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جملة األصيل للبحوث االقتصادية واإلدارية جملة علمية دولية  ،مـحكمة نصف سنوية
جمانية ال هتدف إىل الربح ،ذات وصول مفتوح ،تصدر عن كلية العلوم االقتصادية والتجارية
وعلوم التسيري جلامعة عباس لغرور خنشلة منذ سنة  ،7102ذات الرتقيم
الدويل EISSN: 2661-7854 ،ISSN:2571- 9866وإيداع قانوين :مارس، 7102
هتتم بنشر البحوث والدراسات العلمية األكادميية األصيلة اليت مل يسبق نشرها يف ميدان
العلوم :االقتصادية ،التجارية ،التسيريية اإلدارية ،وكل العلوم ذات الصلة ،ابللغات :العربية،
الفرنسية واإلجنليزية .
تنشر أعداد اجمللة يف وقتها بشكلي الكرتوين وورقي وهي متاحة للتحميل.

جماالت اجمللة:

لتنميةاإلدارة العامةاالقتصاد ،االقتصاد القياسي واملاليةاالقتصاد واالقتصاد القياسي املالية األعمال ,اإلدارة واحملاسبة احملاسبة -إدارة األعمال واإلدارة الدولية

املراسالت:

 أنظمة تسيري املعلومات التسويق السلوك التنظيمي وإدارة املوارد البشرية اإلسرتاتيجية واإلدارة أنظمة املعلومات والتسيري علوم اإلدارة وعمليات البحث -اقتصاد إسالمي

موقع اجمللة على البوابة اجلزائرية للمجالت العلمية:

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/462

املوقع االلكرتوين للمجلة:

http://www.univ-khenchela.dz/revueAcile/index.html

الربيد االلكرتوين للمجلة:

revue.elacil2017@gmail.com

العنوان الربيدي للمجلة:
كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري
جامعة عباس لغرور خنشلة ص ب  1222بريد احلرية طريق ابتنة
 41114خنشلة.
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تنشر جملة األصيل للبحوث االقتصادية واإلدارية املقاالت العلمية األصيلة واحملكمة،
هبدف توفري جودة عالية لقرائها من خالل االلتزام مببادئ مدونة أخالقيات النشر ومنع
املمارسات اخلاطئة.
تصنف املدونة األخالقية ضمن جلنة أخالقيات النشر وهي األساس املرشد للمؤلفني
والباحثني واألطراف األخرى يف نشر املقاالت ابجمللة ،يحي تعع اجمللة لوضع معايري موحدة
للعلوك وتعهر اجمللة عل ان يقبل اجلميع بقوانني املدونة األخالقية اتفاقا ،وبذلك فهي
ملتزمة متاما ابحلرص عل تطبيقها يف ظل القبول ابملعؤولية والوفاء ابلواجبات واملعؤوليات
املعندة لكل طرف:
 .1مسؤولية الناشر:
 قرار النشر :جيب مراعاة حقوق الطبع وحقوق االقتباس من االعمال العلمية العابقة،بغرض حفظ حقوق االخرين عند نشر املقاالت ابجمللة ،ويعترب رئيس التحرير معؤوال عن قرار
النشر والطبع ويعتند يف ذلك اىل سياسة اجمللة والتقيد ابملتطلبات القانونية للنشر ،خاصة
فيما يتعلق ابلتشهري أو القذف أو انتهاك حقوق النشر والطبع أو القرصنة ،كما ميكن لرئيس
التحرير استشارة اعضاء هيئة التحرير أو املراجعني يف اختاذ القرار.
 النزاهة :يضمن رئيس التحرير أبن يتم تقييم حمتوى كل مقال مقدم للنشر بغض النظرعن اجلنس ،األصل ،االعتقاد الديين ،املواطنة أو االنتماء العياسي للمؤلف.
 السرية :جيب أن تكون املعلومات اخلاصة مبؤلفي املقاالت سرية للغاية وأن حيافظ عليهامن قبل كل األشخاص الذين ميكنهم االطالع عليها ،مثل رئيس التحرير أعضاء هيئة
التحرير ،أو أي عضو له عالقة ابلتحرير والنشر وابقي األطراف األخرى املؤمتنة حعب ما
تتطلب عملية التحكيم.
 املوافقة الصرحية :ال ميكن استخدام أو االستفادة من نتائج أيحاث االخرين املتعلقةابملقاالت غري القابلة للنشر دون تصريح أو إذن خطي من مؤلفها.
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 .9مسؤولية احملكم:
املسامهة يف قرار النشر :يعاعد احملكم( املراجع) رئيس التحرير وهيئة التحرير يف اختاذقرار النشر وكذلك معاعدة املؤلف يف حتعني املقال وتصويبه.
 سرعة اخلدمة والتقيد ابالجال :عل احملكم( املراجع) املبادرة والعرعة يف القيام بتقييماملقال املرسل اليه حعب املنصة  ASJPيف االجال احملددة ،وإذا تعذر ذلك بعد االطالع
األويل عل املقال ووجد أن موضوع املقال خارج عن نطاق ختصصه عليه ابلضغط عل
أيقونة رفض التحكيم.
 السرية :جيب أن تكون كل معلومات املقال سرية ابلنعبة للمحكم ،أن يعع احملكم علسريتها وال ميكن االفصاح عليها أو مناقشة حمتواها من أي طرف ابستثناء املرخص هلم من
طرف رئيس التحرير.
 املوضوعية :عل احملكم اثبات مراجعته وتقييمه لاليحاث املوجهة إليه ابحلجج واألدلةاملوضوعية ،وأن يتجنب التحكيم عل أساس بيان وجهة نظره الشخصية ،الذوق الشخصي،
العنصرية ،املذهيب وغريه.
 حتديد املصادر :عل احملكم حماولة املصادر واملراجع املتعلقة ابملوضوع ( املقال ) واليت مليدرجها املؤلف يف قائمة اهلوامش ،وأي نص أو فقرة مأخوذة من أعمال أخرى منشورة سابقا
جيب وضعها يف قائمة اهلوامش ،بشكل صحيح ،وعل احملكم إبالغ رئيس التحرير وإنذاره
أبي أعمال متماثلة أو متشاهبة أو متداخلة مع العمل قيد التحكيم.
 تعارض املصاحل :عل احملكم عدم حتكيم املقاالت ألهداف شخصية ،أي ال جيب عليهقبول حتكيم املقاالت اليت عن طريقها ميكن أن تكون هناك مصاحل ألشخاص أو املؤسعات
أو يالحظ فيها عالقات شخصية.
 .3مسؤولية املؤلف:
 معايري اإلعداد :عل املؤلف تقدمي يح أصيل وعرضه بدقة وموضوعية ،بشكل علميمتناسق يطابق مواصفات املقاالت احملكمة سواء من حي اللغة او الشكل أو املضمون
وذلك وفق معايري وسياسة النشر يف اجمللة ،وتبيان املعطيات بشكل صحيح ،وذلك عن
طريق :اإلحالة الكاملة ومراعاة حقوق االخرين يف املقال ،وجتنب إظهار املواضيع احلعاسة

جملة األصيل للبحوث االقتصادية واإلدارية

El Acil for Economic and Administrative Research

اجمللد 03:العدد01:جوان9112

وغري األخالقية ،الذوقية ،الشخصية ،العرقية ،املذهبية ،املعلومات املزيفة وغري الصحيحة
وترمجة أعمال االخرين بدون ذكر مصدر االقتباس يف املقال.
 األصالة والقرصنة :عل املؤلق إثبات أصالة عمله وأي إقتباس أو إستعمال فقرات أوكلمات االخرين جيب هتميشه بطريقة مناسبة وصحيحة ،وجملة األصيل للبحوث االقتصادية
واالدارية حتتفظ يحق استخدام برامج القرصنة لألعمال املقدمة للنشر.
 إعادة النشر :ال ميكن للمؤلف تقدمي العمل نفعه (املقال) ألكثر من جملة أو مؤمتر،وفعل ذلك يعترب سلوك غري أخالقي وغري مقبول.
 الوصول للمعطيات واالحتفاظ هبا :عل املؤلف االحتفاظ ابلبياانت اخلاصة اليتاستخدمها يف مقاله وتقدميها عند الطلب من قبل هيئة التحرير أو املراجع.
 االفصاح :عل املؤلف االفصاح عن أي تضارب للمصاحل  ،مايل أو غريه والذي قد يؤثرعل نتائج البح وتفعريها ،وجيب االفصاح مصدر كل دعم مايل ملشروع مقاله.
 مؤلفي املقال :ينبغي حصر (عدد) مؤلفي املقال أو أولئك املعامهني بشكل كبري وواضحسواء من حي التصميم ،التنفيذ والتفعري ،مع ضرورة حتديد املؤلف املعؤول عن املقال وهو
الذي يؤدي دورا كبريا يف إعداد املقال والتخطيط له ،أما بقية املؤلفني يذكرون أيضا يف املقال
عل أهنم معامهون فيه فعال ،وجيب ان يتأكد املؤلف األصلي للمقال من وجود األمساء
واملعلومات اخلاصة جبميع املؤلفني ،وعدم إدراج أمساء اخرين لغري املؤلفني للمقال ،كما جيب
أن يطلع املؤلفون أبمجعهم عن املقال جيدا وأن يتفقوا صراحة عل ما ورد يف حمتواها ونشرها
بذلك الشكل املطلوب يف قالب اجمللة الذي يتم حتميله عن طريق املنصة .ASJP
 اإلحاالت واملراجع :يلتزم صاحب املقال بذكر اإلحاالت بشكل مناسب وجيب أنتشمل اإلحالة ذكر كل الكتب ،املنشورات ،واملواقع االلكرتونية وسائر أيحاث األشخاص يف
قائمة اإلحاالت واملراجع ،املقتبس منها أو املشار إليها يف نص املقال.
 اإلبالغ عن األخطاء :عل املؤلف إذا تنبه أو إكتشف إىل وجود خطأ جوهري وعدمالدقة يف جزيئات مقاله يف أي زمن أن يشعر فورا رئيس حترير اجمللة أو الناشر ويتعاون
لتصحيح اخلطأ.
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 .1تقدمي املقاالت:
ندعو الباحثني الراغبني يف نشر مقاالهتم يف " جملة األصيل للبحوث االقتصادية واإلدارية"،
االطالع عل  ":تعليمات للمؤلفني " و " دليل للمؤلفني" عرب الصفحة املخصصة للمجلة
عل منصة اجملالت العلمية اجلزائرية  ،ASJPوذلك من خالل رابط اجمللة :
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/462

ولتقدمي املقاالت املقرتحة للنشر ،عل املؤلف النقر عل أيقونة " :إرسال مقال" املوجودة
بقائمة االختيارات عل يعار الشاشة بصيغة  . Wordيف رابط اجمللة:
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/462

اذا كان لدى املؤلف حعاب من قبل( اسم معتخدم /كلمة مرور) للدخول إىل معاحة ـ"
جملة األصيل للبحوث االقتصادية واإلدارية"  ،فعليه النقر عل اخليار " دخول ".
وإن مل يكن لديه حعاب فعليه تعجيل نفعه يف املنصة ابلنقر عل اخليار " تعجيل" ،وهذا
حىت يتعىن له إرسال مقاله ومتابعته عرب املنصة.
 .9املبادئ التوجيهية للمؤلف:
 عل املؤلف قراءة وإتباع التوجيهات والتوصيات بدقة. حيق لرئيس التحرير إعادة املقاالت اليت ال تتوفر فيها التوجيهات و التوصيات .املطلوبة. .3عملية تقييم وحتكيم املقاالت:
أوال :يتم فحص املقاالت بشكل سري ويف مرحلة للتحقق من مدى استيفائها لشروط
النشر واحرتامها لنموذج قالب اجمللة وكذلك مدى تطابقها مع ختصص اجمللة ،إذا كان القرار
سلبيا يتم رفض املقال عل املنصة مع إعالم صاحب املقال بعبب الرفض. .ميكن للمؤلف
إعادة إرساله مع األخذ بعني االعتبار التوصيات املقدمة.
اثنيا :إذا كان املقال مؤهال (مت إعداده وفق منوذج قالب اجمللة ومعتوفيا لشروط النشر ويقع
ضمن ختصص اجمللة ) ،يتم إرساله يف حالة مشفرة للمحرر املعاعد ذي االختصاص ،والذي
بدوره سيقدمه إىل مراجعني اثنني يف شبكته.سيتوىل املراجعني معؤولية حتكيم املقال وفقا
الستمارة تقييم موحدة متوفرة عل املنصة ASJPبشكل إلزامي.
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كما ميكن للمحرر املعاعد أيضا تقييم املقالة إذا رغب يف ذلك.
اثلثا .إذا كان التقريرين املقدمني من طرف املراجعني إجيابيني ويف صاحل النشر ،يرسالن إىل
املؤلف بعد إخفاء هوية احملكمني  ،والذي يقوم ابلتعديالت املطلوبة إن وجدت( سواء
تعديالت يف الشكل أو املضمون) .أما إن كان أحد التقريرين سليب ،يرسل املقال إىل مراجع
اثل للتحكيم والفصل يف قرار النشر من عدمه.
رابعا .بعد استالم املقال يف شكله املعدل ،يفحص من طرف هيئة التحرير للتحقق من أن

التعديالت املطلوبة قد التزم هبا املؤلف ،مث يرسل للمراجعني لغرض التأكد .وإن اتضح إن
املؤلف مل يلتزم ابلتعديالت املطلوبة ،يتم إرساله اثنية ألصحابه للتعديل مرة اثنية مع حتديد
اآلجال( 27ساعة) ،وإال سيتم رفض املقال .يف حالة قبول املقال ترسل النعخة النهائية إىل
أمانة اجمللة للنشر .
 .4فرتة تقييم املقال:

متنح فرتة تقييم تقدر بشهر واحد( 03يوما) ،وقد تكون أطول.

 .5إعداد مقال:

من أجل النشر يف " جملة األصيل للبحوث االقتصادية واإلدارية" ،عل املؤلف حتميل

منوذج مقال اجمللة ( ،)Templateحيمل من حعاب اجمللة ابملنصة من قعم "تعليمات

للمؤلفني".

 .6االطالع على دليل املؤلف:

لتحميل ملف دليل املؤلف جيب الضغط عل أيقونة دليل املؤلف ،وهو ملف يوضح طريقة
إرسال مقال  ،كما يتضمن حقوق املؤلف اخلاص ابجمللة ،ويتضمن أيضا خطاب تعهد يوقع
من طرف صاحب املقال.

 .7إرسال املقال:

بعد إعداد املقال وفق قالب اجمللة ،نقوم إبرساله وذلك عن طريق النقر عل أيقونة "إرسال

مقال" ،حي تظهر إستمارة للملء تتضمن خمتلف البياانت اخلاصة ابملقال وابملؤلفني ،بعد
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ملء كل املعلومات وحتميل ملف املقال عل املنصة ،يتم الضغط عل أيقونة "إرسال مقال"

املوجودة أسفل إستمارة املعلومات.

 .8متابعة عملية تقييم املقال عرب املنصة:

 .1.8إشعار ابستالم املقال :يف حالة جناح عملية إرسال املقال عل املنصة تظهر رسالة
عل الشاشة تبني ذلك؛

 .9.8إشعار برفض املقال :إذا تبني ان املقال ال حيرتم قالب اجمللة وشروط النشر ،يتم إشعار
املؤلف برفض املقال؛

 .3.8متابعة وضعية املقال :ممكن للمؤلف الدخول إىل املنصة من خالل حعابه ومتابعة
وضعية مقاله مرحلة مبرحلة وذلك ابلضغط عل أيقونة " املقاالت" مث الضغط عل أيقونة "

املقاالت املرسلة"  ،يظهر جدول حيمل كل تفاصيل املقال.

 .2نشر املقال على املنصة:

مبجرد قبول املقال للنشر يعلم املؤلف بذلك عن طريق رسالة الكرتونية يتم دعوته من خالهلا
إىل الولوج إىل حعابه عل املنصة و إدراج املراجع املعتمدة يف املقال وف ًقا لإلطار احملدد

من طرف منصة اجملالت العلمية اجلزائرية .ASJPيف حالة عدم إدراج املراجع ال ميكن نشر

املقال املقبول.
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احلمد هلل رب العاملني  ،والصالة والسالم على خامت األنبياء واملرسلني ،
املبعوث رمحة للعاملني ،حممد وعلى آله وصحبه أمجعني  .أما بعد :

يعر هيئة التحرير أن تقدم لكم العدد اخلامس (اجمللد 13:العدد 11:جوان )9112
من جملة األصيل للبحوث االقتصادية و اإلدارية ،و اليت أنمل أن تكون فضاءا علميا لنشر
املعرفة وميداان جتري فيه أقالم الباحثني من أساتذة وطلبة سواء من اجلامعات اجلزائرية أو
األجنبية ،لتقدمي كل جديد من خالل املقاالت واأليحاث املنشورة يف أعدادها .فلهم جزيل
الشكر عل كثري اهتمامهم وجزيل عطائهم ومتيز أيحاثهم.
كما ال يفوتنا تقدمي التقدير واالمتنان للخرباء الذين ضحوا جبهدهم وراحتهم ووقتهم يف تقييم
واختيار أفضل األعمال األصيلة واحلديثة ،فقد كان شعارهم االلتزام والثقة واالنضباط ما رفع
من معتوى اجمللة ومصداقيتها وطموحها ،وان تكون مثرهتا ملموسة ال موصوفة بولوجها
جملموعة من قواعد البياانت:
 البوابة اجلزائرية للمجالت العلمية:https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/462

 -معامل التأثري العريب:

http://www.arabimpactfactor.com/pages/tafaseljournal.php?id=8009

 دار املنظومة: -قاعدة معلومات االقتصاد واإلدارة:

http://www.mandumah.com
http://www.mandumah.com/ecolinkjournals

ويف اخلتام جتدد هيئة التحرير دعوهتا لكل الباحثني واألكادمييني للمسامهة مبقاالهتم
وأحباثهم العلمية للنشر يف أعدادان القادمة وذلك عن طريق البوابة االلكرتونية للمجالت
العلمية اجلزائرية على رابط اجمللة:
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/462

و هللا من وراء القصد و هو يهدي السبيل......

هيئة التحري ـ ـ ــر
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عنــوان الـمـق ـ ــال

11

مسامهة الصكوك الوقفية يف حتقيق التنمية ابإلشارة إىل بعض جتارب
الدول اإلسالمية.

19

دراسة أتثري اجلودة املدركة والقيمة املدركة على رضا الزبون-
دراسة حالة عالمة كوندور.

13

التمويالت املتخصصة كأداة لتفعيل نظام الوقف يف اجلزائر
-حالة رأس املال االستثماري والصريفة اإلسالمية-

بوسامل أبوبكر املركز اجلامعي ميلة
شريف آسية جامعة املدية
فراحي بالل جامعة املدية

الصفحة
()98.41
()45.92

عطاهللا حلسن جامعة الدكتور الطاهر موالي سعيدة.

عـاللـي ســارة عبد احلميد مهري -قعنطينة7
بـوقـفـة أحــالم عبد احلميد مهري -قعنطينة7

()65.14

14

إدارة املعرفة وأثرها على أداء املوارد البشرية دراسة حالة
مؤسسة سونلغاز عني متوشنت
بلحريزي زينب املركز اجلامعي عني متوشنت
بن عامر عبد الكرمي املركز اجلامعي عني متوشنت
التزام منظمات األعمال مبسؤوليتها االجتماعية يف ظل توجهاهتا حنو حتقيق ()117.58
األهداف االقتصادية دراسة استقصائية على املؤسسة الوطنية للدهن
سوق اهراس-

16

حاضنات األعمال...مطلب أساسي لدعم اإلبداع واإلبتكار يف املؤسسات
الصغرية واملتوسطة -جتربة حاضنات اجلزائر وحاضنة أوسنت التكنولوجية
ابلوالايت املتحدة أمنوذجا-

17

التجارب الدولية يف جمال إرساء احلكومة اإللكرتونية.

15

خالد بن جلول جامعة  8ماي  5491قاملة
خباخشة موسى جامعة  8ماي  5491قاملة
بعلي محزة جامعة  8ماي  5491قاملة

()84.44

()199.405

عمارة سلمى جامعة سوق اهراس
ابرك نعيمة جامعة سوق اهراس
لربش سارة جامعة اجلزائر 30
شطارة نبيلة جامعة اجلزائر 30

()146.491
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18

أثر الذكاء االسرتاتيجي يف فاعلية القيادة االسرتاتيجية دراسة ميدانية على
شركات التأمني بقسنطينة.

12

املدينة الذكية...آفاق جزائرية خبطى عاملية

11

دور األسرة يف اختاذ القرار الشرائي للسلع االستهالكية املعمرة يف ظل
املتغريات الشخصية واالجتماعية للمستهلك اجلزائري
-دراسة ميدانية على عينة من مستعملي السيارات السياحية يف اجلزائر-

11

املشاريع املقاوالتية خلرجيي اجلامعات بني دوافع النمو وإشكالية البقاء.

19

معيقات تطبيق التدقيق االجتماعي يف مكاتب التدقيق ابجلزائر
-دراسة ميدانية-

13

رمحون رزيقة جامعة حممد خيضر بعكرة
منصور عبد القادر منصور جامعة االقص فلعطني
قشوط الياس جامعة حممد خيضر بعكرة
صباح بلقيدوم جامعة خنشلة
حياة مامن جامعة خنشلة

محودي رابح جامعة حعيبة بن بوعلي الشلف
سفيان بوعلي جامعة سطيف 5
سلمى دوحة جامعة برج بوعريريج

العيفة رحيمة جامعة حممد خيضر -بعكرة-
خلذاري عبد اجلليل جامعة حممد خيضر-
بعكرة-
عوادي عبد القادر جامعة حممد خيضر-
بعكرة-

Electronic Commerce: The Strategic
Perspective
Amazon as a model
Somia NASRI Barika University Center Batna
Fouzia BERSOULI Barika University Center Batna

()165.411

()177.444
()125.415

()911.424

()999.944

()941.991

