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إؿبدث هٌدشج اهـيوٍبح نخٍبر إشخراخٍسٌ هخضشًٍ خٌبفشٍج اهيؤششج
دراشج ضبهج ضرنج اخظبالح اهسزائر –يوتٍوٍس-

أ .ضبٍف شٌ ضبٍف ضٍراز
اهيوخط :
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خِدف ُذٍ اهدراشج إهٓ خشوٖع اهظّء ؽوٓ اهدّر اهذٔ خوؾتَ إؽبدث ٌُدشج اهؾيوٖبح فٕ
خضشًٖ خٌبفشٖج اهيؤششج يً خالل إضداد خغٖٖر سذرٔ ّإؽبدث خضيٖى ؽيوٖبخِب
اإلشخراخٖسٖج ذاح اهلٖيج اهيظبفج ،ييب ٖؤدٔ إهٓ خضلٖق خضشٌٖبح ُبئوج فٕ يؾبٖٖر األداء
ّانخشبة أشتلٖبح خٌبفشٖج (خخفٖط اهخنوفج ،اهسّدث ،اهّكح ّاإلتداػ) خشبؽد اهيؤششج ؽوٓ

اهخفّق ؽوٓ يٌبفشِٖب ّخضلٖق اهتلبء ّاالشخيرارٖج فٕ اهشّقّ .كد أغِرح ٌخبئز اهدراشج
اهخٕ أسرٖح ؽوٓ شرنج يّتٖوٖس أً األشتلٖبح اهخٌبفشٖج يرختعج تيدْ سبذتٖج اهلعبػ
اهشّكٕ ّاهلدراح اهخٌبفشٖج هوشرنج ،اهخٕ خى اهخضلق يٌِب يً خالل خعتٖق تؾط أشبهٖة
خضوٖل اهتٖئج اهخٌبفشٖجّ ،أً إؽبدث ٌُدشج اهؾيوٖبح ُٕ خٖبر اشخراخٖسٕ ختٌخَ يّتٖوٖس يً
أسل زٖبدث كدرخِب ؽوٓ يّاسِج اهيٌبفشج اهشرشج.
اهنويبح اهيفخبضٍج :اهخٌبفشٖج ،إؽبدث ٌُدشج اهؾيوٖبح ،إؽبدث اهخضيٖى اهسذرٔ ،اهلّْ

اهخيس ،شوشوج اهلٖى.

Abstract
This study aims to highlight the role of reengineering toimprove the competitiveness
of the firmthrough occurring a radical change and redesigningits strategic processes of
added value. Therefore,that leads to achieve improvements inperformanceand acquire
competitive priorities such as reducingcosts, time, quality and creativity. As a result,
the firm prevails over its competitors and realizes subsistence and persistence in
themarket. Results of the study, which was applied on MOBILIS, showthat strategic
priorities are linked to sector attractiveness and competitive capabilities of the
firmwhich were tested by applying some techniques of competitive environment
analysis. Thus, Reengineering is as a strategic choice that MOBILIS adopted to
increase its ability to face holistic competition.
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يلديج:

شِد ؽبهى األؽيبل يٌذ ٌِبٖج اهلرً اهؾشرًٖ اهؾدٖد يً اهخعّراح ّاهخغٖراح اهيخالضلج

أترزُب خزاٖد االخسبٍ ٌضّ ؽبهيٖج األشّاق ،خضرٖر اهخسبرثٌ ،يّ اهيٌبفشج اهؾبهيٖج ،اهخدّٖل،
جامعة محمد خيضر بسكرة  -كلية العلوم االقتصادية و التجارية وعلوم التسيير

أ .ضبٖف شٕ ضبٖف شٖراز

االٌفخبش االكخضبدُٔ ...،ذٍ اهخغٖٖراح فرظح ؽوٓ اهيؤششج خغٖٖر ييبرشبخِب اإلدارٖج،
ّاهتضد ؽً أشبهٖة ضدٖذج خشبؽدُب ؽوٓ اهتلبء فٕ تٖئج خخيٖز تبهخؾلٖد ّاهدٌٖبيٖنٖجّ ،يً
أترز ُذٍ األشبهٖة إؽبدث ٌُدشج اهؾيوٖبح اهخٕ خٌعّٔ ؽوٓ دؽّث سرٖئج إلؽبدث اهٌغر فٕ
نل يب اؽخبدح اهيؤششج اهلٖبى تَّ ،اهخخوٕ اهخبى ؽً إسراءاح اهؾيل اهلدٖيج ،تِدف اهخنٖف
يؼ يخخوف اهخغٖٖراح ّخضشًٖ كدرخِب اهخٌبفشٖج اهخٕ أضتضح يعوتب أشبشٖب هخضلٖق اهتلبء،
اهٌيّ ّاالشخيرارٖج ،يً خالل إؽبدث خضيٖى سذرٔ هوؾيوٖبح اإلشخراخٖسٖج ذاح اهلٖيج
اهيظبفجّ ،خضلٖق خضشٌٖبح ُبئوج فٕ يلبٖٖس األداء ّانخشبة أشتلٖبح خٌبفشٖج (اهخنوفج،

اهسّدث ،اهشرؽج ّاإلتداػ) ّاهخٕ خؾد أشوضج خٌبفشٖج ٖينً اشخخدايِب هيّاسِج اهيٌبفشًٖ
ّاهخفّق ؽوِٖى.
شرنج يّتٖوٖس نغٖرُب يً اهيؤششبح اهسزائرٖج خّاسَ خضدٖبح نتٖرث فٕ غلل اهخغٖلراح
االكخضبدٖج اهخٕ ٖشِدُب اهؾبهىّ ،اهخٕ فرظح ؽوِٖب ظرّرث االٌديبر يؼ يخخوف اهفؾبهٖبح
االكخضبدٖج اهدّهٖجّ ،اهخنٖف يؼ اهخغٖراح اهخٕ عرأح ؽوٓ شّق االخضبالح تؾد خظلّػ
اهشوعبح اهؾيّيٖج اهسزائرٖج ٗهٖبح اكخضبد اهشّق ّاٌخِبء يرضوج االضخنبر ،أًٖ ّسلدح
يّتٖوٖس ٌفشِب فٕ يّاسِج يؼ يٌبفشًٖ أكّٖبءّ ،يسترث ؽوٓ إؽبدث اهٌغر تشنل سذرٔ فٕ
نل يب اؽخبدح ؽوَٖ يً أشبهٖة إدارٖج خلوٖدٖج ،فختٌح أشوّة إؽبدث اهٌِدشج تِدف خضشلًٖ
خٌبفشٖخِبّ .يً ُذا اهيٌعوق أذرٌب ُذٍ اإلشنبهٖج فٕ إعبر اهخشبؤل اهخبهٕ:
يب دور إؿبدث هٌدشج اهـيوٍبح فٌ خضشًٍ خٌبفشٍج ضرنج يوتٍوٍس فٌ ؼل اهخغٍراح اهخٌ
ٍضهدهب شوق االخظبالح اهسزائرً؟

ؽوٓ ظّء إشنبهٖج اهتضد ٖينً إذبرث اهؾدٖد يً اهخشبؤالح اهفرؽٖج نيب ٖوٕ:
ُ ل ختٌٕ اهيؤششج ألشبهٖة إدارٖج ضدٖذج ٖشبؽدُب ؽوٓ خضشًٖ خٌبفشٖخِب؟

ُ ل خشبؽد إؽبدث ٌُدشج اهؾيوٖبح اهيؤششج ؽوٓ انخشبة أشتلٖبح خٌبفشٖج؟
 نٖف خشبُى إؽبدث ٌُدشج اهؾيوٖبح فٕ خضشًٖ خٌبفشٖج اهيؤششج؟
أهيٍج اهتضدٖ :شخيد ُذا اهتضد أُيٖخَ يً أُيٖج اهيّظّػ؛ فيدخل إؽبدث ٌُدشج اهؾيوٖبح

ضغٕ تبُخيبى نتٖرث خبضج يً عرف اهدّل اهيخلديج ،هذهم يً اهيِى إتراز دّر ُذا

اهيدخل اإلدارٔ اهضدٖد ّأُيٖج خعتٖلَ هخضشًٖ خٌبفشٖج اهيؤششج ،خبضج فٕ غل ؽدى
يالئيج األشبهٖة اإلدارٖج اهخلوٖدٖج اهخٕ يبزاهح خختؾِب أغوة يؤششبح اهلعبػ اهؾبى
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ّاهخبص ،أًٖ أضتضح اهخٌبفشٖج يعوتب أشبشٖب هخضلٖق اهتلبء ّاالشخيرارٖج فٕ غل يضٖع
شرٖؼ اهخغٖٖر.
أهداف اهتضدِٖ :دف اهتضد تتؾدَٖ إؽبدث اهٌِدشج ّاهخٌبفشٖج إهٓ خضلٖق اهٌلبع اهخبهٖج:

-اهدؽّث إهٓ خضدٖد أشبهٖة اإلدارث تيب ٖخالءى يؼ يخعوتبح اهؾضر ّاهغرّف اهتٖئٖج

اهيخغٖرث.
خشوٖع اهظّء ؽوٓ يدخل إؽبدث اهٌِدشج اهذٔ ٖؾختر يً اهيٌبُز اإلدارٖج اهضدٖذج اهيتخنرث؛اكخراش يلبرتج خفخرط أً خضشًٖ اهخٌبفشٖج ٖرختع تشنل أشبشٕ تختٌٕ يدخل إؽبدثاهٌِدشج.
اإلشِبى فٕ خأعٖر االخسبُبح اهٌغرٖج اهخٕ خترز آفبق إؽبدث اهٌِدشج ّدّرُب فٕ خضشًٖخٌبفشٖج اهيؤششج.
فرغٍبح اهتضد :فٕ إعبر اإلسبتج ؽوٓ اهخشبؤل األشبشٕ ّاهخشبؤالح اهفرؽٖج ،كيٌب
تضٖبغج اهفرظٖبح اهخبهٖج:

اهفرظٖج األّهٓ :خضشًٖ اهخٌبفشٖج يرختع تلدرث اهيؤششج ؽوٓ ختٌٕ أشبهٖة إدارٖج ضدٖذج.

اهفرظٖج اهذبٌٖج :انخشبة األشتلٖبح اهخٌبفشٖج يرختع تيدْ كدرث اهيؤششج ؽوٓ إضداد خغٖٖر
شبيل ّإؽبدث خضيٖى سذرٔ هوؾيوٖبح اإلدارٖج.

اهفرظٖج اهذبهذجٌُ :بم ؽالكج عردٖج تًٖ إؽبدث ٌُدشج اهؾيوٖبح ّخضشًٖ خٌبفشٖج اهيؤششج.
يٌهز اهتضد :خؾخيد ُذٍ اهدراشج ؽوٓ اهيٌِز اهّضفٕ اهخضوٖوٕ ألٌَ األنذر يالئيج

هيّظّػ اهتضد ،يً خالل خسيٖؼ اهضلبئق ّاهيؾوّيبحّ ،يلبرٌخِب ّخضوٖوِب ّخفشٖرُب
هوّضّل إهٓ اهٌخبئز ،يؼ اشخخداى أشوّة دراشج اهضبهج ضٖد خى اخخٖبر شرنج يّتٖوٖس
هنٌِّب تبدرح تخعتٖق أشوّة إؽبدث اهٌِدشج.
اوال :اإلػبر اهٌؼرً هخٌبفشٍج اهيؤششج
 .Iيفبهٍى ٌؼرٍج ضول اهخٌبفشٍج:

 -1خـرٍف خٌبفشٍج اهيؤششج :أّردح هخٌبفشٖج اهيؤششج ؽدث خؾبرٖف ضٖد ؽرفِب اهٌسبر

ؽوٓ أٌِب " :اهلدرث ؽوٓ اهضيّد أيبى اهيٌبفشًٖ تغرط خضلٖق األُداف يً رتضٖج ٌّيّ
ّاشخيرار ّخّشؼ ّاتخنبر ّخسدٖد" (فرٖد اهٌسبر ،2000 ،صّ .)11:خؾرف ؽوٓ أٌِب" :خيخؼ
اهيٌغيج تلدرث أؽوٓ يً يٌبفشِٖب ؽوٓ اشخغالل اهفرص اهخبرسٖج أّ اهضد يً أذر
العدد السابع عشر -ديسمبر 0215
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اهخِدٖداح ،يً خالل اشخغالل يّاردُب اهيبهٖج ّاهتشرٖج ،فِٕ خخؾوق أشبشب تبهسّدث،
اهخنٌّهّسٖب ،اهلدرث ؽوٓ خفط اهخنوفج ّاهنفبءث اهخشّٖلٖج ،االتخنبر ّاهخعّٖرّ ،فرث اهيّارد
اهيبهٖج ،اهخيٖز فٕ اهفنر اإلدارٔ ،ايخالم اهيّارد اهتشرٖج اهيؤُوج"
يضعفٓ يضيّد ،ستَ عبرق رشدٔ،2002 ،

(يرشٕ ،سيبل اهدًٖ ،أتّ تنر،

صّ .)179:أشبر )  )Garubaldiإهٓ أً اهخٌبفشٖج ُٕ:

" اهّشٖوج اهخٕ خخينً تِب اهيٌغيج يً خضلٖق اهخفّق اهخٌبفشٕ فٕ يٖداً اهيٌبفشج يؼ اٗخرًٖ
يً خالل اشخضداد عرق سدٖدث هويٌغيبح خبضج اإلٌخبسٖج يٌِب عبهيب أً اهٌيبذر اهلدٖيج
أضتضح يؾرّفج ّيخبضج تشنل ّاشؼ ّاهيٌبفشًٖ ؽوٓ ؽوى تِب" ( .)G. Garubaldi,1995, P:95

-2أهداف اهخٌبفشٍج :خشؾٓ اهخٌبفشٖج إهٓ خضلٖق يسيّؽج يً أُداف ّاهخٕ ٌّسزُب فٕ

اهٌلبع اهخبهٖج ( :اهؾِٖبر فوج ،2005 ،ص)88 :

خضلٍق درسج ؿبهٍج يً اهنفبٍج :فٕ غل خغٖراح اهيضٖع خشبُى اهخٌبفشٖج فٕ سؾل

اهيؤششبح أنذر نفبءث؛

اهخػوٍر واهخضشًٍ اهيشخير هألداء :يً خالل اهخرنٖز ؽوٓ خضلٖق اإلتداؽبح اهخنٌّهّسٖج
ّاالتخنبراح اهخٕ ٖضؾة يضبنبخِب يً كتل اهيؤششبح اهيٌبفشج؛

اهضظول ؿوي األرتبش :إذ خخينً اهيؤششبح ذاح اهنفبءث األؽوٓ ّاألنذر خعّرا يً خؾغٖى

أرتبضِب ٌخٖسج هخيٖزُب ّخفّكِب فٕ أدائِب؛

خضسٍؾ اهيٌبفشج فٌ األشواق اهيضوٍج واهـبهيٍج :يً خالل خؾزٖز يشخّْ اهخٌبفشٖج

اهشّكٖجّ ،خضلٖق اهفبؽوٖج فٕ خّغٖف اهيّارد ّاهلدرث ؽوٓ اهدخّل إهٓ األشّاق اهيضوٖج
ّاهؾبهيٖج.
 .IIيؤضراح خٌبفشٍج اهيؤششج :خخيذل فٖيب ٖوٕ( :شبيٖج هضّل ،2008/2007 ،ص)77-75.

.1اهرتضٍج :خخظيً كٖبس اهؾبئد فٕ ضّرث أرتبش ٖضضل ؽوِٖب اهيشبُيًٖ يً اشخذيبراخِى

فٕ شنل ٌشة نؾبئد ضلّق اهيونٖج ّؽبئد رأس اهيبل.

.2اهضظج اهشوكٍج :خؾد اهيؤششج خٌبفشٖج إذا اشخعبؽح زٖبدث ضضخِب اهشّكٖج ّاهضفبغ
ؽوِٖب فٕ غل اهيٌبفشج اهشرشجّ ،خخضدد ينبٌخِب يً خالل يلبرٌج أداءُب تأداء اهيٌبفشًٖ،
ّضشبة ضضج اهشّق اهٌشتٖج؛ ُّٕ اهٌشتج تًٖ ضضج شّق اهيؤششج ّضضج اهيٌبفس
األضشً أداء.
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.3اإلٌخبسٍج اهنوٍج هـوايل اإلٌخبر :خؾد اهيؤششج خٌبفشٖج إذا اشخعبؽح أً خرفؼ يً إٌخبسٖج

ؽّايل اإلٌخبرٌ ،خٖسج هخغٖر اهخلٌٖج ّخضرم داهج اهخنوفج ٌضّ األشفل أّ خضلٖق ّفّراح

اهضسى.

 .4خنوفج اهظٌؾ :اهيؤششج اهخٕ خٌخز تخنبهٖف أكل ُٕ ذاح خٌبفشٖج ؽبهٖجّ ،خنًّ غٖر
خٌبفشٖج إذا نبٌح اهخنوفج اهيخّشعج خخسبّز شؾر يٌخسبخِب فٕ اهشّقّٖ ،ؾّد ذهم إيب

الٌخفبط إٌخبسٖخِب أّ أً ؽّايل اإلٌخبر ينوفج سدا أّ اهشتتًٖ يؾب.
 .IIIخضوٍل اهتٍئج اهخٌبفشٍج:

ٖضخبر اخخٖبر اإلشخراخٖسٖج اهيٌبشتج ّخضدٖد يرنز اهيؤششج فٕ اهشّق إهٓ خضوٖل اهتٖئج
اهخٌبفشٖج اهداخوٖج ّاهخبرسٖجّٖ ،ينً اشخخداى فٕ ذهم ؽدث ٌيبذر أترزُب ٌيّذر اهلّْ هل
ّ Porterشوشج اهلٖى.
 -1اهلوى اهخٌبفشٍج هتورخرٖ :ؾختر ٌيّذر تّرخر هولّْ اهخيس يً أُى اهٌيبذر ّأنذرُب

ّاكؾٖج فٕ خضوٖل اهتٖئج اهخبرسٖج ّخضدٖد ٌّػ ّعتٖؾج اهظغّع اهخٕ خخؾرط هِب يؤششبح
اهلعبػ ّخأذٖرُب ؽوٓ رتضٖخِب ّيردّدٖخِبّ ،خخيذل ُذٍ اهلّْ فٕ:

أ.درسج ضدث اهيٌبفشج :خيذل ضدث اهيٌبفشج فٕ ضٌبؽج يب يضدد هسبذتٖخِب ،خٌشأ يً نًّ

اهيٌبفشًٖ ٖشؾرًّ تظرّرث ضٖبزث يّكؼ يخيٖز فٕ اهشّق ،يب ٖسؾل خضرنبخِى خأخذ أشنبل
يخخوفج يٌِب اهخخفٖظبح اهشؾرٖج ،خلدٖى يٌخّسبح اهسدٖدث ،يٌص ظيبٌبحُّ ،...ذا ٖؤذر
ؽوٓ تلٖج اهيٌبفشًٖ فٖضدر ؽٌِى ردّد أفؾبل كّٖج كد خؤدٔ إهٓ خضشًٖ ّظؾٖج اهلعبػ أّ
خدُّرٍ (شيالهٕ ٖضظٖج ،2003 ،صّ .)33:خخخوف ضدث اهيٌبفشج يً كعبػ إهٓ آخر ؽوٓ
أشبس ؽدث اؽختبراح يٌِب :اهخنبهٖف اهذبتخج ،خيٖٖز اهيٌخز ،درسج اهخيرنز ،يّاٌؼ اهدخّل،
ٌيّ كعبػ اهٌشبع ،ضّاسز اهخرّر( ...رّترح .أ .تخس دٖفٖد  .هٓ ،يرسؼ شبتق ،ص.)159:

ة.خهدٍداح اهيٌبفشًٍ اهيضخيوًٍ :إً خضوٖل ُٖنل اهضٌبؽج ال ٖلخضر ؽوٓ اهيٌبفشًٖ

اهيخّاسدًٖ فٕ اهلعبػ ،تل ٖخؾدْ ذهم إهٓ اهيٌبفشًٖ اهيضخيل دخّهِى ،فٖينً أً ٖنًّ

هدِٖى كدراح ّيّارد ٌّؽٖج يؼ اهرغتج فٕ ايخالم ضضج فٕ اهشّق ،ييب ٖؤذر ؽوٓ

يردّدٖج اهلعبػ (شيالهٕ ٖضظٖج ،يرسؼ شبتق ،صّ .)34:خخضدد درسج خعّرث اهيٌبفشًٖ
اهيضخيوًٖ ؽوٓ أشبس ؽدث اؽختبراح يٌِبٌّ :ؽٖج ضّاسز اهدخّل ،االضخٖبر إهٓ رأس
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اهيبل ،خنبهٖف اهختدٖل ،خٌّٖؼ ّخيٖز اهيٌخسبح ،ردث فؾل

اهيؤششبح(...شؾد غبهة ٖبشًٖ،1999 ،

ص.)121:

ر.خهدٍد اهيٌخسبح اإلضالهٍجٖ :خيذل خِدٖد يٌخسبح اإلضالل فٕ نٌِّب يضدرا هويٌبفشج هنً
أكل ضدث يً اهيٌبفشج اهيتبشرث ،إال أٌِب خأذر ؽوٓ يؾدل ٌيّ اهضٌبؽج ّيؾدالح اهرتضٖج،

ّؽوٓ يردّدٖج اهلعبػ ّسبذتٖخَ (ضوضبّٔ شيٖر ،2008/2007 ،ص.)14:

د.اهلوث اهخشبويٍج هويوردًٍٖ :ينً أً ٖيبرس اهيّردًّ ظغعب نتٖرا ؽوٓ يؤششبح
اهلعبػ تخضنيِى فٕ األشؾبرّ ،فرظِى شرّع تٖؼ خبضج فٕ غل ؽدى ّسّد تدائلُّ ،ذا

ٖضيل اهيؤششبح خنبهٖف إظبفٖجّٖ ،خفط األرتبش تفؾل رفؼ األشؾبرّ .خزداد اهلّث
اهخشبّيًٖ هويّردًٖ فٕ ضبهج خرنزُى ،غٖبة اهيٌخسبح اهتدٖوج ،اهخنبيل األيبيٕ ،خيٖٖز
اهيٌخزّ ،سّد خنوفج اهختدٖل ( ...،رّترح .أ .تخس دٖفٖد  .هٓ ،2008 .ص.)154 :

ٍ.اهلوث اهخشبويٍج هوـيالء :خؾيل اهيؤششج ؽوٓ خضدٖد فرص ٌسبضِبّ ،خخّكؼ اهخِدٖداح
اهخٕ ٖينً أً خّاسِِبّ ،ؽوِٖب االخخٖبر اهسٖد هؾيالئِب ّخسٌة أٔ شنل يً أشنبل اهختؾٖج،

ألً اهخرنٖز ؽوٓ ؽيالء يؾًٌٖٖ ٖسؾوِى ٖفرظًّ شرّعِى ّخزداد تذهم كّخِى اهخفبّظٖج
(غّل فرضبح ،2006/2005 ،ص.صّ .)83-82:خخأذر كّث اهؾيالء اهخشبّيٖج تضسى اهيشخرٖبح،
ٌيعٖج يٌخسبح اهلعبػ ،اهخنبيل اهخوفٕ ،درسج خرنٖز اهزتبئً ،يضدّدٖج اهتدائل ،خنبهٖف
اهختدٖلٌ (...تٖل يرشٕ خوٖل ،1996 ،صٖ ،)70:شيص خضوٖل اهتٖئج اهخبرسٖج تخضدٖد اهخِدٖداح اهخٕ
ٖينً أً خّاسِِب اهيؤششج ّاهفرص اهيخبضج أيبيِب ّاهخٕ ٖينٌِب االشخفبدث يٌِب فٕ اهخفّق

ؽوٓ اهيٌبفشًٖ ،نيب ٖشبؽد ؽوٓ خضدٖد اهتدائل اهيّظّؽٖج هوخٖبر اإلشخراخٖسٕ ّاهخؾرف

ؽوٓ أفظل كعبؽبح اهشّق.

-2شوشوج اهلٍى :كدى ٌ Porterيّذر شوشوج اهلٖيج اهذٔ ٖؾختر اهيؤششج نشوشوج يً األٌشعج
األشبشٖج ّاهداؽيج اهخٕ خظٖف كٖيج يظبفج هويٌخسبح.

أ -األٌضػج األشبشٍجّ :خخيذل فٕ( :رّترح .أ .تخس دٖفٖد  .هٓ ،ص.ص)210-208:

اإليداد واهخيوًٍ إهي اهداخلٖ :خظيً اإلسراءاح اهخشغٖوٖج اهيخؾولج تبالشخلتبل ،خخزًٖ

ّاهركبتج ؽوٓ اهيّاد أّ إدارث خدفق اهينٌّبحّٖ ،ؾختر اإليداد ّاهخيًّٖ إهٓ اهداخل ٌشبعب

أشبشٖب ألٌَ ٖيذل تداٖج خضّٖل اهلٖيج اهيظبفجّ ،يضدرا ُبيب هوخنبهٖف ،هذهم فئً أشبهٖة
اهركبتج ؽوٓ اهيخزًّ ّيٌبّهج اهيّاد ٖينً أً خضشً اهيرنز اهخنبهٖفٕ هوشرنج ّخشنل

ضبالح كّخِب.
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إؿبدث هٌدشج اهـيوٍبح نخٍبر إشخراخٍسٌ هخضشًٍ خٌبفشٍج اهيؤششج دراشج ضبهج ضرنج اخظبالح اهسزائر –يوتٍوٍس-

ؿيوٍبح اهخضغٍل ُٕ :األٌشعج اهخٕ خضّل اهيدخالح إهٓ يٌخسبح خبيج اهضٌؼّ ،خخيذل فٕ
خدّٖر اٗالح ،خضٌٖؼ ّخسيٖؼّ ...،خشنل اهسزء األنتر يً اهخنبهٖف ٌّسبش إدارخِب ٖؾنس

كدرث اهيؤششج ؽوٓ اهخٌبفس.

اهخديبح ُّٕ :األٌشعج اهيرختعج تدؽى اهيتٖؾبح ّخشيل خديبح اهخرنٖة ،اإلضالش ،ختدٖل

كعؼ اهغٖبرّ ...كد أضتضح اهخديج ّشٖوج يضّرٖج هويٌبفشج فٕ اهنذٖر يً اهضٌبؽبح.

اهخشوٍق :خخظيً اهخرّٖز ،اهيٌخز ،اهخشؾٖر ،اهخّزٖؼّ ،كد تٌح شرنبح نتٖرث يرانز
خٌبفشٖج كّٖج اشخٌبدا إهٓ يٌبُسِب اهيخفّكج فٕ إدارث أٌشعج اهخشّٖق نشرنج

.Coca Cola

Intel, Pepsi et

اإليداد واهخيوًٍ إهي اهخبررٖ :شٖر إهٓ ٌلل اهشوؼ خبيج اهضٌؼ إهٓ كٌّاح اهخّزٖؼ ّيً ذى
إهٓ اهيشخرًّٖ ،خخظيً األٌشعج ّاإلسراءاح اهيرختعج تبهركبتج ؽوٓ اهيخزًّ ،اهخخزًٖ

ّاهٌللّٖ ...،ينً أً ٖضشً اإليداد ّاهخيًّٖ إهٓ اهخبرر يرنز اهيؤششج اهخٌبفشٕ.
ة -أٌضػج اهدؿى :خشبؽد ؽوٓ إظبفج اهلٖيجّ ،خخظيًٌ( :فس اهيرسؼ ،ص.ص)209-207 :

اهضراءٖ :خؾوق تأٌشعج اهضضّل ؽوٓ اهيّاد األّهٖج أّ اٗالح ّاهخسِٖزاحّ ،نل يب ُّ
ظرّرٔ هٌشبع اهيؤششجّ ،خخظيً إضدار اهفّاخٖر ،اهخؾبيل يؼ اهيّردًٖ...،

اهخنٌوهوسٍب :خشيل األ ٌشعج اهيخؾولج تخضيٖى اهيٌخسبح ّعرق أداء األٌشعجّ ،خخظيً

خضشًٖ اهؾيوٖبح ،خعّٖر اهيٌخسبح ،اهيؾرفج اهفٌٖج…

إدارث اهيوارد اهتضرٍج :خرنز ؽوٓ ؽيوٖبح االشخلعبة ،اهخؾًّٖٖ ،خدرٖة األفراد ،...خّهِٖب

اإلدارث اهؾوٖب اُخيبيب نتٖرا ٌغرا هدّرُب اإلشخراخٖسٕ فٕ تٌبء اهيزاٖب اهخٌبفشٖج.

اهتٌٍج األشبشٍج هوضرنج :خخظيً اهخيّٖل ،اهيضبشتجٌ ،غى اهيؾوّيبحّ ،إؽداد ُٖنل األسّر

ّاهيرختبح ،خشبؽد نل اهّغبئف اهيظٖفج هولٖيجّٖ ،ينً أً خنًّ يضبدر هخضشًٖ اهخٌبفشٖج.

إً دراشج ّخلٖٖى األٌشعج األشبشٖج ّاهداؽيج ٖشيص هويؤششج تخضدٖد سّاٌة اهلّث فٕ
اهيّارد ّاإلينبٌبح اهخٕ تضّزخِبّ ،اهخٕ ٖينً أً خنًّ يضدر ُبى هخيٖزُب ؽً اهيٌبفشًٖ

ّانخشبة أشتلٖبح خٌبفشٖجّ ،خضدٖد ٌلبع اهظؾف اهخٕ خؾٖق اهيؤششج ؽً اهّضّل إهٓ
أُدافِب ،ف خضبّل إٖسبد اهضوّل اهيٌبشتج هوخغوة ؽوِٖب ّاهخلوٖل يً خأذٖرُب أّ خدؽٖيِب هخضتص
ٌلبع كّث.

- .IVاألشتلٍبح اهخٌبفشٍج:
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خخيذل األشتلٖبح اهخٌبفشٖج ضشة اهؾدٖد يً اهدراشبح فٕ (اهسّدث ،اهشرؽج ،اهخنوفج
ّاإلتداػ) ُّٕ أشوضج إشخراخٖسٖج خٌبفشٖج خشبؽد اهيؤششج ؽوٓ خضلٖق اهخيٖز اهخٌبفشٕ.
 .1اهسودث :خخضلق ؽٌديب ٌٖسص اهيٌخز فٕ خلدٖى يٌخسبح خشتؼ ضبسبح ّخّكؾبح اهؾيٖل

ّخضلق رظبٍ ّ ،خزٖد فؾبهٖج اهسّدث تختٌٕ فوشفج خأنٖد اهسّدث اهيٌشسيج يؼ يتدأ اهسّدث يً

اهيٌتؼ ّاألداء اهشوٖى يً اهيرث األّهّٓ ،هٖس فلع فٕ اإلٌخبر تل ؽوٓ ٌعبق أّشؼ ٖشيل
ّغبئف اهيٌغيج ننل (أضيد شٖد يضعفٓ ،2003 ،ص.ص.)19-18 :

 .2اهشرؿجٖ :ؾيل اهيخٌبفشًّ ؽوٓ اخخضبر ّكح اإلٌخبر ّخلدٖى اهيٌخسبح فٕ اهّكح اهذٔ
ٖضددٍ اهؾيالء ،يذال شرنج شٖيٌز األهيبٌٖج فٕ ؽبى  1998نبٌح خشخغرق  13شبؽج إلٌخبر

سِبز ُبخف يضيّلّ ،أدْ ذهم إهٓ خخوفِب إهٓ اهيرختج اهخبشؾج ؽبهيٖبّ ،اٌؾنس شوتب ؽوٓ
ؽبئداخِب ّأرتبضِب اهخٕ ُّح فٕ اهفخرث  1998-1996إهٓ ذوذٕ يب نبٌح ؽوَٖ فٕ اهفخرث
اهشبتلج ،فلرر اهرئٖس اهخٌفٖذٔ هوشرنج هٌرٍص فوً إؽبدث ضٖبغج دّر اهشرنج ّإؽبدث
ٌُدشج ّضدث أشتبٍ اهيّضالح ّاهخرنٖز ؽوٓ خضشًٖ اهسّدث ّخفط اهخنوفج ّاهّكح.

ّأشفرح ُذٍ اهسِّد ؽً ضّرث سدٖدث فٕ  2000فوى ٖؾد اهِبخف اهيضيّل ٖ C351شخغرق

أنذر يً خيس دكبئق ،نيب ضللح خخفٖظبح سُّرٖج فٕ اهخنوفجّ ،اٌخفط اهشؾر إهٓ 230

دّالرّ ،هى ٖضل اهٌضف األّل يً  2000إال ّأضتضح فٕ اهيرختج اهذبهذج تؾد ٌّنٖب
ّيّخّرّال.
.3اهخنوفج :خوؾة اهخنوفج دّرا ُبيب نشالش خٌبفشٕ ،فال ٖينً خضدٖد أشؾبر خٌبفشٖج دًّ
اهظغع ؽوٓ اهخنبهٖفّ ،اهنذٖر يً اهشرنبح اهيخيٖزث نبٌح رائدث فٕ خفط اهخنوفج ،ضٖد

أندح اهدراشبح اهخٕ أسرٖح ضّل اإلشخراخٖسٖج اهخٌبفشٖج هشرنبح  ،RCA et Coca Colaأً
ٌسبضِب نبً ٌخٖسج هختٌِٖب إشخراخٖسٖج خفط اهخنوفج (ٌفس اهيرسؼ ،ص.ص.)17-15:

.4اإلتداؽ :أضتص اإلتداػ تؾد خٌبفشٕ ضبشى ،فيؼ خزاٖد ضدث اهيٌبفشج ّخزاٖد ؽدد اهداخوًٖ

اهسدد تأشبهٖتِى ّيٌخسبخِى اهسدٖدث ،ال ظيبٌج ألٖج يٖزث خٌبفشٖج أً خشخير عّٖال يب هى ٖخى

خعّٖرُب تبشخيرارّ ،يب هى خنً اهيؤششج كبدرث ؽوٓ خضلٖق اإلتداػ اهيشخير ،فِّ ٖخعوة
هٖس فلع ختٌٕ إشخراخٖسٖج اشختبكٖج فٕ خلدٖى يٌخسبح سدٖدث ّخعّٖر أشبهٖة إٌخبر يشخضدذج،
ّإٌيب أً خنًّ اهيؤششج أنذر كدرث ّشرؽج فٕ إدخبل اهخضشٌٖبح ؽوٓ يٌخسبخِب ّأشبهٖتِب
(تّضرّدث فخٖضج ،2012 ،ص.)123:

ذبٌٍب :إؿبدث هٌدشج اهـيوٍبح نيدخل ضدٍد هخضشًٍ خٌبفشٍج اهيؤششج
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إؿبدث هٌدشج اهـيوٍبح نخٍبر إشخراخٍسٌ هخضشًٍ خٌبفشٍج اهيؤششج دراشج ضبهج ضرنج اخظبالح اهسزائر –يوتٍوٍس-

 .Iيفهوى إؿبدث هٌدشج اهـيوٍبح :غِر يفِّى إؽبدث ٌُدشج اهؾيوٖبح فٕ اهخشؾٌٖٖبح يً

اهلرً اهيبظٕ ،تؾديب أعوق اهنبختبً األيرٖنٖبً يبٖنل ُبير ّسٖيس شبيتٕ شٌج 1992

نخبتِيب اهشِٖر (ٌُدرث اهيٌغيبح)ّ ،كد أّردح هَ ؽدث خؾرٖفبح ٌذنر يٌِب:

ؽرف ( )Hamal et Champyإؽبدث اهٌِدشج تأٌِب " :إؽبدث اهخفنٖر اهيتدئٕ ّاألشبشٕ ّإؽبدث

خضيٖى اهؾيوٖبح اإلدارٖج تضفج سذرٖج تِدف خضلٖق خضشٌٖبح سُّرٖج فبئلج ّهٖشح
ُبيشٖج خدرٖسٖج فٕ يؾبٖٖر األداء اهضبشيج يذل اهخنوفج ّاهسّدث ّاهخديج ّاهشرؽج"

( ّ .)Hammer, M., Champy, J., 1993, .P.24ؽرفِب ؿلٍوٌ ؽوٓ أٌِب" :إضدْ أٌّاػ اهخغٖٖر

اهخٌغٖيٕ اهسذرٖج اهضدٖذج ،اهخٕ ٖينً أً خشخخديِب سيٖؼ أٌّاػ اهيٌغيبح ،يً أسل إدخبل

خغٖٖراح أشبشٖج ّسذرٖج ؽوٓ ؽيوٖبخِب ّأشبهٖة ّعرق ّإسراءاح اهؾيل هدِٖب" (ؽلٖوٕ ،ؽير

ّضفٕ ،2001 ،صّ .)94:ؽرفِب ( )Hammer et Stantonؽوٓ أٌِب " :اهعرٖلج اهيفظوج
هخعّٖر األداء فٕ اهيٌغيبح تئؽبدث اهخفنٖر اهسُّرٔ ّاهسذرٔ فٕ ؽيوٖبح اهيٌغيج ،اهذٔ
ٖينٌِب يً اهخنٖف يؼ اهتٖئج اهيضٖعج هخضلٖق خضشٌٖبح سذرٖج فٕ األداء ّاإلتداػ ّاهيرٌّج
ّاهسّدث" (.يبٖنل ُبير ،شخٖفً شخبٌخً ،2000 ،ص)25:
 .IIأهداف إؿبدث هٌدشج اهـيوٍبح :خشؾٕ إؽبدث اهٌِدشج إهٓ خضلٖق األُداف اهخبهٖج( :غٌٖى

أضيد يضيد ،2008 ،ص.ص)65-64 :

 .1خضلٍق خغٍٍر سذرً فٌ األداء :يً خالل خغٖٖر أشوّة ّأدّاح اهؾيلّ ،خينًٖ

اهؾبيوًٖ يً أداء األؽيبل اهضضٖضج ّاهيفٖدث تبشخخداى كبؽدث اهخفنر اإلتداؽٕ.

.2اهشرؿج :اهلٖبى تبألؽيبل تشرؽج فبئلج يً خالل خّفٖر اهيؾوّيبح اهيعوّتج الخخبذ

اهلراراح.

.3اهسودث :خضشًٖ سّدث اهيٌخسبح هخخٌبشة يؼ اضخٖبسبح ّرغتبح اهؾيالء.

 .4اهخفوق ؿوي اهيٌبفشًٍ :يً خالل اهظغع ؽوٓ اهخنبهٖف ّخضشًٖ اشخغالل اهيّارد

ّخرشٖد اهؾيوٖبح
تبإلظبفج إهٓ:

(أتّ ؽيشج ،أضيد ؽتد اهيسٖد يضيد ،2011 ،ص.)46:

(يشوى ؽوٕ ؽتد اهِبدٔ ،ؽير أٖيً ؽوٕ ،2007 ،ص)301:

 .5خخفٍع اهخنبهٍف ُّ :يً األيّر اهِبيج هيٌغيبح األؽيبل ّاهخٕ ٖينً أً خنًّ

ؽبيال أشبشٖب فٕ ٌسبضِب أّ فشوِبّٖ ،ينً أً ٖخى خخفٖط اهخنبهٖف ؽً عرٖق اهخخوص يً
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اهخٌغٖيبح اهيؾٖلج هوؾيل ،دّراح اهيخبتؾج اهخٕ خخعوة ّكخب عّٖال ،اهيضبرٖف اإلدارٖج
اإلظبفٖجّ ،اهؾيوٖبح اهغٖر ظرّرٖج.
 .6استمرارية اهخضشًٍ :ؽيوٖج اهخضشًٖ ُٕ ؽيوٖج يشخيرثّ ،ؽً عرٖق اهسيؼ تًٖ

اهسّدث ّاهخضشٌٖبح اهيشخيرث ٖينً هويٌغيج االشخضّاذ ؽوٓ يّكؼ خٌبفشٕ يخيٖز.

 .IIIأتـبد إؿبدث اههٌدشج :خؾختر إؽبدث ٌُدشج اهؾيوٖبح اإلدارٖج ٌيّذر سدٖد ٖخأذر ّٖؤذر

فٕ نل اهيسبالح فٕ اهيٌغيج تدءا يً اهيّغفًٖ ّإٌخِبءا تبهيفبُٖى اهيضّرٖج فٕ اهؾيل،
خؤدٔ إهٓ خغٖٖر فٕ ؽدث سّاٌة ّاهخٕ ٌعوق ؽوِٖب أتؾبد إؽبدث ٌُدشج اهؾيوٖبح ُّٕ ،ييذوج

فٕ اهيسبالح اهخٕ خسرٔ ؽوِٖب اهخغٖٖراح؛ ضٖد خخؾوق تنٖفٖج اهخضّل يً اهِٖنل اهِريٕ
إهٓ اهِٖنل اهيشعص أّ يضفّفّٕ ،نٖفٖج االشخفبدث يً خنٌّهّسٖب اهيؾوّيبح ّنٖفٖج خغٖٖر
اهيّغفًٖ يً يخيرنزًٖ ضّل اهيِيج إهٓ أفراد ؽبيوًٖ يخؾددٔ اهيِبراحّ ،نٖفٖج خغٖٖر
اهيدٖرًٖ يً يشرفًٖ إهٓ يدرتًّٖ ،نٖفٖج خغٖٖر ٌغى ّإسراءاح اهؾيل يً أسل زٖبدث كدرث

اهيؤششج ؽوٓ خضلٖق اهنفبءث ّاهفؾبهٖج (شاليج ؽتد اهؾغٖى ضشًٖ ،2007 ،ص)21:

اهضنل ركى  :1أتؾبد إؽبدث ٌُدشج اهؾيوٖبح اإلدارٖج

ذبهذب :إؿبدث هٌدشج اهـيوٍبح ودورهب فٌ خضشًٍ خٌبفشٍج اخظبالح اهسزائر هوهبخف اهٌلبل
–يوتٍوٍس-

 .Iاهخـرٍف تضرنج يوتٍوٍس :اخضبالح اهسزائر هوِبخف اهٌلبل  ATMخضح اشيِب

اهخسبرٔ "يّتٖوٖس" ُٕ فرػ يً اخضبالح اهسزائرٌ ،شأح تؾد إضالش كعبػ االخضبالح
ّإؽبدث ُٖنوج رأشيبل اهيخؾبيل اهخبرٖخٕ ( ،)Algérie télécomخؾختر أّل يضّل هوِبخف

اهيضيّل فٕ اهسزائر ُٕ ،شرنج ذاح أشِى ترأشيبل كدرٍ يبئج يوًّٖ دٌٖبر سزائرٔ
يّزؽج ؽوٓ  1000شِى ،خخيخؼ تبشخلالهٖج فٕ اخخبذ اهلراراح اإلشخراخٖسٖج يٌذ اشخلالهِب فٕ
 2003ؽً )اخضبالح اهسزائر(
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إؿبدث هٌدشج اهـيوٍبح نخٍبر إشخراخٍسٌ هخضشًٍ خٌبفشٍج اهيؤششج دراشج ضبهج ضرنج اخظبالح اهسزائر –يوتٍوٍس-

خِدف يّتٖوٖس إهٓ خضلٖق اهٌلبع اهخبهٖجٌ( :ؾٖيج غالة ،زغٖة يوٖنج ،ص)2008 :
خلدٖى نل يب ُّ سدٖد ّٖخيبشٓ يؼ اهخعّراح اهخنٌّهّسٖج ّخضلٖق شرؽج االشخسبتجهوخغٖراح؛
اهتلبء فٕ شتبق اهيٌبفشج ّاشخلعبة اهيزٖد يً اهيشخرنًٖ؛خٌيٖج اهّؽٕ اهفٌٕ ّاهذلبفٕ هدْ اهؾبيوًٖ؛خعّٖر ؽرط اهخديبح اهِبخفٖج ،خٌّٖؾِب ّخركٖخِب ّاهخنفل اهسٖد تبهيشخرنًٖ هظيبًّفبئِى؛
خضشًٖ سّدث اهخديبح اهيلديج ّاهّضّل إهٓ اهيٌبعق اهرٖفٖج ّاهيؾزّهج. .IIاٌـنبشبح اهخغٍراح اهخٌ كبيح تهب يوتٍوٍس واالشخراخٍسٍبح اهخٌ ختٌخهب :إً اهخضّل

اهذٔ ؽرفخَ يّتٖوٖس يٌذ اشخلالهِب شٌج  2003نبً رد فؾل عتٖؾٕ هيب آهح إهَٖ أّظبػ
شّق االخضبل اهسزائرٔ  ،أًٖ ّسدح يّتٖوس ٌفشِب فٕ ّظؾٖج ضؾتج ،دفؾخِب إهٓ خغٖٖر

ٌيع خشٖٖرُبّ ،تدأح خلخفٕ أذر سٖزٔ ّخؾرط خديبح يخيٖزث هؾيالءُب ،فخينٌح يً
خضلٖق اهيشخرم ركى يوًّٖ فٕ ٌِبٖج  2004تؾديب نبٌح خضّز ؽوٓ  200أهف يشخرم فلع
شٌج ّ ،2003خالل ؽبى ّاضد اٌخلل ؽدد اهيشخرنًٖ يً  1.17يوًّٖ إهٓ  4.9يوًّٖ (
 )2005-2004تٌشتج ٌيّ خلدر تل  ،%300نيب شِد ركى أؽيبهِب كفزث ٌّؽٖج ّخظبؽف ذالد
يراح تًٖ ّ 2004ّ 2003توغ  25يوٖبر شٌج ٌ( 2005ؾٖيج غالة ،زغٖة يوٖنج،)2008 ،
ّاشخير فٕ االرخفبػ ،ففٕ شٌج  2012ضللح يّتٖوٖس أرتبش كدرح تل  12يوٖبر درّ ،توغ
ركى أؽيبهِب  64يوٖبر در خالل اهخشؾج أشِر األّهٓ يً شٌج  2014تٌشتج ٌيّ فبكح %22

يلبرٌج تشٌج .)www.annaharonline( 2013
اهسدول ركى  :1خعّر ؽدد اهيشخرنًٖ ّاهضضج اهشّكٖج هيّتوٖس ّيؾدل اهٌيّ:
اهشٌواح

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

يضخرنًٍ

4.9

7.47

9.69

7.7

10.07

9.44

10.51

10.62

12.45

10.81

تبهيالًٍٍ
اهشوكٍج

35.93

%

35.6

35.17

28.5

30.80

28.82

29.53

28.31

31.51

%29

اهضظج
يـدل

%318

%52

%29

%20-

%30

%6-

%11

1.04

17.23

%13-

%

%
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اهٌيو

%

%

اهيظدر :يً إؽداد اهتبضذج تبالؽخيبد ؽوٓ يّكؼ www.arpt.dz

ٌالضغ أً ؽدد اهيشخرنًٖ خزاٖد تشنل يشخير تًٖ شٌّاح  ،2007-2005غٖر أٌَ اٌخفط
شٌج  2008تضّاهٕ  2يوًّٖ يشخرمّ .فٕ شٌج  2009زاد ؽدد اهيشخرنًٖ هٖتوغ 10.07
يوًّٖ يشخرم تيؾدل ٌيّ  %30يلبرٌج تشٌج ّ ،2008كدرح اهضضج اهشّكٖج تل %30.80

تؾديب نبٌح  %28.5شٌج ّ ،2008اهشتة ٖؾّد إهٓ اٌخفبط ضضج أّراشنّى خٖوٖنّى تشتة

فلداٌِب هؾدد نتٖر يً اهيشخرنًٖ نٌخٖسج هألضداد اهخٕ ضبضتح يلبتوج نرث اهلدى تًٖ
اهيٌخخة اهسزائرٔ ّاهيضرّٔ .فٕ  2010خراسؾح اهضضج اهشّكٖج هيّتٖوٖس إهٓ %28.8

تشتة اهؾرّط اهيغرٖج هيٌبفشِٖبّ ،شِدح اهشٌّاح  2013-2011خزاٖد يشخير فٕ ؽدد
اهيشخرنًّٖ ،نبً هشٌج  2013أنتر زٖبدث كدرح تضّاهٕ  2يوًّٖ هٖضتص اهؾدد  12.45يوًّٖ
يشخرم يلبتل  10.62يوًّٖ فٕ  ،2012غٖر أٌَ شٌج  2014خراسؼ اهؾدد إهٓ  10.81يوًّٖ
تشتة إكتبل يشخرنٕ يّتٖوٖس ؽوٓ خديبح  ،G3اهخٕ اٌعوق خشّٖلِب فٕ  15دٖشيتر 2013

فلد ضللح يّتٖوٖس ٌخبئز إٖسبتٖج ،فخالل شٌج ّاضدث توغ ؽدد اهيشخرنًٖ  3.61يوًّٖ،
ّاشخضّذح ؽوٓ أنتر ضضج شّكٖج كدرح تل ّٖ ،%44.2ؾّد شتة ذهم إهٓ خٌّػ
ؽرّط يّتٖوٖس اهخبضج تبالٌخرٌٖح ّاهِبخف اهيضيّلّ ،اكخراش ضضرٔ هؾرط سدٖد
هالٌخرٌٖح ّٖفٕ يّسَ هويؤششبح ّفخص ٌلبع هوتٖؼ يخضضج هِذٍ اهفئج يً اهزتبئًّ ،خى

خدؽٖيِب تل ّ 16نبهج سدٖدث ّفظبءًٖ هوزتبئً يً اهيؤششبح ،اهذًٖ توغّا أنذر يً  90أهف
زتًّ ،نيب اشخعبؽح يّتٖوٖس خٌضٖة شتنخِب فٕ ّ 35الٖج (.)www.djazairess.com

تبهٌغر إهٓ األشتلٖبح اهخٌبفشٖج (اهسّدث ،اهخنوفج ،اهشرؽج ّاإلتداػ) ّاالشخراخٖسٖبح اهخٕ
ختٌخِب ،فتؾد اٌفضبهِب فٕ  2003ؽً اخضبالح اهسزائر ّخرّسِب نفرػ يشخلل ،ؽيوح ؽوٓ
اهخرنٖز ؽوٓ شّق يؾًٖ ّخّسَٖ نبفج أٌشعخِب ّيّاردُب ّنفبءاخِب تشنل أفظل اخسبٍ ُذٍ
اهشّقُّ ،ذا يٌضِب اهلدرث ؽوٓ اهخضنى اهسٖد فٕ إينبٌٖبخِبّ ،انخشتح يؼ يرّر اهّكح ذلج
اهسزائرًٖٖ ّخينٌح يً ؽنس ضّرث إٖسبتٖج يً خالل خّفٖر شتنج ذاح سّدث ؽبهٖج

ّيٌخسبح يخيٖزثّ .تِدف اهخيّكؼ نيخؾبيل أنذر كرتب يً شرنبئِب ّزتبئٌِبّ ،خغعٖج
يخخوف األذّاق ،كبيح تئتراى اهؾدٖد يً االخفبكٖبح يؼ شرنبح أسٌتٖج يذل شرنج فّدافًّ،
يّرٖخبل ّشّرٖبخٖل ،يً أسل خّفٖر خديبح يخيٖزث هويشخرنًٖ يشخفٖدث فٕ ذهم يً أضدد
اهخنٌّهّسٖبح (ٌؾٖيج غالة ،زغٖة يوٖنج ،يرسؼ شبتق) ،تبإلظبفج إهٓ خلدٖى خشنٖوج
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إؿبدث هٌدشج اهـيوٍبح نخٍبر إشخراخٍسٌ هخضشًٍ خٌبفشٍج اهيؤششج دراشج ضبهج ضرنج اخظبالح اهسزائر –يوتٍوٍس-

يخٌّؽج يً اهخديبح نخديخٕ االٌخرٌٖح ؽتر اهِبخف  GPS/MMSخضح اشى  ،MOBi+خديج
ّ MOBI-POSTEخديبح يّتٕ نٌّذرّل ،نّشعّ ،يّتٖوٖس نبرد ،يّتٕ نٌّبند،
شونٌٕ سٕ تٕ ٖبراس ،خديج اهرشبئل اهيضّرث ّاهضّخٖج ّ MMSخديج ،GPRS ،3G
ّنذا اهخؾتئج اهنخرٌّٖج أرشوٕ ،رشٖيّ ،رضٖدّٔ ،تعبكج اهخؾتئج اهخبضج تبهينبهيبح اهدّهٖج
هيشخرنٕ اهدفؼ اهيشتق .)www.mobilis.com( ...نيب ؽيوح يّتٖوٖس ؽوٓ خخفٖط
اهخنبهٖف هخخينً يً خلدٖى خديبخِب تأشؾبر أكل يً أشؾبر اهيٌبفشًّّٖ ،ضوح إهٓ يسبٌٖج
اهشرٖضج شٌج ّ ،2007خخفٖط أشؾبر اهينبهيبح ّيظبؽفج اهرضٖد إهٓ  ،%150نيب نبٌح
اهشتبكج فٕ ؽرط خشنٖوج هوؾرط اهسزافٕ اهذٔ ٖشيص هويشخرنًٖ تبالخضبل اهاليضدّد
اهيسبٌٕ  24/24شب عٖوج أٖبى األشتّػ (ٌؾٖيج غالة ،زغٖة يوٖنج ،يرسؼ شبتق).
 .IIIخضوٍل اهتٍئج اهخٌبفشٍج هضرنج يوتٍوٍس

فٕ إعبر خضوٖل خٌبفشٖج يّتٖوٖس شٖخى اهلٖبى تخضوٖل هؾٌب ضر اهتٖئج اهداخوٖج ّاهخبرسٖج ،يً
أسل خضدٖد ٌلبع كّخِب ّظؾفِبّ ،اهفرص اهيخبضج أيبيِب ّاهخِدٖداح اهخٕ خّاسِِب.
-1خضوٍل اهتٍئج اهخبرسٍج هيوتٍوٍس ضشة ٌيوذر اهلوى اهخيشج هـ ٖ :Porterؾد
ٌيّذر اهلّْ اهخيس أداث يالئيج هخلٖٖى يدْ سبذتٖج كعبػ اهِبخف اهيضيّل فٕ اهسزائر،
ّخضدٖد اهظغع اهذٔ خيبرشَ كّْ اهيٌبفشج ؽوٓ يؤششبح اهلعبػّ ،خخيذل ُذٍ اهلّْ فٕ:
أ .نذبفج اهيٌبفشج :إً ّسّد ذالد يخؾبيوًٖ ٖدل ؽوٓ أً اهيٌبفشج ُٕ يٌبفشج اهلوجّ ،خضخل
سٖزٔ اهيرختج األّهّٖٓ ،ؾد ؽبيل اهّكح ّأشتلٖخِب فٕ إدخبل خنٌّهّسٖج ضدٖذج يً اهؾّايل

اهخٕ شب ؽدح ؽوٓ توّغِب اهرٖبدثّ ،اهيرختج اهذبٌٖج هيّتٖوٖس ذى ٌسيج ّخلؾبً فٕ اهيسيّؽج
اهيخضدٖج فٕ اهشّق ،أيب اهيؤشر اهذبٌٕ هنذبفج اهيٌبفشج ُّ اهخأذٖراح اهيختبدهج ّردّد اهفؾل
شّاء تبهٌشتج هوؾرّط اهخركّٖج أّ اهلراراح اهشؾرٖج ،فتؾد دخّل ٌسيج تدأح اهيراّغبح
تًٖ اهيخؾبي وًٖ ،ييب أدْ إهٓ خخفٖط أشؾبر اهخعّع اهِبخفٖج تٌشتج ّ %70رشّى
اهينبهيبح تل ّ %50إضدار اهينبهيبح اهدّهٖج تل ( %80كّفٕ شؾبد ،يرسؼ شبتق ،ص.)8.

ة .اهلدرث اهخفبوغٍج هويوردًٍٖ :خيذل اهيّردًّ فٕ اهيسِز اهفرٌشٕ  ،Alcetelاهشّٖدٔ

 ،Ericsonاألهيبٌٕ ّ Siemensاهضًٌّٖٖ ّٖ ،Huawei Technologie et Zteؾختر خأذٖرُى

ظؾٖفب هذهم ال ٖشنوًّ ظغع ضلٖلٕ ،نيب أً كّخِى ؽوٓ اهيشبّيج ال خشنل أٔ خعر
(تولٖدّى ضتبش ،2013-2012 ،ص)248.
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ر .اهلدرث اهخفبوغٍج هوزتبئً :رغى أً يٌخسبح اهيخؾبيوًّ ٌيعٖج ّيخلبرتج فٕ يشخّْ

اهسّدثّ ،يؼ شِّهج اهخضّل يً يخؾبيل إهٓ آخر ،فئً ُذا ال ٖضفز ؽوٓ خشنٖل كّث

خفبّظٖج هدْ اهيشخرًّٖ ،تذهم ال ٖشنوًّ خِدٖدا ،خبضج أً ؽدد اهيخؾبيوًٖ يٌخفط
يلبرٌج تؾدد اهيشخرًّٖ ،االٌخفبط اهيشخير فٕ األشؾبر سبء ٌخٖسج هغرّف اهيٌبفشج ّشتَ
اٌؾداى اهتدائل ّهٖس ٌخٖسج هلدرث اهيشخرًٖ ؽوٓ اهيشبّيج (ٌفس اهيرسؼ ،ص.)248:
د .اهداخوًٍ اهسدد :ال ٖشنل اهداخوًٖ اهسدد ظغعب ضلٖلٖب ٖؤذر ؽوٓ كعبػ اهِبخف
اهيضيّل ،ألً ٌُبم ؽّائق هودخّل يخؾولج تلراراح اهضنّيج ؽوٓ شنل رخص ٖسؾل يً
خِدٖد ُؤالء ظؾٖف ٌشتٖب ،هنً رغى ذهم فئً اهشّق اهسزائرٖج خشنل فرص اشخذيبرٖج
أيبى اهؾدٖد يً اهيؤششبحّ ،أُى اهّافدًٖ اهيضخيل دخّهِى إهٓ ُذا اهلعبػ شرنج
 TURCKCELاهخرنٖج MTN ،سٌّة إفرٖلٖبINVEST HOLDING ،

اهوتٌبٌٖجORANGE ،

اهفرٌشٖج TELEFONICA MOVILES ،االشتبٌٖجMSI CELLULAR ،

اهِّهٌدٖج،

 DEUTSHاألهيبٌٖج MTC TELECOM ،اهنّٖخٖج (.)www.ARPT.dz

NVEST

ٍ .خهدٍد اهيٌخسبح اهتدٍوجّٖ :اسَ كعبػ اهِبخف اهيضيّل فٕ اهسزائر خِدٖد اهيٌخسبح اهتدٖوج
ّاهيخيذوج فٕ:

(كّفٕ شؾبد ،2010 ،ص)8-7.

اهشبخل اهـبى هوينبهيبح اهضخظٍج ؿوي اهٌلبل ٌ ُّ :GMPCSغبى هوينبهيبح تخغعٖج يضوٖج

ّإكوٖيٖج ّدّهٖجٖ ،لدى خديبح ؽدٖدث نبهفبنس ّاهرشبئل ٌّلل اهيؾعٖبح.

االخظبل ؿتر اهشبخل :يً خالل شتنبح هالخضبالح اهشونٖج ّاهالشونٖج ؽتر شتنبح VSAT

خؾيل ؽوٓ ظيبً اهرتع اهالشونٕ يؼ اهشّاخل.

اهيهبخفج ؿتر االٌخرٌح :خخى تئسراء اهينبهيج اهِبخفٖج ؽً عرٖق اإلٌخرٌح.

ٖينً اهلّل تأً عتٖؾج اهيٌبفشج فٕ كعبػ اهِبخف اهيضيّل فٕ اهسزائر سؾوح يً خأذٖر

اهلّْ اهخيشج ال ٖشنل ظغع نتٖر ،ضٖد أً خرنز اهيخؾبيوًٖ يلبرٌج تبهيسِزًٖ

ّاهيشخرًٖ سؾل يً كّخِيب اهخفبّظٖج يٌخفظج ،تبإلظبفج إهٓ ؽدى ّسّد خِدٖد فؾوٕ
هويٌخسبح اهتدٖوجّٖ ،تلٓ اهّافدًٖ اهسدد ُى اهخعر اهّضٖد.
-1خضوٍل اهتٍئج اهداخوٍج هضرنج يوتوٍس ضشة ٌيوذر شوشوج اهلٍى هـ ِٖ :Porterدف
اهخضوٖل اهداخوٕ تبشخخداى شوشوج اهلٖى إهٓ خضدٖد ٌلبع اهظؾف ٌّلبع اهلّث اهخٕ ٖينً أً

خنًّ يضبدر هويٖزث اهخٌبفشٖج تبهٌشتج هيّتٖوٖس.
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إؿبدث هٌدشج اهـيوٍبح نخٍبر إشخراخٍسٌ هخضشًٍ خٌبفشٍج اهيؤششج دراشج ضبهج ضرنج اخظبالح اهسزائر –يوتٍوٍس-

أ .األٌضػج األشبشٍج :خخيذل فٕ:
اإلٌخبرٖ :ؾد أُى ٌلبع اهلّث اهخٕ ٖينً اشخٌخ بسِب ؽتر خضوٖل األٌشعج األشبشٖج هشرنج
يّتٖوٖس ُٕ اهخشنٖوج اهيخٌّؽج هيٌخسبخِب ،تبإلظبفج إهٓ اهخعّٖر اهيشخير هإلٌخبر.

اهخشوٍق :خؾخيد يّتٖوٖس ؽوٓ يٌبفذ خّزٖؼ يخخوفج هخشِٖل ّضّل يٌخسبُب إهٓ اهزتبئً فٕ
يخخوف اهيٌبعق ،ضٖد خيخوم شتنج خسبرٖج يخعّرث خظى ّ 120نبهج ّأزٖد يً 60.000

ٌلعج تٖؼ غٖر يتبشرث ( ،)www.algerietelecom.dzنيب ختٌح إشخراخٖسٖج خشؾٖرٖج ؽوٓ
أشبس خسزئج اهشّق إهٓ شرائص يخخوفج ،إظبفج إهٓ اُخيبيِب اهنتٖر تٌشبع اهخرّٖز فلبيح
تئضدار سرٖدث دّرٖج اتخداء يً شٌج ّ ،2005اهيشبرنج فٕ اهيؾبرط ،اهيِرسبٌبح

ّاهيشبتلبح اهّعٌٖج ّاهدّهٖجّ ،اهخركٖبح اهخبضج تبهيٌبشتبح اهدٌٖٖج ،اهرٖبظٖج ،االسخيبؽٖج
ّاهذلبفٖج (تولٖدّى ضتبش ،يرسؼ شبتق ،ص.)252.

اإليداد اهخبرسٌٖ :شيص اإليداد اهخبرسٕ تئٖضبل يٌخسبح اهشرنج إهٓ يخخوف اهزتبئً فٕ
غرّف يٌبشتجّ ،خؾخيد يّتٖوٖس ؽوٓ اهخّزٖؼ اهيتبشر ُّّ يً تًٖ ٌلبع كّخِب.

خديبح :خلدى يّتٖوٖس خديبح يخٌّؽج ّخيخوم ُٖبنل كبؽدٖج ّخديبخٖج ُٕ األٌسؼ فٕ

اهسزائرّ ،خظى أزٖد يً  5000يضعج تد الشونٕ )ّ ،(BTSأرظٖج خديبح ذاح سّدث
ؽبهٖجّ ،خضخل اهيرختج األّهٓ يً ضٖد ٌّؽٖج اهخغعٖج ،ضٖد خغعٕ تشتنخِب نبيل اهخراة
اهّعٌٕ تٌشتج .)www.algerietelecom.dz( %96.7

ة .األٌضػج اهداؿيجّ :خخيذل فٕ:

اهخيوًٍ :خؾخيد يّتٖوٖس فٕ خّرٖد ضبسٖبخَ ؽوٓ اهخبرر األير اهذٔ ٖؤدٔ تِب إهٓ اهختؾٖج

هويّردًٖ اهذًٖ ٖخضفًّ تبهلوج ،ييب ٖظؾف كدرخِب اهخفبّظٖج.

اإليداد اهداخوٌ :شرنبح كعبػ اهِبخف اهيضيّل فٕ اهسزائر تشنل ؽبى هِب كدرث نتٖرث ؽوٓ

اهخيّٖل اهذاخٕ ٌغرا هيب خضللَ يً أرتبش (اهِبشيٕ ّظبش ،يرسؼ شبتق ،ص.)158 .

اهخػور اهخنٌوهوسٌ :رغى أً اهخعّٖر ُّ يً األشس اهخٕ خرنز ؽوِٖب يّتٖوٖس ،إال أٌِب

هضد اًٗ هى خٌشأ كشى خبص تّغٖفج اهتضد ّاهخعّٖر ،ضٖد خلّى ّغٖفج اهخشّٖق تنل
اهؾيوٖبح اهيخؾولج تخعّٖر ّخضشًٖ اهخديبح ّاهؾرّط ،أيب اهؾيوٖبح اإلتداؽٖج ّخّهٖد
األفنبر اهسدٖدث فخشٌد إهٓ إدارث كشى ٌغى اهيؾوّيبح ،نيب أٌِب غبهتب يب خلّى تئدخبل
خضشٌٖبح ؽوٓ ؽرّظِب نرد فؾل ؽوٓ يب ٖلديَ يٌبفشِٖب.
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إدارث اهيوارد اهتضرٍج :رنزح يّتٖوٖس ؽوٓ خٌيٖج ّخعّٖر اهيّرد اهتشرٔ يً خالل

اهخدرٖة ّاهخنًّٖ اهيخّاضل إلنشبتَ يِبراح ّيؾبرف سدٖدث خشبؽدٍ ؽوٓ اهخنٖف يؼ
يخخوف اهخعّراح فٕ أشبهٖة ّخلٌٖبح اهؾيل

(تولٖدّى ضتبش ،يرسؼ شبتق ،ص.ص.)243-242:

 .IVإؿبدث اههٌدشج نيدخل هخضشًٍ خٌبفشٍج ضرنج يوتٍوٍس

أدرنح يّتٖوٖس أً إؽبدث اهٌِدشج ُٕ خٖبر اشخراخٖسٕ ٖينً أً ٖشبؽدُب ؽوٓ خضشًٖ
خٌبفشٖخِب يً خالل انخشبة األشتلٖبح اهخٌبفشٖج (اهسّدث ،اهشرؽج ،اهخنوفج ّاإلتداػ)،
ّاهخنٖف يؼ يضٖعِب اهشدٖد اهخغٖٖر ،هذهم كبيح تختٌٕ ُذا اهيدخل اإلدارٔ اهضدٖد تؾد
اشخلالهِب ؽً اهشرنج األى شٌج ّ 2003فٕ إعبرٍ كبيح تخغٖٖراح سذرٖج فٕ اهتٌبء
اهخٌغٖيٕ ،خضيٖى إسراءاح اهؾيل ،خغٖٖر فٕ اهِٖنل اهتشرٔ ّاؽخيبد خنٌّهّسٖب ضدٖذج.
-1إؿبدث اههٍنوج :ؽيوح يّتٖوٖس ؽوٓ خضلٖق اهخٌبشق تًٖ اإلشخراخٖسٖج اهخٕ ختٌخِب ّاهِٖنل
اهخٌغٖيٕ يً سِج ّتًٖ خنٌّهّسٖب اهيؾوّيبح ّاالخضبالح ّخعتٖلبخِب يً سِج أخرْ ،هذهم

أسرح ؽدث خغٖٖراح ؽوٓ ُٖنوِب اهخٌغٖيٕ شٌج  2006هٖخأكوى يؼ ّظؾِب اهسدٖدُّ ،ذا سؾوِب
أنذر اهيرٌّج ّشبؽدُب ؽوٓ خضشًٖ أداءُب ،خضلٖق اهشرؽج فٕ إٌسبز األؽيبل ّاهنفبءث فٕ

ؽيوٖبح االخضبل اهداخوٕ تًٖ يخخوف اهيضبهص ّفٕ سيٖؼ االخسبُبحّ ،تفظل اهٌيع
اهخشٖٖرٔ اهسدٖد أضتص اإلدارث اهؾوٖب أنذر كدرث ؽوٓ يخبتؾج ّخّسَٖ األكشبى ّاهيدٖرٖبح
اهيخخوفجّ .فٕ إعبر إؽبدث اهِٖنوج خى االشخغٌبء ؽً اهيشخّٖبح اهخٕ خؾركل اهؾيل ٌّلل
ٌّشر اهيؾوّيبح داخل اهشرنج ،يب أدْ إهٓ اٌخفبط اهخنبهٖف ّخضلٖق شرؽج االشخسبتج
خسبٍ يخخوف اهخغٖراح ّاهخنٖف يؼ اهغرّف اهتٖئٖج اهيخلوتجّ ،شبؽد كضر عّل كٌّاح
االخضبل ؽوٓ ّضّل اهيؾوّيبح هألعراف اهخٕ خضخبسِب فٕ اهّكح اهيضددّ ،خوق اهخٌشٖق
تًٖ يخخوف اإلداراح ،نيب كبيح فٕ  2005تئٌشبء يدٖرٖج هٌغى اهيؾوّيبح يِيخِب اهخنفل
تبهخنٌّهّسٖب ّّظؼ اهتريسٖبح اهخبضج تٌغى اهيؾوّيبح.

(تولٖدّى ضتبش ،يرسؼ شبتق ،ص.)256:

-2إؿبدث خظيٍى إسراءاح اهـيل :خينٌح يّتٖوٖس يً خالل إؽبدث خضيٖى إسراءاح اهؾيل
يً خلدٖى رؤٖج نبيوج هوؾيلّ ،نٖفٖج خٌلوَ تًٖ اإلداراح اهيخخوفج ،يب ٖشبؽد ؽوٓ يؾرفج
اهضّاسز اهخشغٖوٖج ّاهخٌغٖيٖج اهخٕ خؾٖق اهؾيل ّخعٖل يً ّكح اٌسبزٍ ّاهخخوص يٌِب،
ٌّخٖسج االشخغٌبء ؽً تؾط األؽيبل اهينررث ،اهخخوص يً األٌشعج اهخٕ ال خظٖف كٖيج،
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إؿبدث هٌدشج اهـيوٍبح نخٍبر إشخراخٍسٌ هخضشًٍ خٌبفشٍج اهيؤششج دراشج ضبهج ضرنج اخظبالح اهسزائر –يوتٍوٍس-

ديز اهؾيوٖبح اهيخشبتِج فٕ ؽيوٖج ّاضدث ،خٌغٖى خدفق اهيّاد األّهٖج تشنل يٌخغى ،ختشٖع
إسراءاح اهؾيل ...،خينٌح يً خخفٖط اهّكح ّاهخنوفج.
-3إؿبدث هٍنوج اهيوارد اهتضرٍج :فٕ إعبر إؽبدث اهِٖنوج كبيح يّتٖوٖس تخخفٖط ؽدد
اهيشخّٖبح اهخٌغٖيٖج ،ديز تؾط اهّضداح ّإهغبئِب أخرّْ ،خسيٖؼ تؾط اهؾيوٖبح

اهيخشبتِج فٕ ؽيوٖج ّاضدثّ ،كد ٌخز ؽً ُذا االشخغٌبء ؽً خديبح ؽدد يً اهؾبيوًٖ خبضج
اهغٖر أنفبء ّإؽبدث خّزٖؼ اخخضبضبخِى ؽوٓ ؽبيوًٖ آخرًٖ ،يب أدٔ إهٓ خخفٖط اهخنبهٖف،
خضلٖق اهيرٌّج ّاالشخسبتج اهشرٖؾج هيخعوتبح اهشّق .نيب ؽيوح يّتٖوٖس ؽوٓ إضداد
خغٖٖر ٌّؽٕ فٕ اهخرنٖتج اهتشرٖج تِدف زٖبدث يخزٌِّب يً اهيِبراح ّاهنفبءاح ،يب ٖضلق
شرؽج االشخسبتج هيخخوف اهخغٖٖراح ّٖشسؼ اإلتداػّ ،فٕ ُذا اإلعبر كبيح تل:

(ٌفس اهيرسؼ،

ص)242:

-4اهخغٍٍر اهخنٌوهوسٌ :هؾتح خنٌّهّسٖب اهيؾوّيبح ّاالخضبل دّر نتٖر فٕ خضشًٖ اهّظؼ
اهخٌبفشٕ هشرنج يّتٖوٖس؛ ففٕ خٌفٖذ األؽيبل اهّٖيٖج اهرّخٌٖٖج شبُيح تشنل فؾبل فٕ

خخفٖط خنوفج خٌفٖذُبٌ ،خٖسج هخلوٖل اهضبسج هؾدد نتٖر يً اهؾبيوًّٖ ،خلوٖل ؽدد شبؽبح
اهؾيل اإلظبفٖج ،نيب شبُيح فٕ خضشًٖ أداء اهؾبيوًٖ ؽً عرٖق إزاهج األؽيبل اهرّخٌٖٖج
ؽً نبُوِىّ ،االشخفبدث يً عبكبخِى ّإينبٌبخِى فٕ اهلٖبى تبألؽيبل اهيتخنرثّ ،دؽيح كدرخِى
ؽوٓ اخخبذ اهلرار يً خالل خّفٖر اهيؾوّيبح اهخفضٖوٖج ّاهدكٖلج فٕ اهّكح اهيٌبشة،

ّسؾوح خدفق اهيؾوّيبح أنذر شِّهج ،يب ٖضلق شرؽج اإلٌسبزّٖ ،ضلق اهيرٌّج اهخٕ خشبؽد

ؽوٓ اهخأكوى يؼ خضّالح اهيضٖع ،تبإلظبفج إهٓ اإلتداػ ٌغرا هيب خّفرٍ ضٌبؽبح خنٌّهّسٖب
اهيؾوّيبح يً شتنبح ّتريسٖبح ّاهذنبء االضعٌبؽٕ.
نيب كبيح يّتٖوٖس تّظؼ يخعع خعّٖرٔ (ٖ )2016-2012ريٕ إهٓ االشخضّاذ ؽوٓ ٌشتج
 %45يً اهشّق ّخضضح  2يوٖبر دّالر هؾضرٌج اهٌغبى اهيؾوّيبخٕ يؼ شرنج ،IBM
ّخؾختر اهؾيوٖج يرضوج ضبشيج فٕ إشخراخٖسٖخِب اهخٌيّٖج ،نيب ؽيوح ؽوٓ خسدٖد ّخّشٖؼ
ّخِٖئج شتنخِب هخخالئى يؼ يخعوتبح اهخنٌّهّسٖب اهضدٖذج ،ألً إشخراخٖسٖخِب خر نز نذٖرا ؽوٓ
اهيضّر اهخنٌّهّسٕ ّيّانتج آخر اهيشخسداحّ .فٕ إعبر ؽضرٌج ٌغبى االخضبل كبيح
يّتٖوٖس تبكخٌبء ذالذج خنٌّهّسٖبح
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 IBM Lotus Domino Softwara 8.5 اهخٕ خينً ضوّل هويراشوج اهيرنزٖج تِدف اهرتع تًٖ
أنذر يً  4000يّغف ّهوخّاضل تٌِٖى ضخٓ خبرر أّكبح اهؾيل؛
ّٖ IBM Lotus/Notes ينً يً اهخؾبيل ؽتر اهترٖد االهنخرٌّٕ؛
 IBM Lotus/Notes Same-Times هويراشالح اهفّرٖج
خبخيج:

خينٌح يّتٖوٖس إهٓ ضد نتٖر يً يّانتج اهخعّراح اهضبضوج فٕ كعبػ اهِبخف اهيضيّل فٕ

اهسزائر ّضبفغح ؽوٓ ضضخِب اهشّكٖج ّيرنزُب اهخٌبفشٕ ،تفظل اهسِّد اهخٕ تذهخِب
خبضج تؾد ختٌِٖب يدخل إؽبدث اهٌِدشج ،هنً يبزال اهعرٖق أيبيِب عّٖل ألٌِب هى خضلق تؾد
األُداف اهخٕ خعيص إهِٖب ّأترزُب خّشٖؼ ضضخِب اهشّكٖج ّاضخالل يرنز اهرٖبدثّ ،خضلٖق

ُذا ٖضخبر تذل اهيزٖد يً اهسِد فٕ غل شراشج اهيٌبفشج ّخزاٖد اضخيبل دخّل يٌبفشًٖ
سدد إهٓ شّق االخضبالح اهسزائرٖجّ .فٕ إعبر ُذٍ اهدراشج خى اهخّضل إهٓ يسيّؽج يً
اهٌخبئز ّتٌبءا ؽوِٖب ٖينً خلدٖى سيوج يً اهخّضٖبح.
اهٌخبئز :خخيذل اهٌخبئز اهيخّضل إهِٖب فٖيب ٖوٕ:

-عتٖؾج اهيٌبفشج فٕ كعبػ اهِبخف اهيضيّل سؾوح يً خأذٖر اهلّْ اهخٌبفشٖج ظؾٖفّٖ ،تلٓ

اهّافدًٖ اهسدد ُى اهخعر اهّضٖد.
اإلشخراخٖسٖج اهخٌبفشٖج اهخٕ ختٌخِب يّتٖوٖس يٌضخِب اهلدرث ؽوٓ اهخضنى اهسٖد فٕ إينبٌٖبخِب،ّؽنشح ضّرث إٖسبتٖج يً خالل خّفٖر شتنج ذاح سّدث ؽبهٖج ّخلدٖى يٌخسبح يخيٖزث.
رنزح يّتٖوٖس ؽوٓ خضشًٖ ّخعّٖر يٌخسبخِب هنً غبهتب يب ٖنًّ نرد فؾل ؽوٓ يب ٖلديَيٌبفشِٖب.
خينٌح يّتٖوٖس يً خالل ختٌٕ يدخل إؽبدث اهٌِدشج تأتؾبدٍ األرتؾج (إؽبدث اهِٖنوج ،إؽبدثخضيٖى إسراءاح اهؾيلُٖ ،نوج اهيّارد اهتشرٖج ،اهخغٖٖر اهخنٌّهّسٕ) يً انخشبة األشتلٖبح

اهخٌبفشٖج (خخفٖط اهخنوفج ،خلوٖص اهّكح ،خضشًٖ يشخّْ اهسّدث ،خشسٖؼ اإلتداػ)
شبؽدح إؽبدث ٌُدشج اهؾيوٖبح يّتٖوٖس ؽوٓ خضشًٖ خٌبفشٖخِب ّانخشبة أشوضج خٌبفشٖجٖينً أً خّاسَ تِب يٌبفشِٖب.
اهخوظٍبح :تٌبءا ؽوٓ اهٌخبئز اهشبتلج ٖينً خلدٖى اهخّضٖبح اهخبهٖج:

ٖسة خعتٖق أشوّة إؽبدث اهٌِدشج ؽوٓ يشخّْ سيٖؼ ّغبئف اهشرنج؛72

أبحاث اقتصادية وإدارية

إؿبدث هٌدشج اهـيوٍبح نخٍبر إشخراخٍسٌ هخضشًٍ خٌبفشٍج اهيؤششج دراشج ضبهج ضرنج اخظبالح اهسزائر –يوتٍوٍس-

اهخنٖف يؼ اهلّاؽد اهسدٖدث الكخضبد اهشّق خبضج فٖيب ٖخؾوق تخنوفج إٌخبر ّخضدٖد اهشؾرّفق ٗهٖبح اهشّق ّاهيٌبفشج؛
اهخّشؼ فٕ اشخخداى أشبهٖة اهخضشًٖ ّخعّٖر نيلٖبس األداء اهيخّازً ّاهلٖبشبح اهيلبرٌج؛اهخرنٖز تشنل نتٖر ؽوٓ االتخنبر ّاإلتداػ فٕ خوق يٌخسبح سدٖدث؛إٌشبء كشى يشخلل خبص تّغٖفج اهتضد ّاهخعّٖر ؽوٓ يشخّْ اإلدارث اهؾوٖب؛االشخذيبر فٕ اهّكح ّاهيتبدرث فٕ خلدٖى يٌخسبح يخيٖزث هنشة زتبئً سدد ّؽدى اهرنًّإهٓ اإلشخراخٖسٖج اهدفبؽٖج؛
اهخّشؼ فٕ اشخخداى اهخنٌّهّسٖب اهضدٖذج هويؾوّيبح ّاهشتق إهِٖب؛اهٖلغج اهخٌبفشٖج يً خالل اهيخبتؾج اهدائيج هخضرفبح اهيٌبفشًٖ.اهيراسؾ:

 - 1أتّ ؽيشج أضيد ؽتد اهيسٖد يضيد ،أذر خػتٍق إؿبدث هٌدشج اهـيوٍبح اإلدارٍج ؿوي أداء ظٌدوق اهػبهة تبهسبيـج
اإلشاليٍج (يً وسهج ٌؼر اهػوتج) .رشبهج يبسشخٖر ،كشى إدارث األؽيبل ،نوٖج اهخسبرث ،اهسبيؾج اإلشاليٖج ،غزث.2011 ،
-2أضيد شٖد يضعفٓ ،اهخٌبفشٍج فٌ كرً اهضبدً واهـضرٍج-يدخل اإلٌخبسٌ ،-اهعتؾج األّهٓ ،يضر.2003 ،

 -3اهؾِٖبر فوج ،دور اهسودث فٌ خضلٍق اهيٍزث اهخٌبفشٍج هويؤششج .رشبهج اهيبسشخٖر فٕ إدارث األؽيبل ،نوٖج اهؾوّى
االكخضبدٖج ّؽوّى اهخشٖٖر ،سبيؾج اهسزائر.2005 ،

-4اهِبشيٕ تً ّاظص ،أذر يخغٍراح اهتٍئج اهخبرسٍج ؿوي أداء اهيؤششج االكخظبدٍج اهسزائرٍج ،ضبهج ضرنج يوتٍوٍس
اهسزائر .اهؾدد  ، 14يسوج اهؾوّى االكخضبدٖج ّؽوّى اهخشٖٖر ،نوٖج اهؾوّى االكخضبدٖج ،اهخسبرٖج ّؽوّى اهخشٖٖر ،سبيؾج
اهيشٖوج.2014 ،

-5تولٖدّى ضتبش ،أذر خنٌوهوسٍب اهيـوويبح واالخظبالح اهضدٍذج ؿوي اهخشٍٍر االشخراخٍسٌ هويؤششبح االكخظبدٍج،
رشبهج دنخّراٍ فٕ ؽوّى اهخشٖٖر ،نوٖج اهؾوّى االكخضبدٖج ّؽوّى اهخشٖٖر ،سبيؾج كشٌعٌٖج2013.-2012 ،2

-6تّضرّدث فخٖضج ،اإلدارث تبهسّدث اهشبيوج يدخل هخركٖج خٌبفشٖج اهيؤششبح اهضغٖرث ّاهيخّشعج اهسزائرٖج ،دراشج
يٖداٌٖج ؽوٓ تؾط يؤششبح شعٖف ،نوٖج اهؾوّى االكخضبدٖج ّاهخسبرٖج ّؽوّى اهخشٖٖر ،سبيؾج فرضبح ؽتبس ،أعرّضج

دنخّراٍ ؽوّى فٕ اهؾوّى االكخضبدٖج2013./2012 ،

 -7ضشًٖ شاليَ ؽتد اهؾغٖى ،ذورث إؿبدث اههٌدشج ،يدخل سدٍد هيٌؼويج اهخـوٍى .دار اهسبيؾج اهسدٖدث ،اإلشنٌدرٖج،

2007.

-8شؾد غبهة ٖبشًٖ ،اإلدارث اهدوهٍج :يدخل اشخراخٍسٌ .دار اهٌشر اهٖبزّرٔ اهؾويٖج ،األردً. 1999 ،

-9شيالهٕ ٖضظَٖ ،أذر اهخشٍٍر االشخراخٍسٌ هويوارد اهتضرٍج وخٌيٍج اهنفبءاح ؿوي اهيٍزث اهخٌبفشٍج هويؤششج

االكخظبدٍج يدخل اهسودث واهيـرفج ،أعرّضج دنخّراٍ دّهج فٕ اهؾوّى االكخضبدٖج خخضص اهخشٖٖر ،نوٖج اهؾوّى
االكخضبدٖج ّؽوّى اهخشٖٖر ،سبيؾج اهسزائر.2004/2003 ،
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-10ضوضبّٔ شيٖر ،اهضوادد اهيهٌٍج وآذبرهب ؿوي خٌبفشٍج اهيؤششج دراشج ضبهج يؤششج شوٌوغبز ،وضدث تشنرث،
رشبهج يبسشخٖر فٕ ؽوّى اهخشٖٖر ،خخضص خٌغٖى اهيّارد اهتشرٖج ،نوٖج اهؾوّى االكخضبدٖج ،سبيؾج اهضبر هخظر -تبخٌج،

.2008-2007

-11ؽلٖوٕ ،ؽير ّضفٕ ،يدخل إهي اهيٌهسٍج اهيخنبيوج إلدارث اهسودث اهضبيوج .دار ّائل هوٌشر ،اهعتؾج األّهٓ ،ؽيبً،
.2001

-12غٌٖى ،أضيد يضيد ،إؿبدث هٌدشج ٌؼى اهـيل :اهذورث اإلدارٍج اهيغبدث .اهينختج اهؾضرٖج هوٌشر ّاهخّزٖؼ ،يضر،
2008

-13غّل فرضبح ،يـؤضـراح خٌبفـشٍـج اهيـؤششبح االكـخـظبدٍـج فـٌ ؼـل اهــوهيج االكـخـظبدٍـج
(ضبهج اهيؤششبح اهسزائرٍج) .أعرّضج دنخّراٍ فٕ اهؾوّى االكخضبدٖج ،نوٖج اهؾوّى االكخضبدٖج ّؽوّى اهخشٖٖر ،سبيؾج
اهسزائر،2006/2005 ،

-14فرٖد اهٌسبر ،اهيٌبفشج واهخروٍز اهخػتٍلٌ .يؤششج شتبة اهسبيؾج ،اإلشنٌدرٖج.2000 ،

-15كّفٕ شؾبد ،اهياليص اهخٌؼٍيٍج واالشخراخٍسٍبح اهخٌبفشٍج هيخـبيوٌ ظٌبؿج اههبخف اهٌلبل اهسزائرًّ .ركج يلديج
هويوخلٓ اهدّهٕ اهراتؼ ضّل اهيٌبفشج ّاالشخراخٖسٖبح اهخٌبفشٖج هويؤششبح اهضٌبؽٖج ،يختر اهؾّهيج ّاكخضبدٖبح شيبل
إفرٖلٖب ،سبيؾج اهشوف .2010/11/10 -9 ،

-16هضّل شبيٖج ،اهخشوٍق واهيزاٍب اهخٌبفشٍج دراشج ضبهج :يسيؾ ظٍدال هظٌبؿج اهدواء فٌ اهسزائر ،أعرّضج دنخّراٍ
اهؾوّى شؾتج خشٖٖر اهيؤششبح ،نوٖج اهؾوّى االكخضبدٖج ّؽوّى اهخشٖٖر ،سبيؾج اهضبر هخظر ،تبخٌج.2008 -2007،

-17يبٖنل ُبير ،شخٖفً شخبٌخً ،ذورث إؿبدث اههٌدشج دهٍوم إهي ذورث إؿبدث هٌدشج اهـيوٍبح اإلدارٍج .خرسيج :ضشً
اهفالضٕ ،آفبق اإلتداػ هوٌشر ّاإلؽالى ،اهعتؾج األّهٓ ،اهرٖبط ،اهشؾّدٖج.2000 ،

-18يرشٕ سيبل اهدًٖ ،أتّ تنر يضعفٓ يضيّد ،ستَ عبرق رشدٔ ،اهخفنٍر اإلشخراخٍسٌ واإلدارث اإلشخراخٍسٍج،
يٌهز خػتٍلٌ .اهدار اهسبيؾٖج ،اإلشنٌدرٖج،2002 ،

-19يشوى ؽوٕ ؽتد اهِبدٔ ،ؽير أٖيً ؽوٕ ،ؿوى خضوٍل وخظيٍى يٌؼيبح األؿيبل :يدخل إؿبدث اههٍنوج وإؿبدث
اههٌدشج .اهدار اهسبيؾٖج ،اهعتؾج األّهٓ ،اإلشنٌدرٖج،2007 ،

-20رّترح  .أ .تخس -دٖفٖد  .هٓ .اإلدارث اإلشخراخٍسٍج :تٌبء اهيٍزث اهخٌبفشٍج .خرسيج :ؽتد اهضنى اهخزايٕ ،دار اهفسر
هوٌشر ّاهخّزٖؼ  ،يضر،2008 ،

ٌ-21تٖل خوٖل يرشٕ ،اهخخػٍػ االشخراخٍسٌ .دار اهيؾرفج اهسبيؾٖج ،ع ،2اإلشنٌدرٖج. 1996 ،

ٌ-22ؾٖيج غالة ،زغٖة يوٖنج ،إدارث اهخغٍٍر فٌ يؤششج اخظبالح اهسزائر ضبهج يوتٍوٍسّ .ركج تضذٖج يلديج هويشبرنج
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