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  املقدمة العامة:

ه عام، فالنشاط ـي املنظمات الصناعية و اخلدماتية بوجـن األنشطة العامة فـيعد النشاط التسويقي م          

حتقيق الكفاية اإلنتاجية و خلق املنافع التسويقي هو وظيفة إدارية تقوم على أساس اختاذ القرارات اهلادفة إىل 

ئن  االقتصادية، فهو نقطة البداية يف ختطيط سياسة اإلنتاج و نقطة النهاية يف احلكم عليها، كما له مهمة خلق الز

ا و حتقيق رغبات املستهلكنيـو احلفاظ عليهم، و يساعد املؤسسات عل ن حيث نوعية ـم ى اخلروج من أزما

  .لدرجة األوىل اخلدمة املنتوج أو نوعية

ي رفاهية الفرد و ـن أثر فعال فـي حياة اجملتمع ملا هلا مـبعد هذا أصبحت اخلدمات حتتل دورا مهما ف          

  اجملتمع.

و من هنا ينطلق موضوع حبثي الذي خصصته يف معرفة ترقية نوعية اخلدمات يف املؤسسات العمومية،           

عتبارها مؤسسة خدمية حبيث اطلعت على مصلحة  ئن، حيث اخرتت عمومية الضرائب  تقدم خدمات إىل الز

  هذا املوضوع لعدة أسباب منها:

  رغبيت يف معرفة دور التسويق يف ترقية نوعية اخلدمات يف املؤسسات العمومية. -

ملؤسسات اخلدمية (مصلحة الضرائب) إىل تطبيق التسويق، و م - عرفة إذا كانت اكتشاف األسباب اليت أدت 

  هذه املؤسسات (مصلحة الضرائب) ال تطبق التسويق كيف كان حاهلا آنذاك، و عند تطبيقها كيف أصبحت؟.

جلزائر و العمومي إن موضوع دراسيت له أمهية تتجلى يف معرفة الوضعية اليت تعيشها املؤسسات اخلدمية           

ن خالله املهام ـة مصلحة الضرائب مبستغامن كنموذج أوضح من خالهلا تناولت حالـمدى تطبيقها للتسويق، و م

ا و أهم اإلجراءات املتبعة   .اليت تقوم 
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ا و كذلك ضرورة إجراء            عتبارها مؤسسة معروفة خبدما إن اختياري ملديرية الضرائب كنموذج لدراسيت 

ملسئولني، وكذلك اإلطالع على دراسة تطبيقية، و كان السبيل الوحيد هو مجع املعلومات و  االتصال املباشر 

  ئق الداخلية للمؤسسة.الو 

  و عليه موضوع حبثي يتمحور حول اإلشكالية التالية:

  كيف ميكن للتسويق أن يرقي بنوعية اخلدمات يف املؤسسات العمومية حالة مديرية الضرائب؟

  و من هنا تتفرع عدة تساؤالت و هي:          

  وظيفة التسويق؟هل توجد مبصلحة الضرائب 

 كيف تطبق مصلحة الضرائب التسويق يف حتقيق رضا الزبون؟ 

  فيما خيص عملية القرارات، هل يوجد نوع من التنسيق، التخطيط و التنظيم حىت نتمكن من جلب

 الزبون و احلفاظ عليه؟

ن اإلجابة عليها من ـوضعت فرضيات، و ميك ل لإلشكاليةـعلـى هذه التساؤالت و إجياد حو لإلجابة           

  خالل القيام بدراسة ميدانية و اليت ميكن رفض أو قبول الفرضيات التالية:

 من احملتمل جدا أن تكون مبصلحة الضرائب وظيفة التسويق. -01

و من املمكن أن تطبق التسويق، و لكن ليس بشكل فعال و ال ميكن هذا إال عند اختاذ  -02

ئن حنوهم.القرارات فيما خيص   جذب الز

ميكن للمؤسسات اخلدماتية أن تقوم جبمع املعلومات عن طريق مراكز خمتصة بذلك، و خاصة  -03

 عند كيفية إرضاء الزبون و تقبله للخدمة املعروضة عليه.

  جزء نظري و آخر تطبيقي. :جزأين حبثي إىل بتقسيملقد قمت 

  :فصلنيفسيأيت مقسما إىل أما اجلزء النظري ف
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ترقية نوعية اخلدمات  فتطرقنا إىلماهية نوعية تسويق اخلدمات، أما الفصل الثاين  تناولنايف الفصل األول           

يف املؤسسات العمومية، أما اجلانب التطبيقي فيتم من خالله دراسة مصلحة مديرية الضرائب بدائرة ماسرى والية 

مستغامن، و هلذا السبب قرر أن نتخذ إدارة الضرائب كوسيلة نتمكن من خالهلا اإلحاطة بتسويق اخلدمات 

  عموما و تسويقها مبصلحة الضرائب خصوصا.

  املنهج املتبع:

ذا النهج يساعد ي عرض مفاهيم تسويق اخلدمات و كل ما ـاستعمل ف :الوصفياملنهج  -01 يتعلق 

  معاجلة و حتديد املعطيات املسجلة.على 

  و ذلك للتعرض بتحليل هياكل إدارة التسويق للمصلحة و وظائفها. املنهج التحليلي: -02

  أهداف البحث:

 ترقية اخلدمات يف اإلدارة الضريبية.إبراز أمهية و نطاق التسويق يف  -

إبراز مشولية التسويق و إمكانية تطبيقه فقط يف جمال السلع و املنتجات، و لكن أيضا يف جمال اخلدمات  -

 و األشخاص و األفكار و األزمنة.

 احلصول على احللول و أرقى الطرق ملعاجلة النقص يف تسويق اخلدمات يف مصلحة الضرائب. -

  اخلدمة العمومية يف مصلحة الضرائب.راسة هو مالحظة مدى تطابق النظري لواقع هديف من هذه الد

  و للحصول على هذه املعلومات املستخدمة الطرق التالية:

 .ئق الداخلية ملصلحة الضرائب لو  االستعانة 

  ملسريين داخل مصلحة الضرائب  مباشرة و التعامل معهم.االتصال 
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 احلدود املكانية:

ئن مباسرى.وجود  -   مصلحة الز

ئن كل الظروف مهيأة لالستقبال. -  مالئمة الظروف يف املصلحة حبيث يلقى الز

لنساء. - لرجال و أخرى خاصة   ختصيص غرفة استقبال خاصة 

 احلدود الزمنية:

  عدم مالئمة الوقت لفرتة الرتبص جلمع املعلومات. -

ئن املصلحة.عدم متكن املوظفني من إعطائي املعلومات الكافية و ذ -  لك النشغاهلم خبدمة ز

ئق. -  هناك سرية يف العمل لبعض الو

ئن. -  عدم وجود وقت حمدد الستقبال الز
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  :الفصل مقدمة

نواعها املختلفة مل يكن  -           وليد اللحظة اآلنية، بل إنه تناما إن االهتمام الذي حظيت به اخلدمات 

ال و االقتصاد حيث منظمات األعم بشكل كبري و ذلك توافقا مع تنامي دور و أمهية اخلدمات يف حياة األفراد،

ذا التطور، و  غري أمناط احلياة اليت تبعث هـعرفت اخلدمات تطورا ملحوظا، و هـذا راجع إىل التقدم االقتصادي و ت

ات و املشاكل املتعلقة بـه، ثني يعريون اهتماما لتسويق اخلدمـي البلدان املتقدمة مما جعل الباحـكان أكرب سرعة ف

را واضحا تغريات جوهرية و تطورات متسارعة، هة اخلدمات و تسويقـشهدت صناعحيث  ثريا كبريا ـتركت آ ة و 

ي ـن املنظمات التـري مـل الكثـذي جعـعلى هيكل هذه الصناعة و طبيعتها و اشتداد املنافسة داخلها، األمر ال

لدور الذي جيب أن يناط إىل ـتعمل ف عتباره النشاط املؤثر على ي القطاع اخلدمي أن تعيد النظر  التسويق 

ئن.  إنتاج، تقدمي و تنوع اخلدمات املقدمة للز

بعاده املختلفة مـع            ألساس على املفهوم التسويقي احلديث  إن فلسفة تسويق اخلدمـات تعتمد 

الفلسفة تبين لذلك قد تسارعت تلك املنظمات إىل إجراء تكييف خاص له خالل توسيع املزيج التسويقي، 

جا ال بد من اعتماده م عتبارها  ا، حصتها ـالتسويقية احلديثة  دة مبيعا ن أجل حتقيق أهدافها يف ز

  و مث بقاءها و استمرارها.رحبيتها السوقية 
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 :اخلدمات. املبحث األول 

 :اخلدمات.ماهية  املطلب األول  

راد و عمل منظمات األعمال، ـي تسهيل حياة األفـات فـاخلدمنتيجة للدور الفعال الذي تلعبه  تعريف اخلدمات:

ي جمال ـن املختصني فـد مـها و طبيعتها مما يشجع العديـو دراسة اخلدمة و حتديد مفهومـأصبح هناك توجها كبريا حن

لتحديد ى إعطاء األمهية اخلاصة ـالتسويق بشكل عام أو يف تسويق اخلدمات و العاملني يف املنظمات اخلدمية، عل

  مفهوم اخلدمة و طبيعتها و أبعادها املختلفة.

املفاهيم و تنوعها، إن إعطاء مفهوم واحد و شامل للخدمة أمر صعب و معقد  إن هذا االهتمام ساهم يف تعدد

  و مثري للجدل و النقاش.

  و منه سنعرض بعض املفاهيم منها:          

  أن يتم حتديده من خالل:  البد اخلدمة إن تعريف: Deeيعرفها * 

 اخلدمة و الذي يقوم بتسليم و جتهيز اخلدة. مقدم -

حاجة الزبون للخدمة (للتعليم، للسياحة، للعالج، للسفر...اخل)، أو لديه مشكلة أو عوامل بيئية تقوده  -

 إىل ظهور حاجة لديه.

 املنافع اليت حيصل عليها الزبون يف الوقت املناسب. -

مـن لق امليزة التنافسية املنظمة للخدمة و يشكل جزء مهم من جتربة الزبون جمهز اخلدمة مسؤول عن خ -

 خالل إشراكه يف عملية التقدمي.

جيب أن حتدد األنشطة و العمليات بشكل جيد للعاملني و تدريبهم على ما يتوقع أن يقومون به لتقدمي  -

جلودة و ميكن هذا أن يقلل من تباين اخلدمة  .اخلدمة 

املخرجات) و هذا ما مييزها عـن يت تقود إىل امتالك النتائج (ـال متثل سلسلة من النشاطاتإن اخلدمة  -

 السلع امللموسة.
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 اخلدمة جمموعة من املنافع اليت تقدم لكل فرد استنادا لطلبه. -

ا منتج غري ملموس حيقق منفعة مباشرة للمستهلك كنتيجة ألعمال  "SKINNER"* عرف  اخلدمة على أ

  أو ميكانيكي لألفراد أو األشياء.جهد بشري 

لق منتجات هلا مميزات خاصة و هناك من يرى أن اخلدمات قطاع اقتصادي هام، يقوم هذا القطاع خب          

ي ذلك تسويقا للخدمات، ـ، طريقة تسيري خاصة مبا ف)..اخلغري ملموسة، غري قابلة للتخزين، الفناء السريع،.ا (

  القائمة على هذا القطاع: البنوك، التأمينات، السياحة و مؤسسات النقل.ن أهم املنظمات ـو م

ا حمصلة التداخل يف العالقات بني العناصر الرئيسية يف إنتاج  "HAROVITS"* كما عرف  اخلدمة على أ

اخلدمة و املتمثلة فـي الزبون، األعوان و الدعم املادي، و هذه احملصلة هـي اليت تكون الربع الذي ميكن مـن إرضاء 

  الزبون.

ا فعل أداء يقدمه طرف إىل طرف آخر علـاخلدمة عل "KOTLER"* و عرف  لضرورة غري ى أ ى أن يكون 

ستخدام سلعة مادية.   ملموس و ال يتتبع عنه أي ملكية لشيء و قد يرتبط 

  من خالل التعاريف اليت تطرقنا إليها ميكن القول عن اخلدمة مايلي:          

  غري ملموس.هي إنتاج 

 1تقدم للبيع مباشرة أن تكون مصاحبة للسلع املادية. 

 .ال تكون عليها أي ملكية 

 .ال ميكن إدراك اخلدمة و ال اإلحساس 

 .يتطلب إنتاج اخلدمة و جود طرفني 

  

 

                                                            
1 KOTLER: pet Dubois bt op cit p 54. 



  نوعية تسويق الخدمات                     الفصل األول                    

 

8  

 :تصنيف اخلدمات. املطلب الثاين 

ن تطور أنظمة التصنيف ال تعترب كافية و ذات ـي تصنيف اخلدمات و لكـدة حماوالت فـلقد أجريت ع          

  قيمة ما مل تقدم و تعرض أفكارا إسرتاتيجية جيدة.

يت تعطي صورة واضحة للخصائص املشرتكة و ر وسائل و طرق لتحليل اخلدمات الن املهم تطويلذلك م          

ثريها على إدارة التسويق.   من مث فحص 

) مخسة أنظمة LOVE LOCK, 1983 ى األحباث و الدراسات السابقة فقد اختار لفلوك (اعتمادا عل          

ى واحد مـن ـو حماولة لإلجابة علـل نظام هـد أشار إىل أن كـمضامينها التسويقية، و قرض ـن التصنيفات و عمـ

  األسئلة التالية:

 ما طبيعة عمل اخلدمة؟. -

 ما نوع العالقة بني مؤسسة اخلدمة و عمالئها؟. -

 كم حجم اجملال املتاح لإلنتاج و الرقابة؟. -

 ما طبيعة العرض و الطلب للخدمة؟. -

 ) اخلدمة؟.توصيلكيف يتم تقدمي ( -

ات (ماذا ـي جمال اخلدمـال مرضيا للتساؤل الغامض فـلى هذه التساؤالت تعطي حـحيث إن اإلجابة ع          

  يشرتي الزبون عندما يطلب اخلدمة؟).

  2ميكن تصنيف اخلدمات إىل ما يلي:و استنادا إىل ما تقدم           

ثل غساالت ـدات (مـى املعـادها علـى اعتمـا علـى أساس إمـحيث تتنوع عل ادية:ـن حيث االعتمـم -01

ا تتنوع اخلدمات اليت تعتمد على األفراد ـى اإلفراد (مثل تنظيف الشبابيك)، كمـالسيارات اآللية)، أو اعتمادها عل

  حسب أدائها من قبل العمال املاهرين أو غري املاهرين أو من قبل احملرتفني.و 

                                                            
2 JOHN BATESON, managing service marketing, the dryden press, London, 1989. 
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حيث تتطلب بعض اخلدمات حضور الزبون لكي تؤدي اخلدمة  الزبون:من حيث تواجد ( حضور )  -02

  ) الزبون (مثل تصليح السيارات).حضور(مثل العمليات اجلراحية) بينما ال تتطلب خدمات أخرى وجود (

فردية) أو دمات اخلدمات فيما إذا كانت حتقق حاجة شخصية (خحيث تتباين  ن حيث نوع احلاجة:ـم -03

خدمات جتارية، خدمات أعمال)، كاألطباء يصفون تسعرية الفحوصات اجلسيمة لألفراد (حاجة لألعمال، 

(املرضى املراجعني) بشكل خيتلف عن فحوصات منتسيب الشركات، كما أن شركات اخلدمة تضع برامج تسويقية 

  خمتلفة لكل من األفراد (خدمات شخصية) و األسواق التجارية (خدمات جتارية عامة).

حيث خيتلف جمهزوا اخلدمات فـي أهدافهم (الرحبية أو الالرحبية) أو من  أهداف جمهزي اخلدمة: مـن حيث -04

حيث امللكية (اخلاصة أو العامة) فالربامج التسويقية ملستشفى خاص ختتلف عن تلك اليت يطلبها مستشفى خريي 

  خاص (الرحبية ال تعترب من أهدافه األساسية).
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  3طبيعة عمل اخلدمة: :01اجلدول رقم 

  من هو املستقبل املباشر لعمل اخلدمة؟ و ما هي اخلدمة؟

ما هي طبيعة 
 عمل اخلدمة؟

  األشياء (املمتلكات) األشخاص  

  نشاطات ملموسة.
Tangible action. 

خدمات موجهة مباشرة حنو 
  أجسام األفراد:

  العناية الصحية. -
  نقل األفراد. -
ت التسجيل. -   صالو
  البدنية. مراكز اللياقة -
  املطاعم. -
 قص الشعر. -

  

خدمات موجهة للسلع ممتلكات 
  مادية أخرى:

  الشحن اجلوي. -
تصليح و صيانة املعدات  -

  الصناعية.
 خدمات التنظيف. -

 تنظيف املالبس و كيها. -

 التجميل و تنسيق احلدائق. -

  العناية البيطرية. -

 نشاطات غري ملموسة.
Intangible action.  

 ر وـو فكـخدمات موجهة حن
  عقول األفراد:

  التعليم. -
  اإلذاعية. -
  خدمات معلوماتية. -
  املسارح. -
  املتاحف. -

خدمات موجهة حنو ممتلكات 
  (موجودات) غري ملموسة:

  البنوك. -
  خدمات قانونية. -
  احملاسبة. -
  سندات. -
  مني. -

  

  

  

  

  
  

                                                            
ردينة عثمان يوسف، جامعة الزرقاء األردنية، جامعة الزيتونة  تسويق اخلدمات، لألستاذ الدكتور حممود جاسم الصميدعي، 3

  .215، 214، ص 2008و التوزيع، عمان األردن، الطبعة األوىل، دار املناهج للنشر  األردنية اخلاصة
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  4:العالقة بني املؤسسة صاحبة اخلدمة و عمالئها :02اجلدول رقم 
  

  اخلدمة و عمالئها.نوع العالقة بني مؤسسة 

طبيعة تقدمي 

  .اخلدمة

  ال يوجد عالقة رمسية.  يوجد عالقة رمسية.  

 عمليات منتظمة.

 التأمني. -

هلاتف. -  االشرتاك 

لكلية. -  التسجيل 

 مجعية محاية البيئة. -

  البنوك. -

 حمطة اإلذاعة. -

 محاية الشرطة. -

رة للشوارع. -  اإل

 الطريق العام السريع. -

  التلفزيون. -

 متقطعة.عمليات 

جملالت و الفضائيات. -  االشرتاك 

ت مثل:  - بطاقات أو كوبو

وسائل النقل العامة مع  االشرتاك 

 مثال.

  

  

 استئجار السيارة. -

 خدمات الربيد. -

 دفع فواتري اهلاتف. -

 مسرح، سينما. -

 وسائل نقل عامة، مطاعم. -

  

  

  

  
                                                            

  نفس املرجع السابق. 4
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  خصائص اخلدمات. :الثالثاملطلب 

  5يف تطوير و إحداث الفعل التسويقي:للخدمات ثالث خصائص أساسية تؤثر 

  اخلدمات ليست ملموسة، ال ميكننا ملسها، إحساسها، تذوقها قبل اقتنائها. الالملموسية: -01

للتخفيض من تردده يبحث املشرتي عن دالالت تبني نوعية هته اخلدمات فهو يعطي أمهية لكل ما يراه:     

  األمثان.، املوظفني، املعدات، اإلعالم و احملل

  مهمة املؤسسة اخلدماتية هي تعزيز ثقة الزبون بتفعيل ملموسية اخلدمة بناءا على عدة نقاط:    

يئة اهليكل الداخلي و اخلارجي للمحل: مداخل متعددة، أروقة متعددة و أكشاك  احملالت:  - أ

 متعددة اخلدمات.

 ميكن التعرف عليهم بسهولة: لباس وظيفي موحد. املوظفني:  - ب

 متطورة مما يعطي املؤسسة مسات التطور. :املعدات       -ج

ت :اإلعالم       -د  : جيب أن تكون جذابة و الصورة متماشية مع نشاط املؤسسة.Brochures املطو

 جيب على املؤسسة اختيار اسم مناسب و يف بعض األحيان رموز لكل اخلدمات املقدمة. الشعار:       -ه

 حمددة و مناسبة. األمثان:       -و

تصنع يف نفس الوقت الذي تستهلك فيه، ال ميكن تصميم و صناعة مث بيع  "اخلدمة :عدم قابلية التجزئة -02

  اخلدمة يف مراحل خمتلفة خبالف املنتجات امللموسة".

ئن الذين لديهم تفكري هي نتيجة مباشرة لكل ما سبق ذكره: املوظفني  التغيري: -03 ئن على اتصال و الز و الز

  خمتلفة من حالة إىل حالة أخرى إذن نوعية اخلدمة أقل جتانسا من نوعية منتوج مصنع.و سلوكيات 

  
  

                                                            
5 PIERRE EIGLIER, ERIC LANGEARD, SERVUTION, MC GRAWHILL, PARIS 1988 P. 3. 
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  تسويق اخلدمات :الثايناملبحث "Marketing of services". 

 :تعريف تسويق اخلدمات. املطلب األول  

 اخلدمات اليت تتماشىروض للممتلكات و التسويق الوظيفة االبتدائية حيث يسمح من تعيني العيعترب           

  مع سلوك و حوافز املستهلكني.

ع األشخاص الذين ينصب اهتمامها ـكي تتأقلم ممتلكها املنظمة   وسائل ى طرق وـيشمل التسويق عل          

ى منو ـعليهم و لتمنحهم ما ميكن أن يرضيهم و بشكل دائم إذا أمكن، و هذا يتطلب ابتكارات تساعد عل

  املؤسسة.

  يتكون التسويق من جمموعة من األنظمة من بينها:          

 .التسويق العلمي 

 .تسويق املنتوجات 

 .تسويق اخلدمات  

 Third sectorي ـى مؤسسات القطاع الثالثـة إلـه خاصـي موجـو نظام تسويقـاخلدمات هق ـتسوي          

enterprise ، ا تقدم أساسا خدمات كالبنوك مثال.انطالقا من املفهوم   أ

ملقارنة مع املنتجات.             هناك قطعا شرطني ميكنان من تشخيص اخلدمات 

 ال ملموسية جمردة. -01

 عدم قابلية نقل امللكية. -02

جيب أيضا متييز اخلدمة الرئيسية و هي العرض الرئيسي عندما تكون املؤسسة خدماتية، و اخلدمات           

ن ـملكية أو خدمة، و التمييز بني امللكيات و اخلدمات ميكن مع العرض عندما يكون العرض هو ـاملشرتكة م

  احلصول على نظرة عن االختالف بني تسويق اخلدمات و تسويق املنتجات.
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ن كبار املختصني يف تسويق اخلدمات، سبعة ـو مـو ه CHRISTOPHER LOVELOCKيذكر           

  املنتجات:اختالفات متباينة بني تسويق اخلدمات و تسويق 

  

  

 طبيعة املنتوج. -01

ئن يف عملية اإلنتاج. -02  إشراك كبري من طرف الز

 اجلزء اإلنساين يف اإلنتاج. -03

ت الكبرية يف ضبط معايري مراقبة النوعية. -04  الصعو

 غياب اجلرد. -05

 أمهية عامل الوقت. -06

 فرتات التوزيع. و ياكلطبيعة اهل -07

ئن (كون ـاملستعملة فجمموع التقنيات و ـه ق اخلدمات:ـتعريف تسوي - 01 ي تقيم اخلدمات وجذب الز

، ال ميكن احلكم عليها قبل )للتخزين و تتطلب تدخل الزبون و املمونقابلة و غيـر ر ملموسة ـاخلدمات غي

  استهالكها.

 Transactionalى التسويق العملي ـعل Relational marketingذا النوع يفضل التسويق النسيب ـي هـف          

marketing. 

أداء أنشطة على أنه التسويق اخلدمي  1960تعرف اجلمعية األمريكية للتسويق  :تعريف تسويق اخلدمات -02

نسياب السلع و اخلدمات من املنتج إىل املستهلك أو املستخدم.   األعمال اليت ختتص 

لتخطيط، تسعري، على أنه "نظام كلي لتكامل أنشطة األعمال املصممة  1971كما عرفه ستلتون سنة  -03

  ترويج و توزيع اخلدمات املشبعة لرغبات املستهلكني احلاليني".
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   خصائص التسويق اخلدمي :الثايناملطلب.  

ن هذه ـل خدمة و مـذا راجع الختالف اخلصائص املميزة لكـي و هـدة خصائص للتسويق اخلدمـهناك ع          

  6اخلصائص جند:

ا جتمع بني العناصر املادية و  وهـي عالقة إنتاجية اخلدمة: - أ ملؤسسة و عالقة العمالء فيما بينهم، كما أ الزبون 

  البشرية.

يصعب يف الواقع تطبيق األفكار اجلديدة يف ميدان  صعوبة تطبيق األفكار اجلديدة يف ميدان اخلدمات: - ب

إلضافة إل هظة  ن هلم ـنيات املستخدمني الذيذه رورة تغيري سلوك وـى ضـاخلدمات ألن ذلك يتطلب تكاليف 

  وسيلة ملواجهة املنافسني.عالقة مباشرة مع العمالء لكي يبقى اإلبداع 

ئن:أمهية املستخدمني -ج ئن دور كبري و ذلك فـللمستخدمني ف  يف استقبال الز ي جودة و ـي استقبال الز

ى التسويق الداخلي و الذي يهتم بتكوين عال للمؤسسة و ـذا يعتمد علـنوعية اخلدمة املقدمة للعمالء، و ه

مهية و إرضاء العميل.جعلهم    حيسون 

لوجود عندما نعلم أن ليس يف وسعنا ضمان نوعية اخلدمة فـي أية  صعوبة اإليصال: -د و يتعلق بصعوبة االلتزام 

  حلظة.

ميكن للمؤسسة اخلدمية التميز عن طريق سرعة األداء أو اختيار العالمة اليت  التمييز بني خدمات املنافسني: - هـ

  تعطي صعوبة، متيز خدمتها عن خدمات املنافسني مما جيعله عرضة ملشكل التقليد.

  

  

  
  

                                                            
6 PHILIP KOTLER MARKETING INSIGHTS FROM A TO Z, op-cit P 57. 
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  عناصر عرض اخلدمة. :الثالثاملطلب  

ن ـالعنصر األول يف املزيج التسويقي ملؤسسة خدماتية و هو النظام العادي جملموعة م عرض اخلدمة ميثل          

  مدروس و معروض من طرف مؤسسة خدماتية، و الذي ينتج خدمة عامة للزبون.اخلدمات األولية، 

العرض العام قبل الشروع يف حتليل العناصر املعتادة لعرض خدمة للمؤسسة، جيب أخذ بعني االعتبار أن           

  مكون من جمموعة من اخلدمات األولية، اليت بدورها مكونة (عادة) من خدمة قاعدية و خدمات حميطية.

          EIGLIER  وLANGEARD 7.مها أول من أدخل مصطلح خدمات قاعدية و خدمات حميطية  

هي اخلدمة الرئيسية املعروضة من طرف املؤسسة يف السوق و هي اخلدمة اليت ال ميكن  اخلدمة القاعدية: -01

  للمؤسسة التخلي عنها دون تغيري النشاط.

  العنصرين األساسيني يف تعريف اخلدمة القاعدية مها:          

ا السبب الرئيسي يف جذب الزبون. -  أ

 اخلدمة اليت ال ميكن حذفها. -

ي معرفة كخدمة ذات أمهية أقل معروضة من طرف املؤسسة و اليت ال يتوفر فيها أي ـهو  اخلدمة احمليطية: -02

  ن شروط اخلدمة القاعدية.ـشرط م

  تتواجد اخلدمات احمليطية حول اخلدمة القاعدية و تسهل الوصول إىل هته األخرية أو تزيد من قيمتها.          

  غري ضروري. بعض اخلدمات احمليطية ضرورية و بعضها          

لنسبة  اخلدمة امللحقة: -03 ميكن لبعض املؤسسات اخلدماتية عرض خدمة ملحقة كقاعة املطالعة يف املسبح، 

لنسبة للذين يتوجهون إىل املسبح ليس للسباحة بل إىل  للزبون (املسبح)، قاعة املطالعة متثل خدمة حميطية، لكن 

  ة.قاعة املطالعة، فهذه خدمة ملحقة تصبح قاعدي

                                                            
7 P.EIGLIER, E. LANGEARD, Services handles: concepts et décisions, Working paper N° 275 I.A.E aix 
Marseille lll university, France, April 1983. 



  نوعية تسويق الخدمات                     الفصل األول                    

 

17  

  

ئن يف            وجود خدمة ملحقة ميكن أن يتسبب يف مشاكل التسيري ألنه قد خيلق نزاعات بني نوعني من الز

  مؤسسة واحدة.

  اخلدمة العامة: -04

 هي النظام الناتج عن تفاعل اخلدمة القاعدية، اخلدمة امللحقة (أن وجدت) و اخلدمات احمليطية.          

و أنـه من  خلدمة العامةمـن هـذا النظام   The outputاملخـرج  LANGEARDو  EIGLIERيسمـي           

  8.الصعب تعريف و حتديد حمتوى هذا النظام

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                            

8 P. EIGLIER, E. LANGEARD, op-cit. 1983. 
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  النوعية. :الثالثاملبحث 

 :ماهية النوعية. املطلب األول 

املنتجات، إال أنه ال يوجد اتفاق بينهم ى االهتمام بنوعية اخلدمات و ـع أن مجيع الناس يتفقون علـم          

  على تعريف النوعية، فهي مثل "احلرية" و "العدل" مفهوم يصعب حتديده متاما.

ن سياق ـو أن النوعية ال توجد مبعزل عـى كيفية قياسها، وسبب ذلك هـد اتفاق علـه ال يوجـكما أن           

  استعماهلا.

ن ـمنظور الشخص الذي يطلب منه احلكم عليها وحسب الغرض مو األحكام حوهلا ختتلف حسب           

  إصدار احلكم.

ا، و مـذا فضال عن أن للنوعية مركبات كثرية تكـه           ن حتديد ـع ذلك فال بد مـون مستواها و درجة جود

  مفهوم النوعية، إذا بدون ذلك يصعب احلصول عليها أو تقييمها.

حدسيا مبا هو جيد و ذو قيمة عالية، و تفهم عادة بداللة التميز ترتبط النوعية يف معظم األحيان           

)Excellence) و االتساق (Consistency ،ت حمددة مسبقا ئن و ) و احلصول على معايري و مستو و رضا الز

   .9مالئمة املنتج أو اخلدمة للغرض الذي صنع أو وضع له

إن تعريف النوعية الذي يتبناه معظم احملللني و صانعو القرار يف التعليم العايل هو املالئمة للغرض           

Fitness for the purposeلنسبة للغرض أو ـعن هذا التعريف يستند إل ، و دفاعهم ى أن النوعية ال معىن هلا إال 

-Greenدرجة صالحية اخلدمة أو املنتج للغرض املعلن (الغاية من املنتج أو اخلدمة، و حيكم على النوعية بداللة 

1998, Juran-1994() عن جودة النوعية بقوله "املنتجات و اخلدمات اجليدة هي 1998، و قد عرب سيكيموتو (

ئن، علما  ئن و حترتمها"، أي أنه جعل جوهر النوعية تلبية حاجات الز   تلك اليت تليب حاجات الز

  

                                                            
9 AND BURROWS-GREEN-HARVEY 1993 2001، و الكيالين.  
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ب نه ليس من السهل  ئن (أو املستفيدين)، فهم يشملون التالميذ و أولياء األمور و أر يف الرتبية حتديد الز

  الشركات و املصانع و غريهم.

و عليه فإن حتديد الغرض أو اهلدف مـن املنتج و حتديد املتطلبات الـيت جيب أن تتوافر فيه تعترب مـن           

  األمور األساسية اليت تعرف نوعية املنتج، و يف ضوئها حيدد مستوى النوعية.

للنوعية يف التعليم العايل على تعدد تعريفات النوعية، و أبرز وجود ثالث أبعاد ) 1989و أكد برينبوم (          

ي منها:   جيب عدم التفريط 

ت املهنية و البحثية األكادميية. البعد األكادميي:  - أ ملعايري و املستو  و هو متسك املؤسسة 

رضاء حاجات القطاعات اهلامة املكونة للمجتمع الذي ـوه البعد االجتماعي:  - ب و متسك املؤسسة 

 توجد فيه و ختدمه.

لنمو الشخصي للطلبة من خالل الرتكيز على  ردي:ـالبعد الف  -ج و هو متسك مؤسسة التعليم العايل 

م املتنوعة  10.حاجا

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                            

 .15ص )جامعة الكويت(اجمللة الرتبوية املؤسسات الرتبوية و التعليمية،  البكر حممد، أسس و معايري نظام اجلودة الشاملة يف 10
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  ضمان النوعية. :الثايناملطلب 

وم املؤسسة (اجلامعة مثال)، اليت تزود ـي املنتجات و اخلدمات جيب أن تقـو لكي تتحقق النوعية اجليدة ف          

ملنتجات  لنوعية اجليدة.الناس  ختاذ إجراءات متعددة تضمن اتصاف املنتج أو اخلدمة    و اخلدمات 

  ."Quality assuranceو هذه اإلجراءات اهلادفة لتحقيق النوعية اجليدة تسمى "ضمان النوعية           

ا، عبارة عن خاصية ـإن النوعية مهما كانت الطريقة ال           ميتلكها املنتج أو ، Characteristicيت تعرف 

ذه اخلاصية، ـى هـو احلصول علـموجهة حن Processي عملية ـا ضمان النوعية فهـد تقل أو تكثر، أمـاخلدمة بكمية ق

ا جعل االحتمال كبريا يف أن املنتج أو  و هذه العملية تشمل كل اإلجراءات املخططة و املنظمة اليت من شأ

  صفات موضوعة مسبقا.اخلدمة سيمتلك متطلبات حمددة و موا

ا "جمموعة النشاطات اليت تتخذها مؤسسة أو ROBINSON-1994و قد عرفت (            ) ضمان النوعية 

نتظام  لفعل الوصول إليها  منظمة لضمان أن معايري حمددة وضعت مسبقا ملنتج ما أو خدمة ما يتم 

)Consistentlyيف املنتجات أو اخلدمات" )، و هدف هذه النشاطات هو جتنب وقوع عيوب  

مج أو TAIT-1993أما (           ) فقد أكد على أن عملية ضمان النوعية هي القوة املرشدة وراء جناح أي بر

  نظام أو مقرر دراسي.

ا يف مجيع نشاطات املؤسسة التعليمية، و أضاف أن هدف ضمان            وهذا األمر يستدعي أن تندمج آليا

ئما تفادي وقوع األخطاء و منع الفشل، و من األمثلة اليت قدمها على إجراءات ضمان النوعية النوعية هو دا

ووضع حوافز و ضغوط على أعضاء اهليئات و إجراء مراجعات فرتية للربامج األكادميية  تطوير املقررات الدراسية

  التدريسية كي يواظبوا على تطوير كفايتهم املهنية.

  م ضمان النوعية على عمليات تنفيذية و أنظمة، و يتكون من ثالثة عناصر رئيسية هي:و يرتكز مفهو           
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ي املنتج أو اخلدمة، و ـوبة فـف خاصية مطلـارة تصـو عبـع معايري للمنتج أو اخلدمة، و املعيار هـوض -01

يراد تستعمل كأساس لقياس مستوى اجلودة، و مواصفات املنتج أو اخلدمة قد تتضمن عدة معايري 

ا.  االلتزام 

تنفيذ اإلنتاج أو تقدمي اخلدمة حبيث يتم احلصول على منتج أو خدمة وفق املعايري املوضوعة مسبقا و  -02

 بشكل منتظم.

ي أن ما ـون أو مستعمل املنتجات و اخلدمات، نتيجة للعنصرين السابقني، فـدى الزبـوين ثقة لـتك -03

 11.)قدمت اخلدمة أي كلما نفذ اإلنتاج أووعد به سيتحقق دائما (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

                                                            
 .16البكر حممد املرجع السابق ذكره، ص  11
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 :مفهوم ضبط النوعية. املطلب الثالث 

و مصطلح ضـمان النوعـية، و  Quality controlخيلـط كثريون بني مصطلح ضبط النوعـية           

ما كمرتادفني، و احلقيقة أن هناك فرقا كبريا بني هذين املصطلحني، فضبط النوعية عملية بعدية  يستعملو

لنسبة للمنتجات أو اخلدمات التـي لنسبة  يت بعدمها)، هدفها اختاذ إجراء معني  للمنتج أو اخلدمة (أي 

ملستوى املطلوب، و قد يكون هـذا اإلجراء رفض هـذه املنتجات أو  ا ليست  تتبني بعد الفحص و التدقيق أ

توصيات للتصحيح، بينما  اخلدمات و التخلص منها، و قد يتبع ذلك إجراءات ملعرفة أسباب الفشل، و

ضمان النوعية عملية قبلية تتخذ قبل اإلنتاج و قبل تقدمي اخلدمة، و هدفها إكساب املنتج أو اخلدمة نوعية 

  مطلوبة وحمددة مسبقا.

إن عملية ضبط النوعية ال متنع الفشل و إمنا تشري إليه، و الذي مينعه هـو عملية ضمان النوعية، و           

إجراءات معينة لضمان النوعية مل تنجح يف منع الفشل جيب على املؤسسة تطبيق إجراءات إذا حدث أن 

  بديلة حتول دون الفشل و حتقق النوعية املرجوة.

) بني عملية ضمان النوعية و عملية ضبط النوعية HARVEY AND GREEN ،1993و قد ميز (          

ءات تطبيق يف الوقت الصحيح و املناسب للتأكيد من أن بقوهلما أن األوىل هي عملية إجياد آليات و إجرا

  النوعية املرغوبة ستتحقق بغض النظر عن كيفية حتديد معايري هذه النوعية.

أما الثانية (ضبط النوعية) فهي جمموعة من اإلجراءات اليت تقيس مدى مطابقة منتج جملموعة مـن           

د الضرورة إىل تعديل يف عمليات اإلنتاج ليصبح املنتج أكثر اتفاقا مع املعايري احملدودة مسبقا، و قـد تـؤدي عن

و على املستوى العملي الواقعي فإن عملييت ضمان النوعية و ضبط النوعية جيب أن ، املواصفات املرسومة

  12.تتالزما حبيث تتبع األوىل و تؤثر فيه
  

                                                            
 .17البكر حممد املرجع السابق ذكره، ص  12
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  :خامتة الفصل

عرفنا من خالل هذا الفصل املسامهة اليت يلعبها قطاع اخلدمات يف تطوير القطاع االقتصادي، حيث أنه           

خلق مناصب شغل جديدة وكثرية، و كذا من حيث االستعداد خلدمة مصاحل األفراد و املؤسسات ويرجع تطور 

توجيه سريورته وفق مقتضيات السوق و هو  هذا القطاع إىل تنظيم نشاطاته و إتباعه خلطوات منطقية تعمل على

د يهدف إىل تسويق اخلدمات، حيث أن  التطور احلاصل يف جمال تقدمي اخلدمات كان و ال يزال نتيجة الزد

حاجات األفراد للخدمات انعكس بشكل واضح و مباشر على قطاع اخلدمات الذي بدأ يشهد منافسة تزداد يف  

األنشطة التسويقية للوصول  إلضافة إىل تبيني املفهوم التسويقي و االعتماد علىكل يوم بني املنظمات اخلدمية، 

ئن.   لتحقيق أهدافها و منها لتحقيق اإلشباع و الرضا للز
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  مقدمة الفصل:

لقد ثبت أن تطبيق و تبين املفاهيم التسويقية يزيد من فعالية و كفاءة خمتلف اخلدمات يف املؤسسات           

لرغم من أن هناك مدراء لدي   هم اخلربة يف قطاع اخلدمات.العمومية 

إلضافة إلـنوعية اخلدمات فحيث جند أن            ى ـي املؤسسات العمومية هي وسيلة ترقية ثقافة االستقبال، 

ت ـه يضم جمموعة معايري داخلية و خارجية الـأن حرتامها أعوان اهلياكل اجلديدة (مديرية كرب يت جيب أن يلتزم 

  ئب).املؤسسات، مراكز الضرائب و املراكز اجلوارية للضرا

ع ـإلضافة إىل أن نوعية اخلدمات يف املؤسسات العمومية هي إرادة اإلدارة يف إقامة عالقات جديدة م          

املكلف، و ترتكز على تقدمي خدمة فعالة و ضمان استقبال نوعي مبختلف أشكاله: االستقبال، الشخص، 

ملديرية العامContact.dgi"اهلاتف الربيد االلكرتوين عرب العنوان الربيد،  " و DGIة للضرائب "ـ"، عرب االتصال 

ت املؤسسات."FAQاألسئلة املتكررة " لنسبة للشركات التابعة ملديرية كرب   ، و اإلجراء الذايت 
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 :الرتقية املبحث األول. 
 :تعريف الرتقية املطلب األول. 

  تعريف الرتقية:

ا رفع شخص أو عدة أشخاص مـن مرتبة إىلالرتقية هي اسم مـن فعل رقى،، ترقية، و يق :لغة            صد 

مرتبة أعلى، و قد ميس هذا الرفع عدة جوانب كاجلانب االجتماعي،و اجلانب االقتصادي، فرتقية شخص أو عدة 

اعتبار الشخص ثر فهنا تكيف ي إطار الرتقية االجتماعية أو ـي مكانة أعيان البلدة أو املدينة يدخل فـأشخاص ف

  1.ثروته كرافد من روافد الرتقية االقتصادية

ا "انتقال املوظف م :اصطالحا           ى و مرتب أعلى ـن وضعية إىل وضعية أخرى ذات مستوى أعلـيقد 

دة يف االمتيازات الوظيفية كالتغيري فـحاليا و مستقبال، كما قد تصاحب ه األعمال، و درجة ي طبيعة ـذه الرتقية ز

ي جمال السلطة"، فاملوظف يبدأ حياته املهنية يف أدىن درجات السلم الوظيفي، مث يعلو مركزه و يزداد ـاملسؤولية ف

لنسبة للفرد داخل اجملتمع، و تعترب جزءا مـه، و الرتقية هـدخل   2.ن ثقافة اجملتمعاتـي أمر مرغوب فيه 

ا:اختلف تعريف الرت  :تعريف الرتقية فقها   قية عند املفكرين فهناك من عرفها على أ

 3.وسيلة لتخطيط ومنمية املسار الوظيفي للموظف -01

ا حتريك املوظف مـالرتقية عل -02 دة ـن مستوى إداري أقل على مستوى أعلى، فهي تنطوي علـى أ ى ز

 4.يف املستوى الوظيفي و الدرجة املالية

أعلى من مستوى وظيفته احلالية من حيث الرتقية هي شغل املوظف لوظيفة أخرى ذات مستوى  -03

 5.السلطة، املسؤولية و املركز
                                                            

 .54، ص 1967حممد فؤاد مهنا: سياسة الوظائف العامة و تطبيقها يف مبادئ التنظيم، دار املعارف، القاهرة  1
البشرية من الناحية العلمية و العملية، الدار اجلامعية للطبع و النشر و التوزيع،  صالح الدين حممد عبد الباقي: إدارة املوارد 2

 .2000اإلسكندرية 
 .2001أمحد ماهر: إدارة املوارد البشرية، الطبعة اخلامسة، مصر الدار اجلامعية  3
 .138 ، ص2006حممد حافظ احلجازي: إدارة املوارد البشرية، الطبعة األوىل، مصر، دار الوفاء،  4



  ترقية نوعية الخدمات في المؤسسات العمومية          الثانيالفصل  
 

 
27  

لدرجة األوىل  :إجرائيا دة مالية  الرتقية هي انتقال املوظف من وظيفة إىل أخرى ذات مستوى أعلى مصحوب بز

دة يف املستوى األدىن و السلطة املمنوحة تساعد املوظف على تنمية و تطوير مساره الوظيفي.   و ز

و أن "الرتقية ـل وهـى تعريف واحد شامـد أمجعوا علـل الفقهاء قـن التعاريف السابقة نستنتج أن كـو م          

  "6تتمثل يف انتقال الشخص من وظيفته احلالية إىل أخرى

 ملا كانت الرتقية من أهم أعمدة الوظيفة العمومية و عليها يتوقف :تعريف الرتقية حسب موقف املشرع اجلزائري

مهية كبرية و هذا قصد تشجيع  حسن سري عمل املؤسسات و اإلدارات العمومية، فقد أحاط املشرع اجلزائري 

املوظفني على بذل اجلهد و الرفع من مستوى أدائهم، و هذا ما يظهر من خالل ما تضمنته النصوص القانونية 

الرتقية كما  59/12 هذا الصدد عرفت املادة املؤسسة للوظيفة العمومية يف اجلزائر من خالل موضوع الرتقية، و يف

ملادة رقم  أوت  15ي ـاملؤرخ ف 54/85من املرسوم رقم  02و  01/78من قانون رقم  117يلي: "عمال 

ى حسب التسلسل السلمي، و ترتجم إما بتغيري الرتبة ـي التحاق مبنصب عمل أعلـاملذكور أعاله، تتمثل الرتقية ف

ي الرتبة، حيث ـ...و قد فرق املشرع اجلزائري بني الرتقية يف الدرجة و الرتقية ف 7بتغيري السلكيف السلك ذاته أو 

ي الرتبة كما يلي:"تتمثل الرتقية يف الرتب و تقدم ـالرتقية ف 06يف األمر رقم  –من األمر  106عرفت املادة 

النتقال من الرتبة إىل الرتبة األع لى مباشرة يف نفس السلك أو يف السلك املوظف يف مساره املهين، و ذلك 

حة الفرصة للموظف للحصول على مزا مادية أو يشغله لوظيفة أخرى  األعلى منها مباشرة ...فالرتقية هي إ

ى ـذات مستوى أعلى و مسؤولية أو سلطة أو تعترب حق من حقوق املوظف، و قد عرفها املشرع اجلزائري عل

ا"التحاق مبنصب عمل أعلى ف   التسلسل السليب و ترتجم إما بتغيري الرتبة يف السلك ذاته أو تغيري السلك". يـأ

  

                                                                                                                                                                                          
 .125، ص 2002علي غريب و آخرون: تنمية املوارد البشرية، اجلزائر، دار اهلدى،  5
  .207، ص 2006حممد عبد الفتاح الصرييف: إدارة املوارد البشرية، الطبعة األوىل، األردن، دار املناهج،  6

  .40اجلريدة الرمسية: العدد  7
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  أمهية الرتقية. :الثايناملطلب 
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ن ـن املؤسسة و املوظفني فيها، و هذا نظرا ملا حتققه مـتعترب الرتقية عملية حيوية و مهمة لكل م: أمهية الرتقية

  فيما سنذكر النقاط اليت توضح أمهية هذه العملية: منفعة تعود على كال الطرفني، و

ي أداء ـي تطوير األداء و حتفيز املوظف على بذل جمهود أكرب فـن أهم الوسائل املسامهة فـتعترب الرتقية م          

املهام و املسؤوليات النوط به، فاملوظف و يف أي مؤسسة ال يسعى فقط للحصول على مقابل مادي، و إمنا أيضا 

ن حتقيق مكانة أفضل داخل البناء الوظيفي لإلدارة و تضمن ـى أعلى املناصب اليت متكنه مـيطمح إىل الوصول إل

  املؤسسات و اإلدارات العمومية. ن إشباعـرار اخلربة، كما متكنه مله االستقرار و األمن الوظيفي و استم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الوظيفة العمومية.أهداف الرتقية و طبيعتها يف  :الثالثاملطلب 

  أهداف الرتقية و طبيعتها يف الوظيفة العمومية:
  دف سياسة الرتقية يف ميدان الوظيفة العامة إىل حتقيق جمموعة من األهداف أمها:          
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ود نظام خمطط و ـن حيث العدد و النوع، إذا أن وجـن األفراد العاملني مـتلبية احتياجات املؤسسة م -01

للرتقيات يف املؤسسة يعتمد على أسس و معايري موضوعية ميكن إدارة املؤسسة من حتقيق خطة العمالة معروف 

ذه املنشأة لالستفادة مـاملطلوبة و الالزمة هلا بسبب إقبال األفراد الراغبني ف ن امليزات ـي العمل على االلتحاق 

  8.د عوامل اجلذب هذهاجلاذبة للعمل فيها فيها و الذي يشكل نظام الرتقية فيها أح

األكفاء يف خدمة املؤسسة لشغل الوظائف العليا فالرتقية جتربه على بقاء و صرف النظر  ضمان بقاء األفراد -02

يف فرص ترقية مؤسسات أخرى، فباعتبار املؤسسة هي من أكسبتهم املهارات الفنية و اإلدارية يف جمال أداء املهام 

ختيار من بينهم من يصلح لشغل الوظائف الشاغرة  لتايل تقوم    و ذلك عن طريق الرتقية.و األعمال و 

لتايل مستوى  -03 لطمأنينة نتيجة التقدم املستمر يف وظائفهم و  خلق حافز قوي لدى العاملني و شعورهم 

معيشتهم دون احلاجة إىل تغيري مكان العمل، توسيع و تنويع جماالت اخلربة و املعرفة من خالل احلركة األفقية 

  9.الرضا بني األفراد العاملني إضافة إىل التوصل إىل مستوى عال من

حتقيق املواءمة احلقيقة املنشودة بني أهداف األفراد العاملني و أهداف املؤسسة، إذا أن املؤسسة االقتصادية  -04

الناجحة اليت تستطيع أن حتقق أهدافها بفاعلية و كفاءة، و هذا لن يتم إال من خالل إشباع حاجات األفراد 

مج الرتقية ميثل أحد الركا ئز الهتمامات العاملني األمر الذي يتطلب ضرورة العناية العاملني فيها، و ال شك أن بر

بربامج الرتقية هذه لتكون على درجة كبرية من املوضوعية تتحقق من خالهلا مصلحة و أهداف كل من املنشأة و 

  10.األفراد على حد سواء

                                                            
  .127علي غريب و آخرون: مرجع سابق ص  8

 .276جنيب شاوشي: مرجع سابق، ص مصطفى    
 .147، ص 1983أمحد صقر عاشور: إدارة القوى العاملة، لبنان، دار النهضة  9

،  28، ص 2002حممد مسعود بورغدة: مذكرة ماجستري يف علم الرتبية البدنية "الرضا الوظيفي ألساتذة الرتبية البدنية"، اجلزائر  10
ضي.عية علم النشاط البكلية العلوم االجتما  دين و الر
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ساح فرص الرتقية و إن وجود و تطبيق برامج ترقية واضح و جيد بعيدا عن احملسوبية و التحيز يؤدي إىل إف -05

النتماء للمؤسسة اليت  م، و يؤدي إىل إخالصهم و شعورهم  دة معنو التقدم أمام العاملني اجمليدين يؤدي إىل ز

  يعملون فيها.

دة علـيتمثل هدف الفرد ف -06 ي حتقيق النمو و ـى املزا املادية و املعنوية املمنوحة رغبة منه فـي تطلعه و ز

ت أدبية أعلـاملؤسسة و فالرتقي داخل  ى إذ تشري الدراسات إىل وجود عالقة بني الرتقية و رضا املوظف ـي مستو

  عن أدائه.

لتايل تقدميـرغباته حنو التقدم و االرتقاء إلو            ت مادية و اجتماعية أفضل، و  ي ـاألفضل ف ى مستو

  سبيل حتقيق أهداف املؤسسة.

مج الرتقية الواض   :11ح و اجليد من التوصل إىل مستوى عال من الرضا بني املوظفني من اجلوانب التاليةميكن بر
 .الرضا عن الوظيفة 

 .الرضا عن الراتب 

 .الرضا عن فرص النمو و االرتقاء الوظيفي 

 .الرضا عن أسلوب اإلشراف و القيادة 

 .الرضا عن جمموعة العمل 
 .الرضا عن النواحي االجتماعية 

هي مصدر من مصادر اختيار املوظفني لشغل الوظائف العمومية فهي تساهم يف تغطية الرتقية           

ود نظام خمطط و معروف ـما أن وجـن حيث النوع و الكم، كـن الطاقات البشرية مـاحتياجات اإلدارة العمومية م

افها فيما يتعلق بسياسة ن حتقيق أهدـى أساس معايري موضوعية متكن إدارة املؤسسة مـللرتقية يف املؤسسة يعتمد عل

                                                            
، ص 2005مصطفى جنيب شاويش: إدارة املوارد البشرية (إدارة األفراد)، الطبعة الثالثة، دار الشروق للنشر و التوزيع عمان  11

276.  



  ترقية نوعية الخدمات في المؤسسات العمومية          الثانيالفصل  
 

 
32  

ذه املؤسسة مى ـن األفراد الراغبني يف العمل علـالتوظيف و ذلك بسبب إقبال عدد كبري م ن أجل ـااللتحاق 

  ام الرتقية فيها أحد عوامل اجلذب هذه.ـيت يشكل نظـذه املميزات اجلانبية للعمل فيها و الـن هـاالستفادة م

املنافسة الداخلية على املناصب فهي تسمح لإلدارة بتحسني التوسيع من دائرة  مبا أن الرتقية تساهم يف          

ن بداية حياته و ـمستوى أداءها كما تسمح للموظف بتحسني مستواه املهين و عدم اجلمود يف مستوى واحد م

ايتها لذا ميكن القول أن الرتقية ه من جهة و أهداف ي أداة من أدوات املواءمة بني أهداف املوظفني ـإىل غاية 

ي يف نفس الوقت حتقق مبدأ ترقية الفرد املناسب يف املنصب املناسب و يف الوقت ـاإلدارة من جهة أخرى و ه

  .املناسب

ة سيفتح ف           مج واضح وحيد للرتقية و االبتعاد عن احملسوبية و التحيز و احملا رص ـأن وجود و تطبيق بر

لتايل يؤدي إىل رفع مام ـالرتقية و التقييم أم م و تقوية روح الوالء و اإلخالص  ـاملوظفني اجملديني و  ن معنو

  للمنظمة أو اإلدارة العمومية اليت ينتمون إليها.

ى موضوع الرتقية حيتل مرتبة عليا يف األمهية بني موضوعات خمتلفة، ألن الرتقية تبقى ـو أخريا خنلص إل          

ن مزا و تعدد أنواع و أنظمة ـذا نظرا ملا تنطوي عليه األخرية مـملوظفون دائما لنيلها، و ههدفا و غاية يسعى ا

  الرتقية من منظمة إىل أخرى.

  

  

  

  املؤسسة العمومية. :الثايناملبحث 

 :و وظائفها أنواعها املؤسسة العمومية،تعريف  املطلب األول. 

  تعريف املؤسسة: 1-1
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  ميكن تعريف املؤسسة حسب مفهومني:          

ى ـي جمموعة بشرية مستقلة، وظيفتها اإلنتاج، لديها حظرية و متارس فعل مريح علـه املفهوم الربغمايت: - أ

ا جمموعة بشرية فإن مشاكل التحفيز و االتصال و املراقبة ـحميطها، مستقبلها متوقف عل ى بيع منتجها، و كو

ي ـي تنظيم جمموعة املؤسسة املستقلة، فهـي اختيار األهداف و فـام فـأساسية،شخصية املسريين تلعب دور هتعترب 

  ي ختتار بينها.ـات اجتماعية و هـر هلا عينات قانونية، تقنية، عالقـتسطر أهدافها بنفسها، احمليط يوف

ا نظام مفتوح و ـميكن حتليلها عل املؤسسةى النظرية العامة لألنظمة، ـلرجوع إل ي:ـاملفهوم النظام - ب ى أ

  متأقلم.

صر دادي عدون *           ا: "كل هيكل تنظيمي اقتصادي مستقل ماليا، يف إطار  يعرف  املؤسسة على أ

قانوين و اجتماعي معني، هدفه دمج عوامل اإلنتاج من أجل اإلنتاج، أو تبادل السلع و اخلدمات مع أعوان 

ين، أو القيام بكليهما معا (إنتاج + تبادل)، بغرض حتقيق نتيجة مالئمة، و هذا ضمن شروط اقتصاديني آخر 

ختالف احليز املكاين و الزماين الذي يوجد فيه، و تبعا حلجم و نوع نشاطه".   اقتصادية ختتلف 

ا ختلصت من الطرق املؤسسة حسب الفكر النظامي: *            اليت سبقتها إن اجلديد لدى األنظمة هي أ

ت هلا تعريفات و أشكاال أكثر مرونة و ـل املؤسسة، و بشكل أكثر عقالنية و تقنية، و أعطـي عملية حتليـف

نشاء مناذج و استعملت كأداة أو وسيلة توضح فـتكييفها م ي ـع احلاالت املتنوعة و املختلفة، حىت مسحت 

ملنظمة.   التحليالت اخلاصة 

ت اإلدارة و التنظيم الـي هذا اجملال عـذه النظرية فد متيزت هـو ق           خذها بعني االعتبار ـن نظر يت سبقتها 

حميط املؤسسة كعنصر هام يف التحليل، عكس ما اعترب سابقا خاصة من طرف املدرسة الكالسيكية و الكمية 

بت، و ال يتغري و ال يؤثر ف يلور مثال يعترب أن حميط املؤسسة  ا لدى أصحاب املدرسة ـطها، أمي نشاـفنجد 
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التنظيمية، فله دور هام يف تصرف املؤسسة، إذ يتفاعالن بشكل متبادل و حبركة مستمرة و تغيريات متواصلة، و 

ا علـحتدد حياة املؤسسة مب ستمرار.ـذه احلركة و التأقلم مـى مسايرة هـدى قدر   ع احلاالت اجلديدة 

فإن املؤسسة كمنظمة تعترب يف نفس الوقت هيكال  :L.VON BERTALANFFYحسب اجتاه، *           

اجتماعيا واقعيا و كمتعامل اقتصادي، و تتمتع خبصائص تنظيمية، و ميكن وضعها كنظام مفتوح و هذا معناه أن 

  املؤسسة نظام:

ا. -01 ا مكونة من أقسام مستقلة، جممعة حسب هيكل خاص    أل

ا متلك حدودا متكنها م -02   ن حتديدها و تفصلها على احمليط اخلارجي.أل

ا تتكيف  -03   مع تغريات احمليط بفعل القدرات املتخذة من طرف مسرييها. وعيبو هي نظام مفتوح أل

ت :أنواع املؤسسات 2- 1   12.هذا التنوع يقع على عدة مستو

 :القطاعات و الفروع 

o .املؤسسات الفالحية 

o .املؤسسات الصناعية 

o  التجارية.املؤسسات 

o .املؤسسات اخلدماتية 

 

 :احلجم 

o  املؤسسات الصغرية و املتوسطةPME. 

o .املوسسات الكربى 

o  اجملمعاتGroups. 

                                                            
12 ALBERTO, et COMBEMALE, Comprendre l'entreprise, Ed. Nathan, Paris, 2è éd. 1999, P 49. 
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 ن طرف ـن مالحظته بني املؤسسات اخلاصة املسرية مـاالختالف األول ميك ل):ـالطبيعة القانونية (الشك

ن اجلماعات ـن طرف الدولة أو مـاملسرية ماخلواص (شخصية، طبيعية أو معنوية) و املؤسسات العمومية 

 احمللية.

o :خذ عدة أشكال قانونية. املؤسسات اخلاصة  ميكن أن 

o :ملك حصري لشخص واحد. املؤسسات الشخصية 

o :هلم صفة مدنية هي مجيع املؤسسات اليت ال يعطيها القانون أي صفة أخرى  الشركات املدنية

 بسبب شكلها أو طبيعتها أو موضوعها.

o  و منيز منها: كات التجارية:الشر 

 ملسامهة  .SPAالشركات 

 الشركات ذات مسؤولية حمدودةSARL. 

 شركات ذات الشخص الوحيدEURLاخل... 

  وظائف املؤسسة: 3- 1

ه حىت ـب التطور التكنولوجي و التأقلم معـى املؤسسة بصفة دائمة أن تواكـجيب عل وظيفة تقنية: 1- 1-3     

  و ذات جودة. تنتج مواد و خدمات منافسة

املواد و اخلدمات املنتجة موجهة لالستهالك، فاملؤسسة تسهر على متطلبات  وظيفة اقتصادية: 2- 1-3     

  السوق، أين عوامل النوعية و السعر يلعبان دور حاسم يف تسويق املنتوجات.

لتساوي للمنتوج االجتماعي، هذا يسمح  الوظيفة االجتماعية: 3- 1-3      دف أساسا إىل التوزيع  هي 

  للعمال من االستفادة من العائدات و مداخيل املؤسسة مقابل عملهم فيها.
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  املؤسسة اخلدماتية :الثايناملطلب. 

كمؤسسات النقل، الربيد و يت تقوم خبدمات معينة  ـي الـ"املؤسسات اخلدماتية ه املؤسسة اخلدماتية: -1

  13.املواصالت، اجلامعات و مؤسسات األحباث العلمية و غريها"

  ون النظام العام للمؤسسة اخلدماتية.ـيت تكـهناك سبعة عناصر أساسية ال ام للمؤسسة اخلدماتية:ـالنظام الع -2

                                                            

 .31، ص 1991ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر اقتصاد املؤسسة، عمر صخري: املؤسسة  13
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 املوظفني.ثالث عناصر من خاصيات املؤسسة نفسها هي: النظام الداخلي، العدم املادي و  -

لسوق: الزبون "أ" و الزبون "ب". -  عنصرين متعلقني 

جتني عن تفاعل بني  -  مع عناصر املؤسسة اخلدماتية: اخلدمة "أ" و "ب". الزبونني "أ" و "ب"عنصرين 

  املخطط يبني تعدد العالقات املوجودة يف النظام العام للمؤسسة اخلدماتية.

  14.اخلدماتية: النظام العام للمؤسسة 1الشكل رقم 
  
 

 

  النظام
  

  
  
  
  

  الداخلي
  
  

 
 
 

  
  
  
  
  

  عالقـات أولية و داخلـية : 
  :ية "ب"ــات أولــعالق

  عالقات أثر تطابق "أ" و "ب":
خلط املستمر يف املخطط، وهي العالقات القاعدية للنظام، : Prémery relationsالعالقات األولية  - أ ممثلة 

و الناتج عن هذا التفاعل أي اخلدمة "أ" ـأن الزبون "أ" هو هي التفاعل بني عناصر اخلدماتية مع السوق، مبعىن 

  و أخرى مستنسخة. ) عالقات أولية لوجود زبونني، بعض العالقات ميكن اعتبارها حقيقية،6نعد ستة (

لنسبة للمؤسسة اخلدماتي: Internal relationsالعالقات الداخلية  - ب ة و بني تفاعل وهي اثنان، داخلية 

جلزء اخلفي.   عناصر هته األخرية، و تربط اجلزء الظاهر (للزبون) من املؤسسة 

                                                            
14 PIERRE EIGLIER, ERIC LANGEARD, SERVUTION, MC GRAWHILL, PARIS 1988 P. 3. 

الدعم 
 املادي

  

 املوظفني

 الزبون "أ"

 "بالزبون "

 اخلدمة "أ"

"باخلدمة "
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ي ـف الزبون "أ" و "ب" وجود عن العالقات الناجتةوهي : Concomitance relationsالعالقات التطابقية  -ج

ي املخطط و هم التفاعالت ـي خطوط متقطعة فـ) و تظهر ف4ي أربعة (ـي املؤسسة اخلدماتية، و هـنفس الوقت ف

  مع نتائج خدمة كل زبون على حدا. الزبون "أ" و "ب"بني 

  خصائص املؤسسة اخلدمية و أنواعها: -3

لتايل فإن املؤسسة التـة عـختتلف طبيعة اخلدم ية:ـخصائص املؤسسة اخلدم -3-1 ي تنتج ـن طبيعة السلعة و 

من اخلصائص يت تنتج سلعا مادية، هذا ما جعل املؤسسة اخلدمية تتميز مبجموعة ـن املؤسسة الـاخلدمة ختتلف ع

  أمهها:

  خمرجات غري ملموسة، و  و غري املادية إىلتقوم املؤسسات اخلدمية بتحويل تشكيلة من املدخالت املادية

ت  ئن املؤسسة، و قد ترتبط هذه املخرجات بكيا ا ز لكنها حمسوسة يف صورة خربات و جتارب مير 

مادية تتبلور من خالهلا اخلدمة املقدمة، إال أن هذا ال يعين حتوهلا إىل خمرجات مادية فخدمة التعليم مثال 

ا معارف ذهنية عليا مباين تعليمية، كتب و أوراق إال تستلزم وجود  ا ليست ملموسة لكو ا يف حد ذا أ

.  و خربات تعليم ال ميكن حتديد أبعادها ماد

 ئنها حيصلون عل ن ز ى ما يطلبونه من خدمات يف أماكن إنتاجها، حيث ـكما تتميز املؤسسة اخلدمية 

ا، فهي دائما متغرية و متنوعة ـيتعذر عل ا يطلبه كل زبون أو  ـحسب مى هذه املؤسسات تنميط خمرجا

ئن  15.كل جمموعة ز

 ا تعترب أن بعض التطبيقات التسويقية للسلـبعض املؤسسات اخلدمية تعارض فك ع ال ـرة التسويق، أل

 ا أن هؤالء يعتربون أنفسهم ـع طبيعة مهنتها، كاملهن القانونية و الطبية و التعليمية، كمـتتوافق م

 ا مسوقني هلا.منتجني و مقدمني خلدمات، ليسو 

                                                            
 .29، ص 28) ص 2002(الدار اجلامعية، القاهرة إدارة و تسويق األنشطة اخلدمية، سعيد حممد املصري:  15
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 ي ـالعديد من املؤسسات اخلدمية صغرية احلجم و قد ال حتتاج لطرق التسويق نفسها كما هو مطلوب ف

د ال ـن األساليب اإلدارية و التسويقية قـاملؤسسات املتوسطة و الكبرية احلجم، حيث أن العديد م

ت  احلالقة  و بعض حمالت تصليح تتناسب مع مثل هذه املؤسسات اخلدمية الصغرية احلجم كصالو

 16.األحذية و مكاتب الدراسات و غريها

  ا املستمرة إىل املعلومات الصحيحة و املراقبة الدقيقة لبيئتها حىت تستطيع متيز املؤسسات اخلدمية حباجا

ا و طبيعة العمل ال التخطيط ألنشطتها التسويقية بسبب ذه ـذي متارسه هـالطبيعة غري امللموسة ملنتجا

ا مـاملؤسسات و اليت حتتاج إل ن إنتاج و ـى عمليات إقناع الزبون أكثر منها بسبب ما تتميز به منتجا

 17.واحدتقدمي وانتفاع يف وقت 

هناك العديد من املؤسسات املتنوعة يف جمال اخلدمات، و ميكن تصنيفها  أنواع املؤسسات اخلدمية: -2- 3

  18.حسب جمموعة من الدالئل و من بينها

فهناك مؤسسات القطاع اخلاص كاملخازن االحتياطية، مؤسسات التوزيع،  حسب نوع امللكية: -2-1- 3

  البنوك و هناك مؤسسات القطاع احلكومي كالشرطة و املشايف احلكومية.

وق استهالكية (كالتأمني ـي سـفهناك مؤسسات تعمل فؤسسة: ـيه املـذي تعمل فـحسب السوق ال -2-2- 3

  ات أقسام احلاسوب).ـوق اإلنتاج (كخدمـي سـناك مؤسسات تعمل فـجتارة التجزئة)، و ه ادي،ـاالقتص

ئنهـفهناك مؤسسات خدماتية ذات اتصال قال: ـوى االتصـحسب مست -2-3- 3 ن و ـ(كاملزيا ـوي بز

 .ة أو املصابغ)ـية العامـال الضعيف (كالغساالت األوتوماتيكـاك مؤسسات ذات االتصـالطبيب) و هن

  
                                                            

  .58)، ص 2002(دار وائل للنشر، عمان تسويق اخلدمات، هاين حامد الضمور:  16

 .34زكي اخلليل املساعد: مرجع سابق، ص  17
18 KOTLEZ ،اجلزء 2003(دار عالء الدين للنشر و التوزيع، دمشق تسويق السلع و األسعار،  و آخرون: ترمجة مازن نفاع ،(

 .145الرابع ص 
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  املؤسسة العمومية اخلدماتية:

ا وحدة جتميع و تنسيق العناصر البشرية و املادية للنشاط M. TRUCHYعرف    19.املؤسسة على أ

فال حيق للمسئولني عنها التصرف فيها كيف ما شأو، و األشخاص الذين املؤسسة العمومية تعود ملكيتها للدولة، 

ن أعماهلم هذه اجتاه الدولة، وفقا للقوانني ـينوبون عن احلكومة يف تسيري و إدارة املؤسسات العمومية مسئولون ع

  العامة للدولة.

  

  

  

  

  اخلدماتية. ةاملؤسسة العمومي :الثالثاملطلب  

  و خصائصها: املؤسسة العمومية اخلدماتية

  املؤسسة العمومية اخلدماتية كمنظمة: - أ

ا جتمع العناصر املكونة هلذه األخرية و املتمثلة يف املدير  P. DE BRUYNEيعترب  املؤسسة العمومية منظمة أل

ئن و السلطات العمومية، وحـ(اإلدارة)، العاملني الدائمني، و بشكل أخ البقاء ن ـىت تتمكن هذه املؤسسة مـر: الز

و االستمرار على هؤالء األطراف االستمرار يف دعمهم من خالل العالقة املباشرة أو الغري املباشرة و خمتلف 

  20.املصاحل املوجودة فيها

  :جتهيزات و املـؤسسة تتكون مـن جمموعة مـن الوسائل التقنية املادية، كنظام تقـين اقتصادي)

ذا العديد من ـل و كـذه الوسائـذلك جبمع و تنسيق هة و ـدف استعماهلا إلنتاج خدمـأدوات) 
                                                            

 .09ص  1998األوىل)، دار احملمدية احلامة، اجلزائر (الطبعة االقتصاد املؤسسي  صر دادي عدوان: 19
 .14ص  1998مرجع سبق ذكره صر دادي عدوان:  20
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املعلومات التقنية يف إطار تكنولوجي حمدد، و اجلانب التكنولوجي موجه لكيفية إنتاج اخلدمة ككل، 

املوارد، النوعية و اجلانب االقتصادي موجه ألهداف و سياسات املؤسسات بشكل يسمح بتغطية 

 ية املؤسسة.التكاليف و حتقيق فائض يضمن استمرار 

 ا  ي:ـكنظام قانون "هلا صفة االستقاللية و حتمل امسا مستقال، و هلا ميزانية مستقلة و نظام خاص 

ا" ، و هو هام لتحديد حقوق و واجبات املؤسسة يف الدولة و حتديد مدى 21و خطة خاصة 

 النجاح أو الفشل و احملاسبة عليها.

 :يط أعمال خمتلف األفراد من أعلى اهلرم اإلداري إىل حتقيق تنظيم و تنش كنظام اجتماعي / سياسي

القاعدة يف نظام مجاعي بتعيني جمموعات فرعية و دور كل جمموعة على حدا مع توفري الوسائل و 

 العناصر الضرورية لتنفيذ هته األدوار.

  :ختاذ قرارات يف خمتلف األنشطة و حسب مراحل اختكمركز الختاذ القرار ستمرار  اذ فهي تقوم 

 القرار و مراقبة التسيري.

  22.عملية اختاذ القرار و تنفيذه يف املؤسسة  :02رقم  الشكل

  

  ممدير عا
  مدراء مساعدونوضع األهداف و اختاذ القرارات               

  رـرؤساء الدوائ
  احلـرؤساء املص                تنفيذ القرارات و اجناز األهداف

  الـــعمـ
  

  املؤسسات العمومية اخلدماتية:خصائص  - ب
                                                            

  59، ص1982ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر اقتصاد املؤسسة، صمويل عبود:  21

 29ص  1991مرجع سابق ذكره، عمر صخري:  22
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  :ح و وفرة فـو ذلك لتحكرب احلجم ذا إذا  ـ، و ال يتحقق ه23يـي حجم اإلنتاج اخلدمـقيق أر

 كانت املؤسسة ضخمة.

 ى غالبية املؤسسات العمومية اخلدمية تقيم اخلدمات مثل النقل، الصحة و ـتتول ات:ـتقدمي اخلدم

 24.التعليم

  للمؤسسات العمومية اخلدماتية من املنظور النظامي  ال ميكن اخلدماتية:بيئة املؤسسات العمومية

 25.أن تعيش منعزلة عن حميطها و يشمل هذا احمليط

  و هذا يتماشى مع طبيعة الدولة و نظام احلكم السائد. احمليط السياسي: -1

خذ على عاتقها إشباع ـو هذا م البيئة االجتماعية: -2 ا  احلاجات االجتماعية، فهي ن مهام الدولة حيث أ

ستغالل مواردها املالية و البشرية من أجل حتقيق تنمية اجيابية لرفع  تستعمل املؤسسات العمومية اخلدماتية 

  املستوى املعيشي و الصحي و الثقايف.

ختالف النظام االقتصادي السائد يف البلد. البيئة االقتصادية: -3   فتسيري املؤسسة اخلدماتية خيتلف 

  

  

  

  

  

                                                            

  29ص  1991مرجع سابق ذكره، عمر صخري:  23

مذكرة ماجستري، املدرسة العليا للتجارة، اجلزائر  مدى مالئمة مراقبة التسيري لقطاع الربيد و املواصالت،عثمان احدادن:  24
 .31ص  1994

 .44ص  1994، مرجع سابق ذكرهعثمان احدادن:  25
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 :نوعية اخلدمات. املبحث الثالث 

 :تعريف نوعية اخلدمات. املطلب األول 

ئنها أصبحت عنصرا ضرور لنجاح أي            إن نوعية املنتجات أو اخلدمات الـيت تعرضها املؤسسات لز

حصاء  النماذج النظرية الرئيسية منظمة، و لذلك فمن املهم حتديد النوعية و مشاكلها يف املؤسسة اخلدماتية، 

  املتعلقة بتطورها.

هذا تعريف عام و ، 26ن نوعية جيدة هي اليت يف وضعية ما، ترضي الزبون"ـ"اخلدمة م تعريف نوعية اخلدمات:

متفق عليه من معظم الباحثني يف ميدان اخلدمات، و منهم من يضيف عناصر أخرى هلذا التعريف كالنسبية، 

                                                            
26 P.EIGLIER, E. LANGEARD, op-cit. 1988. 
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لنسبة للسلع، زبونني حيصالن على نفس اخلدمة يف نفس الزبون ال يستطيع أخذ اخل دمة مثل ما هو احلال 

  املوقف، يكون لديهم تقييم خمتلف لنوعية اخلدمة إذا كانت ميوهلما خمتلفة.

  إلضافة إىل أن هته النسبة تعترب عن زبون واحد متحصل على اخلدمة نفسها، لكن يف وضعيتان خمتلفتان.     

  

  

  

  

  

  

  

  

 مفهوم نوعية اخلدمات: الثاين: املطلب  

) نوعيات 5: حيتوي هذا التصور على مخسة (LANGEARD27 و EIGLIERمفهوم النوعية لـ  - 2-1

  مشرتكة مع اخلدمة:

 مبعىن صورة املؤسسة اليت تعرض اخلدمة. :Institutional qualityالنوعية التأسيسية  1ن

ملوظفني و الرسائل و األدوات : Internal organisation qualityنوعية التنظيم الداخلي 2ن املتعلقة 

  الغري ظاهرة للمستهلك، و اليت تدعم إنتاج اخلدمة و تسهلها.

                                                            
27 P.EIGLIER, E. LANGEARD, Services handles: Concepts et decisions, working paper N° 275, I.A.E. Aix-
Marseille III University, France, april 1983. P 12. 
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، املوظفني و الدعم بع من التعامل الناتج بني املستهلكني :Treatment qualityنوعية التعامل  3ن

 اآلخرين.املادي و حضور و إقبال املستهلكني 

و هي مشرتكة مع العناصر املادية ذات العالقة مع إنتاج اخلدمة و  :Material qualityالنوعية املادية  4ن

 اليت يعانيها املستهلك (األدوات، املوظفني).

خلدمة األولية "Result qualityنوعية النتيجة  5ن "، نتيجة املخالفات Elementary service: متعلقة 

 كل ما سبق ذكره من العناصر تطلعات الزبون (املستهلك) و تؤثر يف احلكم هذا األخري.  اليت ترتب عن

  إىل املعادلة التالية لقياس نوعية اخلدمة. LANGEARDو  EIGLIERتوصل و منه           

  

  

  

  

  

  

  LANGEARD.28و  EIGLIERمفهوم النوعية لـ : 3رقم  الشكل

                                                            
28 P.EIGLIER, E. LANGEARD, op-cit. 1988. 
P.EIGLIER, E. LANGEARD, Services handles: Concepts et decisions, working paper N° 275, I.A.E. Aix-
Marseille III University, France, april 1983. P 13. 

 )5، ن4، ن3، ن2، ن1نوعية اخلدمة:  (ن
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 )5، ن4، ن3، ن2، ن1نوعية اخلدمة:  (ن

  صورة املؤسسة                 

  

  

  

  

  

  

  عـالقات أولية و داخلـية :

  "ب": عـالقـات أولــية

  "أ" و "ب":عالقات أثر تطابق

سيسـية.1ن   : نوعــية 

  : نوعية التنظيم الداخلي.2ن

  : نوعــية التعامـل.3ن

  : النـوعية املــادية.4ن

  نــوعية النتيـجة.: 5ن

هو معرفة  LANGEARDو  EIGLIERى مستوى تصور النوعية لـ ـع ذلك فإن املشكل املطروح علـم          

  إذا ما جيب عليها اعتبار األنواع اخلمسة للنوعية أو أن البعض منها أهم من اآلخر.

  (نوعية التعامل). 3(نوعية النتيجة) أهم من ن 5هل ن مثال:          

5ن

3ن

1ن

2ن

                                                             

احمليط املادي

 األدوات

 املوظفني

4ن

وجود مستهلكني 
 آخرين

املستهلك

خدمة بسيطة 
حاصل إلنتاج 

 اخلدمة
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مبالحظة مهمة يف هذا اجملال، بتبيان أن الدعم املادي و املوظفني  LANGEARDو  EIGLIERيقوم           

جتة عن التفاعل بني املستهلك، املوظفني و الدعم  ا  بعة إلنتاج اخلدمة، أما اخلدمة البسيطة كو هم عناصر 

  ل اهتمام لدى الباحثني.املادي، فهذه النوعية الناجتة هي اليت من الضروري أن تكون حم

يلخص بدوره نوعية اخلدمة بني غياب يف الفرق بني اخلدمة  :GRANROOS29لـمفهوم النوعية  -2-2

 Perceivedن جهة أخرى اخلدمة املقدمة (ـن جهة، و مـ) أو تطلعات الزبون مExpected serviceاملنتظرة (

service.ئن   ) أو جتارب الز

ثريها صورة و مردودية املؤسسات ـنوعية اخلدمات و كي تدقيق لعملية إدراك ـفإنه يعطو بذلك            ذا 

  اخلدماتية.

لوعود اليت وضعتها املؤسسة عن طريق الوظائف التقليدية للتسويق            فما ينتظره الزبون من اخلدمة يتأثر 

ستهالك اخلدمة م حساس ـطرف الزبون، م نـ(إشهار، بيع، ترقية...)، بينما التجارب مرتبطة  ع السماح له 

  بيقني حقيقة اخلدمة املقدمة.

  

  

  

  

  LANGEARD30و  EIGLIER: مفهوم اخلدمة لـ 4رقم  الشكل
  

                                                            
29 LANGLOIS M. Qualité des services et leadership dans la distribution, revue TEOROS, U.Q.A.M Montréal vol 9 
N° 3 nov 1990, pp 7‐11. 
30 LANGLOIS M. Op‐cit, pp 8. 
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  النوعية املدركة
  

  الوعود احملققة        الصورة                            الوعود املوضوعية        

  

  

  

  يعرف تصور نوعية اخلدمات يف أربعة نقاط: :GUNMESSON31 لـ مفهوم النوعية -2-3

 جيب أن تصمم اخلدمة لتحقيق متطلبات املستهلكني.النوعية األصلية للعرض:  .1

 جيب أن تعاش حسب توقعات الزبون. اخلربة: نوعية إنتاج اخلدمة .2

ئن خملصني  نوعية العالقة: .3 العالقات الداخلية و اخلارجية جيب أن تعايش وتسري بطريقة جتعل الز

 للخدمة.

. نوعية التحصيل: .4   جيب أن تكون اخلدمة حمصلة ماد

بعد دراستهم لنوعية اخلدمات :PARASURAMAN, ZEITHAML & BERRYمفهوم النوعية لـ -2-4

بتطوير منوذج تصميمي لتقدمي نوعية  PARASURAMAN, ZEITHAML & BERRYلعدة مؤسسات، قام 

  ") حتدد نوعية اخلدمة يف املؤسسة.gapsاخلدمة، فقد عرفوا مخسة عوامل (فروق "

  هته التطلعات. الفرق بني تطلعات املستهلكني و ما حيصلوا عليه من خالل توظيفالفرق األول:      

  الفرق بني حاصل التسيري لتطلعات املستهلكني و ترمجة هذه التطلعات يف خصوصية اخلدمة.الفرق الثاين:      

ئن.الفرق الثالث:         الفرق بني خصائص املسبقة التثبيت خلدمة ذات نوعية و اخلدمة كما تعرض للز

                                                            
31 LANGLOIS M. Qualité des services et leadership dans la distribution, revue TEOROS, U.Q.A.M Montréal vol 9 
N° 3 nov 1990, pp 7‐11. 

 التطلعات

 ترقية –اشهار 

 التجربة

نوعـية تقنية و 
 وظيفية
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  وضة للزبون و اخلدمة كما حصل عليها الزبون.الفرق بني توصيل اخلدمة املعر  الفرق الرابع:     

  الفرق بني اخلدمة احملصلة و اخلدمة املنتظرة. الفرق اخلامس:     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  PARASURAMAN, ZEITHAML & BERRY.32: مفهوم اخلدمة لـ 5رقم  الشكل

  املستهلكني
                                                            

32 LANGLOIS M. Op‐cit, p 10. 
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  من الفم إىل األذن                       حاجيات شخصية                        التجربة املاضية     
    اتصاالت           

  
  5ف  

  
  

  املؤسسة
  

  4ف  

  
  

  3ف  1ف  

  
  
  
  
  

  2ف  

  
  
  
  
  
  
  

  عملية املراقبة لنوعية اخلدمات. :الثالثاملطلب 

آخر مرحلة يف عملية اإلنتاج، هي عملية التأكد من صالحية أو مطابقة العمل أو اإلجناز للشروط  النوعية:. 1

نوية بعد العمل.   احملددة مسبقا و هي وظيفة 

 اخلدمة املتوقعة

 اخلدمة املقدمة

 تسليم اخلدمة

اتصاالت إضافة إىل 
 قبلية و بعدية

رمجة التطلعات و ـت
مواصفات اخلدمة 

  ذات جودة

تصورات اإلدارة 
  لتوقعات املستهلك

اتصاالت خارجية 
  مع املستهلكني
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مراقبة النوعية: وظيفة إدارية حيث على الفرد مراعاة التصاميم، اليت خيضع هلا كل عمل يف شكل،           

  خطة،...اخل، فهو هيكل يعد بطريقة مدروسة و وفق معايري حبيث تستطيع متابعة العمل بعد اإلجناز.

يت نتيجة عملية استهدا           إلنتاج: املنتوج  ف هذا املنتوج، فهو قبل ألن يكون منتوجا، كان عالقة املراقبة 

  33.عبارة عن ورقة حتمل وصفا للمنتوج حيث تطور إىل خطط التكوين منتوج نظري

ن ـي عبارة عـيت هـي للمنتوج، تشتق منه املواصفات الـوصف حتليل : descriptionTheالتوصيف . 1.1

ئية (األطـامل ي مواصفة ـو ه: واصفات استعماليهـية و مـاالجتاه،...اخل)، أو الشكلوار، القياسات، ـواصفات الفيز

الستعمال لصالحية، الذوق، نسبة احلموضة،...اخل، أي بكل ما هو متعلق    34.تتعلق 

ص اخلصائص االستعمال (درجة اإلشباع ـفالنوعية تتعلق بشكل املنتوج، بينما اجلودة خت ودة:ـية و اجلـالنوع .1.2

ون مطابق ـ، و املقصود هو مدى مطابقة املنتوج للمواصفات فكل املنتوجات بعضها يكحيققها املنتوج)يت ـال

و املنتوج املعيب أي فيه عيب، كل منتوج ـللمواصفات و البعض اآلخر ال، فاملنتوج غري املطابق للمواصفات ه

لتصنيع، فإذا كانت مطابقة فهو خيرج يرتض إىل عملية فحص (مراقبة) من حيث مطابقة املنتوجات ملواصفة ا

منتوج سليم و يتجه إىل التسويق، أما إذا كان غري سليم فيوجه توجيه املنتوج املعيب، فإذا كان مستوى العيب كبريا 

عادة العجن، أما إذا كان العيب قابل للتصحيح فيصحح املنتوج، و فـيعاجل إم ي حالة عدم استجابته لعملية ـا 

ل أعمال املراقبة اليت تزايد النوعية تدرجييا، ففي واقع السوق ـيباع املنتوج كمنتوج معاب، إن كالعجن أو التصحيح 

ت النوعية، نتيجة وظائف املراقبة الصارمة ألجل هذا أنشأت ال منيز بني األجواد و العكس، نتيجة  تقارب مستو

  ".ISOاملنظمة الدولية للتقييس "

  عملية املراقبة للنوعية:. 2

                                                            
 .10، نظام التعليم املفتوح و التعليم عن بعد و جودة النوعية، بريوت مكتبة لبنان ص 2001الكيالين: تسيري  33
 .11الكيالين: املرجع السابق ذكره، ص  34
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ي املؤسسة هم ـكل شخص معني مبستوى اجلودة، و كل األشخاص املوجودين فطريقة اجلودة الشاملة:  .1.2

جلودة و كل شخص مسئول عن مستوى معني من اجلودة الالزمة.   معنيون 

ي تقدير ـي حالة كل شخص مسئول متلك ورقة ملعايري اجلودة، و ال ميكنه أن خيطأ فـف أنواع وظيفة اجلرد: .2.2

يف بعض احلاالت ال يطبق املنتج طريقة املراقبة ، Self controlاجلودة، هذا النوع من املراقبة يسمى املراقبة الذاتية 

  الذاتية و يطبق طريقة املراقبة اآللية.

جهاز نظام آيل مصمم العمال أحرار يف اإلنتاج، لكن عند مرحلة خروجه مراقبة . طريقة املراقبة اآللية: 3.2

  لعملية املراقبة، فهي تغطي املراقبة الفنية للمنتوج، هو نظام سهل لكنه ليس جودة شاملة.

هناك نظام يسمى نظام: التفتيش، مفتش النوعية على مستوى كل ورشة (شخص فين، تقين أو خبري)           

ملفتش، إذا كان املن خذ املنتوج التأشرية مير  توج قابال للتفكيك يقوم بتفكيكه يقوم بوظائف التفتيش، و قبل ما 

  و حتليله.

، شركة 1908منذ  BALLبعض املنتجني القدامى أنتجوا طريقة مشهورة يف مراقبة النوعية هي طريقة           

اهلواتف األمريكية ابتكرت طريقة حيث تستطيع عوض استخدام طريقة ملراقبة السالفة الذكر تعويضها مبراقبة 

خذ كل يوم إحصائية، حيث عوض  فحص كل منتوج بفحص عينات تكون إما منتظمة أو غري منتظمة كأن 

  اإلنتاج املعيب مـن السليم.يت تبني حجم العيب و ـعينة غري منتظمة، تكون عشوائية تفحص هذه العينات ال

ل الزبون هذه الطريقة تعمل على تكوين سلوك يف النوعية من خالل تكوين خريطة النوعية، حيث يقب          

  35.حبجم عيب صغري، لكن مهما كان حجم العيب فهو يف غري صاحل املنتج

ع تلبية حاجات الزبون، إن ـقدرة تنافسية جيدة مجيب على النوعية أن تؤمن للمؤسسة : ANFOR. مقياس 3

ا: "قابلية املنتوج أو اخلدمة لتلبية حاجات  1982ظهر يف جويلية  ANFORمقياس  يعرف النوعية 

                                                            
 .10: املرجع السابق ذكره، ص الكيالين 35
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أخذ هذا التعريف أكثر دقة "النوعية هي جمموعة اخلاصيات و املميزات للمنتوج  1986املستعملني"، و يف سنة 

لقابلية لتلبية حاجيات حمددة أو ضمنية".   أو اخلدمة اليت تسمح هلا 

  ميكن النظر إىل النوعية من زوا ثالث هي:          

 ى املنتوج و تكلفتهـول علـأداء املنتوج (كفاءة)، فرتة احلصن حيث ـتلبية حاجات الزبون أو املستعمل، م 

 .تلبية املورد الذي تعتمد على املردودية، مرتبط عادة بتلبية املستخدمني 

 .حرتام التشريعات و احمليط  تلبية الفائدة العامة املرتبطة 

لنسبة للمؤسسات اليت اختارت النوعية  فالنوعية ال ختص فقط املنتوجات، بل كافة املؤسسة، و حاليا 

  العامة، النوعية تشتمل من عميلة التمويل حىت التوزيع.

يلور، العمـدأ النوعية يتعارض مـمب           ن يفكرون ـه، و لكـرون بـا يؤمـال ال جيب عليهم أن ينفذوا مـع مبدأ 

خذ مبادرات يف الوظيفة اليت ين مكان كل فرد أن  جزها، وضع نظام النوعية فيما جيب أن يكون، حيث أن 

  العامة يستوجب فرتة تكوين لكافة العمال.

  :ANFORحسب مقياس  Normalisation. التصنيف 3

ANFOR: ها ـي فرنسا أضيفت إليـؤسسات فـاجلمعية الفرنسية للتقنيني، مقياس وضعته مكاتب دراسات امل

  .I.S.Oمقاييس دولية لتصبح 

  ).Certification( تشمل عملية التقييس متاثل مقاييس من جهة و من جهة أخرى املطابقة          

ساس  1988اجلمعية الفرنسية لتأمني النوعية، أنشأت سنة  L'faqيف فرنسا مثال تقدم            مهمتها جتميع 

  طوعي كل األنشطة الوطنية.
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  :خامتة الفصل

يت تتفاعل فيما بينها إلنتاج قيمة غري ـن األشخاص و الوسائل الـي جمموعة مـإن املؤسسة اخلدمية ه          

ترقي القيم ذات مادية، يهدف حتقيق منفعة الزبون، حيث جند أن ترقية نوعية اخلدمات يف املؤسسات العمومية 

للياقة و اإلعالم  لنسبة جلميع اهلالصلة  لنسبة و هي مؤثر هام  ياكل قصد جعل نوعية االستقبال حتد حامسا 

ى ـملستقبل املؤسسة يف تطلعها املستمر إىل تلبية احتياجات و شكاوي املكلفني، و أخذ املواعيد و اإلجابة عل
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ألشخاص ذوي حركـالطلبات خالل اآلجال املطلوبة كم ة حمدودة و األشخاص ـا تتكلف املؤسسات العمومية 

مهيأة للدخول، مكتب استقبال مالئم و إصغاء   تن من خالل ختصيص هلم استقبال خاص كمهاراالذين يعانو 

ئنها و عمالئها.هتمام كل هذه املتطلبات    توفرها املؤسسات خلدمة ز

ا ترتكز على مخسة حماور رئيسية هي:              كما حتدد أ

 طبقا ملتطلباتكم).مصلحة متواجدة، (أي حتسني كيفية الدخول إىل مصاحلنا  -01

 استقبال أكثر إصغاء (بتهذيب و فعالية). -02

 معاجلة سريعة لطلباتكم للمعلومات (الرد يف اآلجال املعلن عنها). -03

 نصغي إليكم إلحراز تقدم. -04

 حتسني التنظيم و تطوير الكفاءات. -05

  ص.كل هذه تسعى إىل املضي قدما جلعل اخلدمة العمومية أكثر جناعة على وجه اخلصو            
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  مقدمة الفصل:

نتهاج سياسة اقتصادية معينة، و ـإن أية دولة ترغب ف           ي إقامة تنمية اقتصادية و اجتماعية شاملة تقوم 

دف إلـذلك بتحديد الوسائل و التقنيات و األدوات ال تنظيم إدارة احلياة االقتصادية، حيث تشمل ى تطور و ـيت 

إدارة الضرائب أهم هذه التقنيات حيث تلعب دورا هاما يف حتقيق أغراض السياسة االقتصادية عن طريق 

  التخفيضات أو اإلعفاءات الدائمة و املؤقتة.

ة املعاصر، و هي حتتاج إىل حبيث تشكل إدارة الضرائب إحدى احملاور الرئيسية يف دراسة علم املالية العام          

ملوضوعية و تستهدف الصاحل العام.   معارف علمية واسعة تتميز 

ا كمصدر لإلرادات العامة مليزانية الدولة و حتقق أهداف السياسة            و قد اكتست هذه األمهية بسبب كو

ثريها على املتغريات االقتصادية كاالستهال ك، االستثمار و االدخار حبيث العامة و اليت تتجلى من خالل 

يار، فهي أداة فعالة يف حتقيق االستقرار االقتصادي،  نستطيع القول أن الدولة بدون ضريبة دولة قابلة للزوال و اال

ن طريق رفع نسبتها أو التوسع يف قرضها، و يف ـففي حالة التضخم تستخدم الضريبة كأداة للعالج االقتصادي ع

  .الدولة ببعض اإلعفاءات الضريبية حالة االنكماش تقوم 
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 :إدارة الضرائب. املبحث األول 

 :و مهامه التعريف مبركز الضرائب لوالية مستغامن املطلب األول. 

 التعريف مبركز الضرائب لوالية مستغامن:

التحصيل، املراقبة مركز الضرائب هو مركز تسيري موحد جيمع حتت إشراف رئيس املركز كل مهام التسيري،           

ت الضرائب الوالئية. ا حاليا املفتشيات و القابضات و مدير   و املنازعات اليت تتكفل 

لضريبة ـركز الضرائب احملاور اجلبائي الوحـدد يشكل مـذا الصـ           التابعـني مبجال اختصاصه يد للمكلفني 

  و هم:

 املؤسسات اخلاضعة للنظام الضرييب. -

 احلرة.املهن  -

ت املؤسسات. -  املؤسسات غري اخلاضعة جملال اختصاص مديرية كرب

 مهام مركز الضرائب:  - أ

  1: 6الشكل 

  

  

  

  

  

  

                                                            
العتماد على املعلومات 1  .املصدر إعداد الطالبة 

 ينشط مركز الضرائب يف اجملاالت

فـي جمال اإلستقبال و  جمال املنازعات يف
 اإلعالم

 جمال الرقابة يف  جمال التحصيل يف  يف جمال الوعاء
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  ينشط مركز الضرائب يف اجملاالت اآلتية:          

  :يف جمال الوعاء الضرييب -1

ميسك و يسر امللفات اجلبائية للشركات و غريها من األشخاص املعنيني بعنوان املداخيل اخلاضعة للضريبة  -

ح الشركات.  على أر

لضريبة اخلاضعني للنظام احل - قيق لإلخضاع الضرييب بعنوان مسك و تسيري امللفات اجلبائية للمكلفني 

ح الغري التجارية. ح الصناعية و التجارية و األر  األر

 إصدار و معاينة و املصادقة على اجلداول و قوائم التحصيالت و شهادات اإللغاء أو التخفيظ. -

  :التحصيليف جمال  -2

وى. - جلدول و سندات اإليرادات و حتصيل الضرائب و الرسوم و األ  التكفل 

لعمليات املادية للدفع و التحصيل و تقدير األموال النقدية. -  التكفل 

ت و مركزة تسليم القيم. - ت و احلسا  ضبط الكتا

  2:الرقابةيف جمال  -3

 البحث و حتصيل و استغالل املعلومات اجلبائية و مراقبة التصرحيات. -

 و تقييم نتائجها.إعداد و اجناز برامج التدخالت و املراقبة لدى اخلاضعني للضريبة  -

  :املنازعاتيف جمال  -4

 دراسة و معاجلة الشكاوي. -

 متابعة املنازعات اإلدارية و القضائية. -

  تسديد قروض الرسوم. -

                                                            
لضريبة"،  2  .2013اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، وزارة املالية، املديرية العامة للضرائب، "الدليل التطبيقي للمكلف 
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  :االستقبال و اإلعالميف جمال  -5

لضريبة. -  ضمان مهمة استقبال و إعالم املكلفني 

لوعاء الضرييب ال سيما  - إلجراءات اإلدارية اخلاصة  نشاء املؤسسات و تعديل التكفل  تلك املتعلقة 

 قوانينها األساسية.

 تنظيم و تسيري املواعيد. -

لضريبة التابعني الختصاص مركز الضرائب. -   نشر املعلومات و اآلراء لصاحل املكلفني 

 تنظيم مركز الضرائب لوالية مستغامن:  - ب

  يسر مركز الضرائب رئيس مركز، و هو يتشكل من:          

 ) مصاحل رئيسية:) 03ثالث 

 املصلحة الرئيسية لتسيري امللفات.  - أ

 املصلحة الرئيسية للمراقبة و البحث.  - ب

 املصلحة الرئيسية للمنازعات.  -ج

 ) 02مصلحتني:( 

 مصلحة االستقبال و اإلعالم.  - أ

 مصلحة اإلعالم اآليل و الوسائل.  - ب

 قباضة. 
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  مبستغامنتعريف اهليكل التنظيمي للمديرية الوالئية للضرائب  :الثايناملطلب.  

ن أجهزة مركزية و أجهزة ال مركزية حيث يوجد ـي اهليكل اإلداري نستنتج حتما أنه يتكون مـإذا متعنا ف          

  يف أعلى اهلرم كل من:

  * وزارة املالية.     

  * املديرية العامة للضرائب.     

  * املديرية اجلهوية للضرائب.     

اليت حتدد معدالت خمتلف أنواع الضرائب حيث تفرضها يف يف قانون املالية من   أما وزارة املالية فهي*           

ت اجلهوية اليت تقوم بتقديرات  كل سنة على الربملان، و يساعدها يف هذه املهمة املديرية العامة للضرائب و املدير

ن الوضعية ـقارير سنوية عاملديرية العامة للضرائب و اليت بدورها تقوم بصياغة ت سنوية على مستوى إقليميات

  اجلبائية للبلد تقدمه لوزارة املالية.

ت الوالئية حيث يتكون منها من عدة مكاتب و مصاحل تقوم            * أما يف قاعدة اهلرم فنجد املدير

مبجموعة من الوظائف يف إطار اختصاصها و صالحيتها كما يتمثل دورها يف التعامل املباشر مع املكلفني بدفع 

ت 09الضريبة و كذلك تنفيذ القرارات اليت تتلقاها من السلطات املركزية هلذا أوجدت الدولة تسعة ( ) مدير

ت الوالئية و هي:   جهوية تتكون من جمموعة من املدير

لشلف: - 10 ت الوالئية لكل من: املديرية اجلهوية للضرائب    و تضم املدير

  * تيسمسيلت * تيارت  * الشلف

  * عني الدفلى * غليزان  * مستغامن
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ت الوالئية لكل من: :ببشاراملديرية اجلهوية للضرائب  - 02   و تضم املدير

  * البيض * تندوف  * أدرار

   * النعامة  * بشار

ت الوالئية لكل من: :لبليدةاملديرية اجلهوية للضرائب  - 03   و تضم املدير

  * املدية * بومرداس  * البليدة

  * اجللفة تيبازة*  * تيزي وزو

ت الوالئية لكل من: :جلزائراملديرية اجلهوية للضرائب  - 04   و تضم املدير

  * بئر مراد رايس * سيدي أحممد  * اجلزائر الوسطى

  * الرويبة * الشراقة  * احلراش

ت الوالئية لكل من: :بسطيفاملديرية اجلهوية للضرائب  - 05   و تضم املدير

  البيض* * مسيلة  * سطيف

   * برج بوعريريج  * جباية

ت الوالئية لكل من: :بعنابةاملديرية اجلهوية للضرائب  - 06   و تضم املدير

  * سكيكدة * قاملة  * أم البواقي

  * سوق أهراس * الطارف  * تبسة

     * عنابة

ت الوالئية لكل من: :بقسنطينةاملديرية اجلهوية للضرائب  - 07   و تضم املدير

تنة   * جيجل بسكرة*  * 

  * ميلة * خنشلة  * قسنطينة
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ت الوالئية لكل من: :بورقلةاملديرية اجلهوية للضرائب  - 08   و تضم املدير

  ورقلة* إليزي*  األغواط*

  * غرداية الوادي*  متنراست*

ت الوالئية لكل من: :بوهراناملديرية اجلهوية للضرائب  - 09   و تضم املدير

  * وهران الغرب الشرق* وهران  * تلمسان

  * معسكر * سيدي بلعباس  * سعيدة

     * عني متوشنت
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  التنظيم اهليكلي للمديرية العامة للضرائب:: 07الشكل 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

املديرية العامة للضرائب

 املديرية العامة للضرائب املديرية العامة للضرائب

مديرية العمليات 
 اجلبائية

مديرية 
 املنازعات

مديرية التشريع 
 اجلبائي

مديرية التنظيم
و اإلعالم اآليل

مديرية إدارة
 الوسائل

مديرية البحث 
 و املراقبة

مديرية فرعية 
لإلحصائيات 
 و التالخيص

مديرية فرعية 
للمـوظفني و 
 التكوين

مديرية فرعية 
للدراسات 

ئق اجلبائية و الو

مديرية فرعية
للتنظــيم و 
 املناهج

مديرية فرعية
للمنازعات الرسم 

 على القيمة

مديرية فرعية 
للعمليات 
 امليزانية

مديرية فرعية 
للمـوظفني و 
 التكوين

مديرية فرعية 
العـــامة و 
 احملفوظات

مديرية فرعية
لتطبيق أنظمة 
اإلعالم اآليل

فرعيةمديرية
لتطوير أنظمة 
 اإلعالم اآليل

مديرية فرعية
للمنازعات 

الضريبـية علـى 
 الدخل

مديرية فرعية
 للجان الطعن

مديرية فرعية
للمنازعات 

 القضائية االدارية

مديرية فرعية 
للضمـــان و 

األنظمة اجلبائية 
اخلاصة

مديرية فرعية 
للعمليات 
اجلبائية

فرعية مديرية 
للتشجيع اجلبائي

مديرية فرعية 
العالقات العامة 
 يف اإلعالم

مديرية فرعية 
لالتفاقات 

اجلبائية الدولية 
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  اهليكل التنظيمي ملركز الضرائب "لوالية مستغامن". 3:الشكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                            

  املصدر: مديرية الضرائب لوالية مستغامن. 3

 مصلحة اإلعالم اآليل رئيس املركز مصلحة االستقبال و اإلعالم

للمنازعات املصلحة 
 الرئيسية

املصلحة الرئيسية
للمراقبة و البحث

 الرئيسيةاملصلحة  القباضة

 مصلحة الشكاوي

مصلحة املنازعات 
القضائية و جلان 

 الطعن

مصلحـة التبليغات و 
لصرف  األمر 

مصلحـة البطاقات و
مقارنة املعلومات

مصلحـة البحث
عن املادة اخلاضعة 

 للضريبة

 مصلحة التدخالت

 مصلحة الرقابة

 مصلحة الصندوق

 مصلحة احملاسبة

 مصلحة املتابعات

مصلحة اجلباية 
لقطاع  اخلاصة 

 الصناعي

مصلحة اجلباية 
اخلاصة بقطاع البناء

مصلحة اجلباية 
لقطاع  اخلاصة 

 التجاري

مصلحة اجلباية 
اخلاصة بقطاع 
 اخلدمات

مصلحة اجلباية 
ملهن احلرة  اخلاصة 
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ا:   من أهم صالحيات املديرية العامة للضرائب ما يلي: صالحيا

  تسخري الوسائل املوضوعة حتت إشراف املصاحل اليت تدخل يف اختصاصها. -01

  أعمال اإلدارة اجلبائية و إعدادها خاصة فيما يلي:السهر على دراسة برامج  -02

 وص التشريعية و التنظيمية اخلاصة بوعاء الضرائب، احلقوق و الرسوم اجلبائية و تصنيفها و ـدراسة النص

 حتصيلها و إعداد ذلك و اقرتاحه.

 .جلباية و يف إعدادها  املشاكل يف دراسة خمتلف النصوص اليت هلا صلة 

  ا.حتضري االتفاقات  اجلبائية الدولية و التفاوض يف شأ

  تسهم على تطبيق األحكام القانونية و التنظيمية اليت تتحكم يف أعمال املصاحل اجلبائية اخلاصة فيما يلي: -03

 .إعداد و تقديرات اإليرادات اجلبائية و شبه اجلبائية يف إطار التخطيط 

  احمللية.توزيع احلصيلة اجلبائية بني الدولة و اجلماعات 

 .مراقبة عمل وعاء الضريبة و الرسوم و كيفية تصنيفها و حتصيلها 

 .دراسة ملفات املنازعات اجلبائية و شبه اجلبائية 

  تسهم على إعداد وسائل املراقبة و تسخريها و خاصة فيما يلي: -04

 .مراقبة تطبيق النصوص اليت تتحكم يف فرض الرسوم اجلبائية و شبه اجلبائية 

  سائل الالزمة ملكافحة التدليس اجلبائي.إقامة الو 

 .مراقبة تطبيق احملاسبني العموميني التابعني لإلدارة اجلبائية لقواعد احملاسبة العامة 

 .انتظام حسن تسيري املصاحل اجلبائية و اهليئات اليت تدخل يف اختصاصها 

تسهم على إعداد إجراءات التنسيق بني املصاحل اجلبائية و اهليئات اليت تدخل يف اختصاصها و اهليئات  -05

عمال    اجلبائية و تنفيذ ذلك. اإلدارةالعمومية املعنية 
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  ا.الثالثاملطلب ت الفرعية و صالحيا  : املدير

ت اجلهوية:*  ت: تضم املديرية اجلهوية للضرائب لنسبة للمدير   أربع مدير

  تتشكل من مكتبني: املديرية الفرعية للتكوين: -01

 يت ـيتكلف يف حتديد االحتياجات اخلاصة للمصاحل التابعة للمديرية اجلهوية ال :مكتب التكوين املتواصل

ي اإلجراء و املسابقات ـي إعداد برامج التكوين األساسي و هذا فـوى و املسامهة فـتتعلق بتحسني املست

ملراسلة و تنظم دورات  اليت طري األعوان عن طريق الدروس  عداد  تم  تنظمها اإلدارة املركزية كما 

 لتكوين مؤطرين.

 املتعلقة بربامج التكوين املتواصل و يساهم يف إعداد حمتوى خمتلف الدروس  الدعائم البيداغوجية: مكتب

ئق البي داغوجية و إعداد بطاقات خاصة للموظفني الربامج اخلاصة بدورات حتسني املستوى، طبع الو

 املستفيدين من التكوين.

  :ثالث مكاتبمن  تتكون :املديرية الفرعية للتنظيم و الوسائل -02

 :ت و حتديد احتياجات املصاحل اجلبائية كمـيساهم ف مكتب املوظفني ا ـي إجراءات النقل بني الوال

يسهر على تطبيق التعليمات املتعلقة بتوزيع الدخل التكميلي، كما يقوم بتسليم رخص اإلجازات متابعتها 

ستثناء لنسبة للموظفني،  اء مهام أصحابه  اقرتاح من املدير الوالئي بتعيني يف املناصب العليا و إ

 املديرين الفرعيني و حمصلني الضرائب.

 السهر على احرتام النصوص التشريعية و التنظيمية.ما حققه املوظفني و تقييم   -

 إعداد تقرير دوري املركزية على ظروف تسيري املصاحل التابعة للدائرة. -

 :دخال اإلعالم اآليل  مكتب التنظيم لإلعالم الآليل يساهم يف حتسني و عصرنة تسيري املصاحل و ذلك 

 لسري احلسن لشبكات املعلوماتية.إىل اهليئات التابعة للمديرية املعنية و السهر على ا
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 :يف دراسة االحتياجات املادية و التقنية و املالية للمصاحل اجلبائية يهتم  مكتب مراقبة استعمال الوسائل

 و متابعة جتسيدها.

ث و غريه كمـاقتناء العتاد م - ت الوالئية التابعة هلذه ـة دورية مبراقبة استغالل وسائل املديـا يقوم بصفـن أ ر

 املديرية.

مراقبة تنفيذ ميزات املديرية، السري على تنفيذ أشغال البناء و حتديد مباين املديرية مبديرية الفرعية  -

 للعمليات اجلبائية و يتكون من ثالث مكاتب:

 مكتب التنشيط و تنظيم العالقات العمومية: -01

 لتشريع. تنشيط و تنسيق األنشطة اإلعالمية مع نشر التعليمات و املذكرات املتعلقة 

 .الرد على استفسارات املديرية الوالئية و املسامهة يف إعداد القوانني املالية 

 .لقوانني اجلبائية  القيام حبمالت إعالمية بتعريف اجلمهور 

 .ت مع اإلعفاءات  مراقبة تطبيق نظام املشرت

 م دراسية و ندوات مع تنظيمات املهنية  االشرتاك يف تنظيم أ

 تنشيط و التالخيص:مكتب مراقبة ال -02

 .السهر على احرتام التشريع و التنظيم 

  ت االشرتاك يف حتديد أهداف الوعاء و التحصيل طبقا للمعايري احملددة و مراقبة نشاط املدير

 الوالئية يف هذا اجملال.

 مللفات األكثر أمهية، و مراقبة تصفية احلصص الضريبية ملتابعة اخلاصة   .القيام 

  شامل عن نشاط املصاحل اجلبائية.تقدمي عرض 
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 مكتب اإلحصائيات: -03

لوعاء و الرقابة و التحصيل و املنازعات اجلبائية و معاجلتها بتحليل  يعمل على مجع املعلومات املتعلقة 

هذه املعلومات و التعريف على النقائص و اقرتاح التدابري املديرية الفرعية للمراقبة تضم ثالث مكاتب و 

  على:هي تسهر 

 .احرتام أجل التحقيقات اجلبائية و االستغالل اجليد للمعلومات 

 .ت الوالئية فيما يتعلق مبراقبة اجلباية القضائية  التقييم الدوري لنشاط املدير

 فـي الدعـوة أمـام الغرفـة اإلدارية للمجالـس القضائية و أمام اجمللس ات الوالئية ـدة املديريـمساع

 األعلى.

 ت الوالئية و حتليل شروط و آجال معاجلتها و إبالغها إىل تقييم حالة ا ملدير ملنازعات اخلاصة 

 اإلدارة املركزية.
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  : اهليكل التنظيمي ملركز الضرائب "لوالية مستغامن".09الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 املديرية الوالئية للضرائب مستغامن

املديرية الفرعية 
  للعمليات اجلبائية

الفرعية املديرية
 للمنازعات

املديرية الفرعية
 للتحصيل

املديرية الفرعية 
  للوسائل

املديرية الفرعية 
  للمراقبة اجلبائية

مكتب 
التنظيـم و 
التنشيط و 
العالقة 
  العامة

مكتب 
  اجلداول

مكتب 
  اإلحصاء

مكتب 
  التسجيل

مكتب
مراقبة 
 التحصيل

مراقبة مديرية 
التسيري املالــي 
للبلديـات  و 
املؤسسات 
العمومية 
  احمللية

مكتب
 التصفية

مكتب
 الشكاوي

مكتب 
املنازعات 
القضائية 
و جلان 
  الطعن

مكتـب 
التبليـغ و 
األمـر 
  لتخفيض

مكتــب 
البحــث عن 
املعلومات 
  اجلبائــية

مكتـب
البطاقات    

و مقارنة 
  املعلومات

مكتــب 
املراجعات 
  اجلبائية

مكتــب 
املستخدمني 
  و التكـوين

مكتب 
عمليات 
  امليزانية

مكتب 
الوسائل و 
  اإلعالم اآليل

مكتب 
  املطبوعات
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 :دراسة بعض احلاالت التطبيقية. املبحث الثاين 

ن خطر على ـبصفة مباشرة على االقتصاد الوطين نظرا ملا تشكله م خطرية تؤثرالتهرب الضرييب ظاهرة           

رب ضرييب عندما نلمس عصيا من طرف املكلف الذي بسبب آخر يرفض تسديد  الدولة، و تكون أمام حالة 

املستحقات املرتتبة على عاتقه سواء كليا أو جزئيا، حيث ميكن أن يكون هذا التهرب خالل عدم التصريح برقم 

، تقدمي تصريح خاطئ، إخفاء ممتلكات و أموال املكلف إىل غري ذلك ماألع ن املناورات ـمال احملققة شهر

  التدليسية اليت يستخدمها املكلف للتهرب من دفع املستحقات اجلبائية.
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 :دراسة حالة التصريح اخلاطئ املطلب األول. 

و  ،780000بـ  2008، حيث قدر يف سنة 2008/2009مقاول قام بتصريح رقم أعماله لسنة           

ت تثبت أن املقاول قد  2009، و فـي سنة  352000حقق رحبا قدره  حتصلت مفتشية الضرائب على بيا

رب ض978450قدره  2008حقق فـي احلقيقة رقم أعماله لسنة    رييب.، يف هذه احلالة تكون أمام 

  اإلجراءات املتخذة من طرف املفتشية:

ـا إلـى حمل  940علـى وثيقة  2008فـي هـذه احلالة تقـوم بتصحيح الوضعية الضريبية لسنـة            و تبعث 

يوم لإلجابة و إعطاء مالحظاته على نفس الوثيقة  30اإلقامة و االشتغال التجاري، و تسهل فـي مـدة أقصاها 

940.  

 .978450مال اجلديد = رقم األع -

 .780000رقم األعمال القدمي =  -

 .198450الفرق بني الرقمني =  -

 .TVA+ غرامة مالية على % X 17 198450الرسم على القيمة املضافة =  -

 .% X 20 33736.5+  33736.5الرسم على القيمة املضافة =  -

 .40483.8 الرسم على القيمة املضافة = -

طرحه من رقم األعمال املصرح به تتحصل إدارة الضرائب على الفرق إن تشكيل رقم أعمال جديد و 

  الظاهرين الرقمني، و تطبيق على هذا الفرق الضريبة زائد غرامة مالية حيث:

 .%10...............دج..... 50000ال يتجاوز إذا كان الفرق يف احلقوق  -

 .%15..............دج.................. 100000دج و  50000بني  -

 .%20دج.............................. 200000دج و  100000بني  -



  التطبيقي  صلالف
 

 
73  

 .%25....................................دج....... 200000أكثر من  -

خر يف مواعيد التسديد تسلط اإلدارة على املكلف غرامة مالية تقدر بـ            على  %25و أذا كان هناك 

  احلقوق املفروضة.
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 :دراسة حالة عدم التصريح. املطلب الثاين 

جلملة قام يف سنة            ت و عدة عمليات بيع، و مل يقدم أي  2008جر يقوم ببيع اخلشب  بعدة مشرت

  .2008/2009تصريح برقم أعماله لسنة 

مال الذي حققه لسنة قامت إدارة الضرائب بتقدمي فوري لرقم أعماله معتمدة يف ذلك على رقم األع          

ئن و، و على املعلومات اليت حتصلت عليها من عدة مصادر مثل2005 توصل إىل رقم أعمال املوردين لل : الز

  على احلقوق املفروضة عليه من حيث: %25زائد غرامة مالية تقدر بـ  17800000ائي له مقدر بـ 

  .TAP * الرسم على النشاط املهين          

  .TVA * الرسم على القيمة املضافة          

  .IRG * الضريبة على الدخل اإلمجايل          

  .%20إن عدم التصريح يقابله تقييم فوري زائد غرامة مالية 

  اإلجراءات املتخذة:

 .17800000رقم األعمال املضبوط:  -

  * الرسم على النشاط املهين:               

                       TAP  =17800000 X 2%  +356000 X 25%.  

                       TAP  =445000 دج  

  * الضريبة على الدخل اإلمجايل:               

  من رقم األعمال كقاعدة هلذه الضريبة: %8الضريبة على الدخل اإلمجايل نسبة 

                       IRG = )17800000 X 8% + 25غرامة مالية ) يطبق عليها اجلدول%.  

  .X 25%  =124600 498400غرامة مالية =                        
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  دج. IRG  =623000لتايل: و            

  :TVA * الرسم على القيمة املضافة               

                       TVA  =17800000 X 17%  =3026000.  

  .X 25%  =736500 3026000=  %25غرامة مالية                        

  دج. TVA = 3782500إذن:                        

"وثيقة التبليغ" و أمهلته مدة شهر لتقدمي  C4وقد بلغت اإلدارة هذا التقييم للممول على وثيقة           

ألمر جيب عليه تبليغ اإلدارة خالل هذه املد اجلدول ة أصدرت ضده مالحظاته على هذه الوثيقة و مبا أن املعين 

  ، و الذي هو واجب االستحقاق خالل شهر من إصداره.2004الضرييب لسنة 
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 :التسويق يف اخلدمة العمومية. املبحث الثالث 

 :ئن. املطلب األول  تكوين عالقات قوية مع الز

الرئيسي من تسويق العالقة هو تطوير عالقات عميقة و صحيحة و بناء ثروة للمنظمة و فريدة إن اهلدف       

  الشبكة التسويقية. تسمىمن نوعها و 

ئن، مستخدمون، موزعون...اخلفالشبكة التسويقية تشمل الشركة و أصحاب حصصها املساندين (       ، مـع )ز

ل متبادل، و هنا املنافسة تكون بني الشبكات التسويقية ليس بني ما بنته الشركة من عالقات العمل املرحية بشك

  .الشركات

يعد الزبون من أهم املرتكزات اليت تستند عليها إدارة عالقات الزبون، إذ يعد احملور األساسي لألنشطة اليت       

السيد حيث أنه ، إذ أنه أيضا العامل رقم واحد للمنظمات، و إنه هو مصلحة الضرائبتتعلق ببقاء و منو 

مصلحة الضرائب ، إذ أن توسيع فكرة الزبون بوصفه موجودا داخل مصلحة الضرائب املستخدم النهائي خلدمات 

يف السوق (الزبون اخلارجي)، تعد فكرة منطقية، فال فرق بني زبون حيتاج صلحة امل(الزبون الداخلي)، و خارج 

هذه ، إذ على مصلحة الضرائب و آخر حيتاج املنتج أو اخلدمة داخل مصلحة الضرائب املنتج أو اخلدمة خارج 

ئن لرصد معرفة التغريات احلاصلة يف السوق، إذ أن هذه التغريات أول ما حتدث لدى  األخرية أن تستفيد من الز

ئنها لرصد و معرفة هذه التغري  ئن يف الغالب، و من مث يف املنظمات اليت عليها أن تستفيد من ز   ات.الز

ئن أو        هي جمموعة من األنظمة اآللية و األدوات التقنية اليت تسمح  CRMإن أنظمة إدارة عالقات الز

ختاذ قرارات تسويقية صائبة من حيث التوقيت و اجلودة لتحقيق الربح،  فهي تساعد هذه األنظمة للشركات 

ت و مصاعب توفري خدمات نوعية لزـالشركات عل ن ى مواجهة حتد م، فهي تسمح هلم  ئنها و حل مشكال

ئنهم متـيتعرفوا عل ون عالقات طويلة و مثمرة و تربطها ـم للشركة حبيث تكـام املعرفة و تضمن رضاهم و والئهـى ز



  التطبيقي  صلالف
 

 
77  

م، من خالل  م و معرفة تطلعا ئن و حتليل احتياجا ئنها، و هي أيضا تعمل على فهم تفكري تصرفات الز بز

ت اليت البد أن تكون زاخرة بكل أنواع املعلومات.قواعد    البيا

إن الفكرة األساسية إلدارة عالقات الزبون هي منبثقة من اهتمام التسويق احلديث أو املعاصر على الزبون و       

قات و عال د جسور ـي حتقيق النجاح و النمو و البقاء عند مـف صلحة الضرائبملد األركان األساسية ـاعتباره أح

ئن.   مرتابطة مع الز
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 :إدارة معرفة الزبون و أمهيته. املطلب الثاين 

لفهم و إدراك حاجات الزبون و  إدارة الضرائبإدارة معرفة الزبون هي جمموعة اجلهود املبذولة من قبل           

جتاهني من ـعليه، و ذلك متوقعاته مث اإلبقاء  ت و املعلومات  إىل  إدارة الضرائبن خالل توجيه و مجع البيا

مبا حيقق رضاه و والءه، و متثل مدخل إلدارة  دارة الضرائبو العكس، وصوال غلى تعزيز عالقة الزبون الزبون 

عرفة و إدارة عالقة إدارة املفهي عملية تفاعل بني مبادئ يعترب فيها الزبون مصدرا من مصادر املعرفة  ،الضرائب

  الزبون.

  4.معطيات التعريف املقرتح إلدارة معرفة الزبون :7الشكل 

  

  

  

  

  

  

  :مبصلحة الضرائبأمهية إدارة معرفة الزبون 

، و بناء املركز التنافسي مبصلحة الضرائبالزبون نتائج جوهرية يف دعم القدرة اإلسرتاتيجية إلدارة معرفة           

ا تسهم يف أن تتعرف  ئنها و تبين معهم عالقات محيمة طويلة األمد، و مصلحة الضرائب املتميز، إذ أ على ز

ئن عن طريق تقدمي اخلدمات املتميزة هلم.حتافظ    على الز

                                                            

 ، جامعة الكوفة.كلية اإلدارة و االقتصاد  أثر إدارة معرفة الزبون يف حتقيق التفوق التنافسي،)، 2006أمري هاتف، ( 4

جمموعة اجلهود املبذولة
 إدارة الضرائبمن قبل

مفهوم إدارة معرفة الزبون 
CKM 

 مجع املعلومات

 فهم الزبون

 رضا الزبون

إدارة عالقات 
 الزبون



  التطبيقي  صلالف
 

 
79  

ئن و العملية  هذه           سوف يعكس املعرفة مصلحة الضرائب هي سالح ذو بعدين، ألن التفاعل بني الز

ئنها، فإن ـممصلحة الضرائب ، بينما تتعلم مصلحة الضرائب يت قد ال متلكها ـاليت حيتاجها الزبون، و ال ن ز

ئن أي   ضا يستفيدون من وراء مبادرات تصل إليهم من خالل رجال بيع.الز

  إلضافة إىل أن إدارة معرفة الزبون تساهم يف:          

 خدمات الزبون. حتسني 

 .حتقيق رضا الزبون 

 .قبول متكرر للزبون 

 .لزبون دة االحتفاظ   ز

 .معرفة حاجات الزبون املتجددة 
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  خدمات يف مستوى رضا الزبونتقدمي  :الثالثاملطلب. 

إدارة ميكن القول أن رضا الزبون هو احملور األساسي لتوثيق العالقة الرتابطية الدائمة بني الزبون و           

دف الضرائب ن املنتج أو اخلدمة املقدمة إليه هو مطابق لتوقعاته و حاجاته، و  ، و ذلك لتحقيق القناعة لديه 

إىل بناء عالقات مستقبلية طويلة األمد مبنية على أساس بناء املنفعة بني الطرفني، األول الزبون إدارة الضرائب منه 

ح معقولة.إدارة الضرائب يتحقق لديه الرضا التام و    حتقق من ذلك أر

لعـفإن ق قبل إدارة الضرائبن ـة إليه مـن اخلدمة املقدمـون راضيا عـإذا كان الزب -01   يكون سريعا.ودة إليها سـراره 

ئن جدد.إدارة الضرائب إذا كان الزبون راضيا عن أداء  -02   فإنه سيتحدث إىل اآلخرين مما يولد ز

 إداراتى ـالزبون إلن احتمال توجه ـسيقلل مإدارة الضرائب ن قبل ـإن رضا الزبون عن اخلدمة املقدمة إليه م -03

  أخرى أو منافسة.

خلدمة املقدمة إلإلدارة الضرائب ميثل رضا الزبون تغذية عكسية  -04 ى تطوير ـإل اإلدارةود ـيه، مما يقـفيما يتعلق 

ا املقدمة إىل املستهلك.   خدما

  اليت تسعى إىل قياس رضا الزبون تتمكن من حتديد حصتها السوقية.إدارة الضرائب إن  -05

  يعد رضا الزبون مقياس جلودة اخلدمة املقدمة. -06

  

  

  

  

  

  الزبون. مراحل رضا مثال:
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  5:تطور منو إدارة معرفة الزبون :8الشكل 

  

  

  

  

  الشركة                               الزبون

  

  

  إدارة عالقات

  الزبــون

  

  
  الزبونإدارة معرفة 

  تطور حنو إدارة معرفة الزبون

  

                                                            

 الطبعة الثانية، مؤسسة الوراق. إدارة معرفة املفاهيم و اإلسرتاتيجية و العمليات)، 2008بتصرف جنم، عبود جنم ( 5

رؤية مصلحة  رؤية الزبون
 الضرائب

 رضا الزبون

 القياس املستمر

 التغذية العكسية

 فهم حاجات الزبون

السلعة

 احلاجة السلعة

 احلاجة
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  :الفصل خامتة
تعترب اإلدارة الضريبية أداة فعالة يف يد الدولة للتقليل من الفوارق االجتماعية املوجودة يف خمتلف طبقات           

دة دخل الطبقات الفقرية فإن ذلك يعترب إعادة  اجملتمع، يف حالة فرض الضريبة على االعتماد و ختصيصها لز

  توزيع الدخل فيها يتفق و العدالة االجتماعية.

إن التطور السريع الذي شهده العامل و اتساع نطاق املعامالت التجارية و املالية أجرب خمتلف دول العامل           

ا العامة و من بني أهم هذه املوارد جند الضريبة اليت  على إجياد وسائل و موارد جديدة لتمويل مشاريعها و نفقا

ن أدوات السياسة ـلإليرادات العامة، و متثل أداة هامة مي كل اجملتمعات املصدر الرئيسي ـمتثل يف عصر احلديث ف

إلضافة إىل هذا فهي أداة يتم مبوجبها حتويل األموال ـلية و اليت تستخدم للتأثري فاملا ي سري النشاط االقتصادي، 

  من االستخدام اخلاص إىل االستخدام العام.

ا موضوعا واسعا، و ال ميكن اإلملام به من مجيع  حيث تعترب إدارة           الضرائب و الضرائب يف حد ذا

  التقنية و النظرية و هو أمر ممكن من مادة التشريع الضرييب.جوانبه 

  النتائج:

 كبري.عدم مطابقة النظري للتطبيقي و وجود اختالف   -

ت كثرية يف التطبيقي و عدم مالئمته مع الواقع نظرا  - للظروف املعاشة و كيفية إدارة املصلحة وجود صعو

من رؤسائها و عدم تطبيقهم لألوامر و التوصيات املقدمة هلم من طرف احلكومة على ترقية و تطوير 

 اإلدارة و اخلدمة.

ت:   الصعو

ا و ذلك لنقص أجهزة اإلعالم اآليل. -  اعتماد املصلحة على السجل لتخزين معلوما

 ت الالزمة لسرية العمل.عدم احلصول على كافة املعلوما -

  عدم متكن املوظفني من االهتمام يب لعملهم الكثري. -
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  اخلامتة العامة:

ا املؤسسات احلديثة، و يعترب نشاط إنساين يرتبط            ميثل التسويق أحد األنشطة األساسية اليت تقوم 

م، و تكمن الصعوبة عندما يكون املنتوج  م املادية و املعنوية إلشباع رغبا بوجود األفراد و سلوكهم و حاجا

لال ا غري ملموسة و سريعة التالشي و غري ملموسية و هنا نسلط الضوء على اخلدمات ألن ميتصف  ا أ ن مميزا

قابلة للتخزين، بعكس السلع اليت جند املستهلك عند قراره للشراء خدمة يكون مميزا عن قراره للشراء سلعة معينة، 

حيث أنه يطول قراره عند اختاذه لشراء اخلدمة، و منه نستنتج أن املستهلك يلعب دورا هاما و حساسا يف جمال 

  دمات.اخل

ى أكمل ـؤدي دوره علـيت جتعله يـإن حماولة وضع التسويق داخل مؤسسات اخلدمات و إعطائه املكانة ال          

ألمر السهل و يرجع ذلك إىل قدرات املؤسسة املالية و البشرية.   وجه، ليس 

حية خدم           ة الزبون و كيف تقوم و قد تناولت يف مذكريت تسويق اخلدمة يف املؤسسة العمومية من 

عادة تك و استعمال مهارات، و  ة األحسن للزبون و االهتمام بهـى تقدمي اخلدمـوين موظفيها علـاملؤسسة 

  لإلجابة على فرضيات من خالل الدراسة امليدانية حيث تتمثل الفرضيات يف:

 من احملتمل جدا أن تكون مبصلحة الضرائب وظيفة التسويق. -01

ق التسويق، و لكن ليس بشكل فعال و ال ميكن هذا إال عند اختاذ القرارات و من املمكن أن تطب -02

ئن حنوهم.  فيما خيص جذب الز

ميكن للمؤسسات اخلدماتية أن تقوم جبمع املعلومات عن طريق مراكز خمتصة بذلك، و خاصة عند   -03

 كيفية إرضاء الزبون و تقبله للخدمة املعروضة عليه.
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أن الفرضية األوىل مقبولة حيث أن مصلحة الضرائب يوجد فيها من خالل الدراسة متكنا من إثبات           

ئنها على أحسن صورة ممكنة، فهي تسعى إىل إرضاء الزبون  وظيفة التسويق من خالل تلبية حاجات و رغبات ز

  إىل أقصى حد ممكن.

أما الفرضية الثانية فهي تطبق التسويق و تسعى إىل الوصول إىل اختاذ قرارات تكون يف خدمة مصلحة           

  الزبون و جذبه إليها.

ن ـن طريق موظفيها و ذلك عـأما يف الفرضية الثالثة جند أن املؤسسة اخلدمية تقوم جبمع املعلومات ع          

ئن تسعى خلدمته و ذلك  طريق األسئلة املباشرة للزبون عن تقبله للخدمة و رضاه عنها و أنه جيد أن مصلحة الز

  عن طريق تلبية حاجاته و رغباته.

رة ميدانية ملؤسسة عمومية بوالية  ،و من أجل الربط بني اجلانب النظري و التطبيقي           لقد قمت بز

  مستغامن لدارة ماسرى و من مديرية الضرائب مايلي:

لتسويق تستطيع هذه املؤسسات أن حتافظ  إن دور - التسويق يف املؤسسة خدمة يلعب دورا هاما حيث أنه 

تباع وسائل  على مركزها و بقائها و هذا هدف كل مؤسسة و تقدمي خدمات متطابقة مع رغبات املستهلكني 

ئن. لتايل جلب الز   حديثة و 

ل البعد، و ـو بعيد كـو خمالف متاما ملا درسته يف النظري فهـسسة هي املطبق يف املؤ ـإال أن التسويق اخلدم          

هذا راجع إىل أن اجلزائر مازالت يف بدايتها لتطبيق التسويق بعكس الدول املتقدمة اليت تبحث عن وسائل لتطويره 

  و هذا التأخر الذي شهدته اجلزائر راجع ألسباب عديدة منها:

ن ـمازالت مل تستوعب جيدا التسويق رغم أنه يف الدول الكربى أصبح م دائرة املسريين و رؤساء املؤسسات -

  البديهيات.
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فنالحظ أن  ،و لإلجابة عن التساؤالت املطروحة يف مقدمة الرسالة و اليت كانت تشكل إشكالية البحث          

لزبون حيث كانت  ا قليلة  مث ،احتكاريةاملؤسسات اخلدماتية سابقا كانت غري مهتمة  عند ظهور املنافسة رغم أ

الهتمام مبجال التسويق و تطبيقه و لكن ليس  بدأت بعض املؤسسات العمومية يف تغيري وضعها، و ذلك 

  بشكل جيد.

لضرورة مقيد بتطبيق التسويق، فالعديد            و ما نستخلصه أن جناح املؤسسات اخلدمية يف اجلزائر ليس 

جحة و لكنه ي   ساعدها يف حتسني مستواه.منها 

إذن فتسويق اخلدمات يف اجلزائر هو مرتبط مستقبال بتحسني أوضاع البالد و تطور االقتصاد الوطين و           

لتايل تطور املستوى املعيشي، فهنا تفرض على املؤسسات اخلدمية تطبيق التسويق بشكل  تطور ثقافة اجملتمع، و 

ا و تطوير نوعيتها.دقيق و فعال ألنه الوسيلة الو    حيدة اليت تساعد على حتسني و ترقية خدما

و أخريا أمتىن أن أكون قد وفقت يف هذا البحث و إين قمت بتقدمي معلومات تكون يف متناول اجلميع           

ستطاعتكم االعتماد عليها مستقبال.   و مفهومة، و 

  التوصيات:

  يقا لكن عليها:مصلحة الضرائب يوجد فيها تسو إن           

لتسويق. -01  فتح مكتب خاص 

م. -02 ئن و تلبية حاجا  أن تقوم بتدريب موظفيها و إعطائهم دروس خصوصية على كيفية جذب الز

على موظفي مصلحة الضرائب أن يكونوا على دراية بكل ما حيتاجه الزبون و توفري هلم و سائل  -03

ا.الراحة الالزمة حىت يكون الزبون راضي على مصلحة   الضرائب و الثناء عليها و خبدما
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  امللخص:

إن تطبيق و تبين املفاهيم التسويقية يزيد من فعالية وكفاءة اخلدمات يف املؤسسات العمومية، حىت تسعى            

ئنها و تطويرها و ذلك لكسب رضا و والء  كل مؤسسة عمومية خدمية إلـى ترقية نوعية اخلدمات املقدمة لز

ئنها، فهي تقدم خدمات متنوعة مل تكن وليدة اللحظة اآل نية، بل إنه تناما بشكل كبري و ذلك توافقا مع تنامي ز

  دور و أمهية اخلدمات يف حياة األفراد.

حيث جند أن املؤسسة اخلدمية هي جمموعة من األشخاص و الوسائل اليت تتفاعل فيما بينها إلنتاج قيمة           

لباقة و اإلعالم، غري مادية، حيث جند أن ترقية نوعية اخلدمات فـي املؤسسات العمومية تر  قـي القيم ذات الصلة 

لنسبة ملستقبل املؤسسة يف  لنسبة جلميع اهلياكل قصد جعل نوعية اخلدمات حتد حامسا  و هي مؤثر هام 

  تطلعها املستمر إىل تلبية حاجات و رغبات و شكاوي املكلفني.


