضئارعلا

فنص بسح ليصحتلا ىوتسم ةعباتم و حلاصملا ءادأ مييقتب حمست نأ اأش نم يتلا و بسانملا تقولا يف لوادج ىلع لوصحلا-
.طاشنلا عاطق و بئارضلا

.تارارقلا ذاختا و ةيليلحتلا و ةيفارشتسالا تاساردلل ةقوثوم ةيصيخلت تايطعم ميدقت-

.ةيئابجلا تاعوبطملاب ةقلعتملا تابلطلا فيلاكت صيلقت-

:ةبيرضلاب فلكملل ةسنلاب:ايناث

:يلي امب ةبيرضلاب نيفلكملل حمسي الح ينورتكلإلا حيرصتلا ةباوب ربتعت

.ةيئابجلا تاحيرصتلا ميدقت لجأ نم تالقنتلا بنجت و بئارضلل ةماعلا ةيريدملا عم رقملا نم تايلمعلا تاءارجا-

.عوبسألا مايأ لماك لالخ اس 24/24ةيئابجلا ةرادإلا ىلإ جولولا-

.ةيئابجلا هتامازتلا عم ةنيحملا ةيئابجلا هتمانزر لوح تامولعملاب ةبيرضلاب فلكملا ديوزت-

.اهيلع عالطإلا و ةعدوملا ةيحيرصتلا تارامتسإ ىلإ جولولا-

.هموسر و هبئارضل تينرتنألا قيرط نع عفدلا-

.يلكلا يئابجلا هنيد ىلع عالطإلا-

.07ص ،2017/85مقر ددعلا ،ةيرهش ةرشن ،ةيلاملا ةرازو ،بئارضلل ةماعلا ةيريدملا ةلاسر1
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.ةيئابجلا تاداهشلا بلط-

...طورشم ضيفخت ،ةيئالو نوعط(نوعطلا ميدقت-

كتيابج ماظن و ميدقلا ماظنلا نيب قرفلا:اثلاث

تالاصتالا ءارجإل ةيديلقتلا لئاسولا ىلع دمتعت تناك اقباس ةرادإلاف: فارطألا نيب لماعتلا ءانع ةمدختسملا لئاسولا ةعيبط-1
.ةينورتكلإلا تاكبشلا مادختساب اهيف تالاصتالا متت ةينورتكلإلا ةرادإلا امنيب ،ةفلتخملا لماعتلا فارطأ نيب

ايلاح ةرادإلا امنيب ، ةرشابم لماعتلا فارطأ نيب ةقالعلا نوكت ميدقلا موهفملا لظ يف ةرادإلا: لماعتلا فارطأ نيب ةقالعلا ةعيبط-2
فارطأ دجوت تيح ماظنلا اذه لامعأ زيمت ةيساسأ ةمس دعي كلذ نإو ،لماعتلا فارطأ نيب ةرشابملا ةقالعلا دوجو ءافتنا ىلإ ريشت
.ةينورتكلإلا تالاصتالا تاكبش ىلع تقولا سفن يف و اعم لماعتلا

امنيب ،يبسنلا ءطبلاب مستي لماعتلا فارطأ نيب لعافتلا نأ ةرادإلل ةميدقلا تاسرامم دكؤت: لماعتلا فارطأ نيب لعافتلا ةعيبط-3
تالاصتالا تاكبش مادختسا لالخ نم ام ةعومجمو ام درف نيب يزاوتملا وأ يعمجلا لعافتلا ققحي امك ،ةعرسلاب ةينورتكلإلا ةرادإلا يف
.ةينورتكلإلا

متت امنيب ،ةيقرولا قئاثولا ىلع يساسأ لكشب ةرادإلا دمتعت:تالماعملاو لامعألا ذيفنت يف ةمدختسملا قئاثولا ةيعون-4
.ديلاب ةبوتكملا و ةيقرولا قئاثولا مادختسا نم ليلقتلاب ةينورتكلإلا ةرادإلا تاسرامم

ةقيثو يه اهيلع لوصحلا انعطتسا يتلا و ديدجلا ماظنلا ىلإ مداقلا ماظنلا نم تريغت يتلا قئاثولا ةلثمأ ضعب نم

extrait des role متي يتلا و عفدلل يئاهنلا دعوملا يف هعفد بجاولا يقبتملا غلبملاو ةبيرضلا باسح ةقيرط ىلإ ريشت ةقيثو يهو
08قحلملا يف هدجنس ام اذه و ملتسملا هب ظفتحي يذلا يبيرضلا هفقوم ساسأ ىلع ةبيرضلاب فلكملابلط ىلع ءانب اهرادصإ
ةقيثولا نع ربعي يذلا 127مقر ةحفص09قحلملا و ميدقلا ماظنلا يف extrait des roleةقيثو نع ربعي يذلا 126ةحفص
.ديدجلا ماظنلا يف

لكشلا نم تريغت تادنتسملا هذهو ،ديدجلا ماظنلا ىلإ ميدقلا ماظنلا نم تريغت يتلا)عفدلاب راعشإ(avis a payerةقيثو كلذكو
.122مقر ةحفص 4قحلملا عجرا ،طقف عيقوتلاو متخلاب فظوملل حمسي يذلا ينورتكلالا لكشلا ىلإ ديلاب بوتكملا يقرولا

عفدلاو بئارضلا ةيريدم ىلإ باهذلا قيرط نع عفدلا و حيرصتلا ناك ميدقلا ماظنلا لظ يف:تايلمعلا لك ذيفنت ةيناكمإ ىدم-5
نم ديدعلا ىلإ ةفاضإلاب هيف فلكملا دجاوتي ناكم يأ نم و اينورتكلإ متي يئابجلا حيرصتلا و عفدلاف ديدجلا ماظنلا يف امأ ،ايصخش
.هب ةصاخلا ةقطنملا يف كلذ و ءاطخألل ةمزالملا فدصلا نود اهيلإ لوصولا نكمي يتلا تامدخلا

اقفو كلذو عوبسألا يف مايأ ةسمخ ةدمل دارفألا تامدخ دوجو ةرادإلل ميدقلا ماظنلا يف تاسرامملا رفوت:ءالمعلا ةمدخ قاطن-6
.ديدجلا ماظنلا يف ايموي ةعاس نيرشعو عبرأ ةدملو عوبسألا يف مايأ ةعبس ةدمل لمعلا رمتسي امنيب ،تاسسؤملا لمع ديعاومل

ةيرشبلاو ةيداملا تايناكمإلا لالغتسا دوجو ىلع تاسرامملا دمتعت تناك:ةيرشبلاو ةيداملا تايناكمإلا ىلع دامتعالا ىدم-7
.يضارتفالاعقاولا ايجولونكت مادختسا ىلع ايلاح تاسرامملا دمتعت امنيب ،نکمم لالغتسا نسحأ ةحاتملا

تاريغتلا عم يشامتلا بجي نكل لاعف نكي مل ميدقلا ماظنلا نأ ينعي ال كلذل هتايبلس و هتيباجيإ ماظن لكل نأ لوقلا اننكمي ريخألا يف
.ةيمومعلا ةنيزخلا ليومت و ومنلا يوتسم نيسحتل كلذ و ملاعلا يف ةلصاحلا تاروطتلا و
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تانايبلاو تايئاصحإلا ليلحت:ثلاثلا ثحبملا

ةيناديملا ةساردلل ةيجهنملا تاءارجالا:لوألا بلطملا

: ةساردلاةنيع و عمتجم وجهنم : ًالوأ

لمعتست يتلا ةددعتملا لخادملاو بيلاسألا نم ةعومجم" 1:وه جهنملاو ،اَهل اًمئالم اًجهنم يعدتست ةسارد لك  :ةساردلا جهنم-1

."جئاتن وأ تاريسفت ىلإ اهلالخ نم لوصولاو تانايبلا عمج ضرغل

ةرهاظلا فصول ةقيرط"هنأب فرعي يذلاو ،يليلحتلا يفصولا جهنملاب ةناعتسالا مت ةساردلا ةيلاكشإو فادهأ عم ايشامتو
.2"ةقيقدلا ةساردلل اهعاضخإو اهليلحتو اهفينصتو ةلكشملا نع ةننقملا تامولعملا عمج قيرط نع اهريوصتو ةسوردملا

لوانتي لب ،ةنيعم ةرهاظل تانايبلا عمج ىلع طقف رصتقي ال هنوك ،انتسارد ةعيبطو بسانتي هنأل جهنملا اذهل انمادختسا مت
تانايبلا لالخ نم اًقيقد اًيريسفت اًفصو اَهفصوب متو ةرهاظلا نع تامولعملاو تانايبلا عمجب موقن ثيح ،اهدصرو ةرهاظلا هذه ليلحت
.ةيفصو ةيمقر لوادج يف وأ ةينايب موسر لكش يف وأ تارقفب ءاوس اًيمكو اًيفيك اًريبعت اهنع نيربعمو ،ةرفوتملاو ةعما

ةرهاظلا هذه رادقم حضوي سوملم يمقر فصو مدقي يمكلا ريبعتلا امأ ،اهصئاصخ حضويو ةرهاظلا فصي يفيكلا ريبعتلاف
.3اهمجحو

:ةساردلا عمتجم -2

،4"اهتسارد بولطملا صئاصخ اهيف رفاوتت يتلا تادرفملا عيمج":هنأب ةساردلا عمتجم فرعي:1فيرعت

بولطملا رثكأ وأ ةنيعم ةفص يف كرتشتو ،ثحبلا عوضوم ةرهاظلا لثمت يتلا تادرفملا عيمج" :هنأب ةساردلا عمتجم فرعيو :2فيرعت

5"اهلوح تانايبلا عمج

نم ةعومجم وأ ةفص يف كرتشت يتلا تالاحلا وأ تادهاشملا وأ دارفألا وأ تادحولا عيمج نع ةرابع" :هنأب ًاضيأ فرعي :3فيرعت

6."اهيلإ لصوتملا جئاتنلا ميمعت يف ثحابلا بغريو اهريغ نع اهزيمت تافصلا

.62ص 1990ةنس ،رشنلل ةبرعلا راد ،رصم ،ةرهاقلا ،1ط ،ةيوبرتلاو ةيعامتجالا مولعلا يف يملعلا ثحبلا جهانم،)كيجوك نيسح رثوك ةمجرت(،نيهوك سيول 1
32ص ،2000.رئازجلا ،نونكع نب ،ةيعماجلا تاعوبطملا ناويد ،ثوحبلا دادعا قرطو يملعلا ثحبلا جهانم ،نورخاو ،شوحوب رامع2
–ةيعامتجالاو ةيناسنالا مولعلا ةيلكب ةيبرتلا مولعو سفنلا ملع مسق ،داشراو هبجوت رتسام ةيناثلا ىوتسملا ،ثحبلا ةقلح قاسم يفةيعماج ةعوبطم، فطاوع مام.د3
2017-2016ةيعماجلا ةنسلا ،-ةليسم–فايضوب دمحم ةعماج
،رييستلا مولع يف مولع هاروتكد ةداهش لينل ةمدقم ةحورطأ ،ةيرئازجلا ةيعانصلا ةسسؤملل ةيسفانتلا ةزيملا قيقحت يف تاقالعلاب قيوستلا رثا،نابعش شيطيعب-4
186ص ،2016-2015ةيعماجلا ةنسلا،-ةليسملا-فايضوب دمحم ةعماج
ددعلا ،ةريوب ةعماج نع ردصت ،ةمكحم ةيلود ةيملع فراعملا ةلجم ،ةيملعلا ثوحبلا يف ةنيعلا مجحو عون ديدحت ةيجهنم،ةريجه ةراقيش ،ةقيزر يفيلخ- 5

.294-280ص ،)2017ربمسيد(23
رئازجلا ،ناسملت ،ديدجلا يعماجلا رشنلا ،لوألا ءزجلا-excelجمانرب ىلع ةيلمع تاقيبطت–نايبتسالا تانايبل يئاصحإلا ليلحتلا،يطيوط ىفطصم- 6

.19ص ،2018
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جيريرعوب جرب ةيالول بئارضلا زكرمب نيلماعلا نيفظوملا ةساردلا هذه يف عمتا لثمتي

:ةساردلا ةنيع-3

ىلع جئاتنلا هذه ميمعت نكمي جئاتن ىلا لصوتلا دنعو مهتساردو ،عمتا تادحو نم نيعم ددعب ءافتكالا نكمي ةنيعلا يف
1.ةساردلا عمتا نم مسق وأ ءزج نع ةرابع يه ةنيعلا ناف راصتخابو ،عمتا دارفا عيمج

لوصحلا اهنم ضرغلا نوكيو هيلإ يمتنت يتلا ةيلصألا هصئاصخ سفن اهل عمتا نم ةيئزج ةعومجم" :اأ ىلع ةنيعلا موهفم

عمجب ةيئاصحا ةسارد ةيأ أدبت ثيح عمتا كلذ نولثمي ةساردلل صاخشألا نم ددع رايتخا قيرط نع عمتاب ةطبترم تامولعم ىلع
2"قرطلا ىدحإب ةرفوتملا ماخلا تانايبلا

يتيلمعب ةرشابم ةلص مهيدل نيذلا جيريرعوب جرب ةيالول بئارضلا زكرمب نيلماعلا نيفظوملاةنيع ىلع اندمتعاف انتسارد يف امأ
تنوكت ةنيع رايتخا مت ثيح تامولعملاولاصتالا ايجولونكت لاجم يف ةمزاللا ةفرعملاب مهعتمتل ةجيتن يبيرضلا ليصحتلاو ةيئابجلا ةباقرلا
.الاؤس 22نايبتسالا نمضت امك ،اهلوبقو اهلك اهعمج متو مهيلع نايبتسالا عيزوت مت ثيح فظوم 32نم

ةساردلا تاريغتمب فيرعتو نايبتسالا ةادأ فصو:ايناث

نايبتسالا ةادأ ميمصت -1
ام لالخ نم تانايبلا عمجل ةليسو ربتعي ذإ ،ةيناسنإلاو ةيعامتجالا ثوحبلا يف امادختسا رثكألا ةادألا" :نايبتسالا ربتعي

لالخ نم وأ ديلاب ةداع نايبتسالا عيزوت متيو اهيلع ةباجإلا نيبوجتسملا نم بلطيو تارابعلا وأ ةلئسألا نم ةعومجم نم هنمضتي
.3'')خلا...يعامتجالا لصاوتلا عقاوم(ةينورتكلالا عيزوتلا قرط نم اهريغ وأ ينورتكلالا ديربلا ربع نيبوجتسملا ىلا اهلاسرإ

قرطت مت ام اضيأو يرظنلا بناجلا يف هلوانت مت ام هميمصت يف َيِعوُرو تانايبلا عمج ىلع دعاسي لكشب نايبتسا دادعإ متو
ءانب ىلإ انصلخ فرشملاذاتسألا عم هتعجارم لجأ نم هضرع مت امك ،اهمهف ليهستل تارابعلا حوضو ًاضيأو ةقباسلا تاساردلا يف هيلإ
:ةيلاتلا ءازجألا نايبتسالا نمضتو لاؤس22نم نوكتم ةيئاهنلا هتروص يف حبصيل نايبتسالا
؛ةيصخشلا تانايبلا نمضت:لوألا ءزجلا
يف لثمتتو:نايبتسالا رواحم يناثلا ءزجلا
:مضيو يبيرضلا ليصحتلا ىلع ةباقرلا:عباتلا ريغتملا

ةيئابجلا ةباقرلا:يناــثلا روــحمــلا-
يبيرضلا ليصحتلا:ثلاــثلا روحملا-
تامولعملاولاصتالا ايجولونكت:عبارـلا روحملا:لقتسملا ريغتملا

)نايبتسالا(ةساردلا ةادأ لكيه-2
:ةيئاهنلا ةساردلا ةادأ لكيه حيضوت يلي اميفو

.20ص ،قباسلا عجرملا ـ يطيوط ىفطصم 1
،01ددعلا ،04دلا ،لامعالاو لاملا داصتقا ةلجم ،ةيميداكالا ثوحبلا جئاتن ةقدل طباض لخدمك يئاصحإلا عمتجملا يف ةنيعلا،نامثع ينيدم ،ينغي ةيماس 2
.رئازجلا ،يداولاب رضخألا همح ديهشلا ةعماج ،240-231ص ،2019ناوج
.28ص،ركذلا قباس عجرم،دوليم ليعو ىفطصم يطيوط -3
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نايبتسالل ةيئاهنلا ةروصلا نيبي:)1-3(مقر لودج

تارابعلا ددعنايبتسالا ماسقا

ةيصخشلا تانايبلا:الوأ

عباتلا ريغتملا
06مقر ةرابعلا ىلا 01مقر ةرابعلا نمةيئابجلا ةباقرلا:يناــثلا روــحمــلا

12مقر ةرابعلا ىلا 07مقر ةرابعلا نميبيرضلا ليصحتلا:ثلاــثلا روحملا

22مقر ةرابعلا ىلا 13مقر ةرابعلا نمتامولعملاو لاصتالا ايجولونكت:عبارـلا روحملالقتسملا:ريغتملا

ةرابع)22(نايبتسالا تارابع عومجم

بلاطلادادعإ نم:ردصملا

لاخدإ لالخ ايمقر اهل زمريو)لئادب(ةمئاق ةرابع لك لباقت ثيحب ،يسامخلا*)Likert Scale(تركيل سايقم ىلع دامتعالا متو
:يلاوتلا ىلع)1،2،3،4،5(ـب بوساحلا جماربل تانايبلا

يسامخلا تراكيل سايقم تاجرد عيزوت :)2-3(مقر لودج

ةدشب قفاوأ القفاوأ الدياحمقفاوأةدشب قفاوأسايقلا لئادب

0504030201زيمرتلا/ةجردلا

)Likert Scale(تركيل سايقم ىلع دامتعالاب بلاطلا دادعإ نم :ردصملا

دادعإ متي هنإف نايبتسالا رواحمو تارابع هتنمضت ام ىلع ةقفاوملا مدع وأ مهتقفاوم ىدم وحن نيبوجتسملا ءارأ ةشقانمو ليلحت ليهستلو
،يباسحلا طسوتملا ،ةئفلا لوط ،ىدملا:ةيلاتلا ةيئاصحإلا تاودأ ىلع دامتعالا مت دقو ةساردلا ةنيع دارفأ تاباجإ ليلحتل ةقفاوملا ليلد
:ةقالعلاب بسحيو نايبتسالا يف مدختسملا يسامخلا تراكيل سايقم تالاجم ديدحتل مدختسي ىدملا:نأ ثيح يرايعملا فارحنالا
:دجن ةساردلا نايبتسالا ىلع قيبطتبو)سايقم يف ةجرد يندأ-سايقم يف ةجرد ىلعأ(=ىدملا
ىلع كلذو سايقملا تاجرد ددع ىلع ىدملا ةمسقب موقن ةقفاوملا تالاا ديدحتو ةئفلا لوط ىلع لوصحللو 4=)1-5(=ىدملا
.سايقملا تاجرد ددع/ىدملا=ةئفلا لوط:يلاتلا وحنلا
:الثم لاجم لكل   ىلعألا دحلا ىلع لصحن ةقفاوملا ةجردل ىندألا دحلل ةرم لك يف ةميقلا هذه ةفاضإبو 0.8=4/5=ةئفلا لوط
،ةقفاوملا تالاجم لك عم اذكهو.ادج ةضفخنم ةجردب ةقفاوم لاجم وهو]1.80-ىلا-1[لاجم ىلع لصحنف 1.80=1+0.8
امك تالاا ىلع لصحن ثيح روحم لك ىلعو ةرابع لك ىلع ةنيعلا دارفأ يلامجإل كرتشمُلا فقوملا ىلع فرعتلا يف ةيلمعلا هذه ديفتو
:1يلي

يف اعويش رثكألا سايقملا وهو ،تانايبتسالا يف امومع مدختسي يسفن سايقم وهو Resis Likertثحابلا ىلا سايقملا اذه روهظ ساسأ دوعي'':تراكيل سايقم - *
دنبلا فرعيو...نايبتسالا اهنمضت يتلا دونب ىلع مهتقفاوم ىوتسم ديدحتب نيبوجتسملا موقي تراكيل سايقم ىلع ةباجإلا دنعو ،ةيسفنلا ثوحبلا يف ةصاخ مادختسالا
ماع لكشبو ،كلذ لوح ةقبسملا هتيؤرو اهلتمي يتلاو ةيصخشلا وا ةيعوضوملا ريياعملا ىلع ادامتعا كلذو مييقتلل ثوحبملا لاؤس متي ةطيسب ةرابع هناب تراكيل سايقمل اقفو
نع القن''اهيلع ةباجإلا بلطي ةبترم تايوتسم ةسمخ نم تراكيل سايقم نوكتي بلاغلا يفو...سايقملا اذه يف هسايق متي ام وه ةقفاوملا مدع وأ ةقفاوملا ىوتسم نأف
51ص ،قباسلا عجرملا:دوليم ليعو ،يطيوط ىفطصم عجرملا

.111-110ص،ركذ قبس عجرم،دوليم ليعو ،ىفطصم يطيوط1-
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يباسحلا طسوتملا ميق بسح هاجتالا ديدحت :)3-3(مقر لودج

ةقفاوملا ىوتسميباسحلا طسوتملا لاجم

ادج ةضفخنم ةجردةجرد 1.80ىلإ 01نم

ةضفخنم ةجردةجرد 2.60ىلإ 1.81نم

ةطسوتم ةجردةجرد 3.40ىلإ 2.61نم

ةيلاع ةجردةجرد 4.20ىلإ 3.41نم

ادج ةيلاع ةجردةجرد 5ىلإ 4.21نم

ةموسوم  ةيعماج ةعوبطم،دوليم ليعو.د ،ىفطصم يطيوط.د :عجرملا ىلع دامتعالاب بلاطلا دادعإ نم:ردصملا

مولع و ةيراجتلا ، ةيداصتقالا مولعلا ةيلكب يملعلا سلا فرط نم دمتعم ،”–يئاصحإروظنم–ةيناديملاتاساردلادادعإوميمصتبيلاسأب
.111-110ص،2014ناوج 30خيراتب ، ةريوبلا ةعماج–رييستلا

يف اهتيمهأ لالخ نم تارابعلا بيترتب موقن اضيأ اننإف نايبتسالا تارابع ىلع مهتقفاوم ىدم وحن ةنيعلا تاهاجتا ديدحت ىلإ ةفاضإ
ةميق لقأ رابتعالا نيعب ذخأي هنإف نيترابع نيب يباسحلا طسوتملا يواست دنعو روحملا يف يباسح طسوتم ةميق ربكأ ىلع دامتعالاب روحملا
.امهنيب يرايعملا فارحنالل

نم ةدوصقملا ةنيعلا ىلع اهعيزوت ةلحرم اهدعب تءاج ،يئاهنلا هلكشب نايبتسالا ةرامتسا دادعإ مت نأ دعب:نايبتسالا ةرادإو رشن-3
.لاا يف صاصتخالاو ةربخلا يوذ دارفألا ىلع زيكرتلا مت ثيح ،ايودي اهعيزوت مت ثيح ،جيريرعوب جرب ةيالول بئارضلا زكرم

تاريغتملا ديدحت نكمي ،ةيبساحملا تامولعملا ةدوج ىلع ةيعادبإلا ةبساحملا ريثأت لوانتت ةساردلا هذه نأ امب :ةساردلا تاريغتم-4
:يلاتلاك ةعباتلا تاريغتملاو ةلقتسملا

يف رثؤي ال عباتلا ريغتملا نأ يأ ،حيحص ريغ سكعلاو عباتلا ريغتملا يف رثؤي يذلا وه لقتسملا ريغتملا:ةلقتسملا تاريغتملا-4-1

يف لقتسملا ريغتملا لثمتي ةساردلا هذهل ةبسنلابو ،دحاو عبات ريغتم يف رثؤِي لقتسم ريغتم نم رثكأ دجوي نأ نكميو ،لقتسملا ريغتملا

.ىرخأ ةهج نم ليصحتلاو ةباقرلاو ةهج نم نيفلكملا عم لماعتلا نيسحت لالخ نملاصتإلاو تامولعملا ايجولونكتتاسرامم

هذه يف نيعباتلا نيريغتملا لثمتيو ،ةقلتسم تاريغتم ةدع وأ لقتسملا ريغتملاب رثأتي يذلا وه عباتلا ريغتملا:ةعباتلا تاريغتملا-4-2

.يبيرضلا ليصحتلاو ةيئابجلا ةباقرلا نمةساردلا

:نيبوجتسملا تانايبل ةيئاصحإلا ةجلاعملا بيلاسأ و تانايبلا عيزوت عون فشك:اثلاث

:تانايبلا عيزوت عون فشك -1

نم مأ يعيبطلا عيزوتلا عبتت اهتسارد متي يتلا ةساردلا تاريغتملا ىلع مهتباجإل ةنيعلا دارفأ تانايب ناك اذإ ام ديدحت بجي
.ىرخأ ةيلامتحالا تاعيزوتلا

http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/3327.%20%D8%B5%20110-111
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يف ايرورض اطرش دعي ذإ ،ةنيعلا مجحب طبترم يعيبطلا عيزوتلا طرشب ديقتلا نإف ،ةيزكرملا ةياهنلا ةيرظنلا هنيبت ام ىلإ رظنلاب  
لوؤت ةيلامتحالا تاعيزوتلا ناف ةيرظنلا هذه بسح نأ كلذو ،هنع يلختلا نكميف ةريبكلا تانيعلا ةلاح يف امأ ،ةريغصلا تانيعلا ةلاح
.1ةدهاشم 30نع اهمجح ديزي يتلا تانيعلا ةلاح يف يعيبطلا عيزوتلا ىلإ

عيزوت نع فشكنس اننإف تانايبلا عيزوت عونل ةمئالملا ةيئاصحإلابيلاسألا رايتخاو تانايبلا ةجلاعم ةقد لجأ نم اننأ الإ  
اميفو.ةيلادتعالا طرتشت ال يتلا ةيملعمال بيلاسأ راتخن وأ تانايبلا *ةيلادتعا طرتشت يتلاو ةيملعم ةيئاصحا بيلاسأ رايتخال تانايبلا
:حيضوتلل ةيملعماللاو ةيملعملا ةيئاصحإلا بيلاسألا ضعب يلي

ةيملعماللا ةيئاصحإلا بيلاسألاةيملعملا ةيئاصحإلا بيلاسألا

نيطسوتم نيب قرفلا رابتخا

'ت   رابتخا
T- Test des
échantillons

indépendants

ينتيو نام رابتخا
Test de Mann-Whitney

نم رثكأ نيب قورفلا رابتخا
نيطسوتم

يداحألا نيابتلا ليلحت
)ANOVA(

Test de(رابتخا Kruskal-
Wallis()سييليو-لاكسورك(

نامريبسنوسريبنيريغتم نيب طابترالا رابتخا

،Kolmogorov-Smirnovرابتخا ةقيرط(يهو نايبتسالا تانايبلا عيزوتلا عون نع فشكلل ةيئاصحإ قرط ةدع كانهو
فاشكتسا ءارجإ دنعو spssجمانربب ةناعتسالابو ،)Shapiro-Wilkرابتخا ةقيرطو حطلفتلاو ءاوتلالا يلماعم باسح ةقيرط
-Kolmogorovرابتخا(نم لكل اًعم تاجرخم انل يطعي)Tests of Normality(رابتخا ناف تانايبلا عيزوت عون

Smirnov، رابتخاوShapiro-Wilk(ةدعاقلا ىلع دمتعن ناف ؟عيزوتلا عون ىلع لدتسن امهنم يأ-و ،دحاو لودج يف
جئاتنب لدتسن نيح يف ،50نم يواسي وأ ربكأ ةنيعلا ددع ناك اذإ مدختسي  Kolmogorov-Smirnovرابتخا نأ:ةيلاتلا
50.2نم لقأ ةنيعلا ددع ناك اذإShapiro-WilKرابتخا

.107-106ص ،2008، رصم ،ةرهاقلا ،ةيملاعلا رادلا ،يناثلا ءزجلا ،SPSSجمانرب مادختساب ةددعتملا تاريغتملل يئاصحإلا ليلحتلا،نيمأ عيبر ةماسأ-1
مادختساب يئاصحإلا ليلحتلا ،نيمأ عيبر ةماسأ عجرم نع القن"يعيبطلا عيزوتلا هتانايب عبتت عمتجم نم ةبوحسم ةساردلا ةنيع نوكت نأ"ةيلادتعالا طرشب دصقي-*
.116ص ،2008، رصم ،ةرهاقلا ،ةيملاعلا رادلا  لوألا ءزجلا ،)ةيملعماللا-ةيملعملا(ةيئاصحالا ضورفلا تارابتخا ةيساسأ تاراهم-SPSSجمانرب
.156ص ، 2005، عيزوتلاو رشنلل ريرج راد ، ضايرلا ، spssةيجمرب مادختساب يئاصحإلا ليلحتلا بيلاسأ، ميلس  ريخ دمحم ، ديز وبأ2
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:)H0(يمدعلا ضفرلا:1يلي امك اَهُغيِصَن تانايبلل يلامتحالا عيزوتلا ةيلادتعا نع فشك ةلاح يف ةيئاصحالا ضورفلا لكشو
وحن ةنيعلا تانايب:)H1(ليدبلا ضفرلا ،يعيبطلا عيزوتلا هتانايب عبتت عمتجم نم ةبوحسم تارابع عيمج ىلع مهتباجا وحن ةنيعلا تانايب
،يعيبطلا عيزوتلا هتانايب عبتت ال  عمتجم نم ةبوحسم نايبتسالا تارابع عيمج ىلع مهتباجا

نم لقأ)sig(أطخلا لامتحالا ةميق تناك اذإ يه:تانايبلل يلامتحالا عيزوتلا ةيلادتعا نع فشك ةلاح يف:2ةماعلا ةدعاقلاو
اذإ يأ.حيحص سكعلاو يعيبطلا عيزوتلا تانايب عبتت ال:)H1(ليدبلا ضفرلا لبقنو)H0(يمدعلا ضفرلا ضفرن اننإف ،0.05

وحن ةنيعلا تانايب:)0H(مدعلا ضفرلا لبقنو)H1(ليدبلا ضفرلا ضفرن اننإف ،0.05نم ربكأ)sig(أطخلا لامتحالا ةميق تناك
.يعيبطلا عيزوتلا هتانايب عبتت عمتجم نم ةبوحسم ةساردلا تاريغتم

ةنيعلا دارفأ تاباجإ تانايبل)Tests of Normality(جئاتن نيبي :)4-3(مقر لودج
Tests of Normality

عون
عيزوتلا

تانايبلا عيزوتلا عون رابتخا
ةنيعلا تاباجإ

Kolmogorov-SmirnovaShapiro-Wilk
StatisticdfSig.StatisticdfSig.

يعيبط350.0200.818350.2300.279ةيئابجلا ةباقرلا:يناــثلا روــحمــلا
يعيبط350.1700.629350.1400.348يبيرضلا ليصحتلا:ثلاــثلا روحملا
لاصتالا ايجولونكت:عبارـلا روحملا

تامولعملاو
يعيبط350.0570.648350.1110.309

SPSS .Vجمانرب تاجرخم ىلع دامتعالاب بلاطلا دادعإ نم :ردصملا 26

)Shapiro-Wilk(رابتخاجئاتن ب لدتسن اننإف درف 50نم لقأ ةساردلا ةنيع دارفا نأ امبو دجن هالعأ لودجلا لالخ نمو
روحملل ةبسنلاب الثمف ،)0.05(نم ربكأ يه نايبتسالا  رواحم وحن نيبوجتسملا تانايبل sigةيلامتحالا ةميقلا نأ دجن ثيح
ةلالدلا ىوتسم نم لقا يهو)SIG=0.279(ةيلامتحالا ةميقلا ناف ةساردلا لحم ةسسؤملاب ةيئابجلا  ةباقرلا تايوتسم سايقب قلعتملا

عيمج ىلع مهتباجا وحن ةبوحسم ةنيعلا تانايب نأ :صني يذلاو )H0(يمدعلا ضفرلالبقن اننأف هالعأ ةدعاقلا قفوو 0.05
.يعيبطلا عيزوتلا هتانايب عبتت عمتجم نم تارابع
انتسارد يفو.يعيبطلا عيزوتلل ةنيعلا دارفأ تاباجإ تانايبلا عابتإ ىلع لدت نايبتسالا تارابع ىلع ةنيعلا تاباجإ تانايب هنمو
يلي اميفو ةساردلا تايضرفلا رابتخاو ةنيعلا درفا ءارأو تاباجإ ليلحت ـل ةيلالدتسالاو ةيفصولا ةيملعملا ةيئاصحإلا تاودألا مدختسنس
.ةساردلا يف ةمدختسملا ةيئاصحإلا تاودألل حرش

.117ص،ركذلا قباس عجرم، ،نيمأ عيبر ةماسأ1
.121ص،قباسلا عجرملا ،نيمأ عيبر ةماسأ2
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:نيبوجتسملا تانايبل ةيئاصحإلا ةجلاعملا بيلاسأ -2

SPSS:Statistical Package forةيعامتجالا مولعلل ةيئاصحإلا ةمزحلا جمانرب ليلحتلا يف مدختسا دقل

the Social Sciences يف ةداع جمانربلا اذه مدختسي ،اهليلحتو تانايبلا لاخدإل ةلماكتم ةيبوساح مزح نع ةرابع وهو
ال هنكل ةيعامتجالا ثوحبلا تانايب ليلحتل اصيصخ ئشنأ دقو ، ةيمقرلا تانايبلا نم ديدعلا ىلع لمتشت يتلا ةيملعلا ثوحبلا عيمج
عم قفاوتي هنأ امك ،تانايبلا ةجلاعم ىلع ةقئاف ةردق هلو ، اًبيرقت ةيئاصحإلا تارابتخالا مظعم ىلع لمتشي لب، طقف اهيلع رصتقي
يف جمانربلا اذه مدختسي امك،ةيملعلا ثوحبلا عاونأ ىتش ليلحتل ةلعاف ةادأ هنأ نوثحابلا ىري اذهلو ،ةروهشملا تايجمربلا مظعم
:ةيتآلا بيلاسألا مدختسنس هذه انتسارد يفو ةيزكرملا ةعزنلا سيياقم باسح

)SPSS: V26(:وه مدختسملا جمانربلا رادصإلا ةخسن مقر-

؛ةساردلا ةنيع دارفأل ةيصخشلا تاريغتمل يفصولا ليلحتلا لجأ نم:ةيوئملا بسنلاو تاراركتلا-

نايبلا مسرلا(لثم مهفلل لهسأو حضوأ نوكتل تانايبلل يئرم ليثمت نع ةرابع ةينايب تاططخم يهو :ةينايبلا موسرلاو لاكشألا-

)خلا...ةينايبلا ةدمعألا ،يرئادلا

ةقيرط ىلع ةعيرس ةركف ىلع لوصحلا يف  انل حمست ثيح ةيزكرملا ةعزنلا سيياقم مهأ نم ربتعت يهو :ةيباسحلا تاطسوتملا-

ىلإ رظنن نأ يفكي ثيح ،تانايبلا صئاصخ ديدحتو ةفرعم يف مقرلا كلذ دعاسي يباسحلا طسوتملا باسح دنعف ،تانايبلا زكرمت
نم ةرابع لك ىلع ةنيعلا دارفأ ةقفاوم مدع وأ ةقفاوم ىدم ةفرعمك ةيئاصحإلا تانايبلا صئاصخ نع ريثكلا فرعنل مقرلا كلذ
ىدل ةرابعلا لك ةيمهأ ىدم ديدحت اذكو ،نيبوجتسملا ءارآلا تاهاجتاو تارابعلا بيترت يف اضيأ دعاسيو ةساردلا تاريغتم تارابع
تراكيل سايقم لئادبل ةاطعملا تاجردلل اعبت ةروصحم ةيباسحلا تاطسوتملا نوكتو ةنيعم ةميق لوح ااباجإ زكرمتو ةنيعلا دارفأ
1.)تاجرد 05-01(نيب روصحم طسوتملا مقر نوكي يسامخ تراكيل سايقم مادختسا مت الثمف.نايبتسالا يف مدختسملا

عيزوت ةقيرط نع ةلماكتم ةرظن ىلع لوصحلا لجأ نم ةيفاك ريغ نوكت ةيزكرملا ةعزنلا سيياقم نأ دجن دق:يرايعملا فارحنالا-

ريياعم لمعتسن بابسالا هذهل زكرمتلا اذه ةفاثك ىدم انربخت ال نكلو تانايبلا زكرمت نع تامولعملا ضعب انيطعت اأ ذإ ،تانايبلا
ثيح ةيملعلا ثوحبلا يف امادختسا اهرثكاو يرايعملا فارحنالا وه سيياقملا هذه نيب نمو اهنيب اميف تانايبلا دعابت ةفرعمل تتشتلا
ةرابع لكل يباسحلا اهطسو لوح ةساردلا ةنيع تادرفم تاباجإ تتشت ىدم سايق يأيباسحلا اهطسو نع ميقلا تتشت سيقي
2.ةساردلا تاريغتم اذكو نايبتسالا تارابع نم

يف ةمدختسملا تانايبلا عمج ةادأ ةيقوثوم ىدم رابتخال كلذو :)Cronbach's Alpha(خابن ورك افلأ تابثلا لماعم-

تابثلا سيياقم رثكأ نم ربتعي يذلا خابنورك افلأ لماعم ةساردلا ةادأ تابث ريدقت يأ ؛ةساردلا اهيلع تلمتشا يتلا تاريغتملا سايق
نإف دحاولا نم برتقتو ةعفترم تابثلا لماعم ةميق تناك املكو)1(و)0(نيب ةروصحم ةميق ذخأي وهو نيثحابلا فرط نم امادختسا
.ةنابتسالا تابث ىلع اديج ارشؤم ربتعي اذه

.207ص ،ركذلا قباس عجرم ،يطيوط ىفطصم-1
.215ص،قباسلا عجرملا،يطيوطىفطصم-2
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عبات ريغتم نيب ةيطابترالا ةقالعلا ليلحتل لمعتست ةنرمو ةيوق ةيئاصحإ ةادأ:)Régressionanalysais(رادحنالا ليلحت-

يأ:عباتلا ريغتملا يف ةيونعم تاريغت حرش ىلع رداق لقتسملا ريغتملا ناك اذإ ام ديدحتل:1لمعتسيو ةلقتسملا تاريغتملا نم رثكأ وأ دحاو
ديدحتل ؟ةقالع ةوق يهام يأ:لقتسملا ريغتملا ةطساوب اهحرش نكمي يتلا عباتلا ريغتملا يف فالتخالا ةيمك ديدحتل ؟ةقالع دجوت له
ةميقب ؤبنتلل ؟عباتلا ريغتملا عم ةلقتسم تاريغتم ةدع وأ لقتسملا ريغتملا طبرت يتلا ةيضايرلا ةلداعملا يهام يأ:ةقالعلا لكش وأ ءانبلا
.ةددحم تاريغتم وأ ريغتم ةمهاسم باسح دنع ىرخألا ةلقتسملا تاريغتملا يف مكحتلا ،عباتلا ريغتملا
هيلع قلطي دحاو لقتسم ريغتم دوجو ةلاح يفو.لقتسملا ريغتملا ةيمولعمب عباتلا ريغتملاب ؤبنتلا وه رادحنالا ليلحت نم فدهلاو 
.ةلقتسملا تاريغتملا نم رثكأ وأ نينثإ دجوي امدنع ددعتملا رادحنالا ليلحت هيلع قلطي امنيب ،طيسبلا رادحنالا ليلحت

ثيح نيبوجتسملا جئاتنل ةيئاصحإلا ةلالدلا باسحو تايضرفلا رابتخال 0.05ةلالد ىوتسم ىلع دامتعا مت هنا ىلا ةفاضإ-
فرعي ام وهو 0.05وه ةقباسلا تاساردلا يف مادختسالا عئاشلا ةلالدلا ىوتسمو ددحم ةلالد ىوتسم ىلع ةيضرفلا رابتخا متي
،ةنياعملا يف أطخلا لامتحا نأ كلذ ينعيو 0.05يواست افلا ةلالدلا ىوتسم ىلع ةيرفصلا ةيضرفلا رابتخا متي هنأ يأ ،افلأ ةميقب
.0.05نع ديزي ال جئاتنلا ةحص يف أطخ رادقم لبقي رخآ ىنعمب وأ 0.05نع ديزي الأ بجي
هساسأ ىلعو ،Spssلثم ةيئاصحإلا جماربلا تاجرخم يف رهظي :)P-value( )أطخلا لامتحا(وأ،)Sig(ةيونعملا ىوتسم-
ةبحاصملا)Sig(أطخلا لامتحا ةميق لالخ نم ةنراقم لالخ نم اذهو   ةبوسحملا ةيئاصحإلا تارشؤملل ةيئاصحإلا ةلالدلا رابتخا متي
0.05ةلالدلا ىوتسم عم ةيئاصحإلا تارشؤملا ميقل
.اهتشقانم،ليلحتلا ،ةيناديملا ةساردلا جئاتن ضرع:يناثلا بلطملا

:يتآلاك ايه و spss26ةساردلا ةيجمرب نم اهيلع لصحتملا جئاتنلا فلتخم بلطملا اذه يف لوانتس
)نايبتسالا تابثو قدص(ةساردلا ةادأل ةيرتموكيسلا صئاصخلا:الوأ

ةيلباقو)نايبتسالا(ةساردلا ةادأ ةدوج ىلإ ريشت ةيددع ريداقمو لماوع وأ تارشؤم ةعومجم ،ةيرتم وكيسلا صئاصخلاب ينعن
."قدصلا رشؤمو تابثلا رشؤم''تارشؤملا هذه مهأو ،هسايقل تممص امل اهسايق

ىلع هتردقو ثحبلا جئاتن ةيمهأ يف غلابلا اهريثأت ثيح نم نيثحابلا م يتلا تاعوضوملا مهأ نم تابثلاو قدصلا ربتعي
ةقد ىدمو هسايق دارملا سايق ىلع اردق ىدمو ثحبلا يف)نايبتسالا(ةمدختسملا تاودألاب تابثلاو قدصلا طبتريو ،جئاتنلا ميمعت
2.تاودألا كلت نم ةذوخأملا تارارقلا

:نايبتسالا قدص تارشؤم باسح-1

قدص لالخ نم نايبتسالا قدص نم دكأتلاب انمقو ،هسايقل تعضو ام نايبتسالا تارابع سيقت نأ ؛ةساردلا ةادأ قدصب دصقي
نايبتسالا رواحمل يئانبلا قدصلا.نايبتسالا تارابعل يلخادلا قاستالا

.211-210ص ص ،2002،ىلوألا ةعبطلا ،"ريسفتلاو رابتخالا يئاصحالا ليلحتلا يف نيثحابلا ليلد"،هللا قزر ةلخن ةدياع 1
.141ص،ركذلا قباس عجرم ،يطيوط ىفطصم-2
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نايبتسالا تارابعل يلخادلا قاستالا قدص-أ
سايق ىلع روحملا تارابع نم ةعومجم لك ةردق ىدم ةفرعم ىلإ فدهي نوسريب طابترالا لماعمل اقفوو يلخادلا قاستالا قدص

)1-(نيب تالاحلا لك يف حوارتي لماعملا اذه نإف نيريغتم نيب نوسريب طابترالا لماعم باسح متي امدنع ثيح حوضوب ريغتم
.)1+(و

ةميقلا ىوتسم ةميق ةنراقم لالخ نم)اهروحمو ةرابعلا نيب ةقالع دجوت يأ(ةيئاصحإ ةلاد ةبوسحملا طابترالا تالماعم نوكتو
نم لقأ ،طابترا لماعم لكل ةبحاصملا)sig(ةميق تناك اذإف ،0.05ةلالدلا ىوتسم عم طابترا لماعم لكل)sig(ةيلامتحالا
يأ ،لكك اهروحمل ةيلكلا ةجردلاو ةرابعلا نيب ةقالع دجوت:هنمو.ةيئاصحإ ةلالد وذ طابترالا لماعم ناف ،0.05:ةلالدلا ىوتسم
جئاتن نيبت ةيلاتلا لوادجلاو.هسايق دارملا موهفم عم مءالتي دعبلا نومضم نأ يأ هسايقل عضو امل قستمو قداص دعبلا نأ ىرخأ ةرابعب
:يلي امك نايبتسالاو داعباو رواحمل يئانبلا قاستالا قدصلا باسح

:نامريبسطابترا لماعم لالخ نمةيئابجلا ةباقرلا:يناــثلاروحملل:يلخادلا قاستالا قدص-01-01

ةيئابجلا ةباقرلا:يناــثلا روحملا تارابعل يلخادلا قاستالا ىدم حضوي :)5-3(مقر لودجلا

مقر ةرابعلا
لماعم
طابترالا
نوسريب

Sig.
ةميقلا
ةيلامتحالا

مقر ةرابعلاةجيتنلا
لماعم
طابترالا
نوسريب

Sig.
ةيلامتحالا ةميقلا

ةجيتنلا

لاد0,000**040,657لادریغ010,010,955

لاد0,000**050,798لاد0,019*020,395

لاد0,000**060,750لادریغ030,0150,932

ةيئاصحإلا ةلالد دوجو مدع ىلع اايغو  ةيئاصحإلا ةلالدلا لدوجو ىلع)*(ةمجنو)**(ناتمجنلا لدتSPSSجمانرب تاجرخم يف
0.01ةلالد ىوتسم دنع ةلاد ةرابعلا)**(
0.05ةلالد ىوتسم دنع ةلاد ةرابعلا)*(

طابترا دجوي هناف 0.05،ةلالدلا ىوتسم يواست وأ نم لقأ)Sig. or P-value(أطخلا لامتحالا ةميق تناك اذإ:ةيئاصحالا ةلالد ةدعاقلا
هيلا يمتنت يذلا لوحمو ةرابعلا نيب.يونعم

26SPSS .Vجمانرب تاجرخم ىلع دامتعالاب بلاطلا دادعإ نم:ردصملا

عم يلخادلا قاستالاب زاتمت روحملاب ةقلعتملا تارابع:نأ ظحالن هالعأ ةنيبملا ةيئانثلا تاطابترالا جئاتنلا نم:هالعأ لودجلا ىلع قيلعتلا
ميقلل)ةيلامتحالا ةميقلا(SIGةميق نأ ذإ ،ايئاصحإ ةلاد هتارابعو روحملل ةيلكلا ةجردلا نيب طابترالا ةقالع نأ ثيح اهروحم

الثمف 0.05ةلالد ىوتسم نم لقأ يه روحملا تارابع نم ةرابع لك يف ةبوسحملا )Spearman(طابترالا تالماعمل ةيئاصحإلا

0.05نم لقأ يهوsig=0.019ةميق ثيح ايئاصحإ لاد وهو =0.395r=ةميق غلب  اهروحم عم 02مقر ةرابعلل طابترالا لماعم
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سفنو   0.05نم لقأ يهوsig=0.000ةميق ثيح ،ايئاصحإ لاد وهو =0.657r=ةميق غلب  اهروحم عم04مقر ةرابعلل اضيأو
تارابعل يلخاد قاستا دوجو ىلع لدي يذلا رمألا ،ليلحتلا نم روحملا تارابع نم ةرابع ةيأ دعبتسن نل اذل ،تارابعلا يقاب عم ةنراقملا

:نامريبسطابترا لماعم لالخ نم يبيرضلا ليصحتلا:ثلاــثلا روحملل:يلخادلا قاستالا قدص-01-02

يبيرضلا ليصحتلا:ثلاــثلا روحملا تارابعل يلخادلا قاستالا ىدم حضوي :)6-3(مقر لودجلا

مقر ةرابعلا
لماعم

Spearman

Sig.
ةميقلا
ةيلامتحالا

مقر ةرابعلاةجيتنلا
لماعم

Spearman

Sig.
ةيلامتحالا ةميقلا

ةجيتنلا

لاد0.000**100.936لاد0.000**070.773

لاد0.000**110.760لاد0.000**080.870

لاد0.000**120.887لاد0.000**090.747

ةيئاصحإلا ةلالد دوجو مدع ىلع اايغو  ةيئاصحإلا ةلالدلا لدوجو ىلع)*(ةمجنو)**(ناتمجنلا لدتSPSSجمانرب تاجرخم يف
0.01ةلالد ىوتسم دنع ةلاد ةرابعلا)**(
0.05ةلالد ىوتسم دنع ةلاد ةرابعلا)*(

دجوي هناف 0.05،ةلالدلا ىوتسم يواست وأ نم لقأ)Sig. or P-value(أطخلا لامتحالا ةميق تناك اذإ:ةيئاصحالا ةلالد ةدعاقلا
هيلا يمتنت يذلا لوحمو ةرابعلا نيب.يونعم طابترا

26SPSS .Vجمانرب تاجرخم ىلع دامتعالاب بلاطلا دادعإ نم:ردصملا

عم يلخادلا قاستالاب زاتمت روحملاب ةقلعتملا تارابع:نأ ظحالن هالعأ ةنيبملا ةيئانثلا تاطابترالا جئاتنلا نم:هالعأ لودجلا ىلع قيلعتلا
ميقلل)ةيلامتحالا ةميقلا(SIGةميق نأ ذإ ،ايئاصحإ ةلاد هتارابعو روحملل ةيلكلا ةجردلا نيب طابترالا ةقالع نأ ثيح اهروحم
الثمف 0.05ةلالد ىوتسم نم لقأ يه روحملا تارابع نم ةرابع لك يف ةبوسحملا  )Spearman(طابترالا تالماعمل ةيئاصحإلا

نم لقأ يهو sig=0.000ةميق ثيح ايئاصحإ لاد وهو R=0.773=ةميق غلب  اهروحم عم 07مقر ةرابعلل طابترالا لماعم
نم لقأ يهو sig=0.000ةميق ثيح ،ايئاصحإ لاد وهو =0.760r=ةميق غلب  اهروحم عم 11مقر ةرابعلل اضيأو0.05
دوجو ىلع لدي يذلا رمألا ،ليلحتلا نم روحملا تارابع نم ةرابع ةيأ دعبتسن نل اذل ،تارابعلا يقاب عم ةنراقملا سفنو   0.05

نيب ةقالع دجوت :يأ .هسايقل تعضو امل ةقداص روحملا اذه تارابع ربتعت كلذبويبيرضلا ليصحتلا:ثلاــثلاتارابعل يلخاد قاستا

موهفمعم مءالتي روحملانومضم نأ يأ هسايقل عضو امل قستمو قداص روحمنأ ىرخأ ةرابعب يأ ،لكك اهروحمل ةيلكلا ةجردلاو ةرابعلا
.هسايق دارملا



ةساردلل يقيبطتلا ءزجلا......................................................ثلاثلا لصفلا

80

:نامريبسطابترا لماعم لالخ نم تامولعملاو لاصتالا ايجولونكت:عبارلاروحملل:يلخادلا قاستالا قدص-01-03

تامولعملاو لاصتالا ايجولونكت:عبارلاروحملا تارابعل يلخادلا قاستالا ىدم حضوي :)7-3(مقر لودجلا

مقر ةرابعلا
لماعم

Spearman

Sig.
ةميقلا
ةيلامتحالا

مقر ةرابعلاةجيتنلا
لماعم

Spearman

Sig.
ةيلامتحالا ةميقلا

ةجيتنلا

لاد0.000**180.847لاد0.000**130.819

لاد0.000**190.608لاد0.000**140.863

لاد0.001**200.545لاد0.000**150.883

لاد0.000**210.625لاد0.000**160.878

لاد0.000**220.625لاد0.004**170.478

ةيئاصحإلا ةلالد دوجو مدع ىلع اايغو  ةيئاصحإلا ةلالدلا لدوجو ىلع)*(ةمجنو)**(ناتمجنلا لدتSPSSجمانرب تاجرخم يف
0.01ةلالد ىوتسم دنع ةلاد ةرابعلا)**(
0.05ةلالد ىوتسم دنع ةلاد ةرابعلا)*(

دجوي هناف 0.05،ةلالدلا ىوتسم يواست وأ نم لقأ)Sig. or P-value(أطخلا لامتحالا ةميق تناك اذإ:ةيئاصحالا ةلالد ةدعاقلا
هيلا يمتنت يذلا لوحمو ةرابعلا نيب.يونعم طابترا

26SPSS .Vجمانرب تاجرخم ىلع دامتعالاب بلاطلا دادعإ نم:ردصملا

عم يلخادلا قاستالاب زاتمت روحملاب ةقلعتملا تارابع:نأ ظحالن هالعأ ةنيبملا ةيئانثلا تاطابترالا جئاتنلا نم:هالعأ لودجلا ىلع قيلعتلا
ميقلل)ةيلامتحالا ةميقلا(SIGةميق نأ ذإ ،ايئاصحإ ةلاد هتارابعو روحملل ةيلكلا ةجردلا نيب طابترالا ةقالع نأ ثيح اهروحم
الثمف 0.05ةلالد ىوتسم نم لقأ يه روحملا تارابع نم ةرابع لك يف ةبوسحملا  )Spearman(طابترالا تالماعمل ةيئاصحإلا

نم لقأ يهو sig=0.000ةميق ثيح ايئاصحإ لاد وهو =0.819Rةميق غلب  اهروحم عم 13مقر ةرابعلل طابترالا لماعم
قاستا دوجو ىلع لدي يذلارمألا ،ليلحتلا نم روحملا تارابع نم ةرابع ةيأ دعبتسن نل اذل ،تارابعلا يقاب عم ةنراقملا سفنو  0.05

ةرابعب يأ ،لكك اهروحمل ةيلكلا ةجردلاو ةرابعلانيب ةقالع دجوت :يا تامولعملاو لاصتالا ايجولونكت:عبارلاروحملا تارابعل يلخاد

.هسايق دارملا موهفمعم مءالتي روحملانومضم نأ يأ هسايقل عضو امل قستمو قداص روحمنأ ىرخأ
:نايبتسالا ةادأ رواحمل يئانبلا قاستالا قدص-ب

،اهيلإ لوصولا ةادألا ىعست يتلا فادهألا ققحت ىدم سيقي ثيح ،ةساردلا ةادأ قدص سيياقم دحأ يئانبلا قاستالا قدص ربتعي
:كلذ حضوي يلاتلا لودجلاو ،نايبتسالل ةيلكلا ةجردلا عم روحم لكل ةيلكلا ةجرد طابترا ىدم يئانبلا قاستالا قدص نيبيو
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ةساردلا ةادأل يئانبلا قاستالا قدص حضوي:)8-3(مقر لودج

نايبتسالا رواحم

=يواسي نايبتسالل ةيلكلا ةجردلا عم طابترالا

طابترالا لماعم

نامريبس

ةيلامتحالا ةميقلا

)Sig(
ةجيتنلا

لاد0.000**0.855ةيئابجلا ةباقرلا:يناــثلا روحملا

لاد00.000**814.يبيرضلا ليصحتلا:ثلاــثلاروحملا

لاد00.000**861.تامولعملاو لاصتالا ايجولونكت:عبارلاروحملا

SPSS.Vجمانرب تاجرخم ىلع دامتعالاب بلاطلا دادعإ نم:ردصملا 26

تارابع يلامجإل ةيلكلا ةجردلا نم لك نيب طابترا لماعمل ةيئانثلا تاطابترالا جئاتنلا هالعأ لودجلا ضرعي:هالعأ لودجلا ىلع قيلعتلا
Spearman(طابترالا تالماعم:نأ ظحالن ثيح ،نايبتسالا تارابع يلامجإلل ةيلكلا ةجردلا عم روحم لك Correlation(
يلامجإلل ةيلكلا ةجردلاعم يناثلا روحملل طابترالا لماعم ثيح ،0.05ةلالد ىوتسم نم لقأ SIGةميق نأ ذإ ،ةيئاصحإ ةلاد تاذ
طابترالا لماعم اضياو0.05نم لقأ يهوsig=0.000ةميق ثيح ايئاصحإ لاد وهو =0.855rةميق غلب نايبتسالا تارابع
يهوsig=0.000ةميق ثيح ايئاصحإ لاد وهو =0.814rةميق غلب نايبتسالا تارابع يلامجإلل ةيلكلا ةجردلا عمثلاثلا روحملل
لاد وهو =0.861rةميق  غلب نايبتسالا تارابع يلامجإلل ةيلكلا ةجردلاعم عبارلا روحملل طابترالا لماعماضيأو  0.05نم لقأ

.هسايقل تعضو امل ،ةقستمو ةقداص ةساردلا ةادأ داعبإربتعت هنمو 0.05نم لقأ يه  sig=0.000ةميق ثيح ايئاصحإ

:نايبتسالا تابث تارشؤم ميق باسح-2

ول رخأ ىنعمبو فورظلا سفن يف دارفألانم ةعوما سفن ىلع ديعأ ام اذإ جئاتنلا سفن يطعي هنأ:ىلع نايبتسالا تابثلا فرعي 
،راركتب ايرهوج ريغتت ال هتجرد نأ يأ قاستالا نم ائيش ةجرد سفن ترهظأل دحاولا درفلا سايق تايملع تررك
سفن ىلع رثكأ وأ نيترم هقيبطت ةلاح يف اهسفن جئاتنلا امئاد ققحي نأ ىلع ارداق نايبتسالا نوكي نأ ينعي تابثلا موهفم نأ يأ
.دارفألانم ةعوما

تاجرد دصر مت مث ،ام نايبتسالا ىلع دارفالا نم ةعومجم ىلع نيعم عالطتسا ءارجإ مت هنأ ضرتفن تابثلا ىنعم حيضوتلو
دارفالا نم ةعوما هذه سفن ىلع)نايبتسالا سفن عيزوت يأ(رابتخالا سفن ءارجإ ةداعإ مت ةرتف دعبو ،عالطتسالا اذه يف درف لك
قيبطتل ىلوألا ةرملا يف دارفالا اهيلع لصح يتلا تاجردلا نأ ىلع لدت جئاتنلا تناكو ،اهيف درف لك تاجرد اضيأ تدصرو
امامت ةتباث عالطتسالا جئاتن نأب جتنتسن هيلع ءانبو.ةيناثلا ةرملا يف دارفالا ءالؤه اهيلع لصح يتلا تاجردلا اهسفن يه ،عالطتسالا
تابث سايقل قرط ةدع كانهو1.تباث هنا ةتباث نوكت هجئاتن نايبتسالا هنمضت ام نا نأ ةقد رثكأ ىنعمب اهقيبطت ةداعإب ًاريثك ريغتت الو

.141ص ،قباسلا عجرملا،يطيوط ىفطصم-1
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اذكو ةيعامتجالاو ةيناسنإلا مولعلا يف تاساردلا مظعم قفتت ثيح خابنوركافلأ ةقيرط اهنم نايبتسالا ىوتحمو نومضمو تارابع
)0.60(ةبتعلا نم ربكأ تارابعلا نم ةعومجم تابث ميق نوكت نأ ىلع ةيداصتقالا

Cronbach's Alphaةقيرط مادختسا لالخ نم ،ةساردلا نايبتسالا تارابع تابث نم ققحتلا مت انتسارد يفو

،ةيثحبلا تاساردلا يف نيثحابلا فرط نم امادختسا رثكأ وهو نايبتسالا تابثلا سايقل رشؤم ربتعي ثيح ،)خابنوركافلا لماعم(
ديعأ ول اميف تاجاتنتسالا وأ جئاتنلا سفن ىلع لوصحلا ةبسن ام ىنعمب ،نايبتسالا تارابع نم ةعومجم تابث ةجرد سيقي ثيح
.ةلثامم فورظ قفو ةادألا سفن قيبطت

نايبتساللCronbach's Alphaلماعم ةميق نيبي:)9-3(مقر لودج

نايبتسالا رواحمو داعبأ
Cronbach's Alpha

ةجيتنلاتارقفلا ددعخابنورك افلأ لماعم
تباث0.70906يناثلا روحملاتارابع عيمج تابث لماعم ميق
تباث0.80806ثلاثلا روحملاتارابع عيمج تابث لماعم ميق
تباث0.80110عبارلا روحملاتارابع عيمج تابث لماعم ميق

تباث0.90322نايبتسالا تارابع عيمج تابث لماعم ميق
SPSS.V26جمانرب تاجرخم ىلع دامتعالاب بلاطلا دادعإ نم :ردصملا

اذهو نايبتسالا رواحم نم روحم لك تارابعلا نم ةعومجم لكل)Cronbach's Alpha(ميق باسح جئاتنلا هالعأ لودجلا ضرعي
ةفلتخم ةينمز تارتف لالخ ةيناث ةرم  نايبتسالا عيزوت ديعأ ول اميف جئاتنلا يف تابثلا ةجردب روحم لك تارابع عتمت ىدم ةفرعم  لجأ نم
ميق تاذ)Cronbach's Alpha(خابنورك افلأ لماعم ةميق:نأ ظحالن ثيح هالعأ لودجلا جئاتنلا ىلع قيلعت يلي اميفو
ةيلامجإ ةميقلا نأو 0.709ةميق ىنداو 0.903ةميق ىلعأنيب ةروصحم ميق ثيح)06(ةبتعلا نم ربكا يهف  ايئاصحإ ةلوبقم
تابث ىلع لدت اهيلع لصحتملا خابنورك افلأ لماعم ميق  نأف هنمو ةرابع 22مضي يذلاو 0.903تغلب نايبتسالا تارابع عيمجل
ةساردلا تاريغتملا سايق يف نايبتسالا تانايب ىلع دامتعالا ةيناكمإو ةساردلا ةادأ

ةساردلا ةادأ قدص نم اندكأت دق نوكن نايبتسالل)تابثلاو قدصلا تارشؤم ميق(ةيرتم وكيسلا صئاصخلا باسح جئاتن ةصالخ
.اايضرف رابتخاو ةساردلا ةلئسأ ىلع ةباجإلاو جئاتنلا ليلحتل اهتيحالصو ةنابتسالا ةحصب ةقث ىلع انلعجي امم ،اابثو

نايبتسالا تارابع وحن ةنيعلا دارفأ تاباجإو ةماعلا تانايبلل يفصولا ليلحتلا :ايناث

ءاصحإلا جئاتن فلتخم ضرع متيس ثحبملا اذه يف ،ةيناديملا ةساردلا يف ةعبتملا ةيجهنملا تاءارجإلا فلتخم ضرع دعب
ةساردلا تاريغتملا وحن.يرايعملا فارحنالاو يباسحلا طسوتملا ىلع دامتعالاب ةنيعلا دارفأ تاباجإ تاهاجتا ديدحت قيرط نع يفصولا
تاريغتملل يفصو ليلحت ضرع اذكو ةنيعلا تادرفم تاباجإل اقفو ةقفاوملا تاجرد لقأو ىلعأ ىلع تزاح يتلاو نايبتسالا تارابعو
.ةنيعلا دارفأل ةيفارغميدلا صئاصخ
:نيبوجتسملل ةماعلا تانايبلل يفصولا ليلحتلا -1

هذه ءوض يفو ةينهملا ةربخلا ،سنجلا لثم ةساردلا دارفأ صئاصخب ةقلعتملا تانايبلا نم ةعومجم ىلع ةساردلا هذه موقت 
:ةيلاتلا لوادجلا يف نودم وه امك %ةبسنلاو تاراركتلا باسح لالخ نم يليلحت فصو مدقن تاريغتملا
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:نيبوجتسملا سنجلا ريغتمل ةبسنلاب-1-1

سنجلا بسح ةنيعلا دارفا عيزوت نيبي:)10-3(مقر لودج

%ةبسنلاراركتلا

سنجلا

2262.9ركذ

1337.1ىثنأ

Total35100.0

SPSS.V 26جمانرب تاجرخم ىلع دامتعالاب بلاطلا دادعإ نم :ردصملا

سنجلاريغتم بسح نوعزوتي ةنيعلا دارفا نأ ظحالن ،ادرف 35اهددع غلابلا ةنيعلا تاراركت ىلإ رظنلابو هالعأ لودجلا لالخ نم

ةنيعلا دارفا يلامجا نم%37.10تغلب ثيح ثانالا نم ةبسن ربكأ يهو روكذلا ةئفلا حلاصل%62.90ةبسنب درف 22ددعب
:يلاتلا لكشلا يف نيبم وه امك ةساردلا

سنجلاريغتم بسح ةساردلا ةنيع دارفا عيزوتل ينايب ليثمت نيبي :)4-3(مقر لكشلا

SPSSجمانرب نم:ردصملا
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:نيبوجتسملا رمعلا ريغتمل ةبسنلاب-1-2

رمعلا بسح ةنيعلا دارفا عيزوت نيبي:)11-3(مقر لودج

%ةبسنلاراركتلا

رمعلا

38.6ةنس 30نم لقأ

1542.9ةنس 39ىلإ 30نم

1028.6ةنس 49ىلإ 40نم

720.0قوف امف ةنس50

Total35100.0

SPSS.V26جمانرب تاجرخم ىلع دامتعالاب بلاطلا دادعإ نم :ردصملا

ددعب رمعلاريغتم بسح نوعزوتي ةنيعلا دارفا نأ ظحالن ،ادرف 35اهددع غلابلا ةنيعلا تاراركت ىلإ رظنلابو هالعأ لودجلا لالخ نم

ىلا 40نم ةئفلا حلاصل%28.60ةبسنب درف 10ددعبو ةنس39ىلا ةنس30نم نيرمعلا ةئفلا حلاصل%56.70ةبسنب درف 15
امك ،لقأ بسنب تائفلا يقابو بابشلا ةئف ىلا نومتني نيبوجتسملا مظعم نا انه هجتنتسن امو ةساردلا ةنيعلا دارفا يلامجا نم ةنس 49
:يلاتلا لكشلا يف نيبم وه

رمعلاريغتم بسح ةساردلا ةنيع دارفا عيزوتل ينايب ليثمت نيبي :)5-3(مقر لكشلا

SPSSجمانرب نم:ردصملا
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:نيبوجتسملا يميلعتلا ىوتسملا ريغتمل ةبسنلاب-1-3

يميلعتلا ىوتسملا بسح ةنيعلا دارفا عيزوت نيبي:)12-3(مقر لودج

%ةبسنلاراركتلا

يميلعتلا ىوتسملا

1028.6يوناث

720.0يعماج

1645.7سـناـــسيل

25.7ايلع تاسارد

Total35100.0

SPSS.V 26جمانرب تاجرخم ىلع دامتعالاب بلاطلا دادعإ نم:ردصملا

ىوتسملا ريغتم بسح نوعزوتي ةنيعلا دارفا نأ ظحالن ،ادرف 35اهددع غلابلا ةنيعلا تاراركت ىلإ رظنلابو هالعأ لودجلا لالخ نم
يف ةقث يطعيو نييعماج مه نيبوجتسملا مظعم نا انه هجتنتسن امو سناسيل ةئفلا حلاصل%45.70ةبسنب درف 16ددعب يميلعتلا
وه امك،ةفلتخم بسنب تائفلا يقابو ةساردلا تاريغتمل يرظنلا بناجلا وحن ةقباس ةيميداكا ةفرعمو يرظن بنج مهل نا ةساردلا تانايب
:يلاتلا لكشلا يف نيبم

يميلعتلا ىوتسملاريغتم بسح ةساردلا ةنيع دارفا عيزوتل ينايب ليثمت نيبي :)6-3(مقر لكشلا

SPSSجمانرب نم:ردصملا
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:نيبوجتسملا ةينهملا ةربخلا تاونس ريغتمل ةبسنلاب-1-4

ةينهملا ةربخلا تاونس بسح ةنيعلا دارفا عيزوت نيبي:)13-3(مقر لودج

%ةبسنلاراركتلا

ةينهملا ةربخلا تاونس

411.4تاونس 5نم لقأ

822.9تاونس 09ىلإ05

1440.0ةنس 15ىلإ10

925.7قوف امف ةنس15

Total35100.0

SPSS.V26جمانرب تاجرخم ىلع دامتعالاب بلاطلا دادعإ نم :ردصملا

تاونسريغتم بسح نوعزوتي ةنيعلا دارفا نأ ظحالن ،ادرف 35اهددع غلابلا ةنيعلا تاراركت ىلإ رظنلابو هالعأ لودجلا لالخ نم

يقاب نم ةبسن ربكأ يهو تاونس ةنس 15ىلا 10نم ةينهم ةربخ تاذ ةئفلا حلاصل%40.00ةبسنب درف 14ددعب ةينهملا ةربخلا

معدي امم ةريبك ةينهم ةربخ ةرتف مهل نيبوجتسملا نا هجتنتسن امو ةنس 15نم رثكأ ةئفلا حلاصل %25.70ةبسنبو ةربخلا تائفلا
لكشلا يف نيبم وه امك ،ةساردلا عوضومب مهتياردو ناديملا يف مربخ مكحب ةسارد تانايب يف ةقث يطعيو اهيلإ لصوتنس يتلا جئاتنلا
:يلاتلا

ةينهملا ةربخلا تاونسريغتم بسح ةساردلا ةنيع دارفا عيزوتل ينايب ليثمت نيبي :)7-3(مقر لكشلا

SPSSجمانرب نم:ردصملا
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:نيبوجتسملا ةفيظولا ريغتمل ةبسنلاب-1-5

ةفيظولا بسح ةنيعلا دارفا عيزوت نيبي:)14-3(مقر لودج

%ةبسنلاراركتلا

ةفيظولا

2777.1فظوــم

822.9ةحــلصم ســيئر

Total35100.0

SPSS.V26جمانرب تاجرخم ىلع دامتعالاب بلاطلا دادعإ نم :ردصملا

ريغتم بسح نوعزوتي ةنيعلا دارفا نأ ظحالن ،ادرف 35اهددع غلابلا ةنيعلا تاراركت ىلإ رظنلابو هالعأ لودجلا لالخ نم  
حضوي يلاتلا لكشلاو%22.90ةبسنب حلصم سيئر حلاصلو ةبسن ربكأ يهو%77.10ةبسنب درف 27ددعب فظوم ىلإ ةفيظولا

:كلذ

ةفيظولاريغتم بسح ةساردلا ةنيع دارفا عيزوتل ينايب ليثمت نيبي :)8-3(مقر لكشلا

SPSSجمانرب نم:ردصملا
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:يلآلا مالعإلا يف انيوكت متيقلت له-1-6

يلآلا مالعإلا يف انيوكت مهيقلت ىدم بسح ةنيعلا دارفا عيزوت نيبي:)16-3(مقر لودج

%ةبسنلاراركتلا

ةفيظولا

2571.4مــعن

1028.6ال

Total35100.0

SPSS.V26جمانرب تاجرخم ىلع دامتعالاب بلاطلا دادعإ نم :ردصملا

مهراسم لالخ يلآلا مالعإلا يف انيوكت اوقلت مهمظعم ةساردلا لحم ةسسؤملاب نيلماعلا نيبوجتسملا نا جتنتسن هالعأ لودجلا لالخ نم
ةيفيك يف صخت تناك يلآلا مالعإلا يف تانيوكتلا مظعم ناف نيبوجتسملا ءارأو بسحو%71.4ةبسنب درف 25ددعب اذهو  ينهملا
:كلذ حضوي يلاتلا مهل ةلكوم ماهملاب ةقالع اهل جمارب مادختسا

يلآلا مالعإلا يف انيوكت مهيقلت ىدمبسح ةساردلا ةنيع دارفا عيزوتل ينايب ليثمت نيبي :)9-3(مقر لكشلا

SPSSجمانرب نم:ردصملا
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:نايبتسالا رواحمو تارابع وحن ةنيعلا دارفأ تاهاجتاو تاباجإل يفصولا ليلحتلا -2
قيبطت ىدم:سايقـــب قلعتملاو دارفألل هجوملا نايبتسالا نم يناثلا روحملا تارابع ىلع :ةنيعلا دارفأ تاباجإ ليلحتو ضرع-2-1
جيريرعوب جرب ةيالول بئارضلا زكرمب ةيئابجلا ةباقرلا تاءارجإ

يناثلاروحملا تارابع ىلع ةنيعلا دارفأ تاباجإ ليلحت جئاتن:)16-3(مقر لودج

ةرابعلامقرلا
طسوتملا
يباسحلا

Mean

فارحنا
يرايعملا

Std.
Deviati

on

ةيمهألا
%ةيبسنلا

يترتلا
ب

هاجتالا
ةنيعلل ماعلا
ةقفاوم وحن

ىلع
نومضم
تارابعلا

01
فد نيفظوملل ةينيوكتلا تارودلا فيثكت
نم لاصتالاو تامولعملا ايجولونكتل لثمألا لالغتسالا
...جماربو لئاسو

4.230.73184.5702
ةقفاوم
ادج ةيلاع

02
نيفظوملل ةمئالمو ةيفاك جمارب بئارضلا زكرم مدقي
.يتامولعملا ماظنلا قيبطت دنع

2.610.94652.0006
ةقفاوم
ةطسوتم

03

تامولعملا ايجولونكت لالخ نم بئارضلا زكرم فدهي
نيديعصلا ىلع ةيضرم جئاتن قيقحت ىلإ لاصتالا
ةدايز(يلاملاو)نيفلكملا ةمدخ نيسحت(يرادإلا
.)ةيبيرضلا تاداريإلا ةليصح

4.370.49087.4301
ةقفاوم
ادج ةيلاع

04
ةبيرضلاب نيفلكملا فاشتكاو فرعتلا ةعرسو ةلوهس
نولخي نيذلاو يبيرضلا شغلل ماكترا تبثي نيذلا
.ةيئابجلا مامازتلاب

4.031.04380.5703
ةقفاوم

ةيلاع

05
ةباقرلاو ةعباتملاب اهيمدختسمل"كتيابج"ةباوب حمست
.نيفلكملا فرط نم ةثوعبملا تاحيرصتلل ةقيقدلا

3.801.05276.0005
ةقفاوم

ةيلاع

06
ةلاح يف اينورتكلا زكرملا نم ةبيرضلاب فلكملا عباتي 
هيلع يتلا ةيئابجلا نويدلا عفد نع هعانتما

3.910.91978.2904
ةقفاوم

ةيلاع
ةيلاع ةجردب3.82380.4764876.48لكك روحملا

)Std ErrorMean=0.080(يباسحلا طسوتملا ةميق يف يرايعملا أطخلا
5/ )100*يباسحلا طسوتملا(= )%(يباسحلا طسوتملل يبسنلا نزولا

طسوتملا لاجم
يباسحلا

1.80ىلإ 01نم
ىلإ 1.81نم

2.60
3.40ىلإ 2.61نم

ىلإ 3.41نم
4.20

5ىلإ 4.21نم

ةقفاوملا ىوتسم
ةضفخنم ةجرد

ادج
ادج ةيلاع ةجردةيلاع ةجردةطسوتم ةجردةضفخنم ةجرد
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SPSS .V26جمانرب تاجرخمو نايبتسالا تانايب ىلع دامتعالاب بلاطلا دادعإ نم :ردصملا

ىدمب قلعتي اميف ةنيعلا دارفأ تاهاجتاو ءارأل ،يرايعملا فارحنالاو يباسحلا طسوتملا ميق باسح جئاتن:هالعأ لودجلا نيبي
ةيئابجلا ةباقرلا:يناثلا روحملا تارابع هاجتا نيدياحم وأ مهتقفاوم مدع وأ مهتقفاوم

لاا قاطن نمض وهو3.823ةميق تارابعلا عيمج ىلع نيبوجتسملا تاباجإل يلامجإلا يباسح طسوتملا غلب ماع لكشبو

براقت ىلإ ريشي امم دحاولا نم لقأو ةريغص ةميق ريخألا اذهو  ،0.476:هردق يرايعم فارحنابو ]4.20-3.41[ةيلاع ةقفاوم
غلبيباسحلا طسوتملا يف دوجوملا *يرايعملا أطخلارادقم نأ امك ، ماعلا يباسحلا طسوتملا ةميق لوح  اهزكرمتو ةنيعلا دارفألا ءارأ
معد اذهو نيبوجتسملا ءارآ يف ريبك تتشت دجوي ال هنأ ةيئاصحا ةجيتن ميقلا هذه انيطعُت يلاتلابو ةريغص ةميق اذ وهو)0.080(
ةبسنبو نوقفاوم مهلك يأ ةنيعلا دارفأ تاهاجتالتانايبلا زكرم لثمي يلامجإلا يباسحلا طسوتملاف نا اميف  اهيلع لصحتملا جئاتنلل

ام اذهو مهرظن ةهجو جيريرعوب جرب ةيالول بئارضلا زكرمب ةيئابجلا ةباقرلا تاءارجإ قيبطتل ةيلاع تايوتسم كانه هنأ ىلع76.48%
ىدل يباسحلا  طسوتملل ةميق ىلعأ غلب ثيحةيلاع ةقفاوم ةجردبتناك  اهمظعمف روحملا  تارابعلا ىلع مهتقفاوم وحن هظحالن
نيفظوملا ةهجو بسح)2.60(تغلب ةميقب 02مقر ةرابعلا وحن ةقفاوم ةجرد ىندأ تناك نيح يف)4.37(ةميقب 03مقر ةرابعلا
:يلي امك مهرظن ةهجو بسح ةساردلا ةنيع دارفا ىدل اايمها بسح تارابعلا بيترت يلي اميفو،ةساردلا لحم ةسسؤملاب نيبوجتسملا

ةيئابجلا ةباقرلا:يناثلا روحملا تارابع بيترتل ينايب ليثمت نيبي :)10-3(مقر لكشلا

.Excelجمانرب مادختساب تانايبلا ةجلاعم :ردصملا

:هالعأ لكشلاو لودجلا نم ظحالنو

ةميق غلب يباسح طسوتمبو ةنيعلا ىدل اهتيمهأ ثيح نم 01ةبترملا تلتحا ثيح ،03مقر(ةرابعلل ةبسنلاب-

مادختسا  لالخ نم فدهي جيريرعوب جرب ةيالول بئارضلا زكرم نأ ىلع ادج ةيلاع ةجردبو اوقفاو نيبوجتسملا نأثيح)4.37:

طسوتملا ةقد ىنعمب ،عمتا طسول ريدقتك يباسحلا طسولا ةقد ىلع ةلالد وهف يلاتلابو ،يباسحلا طسولا يف دوجوملا أطخلا رادقم سيقي:يرايعملا أطخلا-*
عجرملا:)لوألا ءزجلا(يطيوط ىفطصم نع القن،ةنيعلا مجحل يعيبرتلا رذجلا ىلع ةنيعلل يرايعملا فارحنالا ةمسقب هباسح متيو تانايبلا زكرم ليثمت يف
.220ص،قباسلا

2,6

3,8
3,91

4,03 4,23 4,37

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

5

02مقر ةرابع 05مقر ةرابع 06مقر ةرابع 04مقر ةرابع 01مقر ةرابع 03مقر ةرابع
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ةليصح ةدايز(يلاملاو)نيفلكملا ةمدخ نيسحت(يرادإلا نيديعصلا ىلع ةيضرم جئاتن قيقحت ىلإ لاصتالا تامولعملا ايجولونكت
ايجولونكت مادختسال ةيلاع ةيمهأ يلوي بئارضلا زكرملا هجتنتسن امو مهرظن ةهجو بسح%84.57ةبسنب اذهو.)ةيبيرضلا تاداريإلا
.ةيئابجلا ةباقرلا تاءارجإلاب ةقلعتملا ةيرادإلا ماهملل نيفظوملا ذيفنت يف لاصتالا تامولعملا

ةميق غلب يباسح طسوتمبو ةنيعلا ىدل اهتيمهأ ثيح نم 02ةبترملا تلتحا ثيح ،01مقر(ةرابعلل ةبسنلاب-

ةينيوكتلا تارودلا فيثكتب موقي جيريرعوب جرب ةيالول بئارضلا زكرم نأ ىلع ادج ةيلاع ةجردبو اوقفاو نيبوجتسملا نأثيح)4.23:

ماهملل زكرملا يفظوم ذيفنت لالخ لاصتالاو تامولعملا ايجولونكتل لثمألا لالغتسالا يف لثمتملا فده قيقحت لجا نم اذهو نيفظوملل
ةيمهأ يلوي بئارضلا زكرملا هجتنتسن امو مهرظن ةهجو بسح%84.57ةبسنب اذهو ةيئابجلا ةباقرلا تاءارجإب ةقلعتملا ةصاخ ةيرادإلا
.ةيئابجلا ةباقرلا تاءارجإلاب ةقلعتملا ةيرادإلا ماهملل نيفظوملا ذيفنت يف لاصتالا تامولعملا ايجولونكت مادختسال ةيلاع

ةميق غلب يباسح طسوتمبو ةنيعلا ىدل اهتيمهأ ثيح نم 03ةبترملا تلتحا ثيح ،03مقر(ةرابعلل ةبسنلاب-

فاشتكاو فرعتلا ةعرسو ةلوهس كانه جيريرعوب جرب ةيالول بئارضلا زكرمب نأ ىلع ةيلاع ةجردبو اوقفاو نيبوجتسملا نأثيح)4.03:

مهرظن ةهجو بسح%87.43ةبسنب اذهو ةيئابجلا مامازتلاب نولخي نيذلاو يبيرضلا شغلل ماكترا تبثي نيذلا ةبيرضلاب نيفلكملا
.ةيئابجلا ةباقرلا تاءارجإلاب ةقلعتملا ةيرادإلا ماهملل نيفظوملا ذيفنت يف لاصتالا تامولعملا ايجولونكت مادختسا لالخ نم اذهو

ةميق غلب يباسح طسوتمبو ةنيعلا ىدل اهتيمهأ ثيح نم 04ةبترملا تلتحا ثيح ،06مقر(ةرابعلل ةبسنلاب-

زكرملا نم ةبيرضلاب فلكملا عباتي هناف جيريرعوب جرب ةيالول بئارضلا زكرمب نأ ىلع ةيلاع ةجردبو اوقفاو نيبوجتسملا نأثيح)3.91:

.مهرظن ةهجو بسح%78.29ةبسنب اذهو هيلع يتلا ةيئابجلا نويدلا عفد نع هعانتما ةلاح يف اينورتكلا

ةميق غلب يباسح طسوتمبو ةنيعلا ىدل اهتيمهأ ثيح نم 05ةبترملا تلتحا ثيح ،06مقر(ةرابعلل ةبسنلاب.-

"مهتيابج"ةباوب حمست هناف جيريرعوب جرب ةيالول بئارضلا زكرمب نأ ىلع ةيلاع ةجردبو اوقفاو نيبوجتسملا نأثيح)3.80:

.مهرظن ةهجو بسح%78.29ةبسنب اذهو نيفلكملا فرط نم ةثوعبملا تاحيرصتلل ةقيقدلا ةباقرلاو ةعباتملاب اهيمدختسمل

ةميق غلب يباسح طسوتمبو ةنيعلا ىدل اهتيمهأ ثيح نم 05ةبترملا تلتحا ثيح ،02مقر(ةرابعلل ةبسنلاب-

ةمئالمو ةيفاك جمارب مدقي هناف جيريرعوب جرب ةيالول بئارضلا زكرمب نأ ىلع ةطسوتم ةجردبو اوقفاو نيبوجتسملا نأثيح)2.61:

.مهرظن ةهجو بسح%52.00ةبسنب اذهو يتامولعملا ماظنلا قيبطت دنع نيفظوملل

نأ جتنتسن اننإف نيبوجتسملا نم ةنيع ءارآل يباسحلا طسوتملا ىلع دامتعا لالخ نم يفصولا ليلحتل ةبسنلاب ةماع ةصالخك

يف اذه اندكأ ثيح.جيريرعوب جرب ةيالول بئارضلا زكرمب نيفظوملا فرط نم ةيئابجلا ةباقرلا تاءارجإ قيبطتل ةيلاع تايوتسم كانه
قيقحت ىلع بئارضلا ليصحت زكارملا ةردق ىدم ةفرعمل ةيساسألا تاددحملا ىدحأ ربتعت ثيح ةيئابجلا ةباقرلا ةيمهأ ىلع يرظنلا بناجلا
ليصحتب نيفلكملا نيفظوملل لاصتالاو تامولعملا تايجولونكتلا لئاسو يف ةلثمتملاو ةينقتلا تايناكمإ رفوت نأ يلإ ةفاضإب ،اهفادهأ
ةيئابجلا ةباقرلا تاءارجإ قيبطت ةيلاعف نمكت ثيح ةيئابجلا ةباقرلا تايوتسم زيزعت يلاتلابو يبيرضلا شغلا فاشتكا يف مهاسي بئارضلا
.ةبولطملا ةعرسلاب بسانملا تقولا يف ةبيرضلاب نيفلكملا بناج نم بعالتلاو ءاطخألا فاشتكا نم
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قيبطت ىدم:سايقـــب قلعتملاو دارفألل هجوملا نايبتسالا نم ثلاثلاروحملا تارابع ىلع:ةنيعلا دارفأ تاباجإ ليلحتو ضرع-2-2
جيريرعوب جرب ةيالول بئارضلا زكرمب يبيرضلا ليصحتلا تاءارجإ

ثلاثلاروحملا تارابع ىلع ةنيعلا دارفأ تاباجإ ليلحت جئاتن:)17-3(مقر لودج

ةرابعلامقرلا
طسوتملا
يباسحلا

Mean

فارحنا
يرايعملا

Std.
Deviati

on

ةيمهألا
%ةيبسنلا

يترتلا
ب

هاجتالا
ةنيعلل ماعلا
ةقفاوم وحن

ىلع
نومضم
تارابعلا

07
ريوطتل ةينيوكت جمارب دادعإب بئارضلا زكرم ةيناكما
.ينورتكلإلا ليصحتلا يف ماردق

2.940.72558.8605
ةقفاوم
ةطسوتم

08
نم ةبيرضلاب نيفلكملا ىدل ةيئابجلا ةفاقثلا زيزعت
.ينورتكلإلا ليصحتلا ةينقت دامتعا لالخ

3.570.88471.4304
ةقفاوم

ةيلاع

09
تاقحتسم لثمت يتلا صصحلا ضيفخت يف ةمهاسملا
نم ةبيرضلاب فلكملا ىدل ةيبيرضلا ةرادإلل ةيبيرض
يبيرضلا ليصحتلا تالدعم ةدايز لجأ

2.830.70756.5706
ةقفاوم
ةطسوتم

10
ةفلكت ةيندت ىلإ زكرملا ىعسي"كتيابج"مادختساب
ةليصحلا ةيدودرم نم ةدايزلاو يبيرضلا ليصحتلا
.ةيبيرضلا

3.970.92379.4302
ةقفاوم

ةيلاع

11
ةجيتن نيفلكملا نم ريثكلا ىدل يبيرضلا يعولا بايغ
هاركإ اأ ىلع ةبيرضلل مرظنو ةيئابجلا ةفاقثلا صقنل
.ينطولا ءبعلا يف ةمهاسم تسيلو

4.370.54787.4301
ةقفاوم
ادج ةيلاع

12
ةباوب"ينورتكلإلا يبيرضلا ليصحتلا تاءارجإ دعت
ادم رصقل نيفلكملا قح يف ةفصنم"كتيابج
.ميدقلا ماظنلا مادختسا نع يلختلا بجو كلذل

3.890.93277.7103
ةقفاوم

ةيلاع

ةيلاع ةجردب3.59520.5706471.90لكك روحملا
Std(يباسحلا طسوتملا ةميق يف يرايعملا أطخلا ErrorMean=0.090(

5/ )100*يباسحلا طسوتملا(= )%(يباسحلا طسوتملل يبسنلا نزولا
طسوتملا لاجم
يباسحلا

1.80ىلإ 01نم
ىلإ 1.81نم

2.60
3.40ىلإ 2.61نم

ىلإ 3.41نم
4.20

5ىلإ 4.21نم

ةقفاوملا ىوتسم
ةضفخنم ةجرد

ادج
ادج ةيلاع ةجردةيلاع ةجردةطسوتم ةجردةضفخنم ةجرد
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وأ مهتقفاوم ىدمب قلعتي اميف ةنيعلا دارفأ تاهاجتاو ءارأل ،يرايعملا فارحنالاو يباسحلا طسوتملا ميق باسح جئاتن:هالعأ لودجلا نيبي
يبيرضلا ليصحتلا:ثلاثلا روحملا تارابع هاجتا نيدياحم وأ مهتقفاوم مدع

ةقفاوم لاا قاطن نمض وهو 3.5952ةميق تارابعلا عيمج ىلع نيبوجتسملا تاباجإل يلامجإلا يباسح طسوتملا غلب ماع لكشبو
ءارأ براقت ىلإ ريشي امم دحاولا نم لقأو ةريغص ةميق ريخألا اذهو  ،0.570:هردق يرايعم فارحنابو ]4.20-3.41[ةيلاع

)0.096(غلبيباسحلا طسوتملا يف دوجوملا *يرايعملا أطخلارادقم نأ امك ، ماعلا يباسحلا طسوتملا ةميق لوح  اهزكرمتو ةنيعلا دارفألا
لصحتملا جئاتنلل معد اذهو نيبوجتسملا ءارآ يف ريبك تتشت دجوي ال هنأ ةيئاصحا ةجيتن ميقلا هذه انيطعُت يلاتلابو ةريغص ةميق اذ وهو
هنأ ىلع%71.90ةبسنبو نوقفاوم مهلك يأ ةنيعلا دارفأ تاهاجتالتانايبلا زكرم لثمي يلامجإلا يباسحلا طسوتملاف نا اميف  اهيلع
وحن هظحالن ام اذهو مهرظن ةهجو جيريرعوب جرب ةيالول بئارضلا زكرمب يبيرضلا ليصحتلا تاءارجإ قيبطتل ةيلاع تايوتسم كانه
11مقر ةرابعلا ىدل يباسحلا  طسوتملل ةميق ىلعأ غلب ثيحةيلاع ةقفاوم ةجردبتناك  اهمظعمف روحملا  تارابعلا ىلع مهتقفاوم
نيبوجتسملا نيفظوملا ةهجو بسح)2.83(تغلب ةميقب 09مقر ةرابعلا وحن ةقفاوم ةجرد ىندأ تناك نيح يف)4.37(ةميقب
:يلي امك مهرظن ةهجو بسح ةساردلا ةنيع دارفا ىدل اايمها بسح تارابعلا بيترت يلي اميفو،ةساردلا لحم ةسسؤملاب

يبيرضلا ليصحتلا:ثلاثلا روحملا تارابع بيترتل ينايب ليثمت نيبي :)11-3(مقر لكشلا

.Excelجمانرب مادختساب تانايبلا ةجلاعم :ردصملا

:هالعأ لكشلاو لودجلا نم ظحالنو

ةميق غلب يباسح طسوتمبو ةنيعلا ىدل اهتيمهأ ثيح نم 01ةبترملا تلتحا ثيح ،11مقر(ةرابعلل ةبسنلاب-

نيفلكملا نم ريثكلا ىدل يبيرضلا يعولا بايغ كانه نا نوري مأ ىلع ادج ةيلاع ةجردبو اوقفاو نيبوجتسملا نأثيح)4.37:

طسوتملا ةقد ىنعمب ،عمتا طسول ريدقتك يباسحلا طسولا ةقد ىلع ةلالد وهف يلاتلابو ،يباسحلا طسولا يف دوجوملا أطخلا رادقم سيقي:يرايعملا أطخلا-*
عجرملا:)لوألا ءزجلا(يطيوط ىفطصم نع القن،ةنيعلا مجحل يعيبرتلا رذجلا ىلع ةنيعلل يرايعملا فارحنالا ةمسقب هباسح متيو تانايبلا زكرم ليثمت يف
.220ص،قباسلا

2,83 2,94
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ةهجو بسح%87.43ةبسنب اذهو ينطولا ءبعلا يف ةمهاسم تسيلو هاركإ اأ ىلع ةبيرضلل مرظنو ةيئابجلا ةفاقثلا صقنل ةجيتن
.مهرظن

ةميق غلب يباسح طسوتمبو ةنيعلا ىدل اهتيمهأ ثيح نم 02ةبترملا تلتحا ثيح ،10مقر(ةرابعلل ةبسنلاب-

ليصحتلا ةفلكت ةيندت ىلإ امئاد ىعسي جيريرعوب جرب ةيالول بئارضلا زكرم نأ ىلع ةيلاع ةجردبو اوقفاو نيبوجتسملا نأثيح)3.97:
.مهرظن ةهجو بسح%79.43ةبسنب اذهو ةيبيرضلا ةليصحلا ةيدودرم نم ةدايزلاو يبيرضلا

ةميق غلب يباسح طسوتمبو ةنيعلا ىدل اهتيمهأ ثيح نم 03ةبترملا تلتحا ثيح ،12مقر(ةرابعلل ةبسنلاب-

يف ةفصنم"كتيابج ةباوب"ينورتكلإلا يبيرضلا ليصحتلا تاءارجإ دعت هنأ ىلع ةيلاع ةجردبو اوقفاو نيبوجتسملا نأثيح)3.89:
.مهرظن ةهجو بسح%77.71ةبسنب اذهو ميدقلا ماظنلا مادختسا نع يلختلا بجو كلذل ادم رصقل نيفلكملا قح

ةميق غلب يباسح طسوتمبو ةنيعلا ىدل اهتيمهأ ثيح نم 04ةبترملا تلتحا ثيح ،08مقر(ةرابعلل ةبسنلاب-

ةينقت دامتعا لالخ نم ةبيرضلاب نيفلكملا ىدل ةيئابجلا ةفاقثلا زيزعت نأ ىلع ةيلاع ةجردبو اوقفاو نيبوجتسملا نأثيح)3.57:
.مهرظن ةهجو بسح%71.43ةبسنب اذهو ينورتكلإلا ليصحتلا

ةميق غلب يباسح طسوتمبو ةنيعلا ىدل اهتيمهأ ثيح نم 05ةبترملا تلتحا ثيح ،07مقر(ةرابعلل ةبسنلاب-

يف ماردق ريوطتل ةينيوكت جمارب دادعإب بئارضلا زكرم ةيناكمإ كانه نأ ىلع ةطسوتم ةجردبو اوقفاو نيبوجتسملا نأثيح)2.94:
.مهرظن ةهجو بسح%58.86ةبسنب اذهو ينورتكلإلا ليصحتلا

ةميق غلب يباسح طسوتمبو ةنيعلا ىدل اهتيمهأ ثيح نم 06ةبترملا تلتحا ثيح ،09مقر(ةرابعلل ةبسنلاب-

ةرادإلل ةيبيرض تاقحتسم لثمت يتلا صصحلا ضيفخت يف ةمهاسملا كانه نأ ىلع ةطسوتم ةجردبو اوقفاو نيبوجتسملا نأثيح)2.94:
.مهرظن ةهجو بسح%56.57ةبسنب اذهو يبيرضلا ليصحتلا تالدعم ةدايز لجأ نم ةبيرضلاب فلكملا ىدل ةيبيرضلا

نأ جتنتسن اننإف نيبوجتسملا نم ةنيع ءارآل يباسحلا طسوتملا ىلع دامتعا لالخ نم يفصولا ليلحتل ةبسنلاب ةماع ةصالخك

ةبيرضلا ليصحتف جيريرعوب جرب ةيالول بئارضلا زكرمب نيفظوملا فرط نم يبيرضلا ليصحتلا تاءارجإ قيبطتل ةيلاع تايوتسم كانه
دعاوقلا اقف و ةيمومعلا ةنيزخلا ىلإ ةبيرضلاب فلكملا ةمذ نم ةبيرضلا نيد لقن ىلإ يدؤت يتلا تاءارجإلا و تايلمعلا ةعومجم وه
بئارضلا زكارم لمع مظنت تاميظنت و دعاوق كانه نإف كلذ لجأ نم.راطإلا اذه يف ةقبطملا ةيبيرضلا و ةينوناقلا

مادختسا ىدم:سايقـــب قلعتملاو دارفألل هجوملا نايبتسالا نم عبارلاروحملا تارابع ىلع:ةنيعلا دارفأ تاباجإ ليلحتو ضرع-2-3
جيريرعوب جرب ةيالول بئارضلا زكرمب تامولعملاو لاصتالا ايجولونكت
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عبارلا روحملا تارابع ىلع ةنيعلا دارفأ تاباجإ ليلحت جئاتن:)18-3(مقر لودج

ةرابعلامقرلا
طسوتملا
يباسحلا

Mean

فارحنا
يرايعملا

Std.
Deviati

on

ةيمهألا
%ةيبسنلا

يترتلا
ب

هاجتالا
ةنيعلل ماعلا
ةقفاوم وحن

ىلع
نومضم
تارابعلا

13
تاحيرصتلا نم لئاهلا مكلل ةلاعفلاو ةعيرسلا ةجلاعملا

.دحاو نآ يف ةبيرضلاب نيفلكملل ةيئابجلا
4.260.95085.1402

ةقفاوم
ادج ةيلاع

14
نيسحت ىلإ"كتيابج"ةينورتكلإلا ةباوبلا فد

.ةبيرضلل نيعضاخلا عم ةيمقرلا ةقالعلا
4.110.96382.2904

ةقفاوم
ةيلاع

15
نمؤمو صاخ ءاضف"كتيابج"ةينورتكلإلا ةباوبلا
حيرصتلا اهنم ةبيرضلاب نيفلكملل تامدخ ةدع رفوي

.دعب نع عفدلاو دعب نع
4.060.96881.1406

ةقفاوم
ةيلاع

16
ةيفافشلا نامضب"كتيابج"ةينورتكلإلا ةباوبلا حمست

ناوعألا ىلع ءبعلا فيفختو داسفلا ةحفاكمو
.نييئابجلا

3.830.89176.5709
ةقفاوم

ةيلاع

17
نيفلكملل ةبسنلاب يرايتخا دعب نع حيرصتلا ماظن نا

ةيراوجلا زكارملاو بئارضلا زكارمل نيعباتلا ةبيرضلاب
.DGEنيعباتلا نيفلكملل يمازلإو

3.000.87460.0010
ةقفاوم
ةطسوتم

18
ةبيرضلاب فلكملل"كتيابج"ةيتامولعملا ماظن رفوي
بنجتو بئارضلا زكرم عم رقملا نم تايلمعلا ءارجإ

.ةيئابجلا تاحيرصتلا ميدقت لجأ نم تالقنتلا
4.110.90082.2905

ةقفاوم
ةيلاع

19
.دعب نع حيرصتلا مادختسا دنع نيفلكملا اضر دادزي

4.170.66483.4303
ةقفاوم

ةيلاع

20
كتيابج ةباوبل لماعتملا ةبيرضلاب فلكملا عيطتسي ال
ميدقتل يديلقتلا ءارجإلا ىلإ هسفن تقولا يف ءوجللا

.رارقإلا
4.030.51480.5707

ةقفاوم
ةيلاع

21

ايجولونكت مادختسا لالخ نم بئارضلا زكرم ىعسي
ةينورتكلإلا ةرادإلا طمن قيبطت ىلإ لاصتالاو تامولعملا

ةرادإلا ىوتحم يف لماشو يرذج رييغت ثادحإو
.ةيديلقتلا

4.340.96886.8601
ةقفاوم
ادج ةيلاع

ةقفاوم4.000.84080.0008ماظنب ةيبيرضلا ةرادالا ناوعألا ةيبلاغب ماملإلا مدع22
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ةرادإلا لعجي ام لاصتالا ايجولونكتو يلآلا مالعإلا
.ةبعص تايدحت مامأ

ةيلاع

3.99050.5241979.81لكك روحملا
)Std ErrorMean=0.090(يباسحلا طسوتملا ةميق يف يرايعملا أطخلا

5/ )100*يباسحلا طسوتملا(= )%(يباسحلا طسوتملل يبسنلا نزولا
طسوتملا لاجم
يباسحلا

1.80ىلإ 01نم
ىلإ 1.81نم

2.60
3.40ىلإ 2.61نم

ىلإ 3.41نم
4.20

5ىلإ 4.21نم

ةقفاوملا ىوتسم
ةضفخنم ةجرد

ادج
ادج ةيلاع ةجردةيلاع ةجردةطسوتم ةجردةضفخنم ةجرد

SPSS .V26جمانرب تاجرخمو نايبتسالا تانايب ىلع دامتعالاب بلاطلا دادعإ نم :ردصملا

ىدمب قلعتي اميف ةنيعلا دارفأ تاهاجتاو ءارأل ،يرايعملا فارحنالاو يباسحلا طسوتملا ميق باسح جئاتن:هالعأ لودجلا نيبي

تامولعملاو لاصتالا ايجولونكت:04روحملا تارابع هاجتا نيدياحم وأ مهتقفاوم مدع وأ مهتقفاوم

لاا قاطن نمض وهو3.9905ةميق تارابعلا عيمج ىلع نيبوجتسملا تاباجإل يلامجإلا يباسح طسوتملا غلب ماع لكشبو

براقت ىلإ ريشي امم دحاولا نم لقأو ةريغص ةميق ريخألا اذهو  ،0.524:هردق يرايعم فارحنابو ]4.20-3.41[ةيلاع ةقفاوم
غلبيباسحلا طسوتملا يف دوجوملا *يرايعملا أطخلارادقم نأ امك ، ماعلا يباسحلا طسوتملا ةميق لوح  اهزكرمتو ةنيعلا دارفألا ءارأ
معد اذهو نيبوجتسملا ءارآ يف ريبك تتشت دجوي ال هنأ ةيئاصحا ةجيتن ميقلا هذه انيطعُت يلاتلابو ةريغص ةميق اذ وهو)0.088(
ةبسنبو نوقفاوم مهلك يأ ةنيعلا دارفأ تاهاجتالتانايبلا زكرم لثمي يلامجإلا يباسحلا طسوتملاف.نا اميف  اهيلع لصحتملا جئاتنلل

مهرظن ةهجو جيريرعوب جرب ةيالول بئارضلا زكرمب تامولعملاو لاصتالا ايجولونكت مادختسال ةيلاع تايوتسم كانه هنأ ىلع79.81%
يباسحلا  طسوتملل ةميق ىلعأ غلب ثيحةيلاع ةقفاوم ةجردبتناك  اهمظعمف روحملا  تارابعلا ىلع مهتقفاوم وحن هظحالن ام اذهو
ةهجو بسح)3.00(تغلب ةميقب 17مقر ةرابعلا وحن ةقفاوم ةجرد ىندأ تناك نيح يف)4.34(ةميقب 21مقر ةرابعلا ىدل
مهرظن ةهجو بسح ةساردلا ةنيع دارفا ىدل اايمها بسح تارابعلا بيترت يلي اميفو،ةساردلا لحم ةسسؤملاب نيبوجتسملا نيفظوملا
:يلي امك

طسوتملا ةقد ىنعمب ،عمتا طسول ريدقتك يباسحلا طسولا ةقد ىلع ةلالد وهف يلاتلابو ،يباسحلا طسولا يف دوجوملا أطخلا رادقم سيقي:يرايعملا أطخلا-*
عجرملا:)لوألا ءزجلا(يطيوط ىفطصم نع القن،ةنيعلا مجحل يعيبرتلا رذجلا ىلع ةنيعلل يرايعملا فارحنالا ةمسقب هباسح متيو تانايبلا زكرم ليثمت يف
.220ص،قباسلا
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تامولعملاو لاصتالا ايجولونكت:04روحملا تارابع بيترتل ينايب ليثمت نيبي :)12-3(مقر لكشلا

.Excelجمانرب مادختساب تانايبلا ةجلاعم :ردصملا

:هالعأ لكشلاو لودجلا نم ظحالنو

ةميق غلب يباسح طسوتمبو ةنيعلا ىدل اهتيمهأ ثيح نم 01ةبترملا تلتحا ثيح ،21مقر(ةرابعلل ةبسنلاب-

مادختسا لالخ نم جيريرعوب جرب ةيالول بئارضلا زكرم فده نأ ىلع ادج ةيلاع ةجردبو اوقفاو نيبوجتسملا نأثيح)4.34:

ةبسنب اذهو ةيديلقتلا ةرادإلا ىوتحم يف لماشو يرذج رييغت ثادحإو ةينورتكلإلا ةرادإلا طمن قيبطت ىلإ لاصتالاو تامولعملا ايجولونكت
مهرظن ةهجو بسح86.86%

ةميق غلب يباسح طسوتمبو ةنيعلا ىدل اهتيمهأ ثيح نم 02ةبترملا تلتحا ثيح ،13مقر(ةرابعلل ةبسنلاب-

تايجولونكت لئاسولا جيريرعوب جرب ةيالول بئارضلا زكرم ب هنأ ىلع ادج ةيلاع ةجردبو اوقفاو نيبوجتسملا نأثيح)4.26:

ةيئابجلا تاحيرصتلا نم لئاهلا مكلل ةلاعفلاو ةعيرسلا ةجلاعملا يف دعاست اإف اهيفوت ىلع زكرملا ةرادإ رهست يتلاو لاصتالاو تامولعملا
مهرظن ةهجو بسح%85.14ةبسنب اذهو دحاو نآ يف ةبيرضلاب نيفلكملل

ةميق غلب يباسح طسوتمبو ةنيعلا ىدل اهتيمهأ ثيح نم 03ةبترملا تلتحا ثيح ،19مقر(ةرابعلل ةبسنلاب-

نا نودكؤي جيريرعوب جرب ةيالول بئارضلا زكرمـب نيلماعلا نيفظوملا نأ ىلع ةيلاع ةجردبو اوقفاو نيبوجتسملا نأثيح)4.17:
مهرظن ةهجو بسح%83.43ةبسنب اذهو مهاضر يف مهاسي اذه ناف ةبيرضلاب نيفلكملا فرط نم دعب نع حيرصتلا مادختسا

ةميق غلب يباسح طسوتمبو ةنيعلا ىدل اهتيمهأ ثيح نم 04ةبترملا تلتحا ثيح ،14مقر(ةرابعلل ةبسنلاب-

فد هنا نودكؤي جيريرعوب جرب ةيالول بئارضلا زكرمب نيلماعلا نيفظوملا نأ ىلع ةيلاع ةجردبو اوقفاو نيبوجتسملا نأثيح)4.11:
.مهرظن ةهجو بسح%82.29ةبسنب اذهو ةبيرضلل نيعضاخلا عم ةيمقرلا ةقالعلا نيسحت ىلإ"كتيابج"ةينورتكلإلا ةباوبلا

ةميق غلب يباسح طسوتمبو ةنيعلا ىدل اهتيمهأ ثيح نم 05ةبترملا تلتحا ثيح ،18مقر(ةرابعلل ةبسنلاب-

ماظن رفوي هنا نودكؤي جيريرعوب جرب ةيالول بئارضلا زكرمب نيلماعلا نيفظوملا نأ ىلع ةيلاع ةجردبو اوقفاو نيبوجتسملا نأثيح)4.11:

3
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تاحيرصتلا ميدقت لجأ نم تالقنتلا بنجتو بئارضلا زكرم عم رقملا نم تايلمعلا ءارجإ ةبيرضلاب فلكملل"كتيابج"ةيتامولعملا
.مهرظن ةهجو بسح%82.29ةبسنب اذهو ةيئابجلا

ةميق غلب يباسح طسوتمبو ةنيعلا ىدل اهتيمهأ ثيح نم 06ةبترملا تلتحا ثيح ،15مقر(ةرابعلل ةبسنلاب-

ةباوبلا نا نودكؤي جيريرعوب جرب ةيالول بئارضلا زكرمب نيلماعلا نيفظوملا نأ ىلع ةيلاع ةجردبو اوقفاو نيبوجتسملا نأثيح)4.06:

ةبسنب اذهودعب نع عفدلاو دعب نع حيرصتلا اهنم ةبيرضلاب نيفلكملل تامدخ ةدع رفوي نمؤمو صاخ ءاضف"كتيابج"ةينورتكلإلا
.مهرظن ةهجو بسح81.14%

نأ جتنتسن اننإف نيبوجتسملا نم ةنيع ءارآل يباسحلا طسوتملا ىلع دامتعا لالخ نم يفصولا ليلحتل ةبسنلاب ةماع ةصالخك

مامتهالا ةدايز نإ ثيح جيريرعوب جرب ةيالول بئارضلا زكرمب لاصتالاو تامولعملا تايجولونكت رفوتو مادختسا ةيلاع تايوتسم كانه
ةيفافشلا نامضب و ءاطخأ نم يلاخو ةقدو ةعرسب لمعلا ءادأ ىلع نيفظوملا ةدعاسملا يف مهاسي لاصتالا و تامولعملا ايجولونكتب
ايجولونكتو يلآلا مالعإلا ماظنب ةيبيرضلا ةرادإلا ناوعألا ةيبلاغ ماملإلا  ناو  نييئابجلا ناوعألا ىلع ءبعلا فيفختو داسفلا ةحفاكمو
ةيبيرضلا ةرادإلا هجاوت يتلا تايدحتلاو تابوعص نم ديدعلا ىلع بلغت يف مهاسي لاصتالا

ةساردلا تايضرف رابتخا جئاتن ليلحتو ضرع:ثلاثلا بلطملا
:يلاتلاك يتأت و ،اهيلع لصحتملا جئانتلا ليلحت و ضرع بلطملا اذه يف لوانتنس
:ةيسيئرلا ةيضرفلا رابتخا-1

يبيرضلا ليصحتلاو ةباقرلا ريوطتو لاصتالاو تامولعملا ايجولونكت مادختسا نيب ةيئاصحإ ةلالد تاذ ةيطابترا ةقالع دجوت:ةيضرف صن
جيريرعوب جرب ةيالول بئارضلا زكرمـب
:يلي امك ةليدب ةيضرفو)مدعلا(ةيرفص ةيضرف ىلا اهتغايص ةداعإب موقن هيلعو 0.05ةلالدلا ىوتسم دنع ةيضرف رابتخا مت
:ةيئاصحالا ةيضرفلا صن

ýةيرفصلا ةيضرفلا( تامولعملا ايجولونكت مادختسا نيب)0.05(ىوتسم دنعةيئاصحإ ةلالد تاذ ةيطابترا ةقالع دجوتال: (

.نيبوجتسملا رظن ةهجو نم جيريرعوب جرب ةيالول بئارضلا زكرم ب يبيرضلا ليصحتلاو ةيئابجلا ةباقرلا ريوطتو لاصتالاو
ýةليدبلا ةيضرفلا( تامولعملا ايجولونكت مادختسا نيب)0.05(ىوتسم دنعةيئاصحإ ةلالد تاذ ةيطابترا ةقالع دجوت:(

.نيبوجتسملا رظن ةهجو نم جيريرعوب جرب ةيالول بئارضلا زكرم ب يبيرضلا ليصحتلاو ةيئابجلا ةباقرلا ريوطتو لاصتالاو
ليصحتلاو ةباقرلا ريوطتو(عباتلا ريغتمو)لاصتالاو تامولعملا ايجولونكت(لقتسملا ريغتم نيب ةقالعلا ةسارد يف ةيضرفلا هذه روحمتت

ريثأت ىدم نع كلذكو نيريغتملا نيب ةقالعدوجو ىلع فشكل طيسبلا يطخلا رادحنالا جذومن انمادختسا:هذه رابتخالو)يبيرضلا

:ريسفتلا لماعم ةميق :طيسبلا رادحنالا ليلحت تاجرخم نيب نمو.عباتلا ريغتملا يف ثدحت يتلا تاريغتلا يف لقتسملا ريغتملا ةمهاسمو
.R2≤0≥1:نيب يأ 1و 0نيب عقتو لقتسملا ريغتملا ةطساوب اهريسفت متي يتلا نيابتلل ةيوئملا ةبسنلا لثميو 2Rزمرلاب هل زمريو
.لقتسملا ريغتم لبق نم عباتلا ريغتم ريسفتلا ةجرد عافترا ينعي 1نم تبرتقا املكف
:طيسبلا رادحنالا ليلحتل spssتاجرخم صخلم لودج يلي اميفو
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ةيسيئرلا ةيضرفلا رابتخال طيسبلا رادحنالا ليلحت تاجرخم صخلم نيبي :)19-3(مقر لودج
نيريغتملا نيب ريثأت ةيونعمنيريغتملا نيب ةقالعلا ةيونعم

تاريغتملا نيب ةقالعلا ةسارد
لماعم

طابترالا

)r( نامريبس

لماعم

ريسفتلا

 )R2(

Fةميق

ةبوسحملا

ةميقلا

ةيلامتحالا

)SIG(

رادحنالا لماعم
ريغتملل

لقتسملا

Β

)T(

)T-Test(

ةميقلا

ةيلامتحالا

)SIG(

عباتلا ريغتملالقتسملا ريغتملا

0.9970.9942545,8140.0000,5383,3400.000 ايجولونكت
لاصتالاو تامولعملا

ةباقرلا ريوطت
ليصحتلاو
يبيرضلا

نم ربكا يهو Sig.=0.192ةيلامتحالا ةميقلا تغلبو  T =1.333نأل ايئاصحا لاد ريغ وهو Β0=0.449تباث لماعم غلب

y=b0+b(x)طيسبلا رادحنالا ةلداعم يف لخدت ال يلاتلابو ةلاد ريغ هنمو 0.05ةلالدلا ىوتسم

SPSS .V26جمانرب تاجرخمو نايبتسالا تانايب ىلع دامتعالاب بلاطلا دادعإ نم:ردصملا

:يلي ام طيسبلا رادحنالا ليلحت لودج نمضتي
)0.05دنع ةيئاصحإلا ةلالدلا(نيريغتملا نيبريثأتلاو ةقالعلا ةيونعم ةسارد-أ

يهو )Fcal=2545,814(تغلب ةبوسحملا Fةميق دجن)F )F-testرابتخا ةجيتن لالخ نم:نيريغتملا نيب ةقالعلا ةيونعم-

ةقالع دوجو ىلإ ريشي اذهو)0.05(ةلالدلا ىوتسم نم لقأ يهو)F(ةميقل ةبحاصملا  SIG=0.000ةميق نأل ايئاصحا ةلاد
0.05ةلالدلا ىوتسم دنع نيريغتملا نيب ةيئاصحإ ةلالد تاذ

تغلب ةبوسحملا Tةميق دجن)T-Test(رابتخا ةجيتن لالخ نم:)B=0.538ةميق ةيونعم(نيريغتملا نيب ريثأتلا ةيونعم-

)3.340=Tcal( 0.000ةميق نأ ثيح ايئاصحا ةلاد يهوSIG=  ةميقل ةبحاصملا)T(ةلالدلا ىوتسم نم لقأ يه
زكرمبيبيرضلا ليصحتلاو ةباقرلا ريوطتيف لاصتالاو تامولعملا ايجولونكتــل)ايئاصحا لاد(يونعم ريثأت دوجو ىلإ ريشي اذهو)0.05(
.0.05ىوتسم دنع ةساردلا لحم جيريرعوب جرب ةيالول بئارضلا
ةيضرفلا ضفرنهيلعو ةسوردملا تاريغتملا نيب يونعم ريثأت تاذ ايئاصحا ةلاد ةقالع دجوت هنا :ةيضرفلا رابتخا رارق جتنتسن هنمو

)ةيرفصلا )ةليدبلا ةيضرفلا لبقنو (0 مادختسا نيب)0.05(ىوتسم دنعةيئاصحإ ةلالد تاذ ةيطابترا ةقالع دجوت:(1
رظن ةهجو نم جيريرعوب جرب ةيالول بئارضلا زكرمب يبيرضلا ليصحتلاو ةيئابجلا ةباقرلا ريوطتو لاصتالاو تامولعملا ايجولونكت
.نيبوجتسملا
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)Bرادحنالا لماعم ،)R2(ديدحتلا لماعم ،)r( نامريبسطابترالا لماعم(ميق ــل يداصتقالا ريسفت-ب

بجوم وهو=0.997r:هتميق تغلب يذلا نامريبسطابترالا لماعم لالخ نم :نيريغتملا نيب ةقالعلا هاجتاو ةميق ريسفت-

ريوطتيفةيباجيا)ةمهاسم(ةقالعاهللاصتالاو تامولعملا ايجولونكتنأ يأ)ةبجوم(ةيدرط نيريغتملا نيب ةقالعلا هاجتا نأ كلذ لديو
يف ةدايز ىلإ يدؤي لاصتالاو تامولعملا ايجولونكتمادختسا يف ةدايزتايوتسم يف ريغت يأ هنأ ثيحيبيرضلا ليصحتلاو ةباقرلا
ىلع ًءانب اذهو هاجتا ثيح نم ةيقطنم ةجيتنلا هذهوجيريرعوب جرب ةيالول بئارضلا زكرم ب يبيرضلا ليصحتلاو ةباقرلا ريوطتتاجرد
ةساردلل يرظنلا بناجلا يف هل انقرطت ام
ةرتفلا يفو هنأ انل نيبت هنموR2=0.994ب ةردقملا ريسفتلا لماعم ةميق لالخ نم:نيريغتملا نيب)R2(ةمهاسملا ةبسن ريسفت-

زكرمىدل ةرفوتملا لاصتالاو تامولعملا ايجولونكتمادختساقيبطت تايوتسمنأ اندجو اننإفنيبوجتسملا ءارأ عالطتساب ا انمق يتلا
ةهجو نميبيرضلا ليصحتلاو ةيئابجلا ةباقرلا ريوطت يف ثدحت يتلا تاريغت يف% 99.40ةبسنب مهاستجيريرعوب جرب ةيالول بئارضلا
.ىرخأ لماوع ىلإ عجار ةبسنلا يقابلاو نأونيبوجتسملا رظن

ب ةردقملاو هالعأ لودجلا يف ةروكذملا رادحنالا لماعم ةميق ريشت:نيريغتملا نيب)Bرادحنالا لماعم(ريثأتلا ةميق ريسفت-

)B=0.538(مادختسا لئاسو يف ةدايزب جيريرعوب جرب ةيالول بئارضلا زكرمةرادإ تماق اذا هنأ ةميقلا هذه ريشتو،يباجيإ وهو
ةيالول بئارضلا زكرمىدل يبيرضلا ليصحتلاو ةيئابجلا ةباقرلا ريوطتيف ةدايزلاىلا يدؤت،ةدحاو ةدحوب لاصتالاوتامولعملا ايجولونكت
تامولعملا ايجولونكتمادختساةيمهأ لوح ةحضاو ةركف انيطعي امم ادج ةعفترمةميق يهو .ةدحو 0.538ةميقبجيريرعوب جرب
تاقوعم فلتخم ىلع بلغتلاويبيرضلاليصحتلاو ةيئابجلا ةباقرلا ريوطتتاجرد يف ةدايز نم هنع جتني اموبئارضلا زكارميف لاصتالاو
تامولعملا ايجولونكت ةمهاسم ىدم لوح .انتساردل يرظنلا راطإلا معدت ةجيتن هذهويبيرضلا شغلاك اههجوت دق يتلا تابوعصلاو
يبيرضلا ليصحتلاوةيئابجلا ةباقرلا ريوطت يف لاصتالاو
ةباقرلا ريوطت يف لاصتالاو تامولعملا ايجولونكت ل ةيئاصحإ ةلالد تاذ ةيطابترا ةقالع كانه هنأ حضتي ،جئاتنلا هذه لالخ نم
:ةيلاتلا ةلداعملاب ةجيتنلا ةغايص نكميو هنمو جيريرعوب جرب ةيالول بئارضلا زكرم ىدل يبيرضلا ليصحتلاو ةيئابجلا

= + ( ) +
)لاصتالاو تامولعملا ايجولونكت(0.817+0.449=يبيرضلا ليصحتلاو ةيئابجلا ةباقرلا ريوطت

:ةيعرفلا ةيضرفلا رابتخا-2

:1مقر ةيعرفلا ةيضرفلا

زكرمبةيئابجلا ةباقرلاريوطتولاصتالاو تامولعملا ايجولونكت مادختسا نيب ةيئاصحإ ةلالد تاذ ةيطابترا ةقالع دجوت:ةيضرف صن

جيريرعوب جرب ةيالول بئارضلا
:يلي امك ةليدب ةيضرفو)مدعلا(ةيرفص ةيضرف ىلإاهتغايص ةداعإب موقن هيلعو 0.05ةلالدلا ىوتسم دنع ةيضرف رابتخا متت
:ةيئاصحالا ةيضرفلا صن

ýةيرفصلا ةيضرفلا( ايجولونكت مادختسا نيب)0.05(ىوتسم دنعةيئاصحإ ةلالد تاذ ةيطابترا ةقالع دجوتال: (

.نيبوجتسملا رظن ةهجو نم جيريرعوب جرب ةيالول بئارضلا زكرمب ةيئابجلا ةباقرلاريوطتو لاصتالاو تامولعملا
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ýةليدبلا ةيضرفلا( تامولعملا ايجولونكت مادختسا نيب)0.05(ىوتسم دنعةيئاصحإ ةلالد تاذ ةيطابترا ةقالع دجوت:(

.نيبوجتسملا رظن ةهجو نم جيريرعوب جرب ةيالول بئارضلا زكرمبةيئابجلا ةباقرلا ريوطتولاصتالاو

رابتخالو)ةيئابجلا ةباقرلا(عباتلا ريغتمو)لاصتالاو تامولعملا ايجولونكت(لقتسملا ريغتم نيب ةقالعلا ةسارد يف ةيضرفلا هذه روحمتت

ريغتملا ةمهاسمو ريثأت ىدم نع كلذكو نيريغتملا نيب ةقالعدوجو ىلع فشكل طيسبلا يطخلا رادحنالا جذومن انمادختسا:هذه

2زمرلاب هل زمريو :ريسفتلا لماعم ةميق :طيسبلا رادحنالا ليلحت تاجرخم نيب نمو.عباتلا ريغتملا يف ثدحت يتلا تاريغتلا يف لقتسملا

R 1:نيب يأ 1و 0نيب عقتو لقتسملا ريغتملا ةطساوب اهريسفت متي يتلا نيابتلل ةيوئملا ةبسنلا لثميو≤R2≤0.1نم تبرتقا املكف
.لقتسملا ريغتم لبق نم عباتلا ريغتم ريسفتلا ةجرد عافترا ينعي
:طيسبلا رادحنالا ليلحتل spssتاجرخم صخلم لودج يلي اميفو

ىلوألا ةيعرفلاةيضرفلا رابتخال طيسبلا رادحنالا ليلحت تاجرخم صخلم نيبي :)20-3(مقر لودج

نيريغتملا نيب ريثأت ةيونعمنيريغتملا نيب ةقالعلا ةيونعم

تاريغتملا نيب ةقالعلا ةسارد

لماعم

طابترالا

نامريبس

)r(

لماعم

ريسفتلا

 )R2(

Fةميق

ةبوسحملا

ةميقلا

ةيلامتحالا

)SIG(

لماعم

رادحنالا

ريغتملل

لقتسملا

)T(

)T-

Test(

ةميقلا

ةيلامتحالا

)SIG(

عباتلا ريغتملالقتسملا ريغتملا

0.8040.64760.4570.0000.7317.7750.000
ايجولونكت
تامولعملا
لاصتالاو

ةيئابجلا ةباقرلا

ىوتسم نم لقا يهو Sig.=0.022ةيلامتحالا ةميقلا تغلبو  T =2.396نأل ايئاصحا لاد وهو  Β0=0.906تباث لماعم غلب

y=b0+b(x)طيسبلا رادحنالا ةلداعم يف لخدت يلاتلابو ةلاد هنمو 0.05ةلالدلا

SPSS .V26جمانرب تاجرخمو نايبتسالا تانايب ىلع دامتعالاب بلاطلا دادعإ نم:ردصملا

:يلي ام طيسبلا رادحنالا ليلحت لودج نمضتي
)0.05دنع ةيئاصحإلا ةلالدلا(نيريغتملا نيبريثأتلاو ةقالعلا ةيونعم ةسارد-أ

ةلاد يهو )Fcal=60.457(تغلب ةبوسحملا Fةميق دجن)F )F-testرابتخا ةجيتن لالخ نم:نيريغتملا نيب ةقالعلا ةيونعم-

تاذ ةقالع دوجو ىلإ ريشي اذهو)0.05(ةلالدلا ىوتسم نم لقأ يهو)F(ةميقل ةبحاصملا  SIG=0.000ةميق نأل ايئاصحا
0.05ةلالدلا ىوتسم دنع نيريغتملا نيب ةيئاصحإ ةلالد

تغلب ةبوسحملا Tةميق دجن)T-Test(رابتخا ةجيتن لالخ نم:)B=0.731ةميق ةيونعم(نيريغتملا نيب ريثأتلا ةيونعم-
)7.775=Tcal( 0.000ةميق نأ ثيح ايئاصحا ةلاد يهوSIG=  ةميقل ةبحاصملا)T(ةلالدلا ىوتسم نم لقأ يه
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بئارضلا زكرمبةيئابجلا ةباقرلا ريوطتيف لاصتالاو تامولعملا ايجولونكتــل)ايئاصحا لاد(يونعم ريثأت دوجو ىلإ ريشي اذهو)0.05(

.0.05ىوتسم دنع ةساردلا لحم جيريرعوب جرب ةيالول
ةيضرفلا ضفرنهيلعو ةسوردملا تاريغتملا نيب يونعم ريثأت تاذ ايئاصحا ةلاد ةقالع دجوت هنا :ةيضرفلا رابتخا رارق جتنتسن هنمو

)ةيرفصلا )ةليدبلا ةيضرفلا لبقنو (0 مادختسا نيب)0.05(ىوتسم دنعةيئاصحإ ةلالد تاذ ةيطابترا ةقالع دجوت:(1
.نيبوجتسملا رظن ةهجو نم جيريرعوب جرب ةيالول بئارضلا زكرم ب ةيئابجلا ةباقرلاو لاصتالاو تامولعملا ايجولونكت

)Bرادحنالا لماعم ،)R2(ديدحتلا لماعم ،)r( نامريبسطابترالا لماعم(ميق ــل يداصتقالا ريسفت-ب

بجوم وهو=0.804r:هتميق تغلب يذلا نامريبسطابترالا لماعم لالخ نم :نيريغتملا نيب ةقالعلا هاجتاو ةميق ريسفت-

ريوطتيف ةيباجيا)ةمهاسم(ةقالعاهللاصتالاو تامولعملا ايجولونكتنأ يأ)ةبجوم(ةيدرط نيريغتملا نيب ةقالعلا هاجتا نأ كلذ لديو

ريوطتتاجرد يف ةدايز ىلإ يدؤي لاصتالاو تامولعملا ايجولونكت مادختسا يف ةدايز تايوتسم يف ريغت يأ هنأ ثيحةيئابجلا ةباقرلا

يرظنلا بناجلا يف هل انقرطت ام ىلع ًءانب اذهو هاجتا ثيح نم ةيقطنم ةجيتنلا هذهوجيريرعوب جرب ةيالول بئارضلا زكرمبةيئابجلا ةباقرلا
ةساردلل

ةرتفلا يفو هنأ انل نيبت هنموR2=0.647ب ةردقملا ريسفتلا لماعم ةميق لالخ نم:نيريغتملا نيب)R2(ةمهاسملا ةبسن ريسفت-

زكرمىدل ةرفوتملا لاصتالاو تامولعملا ايجولونكت مادختسا قيبطت تايوتسمنأ اندجو اننإفنيبوجتسملا ءارأ عالطتساب ا انمق يتلا
نأو نيبوجتسملا رظن ةهجو نمةيئابجلا ةباقرلا يف ثدحت يتلا تاريغت يف% 64.70ةبسنب مهاست جيريرعوب جرب ةيالول بئارضلا
.ىرخأ لماوع ىلإ عجار ةبسنلا يقابلاو
ب ةردقملاو هالعأ لودجلا يف ةروكذملا رادحنالا لماعم ةميق ريشت:نيريغتملا نيب)Bرادحنالا لماعم(ريثأتلا ةميق ريسفت-

)B=0.731(مادختسا لئاسو  يف ةدايزب جيريرعوب جرب ةيالول بئارضلا زكرمةرادإ تماق اذا هنأ ةميقلا هذه ريشتو ،يباجيإ وهو
جيريرعوب جرب ةيالول بئارضلا زكرم ىدلةيئابجلا ةباقرلاريوطتيف  ةدايزلا ىلإ يدؤت،ةدحاو ةدحوب لاصتالاو تامولعملا ايجولونكت

زكارميف لاصتالاو تامولعملا ايجولونكت مادختسا ةيمهأ لوح ةحضاو ةركف انيطعي امم ةعفترم ةميق يهو .ةدحو 0.731ةميقب
شغلاك اههجوت دق يتلا تابوعصلاو تاقوعم فلتخم ىلع بلغتلاوةيئابجلا ةباقرلاريوطتتاجرد يف ةدايز نم هنع جتني امو بئارضلا

ةيئابجلا ةباقرلا ريوطت يف لاصتالاو تامولعملا ايجولونكت ةمهاسم ىدم لوح.انتساردل يرظنلا راطإلا معدت ةجيتن هذهو يبيرضلا
ةباقرلا ريوطت يف لاصتالاو تامولعملا ايجولونكت ل ةيئاصحإ ةلالد تاذ ةيطابترا ةقالع كانه هنأ حضتي ،جئاتنلا هذه لالخ نم-
:ةيلاتلا ةلداعملاب ةجيتنلا ةغايص نكميو هنمو جيريرعوب جرب ةيالول بئارضلا زكرم ىدلةيئابجلا

= + ( ) +
) لاصتالاو تامولعملا ايجولونكت(0.731+0.906=ةيئابجلا ةباقرلا

ةلاد رادحنالا جذومن يف ةملعملا هذه نأو Β0=0.906ةميق دجن هالعا لودجلا نم )Constantتباثلا يقابلا(Β0ريسفت

زكرم ىدل ةيئابجلا ةباقرلا ريوطتةميق نع ربعت يهو ،0.05ىوتسم لقأ ،Sig=0.000ةيلامتحالا ةميقلا نألايئاصحإ

هيف مكحتتةيئابجلا ةباقرلانم ىندأ دح دوجو رسفي املاصتالاو تامولعملا ايجولونكت مادعنا ةلاح يفجيريرعوب جرب ةيالول بئارضلا

ةيميظنتلا نيناوقلاو تاعيرشتلا لثم انتسارد يف ةروكذملا كلت ريغ ىرخأ لماوع
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: 2مقر ةيعرفلا ةيضرفلا

زكرمبيبيرضلا ليصحتلا ريوطتولاصتالاو تامولعملا ايجولونكت مادختسا نيب ةيئاصحإ ةلالد تاذ ةيطابترا ةقالع دجوت:ةيضرف صن

جيريرعوب جرب ةيالول بئارضلا
:يلي امك ةليدب ةيضرفو)مدعلا(ةيرفص ةيضرف ىلا اهتغايص ةداعإب موقن هيلعو 0.05ةلالدلا ىوتسم دنع ةيضرف رابتخا متت
:ةيئاصحالا ةيضرفلا صن

ýةيرفصلا ةيضرفلا( ايجولونكت مادختسا نيب)0.05(ىوتسم دنعةيئاصحإ ةلالد تاذ ةيطابترا ةقالع دجوتال: (

.نيبوجتسملا رظن ةهجو نم جيريرعوب جرب ةيالول بئارضلا زكرم ب يبيرضلا ليصحتلا ريوطت و لاصتالاو تامولعملا

ýةليدبلا ةيضرفلا( تامولعملا ايجولونكت مادختسا نيب)0.05(ىوتسم دنعةيئاصحإ ةلالد تاذ ةيطابترا ةقالع دجوت:(

.نيبوجتسملا رظن ةهجو نم جيريرعوب جرب ةيالول بئارضلا زكرمبيبيرضلا ليصحتلاريوطتو لاصتالاو

)يبيرضلا ليصحتلا(عباتلا ريغتمو)لاصتالاو تامولعملا ايجولونكت(لقتسملا ريغتم نيب ةقالعلا ةسارد يف ةيضرفلا هذه روحمتت
ةمهاسمو ريثأت ىدم نع كلذكو نيريغتملا نيب ةقالع دوجو ىلع فشكل طيسبلا يطخلا رادحنالا جذومن انمادختسا:هذه رابتخالو

هل زمريو :ريسفتلا لماعم ةميق :طيسبلا رادحنالا ليلحت تاجرخم نيب نمو.عباتلا ريغتملا يف ثدحت يتلا تاريغتلا يف لقتسملا ريغتملا
تبرتقا املكف.R2≤0≥1:نيب يأ 1و 0نيب عقتو لقتسملا ريغتملا ةطساوب اهريسفت متي يتلا نيابتلل ةيوئملا ةبسنلا لثميو 2Rزمرلاب
.لقتسملا ريغتم لبق نم عباتلا ريغتم ريسفتلا ةجرد عافترا ينعي 1نم
:طيسبلا رادحنالا ليلحتل spssتاجرخم صخلم لودج يلي اميفو

ةيناثلا ةيعرفلاةيضرفلا رابتخال طيسبلا رادحنالا ليلحت تاجرخم صخلم نيبي :)21-3(مقر لودج

نيريغتملا نيب ريثأت ةيونعمنيريغتملا نيب ةقالعلا ةيونعم

تاريغتملا نيب ةقالعلا ةسارد

لماعم

طابترالا

نامريبس

)r(

لماعم

ريسفتلا

 )R2(

Fةميق

وسحملا

ةب

ةميقلا

ةيلامتحالا

)SIG(

لماعم

رادحنالا

ريغتملل

لقتسملا

)T(

)T-

Test(

ةميقلا

ةيلامتحالا

)SIG(

عباتلا ريغتملالقتسملا ريغتملا

0.8300.68972.9530.0000.9038.5410.000
ايجولونكت

تامولعملا

لاصتالاو

ليصحتلا

يبيرضلا

نم ربكأ يهو Sig.=0.983ةيلامتحالا ةميقلا تغلبو  T =0.022نأل ايئاصحا لاد ريغ وهو  Β0=0.009تباث لماعم غلب

y=b0+b(x)طيسبلا رادحنالا ةلداعم نم فذحي يلاتلابو ةلاد هنمو 0.05ةلالدلا ىوتسم

SPSS .V26جمانرب تاجرخمو نايبتسالا تانايب ىلع دامتعالاب بلاطلا دادعإ نم:ردصملا
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:يلي ام طيسبلا رادحنالا ليلحت لودج نمضتي

)0.05دنع ةيئاصحإلا ةلالدلا(نيريغتملا نيبريثأتلاو ةقالعلا ةيونعم ةسارد-أ

ةلاد يهو )Fcal=72.953(تغلب ةبوسحملا Fةميق دجن)F )F-testرابتخا ةجيتن لالخ نم:نيريغتملا نيب ةقالعلا ةيونعم-

تاذ ةقالع دوجو ىلإ ريشي اذهو)0.05(ةلالدلا ىوتسم نم لقأ يهو)F(ةميقل ةبحاصملا  SIG=0.000ةميق نأل ايئاصحا
0.05ةلالدلا ىوتسم دنع نيريغتملا نيب ةيئاصحإ ةلالد

تغلب ةبوسحملا Tةميق دجن)T-Test(رابتخا ةجيتن لالخ نم:)B=0.903ةميق ةيونعم(نيريغتملا نيب ريثأتلا ةيونعم-

)8.541=Tcal( 0.000ةميق نأ ثيح ايئاصحإةلاد يهوSIG=  ةميقل ةبحاصملا)T(ةلالدلا ىوتسم نم لقأ يه
زكرمبيبيرضلا ليصحتلا ريوطتيف لاصتالاو تامولعملا ايجولونكتــل)ايئاصحإلاد(يونعم ريثأت دوجو ىلإ ريشي اذهو)0.05(

.0.05ىوتسم دنع ةساردلا لحم جيريرعوب جرب ةيالول بئارضلا
ةيضرفلا ضفرنهيلعو ةسوردملا تاريغتملا نيب يونعم ريثأت تاذ ايئاصحا ةلاد ةقالع دجوت هنا :ةيضرفلا رابتخا رارق جتنتسن هنمو

)ةيرفصلا )ةليدبلا ةيضرفلا لبقنو (0 مادختسا نيب)0.05(ىوتسم دنعةيئاصحإ ةلالد تاذ ةيطابترا ةقالع دجوت:(1
.نيبوجتسملا رظن ةهجو نم جيريرعوب جرب ةيالول بئارضلا زكرمبيبيرضلا ليصحتلا ريوطتو لاصتالاو تامولعملا ايجولونكت

)Bرادحنالا لماعم ،)R2(ديدحتلا لماعم ،)r( نامريبسطابترالا لماعم(ميق ــل يداصتقالا ريسفت-ب

بجوم وهو=0.830r:هتميق تغلب يذلا نامريبسطابترالا لماعم لالخ نم :نيريغتملا نيب ةقالعلا هاجتاو ةميق ريسفت-

ريوطتيف ةيباجيا)ةمهاسم(ةقالعاهللاصتالاو تامولعملا ايجولونكتنأ يأ)ةبجوم(ةيدرط نيريغتملا نيب ةقالعلا هاجتا نأ كلذ لديو
تاجرد يف ةدايز ىلإ يدؤي لاصتالاو تامولعملا ايجولونكت مادختسا يف ةدايز تايوتسم يف ريغت يأ هنأ ثيح،يبيرضلا ليصحتلا
يف هل انقرطت ام ىلع ًءانب اذهو هاجتا ثيح نم ةيقطنم ةجيتنلا هذهوجيريرعوب جرب ةيالول بئارضلا زكرمبيبيرضلا ليصحتلاريوطت

ةساردلل يرظنلا بناجلا
ةرتفلا يفو هنأ انل نيبت هنموR2=0.689ب ةردقملا ريسفتلا لماعم ةميق لالخ نم:نيريغتملا نيب)R2(ةمهاسملا ةبسن ريسفت-

زكرمىدل ةرفوتملا لاصتالاو تامولعملا ايجولونكت مادختسا قيبطت تايوتسمنأ اندجو اننإفنيبوجتسملا ءارأ عالطتساب ا انمق يتلا

نأو نيبوجتسملا رظن ةهجو نميبيرضلا ليصحتلايف ثدحت يتلا تاريغت يف% 68.90ةبسنب مهاست جيريرعوب جرب ةيالول بئارضلا
.ىرخأ لماوع ىلإ عجار ةبسنلا يقابلاو

ب ةردقملاو هالعأ لودجلا يف ةروكذملا رادحنالا لماعم ةميق ريشت:نيريغتملا نيب)Bرادحنالا لماعم(ريثأتلا ةميق ريسفت-
)B=0.903(مادختسا لئاسو  يف ةدايزب جيريرعوب جرب ةيالول بئارضلا زكرمةرادإ تماق اذإهنأ ةميقلا هذه ريشتو ،يباجيإ وهو

جيريرعوب جرب ةيالول بئارضلا زكرم ىدليبيرضلا ليصحتلاريوطتيف  ةدايزلا ىلإيدؤت،ةدحاو ةدحوب لاصتالاو تامولعملا ايجولونكت

زكارميف لاصتالاو تامولعملا ايجولونكت مادختسا ةيمهأ لوح ةحضاو ةركف انيطعي امم ادج  ةعفترم ةميق يهو .ةدحو 0.903ةميقب
اههجوت دق يتلا تابوعصلاو تاقوعم فلتخم ىلع بلغتلاويبيرضلا ليصحتلاريوطت تاجرد يف ةدايز نم هنع جتني امو بئارضلا
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ةباقرلا ريوطت يف لاصتالاو تامولعملا ايجولونكت ةمهاسم ىدم لوح.انتساردل يرظنلا راطإلا معدت ةجيتن هذهو يبيرضلا شغلاك
ةيئابجلا

ةباقرلا ريوطت يف لاصتالاو تامولعملا ايجولونكت ل ةيئاصحإ ةلالد تاذ ةيطابترا ةقالع كانه هنأ حضتي ،جئاتنلا هذه لالخ نم-
:ةيلاتلا ةلداعملاب ةجيتنلا ةغايص نكميو هنمو جيريرعوب جرب ةيالول بئارضلا زكرم ىدلةيئابجلا

= + ( ) +
)لاصتالاو تامولعملا ايجولونكت(0.903=يبيرضلا ليصحتلا

ةساردلل يناديملا جذومنلا:اثلاث

ةساردلل يناديملا جذومنلا نيبي:)13-3(مقر لكش
رابتخا لالخ نم ةساردلا ةيلاكشإ ىلع ةباجاو ةساردلا لحم ةسسؤملاب ةسوردملا ةرهاظلا لوح نيبوجتسملا تاباجإ ضرع لالخ نم

:يلاتلا جذومنلا مسر ىلا انلصوت هناف تايضرفلا

. تايضرفلا رابتخا جئاتن  ىلعدامتعالاب بلاطلادادعإ نم :ردصملا

جرب ةيالول بئارضلا زكرم ب
جيريرعوب

0.743=R2عباتلا ريغتملا
ليصحتلاو ةباقرلا ريوطت

يبيرضلا

لقتسملا ريغتملا

ايجولونكت مادختسا

لاصتالاو تامولعملا
ةيئابجلا ةباقرلا R2=0.994

R2=0.689يبيرضلا ليصحتلا
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:ثلاثلا لصفلا ةصالخ
ةبيرضلاب نيفلكملا عم ةكارش نيوكت و تامدخلا ميدقت ضرغب هسيسأت ناك يذلا بئارضلا زكرمىلع انفرعت لصفلا اذه يف

يبيرضلا ليصحتلاك تايلمعلا فلتخم رييستل لاصتإلا و تامولعملا ايجولونكت ىلع هدامتعا لالخ نم كلذ و ،يقيقحلا ماظنلل نيعباتلا
مابلط لاسرإب ةبيرضلاب نيفلكملل ريخألا اذه حمسي ثيح،SAPتامولعملا ماظنلا  جمانرب مادختسا نم اقالطنا ،ةيئابجلا ةباقرلا و
نييئابجلا ناوعألل حمسي امك، كتيابج ةينورتكلإلا ةباوبلا و بئارضلل ةماعلا ةيريدملاك تنرتنألا عقاوم لالخ نم دعب نع حيرصتلاو
.تقولا سفن يف ةينورتكلا و ةعيرس ةقيرطب تاحيرصتلا ةجلاعم و ةبقارمب

تنمضتو ،جيريرعوب جرب ةيالول بئارضلا زكرمب دارفألانم ةنيع ىلع اهعيزوت مت يتلا ةرامتسالا ىلع ةساردلا هذه يف اندمتعاو
عاجرتسا دنعو ، يناديملا صبرتلا ناكم  ةسسؤملاب ةساردلا تاريغتملا تايوتسم سايق ىلا نافدهيامه نيساسأ نيروحم ةرامتسالا
ىلع ةباجإلل ةمزاللا ةيئاصحإلا تارابتخالا ىلع دامتعالا مث .SPSS"جمانرب ىلع دامتعالاب اانايب ليلحتو اهغيرفت مث ةرامتسالا
دنعةيئاصحإ ةلالد تاذ ةيطابترا ةقالع دجوت(:هنأ ىلإ انلصوت اهريسفتو ةنيعلا دارفألا تاباجإ ليلحت لالخ نمو،ةساردلا ةيلاكشإ
جرب ةيالول بئارضلا زكرم ب يبيرضلا ليصحتلاو ةيئابجلا ةباقرلا ريوطتو لاصتالاو تامولعملا ايجولونكت مادختسا نيب)0.05(ىوتسم
ليصحتلا و ةيئابجلا ةباقرلا ريوطت يف لاصتالا و تامولعملاايجولونكتــلةيلاع ةمهاسم كانه يأ نيبوجتسملا رظن ةهجو نم جيريرعوب
.يبيرضلا
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نأب لوقلا اننكمي ،يبيرضلا ليصحتلا ىلع ةباقرلا ريوطت يف لاصتالا و تامولعملا ايجولونكت رود عوضومل انتسارد لالخ نم
عيمج يف هيلع دمتعي سايق رشؤم تحبصأ ثيح ،ةيجولونكتلا ةروثلا ىلع مئاقلا يلاحلا رصعلا يف اماه ارود بعلت ةريخألا هتاه
و اهتجلاعم و تامولعملا لوادت ةعرسل ارظن ،تاسسؤملا و لودلا روطت ىدم سايقل ةيمومعلا وأ ةصاخلا تاسسؤملا يف ءاوس تاعاطقلا
ةيلاملا تالوحتلا و ةنرصعلا تابلطتم عم ايشامت يبيرضلا عاطقلا ةصاخ و تاعاطقلا عيمج ىلع ةيمازلإ اهلعج ،اهيمدختسم نيب اهلقن
.ةريخألا ةنوآلا يف ملاعلا اهدهش يتلا ةيداصتقإلا و

ةباقرلا ريوطتل ةليسوك لاصتإلا و تامولعملا ايجولونكت مادختسا هفلخي يذلا رودلا زاربإ ىلع ءوضلا ةساردلا هذه تطلس
ايجولونكت يف ةلثمتملا ةساردلا تاريغتمل ةيساسألا ميهافملل نيلماك نيلصف يف قرطتلا لالخ نم كلذ و ،يبيرضلا ليصحتلا ىلع
يف انلوانت امك ،ىرخأ ةهج نم ةيبيرضلا ةرادإلا ةنمقر عورشم و ةهج نم يبيرضلا ليصحتلا و ةيئابجلا ةباقرلا و لاصتإلا و تامولعملا
تعس يذلا كتيابج ةينورتكلإلا ةباوبلا ىلإ قرطتلا و ،جيريرعوب جرب ةيالول بئارضلا زكرم ىوتسم ىلع ةلاح ةسارد يقيبطتلا لصفلا
ةيئابجلا ةباقرلا ليلحت و ةساردل نايبتساب ةساردلا هذه ميعدت مت و امك ،يبيرضلا عاطقلا ةنرصع ىلإ بئارضلل ةماعلا ةيريدملا هلالخ نم
.لاصتإلا و تامولعملا ايجولونكت دامتعا لظ يف يبيرضلا ليصحتلاى و

:تايضرفلا ةحص رابتخا-1

:ةيسيئرلا ةيضرفلا-1-1

هتحاتا امل ارظن ةحيحص ةيضرف يه ،يبيرضلا ليصحتلا و ةباقرلا ريوطت يف ريبك لكشب لاصتإلا و تامولعملا ايجولونكت تمهاس
نيب تامولعملا لوادت يف ادعاسم و ةيئابجلا تايلمعلا فلتخمب مايقلل بئارضلا زكرمل تاليهست نم لاصتإلا و تامولعملا ايجولونكت
.يبيرضلا ليصحتلا و ةباقرلا ريوطت يف ةمهاسملا ىلا هرودب ىدأ ام اذه و ،ةبيرضلاب فلكملا و يئابجلا نوعلا

:ةيعرفلا تايضرفلا-1-2

:ىلوألا ةيعرفلا ةيضرفلا-1-2-1

مت ،يبيرضلا ليصحتلا و ةيئابجلا ةباقرلا امه ناتينوناق ناتيلآ ىلع ا نيفلكملا قوقح و ةلودلا دراوم ةيامح يف ةبيرضلا ةرادإلا دمتعت
.يناثلا يرظنلا لصفلا لالخ نم ةحيحص اأ ىلع ةيضرفلا ديكأت

:ةيناثلا ةيعرفلا ةيضرفلا-1-2-2

زكرمب يبيرضلا ليصحتلاو ةباقرلا ريوطتو لاصتالاو تامولعملا ايجولونكتمادختسا نيب ةيئاصحإ ةلالد تاذ ةيطابترا ةقالع دجوت
ةيعامتجإلا مزحلا جمانربب ةجلاعملاو نايبتسإلا و ةلباقملا لالخ نم اهديكأت مت و ةحيحص ةيضرف يه ،جيريرعوب جرب ةيالول بئارضلا

SPSS26ةساردلا تاريغتم نيب ةيئاصحإ ةلالد تاذ ةيطابترا ةقالع اندجو.
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:ةثلاثلا ةيعرفلا ةضرفلا-1-2-3

جرب ةيالول بئارضلا زكرمبةيئابجلا ةباقرلا ريوطتو لاصتالاو تامولعملا ايجولونكتمادختسا نيب ةيئاصحإ ةلالد تاذ ةيطابترا ةقالع دجوت
.ةيئاصحإ ةلالد تاذ ةيطابترا ةقالع دوجو انل دكأ يذلا يقيبطتلا بناجلا هانلوانت ام لالخ نم ةحيحص ةيضرف يه ،جيريرعوب

:ةثلاثلا ةيعرفلا ةيضرفلا-1-2-4

ةيالول بئارضلا زكرمبيبيرضلا ليصحتلا ريوطتو لاصتالاو تامولعملا ايجولونكتمادختسا نيب ةيئاصحإ ةلالد تاذ ةيطابترا ةقالع دجوت
.ةيئاصحإ ةلالد تاذ ةيطابترا ةقالع دوجو انل دكأ يذلا يقيبطتلا بناجلا هانلوانت ام لالخ نم ةحيحص ةيضرف يه ،جيريرعوب جرب

:جئاتنلا-2

:يليام ىلإ ةساردلا هذه لالخ نم انلصوت دقل

:ةيرظنلا جئاتنلا-2-1

ةقيقد ميهافم عضو لالخ نم كلذو ،لاصتإلا و تامولعملا ايجولونكت حلطصم لوح رودي يذلا طلخلا و ضومغلا تلازا تمت-
.ىدح ىلع لك لاصتإلا ايجولونكت و تامولعملا ايجولونكت نم لكل

لاصتإلا تاكبش و بيساوحلا طبارت ىلإ يدؤت ةيلاع ةءافك تاذ ةديدج قرط و بيلاسأ لاصتإلا و تامولعملا ايجولونكت دعت-

؛اينورتكلا تامولعملا ليصوت و ةجلاعم ىلع ةرداق نوكتل اعم)تنرتنألا(

؛اهتجلاعم و ةقفدتملا تامولعملا نم لئاهلا مكلا يف مكحتلا يف تامولعملا ايجولونكتل ةريبكلا ةمهاسملا-

ةيزهاج رشؤم وه لاصتإلا و تامولعملا ايجولونكت عاطق يف ةلود يأ جامدنا و مامتهإو ةجرد سايق يف مويلا هيلع دمتعي رشؤم مهأ-
هذ قلعتي ام لك سمتيتلا ةيعرفلا تارشؤملا نم ةعومجم مضي يذلا و ،يملاعلا يداصتقإلا ىدتنملا فرط نم دعملا تاكبشلا
.تاموكحلا ىتح و لامعألا تاسسؤم ،دارفألا ىوتسم ىلع  ايجولونكتب

.اايلمع عيمج يف لاصتإلا و تامولعملا ايجولونكت لاخدإ ىلع ىلوألا ةجردلاب ةيبيرضلا ةرادإلا ةنمقر عورشم دمتعي-

:ةيناديملا جئاتنلا-2-2
.جيريرعوب جرب ةيالول بئارضلا زكرمب نيفظوملا فرط نم ةيئابجلا ةباقرلا تاءارجإ قيبطتل ةيلاع تايوتسم كانه-
.مهرظن ةهجو جيريرعوب جرب ةيالول بئارضلا زكرم نيفظوملا فرط نم يبيرضلا ليصحتلا تاءارجإ قيبطتل ةيلاع تايوتسم-
جيريرعوب جرب ةيالول بئارضلا زكرمب لاصتالاو تامولعملا تايجولونكت رفوتو مادختسال ةيلاع تايوتسم كانه-
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ةقالعلا ةسارد لالخ نم ثيح يبيرضلا ليصحتلا و ةيئابجلا ةباقرلا ريوطت يف لاصتالاو تامولعملا ايجولونكت ــل ةيلاع ةمهاسم كانه-
:يلي ام اندجو جيريرعوب جرب ةيالول بئارضلا زكرمب ب ةساردلا تاريغتملا رفوت تايوتسم نيب

ةباقرلا ريوطتو لاصتالاو تامولعملا ايجولونكت مادختسا نيب)0.05(ىوتسم دنعةيئاصحإ ةلالد تاذ ةيطابترإةقالع دجوت-
.نيبوجتسملا رظن ةهجو نم جيريرعوب جرب ةيالول بئارضلا زكرمــب يبيرضلا ليصحتلاو ةيئابجلا

زكرمب ةيئابجلا ةباقرلاو لاصتالاو تامولعملا ايجولونكت مادختسا نيب)0.05(ىوتسم دنعةيئاصحإ ةلالد تاذ ةيطابترإةقالع دجوت-
.نيبوجتسملا رظن ةهجو نم جيريرعوب جرب ةيالول بئارضلا

ليصحتلا ريوطتو لاصتالاو تامولعملا ايجولونكت مادختسا نيب)0.05(ىوتسم دنعةيئاصحإ ةلالد تاذ ةيطابترإةقالع دجوت-
.نيبوجتسملا رظن ةهجو نم جيريرعوب جرب ةيالول بئارضلا زكرمب يبيرضلا

:تايصوتلا و تاحارتقإلا-3
:تاحارتقالا ضعبب مدقتن اهيلإ لصوتلا مت يتلا جئاتنلل اقفو

؛ةيئابجلا ةرادإلا لخاد لاصتإلا مظن ميعدت و ةيوقت ىلع لمعلل ةحلم ةرورض ةيجولونكتلا ةيتحتلا ةينبلا ريوطت و ءاشنإل طيطختلا-

و ةيئابجلا ةباقرلا ىلع نيمئاقلا نييئابجلا ناوعألا ىوتسم ريوطتل ةيبيرضلا زكارملا ىوتسم ىلع ةينيوكت تارودب مايقلا ىلع لمعلا-
؛يبيرضلا ليصحتلا

؛ةينورتكلإلا جماربلا قيبطتل مزاللا لهؤملا يرشبلا رصنعلا ريفوت-

و تنرتنألاو بوساحلا صخألاب و لاصتإلا و تامولعملا ايجولونكت ىلع صاخلا و ماعلا عاطقلا يف نيلماعلا ةفاك بيردت و ميلعت-
؛ةيلاحلا تاروطتلا عم مئالتي امبو تايجمربلا

؛ةيبيرضلا زكارملا ىلع تامولعملا و لاصتإلا ايجولونكتل ةريبكلا ةيمهألا ةفرعم ةرورض-

زكرملا فرط نم ةمدقملا تامدخلا ىلع مهاضر ىدم ةفرعمل و ،بئارضلاب نيفلكملا ةيعوتل ةيسيسحت تايقتلم و تارود ميظنت-
؛يبيرضلا

:ةساردلا قافأ-4
فلتخم ءارثإ اهنكمي ،لبقتسملا يف اقمعت و اليصفت رثكأ ىرخأ تاسارد و ثوحبل قافآ حتفت ،عوضوملا اهبستكي يتلا ةيمهألل ارظن و
:ةيلاتلا طاقنلا دحأل قرطتلا لالخ نم كلذ و ثحبلاب ةريدجلا هبناوج
؛ةديدجلا تاحالصإلا لظ يف يرئازجلا يبيرضلا ماظنلا ىلع لاصتإلا و تامولعملا ايجولونكت رثأ ةسارد-

؛ةيبيرضلا تاداريإلا ةدايز يف اهرود و لاصتإلا و تامولعملا ايجولونكت-

؛ةبيرضلاب نيفلكملا ةمدخ نيسحت يف لاصتإلا و تامولعملا ايجولونكت رود-
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راد ،ةثلاثلا ةعبطلا ،تامولعملا ايجولونكت و ةيرادإلا تامولعملا مظن،يبانجلا رداقلا دبع نيدلا ءالع ،يجلدنق ميهاربا رماع-16
.2008،ندرألا،نامع،ةريسملا

.2002،ىلوألا ةعبطلا ،ريسفتلاو رابتخالا يئاصحالا ليلحتلا يف نيثحابلا ليلد،هللا قزر ةلخن ةدياع-17
،ةرصاعملا ةيبرعلا ةئيبلا يف اهتالالد و ةيرظنلا سسألا:تامظنملا يف يرشبلا ءادألا ايجولونكت،ةردميهاربإ،ىرابلا دبع-18
.2003،ةرهاقلا ،ةيرادإلا ةيمنتلل ةيبرعلا ةمظنملا تاروشنم

.1984،ةيرصملا ةعماجلا راد ،ماعلا داصتقإلا ةسارد،يضاقلا دمحم ديمحلا دبع-19
.2006، رئازجلا ، ةيعماجلا تاعوبطملا ناويد ، ةماعلا ةيلاملا، دودغر يلع-20
.2001،نامع ،لئاو راد ،ىلوألا ةعبطلا ،ناسنإلاو يوبرتلا لاصتالا ئدابم،هللا رصن ،ميحرلا دبع رمع-21

رئازجلا يرخس ةعبطم ، يرئازجلا يئابجلا ماظنلا يف ةبيرضلاب نيفلكملا ىلع ةيئابجلا ةباقرلا،سنوي نيز و ىفطصم يزاوع-22
.2،2011ط ،



عجارــــملا ةمئاـــق

113

. 2005، رئازجلا ،ةموه راد ،ةيئابجلا تاءارجإلا نوناق حرش يف زيجولا،يحلاص ديعلا-23
.2011،ندرألا،نامع ،عيزوتلا و رشنلل ءافص راد ،ىلوألا ةعبطلا ،ينورتكلإلا رشنلا و تنرتنألا ،ةسياونلا ضوع بلاغ-24
،جهانملا راد ،ىلوألا ةعبطلا ،)ةيملع تاقيبطت تاينقت ليخادم و ميهافم(ايجولونكتلا ةرادإ،يماللا مساق ناسغ-25
.2006،نامع

ندرألا، نامع ،عيزوتلا و رشنلل دماح راد ،ةيناثلا ةعبطلا ، يرادإ روظنم ةيرادإلا تامولعملا مظن،راجنلا ةعمج زياف-26
،2010.

.2011،رئازجلا ،ةموهراد ،ةلودلا سلجم تاداهتحإ ءوض يف يبيرضلا ليصحتلا تاعزانم،ةسوك لصيف-27
،رصم ،ةرهاقلا ،1ط ،ةيوبرتلاو ةيعامتجالا مولعلا يف يملعلا ثحبلا جهانم،)كيجوك نيسح رثوك ةمجرت(،نيهوك سيول-28
. 1990ةنس ،رشنلل ةبرعلا راد

.2004،ةيردنكسإلا ،ةيعماجلا رادلا ،ايجولونكتلا رصع يف لامعألا،يوانحلا حلاصلا دمحم-29
.2006ميلعتلا ةيميداكأ ،نيرحبلا درو ةسسؤم ،تامولعملا مظنو ةيلودلا تالاصتالا،دماح ينغلا دبع ،يفريصلا دمحم-30
.1989،ةرهاقلا ،قورشلا راد،اهتاقيبطت و تامولعملا ايجولونكت،يداهلا دمحم-31
.2002رصم،ةعابطلل تنيرباتور ،ىلوألا ةعبطلا،تامولعملا ةروث و يمقرلا رصعلا،ملاس حالص دمحم-32
.2005،رئازجلا ،ةيعماجلا تاعوبطملا ناويد ،2ط ،ةماعلا ةيلاملا تايداصتقإ،يزرحم سابع دمحم-33
.2007،ةيردنكسإلا ،يعماجلا ركفلا راد ،ىلوألا ةعبطلا ،ةيرادإلا تامولعملا مظن ،رباص ميلعلا دبع دمحم-34

.2010،رصم، عيزوتلا و رشنلل كارتيا، ىلوألا ةعبطلا، ةيرادإلا تامولعملا ةمظنأ، ناهرب رون دمحم-35
.2012،ندرألا ،نامع ،ةيادبلا راد ،ىلوألا ةعبطلا ،تنرتنألا و مالعإلا،رضخ دماح دومحم-36
،رشنلا ناكم نودب ،عيزوتلا و رشنلل يبرعلا راد ،ىريهامجلا لاصتإلا و ةعانص و تامولعملا ايجولونكت،نيدلا ملع دومحم-37

1990.

.2000،رصم ،ةيعماجلا رادلا ،ماعلا داصتقإلا ئدابم،يزاجحلا ديسلا يسرملا-38
، عيزوتلا و رشنلل ءارثإ ، ةقراشلا ، تامولعملا ايجولونكت و ةيرادإلا ةيلمعلا ،داوج يجان يقوش ،يناعلا نابعش رهزم-39

2008.
.2010،نامع ،ءافصلا راد ،ىلوألا ةعبطلا ،تامولعملا داصتقا ،يحبر ىفطصم-40
.2014،ندرألا،نامع ،ةعابطلاو عيزوتلا و رشنلل ةريسملا راد ،1ط ،تامولعملا و لاصتإلا ايجولونكت ،ةرهازملا لاله لانم-41
. 2010.، ندرألا نامع ،رشنلل لئاو راد ،1ط ، ةيئرملا لئاسولا ايجولونكت ،نورخآ و ةبلاوط يداه-42
:ةيسنرفلا ةغللاب بتك-ب

1- Robert Reix,* Systèmes d'Information et Management des
Organisations*, Vuibert, France, 4ème Edition, 2002.

2- A.Beetschen et Ph. Bozzachi , L’intégration fiscale , conférence avril 1988 ,
université Toulouse .
3- Pierre Biltrane , la fiscalité en France ,Hachette Superieur 5 Edition ,1997.
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:ةيعماــجلا لئاسرلا-ت
:هاروتكدــلا -
برغملاو سنوت رئازجلا:يبرعلا برغملا لودل ةحايسلا ريوطت يف لاصتإلا و تامولعملا ايجولونكت رود، يرافس ءامسأ -1
،يديهم نب يبرعلا ةعماج ،رييستلا مولع و ةيراجتلا و ةيداصتقالا مولعلا ةيلك لامعألا ةرادإ صصخت ،هاروتكدلا  ةداهش لينل ةلاسر ،
.رئازجلا ،يقاوبلا ما

لينل ةمدقم ةحورطأ ،ةيرئازجلا ةيعانصلا ةسسؤملل ةيسفانتلا ةزيملا قيقحت يف تاقالعلاب قيوستلا رثا،نابعش شيطيعب-2
.2016-2015ةيعماجلا ةنسلا،ةليسملا ،فايضوب دمحم ةعماج ،رييستلا مولع يف مولع هاروتكد ةداهش
ةداهش لينل ةلاسر، 2013-2007ةرتف رئازجلا–لاصتإلا و تامولعملا ايجولونكت سايقل بكرم رشؤم ءانب ، ناميإ نيزلا نب-3
-2016، رئازجلا ،ةلقرو ، حابرم يدصاق ةعماج ،رييستلا مولع و ةيراجتلا و ةيداصتقالا مولعلا ةيلك لامعألا ةرادإ صصخت ،هاروتكدلا

2017.
ةيلك ،)ةروشنم ريغ(،ةلود هاروتكد ةحورطأ ،يملاعلا داصتقإلا يف جامدنإلل ةسسؤملا ليهأت و تنرتنإلا ايجولونكت،ديدح ليفون-4
.2007-2006،رئازجلا ةعماج ،ريستلا مولعلا و ةيداصتقإلا مولعلا

:ريتسجاملا -
ريغ(،ريتسجام ةركذم ،ةسسؤملل يداصتقإلا ءادألا نيسحت ىلع اهريثأت و لاصتإلاو تامولعملا ايجولونكت،يطولع نيمل-1
. 2004-2003،رئازجلا ،رئازجلا ةعماج ،لامعأ ةرادإ صصخت ،رييستلا مولعلا و ةيداصتقإلا مولعلا ةيلك ،)ةروشنم
ةيلك ،)ةروشنم ريغ(،ريتسجام ةركذم ،رارقلا يذختم معد ىف ةيداصتقالا تامولعملل ينطو ماظن ةماقإ رود،سيرد يبحب-2

.2005،ةليسملاب ،فايضوب دمحم ةعماج ،ريستلا مولعصصخت ،ةيراجتلا مولعلا و رييستلا مولع و ةيداصتقالا مولعلا
مولعلا ةيلك ،)ةروشنم ريغ(،ريتسجام ةركذم،ةيموكحلا تاسسؤملا ةرادإ ىف تامولعنلا مظن رود،فيرشلآ نامعن هدبع-3
.2004/2005،رئازجلا ةعماج ،لامعأ ةرادإ صصخت ،رييستلا مولع و ةيداصتقالا

،ةيداصتقالا مولعلاو قوقحلا ةيلك ،ةطسوتملا و ةريغصلا تاسسؤملا ىف تامولعملا مظن و تايجولونكت سايقم ،يتخي ميهاربإ-4
.2005ربوتكأ  ،ةلقرو حابرم يدصاق ةعماج
ةركذم  ،ةطسوتملا و ةريغصلا تاسسؤملا ءادأ ىلع لاصتالا و تامولعملا ايجولونكتلا مادختسإرثأ،يلذاش يقوش-5
ةعماج ،ةطسوتملا و ةريغصلا تاسسؤملا ريست صصخت ،رييستلا مولع و ةيراجتلا و ةيداصتقالا مولعلا ةيلك ،)ةروشنم ريغ(،ريتسجام
.2008،ةلقرو ،حابرم يدصاق

يف ةلماعلا فراصملا يف ةيسفانتلا ايازملا قيقحت يف تامولعملا ايجولونكت و ةفرعملا ةرادإ ةرود،فرشلا دمحم ىولس-6
. 2008،ايلعلا تاسرادلا ةرامع ،ةزع ،ةيمالسإلا ةعماجلا ،ريتسجام ةركذم ،ةزع عاطق
طاوغألابكارطانوسل ةنايصلا ةيريدم ةلاح ةسارد ةسسؤملا يف ةيرشبلا دراوملا ىلع تامولعملا ةيجولونكت رثأ ،سيار دارم-7
"DML "، رئازجلا ةعماج ،لامعألا ةرادإ صصخت ،رييستلا مولع و ةيداصتقالا مولعلا ةيلك ،)ةروشنم ريغ(،ريتسجام ةركذم،
.2005/2006،رئازجلاب

،رئازجلا ، رداقلا دبع ريمألا ةعماج مالعإلاو ةوعدلا مسق ،ريتسجام ةلاسر ،تنرتنألا ربع ةيمالسإلا ةوعدلا،ةيشعوب حبار ةريمس-8
2003.
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يقاوبلا مأ ةيالول بئارضلا ةيريدمب ةلاح ةلاسر ،ةيعماجلا ةباقرلا معد يف يبساحملا قيقدتلا ةمهاسم، حيبذ بالق سايلا-9
.2011-2010،ةركسب ةعماج ، ريتسجام ةركذم،

ةيراجتلا و ةيداصتقإلا مولعلا ةيلك ، ريتسجام ةركذم ، رئازجلا ةلاح ، يئابجلا شغلا ةرهاظل ةيليلحت ةسارد، يفسوي روشاع-10
.، 2009، ةيدملا ةعماج ، رييستلا مولع و

ةداهش لينل ةركذم ، ةنتاب ةيالو ةلاح ةسارد ، يبيرضلا شغلا و برهتلا ةبراحمل ةادأك ةيئابجلا ةباقرلا ،خوخلوب ىسيع-11
. 2004-2003، ةنتاب ةعماج ، رييست مولع و ةيراجتلا ةيداصتقإلا مولعلا ةيلك ، ريتسجاملا

يف ريتسجام ةداهش لين تابلطتم نم ءزجك ةمدقم ةركذم ،صاخلا عاطقلا و ةبيرضلا لوح ةيليلحت ةسارد،ةجيدخ يتباث-12
.2012،ناسملت ،دياقلب ركب وبأ ،رييستلا مولعو ةيراجتلاو ةيداصتقإلا مولعلا ةيلك ،ةماعلا ةيلاملا رييست صصخت ،ةيداصتقإلا مولعلا

:تارمتؤملا و تايقتلملا-ث
ةيلك ، رتسام ةركذم ، يبيرضلا برهتلا ةرهاظ نم دحلا يف اهرود و ةيئابجلا ةباقرلا ءارجا تايلآ ،ةيمال مساقلب تيآ-1
.2013، ةريوبلا ةعماج ، رييستلا مولع و ةيراجتلا و ةيداصتقالا مولعلا
، رئازجلا يف ةيئابجلا ةباقرلا لوح ينطولا ىقتلملا ، يرئازجلا يئابجلا ماظنلا يف ةيلخادلا ةيئابجلا ةباقرلا ةيمهأ، ءامسأ لابحلوب-2
.2015ةنس  ربوتكأ 29-28يموي 1945يام 8ةعماج
1945يام 8ةعماج ، ةيئابجلا ةباقرلا لوح ينطولا ىقتلملا ،يبيرضلا ماظنلا ةيامح يف ةيئابجلا ةباقرلا رود، يتالقم ينم-3
.2015ةنس ،ربوتكأ 29-28يموي ، ةملاق

يلودلا يبانعلا يقتلملا ،رئازجلا ةلاح-ةمزألا راثآ نم دحلل ةيئابجلا ةباقرلا تايلآ ليعفتل حرتقم راطإ وحن،مالع وب يهلو-4
ةكارشلا ربخم عم نواعتلاب رييستلا مولع و ةيداصتقالا مولعلا ةيلك ،تالاحلا ةساردلا و ةيلودلا ةيداصتقالا و ةيلاملا ةمزألا لوح
21-20يموي ،رئازجلا ،فيطس ،سابع تاحرف ةعماج ،يبراغموروالا ءاضفلا يف ةطسوتملا و ةريغصلا تاسسؤملا يف راشتسالاو
.،2009،ربوتكأ
:تالجملا-ـج
يف ةيحايسلا قدانفلا نم ةنيعل ةسارد ةيقدنفلا ةدوج ىف تامولعملا ايجولونكت رثأ،سيرب مظاك دمحأ ،يريمحلا سابع راشب-1
.عبارلا ددعلا ،تيبلا لهأ ةعماجب تيبلا لهأ ةلجم ،ءالبرك ةظفاحم
و ميلعت يف تامولعملا و تالاصتإلا ايجولونكت مادختسإل ةحجانلا بيلاسألا و تاقيبطتلا،طسابلا دبع دمحا دمحم نيسح-2

. 2005سرام سماخلا ددعلا ،ةيرشبلا و ةيجولونكتلا ةيمنتلا ةيعمج ،تنرتنالاب ميلعتلا ةلجم ،ايفارغجلا ملعت

ردصت ،ةمكحم ةيلود ةيملع فراعملا ةلجم ،ةيملعلا ثوحبلا يف ةنيعلا مجحو عون ديدحت ةيجهنم،ةريجه ةراقيش ،ةقيزر يفيلخ-3
.2017ربمسيد،23ددعلا ،ةريوبلاةعماج نع

تاكرشلايفيلخادلاقيقدتلاةءافكيفاهرثأوتامولعملاايجولونكتةدوج،ركشنودمحلالطودورعلاحالفرهاش-4
.4،2009ددعلا،5دلّا،لامعألا ةرادإ يف ةيندرألا ةلا ، ةيندرألاةماعلاةمهاسملا ةيمدخلاوةيعانصلا
:تاروشنملا-ـح
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.2004، رئازجلا ،ةلقرو ةعماج تاروشنم ،ميلعنلا يف اهرود و لاصتالا و تامولعملا ايجولونكت،ميهاربا يتخب -1

ةيبرتلا مولعو سفنلا ملع مسق ،داشراو هبجوت رتسام ةيناثلا ىوتسملا ،ثحبلا ةقلح قاسم يفةيعماج ةعوبطم، فطاوع مام.د-2
2017-2016ةيعماجلا ةنسلا ،ةليسم،فايضوب دمحم ةعماج ،ةيعامتجالاو ةيناسنالا مولعلا ةيلكب

2000.رئازجلا ،نونكع نب ،ةيعماجلا تاعوبطملا ناويد ،ثوحبلا دادعا قرطو يملعلا ثحبلا جهانم،نورخاو ،شوحوب رامع-3
رشنلا ،لوألا ءزجلا-excelجمانرب ىلع ةيلمع تاقيبطت–نايبتسالا تانايبل يئاصحإلا ليلحتلا،يطيوط ىفطصم-4
.2018رئازجلا ،ناسملت ،ديدجلا يعماجلا
:ةيعيرشتلا ميسارملا و نيناوقلا-ـخ

.ةيئابجلا تاءارجإلا نوناق نم 1ةرقف 18ةداملا-1

.136ةداملا ةلثامملا موسرلا و ةرشابملا بئارضلا نوناق-2

:قئاثوــلا-ـح

.2017/85مقر ددعلا ،ةيرهش ةرشن ،ةيلاملا ةرازو ،بئارضلل ةماعلا ةيريدملا ةلاسر-1
.2014/73مقر ددعلا ،ةيرهش ةرشن ،ةيلاملا ةرازو ،بئارضلل ةماعلا ةيريدملا ةلاسر-2

.2015/81مقر ددعلا ،ةيرهش ةرشن ،ةيلاملا ةرازو ،بئارضلل ةماعلا ةيريدملا ةلاسر-3

:تنرتنألا عقاوم-د

1- https://www.memoireonline.com/01/10/3125/m_Limpact-des-TIC-sur-
lentreprise3.html#toc5%20%20%20%20%20(2020/04/07)

2- Jibayatic direction générale des impôts- avantages.
3- Jibayatic.dz- le portail des déclarations fiscales en ligne-légal doctrine.
4- Télédeclaration-jibayatic formulaires du monde.com.
5- www.mfdgi.gov.dz.

https://www.memoireonline.com/01/10/3125/m_Limpact-des-TIC-sur-lentreprise3.html#toc5%20%20%20%20%20(2020/04/07)
https://www.memoireonline.com/01/10/3125/m_Limpact-des-TIC-sur-lentreprise3.html#toc5%20%20%20%20%20(2020/04/07)
http://www.mfdgi.gov.dz/
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دوجولاب حيرصتلا:01مقر قحلملا
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G50مقر ةلسلس تاحيرصت ةبقارم تاقاطب:02مقر قحلملا
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يدرف لودجل عفدلاب راعشإ:03مقر قحلملا
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يدرف لودج:04مقر قحلملا
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G29ةنسلا لالخ ةفلتخملا تابترملا و روجألاب حيرصتلا:05مقر قحلملا
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كتيابج ةينورتكلإلا ةباوبلا ةذفان:06مقر قحلملا
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كتيابج يف ليجستلا ةرامتسا:07مقر قحلملا
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ميدقلا ماظنلا يفعفدلا بجاو يقبتملا غلبملا و ةبيرضلا باسح ةقيثو:08مقر قحلملا
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ديدجلا ماظنلا يف عفدلا بجاو يقبتملا غلبملا و ةبيرضلا باسح ةقيثو:09مقر قحلملا
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SPSSةيعامتجالا مولعلل ةيئاصحالا ةمزحلا جمانرب تاجرخم: 10مقر قحلملا
Tests of Normality

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Statistic df Sig. Statistic df Sig.

ةیئابجلا ةباقرلا:يناــثلا روــحمــلا Y1 : .279 35 .020 .818 35 .230

يبیرضلا لیصحتلا:ثلاــثلا روحملا Y2: .348 35 .170 .629 35 .140

و لاصتالا ایجولونكت:عبارـلا روحملا

تامولعملا X:

.309 35 .057 .648 35 .111

a. Lilliefors Significance Correction

Corrélations

ya1 ya2 ya3 ya4 ya5 ya6

روــحمــلا
يناــثلا : ةباقرلا
ةیئابجلا Y1 :

Rho de
Spearman

ya1 Coefficient de
corrélation

1,000 -,393* ,089 -,222 -,169 -,289 ,010

Sig. (bilatéral) . ,019 ,612 ,199 ,331 ,092 ,955
N 35 35 35 35 35 35 35

ya2 Coefficient de
corrélation

-,393* 1,000 -,459** -,015 ,381* ,254 ,395*

Sig. (bilatéral) ,019 . ,005 ,934 ,024 ,141 ,019
N 35 35 35 35 35 35 35

ya3 Coefficient de
corrélation

,089 -,459** 1,000 -,006 -,219 -,085 ,015

Sig. (bilatéral) ,612 ,005 . ,971 ,207 ,628 ,932
N 35 35 35 35 35 35 35

ya4 Coefficient de
corrélation

-,222 -,015 -,006 1,000 ,504** ,666** ,657**

Sig. (bilatéral) ,199 ,934 ,971 . ,002 ,000 ,000
N 35 35 35 35 35 35 35

ya5 Coefficient de
corrélation

-,169 ,381* -,219 ,504** 1,000 ,659** ,798**

Sig. (bilatéral) ,331 ,024 ,207 ,002 . ,000 ,000
N 35 35 35 35 35 35 35

ya6 Coefficient de
corrélation

-,289 ,254 -,085 ,666** ,659** 1,000 ,750**

Sig. (bilatéral) ,092 ,141 ,628 ,000 ,000 . ,000
N 35 35 35 35 35 35 35

روــحمــلا يناــثلا : ةباقرلا
ةیئابجلا Y1 :

Coefficient de
corrélation

,010 ,395* ,015 ,657** ,798** ,750** 1,000

Sig. (bilatéral) ,955 ,019 ,932 ,000 ,000 ,000 .
N 35 35 35 35 35 35 35

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral).
**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).
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Corrélations
روحملا
ثلاــثلا :
لیصحتلا

يبیرضلا Y2: yb7 yb8 yb9 yb10 yb11 yb12
Rho de
Spearman

روحملا ثلاــثلا : لیصحتلا
يبیرضلا Y2:

Coefficient de
corrélation

1,000 ,633** ,524** ,529** ,657** ,036 ,626**

Sig. (bilatéral) . ,000 ,001 ,001 ,000 ,838 ,000
N 35 35 35 35 35 35 35

yb7 Coefficient de
corrélation

,633** 1,000 ,407* ,356* ,469** -,385* ,305

Sig. (bilatéral) ,000 . ,015 ,036 ,004 ,022 ,074
N 35 35 35 35 35 35 35

yb8 Coefficient de
corrélation

,524** ,407* 1,000 ,344* ,425* -,354* ,354*

Sig. (bilatéral) ,001 ,015 . ,043 ,011 ,037 ,037
N 35 35 35 35 35 35 35

yb9 Coefficient de
corrélation

,529** ,356* ,344* 1,000 ,420* -,269 ,287

Sig. (bilatéral) ,001 ,036 ,043 . ,012 ,118 ,095
N 35 35 35 35 35 35 35

yb10 Coefficient de
corrélation

,657** ,469** ,425* ,420* 1,000 -,213 ,473**

Sig. (bilatéral) ,000 ,004 ,011 ,012 . ,220 ,004
N 35 35 35 35 35 35 35

yb11 Coefficient de
corrélation

,036 -,385* -,354* -,269 -,213 1,000 -,142

Sig. (bilatéral) ,838 ,022 ,037 ,118 ,220 . ,416
N 35 35 35 35 35 35 35

yb12 Coefficient de
corrélation

,626** ,305 ,354* ,287 ,473** -,142 1,000

Sig. (bilatéral) ,000 ,074 ,037 ,095 ,004 ,416 .
N 35 35 35 35 35 35 35

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).
*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral).

RELIABILITY
/VARIABLES=ya1 ya2 ya3 ya4 ya5 ya6
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA.
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SPSSةيعامتجالا مولعلل ةيئاصحإلاةمزحلا جمانرب تاجرخم:11مقر قحلملا

Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items

.709 6

RELIABILITY
/VARIABLES=yb7 yb8 yb9 yb10 yb11 yb12
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA.

Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items

.808 6

RELIABILITY
/VARIABLES=x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20 x21 x22
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA.

Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items

.801 10

RELIABILITY
/VARIABLES=ya1 ya2 ya3 ya4 ya5 ya6 yb7 yb8 yb9 yb10 yb11 yb12 x13 x14 x15 x16

x17 x18 x19 x20 x21
x22

/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA.

Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items

.903 22



قحالــــملا

130

SPSSةيعامتجالا مولعلل ةيئاصحالا ةمزحلا جمانرب تاجرخم:12مقر قحلملا

Frequency Table

سنجلا
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid ركذ 22 62.9 62.9 62.9

ىثنأ 13 37.1 37.1 100.0

Total 35 100.0 100.0

رمعلا
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid ةنس 30نم لقأ 3 8.6 8.6 8.6

ةنس 39ىلإ 30نم 15 42.9 42.9 51.4

ةنس 49ىلإ 40نم 10 28.6 28.6 80.0

50 قوف امف ةنس 7 20.0 20.0 100.0

Total 35 100.0 100.0

يمیلعتلا ىوتسملا
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid يوناث 10 28.6 28.6 28.6

يعماج 7 20.0 20.0 48.6

سـناـــسیل 16 45.7 45.7 94.3

ایلع تاسارد 2 5.7 5.7 100.0

Total 35 100.0 100.0

ةینھملا ةربخلا
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid تاونس 5نم لقأ 4 11.4 11.4 11.4

05 تاونس 09ىلإ 8 22.9 22.9 34.3

10 ةنس 15ىلإ 14 40.0 40.0 74.3

15 قوف امف ةنس 9 25.7 25.7 100.0

Total 35 100.0 100.0
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SPSSةيعامتجالا مولعلل ةيئاصحالا ةمزحلا جمانرب تاجرخم:13مقر قحلملا
يلآلا مالعإلا يف نیوكتلا

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid مــعن 25 71.4 71.4 71.4

ال 10 28.6 28.6 100.0

Total 35 100.0 100.0

ةفیظولا
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid فظوــم 27 77.1 77.1 77.1

ةحــلصم ســیئر 8 22.9 22.9 100.0

Total 35 100.0 100.0

DESCRIPTIVES VARIABLES=ya1 ya2 ya3 ya4 ya5 ya6 Y01
/STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX.

Descriptives

Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

ya1 35 3 5 4.23 .731

ya2 35 1 5 2.61 .946

ya3 35 4 5 4.37 .490

ya4 35 1 5 4.03 1.043

ya5 35 1 5 3.80 1.052

ya6 35 1 5 3.91 .919

ةیئابجلا ةباقرلا:يناــثلا روــحمــلا Y1 : 35 2.50 4.50 3.8238 .47648

Valid N (listwise) 35

Descriptive Statistics
N Mean

Statistic Std. Error

ةیئابجلا ةباقرلا:يناــثلا روــحمــلا Y1 : 35 .08054

Valid N (listwise) 35
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SPSSةيعامتجالا مولعلل ةيئاصحالا ةمزحلا جمانرب تاجرخم:14مقر قحلملا

Descriptive Statistics
N Mean

Statistic Std. Error

yb7 35 .123

yb8 35 .149

yb9 35 .119

yb10 35 .156

yb11 35 .092

yb12 35 .158

يبیرضلا لیصحتلا:ثلاــثلا روحملا Y2: 35 .09646

Valid N (listwise) 35

Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

yb7 35 1 4 2.94 .725

yb8 35 1 4 3.57 .884

yb9 35 1 5 2.83 .707

yb10 35 1 5 3.97 .923

yb11 35 3 5 4.37 .547

yb12 35 1 5 3.89 .932

يبیرضلا لیصحتلا:ثلاــثلا روحملا Y2: 35 1.67 4.17 3.5952 .57064

Valid N (listwise) 35
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SPSSةيعامتجالا مولعلل ةيئاصحالا ةمزحلا جمانرب تاجرخم:15مقر قحلملا

Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

x13 35 1 5 4.26 .950

x14 35 1 5 4.11 .963

x15 35 1 5 4.06 .968

x16 35 1 5 3.83 .891

x17 35 1 5 3.00 .874

x18 35 1 5 4.11 .900

x19 35 3 5 4.17 .664

x20 35 3 5 4.03 .514

x21 35 1 5 4.34 .968

x22 35 1 5 4.00 .840

و لاصتالا ایجولونكت:عبارـلا روحملا

تامولعملا X:

35 1.89 4.67 3.9905 .52419

Valid N (listwise) 35

REGRESSION
/MISSING LISTWISE
/STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
/NOORIGIN
/DEPENDENT YYY
/METHOD=ENTER XXX.

Regression

Variables introduites/éliminéesa,b

Modèle

Variables

introduites

Variables

éliminées Méthode

1 روحملا عبارـلا :

ایجولونكت لاصتالا و

تامولعملا X: ,

روــحمــلا يناــثلا :

ةباقرلا ةیئابجلا Y1 :c

. Introduire

a. Variable dépendante : روحملا ثلاــثلا : لیصحتلا يبیرضلا Y2:

b. Régression linéaire à l'origine

c. Toutes les variables demandées ont été introduites.
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Récapitulatif des modèlesc,d

Modèle R

R-

deuxb

R-deux

ajusté

Erreur

standard

de

l'estimation

Modifier les statistiques

Durbin-

Watson

Variation

de R-deux

Variation

de F ddl1 ddl2

Sig.

Variation

de F

1 ,997a ,994 ,993 ,30073 ,994 2545,814 2 33 ,000 1,365

a. Prédicteurs : روحملا عبارـلا : ایجولونكت لاصتالا و تامولعملا X: , روــحمــلا يناــثلا : ةباقرلا ةیئابجلا Y1 :

b. Pour la régression à l'origine (modèle sans constante), R-deux mesure la proportion de variabilité dans la variable

dépendante autour de l'origine déterminée par régression. Ceci NE PEUT PAS se comparer à R-deux pour les modèles

qui incluent une constante.

c. Variable dépendante : روحملا ثلاــثلا : لیصحتلا يبیرضلا Y2:

d. Régression linéaire à l'origine



قحالــــملا

135

SPSSةيعامتجالا مولعلل ةيئاصحالا ةمزحلا جمانرب تاجرخم:16مقر قحلملا

ANOVAa,b

Modèle

Somme des

carrés ddl Carré moyen F Sig.

1 Régression 460,488 2 230,244 2545,814 ,000c

de Student 2,985 33 ,090

Total 463,472d 35

a. Variable dépendante : روحملا ثلاــثلا : لیصحتلا يبیرضلا Y2:

b. Régression linéaire à l'origine

c. Prédicteurs : روحملا عبارـلا : ایجولونكت لاصتالا و تامولعملا X: , روــحمــلا يناــثلا : ةباقرلا ةیئابجلا Y1 :

d. Ce total des carrés n'est pas corrigé pour la constante, car celle-ci vaut zéro pour la régression à

l'origine.

Coefficientsa,b

Modèle

Coefficients non standardisés

Coefficients

standardisés

t Sig.B Erreur standard Bêta

1 روــحمــلا يناــثلا : ةباقرلا ةیئابجلا Y1 : ,381 ,168 ,403 2,265 ,030

روحملا عبارـلا : ایجولونكت لاصتالا و

تامولعملا X:

,538 ,161 ,594 3,340 ,002

a. Variable dépendante : روحملا ثلاــثلا : لیصحتلا يبیرضلا Y2:

b. Régression linéaire à l'origine

Statistiques des résidusa,b

Minimum Maximum Moyenne Ecart type N

Valeur prédite 1,9673 4,0391 3,6011 ,44108 35

de Student -,53954 ,76345 -,00584 ,29622 35

Valeur prévue standard -3,704 ,993 ,000 1,000 35

Résidu standard -1,794 2,539 -,019 ,985 35

a. Variable dépendante : روحملا ثلاــثلا : لیصحتلا يبیرضلا Y2:

b. Régression linéaire à l'origine
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نايبتسإلا:11مقر قــحلملا

ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

يملعلا ثحبلا و يلاعلا ميلعتلا ةرازو

–جيريرعوب جرب–يميهاربإلا ريشبلا دمحم ةعماج

رييستلا مولع و ةيراجتلا و ةيداصتقإلا مولعلا ةيلك

ةقمعم ةيابج و ةبساحم:صصخت

:ةميركلا تخألا ،ميركلا خألا

؛ دعبو مارتحإ ةيحت

تامولعملا ايجولونكت رود،":ةساردب ةصاخ ةرامتسإ مكيديأ نيب عضن يناديم يملع ثحبل انزاجنا راطإ يف

" جيريرعوب جرب ةيالول بئارضلا زكرمب ةنيع ةلاح ةسارد،يبيرضلا ليصحتلا ىلع ةباقرلا راطإ يف لاصتإلا و

هذه نأب املع ،ةيعوضومب ةلئسألا ىلع ةباجإلا و ةقدب تارابعلا ةءارقب مركتلا مكتدايس نم اوجرن اذل
جئاتن ىلا لصوتلا يف انل انوع مكتمهاسم و مكتباجإ ةقد نوكتس و ،يـملعلا ثحبلا ضارغأل الإ مدختست ال تانايبلا
.مارتحإلا و ريدقتلا قئاف انم اولبقت ريخألا يف و ةيملع و ةيعوضوم

.ةنيمأ يجانزخ نب/د:فرشملا ذاتسألا.ىسيع يخيرش:بلاــطلا

2020-2019:ةيعماجلا ةنسلا

:ةيصخشتانايب:لوألا روحملا
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:ةبسانم اهارت يتلا ةباجإلا ىلع)×(ةمالع عضو ىجري

:ةماع تامولعم

ىثنأ                                  ركذ:سنجلا-1

:رمعلا-2

قوف امف ةنس 50ةنس 49ىلإ 40نمةنس 39ىلإ 30نمةنس 30نم لقأرـــمعلا
ةمالــعلا
:يميلعتلا ىوتسملا-3

ايلع تاسارد-سـناـــسيل-يعماج-يوناث-

:ةينهملا ةربخلا-4

قوف امف ةنس 15ةنس 15ىلإ 10تاونس 09ىلإ 05تاونس 5نم لقأةدمــلا
ةمالـــعلا
ال                         مــعن         ؟ يلآلا مالعإلا يف انيوكت متيقلت له-5

:ةفيظوــلا-6

رــيدمةحــلصم ســيئرفظوــمةبترلا
ةمالعلا

:Y1ةيئابجلا ةباقرلا:يناــثلا روــحمــلا

قفاوأةراــــــبعلامقرــلا
ةدــشب

قــفاوأ القــفاوأ الدياــــحمقــفاوأ
ةدشب

فد نيفظوملل ةينيوكتلا تارودلا فيثكت01
و تامولعملا ايجولونكتل لثمألا لالغتسإلا
...جمارب و لئاسو نم لاصتإلا

ةمئالم و ةيفاك جمارب بئارضلا زكرم مدقي02
.يتامولعملا ماظنلا قيبطت دنع نيفظوملل

ايجولونكت لالخ نم بئارضلا زكرم فدهي03



قـــــحالـــملا

138

ةيضرم جئاتن قيقحت ىلإ  لاصتالا وتامولعملا
ةمدخ نيسحت(يرادإلا نيديعصلا ىلع
تاداريإلا ةليصح ةدايز(يلاملا و)نيفلكملا
.)ةيبيرضلا

نيفلكملا فاشتكاو فرعتلا ةعرس و ةلوهس04
يبيرضلا شغلل ماكترإ تبثي نيذلا ةبيرضلاب
.ةيئابجلا مامازتلاب نولخي نيذلا و

ةعباتملاب اهيمدخسمل"كتيابج"ةباوب حمست05
فرط نم ةثوعبملا تاحيرصتلل ةقيقدلا ةباقرلا و
.نيفلكملا

اينورتكلا زكرملا نم ةبيرضلاب فلكملا عباتي 06
يتلا ةيئابجلا نويدلا عفد نع هعانتمإ ةلاح يف
.هيلع

:Y2يبيرضلا ليصحتلا:ثلاــثلا روحملا

قفاوأةراــبعلامقرــلا
ةدــشب

الدياــــحمقــفاوأ
قــفاوأ

قــفاوأ ال
ةدشب

ةينيوكت جمارب دادعإب بئارضلا زكرم ةيناكمإ07
.ينورتكلإلا ليصحتلا يف ماردق ريوطتل

ةبيرضلاب نيفلكملا ىدل ةيئابجلا ةفاقثلا زيزعت08
.ينورتكلإلا ليصحتلا ةينقت دامتعإ لالخ نم

لثمت يتلا صصحلا ضيفخت يف ةمهاسملا09
ىدل ةيبيرضلا ةرادإلل ةيبيرض تاقحتسم
تالدعم ةدايز لجأ نم ةبيرضلاب فلكملا
يبيرضلا ليصحتلا

ةيندت ىلإ زكرملا ىعسي"كتيابج"مادختسإب10
نم ةدايزلا و يبيرضلا ليصحتلا ةفلكت
.ةيبيرضلا ةليصحلا ةيدودرم

نم ريثكلا ىدل يبيرضلا يعولا بايغ11
و ةيئابجلا ةفاقثلا صقنل ةجيتن نيفلكملا
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تسيل و هاركإ اأ ىلع ةبيرضلل مرظن
.ينطولا ءبعلا يف ةمهاسم

"ينورتكلإلا يبيرضلا ليصحتلا تاءارجإ دعت12
رصقل نيفلكملا قح يف ةفصنم"كتيابج ةباوب
مادختسا نع يلختلا بجو كلذل ادم
.ميدقلا ماظنلا

:Xتامولعملا و لاصتإلا ايجولونكت:عبارـلا روحملا

قفاوأةرابعلامقرلا
ةدشب

قفاوأ القفاوأ الدياحمقفاوأ
ةدشب

13
نم لئاهلا مكلل ةلاعفلا و ةعيرسلا ةجلاعملا
نآ يف ةبيرضلاب نيفلكملل ةيئابجلا تاحيرصتلا
.دحاو

ىلإ"كتيابج"ةينورتكلإلا ةباوبلا فد14
.ةبيرضلل نيعضاخلا عم ةيمقرلا ةقالعلا نيسحت

15
و صاخ ءاضف"كتيابج"ةينورتكلإلا ةباوبلا
ةبيرضلاب نيفلكملل تامدخ ةدع رفوي نمؤم
.دعب نع عفدلا و دعب نع حيرصتلا اهنم

16
نامضب"كتيابج"ةينورتكلإلا ةباوبلا حمست
ءبعلا فيفخت و داسفلا ةحفاكم و ةيفافشلا
.نييئابجلا ناوعألا ىلع

17
ةبسنلاب يرايتخا دعب نع حيرصتلا ماظن نا
و بئارضلا زكارمل نيعباتلا ةبيرضلاب نيفلكملل
نيعباتلا نيفلكملل يمازلإ و ةيراوجلا زكارملا

DGE.

18
فلكملل"كتيابج"ةيتامولعملا ماظن رفوي
زكرم عم رقملا نم تايلمعلا ءارجإ ةبيرضلاب
ميدقت لجأ نم تالقنتلا بنجت و بئارضلا
.ةيئابجلا تاحيرصتلا

حيرصتلا مادختسا دنع نيفلكملا اضر دادزي19
.دعب نع
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ةباوبل لماعتملا ةبيرضلاب فلكملا عيطتسيال20
ءارجإلا ىلإ هسفن تقولا يف ءوجللا كتيابج
.رارقإلا ميدقتل يديلقتلا

21
مادختسا لالخ نم بئارضلا زكرم ىعسي
قيبطت ىلإ لاصتإلا و تامولعملا ايجولونكت
يرذج رييغت ثادحإ و ةينورتكلإلا ةرادإلا طمن
.ةيديلقتلا ةرادإلا ىوتحم يف لماش و

22
ةيبيرضلا ةرادالا ناوعألا ةيبلاغب ماملإلا مدع
ام لاصتإلا ايجولونكت و يلآلا مالعإلا ماظنب
.ةبعص تايدحت مامأ ةرادإلا لعجي
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ايشامت اارادا ةنمقر ةرورض ىلا لودلاب عفد ،لاصتإلا و تامولعملا لاجم يف ةريخألا ةيرشعلا يف ملاعلا اهدهش يتلا ةريثكلا تالوحتلا نإ
هذه نيب نم دجنو ،يمازلإ اارادإ ريوطت يف لاصتإلا و تامولعملا ايجولونكت لامعتسا لعجام اذه و ،يمقرلا رصعلا تابلطتمل
ةرادإلا ىعست ثيح ،اهتجلاعم و اهلوادت ةعرسل اايلمع يف ةنمقرلا ايجولونكت مادختسا و ةيئابجلا ةرادإلا ةصاخ ةفصب تارادإلا
ااحالصإ نمض تناك يتلا بئارضلا زكارم يف ةلثمتملا ةثيدحلا اهلكايه قيرط نع ةبيرضلاب نيفلكملا عم اامدخ نيسحت ىلا ةيئابجلا
مت ،"يبيرضلا ليصحتلا ىلع ةيئابجلا ةباقرلا راطا يف لاصتإلا و تامولعملا ايجولونكت رود"عوضوملا اذهل انتسارد لالخ نم و ،ةيلكيهلا
ةباقرلا ،لاصتإلا و تامولعملا ايجولونكت ، ةساردلا تاريغتم فلتخم ىلا قرطتلا مت يرظنلا ءزجلا ،يقيبطت و يرظن نيأزج ىلإ هميسقت
امك ،ةيرئازجلا ةموكحلا هب تماق يتلا ةيبيرضلا ةيئابجلا ةرادإلا ىوتسم ىلع ةنرصعلا عورشم ىلع انزكر امك ،يبيرضلا ليصحتلا و ةيئابجلا
نيب  تامولعملا لوادت يف هتعرسل ةجيتن SAPمهنيب نم و  ةنمقرلا عورشم م ءاج يذلا ةثيدحلا تاقيبطتلا قلتخم ىلإ فرطتلا مت
.ةبيرضلاب نيفلكملاب ةصاخلا قئاثولل ةينورتكلإلا ةيامحلا ريفوت و حلاصملا فلتخم

ةموظنملا ىلا قرطتلا مت ثيح ،جيريرعوب جرب ةيالول بئارضلا زكرم ىوتسم ىلع تناك يتلا ةلاح ةسارد ،يقيبطتلا ءزجلا يف انلوانت امك
تاريغتم نيب ةدوجوملا ةقالعلا ليلحت و ةساردل نايبتساب ةساردلا هذه انمعد امك ،كتيابج ةينورتكلإلا ةباوبلا و ،SAPةيتامولعملا
ناك ثيح ،لاصتإلاو تامولعملا ايجولونكت ىلع دامتعإلا لظ يف يبيرضلا ليصحتلا و ةيئابجلا ةباقرلا ريوطت يف لثمتت يتلا ةساردلا
نإ ىلا لصوتلا مت ثيح ،"SPSS26"ةيجمرب مادختساب تانايبلا ليلحت ىلع ةساردلا هذه يف اندمتعا ثيح ،فظوم 35ةنيعلا مجح
ةريبكلا ةمهاسملا ىلع ديكأتلا و تايضرفلا ةحص تبثأ ام اذهو ،ةساردلا تاريغتم نيب ةيئاصحإ ةلالد تاذ ةيدرط ةقالع كانه
.يبيرضلا ليصحتلا ىلع ةباقرلا ريوطت يف لاصتإلا و تامولعملا ايجولونكتل

ليصحتلا ،ةيئابجلا ةباقرـلا ،لاصتإلا و تامولعملا ايجولوـنكت ،لاصتإلا ايجولوـنكت ،تامولعملا ايجولونكت:ةيحاتفملا تاملكلا

.كتيابج ةينورتكلإلا ةباوبلا ،sapيتامولعملا ماظنلا ،يبيرضلا

Abstract :

In the last decade, the world has witnessed many transformations in the field of
information and communication, which lead countries to digitize their
administrations in line with requirements of the digital age, this is what made the use
of information and communication technology in developing its administrations
compulsory and find among these departments in particular the tax administration
and the use of digitization technology in their operations for its speed and processing
,where the tax administration seeks to improve its services with taxpayers through its
modern structures of tax centers that were part of its structural reforms.
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Through our study entitled by "The role of information and communication
technology in the framework of tax control over tax collection".It was devided into
two parts; the first part is theoretical while the second one is a practical part.The
theoretical part tends to cover the study variables:information and communication
technology ,tax control,tax collection ,also we focused on modernization project at
the level of the tax administration carried out by the Algerian government.They also
dealt with the various modern applications that the digitization project brought
including SAP, due to its speed in exchanging information between various
establishments and the provision of electronic protection for the taxpayers
documents، In the practical part we dealt with a case study which was at the level of
tax center in the state of Bourj Bou Arerrige where the information system SAP and
the electronic gate jibaya'tic were discussed .In addition to that, we supported this
study with a questionnaire to study and analyze the relationship between the study
variables that is developing tax control and tax collection in light of infornation and
communication technology.the sample population were 35 employees.In this
study,researchers analyzed data using the  " SPSSv26  " Software,it was concluded that
there is a direct statistically significant relationship between the variables of thus study
,and this is what confirmed the hypotheses and emphasizing the great contribution
of information and communication technology in developing control over tax
collection.

Key words: information technology, communication technology, information and

communication technology, tax control, tax collection, SAP information system, the
electronic gate Jibaya'tic  .


