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ملخص 

 الدراسة



 ب
 

 ملخص

عرفـت المؤسسـة العموميـة االقتصـادية الجزائريـة عـدة أنمـاط مـن التسـيير والعديـد مـن    

اإلصـالحات لغـرض رفـع فعاليتهـا وتحسـين مردوديتهـا وأدائهـا التنافسـي بمـا يضـمن لهـا القـدرة علـى 

هـة المنافسـة العالميـة، مهمـة صـعبة كلفـت الدولـة أمـواال طائلـة وكثـير مـن تمركزهـا في السـوق ومواج

الوقـت والجهـد لكـي تـتمكن مـن إعـادة االعتبـار للـدور الـريادي الـذي يجـب أن تلعبـه هذه المؤسسات 

المؤسسات ت العولمة واقتصاد السوق، حيث عمدت الجزائر القيام بتصحيحات هيكلية على يافي رفع تحد

  (. EPEالعمومية االقتصادية )

نطمـح مـن خـالل هـذه الدراسـة إلى بحـث موضـوع أثـر تطبيـق االسـتقاللية الماليـة علـى األداء 

( وذلك بمقارنة مرحلة قبل و بعـد  2015-2009المـالي لمؤسسـة اتصـاالت الجزائر خالل الفترة )

ت هـذه الدراسـة إللقـاء الضـوء علـى األداء المـالي ومعرفـة طـرق االسـتقاللية الماليـة. ولهـذا قـد جـاء

وأسـاليب تقييمـه، وكـذا إبـراز واقـع النمـو لمؤسسـة اتصـاالت الجزائـر، ثم معرفـة عالقـة االسـتقاللية 

الوضـعية  الماليـة باألداء المـالي لهاتـه المؤسسـة، ومنـه إجـراء تحليـل مقـارن مـن أجـل قيـاس وتقيـيم

   الماليـة لهـا ومعرفة أثر تطبيق االستقاللية المالية على أدائها المالي.

وبعد دراستنا التطبيقية، توصلت الدراسة إلى أن تطبيق االستقاللية المالية في مؤسسة اتصاالت 

يـة جيـدة الجزائـر قـدكـان لـه تاثـير على تحسين األداء المالي، مع التأكيد علـى وجـود مؤشـرات مال

وحسـنة كونهـا مؤسسـة خدميـة بالدرجـة األولى ممثلـة لقطاع االتصـاالت علـى المسـتوى الـوطني، 

األمـر الـذي يشـير إلى أنـه توجـد عالقـة معنويـة بـين تطبيـق االسـتقاللية الماليـة لهـا وكفاءة األداء المالي 

   لها.

   الكلمات الدالة:

   مالي، استقاللية مالية، مؤشرات مالية، تقييم. تصاالت الجزائر، أداءإ

   

  

 

 

 

 

 

    

  

   

  

     

 

An Attempt to Measure the effect of Applying the Financial independence 

on  the Financial Performance of Algerie Télécom 

– Analysis study (2009-2015( 

 Abstract :  



 ج
 

The economic public enterprise noticed many modifications in terms of  

management in order to increase the effectiveness, profits and the competitive  

performance to keep the highest position of extablishement whether nationality  

or internationality. This aim requires a large a moment of many in addition to  

time and word work in order to keep the competitive performance 

This study aims to analyse the effect of the financial independence on the  

effectiveness and the performance of the company (2009-2015) by comparing  

the financial independence before applying it and without it.   

This study aims to analyse the financial performance and identifying the  

methods of evaluation besides the improvement of the company and knowing  

the effect and the relationship of the financial independence with the financial  

performance of the extablishement by evaluating the position of the company  

and identifying the effect of the financial independence on the company at the  

level of the performance.   

The result of the study shows that by applying the financial independence  on 

Algerie Telecom has a great effect for improving the performance of the  

company by ensuring the use of a good financial indicators according of the 

type  of the company (providing services), thus, there is a relationship in the 

case of  applying the financial independence to gain the effectiveness and to 

improve the  performance of the company.   

 Key Terms:     

Algeria Telecom, Financial Performance, Financial Independence, Financial 

Indicators, Evaluation.  
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 قدمةم

لقد حظيت دراسة المؤسسة االقتصادية في السنوات الماضية باهتمام كبير ومتزايد من قبل 

أهمية دراسة المؤسسة إلى األدوار الباحثين، خاصة الوظائف واألنشطة التي تمارسها، يرجع سبب تعاظم 

األساسية التي تلعبها في االقتصاد الوطني من جهة، فهي أوال بمثابة خلية لإلنتاج أي مكان مزج عناصر 

اإلنتاج، ثانيا وحدة لتوزيع الدخل الناجم عن عملية اإلنتاج، فالدخل الذي تحققه جزء منه للمستخدمين، 

المتبقي ألصحاب المؤسسة، وثالثا خلية اجتماعية، رابعا مركزا جزء للدولة ، جزء للمقرضين والجزء 

 للقرارات االقتصادية من جهة أخرى إلى المحيط المتقلب.

في ظل هذا المحيط المتسم بشدة التقلب، تقوم المؤسسة بممارسة نشاطها الدوري والمتمثل في استغالل 

نتجات لتلبية حاجات اإلنسان المادية مختلف عوامل اإلنتاج المتوفرة لديها من أجل الحصول على م

والمعنوية، محاولة بذلك التأقلم مع متغيرات المحيط لتضمن حينئذ هدفها األسمى وهو االستمرارية، 

تحقيق هذا الهدف يعني أن المؤسسة حققت األهداف األخرى التي ترتبط بوظائف المؤسسة والتي هي 

 راريةأهداف متكاملة تحقيقها يعني تحقيق هدف االستم

ولتتمكن المؤسسة من معرفة قدرتها على بلوغ أهدافها، هل حققتها بالوسائل المعقولة فإنها بحاجة إلى 

تقييم أدائها، وباعتبار المؤسسة مجموعة من الوظائف فإنها حتما بحاجة إلى تقييم أداء كل وظيفة من 

 إلنتاجي وفي األخير أداء وظيفة األفراد.وظائفها، فهي إذن تقيم أداءها التجاري، وأداءها المالي، وأداءها ا

م أداء أي وظيفة من وظائف المؤسسة يواجه المسيرين إشكالية اختيار أو انتقاء المعايير يولتقي

والمؤشرات، فنجاح التقييم يعتمد أساسا على قدرة المسيرين على اختيار أفضل و أحسن المعايير 

 والمؤشرات التي تعكس األداء المراد قياسه

ءت هذه الدراسة اللقاء الضوء على االداء المالي لمؤسسة  اتصاالت الجزائر ومعرفة طرق و اساليب جا

تقييمه و من ثم التعرف على أهم العوامل المؤثرة عليه ثم معرفة عالقة االستقاللية المالية للوحدات العملية 

س و تقييم الوضعية المالية لها و باألداء المالي لهاته المؤسسة ومن ثم إجراء تحليل مقارن من اجل قيا

 معرفة أثر االستقاللية المالية للوحدات على ادائها المالي، 

 وبناءا على ماسبق يمكنطرح و صياغة االشكالية الرئيسية لهذا البحث على النحو التالي  

الت الجزائر لمؤسسة اتصا " ما مدى تأثير تطبيق االستقاللية المالية للوحدات على كفاءة األداء المالي

   ؟ "

   ولقد أنجر من اإلشكالية الرئيسية تصور أسئلة وإشكاليات فرعية تتمثل في:

إلى أي مدى يمكن أن تساهم االستقاللية المالية للوحدات في تحسين الوضعية المالية لمؤسسة اتصاالت  -أ

  الجزائر؟

 -جات في مؤسسة اتصاالت الجزائر ؟ ما نوع التأثير الذي نتج عن تطبيق االستقاللية المالية للوحد -ب

  هل اختلفت كفاءة األداء المالي لمؤسسة اتصاالت الجزائر بعد تطبيق االستقاللية المالية للوحدات ؟

   .فرضيات البحث. 2

   تم صياغة فرضيات البحث بناء على اإلشكالية المطروحة. وتتمثل الفرضيات فيما يلي:

ة المالية للوحدات على الوضـعية الماليـة مؤسسـة اتصـاالت الجزائـر ، أي يوجد تأثير لتطبيق االستقاللي -أ

 توجـد عالقـة معنوية بين تطبيق االستقاللية المالية للوحدات وبين األداء المالي لها

لالستقاللية المالية للوحدات دورا بارزا في تدعيم سياسة أهداف المؤسسةكونها تنطوي على تغيرات  -ب

  بنيوية.

  نتج عن االستقاللية المالية للوحدات وضعية مالية جيدة وفعالة في األداء المالي. -ج
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   .أهداف البحث. 3

   يهدف البحث إلى تحقيق ما يلي:

إبراز أهمية ودور تقييم األداء المالي بللنسبة لمؤسسة اتصاالت الجزائر ومعرفة أهم العوامل المؤثر  ▪

   عليه.

  االستقاللية المالية للوحدات لمتطلبات مؤسسة اتصاالت الجزائر.التعرف على مدى استجابة  ▪

  الوقوف على نقاط الضعف و القوة االستقاللية المالية للوحدات. ▪

التعـرف علـى أهـم اإلصـالحات الـتي قامـت لهامؤسسـة اتصـاالت الجزائـر في مجـال األداء المـالي  ▪

  زائر لتطبيق االستقاللية المالية للوحدات.وإبـراز دوافـع تبـني مؤسسة اتصاالت الج

معرفــة مــا إذاكانــت هنــاك ضــرورة في أن تقــوم مؤسســة اتصــاالت الجزائــر في النظــر بالقيــام  ▪

بتنظيمــات جديــدة وللتحفيز من مسيري الوحدات العملية على األداء الجيـد، أم هنـاك ضـرورة لتغيـير 

   خدمة في األداء المالي بالنسبة لمؤسسة اتصاالت الجزائر.األسـاليب المسـت

   .مبررات اختيار البحث. 4

   تتمثل أهم األسباب التي جعلتنا نختار الموضوع و البحث فيه ما يلي:

  الرغبة الشخصية في البحث في هذا الموضوع، وكذا ارتباطه بالتخصص و الميدان المهني للطالب. ▪

ـد مـن حيـث الطـرح، حيـث لم يتطـرق البـاحثون إليـه لهـذا الشـكل باإلضـافة إلى يعتـبر موضـوع جدي ▪

  مهنيـة وتطبيقيـة الموضوع.

كـون الدراسـة مـن المواضـيع النـادرة في المؤسسـة االقتصـادية والمهنيـة حاليـا، والـتي تسـتدعي  ▪

  المزيـد مـن الدراسـة والتحليل.

  

   .أهمية البحث. 5

حضى مؤسسة اتصاالت الجزائر في النشاط االقتصادي أهمية كبيرة، وهي من المؤسسـات الوطنيـة ت ▪

الخدميـة الممثلـة لقطــاع لالتصــاالت في الجزائــر، وكــذا األهميــة الــتي يكتســبها األداء المــالي في 

ومـن هنـا البـد مـن معرفـة طـرق هــذا القطــاع ومــا لــه مــن دور في اسـتمرارية وتطـور المؤسسـة، 

وأسـاليب تقييمـه ومـن ثم التعـرف علـى أهـم العوامـل المؤثرة عليه، و عالقتها باالستقاللية المالية 

للوحدات، مع تقييم نتائج تطبيقها وهذا أسلوب تحليلي وعلـى أسـس علمية وموضوعية بعيـدا عـن 

دراسـة إلى تحقيـق إضـافة نوعيـة وعلميـة تتمثل في إيجاد االجتهـاد والحكـم الشخصـي، حيـث تسـعى ال

تقييم عملي لتأثير االستقاللية المالية للوحدات على أداء المؤسسة العموميـة االقتصـادية اتصـاالت الجزائر 

من جهة. و الخروج بحكم واتخاذ قرار من طرف مسئولي المؤسسـة بمواصـلة ذات المـنهج، أو القيـام 

 . صحيحية تجعل االستفادة من تطبيق االستقاللية المالية للوحدات أكبر من جهة أخرىبخطـوات ت

   .الدراسات السابقة. 6

تعـددت الدراسـات الـتي تناولـت مناقشـة األبعـاد المختلفـة و المرتبطـة باألداء المـالي للمؤسسـات 

 - 12الفصـل األول ]ص.صالدراسـة ) االقتصـادية في الجزائـر، ولهـذا فإننـا خصصـنا جـزء مـن هـذه

، حيث تم من خالله الدراسـات العلميـة حـول تقييم األداء واالستقاللية وقياسها([ تحـت عنـوان:  15

توضيح الدراسات النظرية والعملية )التجريبية( السابقة سواء بطريقة مباشـرة أو غـير مباشـرة فيكـل مـن 

األجنبيـة،كمـا تم في هـذا اإلطـار إسـتعراض الدراسـة الحاليـة وموقعها  الجزائـر والـدول العربيـة وكـذا

   من الدراسات السابقة.

   .تحديد إطار وعينة الدراسة. 7
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لمعرفـة أثـر تطبيـق االسـتقاللية الماليـة للوحـدات علـى فعاليـة األداء المـالي، رأينـا ضـرورة القيـام 

اتصـاالت الجزائـر، حيـث تم اختيـار عينـة تحكميـة غـير احتماليـة، ولتقيـيم  بتقيـيم األداء المـالي لمؤسسـة

(في  Event Study أداء المؤسسـة الخاضـعة للدراسـة، سـوف يـتم إتبـاع منهجيـة أسـلوب الحـدث )

مـد هـذا التحليـل المـالي، و الحـدث في هـذه الدراسـة هـو تطبيـق االسـتقاللية الماليـة للوحـدات، ويعت

األسـلوب علـى تـوفير القـوائم الماليـة لمؤسسـة اتصـاالت الجزائـر )الميزانيـة، جـدول حسـابات النتـائج( 

( 1، -2، -3-(،بحيث قسمنا هذه الفترة إلى مرحلتين، ثالث سـنوات )  2015-2009للفترة )

 2013/2015( )3+ ،2+ ،1)+ ( قبـل تطبيق االستقاللية المالية للوحدات و ثالث سنوات 2013/2015)

وهو االحتمـال األكـبر النعكـاس أثـر ، كسنة مقارنة2012(بعد االستقاللية المالية للوحدات مع األخذ سنة 

االسـتقاللية الماليـة للوحـدات علـى أداء مؤسسـة اتصـاالت الجزائـر بحيـث يكـون خـالل السنوات القليلـة 

لية الماليـة للوحـدات و بالنظـر لتـأثير العوامـل األخـرى الـتي يمكـن أن الـتي تلـي سـنة تطبيـق االسـتقال

تـؤثر علـى أداء مؤسسـة اتصـاالت الجزائـر، و هـي منهجيـة متعارفـا عليهـا و يمكـن تطبيقهـا بسـهولة 

األخـرى، اعتمـادا في الدراسـات التطبيقيـة المتـوفرة في مجـال تقيـيم األداء والكفـاءة قياسـا بالمنهجيـات 

علـى احتسـاب مؤشــرات األداء المــالي للمؤسســة، ثم احتســاب الوســط الحســابي لكــل مؤشــر مــن 

هــذه المؤشــرات خــالل فــترة قبــل و بعــد االستقاللية المالية للوحدات، وذلك لتحديد التغير الذي طرأ 

أما العيوب في هـذه المنهجيـة تتمثـل في   المالية للوحدات.على أداء المؤسسة بعد تطبيق االستقاللية 

صـعوبة عـزل أثـر مؤسسـة اتصـاالت الجزائـر عـن العوامـل األخـرى الـتي يمكـن أن تـؤثر علــى أداء 

المؤسســة، حيــث يقتصــر دور هــذه المنهجيــة علــى تحديــد مــاذا حــدث ألداء المؤسســة بعــد 

لية الماليــة للوحدات مقارنة أدائها قبل االستقاللية المالية للوحدات، وذلك دون تحديد جميع االســتقال

   مصادر وأسباب التغـير في أداء المؤسسـة بعد تطبيق االستقاللية المالية للوحدات.

  المنهج المتبع وأدوات الدراسة.

إلضــافة إلى المــنهج المقــارن ودراســة ʪــفي، فإننــا اعتمــدنا في هــذه الدراســة علــى المــنهج الوص

الحالــة. عــن طريــق تحليــل البيـانات الماليـة مـن خـالل متغـيرات ومؤشـرات القيـاس واعتمـاد التحليـل 

اإلحصـائي في دراسـة تلـك البيـانات،كمـا اعتمـدنا أسـلوب البحـث المكتـبي في مجـال تحليـل الدراسـات 

  ة واسـتغالل مختلـف المراجـع وتحليـل الوثائـق الـتي حصـلنا عليهـاالسـابق

بصدد هذا البحث. وذالك من أجل اإلجابة على إشكالية الدراسة وتساؤالتها وإثبات أو نفي الفرضيات 

  أما بالنسبة لألدوات المستخدمة في الدراسة فهي:  الموضوعة،.

للجانـب النظـري تم اإلعتمـاد علــى المسـح المكتـبي مـن الكتـب بالنسـبة نوعيــة ومصــادر البيــانات:  ▪

ت واألطروحات، لهدف التعرف على الدراسات السابقة لموضوع الدراسة، أما على المستوى ʮوالــدور

التطبيقي فلقد تم االعتمـاد علـى التقارير الخاصـة بالمؤسسـة، و االعتمـاد علـى البيـانات الـتي تم جمعهـا 

طـرف الطالـب و ذالـك عـن طريـق المنصـب الـذي يترأسه الطالب في مؤسسة اتصاالت الجزائر  مـن

  كرئيس قسم المالية و المحاسبة بالمديرية العملية لالتصاالت لوالية ورقلة.

  األساليب واألدوات المتمثلة في:األساليب المستخدمة لتحليل البيانات:  ▪

   بتحليل النسب المالية المعتمدة في إطار الدراسة.قمنا أدوات التحليل المالي:  -

حيــث قمنــا باختبــار مجموعــة مــن الفرضــيات مــن وجهــة نظــر أدوات التحليـــل اإلحصـــائي:  -

في حساب النسب المالية و إعدادها و من ثم  EXCEL MSاإلحصــاء االســتداللي باالستعانة بالبرنامج 

  . SPSSيالبرنامج اإلحصائ

  .هيكل وأجزاء البحث. 8
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انطالقــا مـن طبيعــة الموضـوع واألهـداف المنوطــة بـه، ومـن أجــل اإلجابـة علــى اإلشــكالية 

نظري يتضمن (01بعد المقدمة؛ منها فصل )(02المطروحـة تم تقسـيم موضــوع البحث إلى فصلين )

تطبيقي يتضمن الجانب العملي والميداني للبحث كما  (01الجانب العلمـي والنظـري للدراسـة، وفصـل )

   يلي:

   :يعتمـد علـى الدراسـات السـابقة حـول الموضـوع و األسـس النظريـة لـألداء الفصـل األول

المـالي للمؤسسـات العموميـة االقتصــادية في الجزائــر، و قمنــا بتقســيم الفصــل إلى مبحثــين 

 اســات المرتبطــةتتطــرق إلى الدر(، 02)

  لموضــوع ســواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة سواءا باللغة العربية أو باللغة األجنبية،كما تم

   إبراز موقع الدراسة الحالية.

   :دراسة تطبيقية تحليلية ألثر تطبيق االستقاللية المالية للوحدات على يتضمن الفصل الثاني

(مباحـث، بحيـث تم  04، حيث عالجنا ذلك في أربع )الجزائراألداء المـالي لمؤسسـة اتصاالت 

تقـديم المؤسسـة مجـال الدراسـة، و دراسـة واقـع الوضعية المالية للمؤسسة قبل وبعد تطبيق 

االسـتقاللية الماليـة للوحـدات، باإلضـافة إلى مـا يخـص دراسـة تطبيقيـة قياسـية ألثــر تطبيقهــا 

ي، مــن خــالل التحليــل المقــارن ألهــم المؤشــرات الخاصــة لهــا قبــل علــى األداء المــال

وبعــد التطبيــق، وكــذا االختبــار اإلحصــائي لفرضــيات الدراســة مــن وجهــة نظــر 

( وذلـك  SPSSاإلحصــاء االســتداللي، و هــذا باســتخدام بــرنامج التحليــل اإلحصـائي )

 T-علـى اختبـار الفـروق بـين المتوسـطات أو مـا يعـرف بـــ: )ت( اإلحصـائي )باالعتمـاد 

Paired Test ( و اختبار االنحدار الخطي التدريجي(Analysis Stepwise.) 

  :تقديم ملخص عن الموضوع وأهم النتائج المتوصل إليها، باإلضافة إلى االقتراحات خاتمة

    والتوصيات.
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 هيدمت

سوق و المنافسة الشرسة يئة االقتصادية من جراء اتساع اليرات العميقة التي شهدتها البأمام التغ

 إحداث خاللمؤسسات أصبح من الضروري على المؤسسات إعادة النظر في سياسة التسيير من البين 

 التوافق بين مستواياتها في األداء

 اقتصادية، مهما أختلف نوع لذا موضوع تقسيم األداء المالي يكتسي أهمية كبيرة ألي مؤسسة

لي أحد المواضيع التي ر موضوع األداء الماتبعيية ممكنة، لذلك قنشاطها، للحصول على أكبر حصة سو

ن والباحثين على حد سواه، نظرا ألهميته على المستويين الكلي أو الجزئي، باعتباره رييسيمشغل بال ال

عاما  اتفاقاواحد من المصطلحات التي لم تلقى بر طرة من وراء كل نشاط، وهو يعتتنملايعكس النتيجة 

 .س المطبقة في دراسته وقياسهيالمعايير والمقاي فالداء المالي، نتيجة اختلالمحدد  مهوفحول تقديم م

والمؤشرات التقليدية اء المالي داال النظرياإلطار بام واختصار مسيتم التطرق في هذا الفصل بإل

السابقة المتعلقة بموضوع  ةا الدراسذالمؤثرة فيه ومتطلبات تقييمه، وكمل العوا ذااسه، وكقيوالحديثة ل

 الدراسة الحالية، حيث تم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين كما يلي

 ري لألداء المالي واالستقاللية المالية واتجاهات قياسها نظالبحث األول: الطرح ال

 االستقاللية و قياسهاالمبحث الثاني: الدراسات العلمية حول تقييم األداء و
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 قياسها و اتجاهاتالمبحث األول: الطرح النظري لألداء المالي واالستقاللية المالية 

نمو تحقيق اللملية الي هو البحث عن الكفاءة والفعالية باستمرار من خالل القيام بأفضل عماألداء ال

م بأهم مالإلاحاول نالل هذا البحث ية عن أداء القرار، ومن خساعدة على التغذية العكس، كونه مالدائم

 .المفاهيم النظرية المتعلقة باألداء المالي واتجاهات قياسه

 المطلب األول: مفاهيم أساسية حول أهمية األداء المالي 

ن من لى اآلتعددت الدراسات و البحوث التي هدفت إلى تدقيق مفهوم األداء المالي ولم تتمكن إ

قدرات  ملتقيي هذا الموضوع باألفكار التي يمكن اعتمادها لتشعب، نتيجة تقديم مفهوم محدد ومتفق عليه

 .ارات المديرين اإلستراتيجيات الناجحية يجاعة اختنالشركات ومدی 

 الفرع األول: تعاريف لألداء المالي

 ذالك قتصر في موضوعنا هذا على بعض التعاريف محاولين فينعاريف و اختالفها ستد الدنظرا لتع

 ء.فهوم الكامل لألداالمب اإلحاطة

( Performare) قبل التطرق إلى تعريف األداء يجب اإلشارة إلى أن األداء لغة يقابل اللفظة الالتينية

 هفداهالتنظيم أ بهاالعمل أو الكيفية التي يبلغ  انجازوالتي تعني 

التي تعني ص بها والخا والتي أعطتها معناها Performanceاللغة انجليزية منها مصطلح  اشتقتبعدها 

 ما: عمل، نشاط ... اخ  ءام شيتمتأدية، أو إ، به إنجاز

 ازن بينقاء محققة التوبقدرة المؤسسة على االستمرارية وال " وه( أنه: P.DRLIKERب )سو يعرف ح

 "رضا المساهمين والعمال

 :ومن التعريفات التي قدمت لألداء المالي ما يلي

ى قيقها لدحتم تيي صل عليها في أي ميدان عمل، کالنتائج التلمحتيجة انالعلى أنه ل ماويعرف بالمفهوم الش

 نة.عنها بوحدات قياس معي بر ممارسة عمل ما، و المع

مكن من ن و تالباحثوبأنه مجموعة من المعايير المالئمة للتمثيل و القياس التي يحددها  يعرف األداء

 ارجيةة الخئيبعلى ال أةشنار المثت و على آو المنتجا نتائجعلى األنشطة و ال قيميإعطاء حكم 

ل السنوي معد و نمعلى تحقيق أهدافهم وذلك من خالل ين سيريأنه: " مدى قدرة الم J.PIERREه فعر و

 "سب مالية معينة لنتحقيقهم  للمبيعات و

  ماديةعية والة حول إدارة الموارد الطبيمقي وذالمالي على أنه:" تقديم حكم  ءادكما يعرف األ 

 لفةالمختات أطرافها غبارة المؤسسة على إشباع منافع وردرة إقددی مة، ودتحموالمالية 

 و أيمة ة في خلق القطشنة األهممسا دىاألداء المالي هو: " م رىما السعيد فرحات جمعة فيأ

 لية"لمالتكاليف اال أقالفعالية في استخدام الموارد المالية المتاحة، من خالل بلوغ األهداف المالية ب

 مالي ال كزلمرل مكونةعالقة بين العناصر الال "قياسيم األداء المالي يعرف على أنه أما بالنسبية لتقي

 كزرملاتانة مصر، وبالتالي تحديد مدى للمشروع للوقوف على درجة التوازن المالي بين هذه العنا

 "المالي للمشروع

 :قاط التاليةإلى التحقق من الن تهدفإن عملية تقييم األداء المالي  

ول ها ووضع الحلمع بيان مسببات الشركة ل و الضعف في نشاط لالكشف على مواضع الخ  .1

 الالزمة لتصحيحها

يد وتحد إنتاجية كل قسم اسيقأو قسم في الشركة من خالل  مركز  كلتحديد مسؤولية    .2

 إنجازاته سلبا أو إيجابا
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اليف بتك ربا أكدائيقة رشيدة تحقق عطرالوقوف على مدى كفاءة استخدام الموارد المتاحة ب  .3

 أقل

ل شركة قييم كتعلى مستوى االقتصاد الوطني باالعتماد على نتائج  ألداءتسهيل التقييم الشامل  .4

 على حده 

 الفرع الثاني: الهدف من التقييم األداء المالي

 الي من خالل النقاط التالية:مأهمية األداء ال تبرز

مات نظلمامات, وعدم تحقيق نظدى نجاح الممل دحدمال لاجالم سيبقى لماليبأن األداء ا Lynchيعني 

 لوب بعرض وجودها واستمرارها للخطر. مطداء المالي بالمستوى األساسي اللأل

عد تفوق بمال أهمية األداء المالي من خالل اعتباره بأن األداء المالي Hunt & Morganالكاتب  يبرزو

ألداء قيق اف الثانوية المنظمة يمكن تحقيقها ضمنيا من خالل تحهدف المنظمات األساسي، وأن األهدا

 .المالي المتفوق

لمالي األداء ااالستراتيجي لألداء المالي بأن  منظورضمن ال  Venkatraman & Ramanujaی د يرو 

 .يةاتيجترسحوت اإلدارة اإلبهو ميدان األداء األكثر شيوعا في معظم 

 نظمة ذاتا أن المظرهمة الخارجية، ففي ننيبيلعوامل الل بالنسبةالي مء الاداألاهمية ان بكما يوضح الكات

 جديدة، يئية  الات البستجابة في تعاملها مع الفرض و التهديدالعالي، تكون أكثر قدرة على االاألداء المالي 

 داءذات األ رىخاألت انضملمة بانمقار ذاقل من أصحاب المصالح والحقوق، وها تتعرض لضغط أذوك

 ضعيف.ال الماليا

 .ةؤسسمالية ارتمراسح واي نجفة لغبا أهية لألداء المالي أن  يتبينا ذذا من خالل هإ

لص من التخ ول التكاليف كة في تحقيق أكبر قدر من اإلنتاج بأقرسهام الشإی هر تقييم األداء في مدظي

نشيط ن ثم تمر المنتجات و ما يؤدي إلى خفض أسعاال، مو الضياع في الوقت و الجهد و ال درهعوامل ال

 فائدة.المستهلك بالل و ممع و العاتجالمالدخل القومي بما يعود على  ةادزيالقدرة الشرائية و 

دارية إملية م ألي عمتم زءلك جذة ألي مسؤولية كانت وهي لباحصم األداء هو عملية يجب أن تكون موتقي

ة وضوعيب مليانساني أسا اطنشجد لكل وي يالي شتى القطاعات وفي العصر الحففي مختلف النشاطات و

إلنتاج ام وحدات تقييلم نظ ك..وهنا.طبقة وغيرهملام ظنلم أداء للموظف ، ولك تقيينجد هنافه ئتقييم أدال

 فظائت الوا كانا كلمديقتع ثرک أ -عادة–م والخاص، ونظام التقييم يكون ومراكز الخدمات في القطاع العا

 .عةتنوها مقيقجب تحتوواألهداف التي ي التي تتطلب االنجاز متعددة

 نشاطلل  محققةال ائجالنتم األداء بأنه عبارة عن مجموعة اإلجراءات التي تقارن فيها يأهمية تقي تبرزوعليه 

زمة ئيسية الرر أداة تب. و من ثم تقييم األداء المالي يعتجنبهااو  االنحرافاتسطرة بغية تصحيح المه افبأهد

 ،ضوعةالموح وتعديل اإلستراتيجية والخطة يحصالمؤسسة، فهو يظهر عن طريق ت في قابيرالجراء ال

 وترشيد استخدامات الموارد المتاحة، وهذا يساهم في بقائها في بيئة تنافسية 

 جزائري الالية في المؤسسة العمومية االقتصادية فمواقع االستقاللية ال :طلب الثانيالم

الل االقتصادي ، كان البد على الجزائر أن تعمل رساء قواعد االستقوإ التبعيةسعيا للقضاء على روابط 

لى التفكير في تطبيق على إصالح القطاع العمومي االقتصادي والذي أدى بالمسئولين والسلطات المعنية إ

من شأنها إعطاء نفس جديدة للقطاع العمومي وجعل مؤسساته فعالة  استراتيجيةك لية الماليةقالسياسة االست

جحة اقتصاديا، و التي كان لها تأثيرها الواضح على تنظيم القطاع العمومي االقتصادي والمناخ ونا

يكمن في تلك الفترة يرون أن الحل الوحيد ولين في ؤر، كل هذه العوامل جعلت المسزائثماري في الجاالست
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، ت سيرهاعاقأوالتخلص من العقبات التي  تهادي يسمح للمؤسسة من تسيير وضعيإجراء إصالح اقتصا

ية والذي مؤسسات من خالل القانون التوجيهي للمؤسسات الوطنالية اللوفي هذا السياق جسدت فكرة استق

 المتعلق باستقاللية مؤسسات  12/01/1988في 01-88ومصدر بشأنه مرس

 ماهية استقاللية المؤسسة العمومية:  الفرع األول

التي  مركزية،اللار العمل على التجسيد الفعلي اطرة في من المباد مزيدامؤسسات الح ناالستقاللية هي م

قد اة التعامكاني ةقالليست، كما تتيح االالذاتيةا هالل طاقاتلمبادرة والتسيير من أجل استغاتجعلها تأخذ فردية 

نون ب القاها فأصبحت حسفؤسسة أخذت شكال آخر في تعريالمفق القانون التجاري ال سيما وأن ية ورحب

ئ خضع لمبادت نشاطهاولة عن ؤولية محدودة( مسؤية معنوية )شركات أسهم وشركات مسالخاص شخص

 حيةبالر

 هامجاالت االستقاللية و أهداف تطبيقني : الفرع الثا 

ة جاء و السلطية أصالو للوزارةول خكان اتخاذ القرارات م فبعدما :االستقاللية في اتخاذ القرارات -أ

 :في جلىيته. وذلك دقرار تتخ عن كل مسؤولةية االقتصادية العموم المؤسسةليضع  المرسوم هذا 

   التعاقديةعالقاتها  وفق اتهاموجود فيحرية التصرف المؤسسة 

   وما يخدم مصلحتها المؤسسةقرارات االستثمار تكون تحت تصرف 

ا دائمير مسالجعل تو ة في التسييرءب الكفايتطل االستقالليةوهذا النوع من  :يةلالتحكم في األمور الما  -ب

كن، ألن ممقدر بر باك  االنتاج تكاليفمسؤولية الكاملة لعملية التمويل والتحكم في اليحمل على عاتقه 

لتاني اتالت يضمن تحقيق مستوی معين من األرباح استعمله مؤسسة في بشاعة اإلنتاج التمويل 

 اليغخطار المالية الساحة من الحجر الوكذلك يسمح بضمان حق القرين حد األ

 المتخذة لقراراتإن أحد أوجه تحقيق البحرية في القرار هو مرقية تنفيذ ا وتقييم األداء: المراقبة  -ت

ي فة تتم واألهداف القرية من طرف المؤسسة وبالتالي فالصورة تشير إفعة رقابية مصارعة ومنضم

ف إلى رية غدبحالوقت المناسب، وهذا يجعل عملية اإلنتاج تم بفعالية و يشكل أحسن االستقالية هي 

عادة على إ البحث عن فعالية أحن جهاز االقتصادي والتحقيق هذا التصحيح النظم واشتم يجب العمل

ي مكانا ف لتفرش االعتبار للمؤسسة بتحديد أهميتها وشخصيتها وتطالها الحق في إدارة أعمالها بنفسها

ب وح. يجح المبادرة والطمالسوق وفق أساليب تسييرية حديثة وخصوغزارتها البشرية، بتشجيع رو

ة ن التكلفقليل مإذن على المؤسسة إقامة الدليل على مردوديتها وقدرتها على التنافس يقتل سياسة الت

صادية االقت ومراعاة الجودة في األسواق الداخلية والخارجية، وهذا ما تسعى إليه جميع المؤسسات

و ما نتاج و هدة اإلتحقيق األهداف المسطرة و زيامن خالل القوانين و المراسيم و التعليمات الهيكلية ل

 ية. مال يةاستقالليعكس تشالها و قدرتها الفردية الخلية كنواة اقتصادية و هذا ال يتحقق بدون 

 ليةالمطلب الثالث: المؤشرات التقليدية والحديثة لقياس األداء المالي لالستقال

داء دم باألصالح منذ القمن وأصحاب الريسيمالك المهنيينالباحثين و األكاديميين وحتى  اهتم 

بحث عن ه و الا فتح مال واسع في البحث عن الجميع األدوات والمؤشرات قياسم، مكبيراالمالي اهتماما 

 عن مؤشرات عوض( EVAاالقتصادية المضافة ) القيمة مؤشرات حديثة تعتمد على القيمة منها 

في نجاح  داة مهمةداء أألعمال.....اخ. لذا تعتبر عملية تقيم األكالنتيجة الصافية ورقم ا سبيةالبسيطة المحا

رض الل عخأي مؤسسة، لذا ال يتم التطرق في هذا الطلب إلى عملية تقييم األداء المالي، وذلك من 

الي من لما ءاألدا تقييم األساليب الحديثة فياألساليب التقليدية في تقيم األداء المالي في التشريع األول ثم 

 .الفرع الثاني لخال
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 لالستقاللية الماليؤشرات التقليدية القياس األداء مالفرع األول: ال

لمؤسسة لالي الم ألداءادوات التقليدية في تقييم سيتم التطرق إلى التعريف بالنسب المالية التي تخدم أهم األ

 :ا يليم من ابرزها ليالما ختلفا لالداءم مفهوما تقيساالقتصادية، وكل مجموعة منها 

 1. ريسيمؤشرات حسابات الت:  

 :ة أخرىالمؤشرات من جهة و العالقة القابلة لحسابها من جه لهذه تركيبةال يوضحي الالجدول الت

 المتعلقة بحسابات التسيير و طريقة حسابها : األداء: مؤشرات  01الجدول رقم 

 
 

 

 

 

 2. )مؤشرات الربحية )المردودية: 

ي و هي ة أخربة هذه المؤشرات من جهة و العالقة المقابلة لحسابها من جهالجدول التالي يوضح التركي

 بكما تقيس نس تعكس نسب الربحية تفادة السياسات، اإلجراءات والقرارات التي اتخذتها إدارة المؤسسة،

 ئدسبة العاد": نالربحية مدى كفاءة وفعالية إدارة الشركة في توليد األرباح، ومن نسب هذه المجموعة نج

 ول ونسبية العائد على االستثمار(على حقوق الملكية، نسبة العائد على األص

 

 حسابها الربحية )المردودية( وطريقة األداء مؤشرات :( 02 ) رقم جدول
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 3 .مؤشرات السيولة 

هـة جتها مـن باسـاالجـدول التـالي يوضـح التركيبـة لهـذه المؤشـرات مـن جهـة و العالقـة المقابلـة لح

حــين  جــلخـرى، تمثـل نسـب الســيولة مقــدرة الشــركة علــى الوفــاء بالتزامها قصــيرة األأ

ة ة السيولونسب اســتحقاقها، ومــن نســب هــذه المجموعة نجــد نسبة التداول، نسبة السيولة السريعة

   الجاهزة(.

 ( :مؤشرات السيولة وطريقة حسابها.03جدول رقم )

 

 4 :ة: لرفع المالي أو المديونيشرات امؤ 

لجـدول التـالي يوضـح التركيبـة لهـذه المؤشـرات مـن جهـة و العالقـة المقابلـة لحسابها مـن جهـة ا

، بالتزاماتهاأخـرى،كمـا تسـمى أيضا نسب المديونية، وتساعد في الحكم على مدى قدرة الشركة بالوفاء 

   ة السداد، نسبة االستقاللية المالية ونسبة الرافعة المالية(.قابلي :) نسبة1ومن نسب هـذه المجموعة نجـد

   ( : مؤشرات أداء هيكل رأس المال وطريقة حسابها.04جدول رقم )

                                                             
 36. محمد محمود الخطيب، مرجع سبق ذكره، ص. 1

 100ره، ص.محمد سامي لزعر، مرجع سبق ذك².
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 5 مؤشرات عناصر االستغالل: 

س رى، وتقيهة أخالجدول التالي يوضح التركيبة لهذه المؤشرات من جهة و العالقة المقابلة لحسابها من ج

ف أنواع مختل ب مدى كفاءة إدارة المؤسسة في توزيع مواردها المالية توزيعا مناسبا علىلنا هذه النس

السلع  كن مناألصول، وتقيس أيضا مدى كفاءة إدارة المؤسسة في استخدام أصولها لإلنتاج أكبر قدر مم

  والخدمات وتحقيق أعلى ربح ممكن من خالل تحقيق أكبر حجم من المبيعات.

 ؤشرات عناصر اإلستغالل وطريقة حسابها.( :م05جدول رقم )

 
 

 

   :مؤشرات التوازن المالي. 6 ❖

يمكـن اعتبـاره معيـار مهـم لتقيـيم األداء المـالي،كونـه هـدف مـالي تسـعي وباسـتمرار الوظيفـة الماليـة 

تستعمل من إلى بلوغـه مـن أجـل : تحقيق األمان للمؤسسة، وهناك ثالثة توازنات من المنظور الوظيفي 

 :1طرف المحلل المالي نوجزها في ما يلي

                                                             
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في علوم التسيير، كلية الحقوق والعلوم اإلقتصادية، جامعة األداء المالي للمؤسسة االقتصادية قياس وتقييمعادل عشي،  1

 33،غير منشورة، ص. 2002/2001 بسكرة،
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صول ويل األ: هو ذلك الجزء من الموارد الدائمة المخصصة لتمرأس المال العامل الصافي اإلجمالي.1 

 المتداولـة، ويحسـب : كما يلي:

   
   حيث إذا كان:

  تدل على وجود هامش أمان، وهو مؤشر إيجابي للمقدرة على السداد.:  ∙

يشير أن المؤسسة عجزت عن تمويل استثماراتها، وسوف تواجه مشـاكل خاصـة :  ∙ 

   المقـدرة علـى الدفع واالستدانة.

يعني أن المؤسسة في حالة التوازن األمثل على المدى الطويل، دون تحقيق فائض وال :  ∙

  عجز.

هـة سسة مواجع المؤعندما ال تستطي : يتولد االحتياج المالي لالستغاللاالحتياج في رأس المال العامل. 2 

حـث عـن ب البديونها المترتبـة عن النشاط بواسطة حقوقها لـدى المتعـاملين ومخزناتهـا، ممـا يتوجـ

ئيسة نشطة الرن األمصـادر أخـرى لتمويـل هـذا العجـز، ويعـبر عن إجمالي االحتياجات المالية المتولدة ع

   وغيرها بالعالقة التالية:

 
صـافي عامـل الـال الوتتشـكل هـذه األخـيرة عنـدما يسـتخدم رأس المالخزينــة الصــافية اإلجماليــة: . 3

هـذا  ن تغطيـةـة مـالجمـالي في تمويـل االحتيـاج في رأس المـال العامـل الجمـالي، فـإذا تمكنـت المؤسس

زينـة كـون الختكسـة ل، وفي الحالـة المعااالحتيـاج تكـون الخزينـة موجبـة، وهـي حالـة الفائض في التموي

   سـالبة وهـي حالـة العجـز في التمويـل، وتحسـب مـن خـالل العالقتـين التاليتين:

   و

   لي:يحقق ما لكي يتحقق التوازن المالي حسب التحليل الوظيفي، يجب أن يت: شروط التوازن المالي ▪  

  الي موجب.الشرط األول: رأس المال عامل صافي إجم   

   :لي.ل اإلجماأن يغطي رأس المال عامل صافي إجمالي االحتياج في رأس المال العامالشرط الثاني   

  قين.:الخزينة الصافية اإلجمالية موجبة، ويتحقق ذلك بتحقق الشرطين السابالشرط الثالث   

   .الفرع الثاني: المؤشرات الحديثة في قياس األداء المالي لالستقاللية

 أن ـه، إاللكل مقياس من خـالل النقـائص واالنتقـادات الموجهـة  ختلف المؤشرات التقليدية حسبت

اس ديثة لقيت الحالعيـب المشـترك بينهـا هو عدم أخذها لتكلفة رأس المال وهو ما أدى إلى ظهور المؤشرا

   األداء المالي وهي:

 1 ( القيمة االقتصادية المضافة:EVA.)  

القيمة االقتصادية المضافة على أنها " مقياس  Stewart Sternستشارة األمريكية عرفت شركة اال

الفرق  لإلنجاز المالي لتقدير الربح الحقيقي، حيث ارتبط بتعظيم ثروة المساهمين على مدى الوقت، وهو

فها كما عر.  1بين صافي الربح التشغيلي المعدل بعد الضرائب وتكلفة رأس المال المقترض والمملوك "

                                                             
 ترح لحسابھالتعدیل المقاناعیة و مكملة ألدوات تقییم أداء الشركات الصدراسة لنموذج القیمة االقتصادیة المضافة كأداة مقبل علي احمد علي، 1

  . 4، كلیة العلوم االقتصادیة، جامعة حلبن سوریا، السنة مجھولة، ص دراسة تطبیقیة( 

².Jéromecaby et Gérard hirigoyen .Création de valuer et couvernancede entreprise  .3 edition. 49Rue Héricart. 
Paris.2005.p 27 2.  

د ائر، العدجامعة ورقلة، الجزمجلة الباحث، ھواري سویسي، دراسة تحلیلیة لمؤشرات قیاس أداء المؤسسات من منظور خلق القیمة،  3

  2010/2009ص،  61السابع،.
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أي أنها الربح   ممارسة النشاط برأس مالها، مة المضافة من قبل المؤسسة أثناء" القي4باحثون بانها

 1االقتصادي بعد سداد تكلفة رأس المال "ويتم حسابها من خالل العالقتين التاليتين: 

   طريقة األولى: 

 
   طريقة الثانية: 

 

 .2 ( القيمة السوقية المضافة:MVA.) 

لقيمـة ـة، اؤشر القيمـة السـوقية المضـافة للحكـم علـى األداء المـالي الـداخلي للمؤسسيستخدم م

 لقـيمالسـوقية المضـافة تحسـب لمجموعة من السنوات، حيث تمثـل القيمـة الحاليـة لسلسـلة ا

  لي:االقتصـادية المضـافة المقـدرة لحظـة التقيـيم ، وذالـك مـن خـالل الطـريقتين كمـاي

  وتعطى العالقة المبسطة للقيمة السوقية المضافة كالتالي. الطريقة األولى:  أ

 
   :الفترة.tالتكلفة الوسطية المرجحة لرأس المال،  K:القيمة السوقية المضافة،  MVAيث: ح

 :ب . الطريقة الثانية : وتعطى العالقة المبسطة للقيمة السوقية المضافة كالتالي

 

 

  عائد التدفق النقد(ي على االستثمارCFROI.) 

يعتبر من أهم المؤشرات لخلق القمـة، حيـث يسـتخدم في تقيـيم المؤسسـة كـل، ويـتم مقارنـة هـذا المؤشـر 

مـع تكلفـة رأس المـال، فـإذا هـذا المؤشـر أكـبر مـن تكلفـة التمويـل فهنـاك إنشـاء للقيمـة، أمـا إذاكـان 

  2قيمـة، ويحسب من خالل العالقة التالية :العكـس فنقـول هنـاك تـدمير لل

 

                                                                                                                                                                                              
 .4Pierre Vernimen et d'autres ,Finance d’entreprise ,Edition, Dalloz, Paris, 2011, P.673 . 

 
 114،ص.  2201،جامعة ورقلة،  2، مجلة أداء المؤسسات الجزائرية، العددتكلفة رأس المال وإنشاء القيمةعلي بن الضب، سيدي أمحمـد عيادة،  1

 
 2 .26 ص، ذكره سبق مرجع، حفصي رشید، دادن الوھاب عبد.  
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   .الفرع الثالث: المقارنة بين المؤشرات التقليدية والحديثة لقياس األداء المالي

إن اعتمـاد أدوات لتقيـيم األداء المـالي التقليديـة يعـني اسـتنادا إلى معلومـات تبـين أيـن يجـب الوصـول؟ 

كيفية التي يتم بها تفادي الوقوع في االنحرافات، والتي أخـذت بهـا غـير انـه في المقابـل غطي عن ال

األدوات الحديثـة الـتي اسـتندت إلى المعلومـات النوعية التي تعتبر أكثر دقة من سابقيها في تسهيل البحث 

   1عن الحلول الممكنة، والجدول التالي يبين أهم الفرو قات :

 قليدية والحديثة لتقييم األداء المالي.( :مقارنة المؤشرات الت06جدول رقم )

 
ة المـرآة ي بمثابـلمـالاوممـا سـبق تتضـح أهميـة تقيـيم األداء المـالي للشـركات حيـث يعتـبر قيـاس األداء 

م ة، ومن ثلماليالعاكسـة للوضـعية الماليـة للمؤسسة، نتيجة الستخدام مجموعة من األدوات والمؤشرات ا

   ة والضعف لها.استخراج نقاط القو

 

                                                             
1

، مجلة أداء المؤسسات الجزائرية، العدد األول، دة فعاليتهاياييم أداء المنظمات وزأهمية التكامل بين أدوات مراقبة التسيير في تقالسعيد بريش، نعيمة يحياوي،  

  2011-2012.ص، 40. 3 جامعة ورقلة،
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   .المبحث الثاني: الدراسات العلمية حول تقييم األداء واالستقاللية وقياسها

ألمثـل اغالل إن كفـاءة األداء المـالي للمؤسسـة يعـبر عـن مـدى قـدرة المؤسسـة علـى االسـت

ذا ارة ولهـاإلد قبـلللمـوارد الماليـة المتاحـة لـديها بأفضل استغالل مع تحقيق األهداف المسطرة مـن 

   أجريـت دراسـات عديـدة حـول هـذا الموضـوع وكـان مـن بينها الدراسات التالية.

  .المطلب األول: الدراسات السابقة باللغة العربية

موضوع لاولة سنحاول من خالل هذا المطلب إلقاء نظرة تحليلية حول الدراسات باللغة العربية المتن

   األداء المالي.

  ة محمد زرقون.دراس -1

ألداء انعكاسات أساليب الخوصصـة علـى ا» بعنوان :  قدمت أطروحة دكتوراهالدراسة عبارة عن  

لعلوم ادية واأطروحة دكتوراه في علوم التسيير،كلية العلوم االقتص« المـالي للمؤسسـات االقتصادية 

  ،غير منشورة،. 2010، 3التجارية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر 

صصة سعت الدراسة إلى تقييم األداء المالي لبعض المؤسسات وفقا لكل أسلوب من أساليب الخو 

نامج جـاح بـرـدى نم)الشراكة، اإلكتتاب العـام في البورصـة، التنـازل لصـالح األجـراء(، وذلـك لتحديـد 

 اءه.ن ورمحقيقها الخوصصـة في إطـار اإلصـالح االقتصـادي وتنفيذ األهداف التي سعت الدولة إلى ت

أجل  ية منوعليه تهدف هذه الدراسة إلى إجراء تحليل مقارن على بعض المؤسسات اإلقتصادية الجزائر

   معرفة أثـر آليـات الخوصصة المختلفة على األداء المالي لهذه المؤسسات.

ــة مـط ملكيير نيـفقــد توصـلت الدراسة إلى أنـه توجـد عالقــة معنوية بـين األسـلـوب المسـتخدم لتغ

صصـة ـة المخولمؤسساالمؤسسـات العموميــة اإلقتصـادية وبـين كفـاءة وفعالية األداء المالي بهـا، إذ أن 

ـة سسبينمـا المؤ باألسـلوب األول مـن خـالل الشـراكة حققـت المرتبة األولى في مختلـف جوانـب األداء.

ن ة في تحسلثانياتتـاب العـام في البورصـة حققت المرتبة المخوصصـة باألسـلوب الثـاني مـن خـالل اإلك

ازل مختلف جوانب األداء، في حين جاءت المؤسسات المخوصصة باألسلوب الثالث مـن خـالل التن

   لصالح األجراء في المرتبة الثالثة واألخيرة.

   دراسة رحماني طارق. -2

حاســبية ــة والملمالياـهادة الماســتر في العلــوم الدراســة عبــارة عــن مــذكرة مقدمــة الســتكمال شـ

ـة للمؤسسـ ــاليح ورقلــة، حــول تقيــيم االداء المباقســم علــوم التســيير جامعــة قاصــدي مــر

  .(2006-2009)  االقتصــادية. دراســة حالــة مؤسســة ســونلغاز الوســط ورقلــة

و  مـة فيـهلمتحكامستوى األداء المالي للمؤسسة االقتصادية والعوامل  تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على

ــة، ي المؤسسفيجية إثبـات أهميـة تقيــيم األداء المــالي في ترشــيد القــرارات الماليــة اإلســترات

ائج نتتفسير ييم وباإلضــافة إلى تحديــد المعــايير و المؤشــرات الماليــة المستخدمة في عملية التق

   الدراسة.

ل و لخلــاتوصــلت الدراســة إلى إن عمليــة تقيــيم األداء للمؤسســة تســمح بكشــف نــواحي 

نسبة ن بالاالنحرافــات عــن األهــداف المسطرة من طرف المؤسسة وذلك من خالل ان معدالت الدورا

ين العامل تحقيق نتائج سالبة عددعامـل موجب طيلة الفترة  لرأسمالللمؤسسة ضعيفة تحقيق المؤسسة 

   كبير الى غير ذلك من النتائج. بالمؤسسة

 

  :دراسة إسماعيل بوخطة -3
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ـركات ــن الشـملعينــة  تقيــيم األداء المــالي» قـدمت بعنـوان : مــذكرة ماجســتير الدراسـة عبـارة عـن  

  «.البتروليــة متعــددة الجنسيات العاملة في الجزائر 

عمـل ت مـن اللشـركاهذه الدراسة إلى محاولة تقييم أداء هذه الشركات وما الميزة التي تجنيها هـذه اتهدف 

لنفط افي قطـاع الـنفط الجزائري وكيفية االستفادة من الخبرات وتجارب هذه الشركات في قطاع 

  الجزائري.

قـة ـائج طريل نتلدراسـة مـن خـالتوصـلت إليهـا هـذه الدراسـة الى أن األداء المـالي للشـركات محـل ا

نيف دة التصـت جـوالتحليـل العـاملي المميـز، يختلـف بإخـتالف مؤشـر العائـد علـى األصـول، حيـث بلغـ

عن  %و بـذلك فإن لكل شركة من هذه الشركات خصائص تميزها 9.92المقـترح مـن قبـل الباحـث 

   تنفـرد بخصوصـيات األداء المالي.األخرى، وبذلك يمكن القـول أن هـذه الشـركات 

   دراسة دادن عبد الغني: -4

لعدد ا –حث الدراسة عبارة عن قراءة في األداء المالي والقيمة في المؤسسة االقتصادية، مجلة البا

  ورقلة. 04/2006

 ولي الما ألداءاتهدف هذه الدراسة إلى تحليل العالقة بين مؤشرات القيمة و األداء، بدء بتحديد مفهوم 

   مختلف الدراسات حول القيمة و األداء.

وامل أهم الع ن بينقد توصلت الدراسة إلى استنتاجات تتمثل في وجود عالقة بين األداء المالي والقيمة، فم

ولدها ة التي يلنقديانجد أن الهيكل المالي ذو تأثير مزدوج، فقد يكون إيجابيا أو سلبيا. فبموجب التدفقات 

كل إنه للهيفوال، و المعدل الذي يتم به رسملة تلك التدفقات و المتمثلة في تكلفة األم األصل االقتصادي

هام  لي تأثيرالما والمالي تأثير على قيمة المؤسسة، بفعل تكلفة األموال. و الواقع أن المحيط االقتصادي 

   على هذه القضية. لذا فهي مازالت محل اهتمامات البحث العلمي.

   الدراسات السابقة باللغة األجنبية. المطلب الثاني: 

 ـابقةمن أجل إثراء الموضوع واإللمام بجميع جوانبه، تم االطالع على بعض الدراسات الس

  بلي: والناطقـة باللغـة األجنبيـة والـتي تقترب في مضمونها من موضوعنا حيث نستعرضها فيما

  دراسات باللغة الفرنسية.سنحاول من خالل هذا المطلب إلقاء نظرة تحليلية حول ال

 ( .ESSID Moez, 2009) دراسة -1

 : ـدمت بعنـوانقأطروحة دكتوراه الدراسة عبارة عن 

 « les mécanismes de contrôle de la performance globale : le cas des indicateurs 

non financiers de la RSE »  

  أهمها: تهدف هذه الدراسة إلى بلوغ مجموعة من األهداف، من

ـخيص ـا في تشهميتهأتنـاول دور مؤشـرات تقيـيم األداء غـير الماليـة في مراقبـة األداء الشـامل، وكـذا 

ف ـق أهـداتحقي مـدى قـدرة المؤسسـة على االلتزام بمسؤولياتها االجتماعية من خالل تقيـيم دورهـا في

   مختلـف األطـراف الخارجيـة ذات المصـلحة مـع المؤسسة.

   و توصلت هذه الدراسة ما يلي:

النظـر برقـابي، ام التأكيـد الـدور الهـام لمثـل هـذه المؤشـرات لكونهـا وسـيلة أساسـية بالنسـبة لنظـ -

 هـدافأتحديـد  ـعوبةصلـدورها في ربـط النظـام المحاسـبي المـالي بنظـام قيـادة األداء الشـامل، وتعتـبر 

تمادهـا عنـد اع خـيرةاعيـة للمؤسسـة مـن أهـم العراقيـل الـتي تواجههـا هـذه األكميـة للمسـؤولية االجتم

ات لمؤشركبير من ا علـى مثـل هـذه المؤشـرات، حيـث يـؤدي ذلـك إلى ضـرورة االعتمـاد علـى عدد

  التي يتعين االستناد إليها لتقييم مدى التزامها بمسؤولياتها االجتماعية.
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  Habibollah Nakhaei دراسة -2

Analyzing the Relatioship Between Economic Value Added (EVA) and 

Accounting   Variables with Share Market Value in Tehran Stock Exchange 

(TSE), Middle-East   . Journal of Scientific Research, ISSN 1990, 2013  

للسهم في بورصة  لقيمة السوقيةʪفة والمتغيرات المحاسبية )دراسة العالقة بين القيمة االقتصادية المضا

   طهران(

 EVAمضافة ية الهدف الباحث من خالل هذه الرسالة إلى دراسة القوة التفسيرية النسبية للقيمة االقتصاد

 شركة 47انية لـ لقيمة السوقية لألسهم، بالتركيز علي الدراسة الميدʪبالمقارنة مع متغيرات المحاسبية 

 ر مالية مدرجة في بورصةغي

قة االنحدار إلختبار العالقة استخدم الباحث طري و( 2008-2004طهران خالل الفترة الممتدة ما بين )

ة ي النتيجفمثلة الخطي البسيط، وخلصت الدراسة إلي القوة التفسيرية الكبيرة للمتغيرات المحاسبية المت

  . EVAلألسهم والقيمة االقتصادية المضافة  للقيمة السوقية OPونتيجة االستغالل  NPالصافية 

  Gabriela Chmelíková راسة د -3

Economic Value Added Versus traditional Performance Metrics in the 

czech Food . -volume 11, issue 4, 2008,Processing Sector        

ورية ة في جمهلجاهزاس األداء بقطاع األطعمة ا)القيمة االقتصادية المضافة مقابل المقاييس التقليدية لقي

  ( Mendel)وهي عبارة منشور من طرف جامعة  2005-2000التشيك للفترة مابين )

 ROAلتقليدية والمؤشرات ا EVAالهدف من هذه الدراسة اختبار العالقة بين القيمة االقتصادية المضافة 

عة لقطاع مؤسسة تاب 18سهم، لعينة تتكون من ومدى قدرتها على قياس خلق القيمة لحاملي األ ROEو 

دير ل تقاألطعمة الجاهزة باستخدام تحليل االرتباط وطريقة االنحدار الخطي البسيط، وذلك من خال

   النموذجين التاليين:

   كمتغيرين مستقلين. ROEو  ROAكمتغير تابع وكل من  EVAالعالقة بين  / 1

رات كمتغيEVAو ROA   ،ROEكمتغير تابع والمتغيرات  MVAالعالقة بين ثروة حاملي األسهم  / 2

ت القيمة أكثر ارتباطا وتفسيرا لتغيراROAوتوصلت الدراسة أن مؤشر العائد على األصول   مستقلة.

أن مؤشر و % 44.85بقوة تفسير  ROEبالمقارنة بالعائد على حقوق الملكية  EVAاالقتصادية المضافة 

و ROAع ملمقارنة با%من التغيرات في ثروة حاملي األسهم  80يفسر EVAالقيمة االقتصادية المضافة 

ROE .  

 L’evaluation economique) :بعنوان  [ [Mohamed Bouhezza – 2000دراسة  -4

des 

) Entreprises Industrielles Publiques En Algérie, Etude De Cas Sur Quatre 

Entreprise  

كليــة الحقــوق والعلــوم االقتصــادية والتســيير،  دكتــوراه قــدمت فيالدراســة عبــارة أن أطروحــة 

،هــدفت الدراســة إلى معالجــة موضــوع اإلصــالحات  2000بجامعــة نــيس بفرنســا ســنة 

االقتصــادية في الجزائــر وأثــره علــى أداء المؤسســات العموميــة االقتصادية، ومن أجل تقييم مدى 

ابقة اإلصالحات المطبقة مع المعايير في المؤسسات االقتصـادية تم إسـقاط ذلـك علـى مجموعــة مــن مط

تتمثــل في  ) 04المؤسســات العموميــة االقتصــادية الــتي مــرت باالســتقاللية والــتي عــددها أربعــة )

 (ENPC ،BCR ،Setif-ERIADH ،ENPEC (، إلى أن المؤسســات  فقــد توصــلت الدراســة
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االقتصــادية تتماشــى والنصــوص القانونيــة ومـع المـدة الزمنيـة لعمليـة التنفيـذ،كمـا أن هنـاك نقــص 

بصـمات علـى هـذه المؤسسـات مـن خـالل   للــبعض اآلخـر، وبالتـالي فـإن لهـذه اإلصـالحات وتأخر

بالـرغم مـن ذلـك فـإن هنـاك تحسـن في بعض الوظائف لهذه بعـض اآلثار سـواء اإليجابيـة أو السـلبية، و

المؤسسات. إال أن هناك بعض الصعوبات والقيود التي ال تـزال تعـاني منهـا. وقـد خلصـت الدراسـة إلى 

أن المؤسسة العمومية االقتصادية قد دخلت مرحلة التسيير الفعلي، وابتعدت نوعـا مـا عـن التسـيير 

ي السـابق، وهـي تسـعى جاهـدة لوضـع خطـط تحسـينية ورسـم إسـتراتيجيات، علـى اإلداري المركـز

 األقـل في المـدى القصـير والمتوسـط مـن أجـل التغلـب على النقائص ومعالجتها.

   المطلب الثالث: موقع الدراسة الحالية.

الـتي  سـاتـب الدرامن خالل اسـتعراض الدراسـات السـابقة لموضـوع األداء المـالي نجـد أغل 

اتـه في الي وأدوالمـ لهـا عالقـة مباشـرة بالدراسـة الحالية تركز على استخدام مؤشـرات تقليديـة التحليـل

لي اء المـااألد التنبـؤ وتحسـين األداء المـالي للمؤسسـات، أمـا أغلـب الدراسات فعملـت علـى تقيـيم

تغـيرات مدراسـة  لكـل ليـة الحديثـة منهـا والتقليديـة ، إال أنللمؤسسـات وذلـك باسـتخدام المؤشـرات الما

خـذه  ـا يميـزمة، و خاصـة بهـا،كمـا أنهـا أجريـت في بيئـات مختلفـة وباسـتعمال بـرامج إحصـائية مختلفـ

   الدراسة هوكما بلي:

   أوجه التشابه: ❖

 صالحمية من خالل عملية اإلإبراز نمط التغيرات التسييرية التي عرفتها المؤسسات العمو 

   االقتصادي في الجزائر؛

 توضيح واقع اإلصالح االقتصادي المالي في الجزائر؛  

 دور المؤشرات المالية في عملية قياس وتقييم األداء المالي؛  

 خصـائص ويـيم دراسة قياس وتقييم األداء من حيث مفهوم قياس األداء وتقييمه ومراحل عملية التق

  يم الجيد لألداء،كذلك أهمية تقييم األداء ومعوقاته؛وشروط التقي

 لي؛تحديد األهداف المالية للمؤسسة االقتصادية وتحديد معـايير ومؤشرات األداء الما  

 ة لتقييم األداء.كأدا دور التحليل المالي  

  أوجه االختالف: ❖

يـيم ي دور تقثـل فلدراسـة والمتممـا يميـز الدراسـة الحاليـة عـن الدراسـات السـابقة هـو هـدف هـذه ا

فاءتها كلية على الما األداء المـالي بالنسـبة لمؤسسة اتصاالت الجزائر حصريا ،و ما مدى تأثير االستقاللية

 ـن جهـة،مـوعي وفعاليتها، من خالل تقديم إضافة نوعيـة وعلميـة تتمثـل في إيجـاد تقيـيم عملـي وموض

لحديثــة ديــة والتقليابأسـلوب تحليلـي وقيـاس وذلـك بإســتخدام المؤشــرات  وإضـافة نتـائج عمليـة جديـدة

الستقاللية تــائج اـيم نوكــذا أســاليب إحصــائية وعلميــة، العتبارهــا مــن بــين الدراســات الــتي تقـ

   المالية المؤسسات العمومية في الجزائر حسب اطالعنا.

  خالصة 

فصل المفاهيم المتعلقة باألداء بصفة عامة ثم تطرقنا إلى مفهوم األداء المالي تناولنا في هذا ال

وأهميته، ومن ثم إلى طرق تقييم األداء، حيث تبين لنا أن األداء المالي يعتبر ذات أهمية بالغة بالنسبة 

ية للمؤسسة، للمؤسسة االقتصادية، و يعتبر قياس األداء المالي بمثابة المرآة التي تعكس الوضعية المال

وذلك باستخدام مجموعة من األدوات والمؤشرات المالية، تهدف استخراج نقاط القوة والضعف ذات 

الطبيعة المالية، و من ثم واقع االستقاللية المالية في المؤسسة العمومية االقتصادية في الجزائر،كما تم 
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تعتبر النسب المالية من أهم األدوات التطرق إلى الطرق المستخدمة في عملية تقييم األداء المالي إذ 

التقليدية في عملية تقييم األداء المالي، ومع التطور التدريجي للبيئة االقتصادية والمالية للمؤسسات، تم 

تجاوز التقييم المحاسبي لألداء والتحول نحو التقييم االقتصادي له، ومن أكثر األساليب االقتصادية أو 

جد القيمة االقتصادية المضافة، القيمة السوقية المضافة، ومؤشر عائد التدفق الحديثة في تقييم األداء ن

النقدي على االستثمار، ومن خالل التطرق للدراسات السابقة المتعلقة بالموضوع الحالي، أثبت العديد منها 

من ذلك، لذا  فعالية المؤشرات التقليدية بالمقارنة بالمؤشرات الحديثة، ولكن في بعض البيئات أثبتت العكس

قبل تبني األطراف أصحاب المصالح بالمؤسسة لهذه المؤشرات يجب مقارنتها مع بعضها بما يخدم 

   المؤشر الذي يعكس األداء المالي للمؤسسة.

اتي إلطـار تـذا اونظـرا لحداثـة الموضـوع في الجزائـر فـإن مجـاالت البحـث فيـه تعتـبر خصـبة، وفي ه

تصـادية في ـات االقلمؤسسن تأثـير تطبيق االستقاللية المالية على كفـاءة وفعاليـة أداء اهـذه الدراسـة لتبـي

   ية.تطبيقالجزائـر وعلـى وجـه التحديـد مؤسسـة اتصـاالت الجزائر، وهو ما نبرزه في الدراسة ال
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 المدخل:

المالي ومؤشرات قياسه وكذا بعد أن إستعرضنا في الجانب النظري المفاهيم المتعلقة باألداء 

التعرف إلى الدراسات السابقة حـول الموضـوع، وكـذا االسـتقاللية الماليـة في الجزائـر وأثرهـا علـى 

األداء المـالي، ال بـد لنـا اآلن مـن تجسـيد ذلـك مـن خـالل دراسة حالة تطبيقية تحليلية تدعم الجانب 

صـاالت الجزائـر، وقـد وقـع إختيـارنا علـى هـذه المؤسسـة النظري، وذلك بالتطبيق علـى مؤسسـة ات

(، حيـث انتهجـت هـذه المؤسسـة 2015-2009العموميـة المتخصصـة في قطـاع االتصـاالت للفـترة )

مجموعـة من التغيرات لتحقيق االهداف المسـطرة والنجاعـة في ذالـك، ومـن هـذه التغـيرات نجـد 

لوحـدات العمليـة، حيـث اتخـذت مجموعـة مـن القـرارات لتحمبـل مسـئولية المـدراء االسـتقاللية الماليـة ل

المحليـين في تحقيـق االهـداف والنجاعـة، مـع إعطـائهم جميـع الصــالحيات في التســيير المــالي 

ألداء المــالي، للميزانيــة و التســديد المحلــي أي )اآلمــر بالصــرف( ومــن ثم تحقيــق النجاعــة و ا

وإنطالقا من ذالك جاءت دراستنا المقارنة لهذه النجاعة، حيث قسمنا هذه الفترة إلى مرحلتين: مرحلة ما 

( و مرحلـة مـا بعـد االسـتقاللية الماليـة للوحـدات 2009/2011قبل االستقاللية الماليـة للوحـدات )

تغيـير، و الوقـوف علـى هـذه النجاعـة مـن كسـنة لتطبيـق ال 2012( مـع االخـذ سـنة 2013/2015)

خـالل دراسـة المؤشـرات الماليـة لقوائمهـا الماليـة، ومـن ثم دراسـة مقارنـة قبــل وبعــد التطبيـق، مــع 

اإلختبــار اإلحصـائي لهــذه الدراســة، وعليـه فــإن عمليــة تقيـيم األداء المــالي لهــذه المؤسســة، تتطلـب 

اء مسـح ميـداني شـامل لكـل نشـاطاتها، فضـال عـن فحـص ودراسـة مختلـف البيـانات والجـداول إجـر

الماليـة والمحاسـبية بغيـة تحليلهـا وربطهـا بتطبيـق االسـتقاللية الماليـة ، الـذي إعتـبرناه عـامال متغـيرا، 

المالية ، ومعرفة أثره على كفاءة وفعالية وعليـه محاولـة قيـاس التغـير الحاصـل قبـل وبعـد االستقاللية 

   األداء المالي لهاته المؤسسة.

   سنتناول في هذا الفصل المباحث التالية:

  ( télécom Algerieالمبحث األول: تقديم عام عن لمؤسسة اتصاالت الجزائر )

ى األداء المالي لمؤسسة المبحث الثاني: الدراسة المقارنة ألثر االستقاللية المالية للوحدات العملية عل

   اتصاالت الجزائر.

االختبار و القياس اإلحصائي ألثر تطبيق االستقاللية المالية للوحدات على   المبحث الثالث: 

   األداء المالي
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   .المبحث األول: تقديم عام عن المؤسسة مجال الدراسة 

ـال، ذات اسـهم بـراس م ( مؤسسـة عموميـةAlgerie télécomمؤسسـة اتصـاالت الجزائـر )

شــركات  كــبرأتنشـط في سـوق الشـبكة لخــدمات االتصــاالت الســلكية و االســلكية، وهــي إحــدى 

قطــاع  ذي يلعبـهر الـاالتصـــــــــاالت، و مــن القــوى المحركــة لإلقتصــاد الجزائـري، ونظـرا للــدو

   طاع .هــذا القـام لالــوطني، قـررت الدولــة الجزائريــة اإلهتم التصـــــــــاالت في بنـاء اإلقتصـاد

 (. télécom Algerieالمطلب األول: نبدة تاريخية عن مؤسسة اتصاالت الجزائر )

بريد و المحدد للقواعد العامة لل 2000المؤرخ في الخامس اغسطس سنة  03/2000وفق قانون  تأسست

نص يالذي  2001مارس  01( بتاريخ CNPEي لمسهمات الدولة )المواصالت، فضال عن القرار الوطن

   على انشاء مؤسسـة عموميـة اقتصادية أطلق عليها "اتصاالت الجزائر"

  الفرع األول: لمحة تاريخية عن مؤسسة اتصاالت الجزائر.

 تصـال،الام و لمواجهـة التحـديات الـتي يفرضـها التطـور المـذهل الحاصـل في تكنولوجيـات اإلعـال

و قـد  اصالحات عميقة في قطاع البريد و المواصـالت 1999باشـرت الدولـة الجزائريـة منذ سنة 

إلنهـاء  .جاء هـذا القـانون 2000تجسـدت هـذه اإلصـالحات في سـن قـانون جديـد للقطاع في سنة 

الل و اســتغ ــيماطي التنظاحتكـار الدولـة علـى نشاطـات البريـد و المواصـالت وكـرس الفصـل بـين نشــ

يــا و ريا و مالة إداو تســيير الشــبكات. و تطبيقــا لهــذا المبــدأ، تم إنشــاء ســلطة ضــبط مســتقل

ي مؤسســة" تمثلــة فميــة متعــاملين، أحــدهما يتكفــل بالنشــاطات البريديــة و الخــدمات الماليــة البريد

تصــاالت ـبح اهمــا باالتصــاالت ممثلــة في "اتصــاالت الجزائــر". لتصـبريــد الجزائــر"و ثاني

جـال مالجزائــر مؤسســة عموميــة اقتصــادية ذات أســهم بــرأس مــال اجتمـاعي تنشـط في 

هـذه  ل حيـثتكنولجيـات االعـالم واالتصـا االتصـاالت، مسـتقلة في تسـييرها عـن وزارة البريـد و

ي تسييرها فأصبحت الشركة مستقلة  2003أوكلت لها مهمة المراقبة. ومـن الفاتح جانفي سنة  األخيرة

ـا بقـاء فيهة، العلـى الـوزارة، ومجـبرة علـى إثبـات وجودهـا في عـالم اليـرحم، فيـه المنافسـة شرسـ

ي فهـي ولوقـت لألقـوى واألجـدر خاصـة مـع فـتح سـوق االتصـاالت علـى المنافسـة ومـن ذالـك ا

االسـاس  ظيمهـا فيان تنتغـيرات تنظيميـة غـير متوقفـة الى يومنـا هـذا، فمنـذ االنطالقـة الرسميـة لهـا،كـ

ـذه المـديريات اصـبحت ه 2011يشـمل ثمـاني مـديريات اقليميـة مجمعـة للوحـدات العمليـة، امـا سـنة 

ف واعــداد مفوضــية هــدفها االشــرا 13عــددها االقليميــة عبــارة عــن مفوضــيات جهويــة و

عت لوقـت خضـاالـك التقــارير التقنيــة و الماليــة حــول الوحـدات العمليـة، هـذه االخـيرة و منـذ ذ

ج على نتائ ثيرهابـدورها لالسـتقاللية الماليـة، ونحـن بصـدد دراسـة نجاعتهـا في ادائها المالي و تا

   النواحي. المؤسسة في حميع

 Algerieالبطاقـة الفنيـة لإلطـار اإلعالمـي والشـكلي لوضـعية مؤسسـة مؤسسـة اتصـاالت الجزائـر )

télécom:توضـح المعلومات اآلتية عنها ،)   

 

 

 

   

 

 (Algerie télécom(: بطاقة فنية عن اتصاالت الجزائر )01الشكل رقم )
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 ارير مؤسسة اتصاالت الجزائر.المصدر: من إعداد الطالب بناء على تق ▪

  .الفرع الثاني: أهداف لمؤسسة اتصاالت الجزائر

عيـة ونالفعاليـة و تعتمـد اتصـاالت الجزائـر علـى ثـالث أهـداف أساسـية تقـوم عليهـا و هـي الجـودة،

تها م نشـاطاـجحة لصـاالت بالجزائـر، وهـذا نتجـالخـدمات والـتي جعلتهـا المتعامـل االول في سـوق االت

ا يسمح مالى  والمتمثلـة في تطـوير واسـتمرار وتسـيير شـبكات االتصاالت العامة و الخاصة باالضافة

كل  عمخلية بنقل الصورة والصوت و الرسائل المكتوبة و المعطيات الرقمية و تسـيير االتصاالت الدا

ل تها من خالشـبك عى جاهـدة الى تحـديثمتعاملي الشبكة، و لتلبيـة الطلـب المسـتمر علـى االنترنـت تسـ

رعة ـائق السـب الفتكثيف االلياف البصرية لتحسين جودة خدمـة االنترنـت ذات التـدفق السـريع و االنترنـ

ية، فضائ و هـو ماعرف بتكوين الشبكات الدولية التصاالت الجزائر، من روابط تخت مائية، ارضية و

الل العــدد مــن خــ زبائنجاريــة مــن ســنة الى اخــرى للتقــرب مــن الــباالضـافة الى تقويـة الشـبكة الت

حسـن  والزبـون  رضـاءالكبــير للوكــاالت التجااريــة عــبر الــوظن و الــتي تقــدم خـدمات في مسـتوى ا

ف المحددة هي االهدا، و ةاالسـتقبال، نتيحـة التـاطير والتكـوين الجيـد الطاراتهـا وكفـاءة مواردهـا البشـري

ـت ، قامفي اطار خطة عمـل اتصـاالت الجزائـر. وفي اطـار تعزيـز وتنويـع نشـاطاتها واهـدافها

قــال" ف الناتصـاالت الجزائــر بوضــع خطــة محكمــة مــن اجــل خلــق فــرع مخــتص في الهــات

ـاالت الجزائــر "و فــرع مخــتص في "اتصـ Mobilisاتصــاالت الجزائــر الهــاتف النقــال مــوبيليس 

لكية الت الســكــل هــذا تجــاوبا مــع التطــورات الحاصــلة في عــالم االتصــا“ ATSالفضــائية 

يب و و اســال يجياتواالســلكية فهــي ليســت متوقفــة عنــد هــذه االهــداف بــل تطمــح الى اســترات

مـن هـذه مـة وسيير لتحقيق اهدافها المسـطرة تجعلهـا في ترتيـب الـدول المتقدتنظيمات جديدة في الت

   .ل الدراسةت مجاااالسـاليب و التنظيمـات الجديدة نجد االستقاللية المالية للوحدات العملية االتصاال

   .المطلب الثاني: نظرة عامة عن الوحدات العملية لمؤسسة اتصاالت الجزائر

الجزائر من المؤسسات العمومية االقتصادية، يكتسي فيها قطاع االتصـاالت مؤسسة اتصاالت 

أهميـة كبـيرة كونـه خدمـة إســتراتيجية يعتمــد عليهــا اإلقتصــاد الجزائــري، فهــو بمثابــة المــورد 

ــى المســتوى األساســي، لــذلك أولــت اتصــاالت الجزائــر إهتمامــا بالغــا بالوحــدات العمليــة عل

النجاعــة في االداء المــالي و هــو ماتجســد في العديـد  المحلــي العملــي مــن أجــل تحقيــق االهــداف و

مـن االجتماعـات سـواء علـى مسـتوى الـوزارة أو المديريـة العامـة التصـاالت الجزائـر، حيـث تجسـد 

 Opératinnelles desعملية مجال الدارسة)هـذا اإلهتمـام مـن خالل إنشائها للوحدات ال

Télécommunations  Directions .)  
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  الفرع االول: الوحدات العملية لمؤسسة اتصاالت الجزائر.

ميــة ـة العالنظمـاســتجابة للمعــايير العالميــة توخــت مؤسســة اتصــاالت الجزائــر مراعــاة األ

ريــة الــتي ـة والتجاتقنيـية الوحــدات العمليــة في تحقيــق االهــداق اللمنشــآتها، نــتج عنهــا اســتقالل

االهتمام  العالي و لتدفقااعتبرتهــا مــن المهــام الرئيســية في انتــاج الهــاتق الثابــت و االنترنت ذات 

ـل في ـيرة تتمثة كبؤليبالزبون واتلقرب منـه بالدرجـة االولى ومـن خـالل هـذا اسـندت لهـا مهمـة ذات مسـ

تـولى نظـام ت(، و  une large autonomie ’ dotée dتسـيير المـوارد الماليـة، البشـرية و العتـاد )

يرية و ت التســيـرارامحاســبي لنفســها و المتمثــل في دائــرة المحاســبة والماليــة أي ان جميــع القـ

سـنوية لقيادة الحات اوى الوحدات العملية، باالضافة الى اعداد لوالماليــة و االداريــة تؤخــذ علــى مست

لذي نحن االتصاالت لية الالهـداف التقنيـة و التجاريـة، وهـذ هـو التنظـيم الجديد لالستقاللية الوحدات العم

   بصدد دراسة نجاعته.

  جزائر.الفرع الثاني: الهيكل التنظيمي الجديد للوحدات العملية لمؤسسة اتصاالت ال

ن مامـا عـلـف تتشكل عن االستقاللية المالية للوحدات العملية لالتصاالت هيكل تنظيمي جديـد يخت

ـن بظهــور قــط ولكـيــة فكانــت تشـرف عــن الوظيفــة التقنيــة والتجارا الهياكـل التنظيميـة الســابقة، اذ

تجهيـز زانيـة الر ومياعطيـت لهـا ميزانيـة التسـييالتنظـيم الجديــد اظيفـت لهــا الوظيفــة الماليــة و

شـاطات لجميـع ن محـركالخاصـة لهـا، وبالتـالي تمتلـك دائـرة الماليـة والمحاسـبة الـتي تعتـبر العصـب ال

فـرض  يـان قـوييـة كالمؤسسـة في إتخـاذ القـرار الـالزم في ذالـك، هـذه الميـزة أعطـت للمـديريات العمل

الضافة لبشرية باة و اتحقيق النجاعة واالداء الجيد الهدافها، وساعدها في ذالك تظافر الجهود المادي عليهـا

الذي قدم (  ORACLE Financesالى التكنولوجيـا المتمثلـة في مجموعة البرامج العمالقة كبرنامج )

هل سلذي امشتريات و للمحاسبة الكثير من المعطيـات عـن نشـاطات المؤسسة خاصة بعد ربطه بنظام ال

ل يات الدخوي عملفبدوره مراقبة جميع الطلبيـات فيكـل مراحـل تنفيـذها باالضـافة الى تسيير المخزونات 

يـات م عملوالخروج من المخازن سواء على مستوى المديرية العملية أو المديرية العامة ومن ثم تـت

ث تصـبح ة حيـتهـا مـن طـرف المصـالح المعنيـالتسـجيل المحاسـبي أليـا لسـهولة مقاربتهـا و مراقب

تحقيـق  ـة فيجـاهزة للـدفع و بـدون أي عراقيـل و هـي الحلقـة الـتي كانـت تـنقص الوحـدات العملي

ـزبائن ليعطـي ـة مـع التجارييقـوم بتسـيير العمليـات ال أهـدافها لتسـيير نشـاطاتها التقنيـة والتجاريـة، أيضـا

داد ن إعـو عليه فإ  حصـيلة رقـم األعمـال ومعلومـات تجاريـة أخـرى عـن المؤسسـة،في النهايـة 

علـى ولـبرنامج ـذا االتقـارير المحاسـبية والقـوائم الماليـة للمؤسسـة تؤخـذ بكـل سـهولة مـن مخرجـات ه

خـص يـة تتقنمسـتوى أي وظيفـة حسـب إختصاصـها، إضـافة إلى هـذا الـبرنامج هنـاك بـرامج أخـرى 

د للمديرية بشرية وكنموذج على ذالك ناخذ الهيكل التنظيمي الجدي شـبكات االتصـال و أيضـا بـرامج

   (.  02العملية لالتصاالت ورقلة ) شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 .(: الهيكل التنظيمي الجديد لمؤسسة اتصاالت الجزائر وحدة ورقلة كنموذج 02الشكل رقم )
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   .ليء الماسة المقارنة ألثر تطبيق االستقاللية المالية للوحدات على األدا: الدراالثانيالمبحث 

لمبحث ات في بعد تقييم الوضعية المالية للمؤسسة قبل وبعد تطبيق االستقاللية المالية للوحدا

 السابق، 

لى كل ماد عسـوف نسـتعرض في هذا المبحث نتائج دراسة المقارنة التي تم التوصل إليها باإلعت

   مؤشرات األداء المالي للمؤسسة. من

   .المطلب األول: مؤشرات حسابات التسيير

 (: مؤشرات حسابات التسيير لمؤسسة اتصالت الجزائر07جدول رقم )

 قبل وبعد تطبيق االستقاللية المالية للوحدات

 
 ( :مؤشرات حسابات التسيير لمؤسسة اتصاالت الجزائر.03الشكل رقم )

 ستقاللية المالية للوحداتقبل وبعد تطبيق اال

 
 (46،ص 19من إعداد الطالب بناء على معطيات الجدول )رقم:المصدر: 

   من خالل البيانات الواردة في الجدول أعاله تظهر النتائج التالية:
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  (.R3 –R2 –R1الفرع االول : مؤشرات الديناميكية ) ▪

ماليــة قاللية الســتايجابيــا بعــد تطبيــق اال نالحــظ أن معــدل نمــو رقــم األعمــال عــرف تطــورا

ة المبيعـات %وهـذا يعـود إلى زياد10,25%مقارنـة ب 4,58للوحــدات ، حيــث بلــغ متوسـط النسـبة 

مضـافة لقيمـة الـدل اوالخـدمات المقدمـة، وكـذا الحـال بالنسـبة لمؤشـر نمـو القيمـة المضـافة، أمـا لمع

د فيفـا بعـورا طـن مـدى مسـاهمة رقـم األعمـال في القيمـة المضـافة فنجـده عـرف تـدهوالـذي يعـبر ع

%بنسبة 77,23 %مقارنـة بــ69,73تطبيـق االسـتقاللية الماليـة للوحـدات حيـث بلـغ متوسـط النسـبة 

م األداء دومنه إذا اعتمدنا على هاذين المؤشرين في الحكم علـى مـدى تقـ % 9.71إنخفاض تقدر بـ 

   بالمؤسسة، يمكن القول أنا هناك تحسن ملحوظ بعد تطبيق االستقاللية المالية للوحدات.

  (.R5 – R4الفرع الثاني :مؤشرات نتائج النشاط ) ▪

 ،للوحدات  ماليةحيث إذا ما أخذنا معدل الربح الصافي لوجدنا أن هناك تطورا كبيرا بعد االستقاللية ال

إن ف،%وبالتالي 820,84%بنسبة إنرتفاع تقدر بـ 5,31%مقارنة بـ 0,58 حيث بلـغ متوسط النسبة

مـا أألعمـال، قـم امسـاهمة رقـم األعمـال في تحقيـق الـربح في تزايـد وهـذا بسـبب تزايـد معـدل نمـو ر

ـدات، حليـة للوالما بالنسـبة لمعـدل نتيجـة اإلسـتغالل عرفـت تطـورا ايجابيـا بعـد تطبيـق االسـتقاللية

  %؛103,39%بنسـبة إرتفـاع تقدر بـ 7,13%مقارنـة بـ 3,50حيـث بلـغ متوسـط النسـبة 

  .الفرع الثالث : مؤشرات القيمة المضافة ▪

ات السـتثماراعـدل مفنجد أنها عرفت إنخفاضا كبيرا بعد تطبيـق االسـتقاللية الماليـة للوحـدات ، ماعـدا 

ق قليلة في تحقي %وهذا يدل على أن االستثمارات المادية تساهم بنسبة 5,12الماديـة الـذي انخفض بمعدل 

 مل مصاريفة تتحالقيمة المضافة، أما الحال بالنسبة لمعدل المصاريف المالية، فإن المؤسسة محل الدراس

دات ، حمالية للوية المالية قليلة جدا تجاه قيمتها المضـافة، لكـن تراجعت هذه النسبة بعد تطبيق االستقالل

بالنسـبة  ،%أمـا32,63% بنسـبة إنخفـاض تقـدر بــ  4,32%مقارنـة بـ 2,91حيث بلغ متوسـط النسـبة

نخفاض إ، بنسبة  وحداتلمعـدل اإلهتالكـات والمـؤونات فشـهد إنخفاضـا كبـيرا بعـد االسـتقاللية المالية لل

نعكس ة ممـا يـتجـاه قيمتهـا المضـاف .%وبالتـالي المؤسسـة تتحمـل إهتالكـات ضـئيلة 30,91تقدر بـ 

تغالل الي لإلسـإلجمـاإيجـابا علـى نتيجـة اإلسـتغالل ومنـه علـى النتـائج الصـافية، أمـا معـدل الفـائض 

 38,13نسـبة ـط العـرف إنخفاضـا كبـيرا بعـد تطبيـق االسـتقاللية الماليـة للوحـدات ، حيـث بلـغ متوس

خدمين ،%وهـذا يـدل أن مصـاريف المسـت23,39سـبة إنخفـاض تقـدر بــ % بن49,78%مقارنـة بــ 

رة ن إداوالضـرائب والرسـوم تسـتحوذ علـى حصــة األسـد في القيمـة المضـافة، ممـا يتطلـب مـ

لما أن عسسة، المؤسسـة الـتحكم أكثـر في التكـاليف خاصـة تلـك المرتبطـة باإلسـتغالل الجاري للمؤ

  سليمة للقيمة المضافة يتوقف على كفاءة اإلدارة في تقرير كيفية توزيعها.تشكيل بنية 

 

 

 

 

 

 

  المطلب الثاني: مؤشرات الربحية )المردودية(.

 ( :مؤشرات الربحية )المردودية( لمؤسسة اتصاالت الجزائر.08جدول رقم )

 قبل وبعد تطبيق االستقاللية المالية للوحدات.
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 .14و 08بناء على نتائج الجدول رقم:من إعداد الطالب المصدر: 

 

 ( :مؤشرات الربحية )المردودية( لمؤسسة اتصاالت الجزائر.04الشكل رقم )

 قبل وبعد تطبيق االستقاللية المالية للوحدات.

 
 (48،ص 20من إعداد الطالب بناء على معطيات الجدول )رقم:المصدر: 

   لنتائج التالية:من خالل البيانات الواردة في الجدول أعاله تظهر ا

  (.ROE( )R10الفرع االول : مؤشر العائد على حق الملكية ) ▪

لية لية الماستقالاإلرتفاع الكبير في معدل العائد على حق الملكية، حيث بلغ متوسط النسبة بعد تطبيق اال

ـك الشـركة، وذلذه مـع اإلرتفـاع الكبـير لـألرباح المحققـة في هـ، % 0,33%مقارنـة بــ  3,54للوحـدات 

   نظـرا لقيـام الشـركة بــزيادة رأس مال الشركة عن طريق دمج االحتياطات.

 

 

 

 

  (.ROA( )R11الفرع الثاني : مؤشر العائد على األصول ) ▪

%مقارنـة  1,79إلى  اليـةاإلرتفاع الكبير في معدل العائد علـى األصـول في الفـترة التاليـة االسـتقاللية الم

ى رتها علــرا لقـدقبـل االسـتقاللية الماليـة، ممـا يشـير إلى ثبـات كفـاءة أداء الشـركة نظ %0,21بـ 

   اإلسـتغالل الجيـد إلسـتثماراتها في تحقيـق المزيد من األرباح.

 ( .R12الفرع الثالث: مؤشر العائد على مصادر التمويل طويلة األجل )
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 التاليـة فـترةاألجل كذلك تطورا إيجابيـا ومسـتقرا في ال عرف مؤشر العائد على مصادر التمويل طويلة

   ة.د المستقرلموارااالسـتقاللية الماليـة، وبالتالي عدم مقدرة النتائج بالرغم من إيجابيتها على تغطية 

  (:ROS( )R13: مؤشر العائد على المبيعات )رابعالفرع ال 

ـدمات كلفـة الختر في ة الماليـة، حيـث سـجل إرتفـاع كبـييالحظ أن المؤشر في الفترة التي تلي االسـتقاللي

  المسـتخدمة في اإلنتاج أو في العمالة المباشرة.

دات إلى ة للوحلمؤسسة مجال الدراسة وذلك بعد تطبيق االستقاللية الماليباويشير تحسن األداء الربحي 

  إتفاق هذا مـع مـا توصلت إليه الدراسات السابقة.

  ث: مؤشرات السيولة.المطلب الثال

 (: مؤشرات السيولة لمؤسسة اتصاالت الجزائر. 09جدول رقم )

 قبل وبعد تطبيق االستقاللية المالية للوحدات.

 
 .15و 09من إعداد الطالب بناء على نتائج الجدول رقم:المصدر: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (مؤشرات السيولة لمؤسسة اتصاالت الجزائر. 05الشكل رقم )

 يق االستقاللية المالية للوحداتقبل وبعد تطب
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 (50،ص 21من إعداد الطالب بناء على معطيات الجدول )رقم:المصدر: 

   من خالل البيانات الواردة في الجدول أعاله تظهر النتائج التالية:

مـا  لوحـدات ،لاليـة نالحظ أن مؤشرات السـيولة قـد أشـارت إلى اإلنخفـاض بعـد تطبيـق االسـتقاللية الم ▪

  ورية )النقدية( التي نجدها قد سجلت إرتفاعا.عـدا مؤشـر نسبة التداول الف

ـث ـدات ، حية للوحعرف مؤشر أهمية رأس المال العامل تدهورا طفيفا، بعـد تطبيـق االسـتقاللية الماليـ ▪

مؤسسة ال وبالرغم من إنخفاض هذا المؤشر إال أن،%478,57%مقارنة بـ  471,80بلـغ متوسـط النسبة 

 ما يـنعكستة، ممحل الدراسـة تمتلـك هامش أمان نتيجة الفائض في تغطية األموال الدائمة لألصول الثاب

وى ل على مستلتموياإيجـابا علـى اإلحتياجـات الماليـة لدورة اإلستغالل، وتحقيق فائض في السيولة لدورة 

   الخزينة الصافية. 

  .المطلب الرابع: مؤشرات هيكل رأس المال 

 ؤشرات هيكل رأس المال لمؤسسة اتصاالت الجزائر.:م ) 10جدول رقم )

 قبل وبعد تطبيق االستقاللية المالية للوحدات.

 
 .16و 10من إعداد الطالب بناء على نتائج الجدول رقم:المصدر: 

 

 (: مؤشرات هيكل رأس المال لمؤسسة اتصاالت الجزائر.06الشكل رقم )

 ية المالية للوحدات.قبل وبعد تطبيق االستقالل
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 ( 51،ص 22من إعداد الطالب بناء على معطيات الجدول )رقم:المصدر: 

ية السـتقالليـق ايتضح من الجدول أنه مازال إخـتالل هيكـل التمويـل مسـتمرا في أداء الشـركة بعـد تطب

   الماليـة للوحـدات ، وذلك نتيجة:

 مالية.عة الد واإلستقاللية المالية ونسبة الرافاإلرتفاع الطفيف لكل من نسبة قابلية التسدي   

  ـد تطبيـق %بع 77,39%مقابـل  69,12إنخفاض الديون الطويلة إلى المديونيـة اإلجماليـة إلى

 االسـتقاللية الماليـة للوحدات.

الي وبالتـ ـلوب،ويرجع عدم التحسن في مؤشـرات هيكـل التمويـل إلى إسـتمرار إدارة الشـركة لـنفس األس

سـابقة إال نتـائج الـن المفـإن هـذه الشـركة مازالـت تعـاني مـن إخـتالل هياكـل التمويـل لهـا. وعلـى الـرغم 

  ات.لية للوحدالما أن هنـاك عـدة مؤشـرات تحـدد مـدى التطور في أداء هذه الشركة بعد تطبيق االستقاللية

  المطلب الخامس: مؤشرات عناصر اإلستغالل.

   ( :مؤشرات عناصر اإلستغالل لمؤسسة اتصاالت الجزائر. 11جدول رقم )

   قبل وبعد تطبيق االستقاللية المالية للوحدات.

 
 .17و 11من إعداد الطالب بناء على نتائج الجدول رقم:المصدر: 

 مؤشرات عناصر اإلستغالل لمؤسسة اتصاالت الجزائر.(:07 (الشكل رقم

 لية المالية للوحدات.قبل وبعد تطبيق االستقال
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 (52،ص 23من إعداد الطالب بناء على معطيات الجدول )رقم:المصدر: 

  ول أعاله تظهر النتائج التالية:من خالل البيانات الواردة في الجد

 .يالحظ أن مؤشر دوران األصول شهد تطورا ملحوظا  

 ت رار خالل سنوابالنسبة لمعدل دوران األموال الخاصة لم يشهد تطورا، حيث عرف إستق

  الدراسة.

 ديد ة لتسدراسة تعطي لزبائنها فترارتفاع مدة دوران العمالء، حيث يتضح أن المؤسسة محل ال

  ديوتهم أكثر.

 م بالــرغ وظــايالحــظ أن مؤشــر أهميــة اإلحتيــاج في رأس المــال العامــل في تــدهور ملح

 105,37ة النسـب المالية للوحدات ، حيث بلغ متوسـطاالستقاللية   مــن إيجابيتــه بعــد تطبيــق

الل %وهـذا يعـني أن المؤسسـة تعـاني من سوء تسيير عناصر اإلستغ 58,98%مقارنـة بـ 

 ل. المتمثلة في اإلحتياج في رأس مال العامل، أي أنها غير متحكمة في دورة اإلستغال

  لية ـتقالخـزونات، بعـد تطبيـق االسإنخفاض طفيف بمؤشر دوران رقم األعمـال بالنسـبة للم

ض تقدر بـ %بنسبة إنخفا 16,02%مقارنة بـ  13,07الماليـة للوحـدات حيـث بلغ متوسط النسبة 

م طية رق%وهـذا يـدل علـى أن المؤسسـة محـل الدراسة لها شبه إستقرار في المدى لتغ18,45

  األعمال لمخزوناتها بعد االستقاللية المالية للوحدات.

 

 

 

 

   المطلب السادس: المؤشرات الحديثة.

 (: مؤشرات الحديثة لمؤسسة اتصاالت الجزائر. 12جدول رقم )

 قبل وبعد تطبيق االستقاللية المالية للوحدات.
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 (: مؤشرات الحديثة لمؤسسة اتصاالت الجزائر. 08لشكل رقم )ا

 قبل وبعد تطبيق االستقاللية المالية للوحدات.

 
 (53،ص 24د الطالب بناء على معطيات الجدول )رقم:من إعداالمصدر: 

   من خالل البيانات الواردة في الجدول أعاله تظهر النتائج التالية:  

 ( الفرع االول : القيمة االقتصادية المضافةEVA.)  

ـة النظـر ( والذي يعبر عن إنشاء قيمـة مـن وجهEVAمن خالل مؤشر القيمة االقتصادية المضافة )

فر( خــالل فــترة أكــبر مــن الصــ EVAادية أن هنــاك تطــورا إيجابيــا في هــذا المؤشــر )اإلقتصـ

ة الفرصة ل من تكلفال أقاالســتقاللية الماليــة للوحــدات ، مــن خــالل تسجيلها لمعدل العائد على رأس الم

  البديلة.

 ( الفرع الثاني: القيمة السوقية المضافةMVA)  

يـق حـدات نتيجـة تحق(، خـالل فـترة االسـتقاللية الماليـة للوMVAالقيمـة السـوقية المضـافة )إرتفـاع 

ليـة مــة الحاالقي المؤسسـة القيمـة اإلقتصـادية المضــافة موجـب، ألن القيمــة السـوقية المضـافة هـي

جحة وسطة المرالمت مساوي للتكلفةللقيمــة اإلقتصـادية المضـافة والــتي تخصـم تدفقاتها بمعدل الخصم ال

  لرأس المال.

 (الفرع الثالث: عائد التدفق النقدي على االستثمارCFROI.)  

لماليـة الية ما مؤشر عائد التـدفق النقـدي علـى اإلسـتثمار الـذي إنخفـض بعـد فـترة االسـتقالأ

 22,84بـ  بة إنخفـاض تقـدر%بنسـ 10,80%مقارنـة بـ  8,33للوحـدات، حيـث بلـغ متوسط النسبة بـ 

ستغالل طة اإل%وهـذا نتيجـة تحقيـق المؤسسـة مجـال الدراسة لصافي تدفقات الخزينة المتأتية من أنش

    منخفض، مقارنة باألموال المستثمرة.

ية لمالالمطلب السابع: العالقة بين الربحية والسيولة قبل وبعد تطبيق االستقاللية ا

  .للوحدات
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بمعدل  ن الربحيةبير عقة بين الربحية و السيولة قبل وبعد تطبيق االستقاللية المالية يتم التعلمعرفة العال

قديــة( وريــة )الن(،كمــا يعــبر عــن الســيولة بنســبة التــداول الفR11)( ROA)العائد على األصـول 

(R16(ويكـون متوسـط العائـد21( )كمــا هــي موضــحة في الشــكل رقم .) ـن متوسـط هـو عبـارة ع

ذلك اعتباره و 2ما على مقسو قبـل االسـتقاللية الماليـة مضـافا إليـه العائـد بعـد تطبيـق االسـتقاللية المالية

رنة ومقا  ـة(ونفس المفهوم على نسـبة التـداول الفوريـة )النقدي« المقياس المقارن » نقطة التميز 

رتفاع يعني اإل أعلى لية بنقطة التفرد )التميز( هذه، فإذا كان المتوسطالمتوسط قبل وبعد االستقاللية الما

    والعكس.

 
 (:عـالقة الربحية بالسيولة لمؤسسة اتصاالت الجزائر  09الشكل رقم )

 للوحدات.  قبل وبعد تطبيق االستقاللية المالية

 

كة نهـا شـرأية الماليـة بيـق االسـتقالل(إلى أن السـمة الغالبـة علـى الشـركة بعـد تط08يشـير الشـكل رقـم )

دي إلى أليـة قـد الما قويـة ذات أداء مرضـى سـواء في السـيولة أو الربحيـة، ونـرى أن تطبيـق االسـتقاللية

ية الماليـة السـتقاللبـل اقزيادة تحسـين األداء ممـا أدى إلى إنقـاذ الشـركة مـن إمكانيـة التـدهور في األداء 

نما مالية، بيال الشـتق السـيولة مـن الربحيـة، وفي الوقـت نفسـه تقـيس السيولة الظروف واألحو، حيـث ت

   تقيس الربحية األداء التشغيلي.
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يؤكد ما سبق إرتفـاع مؤشـرات قيـاس إسـتغالل أوكفـاءة األصـول بعـد تطبيـق االسـتقاللية الماليـة ، 

األصول قد أدى إلى إرتفاع مؤشرات الربحية مما يعني تحسن والـتي تؤكـد أن إرتفـاع كفاءة إستغالل 

   األداء الربحي والـذي نشـأ عنهمـا تحسـن موقـف السيولة وذلك كله بعد االستقاللية المالية.
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 األداء على : اإلختبار و القياس اإلحصائي ألثر تطبيق االستقاللية الماليةثالثالمبحث ال

   .المالي

ـائج النت سـوف نقـوم بالتحليـل مـن وجهـة نظـر اإلحصـاء اإلسـتداللي وفقا لهذا األسـلوب

لـى ة يـؤثر عماليـالمتوصـل إليهـا، وذلـك في إطـار اإلشـكالية المطروحـة، هـل تطبيـق االسـتقاللية ال

من ثم  ي وإلحصائبار ااألداء المـالي فعـال أم ال، ولإلجابـة علـى هـذا التسـاؤل سـوف نستخدم نتائج اإلخت

   قياسها.

ية على لعملالمطلب األول: اإلختبار اإلحصائي ألثر تطبيق االستقاللية المالية للوحدات ا

   .األداء المالي

 »ثـل في: المتممـن خـالل اإلشـكالية المطروحـة للبحـث وأهدافـه، تم تحديـد الفـرض الرئيسـي و

كفـاءة  نوبـي ماليـة في مؤسسـة إتصـاالت الجزائـرتوجـد عالقـة معنويـة بـين تطبيق االستقاللية ال

لـتي لجزئيـة اافـروض ، وإلختبـار هـذه الفرضـية تم تحديـد مجموعـة مـن ال«وفعاليـة األداء المـالي لهـا 

تحقيق  ن أجلتمثـل مختلـف جوانـب األداء المـالي، بحيـث سـنقوم بفحصـها وإختبارهـا إحصـائيا، وم

ـن مكثـر أاينا ضرورة تحديـد أربعـة فرضـيات بحيـث تقابـلكـل فرضـية مؤشـر أو هدف الدراسة إرت

تبارهـا ف يـتم إخي سـوالمؤشـرات الـتي تتشـكل منهـا الجوانـب المختلفـة لـألداء المـالي، والفرضـيات الـت

تبار إخاستخدام  Alternative Hypothesisهـي الفرضـيات الصـفرية أي وفقـا للفرضية البديلة 

   الطرفين، والمعبر عنها بالصيغ األربعة التالية:

، « األداء )يـؤدي تطبيـق االسـتقاللية الماليـة إلى تحسـن مسـتوى «(:  1Hالفرضـية األولى )/- 1

   وحـتى يمكـن إختبـار هذا الفرض قمنا بتقسيمه إلى الفروض التالية:

 1-1 »  -دل نتيجةحسن األداء التسييري والمقاس بمعيؤدي تطبيق االستقاللية المالية إلى ت 

  ؛ «R5اإلستغالل 

  1-2 »  -معـدل بالمقاسـة يـؤدي تطبيـق االسـتقاللية الماليـة إلى تحسـن المردوديـة الماليـة و

  R10 (ROE)«العائـد علـى حـق الملكيـة ؛ 

  1-3 »  -ـدل ــة بمعـوالمقاس لربحيــةيــؤدي تطبيــق االســتقاللية الماليــة إلى تحســن مســتوى ا

    R11 (ROA )«؛   العائــد علــى األصــول

  1-7 »  -ر عائـــد بمؤشـــ لمقاســـةيـــؤدي تطبيـــق االســـتقاللية الماليـــة إلى خلـــق القيمـــة وا

   ؛ «CFROI (R30)التـــدفق النقـــدي علـــى االستثمار

ائـد ة بمعـدل الععالقة إرتباط ذات داللة معنوية بين الربحية والمقاس (:توجد  2Hالفرضية الثانية )/- 2

   ومستوى السيولة المقاس بالمؤشرات التالية: ROA (R11)  علـى األصـول

  2-1 - نسبة السيولة العامةR14؛   

  2-2 - نسبة السيولة السريعةR15؛   

  2-3 - )نسبة التداول الفورية )النقديةR16«.   

عـدل ة والمقاسـة بمتوجـد عالقـة إرتبـاط ذات داللـة معنويـة بـين الربحيـ (:H 3ية الثالثـة )الفرضـ/- 3

   وكفاءة إستغالل األصول المقاس بالمؤشرات التالية: ROA (R11)  العائـد علـى األصـول

  3-1 - نسبة معدل دوران األصولR23 ؛  

  3-2 - نسبة دوران األموال الخاصةR24؛   
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  3-3 -ة دوران رقم األعمال بالنسبة للمخزونات نسبR27؛  

نسـبة ة والمقاسـة بتوجـد عالقـة إرتبـاط ذات داللـة معنويـة بـين السـيول: ) H4الفرضـية الرابعـة )/- 4

   ية:وبينكفاءة إستغالل األصول المقاسة بالمؤشرات التال R16التـداول الفوريـة )النقدية( 

  4-1 -ول نسبة معدل دوران األصR23 ؛  

  4-2 - نسبة دوران األموال الخاصةR24؛   

  4-3 - نسبة دوران رقم األعمال بالنسبة للمخزوناتR27؛  

   الفرع األول: المنهجية المستخدمة إلختبار الفرضيات إحصائيا.

ة بعد لمؤسساإستخدامنا اإلختبار اإلحصائي المناسب للتثبت من المعنوية اإلحصائية للتغير في أداء 

حسـابيين لعينيتـين  ( للفـرق بـين وسـطين Tإختبـار )ستقاللية الماليـة ، ويتمثـل هـذا اإلختبـار في اال

ألن (، T -Test For Mean  Difference Of Paired Two Samplesغـير مسـتقلتين. )

ـير غلعينتـين ا هـومالمقارنة بين أداء نفس الشركة قبل وبعد تطبيق االستقاللية المالية، ينطبـق عليـه مف

ــن مؤسســة مداء الأحيـث يسـاعد هـذا اإلختبـار علـى تحديـد مـدى وجـود فـروق معنويـة في ، المسـتقلتين

لماليــة عــن تقاللية االســاخــالل مجموعــة المؤشــرات الماليــة المســتخدمة في الفــترة التاليــة لتطبيــق 

  95%ة ثقة%وبدرج 10، %5د تم إجراء اإلختبار عند مستوى معنوية الفــترة الســابقة للتطبيق، ولق

،90 % 

ـار ب، ولـدى إخت من اإلختبارات المعلميـة. ولـذالك إسـتخدمناه لتقيـيم الدراسـة فقـط، «T»اإلختبار  

ر المعتمــدة %وإحصــائية اإلختبــا α =5( المعنويــةفرضـيات البحـث نعتمــد مســتوى الداللــة )

ة من طرفين، لإلختبارات الحرج« T»لــرفض أو قبــول الفرضــية الصــفرية هــو المعــدل المعياري 

لمطلقة لـ القيمة ا اكانتووفقا لهذا اإلختبار، ال يمكـن قبـول الفرضـية العدميـة ورفـض الفرضـية البديلـة إذ

(t )( المحسوبة تساوي أو أكبر من قيمـةt )لمعنويـةاحيح. وفي ظـل مسـتوى الجدوليـة والعكـس صـ 

α =5  فقــيم%.Sig  وعليــه فــرفض وقبــول ،  % 95ت، أي في حــدود الثقــة ياــذه المســتولهتقــارن

 : 7الفرضــية المبدئيــة يســتند : إلى

   

 

 

 

 

 

 

ة إتصــاالت ـاإلحصــائي للمؤسسـ Paired Test-T(: نتــائج إختبــار تحليــل ت 13جــدول رقــم )  

 الجزائــر مجــال الدراسة.

                                                             
  موزاي ر شبحیل ملخصات شوم: مسائل ونظریات في االحصاء، ترجمة عبد الحمید شعبان، مؤسسة األھرام، القاھرة، 1978، ص  2707
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 (.03من إعداد الطالب بناء على نتائج التحليل اإلحصائي )أنظر الملحق رقم:المصدر: 

   .الفرع الثاني: تحليل نتائج اإلختبار اإلحصائي الفرضيات

  (: 1Hالفرضية األولى )/- 1
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-1أرقـام:  رعيـةلى فيمـا يخـص فروضـها الفمـن خـالل االختبـار توصـلنا إلى عـدم صـحة الفرضـية األو

ظهار . ويمكن إ 7-1،بينما توصلنا إلى صحة الفرضية الفرعية رقم:  1-4،1-5،1-6، 1-3، 1-2، 1

   الفروض في الجدول التالي:

   ( تطور مستوى األداء لمؤسسة إتصاالت الجزائر مجال الدراسة14جدول رقم )

   يةقبل وبعد تطبيق االستقاللية المال

 
 ) 03من إعداد الطانلب بناء على نتائج اإلختبار اإلحصائي )أنظر الملحق رقم:المصدر: 

اإلضـافة المـال ب ل رأسوبناءا على ما سبق فـإن تطبيـق االسـتقاللية الماليـة قـد أدى إلى تحسـين أداء هيكـ

يـه ليـة. وعللية المابيـق االسـتقالفي أوجـه األداء المـالي بعـد تط« معنويـة» إلى وجـود فـروق جوهريـة 

ه نتائج تتوهذا ما أثب يمكـن القـول أن االسـتقاللية الماليـة قـد أدى إلى تحسين األداء المالي بشكل جزئي،

   الدراسة الميدانية.

  (:H 2الفرضية الثانية )/- 2

ادت زعيـة إذا لطبياألحـوال ا توجد عالقة بين الربحية والسـيولة، والثانيـة تشـتق مـن األولى، وهـذا في

معـدل بالمقاسـة وحيـة الربحيـة فإنـه ينبغـي أن تكون هنـاك سـيولة كافيـة، وقـد كانـت العالقـة بـين الرب

   والسـيولة المقاسة ببعض المؤشرات كما يلي:( R11) (ROA)العائـد علـى األصـول 

  2-1 -ـول عالقة اإلرتباط بـين معـدل العائـد علـى األص(ROA )(R11 )يولة ونسـبة السـ

ها داللة لوهي عالقة عكسية سالبة وليست لها معنوية أي ليست -0.336تقـدر ب ( R14العامـة )

 إحصائية.

  2-2 - عالقة اإلرتباط بين معدل العائد على األصول(ROA )(R11 لسـريعة )ونسبة السيولة ا

(R15 تقـدر ب )ة لها معنوية أي ليست لها دالل وهي عالقة عكسية سالبة وليست-0.265

   إحصائية .
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  2-3 - عالقة اإلرتباط بين معدل العائد علـى األصـول(ROA )(R11 لة )ونسـبة السـيو

  وهي عالقة طردية موجبة وذات معنوية. 0.646بـ  تقـدر( R16الفوريـة )

سـبة لعامـة ونلة اسـبة السـيووبنـاءا علـى مـا سـبق فـإن العالقـة بـين معـدل العائـد علـى األصـول ون

ثبت عدم نلهذا السـيولة السـريعة عالقـة عكسية، أما نسبة السيولة الفورية ذات عالقة طردية موجبة و

روضها الفرعية ،وصحة الفرضية الثانية بف 2-2، 1-2صحة الفرضية الثانيـة بفروضـها الفرعيـة أرقـام: 

  . 3-2رقم 

  (:H 3الفرضية الثالثة )/- 3

اءة إسـتغالل وكفـ ROA (R11)كانـت العالقـة بـين الربحيـة والمقاسـة بمعـدل العائـد علـى األصـول 

   األصـول و المقاسـة ببعض المؤشرات كما يلي:

 3-1 - عالقـة اإلرتبـاط بـين معـدل العائـد علـى األصـول(ROA (R11 ونسـبة دوران 

   ية موجبة وذات معنوية.وهي عالقة طرد 0.531  تقـدر بـ R23األصـول 

  3-2 - عالقـة اإلرتبـاط بـين معـدل العائـد علـى األصـول(ROA (R11 ن ونسـبة دورا

   وهي عالقة طردية موجبة وذات معنوية.0.827تقدر بـ  R24األمـوال الخاصـة 

  3-3 - عالقـة اإلرتبـاط بـين معـدل العائـد علـى األصـول(ROA (R11 ن رقـم ونسـبة دورا

ــالبة وليســت سوهــي عالقــة عكســية -  0.662تقــدر بــ  R27األعمـال بالنسـبة للمخــزونات 

  لهــا معنويــة أي ليســت لهــا داللــة إحصائية.

النسـبة بمـال وبناءا على ما سبق فإن العالقة بين معدل العائد على األصـول ونسـبة دوران رقـم األع

ألمـوال اوران ن األصـول عالقـة طرديـة موجبـة وذات معنويـة ، أمـا نسـبة دللمخـزونات ونسـبة دورا

 2-3، 1-3ام: الخاصـة ذات عالقـة عكسـية ، ولهـذا نثبـت صحة الفرضية الثالثة بفروضها الفرعية أرق

   3-.3،و عدم صحة الفرضية الثالثة بفروضها الفرعية رقم 

  (H 4الفرضية الرابعة )/- 4

صول والمقاسة وبين كفاءة إستغالل األ R16بين السيولة والمقاسة بنسبة السيولة الفورية  توجد عالقة

   بـبعض المؤشـرات، فكلما زادت الثانية إرتفعت األولى، حيث كانت النتائج كما يلي:

  4-1 - عالقـة اإلرتبـاط بـين نسـبة السـيولة الفوريـةR16 ل ونسـبة دوران األصـوR23  تقـدر

   وهـي عالقة طردية موجبة وذات معنوية.  0.990بــ 

  4-2 - عالقـة اإلرتبـاط بـين نسـبة السـيولة الفوريـةR16 ال الخاصـة ونسـبة دوران األمـوR24 

   وهي عالقة طردية موجبة وذات معنوية. 0.963تقـدر بــ 

  4-3 - عالقـة اإلرتبـاط بـين نسـبة السـيولة الفوريـةR16 عمـال بالنسـبة ـم األونسـبة دوران رق

لها  وهي عالقة عكسية سالبة وليست لها معنوية أي ليست 1.000-تقدر بـ R27للمخـزونات 

  داللة إحصائية؛

،و عـدم صـحة  2-4، 1-4وبنـاءا علـى ذلـك نثبـت صـحة الفرضـية الرابعـة بفروضـها الفرعيـة أرقـام: 

    3-4الفرضـية الرابعـة بفروضها الفرعية رقم 

   كما هو ظاهرا في مصفوفة اإلرتباطات في الجدول التالي:  

 

 

 .راسة( مصفوفة اإلرتباطات لبعض المؤشرات للمؤسسة إتصاالت الجزائر مجال الد15الجدول رقم )
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 . SPSSمج ناإلستعانة بمخرجات بربامن إعداد الباحث المصدر: 

ـا بـين وافـق فيمجود تلثالثة والرابعة والتي تؤكد ووبناءا على نتائج إختبار الفرضيات الرئيسية الثانية وا

   نتـائج أداء المؤسسـة مجال الدراسة حيث أن:

 السيولة تشتق من الربحية؛   

  الربحية تشتق من كفاءة إستغالل األصول؛   

   و بالتالي فإن:

  .السيولة تشتق من كفاءة إستغالل األصول   

ة، و بالتــالي الماليــ ــراتالتحليــل المقــارن باإلعتمــاد علــى المؤش و لهــذا نكــون قــد دعمنــا نتــائج

   اسة.توضــيح تاثــير تطبيــق االستقاللية المالية على األداء المالي للمؤسسات مجال الدر

   ي.داء المالى األالمطلب الثاني: القياس االحصائي ألثر تطبيق االستقاللية المالية للوحدات العملية عل

ـال الدراســة سســة مجـللمؤ ســوف نقــوم بقيــاس أثــر تطبيــق االســتقاللية الماليــة علــى األداء المــالي

  (.SPSSستخدام برنامج التحليل اإلحصائي )ااجــراء بعــض اإلختبــارات اإلحصائية 

   .لماليعلى األداء ا الفرع األول: المنهجية المستخدمة لقياس أثر تطبيق االستقاللية المالية

لى تحديد (من االساليب التي تساعد ع Analysis Stepwiseيعتبر أسلوب اإلنحدار الخطي التدريجي )

يـث قمنـا اليـة ، حة المالمتغـيرات األساسـية التي تاثر علىكفاءة أداء المؤسسة قبل وبعد تطبيـق االسـتقاللي

ا بقيـة المؤشـرات بينمـ( ROA( )1 R 1ل العائد على األصـول )بتحديـد المتغـير التـابع المتمثـل في معـد

يرا رات الماليـة تاثـمتغـير مسـتقل(، وذلـك لتحديـد أكثـر المؤشـ 29الماليـة األخـرى متغـيرات مسـتقلة )

الـتي تعـبر عـن  )كـأهم المؤشـرات الماليـة ROAفي أداء المؤسسـة أو في معـدل العائـد علـى األصـول )

( نتـائج تحليـل 28تعظـيم الربحيـة ومـدى قـدرة المؤسسـة علـى تحقيـق أهـدافها. يوضـح الجـدول رقـم )

   اختبـار االنحدار الخطي التدريجي قبل وبعد تطبيق االستقاللية المالية.
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تقاللية (: نتائج تحليل اإلنحدار الخطي التدريجي للمؤسسة قبل وبعد تطبيق االس16الجدول رقم )

   لماليةا

 
 (05لحق رقم: و الم 04المصدر: من اعداد الطالب وفقا لنتائج التحليل االحصائي ) انظر الملحق رقم: 

  .ليداء المالى األعالفرع الثاني: تحليل نتائج اإلختبار اإلحصائي لقياس أثر تطبيق االستقاللية المالية 

   ء المالياألدا طبيق االستقاللية المالية علىتحليل نتائج إختبار اإلنحدار الخطي التدريجي قبل ت/- 1

ل في لمالية تتمثا(أن أهم نتائج تحليل االنحدار الخطي قبل تطبيق االستقاللية  28يتضح من الجدول رقم )

   اآلتي:

 1-1 ( يعتـبركـل مـن معـدل العائـد علـى المبيعـاتROSمعـدل العائـد علـى مصـ،) ادر التمويـل

ـد علـى دل العائو معــم المتغيرات المستقلة األكثر تاثيرا في المتغير التـابع وهـطويلـة األجـل، أه

   (لوجـود عالقـة إرتبـاط قويـة بيـنهم تصل إلى الواحد. ROAاألصـول )

 1-2  ل طبقـا لمعامـ% 100بلغـت درجـة تاثـير المتغـيرات المسـتقلة في المتغـير التـابع نسـبة

قبل تطبيق % 21,0( إلى نسبة ROAى ارتفـاع معدل العائد على األصول )التحديـد، ممـا أدى إل

   االستقاللية المالية وهذا يرجع إلى اآلتي:

قابـل لفـائض الثم ا إرتفاع ضئيل لقدرة إتصـاالت الجزائـر علـى زيادة ربحيـة العمليـات الجاريـة، ومـن -

ـل يلـة األجيـل طومؤشـر العائـد علـى مصـادر التموللتوزيـع لكـي يرتفـع معدل الربح الصافي وكذا معدل 

.%ممـا يعكـس  09,0%و 58,0والـذي بلـغ علـى التـوالي في المتوسـط قبـل تطبيـق االسـتقاللية الماليـة 

لى إح، ويشير ألرباهـذا كفـاءة وفعاليـة السياسـات والقـرارات الـتي تتخـذها إدارة المؤسسة في توليد ا

 ج على تغطية الموارد المستقرة لكن بصورة ضئيلة.مقدرة النتائ

 1-3 ( ة الخطية )تم التوصل إلي العالق 28بناءا على نتائج التحليل الموضحة في الجدول رقم

 التالية: 

Y=5.6424R12 – 0.591R13 
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بيق تطبيق تطعن قيمة المتغير التابع وهو معدل العائد على األصول في الفترة السابقة ل Yحيث تعبر 

   لتالية:حصائية اات اإلالستقاللية الماليـة وإلثبات صحة العالقة الخطية السابقة تم القيام اجراء االختبارا

  :ة أن قيمـ ـدريجيحيـث يتضـح مـن مخرجـات تحليـل االنحـدار التإختبار معنويـة دالـة االنحـدار

ى دل علـصـفر، ممـا يـالمحسـوبة تسـاوي الصفر ودرجة المعنوية المصاحبة لها تسـاوي الف 

   عـدم وجـود فـروق معنويـة لدالـة اإلنحـدار، وصـحة العالقـة الخطية للنموذج.

  إختبار معنوية معالم دالة االنحدارBetas :حـدار حيـث يتضـح مـن مخرجـات تحليـل االن

 ويةالمحسوبة المصاحبة لكل متغير مستقل، ومستوى المعنت الخطـي التـدريجي أن قيمـة 

   المصاحب لهاكما هو موضح بالجدول التالي:

 المحسوبة للمعالم المقدرة ومستوى المعنوية المصاحب لها Tقيمة (: 17جدول رقم )

 وفقا لنتائج تحليل االنحدار التدريجي.

 
 من خالل ما تشير (أن للمعالم المقدرة للنموذج داللة إحصائية29وباللتالي يتضح من الجدول السابق رقم )

لخطية للنموذج ا%، وباللتالي صحة العالقة 1ه مستوى المعنوية وهي أقل من مستوى المعنوية المعتمد إلي

   المقدر.

   ء المالياألدا تحليل نتائج إختبار اإلنحدار الخطي التدريجي بعد تطبيق االستقاللية المالية على/- 2

في  لمالية تتمثلابعد تطبيق االستقاللية  أن أهم نتائج تحليل االنحدار الخطي( 28يتضح من الجدول رقم )

 اآلتي:

 2-1 ل، لة األجيعتبركل من معدل اإلهتالكات والمؤونات، معدل العائد على مصادر التمويل طوي

ط قة إرتباد عالهي أهم المتغـيرات األكثر تاثيرا في معدل العائد على األصول كمتغير تابع، لوجو

  قوية بينهم تصل إلى الواحد.

 2-2 ن أحــد أي بة الواغــت درجــة تاثــير المتغــيرات المســتقلة في المتغــير التــابع نســبل

داء المـالي وهـي %مـن التغـيرات الحاصـلة في األ 100المتغــيرات الســالفة تفســر مــا نســبة 

 توسط قبلالم يفنسـبة قويـة جـدا ودالـة إحصـائيا، ومـع ذلـك بلـغ معـدل العائـد علـى األصول 

اليـة ، ممـا يشـير %بعـد تطبيـق االسـتقاللية الم 79,1%مقابـل  21,0تطبيق االسـتقاللية الماليـة 

درة ادة القــى زيإلى إرتفـاع قـوي جـدا لقـدرة المؤؤسسـة بعـد تطبيـق االسـتقاللية الماليـة عل

  آلتية:اإليراديـة للمـوارد المسـتثمرة في األصـول نتيجة العوامل ا

ي يث بلغ فلية حإرتفاع مؤشر العائد على مصادر التمويل طويلة األجل بعد تطبيق االستقاللية الما -

ى تغطية %قبل التطبيق، مما يشير إلى إرتفاع مقدرة النتائج عل 09,0%مقابل  02,1المتوسط 

   الموارد المستقرة.

%.وهـذا  13,7بلـغ في المتوسـط إرتفـاع معـدل نتيجـة اإلسـتغالل مـن رقـم األعمـال حيـث  -

بسـبب نخفـاض في معـدل اإلهتالكـات والمـؤونات والـذي بلـغ في المتوسـط قبـل تطبيـق 



بيق االستقاللية اإلختبار و القياس اإلحصائي ألثر تط                      : ثالثالمبحث ال

 المالية على األداء المالي
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%بعـد تطبيـق االستقاللية المالية ، مماكان لها ) أي  18,32%مقابـل  58,46االسـتقاللية الماليـة 

 ريبة.نتيجة اإلستغالل( تاثير إيحابي على صافي الربح بعد الض

 2-3 ( تم التوصل إلي العالق28بناءا على نتائج التحليل الموضحة في الجدول رقم ) ة الخطية

   التالية: 

Y=0.161 – 0.4324R12 

لية االستقال عن قيمة المتغير التابع وهو معدل العائد على األصول في الفترة بعد تطبيق Yحيث تعبر 

   ية التالية:جراء االختبارات اإلحصائϵابقة تم القيام وإلثبات صحة العالقة الخطية الس  المالية .

  :ة أن قيمـ ـدريجيحيـث يتضـح مـن مخرجـات تحليـل االنحـدار التإختبار معنويـة دالـة االنحـدار

ى دل علـالمحسـوبة تسـاوي الصفر ودرجة المعنوية المصاحبة لها تسـاوي الصـفر، ممـا يـف 

   ـة االنحـدار، وصـحة العالقـة الخطية للنموذج.عـدم وجـود فـروق معنويـة لدال

  إختبار معنوية معالم دالة االنحدارBetas :حـدار حيـث يتضـح مـن مخرجـات تحليـل االن

وية المحسوبة المصاحبة لكل متغير مستقل، ومستوى المعنت الخطـي التـدريجي أن قيمـة 

 لجدول التالي:ʪالمصاحب لهاكما هو موضح 

 المحسوبة للمعالم المقدرة ومستوى المعنوية المصاحب لها وفقا Tقيمة (: 18جدول رقم )

 لنتائج تحليل االنحدار التدريجي.

 
 ( 05رقم: والملحق 04من إعداد الباحث وفقا لنتائج التحليل اإلحصائي )أنظر الملحق رقم:المصدر: 

إحصائية من خالل ما تشير إليه (أن للمعالم المقدرة للنموذج داللة 30يتضح من الجدول السابق رقم )

%، وبالتالي صحة العالقة الخطية للنموذج 1مستوى المعنوية وهي أقل من مستوى المعنوية المعتمد 

 . المقدر



 خالصة
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ال مؤسسة مجالي للكثيرا على اإلرتفاع بكفاءة األداء الم يتضح أن تطبيق االستقاللية المالية ساعد

درجـة ة بالشـرات ماليـة جيـدة وحسـنة كونهـا مؤسسـة خدميـالدراسة، مـع التأكيـد علـى وجـود مؤ

ـاءة وفعاليـة اليـة وكفة الماألولى، األمـر الـذي يشـير إلى أنـه توجـد عالقـة معنويـة بـين تطبيـق االسـتقاللي

تطبيق، الل وبعد سة قباألداء المـالي لهـا، مـن خـالل الدراسـة المقارنـة ألهـم المؤشـرات الخاصـة بالمؤس

 ل إختبـارن خالموكذا اإلختبار اإلحصائي ألثر تطبيق االستقاللية المالية على األداء المالي للمؤسسة 

ـتقاللية ق االسكمـا تم قيـاس أثـر تطبيـ فرضـيات الدراسـة و مـن وجهـة نظـر اإلحصـاء اإلسـتداللي،

وذلـك إعتمـادا (SPSSالتحليـل اإلحصـائي ) الماليـة علـى األداء المالي لهاته المؤسسة استخدام برنامج

)ت(  ـرف بـــ:ـا يععلـى مجموعـة مـن اإلختبـارات والمتمثلـة في: إختبـار الفـروق بـين المتوسـطات أو م

   اإلحصـائي

(T-Test  Paired،)إختبـار اإلنحـدار الخطـي  (، Stepwise  Analysisالتدريجي ). 
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  خــاتـــمة

خـالل الفصـلين نهـدف إلى دراسـة و تحليـل إشـكالية العالقـة بـين تطبيـق االسـتقاللية  مـن

الماليـة للوحـدات في مؤسسـة اتصـاالت الجزائـر واألداء المـالي لهـا، وذلـك باللتحليـل المقـارن قبـل و 

خاة من هذه الدراسة، و باالعتماد بعـد تطبيـق االسـتقاللية الماليـة للوحـدات ، وبنـاء علـى األهداف المتو

على الفرضـيات الموضـوعة إلشـكالية الدراسـة، تم تنـاول هـذا الموضـوع مـن خـالل دراسـة العناصـر 

( نظـري يتضـمن الجانـب العلمـي والنظـري  01الرئيسـية الـتي تضـمنتها فصـول البحـث؛ منهـا فصـل )

   ب العملي والميداني للبحث.تطبيقي يتضمن الجان( 01للدراسة، وفصل)

و بناءا على هذه الدراسة، يتبين أن تطبيق االسـتقاللية الماليـة للوحـدات في مؤسسـة اتصـاالت 

الجزائـر لـه تأثـيركبـير مـن أجـل تهيئتهـا وذالـك لمواكبـة التطـورات والمسـتجدات االقتصـادية العالميـة، 

اليـة للوحـدات يجب العمل على التكيف معها ومسايرة مرحل تحولها ومـع دخـول تطبيـق االسـتقاللية الم

يتبين من دراستنا وتحليلنا لموضوع أثر تطبيق االستقاللية   من أجل إنجاح األهداف التي تصبو إليها.

المالية للوحدات على األداء المالي في مؤسسـة اتصـاالت الجزائـر ومحاولـة قياسـها، وكـذا التتبـع 

ر لهـا، أن تجربـة مؤسسـة اتصـاالت الجزائـر في تطبيـق االسـتقاللية الماليـة للوحـدات هـي المسـتم

   إستراتيجية ناجحة و أيضا هي أداة لتحقيق الكفاءة والفعالية.

و في األخـير هنـاك جملـة مـن النتـائج الـتي مـن خاللهـا يمكـن تأكيـد صـحة أو خطـأ 

   ة علـى إشكالية الموضوع.الفرضـيات، ومـن ثم اإلجابـ

   .نتائج اختبار الفرضيات. 1

   خلصت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج، وكانت وفقا اختبار الفروضكما يلي:

في أنــه يوجــد تأثــير لتطبيــق االســتقاللية الماليــة للوحــدات علــى الوضــعية الفرضــية األولى تتمثــل 

صــاالت الجزائر، أي أنه توجد عالقة معنوية بين تطبيق االستقاللية المالية للوحدات الماليــة لمؤسســة ات

  وبين كفـاءة وفعاليـة األداء المـالي لهـا، فلقـد أثبتنـا صحة هذه الفرضية، و الوصول إلى النتائج التالية:

ا القرن، لذا أصبح من حظي موضوع األداء المالي اهتماما واسع النطاق خاصة في الفترة األخيرة من هذ

الضروري إيجاد مؤشرات أداء تسمح بتقييم األداء المالي بشكل صحيح، والتي تعتبر الركيزة األساسية 

لتأمين الشركة وبقائها في بيئة تنافسية، بحيث هذه االخيرة تقيس حالة التقدم أو التأخر في هذه المؤسسة، 

يعتبركل من العائد على مصادر التمويل طويلة األجل  فمن هذه المؤشرات و التي توصلنا إليها نجد أنه

(R12( و معدل العائد على المبيعات )ROS أهم المتغيرات المستقلة األكثر تأثيرا في المتغير التابع ،)

( لوجود عالقة ارتباط قوية بينهم تصل إلى الواحد وهذا قبل ROAوهو معدل العائد على األصول )

( و معدل العائد R8بينما يعتبر كل من معدل اإلهتالكات والمؤونات )، للوحدات تطبيق االستقاللية المالية

(، أهم المتغيرات األكثر تأثيرا في المتغير التابع وهو معدل R12على مصادر التمويل طويلة األجل)

(، لوجود عالقة ارتباط قوية بينهم تصل إلى الواحد، وهذا بعد تطبيق ROAالعائد على األصول )

اللية المالية للوحدات، حسب أسلوب تحليل اختبار االنحدار الخطي التدريجي لمقارنة األداء المالي االستق

  للمؤسسة مجال الدراسة قبل وبعد تطبيق االستقاللية المالية للوحدات.

و توصلت نتائج الدراسة التطبيقية إلى ارتفاع قدرة المؤسسة محل الدراسة بعد تطبيق االستقاللية 

للوحدات، على زيادة القدرة اإليرادية للموارد المستثمرة في األصول نتيجة ارتفاع معدل نتيجة المالية 

اإلستغالل من رقم األعمـال وهـذا بسـب انخفـاض في معـدل اإلهتالكـات والمـؤونات بعـد التطبيـق، 

ل نمو رقم األعمال مما ممـاكـان لهـا تأثـير إيجـابي علـى صـافي الـربح بعـد الضـريبة، أيضـا تطور معد

  يعني ارتفاع كفاءة نشاط التسويق والمبيعات.
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في أن إســتراتيجية االســتقاللية الماليــة للوحــدات تلعــب دورا بارزا في الفرضـــية الثانيـــة تتمثــل 

ن بـين األدوات تــدعيم سياســة أهــداف المؤسسـة كونهـا تنطـوي علـى تغـيرات بنيويـة، إذ أنهـا تعتـبر مـ

التسـييرية واالقتصـادية الـتي تـؤدي إلى تحفيـز المبـادرات الفرديـة بشـكل واسـع وأساسـي خاصـة 

المـدراء العمليـين حيـث لقيـت استحسـان كبـيرا، وهـو مـا يعـني ارتفـاع كفـاءة النشـاط و زيادة القـدرة 

ي يـؤدي بـدوره إلى إطـالق آليـات السـوق ومبادرة اإليراديـة للمـوارد المسـتثمرة في األصـول، الـذ

  القطاع وتوسيع نطاق المنافسة .

إســتراتيجية االســتقاللية الماليــة للوحــدات ليســت أمــرا ســهال، فهــي تتطلــب وقتــا طــويال 

بات والعقبـات. وهـذا وإمكانيــات ضــخمة، مــا جعــل تنفيـذها ومراحـل سـيرها تمـر بالعديـد مـن الصـعو

العتبارهـا مـن الـبرامج التأهيليـة المحفـزة الـتي قامـت بتنفيذها مؤسسة اتصاالت الجزائر من أجل تحسين 

تنافسينها ورفع كفاءتها، ورغم ذلك إال النتائج المحققة من خالل هذه البرامج تعتبر جد ضئيلة مقارنة 

سات الجزائرية. ذالك إلن المحـيط الـدولي الـذي تنشط فيه أهمية هذه البرامج في تحسين تنافسية المؤس

المؤسسات الجزائرية يتسم بالمنافسة الشرسة لحيازة أسواق جديدة وأن سريان مفعول اتفـاق الشـراكة مـع 

وتسـارع وتـيرة المفاوضـات لالنضـمام للمنظمـة العالميـة للتجـارة  2005اإلتحـاد األوروبي منـذ سـنة 

تمـا إلى انفتـاح أكـبر لحـدودنا االقتصـادية ممـا يفـرض علـى المؤسسـات االقتصـادية سـيؤدي ح

  الجزائريـة والعموميـة منهـا علـى وجـه الخصـوص تحسـين قـدراتها التنافسية.

ولهذا فاالستقاللية المالية للوحدات في المؤسسة عينة الدراسة التي أنشئت وظهرت نتيجة جملـة 

لـتي قامـت لها الحكومة الجزائرية خاصة بعـد ضـعف قطاعهـا العـام وتبنيهـا قـرار التحـول اإلصـالحات ا

نحـو اقتصـاد السـوق، وعليـه لجـأت إلى التغـير في نمـط التسـييركـأداة للنمـو. وهـو مـا جعـل اتصـاالت 

   لى تقنيات التسيير الحديثة.الجزائـر تسـعى جاهـدة مـن خـالل مسـييريها لتحقيـق األرباح باالعتمـاد ع

والمتمثلة في أن االستقاللية المالية للوحدات نتج عنها وضعية مالية للفرضية األخيرة أما بلنسبة 

جيـدة وفعالـة في األداء المـالي، فنـه يمكننـا القـول أن االسـتقاللية الماليـة للوحـدات ال تتسـبب بالضـرورة 

مـا ال تعـد ضمانا لألداء الجيد، ففشل أو نجاح أي مؤسسة ال يتوقف  في ضـعف أداء المؤسسـات بقـدر

على األسـلوب المتبـع، ولكنـه يتوقـف علـى طريقـة ممارسـة إدارتهـا لصالحيتها و نطاق تلك الصالحيات 

وطريقة استغاللها لتنفيذ مهامها، فاالستقاللية الماليـة للوحـدات مـا هـي إال جـزء مـن مسيرة تحقيق 

   األهداف االقتصادية والمالية للمؤسسة وليس بديال عنها.

ونخلــص ممــا ســبق أن االســتقاللية الماليــة للوحــدات قــد أدت إلى تحســين األداء المــالي 

للمؤسســة االقتصــادية العموميــة اتصـاالت الجزائـر، مـع التأكيـد علـى وجـود مؤشـرات ماليـة جيـدة 

األمر الذي يشير إلى أنه توجد عالقة معنوية   نهـا مؤسسـة خدميـة مسـيطرة بالدرجـة األولى،كو وحسـنة

   بين االستقاللية المالية للوحدات وكفاءة وفعالية األداء المالي لها.
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  .توصيات الدراسة: 2

االسـتقاللية  وفقـا للنتـائج، هنـاك بعـض التوصـيات الــتي نراهـا مهمـة في المسـتقبل فيمـا يخـص

 الماليـة للوحـدات وكفـاءة وفعالية األداء المالي لهاا، على النحو التالي:

 على المستوى العام:

لكي تـتمكن اتصـاالت الجزائـر إلى كفـاءة فعاليـة األداء إلى المسـتوى المطلـوب، وفي ظـل 

   تطبيـق االسـتقاللية الماليـة للوحـدات يجب عليها مايلي:

قاعدة عمل تتميز بالمرونة في التعامل مع الظروف المحيطة لبيئة إتصاالت الجزائـر مـن جهـة بناء - 1

ومحاكـاة األسـاليب التكنولوجية الحديثة االداء المالي من جهة أخرى، وذلك لالرتقاء بالخدمات المقدمة 

  إلى أعلى مستويات الجودة.

ـاعدة البـاحثين إعطـائهم البيـانات الماليـة المتـوفرة إجراء دراسات علمية في مجال االداء المالي ومس- 2

  عـن المؤسسـة مـع إعطاء جانب كبير للتسيير المالي.

  ضرورة إعداد كوادر وإطارات وطنية مؤهلة للنهوض بمهنة االداء المالي في المؤسسسة؛- 3

لجامعـات وغيرهـا، سـواء اإلهتمام بعقد المؤتمرات والنـدوات وطـرح بـرامج تكوينيـة جديـدة في ا- 4

المالي واإلستفادة من تجارب الدول  األداءعلـى المسـتوى المحلـي أو الدولي للتعرف على كل جديد عن 

   ؛مجالاألخرى في هذا ال

   على مستوى المؤسسة: ▪

ظــل كفــاءة فعاليــة األداء إلى المســتوى المطلــوب، وفي  لكــي تــتمكن اتصــاالت الجزائــر إلى

   تطبيــق االســتقاللية الماليــة للوحدات يجب عليها مايلي:

التحليـل المسـتمر للوضـعية الماليـة للمؤسسـة مـن أجـل تـدعيم القـرارات الماليـة المتخـذة في تطبيـق - 1

النتائج االسـتقاللية الماليـة للوحدات مما يضمن التطبيق السليم إلستراتيجيتها المالية و من ثم تحقيق 

 المنتظرة منها.

 تفعيل وضيفة التسسير المالي من أجل إعطاء صور مالية عن المؤسسة ومؤشراتها المالية.- 2

من خالل دراسة االستقاللية المالية للوحدات نالحظ أن الموضوع مازال .آفاق ونقاط بحثية مستقبلية:  3

  اسات في المستقبل على النحو التالي:مفتوحـا بكـل الجوانـب المختلفـة، الـتي تأمـل أن تكون در

تعمـيم الدراسـة علـى مؤسسـات أخـرى قامـت بتطبيـق االسـتقاللية الماليـة باالضـافة الى مؤسسـة  - 1

  اتصـاالت الجزائـر واستخراج النتائج ومن ثم الحكم بصفة عامة على هذا المنهج التسييري.

( وجـدة عمليـة علـى 50الجزائـركـل علـى حـدى ) دراسة الوحدات العملية لمؤسسة اتصاالت - 2

مسـتوى الـوطن، ثم مقارنـة النتـائج باسـتخدام المؤشـرات الماليـة االزمـة مـع االختبـارات اإلحصـائية 

( وحـدة مضـروب في 50لهـا حيـث تصـبح خاضـعة للتوزيـع الطبيعـي أي عـدد الوحـدات العمليـة )

ق االسـتقاللية الماليـة و ثالث سنوات بعد تطبيق االستقاللية المالية وهنا تكون ثـالث سـنوات قبـل تطبيـ

  مشاهدة(. 150النتائج اإلحصائية جيدة و مفسرة لها )

دراسة أثر االستقاللية على القوائم المالية في تقييم األداء للمؤسسة االقتصادية الجزائرية فيكل األنماط  - 3

ننـا ال نـدعي كمـاال لعملنـا وال ننفـي قصـورا في جهـدنا ،وأملنـا أن نكـون قـد التسييرية. وفي األخـير فإ

وفقنـا إلى حـد مـا في معالجـة هـذا الموضوع، وأن تكون مساهمتنا مفيدة وأن تشكل لبنة إضافية في حقل 

 رب العالمين. هللالمعرفة العلمية، وما توفيقنا إال با

، الجزء األول، الطبعة الثانية، دار لتسيير المالي)اإلدارة المالية(، اإلياس بن ساسي، يوسف قريشي-1

  . 2011وائل للنشر، 
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T-Test 

Group Statistics 

  

Moyenne 

 

N 

 

Ecart type 

Moyenne erreur 

Standard 

Paire 1 R1 ,0682 3 ,02263 ,01307 

R1.1 ,1025 3 ,05058 ,02920 

Paire 2 R2 ,0437 3 ,06352 ,03668 

R1.2 ,0775 3 ,08102 ,04678 

Paire 3 R3 ,7723 3 ,02429 ,01403 

R1.3 ,6973 3 ,02197 ,01268 

Paire 4 R4 ,0058 3 ,04235 ,02445 

R1.4 ,0531 3 ,03543 ,02046 

Paire 5 R5 ,0350 3 ,03531 ,02039 

R1.5 ,0713 3 ,04751 ,02743 

Paire 6 R6 1,7365 3 ,08966 ,05176 

R1.6 1,6476 3 ,16843 ,09725 

Paire 7 R7 ,0432 3 ,02973 ,01716 

R1.7 ,0291 3 ,02002 ,01156 

Paire 8 R8 ,4658 3 ,04880 ,02817 

R1.8 ,3218 3 ,03111 ,01796 

Paire 9 R9 ,4978 3 ,02177 ,01257 

R1.9 ,3813 3 ,03259 ,01881 

Paire 10 R10 ,0033 3 ,02256 ,01303 

R1.10 ,0354 3 ,02501 ,01444 

Paire 11 R11 ,0021 3 ,01222 ,00705 

R1.11 ,0179 3 ,01233 ,00712 

Paire 12 R12 ,0009 3 ,00660 ,00381 

R1.12 ,0102 3 ,00717 ,00414 

Paire 13 R13 ,0058 3 ,04235 ,02445 

R1.13 ,0531 3 ,03543 ,02046 

Paire 14 R14 1,7546 3 ,15098 ,08717 

R1.14 1,1805 3 ,12510 ,07223 

Paire 15 R15 1,5817 3 ,14792 ,08540 

R1.15 1,0784 3 ,12436 ,07180 

Paire 16 R16 ,2784 3 ,04825 ,02786 

R1.16 ,3275 3 ,04403 ,02542 

Paire 17 R17 4,7857 3 ,34335 ,19823 

R1.17 4,7180 3 ,74083 ,42772 

Paire 18 R18 ,4535 3 ,04525 ,02613 

R1.18 ,4817 3 ,00446 ,00258 

Paire 19 R19 ,8377 3 ,14578 ,08417 
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R1.19 ,9438 3 ,03487 ,02013 

Paire 20 R20 1,8377 3 ,14578 ,08417 

R1.20 1,9591 3 ,05975 ,03449 

Paire 21 R21 ,3977 3 ,09006 ,05200 

R1.21 ,1269 3 ,01697 ,00980 

Paire 22 R22 ,6023 3 ,09006 ,05200 

R1.22 ,8731 3 ,01697 ,00980 

Paire 23 R23 ,2930 3 ,02876 ,01660 

R1.23 ,3291 3 ,01663 ,00960 

Paire 24 R24 ,5356 3 ,00874 ,00505 

R1.24 ,6454 3 ,05170 ,02985 

Paire 25 R25 ,7899 3 ,11209 ,06472 

R1.25 ,7696 3 ,12020 ,06939 

Paire 26 R26 ,5898 3 ,06766 ,03906 

R1.26 1,0537 3 ,16277 ,09398 

Paire 27 R27 ,1602 3 ,01431 ,00826 

R1.27 ,1307 3 ,01272 ,00734 

Paire 28 R28 -91942016,8311 3 1288925432,86602 744161445,63055 

R1.28 1141253266,8452 3 1145847621,71332 661555432,84648 

Paire 29 R29 -57862863,0618 3 1234202114,69517 712566923,15366 

R1.29 937873524,8254 3 865159711,53275 499500192,34545 

Paire 30 R30 ,1080 3 ,00788 ,00455 

R1.30 ,0833 3 ,00942 ,00544 
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 Paired Samples 

 Correlations 

 
 

 
N Corrélation Sig. 

Paire 1 R1 & R1.1 3 ,365 ,762 

Paire 2 R2 & R1.2 3 -,403 ,736 

Paire 3 R3 & R1.3 3 -,432 ,716 

Paire 4 R4 & R1.4 3 ,976 ,139 

Paire 5 R5 & R1.5 3 ,936 ,230 

Paire 6 R6 & R1.6 3 -,891 ,300 

Paire 7 R7 & R1.7 3 -,957 ,187 

Paire 8 R8 & R1.8 3 ,994 ,070 

Paire 9 R9 & R1.9 3 -,784 ,426 

Paire 10 R10 & R1.10 3 ,959 ,182 

Paire 11 R11 & R1.11 3 ,982 ,122 

Paire 12 R12 & R1.12 3 ,965 ,170 

Paire 13 R13 & R1.13 3 ,976 ,139 

Paire 14 R14 & R1.14 3 ,756 ,454 

Paire 15 R15 & R1.15 3 ,647 ,552 

Paire 16 R16 & R1.16 3 -,849 ,355 

Paire 17 R17 & R1.17 3 -,701 ,506 

Paire 18 R18 & R1.18 3 -,285 ,816 

Paire 19 R19 & R1.19 3 -,827 ,380 

Paire 20 R20 & R1.20 3 -,920 ,257 

Paire 21 R21 & R1.21 3 ,986 ,105 

Paire 22 R22 & R1.22 3 ,986 ,105 

Paire 23 R23 & R1.23 3 ,801 ,409 

Paire 24 R24 & R1.24 3 ,996 ,058 

Paire 25 R25 & R1.25 3 -,523 ,650 

Paire 26 R26 & R1.26 3 ,719 ,489 

Paire 27 R27 & R1.27 3 ,631 ,565 

Paire 28 R28 & R1.28 3 ,654 ,546 

Paire 29 R29 & R1.29 3 ,754 ,457 

Paire 30 R30 & R1.30 3 -,998 ,041 
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Test des échantillons appariés 
 

 
Différences appariées 

 
 
 
 
 

 
Moyenne 

 
 
 
 
 

 
Ecart type 

 
 
 

 

Moyenne erreur 

standard 

Intervalle de 

confiance de la 

différence à 95 

% 

Inférieur 

Paire 1 R1 - R1.1 -,03433 ,04727 ,02729 -,15174 

Paire 2 R2 - R1.2 -,03380 ,12144 ,07011 -,33547 

Paire 3 R3 - R1.3 ,07497 ,03916 ,02261 -,02232 

Paire 4 R4 - R1.4 -,04732 ,01092 ,00631 -,07445 

Paire 5 R5 - R1.5 -,03623 ,01910 ,01103 -,08367 

Paire 6 R6 - R1.6 ,08897 ,25161 ,14527 -,53608 

Paire 7 R7 - R1.7 ,01409 ,04923 ,02842 -,10820 

Paire 8 R8 - R1.8 ,14395 ,01820 ,01051 ,09875 

Paire 9 R9 - R1.9 ,11642 ,05146 ,02971 -,01142 

Paire 10 R10 - R1.10 -,03212 ,00720 ,00416 -,05001 

Paire 11 R11 - R1.11 -,01578 ,00235 ,00136 -,02163 

Paire 12 R12 - R1.12 -,00927 ,00192 ,00111 -,01403 

Paire 13 R13 - R1.13 -,04732 ,01092 ,00631 -,07445 

Paire 14 R14 - R1.14 ,57412 ,09936 ,05736 ,32730 

Paire 15 R15 - R1.15 ,50335 ,11630 ,06714 ,21446 

Paire 16 R16 - R1.16 -,04906 ,08874 ,05123 -,26949 

Paire 17 R17 - R1.17 ,06772 1,01153 ,58401 -2,44506 

Paire 18 R18 - R1.18 -,02826 ,04672 ,02697 -,14431 

Paire 19 R19 - R1.19 -,10608 ,17572 ,10145 -,54260 

Paire 20 R20 - R1.20 -,12132 ,20209 ,11668 -,62334 

Paire 21 R21 - R1.21 ,27072 ,07338 ,04236 ,08844 

Paire 22 R22 - R1.22 -,27072 ,07338 ,04236 -,45300 

Paire 23 R23 - R1.23 -,03615 ,01838 ,01061 -,08181 

Paire 24 R24 - R1.24 -,10976 ,04300 ,02483 -,21659 

Paire 25 R25 - R1.25 ,02030 ,20274 ,11705 -,48334 

Paire 26 R26 - R1.26 -,46389 ,12342 ,07126 -,77048 

Paire 27 R27 - R1.27 ,02957 ,01169 ,00675 ,00052 

Paire 28 R28 - R1.28 -1233195283,67 1020823998,89 589373010,554 -3769062676,38 

  627 099 95 116 

Paire 29 R29 - R1.29 -995736387,887 813726769,582 469805369,465 -3017145743,26 

  18 33 16 742 

Paire 30 R30 - R1.30 ,02466 ,01729 ,00998 -,01829 
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Test des échantillons appariés 

 
Différences 

appariées 

 
 
 
 
 
 
 

t 

 
 
 
 
 
 
 

ddl 

 
 
 
 
 
 
 

Sig. (bilatéral) 

Intervalle de 

confiance de la 

différence à 95 % 

Supérieur 

Paire 1 R1 - R1.1 ,08309 -1,258 2 ,335 

Paire 2 R2 - R1.2 ,26787 -,482 2 ,677 

Paire 3 R3 - R1.3 ,17225 3,316 2 ,080 

Paire 4 R4 - R1.4 -,02018 -7,503 2 ,017 

Paire 5 R5 - R1.5 ,01120 -3,286 2 ,081 

Paire 6 R6 - R1.6 ,71401 ,612 2 ,603 

Paire 7 R7 - R1.7 ,13639 ,496 2 ,669 

Paire 8 R8 - R1.8 ,18915 13,703 2 ,005 

Paire 9 R9 - R1.9 ,24427 3,918 2 ,059 

Paire 10 R10 - R1.10 -,01423 -7,726 2 ,016 

Paire 11 R11 - R1.11 -,00993 -11,609 2 ,007 

Paire 12 R12 - R1.12 -,00451 -8,374 2 ,014 

Paire 13 R13 - R1.13 -,02018 -7,503 2 ,017 

Paire 14 R14 - R1.14 ,82093 10,008 2 ,010 

Paire 15 R15 - R1.15 ,79224 7,497 2 ,017 

Paire 16 R16 - R1.16 ,17137 -,958 2 ,439 

Paire 17 R17 - R1.17 2,58050 ,116 2 ,918 

Paire 18 R18 - R1.18 ,08780 -1,048 2 ,405 

Paire 19 R19 - R1.19 ,33044 -1,046 2 ,405 

Paire 20 R20 - R1.20 ,38071 -1,040 2 ,408 

Paire 21 R21 - R1.21 ,45300 6,390 2 ,024 

Paire 22 R22 - R1.22 -,08844 -6,390 2 ,024 

Paire 23 R23 - R1.23 ,00951 -3,406 2 ,076 

Paire 24 R24 - R1.24 -,00294 -4,421 2 ,048 

Paire 25 R25 - R1.25 ,52393 ,173 2 ,878 

Paire 26 R26 - R1.26 -,15730 -6,510 2 ,023 

Paire 27 R27 - R1.27 ,05862 4,379 2 ,048 

Paire 28 R28 - R1.28 1302672109,02863 -2,092 2 ,171 

Paire 29 R29 - R1.29 1025672967,49305 -2,119 2 ,168 

Paire 30 R30 - R1.30 ,06762 2,470 2 ,132 
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Statistiques descriptive 

 

 
Moyenne Ecart type N 

R11 ,0021 ,01222 3 

R1 ,0682 ,02263 3 

R2 ,0437 ,06352 3 

R3 ,7723 ,02429 3 

R4 ,0058 ,04235 3 

R5 ,0350 ,03531 3 

R6 1,7365 ,08966 3 

R7 ,0432 ,02973 3 

R8 ,4658 ,04880 3 

R9 ,4978 ,02177 3 

R10 ,0033 ,02256 3 

R12 ,0009 ,00660 3 

R13 ,0058 ,04235 3 

R14 1,7546 ,15098 3 

R15 1,5817 ,14792 3 

R16 ,2784 ,04825 3 

R17 4,7857 ,34335 3 

R18 ,4535 ,04525 3 

R19 ,8377 ,14578 3 

R20 1,8377 ,14578 3 

R21 ,3977 ,09006 3 

R22 ,6023 ,09006 3 

R23 ,2930 ,02876 3 

R24 ,5356 ,00874 3 

R25 ,7899 ,11209 3 

R26 ,5898 ,06766 3 

R27 ,1602 ,01431 3 

R28  
-91942016,8311 

1288925432,86 

602 

 
3 

R29  
-57862863,0618 

1234202114,69 

517 

 
3 

R30 ,1080 ,00788 3 
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Variables introduites/éliminéesa 

 
 
Modèle 

Variables 

introduites 

Variables 

éliminées 

 
 

Méthode 

1 
  

Pas à pas 

   (Critère : 

   Probabilité de F 

  
R12 

 
. 

pour introduire 

<= ,050, 

   Probabilité de F 

   pour éliminer >= 

   ,100). 

2   Pas à pas 

   (Critère : 

   Probabilité de F 

  
R13 

 
. 

pour introduire 

<= ,050, 

   Probabilité de F 

   pour éliminer >= 

   ,100). 

 
a. Variable dépendante : R11 

 

 
Récapitulatif des modèlesc 

 
 

 
Modèle 

 
 

 
R 

 
 

 
R-deux 

 
 

 
R-deux ajusté 

 

Erreur standard 

de l'estimation 

Modifier les statistiques 

Variation de 

R-deux 

 
 

Variation de F 

1 

2 

,999a 

1,000b 

,998 

1,000 

,996 

. 

,00075 

. 

,998 

,002 

534,081 

. 

 
Récapitulatif des modèlesc 

 
 
Modèle 

Modifier les statistiques 

ddl1 ddl2 Sig. Variation de F 

1 1 1 ,028 

2 1 0 . 

 
a. Prédicteurs : (Constante), R12 

b. Prédicteurs : (Constante), R12, R13 

c. Variable dépendante : R11 
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ANOVAa 

 
 
Modèle 

Somme des 

carrés 

 
 

ddl 

 
 

Carré moyen 

 
 

F 

 
 

Sig. 

1 Régression ,000 1 ,000 534,081 ,028b 

 
Résidus ,000 1 ,000 

  

 Total ,000 2    

2 Régression ,000 2 ,000 . .c 

 
Résidus ,000 0 . 

  

 Total ,000 2    

 

a. Variable dépendante : R11 

b. Prédicteurs : (Constante), R12 

c. Prédicteurs : (Constante), R12, R13 

Coefficientsa 

 
 

 
Modèle 

 
 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

 
 

 
t 

 
 

 
Sig. B Ecart standard Bêta 

1 (Constante) ,000 ,000 
 

,733 ,597 

R12 1,850 ,080 ,999 23,110 ,028 

2 (Constante) ,000 ,000 
 

. . 

R12 5,642 ,000 3,046 . . 

R13 -,591 ,000 -2,048 . . 

 

Coefficientsa 

 
 
 
 
 

Modèle 

Intervalle de confiance à 95,0% pour 

B 

 
 

Corrélations 

 

Borne inférieure 

 

Borne supérieure 

Corrélation 

simple 

 

Partielle 

 

Partielle 

1 (Constante) -,005 ,006 
   

R12 ,833 2,868 ,999 ,999 ,999 

2 (Constante) ,000 ,000 
   

R12 5,642 5,642 ,999 1,000 ,064 

R13 -,591 -,591 ,998 -1,000 -,043 
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Coefficientsa 

 

 
Modèle 

Statistiques de colinéarité 

Tolérance VIF 

1 (Constante) 

R12 

 
 

1,000 

 
 

1,000 

2 (Constante) 
  

 
R12 ,000 2243,318 

 R13 ,000 2243,318 

 
a. Variable 
dépendante : R11  

Variables excluesa 

 
 

 
Modèle 

 
 

 
Bêta In 

 
 

 
t 

 
 

 
Sig. 

 

Corrélation 

partielle 

Statistiques de colinéarité 

 
 

Tolérance 

 
 

VIF 

Tolérance 

minimum 

1 R1 ,043b . . 1,000 ,993 1,007 ,993 

 R2 ,044b . . 1,000 ,978 1,022 ,978 

 
R3 ,136b . . 1,000 ,101 9,920 ,101 

 
R4 -2,048b . . -1,000 ,000 2243,318 ,000 

 R5 -,127b . . -1,000 ,116 8,609 ,116 

 
R6 -,175b . . -1,000 ,061 16,369 ,061 

 
R7 -,087b . . -1,000 ,247 4,052 ,247 

 
R8 -,337b . . -1,000 ,016 60,633 ,016 

 
R9 -,116b . . -1,000 ,138 7,254 ,138 

 
R10 -3,217b . . -1,000 ,000 5538,821 ,000 

 
R13 -2,048b . . -1,000 ,000 2243,318 ,000 

 
R14 -,045b . . -1,000 ,913 1,095 ,913 

 
R15 -,044b . . -1,000 ,950 1,052 ,950 

 
R16 ,055b . . 1,000 ,625 1,599 ,625 

 
R17 -,118b . . -1,000 ,135 7,435 ,135 

 
R18 -,048b . . -1,000 ,820 1,220 ,820 

 
R19 -,047b . . -1,000 ,834 1,199 ,834 

 
R20 -,047b . . -1,000 ,834 1,199 ,834 

 
R21 -,059b . . -1,000 ,544 1,838 ,544 

 
R22 ,059b . . 1,000 ,544 1,838 ,544 

 
R23 ,050b . . 1,000 ,756 1,322 ,756 

 
R24 ,072b . . 1,000 ,356 2,807 ,356 

 
R25 -,076b . . -1,000 ,320 3,120 ,320 

 
R26 ,043b . . 1,000 ,998 1,002 ,998 

 R27 -,056b . . -1,000 ,605 1,654 ,605 
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R28 -,063b . . -1,000 ,466 2,147 ,466 

R29 -,065b . . -1,000 ,440 2,273 ,440 

R30 ,075b . . 1,000 ,331 3,017 ,331 

2 R1 
 

.c 
 

. 

 
. 

 
. 

 
-8,730E-13 

-11454628945 

60,348 

 
-8,730E-13 

 
R2 

 
.c 

 
. 

 
. 

 
. 

 
-8,600E-13 

-11628414873 

02,244 

 
-8,600E-13 

 
R3 

.c 
 

. 
 

. 
 

. 
 

-8,031E-14 
-12451658205 

582,990 

 
-8,031E-14 

 
R4 .c 

. . . ,000 . ,000 

 
R5 

.c 
 

. 
 

. 
 

. 
 

-1,001E-13 
-99920098961 

15,970 

 
-1,001E-13 

 
R6 .c 

. . . ,000 . ,000 

 
R7 

.c 
 

. 
 

. 
 

. 
 

-2,230E-13 
-44851719327 

50,556 

 
-2,230E-13 

 
R8 .c 

. . . ,000 . ,000 

 
R9 

.c 
 

. 
 

. 
 

. 
 

-1,232E-13 
-81201242504 

57,631 

 
-1,232E-13 

 
R10 .c 

. . . ,000 . ,000 

 
R14 

.c 
 

. 
 

. 
 

. 
 

-8,101E-13 
-12343397090 

06,385 

 
-8,101E-13 

 
R15 

.c 
 

. 
 

. 
 

. 
 

-8,369E-13 
-11949489805 

16,273 

 
-8,369E-13 

 
R16 

.c 
 

. 
 

. 
 

. 
 

-5,554E-13 
-18006225371 

24,707 

 
-5,554E-13 

 
R17 

.c 
 

. 
 

. 
 

. 
 

-1,154E-13 
-86680460801 

87,259 

 
-1,154E-13 

 
R18 

.c 
 

. 
 

. 
 

. 
 

-7,240E-13 
-13812556709 

77,411 

 
-7,240E-13 

 
R19 

.c 
 

. 
 

. 
 

. 
 

-7,421E-13 
-13475374045 

04,064 

 
-7,421E-13 

 
R20 

.c 
 

. 
 

. 
 

. 
 

-7,329E-13 
-13643654971 

68,945 

 
-7,329E-13 

 
R21 

.c 
 

. 
 

. 
 

. 
 

-4,798E-13 
-20842582226 

59,033 

 
-4,798E-13 

 
R22 

.c 
 

. 
 

. 
 

. 
 

-4,798E-13 
-20842582226 

59,033 

 
-4,798E-13 

 
R23 

.c 
 

. 
 

. 
 

. 
 

-6,676E-13 
-14979446986 

02,114 

 
-6,676E-13 
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R24 
 

.c 
 

. 

 
. 

 
. 

 
-3,092E-13 

-32342290702 

45,662 

 
-3,092E-13 

R25 
.c 

 
. 
 

. 
 

. 
 

-2,772E-13 
-36076746679 

34,540 

 
-2,772E-13 

R26 
.c 

 
. 
 

. 
 

. 
 

-8,785E-13 
-11383618564 

62,689 

 
-8,785E-13 

R27 
.c 

 
. 
 

. 
 

. 
 

-5,429E-13 
-18418131506 

41,434 

 
-5,429E-13 

R28 
.c 

 
. 
 

. 
 

. 
 

-4,158E-13 
-24050910453 

35,957 

 
-4,158E-13 

R29 
.c 

 
. 
 

. 
 

. 
 

-3,965E-13 
-25221912116 

96,713 

 
-3,965E-13 

R30 
.c 

 
. 
 

. 
 

. 
 

-2,824E-13 
-35406404975 

87,055 

 
-2,824E-13 

 

a. Variable dépendante : R11 

b. Prédicteurs dans le modèle : (Constante), R12 

c. Prédicteurs dans le modèle : (Constante), R12, R13 

Corrélations du coefficienta 

Modèle R12 R13 

1 Corrélations R12 1,000 
 

Covariances R12 ,006 
 

2 Corrélations R12 1,000 -1,000 

R13 -1,000 1,000 

Covariances R12 

R13 

,000 

,000 

,000 

,000 
 

a. Variable 
dépendante : R11  

Diagnostics de colinéaritéa 

 

 
Modèle Dimension 

 

 
Valeur propre 

Index de 

condition 

Proportions de la variance 

(Constante) R12 R13 

1 1 1,173 1,000 ,41 ,41 
 

2 ,827 1,191 ,59 ,59 
 

2 1 2,054 1,000 ,02 ,00 ,00 

2 

3 

,946 

,000 

1,474 

97,391 

,82 

,16 

,00 

1,00 

,00 

1,00 

a. Variable dépendante : R11 
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Statistiques des résidusa 

 
Minimum Maximum Moyenne Ecart type N 

Valeur prédite -,0120 ,0102 ,0021 ,01222 3 

Résidu ,00000 ,00000 ,00000 ,00000 3 

Valeur prédite standardisée -1,150 ,662 ,000 1,000 3 

Prévision standardisé . . . . 0 

 
a. Variable dépendante : R11 

 
 
 

 

Graphiques 
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Statistiques descriptives 

 
Moyenne Ecart type N 

R1.11 ,0179 ,01233 3 

R1.1 ,1025 ,05058 3 

R1.2 ,0775 ,08102 3 

R1.3 ,6973 ,02197 3 

R1.4 ,0531 ,03543 3 

R1.5 ,0713 ,04751 3 

R1.6 1,6476 ,16843 3 

R1.7 ,0291 ,02002 3 

R1.8 ,3218 ,03111 3 

R1.9 ,3813 ,03259 3 

R1.10 ,0354 ,02501 3 

R1.12 ,0102 ,00717 3 

R1.13 ,0531 ,03543 3 

R1.14 1,1805 ,12510 3 

R1.15 1,0784 ,12436 3 

R1.16 ,3275 ,04403 3 

R1.17 4,7180 ,74083 3 

R1.18 ,4817 ,00446 3 

R1.19 ,9438 ,03487 3 

R1.20 1,9591 ,05975 3 

R1.21 ,1269 ,01697 3 

R1.22 ,8731 ,01697 3 

R1.23 ,3291 ,01663 3 

R1.24 ,6454 ,05170 3 

R1.25 ,7696 ,12020 3 

R1.26 1,0537 ,16277 3 

R1.27 ,1307 ,01272 3 

R1.28 1141253266,84 

52 

1145847621,71 

332 

 
3 

R1.29 937873524,825 

4 

865159711,532 

75 

 
3 

R1.30 ,0833 ,00942 3 
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Variables introduites/éliminéesa 

 
 
Modèle 

Variables 

introduites 

Variables 

éliminées 

 
 

Méthode 

1 
  

Pas à pas 

   (Critère : 

   Probabilité de F 

  
R1.8 

 
. 

pour introduire 

<= ,050, 

   Probabilité de F 

   pour éliminer >= 

   ,100). 

2   Pas à pas 

   (Critère : 

   Probabilité de F 

  
R1.12 

 
. 

pour introduire 

<= ,050, 

   Probabilité de F 

   pour éliminer >= 

   ,100). 

 
a. Variable dépendante : R1.11 

 
 
 
 

Récapitulatif des modèlesc 

 
 

 
Modèle 

 
 

 
R 

 
 

 
R-deux 

 
 

 
R-deux ajusté 

 

Erreur standard 

de l'estimation 

Modifier les statistiques 

Variation de 

R-deux 

 
 

Variation de F 

1 

2 

1,000a 

1,000b 

1,000 

1,000 

1,000 

. 

,00005 

. 

1,000 

,000 

112835,516 

. 

 
Récapitulatif des modèlesc 

 

 
Modèle 

Modifier les statistiques 

ddl1 ddl2 Sig. Variation de F 

1 1 1 ,002 

2 1 0 . 

 
a. Prédicteurs : (Constante), R1.8 

b. Prédicteurs : (Constante), R1.8, R1.12 

c. Variable dépendante : R1.11 
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ANOVAa 

 
 
Modèle 

Somme des 

carrés 

 
 

ddl 

 
 

Carré moyen 

 
 

F 

 
 

Sig. 

1 Régression ,000 1 ,000 112835,516 ,002b 

 
Résidus ,000 1 ,000 

  

 Total ,000 2    

2 Régression ,000 2 ,000 . .c 

 
Résidus ,000 0 . 

  

 Total ,000 2    

 
a. Variable dépendante : R1.11 

b. Prédicteurs : (Constante), R1.8 

c. Prédicteurs : (Constante), R1.8, R1.12 

 
 
 
 

Coefficientsa 

 
 

 
Modèle 

 
 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

 
 

 
t 

 
 

 
Sig. B Ecart standard Bêta 

1 (Constante) ,145 ,000 
 

381,732 ,002 

R1.8 -,396 ,001 -1,000 -335,910 ,002 

2 (Constante) ,161 ,000 
 

. . 

R1.8 -,438 ,000 -1,104 . . 

R1.12 -,179 ,000 -,104 . . 

 
Coefficientsa 

 
 
 
 
 

Modèle 

Intervalle de confiance à 95,0% pour 

B 

 
 

Corrélations 

 

Borne inférieure 

 

Borne supérieure 

Corrélation 

simple 

 

Partielle 

 

Partielle 

1 (Constante) ,141 ,150 
   

R1.8 -,411 -,381 -1,000 -1,000 -1,000 

2 (Constante) ,161 ,161 
   

R1.8 -,438 -,438 -1,000 -1,000 -,032 

R1.12 -,179 -,179 1,000 -1,000 -,003 
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Coefficientsa 

 

 
Modèle 

Statistiques de colinéarité 

Tolérance VIF 

1 (Constante) 

R1.8 

 
 

1,000 

 
 

1,000 

2 (Constante) 
  

 
R1.8 ,001 1222,775 

 R1.12 ,001 1222,775 

 
a. Variable dépendante : R1.11 

 
 
 
 

Variables excluesa 

 
 

 
Modèle 

 
 

 
Bêta In 

 
 

 
t 

 
 

 
Sig. 

 

Corrélation 

partielle 

Statistiques de colinéarité 

 
 

Tolérance 

 
 

VIF 

Tolérance 

minimum 

1 R1.1 -,054b . . -1,000 ,003 332,154 ,003 

 R1.2 ,004b . . 1,000 ,516 1,938 ,516 

 
R1.3 ,003b . . 1,000 ,987 1,013 ,987 

 
R1.4 ,074b . . 1,000 ,002 610,744 ,002 

 R1.5 ,013b . . 1,000 ,050 20,034 ,050 

 
R1.6 -,006b . . -1,000 ,216 4,627 ,216 

 
R1.7 -,005b . . -1,000 ,296 3,375 ,296 

 
R1.9 ,006b . . 1,000 ,253 3,948 ,253 

 
R1.10 -,086b . . -1,000 ,001 838,897 ,001 

 
R1.12 -,104b . . -1,000 ,001 1222,775 ,001 

 
R1.13 ,074b . . 1,000 ,002 610,744 ,002 

 
R1.14 ,009b . . 1,000 ,099 10,103 ,099 

 
R1.15 ,012b . . 1,000 ,057 17,505 ,057 

 
R1.16 ,026b . . 1,000 ,014 73,486 ,014 

 
R1.17 ,017b . . 1,000 ,032 30,938 ,032 

 
R1.18 ,008b . . 1,000 ,143 6,999 ,143 

 
R1.19 -,010b . . -1,000 ,097 10,308 ,097 

 
R1.20 -,006b . . -1,000 ,238 4,205 ,238 

 
R1.21 ,007b . . 1,000 ,171 5,836 ,171 

 
R1.22 -,007b . . -1,000 ,171 5,836 ,171 

 
R1.23 -,017b . . -1,000 ,030 33,368 ,030 

 
R1.24 -,010b . . -1,000 ,093 10,704 ,093 

 
R1.25 ,017b . . 1,000 ,032 31,012 ,032 
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R1.26 -,006b . . -1,000 ,249 4,023 ,249 

R1.27 ,003b . . 1,000 ,999 1,001 ,999 

R1.28 ,003b . . 1,000 ,961 1,041 ,961 

R1.29 ,003b . . 1,000 ,872 1,147 ,872 

R1.30 ,004b . . 1,000 ,629 1,590 ,629 

2 R1.1 .c . . . ,000 . ,000 

 
R1.2 .c 

. . . ,000 . ,000 

 
R1.3 

.c 
 

. 
 

. 
 

. 
 

-7,274E-14 
-1374769830 

6394,182 

 
-7,274E-14 

 
R1.4 .c 

. . . ,000 . ,000 

 
R1.5 .c 

. . . ,000 . ,000 

 
R1.6 .c 

. . . ,000 . ,000 

 
R1.7 .c 

. . . ,000 . ,000 

 
R1.9 .c 

. . . ,000 . ,000 

 
R1.10 .c 

. . . ,000 . ,000 

 
R1.13 .c 

. . . ,000 . ,000 

 
R1.14 .c 

. . . ,000 . ,000 

 
R1.15 .c 

. . . ,000 . ,000 

 
R1.16 .c 

. . . ,000 . ,000 

 
R1.17 .c 

. . . ,000 . ,000 

 
R1.18 .c 

. . . ,000 . ,000 

 
R1.19 .c 

. . . ,000 . ,000 

 
R1.20 .c 

. . . ,000 . ,000 

 
R1.21 .c 

. . . ,000 . ,000 

 
R1.22 .c 

. . . ,000 . ,000 

 
R1.23 .c 

. . . ,000 . ,000 

 
R1.24 .c 

. . . ,000 . ,000 

 
R1.25 .c 

. . . ,000 . ,000 

 
R1.26 .c 

. . . ,000 . ,000 

 
R1.27 

.c 
 

. 
 

. 
 

. 
 

-6,681E-14 
-1496698088 

5706,365 

 
-6,681E-14 

 
R1.28 

.c 
 

. 
 

. 
 

. 
 

-7,071E-14 
-1414308742 

7918,516 

 
-7,071E-14 

 
R1.29 .c 

. . . ,000 . ,000 

 
R1.30 .c . . . ,000 . ,000 

 

a. Variable dépendante : R1.11 

b. Prédicteurs dans le modèle : (Constante), R1.8 

c. Prédicteurs dans le modèle : (Constante), R1.8, R1.12 
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Corrélations du coefficienta 

Modèle R1.8 R1.12 

1 Corrélations R1.8 1,000 
 

Covariances R1.8 1,393E-6 
 

2 Corrélations R1.8 1,000 1,000 

R1.12 1,000 1,000 

Covariances R1.8 

R1.12 

,000 

,000 

,000 

,000 

 
a. Variable dépendante : R1.11 

 
 
 
 

Diagnostics de colinéaritéa 

 

 
Modèle Dimension 

 

 
Valeur propre 

Index de 

condition 

Proportions de la variance 

(Constante) R1.8 R1.12 

1 1 1,997 1,000 ,00 ,00 
 

2 ,003 25,381 1,00 1,00 
 

2 1 2,796 1,000 ,00 ,00 ,00 

2 

3 

,204 

2,190E-6 

3,698 

1129,759 

,00 

1,00 

,00 

1,00 

,00 

1,00 

 
a. Variable dépendante : R1.11 

 
 
 
 

Statistiques des résidusa 

 
Minimum Maximum Moyenne Ecart type N 

Valeur prédite ,0042 ,0281 ,0179 ,01233 3 

Résidu ,00000 ,00000 ,00000 ,00000 3 

Valeur prédite standardisée -1,110 ,830 ,000 1,000 3 

Prévision standardisé . . . . 0 

 
a. Variable dépendante : R1.11 
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Graphiques 
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