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  النشر في المجلةومعايير شروط 

 من املنشورة غري العلمية والدراسات باألحباث ،مجلة التنمية واإلستشراف للبحوث والدراسات �تم 

 : اآلتية النشر لقواعد وفقا التجارية، والعلوم التسيري وعلوم العلوم االقتصادية ختصصات يف قبل

  : النشر لغة

 واالجنليزية والفرنسية العربية باللغة البحوث ا�لة تنشر. 

 :اآلتية للشروط استيفائها املقدمة البحوث يف يشرتط: النشر شروط

  ،الدقة، املنهجية العلمية، واخللو من األخطاء العلمية والنحوية، يراعى يف املقال األصالة العلمية

 .أخرى جهات يف النشر بعدم ايبكت وإقرار بتعهد مصحوبة وأن تكون

 ا�لة مبوافقة إال آخر مكان يف تنشر ال أن. 

  : للنشر المقدمة الورقة تسليم قواعد

 غري بلغة آخر وملخص املقال �ا كتب اليت باللغة صفحة نصف يتجاوز ال مبلخص البحث يرفق 

 .املقال �ا اليت كتب

 برنامج  وفق العلمية املادة تكتبMicrosoft word   وخبط  Traditional Arabic 16مقياس 

، مع  14مقياس times new romanخبط  فتكون االجنليزية أو بالفرنسية املقاالت ، للغة العربية،أما

 .للجداول 10مقياس   arialخط

 اهلوامش فيها مبا صفحة 15 عن يقل ال وأن صفحة 22 املقال صفحات عدد يتعدى ال 

 ..راجع تكون يف �اية البحثاإلحاالت وامل، كما أن واملراجع

 مقاس   األربع اجلهات كل على سم2 التالية اهلوامش معA4.  

 قبل على األكثر باحثني يف املقالة الواحدة فقط، كما أنه يصاحبه عن ذاتية بسرية البحث يرفق. 

  يف حال وجود آيات من القرآن الكرمي، تكتب بربنامجal-Quran  ،الذي يتم تثبيته على الوورد

 .ويدرج اآليات تلقائيا

  : التحكيم

 بعد �ائي بشكل اعتمادها ويتم للتحكيم للنشر املقدمة العلمية والبحوث األوراق كل ختضع 

 .احملكمون �ا يوصي اليت التعديالت كافة إجراء

 األفكار وتكون املنشورة، وحبوثهم أوراقهم حمتويات عن املسؤولية وحدهم املؤلفون/املؤلف يتحمل 

 .عنها مسؤولية أية ا�لة تتحمل وال آرائهم عن معربة فيها ةالوارد

     revue.devpro@yahoo.com: التايل االلكرتوين الربيد عنوان على املداخالت ترسل  :االلكتروني البريد
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  فهرس ا�لةفهرس ا�لة

  الصفحةالصفحة  الكاتبالكاتب  املقالةاملقالة  الرقمالرقم

0011  
دور الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب يف متويل املشاريع ومكافحة دور الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب يف متويل املشاريع ومكافحة 

  ))20172017--19981998((حالة والية اجللفة حالة والية اجللفة   البطالةالبطالة

  ..الطاهر شليحيالطاهر شليحي. . دد          

  ..باجللفةباجللفةجامعة جامعة 

    ..بن موفق زروقبن موفق زروق. . دد..طط          

  ..باجللفةباجللفةجامعة جامعة 

0101  

0022  
  أمهية التحليل التنافسي يف التخطيط االسرتاتيجي لألنشطة التسويقيةأمهية التحليل التنافسي يف التخطيط االسرتاتيجي لألنشطة التسويقية

  ..دراسة حالة جممع صيدالدراسة حالة جممع صيدال  الدوائيةالدوائية

  ..باية وقنوينباية وقنوين. . دد

  ..البويرةالبويرة  جامعةجامعة

  ..أسيا قاسيميأسيا قاسيمي. . دد

  ..البويرةالبويرة  جامعةجامعة

1717  

  البدائل التمويلية املتاحة أمام املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائريةالبدائل التمويلية املتاحة أمام املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية  0033
  ..خوميجة فتحيةخوميجة فتحية. . دد        

  ..البويرةالبويرة  جامعةجامعة
3232  

  دور احملاسبة البيئية يف قياس مؤشرات االقتصاد الكليدور احملاسبة البيئية يف قياس مؤشرات االقتصاد الكلي  0044

  ..بوسبعني تسعديتبوسبعني تسعديت  ..دد

  ..البويرةالبويرة  جامعةجامعة

  ..أوكيل محيدةأوكيل محيدة. . دد

  ..البويرةالبويرة  جامعةجامعة

4444  

0055  
  قراءة آلفاق و مؤشرات النهوض بقطاع السياحة و تطويره يف دول اجلوارقراءة آلفاق و مؤشرات النهوض بقطاع السياحة و تطويره يف دول اجلوار

  ..التجربة التونسية و املغربية منوذجاالتجربة التونسية و املغربية منوذجا  ..وسبل االستفادة منهاوسبل االستفادة منها

      ..جمدوب خريةجمدوب خرية. . دد

  تيارت تيارت   جامعةجامعة  

    طويطي مصطفىطويطي مصطفى. . دد

  ..غردايةغرداية  جامعةجامعة

5959  

  دور التحليل االئتماين يف احلد من تعثر القروض يف البنوك التجاريةدور التحليل االئتماين يف احلد من تعثر القروض يف البنوك التجارية  0066

  ..عريوة حمادعريوة حماد. . دد

  املسيلةاملسيلة    جامعةجامعة  

      ..زغبة طاللزغبة طالل. . دد

  املسيلةاملسيلة    جامعةجامعة  

8383  

0077  
املؤسسات الصناعية للقياس واإلفصاح احملاسيب عن التكاليف املؤسسات الصناعية للقياس واإلفصاح احملاسيب عن التكاليف واقع تبين واقع تبين 

  ))دراسة ميدانية دراسة ميدانية ((  البيئيةالبيئية

  ..الطاهر جليطالطاهر جليط. . دد            

  ..جيجلجيجل  جامعة جامعة 
100100  

  ..السياحة البيئية  كمدخل لتحقيق التنمية املستدامةالسياحة البيئية  كمدخل لتحقيق التنمية املستدامة  0088

  ..رشيد سعيداينرشيد سعيداين. . دد            

    مخيس مليانةمخيس مليانةجامعة جامعة     

      ..إمساعيل صاريإمساعيل صاري. . دد            

  ..0101سطيف سطيف جامعة جامعة 

116116  

  131131  ..  راقي دراجي راقي دراجي ..دددور سلوك املستهلك خالل األزمات العاملية يف حتديد اإلسرتاتيجيات دور سلوك املستهلك خالل األزمات العاملية يف حتديد اإلسرتاتيجيات   0099



 

  

  ..0202البليدة البليدة جامعة جامعة   ..يف املؤسسات اإلقتصاديةيف املؤسسات اإلقتصادية  التسويقيةالتسويقية

  ..لرادي سفيانلرادي سفيان..دد        

  ..0202البليدة البليدة جامعة جامعة 

1100  
بني البطالة والنفقات بني البطالة والنفقات   األجلاألجلاختبار العالقة التوازنية طويلة وقصرية اختبار العالقة التوازنية طويلة وقصرية 

    ..20152015--19901990يف اجلزائر خالل الفرتة يف اجلزائر خالل الفرتة   احلكوميةاحلكومية

          ..بن جلول خالدبن جلول خالد  ..دد

  قاملةقاملةجامعة جامعة 

  ..  فريد حدادةفريد حدادة  ..دد

  الشلفالشلفجامعة جامعة     

146146  

    ..ساليب الكمية يف صنع القرارات اإلسرتاتيجية باملؤسسةساليب الكمية يف صنع القرارات اإلسرتاتيجية باملؤسسةدور األدور األ  1111
  ..بن منصــــور اهلـــــامبن منصــــور اهلـــــام..دد

  ..تلمسانتلمسانجامعة جامعة       
162162  

1122  
إسهامات رسكلة النفايات يف حتقيق التنمية املستدامة واألطر القانونية إسهامات رسكلة النفايات يف حتقيق التنمية املستدامة واألطر القانونية 

    ..املنظمة هلا يف اجلزائراملنظمة هلا يف اجلزائر

  ..حممد مسلم حممد مسلم . . دد..طط

  ..البويرةالبويرةجامعة جامعة 

  ..رابح اوكيلرابح اوكيل. . دد..طط
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  دور الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب في تمويل المشاريع ومكافحة البطالة

  ).2017-1998(حالة والية الجلفة 

  :إعداد

  .1الطاهر شليحي. د     

  .2بن موفق زروق. د.ط     

  

 : ملخص

ة �دف هذه الدراسة إىل التعرف على دور الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب يف التخفيف من حد   

حتقيقا للثروات، وتشجيع اليد العاملة يف البطالة عن طريق إنشاء مؤسسات صغرية ومتوسطة يف والية اجللفة 

خمتلف القطاعات، كما مت توضيح أشكال الدعم املايل املقرتحة واملقدمة من طرف الوكالة بدأ من عملية اإلنشاء 

وتكوين الشباب حاملي هذه املشاريع ملواجهة والتوسع وصوال إىل مرحلة االستغالل وحىت عملية املرافقة 

 جمموعة تقدميالصعوبات اليت غالبا ما تواجهها هذه املؤسسات يف مشوارها االقتصادي، كما تطرقت الدراسة إىل 

 الوطنية الوكالة إطار يف إنشاءها مت اليت واملتوسطة والصغرية املصغرة بقطاع املؤسسات اخلاصة اإلحصائيات من

 مناصب خلق يف الفعلية نسبة املسامهة إىل للوصول والية اجللفة، وذلك املستوى على الشبابلدعم تشغيل 

 .البطالة وامتصاص الشغل

 .املؤسسات الصغرية واملتوسطة، الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، البطالة :المفتاحية الكلمات

 

Abstract : 

This study aims to identify the role of the National Agency for support of youth 

employment to reduce of unemployment through the creation of small and medium enterprises 

in Djelfa in order to achieve wealth, and encourage labor in various sectors. It also clarified 

forms of  financial support proposed by the agency. The establishment and expansion to the 

stage of exploitation and even the process of accompaniment and the training of young people 

carrying these projects to address the difficulties that often face these institutions in the 

economic process. The study also aims to provide a set of statistics for the sector of small and 

medium enterprises which was established within the framework of the National Agency for 

Youth Employment Support in Djelfa, in order to reach the percentage of actual contribution 

to the creation of jobs and the absorption of unemployment. 

                                                           
    proftahar@yahoo.fr .جامعة زيان عاشور باجللفة  –" أ"أستاذ حماضر  -شليحي  الطاهر . د  1
2
  جامعة زيان عاشور باجللفة - طالب دكتوراه  -بن موفق زروق    
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Key words: 

Small and medium enterprises, the National Agency for support of youth employment, 

unemployment. 

  : مقدمة

أظهرت نتائج التحقيقات حول التشغيل والبطالة باجلزائر اليت يعدها سنويا الديوان الوطين لإلحصائيات، 

ارتفاع نسبة البطالة األمر الذي أدى بالدولة إىل االهتمام بقضايا التشغيل وتكثيف اجلهود وملواجهة ظاهرة البطالة 

يق األهداف املرجوة وذلك بوضع هياكل قوية ومتخصصة قادرة والفقر استلزم توفري الشروط الالزمة لضمان حتق

 اجلزائر ومنه سعت. على حتمل حجم املهام املوكلة إليها عن طريق دعم إنشاء مؤسسات الصغرية ومتوسطة

 تأهيل دعم ومرافقة و مع توجهها إىل اقتصاد السوق يف تبنتها اليت اجلديدة التنموية املخططات خالل جاهدة من

 يف التأخر لتدارك وذلك االقتصادي اإلنعاش من يف حتقيق نوع  دورها وتفعيل الصغرية واملتوسطة تاملؤسسا

 وخاصة التنموية األهداف دعم إىل اليت تسعى واألجهزة اهلياكل من جمموعة وضع مت الربامج هذه إطار التنمية، يف

" الشباب تشغيل لدعم الوطنية الوكالة"  ئاتاهلي هذه من بني والفقر البطالة على والقضاء بالتشغيل يتعلق فيما

 املشاريع دراسة خالل من وذلك البطال للشباب االستثمار تسهيل عملية حيث حدد هدفها يف العمل على

 إنشاء إىل وصوال خمتلفة أشكاال يأخذ الذي متويلها إىل باإلضافة وتقييمها هؤالء الشباب طرف من املقدمة

  .و حىت الدويل احمللي للسوق موجها وخدمات ملنتجات ومنتجة البيئة مع للتكيف قابلة وصغرية مؤسسات مصغرة

  :إشكالية الدراسة

يعترب جهاز دعم تشغيل الشباب أحد احللول املالئمة ضمن سلسلة اإلجراءات املتخذة ملعاجلة مشكل البطالة 

المح إشكالية هذا الدراسة اليت ميكن ومنه أمام هذا العرض تربز ميف ظل املرحلة االنتقالية لالقتصاد اجلزائري، 

ما هي السياسات التي اتبعتها الدولة على مستوى الوكالة الوطنية لدعم تشغيل  :صياغتها على النحو التايل 

الشباب في تنشيطها لعملية خلق مناصب الشغل عن طريق إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكيفية 

   تفعيلها مع المتغيرات االقتصادية ؟

  : هـدف الدراسة

�دف من خالل هذه الدراسة إىل حماولة إبراز دور وأمهية الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب يف إنشاء 

املؤسسات الصغرية واملتوسطة و مدى قدر�ا على املسامهة يف توفري فرص العمل والتقليل من معدالت البطالة اليت 

رار االجتماعي، ومن مث نبني السبل مسار عملية املرافقة وتكوين أصبحت تشكل �ديدا حقيقيا لألمن واالستق

الشباب للرقي مبؤسسا�م حىت تلعب دورها املناسب والذي جيعلها تضاهي يف أدوارها وقدرا�ا مثيال�ا يف الدول 

  .املتقدمة 

  :  ية ولإلجابة على إلشكالية السابقة قمنا بتقسيم الدراسة إىل احملاور التال: محاور الدراسة
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 اإلطار النظري للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب؛ : أوال 

 أشكال الدعم المالي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب؛: ثانيا 

  .مسار عملية المرافقة وتكوين الشباب حاملي المشاريع بوالية الجلفة: ثانيا

 :اإلطار النظري للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  .1

 من الشغل على سوق الضغط ختفيف حول هياكله مبختلف التشغيل لقطاع اإلسرتاتيجية دافاأله تتمحور

 واليت العامة االستثمارات برامج الدولة ضمن متويلها اليت إليها، املشار الشغل ترقية وبرامج أجهزة تطبيق خالل

  .املهين اإلدماج على البطالة والتشجيع حماربة إىل الرامية املساعي ركائز إحدى تعترب

  تعريف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  1.1

م مبوجب املرسوم التنفيذي 1996هي عبارة  عن  مؤسسة حكومية ذات تسيري خاص، أنشأت سنة  

: م واملعدل باملرسوم التنفيذي رقم1996سبتمرب 08هـ املوافق لـ1417ربيع الثاين 24املؤرخ يف 296/ 96:رقم

  )1(.م1998يوليو  13هـ املوافق لـ 1419األول ربيع 19املؤرخ يف 98/231

تتمتع هذه املؤسسة بالشخصية املعنوية واالستقاللية املالية، إضافة إىل أ�ا تعمل حتت سلطة رئيس 

ومقرها الرئيسي مبدينة اجلزائر . احلكومة، ويتوىل الوزير املكلف بالتشغيل املتابعة العملية جلميع نشاطات الوكالة

هوية وحملية على كامل الرتاب الوطين، وتقوم هذه الوكالة على تشجيع ودعم ومرافقة الشباب ولديها فروع ج

  . العاطل عن العمل ذو أفكار متعددة حول مشروع إنشاء مؤسسة 

خالل  أدرجت التدابري، من مجلة األخرية اآلونة يف الشباب تشغيل لدعم الوطنية الوكالة جهاز وقد عرف

 إنشاء يف الراغب ، االستثمارية أصحاب األفكار الشباب ودعم تشجيع إىل �دف اليت ةاآللي هذه لتعزيز جملس

 خالل من ،)2(دوالر 136.000 يعادل تقريبا ما أي ج.د 10.000.000 تكلفتها تصل استثماري مشروع

   :يف تتمثل عديدة وتسهيالت امتيازات منح

 )تكوين  -مرافقة  -إعالم -استقبال : (جمانية  مساعدات - 

 واإلعفاء اإلجناز يف مرحلة اجلمركية احلقوق ختفيض و املضافة القيمة على الرسم من اإلعفاء: ( جبائية امتيازات - 

 )االستغالل  مرحة يف الضرائب من

 )البنكية  الفوائد نسب ختفيض – فائدة بدون قرض: ( املالية  اإلعانات - 

كما    1998بوتريفيس وقد مت استحداثه سنة وجتدر اإلشارة أن فرع الوكالة بوالية اجللفة فهو يقع حبي

تتواجد مكاتب أخرى تابعة للوكالة دعم تشغيل الشباب باجللفة يف كل من دائرة مسعد وسيدي لعجال وعني 

  .وسارة وذلك قصد التقرب أكثر من حاملي املشاريع
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بني الوكالة من أجل وهو مبثابة عقد شراكة بينها و " زيان عاشور"وقد مت إنشاء دار املقاوالتية جبامعة 

تقريب إدارة الوكالة من الطالب الباحث ونشر املقاوالتية يف الوسط اجلامعي كما مت تنظيم ضمن نشاطها املربمج 

  )3(. 2013بالتنسيق مع اجلامعة أيام إعالمية لفائدة الطلبة منذ سنة 

  أهداف ومهام الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  2.1

  )4(: اجلهاز هلذا األساسية األهداف من: الوطنية لدعم تشغيل الشباب أهداف الوكالة .  أ

 املبادرات أصحاب الشباب طرف من النشاطات خلق تشجيع. 

 الشباب تشغيل ترقية إىل الرامية واإلجراءات اإلشكال كل تشجيع. 

 :خالل من وذلك الوطن واليات كامل عرب شبكتها بفضل كبريا وإعالميا توجيهيا دورا الوكالة و تلعب

 متواصلة و حتسيسية إعالمية محالت 

 مبادر شاب كل مع اتبعته الذي الفردية املرافقة أسلوب. 

  االستثمار جمال توفرها يف اليت والفرص منطقة كل لكل إمكانيا�ا ملعرفة الوكالة تبذل 

 نسبيا قصري زمين ظرف يف إجيابية نتائج حتقيق إىل اجلهود هذه كل بفضل الوكالة متكنت.   

 )5( :اآلتية  الرئيسية باملهام الوكالة تقوم: مهام الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب .  ب

 مشاريعهم االستثمارية تطبيق إطار يف املشاريع ذوي الشباب وترافق االستشارة وتقدم تدعم 

 ب الفوائد؛نس ختفيض و اإلعانات منح يف السيما �ما، املعمول التنظيم و للتشريع وفقا الوكالة تسري 

 عليها؛ حيصلون اليت األخرى باالمتيازات و اإلعانات مبختلف املشاريع ذوي الشباب تبلغ 

 اليت الشروط بنود؛ دفاتر احرتام على احلرص مع املشاريع ذوي الشباب ينجزها اليت االستثمارات مبتابعة تقوم 

 االستثمارات؛ بإجناز عنيةواهليئات امل املؤسسات لدى احلاجة، عند ومساعد�م، بالوكالة تربطهم

 التمويل؛ خطة وتطبيق للمشاريع املايل الرتكيب إطار يف البنوك مع متواصلة عالقات تقيم 

  تشجيع كل أشكال التدابري األخرى الرامية إىل ترقية تشغيل الشباب السيما من خالل برامج التكوين والتشغيل

 .والتوظيف األويل

 : ن طرف الوكالة على النحو التايلوتتم عملية مرافقة املقاوالتية م

  تضع حتت تصرف الشباب ذوي املشاريع كل املعلومات ذات الطابع االقتصادي والتقين والتشريعي والتنظيمي

  املتعلقة مبمارسة نشاطا�م؛

  تقدم االستشارة ويد املساعدة للشباب ذوي املشاريع يف مسار الرتكيب املايل وتعبئة القروض؛ 

 واصلة مع البنوك واملؤسسات املالية يف إطار الرتكيب املايل للمشاريع، وتطبيق خطة التمويل تقيم عالقات مت

 ومتابعة إجناز املشاريع واستغالهلا ؛
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  تكلف جهات متخصصة بإعداد دراسات اجلدوى وقوائم منوذجية للتجهيزات وتنظيم دورات تدريبية ألصحاب

 تسيري؛املشاريع لتكوينهم وجتديد معارفهم يف جمال ال

من هنا نرى أن الوكالة عند قيامها مبختلف املهام املوكلة إليها قد سامهت مبنح جزء كبري من مناصب الشغل 

  .للشباب ذوي أفكار متعددة حول إنشاء مشاريعهم

  األنشطة التي تقترحها الوكالة   3.1

ثروات، وتشجيع اليد العاملة املتمثلة تعمل الوكالة على اقرتاح خمتلف األنشطة االقتصادية اليت �دف إىل حتقيق ال

يف مؤسسات مصغرة، وتشرتط الوكالة أن ال يكون نشاط هذه املؤسسات جتاري حبت، وبالتايل تضع الوكالة أهم 

  .)6( :األنشطة املقرتحة ضمن اإلطار التايل

  : في مجال الفالحة. أ

 الفالحة بصفة عامة؛  

 مراكز جلمع حليب البقر وتوزيعه؛ 

 ار واألبقار احللوبة وصناعة أغذية األبقار؛تربية األبق  

 تربية الدواجن.  

  :في مجال الصناعة. ب

 صناعة البسكويت ومواد احللويات؛  

 إنتاج وتعبئة احلليب ومشتقاته؛  

 صناعة األنابيب احلديدية والبالستيكية؛  

 مؤسسات اخلزف والدهن وصناعة الغرانيت؛  

 تصميم واجناز وصيانة العتاد اإللكرتوين؛  

 ة العتاد الكهربائي، وقطع ميكانيكية متنوعة؛صناع  

 صناعة مواد التنظيف والصابون؛  

 إنتاج الورق وحتويله؛  

 اخل... اسرتجاع البالستيك.  

  :في مجال الخدمات. ج

 وكالة اتصال وإشهار ومراكز انرتنت؛  

 روضة أطفال، هاتف عمومي، إنتاج مسعي بصري؛  

 قاعة ألعاب، رياضة، حفالت؛  
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 اخل...ى ومطعم، مرشات عموميةتنظيف مالبس، مقه.  

  :في مجال الصناعة الحرفية والتقليدية . د

 جنارة عمومية، وجتارة األملنيوم، والنقش على اخلشب؛  

 ورشات صناعة ا�وهرات، واخلياطة والتفصيل؛  

 ورشات تصليح هياكل السيارات ودهنها؛  

 اخل...تصليح العتاد الطيب.  

 :لدعم تشغيل الشباب أشكال الدعم المالي للوكالة الوطنية .2

  :تتنوع أشكال الدعم للواكلة الوطنية لدعم تشغيل الشباب على النحو التايل

 استثمار اإلنشاء .  1.2

النشاطات،  يتعلق استثمار اإلنشاء بإحداث مؤسسات مصغرة جديدة يف مجيع: تعريف استثمار اإلنشاء . أ

 )7(روع املؤهلني جلهاز أنساج باستثناء النشاط التجاري، من طرف صاحب أو أصحاب املش

  :لالستفادة من هذا اجلهاز، ينبغي استيفاء الشروط التالية : شروط التأهيل . ب

  عمل؛ كطالب للتشغيل الوطنية الوكالة مصاحل لدى مسجال يكونأن يكون الشاب بطاال، كما جيب 

  مبا يف (شغل دائمة على األقل مناصب) 03(عندما حيدث االستثمار ثالثة . سنة 35و 19أن يرتاوح سنه بني

 سنة كحد أقصى؛) 40(ميكن رفع سن مسري املؤسسة املنشأة إىل أربعني ) ذلك الشركاء

 أن يكون لديه تأهيل مهين أو مهارة ذات الصلة بالنشاط املرتقب ممارسته؛ 

 تقدمي مسامهة شخصية لتمويل مشروعه. 

  )8(أشكال التمويل المقترحة . ج

  : الشباب تشغيل لدعم الوطنية الوكالة جهاز إطار يف لللتموي صيغتني توجد    

 املشاريع، الشباب أصحاب أو للشاب الشخصية املالية املسامهة من املال رأس يتكون: الثنائي  التمويل 

  :مستويني إىل من التمويل النوع هذا هيكل الوكالة ينقسم متنحه فائدة بدون وقرض

 دج 5.000.000جاوز ال يت االستثمار مبلغ: األول  املستوى  

  %71: املسامهة الشخصية

 %29 ): الوكالة(القرض بدون فائدة 

 دج 10.000.000دج إىل  5.000.001من  االستثمار مبلغ: الثاين  املستوى 

   % 28: املسامهة الشخصية
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 % 82): الوكالة(القرض بدون فائدة 

عن  الناجتة التكلفة أو عبءال يتحملون الصيغة هذه االستثمارية يف املشاريع أصحاب أن نالحظ

 جيعلهم مما االستثمارية يف والية اجللفة املشاريع ألصحاب بالنسبة عائق يشكل ما وهذا مبفردهم، البنوك انسحاب

  . الثالثي التمويل صيغة عكس بنسبة كبرية على التمويل من الصيغة هذه على ال يقبلون

  ملشاريعهم الذايت التمويل على االستثمارية املشاريع قدرة أصحاب عدم -: ما يفسر حالتني  وهذا

 باستخدام مشروعهم متويل املستثمرون يفضل حيث للمشروع، املتوقعة على أرباح املالية الرافعة تأثري إىل باإلضافة - 

 تسديد بعد عليها املتحصل األرباح قيم تزداد وبذلك القرض، تكلفة من اكرب عائد على متوقعني احلصول القرض،

 .الحقا إليها نتطرق سوف اليت البنكية الفوائد نسب ختفيض بعد ،خاصة لقرضتكلفة ا

 الوكالة، وقرض فائدة متنحه بدون القرض و املشروع، لصاحب املالية املسامهة يشمل: الثالثي  التمويل 

 نهضما ويتم وموطنه، النشاط طبيعة حسب مستوى التغطية يتوقف فوائده، من جزء تغطية الوكالة تتحمل بنكي

 مستويني وفق طرف كل مسامهة نسبة املمنوحة، حتدد القروض أخطار لضمان الكفالة املشرتكة صندوق طرف من

 :)9(  

 دج 5.000.000يتجاوز  ال االستثمار مبلغ: األول  املستوى 

  %1 :املسامهة الشخصية

  %29 ):الوكالة(القرض بدون فائدة

 %70 :القرض البنكي

 دج 10.000.000دج  إىل  5.000.001من  ماراالستث مبلغ: الثاين  املستوى 

  %2 :املسامهة الشخصية

  %28 ):الوكالة(القرض بدون فائدة

 %70: القرض البنكي

 املرسوم التنفيذي صدور قبل من عليه كان عما باملشاريع اخلاصة التكاليف من ختفيف هناك أن نالحظ

 عندما تكلفة االستثمار من %1 إىل %5 نم الشخصية املسامهة مستوى ختفيض مت حيث أعاله، إليه املشار

 يكون عندما تكلفة االستثمار من %2 إىل % 10 ومن دج 5000.000 من اقل أو يساوي املشروع يكون

  دج 10.000.000 إىل دج 5000.000 من اكرب املشروع

 يع،املشار  ألصحاب متنحه اليت بالقرض الوكالة مسامهة مستوى رفع خالل تغطيته من مت التخفيض هذا

 % 28 إىل % 20 ومن األول، املستوى يف املشروع يكون عندما االستثمار من تكلفة % 29 إىل% 25 من 

  .الثاين املستوى يف املشروع عندما يكون االستثمار تكلفة من
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 : يف  تتمثل الشروط من جمموعة وفق الصيغة هلذه طبقا التمويل ويتم 

 عاملشرو  أصحاب أو صاحب وهوية املؤسسة تعريف. 

 يف تتمثل واليت الوكالة طرف من املمنوح فائدة بدون بالقرض اخلاصة الشروط: 

 .القرض مبلغ - 

 )يوما 30  واحدةو سنة( االستعمال فرتة - 

 ) بسنة احملددة و االجناز فرتة انتهاء من ابتداء سنوات 05(  التسديد فرتة - 

   .الوكالة البنك، اسم :فائدة بدون القرض تسديد حساب رقم - 

 :يف تتمثل واليت  :الضمانات - 

 البنك بعد الثانية الدرجة يف الوكالة لصاحل املتحرك املنقول العتاد رهن. 

 البنك بعد الثانية الدرجة يف الوكالة لصاحل للتجهيزات احليازي الرهن. 

  )10(. ألمر السندات

 استثمار التوسع  .2.2

أنساج، بإمكانك توسيع قدراتك اإلنتاجية يف  إذا أنشئت مؤسستك يف إطار جهاز: تعريف استثمار التوسع . أ

  )11( .نفس النشاط أو نشاط مرتبط بالنشاط األصلي

  : الشـروط المؤهلة الستثمار التوسيع . ب

  :لالستفادة  من توسيع مؤسستك املصغرة، جيب استيفاء الشروط اآلتية

  من القرض البنكي؛% 70تسديد نسبة 

 يري البنك أو طريقة التمويل من ثالثي إىل ثنائي؛تسديد كامل القرض البنكي يف حالة تغ 

  من القرض بدون فائدة يف حالة التمويل الثنائي؛% 70تسديد نسبة 

 تسديد مستحقات القرض بدون فائدة بانتظام؛ 

 ؛)يف املناطق اخلاصة(سنوات  06و) يف املناطق العادية(سنوات استغالل  03تصريح بالوجود إلثبات 

 ية ملعرفة التطور االجيايب للمؤسسة املصغرةتقدمي احلصائل اجلبائ.  

  : أشكال التمويل المقترحة   . ج

 توسيع إىل تطمح الوكالة واليت إطار يف املنجزة املصغرة باملؤسسات يتعلق الذي التوسيع استثمار إطار يف  

 صيغ نفس جند التأهيل ، شروط دراسة وبعد بالنشاط األصلي مرتبط نشاط أو النشاط نفس يف اإلنتاجية قدرا�ا

  . أعاله ذكرناها اليت التمويل
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  اإلعانات المالية واالمتيازات .  3.2

  )12(: مرحلتني  على اجلبائية واالمتيازات املالية اإلعانات متنح

  :مرحلة االنجاز    . أ

 المالية  اإلعانات : 

 ثالثة  متنح اله،أع اجلدولني يف املذكور فائدة بدون القرض إىل باإلضافة: فائدة  بدون ثالثة قروض منح

 :املشاريع عند الضرورة كما يلي  أصحاب للشباب أخرى فائدة بدون قروض

 ورشات املهين القتناء التكوين شهادات حاملي للشباب موجه) دج  500.000(ب  يقدر فائدة بدون قرض - 

 وميكانيك اتالعمار  ودهن والتكييف والزجاجة والتدفئة العمارات وكهرباء الرتصيص نشاطات ملمارسة متنقلة

 .السيارات

 .مستقرة إلحداث أنشطة املخصصة احملالت إلجيار موجه) دج 500.000(ب يقدر فائدة بدون قرض - 

 بإجيار للتكفل التعليم العايل شهادات حاملي الشباب لفائدة) دج  1.000.000(ب  يقدر فائدة بدون قرض - 

 القضاء،واخلرباء ومساعدي طبية، علقة مبجاالتاملت النشاطات ملمارسة مجاعية مكاتب إلحداث املوجهة احملالت

 .اخل...واحملاسبني

 يف ختفيض من املشاريع الشباب أصحاب يستفيد: البنكي  القرض على الفائدة نسبة من التخفيض 

 البنوك إياهم متنحها اليت األنشطة االقتصادية توسيع أو بإحداث اخلاصة االستثمارات قروض فائدة نسبة

   :اآليت النحو على التخفيض هذا حيدد ،...ةاملالي واملؤسسات

 الفالحة يف قطاعات املنجزة االستثمارات بعنوان املالية واملؤسسات البنوك تطبقه الذي املدين املعدل من %80 - 

 .التحويلية الصناعات وكذا والري العمومية واألشغال والبناء البحري والصيد

 كل قطاعات يف املنجزة االستثمارات بعنوان املالية ملؤسساتوا البنوك تطبقه الذي املدين املعدل من % 60 - 

 .االقتصادي النشاط

 التخفيض معدالت ترفع العليا اهلضاب واليات يف املشاريع أصحاب الشباب أو الشاب استثمارات تكون عندما - 

  . املالية  واملؤسسات البنوك الذي تطبقه املدين املعدل من % 80 و % 95 إىل تباعا أعاله عليها املنصوص

 وتشمل ما يلي   :الجبائية االمتيازات  :  

 إجناز يف تدخل مباشرة اليت واخلدمات التجهيز معدات على للحصول املضافة القيمة على الرسم من اإلعفاء - 

 .االستثمار

 زإجنا يف تدخل مباشرة واليت املستوردة التجهيز معدات على اجلمركية احلقوق من %5نسبته خمفض معدل تطبيق - 

 .االستثمار

 .النشاط ملمارسة املخصصة العقارات على احلصول يف امللكية حتويل حقوق من اإلعفاء - 
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  .املصغرة  للمؤسسات املنشاة العقود على التسجيل حقوق من اإلعفاء - 

 : االستغالل  مرحلة   . ب

أو  النشاط القمن انط بداية سنوات ثالث) 03(ملدة  املصغرة للمؤسسة املمنوحة اجلبائية االمتيازات وتشمل

بتوظيف  املستثمر الشاب يتعهد سنتني عندما) 02(ملدة  اإلعفاء فرتة اخلاصة متتد للمناطق بالنسبة سنوات) 06(

  : يف هذه االمتيازات حمددة و تتمثل غري ملدة األقل على عمال ثالث

 املهنية على النشاطات والرسم اإلمجايل الدخل على والضريبة الشركات أرباح على الضريبة من الكلي اإلعفاء. 

 .حمدودة غري ملدة األقل على ثالث عمال بتوظيف املستثمر الشاب يتعهد عندما سنتني ملدة اإلعفاء فرتة ومتتد

 املؤسسات املصغرة لنشاطات املخصصة اإلضافية واملنشآت البنايات على العقاري الرسم من اإلعفاء. 

 احلرفية للنشاطات النسبةب التنفيذ حبسن املتعلقة الكفالة من اإلعفاء .  

 املشاريع االستثمارية االمتياز، بإخضاع هذا لدعم جديدة تدابري تأيت الضرائب دفع من اإلعفاءات هلذه باإلضافة

   :التايل الشكل على وهذا اإلعفاء، مدة �اية بعد تدرجيية ، بصفة الضريبة لدفع اجلديدة

 30 الضرييب اإلخضاع من األوىل السنة% . 

 50 الضرييب اإلخضاع من الثانية السنة%   

 75  الضرييب  اإلخضاع من الثالثة السنة% 

 100 الضريب اإلخضاع من الرابعة السنة% .  

  مسار عملية المرافقة وتكوين الشباب حاملي المشاريع بوالية الجلفة  .3

  مسار عملية المرافقة من طرفة الوكالة في والية الجلفة .  1.3

 )13(: االستغالل مرحلة. أ

قبل إيداع امللف من طرف صاحب الفكرة، وعند التحاقه بالوكالة مير مبرحلة أولية تتمثل يف مرحلة ما قبل 

إىل ) 6(االستقبال و هي عبارة عن اجتماع يضم فريق من املستثمرين احملتملني، والذين يرتاوح عددهم بني ستة 

ز الوكالة وخمتلف اتعطى معلومات عامة حول جهواملكلف بالدراسات، ويف هذه املرحلة ) 15(مخسة عشر فردا 

اإلعانات املمنوحة، لترتك فيما بعد كامل احلرية حلاملي األفكار للتحدث عن أفكار مشاريعهم، وتنتهي هذه 

املرحلة بانتقال املقاول إىل مرحلة املقابلة الشخصية، ويتم فيها التحدث مطوال بينه وبني احد املكلفني بالدراسات 

  .املشروع، وعن كيفية تشكيل امللفعن فكرة 

 مرحلة جمع المعلومات :  

  :يتم إيداع امللف من طرف الشاب املقاول، والذي يضم بدوره امللفني الفرعيني التاليني 

 14(: ويتكون مما يلي: الملف اإلداري( 
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، )نسختني(ء طلب خطي للحصول على االمتيازات يوجه إىل املدير العام الوكالة، ويكون ممضي من طرف الشركا - 

 ويوضح نوع التمويل ثنائي أم ثالثي

 .13شهادة ميالد رقم  - 

 صورة طبق األصل لبطاقة التعريف الوطنية - 

 )شهادات علمية، شهادات عمل (وثائق تثبت املؤهالت املهنية لصاحب أو أصحاب املشروع  - 

 شهادة اإلقامة لصاحب أو أصحاب املشروع - 

 40و 35ذلك صاحب املشروع اذا كان سن املسري يرتاوح ما بني تعهد خبلق ثالث مناصب شغل دائمة مبا يف - 

 سنة

 اعتماد أو رخصة أو تصريح مبمارسة النشاط عندما يتعلق هذا األخري باملهن احلرة - 

 :إثبات الشاب العاطل عن العمل من خالل - 

 CNASشهادة عدم االشرتاك يف الضمان االجتماعي لألجراء  - 

 CASNOSجتماعي لغري األجراء شهادة عدم االشرتاك يف الضمان اال - 

  : و للحصول على احد هاتني الوثيقتني يتقدم صاحب املشروع إىل اإلدارة املعنية مصحوبا بالوثائق التالية  - 

o شهادة امليالد  

o  شهادة عدم اخلضوع للضريبة ( جدول املستحقات(  

o  وثيقة مرفقة ( تصريح شريف(.  

 و يشمل هو األخر ما يلي: الملف المالي:  

 )15(: تورة الشكلية للعتاد معفية من الرسوم الفا -

يتصل الشاب املستثمر بأحد املوردين، الذي قد تساعده الوكالة على االتصال �م من خالل توجيهه إىل     

جمموعة من املوردين املختصني يف بيع التجهيزات املعنية بالنشاط وذلك على سبيل النصح، كما ميكنه التعرف 

وجهه إىل غرفة التجارة والصناعة بالوالية، واليت هلا دور أساسي يف املساعدة على بناء عليهم أيضا من خالل ت

عالقات مع الشركاء الوطنيني واألجانب، مما ميكن من تزويد املستثمرين أصحاب املشاريع مبختلف املعلومات 

إىل تنظيمها لبعض الصالونات الضرورية من خالل بعض ا�الت والوثائق الدورية اليت تصدرها هذه اهليئة، إضافة 

  .واملعارض اليت تسمح باالتصال املباشر مع املوردين وخمتلف األطراف

حيصل املستثمر على فاتورة شكلية من املورد باملبلغ اإلمجايل للتجهيزات املراد اقتناؤها، وتكون تلك 

د ذا�ا أو املورد أو املبلغ اإلمجايل هلا، الفاتورة أولية أو شكلية ميكن أن تتغري فيما بعد من ناحية التجهيزات يف ح

فاهلدف منها هو مساعدة فقط على حساب القيمة املبدئية لالستثمار وإعداد اهليكل املايل وجدول حسابات 

 .النتائج من طرف الوكالة
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 : فاتورة شكلية للتأمينات متعددة األخطار -    

لتأمني على التجهيزات املراد اقتنائها واليت حددت متنح من طرف احد شركات التأمني، يقوم املستثمر با    

قيمتها اإلمجالية يف الفواتري الشكلية السابقة، وبالتايل ستكون فاتورة التأمني هذه شكلية، ومتنح دون مقابل إلىل 

  .أن يتم التأمني فعليا عن التجهيزات فيما بعد أي بعد اقتنائها فعليا

 . امللف اإلداري للوكالة، ليتم دراسته من قبل املكلفني بالدراسات وتقدم كل هذه الوثائق أو امللف رفقة -

   انتقاء، جلنة طرف من عليه املوافقة و تقنيا املشروع تقييم مت -

 صاحب يستفيد متويله، على املوافقة و املشروع التمويل ويف حال قبول قرار املشاريع  قصد اختاذ متويل و اعتماد -

 .نشاطه متويل قبل املؤسسات، تسيري تقنيات يف ن تكوينم إجباريا االستثماري املشروع

 باختيار  االستثمار املشروع صاحب على وهنا ينبغي: المشروع  وتمويل القانوني مرحلة اإلنشاء

 .ملشروعه الصيغة القانونية

   بنكي قرض على للحصول دعمها كل الوكالة تقدم هنا: مرحلة االتصال بالبنك. 

   منتظمة بصفة بزيارات القيام يتم االستثماري، املشروع نشاط انطالق عند: رة مرحلة الزيارات والمشو 

  .االستثماري تطوير املشروع و النجاح حظوظ من والرفع املشروع لصاحب نصائح املرافق إلعطاء طرف من

  تكوين الشباب أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.  2.3

احبها ضمن حميط جتاري دائم التغري، هلذا السبب جعلت الوكالة يعتمد جناح و تطور مؤسسة على قدرة تسيري ص -

  )16( .تكوين الشباب أصحاب املشاريع ضروريا قبل متويل مشاريعهم 

حيث قامت بوضع برنامج تكوين يستجيب لالحتياجات و الصعوبات اليت يواجهها غالبا الشباب حاملي  -

على املبادئ األساسية النطالق مؤسستهم املصغرة يسمح هلم اإلطالع، بفضل أسلوب سهل وعملي، . املشاريع

  .وتسيريها

نظرا خلصوصية املؤسسات املصغرة و مؤهالت أصحا�ا، رأت الوكالة أنه من الضروري أن يكون لديها مكونيها  -

  .اخلاصني

  .تسري برجمة الدورات التكوينية و تطبيقها، حمليا من طرف املكون بالتشاور مع مدير الفرع -

  :ج تكوين الشباب أصحاب املشاريع أربع مواديتضمن برنام -

o إجراءات اإلنشاء ذات الصلة باحمليط االقتصادي و االجتماعي:  مادة اإلنشاء. 

o دراسة السوق:   مادة التسويق. 

o  اإلجراءات و األسس الضريبية :مادة الضرائب.  

o تامليزانية، تسيري اخلزينة، حتليل التكاليف واملنتجا:  مادة التخطيط المالي  
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  حصيلة االنجازات المقدمة من الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب بالجلفة .  3.3

 املصغرة بقطاع املؤسسات اخلاصة اإلحصائيات من جمموعة تقدمي الدراسة هذه خالل من سنحاول

ة اجللفة، والي املستوى على لدعم تشغيل الشباب الوطنية الوكالة إطار يف إنشاؤها مت اليت واملتوسطة والصغرية

  .الفقر على والقضاء البطالة وامتصاص الشغل مناصب خلق يف الفعلية نسبة املسامهة إىل للوصول وذلك

وهذا . تطورا ملحوظا يف عدد املشاريع املمولة مقارنة مع السنوات السابقة) 2017-2011(لقد عرفت الفرتة  

   :واجلدول التايل يوضح ذلك. اخلدمات يف خمتلف ا�االت، مع تسجيل أكرب عدد من املشاريع يف قطاع

  )2017- 1998(الملفات الممولة حسب قطاع النشاط ): 01(جدول رقم 

 

 

 

 

 

 

  .2017احصائيات الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب بوالية اجللفة : المصدر 

ففي الفرتة . إن توزيع املشاريع على القطاعات شهد تفاوتا من سنة إىل أخرى ومن مرحلة إىل أخرى 

بال بشكل كبري على قطاع اخلدمات مث قطاع الفالحة و قطاع الصناعة مث كان اإلق) 2003- 1998(األوىل 

بقي ) 2010- 2004(ويف املرحلة الثانية . مشروع فقط 12األشغال العمومية، وأخريا الصناعات التقليدية بـ 

مع و . ملف فقط 44قطاع اخلدمات يف الريادة من حيث عدد املشاريع، يف حني تراجع قطاع الفالحة ومت متويل 

ذلك عرفت القطاعات األخرى ارتفاعا متفاوتا وخصوصا قطاع الصناعات التقليدية الذي جاء يف املرتبة الثانية بـ 

، ومع تسجيل ارتفاع يف عدد امللفات املمولة ويف خمتلف )2017- 2011(أما يف املرحلة الثالثة . مشروع 172

 .مشروع 788لفالحة، بـ القطاعات، إال أن نسبة االرتفاع الكبرية سجلت يف قطاع ا

  2012و  2011مؤسسة متنوعة سنة  638إنشاء   . أ

o  متويل بصيغة ثالثي 

o  خمتلف القطاعات خاصة قطاع الفالحة 

o  طلب 3270على تغطية مجيع الطلبات اليت وصلت إىل ) 11عددها (عدم قدرة بنوك الوالية 

o  2و %  1منصب شغل بسبب ختفيض املسامهة الفردية إىل  1974حتقيق  % 

o  فتح فروع يف كل من مسعد وعني وسارة  وسيدي العجال. 

 مليار دج 2بغالف مالي فاقت قيمته :  2013مشروع سنة  500تمويل أكثر من   . ب

الحرف (الصناعة التقليدية   الخدمات  الفالحة  األشغال العمومية  الصناعة  الفترة

(  

    المجموع

1998/2003  48  30  140  264  12  494  

2004/2010  162  112  44  551  172  1041  

2011/2017  451  274  788  1829  202  3544  

  5079  386  2644  972  416  661  ا�موع
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  متويل بصيغة الثالثي 

  مست خمتلف القطاعات: 

 مشروع  300مبجموع : اخلدمات  -

 مشروعا  41قطاع الفالحة  -

 ) 92(قطاع الصناعة  -

 ) 42(تقليدية أنشطة احلرف و الصناعة ال -

 )70(البناء واألشغال العمومية  -

 .منصب شغل 1809و قد سامهت هذه املشاريع يف توفري حوايل  -

 : مشروعا تتميز بما يلي  340تمويل قرابة :  2014أشهر األولى من سنة  09خالل   . ج

  متويل بصيغة الثالثي 

  اجن والنحل تتوزع على عدة جماالت خاصة الفالحة كرتبية األغنام واألبقار والدو ... 

  منصب عمل  2300توفري حوايل 

  ج .مليون د 250ُقدر املبلغ اإلمجايل هلذه االستثمارات مبا يزيد عن 

  تركزت جل التمويالت على الصيغة الثالثية 

 :2017 ديسمبر  . ح

 2644ملف، منها حوايل  5079، 2017اىل �اية سنة  1997وصل عدد املشاريع املمولة من سنة        

ملف،  661مث قطاع الصناعة يف املرتبة الثالثة بـ . ملف يف قطاع الفالحة 972من قطاع اخلدمات و ملف ض

 386أما الصناعات التقليدية فوصل عدد امللفات املمولة فيها اىل . ملف 416ويليه قطاع األشغال العمومية بـ 

  . 2017ملف �اية سنة 

يف  31مشروع، منها  102إذ مت تسجيل . مولةاخنفاض يف عدد املشاريع امل 2017وقد عرفت سنة 

ملف يف قطاع الصناعات التقليدية، يف حني عرف قطاع  19ملف يف قطاع الفالحة و  30قطاع الصناعة و

من جمموع امللفات املمولة  % 15مشاريع فقط يف هذا ا�ال، ما ميثل نسبة  07اخلدمات تراجعا إذ مت متويل 

  . كانت يف إطار التمويل الثالثي  2017يف خمتلف القطاعات واملسجلة سنة وكل هذه املشاريع . 2017سنة 

تباينت بني التمويل الثنائي والتمويل الثالثي  2017اىل  1998لإلشارة فإن املشاريع املمولة من سنة 

 .ملف 168اىل  2017حيث وصل عدد املشاريع املمولة يف إطار التمويل الثنائي �اية . يف خمتلف ا�االت

واجلدول التايل يوضح أكثر . 2017ملف اىل غاية ديسمرب  4911بينما بلغ عدد مشاريع التمويل الثالثي اىل 

  :هذا التوزيع
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 )2017-1998(الملفات الممولة حسب القطاع ونوع التمويل ): 02(جدول رقم 

  

  

  

  

  

  .2017احصائيات الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب بوالية اجللفة : المصدر

  

 :مةخات

ومن أهم هذه . قامت اجلزائر باعتماد جمموعة من اآلليات واألجهزة من أجل التخفيف من حدة البطالة       

األجهزة جند الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، واليت كان هلا دور كبري يف متويل مشاريع الشباب على 

وكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب لوالية ومن خالل الوقوف على نتائج نشاط ال. اختالف صيغها وأنواعها

اجللفة، وبالرغم من اإلمكانات املسخرة واجلهود والتدابري املتخذة من طرف فرع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل 

الشباب للحد من البطالة، تبقى اآلليات املعتمدة يف ظل إسرتاتيجية التشغيل غري كافية تشو�ا تعقيدات قانونية 

 عن عدم قدرة الشباب البطال يف االندماج والتكيف مع احللول املقرتحة من قبل احلكومة، وهذا وإدارية، فضال

  . سواء لبطء اإلجراءات املتخذة لالستفادة من القروض وتعقيدا�ا أو افتقار الشباب لروح املبادرة

الة يف هذه املنطقة أو كما أن إنشاء املؤسسات املصغرة يف والية اجللفة ليس حال �ائيا للقضاء على البط

حىت يف باقي واليات الوطن وإمنا هو خطوة أوىل حنو هذا احلل ألن التسيري العقالين والرشيد هلذه املؤسسات 

  .املصغرة جيعلها تواجه العقبات اليت تعرتضها معتمدة على قدرا�ا الذاتية واستغالل لطاقا�ا املعطلة واملهمشة

   :نقدم التوصيات التالية على ضوء هذه النتائج، ميكن أنو

  البد من تعزيز مساعي الدولة الرامية إىل تفعيل االقتصاد الوطين بفتح جمال احلوار والتشاور بني خمتلف املتعاملني

  .االقتصاديني حول سبل دعم املؤسسة االقتصادية املولدة للثروة وملناصب الشغل

 كن املؤسسات املستحدثة من االنطالق يف نشاطهاضرورة تقدمي التسهيالت التمويلية بطرق سريعة حىت تتم . 

  توجيه الشباب أصحاب املشاريع حنو نشاطات ذات قيمة مضافة عالية، تليب احتياجات السوق احمللية والوطنية

 .لضمان استمرارية املؤسسات املنشأة

  %النسبة   المجموع   تمويل ثالثي  تمويل ثنائي  الفترة

 13%  661  653  08  الصناعة

19% 

52% 

8% 

100% 

  % 8  416  405  11  األشغال العمومية

  %19  972  960  12  الفالحة

  %52  2644  2513  131  الخدمات

  %8  386 380 6  )الحرف (الصناعة التقليدية 

 %100  5079  4911  168  المجموع
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 ني أهم عزوف الشباب البحث وتطبيق آليات وصيغ متويلية بدون فائدة، فقد يكون رفض التعامل بالفائدة من ب

 . البطال من اللجوء إىل إنشاء مؤسسات مصغرة عن طريق الوكالة

  االستثمار املنتج املولد ملناصب الشغل واحلل احلقيقي والدائم ملشكلة البطالة، واعتبار استحداث مناصب الشغل

 .عن طريق اإلنفاق العام إجراءا مرحليا

  :قائمة الهوامش والمراجع 

                                                           

الملتقى الوطني  ،ANSEJالوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب (المأمول  زائر بین الواقع و، التنمیة المستدامة في الجوآخرونشتوح، محمد  - )1(

، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة البرامج التنمویة في الجزائر بین النتائج الظرفیة وتطلعات التنمیة المستدامة: األول حول

  . 11ص  ،2013الجلفة، مارس 

 .40ص  ،2011 ،عدد نوفمبر، مجلة العلوم االقتصادیة، لخلف حسنة، جهاز دعم تشغیل الشباب آلیة لغرس ثقافة المقاولة عند الشباب -) 02(

 10:30على الساعة  15/05/2016مقابلة مع میلود مشلفخ ، مستشار مكون لدى فرع الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب بالجلفة، یوم  -) 03(

 التسییر، وعلوم االقتصادیة العلوم مجلة الجزائري، االقتصاد في والمتوسطة والصغیرة المصغرة المشروعات تنمیة أسالیب صالحي، صالح -) 04(

 .33، 32 ص ،03،2004العدد

المؤرخ  03/288المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم  1996سبتمبر  11المؤرخ في  96/296المرسوم التنفیذي رقم ، 06لمادة ا -) 05(

 .)13، 12 (ص ص .2003سبتمبر  06في 

 . 13- 12ص وآخرون ، مرجع سابق، محمد شتوح ، -) 06(

 10:30على الساعة  15/05/2016عزي سهیلة ، مدیرة الفرع ، الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب بالجلفة، یوم مقابلة مع  -) 07(

  http://www.ansej.org.dz: جلفة، دلیل نشاء مؤسسة بالتمویل الثنائي، على موقع الوكالةالوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب بال -) 08(

 .02 – 01:ص –، ص00:30، على الساعة 14/05/2016: تاریخ االطالع 

 .02 – 01:ص –صنفس املرجع السابق،   الثنائي،الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب بالجلفة، دلیل نشاء مؤسسة بالتمویل  -) 09(

: تاریخ االطالع  http://www.ansej.org.dz: على موقع الوكالةمنشورة وثائق  ،ل الشبابیالوكالة الوطنیة لدعم تشغ -) 10(

 .01:00، على الساعة 14/05/2016

 10:30على الساعة  15/05/2016الفرع، الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب بالجلفة، یوم عزي سهیلة، مدیرة مقابلة مع  -) 11(

المؤرخ في  290-03المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي رقم  2011مارس  6  المؤرخ في 103 - 11 المرسوم التنفیذي رقممن  06املادة  -) 12(

 .باب ذوي المشاریع ومستواھاالمقدمة للش اإلعانات شروط الذي یحدد 2003سبتمبر  06
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  الدوائية أهمية التحليل التنافسي في التخطيط االستراتيجي لألنشطة التسويقية
  دراسة حالة مجمع صيدال

  : إعداد

  .1باية وقنوني. د      

  .2أسيا قاسيمي. د      

  :ملخص 

ة التطورات تسعي املنظمات املنتجة للدواء إىل البقاء واالستمرارية يف الصناعة اليت تعمل فيها، لذا تقوم مبتابع     

  .اليت حتدث يف بيئتها وحتليلها من اجل الوقوف على الفرص املتاحة أمامها والتحديات اليت تواجهها

وتعترب املنافسة من أهم التهديدات اليت تواجهه املنظمات الدوائية، ويساعد حتليلها على صياغة     

  .توسيع احلصة السوقيةاالسرتاتيجيات التسويقية الواضحة والدقيقة ملواجهة املنافسني و 

، والتحليل يللتخطيط االسرتاتيجي التسويقي الدوائ وسنحاول يف هذه الدراسة التعرف على اإلطار النظري     

التنافسي هلذه الصناعة، كما سنحاول دراسة أمهية التحليل التنافسي للصناعة الدوائية يف التخطيط االسرتاتيجي 

  .لألنشطة التسويقية

  .املنافسة، التحليل التنافسي، التخطيط االسرتاتيجي التسويقي، الصناعة الدوائية:  احيةالكلمات المفت

Abstract : 

     Pharmaceutical organizations seek to survive and maintain the industry in 

which they operate, so they follow developments in their environment and 

analyze them in order to identify the opportunities available to them and the 

challenges they face.   

   Competition is one of the most important threats faced by pharmaceutical 

organizations, and its analysis helps to formulate clear and accurate marketing 

strategies to compete with competitors and expand market share.    

   In this study, we will attempt to identify the theoretical framework for strategic 

marketing, pharmaceutical marketing and competitive analysis of this industry. 

We will also try to study the importance of competitive analysis of the 

pharmaceutical industry in the strategic planning of marketing activities. 

 Keywords: The competition, competitive analysis, strategic marketing planning, 

pharmaceutical industry. 
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  :مقدمة

، ويلعب العوملة بطابع املطبوعة التنافسية بيئتها تفرضها اليت التحديات من مجلة ةاملنظمات الدوائي تشهد     

التسويق الدوائي دورا حامسا يف التأثري على حصتها السوقية وتوجيه منتجا�ا إىل املريض الذي يقف على قمة اهلرم 

  .     يالتسويق

نظمات املنتجة لألدوية القيام به حىت تقوم ويعترب التحليل التنافسي من األولويات اليت جيب على امل     

باكتشاف املنظمات العاملة يف أسواق األدوية املستهدفة، وتساعد البيانات الناجتة عنه يف تقييم املنافسني ووضع 

  .اخلطط واالسرتاتيجيات الالزمة للتعامل معهم

  : األيتمن هنا تنطلق إشكالية حبثنا اليت ميكن ترمجتها يف     

  اهم التحليل التنافسي في التخطيط االستراتيجي لألنشطة التسويقية الدوائية؟كيف يس

  :وتندرج حتت هذا السؤال عدة أسئلة فرعية منها    

فيما تتمثل مراحل التخطيط االسرتاتيجي التسويقي الدوائي، وماهي أنواع االسرتاتيجيات التسويقية للمنتجات  - 

  الدوائية ؟

  سة يف الصناعة الدوائية، وماهي أهم مراحلها؟كيف ميكن حتليل املناف  - 

  ماهو دور التحليل التنافسي يف التخطيط االسرتاتيجي التسويقي الدوائي؟  - 

  :أهداف البحث

  :تتمثل أهداف البحث فيمايلى

 .التخطيط االسرتاتيجي لألنشطة التسويقية الدوائية واألساليب التحليلية التنافسيةتقدمي إطار نظري عن  )1

ألمهية حتليل املنافسة احلالية واحملتملة يف التخطيط  الدوائي القطاع يفالقرار التسويقي  صناع لدى الوعي تعزيز )2

 .االسرتاتيجي التسويقي

  :أهمية البحث

  :تظهر أمهية البحث من خالل    

  الذي ال يزال حديثا يف شكله النظري والتطبيقيالصناعة الدوائية دراسة موضوع. 

  ل التنافسي �مع صيدال وأمهيته يف التخطيط اإلسرتاتيجيالتحليالتعرض إىل. 

  إىل نتائج وتوصيات ميكن االستفادة منها مستقبالالتوصل. 

  :محاور البحث

  :حماور رئيسية تتمثل يف األيت اربعةهذا البحث يتضمن      

  .ةلألنشطة التسويقية الدوائي التخطيط االسرتاتيجينظرة عامة حول  :المحور األول     

  أساسيات التحليل التنافسي يف الصناعة الدوائية: المحور الثاني     

  .مسامهة التحليل التنافسي يف مراحل التخطيط االسرتاتيجي التسويقي لألنشطة الدوائية: الثالثالمحور      
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  .التحليل التنافسي �مع صيدال وأمهيته يف التخطيط االسرتاتيجي: المحور الرابع    

  .التخطيط االستراتيجي لألنشطة التسويقية الدوائيةنظرة عامة حول : ألولا المحور

  :ماهية التخطيط االستراتيجي التسويقي، والعوامل المؤثرة عليه -أوال

 على بناءا مستمرة قرارات اختاذ عمليات"  على أنه التخطيط االسرتاتيجي )Drunker(درنكر  بيرت يعرف     

 القرارات هذه لتنفيذ الالزمة ا�هودات وتنظيم املستقبل، يف وأثارها القرارات هذه مستقبلية عن ممكنة معلومات

   .)01( "للمعلومات العكسية للتغذية نظام توفر طريق عن التوقعات، ضوء يف النتائج ،وقياس

أوهلا أين تُرشدك إىل الطريق الصحيح بني نقطتني،  خريطة وأحد املهارات األساسية للقيادة، " وهو أيضا      

  .)02( "أنت اآلن، واألخرى أين ترغب أن تكون يف املستقبل وكيف ميكنك أن حتقق ذلك

العملية اإلدارية اخلاصة بوضع وإدامة العالقة بني (أما التخطيط االسرتاتيجي التسويقي فيعرفه كوتلر على انه     

  .)03(" غرية أهداف املنظمة واملهارات املتاحة واملوارد والفرص التسويقية املت

  :ومن هذا التعريف ميكن أن نستنتج بعض خصائص التخطيط االسرتاتيجي التسويقي واليت ميكن متثيلها يف األيت

 هو عملية إدارية مستمرة تسعى إىل حتقيق األهداف التسويقية للمنظمة. 

 يف السوق يسعى إىل خلق املوازنة بني أهداف وموارد املنظمة، وماهو متاح هلا من نقاط قوة وفرص. 

 تتميز الفرص التسويقية بالتغري، وهذا يؤدي إىل تغري األدوات املستخدمة للتخطيط االسرتاتيجي التسويقي.  

يعمل على متابعة ، و من احلاضر لبناء مستقبل ناجح للمنظمة التخطيط االسرتاتيجي التسويقي ينطلقو      

، و�دف اخلطة التسويقية يف ضوء األهداف واخلطط املوضوعةلمنظمة، وكذا تقييم أدائها التسويقية ل بيئة الوتقييم 

االسرتاتيجية إىل حتقيق مجلة من األهداف أبرزها حتديد األنشطة التسويقية الكلية للمنظمة واألهداف املشرتكة اليت 

فرص وجتنب توفر توجيه واضح للنشاط التسويقي، حتقيق التكامل بني املوارد التسويقية وغري التسويقية استغالل ال

  .اخل...التهديدات، استباق األحداث واالستعداد هلا خاصة املرتبطة باملنافسني واملستهلكني

  :وتتأثر عملية التخطيط االسرتاتيجي التسويقي بنوعني من العوامل مها     

 وتتمثل يف إدارة التسويق  اليت ال تستطيع أن تسيطر وتتحكم يف عناصرهاوهي العوامل : عوامل البيئة الخارجية

العوامل االقتصادية والثقافية واالجتماعية والتكنولوجية والسياسية والقانونية، إضافة إىل حجم السوق واجتاهاته 

 .حجم املنافسة وطبيعة املنافسني، املستهلكون واملوردون واجلمهور العام

 رجات متفاوتة، وتشمل هذه ميكن إلدارة التسويق أن تتحكم يف هذه العوامل بد: العوامل الداخلية للمنظمة

اليت ميكن    املالية و البشرية و املعنوية املوارد العوامل سياسة املنظمة وفلسفتها، العوامل التنظيمية والتسويقية،

 .حتويلها إىل جمموعة أنشطة و أعمال إنتاجية و تسويقية

ت األخرى من حيث األمهية و وال خيتلف التخطيط االسرتاتيجي التسويقي يف املنظمات الدوائية عن املنظما

األهداف والعوامل املؤثرة عليه، غري انه يعترب ضرورة ملحة لبقاء أي منظمة منتجة لألدوية يف األسواق املستهدفة، 

  .ويعود ذلك إىل خصوصية املنتجات الدوائية عن بقية املنتجات من الناحية الصناعية والتسويقية
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  :لتسويقي الدوائيمراحل التخطيط االستراتيجي ا -ثانيا

ينطلق التخطيط االسرتاتيجي التسويقي الدوائي من التخطيط االسرتاتيجي العام للمنظمة، أين يتم حتديد     

تخطيط االسرتاتيجي لألنشطة التسويقية رسالة املنظمة، أهدافها واسرتاتيجيا�ا العامة، وميكن إجياز مراحل ال

  :الدوائية يف األيت

�دف هذه املرحلة إىل حتديد املكانة اليت حتتلها املنظمة املنتجة للدواء داخل السوق : التحليل الموقفي -

واملكانة املستقبلية اليت �دف للوصول إليها، كما �دف إىل حتديد املستلزمات الضرورية والالزمة لتحقيق ما تريد 

  .املنظمة الوصل إليه يف املستقبل واإلطار الزمين الالزم لذلك

يتم يف هذه املرحلة تقييم الفرص واملخاطر، وذلك من خالل حتديد نقاط القوة والضعف : لسوقتحليل ا -

للمنظمة وكذلك للمنتجات والسوق وللمنافسني من اجل حتديد الفرص املتوافرة واليت ميكن استغالهلا وكذلك 

  .)05(املخاطر اليت �دد املنظمة يف هذه األسواق 

سعي املنظمات الدوائية إىل توسيع حصتها التسويقية وضمان بقائها ومنوها يف األسواق، وذلك ت: تحديد األهداف التسويقية -

من خالل متيزها عن املنافسني واحلصول على رضا املستهلكني، وبناء صورة موجبة عن املنظمة ومنتجا�ا، وامتالك القدرة على 

  .مواجهة املنافسة واحلفاظ على املركز التنافسي يف السوق

خيتلف اجلمهور املستهدف يف الصناعة الدوائية، فقد يكون املشرتي أو املريض، كما قد يكون : حديد الجمهور المستهدفت -

املستشفيات والصيدالنيات وجتار اجلملة والتجزئة لألدوية، وجيب على املنظمة حتديد اجلمهور بدقة حىت متكن من وضع 

  . االسرتاتيجية املناسبة له

بعد حتديد األهداف املرغوب فيها واجلمهور املستهدف، يقوم رجل  :تيجيات التسويقية الدوائيةصياغة االسترا -

، وذلك بالنظر إىل حجم املوارد املالية للمنظمة ملنتجاته الدوائية املناسبة التسويقيةالتسويق بتصميم اإلسرتاتيجية 

  .وطبيعة املنتجات ودورة حيا�ا

املبالغ  التسويقمتثل ميزانية : يذ االستراتيجية وتحديد الميزانية الالزمةاختيار الوسائل المناسبة لتنف -

، للوصول املنتجة لألدوية املختارة من طرف املنظمة التسويقاملخصصة لإلنفاق على طرق ووسائل وإسرتاتيجية 

  .اإلسرتاتيجية التسويقيةإىل األهداف 

، تأيت مرحلة تقييم نتائجها التسويقيةنفيذ اإلسرتاتيجية بعد ت: التنفيذ والتقويم للخطة التسويقية الدوائية -

وتتم عملية التقييم من خالل قياس األرباح الفعلية املتحققة بعد  ،وإدخال التعديالت عليها إن الزم األمر

قيقه ، وأيضا من خالل مراقبة نتائج اخلطة التسويقية واملتعلقة باالجناز املطلوب حتالتسويقيةاستخدام اإلسرتاتيجية 

      .يف جمال املبيعات احلالية واألرباح واألهداف األخرى اليت تصب يف هذا اجلانب
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  :أنواع االستراتيجيات التسويقية للمنتجات الدوائية -ثالثا

االسرتاتيجية التسويقية الدوائية هي عبارة عن تطوير لرؤى املنظمة الدوائية حول األسواق اليت �تم �ا ووضع 

طويرها، وإعداد الربامج التسويقية مبا حيقق مكانة املنظمة، وتستجيب ملتطلبات الزبون يف السوق األهداف وت

  .)06(املستهدف 

وبشكل عام هناك أنواع من االسرتاتيجيات الدوائية اليت ميكن تطبيقها يف تسويق املنتجات الدوائية واليت ميكن     

  :)07(إجيازها يف األيت 

 لكي تستطيع املنظمة القائدة احملافظة على مكانتها، البد هلا أن تستخدم بعض  :سوقيةإستراتيجية القيادة ال

 .األسلوب الدفاعي أو األسلوب اهلجومي أو اخذ جزء من حصة املنافسني: األساليب منها

 وذلك بتقليد املنظمة املنافسة يف طرح منتج جديد أو يف عرض برنامج تروجيي : إستراتيجية الهجوم المباشر

 .هكذاو 

 تقوم املنظمة املتحدية باالستيالء على حصص املنظمات األخرى املتواجدة يف السوق:إستراتيجية الباب الخلفي. 

 وهي سياسة تتبعها املنظمات الصغرية اليت ال تستطيع حتدي املنظمة القائدة، فتتبعها دائما يف : إستراتيجية التبعية

 .أعماهلا وتصرفا�ا

  :ويقية لألنشطة الدوائية جندومن االسرتاتيجيات التس

 التمدد إىل )مستودعات، صيادلة، واصفي الدواء( من خالل جذب منافذ توزيعية جديدة  :إستراتيجية التمدد ،

 .اخل...أسواق جديدة، جذب مستهلكي املنتجات املنافسة، خفض األسعار

 جديدة وحديثة االستعمال تقوم هذه االسرتاتيجية على طرح منتجات دوائية :إستراتيجية تطوير المنتج . 

 من خالل استبعاد املنتجات الدوائية الضعيفة: إستراتيجية االستبعاد. 

  :ومن أهم االسرتاتيجيات اليت تستخدم ملواجهة املنافسني مايلى

 دف هذه االسرتاتيجية إىل ختفيض التكاليف وذلك باختيار مصادر لتوريد : إستراتيجية التكلفة المنخفضة�

 .ام األقل تكلفة، وزيادة حجم املبيعاتاملواد اخل

 تركز هذه االسرتاتيجية على التميز واالختالف باخلصائص والصفات واملنافع : إستراتيجية التميز واالختالف

 .للمنتجات الدوائية املقدمة يف األسواق

 و الرتكيز على وذلك من خالل التخصص يف جمال حمدد أو إنتاج أدوية حمددة أ: إستراتيجية التخصص والتركيز

 .سوق حمدد أو زبائن حمددين

ولصياغة االسرتاتيجية التسويقية املناسبة، حتتاج املنظمات الدوائية إىل معرفة من هم املستهلكني املستهدفني،      

 وماهي امليزة التنافسية النسبية للمنتجات الدوائية، وحجم حصتها السوقية ملنتجا�ا املختلفة ومعدل منوها السوقي،

  .ونقاط قو�ا وضعفها ونتائج حتليلها التنافسي
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  أساسيات التحليل التنافسي في الصناعة الدوائية: المحور الثاني

  :الدوائية الصناعة داخل والتنافسية المنافسة -أوال

 بشكل عام، ميكن القول أن صناعة الدواء تضم مجيع املؤسسات والشركات املعنية بإنتاج وتسويق األدوية، ومن   

أ�ا صناعة كثيفة رأس املال وكثيفة التكنولوجيا، تعتمد على التخصص واملهارات الراقية : ابرز خصائصها جند

واخلربات املرتاكمة، وتتمتع مبعدالت إنتاجية عالية، كما أ�ا متتلك أنظمة توزيع ديناميكية، وهي صناعة تشتد فيها 

  .)08( ن بالدخول إىل أسواقهااملنافسة باعتبارها صناعة مرحبة تثري رغبة اآلخري

 وكذا ،العصر هذا يف رواجا األكثر املصطلحات من) Compétitivité( التنافسية مصطلح يعتربو      

 يف ما حد إىل اختلفا وإن ومها والسياسي، االقتصادي املستويني على خاصة  (Concurrence) املنافسة

 مانهفإ ،املنظمة مستوى على والثاين الدويل املستوى على االقتصادي املدلول يف األول يستعمل حبيث مدلوهلما

 . (l'avantage concurrentiel)التنافسية القدرة أو بامليزة يعرف أصبح ما ضمن بعيد حد إىل يتداخالن

  .)09(" أن يكون للمنظمة ما مييزها عن غريها ويؤدي إىل زيادة رحبيتها" وامليزة التنافسية هي     

  .)10(" قدرة البلد على توسيع حصصه يف األسواق احمللية والدولية " ة فتشري التنافسية الدولية إىلأما التنافسي   

القدرة على إنتاج السلع الصحيحة واخلدمات بالنوعية اجليدة " وعلى مستوى املنظمة تعرف التنافسية على أ�ا 

، وهناك )11(" فاءة من املنظمات األخرى وبالسعر  املناسب، وهذا يعين تلبية حاجات املستهلكني بشكل أكثر ك

  .أربعة مؤشرات تنافسية لقياس تنافسية املنظمات وهي، الرحبية، تكلفة الصنع، اإلنتاجية، واحلصة من السوق

 إىل تارخيها يعود للبشر، الكونية الفطرة سنن من وهي ، الفرد مع تنشأ التفوق حب غريزةهي  املنافسة و     

  .طبيعتها كانت أيا واألنشطة األعمال جماالت يف التفوق غايتها لإلنسان، يعيطب كحق اخللق بداية

 حصة أكرب كسب أجل من اقتصاديني أو شركتني بني املزامحة حالة"  وميكن تعريفها اقتصاديا على أ�ا       

 اآلخر والطرف ف رابحرااألط أحد خيرج وبالتايل العاملية، السوق يف أم احملمية السوق يف أكان سواء ممكنة سوقية

  .)12("خاسر

، واملنافسة غري )اليت تعتمد األسعار أساسا هلا(املنافسة السعرية : وهناك نوعني أساسني من املنافسة مها     

واليت تعتمد على عناصر أخرى غري السعر كمستويات اجلودة واخلصائص اليت تتمتع �ا املنتجات (السعرية 

  ).لبحث والتطويرووسائل الرتويج والتوزيع وا

وميثل حتديد املنظمات املنافسة احدي األولويات اليت جيب على املنظمة الدوائية القيام �ا، وترتكز عوامل      

املنافسة يف الصناعة الدوائية على األسعار، اجلودة يف املنتجات وطريقة التوزيع اليت يتدخل فيها جمموعة خمتلفة من 

ة الدوائية من الصناعات اليت عليها طلب ورغبة باستمرار، لذلك فهي مفتوحة الوسطاء، ويعترب سوق الصناع

  .لدخول منظمات منافسة جديدة
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  :تحليل المنافسة في الصناعة الدوائية ومراحله - ثانيا

 :أمهها مناذج، عدة الدوائية من خالل الصناعة تنافسية تقاس     

  : نموذج بورتر للمنافسة في الصناعة الدوائية  - أ

إن تكوين وصياغة إسرتاتيجية ناجحة للمنتجات الدوائية يتطلب حتليل كافة العوامل املتعلقة باملنظمات      

  اخل...املنافسة املنتجة للدواء من حيث مسا�ا، قدرا�ا املادية والبشرية، االسرتاتيجيات اإلنتاجية، الربامج الرتوجيية

نافسة، وقد عمم استخدامه بشكل واسع النطاق يف الصناعة أوال ويعترب حتليل بورتر من أهم مناذج حتليل قوى امل

  .ويف اخلدمات، وسنحاول يف الشكل األيت توضيح القوى التنافسية اخلمسة للصناعة الدوائية

  .نموذج بورتر للمنافسة في الصناعة الدوائية): 01(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

             

  :االعتماد علىب الباحثتنيمن إعداد : المصدر

  .96رشاد حممد الساعد، حممود جاسم الصميدعي، مرجع سبق ذكره، ص -

نالحظ من اجلدول أن هناك مخسة عوامل أساسية تشكل قوي تنافسية البد من دراستها إلعداد خطة      

  . )13(إسرتاتيجية تسويقية دوائية وميكن جتسيد هذه القوى كاأليت 

املنظمات (يع املنظمات والوكاالت اليت تقوم بتصنيع وتسويق األدوية العالجية تشتمل على مج: الصناعة الدوائية - 1

ويؤثر عدد هذه املنظمات على قوة وشدة املنافسة، وكذلك حجم النمو يف هذه الصناعة احليوية ) الدوائية املنافسة

  .واألساسية

 المنتجات البديلة

 منتجات كيميائية

 منتجات طبيعية

 

  الصناعة الدوائي

)المشتري( المستهلك  

، بالجملة األدويةتجار ، المريض

، بالتجزئة دويةاألتجار 

، الصيدليات، المستشفيات

 مؤسسات التامين الصحي

 

  الموردون

منظمات مختصة ببيع المواد 

الخام والعناصر الكيميائية 

 ةواآلالت الالزم

لمنافسون الجددا  

 شركات أدوية جديدة بدون خبرة

 شركات أدوية جديدة لها خبرة

قوة 

المفاوضات 

 للمورد

�ديد بتعويض 

 السلع

تهديد دخول منافسين 

 جدد إلى األسواق

قوة 

المفاوضات 

 للمستهلك
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باجلملة والتجزئة، ويف املستشفيات ويتمثل عادة يف املستهلك املريض ويف جتار األدوية  ):المشتري(المستهلك  - 2

والصيدالنيات وأيضا يف املؤسسات اليت تقوم  بالتامني الصحي لشرحية عريضة من األفراد، باإلضافة إىل قيامها 

  .بصرف األدوية للمشرتكي يف التامني الصحي لدى هذه املؤسسات

كيميائية واآلالت والتكنولوجيا، وكل هذه العناصر يتم والعناصر ال حتتاج عملية تصنيع األدوية إىل املواد اخلام :الموردين - 3

زيادة أسعار هذه املواد واليت هلا اثر على  دائما لزيادة أرباحهم من خاللاحلصول عليها من طرف املوردين الذين يسعون 

  .ارتفاع كلف اإلنتاج وبالتايل األسعار النهائية لألدوية

توى على عناصر كيميائية خمتلفة، ولكنها تعطي نفس الفاعلية ميكن أن تكون منتجات حت :المنتجات البديلة

  .منتجات دوائية هلا نفس األصول مع تغيري االسم والعالمة التجارية، منتجات وأعشاب طبيعية

إن حتليل املنافسة يساعد بشكل مباشر على حتديد إمكانية دخول املنظمات الصناعية إىل : المنافسون الجدد - 4

سابقة، كما  شركات أدوية جديدة بدون خربةألدوية، وميكن أن تكون هذه املنظمات سوق صناعة وتسويق ا

  .سابقة شركات أدوية جديدة هلا خربةميكن أن تكون 

  : الصناعية الماسة نموذج  - ب

 اقتصادي قطاع أو صناعة لبناء اهبعض مع العوامل من جمموعة تفاعل كيفية مهلف ايليلحت راً إطا بورتر اقرتح     

باإلضافة إىل دور الدولة  رئيسية فئات أربع يف ما منظمة تنافسية حتدد اليت العوامل مجع يتم حيث تنافسي

 التنافسي يللتحلل املرجعية املقاييس أحد املاسة وأصبحت، املاسة لتشكل اختطيطي اهرمس ميكن واليتوالصدفة، 

 :  يلي ما وتتضمن

يف هذا  الرتكيز يتم و تاج الالزمة لصنع األدوية وتسويقها،ويشري إىل مدى توفر عوامل اإلن: اإلنتاج عوامل 1.

 كماً  بلطلل االستجابة ىلع قادرة أدوية ىلع احلصول يف اإلنتاج عناصر ختصص ومدى نوعية ىلع العامل

  .)14(اونوع

 نوعية ىلع الرتكيز ويتم، يةلاحمل السوق يف بلالط طبيعة مع تتعامل اليت العوامل يتضمن :بلالط ظروف 2.

 مصدر التوقعات ذهه تعترب مدى أي واىل كني،هلاملست توقعات ىلعوحجمه ومعدل منوه، و  ،هوختصص بلالط

 . األداء وتعزيز الدوائية الصناعة لتحفيز

 البيئة من الدوائية الصناعة استفادة مدى تبّني  اليت اتاملتغري  من جمموعة يهو  :الداعمة الصناعات 3.

 فالصناعات ا،احتياجا� حتقق اليت املعايري مع وتتفق اهحتتاج اليت واخلدمات املدخالت تقدم اليت االقتصادية

  .)15( عاملياً  منافسة الهوجع الصناعة تكامل  يف كبرية يةمهأ اهل الداعمة

اسرتاتيجيا�ا وطرق  أهداف املنظمات الدوائية، راسةد اهفي ويتم :طبيعة المنافسةو  المنظمة إستراتيجية 4.

 .الدوائية صناعةلل التنافسي املناخدراسة  يتم كما ،لهايكهو  الصناعة يف الرتكز مستوىذلك دراسة التنظيم �ا وك

 .والتجارة لالستثمار ومالئمة مستقرة وجتارية قانونية بيئة إجياد يف يتمثل الذي احلكومة دور إىل اإلشارة وجيب     

 بني عاونلتل اجلامعات يف أحباث برامج و يسوتأس متخصصة، تدريب مراكز إنشاء احلكومة عاتق ىلع يقع حيث
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 أجل من التحتية، والبنية واالتصاالت املواصالت وحتسني ،وماتلاملع مجع نشاطات ودعم واجلامعات،املؤسسات 

، والدور السليم للدولة هو أن تلعب دور احملفز، وتقوم الدولة بدور فعال يف خلق امليزة التوزيع شبكات حتسني

  .الل التأثري على احملددات السابقة، األمر الذي حيفز األداء التنافسي للمنظمات الدوائيةالتنافسية من خ

 يف ضعف أي أن حيث ديناميكي، بشكل البعض اهبعض مع هاعناصر  تتفاعل عندما بفعالية املاسة وتعمل      

  .عام بشكل التنافسي املناخ ىلع ثريؤ  وبالتايل املاسة، يضعف اهعناصر  من عنصر أي

وجتدر اإلشارة إىل أن الدخول إىل أسواق صناعة وتسويق األدوية من قبل منظمات أخرى يعترب قليال قياسا      

  : )16(األخرى، ويعود هذا إىل األسباب التالية  تباملنتجا

 .صناعة األدوية حتتاج إىل أموال واستثمارات طائلة يف البحوث والتطوير - 

 .وقت طويل للوصول إىل منتجات دوائية جديدة صناعة األدوية حتتاج إىل - 

  .إن اسرتجاع رأس املال والربح ليس بسهولة كما يف الصناعات غري الدوائية األخرى، وحيتاج إىل وقت طويل - 

ورغم أن األسباب أعاله تشري إىل أن األسواق الدوائية ليست ذا جاذبية إىل حد ما للكثري من املستثمرين، إال     

الطائلة هلذه الصناعة تفتح الرغبة يف االستثمار فيها، ويتطلب دخول مستثمر جديد يف هذه الصناعة أن األرباح 

دراسة مستفيضة لألسواق الدوائية من حيث األرباح احملتملة، �ديدات املنافسني، تكلفة الصناعة، املنتجات 

  . اخل...البديلة، السياسات احلكومية

  :نوجزها يف األيت لدوائية بمراحل مختلفةالتحليل التنافسي للصناعة اومير 

ويتم فيه حتديد املنظمات اليت تنتج نفس الدواء والقطاعات السوقية اليت : تحديد مجال المنافسة وقوتها - 

يستهدفها املنافس، وكذا مقدرته يف جمال البحث العلمي وميزانيته املالية التقديرية ومكانته يف القطاعات السوقية 

 .اليت يعمل فيها

وذلك بتجميع معلومات عن املنافسني من مصادر خمتلفة كاألطباء : وصف المنظمات الدوائية المنافسة - 

، التقارير السنوية للصناعة الدوائية، ا�الت والدوريات بالتجزئة األدويةجتار ، باجلملة األدويةجتار و  والصيادلة

املنافسني من حيث أهدافه، مركزه التنافسي  شبكة االنرتنت وهكذا، و�دف هذه املعلومات إىل التعرف على

إمكانياته املالية وخرباته اإلدارية، أسواقه املستهدفة، اسرتاتيجياته التسويقية احلالية، الرتكيبة الدوائية ومشاريع األدوية 

 اجلديدة، حصته السوقية وقدرة تأثريه على الطبيب لوصف الدواء، ردود فعل املرضى اجتاه األدوية اخلاصة

 .اخل...باملنافسني

وذلك �دف حتديد نواحي القوة والضعف لكل منافس، ويتم ذلك بعد احلصول على املعلومات : تقييم المنافسة - 

من املرحلة السابقة، فيتم معرفة مدى تغطية األسواق الدوائية والقدرات احلالية للمنافسني واجنازا�م السابقة 

 . )17(وتصرفا�م املستقبلية 

متكن املعرفة املسبقة لالسرتاتيجيات املستقبلية اخلاصة باملنظمات : اتيجية المنافس في المستقبلتوقع إستر  - 

 .  املنافسة من تكوين خطط مضادة متكن املنظمة من مواجهة املنافس و اسرتاتيجياته
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مساهمة التحليل التنافسي في مراحل التخطيط االستراتيجي التسويقي لألنشطة : المحور الثالث

  .دوائيةال

مير التخطيط االسرتاتيجي التسويقي الدوائي بعدة مراحل، ويتدخل التحليل التنافسي يف اجناز هذه املراحل      

  .وإجناحها، وسنحاول يف األيت توضيح ذلك

  مساهمة التحليل التنافسي في التخطيط االستراتيجي التسويقي الدوائي): 01(الجدول رقم 

  خطوات التخطيط االستراتيجي

  للتسويق الدوائي

  

  أهمية التحليل التنافسي

  

  التحليل الموقفي

  .معرفة املكانة اليت حتتلها املنظمة املنتجة للدواء مقارنة مبنافسيها -

حتديد املبيعات املرتقبة يف حدود االفرتاضات يف ظل املنافسة املتواجدة يف األسواق  -

  .لمنظمة ومتطلبات الوصول إليهاالدوائية، وذلك من اجل حتديد املكانة املستقبلية ل

  

  تقييم الفرص والمخاطر

  حتديد نقاط قوة وضعف املنافسني -

  دراسة احلصة السوقية للمنظمات املنافسة -

  .حتديد أسعار املنتجات املنافسة ومستويات الطلب عليها -

  .احلصول على معلومات إستباقية عن املنافسني -

  . األهداف احلقيقية واخلفية للمنظمات الدوائية املنافسةمعرفة  -  تحديد األهداف التسويقية

  .معرفة الفئة اجلماهريية املستهدفة بكثرة من طرف املنافسني -  تحديد الجمهور المستهدف

  

  

  

صياغة االستراتيجيات التسويقية 

  الدوائية

معرفة حجم وقوة املنافسة يف األسواق املستهدفة للمنتجات اليت تتعامل معها  -

  .نظمةامل

  .معرفة االسرتاتيجيات احلالية والتنبؤ باالسرتاتيجيات املستقبلية للمنافسني -

  .حتديد املكانة الذهنية ملنتجات املنافسني الدوائية -

حتديد امليزة التنافسية للمنتجات الدوائية املنافسة املعروضة يف األسواق املستهدفة،  -

للشفاء، وماهي أسعارها وأثارها  وذلك من خالل دراسة خصائصها ومدى فعاليتها

  .اجلانبية وجوانبها املختلفة عن املنتجات األخرى

اختيار الوسائل المناسبة لتنفيذ 

االستراتيجية وتحديد الميزانية 

  الالزمة

 

 .معرفة الوسائل املختارة  وامليزانية احملددة لتنفيذ اسرتاتيجيات املنافسني 

  

  

ة التنفيذ والتقويم للخطة التسويقي

  الدوائية

  .حتديد وقت تنفيذ اخلطط املرسومة من قبل املنظمات املنافسة -

  .معرفة أساليب التقييم والتقومي اخلاصة باملنظمات الدوائية املنافسة -

  .الباحثتنيمن إعداد : المصدر            
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ويقي لألنشطة الدوائية يوضح الشكل أن التحليل التنافسي يتدخل يف كل مراحل التخطيط االسرتاتيجي التس    

  .وخاصة مرحلة تقييم الفرص واملخاطر، ومرحلة صياغة االسرتاتيجيات التسويقية الدوائية

  .التحليل التنافسي لمجمع صيدال وأهميته في التخطيط االستراتيجي: المحور الرابع

 و التحوالت مع كبرية درجة إىل تأقلمت اليت الوطنية املؤسسات من " صيدال " الصناعي ا�مع يعترب     

 الوحيد العمومي الصيدالين ا�مع صيدال جممع يسعى و احمللي، و العاملي اإلقتصادي احمليط عرفها اليت التطورات

 خالل من األدوية حيث من الوطنية السوق احتياجات تغطية يف واملتمثل التحدي كسب إىل اجلزائر يف

 ا�مع أيضا يطمح ،و ناجحة وطنية صيدالنية صناعة تطوير لخال من الواردات تقليص إىل ترمي إسرتاتيجية

 الوطنية الشركة و اجلزائرية املركزية الصيدلية هيكلة إعادة إثر اجلزائر إستقالل من سنة عشرين بعد أنشئ الذي

  . األدوية خيص فيما األخرى للبلدان اجلزائر تبعية تقليص إىل الكيماوية للصناعات

 تلخيصها ميكن التحوالت هذه احلايل، شكله على أصبح حىت التحوالت من جمموعة صيدال جممع عرفو     

 :يلي فيما

 ليتم 1971سنة اجلزائرية  احلكومة طرف من ( LA DAZ ET MERELL TORANDE)الفرنسية املخابر تأميم مت -

،  احتكار مهمة اهل يسند رئاسي رئاسي بأمر ، بأمر 1977 سنة (PCA)  اجلزائرية املركزية الصيدلية تكوين

 اليت  باحلراش، 1971 سنة لإلنتاج وحدة إجناز مت فقد هذا إىل باإلضافة الصيدالنية، املنتجات تسويق و إسترياد

 مبوجب اهليكلةالعادة  (PCA) اجلزائرية املركزية الصيدلية تعرضت 1982 سنة يف و األدوية، توزيع مهمتها كانت

 و لألدوية، إسترياد احمللي التصنيع   :التالية املهام هلا أوكلت اليت لصيدا شركة منها انبثقت 82/161 مرسوم

  .األدوية توزيع و األدوية، إسترياد توزيع

 شهر يف صيدال جممع أنشأ الثمانينات يف اجلزائر اعتمد�ا اليت اإلقتصادية املؤسسات استقاللية ظل يف و     

  ، باجلزائر األدوية وتوزيع نتاجإ احتكار ظل يف يعمل ا�مع كان و ، 1989 فيفري

ويتميز جممع صيدال بعقود الشراكة اليت ابرمها مع العديد من الشركات ، وقد أدت هذه العقود إىل أنشاء      

  :عدة وحدات إنتاجية امهها

  ،  Pfizer USA-Saidal Manufacturing'' (PSM)'' صيدال-األمريكية فايزر  -

 ''Sanofi Aventis Pharma Saidal'' (APS) فارما أفنتيس    صانويف صيدال  -    

''Saidal-GPE(Europe)""(Somedial)" صوميديال األورويب الصيدالين ا�مع صيدال  -   

جممع سانويف افانتيس : ويتعرض جممع صيدال ملنافسة شديدة من طرف عدة شركات وطنية وأجنبية منها     

املتخصصة يف الصناعة “ الكندي”جمموعة ، شركة دار الدواء األردنيةباجلزائر إلنتاج األدوية، مصنع ميدي فارما ل

األمريكية، )Laboratories Abbott( الدمناركية، شركة )Nordisk Novo (األملانية، شركة )Bayer (الصيدالنية،  شركة

جونسون  كةوشر  السويسرية)Novartis( شركة  الربيطانية، ) GlaxoSmithKline( شركة السويسرية،  Rocheشركة 

  .آند جونسون األمريكية
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   : 18يلي كما نشاطه جمال يف للمجمع التنافسية املكانة لتوضيح Porterلـ   اخلمس القوى منوذج إتباع وميكن

 55 من يتكون فهو املنافسة، بكثافة اجلزائر يف الدواء سوق يتصف :النشاط مجال نفس في المنافسون  -

 .والتغليف بالتعبئة تقوم وطنية وحدة 23 و وطين منتج 44 و السوق ةقيم من % 85 حوايل ميثلون مستورد

 األولية املواد موردي ويتصف، املورد فيها يسيطر اليت املواد أهم األولية املواد متثل :للموردين التفاوضية القدرة  -

 واليت املوردين من قليل عدد طرف من املواد هلذه احتكار حالة توجد مث ومن ،بالندرة صيدال منتجات لتشكيلة

 يؤثر متكرر انقطاع إىل األحيان من كثري يف هذه االحتكار حالة وتؤدي ،اخلارج من % 85 نسبته ما تستورد

 .التفاوض على كبرية قدرة للموردين يعطي ذلك كل ،الشراء تكلفة على مباشرة

 ويعترب ،صيدال زبائن أهم اجلملة ارجت ميثل الزبائن، من تشكيلة مع ا�مع يتعامل :للزبائن التفاوضية القدرة -

 ا�مع حياول ولذلك، اجلملة لتجار الرئيسية املطالب من الدوران نسبة يف وسرعة هامش بأكرب املنتجات بيع

 )األطباء( الدواء واصفي قبول يتجه حني يف، للزبائن التفاوضية القدرة يواجه حىت االجتاه هذا يف االستثمار

 زيادة مث ومن الزبائن يف تركز صيدال تواجه وعليه األمراض، خمتلف لعالج املتطورة ألدويةا اختيار إىل للمنتجات

 إذا األدوية على الطلب يف والتنويع للتوسع كبرية آفاقا للمجمع فإن للفرص بالنسبة أما .التفاوضية قدر�م يف

  .اخرتاعها لرباءات القانونية احلماية فقدت اليت األدوية وإنتاج منتجا�ا بتطوير أكثر اهتمت

 املباشرة املنافسة من كبري ضغط يواجه أنه غري تنافسية، ا�مع أسعار أن من الرغم على :الجدد الداخلين -

 التابعة الدوائية املنظمات وتشكل . زياد�ا أو السوقية حبصته االحتفاظ على صيدال قدرة عدم يفسر ما وهو

 80 حوايل التنفيذ قيد اإلنتاجية املشاريع عدد يقدر إذ األخرية، اتالسنو  يف متزايدة منو نسبة اخلاص للقطاع

 )وأجنيب حملي( مشروع

 الياغورت مثل )املغذيات و بالنباتاتالعالج ( بالنباتات املعاجلة املنتجات ظهور يشكل :اإلحالل منتجات -

 ومنتجات عامة بصفة الدواء اعةصن على قويا �ديدا لألدوية الصيدالين الشكل يف التطوير إىل باإلضافة امللني

  .خاصة بصفة صيدال

وجتدر اإلشارة إىل أن جممع صيدال اجته إىل زيادة كمية اإلنتاج من اجل تغطية العجز يف األدوية املستوردة،      

نذ بعد صدور الدولة اجلزائرية قرار ختفيض اسرتاد األدوية بسبب األزمة االقتصادية املالية اليت عرفتها اجلزائر م

   2014صيف 

و�ذا . واليت كان سببها االخنفاض املفاجئ ألسعار البرتول والتبعية االقتصادية الشبه كاملة لقطاع احملروقات

املنافسة له،  األدوية وبالتايلاملستوردة  األدويةاالقتصادية الراهنة فرصة للمجمع من خالل تقليص  األزمةشكلت 

    احمللية األدوية وتشجيع

  .  زيادة الطلب على منتجاته ومنوه املتزايدمما أدى إىل
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  :وللتحليل التنافسي مساهمات في المجال االستراتيجي التسويقي لمجمع صيدال أبرزها    

ودعم روح الريادة واملبادرة الدوائي،  على التجديد، اإلبداع، واإلبتكار يف ا�ال التسويقي ا�معالرفع من قدرة  - 

  .التسويقية

  .ى معلومات مهمة عن املنافسني احلاليني واملستقبلينياحلصول عل - 

  .تسويقية إسرتاتيجية وإستباقيةإختاذ قرارات  - 

  .، احلالية واملستقبلية للمنتجات الدوائيةإختيار اإلسرتاتيجيات التسويقية املالئمة والبديلة  - 

  .للمجمعاإلستمرارية تطوير املزيج التسويقي وفق املتطلبات اجلديدة، وهذا ما يضمن النجاح و  - 

 .حتديد أبعاد الفرص التسويقية املتاحة والتهديدات احملتملة - 

، وكشف إشارات اإلنذارات املبكرة خاصة اليت تتعلق بتقنيات با�معالتنبيه باألخطار التسويقية احملدقة  - 

 . املنافسني

  .تطوير املنتجات احلالية وطرح منتجات جديدة - 

  .م لتحقيق املواجهة ضد حتركات املنافسنييقلل من الوقت الالز  - 

ه مقارنة أدائ ا�معستطيع ييسمح مبراقبة ومتابعة العوامل احلرجة للمنافسني، وبإستخدام طريقة املعايرة،  - 

  .التسويقي بأداء املنافسني، ومن مث حتسينه وتدعيم مركزه التنافسي

ساهم يف كشف التطورات اليت حتدث يف القوى يساهم يف كشف التحالفات أو إندماجات مستقبلية، كما ي - 

  .التنافسية السائدة أو احملتملة يف السوق
       

  

  

  :الخاتمة

بإدارة التسويق،  املنظمات الدوائيةأدت التحوالت والتغريات اجلديدة يف بيئة األعمال إىل زيادة اهتمام لقد      

الفرص السوقية اليت تعزز موقفها التنافسي باستمرار، من خالل حتديد وانتهاز  ،والتعامل مع األسواق املعاصرة

  .ووضع اخلطط والربامج واإلسرتاتيجيات التسويقية املالئمة �دف حتقيق األهداف الكلية للمنظمة

ويساهم التحليل التنافسي املستمر يف إكساب املنظمات الدوائية ميزة تنافسية ومعرفة دقيقة باملنظمات اليت      

احد اخلطوات األساسية يف التخطيط االسرتاتيجي لألنشطة التسويقية  يعترب هألسواق املختلفة، كما انتنافسها يف ا

  .الدوائية

  :ومن خالل هذه الورقة البحثية توصلنا إىل مجلة من النتائج ميكن إبرازها يف األيت    

القة بني أهداف املنظمة واملهارات التخطيط االسرتاتيجي التسويقي هو العملية اإلدارية اخلاصة بوضع وإدامة الع - 

 .املتاحة واملوارد والفرص التسويقية املتغرية
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ينطلق التخطيط االسرتاتيجي التسويقي الدوائي من التخطيط االسرتاتيجي العام للمنظمة، ومير بعدة مراحل بدءا  - 

 .من التحليل املوقفي إىل التنفيذ والتقييم للخطة املوضوعة

جيات التسويقية لألنشطة الدوائية، وتساهم جمموعة من العوامل الداخلية واخلارجية يف ختتلف أنواع االسرتاتي - 

 .اختيارها

 .أمهها منوذج بورتر ، ومنوذج املاسة مناذج عدة الدوائية من خالل الصناعة تنافسية تقاس - 

ا، وصف املنظمات الدوائية مير التحليل التنافسي للصناعة الدوائية مبراحل خمتلفة أمهها حتديد جمال املنافسة وقو� - 

  .املختلفة، تقييم املنافسة وتوقع إسرتاتيجية املنافس يف املستقبل

 .يوفر حتليل املنافسني االطار العام الختيار االسرتاتيجيات التسويقية للمنتجات الدوائية - 

  .يتعرض جممع صيدال ملنافسة شديدة من طرف عدة شركات وطنية وأجنبية - 

اإلطار العام الختيار االسرتاتيجيات التسويقية ملنتجات جممع صيدال، وكلما ازدادت قوة  يوفر حتليل املنافسني - 

املنافسة كلما ازدادت أمهيته، وازدادت أمهية إدخاله يف مجيع مراحل التخطيط االسرتاتيجي لألنشطة التسويقية 

 .للمنتجات الدوائية

  : التوصيات

  :من التوصيات ميكن تلخيصها يف األيت من خالل هذا البحث، ميكن أن نقدم مجلة     

 .إجراء التحليل التنافسي بشكل منتظم باعتباره عنصر أساسي يف بناء إسرتاتيجية املنظمات الدوائية - 

 .اجلودة تلك لقياس مؤشرات وضع خالل من التنافسي التحليل جودة على الرتكيز - 

 .القصري األجل يف النشاط هذا من املتولد العائد إىل النظر وعدم التنافسي، التحليل لنشاط حمددة ميزانية ختصيص - 

 .زيادة وعي جممع صيدال بأمهية معلومات التحليل التنافسي يف رسم خطط تسويقية إسرتاتيجية - 

  :قائمة الهوامش
 اخلاصة الزرقاء جامعة يف يعقد الذي السابع الدويل العلمي املؤمتر إىل مقدم األزمة، حبث إدارة على االسرتاتيجي التخطيط اثر: العزاوي جنم )1(

 ص، الفر التحديات،" األعمال منظمات على العاملية االقتصادية األزمة تداعيات " حتت عنوان  . اإلدارية والعلوم االقتصاد كلية –

  .05، ص  05/11/2009-03اآلفاق، مدينة الزرقاء األردن، 
 :السرتاتيجي، متاح على الرابطالتخطيط ا: األكادميية العربية الربيطانية للتعليم العايل )02(
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 البدائل التمويلية المتاحة أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية

  :إعداد

  .1خوميجة فتحية. د    

  :ملخص

�دف من ورقتنا البحثية هـذه إبـراز أهـم البـدائل التمويليـة املتاحـة أمـام املؤسسـات الصـغرية واملتوسـطة اجلزائريـة،      

املصــــادر التمويليــــة للمؤسســــات الصــــغرية : تطــــرق إىل النقــــاط التاليــــةومـــن أجــــل هــــذا اتبعنــــا املــــنهج التحليلــــي، ومت ال

واملتوسطة اجلزائرية وتأثري تعدد البدائل التمويلية على املؤسسات الصغرية واملتوسطة، ومن أهم النتائج املتوصل إليهـا 

يـة سـاهم يف تزايـد تعـداد أن هناك أربع بدائل متويلية للمؤسسات الصغرية واملتوسـطة وهـذا التعـدد يف املصـادر التمويل

  .هذه املؤسسات وتنوع جماالت نشاطها

املؤسســـات الصـــغرية واملتوســـطة، التمويـــل البنكـــي، القـــرض اإلجيـــاري، رأس مـــال املخــــاطر، : الكلمـــات المفتاحيـــة

  .التمويل اإلسالمي

Abstract : 

     The objective of this article is to know the financing alternatives available for 

Algerian small and medium entreprises, and for this we followed the analytical 

approach, this article deals the following points: The financing sources of Algerian 

small and medium entreprises, and the impact of these alternatives on small and 

medium entreprises. 

        Among the results achieved, There are four financing alternatives for small 

and medium entreprises, and this diversity in financing sources contributed to 

increase the number of these entreprises and the diversity of their fields of activity. 

Key words : Small and medium entreprises, Bank financing, Leasing credit, Risk 

capital,  Islamic finance. 

  :مقدمة

تعد املؤسسات الصغرية واملتوسطة من أهم أشكال املؤسسـات االقتصـادية علـى املسـتوى العـاملي وذلـك بـالنظر      

قيــق التنميــة االقتصــادية واالجتماعيــة وذلــك مــن خــالل قــدر�ا علــى اســتيعاب األيــدي إىل الــدور الــذي تلعبــه يف حت

العاملـة، الرفــع مــن قيمــة النــاتج الــداخلي، تقليــل فـاتورة الــواردات وزيــادة الصــادرات، لكــن هــذه املؤسســات يف ســبيل 

  .حتقيق أهدافها تعرتضها العديد من املعوقات اليت تأيت يف مقدمتها مشكل التمويل

                                                           
1
  bfatimimou1990@gmail.com -جامعة اكلي محند أولحاج بالبویرة  –" ب"أستاذ مساعد   
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ولتفعيـــل دور املؤسســـات الصـــغرية واملتوســـطة يف االقتصـــاد الـــوطين واحلـــد مـــن مشـــكل التمويـــل الـــيت تعانيـــه هـــذه     

  . املؤسسات قامت احلكومة اجلزائرية بإنشاء العديد من اهليئات اليت تسمح بتوفري التمويل الالزم هلذه املؤسسات

  :ستنا واليت تصاغ يف السؤال التايلمن خالل ما سق ذكره تتجلى إشكالية درا  :إشكالية الدراسة

  ماهي أهم البدائل التمويلية التي يمكن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية االستفادة منها؟

  :تسعى هذه الدراسة إىل حتقيق جمموعة من األهداف نذكر منها: أهداف الدراسة

  ة واملتوسطةإبراز أهم أنواع البدائل التمويلية املتاحة أمام املؤسسات الصغري. 

 التعرف على اهليئات املكلفة بكل نوع من التمويل. 

 التعرف على تأثري تعدد البدائل التمويلية على تعداد املؤسسات الصغرية واملتوسطة. 

 إظهار أثر تنوع التمويالت على تنوع أنشطة املؤسسات الصغرية واملتوسطة.  

  :التاليةملعاجلة املوضوع سنتطرق إىل النقاط  :محاور الدراسة

  املصادر التمويلية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية -أوال

  .تأثري تعدد البدائل التمويلية على املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر -ثانيا

  :المصادر التمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية -أوال

لــى العديــد مــن اجلهــات مــن أجــل تلبيــة االحتياجــات التمويليــة، تعتمــد املؤسســات الصــغرية واملتوســطة يف اجلزائــر ع

  :وسنظهر هذه اجلهات يف النقاط التالية

 :التمويل البنكي -1

يعـــد التمويـــل البنكـــي أول أوجـــه البـــدائل التمويليـــة املتاحـــة أمـــام املؤسســـات اجلزائريـــة بصـــفة عامـــة واملؤسســـات      

راءات احلكومـة اجلزائريـة مـن أجـل تـوفري التمويـل البنكـي الـالزم وقد كانت أوىل إج الصغرية واملتوسطة بصفة خاصة،

لرتقيـة الوسـاطة املاليـة املشـرتكة بـني البنـوك العموميـة  2001ديسـمرب  23هلذه املؤسسات الربوتوكـول الـذي كـان يف 

وقطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة، والذي التـزم فيـه )  BNA،BADR،CAP،CNMA،BDLوهي  5عددها ( 

ألـف  600و البنوك املوقعة بالعمـل أكثـر لالنفتـاح علـى حمـيط املؤسسـة وقـد هـدف هـذا الربوتوكـول إىل بلـوغ مسؤول

عموميــــة ( وحســــب بنــــك اجلزائـــر بلــــغ تعــــداد البنـــوك التجاريــــة  1مؤسســـة صــــغرية ومتوســـطة خــــالل مخــــس ســـنوات،

  : بنك، وتتمثل هذه البنوك يف 18حوايل  2018جانفي  28املعتمدة حىت ) وخاصة

ــةا البنــك اخلــارجي اجلزائــري، البنــك الــوطين اجلزائــري، بنــك الفالحــة والتنميــة الريفيــة، بنــك التنميــة : لبنــوك العمومي

  احمللية، القرض الشعيب اجلزائري، الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط

العـــريب  اجلزائـــر، ســـييت بنـــك اجلزائـــر، البنـــك ABCسوســـييت جنـــريال، نتكســـيس اجلزائـــر، بنـــك : البنـــوك الخاصـــة

، ترسـت بنـك اجلزائـر، بنـك اخللـيج اجلزائـر،  بنـك اإلسـكان للتجـارة والتمويـل اجلزائـر، BNP Paribasاجلزائـر، 

FRANSABANK EL –DJAZAIR ،H.S.B.C ALGERIA ،CA-CIB Algérie 
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  مليار دينار 3227,048بلغت القروض املمنوحة للقطاع اخلاص حوايل  2013وحسب إحصائيات سنة 

 :لمتخصصالتمويل ا -2

نقصــد بالتمويــل املتخصــص ختصــص كــل مؤسســة ماليــة يف تقــدمي نــوع معــني مــن التمويــل، وهنــاك جمموعــة مــن هــذه 

  :التمويالت نذكر منها

اتفاق بني منشأتني حبيث تقوم املنشأة املستأجرة باستخدام أحد األصـول : "يقصد به :التمويل اإليجاري -2-1

ملـدة زمنيـة معينـة مقابـل التزامهـا  -ون بنـك أو مؤسسـة ماليـة أو شـركة تـأجريغالبـا مـا تكـ -اململوكة للمنشأة األخـرى

بدفع مبلغ معني، وهو أسلوب خيدم املؤسسة اليت ال متتلك إمكانيات ماليـة كبـرية أو الـيت ال تسـتطيع احلصـول علـى 

ري بـديال للقــروض قـروض مــن املؤسسـات املاليــة اسـتئجار األصــل �ـدف اســتعماله، وال ميكـن اعتبــار التمويـل اإلجيــا

    2." ولكنه مكمال هلا

والـيت تــنص  112يف املـادة رقـم  10-90وقـد مت إدخـال القـرض اإلجيـاري كعمليـة بنكيـة عـرب قـانون النقـد والقـرض 

علــى أنــه تعتــرب كعمليــات إقــراض كــل عمليــات التــأجري املصــحوبة خبيــار الشــراء خاصــة القــروض اإلجياريــة، ورغــم أن 

الصــادر  96-09انون األساســي الــذي أدخــل القــرض اإلجيــاري إىل اجلزائــر إال أن األمــر رقــم هــذا القــانون يعتــرب القــ

يبقــى الــنص القــانوين األساســي املــنظم للقــرض اإلجيــاري يف اجلزائــر وذلــك كونــه هــدف إىل  1996جــانفي  10يف 

  3.يلية يف آن واحدإعطاء عملية القرض اإلجياري صفة عقد ذو طبيعة قانونية خاصة كاتفاق جتاري وكوسيلة متو 

ونظــرا ألمهيــة هــذا النــوع مــن التمويــل بالنســبة للمؤسســات الصــغرية واملتوســطة قامــت اجلزائــر بإنشــاء العديــد مــن      

  :املؤسسات املتخصصة يف هذا التمويل وهي

هي أول شـركة خاصـة متخصصـة : Arab Leasing Corporation (ALC)الشركة العربية لإليجار المالي 

  4:من قبل جمموعة من املسامهني هم 2001املايل يف اجلزائر، تأسست يف أكتوبر يف اإلجيار 

  بنكABC  41مبسامهة قدرها%  

  بنكCNEP   27مبسامهة قدرها% 

 T.A.I.C  25مبسامهة قدرها%  

  7مسامهات خاصة بنسبة%  

 ، العقارات والسياراتاألشغال العمومية، النقل، املعدات الطبية:ومتنح القروض اإلجيارية يف ا�االت التالية

 2010أنشـئت يف جويليـة : Société Nationale de Leasing (SNL) الشركة الوطنية لإليجار المالي 

  5:مليار دينار، وتعمل يف ا�االت التالية 3,5برأمسال وصل

  .البناء واألشغال العمومية، معدات النقل، املعدات الطبية، اخلدمات، السياحة واملعدات الصناعية
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مليـار دينـار مـن طـرف البنـك 3,5تأسسـت بـرأس مـال قـدره Ijar Leasing Algérie(ILA): يجار الجزائرإ 

النقـــل، الصـــناعة، : اخلـــارجي اجلزائـــري، وتعمـــل علـــى تســـهيل احلصـــول علـــى معـــدات جديـــدة يف القطاعـــات التاليـــة

 6.السيارات، الفنادق، الصحة، البناء واألشغال العمومية

أنشـئت يف سـنة : MAGHREB LEASING ALGERIE(MLA) الجزائـر-ليالمغاربيـة لإليجـار المـا 

املركبــات النفعيــة والســياحية، معــدات  :مببــادرة مــن تــونس للتــأجري وفــرع أمــني، وتعمــل يف ا�ــاالت التاليــة 2006

 النقـــل، ماكينـــات القطـــع، معـــدات األشـــغال العموميـــة والبنـــاء، معـــدات املناولـــة، املعـــدات الطبيـــة، أجهـــزة الكمبيـــوتر

 7.واملكاتب، العقارات لالستخدام املهين

 2مؤسسـة ماليـة للتـأجري وافـق عليهـا البنـك املركـزي يف :  ELDJAZAIR IDJAR(EDI) الجزائـر إيجـار 

 8:مليار دج مقسمة بني 3,5برأمسال قدره  2012أوت 

  البنـاء الصـناعة واخلـدمات: ، حيـث يهـتم بتمويـل القطاعـات التاليـة%47القرض الشعيب اجلزائـري بنسـبة ،

 .واألشغال العمومية والرتويج العقاري

  حيث يهتم بتمويل قطاع الزراعة والصناعات الغذائية%47بنك الفالحة والتنمية الريفية بنسبة ،. 

  و�تم باملشاركة يف مشاريع اإلنشاء والتطوير% 6الشركة اجلزائرية السعودية لالستثمار بنسبة. 

مليـار دج 1,2خـالل السـنة األوىل مـن نشـاطها بلغـت التزاما�ـا حـوايل ، حيـث 2013وبدأت يف نشاطها يف سـنة 

  .يف خمتلف قطاعات النشاط

 2013وما جتدر اإلشارة إليه أن قيمة القروض املمنوحة من قبل املؤسسـات اخلمسـة للقطـاع اخلـاص يف سـنة       

 9.مليار دينار 17,149بلغت حوايل 

  :رأس مال المخاطر - 2-2

ب لتمويل املشاريع االستثمارية بواسطة شركات تدعى شركات رأس املال املخاطر، وهـذه التقنيـة هو عبارة عن أسلو 

ال تقــوم علــى تقــدمي النقــد فحســب كمــا هــو احلــال يف التمويــل املصــريف بــل تقــوم علــى أســاس املشــاركة، حيــث يقــوم 

تكنولوجيـا متقدمـة، (ركات علـى املشارك بتمويل املشـروع مـن دون ضـمان العائـد وال مبلغـه، وتقـوم معادلـة هـذه الشـ

 10.، وهي تقوم على أساس املشاركة يف األرباح واخلسائر)خماطر كبرية، أرباح واعدة

ولتــوفري هــذا النــوع مــن التمويــل للمؤسســات الصــغرية واملتوســطة قامــت اجلزائــر بإنشــاء مؤسســات متخصصــة يف هــذا 

  :النوع من التمويل هي

 :FINALEPشركة  

يف شـــكل  1991جــوان  30 جمــال رأس مــال املخـــاطر يف اجلزائــر، حيــث تأسســت يف تعــد أول مؤسســة تعمــل يف

ومهـا بنـك الفالحـة والتنميـة الريفيـة والقـرض الشـعيب % 60شركة مسامهة بني شريكني جزائريني يتملكان األغلبيـة بــ 

رف بوكالــة التنميــة حاليــا يعــ(مهــا الصــندوق املركــزي للتعــاون االقتصــادي % 40اجلزائــري وشــريكني أوربيــني ميتلكــان 
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والبنـــك األوريب لالســـتثمار، وكـــان اهلـــدف األساســـي مـــن إنشـــائها املســـامهة يف إنشـــاء ومتويـــل املؤسســـات ) الفرنســـية

الصـــناعة : ، وتعمـــل يف القطاعـــات التاليـــة%15الصـــغرية واملتوســـطة، وتبلـــغ نســـبة مســـامهتها يف رأس مـــال املؤسســـة 

  11.الصناعة الغذائية، املاء والطاقة، اقتصاد املعرفة، املعدات الصناعية الدوائية وشبة صيدلية، الصناعة التحويلية،

  :sofinanceشركة   

ماليــري  5بــرأس مــال وصــل إىل  2001جــانفي 9عموميــة مت اعتمادهــا مــن طــرف بنــك اجلزائــر يف  هــي شــركة ماليــة

ماليـري  10إىل  2017ا يف سـنة دينار، ومت تأسيسها مببادرة من ا�لس الوطين ملسامهات الدولة، وقد ارتفـع رأمساهلـ

ـــد عـــن  ـــة بنســـبة ال تزي ـــار، وتقـــوم باالشـــرتاك يف رأس املـــال الشـــركات يف مرحلـــة اإلنشـــاء، التطـــوير وإعـــادة اهليكل دين

ســنوات تقــوم ببيــع أســهمها حســب اتفــاق املســامهني، وتشــارك يف كــل  7-5وبعــد �ايــة فــرتة العقــد املقــدرة % 49

  :تثناء األنشطة التجارية والزراعية، وتقدم هذه الشركة العديد من املزايا منهاأنشطة إنتاج السلع واخلدمات باس

 موارد مالية إضافية لتمويل املشاريع بعيدا عن القروض املصرفية.  

 شريك مفيد من خالل املشورة واملساعدة يف إدارة الشركة.  

 2015ر دينــار يف ســنيت مليــا 1,047مليــار دينــار و  1,245وحســب اإلحصــائيات فــإن الشــركة قــدمت حــوايل

 .  على التوايل 2016و

وجتــدر اإلشــارة إىل أن هــذه الشــركة مل تكتــف بأســلوب رأس مــال املخــاطر ودخلــت أســلوب التمويــل اإلجيــاري       

 2015مليـــار دينـــار يف ســـنيت  5,138مليـــار دينــار و 4,933حيــث حســـب اإلحصـــائيات قــدمت هـــذه الشـــركة 

 2016مليــار دينــار يف ســنة  2,845القــروض املصــرفية حيــث قــدمت حــوايل علــى التــوايل، باإلضــافة إىل 2016و

 2015.12مليار دينار يف سنة  3,292بعد أن كانت قدمت حوايل 

 :El Djazair Istithmarشركة   

% 70بالشـــراكة بـــني بنـــك الفالحـــة والتنميـــة الريفيـــة بنســـبة  2009ديســـمرب 28هـــي شـــركة مســـامهة تأسســـت يف 

ـــاط بنســـبة والصـــندوق الـــوطين للتـــوفري ـــة  07، وبـــدأت العمـــل يف % 30 واالحتي ، ويتمثـــل نشـــاطها 2010جويلي

وذلــك خــالل مخــس  األساســي يف املشــاركة يف  رأس مــال املؤسســات الصــغرية واملتوســطة يف خمتلــف مراحــل تطورهــا

  13:سنوات على األقل، ومن مث فهي تعمل على

 عن القصور املوجود يف األموال اخلاصة إتاحة منتجات مالية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة للتعويض.  

 تشجيع املقاولني على إنشاء مؤسسات جديدة خصوصا يف جمال التكنولوجيات احلديثة.  

 املسامهة يف تطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة.  

 حتسني اهليكل املايل للمؤسسة لتسهيل الوصول إىل القروض املصرفية . 
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  :تمويالت أخرى - 2-3

لفرصـــة للمســتثمرين اخلــواص دأبــت احلكومـــة اجلزائريــة علــى تــوفري مؤسســـات تضــمن مرافقــة هـــؤالء مــن أجــل مــنح ا

املســتثمرين مــن أجــل إنشــاء مؤسســات صــغرية ومتوســطة خصوصــا مــن خــالل تــوفري التمويــل الــالزم هلــم، ومــن أهــم 

  :هذه املؤسسات جند

خصـية املعنويـة واالسـتقالل املـايل، هـي مؤسسـة عموميـة تتمتـع بالش: الوكالة الوطنية لتسيير القـرض المصـغر 

 22املوافـــــــــــق لــــــــــــ 1424ذي القعـــــــــــدة  29املـــــــــــؤرخ يف  14-04أنشـــــــــــئت مبوجـــــــــــب املرســـــــــــوم التنفيـــــــــــذي رقـــــــــــم 

ــــت آخــــر اإلحصــــائيات  2004،14جــــانفي ــــة ( وقــــد كان لعــــدد القــــروض املمنوحــــة ) 2017ديســــمرب  31إىل غاي

 :حسب القطاعات كما يظهر يف اجلدول التايل

 القروض المقدمة من الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر حسب النشاط توزيع: 01الجدول رقم

  الصناعة   الفالحة  القطاع
البناء واألشغال 

  العمومیة
  الخدمات

الصناعة 
  التقلیدیة

  التجارة
الصید 
  البحري

  المجموع

  827161  788  3407  144976  169827  70294  322708  115161  عدد القروض

  consulté le www.angem.dz) 04 :-04-(2018: المصدر

مــن خــالل اإلحصــائيات املبينــة يف اجلــدول نالحــظ أن الوكالــة الوطنيــة لتســيري القــرض املصــغر قامــت بتمويــل        

موزعـــة علـــى ســـبعة قطاعـــات تتقـــدمها قطـــاع اخلـــدمات  2017مؤسســـة صـــغرية إىل غايـــة �ايـــة  827161حـــوايل 

مؤسسـة مـن املؤسسـات املمولـة، يليـه قطـاع الصـناعات التقليديـة بواقـع  169827تحواذها علـى حـوايل وذلك باسـ

علـى التـوايل،  70294و 115161مؤسسة، ومن مث قطاع الفالحة، البناء واألشغال العمومية بواقع  144976

 .على التوايل 788و 3407يف حني التجارة والصيد البحري مها األقل بواقع 

هـي هيئـة عموميـة تأسسـت  مبوجـب املرسـوم التنفيـذي  :ANSEJ: الوطنية لدعم تشغيل الشبابالوكالة  

، وهــي تتمتــع بالشخصــية املعنويــة  1996ســبتمرب  8املوافــق لـــ  1417ربيــع الثــاين  24املــؤرخ يف 96-296رقــم 

مســاعدة أصــحاب  واالســتقالل املــايل، تعمــل حتــت وصــاية وزارة العمــل والتشــغيل والضــمان االجتمــاعي، �ــدف إىل

  15:املشاريع على إنشاء وتوسيع املؤسسات الصغرية واملتوسطة وذلك عن طريق تقدمي جمموعة من التمويالت هي

يف هـــذه الصـــيغة تتكـــون الرتكيبـــة املاليـــة مـــن املســـامهة الشخصـــية وقـــروض بـــدون فائـــدة متنحـــه : التمويـــل الثنـــائي 

 :الوكالة، وهناك مستويني للهيكل املايل مها

دج، وهنـــا تكـــون املســـامهة الشخصـــية 5000000حيـــث هنـــا تكـــون قيمـــة االســـتثمار حـــىت : ى األولالمســـتو 

  %.29وقرض الوكالة بنسبة % 71بنسبة 

دج، وهنــا تكــون 10000000دج و5000001حيــث هنــا قيمــة االســتثمار حمصــورة بــني : المســتوى الثــاني

  %.28وقرض الوكالة بنسبة % 72املسامهة الشخصية نسبتها 
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يف هذه الصيغة يتشارك كل من املستثمر، الوكالـة بتقـدميها لقـرض بـدون فائـدة، البنـك بتقدميـه : الثالثيالتمويل  

قــرض بــدون فوائــد وهــو مضــمون مــن طــرف صــندوق الكفالــة املشــرتكة لضــمان أخطــار القــروض، ويف هــذه الصــيغة  

 :كذلك هناك مستويني

بالنســــبة % 1بالنســــبة للوكالــــة، % 29: دج، يتــــوزع كالتــــايل5000000مبلــــغ االســــتثمار : المســــتوى األول

  .بالنسبة للقرض البنكي% 70للمستثمر، 

بالنســبة % 28: دج، ويتــوزع كالتــايل10000000إىل  5000001مبلــغ االســتثمار مــن : المســتوى الثــاني

  %.70بنسبة  بالنسبة للمستثمر، وتبقى مسامهة القرض البنكي ثابتة% 2للوكالة، 

مشــروع وذلــك مــن تــاريخ  367980وحســب آخــر اإلحصــائيات املقدمــة مــن الوكالــة فقــد قامــت بتمويــل حــوايل 

  :وهو ما يربزه اجلدول التايل 2016إنشائها إىل غاية �اية 

  2016-12-31تعداد المشاريع الممولة من قبل الوكالة حسب األنشطة إلى غاية : 02الجدول رقم 

  الزراعة  القطاع
الصناعة 
  التقلیدیة

البناء واألشغال 
  العمومیة

  الخدمات  المھن الحرة  الصناعة

  194654  9456  33806  32828  42621  54615  العدد

  consulté lewww.ansej.org.dz) , 05 :-03-(2018 : املصدر

 2016مؤسســـة إىل غايـــة  367980ة قامـــت بتمويـــل مـــن اإلحصـــائيات املوضـــحة يف اجلـــدول جنـــد أن الوكالـــ    

مؤسسـة وهــو مـا ميثــل حــوايل  194654وهـذا املؤسســات تنشـط يف ســتة قطاعـات يتقــدمها قطــاع اخلـدمات بواقــع 

من املؤسسات املمولة، وهي نسبة مرتفعة جدا تدل على تركيز الوكالة على متويل املؤسسات غـري املنتجـة % 52,9

مؤسسـة أي  54615لى الرغم من أن القطاع الثاين املمول هو القطـاع الزراعـي بواقـع وإمهال القطاعات األخرى ع

مؤسســة، ويــأيت  42621ومــن مث الصــناعة التقليديــة بــاختالف أنواعهــا بواقــع  مــن إمجــايل املؤسســات،% 14,84

 فقــط، وهــو مــا يعــين أن أهــم قطــاعني% 9,2مؤسســة وهــو مــا يعــادل  33806مــن بعــده القطــاع الصــناعي بواقــع 

لالقتصــاد الــوطين مل حيظيــا بتمويــل الوكالــة كو�مــا مل يصــال ربــع املؤسســات املمولــة، ومــن مث جيــب إعــادة النظــر يف 

  .اعتبارات منح التمويل مبا تعطى األولوية هلذه القطاعات

 :التمويل اإلسالمي -3

ف فيهــا لقــاء عائــد هــو تقــدمي ثــروة عينيــة أو نقديــة بقصــد االســرتباح مــن مالكهــا إىل شــخص آخــر يــديرها ويتصــر "

  16:وخيتلف هذا النوع عن التمويل التقليدي يف بعض النقاط أمهها" تبيحه األحكام الشرعية

   يســـتمر ملـــك رأس املـــال يف التمويـــل اإلســـالمي للمالـــك بينمـــا ينتقـــل امللكيـــة للطـــرف اآلخـــر يف التمويـــل

 .الربوي

  سارة من الطرفنييشرتك الطرفان يف الربح الذي هو حقيقي باإلضافة إىل حتمل اخل . 

  يقتصر التمويل اإلسالمي على األعمال املوافقة للشرع واملتوقع حتقيق فيها ربح. 
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  يتم التمويل اإلسالمي عن طريق النقود واألصول الثابتة. 

املشــاركة، املضــاربة، املراحبــة، : وهنــاك العديــد مــن الصــيغ التمويليــة اإلســالمية للمؤسســات الصــغرية واملتوســطة أمههــا

  ...الستصناع، السلم، االئتمان اإلجياريا

، 1991هناك بنكني إسالميني مها بنك الربكة الذي تأسـس يف سـنة  2018وحسب بنك اجلزائر يف جانفي      

فــرع ينشــط يف خمتلــف منــاطق الــوطن، وحســب آخــر اإلحصــائيات فقــد بلغــت قيمــة التمــويالت  30وميتلــك حــوايل 

، 2014مليـار دينـار يف سـنة  80,88مليـار دينـار بعـد أن كـان  96,45 حـوايل 2015املمنوحة للزبائن يف سنة 

، هـــذه الزيـــادة كانـــت %20,77حيـــث ســـجل مـــن خالهلـــا التمويـــل االســـتثماري املوجـــه للمؤسســـات زيـــادة بنســـبة 

للتمويـــــل %  8,20للمؤسســــات الصـــــغرية واملتوســـــطة و% 16,93للمؤسســـــات الكـــــربى و%   27,62بنســــبة 

وميتلـك حاليـا تسـعة فـروع، وحسـب آخـر  2008ين هو بنك السالم الذي تأسس يف سـنة والبنك الثا 17اإلجياري،

كقروض للمؤسسـات اخلاصـة   2016مليار دينار يف سنة  30,304اإلحصائيات اخلاصة بالبنك فإنه قدم حوايل 

يف مليـار دينــار  23,038بعـد أن كـان قـدم حـوايل )  قـروض اسـتغالل، قـروض اسـتثمار وحسـابات جاريـة مدينـة( 

 2015.18سنة 

كمــا أن بنــك اخللــيج يقــدم متــويالت إســالمية مــن خــالل نافــذة خمصصــة لــذلك وذلــك بصــيغيت املراحبــة والســلم،      

بنــوك  4وجتــدر اإلشــارة إىل أن رئــيس احلكومــة أمحــد أوحيــي صــرح بأنــه ســيتم إدراج التمويــل اإلســالمي مــن خــالل 

 .2018عمومية يف سنة 

مصدرا متويليا للمستثمرين من خالل القرض احلسن خصوصـا إذا مـا علمنـا أن املبـالغ  زيادة على هذا تعد الزكاة    

مت متويـل حـوايل ) 2009-2004(مـن احلصـيلة الزكويـة، فخـالل الفـرتة % 37,5املخصصة للقروض احلسنة متثـل 

  19.مشروع استثماري 4726

  :ة في الجزائرتأثير تعدد البدائل التمويلية على المؤسسات الصغيرة والمتوسط -ثانيا

نــتج عـــن التعـــدد يف البـــدائل التمويليــة املتاحـــة تزايـــد املؤسســـات الصـــغرية واملتوســطة النشـــطة يف اجلزائـــر، كمـــا عرفـــت 

  :األنشطة اليت تشتغل فيها تشعبا وهذا ما سنظهره يف اإلحصائيات املبينة يف النقطتني التاليتني

 :تطور تعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة -1

  :ندرج اجلدول التايل) 2016-2010(تطور تعداد املؤسسات الصغرية واملتوسطة خالل الفرتة حىت نبني 
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  )2016-2010(تطور تعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر خالل الفترة : 03الجدول رقم 
  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  السنة

  1022231  934037  851511  777259  711275  658737  618515  المؤسسات الخاصة

  390  532  542  557  557  572  557  المؤسسات العمومیة

  1022621  934569  852053  777816  711832  659309  619072  المجموع

  :من إعداد الباحثة اعتمادا على معطيات: المصدر

 Ministère de l’Industrie et des Mines, Bulletin d’information Statistique de la PME, 

N°30, mai2017, pp11-14. 

 Ministère de l’Industrie et des Mines, Bulletin d’information Statistique de la PME, 

N°26, avril 2015, p8. 

 Ministère de l’Industrie et des Mines, Bulletin d’information Statistique de la PME, 

N°22, avril 2013, p10. 

 Ministère de l’Industrie et des Mines, Bulletin d’information Statistique de la PME, 

N°20, mars2012, p11. 

  :من خالل اإلحصائيات املوضحة يف اجلدول جند

o  مؤسسـة يف سـنة  618515عرف تعداد املؤسسات الصغرية واملتوسطة اخلاصة تزايدا كبريا حيث ارتفعت من

يف الســــنة  وهــــذا % 9,3وهــــذا مبعــــدل % 65,3ة وهــــذا بزيــــادة قــــدرها مؤسســــ 1022231إىل غايــــة  2010

راجع بالدرجة األوىل إىل تعدد البـدائل التمويليـة الـيت ميكنهـا االسـتفادة منهـا، هـذا دون نسـيان االمتيـازات اجلبائيـة 

 .املمنوحة هلذه املؤسسات

o  غرية واملتوسطةمن املؤسسات الص% 99,9متثل املؤسسات الصغرية واملتوسطة اخلاصة حوايل. 

o  عـرف تعــداد املؤسسـات الصــغرية واملتوسـطة العموميــة تذبــذبا لكنهـا علــى العمـوم أخــذت منحـى تنــازيل، حيــث

، وهــذا راجــع إىل حماولــة 2016مؤسســة فقــط يف ســنة  390إىل  2010مؤسســة يف ســنة  557اخنفضــت مــن 

 .فسح ا�ال أمام القطاع اخلاص وذلك يف ظل تبين اقتصاد السوق

o  ع تعــداد املؤسســات اخلاصــة كــان لــه أثــر علــى التعــداد الكلــي هلــذه املؤسســات علــى الــرغم مــن اخنفــاض ارتفــا

إىل غايـــــــة  2010مؤسســـــــة يف ســـــــنة  619072املؤسســـــــات العموميـــــــة، حيـــــــث ارتفـــــــع العـــــــدد اإلمجـــــــايل مـــــــن 

 .2016مؤسسة يف سنة  1022621

 :تنوع أنشطة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة -2

ملصــادر التمويليــة وتعــدد جمــاالت منحهــا للمؤسســات الصــغرية واملتوســطة علــى جمــاالت حــىت نظهــر مســامهة تعــدد ا

-2010(نشاط هذه املؤسسـات، نقـوم بدراسـة تطـور أنشـطة املؤسسـات الصـغرية واملتوسـطة اخلاصـة خـالل الفـرتة 

  :من خالل عرض اجلدول التايل) 2016
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-2010(على األنشطة في الفترة توزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة : 04الجدول رقم 

2016( 
  السنة                     

  القطاع
2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  

  6130  5625  5038  4616  4277  4006  3806  الزراعة
  2767  2639  2439  2259  2052  1956  1870  المحروقات، الطاقة والمناجم

  174848  168557  159775  150910  142222  135752  129762  البناء واألشغال العمومیة
  89597  83701  78108  73037  67517  63890  61228  الصناعة
  302564  277379  251629  228592  204049  186157  172653  الخدمات
  575906  537901  496989  459414  420117  391761  369319 المجموع

 ,Ministère de l’Industrie et des Mines :  من إعداد الباحثة اعتماد على معطيات: المصدر

op.cit  

  :من اإلحصائيات املبينة يف اجلدول جند

  تتـــوزع املؤسســـات الصـــغرية واملتوســـطة اخلاصـــة علـــى مخـــس قطاعـــات أساســـية يتقـــدمها قطـــاع اخلـــدمات الـــذي

يســـتحوذ علـــى حـــوايل نصـــف العـــدد اإلمجـــايل، والنصـــف اآلخـــر يســـتحوذ عليـــه قطـــاعي البنـــاء واألشـــغال العموميـــة 

 .اعي، يف حني يبقى قطاعي الزراعة واحملروقات والطاقة واملناجم نصيبها ضعيفوالصن

  كــان قطــاع اخلــدمات األكثــر تطــورا خــالل فــرتة الدراســة وذلــك بارتفــاع تعــداد املؤسســات الناشــطة فيهــا بنســبة

طــاع وذلــك بفضــل أنشــطة النقــل، االتصــال، التجــارة، الفندقــة واإلطعــام علــى وجــه اخلصــوص، يليــه الق% 75,25

، كمــا أن تعــداد املؤسســات النشــطة يف قطــاع احملروقــات والطاقــة واملنــاجم تزايــد وذلــك %61الزراعــي بنســبة حــوايل 

وذلــك بفضــل الصــناعة الغذائيــة، صــناعة اخلشــب % 46,3، يف حــني القطــاع الصــناعي تزايــد بنســبة %48حبــوايل 

 %.34,75عمومية بنسبة والورق ومواد البناء، ويف األخري يأيت قطاع البناء واألشغال ال

  ميكن إرجـاع تنـوع جمـاالت نشـاط املؤسسـات الصـغرية واملتوسـطة إىل تعـدد املؤسسـات التمويليـة املتاحـة أمامهـا

  .وكذا تنوع ا�االت اليت تعمل �ا هذه األخرية

:خاتمة  

ن حتصــل علــى التمويــل يف ختــام ورقتنــا البحثيــة نالحــظ أن املؤسســات الصــغرية واملتوســطة يف اجلزائــر تســتطيع أ      

اخلــارجي مــن أربعــة مصــادر، كــل واحــد منهــا يتميــز خبصــائص متيــزه عــن األخــرى وتتكفــل بــه مؤسســات معينــة، وقــد  

  .كان هلذا التعدد يف املصادر التمويلية أثر إجيايب على تعداد املؤسسات الصغرية واملتوسطة وكذا جماالت نشاطها

:الورقة البحثية مت التوصل إىل النتائج التاليةبناء على ما مت تناوله يف هذه  :النتائج  

 ميكــن إمجــال املصــادر التمويليــة املتاحــة أمــام املؤسســات الصــغرية واملتوســطة يف أربعــة مصــادر أساســية هــي :

ـــة، املؤسســـات املتخصصـــة  ، التمويـــل )مؤسســـات اإلجيـــار املـــايل ومؤسســـات رأس مـــال املخـــاطر(البنـــوك التجاري

  .هليئات اليت أنشأ�ا الدولةاإلسالمي باإلضافة إىل ا
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  مؤسســات قــرض إجيـــاري، ثــالث مؤسســات لـــرأس مــال املخــاطر وكـــذا  5بنــك جتـــاري،  18هنــاك حــوايل

  .بنكني إسالميني قادرين على توفري متويل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية

 زايد تعداد هذه املؤسساتساهم تنوع املصادر التمويلية املتاحة أمام املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف ت.  

  بـالنظر إىل تعــدد جمــاالت مــنح التمويــل مــن قبــل خمتلـف اهليئــات عــرف تــوزع املؤسســات الصــغرية واملتوســطة

  .حسب األنشطة تنوعا على الرغم من هيمنة قطاع اخلدمات على هذه املؤسسات

:بناء على النتائج املتوصل إليها نقدم جمموعة من التوصيات :التوصيات  

 علـــى تفعيـــل مؤسســـات اإلجيـــار املـــايل ورأس مـــال املخـــاطر املوجـــودة، وتكثيـــف تعـــدادها بـــالنظر إىل  العمـــل

 .أمهيتهما يف توفري متويالت للمؤسسات الصغرية واملتوسطة

  حماولــة زيــادة تــوزع مؤسســات التمويــل املتخصصــة يف أكــرب عــدد ممكــن مــن الواليــات بغيــة تقريبهــا مــن كــل

  .املؤسسات الصغرية واملتوسطة

 العمل على تنشيط اجلهاز املصريف وتسهيل عملية منح القروض هلذه املؤسسات. 

  الزراعة والصناعة( مراجعة إجراءات منح التمويالت مبا مينح األفضلية للقطاعات املنتجة.( 
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  دور المحاسبة البيئية في قياس مؤشرات االقتصاد الكلي

  :إعداد

  .1بوسبعين تسعديت .د

  .2أوكيل حميدة. د

  

     ملخص

بيئية إىل  حتقيق وفرات اقتصادية من شأ�ا يؤدي االقتصاد البيئي من خالل معاجلته للمشكالت ال          

املساعدة على وقف استنزاف املوارد الطبيعية وترشيد استخدامها كمصادر الطاقة وغريها، ما يساهم يف حتقيق 

تنمية مستدامة ويفسح ا�ال الستعمال التقنيات احملاسبية لتحديد تكاليف وعوائد االهتمام بالبعد البيئي يف 

�دف من خالل هذا البحث إبراز أمهية وكيفية استعمال تقنيات احملاسبة البيئية الكلية يف . اديةاألنشطة االقتص

حتديد مؤشرات االقتصاد الكلي القابلة للقياس كميا وتبيان أمهيتها يف حتديد مدى استدامة االقتصاد بشكل عام، 

ات اإلطار، أين توصلنا إىل أن التقنيات وهذا باالعتماد على  حتليل الطرق واألساليب العلمية املنتهجة يف ذ

احملاسبية الكمية تؤدي دورا مهما يف قياس مؤشرات االقتصاد الكلي  البيئية  واليت تعرب أيضا عن مؤشرات التنمية 

املستدامة، وبالرغم من االجتهادات املبذولة يف تطوير مناذج قياس حماسبية بيئية نظرا لصعوبة تكميم بعض 

ئية إىل أن جمال البحث يبقى مفتوح، كما يوصى بضرورة البحث يف تطوير مناذج قياس حماسبية املتغريات البي

  .                                                    لتحديد القيمة احلقيقية للمتغريات البيئية

  .االقتصاد البيئي، التنمية املستدامة، احملاسبة:  الكلمات المفتاحية

Abstract: 

         The source of natural resources is the environment, and human resources 

must be used to meet their increasing needs and the society as a whole must utilize 

these resources to achieve economic and social development.  The aim of this 

research is to show the importance and how to use the environmental accounting 

techniques in quantifying macroeconomic indicators and their importance in 

determining the sustainability of the economy. To acheive this target we wiil 

based on an analysis of the scientific methods wich  are used in the same case.         

Accounting plays an important role in measuring macroeconomic indicators, 

which also reflect the indicators of sustainable development. Despite the efforts 
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made in the development of environmental accounting models because of the 

difficulty of quantifying some environmental variables, the field of research 

remains open, He recommended the need to investigate the development of 

accounting models to determine the true value of environmental variables in 

macroeconomics. 

Keywords:Environmental Economics, sustainable development, accounting. 

 مقدمة

أدى إدخال البعد البيئي يف جمال االقتصاد إىل تغيري مفهوم التنمية االقتصادية، من جمرد زيادة يف      

جددة إىل مفهوم التنمية املستدامة، اليت استغالل املوارد االقتصادية النادرة إلشباع احلاجات اإلنسانية املتعددة واملت

وقد اجته ا�تمع الدويل يف . متنع االستغالل غري العقالين هلذه املوارد بالدرجة اليت تؤثر على حق األجيال القادمة

السنوات األخرية حنو االهتمام مبعاجلة مشاكل البيئة وما يرتتب عليها من آثار على املستوى الدويل واإلقليمي، 

مت تناول هذا املوضوع يف عدة حمافل واتفاقيات دولية، أمهها أعمال مؤمتر الربازيل حول البيئة والتنمية يف  حيث

اليت جنحت يف رفع الوعي العاملي حول احلاجة إىل أن تكون االعتبارات البيئية واالجتماعية جزءا ال  1992سنة 

ت اإلنتاجية غري املخططة بيئيا واالستخدام غري الرشيد يتجزأ من سياسة التنمية االقتصادية، إذ اعتربت العمليا

    . للموارد البيئية الطبيعية سببا رئيسيا لتدهور البيئية

يتطلب تقدير أثار استغالل املوارد البيئية يف األنشطة االقتصادية استعمال طرق ومناذج قياس علمية، أين      

النماذج احلديثة، من خالل قدر�ا على تقدمي إجابات حمددة لعدد  أحد أهم  هذه) اخلضراء(تعترب احملاسبة البيئية 

من املشاكل اليت تواجه احملاسب مثل القياس واإلفصاح عن التكاليف البيئية، وما يتعلق �ا من مشكالت 

 هذا االهتمام الكبري باحملاسبة البيئية وما يرتبط �ا من تقدير للناتج .  حماسبية

يصطلح بالناتج احمللي االمجايل األخضر أو املعدل بيئيا يستمد أساسا من مفهوم التنمية  احمللي االمجايل او ما

، واليت أصبحت حاليا من )1987مت االشارة إليها يف تقرير جلنة برانت الند عام (املستدامة أو القابلة لالستمرار 

لية التخطيط للمشاريع التنموية، وهي تنمية القضايا احليوية امللحة الواجبة األخذ يف عني االعتبار عند القيام بعم

تتصف باالستقرار والتواصل والتفاعل بني األنظمة احليوية الثالثة البيئية واالقتصادية واالجتماعية، هذا التنامي يف 

الوعي البيئي وظهور مفهوم التنمية املستدامة أدى باملؤسسات إىل ضرورة حتمل مسؤوليا�ا البيئية واالجتماعية 

( إلفصاح عن أدائها البيئي عن طريق مسك حماسبة بيئية، بالنظر للضغوطات اليت أصبحت تواجهها من طرف وا

  . يف إطار محاية البيئة....) املستهلكني، املنافسني، القوانني، املنظمات التطوعية

وى الكلي يف حتديد اثر استعمال احملاسبة البيئية على املست أهمية �دف هذه الورقة البحثية إىل تبيان         

استغالل املوارد البيئية على األداء االقتصادي بشكل عام ومن مث تبيان اثر ذلك على سياسات التنمية املستدامة 
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ما هي اليات وتقنيات المحاسبة البيئية في قياس مؤشرات  : املنتهجة، وعليه مت طرح اإلشكالية الرئيسية اآلتية

  البيئي؟ التنمية المستدامة واالقتصاد

 :ولإلجابة على اإلشكالية الرئيسية، مت تقسيم الورقة البحثية إىل عدة حماور رئيسية، كاآليت 

  االقتصاد البيئي؛: أوال

  االقتصاد والتنمية المستدامة؛ : ثانيا

 أهمية  المحاسبة لالقتصاد البيئي والتنمية المستدامة في قياس مؤشراتهما؛: ثالثا

  االقتصاد البيئي: أوال

 املصدر الرئيسي لألصول الطبيعية الضرورية لسري العملية االقتصادية  حيث أ�ا  االقتصاد علم يف البيئة تعترب    

لذا فدميومة األنظمة االقتصادية مرتبطة ال حمالة باحلفاظ   .احلياة قيد على بقاءنا تضمن اليت احلياة توفر نظم

  .ومحاية هذه األخرية

 أساسيات عن البيئة .1

داد االهتمام بالبيئة نظرا لتشعب القضايا املتعلقة �ا وتعددها، ما أدى با�متع الدويل لالهتمام أكثر بالبيئة از    

  .واحملافظة على توازن أنظمتها

  

  تعريف البيئة  .1.1

  :هناك عدة تعاريف سيقت للبيئة نظرا التساع املصطلح ومشوليته من بينها

من البوء، وهي يف اللغة تأيت بعدة معاين منها املنزل أو املوضع، ويقال البيئة يف اللغة مشتقة : التعريف اللغوي - 

 1.تبوأت منزال أي نزلتها

 حييط ما وكل اإلنسان،  كيان عن خارج هو ما كل "بأ�ا  إيكولوجيا البيئة تعرف :للبيئة اإليكولوجي التعريف - 

 وما ويزرعها، عليها يسكن الذي ضواألر  يشربه الذي واملاء يتنفسه الذي اهلواء فتشمل موجودات، من به

 2. " ومجاد كائنات من به حييط

وعليه فإن، البيئة يف معناها تشمل كل العناصر احمليطة باالنسان والذي يعترب أحد أهم العناصر الفاعلة   

 . واملؤثر فيها

 مكونات البيئة .2.1

  3:تتكون البيئة من قسمني رئيسني مها      
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عن املظاهر اليت ال دخل لإلنسان يف وجودها أو استخدامها ومن مظاهرها  وهي عبارة :البيئة الطبيعية - 

وهي ذات تأثري مياشر أو غري مباشر يف حياة كل من النبات، احليوان . اخل...الصحراء، البحار، التضاريس،

 .واإلنسان

من النظم االجتماعية وتتكون من البنية األساسية املادية اليت شيدها االنسان، و  :البيئة المشيدة أو البشرية - 

 .وتشمل البيئة املسيدة استعماالت األراضي للزراعة، واملناطق السكنية وغريها. واملؤسسات اليت أقامها

  . و�ذا فإن البيئة بشقيها الطبيعي واملشيد تعترب كل متكامل      

 قوانين البيئة .3.1

  4:وهي إن للبيئة ثالثة قوانني طبيعية ثابتة تعرف بالقوانني االيكولوجية

إن العالقات الغذائية صورة لسلسلة غذائية، حبيث ينتقل الغذاء مـن املنتج إىل :قانون االعتماد المتبادل - 

املستهلك وتتكون هذه العالقات الغذائية بني األحياء وتكون متداخلة، تعطي للمستهلك الكثري من فرص 

  . االختيار

و نظام كبري احلجم، كثري التعقيد، متنوع املكونات، حمكم احمليط احليوي، ه: قانون ثبات النظم البيئية - 

يتألف من جمموعة كبرية من النظم البيئية األصغر فاألصغر ويقصد بالنظام . العالقات، يتميز باالستمرارية والتوازن

ءا البيئي تلك الوحدة الطبيعية، اليت تتألف من مكونات حية و أخرى غري حية تتفاعل فيما بينها أخذا وعطا

ومن أمثلة هذه النظم البيئية الغابات واألرض املزروعة واملناطق املائية . مشكلة حالة التوازن الديناميكي أو املرن

  . وغريها

البيئة باملفهوم الشامل بأ�ا  ذلك اإلطار الذي حييا فيـه اإلنسان وحيصل منـه :قانون محدودية الموارد البيئية - 

عالقاته مع بين البشر، ومتثل مكونــات هذا اإلطار موارد متاحة للقيام بنشاطاته  علـى مقومات حياته، ميارس فيه

  .العملية واالقتصادية املختلفة

  *االقتصاد البيئي. 2

البيئة فرع من العلوم االقتصادية  يعىن باالستغالل األمثل للموارد الطبيعية املوجودة يف البيئة اليت  يعترب اقتصاد   

ن �دف محايتها وحتقيق التنمية، أخذا بعني االعتبار أن هذه املواد نادرة وعلى االقتصاد البيئي يعيش فيها االنسا

  5.وضع السياسات البيئية املناسبة لتقييمها وحتديد أطر مبادال�ا

 6 :البيئة القتصاد مستويني بني متييز أن ميكن البيئة القتصاد أوردناه الذي التعريف من

 الطبيعية بالبيئة املؤسسة عالقة حيلل و يهتم الذي املؤسسة من اقتصاد  جزء هو: ئيالجز  البيئة اقتصاد -

  .عليها البيئية السياسات وأثر احمليطة للبيئة النوعي والتطور
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املؤسسة على توجهيها لتحمل مسؤوليتها االجتماعية والبيئية بالطريقة اليت  مستوى على البيئة ويعمل اقتصاد   

  .هدافها وتعظيم رحبها دون اإلضرار بالبيئةتضمن هلا حتقيق ا

الوصول إىل  أهدافه ككل،من االقتصادية البيئة مستوى على البيئة مشاكل يتناول:الكلي البيئة اقتصاد -

. عليا نوعية البيئة عند مستويات على احملافظة باالعتبار يأخذ الذي املستدمي االجتماعي الرفاه من أعلى مستويات

 البيئية يف السياسة عن الناجم البيئي التحسني تقومي وكذا البيئية لإلضرار والنقدي املادي إىل التقومي ويهدف

 الكلية، االقتصادية واألهداف البيئة بني القائمة الصالت ودراسة واخلاصة، وكذا حتديد احلكومية النشاطات

 7 .البيئية والسياسات االقتصادية السياسات القائمة بني الصالت وكذلك

  المشكالت البيئية والنشاط االقتصادي.3 -

أدى التقدم االقتصادي يف مجيع ا�االت وخاصة  الصناعية منها، وكذا االستخدام املكثف للتكنولوجيا   

امللوثة للبيئـة، واستنزاف املوارد الطبيعية باإلضافة للضوضاء  إىل مشكالت بيئية عاملية نتج عنها اختالل يف النظام 

 درك من خالهلا  ا�تمع الدويل االرتباط الوثيق بني النشاط االقتصادي والبيئة ومن أمثلة ذلك،وقد أ. *البيئي

االستهالك املفرط ملصادر الطاقة حيث أن  خمتلف مظاهـر الصناعة، أين يتم استهالك الطاقة كالصناعات 

وية ينتج عنها نفايات صلبة خطرية تؤثر الكيمياوية وتصنيع املعـادن، وحمطـات توليد الطاقة الكهربائية بالطاقة النو 

فزيادة كميات الكربون املنبعثة من املصانع تلوث الغالف اجلوي، حيث أكدت . على صحة وسالمة اإلنسان

معظم الدراسات أنه ال بد من بذل جهود عاملية خلفض استهالك الطاقة  ألن زيادة هذا النوع من االنبعاثات 

وعليه فإن، املشكالت البيئية ترتبط بطبيعة النشاط االقتصادي، 8 .ة تضر بالبيئةسيؤدي إىل إحداث تغريات مناخي

أن،  حيث .فهي تؤثر و تتأثر به ،إذ كما أنه يتسبب يف إجياد املشكالت البيئية ميكن أن يساعد على التصدي هلا

أقل ضررا للبيئة مما كان ممكنا من التكنولوجيا املنظفة للبيئـة، قـد هيأت يف اآلونة األخرية مناخا للتطور االقتصادي 

  9.قبل

  االقتصاد العالمي والتحديات البيئية  .4

يواجه االقتصاد العاملي احلايل حتديات عدة، رسم اجتاهها منط املعيشة الذي يسلكه اإلنسان لتلبية       

، نامي أو متخلف، فإن احتياجاته، وبعض النظر عن البيئة اليت يعيش فيها هذا األخري سواء كانت يف بلد متقدم

  .األثر الواضح لتدهور البيئة له أبعاد عاملية ال ميكن حصرها يف منطقة جغرافية معينة

 بيئة االقتصاد العالمي  .1.4

يقتضي الوضع البيئي الذي يشهده العامل وضع اسرتاجتيات مستقبلية تسعى لتحقيق تنمية اقتصادية        

ها بصورة عقالنية جيعل بعض التغريات البيئية حتقق وفرات اقتصاديا، و جيعل متواصلة، فاستخدام املوارد بكل أنواع
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البعض اآلخر يتم بتكلفة أقل هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن الكثري من التغريات األساسية تستلزم القيام 

  10.باستثمارات كبرية يف التكنولوجيا اليت تقلل التلوث

وع البيولوجي، القضاء على املساحات اخلضراء، والنمو السكاين سوف تركز إن عددا من القضايا مثل التن     

على أكثر مناطق العامل تضررا من الناحية االقتصادية، ففي غياب املساعدات الكافية للدول ذات الدخل 

 املنخفض، يظهر أن اجلهود البيئية سوف متول على حساب برامج اجتماعية أخرى، مثــل التعليــم، اخلدمات

ويف خضم هذه التداخالت .  الصحية ، واليت بدورها تعترب ذات أمهية كربى للحفاظ على البيئة العاملية

االقتصادية، وعالقتها بالبيئة العاملية وأطر التصدي ملشكلة التلوث وانعكاسا�ا السلبية واخلطرية، فإن اجلــدل ال 

يوفر النمو السريع للعديد من الدول  الفرص املصاحبة، حيث، . يــزال قائما عن التضحيات املطلوبة ومن يتحملها

لكّنه يف الوقت نفسه، ميارس ضغوطا كبرية على املوارد، من الطعام إىل املاء إىل الطاقة مما يزيد من الضغوط 

التضخمية العاملية، وهذا يتطلب أيضا ضرورة العمل على صياغة اتفاق دويل حيفز األسواق على توفري جمموعة من 

األمر الذي يتطلب حتقيق توازن . يارات واحلوافز اليت تدفع إىل تقليص اعتماد االقتصاد على مرتكزات الكربوناخل

وتعترب إشكالية توزيع نفقات إصالح البيئـة العاملية وفـق  .دقيق بني اإلقناع والضغط لتحقيق اهلدف املنشود

ل تكون حسب متوسط نصيب الفرد من االنبعاثات اسرتاتيجية معينة حتدي كبري يواجه االقتصاد العاملي، فه

امللوثـة وهنا تتحمل الدول املتقدمة الشطر األكرب من النفقة، أم حبسب معـدل النمو فـي نصيب الفرد من امللوثات 

وعليه فإن،  التكامل املتزايد واملطلوب على اجلانب .وهنا يكون على الدول النامية أن تتحمل معظم النفقات

 .القتصاد، ال يزال يعد مسألة معقدةاحلقيقي ل

 التحديات البيئية  .2.4

لوث اإلنسان نتيجة تقدمه التكنولوجي املاء ، اهلواء ، والرتبة الزراعية، بل سببت له التكنولوجيا احلديثة       

التلوث الضوضائي، واستخدمها ليستنزف املزيد من األصول الطبيعية يف حني كان من املمكن استغالل هذه 

ومن األسباب اليت أدت إيل وجود التحديات البيئية، ضعف اإلدارة  .كنوجليات بطريقة اجيابية حلماية البيئيةالت

التلوث البيئي بأنواعة املختلفة، االحتباس 11 :البيئية يف مواجهة املشاكل البيئية، ومن أهم هذه التحديات يوجد

البيئة البحرية ، نوعية اهلواء، املياه املؤسسي واإلدارة البيئية، اإلصالح تكاليف التدهور البيئي،، تغري املناخ، احلراري

اجلفاف والتصحر، باإلضافة إىل حتديات أخرى اجتماعية هلا جذور  إدارة النفايات، ، النمو احلضري ،والساحلية

ة منشأها تعترب  إشكالية مواجهة هذه التحديات البيئية حقيقة عاملي 12.بيئية كالفقر، األمن الغذائي وغريها

  : األساسي حتديات ترتبط أكثر بتحدي حتديد ملكية املوارد البيئية واليت ميكن ترتكز على عنصرين أساسني

 اليت النفايات وظائف متثل فيها مبا املوارد استخدام حتمي اليت احلقوق جمموعة تضم واليت : البيئية الملكية  - 

 اآلخرين واستثناء والتأجري والتوريث والبيع واالستهالك حلمايةا حق ا�موعة تلك وتضم .املتلقية البيئات تلعبها

 احملاصيل بقايا أو األشجار من خاص نوع مثل حمددة موارد احلقوق تشمل وقد.13 احلقوق تلك استخدام من
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 مالك واحد الستيعاب نظرا العموم مشكلة تعاجل الطبيعية واملوارد للدولة األرض ملكية أن ويبدو .وغريها للرعي

 ملكية الدولة تعمل أن أجل ومن .املشرتكة املوارد استغالل يف اإلفراط مع تظهر اليت للمشكالت الدولة هو

 قبل  األفراد من مقبولة استخدام قواعد وضع و املوارد استخدام مراقبة من الدولة تتمكن أن جيب كفء بشكل

 .14 للموارد الدولة ملكية عند الاحل هو هذا يكن فلم وتقليديا . القواعد تلك تطبق وأن وا�تمعات

تواجه بعض األصول الطبيعية مشكلة التقييم بسبب امللكية العامة هلا كالغابات مثال، : تقييم األصول الطبيعية -

كما أن هناك قصور مسجل من حيث الطرق والنماذج االقتصادية املستعملة يف تقييمها ما يفقد هذه األصول 

  .ضة لالستغالل املفرطقيمتها احلقيقة وجيعلها عر 

  االقتصاد والتنمية المستدامة :  ثانيا

  :تتجلى عالقة االقتصاد بالتنمية املستدامة من خالل العناصر اآلتية 

 التنمية المستدامة والنمو االقتصادي  .1

البشرية يعرب النشاط االقتصادي عن عملية تفاعل بني املوارد االقتصادية املختلفة، حيث تشكل وفرة املوارد      

والطبيعية ونوعيتها وكيفية استخدامها أهم العوامل احملددة إلمكانات النمو االقتصادي، كما أن توفر هذين 

العاملني ال ميكن أن يؤدي  إىل حتقيق النمو االقتصادي دون وجود معرفة و مهارة فنية الستغالل هذه املوارد و 

ق التنمية االقتصادية الشاملة اليت تنطوي على تغيريات هيكلية ما من شأنه متكني النمو االقتصادي حتقي. تسيريها

   15.هامة يف االقتصاد، تسمح بإرساء برامج وخطط يف مجيع ا�االت اليت تشملها أبعاد التنمية املستدامة

 مضمون وحبسب اللجنة العاملية للبيئة والتنمية التابعة لألمم املتحدة  فإن التنمية املستدامة  تتطلب تغيري      

  16.النمو االقتصادي لكي يكون اقل اعتمادا على املوارد الطبيعية وحوافز الطاقة، ويكون أكثر عدال يف أثاره

هي عالقة جدلية حيكمها التأثري املتبادل  االقتصادي والنمو البيئة بني بأن العالقة االعتقاد فشيئا شيئا ولقد منا

محاية  جمهودات على جيب فإنه البيئة خيص فيما حذرة تكون أن اديالنمو االقتص سياسات على فإذا كان بينهما

والتنمية، إن اجياد حالة التكامل بني  االقتصادي النمو شروط حساب متطلبات وعلى مكلفة تكون ال البيئة أن

القتصادية البيئة والنمو االقتصادي حيقق فكرة التنمية املستدامة اليت أصبحت املأوى املرغوب الذي جيسد التنمية ا

   17.احلقيقية 

يذهب البعض إىل ربط التنمية املستدامة بالنمو االقتصادي األخضر، والذي ال ميكن أن يكون مستداما ملدة      

زمنية طويلة نظرا  لطبيعة النشاط االنساين الذي يهدد البيئة باإلضافة إىل مشاكل الندرة النسبية للموارد البيئية، 

فتحدي االستدامة يرتبط بفشل األسواق واهليئات . لتحديات املتعلقة باالستدامة ومتويلهافعلى االقتصاد مواجهة ا

والسياسات العامة يف إزالة العائق الذي حال دون معرفة األمهية االقتصادية هلذه الندرة، ومواجهة هذا التحدي  
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عية، ما يسمح بتقييم اخلسائر يتطلب تطوير التحليل االقتصادي والعلمي حول الندرة النسبية للموارد الطبي

  .واألرباح املتعلقة �ا وترمجة ذلك يف سياسات عامة متثل مفتاح اخلطوات الرئيسية لتحقيق التنمية املستدامة

أما حتدي التمويل فينطلق من الفرق املسجل بني العوائد اليت تتلقاها البشرية جراء استغالهلا لألنظمة البيئية       

فعه من أجل محايتها، و�ا�ة هذا التحدي ينبغي وضع ميكانيزمات جديدة تسمح للمجتمع وما هي مستعدة لد

الدويل بدفع مثن اخلدمات والسلع اليت تقدمها البيئة ووضع رسوم ملبادال�ا يف سياق التجارة الدولية ومبساندة 

امة عن طريق دعم فكرة متويل النمو ودعم من  املؤسسات املالية الدولية، وميكن حتقيق التكامل بني النمو واالستد

االقتصادي مبداخيل محاية البيئة ذا�ا، كتسعري املوارد الطبيعية بطريقة تناسب أمهيتها االقتصادية، فرض ضرائب 

فمن شأن  18.حلماية البيئة وغريها من اآلليات اليت حتافظ على البيئة نقط الوصل بني االقتصاد والتنمية املستدامة

ة العاملية املبنية على مراعاة القواعد البيئية املساعدة على حتقيق التنمية البيئية واحملافظة على وترية التنمية حترير التجار 

املستدامة من خالل التأثر بقواعد السوق اليت تنادي مبنتجات صديقة للبيئة ومن خالل املسامهة يف ارتفاع مستوى 

  19.دة وعيهم بقضايا البيئةدخل األفراد وحتسني مستوى معيشتهم ومن مث زيا

وعليه، ويف هذا اإلطار فعلى الدول العمل على اعتماد اقتصاد  فعال يعمل وفق آليات األسعار حلل قضايا       

التنمية املستدامة وخباصة معضالت الندرة املتنامية للثروات والتكنولوجيات، ما يسمح بالتايل حبل مشكالت احمليط 

  .تقين يف سياق األسواق التنافسية وتوفري التمويل املناسب الستدامتهاالبيئي بواسطة التقدم ال

  الثقافة االقتصادية والتنمية المستدامة .2

تؤثر الثقافة االقتصادية السائدة يف ا�تمع بشكل مباشر  وغري مباشر  يف زيادة حدة املشكالت االقتصادية     

والبيئية واالجتماعية وبالتايل يف التنمية املستدامة، وتتمثل هذه الثقافات يف جمموعة من القيم والقناعات اليت تسري 

  : ن هذه القيمسلوكهم وتسمح هلم بإرساء منط حياة معني، وم

 .االعتقاد بأن املوارد موجودة بشكل غري حمدود يف الطبيعة، األمر الذي شجع على إهدار هذه املوارد - 

 .االعتقاد بأن ليس هناك حدود للنمو االقتصادي - 

االعتقاد بان األكثر هو األفضل، مبعىن حتقيق معدالت منو اقتصادي أو أرباح عالية يفسر بان األوضاع على  - 

 .وهذا ما أثبتت خطاته املشكالت البيئية املرتاكمة واملتعاقبة ما يرام

 .االعتقاد بان العملية الصناعية هي عملية خطية وليس هلا أثار على البيئة وا�تمع - 

االعتقاد بان النظام االقتصادي هو نظام معلق وتكامل وقائم بذاته ويتجاهلون العوائد االقتصادية النامجة عن  - 

 . الطبيعية والتكاليف النامجة عن اإلضرار �ا استغالل املوارد

إن مثل هذه القيم اليت شكلت الثقافة االقتصادية السائدة يؤكد بأن هناك بعض الدول الصناعية اليت ال تعرف     

 20.شيئا عن االستدامة وأخرى ال تعرف شيئا عن التنمية
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  االقتصاد المستدام  .3

يستمر يف االزدهار على املدى الطويل، وميكن له أن يصمد إذا احرتم  االقتصاد املستدام هو االقتصاد الذي    

مبادئ البيئة، اليت هي مبادئ حقيقة شكلها وجود اإلنسان على هذه األرض، ولكي يستطيع االقتصاد أن 

يدعم التقدم عليه السري على �ج املبادئ األساسية للبيئة وإال سينهار  فليس هناك  حل وسط فإما أن يكون 

والواقع أن مشكلة االقتصاد اليوم تتلخص يف ما خيطط له علماء االقتصاد من . القتصاد مستدام أو ال يكونا

استثمارات، مث يأيت بعد ذلك دور خرباء البيئة ليقيموا اآلثار البيئية هلذه االستثمارات وهم ال دراية هلم 

وا لدورات يف التأهيل البيئي  تسمح هلم مبعرفة  باملعطيات االقتصادية، لذا فعلى اجلميع االقتصاديني  أن خيضع

كيفية التخطيط لالستثمارات بصورة تستجيب للحاجات املعاصرة من دون اإلخالل بالتوازنات البيئية  ومنع 

فاخلرباء البيئيون يدركون أن اخللل يف الوظائف الطبيعية خيفض من إنتاجية . األجيال القادمة من إشباع حاجا�م

لذا فيجب تغيري مفهوم االقتصاد برمته والعمل على اإلنتاج باستعمال . ايل من استدامة االقتصاداألرض وبالت

املواد القابلة إلعادة التكون، وعلى التوزيع أن ال يثقل كاهل النظم البيئية، وعلى االستهالك هو أيضا أن ال 

ويصبح التحول على .  سية لإلنتاج جمددايفهم بعد اآلن على أنه عملية تدمري للمنتج بل كعملية توجد مواد أسا

االقتصاد املستدام ممكنا إذا أمكن دفع السوق إىل حتديد األسعار احلقيقة، أي السعر اإلمجايل للمنتوجات مبا 

وهذا ما يتطلب جهود معتربة من طرف . فيها تكاليف اإلضرار بالبيئة اليت تسببها على املدى الطويل

  21.اذج تسمح بضم هذه التكليف إىل املنتجات واخلدمات املعروضة يف األسواقاالقتصاديني لطرح تقنيات ومن

  أهمية  المحاسبة لالقتصاد البيئي والتنمية المستدامة في قياس مؤشراتهما: ثالثا

تظهر أمهية مسك حماسبة بيئية يف احلسابات االقتصادية الكلية من خالل مسامهتها يف توجيه سياسات      

 :امة اليت �دف إىل حتقيق الرفاه االجتماعي، واليت ميكن توضيحها يف اآليتالتنمية املستد

  أهمية المحاسبة البيئية للتنمية المستدامة .1

أدى الرتكيز غري املتوازن على النشاط االقتصادي إىل احلفاظ على الناتج احمللي اإلمجايل كمؤشر رئيسي        

ونظرا لعدم . ق مل يشكل أبعادا مهمة للتنمية االجتماعية والبيئةهذا االعتماد اخلاص على نشاط السو . للتنمية

إحراز تقدم على صعيد إدماج ركائز التنمية املستدامة، فإن هناك وعي متزايد بأن هناك حاجة لبيانات ومؤشرات 

وة ورفاه معززة الستكمال الناتج احمللي اإلمجايل من خالل قياس األداء االقتصادي من حيث التكوين الشامل للثر 

  22.اإلنسان، ولتقييم كفاءة املوارد واستدامة البيئة وإدماج هذه األشياء يف أطر احملاسبة الوطنية

 املال رأس واستهالك الثروة يف الوطين، فتسجيل التغريات الدخل هناك العديد من القيود اليت تتعلق حبسابات     

 .املياه أو موارد الغابات مثل البيئية األصول استهالك وأ البيئي الضرر تكاليف ترصد ال إنشائها، يف املستخدم

 ال بينما الوطين، الدخل يف تظهر الطاقة نتيجة الستغالل املتولدة الثروة أن جند املناخي، التغري على تطبيقه وعند



 

 

   دور المحاسبة البيئية في قياس مؤشرات االقتصاد الكلي
  .بوسبعين تسعديت .د

  ل حميدةأوكي. د

53 
 .2018 دیسمبر – 05: العدد - 03المجلد   مجلة التنمیة واإلستشراف للبحوث والدراسات   

 قياس يف املستخدمة الوحيدة األداة كانت فإذا  .لألرض الكربونية املستودعات املرتبط باستنفاد الضرر تظهر

 ونظافة االنقراض من األنواع احليوانية جناة مثل - تسعري لبطاقة تفتقد اليت األشياء فإن السوق، سعر التكلفة هي

  . قيمة بال أ�ا خييل إليك – حاهلا على الغابات وبقاء األ�ار

  المحاسبة لقياس التنمية المستدامة .2

ملستدامة مبعية املؤشرات املتعلقة �ا متثل حتديا اجيابيا يف جمال إذا كانت املقاربة اليت تطرحها التنمية ا            

القياس والتقييم، فإن الواقع يظهر غياب جسر حقيقي يربط املعطيات املتداولة يف احمليط االقتصادي، البيئي 

دية، الطبيعية فالتنمية املستدامة اليت تركز على أخذ بعني االعتبار خمتلف أنواع رؤوس األموال املا. واالجتماعي

والبشرية، تسعى يف نفس الوقت للربط بينها، لكنها تعاين بعض األحيان من صعوبات يف التقييم، وتطرح إشكال 

ويف هذا اإلطار وضع إطار حماسيب طموح . يتعلق خباصية املبادلة واملفاضلة بني عناصر أنواع رؤوس األموال هذه

يتميز النظام احملاسيب . ئة األمم املتحدة، البنك الدويل وغريهاتبنته عدة مؤسسات وهيئات دولية على غرار هي

املوضوع بكونه اقتصاديا وبيئيا، يعمل على مجع املعلومات االقتصادية والبيئية لتحديد مسامهة البيئة يف االقتصاد 

  :كما يتضمن أربع حسابات. واثر النشاطات االقتصادية يف البيئة

تقييم وتسجيل كل العمليات اليت تتعلق باستهالك الطاقة واملواد األولية  تشمل: حسابات التدفقات المادية - 

املستعملة يف خمتلف النشاطات االقتصادية، كما تضم تسجيل كل املنتجات املادية امللوثة للبيئة، وميكن تقييمها 

  .بوحدات مادية أو نقدية

ا خمتلف األعوان االقتصاديني من أجل تضم كل النفقات اليت يتحمله: حسابات تتعلق بنفقات حماية البيئة - 

  .اخل...محاية اهلواء، املناخ، مياه الشرب، تسيري النفايات

أراضي، غابات، ( تتعلق بتسجيل خمزون املوارد الطبيعية: حسابات الموارد الطبيعية والثروة الطبيعية - 

التكلفة اإلقتصادية وخمزون راس  ، حيث تعطينا فكرة عن خاصية االستدامة يف استغالهلا من خالل إظهار...)املاء

  .املال الطبيعي املتبقي من استخدامه يف النمو االقتصادي

تتضمن تسجيل التكاليف البيئية املتعلقة بتشغيل االقتصاد، وكذا : حسابات تتعلق بالتدفقات غير السلعية - 

  23 .تقييم التدهور البيئي الذي ال ميكن إصالحه أو تفاديه

هذا النظام احملاسيب بالعودة إىل الكم اهلائل من املعلومات اليت يتطلبها، فقد عزفت العديد نظرا لصعوبة تطبيق    

من الدول عن تطبيقه باعتباره غري إجباري، ولكن يف التقارير االخرية اليت أصدر�ا منظمة األمم املتحدة أصبحت 

 يوفرها حول قياس التنمية املستدامة حتث احلكومات أكثر فأكثر على تطبيقه نظرا للمصداقية يف املعلومة اليت

 .حمليا، إقليميا ودوليا
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  على المستوى الكلي  المحاسبة البيئية .3

بدمج احلسابات البيئية يف الناتج احمللي اإلمجايل، والقيام بتقييم التغريات "وهي تلك احملاسبة اليت تتعلق         

سجيل احملاسيب للتدفقات النقدية واملالية املتعلقة باستعمال البيئية وأثار النشاطات البشرية على البيئة، وكذا الت

   24".املوارد الطبيعية

 فالتطبيق العملي هلذا النوع من احملاسبة يتطلب وضع نظام وطين للمحاسبة البيئية االقتصادية هدفه إنشاء      

 يهدف كما الرئيسية، السياسات ىف التنمية تدمج قضايا الىت املستدامة التنمية لسياسات مناسبة بيانات قاعدة

 إمكانية معاجلة مدخالت وخمرجات هذا النظام االقتصادية،  و�ذا ستتيح نتيجة األنشطة البيئية التغريات رصد إىل

   25.متسق بشكل واالقتصاد البيئة بني القائمة الصالت حتليل

 طرق تقييم الحسابات المستعملة في نظام المحاسبة الوطنية البيئية.  1.3

تصنف احلسابات املستعملة يف نظام احملاسبة الوطنية البيئي إىل أربع جمموعات، حسابات التدفقات العينية        

 على وإدارة اإلنفاق البيئية باحلماية ختتص وموارد الطاقة، حسابات بالتلوث ختتص من وإىل االقتصاد، حسابات

اإلمجايل  احمللى الناتج بتحديد ختتص وحسابات . ريهاغ أو األفراد من أو جهات حكومية من سواء احلماية هذه

. الصايف، وهناك عدة طرق لتقييم احلسابات البيئية فالتسجيل احملاسيب لألصول الطبيعية مثال يعتمد على قيمتها

  26:ومن بني هذه الطرق مايلي

لألخطار واملنافع، أو فهي تقيم بالقيم النقدية، عن طريق التقييم احملتمل : بالنسبة الستعماالت البيئية - 

التقييم باستعمال التكلفة واليت تعترب وسيلة قياس غري مباشرة للوظائف البيئية، وكذا التقييم بتكلفة الفرصة الضائعة 

وهي التكلفة اليت يتعني انفاقها ملنع انبعاث املخلفات، وأخريا التقييم بطريقة التكاليف الدفاعية أي التكاليف 

 .ئة ومنع تدهورهاالفعلية حلماية البي

فهي تقيم وفق أسعار السوق الفعلية، مثل األراضي مثال : بالنسبة لألصول الطبيعية الموجودة في البيئة - 

واليت أسعارها يف تغري مستمر حنو االرتفاع، وبنفس الطريقة يقيم استنزافها وتدهورها، أو التقييم باستعمال القيمة 

األخذ بعني االعتبار لالستعماالت البديلة، وأخريا ميكن استعمال طريقة صايف احلالية لصايف االيرادات املتوقعة مع 

  .يف السوق مضروبا يف كمية املخزون من السلع الطبيعية بالنسبة لألصول القابلة لالستنزاف ٭السعر الفعلي

البيئية الزال يعاين وبالرغم من توفر كل هذه التقنيات للتقييم إال أن حتدي حتديد القيمة الفعلية للحسابات     

بعض القصور بدليل أن عدد قليل من الدول اليت تعتمد على نظام احملاسبة الوطين البيئي يف عرضها حلسابا�ا 

  .الوطنية

  الناتج المحلي اإلجمالي المعدل بيئيا .2.3
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البيئية وتتمثل صيغته إن الناتج احمللي اإلمجايل املعدل بيئيا هو الناتج احمللي اإلمجايل بعد إضافة التكاليف        

حسب طريقة التقييم املتبعة حلساب التكاليف البيئية كأن تكون مقيمة بالقيمة السوقية أو على أساس قيم حمتملة 

وبغرض الوصول إىل حتديد قيمته البد من التعرف على  27.أو بقيم تتضمن إدراج ظواهر غري سوقية يف البيئة

  28:بارات البيئية، واليت ميكن عرضها كما يلياملتطابقات احملاسبية بعد إدخال االعت

 :االستخدام - العرض متطابقة - 

O + M = (IC + EC) + C + (CF - EC) + X 

االستخدام أو االستهالك  ، يساوي (M)الواردات زائدا (O)واخلدمات السلع من العرض أن ذلك ومعىن   

 (X)، زائد الصادرات(CF)ال الثابت، زائد تكوين رأس امل(C)زائد االستهالك النهائي  (IC)الوسيط 

قد أصيفت إىل االستهالك الوسيط باعتبارها تكاليف إضافية، بعد أن مت  (EC)ويالحظ أن التكاليف البيئية 

 .خصمها من التكوين الرأس املايل املعدل بيئيا

 :(i)للصناعة المعدلة بيئيا المضافة القيمة متطابقة -

EVAi = Oi - ICi - CCi -ECi = VAi - ECi 

والتكلفة متضمنة االستهالك  (Oi)هي نتاج الفارق ما بني الناتج  (i)باعتبار أن القيمة املتولد من الصناعة     

  . (ECi)والتآكل البيئي  (CCi)، وتكوين رأس املال الثابت الطبيعي (ICi)الوسيط

 : القومي بيئيا لالقتصاد المعدل المحلي الناتج متطابقة -

EDP = VAi - ECh = NDP - EC  

 مطروحا الصناعات املضافة لكافة القيمة جمموع نتاج هو EDP)  (بيئيا املعدل الصايف احمللي الناتج أن أي    

 املعّدل اإلمجايل احمللي الناتج على احلصول ولغرض. (ECh) العائلية بالقطاعات املرتبطة التكاليف البيئية  منها

 التقليدية  االهتالكات إىل باإلضافة  احليوي املوارد الطبيعية والنظام على اليت تؤثر االهتالكات أخذ من بد ال بيئيا

  .املال رأس على تكوين

  :وميكن توضيح العالقة اليت تربط احملاسبة باالقتصاد البيئي والتنمية املستدامة من خالل الشكل املوايل       
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  المستدامةعالقة المحاسبة باالقتصاد البيئي والتنمية : 1الشكل رقم 

 

  من إعداد الباحثتان: المصدر

  

  الخاتمة

لقد سامهت املشكالت البيئية وحتديا�ا خاصة على املستوى االقتصادي إىل حد بعيد يف زيادة االهتمام      

ونظرا لصعوبة فصل عالقة البيئة باالقتصاد، كان لزاما الوقوف عند البعد االقتصادي للقضايا البيئية . بالبعد البيئي

فاالستغالل األمثل للموارد الطبيعية املتواجدة يف البيئة يعترب صلب املشكلة . النابعة بدورها من قضايا التغري البيئي

  . االقتصادية

  :ومن خالل ما مت تناوله يف هذه الورقة البحثية، مت التوصل إىل ما يلي         

 اليت احلياة توفر نظم لسري العملية االقتصادية حيث أ�اتعترب البيئة املصدر الرئيسي لألصول الطبيعية الضرورية  - 

  .لذا فدميومة األنظمة االقتصادية مرتبطة ال حمالة باحلفاظ ومحاية هذه األخرية  .احلياة قيد على بقاءنا تضمن

ية تظهر أمهية مسك حماسبة بيئية يف احلسابات االقتصادية الكلية من خالل مسامهتها يف توجيه سياسات التنم - 

  .، من خالل خمتلف مناذج القياسات املستعملة يف ذلك.املستدامة اليت �دف إىل حتقيق الرفاه االجتماعي

وعليه، يعترب النشاط اإلنساين ببعديه االجيايب والسليب، أحد املتغريات الرئيسية يف املعادلة االقتصادية         

النسان استغالل هذه املوارد من أجل تلبية حاجياته املتزايدة البيئية، فمصدر املوارد الطبيعية هي البيئة، وعلى ا
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والالمتناهية، كما على ا�تمع ككل استغالل هذه املوارد لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية،تعود بالرفاهية عليه، 

وعلى أهل االختصاص واخلرباء العمل على تطوير املمارسات احملاسبية لقياس اكثر مصداقية للمؤشرات 

  .االقتصادية، البيئية واالجتماعية

  :الهوامش والمراجع 

                                                           
  .89: ، ص 2010، اجلزائر، 16دراسات اقتصادية، العدد  التنمية املستدامة من منظور إسالمي،...يئةبوشامة مصطفى، حواس مولود، الب  1
، 2009، جامعة الشلف، اجلزائر، 17أوسرير منور، بن حاج جياليل، مغراوة فتحية، دراسة اجلدوى البيئية للمشاريع االستثمارية، العدد   2

  .334:ص
  ,37 – 36: ، ص ص2010اد البيئي، الدار اخللدونية، اجلزائر، أوسرير منور، محو حممد، االقتص  3

 مناقشة كفء دون بشكل الطبيعية للموارد األسواق استخدام هناك فرق بني االقتصاد البيئي واقتصاد املوارد الطبيعية حيث، يعىن هذا األخري بكيفية* 
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  .التجربة التونسية و المغربية نموذجا

  :إعداد

  .1مجدوب خيرة. د

  . 2طويطي مصطفى. د

  

  :الملخص

ة يف العامل إال أن الواقع إن املقومات السياحية اهلائلة اليت متتلكها دول اجلوار جتعل منها وجهة سياحية مفضل     

السياحي فيها مل يرقى بعد إىل املستوى املطلوب الذي يكفل له الوصول إىل األهداف املرجوة منها حيث بقيت اجنازا�ا 

  .جد حمدودة إذا ما قورنت ببلدان العامل

الذي تلعبه يف وتكمن أمهية الدراسة يف تسليط الضوء على السياحة لكل من املغرب و تونس و إبراز الدور   

التنمية االقتصادية وكيفية االستفادة منها يف اجلزائر  و ذلك من خالل اآلثار االجيابية اليت ترتكها على فرص العمل و 

و للسياحة ) 2020أفاق ( ميزان املدفوعات باإلضافة إىل معرفة مدى جناعة اإلسرتاتيجية اجلديدة للسياحة املغربية 

  ).2016أفاق ( التونسية 

   األفاق املستقبلية، التجربة التونسية، التجربة املغربية، املقومات السياحية، التنمية االقتصادية،  :لكلمات المفتاحيةا

Abstract: 

     The enormous tourist properties possessed by the neighboring countries make 

it a preferred tourist destination in the world, but the tourist reality has not yet 

reached the level required to achieve the desired goals, where the achievements 

are very limited when compared to the countries of the world. 

The importance of the study is to highlight the tourism of Morocco and Tunisia 

and to highlight the role it plays in economic development through the positive 

effects it will have on employment and the balance of payments as well as the 

effectiveness of the new strategy for Moroccan tourism (Horizon 2020) And for 

Tunisian tourism (Horizons 2016). 
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Keywords: future prospects, Tunisian experience, Moroccan experience, tourism 

components. 

  :مقدمة .1

تعترب السياحة من األنشطة اليت تقوم عليها اقتصاديات بعض الدول العربية انطالقا من املكانة اليت وصلت أليها    

�ا و خري مثال على ذلك اإلمارات العربية املتحدة، مصر، تونس و املغرب  كصناعة قائمة بذا�ا هلا مدخال�ا و خمرجا

كما يتميز املردود املادي لصناعة السياحة عن غريه من مردودات املرافق اإلنتاجية ألنه مردود متفرع و متشعب تستفيد 

هم مصادر الدخل لالقتصاد منه خمتلف األنشطة سواء اقتصادية  اجتماعية، سياسية أو ثقافية فهي بذلك واحدة من أ

الوطين للعديد من الدول، حيث متثل احد أهم مكونات الصادرات اخلدمية ذات التأثري الكبري على ميزان املدفوعات كما 

 .أ�ا من األنشطة اليت تساهم بفعالية يف زيادة الناتج احمللي اإلمجايل و زيادة إيرادات النقد األجنيب

  : اهداف الدراسة .2

خالل هذه املداخلة تسليط الضوء على جوانب متعددة لواقع السياحة يف تونس و املغرب حيث أ�ا حتتل حاولنا من 

مكانة مرموقة �ا، ففي تونس و املغرب حظي القطاع السياحي باهتمام كبري و يتضح ذلك من خالل املؤشرات السياحية 

عة على املدى البعيد مما انعكس على اقتصاديا�ا الوطنية اخل، و االسرتاتيجيات املتب...من طاقات إيواء، إيرادات سياحية

من خالل مسامهتها يف ختفيض العجز يف ميزا�ا التجاري و كذا توليد النقد األجنيب، أما من الناحية االجتماعية للسياحة 

  .ي لألفرادعلى  هذه البلدان فقد كان هلذا القطاع دورا مهما يف توفري مناصب الشغل و حتسني املستوى املعيش

   :اشكالية الدراسة .3

  :كل هذا تبادر إىل أذهاننا اإلشكال التايل  و بناءا على

ما هي أهم مؤشرات النهوض بقطاع السياحة و تطويره في دول الجوار و ما هي أفاق النهوض بالسياحة 

  ؟بها

  : منهجية الدراسة .4

  :احملاور الرئيسية التالية و قصد اإلجابة عن اإلشكالية املطروحة ارتأينا تقسيم مداخلتنا إىل

  .اخللفية املفاهيمية للسياحة: أوال

  .التجربة السياحية التونسية و أفاق النهوض �ا:ثانيا

  .مؤشرات السياحة املغربية و آثارها على االقتصاد: ثالثا

  سبل استفادة اجلزائر من التجربتني لتحسني القطاع السياحي و النهوض به؛: رابعا
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  .لخلفية المفاهيمية للسياحةا:المحور األول 

 :مفهوم السياحة .1

قبل التطرق إىل اإلطار املفاهيمي للسياحي، جتدر بنا اإلشارة أوال إىل داللة مصطلح السياحة و العبارات املرتبطة      

 جهو  على وسار ذهب عينفت األرض، يف "ساح" عبارةأما  التجوال، عيني  "السياحة "للفظ اللغوي املفهوم�ا، إذ أن 

 البلد يف االنتقال أو زمان، إىل زمان ومن مكان إىل مكان من اإلنسان انتقال أ�ا على تعرف العام مبفهومها فهي األرض،

  .(01)   رقم الشكلهو مبني يف  كما سنةال تتجاوز و  ساعة 24 عن تقل ال أن جيب ملدة  )الداخلية السياحة (

  زمنعالقة المفهوم السياحي بال) : 01(الشكل رقم 

  
ورقة " دراسة حالة والية بشار: واقع القطاع السياحي يف احلنوب الغريب اجلزائري وحتديات تطويره ""سفيان بن عبد العزيز، نعيمة زيرمي :  المصدر

، ص 09/11/2015-08املقاوالتية ودورها يف تطوير القطاع السياحي يف اجلزائر، يومي : اجلزائر حول -حبثية مقدمة للملتقى الدويل جبامعة قاملة

03.  

 أو الدين األعمال، الثقافة، أغراضهامن  و الدائمة، اإلقامة أجل من اإلنتقال كوني جيب أن النالحظ بأنه   

 القومي، الدخل زيادة يف هام دورا يلعب إنتاجي قطاع أ�ا على اقتصادي منظور من تعريفها ميكن كما، إخل..الرياضة

 يسافرون الذين البلد مواطين احمللية السياحة وتتضمن تتحقق، اليت األجنبية املعامالت لخال من املدفوعات، ميزان وحتسني

 املقيمني تضم اخلارجية للسياحة وبالنسبة املقصد، للبلد املسافرين املقيمني غري تتضمن الوافدة السياحة أما بلدهم، داخل

 . احملليةو  الوافدة السياحة فتضم الدولية والسياحة آخر، لبلد املسافرين

 :  1للسياحة العاملية املنظمة حدد�ا اليت املعايري نستنتج التعاريف هذه على وبناءا

 ؛آلخر مكان من االنتقال السياحية العملية يف يشرتط حيث :االنتقال

  ؛إخل...البيئية، و والثقافية، ورياضية، دينية، سياحة فهناك السياحة لنوع احملدد هو الرحلة هدف يعترب  :الهدف

  .الواحدة سنة، على أن ال تتعدى الساعة  24من أكثر متتد أن بد ال السياحة تتحقق لكي : الزمنية المدة

 اإلحساس وإىل اهلواء تغيري وإىل الراحة إىل املتزايدة احلاجة من اليت تنبثق العصر هذا ظواهر من ظاهرة لسياحةوعليه فإن ا

 منو إىل وأيضا .اخلاصة طبيعتها هلا منطقة يف اإلقامة من واملتعة بالبهجة رالشعو  وإىل اإلحساس هذا ومنو الطبيعة جبمال

 بأن للسياحة الدولية األكادميية ترى كما .اإلنسانية اجلماعة من خمتلفة وأوساط شعوب بني األخص على االتصاالت

 من النوع هذا لتحقيق احملضرة األنشطة جمموعة فهي األساس هذا وعلى الرتفيه، حاالت على يطلق تعبري السياحة

  2" السائح حاجة سد على تتعاون صناعة وهي الرتفيهية، الرحالت
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 االصطالح"  بأ�ا 1910عام" شــراتنهوس شـولرين"  النمساوي االقتصادي العامل قبل من السياحة عرفت كما

 وخارج داخل األجانب روانتشا وإقامة بوجود تتعلق اليت االقتصادية العمليات خصوصا عمليات أي على يطلق الذي

  ).3( مباشــرا ارتباطا �م ترتبط بلدة أية أو معينة منطقة

السائح هو الفرد الذي ينتقل بطرق مشروعة إىل أماكن غري موطن إقامته الدائمة لفرتة ال تقل عن  : تعريف السائح - 2

  3.ي هدف كان عدا احلصول على عملساعة وال تزيد عن سنة أل 24

  : ائح من خالل الشكل املوايلوميكن مفهوم الس

  مفهوم السائح) : 02(الشكل رقم 

  

  .06، ص2006صاحل بزة، تنمية السوق السياحية باجلزائر، مذكرة ماجستري، جامعة حممد بوضياف املسيلة، : المصدر

هناك فئتان يتم تقسيم السياح وفق عّدة معايري مرتبطة أساسا بكيفية طلب اخلدمات السياحية، و : أنماط السياح - 3

  : 4رئيسيتان و ذلك حبسب منط املشاركة يف الرحلة السياحية و هي

إّن هذا النوع من السياحة . السياحة املؤسسية هي عبارة عن نظام للسياحة اجلماعية:  السياحة المؤسسية. 1- 3  

ء السياحة و السفر و ميثل  مشاركة واسعة النطاق، حيث تقدم اخلدمات السياحية إىل مجاهري السياح من خالل وكال

منظمات النقل على اختالف أنواعها و منشآت اإليواء و منظمي الرحالت و غريهم، ّممن اعتادوا على استهداف 

  :اجلماهري السياحية و ميكن تقسيم هذا النوع من السياحة إىل

با ما تكون هذه إّن هذا النوع من السياح يشرتي يف الغالب رحلة متكاملة و غال :سائح ضمن رحالت منظمة -

الرحلة منظمة و حمددة يف إطار هيكل زمين و مرتبطة بشروط معينة، و تتضمن الرحلة املتكاملة خدمات النقل 

و اإليواء و اإلرشاد السياحي و التجوال و التنقل و الطعام و الشراب و يعد هذا النوع من الرحالت مفيدا 

 .لة بالكامل إىل الوكيل املعتمد أو الشركة السياحية املعنيةبالنسبة للسياح الذين يرغبون بنقل مسؤولية الرح
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يف هذه احلالة يعتمد السائح على وكيل السفر لكن ليس متاما مثل الفئة   :سائح ضمن رحالت فردية   -

  .السابقة، حيث يتمّتع السائح مبزايا الرحلة املتكاملة لكن ُترتك له حرية معينة لالستمتاع بالرحلة

هي عكس السياحة املؤسسية متاما حيث يقوم السياح بتخطيط رحلتهم و اختيار  :احة غير المؤسسية السي. 2- 3    

اخلدمات اليت حيتاجون إليها فور وصوهلم إىل جهة القصد، و غالبا ما يتجّنب هؤالء السياح مناطق اجلذب السياحي اليت 

  .يرتادها السياح الذين يأتون على شكل جماميع

  :ة مكونات السياح - 4

بعني أخذها يف ما يلي املكونات األساسية للسياحة اليت جيب و تتداخل نشاطات السياحة مع العديد من ا�االت،  

  :  االعتبار يف أي عملية ختطيط

مثل املناخ والتضاريس والشواطئ والبحار واأل�ار تتضمن العناصر الطبيعية : عوامل و عناصر جذب الزوار -

  . البشرية مثل املواقع التارخيية واحلضارية واألثرية والدينية ومدن املالهي واأللعابلدوافع والغابات واحملميات،  وا

  .واملطاعم واالسرتاحات مثل الفنادق والنزل وبيوت الضيافة: مرافق وخدمات اإليواء والضيافة -

ة وبيع احلرف مراكز صناعو ووكاالت السياحة و السفر ،   السياحية مثل مراكز املعلومات :خدمات مختلفة -

  . واالدالء السياحينياليدوية والبنوك واملراكز الطبية والربيد والشرطة 

  . عها إىل املنطقة السياحيةاعلى اختالف أنو ،  وسائل النقل شمل ت :خدمات النقل -

 تشمل توفري املياه الصاحلة للشرب والطاقة الكهربائية والتخلص من املياه العادمة  :خدمات البنية التحتية -

 .والفضالت الصلبة ،  وتوفري شبكة من الطرق واالتصاالت

ياكل اهلقوانني و التشريعات و مثل سن ال، للسياحة  تتضمن خطط التسويق وبرامج الرتويج:  عناصر مؤسسية -

القطاع ملوظفني يف ا، وبرامج تعليم وتدريب  السياحيالقطاع اإلستثمار يف ودوافع جذب  عامة، التنظيمية ال

 .يالسياح

 5:ونذكر منها: ظاهرة السياحة فيالشروط والسمات األساسية التي يجب أن تتوافر  -5 

عبارة عن مزيج مركب ومعقد يتكون من العديد من الظواهر والعالقات االقتصادية  نشاطكالسياحة   -

  .اخل...واالجتماعية والثقافية واحلضارية واإلعالمية

اطق غري موطن إقامتهم الدائمة، وهي بذلك حتتوي على عنصر د من حركة األفراد إىل منالسياحة نشاط يتولّ  -

  .هو اإلقامة املؤقتة) مستقر(هو الرحلة، وعنصر ثابت) ديناميكي(حركي 

ماكن القصد السياحية عن األنشطة اليت ميارسها يف موطن إقامته أختتلف األنشطة اليت ميارسها السائح يف  -

  .األصلي

امة إقربع وعشرون ساعة واحلد األعلى هلا سنة، أما األنشطة اليت ترتتب على اإلقامة وقتية واحلد األدىن هلا أ -

  .األفراد لفرتة تقل عن أربع وعشرين ساعة يعد نشاطا تروحييا وليس سياحيا
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بعنصر مهم هو عنصر وقت الفراغ واإلجازات ويف حالة عدم توفر هذا  ةالسياحة من حيث كو�ا نشاطا مرتبط -

  .ة السياحيةالعنصر ال تتحقق الرحل

السياحة تعين استغالل وقت الفراغ واإلجازات بأنشطة وفعاليات تبعث البهجة واملتعة والسرور يف نفسية  -

  .اإلنسان

  .لحصول على العمل وبأجر مدفوع من داخل البلد املُزورلن ال يكون القصد من السفر واالنتقال املؤقت أجيب  -

و قريبة، أن إقامة السائح نفسه، بغض النظر عن كو�ا بعيدة جيب أن تكون أماكن القصد السياحية ليست موط -

داخل احلدود اإلقليمية، أو خارجها، وبناءا على ذلك فإن حركة السياح داخل حدود القطر تعترب سياحة 

  ).عاملية أوسياحة خارجية (حملية، وخارج حدود القطر تعترب أوداخلية 

 .ع، ويستثىن من كان خالف ذلكجيب أن تكون عملية انتقال السياح بطريق مشرو  -

  :التجربة السياحية التونسية و أفاق النهوض بها:المحور الثاني

حيتل قطاع السياحة التونسي مكانة كبرية بني القطاعات السياحية للدول العربية و يرجع ذلك إىل جمموعة من املقومات 

ملت على حتسني البنية التحتية و وضع اليت أهلت هذا القطاع ليجعل من تونس دولة مستقطبة للسياح، حيث ع

  .إسرتاتيجية من اجل تنمية هذا القطاع

  :مقومات السياحة التونسية -1

تتمتع تونس مبقومات سياحية جعلت منها بلدا مستقبال للسياح من وجهات خمتلفة و جبنسيات متعددة و هذا ما اثر 

  .بصفة اجيابية على التنمية االقتصادية لتونس

  .ات الطبيعيةالمقوم: أوال

و تعد األكثر تأثرا بالبحر األبيض املتوسط  2كلم   163.610تعترب تونس من اصغر األقطاب باملغرب العريب مساحة 

الذي حييط �ا من الشمال و الشرق و هذا ما انعكس على ا�ال الطبيعي، و تتعدد هذه املقومات الطبيعية ما بني املوقع 

حيث يعترب املوقع اجلغرايف عامال اساسيا و هاما يف التدفق السياحي على املناطق املختلفة، اجلغرايف، التضاريس و املناخ، 

و تتمثل امهيته يف حتديد خصائص املناخ و أشكال النباتات إذ يعترب املوقع اجلغرايف لتونس نقطة جذب رئيسية للسياح 

ريب، إضافة إىل موقعها االسرتاتيجي على احلوض حيث تشكل تونس مبوقعها الزاوية الشمالية الشرقية لدول املغرب الع

  .اجلنويب للبحر األبيض املتوسط مما جيعلها نقطة اتصال مهمة بني أوروبا و العامل العريب

و فيما خيص املناخ فهو معتدل متوسطي يف الشمال و على طول السواحل و شبه جاف داخل البالد و يف اجلنوب، و 

م مع سقوط  120ظم أيام السنة، أما درجات احلرارة فيبلغ معدهلا يف فصل الشتاء حنو تتميز تونس بشمسها املشرقة مع

م ، و تتنوع التضاريس يف تونس بني اجلبال و الشواطئ  200فيبلغ معدل درجة احلرارة حنو  6،األمطار، أما فصل الصيف

م و تشمل  1544إىل حوايل و الصحراء إال أن هذه التضاريس قليلة االرتفاع، حيث تصل أعلى قمة يف تونس 

تضاريسها جمموعة من السهول منها سهل طارقة، برترت، الكبة، و سهل كومة، أما اجلنوب التونسي فهو عبارة عن 

مرت حتت مستوى البحر، و يشكل النبات عنصرا هاما من  17منطقة صحراوية تتميز باخنفاض ارتفاعها إىل حوايل 
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تنوع و أشكال و مناظر طبيعة، باإلضافة إىل احليوانات الربية اليت تعد عامال آخرا عناصر اجلذب السياحي ملا حيققه من 

هام من عوامل اجلذب السياحي، من خالل ازدياد أنشطة الصيد و القنص اليت متارس يف مناطق و أقاليم خمتلفة، و 

لك من خالل إقامة احملميات للتقليل من هذا النشاط اختذت السلطات التونسية جمموعة من اإلجراءات حتد منه و ذ

  7.الطبيعية اليت أصبحت بدورها مقصدا سياحيا يستمتع به السياح

  :المقومات التاريخية و األثرية: ثانيا

تعترب تونس من أهم البلدان يف إفريقيا و تضم أثارا فينيقية و إغريقية و عربية و يوجد �ا جامع الزيتونة الذي يعترب من 

قبلة لطالب العلم و قد  احتضنت تونس احلضارات  1658و حىت  724و قد كان يف الفرتة أقدس األمكنة فيها، 

التالية، القرطاجيون، الرومان، الوندال، البيزنطيون، العرب و األتراك، و تعترب املدينة القدمية لتونس العاصمة و مدينة 

  .قرطاج أهم املدن التارخيية للبالد

ية و إسالمية و رومانية اهتمت الدولة �ا و قامت برتميمها و علت منها الوجهة و حتتوي تونس كذلك ملعامل تارخي

السياحية الثانية فكانت اإلطار األساسي للسياحة الثقافية، فيوجد جامع الزيتونة و املدن العتيقة يف سوسة و صفاقس و 

  :احي يف تونس، و اجلدول املوايل يلخص أهم مناطق اجلذب السي8اليت تعج باملعامل اإلسالمية

  .عناصر الجذب السياحي لتونس): 1(الجدول 

  نقاط الجذب  المناطق

  أسواق شعبية، معامل فنيقية، أثار رومانية، فنادق فخمة، املنطقة السياحية اجلديدة  تونس العاصمة

  مالعب الغولف، مطاعم و أسواق، رحالت سياحية و مناطق صحراوية  توزر

  .فاخرة و مطاعم، عمارة فريدة، مساجد متميزة اجلزيزة االسطورة، فنادق  جربة

  .سور شامخ، فنادق ممتازة، مساحات خضراء و حدائق  المنشير

زيد سلمان عبوي، السياحة يف الوطن العريب، الطبعة األوىل، دار الراية للنشر و التوزيع، عمان، األردن، : املصدر

  .106، ص 2008

  :مؤشرات السياحة التونسية -2

  :احة التونسية على املؤشرات التاليةترتكز السي

  .طاقات اإليواء: أوال

  :تعرب طاقة اإليواء على عدد السياح الوافدين إىل تونس و التمثيل البياين التايل يوضح ذلك
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بوعموشة محيدة، دور القطاع السياحي لتمويل االقتصاد الوطين لتحقيق :من إعداد الباحثني باالعتماد على: المصدر

املستدامة، دراسة حالة اجلزائر، مذكرة ماجستري ختصص اقتصاد التنمية، جامعة فرحات عباس، سطيف، اجلزائر، التنمية 

  .101، ص 2011/2012

مث بدأ يف التذبذب من سنة  2012إىل  2011مما سبق توضيحه يف الشكل أعاله، نالحظ أن عدد األسرة تزايد سنة 

  ).الربيع العريب(ألمين و هذا نتيجة تدهور الوضع ا 2015إىل  2013

  .الوفود السياحية: ثانيا

  :أصبحت تونس مركزا سياحيا يتوافد إليه املاليني من خمتلف أحناء العامل و هذا ما يوضحه اجلدول و التمثيل اآلتيني

  )2010/2015(تقديرات عدد الوافدين ):02(الجدول 

 السنوات 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 )مالیین(عدد الوافدین  6,9 4,78 5,95 6,26 6,06 4,95

  .15ساملي رشيد، ص : المصدر

  ):2(التمثيل البياني 

  

  :من إعداد الباحثني: المصدر

و هذا راجع باألساس إىل  2010/2015من خالل التمثيل البياين نالحظ أن عدد السياح متذبذب خالل السنوات 

  .نوات و املتمثلة يف الثورة الشعبية ضد نظام احلكمالظروف السياسية اليت مرت �ا البالد خالل هذه الس
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  .الليالي السياحية: ثالثا

شهدت الليايل السياحية التونسية تطورا عرب الزمن و ذلك نظرا ملا تعمل عليه تونس من اجل الرفع من مدة اإلقامة 

 :للسياح و هذا ما يوضحه التمثيل البياين التايل

  

 www.assabahnews.t.n.12/05/2015 عتماد على من إعداد الباحثني باال: المصدر

من خالل التمثيل البياين نالحظ أن عدد الليايل السياحية يف تذبذب ملحوظ خالل السنوات الثالثة األخرية و هذا 

وحدة سياحية و هذا ما دفع بعدد الليايل  570ىل إ 270راجع إىل األزمة اليت عاشتها البالد حيث أغلقت ما بني 

  .السياحية إىل الرتاجع

  .2016مكانة السياحة التونسية و اإلستراتيجية المنتهجة لسنة  -3 

للسياحة التونسية مكانتها اخلاصة يف االقتصاد اليت منها تنتهج إسرتاتيجية للقيام �ذا القطاع و ضمان استدامته خاصة 

  .شهد�ا السنوات األخرية بعد األحداث اليت

  :مكانة السياحة التونسية و آثارها على المؤشرات االقتصادية: أوال 

  : اإليرادات السياحية -1

مما سبق اتضح أن هناك عدد كبري من السائحني الوافدين إىل تونس و هذا ما انعكس على حجم اإليرادات 

  :ل التمثيل البياين املوايلالسياحية املسجلة يف قطاع السياحة و هذا ما يوضحه اجلدو 

  )2010/2015(االيرادات السياحية ): 3(الجدول 

 السنوات 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 )مليون(اإليرادات السياحية  3,5225 2,4326 3,1753 3,2994 3,5756 2,249

  .ساملي رشيد: المصدر
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  .االيرادات السياحية: البياني التمثيل

  

  .د الباحثنيمن إعدا: المصدر

مقارنة بسنة  2011من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن اإليرادات السياحية التونسية عرفت اخنفاضا ملحوظا سنة 

  .2015حىت سنة  2012مث عادت إىل املستوى املطلوب بزيادة متواضعة من سنة  2010

  :PIBمساهمة السياحة في الناتج المحلي اإلجمالي  -2 

  :و هذا ما يوضحه اجلدول املوايل 9رادات السياحية التونسية له اثر اجيايب على االقتصاد التونسيأن النمو املستمر لإلي

  تطور الناتج المحلي االجمالي):4(الجدول

 2014 2013 2012 2011 2010 السنة

PIB % 7,5 8,5 9,4 11,6 11,2 

  .وزارة السياحة و الصناعات التقليدية: املصدر

  )2010/2014(لناتج االجمالي تطور ا:التمثيل البياني

  

  .من إعداد الباحثني:المصدر

من خالل اجلدول نالحظ أن الناتج احمللي اإلمجايل التونسي يعتمد على السياحة بالدرجة األوىل إال انه شهد اخنفاضا من 

تبعت تونس إسرتاتيجية و هذا االخنفاض راجع لألحداث العربية و العاملية املتعلقة بالربيع العريب باملقابل ا 2013سنة 

  .2016مفادها توفري البنية التحتية و زيادة الرتويج و انتشار وسائل االتصال اجلديدة و ذلك بداية من سنة 
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  . مساهمة السياحة التونسية في العمالة -3

 تونس مما أتاح فرص  إن مسامهة اإليرادات السياحية يف الناتج احمللي اإلمجايل كان له كذلك تأثريا اجيابيا على التشغيل يف

  :كثرية أمام التونسيني للحصول على منصب شغل يف قطاع السياحة كما هو موضح يف اجلدول

  .مساهمة السياحة في تنشيط العمالة):5(الجدول 

  2014  2011  2007  السنة

  107.1  105.3  94.2  )ألف عامل(عدد العاملين المباشرين في القطاع السياحي 

  ة و الصناعة التقليديةوزارة السياح: المصدر

  مسامهة السياحة يف تنشيط العمالة: التمثيل البياني

  

  .من إعداد الباحثني: المصدر

حيث  2007من خالل ما سبق نستنتج أن قطاع السياحة حيتوي على عدد كبري من العاملني و هذا ما يظهر جليا سنة 

هذا أن دل على شيء فانه يدل على أن قطاع ألف عامل و  105.3إىل  2011ألف عامل ليصل يف سنة  942بلغ 

فكانت الزيادة طفيفة و هذا بسبب  2014السياحة التونسي ساهم بشكل كبري يف امتصاص نسبة البطالة، إما عن سنة 

  .األوضاع السياسية السائدة آنذاك

  .2020 االستراتيجية المنتهجة لتنمية السياحة التونسية ألفاق: ثانيا

  :ط اليت جاءت �ا إسرتاتيجية التنمية السياحية يف تونس بالنقاط التاليةميكن حصر أهم النقا

على تنبؤات املنظمة العاملية للسياحة ) 2001/2016(تركزت عملية التدفقات البشرية خالل مرحلة اخلطة  -1

  .2020للتدفقات الصادرة و األسواق املستقطبة ألفاق 

  .و اخلدمات، كثافة التسويق، ترقية املنتوج حتسني البنية التحية احمللية، االنشاءات -2

  .األوضاع االقتصادية بالدول الرئيسية املصدرة للسياحة حنو تونس -3

  .االستقرار السياسي باملنطقة -4
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" أ"اعتمدت تونس سياسة التنمية السياحية يف تقدير التدفقات املستهدفة على اثنني من أربع سيناريوهات، فالسيناريو 

  :خمطط وطين للتنمية السياحية و تظهر مالحمه من خالليفرتض وجود 

  .اعتماده على معدل منو مرتفع على أساس أن احملددات اخلارجية سوف لن تشهد تغري على املدى القصري -أ

  .املنشات السياحية و اخلدمات املقدمة و االستقباالت القاعدية األخرى سيتم حتسينها بصورة قوية -ب

  :فيفرتض عدم وجود خمطط للتنمية السياحية و تظهر مالحمه من خالل" ب"إما السيناريو 

  .تبين معدل منو منخفض على أساس أن احملددات اخلارجية لت تتغري بشكل جذري على املدى الطويل -أ

املنشات السياحية و اخلدمات املقدمة و االستقبال القاعدية األخرى يف مستوى يليب احلد األدىن الحتياجات  -ب

  .ياحالس

  .ا�هودات التنموية ستبقى يف نفس املستوى احلايل طيلة مدة اإلسرتاتيجية -ج

  ".ب"و " أ"وفق السيناريو  2001/2016و فيما يلي جدول يبني خطة التنمية السياحية لتونس يف الفرتة ما بني 

  ).2001/2016(تقديرات السياح القادمين إلى تونس بين ): 06(الجدول 

  2016  2011  2006  2001  راتالمؤش  السيناريو
متوسط المعدل 

  السنوي

  السيناريو أ
  %4.2  10130  8238  6653  5603  السياح

  %4.6  74130  60003  47997  37782  الليايل السياحية

  السيناريو ب 
  %2.8  8400  7318  6305  5304  السياح

  %3.3  61888  53380  45448  37782  الليايل السياحية

  الصناعة التقليدية وزارة السياحة و: المصدر

  : التمثيل البياني

  

  من إعداد الباحثني: المصدر

  )مليون سائح: ( قدر عدد السياح األجانب املستهدفني خالل مدة اخلطة على النحو التايل" أ"وفق السيناريو 
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  2016  2011  2006  السيناريو

  10.1  8.2  6.65  السيناريو ا

  8.4  7.3  6.3  السيناريو ب

  داد الباحثني بناءا على معطيات وزارة السياحة و الصناعة التقليدية من إع: املصدر 

مليون ليلة سياحية مقدرة مع �اية  48و من خال التمثيل البياين يتضح أن تقديرات الليايل السياحية جاءت على حنو 

ريو أ مع ضمن السينا 2016ليلة سياحية مع �اية اخلطة  74و  2011مليون ليلة سياحية سنة  60و  2006

: فان التقديرات اخلاصة بالليايل السياحية جاءت موزعة على النحو التايل" ب"تقديرات دخول السياح وفق السيناريو 

  .2016م ليلة سياحية مع �اية  61.9و  2006مليون ليلة سياحية مع �اية  45.4

  .مؤشرات السياحة المغربية و آثارها على االقتصاد: المحور الثالث

املغرب األقصى مبزايا و مقومات تارخيية و جغرافية و طبيعية جعلت منه بلدا سياحيا بامتياز و ذلك على مدار  يتمتع 

السنة و فصوهلا و تليب األهداف اليت ينشدها السائح، فشكلت األماكن املغربية نقاط جذب سياحي للسواح من خمتلف 

  .اتيجية اجلديدة اليت اعتمد�ا احلكومة املغربيةأحناء العامل بفعل موقعها اجلغرايف خاصة يف ظل اإلسرت 

  .مقومات السياحة المغربية  -1

  .ترتكز السياحة املغربية على مقومات هائلة جتعل منها بلدا سياحيا بامتياز

  :المقومات الطبيعية: أوال

زائر، و شرق احمليط األطلسي حيده من تتميز اململكة املغربية مبوقعها اجلغرايف االسرتاتيجي املمتاز يف مشال إفريقيا غرب اجل

كلم، كما   3500اجلنوب الصحراء الغربية و من الشمال مضيق جبل طارق إضافة إىل شريط ساحلي ميتد على طول 

يتوفر املغرب على عدة سالسل جبلية تتمثل يف سلسلة األطلس الكبري الذي توجد فيه أعلى قمة جبلية بالوطن العريب و 

مرتا، و سلسليت األطلس الساحلي و األطلس األوسط و يتخلل هذه  4165ي يقدر علوه حبوايل هي جبل طوبقال الذ

سهل وادي ذراع، سهل وادي سوس، سهل مراكش، سهل فارس و سهل مكناس ، و تعترب : اجلبال عدة سهول أمهها

�ر سبو، : نبع من هذه اجلبال  أمههاهذه اجلبال مبثابة خزان للمياه باملغرب، حيث أن معظم األ�ار املهمة يف هذا البلد ت

سبخة تاه و اليت تنحدر إىل ما : �ر ام الربيع، �ر بورقراقن، �ر سوس و �ر ملوية، كما حيوي املغرب عدة سبخات أمهها

مرتا و يتمثل جنوب املغرب يف منطقة صحراوية تتميز برملها و واحا�ا املنتشرة يف  55دون مستوى سطح البحر حبوايل 

تلف أحناء اجلنوب، و قد نتج عن التقاء و تداخل بعض املناطق الصحراوية مع الساحل الغريب اجلنويب لوحة طبيعية خم

  .غاية يف اجلمال

  .المقومات الحضارية و التاريخية: ثانيا

و حضارات عريقة مرت  يتميز املغرب برتاث ثقايف و حضاري و تارخيي يعود إىل عصور ما قبل التاريخ، يعكس أجماد

على املغرب مثل احلضارة الرومانية، الفنيقية و اإلسالمية، و يتوفر هذا البلد على عدد كبري من املواقع األثرية التارخيية منها 

ما يعود إىل العصر احلجري كمقالع طوما، و مغارة تافوغالت و منها ما يعود اىل ما قبل االسالم كموقع مثودة و موقع 
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األثري، كما يتوفر على مواقع أثرية و معامل تارخيية تعكس احلضارة اإلسالمية يف املغرب كموقع القصر الصغري،  األقواس

مدينة سبتة اإلسالمية، و ضريح املعتمد بن عابد، و قد مت تصنيف مواقع أخرى يف املغرب ضمن الرتاث العاملي من طرف 

اكش و يتميز املغرب برتاثه الشعيب الغين بعادات و تقاليد و صناعات منظمة اليونيسكو كمدينة فاس القدمية و مدينة مر 

تقليدية تعرب عن أصالة هذه املنطقة مثل صناعة السجاد، النحاس، اجللد، الطرز و صناعة احلرير، كما يويل املغرب 

أغادير للموسيقى العربية و اهتماما كبريا باملهرجانات اليت تقام يف البالد كاملهرجان الدويل للسينما مبراكش و مهرجان 

  .العديد من املهرجانات

  .المؤشرات السياحة المغربية -2

  :ترتكز السياحة املغربية على عدة مؤشرات لقياس مدى جناح هذا القطاع أال وهي

  طاقات اإليواء: أوال

و تشكل  2013سرير إضايف مقارنة مع سنة  8820أي  2014سرير سنة  216386بلغت طاقة اإليواء املصنفة 

  .من جمموع عدد مؤسسات اإليواء السياحي املصنفة %61و األندية الفندقية * 5و * 4و  3*الفنادق من فئة 

  ).2010/2014(تطور الطاقة اإليوائية املصنفة حسب عدد األسرة و عدد املن ): 07(اجلدول 

  2014  2013  2012  2011  2010  السنوات و المؤشرات

  216386  207566  198211  187827  176630  عدد االسرة

عليوة علي، النموذج املغريب يف صناعة السياحة املغربية، مداخلة ضمن امللتقى الوطين األول حول املقاوالتية و : املصدر

  .17، قاملة، اجلزائر، ص 1945ماي  08دورها يف تطوير القطاع السياحي يف اجلزائر، جامعة 

  :التمثيل البياين

  

  .حثنيمن إعداد البا: املصدر
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و هذا راجع يف األساس إىل  2014إىل   2010نالحظ من خالل التمثيل البياين زيادة يف طاقة اإليواء إبتداءا من سنة 

  .جودة اخلدمات املقدمة يف الفنادق املغربية

  .عدد السياح الوافدين إلى المغرب: ثانيا

تعمل على تنويع املنتج السياحي و الرتويج له  تعمل اململكة املغربية على جلب اكرب عدد ممكن من السياح فهي بذلك

، و ميكن توضيح تطور عدد السياح الوافدين إىل 2020دولة سياحية عامليا عام  20سعيا بذلك الن تصبح من بني ال 

  :املغرب من خالل اجلدول ومتثيله البياين

  ).2010/2014( تطور عدد الوافدين إىل املغرب) : 8(اجلدول

  2014  2013  2012  2011  2010  السنوات 

  10.28  10.04  9.37  9.34  9.28  عدد السياح

  .17ساملي رشيد، مرجع سابق، ص :المصدر

  :البياني التمثيل

  

  .من إعداد الباحثني: المصدر

و يعود هذا  10.28إىل  9.28من  2010/2014نالحظ أن عدد السياح الوافدين إىل املغرب يف تزايد خالل الفرتة 

  .ذي ساد خالل هذه الفرتة، مما شجع السياح على التنقل و االستجمام و الرتفيه عن النفسإىل االستقرار ال

  .الليالي السياحية: ثالثا

يسعى املغرب لرفع حصته من عدد السياح الوافدين اله، و بالتايل زيادة عدد الليايل السياحية اليت يقضيها هؤالء السياح 

، و لتحقيق ذلك يعمل املغرب على رفع قدراته على استقبال اكرب عدد ممكن من يف خمتلف الفنادق املتواجدة �ذا البلد

  .السياح و يف نفس الوقت حتسني مستوى اخلدمات السياحية اليت تساعد على اطالة مدة اإلقامة �ذه الفنادق

  )2010/2014(تطور عدد الليايل السياحية باملغرب خالل الفرتة ): 9(اجلدول

  2014  2013  2012  2011  2010  السنوات 

  19633  19114  17486  16868  18020  عدد الليالي السياحية

   //:www.tourisme.gov.mahttp وزارة السياحة املغربية على املوقع االلكرتوين :املصدر
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  :التمثيل البياني

  

  .من إعداد الباحثني: المصدر 

مث  2012إىل سنة  2010ابق نالحظ أن عد الليايل السياحية يف املغرب يف تذبذب من سنة من خالل اجلدول الس

بفضل الديناميكية  2014ألف ليلة سياحية سنة  19.6ألف ليلة سياحية إىل  17.4بـ  2012بدا يف التزايد من سنة 

يف املغرب من مواجهة حتديات كربى  ، حيث متكن قطاع السياحة2020اليت أحدثتها إسرتاتيجية التنمية السياحية لرؤية 

  .جعلته يتموقع كرافعة أساسية القتصاد البالد

  .2020مكانة السياحة المغربية و اإلستراتيجية المنتهجة لسنة  -3

تعرب املدخالت السياحية املغربية عن مكانتها  ضمن اقتصادها الوطين هلذا فقد تبنت املغرب إسرتاتيجية طويلة املدى إىل 

  . و ذلك للمحافظة على هذه املكانة و رفع مستواها إىل األحسن 2020غاية 

  .مكانة السياحة المغربية في االقتصاد: أوال

  : اإلرادات السياحية -1

حتتل السياحة املغربية مرتبة هام فيما يتعلق مبصادر جلب العملة الصعبة إىل املغرب بعد حتويالت املغاربة املقيمني باخلارج، 

دون احتساب ( 2014لعائدات احملصلة من طرف السياح غري املقيمني الذين أقاموا باملغرب سنة حيث قدرت ا

من صادرات  %29مليار درهم، و متثل هذه العائدات من العملة الصعبة حوايل   57.2حبوايل ) مصاريف النقل الدويل

مليون سائح أي  10.28املغرب  زار 2014من عجز امليزان التجاري، و يف سنة  %24السلع و اخلدمات و تغطي 

  2013.10مقارنة مع سنة  %2.4بارتفاع نسبته 

 

 

 

 

 

 



 

 

  .وسبل االستفادة منها قراءة آلفاق و مؤشرات النهوض بقطاع السياحة و تطويره في دول الجوار

  .التجربة التونسية و المغربية نموذجا

  .مجدوب خيرة.د

  .طويطي مصطفى.د

 

75 
 .2018 دیسمبر – 05: العدد - 03المجلد   مجلة التنمیة واإلستشراف للبحوث والدراسات   

  .2010/2014) باملاليني(تطور اإليرادات السياحية :البياني التمثيل

  

  .من إعداد الباحثني: المصدر

  :مساهمة اإليرادات السياحية في الناتج المحلي اإلجمالي -2

  .2010/2014ية يف الناتج احمللي اإلمجايل للفرتة مسامهة اإليرادات السياح: التمثيل البياين

  

  www.tourisme.gov.ma 04 30/11/2017 51:  2015وزارة السياحة املغربية : المصدر

ني مستمر، حيث بلغت من خالل التمثيل أعاله يتضح أن نسبة مسامهة السياحة املغربية يف الناتج احمللي اإلمجايل يف حتس

و على العموم تعترب و خاصة يف السنوات األخرية قريبة من  2014سنة  %8.8لتصل إىل  2010سنة  8.4%

  .املعدل العاملي و بالتايل فالسياحة املغربية تساهم بشكل فعال يف التنمية املغربية

  .مساهمة السياحة المغربية في التشغيل و المستوى المعيشي -3

ع السياحة من القطاعات اليت ختلق مناصب شغل هامة، سواء مناصب شغل مباشرة أو غري مباشرة و على هذا يعترب قطا 

األساس عملت السلطات املغربية على زيادة فرص العمل يف القطاع السياحي الذي يبقى هدفا اسرتاتيجيا يف سياستها 
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ا القطاع، برتقية نوعية اخلدمات السياحية و هذا من االقتصادية و االجتماعية من خالل اجلهود املتواصلة لتحسني هذ

  11.خالل حرصه على رفع املستوى التأهيلي و التكويين للفئات العاملة يف هذا القطاع

و من هنا نرى تأثري هذا القطاع على حتسني مستوى دخل الفئات التشغيلية املستفيدة من هذا النشاط، و بالتايل تأثريها 

املعيشي لشرائح واسعة من ا�تمع املغريب و هي أيضا تشارك يف خلق الثروات و احلد من البطالة و  االجيايب على املستوى

منصب شغل مباشر أي  505000يف الناتج احمللي اإلمجايل و مسامهتها يف خلق  %12الفقر و ذلك مبسامهتها بنسبة 

  12.من إمجايل نسبة الشغل يف االقتصاد %5ما ميثل حوايل 

  :2020ية التنمية السياحية بالمغرب لسنة إستراتيج -4

تبذل وزارة السياحة يف الوقت الراهن املزيد من اجلهود �دف مالئمة الطلب من حيث اإليواء بالنسبة لكل صنف من 

أصناف السياح و حث الفاعلني السياحيني على ضرورة حتسني مستوى بنيا�م اإليوائية باستمرار بفضل التسهيالت اليت 

لرتسم هلا أهدافا تتمثل يف  2020الدولة لتمويل مشاريع جتديد املؤسسات الفندقية و يف هذا الصدد جاءت رؤية متنحها 

سرير و  200000مضاعفة عدد السياح و رفع حجم السياحة الداخلية بثالث أضعاف و تعزيز الطاقة االستيعابية بـ 

ف ضمن العشر األوائل يف العامل و هو ما سيمكن من مليار درهم من العائدات، و جعل املغرب وجهة تصن 140بلوغ 

منصب شغل جديد و من اجل حتقيق هذه األهداف تركز  470000رفع الناتج الداخلي اخلام بنقطتني، و كذا خلق 

  .على تعزيز الشراكة بني القطاعني العام و اخلاص 2020رؤية 

  13:اور نذكر منهاو تعمل املغرب على تعزيز تنافسية القطاع السياحي عرب عدة حم

  .االستمرار يف جعل السياحة احد حمركات التنمية االقتصادية و االجتماعية و الثقافية يف املغرب: االلتزام/ 1

أن التحوالت العميقة و السريعة اليت عرفتها اململكة خالل العشر سنوات األخرية و األسس املتينة اليت وضعتها رؤية 

تتيحها التوجهات اجلديدة للسياحة العاملية تسمح للمغرب بوضع طموحات كبرية  باإلضافة إىل الفرص اليت 2020

لتنمية السياحة يف العشرية املقبلة تستمد جذورها من القيم األساسية و املؤهالت اليت متيز املغرب عن باقي الوجهات 

  .السياحية العاملية

عدة عقود باعتمادها على األصالة، و قد مسح هذا  رسخت السياحة املغربية ازدهارها و متوقعها منذ: األصالة/ 2

االختيار بتميز تنافسية املغرب و توقعه مقارنة مع الوجهات املنافسة املباشرة اليت ارتكزت يف معظمها على السياحة 

ثقايف و هذا االختيار التارخيي من خالل منهجية استباقية مبتكرة حتافظ و تعزز الرتاث ال 2020املكثفة، و ستعزز رؤية 

  .الطبيعي للمملكة

أن التنوع أهم ميزة سياحية باملغرب حيث تشهد تنوعا يف املناطق و املناظر الطبيعية و أيضا يف الثروات : التنوع/ 3

هذا  2020و بذلك ستعزز رؤية )  اإلفريقية و األوروبية(الطبيعية و النظم االيكولوجية و تنوع الثقافات و التأثريات 

  .سياسة طموحة لتهيئة الرتاب الوطين التنوع من خالل
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اليت ستسهر على حتسني القدرة  2020سيظل تطوير الطاقة اإليوائية اجلديدة هدفا اسرتاتيجيا لرؤية :الجودة/ 4

التنافسية جلميع حلقات السلسة السياحية،  خاصة ترسيخ ثقافة حقيقية جلودة اخلدمات السياحية و تطوير عرض مبتكر 

  14.السياحي يف جمال التنشيط

التنمية املستدامة يف قلب طموحها و ذلك مواكبة للتوجهات العامة املعتمدة يف  2020ستضع رؤية : االستدامة/ 5

البالد، فاملغرب الذي متكن من احلفاظ على موارده و أصالته يتوفر يف هذا الصدد على إمكانيات حقيقية و كبرية تسمح 

  .دة التنافسية و التغري املستمرله باملتوقع و التميز يف حميط يعرف حب

سيكون املغرب ضمن الوجهات العاملية العشرين املفضلة للسياح و سيفرض نفسه كمرجع  2020يف سنة : الطموح/ 6

  .للتنمية املستدامة يف احلوض املتوسط

  :مضاعفة حجم القطاع من خالل: الهدف/ 7

ألف يف  50ألف سرير فندقي و  150من بينها ألف سرير جديد،  200مضاعفة الطاقة اإليوائية بإحداث  -

  مؤسسات مماثلة من اجل توفري جتربة سياحية غنية و شاملة للسياح

مضاعفة عدد السياح الوافدين من خالل مضاعفة احلصة من األسواق األوروبية الرئيسية و جذب مليون سائح من  -

  .األسواق النامية

  .�دف دمقرطة السياحة يف البالد مضاعفة عدد األسفار الداخلية ثالث مرات -

ألف منصب شغل جديد مباشر يف جمموع الرتاب الوطين من اجل توظيف قرابة مليون مغريب بنهاية  470خلق  -

  .العشرية

مليار درهم من  1000أي ما يقارب  2020مليار درهم يف  140الرفع من العائدات السياحية من اجل بلوغ  -

  .ريةالرتاكمات املالية يف العش

 150زيادة نقطتني للناتج احمللي اإلمجايل السياحي يف الناتج حمللي اإلمجايل الوطين من اجل الوصول إىل ما يقارب  -

  .مليار درهم حاليا 60مليار درهم مقابل 

الوطين  إما بالنسبة للتكوين العايل فسيتم تعزيز متوضع املعهد العايل الدويل للسياحة بطنجة كقطب لالمتياز على الصعيد

و لتأكيد موقعه على صعيد القارة اإلفريقية كمرجع يف التكوين السياحي و ذلك بدعم من شركاء دوليني مثل معهد بول 

بوكوس يف جمال إدارة الفنادق و املطاعم، و جامعة هارفارد و تورونتو من اجل إنشاء مركز األحباث للتنمية و السياحة 

  .2020ندقية عليا لتلبية احتياجات القطاع لألطر يف اإلدارة املتوسطة و العليا أفاق املستدامة، كما سيتم إنشاء مدرسة ف

كما يرتبط مستقبل املوارد البشرية يف القطاع السياحي بتحسن صورة هذا األخري و حتسني جاذبيته و يف هذا اإلطار قد 

  :مت اختاذ جمموعة من التدابري

و الشباب ) أولياء التالميذ، الوسط األكادميي(نحها القطاع مع املوجهني التواصل حول اآلفاق و النجاحات اليت مي -أ

  .املغاربة
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وضع إطار جذاب لتسيري املوارد البشرية عرب إبراز و تثمني اآلفاق و الفرص املتاحة يف التقدم املهين جلعل السياحة  -ب

  .رافعة اجتماعية حقيقية

  سين القطاع السياحي و النهوض به؛سبل استفادة الجزائر من التجربتين لتح: رابعا

قامت اجلزائر ببذل عدة جهود يف سبيل النهوض بقطاع السياحة كقطاع بديل للمحروقات يف ضوء التجربتني التونسية و 

املغربية حيث اصبح هذا القطاع يشهد تدهورا ملحوظا من خالل تبنيها العديد من املخططات السياحية و أبرزها خمطط 

  .SDATية التهيئة السياح

  :SDATمفهوم المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية : أوال

املؤرخ  01/02هذا املخطط هو جزء من املخطط الوطين للتهيئة اإلقليمية و الذي تقرر إعداده و حتديد معامله بالقانون 

  15:خالل هذا املخطط إىل ، و املتعلق �يئة اإلقليم و التنمية املستدامة و بالتايل تصبوا الدولة من2001ديسمرب 12يف 

حتديد احملطات الرئيسية للتنمية السياحية الوطنية على فرتات خمتلفة، حيث عمدت الدولة إىل اختيار احملطة األوىل  - 1

، و احملطة 2015، مث احملطة الثانية تكون على املدى املتوسط و ذلك خالل سنة 2009على املدى القصري خالل سنة 

  .2025احية تكون على املدى البعيد و ذلك يف أفاق األخرية للتنمية السي

  .حتديد وسائل وضعه حيز التنفيذ و حتديد شروط قابلية جتسيده - 2

  ).التشغيل، امليزان التجاري، االستثمار( حتسني التوازنات االقتصادية الكلية  - 3

  .املسامهة يف املبادالت و االنفتاح على الصعيد الوطين و الدويل - 4

  16.الثروة الطبيعية و الثقافية و التارخيية للبالد و وضعها يف خدمة السياحة تقومي - 5

  :األهداف اإلستراتيجية للمخطط: ثانيا

  :تتمثل األهداف العامة للمخطط فيما يلي: األهداف العامة - 1

تيار احملطة األوىل على حتديد احملطات الرئيسية للتمنية السياحية الوطنية على فرتات خمتلفة، حيث عمدت الدولة إىل اخ-أ

و احملطة األخرية  2015، مث احملطة الثانية تكون على املدى املتوسط و ذلك يف أفاق  2009املدى القصري خالل سنة

  . 2025للتنمية السياحية تكون على املدى البعيد و ذلك يف أفاق 

  .حتديد وسائل وضعه حيز التنفيذ و حتديد شروط قابلية جتسيده -ب

  ).التشغيل، امليزان التجاري، االستثمار (التوازنات االقتصادية الكلية  حتسني -ج

  .املسامهة يف املبادالت و االنفتاح على الصعيد الوطين و الدويل -د

  17.تقومي الثروة الطبيعية و الثقافية و التارخيية للبالد و وضعها يف خدمة السياحة -ه

  :هداف املادية للمرحلة يف اجلدول التايلميكن تلخيص األ: األهداف المادية للمرحلة - 2
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  :SDATاألهداف المادية للمخطط التوجيهي ): 09( الجدول 

  2015  2007  السنة

  مليون2.5  مليون 1.7  عدد السياح

  سرير فخم 75000  .يعاد تأهيلها 84869  عدد األسرة

  3  1.7  المساهمة في الناتج المحلي الخام

  2000إىل  1500  250  )مليون دوالر(إيرادات 

  400000  200000  مناصب الشغل 

  91600  51200  تكوين مقاعد بيداغوجية

حنو صناعة سياحية متطورة مستدامة و مسؤولية تنافسية وفق املخطط التوجيهي للتهيئة سياحية : خمتار عيواج: المصدر

  ،2025أفاق 

 تنمية السياحة، جامعة آكلي احمند اوحلاج، مداخلة ضمن فعاليات امللتقى الوطين الرابع حول القطاع اخلاص و دوره يف

  .06، ص 2015سبتمرب  28/29البويرة، اجلزائر، 

  :SDATمخططات إنعاش السوق السياحية في الجزائر لـ : ثالثا

تشكل األدوات األيت ذكرها إنعاش سريع و مستدام للسوق السياحية، تضمن إعادة االعتبار للمكان و الدور الذي 

حة اجلزائرية أن تلعبه على املستوى السياحة الدولية، ضمن أفاق التحكم يف الرهانات اليت تقوم عليها أية يتعني على السيا

سياسة للتنمية املستدامة، و يف ما يلي عرض إمجايل هلذه املخططات اخلمسة حبسب ما جاء به املخطط التوجيهي للتهيئة 

  .2025السياحية ألفاق 

   :مخطط وجهة الجزائر - 1

ترقية صورة اجلزائر مسألة أساسية لتصبح وجهة سياحية كاملة و تنافسية ن تكون ابرز مالحمها األصالة، االبتكار و تبقى 

النوعية و عليه جيب تعزيز جاذبية وجهة اجلزائر باملتوقع بالصورة على مستوى األسواق املطلوب احملافظة عليها و الفئات 

جيب منح األولوية لألسواق الواعدة املطلوب احملافظة عليها مع حصر الفروع و  السكانية املستهدفة، ففي املرحلة األوىل

  .املنتوج الواجب تطويره كما يتعني حتديد األهداف هلذه األسواق

  : األقطاب السياحية لالمتياز - 2

امة و التسلية و القطب السياحي هو تركيبة من العرض السياحي لالمتياز يف رقعة جغرافية معينة مزودة بتجهيزات اإلق

األنشطة السياحية و الدورات السياحية ن بالتعاون مع مشاريع التنمية احمللية و يستجيب لطلب السوق و يتمتع 

باالستقاللية و متعددة األقطاب يدمج املنطق االجتماعي، الثقايف، اإلقليمي، التجاري، مع األخذ بعني االعتبار توقعات 

  .طلبات السوق

  :التوجيهي لتهيئة السياحة يف هذا اإلطار سبعة أقطاب سياحية لالمتياز هي و قد حدد املخطط

  .يشمل كل من عنابة ، الطارف، سكيكدة، قاملة، تبسة، سوق اهراس: القطب السياحي لالمتياز مشال شرق-أ
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  .ويرة، تيزي وزواجلزائر، تيبازة، بومرداس، البليدة، الشلف، عني الدفلى، الب: القطب السياحي لالمتياز مشال وسط-ب

  .مستغامن، وهران، عني متوشنت، تلمسان، معسكر، سيدي بلعباس،، غليزان: القطب السياحي لالمتياز مشال غرب -ج

  .الواحات، غرداية، بسكرة، الوادي، املنيعة: جنوب شرق: القطب السياحي لالمتياز -د

  )ادرار، تيميمون، بشار(  توات، القرارة، طرق القصور،: القطب السياحي لالمتياز جنوب غرب-ه

  .طاسيلي، اليزي، جانت، متنراست: القطب السياحي لالمتياز جنوب الكبري -و

أن اهلدف املتوقع من بناء هذه األقطاب هو حتريك الدافع الذي يسهل االنتشار السياحي يف كافة الرتاب الوطين عرب 

  18.ستدامة للقطاعإنشاء جمموعة من القرى السياحية لالمتياز تشجع على تنمية م

  :المخطط النوعي للسياحة - 3

لقد أصبحت النوعية مطلبا ضروريا يف الدول السياحية الكبرية بل أ�ا الفلسفة اليت جعلت خمطط السياحة يرمي إىل 

تطوير نوعية العرض السياحي الوطين فهو يرتكز على التكوين و التعليم كما يدرج تكنولوجيات اإلعالم و االتصال يف 

  :سق مع تطور املنتوج السياحي يف العامل كما انه يؤدي إىلتنا

  .حتسني النوعية و تطوير العرض السياحي -

  .منح رؤية جديدة للمحرتفني -

  .حث املتعاملني يف السياحة على العمل بإجراءات نوعية -

  .نشر صورة اجلزائر و ترقيتها كوجهة نوعية -

  .ة العامليةاعتالء موقع ممتاز بني الوجهات السياحي -

أصبح تكوين املورد البشري أمرا ضروريا، و قد  2025و قصد االستجابة للهدف املادي و النقدي يف خمطط األعمال 

  :و هي 2025حددت األهداف اإلسرتاتيجية للتكوين قصد حتضري اجلزائر سياحيا يف 

  .ري يف املدارس السياحيةتعزيز القدرات التنظيمية ، الكفاءات، احرتافية القيادات و عمال التأط -أ

  .ضمان امليزة التنافسية للربامج البيداغوجية بتأهيل املؤطرين البيداغوجيني مبدارس السياحة -ب

  .إعداد مقاييس االمتياز للرتبية و التكوين السياحي و اعتماد التصديق و التسجيل الرمسي -ج

  .طط النوعية السياحيةاالبتكار و استعمال تكنولوجيات اإلعالم و االتصال يف خم -د

  : مخطط الشراكة العمومية و الخاصة - 4

ال ميكن تصور تنمية دائمة للسياحة دون تعاون فعال بني القطاع العمومي و اخلاص، و ميكن احلديث عن الشراكة 

اعي و عن العمومية و اخلاصة عندما يعمل املتعاملون العموميون و اخلواص سويا لالستجابة األكثر فعالية للطلب اجلم
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طريق تقسيم املوارد و األخطار و األرباح و حني يؤدي كل واحد دوره يف عملية التنمية بصفة عامة و السياحة بصفة 

  .خاصة

أن الصناعة الثقيلة تتطلب استثمارات ضخمة ممن جهة و اخذا بعني االعتبار خصوصية : خمطط متويل السياحة - 5

هة أخرى فان املخطط التوجيهي لتهيئة السياحة جاء باحلركية اخلامسة ملعاجلة قطاع السياحة ذات العوائد البطيئة من ج

  :هذه املعادلة الصعبة بدعم و مرافقة الشريك من خالل خمطط التمويل و يتمثل دوره يف النقاط التالية

  .محاية و مرافقة املؤسسة السياحية الصغرية و املتوسطة  - 1

  .طنيني و األجانبجذب و محاية كبار املستثمرين الو  - 2

  .تشجيع االستثمار يف القطاع السياحي باللجوء إىل احلوافز الضريبية و املالية - 3

  .تسهيل و تكييف التمويل البنكي للنشاطات السياحية و خباصة االستثمار يف إطار بنك االستثمار السياحي - 4

  : الخاتمة واالستنتاجات: خامسا

ت السياحية إال أن حصتها تبقى ضعيفة يف االقتصاد الوطين مقارنة مع الدول األخرى إن اجلزائر و رغم امتالكها للمؤهال

و يتضح هذا من خالل ضعف اإليرادات السياحية و عجز امليزان السياحي و ضعف عدد املشتغلني يف هذا القطاع و 

ث سعت الدولة إىل وضع مع ذلك ال ميكن  أن ننفي أن هناك جهودا تبذل من اجل النهوض �ذا القطاع احلساس، حي

و هذا ما جاء به املخطط التوجيهي للتهيئة  2025إسرتاتيجية جديدة للسياحة اجلزائرية على مراحل متتد إىل غاية 

الذي يعرب عن الرغبة و النية احلسنة للدولة  لتطوير  قطاعها السياحي و جعله كبديل لقطاع ) SDAT( السياحية 

  .احملروقات يف املستقبل

  :مسحت دراستنا هلذا املوضوع بالتوصل إىل مجلة من االستنتاجات أمههاو      

السياحة جزء ال يتجزأ من التنمية االقتصادية تنبع أسسها من النواحي البيئية، االقتصادية، و االجتماعية، و تساهم  - 1

  .بشكل فعال يف احملافظة على املوروث الوطين الطبيعي و البيئي والثقايف

ميات الطبيعية يف عملية التنمية االقتصادية املستدامة من خالل احملافظة على استقرار البيئة اليت متثلها هذه تساهم احمل - 2

املناطق و تقلل تبعا لذلك من الفيضانات أو اجلفاف و حتمي البيئة و تضمن استقرار التوازن البيئي و توفر الفرص 

  .لبيئيةللبحث العلمي و متابعة األحياء الربية و النظم ا

تساهم السياحة يف التنمية االقتصادية بنسبة كبرية من حيث زيادة املداخيل بالعملة الصعبة و حتسني وضعية ميزان  - 3

املدفوعات و توفري مناصب الشغل للكثري من الفئات السكانية بطريقة مباشرة أو غري مباشرة، باإلضافة إىل أ�ا تساهم 

  .ايل للكثري من دول العاملبنسب مهمة يف الناتج احمللي اإلمج

متتلك اجلزائر إمكانيات كبرية يف اجلانب السياحي إال أن استغالهلا بعيد عن املستوى املطلوب بسبب التأخر يف ترقية  - 4

  .هذا القطاع
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سيساهم يف ترقية قطاع التنمية السياحية يف اجلزائر  2025برنامج شامل طويل املدى ميتد إىل  SDATاملخطط  - 6

  .الديناميكية املعتمدة و حجم املشاريع املسجلة بفضل

  :الهوامش والمراجع
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  دور التحليل االئتماني في الحد من تعثر القروض في البنوك التجارية

  :إعداد

  .1عريوة محاد. د

  .2زغبة طالل. د

  

  الملخص

تعد التسهيالت االئتمانية املتعثرة من املشكالت البارزة اليت تواجه اإلدارة املالية يف أنشطتها التمويلية       

تالمس أنشطتها مهام اإلدارة املالية ومنها القطاع املصريف بشكل خاص واالستثمارية بشكل عام، والقطاعات اليت 

والسيما أن التسهيالت االئتمانية املتعثرة حفزت العديد من الدول لرسم اسرتاتيجيات تفعيل أداء اجلهاز املصريف 

تكار تقنيات حتليل وتنشيط عملياته مؤكدة على ضرورة �يئة البنوك ملواجهة أوضاع املؤسسات املتعثرة من خالل اب

  .إسرتاتيجية من شأ�ا التنبؤ مبظاهر الفشل والنجاح مبكرا

  .القروض املتعثرة، التحليل االئتماين، مناذج التنبؤ الفشل، معاجلة القروض املتعثرة:  الكلمات المفتاحية

Abstract : 

   Longer bad loans faltering of prominent problems facing the financial 

management in their financing activities and investment in general, and sectors 

that touch their tasks of financial management, including the banking sector in 

particular, and in particular that the bad loans faltering prompted many countries 

to develop strategies activate the performance of the banking system and stimulate 

it sun certain the need to create banks to address the situation of troubled 

institutions through innovation strategy analysis techniques that will predict the 

manifestations of failure and success early. 

Key words: bad loans, Credit Analysis, Failure prediction models, Address bad 

loans. 

 مقدمة

حتتل البنوك دورا اسرتاتيجيا وحيويا يف تطور ومنو االقتصاد الوطين من خالل العمل على مجع املدخرات وقبوهلا   

ف جزء كبري من هذه الودائع يف إطار تسهيالت ائتمانية وقروض يف شكل ودائع ألجال خمتلفة، والقيام بتوظي
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تعود بالفائدة على مجيع القطاعات احليوية لالقتصاد الوطين، وهذا بتمويل خمتلف عمليا�ا املتعددة سواء من 

 جانب االستثمار أو االستغالل، فالعمليات االئتمانية تعترب احملور األساسي هلذا التمويل من خالل القروض

والعائد املتولد عن هذه العمليات ميثل املصدر الرئيسي ألي بنك وبدونه يفقد هذا األخري وظيفته   املمنوحة،

الرئيسية كوسيط مايل يف االقتصاد، ولكن يف نفس الوقت حتيط �ذه العملية العديد من املخاطر بسبب القروض 

  .والتسهيالت املتعثرة

شكلة تعثر التسهيالت االئتمانية، ولذلك حظيت هذه املشكلة باهتمام لذا فمعظم البنوك التجارية تواجه م  

املختصني سواء العاملني يف القطاع املصريف أو من قبل أعلى مستويات الدولة ممثلة يف وزارة املالية والبنك املركزي، 

ألسباب عديدة حيث ظهرت أبعاد هذه املشكلة بشكل واضح يف التسعينات وتفاقمت يف بداية األلفية الثالثة 

اشرتك فيها كل من سوء اإلدارة االئتمانية يف البنوك وقلقها على الدخل احملاسيب وكذلك زبائن البنوك الذين تعثر 

قسم منهم نتيجة لبعض املتغريات االقتصادية والسياسية اليت أثرت سلبا على املؤسسات املقرتضة أو لسوء إدارته 

 .ملشروعه

  البحث  إشكالية

لبنوك تعثر التسهيالت االئتمانية للمشروعات وخصوصا تلك اليت تواجه صعوبات يف سداد التزاما�ا تواجه ا   

املالية للبنك إذ متثل القروض املتعثرة عقبة أمام حتقيق البنوك ألهدافها، وجتميد وضياع جانبا مهما من مواردها 

 تسبق عملية االئتمان غري كافية، وال بد من واليت بنوكاملالية وذلك ألن اإلجراءات والدراسات اليت جتريها ال

التعرف على أوجه القصور اليت تؤدي إىل ظهور مشكلة الديون املتعثرة وتقدمي بعض املقرتحات اليت تساهم قدر 

  .اإلمكان يف تطوير عملية اإلقراض املصريف بناءا على أسس سليمة وذلك للوقاية من أخطار الديون املتعثرة

  أهداف البحث

رتكز اهلدف الرئيسي هلذه الورقة البحثية يف تشخيص ومعاجلة مظاهر تعثر القروض يف املصارف إضافة إىل ي  

  :جمموعة من األهداف الفرعية على النحو اآليت

  .بلورة األساس النظري لالئتمان املصريف ومتضمناته املتعلقة باحلد من تعثر التسهيالت االئتمانية - 

ي إىل تعثر التسهيالت االئتمانية يف البنوك التجارية يف اجلزائر، من واقع املؤسسات تشخيص األسباب اليت تؤد - 

  .املتعثرة

بلورة األساس النظري ملظاهر تعثر املؤسسات ومتضمناته املتعلقة بالكشف املبكر هلا من أجل احلد من تعثر  - 

  .التسهيالت االئتمانية

  .ية املتعثرةتقدمي تصور واضح ملعاجلة التسهيالت االئتمان - 
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حتديد األطر املرجعية للدراسات �دف تبين مرجعية ذات قدرة عالية تستخدم يف التنبؤ بتعثر املؤسسات  - 

 .المستقب

 :نموذج البحث 

يتم حتديد اإلطار الفكري ملخطط البحث بعرض املنطلقات الفكرية للتحليل االئتماين وتقنياته وخصائصه   

مظاهر تعثر القروض وسبل تشخيصها، إذ أن عملية منح القرض ال تتم مبعزل ومظاهر جناحه وفشله فضال عن 

عن وجود سياسة ائتمانية مكتوبة وواضحة فضال على أن املؤسسات اليت تعمل يف قطاعات اقتصادية خمتلفة قد 

  .للمؤسسةيعرتي البعض منها النمو أو االنكماش، وهذا ما يقود البنك إىل ضرورة فهم وحتليل الوضعية املالية 

I .األطر التحليلية والمرجعية ألساليب الدراسات السابقة  

إن التنبؤ بالفشل كان وال زال يثري اهتمام اجلهات األكادميية وامليدانية، وذلك ملا يقدم التنبؤ بالفشل من مزايا   

  .حتسيسية ورصد دالئل الفشل منذ بدايات ظهورها واختاذ اإلجراءات العالجية املناسبة هلا

ويف هذا اإلطار اهتمت العديد من الدراسات بدراسة التنبؤ بفشل املؤسسات حتت أطر عديدة منها تقومي 

االئتمان املصريف والتجاري، والتنبؤ بفشل املؤسسة على السداد، وتقومي االندماجات والتحالفات وتقييم سندات 

  .القرض وغري ذلك

بؤية هو املوضوع احملرك للدراسات املتعلقة بتعثر وإفالس يف الوقت الذي أصبح فيه موضوع حتسني الدقة التن

املؤسسات، فإن الطرق البديلة اليت استهدفت زيادة هذه الدقة أصبحت عديدة جدا، ومن أجل ذلك مت حصر 

 1:أهم أساليب وأدوات التحليل لدراسة الظاهرة على النحو اآليت

 مرة يف الستينيات ألغراض التنبؤ بفشل  طبق هذا األسلوب ألول: أسلوب التحليل التمييزي الخطي

يعتمد هذا األسلوب على الرتابط اخلطي لعوامل التنبؤ الذي يعطي أفضل متييز بني ا�اميع و  املؤسسات،

اخلاضعة للمقارنة، ويتوجب هنا أن تكون املتغريات املستقلة طبيعية وقياسات التباين للمجموعتني 

عن تقومي رياضي ال يوفر الكثري من التفسري أالستنتاجي يف بعض  متماثلة النتائج، وهذا املنهج عبارة

 2.احلاالت وطبق هذا األسلوب باستخدام النسب املالية لغرض التنبؤ باحلالة املستقبلية للمؤسسة

 منوذج خيترب طول املدة الزمنية اليت تسبق حصول احلادثة، أو املدة الزمنية بني : أسلوب تحليل البقاء

 3.فرتة مشاهدات معينة، ويتم يف هذا التحليل استخدام معدل اخلطورة كمتغري مستقل األحداث داخل

ويفرتض هذا األسلوب أن املؤسسة الفاشلة أو غري الفاشلة هي من ا�تمع نفسه وذلك بوصف أن 

املؤسسات الفاشلة وكأ�ا مشاهدات خاضعة للرقابة، ويأخذ على املنهج بأنه مل يتمكن من التعامل مع 

الت متعددة ألوجه الفشل املختلفة، فضال عن أن هذا التحليل مل يصبح شائعا كما هو احلال مع حا

 .التحليل التمييزي
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 كبري د  تعرف الشبكة العصبية االصطناعية بأ�ا نظام حسايب مكون من عد: أسلوب الشبكات العصبية

ميكية واملتوازية يف معاجلة البيانات من عناصر املعاجلة املرتابطة مع بعضها البعض وتتصف بطبيعتها الدينا

الداخلة إليها، وتسمى بالشبكات العصبية االصطناعية كو�ا بنيت حملاكاة الشبكات العصبية يف 

الكائنات احلية بقدر املعرفة املتوفرة عنها وتسمى بالشبكة العصبية االصطناعية أحيانا باحلاسوب احلي، 

مة العصبية، وميكن تعريفها بأ�ا جمموعة القواعد واألساليب املتعلقة وأحيانا بالدماغ اإللكرتوين أو املنظو 

  .بأنظمة معاجلة البيانات املكيفة وغري املربجمة 

واهلدف من الشبكات العصبية هو حماولة لتقليد القدرة اإلدراكية للدماغ بالتعلم من خالل التجربة 

جانسة املتداخلة واخلاصة باملعاجلة، وتؤلف  واخلطأ، وتتكون الشبكة العصبية من عدد من الوحدات املت

من اجلدير بالذكر استخدام الشبكات العصبية يف جمال اإلدارة املالية  ،كل وحدة مبفردها أداة حسابية

  4.يعد حديثا نسبيا والسيما لغايات التنبؤ بفشل البنوك

 ات املتعلقة بفئة معينة يوفر هذا التحليل احتمالية شرطية للمشاهد: أسلوب تحليل الدالة اللوجستيه

وختلي هذا التحليل عن فرضيات التحليل التمييزي واملتوسطات االحتمالية واليت تعد أكثر حساسية وتأثرا 

 5.بالتغريات يف قيم املتغريات

 نتيجة الختالف األساليب والطرق اليت تناولت موضوع تعثر وإفالس املؤسسات : أساليب رياضية أخرى

سات قامت ببناء مناذج رياضية وطرق خمتلفة تعاجل هذا املوضوع، بعض منها مشتق فإن العديد من الدرا

من التحليل التمييزي اخلطي والتحليل غري اخلطي من األمثلة على ذلك منوذج أطلق عليه حتليل العدسة 

 ومناذج اخلربة لغرض التنبؤ باإلفالس، واستخدام سالسل ماركوف يف التنبؤ بفشل املؤسسات واستخدام

قياس متعدد االجتاهات، وأسلوب دراسة احلالة، وكذلك استخدام النسب املالية واجلداول التكرارية 

 6.لوصف الظاهرة

II .االئتمان المصرفي  

تؤدي البنوك دور الوسيط املايل الذي جيمع بني فئتني خمتلفتني يف ا�تمع، فهي حتصل على األموال يف شكل   

، وتعمل على توزيعها يف شكل قروض على الفئة الثانية اليت هلا عجز وحىت تضمن ودائع من الفئة اليت هلا فائض

االستخدام األمثل هلذه القروض وتتمكن من حتقيق العائد املناسب هلا تقوم بوضع سياسة ائتمانية تنظم هذه 

سة قد العملية وجيب أن تتصف هذه السياسة جبملة من اخلصائص حىت حتقق أهداف البنك، لكن هذه السيا

تتأثر جبملة من االعتبارات اليت البد من حتديدها وكذا معرفة معايري القرار االئتماين وهيكلة التحليل االئتماين  

 .كخطوة البد منها من أجل اختاذ البنك لقرار القرض ألي فئة كانت سواء مؤسسة أو شخص طبيعي
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II.1 .مفهوم االئتمان المصرفي 

جاء يف : ان املصريف البد من حتديد معىن كلمة ائتمان أوال واملقصود باالئتمان ما يليللوصول إىل تعريف االئتم   

منح دائم لشخص قرضا : بأ�ا تعين)  Crédit(قانون احلكومة األمريكية الفيدرالية توضيح معىن كلمة االئتمان 

  7. مؤجل التسديد، أو إحداث دين مؤجل الدفع ذي عالقة ببيع السلع وتقدمي اخلدمات

هو كل : "واملتعلق بنظام البنوك 19/8/89من قانون املؤرخ يف  325وقد عرف يف القانون اجلزائري مبفهوم املادة 

عقد مبقتضاه تقوم مؤسسة مؤهلة لذلك بوضع أوبوعد منح مؤقت وعلى سبيل السلف أموال حتت تصرف 

  ."باإلمضاء أو التوقيع أشخاص معنويني، طبيعيني، أو االثنني معا  حلساب هؤالء الذين يلتزمون

ويف الشؤون املالية يعين االئتمان عادة قرضا أو حساب على املكشوف مينحه البنك لشخص ما كما يعين  

االئتمان املقدار الكلي للقروض والسلف اليت مينحها النظام املصريف، لعميل له أو ألي شخص آخر بناءا على 

  8. أو بعد وقت معنيطلب عميله، مقابل فائدة أو عمولة حمددة حاال

II.2 .السياسة االئتمانية  

تعد السياسة االئتمانية من أهم السياسات املصرفية، إذ تعتمد على وضع أسس  منح االئتمان وتشمل حتديد   

األغراض واآلجال والقطاعات االقتصادية اليت يتم التعامل معها، كما حتدد السلطات واملسؤوليات وتوضح معايري 

ئتمانية للعمالء، والضمانات اليت يقبلها البنك وأسس تقييمها، وكذلك حتديد السقوف االئتمانية اليت اجلدارة اال

  . ميكن أن مينحها البنك، فضال عن منط املتابعة

وتعرف السياسة االئتمانية أيضا بأ�ا جمموعة من املعايري والتوجيهات العامة اليت يتعني على أجهزة االئتمان  

العمل يف إطارها وتكون مكتوبة ومسجلة كتعليمات منظمة إلطار العمل  - ان مستواها التنظيميأي ك-بالفروع 

  9:االئتماين وحتقق ملانح االئتمان عدد من السمات

  .وضوح الرؤية املستقيمة للعمل االئتماين -   

  .حتقيق قدر هام من الثقة يف السلطة اإلدارية املصدرة هلذه السياسة -   

  .يف التصرف للمانح ومسؤولية االئتمان كل يف نطاق السلطة املخولة له حتقيق املرونة -   

II.3 . مفهوم التحليل االئتماني  

التحليل االئتماين هو طلب البنوك التجارية عادة من عمالئها الذين يرغبون يف احلصول على قروض أو   

ليت ختضع للدراسة والتحليل من قبل مسئول وا) املالية وغري مالية(تسهيالت مصرفية، تقدمي جمموعة من املعلومات 

ويف ضوء النتائج اليت يتم التوصل إليها، يقدم توصيته إىل جلنة ) officier crédit(أو مكلف باالئتمان

وبناء على ذلك تتخذ قرارها باملوافقة أو عدم املوافقة على ) Loan Committee(القروض والتسهيالت 
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سئول االئتمان أن يراعي يف دراسته لطلب القرض جمموعة من العناصر طلب العميل، ومن هنا يتوجب على م

األساسية وذلك كي يضمن حتقيق األهداف اليت يتوخاها وهي توفري املتطلبات أو املعطيات األساسية الختاذ 

  10:القرار الصحيح، وميكن حصر هذه العناصر يف اإلطار العام  التايل

  .وصف واضح للقرض أو التسهيالت -

 . خماطر االئتمان حتليل -

 .مصادر املعلومات املالية -

 .مصادر املعلومات اإلسرتاتيجية -

 .حتليل وتفسري املعلومات املالية -

II.4 . أهمية التحليل االئتماني  

 11:أمهية خاصة تتعلق بتحقيق األهداف اآلتية) املايل واالسرتاتيجي(يكتسب التحليل االئتماين ببعديه 

البنوك التجارية الناجتة عن خماطرة عدم السداد إىل أدىن مستويا�ا ويف  ختفيض اخلسائر اليت تتحملها -

 .حال جناح البنك يف حتقيق هذا اهلدف فإنه يعمل على زيادة القيمة السوقية ألسهم البنك

ختفيض مدة تعثر التسهيالت االئتمانية ويتطلب ذلك أن تكون العملية التحليلية قد متت وفق  -

  .التنبؤ بعدم قدرة العميل على السداد خالل هذه الفرتةمناهج عالية الدقة يف 

من خالل املزج بني املؤشرات املالية والنوعية يف عملية التحليل االئتماين يؤدي إىل زيادة القدرة  -

التنبؤية لبيئة املؤسسة الداخلية واخلارجية والكشف عن نقاط القوة والضعف وحتديد جودة الفرص 

  .املتاحة أمام املؤسسة

II.5 .معايير القرار االئتماني  

على الرغم من دخول تقنيات احلاسوب يف معاجلة القروض من الناحية الكمية، إال أن تعقد ظروف القرض ال    

يستثين أمهية وضرورة معاجلة حتليل القروض على أساسا املمارسات واخلربات اليت اكتسبتها اجلهات االقراضية 

  .خالل دراسة معايري القرار االئتماينواملسؤولني فيها، وهذا يتم من 

يعد قسم االئتمان املصريف القسم املسؤول يف أي بنك ويف أي وقت عن حتليل طلبات القروض وكذلك تقييم    

مدى األخطار احمليطة بالعملية االئتمانية، حيث أنه يعمل على احلصول على املعلومات الكافية والضرورية ويف 

بالدراسة على مستوى البنك مبعرفة العوامل اليت تؤثر بصفة مباشرة أو غري مباشرة على هذا الصدد يقوم املكلف 

إمكانية التمويل، زيادة على دراسة الوضعية املالية لطالب القرض وهذه العوامل تتخلص يف نوعني أساسني جيب 
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والعوامل الكمية )  امةمؤشرات ع(العوامل الوصفية : أخذمها يف احلسبان عند دراسة وحتليل طلب القرض ومها

  ).مؤشرات مالية(

  :ويتم ذلك من خالل دراسة عدة جوانب أمهها: التحليل عن طريق المؤشرات العامة )1

 يعترب هذا العنصر مهم عند دراسة امللف ألن مسعة املقرتض هلا أثر كبري على قرار البنك  12:مسعة العميل

 .قرتضنيباملنح أو الرفض وذلك لكون املخاطرة تقاس بشخصية امل

 قبل الشروع بدراسة مقدرة العميل على االقرتاض ال بد من التعرف على أهليته يف : املقدرة على االقرتاض

احلق القانوين يف االقرتاض من البنك بغض النظر عن شكله القانوين سواء  كان شخصا طبيعيا أو 

 .التوقيع على عقود التعامل مع البنكمعنويا، على أن تتوفر األهلية القانونية فيه اليت ختوله االقرتاض و 

 وتعين مقدرة املقرتض على الوفاء بالتزاماته الناشئة عن التسهيل االئتماين، بدارسة : القدرة على السداد

أخرى؟ وهل يتصف  هل هو من موارد النشاط أم موارد: طريقة تبادل القرض املمنوح له ومصدر السداد

وحتليل القوائم املالية للمقرتض املتمثلة يف قائمة الدخل وامليزانية عن طريق دراسة  باالنتظام أو التقلب

العمومية، ألقرب سنتني على األقل لالطمئنان على سالمة ودقة تعدادها، وكذلك االطالع على عقود 

امللكية اخلاصة مبمتلكات العميل وخلوها من الرهن االختصاصي، والتعرف على املركز الضرييب للعميل، 

 13.صول اململوكة له اليت ميكن حتويلها إىل نقدية دون تكليف خسائر رأمسالية كبريةوحجم األ

 ويقصد بالضمان مقدار ما ميلكه املقرتض من موجودات منقولة أو غري منقولة واليت يرهنها : الضمانات

ف لتوثيق القرض املصريف، أو شخص ضامن ذو كفاءة مالية ومسعة أدبية مؤهلة لكي يعتمد عليه املصر 

 14.التجاري يف ضمان تسديد القرض املمنوح للمقرتض

 حيث يتعني تناسب حجم و نوع التسهيل املطلوب مع الغرض منه، وأنه يدخل يف : الغرض من القرض

وتتسع له إمكانياته، وأنه من األغراض اليت ميوهلا البنك ) جتاري، صناعي، مقاوالت(نطاق نشاط العميل 

  .للدولة واملتماشية مع السياسة العامة

يف هذا ا�ال يقوم البنك بدراسة اجلوانب املالية لطالب القرض : التحليل بواسطة المؤشرات الكمية )2

اعتمادا على القوائم املالية السنوية وكل ما تتضمنه من بيانات إمجالية وتفصيلية، حيث تسمح املؤشرات 

مؤسسة الذي ميكن من معرفة اهليكل املايل هلذه املستخرجة من بيانات القوائم املالية بقراءة املركز املايل لل

املؤسسة حبيث يستعمل ثالث ميزانيات متتالية وثالث جداول حسابات النتائج املوافقة، وعادة ما 

  : تصنف هذه  املؤشرات إىل جمموعات رئيسية هي كما يلي

، نسبة السيولة املختصرة رأس املال العامل، احتياجات رأس املال العامل، اخلزينة، نسبة السيولة العامة

  15.نسبة اخلزينة احلالية
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يقوم التحليل االئتماين على جتميع وتصنيف البيانات لقدرات املؤسسة : هيكلة االئتمان المصرفي )3

الداخلية والبيئة اخلارجية هلا بصورة هادفة مث مقارنتها وقياسها بقصد استكشاف العالقات فيما بينها 

رات صحيحة ليضع البنك ثقته يف العميل، ومن الطبيعي أن االئتمان بغرض الوصول إىل نتائج وقرا

املمنوح للمؤسسات خيتلف متاما عن االئتمان املمنوح لألفراد، ألن هذا األخري يتصف باخنفاض قيمته 

ومدته واالعتماد الكبري هنا يكون على الضمانات والكفاالت الشخصية ونوعيتها، وهذا ال ينفي أن 

ليل قدرات األفراد على السداد واستخدام نفس املنظومة اليت تستخدم لتحليل قدرة يقوم البنك بتح

 16.ورغبة املؤسسة على السداد

III .القروض المصرفية المتعثرة  

إذا كانت الودائع هي املصدر الرئيسي ألموال البنوك التجاري فإن القروض هي االستخدام األهم لتلك األموال    

  .ئن هي اخلدمة الرئيسية للمصارف ويف الوقت نفسه املصدر املهم لرحبيتهاوعمليات اإلقراض للزبا

وتعترب عملية منح القرض يف حقيقة األمر مبثابة الثقة اليت يضعها البنك يف زبائنه، وعلى الرغم من اعتبار الثقة  

ض إليها عند منحه لتلك كركيزة أساسية لعملية اإلقراض، إال أ�ا ال تضمن للبنك محاية من املخاطر اليت قد يتعر 

القروض ويرجع ذلك إىل إمكانية وقوع أحداث أو مؤشرات تعيق املقرتض أو متنعه من الوفاء بالتزاماته اجتاه البنك 

  .ويف هذه احلالة تصبح الديون يف حالة خطر

تعثر قروضها والقروض اليت تصل إىل هذا الوضع يطلق عليها اسم الديون املتعثرة وتواجه معظم البنوك مشكلة   

املصرفية، لذا حظيت هذه املشكلة باهتمام كل املختصني واخلرباء املسؤولني يف القطاع املصريف، وقد تفاقمت هذه 

املشكلة  ألسباب كثرية ومتعددة كان وراءها أسباب تتعلق باملصارف وأخرى بالزبائن فضال عن أسباب بيئية 

  17.عديدة

III.1 .أسباب تعثر القروض المصرفية  

يتصف املشروع املتعثر بتدهور واضح يف أدائه اإلنتاجي، ومن مث يصاب خبسائر جسيمة تلتهم ليس فقط    

موارده غري الذاتية بل وموارده الذاتية أيضا من رأمسال واحتياطات، مما يعين إصابة اهليكل التمويلي للمشروع 

ملشروع بالوفاء بالتزاماته املالية جتاه البنوك باختالل جذري أهم مظاهره النقص احلاد يف السيولة، ومن مث عجز ا

  .ومن أبرز أسباب التعثر تلك العائدة للظروف العامة أو لظروف املؤسسة أو إىل البنك مانح القرض

قد ترجع أسباب التعثر إىل مسببات عامة أو ما ميكن تسميتها : األسباب العائدة إىل البيئة العمومية  -  أ

اهرة ال ميكن دفعها وتصيب املؤسسات  بدرجات خمتلفة، ومنها التضخم باملخاطرة النظامية بوصفها ق

وتغريات يف أسعار الفائدة واخنفاض يف القدرة الشرائية وخماطر التغري يف أذواق املستهلكني وخماطر 

  18.الكساد واملخاطر السياسية والتكنولوجية، وتغري أسعار صرف العمالت األجنبية



 

 

  دور التحليل االئتماني في الحد من تعثر القروض في البنوك التجارية 
  .عريوة محاد. د

  .زغبة طالل. د

 

91 
 .2018 دیسمبر – 05: العدد - 03المجلد   اف للبحوث والدراسات   مجلة التنمیة واإلستشر 

املقرتض، (تساهم العديد من العوامل اخلاصة ببيئة : ملؤسسة الداخليةاألسباب العائدة إىل بيئة ا  -  ب

كما تساهم عوامل البيئة الداخلية للمؤسسة يف تعرض االئتمان املصريف للتعثر، ومن هذه ) املنافس

ويتصل بذلك الظروف اليت تتعلق  األسباب ما يتصل بالعميل ذاته وهو ما يسمى باملخاطرة غري النظامية

ميل باإلضافة إىل ضعف كفاءة اإلدارة واخنفاض جودة منتجات املؤسسة، وظهور سلع منافسة بنشاط الع

 19.هلا

  20:ويف هذا السياق سيتم إبراز أهم األسباب اليت تؤدي إىل تعثر وفشل املؤسسة يف تسديد قروضها

 .أسباب إدارية وتنظيمية -

 .أسباب مرتبطة بإدارة اإلنتاج والعمليات -

 .أسباب مالية -

III.2.االكتشافات المبكرة لحالة التعثر ومعالجة القروض المتعثرة  

ففي أغلب  ،يف الواقع ال ميكن أن يصبح املشروع متعثرا بشكل مفاجئ وبدون وجود مؤشرات على ذلك   

مشكالت مالية أو يتعثر اسرتداد القرض  احلاالت هناك مؤشرات تشري إىل أن مشروع معني ميكن أن يواجه

ن دور البنك ال ينتهي مبجرد منح القروض العمالء، بل ميتد دوره إىل متابعة متكررة لنشاط املمنوح له حيث أ

املقرتض لرصد أي تعثر مبكر وحمتمل هلذه القروض، فإذا استطاع البنك حتديد طبيعة املشكالت اليت يتعرض  هلا 

نع حتول القرض املتعثر إىل املشروع يف الوقت املناسب  فإن ذلك ميكن البنك من البحث والوصول إىل حل مل

  .خسارة حمققة للبنك

III.3.أدوا ت االكتشاف المبكر لتعثر القروض المصرفية 

بدأ اهتمام الباحثني بتحليل األوضاع املالية للمؤسسات يف بداية الستينات يف الواليات املتحدة األمريكية وذلك   

، وذلك عن طريق )SEC(وهيئة البورصات )AICPA(بتشجيع من املعهد األمريكي للمحاسبني القانونني 

اجلدول الذي ارتكز على مدى مسؤولية مدقق احلسابات يف اختبار صحة فرض استمرارية املشروع وبالتايل عن 

دوره يف اإلنذار املبكر عن حوادث إفالس املؤسسات، ونظرا ألن حمفظة القروض ألي مصرف ال تتصف بالثبات 

دد من القروض اليت متثل خماطر ائتمانية كبرية، األمر الذي قد يعرض البنك إىل وإمنا حتتوي من وقت آلخر على ع

خسارة أصل الدين وفوائده وعموالته أو اسرتداد اجلزء األكرب من أصل الدين ومن مث فإنه ال بد من متابعة هذه 

  21.الوقت املناسب القروض الكتشاف أي صعوبات حمتملة يف السداد بشكل مبكر الختاذ اإلجراءات املناسبة يف

ويف هذا اإلطار ال بد من استعمال أدوات اإلنذار املبكر بعناية فائقة حىت ميكن رصد وضع املقرتض وذلك من 

خالل املراقبة واملتابعة املستمرة للتقومي االئتماين بشكل ديناميكي وأساسي يف التقاط إشارات الضعف يف نشاط 

بأن هناك جمموعة من الدالئل ميكن  Michael f. Rosplock(22(املقرتض يف وقت مبكر، وقد أشار 

ضعف يف مالءة (معرفتها من قبل احمللل املايل ملعرفة فيما إذا كانت املؤسسة سائرة يف طريقها حنو اإلفالس 
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، ومن أهم األدوات اليت ميكن )املؤسسة املالية، ضعف كفاءة املؤسسة يف إدارة أصوهلا اخنفاض يف رحبيتها

  : كشف املبكر عن فشل املؤسسات ما يلياستخدامها ل

تعد القوائم املالية الناتج النهائي لنظام احملاسبة املالية وتعد مصدر أساسيا للمعلومات، إذ  :القوائم املالية  -  أ

تقدم معلومات ذات أمهية كبرية للمقرضني لالطمئنان عن سري نشاط املقرتض، إذ ميكن استخالص 

اضر واملستقبل من خالل حتليل القوائم املالية، ومن أهم املؤشرات اليت نقاط القوة والضعف يف الوقت احل

، املوجودات )األصول املتداولة(رأس املال العامل: ميكن االسرتشاد �ا على ضعف املؤسسة املقرتضة

 23.الثابتة وغري امللموسة، قائمة الدخل، هيكل التمويل

يف التأخري واملماطلة يف تسديد  تتمثلؤشرات وتنعكس هذه املظاهر مبجموعة م:املظاهر اإلدارية   -  ب

أقساط القرض، والطلب املتكرر من املقرتض بإعادة جدولته، احتماالت تعثر املؤسسات العائلية لتوقف 

أعماهلا يف حالة نشوب أي خالفات عائلية يف الورثة، الطلب من البنك تسهيالت إضافية دون مربر 

جية الرئيسية، إيقاع خمالفات مالية كبرية حبق املؤسسة من قبل مقنع، فقدان املؤسسة خلطوطها اإلنتا

  24.الدولة

واحلجز واملتابعات يف   وتتلخص هذه املؤشرات يف متابعة وقوع اإلنذارات: املؤشرات اخلارجية_ ج

من ، وحتول االقتصاد ةالصحف، مسعة العميل يف مستوى األوساط التجارية، وجود قرار التحفظ على القوائم املالي

 .حالة النمو إىل حالة الكساد احلاد

III.4.نماذج التنبؤ بالفشل  

مت القيام بالكثري من الدراسات خاصة يف الواليات املتحدة األمريكية واليت كانت �دف إىل حتديد املؤشرات اليت   

  .ميكن االسرتشاد �ا يف التنبؤ باحتماالت التعثر املايل

النموذج باالعتماد على النسب املالية وتضمنت مقارنتها مت وضع هذا  Beaver, 1966:25نموذج  .1

نسبة مالية  30لبعض الشركات وفقا ملعايري حمددة مثل تعرض الشركة ألحداث اإلفالس، وقد قام بيفر باختيار 

حيث استخدم أسلوب التحليل األحادي بتحليل كل نسبة خلمس سنوات متتالية، واعتمد بيفر يف اختياره للنسب 

الطرق اإلحصائية باختبار الفرضيات فوجد أنه كلما مت احتساب النسبة يف سنة أقرب إىل سنة الفشل  من خالل 

كلما كان التنبؤ أصدق وأكثر دقة،  فعندما يظهر أن هناك فرق يف املتوسط بني ا�موعتني تكون هذه النسبة 

  .االعتماد عليهاقادرة على التمييز بني الشركة الفاشلة والشركة الناجحة وبالتايل ميكن 

طور ألتمان منوذجه مستخدما النسب املالية ومعتمدا على  Altman:26 (Z- Score)نموذج  .2

التحليل التمييزي املتعدد، واستطاع من خالل هذا النموذج أن مييز بني الشركات الناجحة والشركات الفاشلة 

التوصل إليها من خالل تطويره يف قطاع الصناعة ويتكون النموذج من مخس نسب مالية جمتمعة واستطاع 

 :نسبة مالية والنموذج كان على الشكل التايل30:لـ
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Z = 3.3X1 + 1.2X2 + 1.0X3 + 0.6X4 + 1.4X5 

= X1 جمموع األصول/والضرائب الفوائد قبل األرباح 

= X2 األصول جمموع /العامل املال رأس صايف 

= X3 األصول جمموع /املبيعات 

= X4 للدين الدفرتية القيمة /سهملأل السوقية القيمة 

= X5 األصول جمموع /املرتاكمة احملتجزة األرباح  

  :هو مؤشر التعثر املايل فانه Zحيث

  .فان النموذج يتوقع أن الشركة لن تفلسZ 2,99<عندما تكون 

  .فان النموذج يتوقع أن الشركة سوف تفلسZ 1,81>عندما تكون 

تعرف باملنطقة الرمادية فان النموذج ال يستطيع احلكم بدقة  وهي ما) 2,99ـ  1,81(تقع بني  Zإذا كانت 

  .على احتمالية إفالس الشركة أو عدم إفالسها

أن تصبح مفلسة % 90فان ذلك يعطي مؤشرا بان الشركة أمام احتمالية  2,76اقل من  Zإذا كان املؤشر

  .خالل عام

ذج يتنبأ بفشل بتطوير منو  Springateقام Gordan L.V Springate 1978:27نموذج  .3

املؤسسات يف كندا وقد اتبع نفس اإلجراءات اليت استخدمها ألتمان مستخدما التحليل التمييزي اخلطي متعدد 

نسب 4نسبة مالية ليصل إىل منوذج يتكون من  19 شركة وقام بتحليل 40 املتغريات، استخدم عينة مكونة من

  .مالية ميكن من خالهلا التنبؤ بتعثر الشركات

  Z = 1.03A + 3.07B + 0.66C + 0.4D: الشكل التايل Springateمنوذج واختذ 

  :فان الشركة تصنف فاشلة، حيث أن Z 0,862>وإذا كانت 

A:رأس املال العامل إىل جمموع األصول.  

B: الربح قبل الفوائد والضرائب إىل جمموع األصول.  

C :صايف الربح قبل الضرائب إىل اخلصوم املتداولة.  

D :ت إىل جمموع األصولاملبيعا.  

  %.92,5دقة بنسبة  Springateوقد حقق استخدام منوذج 
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بوضع منوذج للتنبؤ بفشل الشركات وذلك من خالل  Fulmerقام  Fulmer 1984:28نموذج  .4

نسبة  40شركة فاشلة، وذلك من خالل استخدام 30شركة ناجحة و 30شركة،  60استخدام عينة مكونة من 

دوالر للشركة واستخدم التحليل التمييزي اخلطي متعدد املتغريات يف وضع 455.000مالية مبتوسط أصول 

  :النموذج التايل

H = 5.528 V1 + 0.212 V2 + 0.073 V3 + 1.270 V4 – 0.120 V5 + 2.335 

V6 + 

0.575 V7 + 1.083 V8 + 0.894 V9 – 6.075  

  .صفر تكون الشركة مفلسةالH>إذا كانت  حيث

= V1 جمموع األصول /األرباح احملتجزة  

= V2األصول جمموع /املبيعات.  

 = V3املسامهني حقوق /الضرائب قبل األرباح.  

 = V4جمموع الديون /التدفق النقدي. 

= V5جمموع األصول /جمموع الديون. 

= V6جمموع األصول /اخلصوم املتداولة.  

= V7جمموع األصول /األصول امللموسة. 

= V8إمجايل الديون /رأس املال العامل.  

= V9الفائدة /لوغاريتم الربح قبل الفوائد والضرائب.  

  .نسبة دقة يف السنة الثانية% 81وقدحقق األوىل، السنة يف% 98إىل  تصل دقة نسبة النموذج هذا حقق وقد

VI .االنعكاسات السلبية للقروض المتعثرة على البنوك  

اجلهاز املصريف وعلى الوضع االقتصادي بشكل تنشأ عن ظاهرة القروض املصرفية املتعثرة تأثريات عديدة على   

  :عام، وهنا يفرتض على كل بنك أن حييط باآلثار السلبية املتشابكة هلذه املشكلة وفيما يأيت بعض من هذه اآلثار

ال شك أن التوقف اجلزئي أو الكلي خلطوط إنتاج املشروعات املدينة املتعثرة : بالنسبة لإلنتاج الكلي  -  أ

درجيي من حلبة اإلنتاج يؤدي إىل احلد من الزيادة يف العرض الكلي للسلع وخروجها على حنو ت

واخلدمات بل قد ينخفض العرض الكلي من بعض السلع واخلدمات نتيجة لذلك، ناهيك عن أن هذا 

الوضع يسهم يف تبديد جانب من الثروة القومية وكذلك جيمد جانب هام من أموال البنك نتيجة لعدم 
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ني على سداد قيمة القرض و فوائده، وهذا ينعكس على تعطيل دورة رأس املال قدرة بعض املقرتض

 29.وحرمان البنك من توظيف األموال املعطلة يف استثمارات  أخرى أقل خماطرة

حتتاج معاجلة القروض املتعثرة إىل مزيد من الوقت واجلهد والكفاءات اإلدارية واليت تنعكس   -  ب

فاض احلصة السوقية له، وزيادة احتمالية تعرض البنك إىل مزيد من آثارها على اخنفاض منو البنك واخن

 .املخاطر

أما يف اجلانب املعنوي هو انعدام الثقة يف كفاءة إدارة البنك، واليت تنعكس على ضعف الثقة فيه    -  ت

 .كمصرف قادر على توظيف أموال املودعني واملستثمرين بشكل امثل دون خسائر

رة على اجلو النفسي للعمل فتؤدي إىل إجياد مناخ من التوتر وعدم تؤثر القروض املصرفية املتعث  -  ث

االستقرار والعصبية والتشدد واملبالغة واملغاالة يف اإلجراءات وطلب البيانات واملعلومات، وطلب املزيد من 

ء الضمانات اليت قد يعجز العميل عن تقدميها وإجراء املزيد من البحث والتحريات املبالغ فيها عن العمال

اجلدد واحلاليني، وهذا التشدد قد يدفعهم إىل اللجوء إىل مصارف أخرى أقل تشددا وأكثر مرونة 

واستعدادا ملنح القروض وهذا يرتتب عليه تعطيل جزء كبري من أموال البنك دون استثمار واليت تنعكس 

  30.سلبا على رحبيته

VII .إجراءات المعالجة  

أفضل طرق معاجلة القروض املتعثرة هي الوقاية منها، بأن يكون قرار منح تشري الدراسات امليدانية إىل أن    

االئتمان قد مت وفق أسس موضوعية ال شخصية وأن يتخذ البنك كل ما من شأنه احليلولة دون حتول القرض 

بدأين املضمون إىل قرض متعثر والقيام باملراقبة املستمرة حملفظة القروض املصرفية، وعلى أن يتم االلتزام مب

أساسيني مها أنه ال إعفاء وال إسقاط ملسؤولية املدين عن سداد ديونه، وفيما يأيت بعض اإلجراءات اليت ميكن 

  :أن تساهم يف انتعاش القرض ودميومة عمل املقرتض وهي كما يأيت

العمل على إنشاء إدارات متخصصة باملصارف للتعامل مع املشروعات املتعثرة ودراسة وتصنيف واضح  .1

قروض واملؤسسات املقرتضة، من حيث نوع النشاط وحجم املديونية وتاريخ نشأة الدين واستخداماته، لل

مع التفريق بني املؤسسة املتعثرة يف السداد منذ فرتة طويلة أو تلك اليت أساءت استخدام القروض وبني 

طلب مصداقية الدراسة املؤسسات األخرى اليت تظهر حسابا�ا انتظاما يف السداد حىت فرتة قريبة، وتت

حتديد جمموعة من املعايري لعملية التسوية باالتفاق مع البنك املركزي لتقييم قدرة هذه املؤسسات يف 

املستقبل، وعدم االعتماد على األساليب  التقليدية نظرا لعدم جدواها يف مراحل التحوالت االقتصادية 

رائح من حيث القيمة، حبيث ميكن معاجلة كل احلادة، على أن تقوم كل دراسة بتقسيم القروض إىل ش

شرحية بشكل منفصل دون أن تغطي الشرائح العالية على الشرائح املتوسطة والصغرية عند معاجلة 
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املشكلة، حيث ميكن أن متتص احللول لعدد حمدود من العمالء الكبار القدرات املصرفية الالزمة ملعاجلة 

 31.ض املتوسطة والصغريةتعثر مئات من أصحاب التسهيالت والقرو 

وذلك بغرض مقابلة املخاطر احملسوبة، واليت ختتلف متاما عن املخاطر غري احملسوبة : تكوين املخصصات .2

والتصرفات املهنية الطائشة، فعندما يتم التعامل وفق أنساق القواعد واألعراف املصرفية عند منح 

اطر حمسوبة، أما عند منح ائتمان خمالف االئتمان، مث حيدث بعد ذلك تعثر يف السداد فهذه تعد خم

جلميع هذه القواعد فهذه تعد خماطر غري حمسوبة، ووفقا ملقررات جلنة بازل الدولية املتعلقة باجلهاز املصريف 

إذ يعد الدين الذي يتوقف صاحبه عن السداد ستة أشهر يعد ديون غري عاملة، وقيام البنوك باقتطاع 

ناه أن البنك عندما يتعرض ملخاطر يكون قد احتاط هلا مسبقا من املخصصات من الدخل، وهذا مع

خالل تكوين املخصص املالئم حىت يظل املركز املايل للبنك سليما إال أنه جيب عدم إغفال أثر تكوين 

 .هذه املخصصات حيث  هلا تأثريات على أسعار الفائدة الدائنة واملدينة

شكل دقيق من كافة النواحي اخلارجية والداخلية ومعرفة فيما وتتم هذه العملية ب: تشخيص القرض املتعثر .3

  .إذ كان هناك تعثر حقيقي أم احتيايل على البنك

تأجيل فرتة السداد عندما تكون هناك حاجة فعلية هلا وخصوصا إذا تبني للبنك بان أسباب التعثر كانت  .4

يف االستمرار يف العمل واليت  ألسباب خارجة عن إرادته، وليس لسوء إدارة املؤسسة فضال عن رغبتها

يرى البنك يف هذه احلالة بأنه إذا مت جدولة القرض رمبا تساهم يف إنعاش املقرتض، ويفرتض بان يكون 

البنك مدرك خلطورة هذا األمر، لرمبا تساهم مدة اجلدولة إىل تسريب كامل ملوجودات املؤسسة 

اهلروب إىل اخلارج وهذا يكلف  التصفية االحتيالية أوواستهالكها بطرق غري أخالقية متهيدا للقيام بعملية 

 .البنك أعباء مالية ضخمة وخصوصا إذا كان حجم القرض كبري

تسهيالت إضافية حلل مشكال�ا ذات األثر املايل إذا ) املؤسسة املتعثرة(دراسة إمكانية إعطاء املقرتض  .5

أوضاعها املالية، حبيث يصبح قادرا رأى البنك يف ذلك مساعدة له لسد النقص الطارئ نتيجة لرتدي 

 32.على إنتاج كميات أكرب ومن مث حتقيق أرباح متكنه من الوفاء بالتزاماته

أما ما يراه البعض، منهم رجال األعمال من قيام البنك الدائن باحلصول على حصة عينية من أصول املدين تتحول بعد  .6

 إدارة املؤسسة ويشارك يف الربح واخلسارة، حيث يري ذلك إىل أسهم فيتحول البنك الدائن إىل مالك يشارك يف

أصحاب هذا االقرتاح أن مشاركة البنك يف إدارة املؤسسات املتعثرة ميكن أن يؤدي إىل حتسن أوضاعها وحتوهلا من 

  .اخلسارة إىل الربح

  .نك إىل أدىن مستوياتهمبادلة قيمة الدين بأصول متتلكها املؤسسة املقرتضة، إذ قد تساهم يف ختفيض حجم خسارة الب .7

مساعدة املقرتض من خالل بيع بعض األصول غري العاملة اليت ميكن االستغناء عنها يف هذه الفرتة لتوفري السيولة  .8

  .الالزمة لتشغيل أنشطته اإلنتاجية املتعطلة
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مع البنك الذي ال  تصفية القرض وهو أقصى البدائل وأشدها حساسية على مسعة البنك ألن العميل يرتدد يف التعامل - 9

يقف مع عمالئه يف األزمات االقتصادية اليت قد يتعرض هلا، خاصة بعد أن يكون البنك قد جنا الكثري من املكاسب 

واألرباح مع تعامله السابق مع العميل، وقد يلجأ البنك إىل تصفية العميل بعد استنفاذ كافة الوسائل والقواعد املصرفية 

  33.املناسبة

 

  الخاتمة

ل التعثر املايل إحدى القضايا اهلامة اليت استقطبت فكر وجهود العديد من األجهزة املعنية يف الوقت احلاضر، نظرا ملا ينجر عنه ميث

من آثار اقتصادية واجتماعية خطرية مل تقتصر فقط على املؤسسات الفاشلة، إمنا متتد لتؤثر على البنوك املقرضة هلا، كما أ�ا تؤثر 

  .لى املناخ االستثماري يف الدولةتأثريا كبريا ع

لذا فقد حظيت عملية حتليل االئتمان بأمهية كبرية وأصبحت ضرورة حتمية  يف حقل اإلدارة املالية، ملا هلا من تأثريات اجيابية على 

ؤشرا للجهات املعنية من أجل البنية املصرفية يف تقليل حجم التسهيالت االئتمانية املتعثرة فيها وكذا دورها الفعال يف التنبؤ،إذ تعترب م

  .التدخل واإلجراءات التصحيحية املناسبة يف الوقت املناسب 

  . ومن املؤكد أن اعتماد البنك على تقنيات وطرق متطورة سيؤدي إىل حتسني حالتها وحتقيق معىن البنك العصري دون شك

  نتائج الدراسة

  .إلدراكي هلذه الورقة البحثية، فمن أهم االستنتاجات مايليحبكم أن االستنتاجات النظرية تعد مدخال مفسرا لإلطار ا

  اعتادت اغلب عمليات التحليل االئتماين بسبب سهولة احلصول على البيانات التارخيية على ربط مستقبل مالءة

ضمن  العميل بالسابقة التارخيية، وعلى هذا النحو فإن معطيات حتليل مضمون املؤشرات النوعية عكست إشكالية التعثر

االعتماد الكبري على السجل التارخيي املصريف للعميل، وعدم القيام بعمليات التحليل االئتماين التتابعي للكشف عن 

السلوك االسرتاتيجي للعميل يف ضوء التطورات اليت حتدث على مالءة العميل مستقبال مما أدى إىل حدوث املزيد من 

 .تعثر التسهيالت االئتمانية لدى البنوك

  داد خماطر االئتمان املصريف يف حالة اعتماد البنوك عند منحها التسهيالت االئتمانية على فئة حمددة من العمالء من تز

دون توسيع وتنويع حمفظة التسهيالت االئتمانية، إذ يعد ذلك خمالفا لتعليمات البنك املركزي املنبثقة عن جلنة بازل وتنجر 

 .منها تآكل األرباح وحدوث املزيد من تعثر التسهيالت االئتمانيةعن هذه املخالفة ظهور مشكالت عديدة 

  حتتاج القروض املتعثرة إىل معاجلة متقدمة ضمن أطر منهجية، ورعاية خاصة إذ أن ندرة الكفاءات املصرفية املؤهلة سوف

  .يزيد من درجة احتمالية تعثر القروض املصريف

 حلد من تعثر القروض املصرفية بزيادة درجة تصنيفها إىل شرائح فضال عن تزداد كفاءة حمفظة التسهيالت االئتمانية يف ا

   .حتديثها بشكل دوري، ورصد أي تغيري سليب حيدث على نشاط العميل
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  المؤسسات الصناعية للقياس واإلفصاح المحاسبي عن التكاليف البيئيةواقع تبني 

  )دراسة ميدانية (

  :إعداد

  .1الطاهر جليط. د      

  الملخص

 تطبيق القياس واإلفصاح احملاسيب عن التكاليف البيئية يف أمهية  مدى تعرف على إىل يهدف هذا البحث      

 باإلفصاح هذه املؤسسات قيام تؤدي إىل عدم اليت املعوقاتعرف على أهم التاملؤسسات الصناعية وكذلك حماولة 

أفراد العينة املتمثلة يف أصحاب هذه  على صمم استبان ووزع الدراسة، أهداف لتحقيق .البيئي أدائها عن

ومسريي   مسؤويل لدى ووعي إدراك هناك:النتائج أمهها من جمموعة إىل البحث وتوصل. املؤسسات ومسريها

أما  .البيئي األداء البيئية لتحسني عن التكاليف احملاسيب واإلفصاح القياس عملية تطبيق الصناعية بأمهية ؤسساتامل

عن أدائها البيئي فتمثلت يف عدم إدراك  حماسبياً  املؤسسات الصناعية باإلفصاح قيام من حتد اليت املعوقات أهم 

أدائها البيئي ، وعدم وجود  عن باإلفصاح الشركات تلزم قوانني بوضع الدولة تدخل مفهوم احملاسبة البيئية، وعدم

قلة الربامج التعليمية للتعريف مبتطلبات اإلفصاح  طريقة واضحة لإلفصاح عن األداء البيئي يف القوائم املالية و

 .احملاسيب عن التكاليف البيئية 

  .بة البيئيةالتكاليف البيئية ، القياس احملاسيب ، احملاس: الكلمات المفتاحية

Résumé : 

    Cette étude visait à déterminer l'ampleur de l'engagement des entreprises 

industrielles dans la wilaya de Jijel de divulguer leur performance 

environnementale ainsi que d'identifier les obstacles qui empêchent les entreprises 

industrielles  de divulguer leur performance environnementale. Pour atteindre les 

objectifs de l'étude, nous avons distribué un questionnaire sur un échantillon qui 

compris des propriétaires de ces entreprises  et ces gérants .les Résultats de la 

recherche ont montré : Il y a une conscience chez les responsables des entreprises 

industrielles sur l'importance de l'application de la mesure et la divulgation de la 

comptabilisation des coûts environnementaux pour améliorer la performance 

environnementale. Il existe aussi de nombreux obstacles qui limitent  

l'engagement des entreprises industrielles de divulguer leur performance 

environnementale , et le plus importants de ces obstacles l'absence du concept de 

comptabilité environnementale, et la non-ingérence de l'État par des lois obligeant 
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les entreprises à divulguer leur performance environnementale, et l'absence d'une 

méthode claire pour la divulgation de la performance environnementale dans les 

états financiers, et le manque de programmes éducatifs pour la définition des 

exigences de la divulgation comptable. 

 Mots-clés: coûts environnementaux, mesure comptable,  comptabilitéا

environnementale 

 :المقدمة

 األخرية يف السنوات يف كبري باهتمام حظيت اليت واحلديثة املهمة االجتاهات أحد البيئة موضوع أصبح      

 حيث .حياة اإلنسان يف البيئة تؤديه الذي الكبري الدور تزايد إىل ذلك يف السبب ويعود .لدولوا ا�تمعات خمتلف

 البيئة اعتبارات أخذ إىل عدم نظراً  مكونا�ا، بكافة البيئة على جسيمة أخطارا الصناعي محل يف طياته التقدم أن

عن احملاسبة البيئية املهتمة  احلديث أبد الوقت مرور لكن مع. الصناعية للعملية التخطيط عند االهتمام موضع

 مسؤولية البيئية التحديات تعد خاصة بقياس التكاليف البيئية واإلفصاح عنها من قبل املنشات االقتصادية، فلم

 برامج ووضع إجراءات وقائية على وذلك من خالل اعتمادها االقتصادية مسؤولية املؤسسات أصبحت بل الدولة

  ا�تمع داخل نشاطها ممارسة عن لبيئي الناشئةا التلوث عناصر لرقابة

أمهية القياس واالفصاح احملاسيب للتكاليف البيئية يف  لدراسة استطالعية بدراسة القيام ارتأينا  هذا املنطلق  ومن   

واهم  البيئية بالقضايا هذه املؤسسات اهتمام مدى على الضوء إلقاء مت عينة من املؤسسات الصناعية ، حيث

  .اقيل اليت تؤدي إىل عدم قيامها باإلفصاح عن أدائها البيئيالعر 

  :إشكالية الدراسة

  للقياس الصناعيةما واقع تبني المؤسسات :ومما سبق ميكن بلورة إشكالية الدراسة يف السؤال الرئيسي التايل 

  .المحاسبي عن التكاليف البيئية ؟ واإلفصاح

  :فرعية التاليةويندرج حتت هذا السؤال الرئيسي األسئلة ال

ما مدى أمهية تطبيق القياس واإلفصاح احملاسيب عن التكاليف البيئية لدى مسؤويل ومسريي املؤسسات  -

 .الصناعية ؟

واإلفصاح  الصناعية بالقياس ما هي أهم املعوقات والصعوبات اليت تؤدي إىل عدم قيام املؤسسات  -

 .احملاسيب عن أدائها البيئي ؟ 

  :فرضيات الدراسة

  :ابة على السؤال الرئيسي واألسئلة الفرعية املطروحة يف هذه الدراسة مت وضع الفرضيتني التاليتنيلإلج

عن  احملاسيب واإلفصاح القياس عملية تطبيق الصناعية بأمهية املؤسسات مسؤويل لدى ووعي إدراك هناك -

  .البيئي لتحسني األداء البيئية التكاليف
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ت اليت تواجه املؤسسات الصناعية يف القياس اإلفصاح احملاسيب عن هناك العديد من الصعوبات واملعوقا  -

 .التكاليف البيئية

  :أهمية الدراسة

إن حماسبة املسؤولية االجتماعية للمؤسسات الصناعية من املوضوعات املهمة، الن املؤسسات مل تعد �دف    

ثل جتنب بعض اجلوانب اليت تضر ا�تمع  فقط إىل حتقيقي الربح بل �دف إىل توفري حاجات أخرى جتاه ا�تمع م

إن االهتمام �ذا ا�ال له أمهية خاصة بالنسبة إىل .كالتلوث البيئي وحتسني جودة املنتج حلماية املستهلك 

احملاسبني ، كو�م املسؤولني عن إنتاج املعلومات املتعلقة باملسؤولية االجتماعية، وذلك من خالل اإلفصاح احملاسيب 

  .البيئي عن األداء

 :أهداف الدراسة

 .عينة الدراسة اإلفصاح والقياس احملاسيب للتكاليف البيئية يف حتسني وتطوير األداء البيئي يف  يةمهأ حتديد مدى -

 .حماولة حتديد أهم املعوقات اليت تؤدي إىل عدم اإلفصاح عن األداء البيئي يف املؤسسات الصناعية  -

 املسوؤلني يف املؤسسات الصناعية فيما يتعلق بالقياس منها يستفيد أن ميكن اليت االقرتاحات بعض تقدمي -

 .البيئي األداء وإلفصاح احملاسيب عن التكاليف البيئية قصد حتسني

  خطة الدراسة

  :اآلتية اجلوانب على الرتكيز مت فقد البحث حتقيق أهداف ولغرض

 .القياس احملاسيب للتكاليف البيئية  -أوال

  .انيةالدراسة امليد -ثانيا

    القياس المحاسبي للتكاليف البيئية :أوال 

وهذا  القرارات، اختاذ يف فعالية أكثر يكون بشكل املختلفة النشاط لعمليات ترمجة القياس عملية تعترب     

 من يتضمنه مبا للمؤسسة البيئي النشاط أي البيئة يف املؤسسة لعمليات احملاسيب القياس يشمل أن يتطلب

  :التالية النقاط خالل من توضيحه حناول ما وهو االقتصادي النشاط بيانات عن ختتلف وبيئية معلومات وصفية

 مفهوم القياس المحاسبي لتكاليف البيئية -1

 لنشاطها املؤسسة ممارسة عن الناشئة لألحداث املالية والنقدي الكمي القياس ذلك احملاسيب القياس يعترب

 إعداد يتم حىت االقتصادية العمليات والتسجيل هلذه وحتليل ويبوتب جتميع خالل من ذلك ويتم االقتصادي

  .املالية �اية الفرتة يف للنشاط اخلتامية احلسابات

 وهذا يعين الدخل قائمة بنود قيم حتديد هو والقياس املايل، املركز قيم هو حتديد التقييم بأن نوضح أن وميكن    

 نتيجة النشاط قياس وأيضا احلقيقية قيمتها حتديد خالل من املايل املركز بقائمة البيئية الثابتة األصول إثبات ضرورة

 بيئية إلزالة تكاليف عليها يرتتب البيئية العمليات أن حيث البيئي ومنها باملصروفات اإليرادات مقابلة خالل من

 حيث ا�ا أحداث ياسالق مفهوم عليها ينطبق فإنه أنشطتها، ممارسة نتيجة املؤسسة حتدثها اليت التأثريات تلك
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 لتسجيلها حىت البيئية لألحداث حماسبية وإجراءات طرق استخدام ويتم املالية، القوائم قيم على تؤثر اقتصادية

 .1املالية القوائم داخل انعكاسا�ا تظهر

  2أوجه ثالث من البيئية احملاسبة األمريكية البيئة محاية وكالة عرفت وقد   

 اإلنتاج هذه قياس وحتليل كمية وقيمة مدخالت ، عوامل خالل ويتم: االقتصادية ةمن الوجه البيئية حملاسبة -

 . ا�تمع و للفرد االقتصادية الرفاهية مستوى املرحلة هذه تعكس ما وغالبا

املعايري و األسس  وفق املالية القوائم إعداد هذه املرحلة خالل ويتم :املالية للمحاسبة كامتداد البيئية احملاسبة

 اسبية، حبيث تتضمن هذه القوائم بيانات ومعلومات لآلثار البيئية ملساعدة املستفيدين من هذه القوائم ااحمل

   .األسهم ومحلة والدائنني كاملستثمرين

ويتم يف هذه املرحلة حتليل وحتديد البيانات واملعلومات املرتبطة باألنشطة :  احملاسبة البيئية من الوجهة اإلدارية -

مساعدة اإلدارة يف التخطيط واختاذ القرارات اإلدارية املختلفة كقرارات تسعري املنتجات واالستمرار  البيئية لغرض

  .يف إنتاج منتوج معني ومتطلبات اجلودة وغريها من القرارات اإلدارية

 علىاحلصول  بواسطتها ميكن مايل أو كمي بشكل البيئة يف املؤسسة لنشاط ترمجة هو البيئي القياس وبالتايل  

  : 3للمؤسسة املالية القوائم للمستخدمني تفسر بيئية معلومات

 للمؤسسة بالنسبة البيئي المحاسبي القياس أهمية -2

 .املؤسسة يف املصاحل وأصحاب املؤسسة بأنشطة املتعلقة املعلومات خالل من القرارات اختاذ يف يساهم -

 مساعدة منفعتها مثل بقياس يسمح سوف ةاملالي القوائم يف منفصلة بصورة البيئية النفقات عن اإلفصاح -

  .باملنشأة املتعلقة قرارا�م مث ترشيد ومن البيئة، حلماية املنشأة تطبقها اليت السياسات بوضوح لريوا املستثمرين

 4واخلاص العام القطاع وبني املؤسسات بني املقارنة إجراءات يف يساعد باملؤسسة البيئي القياس وجود إن -

 والتوسع  منتجا�ا على اإلقبال زيادة ومن مث املنشآت، يف واألفراد ا�تمع احرتامو  ثقة يسمح بدعم -

  5.املايل ومركزها نشاطها نتيجة على النهاية يف أثره ينعكس مما استثمارا�ا؛ يف

 .بدقة وتسعريها واملنتجات العمليات وألداء البيئية للتكاليف أفضل فهم إىل التوصل -

 إىل يؤدي مما الضريبية املميزة املعاملة أو التكلفة منخفض التمويل أو املادي الدعم بببس اإلنتاج تكلفة ختفيض -

 من البيئة محاية نفسه الوقت ويف كفاءة ممكنة بأكرب مواردها باستخدام املنشأة فقيام املنشأة، نشاط حجم زيادة

  .6األرباح زيادة على يساعدها للتلوث الضارة اآلثار

من  املؤسسة حتقق ملعرفة البيئية للجدوى دراسات إجراء من متكن بيئية لبيانات البيئي اسيباحمل القياس توفري إن -

 .7ا�تمع يف عائد

 :المحاسبي القياس تواجه التي الصعوبات -3

 الواقع يف نتائجها عن والتقرير البيئية التكاليف حتديد وقياس عند تظهر اليت الصعوبات بعض هناك أن البعض يرى

  :8وهي  الفعلي
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املولد  النشاط هو للمؤسسة البيئي االلتزام أن من تنبع واملشكلة :البيئية التكاليف عناصر حصر صعوبة  -  أ

على  يتفق ومل حمدد، غري مفهوم ذاته حد يف هو البيئية التكاليف عناصر حدوث يف واملتسبب اإلنفاق لواقعة

ماهية  حول حمدد اتفاق إىل الوصول على القدرة عدم أن شك وال العملية، النظر وجهة من قاطع بشكل أبعاده

عنها  املتولدة البيئية التكاليف عناصر حتديد على القدرة عدم تلقائيا يعين إمنا عناصره وحقيقة البيئي االلتزام

  .دقيق بشكل عنها والتقرير وقياسا�ا

القتصادية ا األنشطة بني التداخل إن :واالجتماعية االقتصادية عن البيئية التكاليف فصل صعوبة  -  ب

بشكل  للمؤسسات البيئي األداء قياس بعملية املرتبطة األساسية املشكالت إحدى إىل يؤدي والبيئية واالجتماعية

 اعتبارها تكاليف املمكن من املنتج أمان درجة زيادة والتطوير �دف البحوث تكاليف املثال سبيل فعلى موضوعي

 ميكن اعتبارها كما العمالء، نفوس داخل املؤسسة منتجات عن واإلشباع الرخاء من نوع خللق الزمة اجتماعية

هلذه  املخلفات تدوير إعادة من ومتكينه املنتجات استخدام عند العميل سالمة �دف إىل  بيئية تكاليف

نصيبه  وزيادة للمنتج تنافسية دفعة إلعطاء الزمة اقتصادية تكاليف اعتبارها الوقت نفس يف ميكن كما املنتجات،

  .املؤسسة رحبية تعظيم لسوق �دفا يف

التكاليف  وكفاءة فعالية على احلكم الصعب من يكون ما عادة :البيئية بالعوائد التكاليف ربط صعوبة   -  ج

البيئي  األداء تكاليف مقابلة صعوبة أخرى بعبارة أو البيئية، بالعوائد التكاليف هذه ربط صعوبة بسبب البيئية

  :مها خباصيتني تتسم البيئية فالعوائد الفرتة نفس خالل األداء عن املتولدة البيئية دبالعوائ معينة زمنية فرتة خالل

 .الوصفي القياس يناسبها وإمنا النقدي القياس بوحدات عنها التعبري ال ميكن عادة -

 .منها احملقق والعائد التكلفة حدوث واقعة تاريخ بني الزمنية الفرتة طول -

  :9ما يلي يف ونوضحها البيئية التكاليف قياس تواجه أخرى صعوبات هناك :األخرى الصعوبات   - د

 .للمؤسسة االقتصادي النشاط عن الناجتة البيئية لألضرار الدقيق التحديد صعوبة -

خسائر  مثل سوقية قيمة له يكون قد بعضها أن إذ البيئية األضرار لكل املالية القيم تقدير السهل من ليس -

 .التلوث نتيجة اإلنسانية بالصحة األضرار مثل سوقية قيمة له ليس آلخرا البعض والسياحة، السمكية الثروة

 .عنها نشأت اليت واألضرار امللوثات بني بوضوح العالقة حتديد صعوبة -

 .الطويل األجل يف إال أثره ال يظهر امللوثات بعض -

 :البيئية التكاليف قياس طرق -4

  :يلي ما على لبيئيةا للتكاليف احملاسيب للقياس املالئمة الطرق أهم تتمثل 

 على والتصميم القياس طرق من ا�موعة هذه تتعامل :التقليدية األسواق على تعتمد التي والمناهج الطرق  - أ

 :10التالية  الطرق خالل من السوق مؤشرات و معطيات

 ةاملباشر  غري الطرق من التلوث لكميات االستجابة عالمة دراسة طريقة تعترب: والتأثير االستجابة طريقة -

 املادية أو البشرية األصول على حيدثه الذي واألثري التلوث بني سببية عالقة ترتكز على وجود فهي للقياس،
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 قياس خالل من يكون التلوث، عني الناتج املرضى عالج تكاليف فقياس :مثال .،اآلالت واملعدات كاملباين

  . بذلك املرتبطة وغري املباشرة املباشرة التكاليف

 املرتبط اإلنتاج، على املادي التغري مالحظة أساس على الطريقة هذه تقوم: اإلنتاجية على يرالتأث طريقة -

 اخنفاض اإلنتاج  أي الزراعية، اإلنتاجية على سلبا التأثري إىل اهلواء تلوث يؤدي بالبيئة،فيمكن أن معينة بتغريات

 .إنتاجيتها اخنفاض وبالتايل راعية،الز  الرتبة تآكل إىل أيضا التلوث يؤدي أن كما وميكن ونوعيا، كميا

 مقدار االخنفاض ضرب ييتم اإلنتاجية، يف االخنفاض أو اإلنتاج على املادي التغيري هلذا االقتصادية القيمة حلساب

  :التالية املعادلة توضحه كما ،.املباع الطن سعر يف كميا الزراعية اإلنتاجية يف

  الطن  سعر*  كما  الزراعية اإلنتاجية يف ضاالخنفا مقدار = للتغري االقتصادية القيمة

 كاألراضي املختلفة، واملوارد باألصول البيئة،إضرار وتدهور التلوث عن ما ينتج عادة: اإلحالل تكاليف طريقة -

 أو املتأثر األصل إحالل تكاليف حساب طريق عن حاليا التأثريات تلك حساب ميكن احلالة ويف هذه والعقارات،

 تطبيق تصاحب أن ميكن اليت الصعوبات ومن عليها، كان اليت األصلية حالته إىل إرجاعه ليفتكا املتضرر، أو

   .ثقافية أو تارخيية قيمة ذات أصول هي املتأثرة األصول كانت إذا هذه الطريقة،

 يف ةاإلقام على اإلنفاق تكلفة بني الفرق يف البيئية، أو الوقائية التكاليف تتمثل: الوقائية التكاليف طريقة -

 اهلواء حيث من ونظافة أمانا أكثري أماكن يف اإلقامة وبني بيئية، لكوارث معرضة أو بإشعاعات نووية خطرة أماكن

 .نسبيا آمن مكان يف اإلقامة مقابل االقتصادية التضحية على مؤشرا التكلفة واملكان، وتعد هذه

 الضمنية األسواق على تعتمد التي والمناهج الطرق -  ب

 إمكانية ضمين، مبعىن بشكل األسواق مع اجتاهات واحملاسيب االجتماعي التنظيم طرق من ا�موعة هذه تتعامل  

 طريقة أن من على الرغم واخلدمات السلع تليك خصائص تقييم يف معينة وخدمة سلعة وكميات أسعار استخدام

   :جند الطرق تلك أمثلة ومن األسواق يف مباشر بشكل تكون تبادهلا

 يطيل الذي واملنظر السكانية والكثافة العقار هلذا املوقع مبزايا العقارات قيمة حتديد يتم: عقاراتال قيم طريقة -

العوامل  ماعدا السابقة العوامل ثبات وبافرتاض جمتمعة، السابقة القيم حمصلة العقار سعر وميثل ونوعية اهلواء، عليه

 قيمة العقار تنخفض العقار،حيث سعر يف والتلوث ضوضاءال يف متمثال العقار سعر على التأثري حتديد البيئية،يتم

   .به احمليطة السلبية البيئية التأثريات زادت كلما

 عنها ختتلف ولكن النظرية، أسسيها يف العقارات قيمة طريقة مع الطريقة هذه تتشابه: األجور إختالف طريقة -

  .األجر يف زيادة مقابل التلوث نتيجة صحته تضررت ملن والتعويض، األجور بزيادة مدى القبول حتديد يف

قياس  على الواحد املضمون ذو الكمي القياس مدخل يقوم: الواحد المضمون ذو الكمي القياس مدخل   - ج

عن  الناجتة املعلومات تتوافر أن ميكن حبيث بينها، مشرتكة خاصية يعكس موحد مبعيار كمياً  والظواهر األشياء

بني  التفريق ويتم هلا املكونة العناصر مجيع مستوى على الرياضي التجميع خاصية والظواهر األشياء هذه قياس

  11: مها البيئية العمليات قياس يف يستخدم الذي املوحد املعيار خبصوص اجتاهني
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القيمة  من نوعني بني االقتصاديني متييز إىل ذلك يف ويستند :االجتماعية المنفعة وحدة باستخدام القياس -

 يتبادل أن على معينة صفات له ما شيء قدر  "املبادلة بقيمة" ويقصد  االستعمال، وقيمة ادلةاملب قيمة الشيء ،

 مباشرة إنسانية حاجة إشباع على الشيء قدرة �ا  فيقصد "االستعمال قيمة" أما خمتلفة، صفات له بشيء آخر

 وحدة فكرة إليه تستند مما غمبالر  ولكن به، يتأثر أو يستعمله ملن الشيء منفعة أو اإلنسان، عندما يستعمله

 يعترب عملياً  املنفعة قياس وصعوبة كائن، هو ما عن خيتلف يكون أن ينبغي ما حول يدور منطق البيئية من املنفعة

   .البيئي القياس جمال يف عليه يعتمد كأساس استخدامها كافياً لعدم سبباً 

البيئية  احملاسبة خيص ما يف أما التبادل، أسعار لىع املالية احملاسبة يف القياس يعتمد :النقدي القياس طريقة -

اليت  املنفعة عن السعر يعرب ال عندما للقيمة صحيح غري مؤشرا تعد أو متاحة، غري األسعار هذه تكون ما غالبا

 12املباشر ومنها  غري التقدير طرق بعض إىل االستناد يتم الصعوبة هذه على وللتغلب اخلدمة، أو السلعة حتققها

 تتضمن أ�ا منطقيا بتوقيع اليت البديلة والظواهر األشياء قيمة على فيها االعتماد يتم: البديل التقييم يقةطر   -

 .والتضحيات نفيس املنافع بالتقريب

 تأثرهم مدى يعربوا عن أن القياس موضوع بالعملية املتأثرين األشخاص من يطلب فيها: االستقصاء طريقة -

 .نقدية بصورة

 سالبة بيئية تأثريات عنها ينتج اليت واألنشطة العمليات لقياس الطريقة هذه تستخدم: تصحيحال تكلفة طريقة -

  .جتنبه أو احلاصل الضرر تصحيح يف سبيل الالزمة ،والتكاليف

باختالف  الكمي القياس نتائج تعكس اليت املعلومات صورة ختتلف: األبعاد متعدد الكمي القياس أسلوب -

   :13التالية القياس أنظمة األصلي العد نظام جانب إىل توجد حيث ،املستخدم القياس نظام

 يف اختيار تطبيقيه صعوبة وتتمثل .الكمي القياس وسائل كل ،ويشمل األبعاد متعدد الكمي القياس أسلوب - 

 .املناسبة القياس وحدة

 هذه  تصور احلديث ميكن لقارئ حبيث احلديث، خصائص وصف على الوصفي،ويقوم القياس أسلوب - 

 .احلدث أو الشيء على تنعكس كما املظاهر أو اخلصائص

إعداد دليل احلسابات  أساس هذا املدخل على يقوم: البيئية للعمليات العيني المحاسبي التحليل مدخل - و

، مورد كلعليها    يكون اليت للحالة وتبعا لالستخدام تبعاً  مبوبة املتاحة الطبيعية املوارد املوارد الطبيعية حلصر

مدى التفضيل أو اإلمجال يف هذه احلسابات على حجم  من حيث الطبيعية املوارد ويعتمد تبويب حسابات

 ا�تمع بني العالقة وصف إىل العينية البيئية احملاسبة و�دف. ونوعية البيانات البيئية املرغوب احلصول عليها 

 البرتولية الطاقة( ة من احلسابات اليت نذكر منها احملاسبة على تنظيم جمموع هلذه العام اهليكل ويقوم والبيئة،

  .14)األخرى  الطاقة وحسابات

 مدخل البيئي األداء لتحسني املتبعة االسرتاتيجيات من:  البيئي األداء لتحسين المنتج حياة دورة مدخل - ه

األساسي يف معظم فرص  للمنتج املفتاح البيئية التكاليف حيث يعد معرفة البيئي األداء لتحسني املنتج حياة دورة
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 البيئي، أدائها حتسني يف قدر�ا من زادت التكاليف هذه التحسني، وكلما اكتسبت املؤسسة  خربة يف حتديد

هذه  حتديد ومن املهم ككل املنتج حياة دورة مدى على احلياة هي عملية تقدير وجتميع التكاليف دورة وتكلفة

 املنتوج من التخلص تكاليف والتطوير  عالية أو كاليف التخطيطت يف فيها تكون اليت الصناعات يف التكلفة

   .15مرتفعة

 البيئية واإلدارة اإلدارية احملاسبة من كيل تفاعيل نتاج املتوازن البيئي النموذج ميثل:  المتوازن البيئي النموذج - ي

 خالل من املختلفة اإلنتاج لعوامل املؤسسية استخدام كفاءة درجة رفع حنو النظامني كال حيث يسعى باملؤسسية،

يف   النموذج هذا هدف ويتمثل املتوازن، البيئي النموذج حماور متثل اليت والعينية النقدية القياس استخدام  وحدات

 الثاين إىل مقام يف يهدف كما والبيئي، االقتصادي املستويني على الصناعية املؤسسة أداء وتقييم رقابة حتقيق

: 16السلعي اآليت امليزان على البيئي النموذج يعتمد البيئية، األمور تشمل لكي اسبنياحمل اهتمام دائرة توسيع

فيما  املتوازن األداء منوذج أهداف تتمثل) البيئية النفايات + املخرجات = التشغيل حتت املنتجات + املدخالت(

  :يلي

 وعدم االكتفاء بتجنب االضرار البيئيةتوجيه مسار املؤسسات حنو املسامهة الفعلية يف حتقيق التنمية املستدامة  -

 .دقيقة علمية بطريقة البيئية التكاليف ختصيص خالل من املنتجات لتكاليف السليم القياس -

   .اإلدارة خلدمة الالزمة الداخلية الدورية التقارير إعداد كفاءة رفع -

  الدراسة الميدانية:    ثانيا

نهج الوصفي التحليلي، وذلك من خالل تتبع واستقصاء اعتمدنا يف هذه الدراسة على امل: منهج الدراسة .1

 SPSSمادة البحث وحتليلها والوصول إىل النتائج من خالل استخدام برنامج احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

  : اآلتية اإلحصائية األساليب باستخراج الستخدامه لتحليل العالقة بني متغريات الدراسة

العينة على األسئلة الواردة يف االستمارة املوزعة على أفراد  إلجابات حنراف املعياريواال املرجح املتوسط حساب -

 عينة الدراسة

  studentاختبار فرضيات الدراسة باالعتماد على اختبار  -

سة والتعرف على واقع تبين املؤسسات الصناعية للقياس لتحقيق أهداف الدرا: مجتمع وعينة الدراسة .2

احملاسيب للتكاليف البيئية فإن جمتمع الدراسة يتكون من املؤسسات الصناعية واليت هلا تأثري سليب مباشر على البيئة 

استمارة على إطارات   35، حيث مت اختيار ثالث مؤسسات صناعية تنشط على تراب والية جيجل وتوزيع  

 :ؤسسات، ومت اسرتجعها بالكامل وكان توزيع االستمارات يف هذه املؤسسات  حسب اجلدول التايلهذه امل

  توزيع االستمارات ) 01(الجدول رقم                                     

  

  اسم المؤسسة

  المؤسسة الوطنية

  للمنتجات العازلة

  

المؤسسة الوطنية لصناعة الخزف 

 الصحي

  

ية لصناعة المؤسسة الوطن

  الجلود

  

  المجموع

  36  8  12 15  عدد االستمارات الموزعة

 من إعداد الباحث: المصدر                                                                       
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  خصائص أفراد العينة - 3

   :ميكن عرض خصائص العينة من خالل اجلدول التايل

  خصائص أفراد العينة: 02الجدول رقم   

  المتغیر  الفئة  العدد  النسبة المئویة

5.56  02  
  

 مدیر 

  
  المستوى الوظیفي  

 رئیس مصلحة    10  28

  موضف في قسم المحاسبة والمالیة  10  28

 موضف في قسم االنتاج  08  22

 موضف في قسم االدارة العامة  06  17

  سنوات 5-10  18  50

  سنوات 15 - 10  10  28  لخبرة المھنیة    

  سنة فما فوق 15  08  22

  الجنس         ذكر     29  81
  أنثى    07  19  

  من إعداد الباحث :المصدر         

من األفراد ا�يبني عن األسئلة االستبانة   50يالحظ من اجلدول إن ما نسبة : املستوى الوظيفي           

و موظف يف قسم احملاسبة واملالية وهذا يعزز الثقة بالنتائج اليت مت احلصول عليها وبقدرة هم مبركز رئيس مصلحة أ

ستناد إىل النتائج الواردة يف اجلدول يتبني لنا أن ا:ا�يبني على فهم أسئلة االستبانة، أما من حيث اخلربة املهنية

سنوات،  أي أن الوظائف اليت مشلتها  10من اإلفراد  ا�يبني على االستبيان تفوق خرب�م    50نسبة 

من حيث اجلنس فكانت نسبة الرجال . الدراسة تتطلب خربات معينة  جيب أن تتوفر يف اإلفراد من هذه العينة

  .تفوق نسبة النساء وذلك راجع الن معظم العمال يف هذه املؤسسات هم من جنس ذكر

 أداة الدراسة -4

ات اإلقتصادية للقياس احملاسيب للتكاليف البيئية يف والية جيجل استمارة حول واقع تبين املؤسس اعتماد مت

 :فقرة مت إدراجها حتت حمورين رئيسيني ،تتمثل هذه احملاور يف 17من  الدراسة استمارة ، حيث تتكون

 أمهية القياس احملاسيب للتكاليف البيئية يف املؤسسات الصناعية؛: المحور األول -

  ؛ حتول دون قيام املؤسسات الصناعية باإلفصاح عن أدائها البيئي املعوقات اليت :المحور الثاني -

اجلدول  حسب االستمارة لفقرات املبحوثني استجابات لقياس ليكرت اخلماسي مقياس استخدام مت لقد

  :التايل

  .  ليكرت مقياس درجات): 03(الجدول رقم                                                    
  موافق جدا  موافق  محايد  غير موافق  غير موافق اطالقا إطالقا  اإلجابة

  5  4  3  2  1  درجة المقياس

 .من إعداد الباحث: المصدر         
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 صدق وثبات أداة الدراسة   -5

 Alpha(من أجل التأكد من ثبات أداة الدراسة مت إجراء خطوات الثبات باستخدام معامل ألفا كرونباخ         

de Cronbach( وعلى الرغم من عدم وجود قواعد قياسية خبصوص القيم املناسبة ،Alpha اال أنه من الناحية ،

 الذي الصدق ومعامل .معقوال يف البحوث املتعلقة باإلدارة والعلوم اإلنسانية) Alpha >=0.6(التطبيقية يعد 

 .أيضا األسئلة وجلميع االستبيان، حماور من حمور كل على تطبيقه مت وقد الثبات، ملعامل الرتبيعي اجلذر يساوي

  :التايل اجلدول يف موضح هو كما

  .  صدق وثبات أداة الدراسة ):04(الجدول رقم                                           

 معامل الصدق  معامل الثبات  عدد الفقرات   عناوين المحاور

  0.915  0.843  10  يف املؤسسات الصناعيةأمهية القياس احملاسيب للتكاليف البيئية : المحور األول

اليت تؤدي اىل عدم قيام قيام املؤسسات الصناعية باإلفصاح عن  املعوقات: المحور الثاني

  أدائها البيئي

07  0.646  0.785  

 0.917  0.841  17  جميع محاور االستمارة معا

 spssبناء على خمرجات    إعداد الباحثمن :المصدر                                                        

  :يلي كما كانت كرونباخ ألفا الثبات معامل قيم أن رقم  اجلدول خالل من نالحظ

 لتحسني البيئية عن التكاليف احملاسيب واإلفصاح القياس عملية تطبيق بأمهية املتعلقة لألسئلة 0.843نسبة  -

 0.915دره ق صدق ومبعامل الصناعية املؤسسات يف البيئي األداء

باملعوقات اليت حتول دون قيام املؤسسات الصناعية باإلفصاح عن أدائها املتعلقة  لألسئلة 0.646نسبة  -

 0.917تعود جلميع فقرات االستبيان ومبعامل صدق  0.841،كما أن نسبة  0.785 ومبعامل صدق .البيئي

معامل  قيمة ، وأن% 60إىل  تصل اليت املقبولة ةالنسب من كو�ا أعلى ممتازة نتائج السابقة النتائج وتعترب       

 ألفا مبعامل املقبول األدىن احلد قيمة من أكرب قيمة ذات احملاور مجيع على املستجوبني لردود كرونباخ ألفا

 الصدق والذي معامل قيمة الدراسة، وكذلك حماور من حمور لكل املكونة العبارات ثبات على يدل كرونباخ، مما

 العبارات صدق على يدل ،مما% 60 من أكرب كذلك وهي كرونباخ، ألفا الثبات ملعامل الرتبيعي يساوي اجلذر

 االستقصاء أسئلة بني إجيايب ارتباط وجود إىل وتشري مرتفعة، والصدق الثبات معامالت وتعترب حمور، املكونة لكل

 من ميكننا مما اإلجابات، يف الداخلي الثبات من عالية درجة توفر يعين وهذا العينة مفرادات إجابات ومعربة عن

 .الدراسة  أهداف حتقيق يف اإلجابات هذه االعتماد على

  )Sample Kolmogorov-Smirnov( اختبار التحقق من مالئمة البيانات للتحليل اإلحصائي -6

حقق من مسرنوف وذلك للت بغرض التحقق من موضوعية نتائج الدراسة فقد قمنا بإجراء اختبار كو�روف       

خلو بيانات الدراسة من املشكالت اإلحصائية اليت قد تؤثر سلبا على نتائج اختبار فرضيات الدراسة، ويشرتط 

  :و نتائج اإلختبار مبينة يف اجلدول التايل.هذا االختبار توافر التوزيع الطبيعي يف البيانات
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  )Sample Kolmogorov-Smirnov(ي لمتغيرات الدراسةاختبار التوزيع الطبيع): 05(الجدول رقم                         

  عناوين المحاور
                           Sample 

Kolmogorov-Smirnov  
Sig* )مستوى المعنوية( 

أمهية القياس احملاسيب للتكاليف البيئية يف املؤسسات الصناعية يف حتسني : المحور األول

  األداء البيئي
0.628  0.826  

اليت حتول دون قيام املؤسسات الصناعية باإلفصاح  املعوقات: المحور الثاني -        

  عن أدائها البيئي
1.05  0.203  

 spssمن اعداد الباحث بناء على خمرجات :املصدر                                                       

ني أن مجيع املتغريات كانت تتبع التوزيع فأكثر يتب 0.05وعند مستوى داللة ) 05(بالنظر إىل اجلدول رقم 

وهو املستوى املعتمد يف املعاجلة  0.05الطبيعي حيث كانت نسب التوزيع الطبيعي لكل اإلجابات أكرب من 

وأن مجيع أبعاد االستمارة احملددة كانت ختضع إىل التوزيع الطبيعي، وهذا يدل ويؤكد على أن العالقة . اإلحصائية

  .هلا القدرة على تفسري التأثري فيما بينها بني هذه املتغريات

  نموذج الدراسة

   :ميكن أن نعرب عن متغريات الدراسة بالشكل التايل

  نموذج الدراسة) 01(الشكل رقم                                              

                                    أهمية القياس المحاسبي في المؤسسات الصناعية                            -   

          

  معوقات اإلفصاح عن األداء البيئي                                                                 -  

           

    

                                                    من إعداد الباحث :لمصدرا

  :البحث فرضيات اختبار    -7

 املعيارية احلسابية واالحنرافات املتوسطات باستخراج الباحث قام البحث فرضيات واختبار البيانات حتليل غراضأل

 لنتائج توضيح يلي وفيما فقرات هذه األخرية، من فقرة لكل وذلك االستبانة، أسئلة عن ا�يبني األفراد إلجابات

   :الدراسة فرضيات من فرضية كل اختبار

   :  ىاألول الفرضية-

 عن التكاليف احملاسيب واإلفصاح القياس عملية تطبيق الصناعية بأمهية املؤسسات مسؤويل لدى ووعي إدراك هناك

  البيئي؟ األداء البيئية لتحسني

  

 

 

 التكاليف البيئية في

المؤسسات  

 الصناعية

المتغير التابع   المتغير   
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  تحليل نتائج االستبانة الخاصة بالمحور األول): 6(الجدول رقم                             

رقم 

  الفقرة

                         

  الفقرة                               

  

  المتوسط الحسابي

  

  االنحراف المعياري

01  
واإلفصاح احملاسيب للتكاليف البيئية يف املؤسسات الصناعية إىل التحسني   القياس عملية تؤدي

  يف جودة املنتجات من خالل ختفيض اآلثار السلبية البيئية
3.848  0.666  

02  
اس واإلفصاح احملاسيب للتكاليف البيئية يف التقارير املالية دليال على إدراك تعترب عملية القي

  .واقتناع املؤسسات الصناعية بالقضايا البيئية
3.55  0.840  

03  
تسمح عملية القياس واإلفصاح احملاسيب للتكاليف البيئية إىل تقييم األداء البيئي يف املؤسسات 

  .الصناعية من خالل القرارات املتخذة
3.647  0.883  

04  
هناك العديد من املزايا توفر املعلومات عن التكاليف البيئية على مستوى كل من املؤسسة 

  .الصناعية وا�تمع
3.210  1.023  

05  
القياس و اإلفصاح احملاسيب للتكاليف البيئية يف املؤسسات الصناعية يؤديان إىل فاعلية 

  .لواحدة املنتجةالتخطيط،األمر الذي يؤدي إىل خفض الوحدة ا
3.55  1.052  

06  
عملية القياس واإلفصاح احملاسيب للتكاليف البيئية يف املؤسسات الصناعية تؤدي إىل زيادة قدرة     

  .ا ملنتج على املنافسة
3.712  0.862  

07  
عملية القياس واإلفصاح احملاسيب للتكاليف البيئية يف املؤسسات الصناعية إىل حتسني األداء 

  .ن خال الختاذ قرارات جديدة أكثر رشداالبيئي م
3.74  1.113  

08  
توفر املعلومات عن التكاليف البيئية يساعد على مزاولة إدارة املؤسسات ألغراض البحث 

  وتطوير منتجات صديقة للبيئة 
3.23  1.10  

09  
ر حتتاج إدارة املؤسسة ملعلومات عن التكاليف البيئية لغرض الرقابة والتحكم يف مجيع مصاد

  .تلوث البيئة
3.60  0.975  

  1.12  3.40  توفر معلومات عن التكاليف البيئية يساعد املؤسسة يف معاجلة النفايات اإلنتاجية  10

 spssمن إعداد الباحث بناء على خمرجات : لمصدرا                                                             

 تطبيق بأمهية الصناعية املؤسسات مسؤويل لدى ووعي ر املتعلق حول إدراكلفقرات احملو   احلسايب الوسط تراوح

،وهذه )  3.84و 3.29( البيئية يف حتسني األداء البيئي بني  عن التكاليف احملاسيب واإلفصاح القياس عملية

 اسالقي عملية تطبيق بأمهية الصناعية املؤسسات مسؤويل لدى ووعي املتوسطات تشري إىل أن هناك إدراك

كما نالحظ من خالل اجلدول أن الفقرة األوىل . البيئية يف حتسني األداء البيئي عن التكاليف احملاسيب واإلفصاح

وهذا يدل على أن للقياس احملاسيب أمهية بالغة يف حتسني جودة  3.844سجلت أعلى متوسط حسايب قدر بـ 

 وانسجام اتفاق وجود إىل 0.66راف املعياري املقدر بـ ويشري االحن. املنتوج من خالل ختفيض اآلثار السلبية البيئية

توفر املعلومات عن التكاليف ( 09أما اقل وسط حسايب فكان للفقرة رقم .الفقرة هذه أفراد العينة حول آراء يف

ويشري ذلك إىل عدم ) البيئية يساعد على مزاولة إدارة املؤسسات ألغراض البحث وتطوير منتجات صديقة للبيئة 

 الفقرات إلمجايل احلسايب الوسط بلغ عام اء أمهية بالغة حملاسبة التكاليف البيئية يف أغراض البحث، وبشكلإعط

عن  احملاسيب واإلفصاح القياس عملية تطبيق بأمهية الصناعية املؤسسات مسؤويل لدى ووعي إدراك املتعلقة

راك ووعي من طرف املؤسستني على أمهية قياس يدل على وجود إد 3.54البيئية يف حتسني األداء البيئي  التكاليف

  .التكاليف البيئية يف حتسني األداء البيئي
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 احملسوب مستوى الداللة مقارنة طريق عن وذلك الفرضيات، الختبار)   ( student  اختبار استخدم كما

   :اآلتية القرار قاعدة حسب وذلك 0.05املعتمد  الداللة مبستوى

    :األولىللفرضية  Tاختبار نتائج ): 07(الجدول رقم 

  الوسط الحسابي  البيان
اإلنحراف 

  المعياري
Tالمحسوبة  T الجدولية  Sig* 

أهمية قياس التكاليف البيئية في تحسين األداء 

  البيئي في المؤسسات الصناعية 
3.5487  0.9634  3.68  1.959  0.000  

     spssبناء على خمرجات  من إعداد الباحث:المصدر

، ميكن  5املبينة يف اجلدول أعاله عند مستوى معنوية   studentل النتائج اإلحصائية الختبار من خال     

مؤسسة صناعة اخلزف واملؤسسة الوطنية لصناعة اجللود واملؤسسة الوطنية ( القول أن املؤسسات الصناعية 

 3.68احملسوبة  Tئية  ، إذ بلغت قيمة تويل أمهية بالغة للقياس احملاسيب للتكاليف البي) للمنتجات العازلة العازلة

 ووعي إدراكوهذا يؤكد صحة الفرضية البديلة اليت تنص أن هناك  1.959وهي قيمة أكرب من القيمة اجلدولية 

 حتسني يف البيئية عن التكاليف احملاسيب واإلفصاح القياس عملية تطبيق بأمهية الصناعية املؤسسات مسؤويل لدى

  .البيئي األداء

  :الثانية ةالفرضي

  .توجد عدة معوقات تؤدي اىل عدم قيام قيام املؤسسات الصناعية بالقياس واإلفصاح عن أدائها البيئي     

  تحليل نتائج االستبانة الخاصة بالمحور الثاني: 08الجدول رقم      

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  الفقرة  رقم الفقرة

  0.351  4.82  بيئيةعدم إدراك مفهوم احملاسبة ال  01

  1.050  3.65  صعوبة قياس التكاليف البيئية  02

  1.162  3.44  عدم توفر نظام حماسيب يفي بأغراض اإلفصاح البيئي   03

  1.002  4.22  قلة الربامج التعليمية للتعريف مبتطلبات اإلفصاح احملاسيب  04

05  
ن جهة عدم وجود  معايري حماسبية تتعلق باإلفصاح عن األداء البيئي م

  وااللتزامات البيئية من جهة أخرى 
3.60  1.09  

  0.54  4.603  عدم وجود طريقة واضحة لإلفصاح عن األداء البيئي يف القوائم املالية  06

07  
عدم تدخل الدولة بوضع قوانني تلزم الشركات باإلفصاح عن أدائها 

  البيئي
4.771  0.41  

  من إعداد الباحث باالعتماد 

 قيام اليت تؤدي دون املعوقات يف واختالفاً  تبايناً  هناك أن يتبني السابق اجلدول يف الواردة ائجالنت إىل استناداً 

 كان حيث حماسبياً، البيئي األداء عن باإلفصاح) مؤسسة اخلزف و املؤسسة الوطنية لصناعة اجللود ( املؤسسات 

 الوسط بلغ وقد البيئي، أدائهما عن تني باإلفصاحاملؤسس قيام أمام إدراك مفهوم احملاسبة البيئية ابرز املعوقات عدم
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 تلزم قوانني بوضع الدولة تدخل عدم ذلك ، يلي0.351واحنراف معياري قدر بـ   4.82احلسايب هلذه الفقرة 

قيام املؤسستني  دون حتول اليت األخرى املعوقات ومن 4.77أدائها البيئي مبتوسط قدر بـ  عن باإلفصاح الشركات

قلة  البيئي جند عدم وجود طريقة واضحة لإلفصاح عن األداء البيئي يف القوائم املالية و أدائهما عن باإلفصاح

على  4.22،  4.70الربامج التعليمية للتعريف مبتطلبات اإلفصاح احملاسيب وقد بلغ املتوسط احلسايب هلدين الفقرتني 

  .التوايل

البيئي  أدائهما عن قيام املؤسستني باإلفصاح قيام دون حتول معوقات لوجود احلسايب الوسط بلغ عام وبشكل

 عدم إفصاح املؤسستني يف تسهم مبجملها سابقاً  ذكرت اليت واملعوقات األسباب أن على يدل مما 4.18حماسبيا  

 هذا حول األفراد العينة آراء يف اتفاق وجود على ( 0.80 ) املعياري البالغ االحنراف ويدل البيئي، أدائهما عن

  للفرضية الثانية) student(ويبني اجلدول التايل نتائج اختبار   .لا�ا

    للفرضية الثانية studentنتائج اختبار  ):09( اجلدول رقم

  الوسط الحسابي  البيان
االنحراف 

  المعياري
 *T  Sig الجدولية   T المحسوبة

توجد المعوقات التي تحول دون قيام المؤسسات الصناعية 

  ا البيئيباإلفصاح عن أدائه
4.18  0.800  5.22  1.959  0.000  

 spssمن إعداد الباحث بناء على خمرجات : المصدر

وهي  5.22احملسوبة  Tجند أن قيمة  ) 09(واملبينة يف اجلدول رقم  studentمن خالل النتائج اإلحصائية الختبار   

 نقبل و الثانية العدمية الفرضية نرفض فإننا،   5وهذا عند مستوى معنوية  1.959قيمة أكرب من القيمة اجلدولية 

أدائها  عن املؤسسات الصناعية باإلفصاح قيام دون حتول معوقات هناك ( الفرضية البديلة واليت نصها على أن 

 ).البيئي

  :النتائج

  :اآلتية النتائج إىل الباحث خلص فرضياته، اختبار و البحث بيانات حتليل نتائج إىل استناداً 

 احلصول على بواسطتها ميكن مايل أو كمي بشكل البيئة يف املؤسسة لنشاط ترمجة هو يالبيئ القياس    -  أ

 للمؤسسة املالية القوائم للمستخدمني تفسر بيئية معلومات

 األسواق على تعتمد اليت واملناهج أمهها الطرق: الطرق من جمموعتني باستخدام البيئي التلوث قياس ميكن  -  ب

 الضمنية األسواق على تعتمد ليتا واملناهج التقليدية، و الطرق

عن  احملاسيب واإلفصاح القياس عملية تطبيق الصناعية بأمهية املؤسسات مسؤويل لدى ووعي هناك إدراك  -  ج

البيئية يف حتسني األداء البيئي، وقد كان اتفاق اغلب أفراد العينة على الدور الذي يلعبه اإلفصاح  التكاليف

 ني جودة املنتوج من خالل ختفيض اآلثار السلبية البيئيةاحملاسيب عن األداء البيئي يف حتس

 وأبرز البيئي، عن أدائها حماسبياً  املؤسسات الصناعية باإلفصاح قيام من حتد اليت املعوقات من العديد هناك  - د

 :املعوقات تلك
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 عدم إدراك مفهوم احملاسبة البيئية،  -

 أدائها البيئي   عن باإلفصاح الشركات تلزم قوانني بوضع الدولة تدخل عدم -

 عدم وجود طريقة واضحة لإلفصاح عن األداء البيئي يف القوائم املالية  -

 .قلة الربامج التعليمية للتعريف مبتطلبات اإلفصاح احملاسيب -

  االقترحات

  :يف ضوء ما مت التوصل إليه من نتائج، نقوم باإلشارة إىل  االقرتاحات التالية

لتعريف باحملاسبة البيئية، وطرق ( ؤسسات الصناعية يف جمال احملاسبة البيئية القيام بدورات تكوينية يف مجيع امل  -  أ

 )اخل.....قساس التكاليف البيئية

 إجياد أسلوب موحد لإلدالء واإلفصاح البيئي تلتزم به مجيع الشركات الصناعية اجلزائرية  -  ب

  لتخفيضمنح املنشات اليت حتافظ على البيئة امتيازات خاصة من حيث اإلعفاء أو ا - ج

ضرورة إجياد ووضع أسلوب موحد للبيئة يكون ملزما وموحدا على مجيع املؤسسات الصناعية املتواجدة على   -د

 .كافة القطر اجلزائري
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  .السياحة البيئية  كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة

  :إعداد

  .1رشيد سعيداني. د      

 .2إسماعيل صاري. د      

  : ملخص

رئيسي  بشكل تعتمد وهي السياحية، االستدامة مبدأ على القائمة السياحة أنواع احد البيئية السياحة تعد     

 املوارد واملقومات على تأيت أن دون من تصادياالق املنظور من للحياة قابلة سياحة فهي الطبيعة، عنصر على

  .سياحي موقع أي داخل والطبيعية البشرية

و�دف هذه الورقة البحثية ملعرفة لتسليط الضوء على السياحة البيئية من خالل إستعراض اإلطار املفاهيمي        

تلف أنواعها واألهداف هلا، من تعريف وخصائص ومبادئ وشروط تطبيق السياحة البيئية، مع إستعراض خم

توخاة من تبين هذا املفهوم، ومعرفة الدور اليت تساهم به السياحة البيئية يف التنمية املستدامة بأبعادها اإلقتصادية امل

  . والبيئية واإلجتماعية

  .السياحة البيئية، التنمية االقتصادية، التنمية املستدامة :الكلمات المفتاحية

Abstract : 

Eco-Tourism is one of the types of tourism based on the principle of sustainability 

of tourism, which depends mainly on the nature element, it is tourism viable from 

an economic perspective without that comes to resources and human and natural 

ingredients within any tourist site.  

         This paper aims to find out to highlight the eco-tourism through a review of 

the conceptual framework to her, from the definition, characteristics, the 

principles and conditions for eco-tourism application, with a review of various 

kinds and objectives of the adoption of this concept, and knowledge of the role 

that contribute to its eco-tourism in the sustainable development of economic , 

environmental dimensions. and social.   

   Keywords: ecotourism, economic development, sustainable development. 
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  : المقدمة

 العصور من عصر أي يف �ما حتظ مل كبريين وإعتبار بأمهية إنساين كنشاط املعاصرة السياحة حظيت     

 هلا كان وعمرانية وبيئية وثقافية وإجتماعية إقتصادية وآثار نتائج الكثيفة السياحية األنشطة عن جنم فقد ؛السابقة

 إىل االهتمام توجيه إستدعى الذي األمر وهو احلاضر، عصرنا يف والشعوب ا�تمعات حياة يف وواضح عظيم أثر

 وناضج سريع وبشكل واملرغوبة املنشودة األهداف إىل للوصول األنشطة هذه وتقييم وتوجيه وضبط تنظيم ضرورة

        .األخضر واالقتصاد املستدامة التنمية أسس مع يتعارض ال مبا

 األمدين يف يوفرها أن ميكن اليت الكبرية املالية العوائد إىل بالنظر القطاعات أهم من السياحة قطاع ويـَُعدُّ    

 وقد االقتصادية، املشكالت من الكثري حدة من والتخفيف الثروة، خللق فرص من يوفره وملا والبعيد املتوسط

 يضمن بشكل الطبيعية مواردها الستغالل إسرتاتيجيا بديال السياحة صناعة يف الدول من الكثري وجدت

 العاملة، اليد تشغيل حيث من األوىل الصناعة فهي الناضبة، الثروة مصادر على االعتماد عن ويغنيها إستدامتها،

 .واالجتماعية االقتصادية التنمية يف أساسي دور هلا وأصبح

 السياحة نم النوع وهذا ؛بالطبيعة االستمتاع على القائم السفر أنواع من خاصا نوعا البيئية السياحة تـَُعدُّ و      

 خرباء لبعض وفقا سنويا ٪ 25–30ب يقدر مبعدل ينمو حيث والرتحال، السفر عامل يف منوا األسرع القطاع يـَُعدُّ 

 بوجه السياحة صناعة من البيئية السياحة نصيب فإن العاملية، السياحة منظمة لتقديرات ووفقاً  .السياحية الصناعة

 املسافرين ثلث قرابة أن إىل تشري أخرى تقديرات م، ومثة 2000سنة يف املائة يف 20 إىل 15 من تراوح عام

  .الطبيعية املناطق يف املغامرات حميب من مسافرون أو بيئيون سياح هم الدوليني

 :ومن هذا املنطلق إرتأينا إىل طرح اإلشكالية اآلتية     

 .ما دور السياحة البيئية في التنمية المستدامة؟

  :املطروحة إقرتحنا الفرضيات اآلتيةولإلجابة على اإلشكالية 

  تساهم السياحة البيئية يف التنمية اإلقتصادية؛ - 

 تساهم السياحة البيئية يف التنمية البيئية؛ - 

 تساهم السياحة البيئية يف التنمية اإلجتماعية؛ - 

 : حمورين إىلوملعاجلة اإلشكالية وإختبار صدق الفرضيات قمنا بتقسيم موضوع البحث      

  السياحة البيئية؛: محور األولال

 .السياحة البيئية ودورها في التنمية المستدامة: المحور الثاني
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  :السياحة البيئية -1

  :نشأة وتطور مفهوم السياحة البيئية 1-1

جاء  نسبيا حديث مصطلح وهو العشرين، القرن من الثمانينات مطلع منذ البيئية السياحة مصطلح ظهر       

الطبيعي  املرياث على احملافظ اإلنسان ميارسه الذي للبيئة الصديق السياحي النشاط من جديد نوع عن ليعرب

  .  1فيها يعيش اليت للبيئة واحلضاري

 إىل دعا من أو االجنليزي والناشط االجتماع وعامل والكاتب الفنان )1896-1834(مرسي ويليام ويعترب      

 حرفية اليد إىل للعودة تدعوا مجعية شكل كما واملنسوجات اجلدارن لورق بتصاميمه عرف وقد البيئية، السياحة

 .واملناخ املدن نظافة إىل دعا كما

املهندس  )1983(سيبالوس السكورين  هليكتور البيئية السياحة ملصطلح األول االبتكار ينسب من وهناك      

 احلكومية غري البيئية للمنظمة املؤسس والرئيس البيئة، على احملافظة دعاة وأحد املكسيكي املعماري

PRONATUREوتغذية إكثار إستمرارية وضمان تأمني بغية الرطبة األرض على للحفاظ ، والداعية 

 من متنامية أعداد مثة أن الحظ قد سيبالوس السكورين كان األمريكي، الفالمنغو طائر مثل موطنها الطيور يف

 ميكن الناس هؤالء مثل أن آمن الطيور، وقد مبراقبة األوىل رجةبالد مهتمني الشمالية أمريكا من السياح خصوصا

يف  البيئة على واحلفاظ جديدة عمل فرص وخلق احمللي، الريفي االقتصاد وتشجيع تعزيز يف هاما دوار أن يلعبوا

دولية  منظمات من خرباء قام احلني ذلك ومنذ الظاهرة، تلك ليصف البيئية السياحة كلمة إستخدام وبدأ املنطقة،

 شروط هلا، ووضع البيئية السياحة مفهوم بتطوير العاملية السياحة ومنظمة الطبيعة لصيانة العاملي كاالحتاد عديدة

بدأو  والذين الواعون السياح بني تنشأ بدأت قد السياحية النشاطات من العديد كانت املصطلح إطالق وقبل

  2.صادواالقت والبيئة ا�تمع على السلبية اآلثار يدركون

   3:وقد مر مفهوم السياحة البيئية بثالثة مراحل هي        

من خالل توجيهه للمناطق اليت ال حتتوي عل �ديد له أو تعرضه ألخطار  :مرحلة حماية السائح من التلوث -أ

جة التلوث خاصة يف املناطق البعيدة عن العمران، إال أن هذه املرحلة صاحبها أخطار هددت البيئة نفسها نتي

لبعض السلبيات اليت مارسها السائح والشركات السياحية مما أدى لفقدان املناطق الطبيعية صالحيتها و�ديد 

 األحياء الطبيعية فيها؛     

من خالل إستخدام سياحة وأنشطة سياحية ال تسبب أي هدر أو تلوث  :مرحلة وقف الهدر البيئي -ب 

  املوقع البيئي؛  وبالتايل  حتافظ على ما هو قائم وموجود يف
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من خالل إصالح اهلدر البيئي ومعاجلة التلوث البيئي وإصالح : مرحلة التعامل مع أوضاع البيئة القائمة -ج 

ما سبق أن قام اإلنسان بإفساده وإرجاع األوضاع ملا كانت عليه أو معاجلة اإلختالالت البيئية لتصبح أفضل 

  .وأحسن

  :عدة تعاريف قدمت للسياحة البيئية نذكر منهاهناك  :مفهوم السياحة البيئية 1-2

 السفر تتطلب اليت السياحة هي البيئية السياحة أن على ينص الذي : 1985السكورين تعريف سيبالوس -أ 

 من االستفادة إىل إضافة والتمتع �ا، وتقديرها، املواقع هذه دراسة �دف ملوثة، غري فطرية طبيعية إىل مواقع

  4.املواقع تلك تضم اليت ملناطقبا الثقايف الرتاث

 ومل يتعرض التلوث �ا يلحق مل اليت الطبيعية، املناطق إىل السفر هي :للبيئة العالمي الصندوق تعريف -ب 

 وحاضرا، حضارا�ا ماضيا وجتليات الربية وحيوانا�ا ونباتا�ا مبناظرها لالستمتاع وذلك اخللل، إىل الطبيعي تواز�ا

 على احلفاظ يف إىل دوره إضافة للدخل، مصدرا ميثل لكونه النامية للدول جدا هاما السياحة من النوع هذا ويعترب

  5.املستدامة التنمية وممارسات ثقافة وترسيخ البيئة

 إىل املسؤول السفر أ�ا عرفتها على :1999الطبيعية  والموارد الطبيعة لصيانة الدولية الجمعية تعريف -ج 

  6.سكا�ا األصليني رفاهية استمرار ويكفل البيئة على حيافظ الذي الطبيعية املناطق

 مانيال  إعالن البيئة ويؤكد ومحاية التنمية ببني توازن عالقة هي والبيئة السياحة بني العالقة أن :مانيال إعالن - د 

 لسكان تصاديةاالجتماعية واالق باملصاحل الضرر تلحق بطريقة تليب أن ينبغي ال السياحية، االحتياجات أن1980

 للسياحة رئيسية جذب تعترب عوامل اليت والثقافية التارخيية واملواقع الطبيعية باملوارد أو البيئية، أو السياحية املناطق

 الدويل وا�تمع والوطنية احمللية على ا�تمعات ينبغي أنه و البشرية تراث من املوارد هذه أن على اإلعالن ويشدد

  7.عليه للحفاظ الالزمة اتباخلطو  القيام بأكمله

السياحة البيئية هي كافة أشكال السياحة اليت حتافظ على سالمة  :تعريف المنظمة العالمية للسياحة - ه 

  8.وإستمرارية املوارد الطبيعية واملشيدة والثقافية من النواحي البيئية واإلجتماعية واإلقتصادية

 املتحدة بالواليات  1990عام يف تأسست اليت البيئية السياحة مجعية إن :البيئية السياحة خصائص 1-3

 لتحديد نطاق ضرورية التالية السبع اخلصائص وتعترب البيئية، للسياحة باجلوانب املتعددة تعرتف األمريكية،

  :البيئية السياحة

 أو دائم بشكل سواء احملمية األخرى، املناطق أو الوطنية املتنزهات تكون ما عادة طبيعية، وجهات إىل السفر -أ

 معينة؛ مواسم يف
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 أعداد وتنظيم وثقافيا، حساسة بيئيا وبنية منشآت استخدام خالل من للسياحة البيئية التأثريات تقليل -ب 

 السياح؛ سلوك وطريقة

 ذلك، على جيدا ومدربني مرشدين مؤهلني خالل من احملليني والسكان السياح من لكل البيئي الوعي تعزيز -ج 

 ومقوما�ا؛ البيئية وأهدافها السياحة بأسس معرفة وعلى

 املوارد على باحملافظة املتعلقة وإجراء البحوث البيئة، حلماية موارد لتوفري البيئية السياحة أرباح بعض إستخدام -د 

 البيئي؛ والتثقيف والتعليم الطبيعية،

 البيئية؛ السياحة مناطق من القربب يعيشون الذين احملليني للسكان إقتصادية وعوائد مالية مزايا توفري -ه 

 البيئية؛ مناطق السياحة يف األصليني للسكان احمللية والتقاليد والعادات الثقافات إحرتام -و 

  9.الدميقراطية واحلركات اإلنسان حقوق دعم -ز 

   10:يلي فيما البيئية السياحة عناصر أهم تتمثل :هاؤ ومباد البيئية السياحة عناصر 1-4

وما  السائح تصرفات يف متمثلة تكون واليت اإلنسان تصرفات عن الناتج البيئي بالتوازن إخالل اثإحد عدم -أ

التنمية  مفهوم وبني ككل والبيئة السياحة بني ولكن أخرى عالقة ظهرت هنا ومن فيها، تلوث من حيدثه قد

حيث  متاما العكس هو حدث ما ولكن باإلنسان، لالرتقاء الوسائل إحدى التنمية تعترب حيث املستدامة

 ؛التلوث فيها وأحداث �ا الضرر يقاعإو  البيئة موارد فااستنز  يف سامهت اليت الوسائل إحدى التنمية أصبحت

إزدهرت  كلما وصحية نظيفة كانت فكلما العامل يف بيئة ألي اجلمالية املعامل إبراز على السياحة تنطوي -ب 

 ؛البيئة على احملافظة مصادر إحدى فهي وانتعشت السياحة

 األساس اليت متثل واليت واالجتماعية االقتصادية املصاحل وبني ناحية من والبيئة السياحة بني التوازن حتقيق- ج 

  ؛عليها تقوم

تنشيط  يف أساسيان عامالن باالنقراض واملهددة النادرة األنواع وبقاء الطبيعية البيئة ونقاء البيولوجي التنوع- د 

 .السياحة تنمية فرص من حيد البيئة تدهور أن باحلسبان يؤخذ أن جيب لذاو  البيئية السياحة

 :منها ملمارستها وشروط البيئية للسياحة عدة مبادئ العامل دول من الكثري وضعت قد كما       

 ؛احمللي ا�تمع خالل من السياحة منطقة عن الالزمة باملعلومات السائح تزود حمددة دخول مراكز توفري 

 ؛بيئيا مستدامة بطرق احليوي والتنوع الطبيعية للموارد سليمة إدارة 

 ؛الوقت نفس يف البيئية املواقع ومحاية ومحايتهم السياح أعداد ستيعابإل وفعالة صارمة قوانني وضع 

 تطوير خالل من للدخل قتصاديةإ مشاريع وتوفري وسياحيا، بيئيا وتثقيفهم وتوعيتهم ا�تمع سكان دمج 

 ؛معيشتهم ظروف وحتسني سياحية صناعات



 

 

 .امةالسياحة البيئية  كمدخل لتحقيق التنمية المستد
  .رشيد سعيداني. د

  .إسماعيل صاري. د

121 
 .2018 دیسمبر – 05: العدد - 03المجلد   مجلة التنمیة واإلستشراف للبحوث والدراسات   

 التنمية  حيفظ مبا فيها االستثمار يتم اليت الدولة أو للمنطقة املناسب املادي املردود حتقيق على العمل

  .املستقبلي والتطوير

 واالحتياجات والعوامل للمعايري وفقا أنواع عدة إىل البيئية السياحة تصنيف مت لقد :البيئية السياحة أنواع 1-5

 متعددة بأشكال متارس البيئية السياحة أصبحت مث ومن إلشباعها، السائح الفرد يسعى اليت ختلفةامل والدوافع

 11 :نذكر أمهها ومن

 وارتياد ا�هول عن تبحث سياحة أل�ا البيئية، السياحة أنواع وأخطر أهم من تعد :االستكشاف سياحة -أ 

 ستكمالإ أو فيها، مشكوك معلومات من التحقق أو اجلديدة املعارف إىل الوصول بغية مأهولة الغري األماكن

 والدراسة للبحث املستكشفني يقصده الذي اخلصب ا�ال هي الطبيعية البيئة وتعترب بعد، تكتمل مل معلومات

 يف الشعوب وتقاليد وعادات وقوانني، ونظم خملوقات من البيئة يف متوفر هو ما مع والتعامل احلقائق ومعرفة

 ؛السياحي املقصد

 القوى الستعادة  الضرورية الراحة عن البحث إىل �دف اليت السياحة هي :والترفيه االستجمام سياحة -ب 

 والعمل الروتني من للهروب ونشاطاته حياته يف التنوع وجود إىل حباجة اإلنسان ألن للفرد، والفيزيائية النفسية

 لالسرتخاء ومشاكلها املدينة صخب عن يدةبع طبيعية سياحية ومقاصد مواقع إىل بالذهاب وذلك اليومي،

 ؛واالستجمام

 نقاهة، فرتة أو لقضاء النفسي أو الصحي للعالج السفر هو منها الغرض يكون :العالجية البيئية السياحة -ج 

 هامليا وعيون املعدنية املياه ستخدامإب األمراض من للعديد طبيعية شفائية خبصائص تتمتع اليت املناطق بارتياد وذلك

 3 .والرمال البحر ومياه الشمس أشعة أو الطني ومحامات الساخنة

 حياة ودراسة وتتبع ورصد الربية، احلياة يف حيدث ما مبشاهدة السائح فيها يقوم :البرية الحياة مراقبة سياحة -د 

 تتكيف وكيف اسلوكه وفهم أسرارها على التعرف وحماولة األصلية بيئتها يف والزواحف الربية واحليوانات الطيور

 واكتساب تنمية أو االستمتاع أو الفضول بدافع ذلك يكون ما وغالبا الربية، احلياة متغريات مع املخلوقات هذه

 ؛املعارف

 اليت املائية كالرياضة أشكال عدة يف وتكون ، الرياضية بالفعاليات باالشرتاك تتعلق :الرياضية السياحة -ه 

 رياضة ننسى وال اخل،...الزوارق وركوب والغوص والسباحة األخطار من اآلمنة الرملية البحار سواحل على متارس

 للمشاهدة السياح من كبريا عددا يستقطب السياحة من النوع هذا إن اجلبال، وتسلق اجلليد على التزحلق

 ؛أيضا والتشجيع
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 لقوانني ختضع أ�ا ثحي املعنية، اجلهات بإشراف املنظم الصيد على السياحة هذه تعتمد :الصيد سياحة -و 

 يف الصيد ومنع باالنقراض املهددة احليوانات أنواع بعض محاية خالل من البيولوجي، والتنوع البيئة محاية إىل �دف

 ؛اخلطرية الصيد أدوات بعض ستخدامإ ومنع التكاثر مواسم يف أيضا و الطبيعية كاحملميات احملرمة املناطق بعض

 الظروف على تتوفر سياحية مناطق ويف السنة من معينة مواسم يف تكون اليت هي :الموسمية السياحة -ز 

 الذي الفصل حسب خيتلف السياحة من النوع وهذا األخرى، املناطق من غريها عن متيزها اليت املالئمة املناخية

 الشواطئ لىع تتوفر اليت املناطق أو الباردة املناطق يف تكون ما غالبا وهي الصيفية السياحة مثل به، ترتبط

 االستمتاع قصد الباردة املناطق أو الشمس بأشعة لالستمتاع الدافئة املناطق يف تكون وهي الشتوية والسياحة

 ؛بالثلوج

 وتضاريس ومعامل اجلغرايف، باملكان ترتبط اليت السياحة هي :السياحية المنطقة حسب البيئية السياحة -ح 

 واألرياف واجلبال والواحات والصحراء كالشواطئ خرى،أ إىل منطقة من ختتلف وهي السياحي املقصد

 ؛اخل...والقرى

 أو دولته حدود داخل السائح فيه ينتقل الذي السياحة من النوع ذلك هي :المحلية أو الداخلية السياحة -ط 

 ؛احمللية العملة فيها وتنفق بلده

 واإلقامة املختلفة الدول حدود عرب ئحالسا الفرد انتقال حركة متثل هي :الدولية أو الخارجية السياحة - ي 

 ؛�ا املؤقتة

 يف هام بدور واإلقامة االيواء عنصر يقوم النوع هذا يف: واإلقامة اإليواء مكان حسب بيئية سياحة -س  

 من النوع وهذا فعاال، السياحي املقصد كان وصحيا سليما بيئيا املكان كان كلما أنه حيث السائح، جذب

 الساحلي أو اجلبلي أو الريفي املنتجع على تقوم وهي املنتجعات سياحة مثل عديدة أشكاال أخذي البيئية السياحة

 العمر متوسطي الشباب على تقوم قتصاديةإ سياحة وهي واملعسكرات املوتيالت وسياحة ومجيل هادئ مكان يف

 أو الثابتة الفنادق ياحةوس مناسبة، سياحية ملعايري وفقا والشتاء الصيف اجيازات بقضاء تسمح وهي والدخل،

 البيئي الفندق يكون حيث املرتفعة التكلفة ذات باخلدمات بالتمتع يرغبون الذين األثرياء سياحة وهي العائمة

 ؛النزالء من حمدودا عددا إال يستقبل وال احلجم، صغري

 التعرف إىل السائح فيها يسعى اليت التقليدية البيئية السياحة أمناط أهم من تعترب :الثقافية البيئية السياحة -ع 

 شعو�ا أحوال ودراسة أخرى، مناطق زيارة طريق عن فكره دائرة وتوسع معلوماته تثري جديدة، أشياء على

 ينتج ما وهذا الثقافية، املناسبات يف واملشاركة واألثرية والتارخيية احلضارية املعامل زيارة إىل يسعى كما وخصائصها،

 ؛واحرتامها عليها واالطالع األخرى قافاتبالث السياح احتكاك عنه
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 البشر، بني والتقارب التعارف إىل البيئية السياحة من النوع هذا يهدف: االجتماعية البيئية السياحة -ف 

 على احملافظة إىل أيضا السياحة هذه �دف كما واالهتمامات، واآلراء، اهلوايات نفس جتمعهم الذين خصوصا

 املنطقة سكان عادات على التعرف االجتماعيني للعلماء تتيح أ�ا كما والصداقة، لقرابةوا االجتماعية العالقات

  .بينهم االجتماعية الروابط تقوية وكيفية وخصائصهم، وطبائعهم السياحي املقصد فيها يقع اليت

  12: يتتمثل أهم األهداف اليت تسعى السياحة البيئية لتحقيقها فيما يل :البيئية السياحة أهداف - 1-6

 عناصره؛ أمجل ويف صوره أمجل و أكمل يف البيئي التوازن على احلفاظ على البيئية السياحة -أ

 يف استغالهلا،أو يف أو استعماهلا يف أو املواد استهالك يف السلوكي الرتشيد ضوابط البيئية السياحة تصنع -ب 

 العامة؛ والسالمة الصحة على حيافظ مبا استخراجها

 التعقيد عن والبعيدة والتوتر والقلق اإلزعاج عن البعيدة البسيطة، السهلة احلياة البيئية حةالسيا توفر -ج  

  .حياته يف اإلنسان على تؤثر اليت الضوضاء مبنع وذلك والقبح، والتشابك

  :دور السياحة البيئية في التنمية المستدامة -2

 حول يدور منها كالً  أن إال املستدامة للتنمية ةومتباين متعددة تعريفات هناك :مفهوم التنمية المستدامة 2-1

 :منها متقاربة؛ معان

  13.توفري حاجا�م من املستقبل أجيال إعاقة دون احلاضر حاجات توفر اليت التنميةهي  :التنمية المستدامة -أ 

 يف جاء امل ووفقا 1992 سنة جانريو دي ريو يف إنعقد الذي والتنمية للبيئة املتحدة األمم مؤمتر حسب -ب 

 التنموية للحاجات متساو منو هناك يكون حبيث التنمية بعملية القيام " :هي املستدامة التنمية فإن الثالث املبدأ

 ينبغي املستدامة التنمية تتحقق كي" أنه إىل املؤمتر أقره الذي الرابع املبدأ وأشار ،"واملستقبل احلاضر ألجيال والبيئية

  14".عنها مبعزل فيها التفكري ميكن وال التنمية عملية من يتجزأ ال ءاجز  البيئية احلماية تكون أن

 الطبيعية املوارد قاعدة إدارة بأ�ا املستدامة التنمية (FAO) والزراعة األغذية منظمة جملس يرى كما -ج 

  15.احلالية البشرية االحتياجات تلبية تضمن بطريقة واملؤسسية التكنولوجية التغريات وتوجيه وصيانتها،

  :وهناك من يرى أن التنمية املستدامة تتضمن اخلصائص اآلتية        

  أن التنمية املطلوبة ال تسعى لتقدم بشري موصول يف أماكن قليلة ولسنوات معدودات، بل للبشرية مجعاء

 وعلى إمتداد املستقبل البعيد؛

 يال القادمة على توفري أن هذه التنمية هي تنمية تفي بإحتياجات احلاضر دون املساس بقدرة األج

 إحتياجا�ا؛
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  أن مستويات املعيشة اليت تتجاوز احلد األدىن األساسي من اإلحتياجات ال ميكن إدامتها عندما تراعى

 مستويات اإلستهالك يف كل مكان  متطلبات اإلدامة على املدى البعيد؛ 

 إن التنمية املستدامة تتطلب أن اإلحتياجات كما يتصورها الناس تتحدد إجتماعيا وثقافيا، ومن مث ف

  16.إنتشار القيم اليت تشجع مستويات اإلستهالك اليت ال تتخطى حدود املمكن بيئيا

 ثالثة بني الوثيق والرتابط االندماج بتحقيق إال املستدامة التنمية ال تتحقق :أبعاد التنمية المستدامة 2-2

 يؤثر البيئي أو االجتماعي البعد إغفال وأن للتنمية، يئةوالب االجتماعية االقتصادية، اجلوانب وهي عناصر أساسية

 .االقتصادي البعد سلبا على

 إلشباع واخلدمات السلع بإنتاج يسمح الذي النظام هو املستدام االقتصادي النظام :االقتصادي البعد -أ 

 أمناط تغيري يفرض وهذا ة،الطبيعي بالبيئة اإلضرار إىل ذلك يؤدي أن دون مستمر بشكل وحتقيق الرفاهية اإلنسانية

دون  االقتصادية احلاجات لتلبية الفعالة األساليب عن والبحث الطبيعية، املوارد هدر من للحد اإلنتاج واالستهالك

أو  والصلبة السائلة النفايات من قدر اإلمكان وبالتقليل والرتبة واملياه، اهلواء، تلوث من للتقليل بالبيئة اإلضرار

 .وأوبئة أمراض من ذلك عن ينجم قد وما والرتبة، واجلوفية، السطحية للمياه امللوثة آثارها لتفادي معاجلتها

 وإيصال ا�تمع أفراد بني الثروة توزيع يف العدالة تعين االجتماعي بعدها يف االستدامة :االجتماعي البعد -ب 

 واالجتماعية االقتصادية الفوارق على ءوالقضا الفقرية، الفئات إىل والسكن والتعليم كالصحة اخلدمات الضرورية

 يف السكان هؤالء ومشاورة السياسية املشاركة وإتاحة االجتماعي النوع يف واملساواة واملدن، سكان األرياف بني

 .الدميقراطية وتطبيق احلرية إلشاعة إختاذ القرارات

ومواردها  بلد كل حكومة إمكانات مع ومتوازنا معقوال بلد أي يف الدميغرايف النمو يكون أن ينبغي كما       

من  سكا�ا حاجات تلبية على قادرة غري احلكومة جتعل متوازنة وغري سريعة دميغرافية زيادة أي الطبيعية، ألن

 إستغالل الثروات مث ومن الفقراء عدد تزايد إىل يؤدي قد مما الصحة والسكن والتعليم، جمال يف الضرورية اخلدمات

 كاهل التنمية وتثقل وتعيق إستدامة املوارد هذه تستنزف عشوائية بطرق زراعية وأرض مياه من الطبيعية واملوارد

 .القادمة األجيال

 الطبيعية املوارد من ثابتة قاعدة على احملافظة ضرورة البيئي بعدها يف املستدامة التنمية تفرض :البيئي البعد -ج 

 وغري املتجددة للموارد الزائد االستنزاف لتجنب عقالين بشكل الطبيعية للموارد وإستغالل إنتاج بإتباع أمناط

يف  املختصون ويركز البيولوجي، التنوع على واحملافظة الرتبة وخصوبة اهلواء ونقاء احليوي، التنوع املتجددة، لضمان

حدودا  يعيطب نظام لكل أن تعين اليت مفهوم احلدود البيئية على املستدامة للتنمية مقاربتهم يف البيئة جمال

حلماية  الوحيد البيئي، والسبيل النظام تدهور يعين املوارد هذه إستغالل اإلفراط يف وأن جتاوزها ال ميكن لإلستغالل

وقطع  والسطحية، اجلوفية املياه إستنزاف مثل السيئة، واالستهالك اإلنتاج أمناط إتباع من احلد هو النظام هذا

.17وغريها الغابات أشجار
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  18 :تتمثل في: ياحة البيئية في التنمية اإلقتصاديةدور الس 2-3

 التقييم يف واملتمثل السياحي اإلنفاق إن :البيئة على التأثير دون السياحية المناطق في اإلنفاق زيادة -أ

 سياحية خدمة املقابل يف هو إمنا السائح جانب من إنفاق كل ( السياح إىل املقدمة اخلدمات �موع االقتصادي

 السائح يطلبها اليت اخلدمات وخمتلف واإلطعام اإليواء تشمل واليت الفندقية اخلدمة على كاإلنفاق يهاعل حيصل

 السياحة ثقافة سيادة ظل ويف الفندقية، املؤسسات أصحاب إىل السياح من األموال إنتقال ميثل ،)إقامته أثناء

 .بالبيئة الضرر دون واإلنفاق األموال إنتقال يزيد البيئية

 الدولة جانب من وإمنا السائح جانب من ليس اإلنفاق من آخر نوع هناك :االقتصادية الحركة نشيطت -ب

 املعامل إقامة الطرق، شق السياحية، واملركبات املدن إنشاء منها السياحية املشروعات على كاإلنفاق السياحية

 العمومية املرافق على اإلنفاق من لنوعا هذا أن حيث النقل، شبكة وتوسيع واملعارض املتاحف التذكارية، والنصب

 .االقتصادية احلركة تنشيط إىل شك دون من يؤدي

 امليزان يف فائض خلق إىل يؤدي البيئية السياحة تشجيع إن :المدفوعات ميزان في ايجابي أثر خلق -ج

 غري اتر صادك الصعبة العملة من السياحية اخلدمات من عليها املتحصل اإليرادات تعترب حيث املدفوعات،

 على باخلارج املقيمني املواطنني إنفاق نعترب كما املنظور؛ غري التجاري امليزان من الدائن اجلانب يف تقيد ملموسة

 . التجاري للميزان املدين اجلانب يف ويقيد منظور غري ستريادإ السياحة

 املدفوعات ميزان على الصايف ثراأل على للتعرف السياحي امليزان إعداد يتم العمليات هذه خالل ومن        

 ونفقات بالداخل األجانب السياح إنفاق بني الفرق ميثل السياحي امليزان أن جند حيث احلقيقي، الرصيد ومعرفة

  .عامة بصفة التجاري امليزان يدعم حيث فائض أو عجز صورة يف امليزان هذا رصيد ويظهر باخلارج، املواطنني

  : ات اليساحة ونسب مسامهتها يف الدخل اإلمجايل اخلام يف اجلزائرواجلدول اآليت يوضح إيراد   

  ".2015إلى  2005احة ونسب مساهمتها في الدخل اإلجمالي الخام في الجزائر من يسإيرادات ال: "01الجدول 

Source: World Development Indicators (WDI), November 2015  

World Travel and Tourism Council Data, 2016         

  :2014إىل غاية سنة  2005حة يف اجلزائر من سنة والشكل اآليت يوضح تطور إيرادات السيا     

  

  

  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  السنة

  -  347  326  295  300  324  361  473  334  393  477  اإلیرادات ملیون دوالر

نسب المساهمة في 

  الدخل اإلجم
1.7  1.02  1.7  2.05  2.3  2.3  2.4  3.3  3.6  3.3  3.5 
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  ".2014إلى غاية سنة  2005تطور إيرادات السياحة في الجزائر من سنة : " 01الشكل 

 

  .باإلعتماد على اجلدول أعاله نيمن إعداد الباحث :المصدر

ان، حيث أ�ا بلغت من الشكل أعاله، نال حظ أن إيرادات السياحة شهدت تذبذب بني الزيادة والنقص      

لتقدر فيمتها  2007ملون دوالر، مث شهدت تراجع إىل غاية سنة 477بقيمة  2005أكرب قيمة هلا سنة 

مليون دوالر ، مث تتناقص قيمتها وترتفع يف  473لتصبح تقدر ب  2008مليون دوالر، مث ترتفع سنة  334ب

مقارنة % 28.12الر بنسبة إخنفاض قدرها مليون دو  347تقدر ب  2014السنتني األخريتني لتصبح يف سنة 

وهذا راجع �موعة من األسباب أمهها، عدم إنتهاج اجلزائر إلسرتاتيجية واضحة لتنمية القطاع . م2008بسنة 

 .السياحي، باإلضافة لعدم اإلستقرار األمين

احة يف الدخل اإلمجايل أن نسب مسامهة السي فنجدأما بالنسبة ملسامهة السياحة يف الدخل اإلمجايل،          

% 4.3بنسبة إرتفاع قدرها  2.4نسبة  2011اخلام يف تزايد مستمر ولكن بوترية بطيئة، حيث بلغت سنة 

إىل أن  2016وقد صرح وزير السياحة عند زيارته ملستغامن يف سنة . 2.3أين كانت تبلغ  2010مقارنة بسنة 

وهي نسب ضعيفة . 2015وهذا بالنسبة لسنة % 1.5نسبة مسامهة السياحة يف الدخل اإلمجايل ال تتعدى 

. هذا من جهة، ومبا تزخر به اجلزائر من مقومات سياحية كثري ومتنوعة% 8مقارنة بدول اجلوار أين تقارب النسبة 

وعدم وجود إسرتاتيجية ورؤية واضحة إلستغالل . وهذا راجع لقلة املشاريع واإلشتثمار يف السياحة من جهة

  .  حية من جهة أخرىاملقومات السيا

 من كبري قدر استيعاب إىل تؤدي السياحي البلد �ا يقوم اليت االستثمارات جممل إن :العمل مناصب خلق -د

 القطاعات مع إرتباط عالقة وعلى والفروع النشاطات ومتشعب متعدد قطاع السياحة وبإعتبار العمالة،

 من العديد خلق يف مباشرة وغري مباشرة بطريقة تساهم بذلك فهي األخرى، والثقافية واالجتماعية االقتصادية

  .السياحية باملنطقة العمل مناصب
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فيما خيص مسامهة السياحة ككل يف تشغيل اليد العاملة، اجلدول اآليت يوضح تطور عدد مناصب الشغل اليت 

  :2014إىل غاية سنة 2005تساهم �ا السياحة بصفة مباشرة وبصفة عامة من سنة 

  ".في الجزائر 2015إلى  2005الشغل في القطاع السياحي من تطور عدد مناصب  : "02الجدول 

World Development Indicators (WDI), November 2015  Source: 

World Travel and Tourism Council Data, 2016 

  : وميكن متثيل اجلدول أعاله بالشكل اآليت   

  ".في الجزائر 2015إلى  2005تطور عدد مناصب الشغل في القطاع السياحي من  ":02 الشكل

  

  من إعداد الباحثني باإلعتماد على اجلدول أعاله: المصدر

من الشكل أعاله، نالحظ أن عدد مناصب الشغل اليت يوفرها قطاع السياحة بصفة مباشرة أو بصفة إمجالية يف    

عامل بنسبة  ألف 327.3عدد  2015تزايد مستمر، حيث أنه قدرت عدد اليد العاملة بصفة مباشرة سنة 

بينما قدرت املسامهة . ألف عامل 305.9م أين كانت تقدر ب 2014مقارنة بسنة % 6.54زيادة قدرها 

ألف عامل بنسبة زيادة قدرها  628.3بقيمة  2015اإلمجالية لقطاع السياحة يف توفري مناصب العمل لسنة 

ذه املسامهة ال تزال ضئيلة إال أن ه. ألف عامل 604.4أين كانت تقدر ب 2014مقارنة بسنة % 3.80

 .مقارنة مبا متلكه اجلزائر من مقومات سياحية

  

  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  السنة

  327.3  305.9  321.4  292.2  266.6  254.1  269.2  227.7  225.4  239  258.2  عدد المناصب المباشرة

  628.3  604.4  634.5  583  535.4  539.4  593.2  515  546.2  576.3  528  العدد اإلجمالي لمناصب العمل
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  :انعكاسات السياحة البيئية 4-  -2

 :تتمثل فيما يلي :البيئيةنعكاسات اال -أ

 للطاقة املبددة االستهالك مستويات من متواصلة ختفيضات إىل يؤدي بيئية بسياحة بالقيام االلتزام إن 

 احليوانية واملنتجات البيولوجي التنوع �دد اليت االستهالك أمناط تغيري على عملوت الطبيعية، واملوارد

 باالنقراض؛

 معاجلة يف الكاملة املسؤولية الدولة عاتق على يقع هلا قوانني وسن البيئية السياحة ثقافة سيادة ظل يف 

 أنظف تكنولوجيا استخدامب الكفيلة والبشرية والتقنية املالية املوارد تكسب دامت ما التلوث، مشكالت

 أقل؛ بكثافة املوارد ستخدامإو 

 لألجيال البيولوجي التنوع يف األرض ثراء صيانة يتم البيئية بالسياحة والسلوكي األخالقي االلتزام بفضل 

 أمكن وٕان كبرية؛ بدرجة االيكولوجية والنظم املالجئ وتدمري االنقراض عمليات بإبطاء وذلك املقبلة،

 االستخدامات من واحلد الرتبة إتالف وعدم واملصائد النبايت الغطاء على احلفاظ إىل إضافة وقفها،

  .19للمياه املبددة

 : وتتمثل فيما يلي :والسياسية االجتماعية نعكاساتاال -ب 

 يتحتم السياحية التنمية تفعيل إىل الدولة سعي يف :المدن إلى الهجرة من والحد السكاني التثبيت 

 وزيادة خاصة، سياسية تدابري واختاذ املدن؛ إىل اهلجرة لتقليل الريفية بالتنمية هوضالن ضرورة عليها

 يف السياحة عن النامجة العوائد على إضافة خدمات، من يرافقها وما السياحية املشاريع على اإلنفاق

 الكربى املدن حنو اهلجرة من واحلد السكان تثبيت على تعمل أن شأ�ا من عوامل كلها املناطق، تلك

 واملدن؛ املناطق تلك بني التوازن وحتقيق

 باالحتياجات والوفاء السياحية التنمية حتقيق يتم حىت :وتنميتها البشرية للموارد العقالني االستخدام 

 فإنه البيئية السياحة على واعتمادا الثقايف، التنوع ومحاية االجتماعية الرفاهية وحتسني األساسية البشرية

 الذين املتخصصني من وغريهم واملرشدين والعاملني املربني بتدريب البشري املال رأس يف االستثمار جيب

 التنمية؛ وحتقيق السياحة الستمرار احلاجة إليهم تدعو

 السالم فرص تعزيز يف السياحة تساعد حيث :الشعوب بين التواصل وتحقيق البلد صورة ترويج 

 بني التقارب لتحقيق الوسائل أهم من السياحة تعترب كما السلم، وحتقيق واألمم الشعوب بني والتفاهم

 صورته إيضاح له يتسىن للسياحة مضيف بلد كل أن إىل إضافة ذلك، يف بارزا دورا وتلعب الشعوب

 يقوي مما املضيف؛ والبلد األمم شعوب وبني بينه تقارب إىل والوصول األخرى األمم مرأى عند احلقيقية

 20.البلد هذا مع والدول األمم بني الصالت
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  : الخاتمة

 متبادل وتأثري تفاعل وهناك نام، أو كان متقدم جمتمع أي يف بالتنمية وطيدة عالقة للسياحة بأن يتضح      

 األخرى، القطاعات وباقي القطاع هذا تنمية يف وسامهت إال دولة يف كافية عناية السياحة وجدت فمىت بينهما؛

 األجيال مصلحة مع متفقا احلاضر الوقت يف اإلقتصادي النمو يكون بأن تضيتق املستدامة التنمية كانت وملا

 جهة من السّياح متطلبات بني توازن إجياد على تعمل املستدامة السياحية التنمية فإن حسا�ا، على وليس القادمة

 أحد تعترب اليت البيئية السياحة على الرتكيز وخباصة ،)واملاضي احلاضر بني عالقة( أخرى جهة من السياحية واملوارد

 .املستدامة التنمية حتقيق يف وتسهم السياحي القطاع إستدامة على تعمل اليت احلديثة اإلجتاهات

 رئيسي بشكل تعتمد وهي السياحية، االستدامة مبدأ على القائمة السياحة أنواع احد البيئية السياحة وتعد      

 واملقومات املوارد على تأيت أن دون من االقتصادي املنظور من للحياة قابلة سياحة فهي الطبيعة، عنصر على

 .سياحي موقع أي داخل والطبيعية البشرية

 التوعية خالل من للمجتمع، وصديقة بالبيئة رفيقة نظيفة بيئية سياحة على الرتكيز ضرورةوهو مايؤكد       

 أخالقي وسلوك كثقافة البيئية السياحة حتأصب وبذلك احملليني، والسكان والعاملني للسياح البيئي والتثقيف

 التواصل إسرتاتيجية نتهاجإ جيب للتنمية حمرك السياحة تكون حىت ولكن ،املستدامة التنمية حتقيق كثريا انمدعي

 اليت البيئية السياحة ثقافة على تقوم اإلسرتاتيجية هذه أن حيث مستدامة، تنمية حتقيق على العمل أي االستمرارو 

 فهي أخرى، جهة من البيئي عبالتنو  واالهتمام ،جهة من بيةلالس وآثارها ةضد السياح فعل رد على ابناء جاءت

 من أعلى مستوى حتقيق على وتعمل الطبيعية؛ بالبيئة اإلضرار وعدم السياحي النشاط بني العالقة تراعي

 عدم خالل ومن اإلنسان، على ليهع احلفاظ مسؤولية تقع الذي البيئي بالتوازن اإلخالل دون طبيعةالب االستمتاع

 السياحية؛ واملنشآت السياح نفايات عن الناتج التلوث وتفادي السياحية؛ للمنطقة اإلستعابية القدرة جتاوز

، واملسامهة يف التنمية اإلقتصادية احمللية والوطنية من والتارخيي واحلضاري الثقايف ثو املور  على احملافظة وكذلك

قتصادية واملسامهة يف الناتج الوطين اإلمجايل وكذا توفري مناصب الشغل، وهو ما يؤكد خالل تنشيط احلركة اإل

  .صحة الفرضيات املقرتحة

   :اإلحاالت والهوامش -
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  دور سلوك المستهلك خالل األزمات العالمية في تحديد اإلستراتيجيات التسويقية

  .في المؤسسات اإلقتصادية

  :إعداد

 .1راقي دراجي .د    

  .2لرادي سفيان.د    

  الملخص

�دف هذه الدراسة إىل الكشف على أهم االستجابات السلوكية للمستهلكني أثناء األزمات اإلقتصادية      

باالعتماد على بعض الدراسات ومن جتارب بعض .إىل معرفة التعديالت اإلدارية يف اسرتاتيجيات التسويقواملالية،و 

يف املوضوع، تبني أن مستوى ثقة املستهلك تنخفض أثناء األزمات العاملية، ) خاصة دول آسيا، واألرجنتني(الدول 

اقتناء الضروريات واملنتجات املعمرة باالعتماد وب فيصبح أكثر حذرا وعقالنية،وبالتايل يقوم بالبحث عن املعلومات

على نفس األهداف أثناء  ىتبق ال-كنظام مفتوح- املؤسسات االقتصادية . على عامل األسعار املنخفضة

األزمات العاملية؛وهي تقوم بتعديل االسرتاتيجية التسويقية العامة بالرتكيز أكثر على القطاعات السوقية اليت تكون 

  .املعطيات البيئة اإلقتصادية وفق قوم بتعديل اسرتاتيجيات املزيج التسويقيفيها قوية، وت

استيعاب دور األزمات يف إختيار القرارات التسويقية املالئمة، وعليها التأقلم مع  املؤسسات االقتصادية عليها

ا للمواقف غري السوق يف املواقف الظرفية من أجل البقاء،وهذا من خالل وضع خمططات تتسم  باملرونة حتسب

  .االعتيادية

  .األزمات العاملية؛ سلوك املستهلك؛الثقة؛التسويق؛ املزيج التسويقي؛ أصناف املنتجات :الكلمات الدالة

Abstract 

This study aims to reveal the most important of consumer behavioral responses 

during the economic and financial world crisis, and to recognize the management 

changes in marketing strategies. Based on some studies in the subject on some 

countries’ experiences (specially Asia countries, and Argentina), showing that the 

consumer trust level drops during the crisiswhich ultimately makesconsumer more 

vigilant and more rational, therefore information searching, and purchasing 

necessities and products durable based on low prices are the mean phenomena 

observed. Companies as an Open system do not keep the same marketing 

objectives during this crisis, accordinglyadjust marketing strategies to focus more 
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on strong market position, andmodifytheir mix marketing strategies according to 

economic environment.  

Companies shouldthinkabout the role of crisisin the selection of marketing 

decisions, and it should adopt according to the market in critical situationsin order 

to survivethrough the development of more flexible plans that anticipate unusual 

circumstances. 

Keys Words : World Crisis; Consumer behavior;Trust;Marketing; Mix-

marketing; Product Category.  

    :مقدمة

السلبية الكبرية  واملستثمرين بفعل آثارها من أكرب خماوف احلكومات أصبحت األزمات اإلقتصادية واملالية

إن هذا املوقف .واإلجتماعي اإلقتصادي على تدهور أرباح املسامهني، وبفعل الدخول يف حالة عدم اإلستقرار

إقتصاد دولة إىل إقتصاد دولة أخرى لتصبح  ه يف غالب األحيان منتأثري  يف املايل واإلقتصادي احلرج الذي ينتقل

  .أزمة عاملية

 مثل هذه الدراسات. نكاد ال جند دراسات تعاجل أثر األزمات العاملية على سلوك املستهلكني واملشرتين

ألزمات مبعرفة وحتديد خمتلف التصرفات اليت يقوم �ا املستهلكون والعوامل الفاعلة فيها أثناء ا تسمح

باجلنب مع املؤسسة اليت تقوم بإنتاج وتسويق  الفرد الفعال يف حتريك العجلة االقتصادية إن املستهلك.اإلقتصادية

من السلع واخلدمات يف خمتلف األسواق، وبالتايل يكون دراسة كيفية تغّري السلوك اإلستهالكي الفردي  العروض

القرارات  الربامج التسويقية وإختاذ أولويات املدراء لتصميمللمؤسسات هو من بني  والتغري يف سياسة التسويق

  .املالئمة لتفادي سلبيات ظاهرة األزمة املالية واالقتصادية العاملية

  :سنحاول من خالل هاته الدراسة اإلجابة على السؤال الرئيس والذي جاء كما يلي

اإلقتصادية في  ة على المؤسساتالعالمي سلوك المستهلكين نتيجة آثار األزمات كيف تؤثر إستجابات

  ؟إستراتيجياتها التسويقية تعديل

 :ومنأجلتسهياللدراسةوحتويلهذهاإلشكاليةإلىرتمجةواقعيةتعكسماوردذكره،فقدمتطرحالتساؤالتالتالية

 اإلقتصادية؟ املؤسسات كيف تؤثر األزمات العاملية على -

 كيف تؤثر األزمات العاملية على سلوك املستهلكني؟ -

 مواجهة آثار األزمات العاملية على سلوك املستهلكني يف املؤسسات اإلقتصادية؟كيف يتم  -

إستناداإلىمشكلةالدراسةولإلجابةعلىأسئلتهافقدمتصياغةالفرضياتالرئيسيةالتاليةوالتيكانتاملرشداملهمإلجت:فرضياتالدراسة

 : اهاتالباحثفيهذهالدراسة

 حتقيق حتسني آدائها؛تتبىن املؤسسات اإلقتصادية أنشطة التسويق من أجل  -
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 العاملية و ذلك من خالل التغريات اليت تطرأ على سلوكهم الشرائي؛ يستجيب املستهلكني لتداعيات األزمات -

تقوم املؤسسات اإلقتصادية بتعديل إسرتاتيجيات مزجيها التسويقي ملواجهة آثار األزمات العاملية على سلوك  -

 .املستهلكني

  :حث من خالل النقاط التاليةتتجلى أمهية الب :أهمية البحث

 يتأثر أداء املؤسسات اإلقتصادية يف ظل األزمات العاملية؛ -

الدراسة ردود أفعال املؤسسات اإلقتصادية على التقلبات يف سلوك املستهلكني يف ظل األزمات  هذه تناولت -

 سة؛املؤس أهداف حتقيق يف كلها تساهم العاملية من خالل إسرتاتيجيا�ا التسويقية،واليت

 يف تناولت أمهية سلوك املستهلك يف ظل األزمات العاملية يف رسم اإلسرتاتيجيات التسويقية اليت الدراسات عدد -

 .الباحث علم حبدود حمدودة عامة بصفة العربية واملنطقة خاصة بصفة اجلزائر

  :يسعى هذا البحث إىل حتقيق األهداف التالية :أهداف البحث

  العاملية و سلوك املستهلك؛ بني األزمات العالقة معرفة -

  اإلقتصادية؛ معرفة العالقة بني سلوك املستهلك و اإلسرتاتيجيات التسويقية يف املؤسسة -

حماولة منذجة سلوك املستهلك يف ظل األزمات العاملية حىت تصبح املؤسسة مبادرة لصنع األحداث و ليس متلقية  -

 هلا؛

بأمهية اإلسرتاتيجيات التسويقية يف  اإلقتصادية املؤسسات حابأص وعي زيادة يف تساهم وتوصيات بنتائج اخلروج -

  .مواجهة التغريات يف سلوك املستهلكني يف ظل األزمات العاملية

  :ولإلجابة على هذا السؤال سنتبع اخلطة البحثية التالية

  دراسة بعض األزمات العالمية الحديثة: أوال

امل بطريقة مباشرة أو غري مباشرة أثرت مبستويات متفاوتة األزمات العاملية اليت ضربت خمتلف الدول يف الع

التجربة علمتنا أ�ال ميكن . على إقتصاديات الدول الضحية، ال بل أثرت على عالقات بعض الدول فيما بينها

نكران األضرار اجلسيمة اليت خلفتها األزمات العاملية يف ضل شهادات التاريخ اإلقتصادي يف ا�ال، فضال عن 

نقصد بالفرتة . رتة احلديثة ايل تعد مسرحا ألزمات متشعبة اجلذور ومتسارعة الوترية ومتعددة السيناريوهاتالف

الذي نشأ للتمركز على الدوالر ) Bretton Woods )1944احلديثة تلك اليت بدأت منذ إ�ار نظام 

، وهذا  )ذهب تعادل الواحد دوالربعالقة واحد من مخسة وثالثني جزء أوقية (األمريكي واملرتبط بدوره بالذهب 

كتأسيس لنظام نقدي عاملي خيفف من ضغوطات بعض الدول يف ما بينها آنذاك، لكن بقيت األمور على حاهلا 

أين رفضت ضمان التحويل اخلارجي للدوالر بالذهب فأصبحت التبادالت متذبذبة، وحتديدها  1971 سنة حىت

  .   ض التعامل الثابتيتم حبرية بداللة سوق التعامالت املرن عو 
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  :مفهوم األزمة واألزمات العالمية-1

عدم : مفهوم األزمة واألزمة املالية عرف جدل كبري بني الباحثني إال أ�ا تتقاسم الكثري من اخلصائص مثل

  .زمةالتوقع، واألضرار النامجة عنها، وضرورة اإلسراع يف اختاذ قرارات تصحيحية ملعاجلة الوضع احلرج الذي ترمسه األ

األزمة هي حالة غري اعتيادية متس مجيع جوانب حياة األفراد واملؤسسات وا�تمعات واحلكومات على حد 

موقف حرج ومعقد، "بعد طرح عدة تعاريف، أ�ا ) 2013( العقونباخلصوص تدل األزمة، كما عرفتها . سواء

بالنتائج وتسفر عن مجلة من النتائج غري وحالة من عدم التوازن تتسارع فيه األحداث وتتالحق وختتلط األسباب 

املتوقعة، وصعوبة يف إختاذ القرارات الشيء الذي يقتضي ضرورة البحث عن أساليب وحلول مستحدثة للخروج 

، وميكن لألزمة أن تكون نقطة إنعطاف حنو وضع أفضل باعتبارها فرصة للحد من 1"منها أو التقليل من حد�ا

  .رات إبداعية لبناء أسس جديدةنقاط ضعف النظام وإلطالق قد

تلك التذبذبات العميقة اليت تؤثر كليا على جممل املتغريات املالية؛ " كما مت تعريف األزمة املالية على أ�ا 

على حجم إصدار األسهم وأسعارها، وإمجايل القروض والودائع املصرفية، ومعدل الصرف، وتعرب عن إ�يار شامل 

، إن تفاقمها يقودإىل بروز آثار سلبية على اإلقتصاد بفعل إخنفاضاإلستثمارات وتراجع 2"يف النظام املايل والنقدي

  . اإلستثمار األجنيب ورفع البطالة، وقد تؤدي األزمة املالية إىل الدخول يف ركود اقتصادي

بية إقليميا أهم ما نشري إليه يف مثل هذه األزمات أ�ا تتحول من دولة إىل أخرى، فتنتقل يف تأثريا�ا السل

ودوليا، وذلك بتفاوتات بني هاته الدول إستنادا إىل مدى اإلرتباط املايل والتجاري أو إىل مدى إرتباط املتغريات 

حىت وإن كانت األزمة اإلقتصادية مرتبطة بتدين الكبري ملعدل . اإلقتصادية العامليةالدولية بالدولة املتضررة من األزمة

توقع أو يفرتض أن يكون عليه، فهي أيضا تفسر املسار غري اإلعتياديلإلقتصاد النمو االقتصادي عن ما هو م

وبالتايل ستضرر بقوة كل عناصر النظام لتؤدي إىل نتائج سلبية على امليزان التجاري والبطالة والتضخم وعجز 

  .املوازنة العامة لكي تشمل أيضا إ�يار املنظومة املالية

 :ة العالميةبعض األزمات الحديثة في الساح-2

  1998:3-1997األزمة اآلسيوية  - 2-1

كانت بلدان أسيا يف بداية التسعينيات من األبطال اجلدد يف اإلقتصاد بفعل السمات اجليدة اليت كانت 

، وبالتايل أصبحت الكثري من رؤوس "املعجزة اآلسيوية"متتاز �ا هذه الدول يف مناذجها التنموية، واليت أطلق عليها 

- 1992مليار دوالر يف فرتة  82توجه إىل بلدان آسيا، حيث بلغت حجم رؤوس األموال األجنبية األموال ت

مليار دوالر مما يرفع التوقعات من املردودية مقارنة بأمريكا،  47إستثمار بلغ فقط  - ، بينما الفرق إدخار1996

ات متتالية إىل درجة غري هذه الشروط جعلت آسيا كوجهة جذابة لإلستثمارات األجنبية وكانت هناك تدفق

بدأت األزمة يف تايالندا، حيث كان القطاع اخلاص مثقل بالديون األجنبية ألناإلستحقاقات كانت على . معقولة

 .املدى القصري وبالعملة األجنبية بينما القطاع كان يستثمر األموال يف املنقوالت اليت هي طويلة األمد
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بسعر ثابت مع الدوالر األمريكي مت التخلي عنها مما جيعل العملة قيمة عملة التيالنديني اليت ربطت    

جويلية، ومع ترابط إقتصاد هذه الدولة بالدول اآلسيوية حتولت  2يف إ�يار كبري يوم ) bathالباث (التايالندية 

 %50املالية بنسبة  األزمة إىل ماليزيا والفلبني وأندونيسياوبعدها إىل كوريا اجلنوبية اليت إخنفضت عملتها وأسواقها

  . 1997بني بداية جويلية و�اية 

بني  %8مثل نسبة متوسط النمو أكثر من (حىت وإن كانت املؤشرات الفعلية لكوريا اجلنوبية جيدة 

) إخل...من الناتج احمللي اخلام %37، إخنفاض التضخم، ارتفاع نسبة اإلدخار الداخلي إىل 1996- 1994

حرية وحتويل األنظمة املالية كانت سريعة، ضعف نشاط رقابة (سبب ا�ال املايل فذلك مل مينعها من األزمة ب

  ).  الدولة على ا�ال املايل، خماطرة الكبرية للبنوك

هذه األزمة أدت إىل إنسحاباإلستثمارات األجنبية،والبنوك احمللية مل جتد بنوك أجنبية جتدد القروض القصرية 

 . السيولة وعدم القدرة على سداد الدين، فتحولت املعجزة إىل أزمة خانقةاألجل وبالتايل كانت أمام نقص 

  2001:4أزمة األرجنتين  - 2-2

قبل عشرين سنة من حدوث األزمة، عرفت األرجنتني نقاط ضعف كبرية جدا، حيث جلأت إىل اإلنفتاح 

ق قدرات األرجنتني على مواجهة على العامل يف األنشطة اإلقتصاديةباإلعتماد على التمويل اخلارجي مبستويات تفو 

، كما كانت 1983مليار عام دوالر  48إىل  1973مليار دوالر عام  8أعباء سداد فوائدها اليت إنتقلت من 

حسب اخلرباء اإلقتصاديني، إن أكرب األخطاء اإلقتصادية يف . 1989يف  %4900تعاين من تضخم جامح 

ر مما جعل صادرا�ا أكثر كلفة من صادرات دول اجلوار، كما أن بالدوال" البيزو"األرجنتني هي مساواة عملتها 

فرض أعباء ضريبية ومجركية على بعض املواد املستخدمة يف الصناعات الوطنية أدى إىل حتول اإلستهالك إىل 

  .املنتجات املستوردة وبالتايل أدى هذا إىل ركود حاد

مما قد أدى  1999وذلك يف جانفي من عام " لالريا"ترافقت مع هذه الظروف ختفيض العملة الربازيلية 

باألرجنتني إل فقدان القدرة التنافسية السعرية لصادرا�ا إىل العديد من البلدان، وجلأت إىل اإلستدانة اخلارجية 

أصبحت ديون األرجنتني ناضبة، وقد جلأت إىل  2000عام . لتمويل العجز التجاري مما زاد من خدمة ديو�ا

ظفي اخلدمة املدنية القرار الذي قوبل بالرفض اإلجتماعي فأصبحت احلكومة غري قادرة على ختفيض رواتب مو 

إىل أزمة إجتماعية وسياسية بفعل حدة النفقات العامةاليت  2001تطورت األزمة املالية عام . مواجهة األزمة

ه الظروف شهدت األرجنتني مع هذ. زادت من الركود والعائدات من الضرائب مما زاد إىل عجز امليزانية العامة

  .هروب لرؤوس األموال وزيادة األعباء املالية

  إستجابات المستهلك لألزمات العالمية: ثانيا

األزمات اإلقتصادية واملالية اليت حتدث يف خمتلف الدول وبنسب متفاوتة قد تؤثر بدورها على السلوك 

ستهلك أثناء األزمات للتنبؤ �ا ووضع إسرتاتيجيات اإلستهالكي لألفراد، وهنا جيب إعتبار خمتلف إستجابات امل

غالبا ما يدرس سلوك املستهلك يف حاالت يكون . تسويقية جتنب املؤسسة من هدر املوارد وعدم حتقيق أهدافها
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فيها املشرتي قادرا على اإلختيار، لكن الدراسات اليت تعاجل السلوك أثناء املواقف غري اإلعتيادية مل حتظى بنفس 

  . تماماإله

  :إنعكاسات األزمات العالمية السلبية على ثقة المستهلكين -1

يعد ثقة املستهلك ومدى شعوره باألمان أثناء األزمات اإلقتصادية واملالية اليت حتدث يف منطقة ما هو أول 

ال ميكن  االستجابات املستهلك واليت تؤثر بدورها يف اإلستجابات املختلفة األخرى، ألن ثقة املستهلك هي عامل

ففي احلاالت احلرجة يكون املستهلك غري راض . اإلستغناء عنه يف إمتام العمليات التبادلية بني البائع واملشرتي

  . باملوقف احلايل ويعتقد يف زيادة تتدهور األمور وال يضع ثقة كاملة يف احلكومة

ساد تنخفض أثناء تشري الدراسات أن مؤشر ثقة املستهلك يف قدرة احلكومة على حل مشكلة الك

درجة من أصل  50إىل أقل من  1998األزمات، ففي بلدان املنطقة اآلسيوية إخنفض مستوى الثقة يف منتصف 

 24درجة، وماليزيا  18درجة، وتايالند  14درجة، وكوريا  1، حيث وصل مؤشر الثقة يف اليابان إىل 100

نما اهلند والفلبني عرف مستهلكوها إرتفاعا يف درجة من نفس السنة، بي 52درجة، ويف الصني أفضل احلاالت 

يوضح ) 1(واجلدول رقم . ثقتهم إزاء احلكومةّ أثناء األزمة أل�م بلدان غري متضررة مباشرة باألزمة املالية اآلسيوية

  :ذلك

  المؤشر العام لثقة المستهلك في البلدان اآلسيوية أثناء األزمة): 1(الجدول رقم 
  

  البيان 
  تايلندا  تايوان  كوريا الجنوبية  سنغافورا  الفيليبين  ماليزيا  اليابان  اندونيسيا  الهند  نكهونك و   الصين

  ديسمبر 

1997  
60,1  23,3  34,3  35,9  4,9  31,5  42  42,2  19,8  54  20,2  

  جوان 

1998  
52,1  13,1  51,7  15,3  1,1  23,8  45,4  26,3  14,1  35  18,2  

Source :Zurawicki, Leon &Braidot, Nestor (2005) « Consumers During Crisis: Responses From the 

Middle Class in Argentina » Journal of Business Research, Vol.58, p.1102 

اجلانب النفسي للمستهلك يؤثر يف تصرفاته املستقبلية ويقودها طبقا ملعطيات نفسية حمددة، واملستهلك 

هذا األثر . أكثر عقالنية بفعل احلذر والتخوف من زيادة حدة األزمة يستجيب لألزمة ويتأقلم معها بطريقة يكون

يظهر كثريا يف اجلوانب املالية أين يشتكي املستهلك أكثر من املشاكل املالية، ويصبح أكثر ختوفا حول مناصب 

  .   5عملهم وأكثر إحباطا

  :إستجابات المستهلك المختلفة لألزمات العالمية -2

ت املختلفة اليت قام �ا املستهلك اآلسيوي أثناء األزمة اإلقتصادية ملخصة يف اإلستجابات والتعديال

  ).2(اجلدول رقم 
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 أهم اإلستجابات على مستوى المستهلك أثناء األزمات): 2(الجدول رقم 

التعديالت حول   التعديالت حول السعر  التعديالت حول المنتجات  اإلستجابات العامة

  الترويج

التعديالت حول 

  وقالتس

ختفيض اإلستهالك -

  .والتبذير

إختاذ قرارات أكثر -

البحث عن  -.حذرا

  .املعلومات

شراء الضروريات و  -

  .جتنب الكماليات

التحول إىل منتجات  -

  .رخيصة

شراء املنتجات احمللية و  -

  .جتنب األجنبية

شراء املنتجات برزم  -

  .صغرية

الرتكيز على التكاليف  -

و املنتجات املعمرة و 

  .مة املاليةالقي

الرتكيز على املنتجات 

  .الرخيصة

توجه أكثر عقالين -

أقل  حنو الرتويج

اجنذابا حنو اهلدايا 

  .ا�انية

تفضيل اإلعالن  -

اإلخباري على 

اإلعالن املعتمد على 

الصورة (التخيل 

  ).الذهنية الرمزية

زيادة مدة  -

  .التسوق

تفضيل حمالت  -

  .احلسومات والقريبة

 إخنفاض الشراء -

  .الضمين

Source : Ang, Swee Hong et al, (2000), Op.cit, p.102 

املستهلك الذي يفقد الثقة يف املؤسسة يصبح أكثر حبثا عن املعلومات حول البدائل املتاحة ليقوم باإلختيار 

دوم مدة النهائي، وهذا اإلختيار يوجه أساسا حنو املنتجات ذات األسعار املنخفضة و املنتجات املعمرة اليت ت

صالحيتها على عكس املنتجات غري املعمرة اليت يكون استهالكها آين، وذلك �دف حتسب ومقاومة إستمرارية 

  . األزمة على املستهلك

السعر هو العنصر األساسي الذي يرتكز عليه املشرتي فيإختيارهللسلع واخلدمات وذلكبإعتبار أن الدخل 

ر له دخل معني بفعل األزمة اإلقتصادية، وبالتايل تكون اإلعتبارات ينخفض أو قد يكون املشرتي بدون عمل يوف

  . السعرية هامة جدا يف الشراء و يف حجم الشراء أيضا

إحدى إفرازات األزمة اإلقتصادية يف املنطقة اآلسيوية أن املستهلكني يتحولون من شراء العالمات التجارية 

زيادة الطلب على املنتجات احمللية يعود للسبب الرئيس املتعلق . ليميةاخلارجية إىل العالمات التجارية الوطنية واإلق

احلكومة املاليزية أثناء . بالسعر، ألن إدراكات األسعار للمنتجات األجنبية غالبا ما تكون مرتفعة مقارنة باحمللية

 الذين يعتقدون أن من املاليزيني %54األزمة قامت حبملة كبرية لدعم الشراء احمللي واليت أثرت على أكثر من 

من املاليزيني يعتقدون أن املنتجات احمللية  %31املنتجات احمللية توفر نفس جودة املنتجات األجنبية و ما نسبته 

 1998يف عام  %40تتفوق على جودة املنتجات األجنبية، وقد وصلت نسبة شراء أكثر للمنتجات احمللية إىل 

  .من نفس السنة %95الندا، بينما سنغافورا وصلت إىل ونفس النسبة يف إندونيسيا وكوريا وتاي

املستهلك أثناء االزمات اإلقتصادية يفضل اإلعالن اإلخباري الذي يوفر معلومات حول خصائص املنتج، 

أما اإلعالن الذي يستعمل اخليال . ويفضل إرشادات اإلستعمال، كما يفضل أيضا اإلعالن باملقارنة بني البدائل

هو أخر إهتمامات املستهلك، وعليه يكون املستهلك عقالين يف املواقف اإلقتصادية واملالية ويثري العواطف 

  . احلرجة
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  :تعديل السلوك االستهالكي أثناء األمات العالمية -3

من املهم معرفة ما هي طبيعة السلع واخلدمات اليت يقتنيها املستهلك بكثرة أو بقلة أثناء األزمات املالية 

. هذا ما يسمح مبعرفة السلوك اإلستهالكي األكثر بروزا لدى األفراد وبالتايل توفري ما يتطلع إليهواإلقتصادية، 

إنطالقا من توجه املستهلك إىل املنتجات املعمرة والنفعية ميكن معرفة توليفة املنتجات املتوفرة يف األسواق اليت 

  .ميكن أن يشرتيها واليت ميكن أن يتخلى عنها

ستهالك للمنتجات املعمرة ونصف املعمرة له عالقة سلبية مع حدة الكساد، فكلما  ميكن توقع أن اال

كانت املستهلك يعتقد جبدية األزمة كلما توجه حنو املنتجات املعمرة ألن ثقتهم حول قدرة الدولة يف معاجلة 

  .األزمة اجلارية تنخفض كثريا

ية عرفت عدة إنعكاسات على العائالت الناجتة عن تفاقم الديون اخلارج 2001األزمة األرجنتينية 

األرجنتينية من حيث مستوى تغري وتعديل اإلستهالك واإلنفاق على خمتلف املنتجات وا�االت، وخيتلف األثر 

  .وذلك حسب مستوى الدخل) ب(واملتوسطة ) أ(بني الطبقات اإلقتصادية العالية 

  )عائلة أرجنتينية 563دراسة (لخدمات ا/إنخفاضاإلستهالك حسب أصناف المنتجات): 3(الجدول رقم 
  

  البیان
  النسبة المئویة للعائالت التي قد خفضت اإلنفاق  النسبة المئویة للعائالت التي خفضت االستھالك

  2002جانفي   2001أوت 

  )ب(فئة   )أ(فئة   الكلي  )ب(فئة   )أ(فئة   الكلي

  * **95.6  39.3  72.9  * **100.0  53.2  81,9  االستھالك الكلي

  * **59.3  19.6  43.1  * **100.0  37.6  75.9  كل المنتجات الغذائیة

  * **61.2  22.8  45.5  * **91.4  39.8  71.5  مشروبات غیر كحولیة

  * **56.5  16.9  40.3  * **96.3  33.4  72.0  مشروبات كحولیة

  * **86.4  30.6  63.6  * **92.9  38.0  71.8  منتجات التجمیل

  * **70.3  21.9  50.6  * **90.6  32.6  68.2  منتجات التنظیف

  * **35.3  16.9  27.8  * **82.3  46.0  68.3  األفالم والمسرح

  * **64.3  31.5  50.9  * **95.0  53.4  79.0  اللباس

  10.4* *  5.0  8.2  * **28.4  15.4  23.4  القنوات التلفازیة

  * *28.8  19.6  25.1  * **66.1  45.7  58.2  الجرائد والمجالت

  * *30.6  17.4  25.2  * **90.6  58.8  78.3  األكل خارج المنزل

  * 8.6  4.6  6.9  * **78.4  45.2  65.6  التنس والسباحة

  * *27.1  19.2  23.9  * *75.3  64.7  71.2  الھاتف النقال

  * **48.6  12.8  34.0  * **90.9  28.0  66.6  سیارة االجرة

  * **38.5  16.9  29.7  * **92.6  47.9  75.4  إستعمال السیارة الخاصة

  * **45.4  13.2  32.3  * **88.8  30.1  66.1  الحالقة

  * **42.3  9.6  28.9  * **99.7  26.7  71.5  الفطائر

  * **35.6  8.7  24.6  * **87.2  24.9  63.2  ألعاب الدمى

  11.0  6.8  9.3  * **80.1  57.0  71.2  منتدیات اجتماعیة وریاضیة

  * **9.1  3.2  6.7  0.0  0.0  0.0  وصف األدویة

  * **63.4  18.7  45.1  0.0  0.0  0.0  المنزلي إستعمال الھاتف

  44.2  16.9  /  77.4  37.1  /  المتوسط

  24.7  9.2  /  30.1  17.5  /  االنحراف المعیاري

Source :Zurawicki, Leon &Braidot, Nestor (2005), Op.cit, p.1104 

أكثر رشادة وعقالنية من جمموع التعديالت اليت جيريها املستهلك يف تصرفاته أثناء األزمات ميكن أعتبارها 

ففي الظروف اإلعتيادية حياول املستهلك شراء منتجات الستهالكها كلما كانت دعت احلاجة إىل ذلك، . سابقها
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أما يف الظروف اإلقتصادية احلرجة حياول املستهلك شراء منتجات اليت يعتقد أ�ا ضرورية للتخفيض من حجم 

 .كالتبذير واإلسراف يف إنفاقه على اإلستهال

تظهر بوضوح أن األزمة اإلقتصادية يف األرجنتني ) Braidot )2005وزميله  Zurawickiدراسة 

ألزمت العائالت األرجنتينية إىل التغيري يف مستويات اإلستهالك واإلنفاق يف الكثري من أصناف السلع  2001

د الطبقة املتوسطة والضعيفة نالحظ أن اإلستهالك واإلنفاق إخنفض عن). 1(واخلدمات كمايوضحه اجلدول رقم 

كما . اخلدمات باستثناء زيارة الطبيب وإستعمال اهلاتف الثابت/بدرجة كبرية يف كافة أصناف السلع) الفئة ب(

نالحظ أن العائالت من الطبقة املتوسطة هي األكثر تقليال من اإلستهالك واإلنفاق من الطبقة العالية يف 

وجود اإلختالف فإن الطبقة العالية هي أيضا قامت بتخفيض إستهالك  ، رغم2001األرجنتني يف موقف أزمة 

من ) كمتوسط( %77.4يوجد . املشروبات واللباس وإستعمال السيارة اخلاصة واملنتديات اإلجتماعية والرياضية

  . 2002يف جانفي  %44.2و  2001العائالت املدروسة قامت بتخفيض مستويات اإلستهالك يف أوت 

اخلدمات /الكثري من العائالت قامت باالستغناء عن الكثري من املنتجاتأسفرت على أنه عني الدراسة 

مثل األفالم واملسرح، واجلرائد وا�الت، واألكل خارج املنزل، واملنتديات اإلجتماعية والرياضية وذلك يف عام 

  .6من شهر جانفي 2002

  التسويق إستراتيجيات األزمات العالمية وتعديل: ثالثا

يف  Lehman Brothersبح من املتعارف عليه قبول أثر األزمات على املؤسسات املالية مثل إفالس أص

. ، لكن هذا األثر قد ميتد إىل املؤسسات غري املالية اليت متارس نشاطات أخرى حيوية يف االقتصاد2008سبتمرب 

) املصنعة اتلتجزئة، البناء، الصناعالنقل، جتارة ا: حسب الدراسة(تأثرت الكثري من قطاعات النشاط يف فرنسا 

من  %14(وذلك من خالل الزيادة احلادة لنسبة إفالس املؤسسات  2008باألزمة املالية اليت شهدها العامل 

 2001عام  %0بينما كانت (اليت مل تشهدها القطاعات من قبل يف فرنسا  2009- 2008يف الفرتة ) الزيادة

ي كابح كبري يف متويل املؤسسات حيث قامت البنوك بزيادة ، كما أن األزمة ه)1998عام  %14- و 

نالحظ أن األزمة مل . 20087حىت �اية عام  2007تعقيدشروطو معايري االئتمان بداية من منتصف عام 

  .تتوقف يف التأثري السليب على بقاء املؤسسات احلالية وإمنا أيضا يف خلق مؤسسات جديدة

ئيات أن األزمات املالية واالقتصادية اليت تصيب دول العامل تؤثر سلبا تبني من خالل الدراسات واإلحصا 

على إقتصادها من خالل إستعمال مؤشرات كلية مثل اإلفالس البنوك واملؤسسات وهروب رؤوس األموال وتفاقم 

سات �ذه البطالة وغريها، إال أنه القليل من الدراسات اليت تعاجل مدى تأثر إسرتاتيجيات وأنشطة تسويق املؤس

األزمات؛ اليت تعاجل آثار األزمة من وجهة نظر تسويقية إلمكانية تنبؤ املؤسسة باألحداث وإختاذ قرارات مالئمة 

  .لذلك



 

 

  ل األزمات العالمية في تحديد اإلستراتيجيات التسويقيةدور سلوك المستهلك خال

  في المؤسسات اإلقتصادية

 

  .راقي دراجي. د

  .لرادي سفيان.د

140 
 .2018 دیسمبر – 05: العدد - 03المجلد   مجلة التنمیة واإلستشراف للبحوث والدراسات   

اليت حاولت حتديد أهم التغريات اليت تطرأ ) 2000(وزمالئه  Angيف دراسة لألزمة اآلسيوية للباحث 

صادية اليت مرت عليها املنطقة، واليت ميكن تلخيصها يف على املزيج التسويقي للمؤسسات بفعل األزمة اإلقت

  ).4(اجلدول رقم 

 أهم التعديالت في إستراتيجيات التسويق): 4(الجدول رقم 

إستراتيجياتاإلتصال   إستراتيجيات التسعير  إستراتيجيات المنتج  مزيج استراتيجيات السوق

  التسويقي

  إستراتيجيات التوزيع

واق اإلنسحاب من األس-

  .الضعيفة

التمركز يف األسواق اليت  -

  .متلك فيها موقع قوي

التمركز يف األسواق اليت  -

  .فيها منافسني ضعفاء

البحث عن أسواق خارج  -

  .آسيا واألسواق الفتية

البحث عن أسواق إعادة  -

  .بيع املنتجات املعمرة

التخلص من املنتجات  -

  .الضعيفة

جتنب طرح منتجات  -

  .جديدة

ط ثانوي للعالمة وضع خ -

  .التجارية

  .تبين التموقع املكيف -

الرتكيز على املنتجات  -

  .البسيطة واملعمرة

زيادة طرح املنتجات اليت  -

  .لديها ضمانات

حتسني اجلودة مع احلفاظ  -

  .على نفس مستوى األسعار

رفع األسعار مع احلفاظ  -

  .على مستوى اجلودة

جتنب ختفيض السعر مع  -

  .اجلودة

ام بالتسعري حسب القي -

  .دورة حياة املنتج

احملافظة على ميزانية  -

  .اإلعالن

زيادة اإلعالن  -

  .املطبعي

الرتكيز على اإلحياء  -

  .العقالين يف الرسائل

إستعمال شهادة  -

اخلربات، أشخاص 

  .حمرتمني، املستهلكني

جتنب  -

إستعماالملشاهري 

  ).النجوم(

تبين األسلوب  -

  .االستشاري

لى العالقات الرتكيز ع -

  .العامة

إستعمال ختفيض  -

األسعار واجلوائز و جتنب 

  .اليانصيب

  تطبيق برامج الوالء -

تدريب القوة  -

البيعيةلإلجابة على 

األسئلة املستقبلية 

والتحكم يف اإلجتاهات 

  .السلبية

مواقع التوزيع تبقى  -

  .ذات أمهية

البيع باخلصم ويف  -

  .مراكز البيع باجلملة

وزعني تصفية امل -

  .اهلامشيني

إختيار القنوات  -

  .البديلة

Source :Ang, SweeHoon., Leong, SiewMeng&Kotler, Philip (2000) « The Asian Apocalypse: 

Crisis Marketing for Consumers and Businesses » Long Range Planning, Vol.33, pp.108-109. 

ت املالية واالقتصادية العاملية أل�ا عون ال ميكن اإلستغناء عنه، إذ املؤسسات ال ميكن عزهلا من آثار األزما

حتت بعض الشروط اإلقتصادية املتوفرة يف بيئة البلد جيب النظر إىل إسرتاتيجية . ميثل عامل لإلنتاج واإلستهالك

  .ومزيج تسويقي فعال يتأقلم مع األزمة لتجنب اآلثار السلبية اجلسيمة
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  :راتيجيات التسويقية العامةالتعديل على اإلست -1

 30أصبح من الواضح أن املؤسسات تتأثر بطرق خمتلفة باألزمات اإلقتصادية واملالية هذا منذ أكثر من 

سنة، فبعض املؤسسات ينتهي �ا باإلفالس وبعضها أقل من ذلك فتخفض من قدرا�ا اإلنتاجية والتجارية بسبب 

  .ذلك باختاذ قرارات إدارية عقالنيةعدم وجود طلب كايف على سلعها وخدما�ا و 

املشاريع اجلديدة اليت تريد املؤسسات تطبيق إسرتاتيجيات التوسع فيها قد تتأثر باألزمة اإلقتصادية واملالية ف

بسبب عدم توفر سيولة كافية أو عدم إجياد قروض تغطي تكاليف التوسع أو بسبب عدم توفر طلب على السلع 

وباملقابل، األزمة هي فرصة  .ات من جناح اإلستثمار ولو على املدى القصري ضعيفة جداواخلدمات مما جيعل التوقع

ساحنة إلستحواذ وإلدماج املؤسسات بالنسبة للسوق اخلارجية وبالنسبة للمؤسسات اليت متلك سيولة، ألن سعر 

جليد سوف يتطلب رمبا الصرف يف الدول املعنية يكون منخفض أثناء األزمة، لكن هدف االسرتداد وأخذ املوقع ا

  .   وقت كبري

أن املؤسسات تتبع يف إسرتاتيجيا�ا ) 2000(وزمالئه  Angما ميكن تعلمه من التجربة اآلسيوية حسب 

التسويقية بعض التوجهات الرئيسة أثناء األزمات من األجل جتنب الفشل واملتمثلة أساسا يف الرتكيز على 

اخلروج من القطاعات اليت ليست فيها دور كبري يف السوق، والرتكيز على القطاعات السوقية اليت هلا موقع جيد و 

كما أن تصدير املنتجات إىل أسواق . دور الوسيط يف املنتجات املعمرة اليت هي أكثر تفضيال لدى املستهلكني

نسحاب الكلي خارجية لدول مل تتأثر كثريا باألزمة يعد عامال رئيسا يف تفادي الكثري من املؤسسات اآلسيوية اإل

  .من بيئة األعمال

إضافة إىل ذلك فإن التواجد الدائم يف سوق تكون فيه املؤسسة قائدة أو متحدية ضرورية أثناء األزمات 

اإلقتصادية، أما تلك اليت تكون فيها حصتهاالسوقية ضعيفة فينتهي �ا األمر إىل اإلنسحاب الكلي، ألن يف هذه 

وقد يكون سليب وبالتايل املؤسسات اليت متلك حصة سوقية ضعيفة ال الظروف يكون منو السوق ضعيف جدا 

أما القطاع الذي هي يف موقع . تتحمل تكاليف نشاطها يف ظل غياب تصريف منتجا�ا بكفاية يف األسواق

  .املتحدي عليها دعم وإجياد ميزة تنافسية ملواجهة األزمة دون آثار سلبية كبرية

بعض املؤسسات اآلسيوية بالبحث عن أسواق خارجية لدول مل تتأثر �دفامتصاص آثار األزمة قامت 

أو دولية، اليت متلك ) الصني(باألزمة لتسويق سلعها وحىت اخلدمات منها، سواء كانت أسواق جديدة يف اإلقليم 

أثناء إنفجار األزمة يف  فتشري إحدى الدراسات أن املؤسسات اليت دخلت األسواق الدولية. نسبة منو جذابة

  .8تعد نسبيا يف أفصل حالة اقتصادية من غريها حىت وإن كانت مبنتجا�ا ال حتمل عالمة جتارية 1997منتصف 
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يف آسيا خالل األزمة بتعديل  قامت املؤسسات اإلقتصادية:التعديل على سياسات التسويق اإلستراتيجي -2

  :إسرتاتيجيا�ا التسويقية الوظيفية وفق مايلي

قامت املؤسسات اآلسيوية بتكييف إسرتاتيجيات منتجا�ا أثناء األزمة العاملية :تجإستراتيجيات المن - 2-1

وذلك من خالل تقليص عدد املنتجات املسوقة واليت تظهر غري ضرورية يف السوق و اليت ال تؤثر على أهداف 

  . املؤسسة، كما قامت بالرتكيز على املنتجات املعمرة

ت يف أدىن املستويات وبالتايل يكلف املؤسسات أكثر ما ميكن بفعل الركود يكون الطلب على املنتجا

إسرتداده، من وجهة نظر إقتصادية تقوم املؤسسات بالتخلي عن إنتاج وتسويق بعض املنتجات اليت ال يكون 

) وظيفي(املستهلكون يتوجهون إىل منتجات ذات طابع منفعي . الطلب عليها كبري عند أكثر املستهلكني

. نتجات اليت يغلب عليها الطابع الرمزي والفوري أل�م أكثر حساسية وحذرا مما كانوا عليهويتخلون عن امل

 املؤسسات عليها التكيف مع الظروف البيئية اليت تفرضها األزمة لتجنب هدر موارد وطاقات دون حتقيق جدوى

  .إقتصادية

للتنويع ولكن الكثري من عمليا تطرح منتجات جديدة أثناء األزمات هي فرصة كبرية أمام املؤسسات 

طرح منتجات جديدة يف ظروف األزمة املالية . املؤسسات �تم باألهداف القصرية األجل لتجنب األزمة

واإلقتصادية يكون من أصعب القرارات التسويقية ألنه جيب اجلمع بني التخلي عن بعض املنتجات مع تقدمي 

لية لطرح منتجات جديدة ضمن تشكيلة منتجات منتجات أخرى مما يتطلب مهارات إدارية وتسويقية عا

املنتجات اجلديدة اليت يفضل طرحها جيب أن تستجيب ألبعاد وظيفية أكثر مما عليها رمزية، هذا لتغطية . املؤسسة

  .الفارق عند سحب بعض املنتجات الرمزية وغري األساسية يف نشاط املؤسسة

ا يف تسويقها أثناء األوقات العصيبة اليت متر �ا كما أن توفري ضمانات على املنتجات يعد عامال حامس

املؤسسات أمام فرصة كبرية  املؤسسات، ألن املستهلك حينها يبحث عن جوانب الثقة والضمان و بالتايل تكون

  .  إلقناعه بشراء منتجا�ا

اء الشراء، وهلذا السعر هو العنصر األول الذي يأخذه املستهلك بعني اإلعتبار أثن:إستراتيجيات التسعير - 2-2

أهم . املالئمة لبيئتها يف كل مرحلة التسعرية جيب على املؤسسات أن تفكر يف إعادة النظر يف اإلسرتاتيجيات

  . القرارات اليت تربز يف التسعري ترتبط مع مستوى جودة خصائص السلع واخلدمات

ظ على نفس مستوى األسعار حتسني اجلودة بتطوير بعض اخلصائص املرتبطة بالوظائف واملظهر مع احلفا

يظهر مدى والء املؤسسة للسوق وبالتايل يكون املستهلكني أكثر والء ملنتجات املؤسسة، وتربز هذه اإلسرتاتيجية  

كفيلة أثناء الكساد بتحقيق أهداف على املدى الطويل بالنسبة للمؤسسات اليت متلك حصة سوقية ورحبية كبرية 

املؤسسات اليت لديها حصة سوقية صغرية عليها أن تقوم يف أفضل . إلضافيةميكنها أن تغطي تكاليف اجلودة ا

احلاالت بتخفيض مستوى األسعار والقبول �امش ربح ضئيل مع احلفاظ على نفس مستوى اجلودة ما يقودها إىل  

ي كسب مستهلكني جدد وتعزيز احلاليني وبالتايل يسمح هلا بكسب حصة سوقية كبرية، وميكن للتخفيض السعر 
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أما ختفيض كال العاملني يعد من أكرب . أن يكون على شكل تنشيط للمبيعات وبرامج والء ضمن اإلتصاالت

  .األخطاء التسويقية إال يف حالة ما إذا كانت املؤسسة ترغب يف التوغل يف أسواق جديدة

ون التأثري على من املتوقع أن ختفيض السعر ظرفيا يؤدي إىل رفع املبيعات على املدى القصري، بينما يك

إىل أنه من الصعب أن يقاوم املستهلك رجوع األسعار  و جيب اإلشارة. املدى الطويل على صورة العالمة التجارية

إىل سابقها بعد �اية األزمة، ويظهر السعر أنه مرتبط بالكثري من عناصر املزيج التسويقي لكي حيقق أداء جيد 

  . أثناء األزمات

جيب تكييف الرتويج يف ظروف األزمة املالية واالقتصادية ليس على  :صال التسويقياإلت إستراتيجيات - 2-3

إذ جيب . مستوى ختصيص امليزانية فحسب ولكن على مستوى إختيار أشكال االتصال التسويقي وحمتوى الرسائل

يب رجال البيع هي الرتكيز على العقالنية يف الرسائل اإلعالنية وتكثيف العالقات العامة وتنشيط املبيعات وتدر 

  .   حلول أثناء األزمات

جيب على املؤسسات أثناء حدوث األزمات ختفيض جهود اإلعالن ) 2000(وزمالئه  Angفحسب 

لتخفيض نفقا�ا، لكن املؤسسات اليت حتافظ على نفس امليزانية أثناء الركود حتقق ضعف املبيعات وأرباح ترتفع 

 ف عن اإلنفاق اإلعالين، والعوائد تتحقق عندما تتحسن حالةوهو أفضل بكثري من اليت تتوق %75إىل 

  . اإلقتصاد

املستهلك يقوم بالبحث أكثر عن املعلومات يف احلاالت غري اإلعتيادية وبالتايل على املؤسسات توفري 

 معلومات من خالل القنوات املالئمة؛ اليت تغطي املستهلكني املستهدفني، و يكون ذلك عن طريق اإلتصال

وقد يكون اإلعالن املطبوع من الالفتات واجلرائد أكثر فعالية يف اإلبالغ عن خصائص السلع . سويقيالت

جيب أن حتمل الرسائل حمتويات ذات طابع عقالين للخصائص الوظيفية والنفعية وإستعمال طريقة . واخلدمات

  .وإستعمال النجوماإلستشارة على عكس الرتكيز على الرموز يف احملتويات واإلحياءات العاطفية 

إستعمال العالقات العامة خاصة مع الصحفيني ضرورية يف األزمات اإلقتصادية ألن املستهلك يثق كثريا 

باملصادر غري التجارية، وبالتايل على املؤسسة التكيف مع هذا الوضع والسعي وراء كل قنوات غري جتارية مرتبطة 

  .باملستهلك

أدوات تسمح جبذب املستهلكني ودفعهم إىل الشراء، وذلك إذا كانت تنشيط املبيعات وبرامج الوالء هي 

املنافع املقدمة تعتمد على ختفيض األسعار أو تقدمي هدايا، بينما املسابقات تكون أقل تفضيال لدى املستهلكني 

فع اهلدف من هذه العمليات ليس فقط د. أثناء الركود وبالتايل جيب أن تكون أقل تطبيقا من قبل املؤسسات

املبيعات إىل مستويات قصوى بل حىت أ�ا �دف إىل تعزيز عالقة املستهلك بالعالمة التجارية وتعطي هلا إنطباع 

 .بأ�ا حاضرة أثناء األزمة و تراعي قدرته الشرائية
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على املدى القصري يؤثر الركود على كل من ميزانية الرتويج واإلحياءات يف الرسائل والقوى البيعية وإختيار 

سائل االتصال اإلعالمي، ومستويات األثر ختتلف بني املؤسسات الكبرية واملؤسسات الصغرية، إذ أن مدراء و 

  .9املؤسسات الكبرية يقومون بتغري كبري يف هذه العناصر

لكن . شبكة التوزيع تبقى مهمة لضمان تصريف املنتجات أثناء حدوث األزمات:إستراتيجيات التوزيع - 2-4

هو وضع منافذ توزيعية جديدة تدعم إقبال املستهلكني مع التخلص من املوزعني الذي ال ميثلون ما ميكن تعديله 

كمايعد التسويق والبيع املباشر أساليب من احملتمل أن تقلص نفقات التوزيع اليت . احلد املطلوب من االرباح

  .تسببها الوسائط يف القنوات غري املباشرة

 

  :خاتمة

يجيات التسويقية يف املؤسسات اإلقتصادية نتيجة اإلستجابات السلوكية من خالل دراسة اإلسرتات

للمستهلكني لألزمات اإلقتصادية العاملية، توصلنا إىل جمموعة من النتائج و التوصيات املقرتحة، و املتمثلة فيما 

  : يلي

  :النتائج

قط على املؤشرات األزمات العاملية اليت تعصف بالنظام االقتصادي للدول هي مواقف حرجة ليس ف

التجميعية واملؤسسات املالية، لكن أيضا تقود األفراد إىل تغري يف توليفة السلع واخلدمات وتقود املؤسسات إىل 

من خالل التجربة اآلسيوية لألزمة . تعديل لإلسرتاتيجيات من أجل ضمان على األقل بقائها يف بيئة األعمال

اإلقتصادية تبني أن املستهلكني أثناء األزمات تنخفض كثريا ثقتهم يف  املالية والتجربة األرجنتينية يف األزمة

االقتصاد على عكس املواقف االعتيادية، ففي مثل هذه الظروف يكون أكثر رشدا وعقالنية يف الشراء ألن 

غرية و مداخيله حمدودة أو معدومة وبالتايل يؤثر ذلك يف قدرته الشرائية فيتوجه إىل املنتجات ذات األحجام الص

  .اقتناء املنتجات املعمرة اىل ر املنخفضة، كما مييل أكثرااألسع

املؤسسات اليت �دف إىل حتقيق مستوى عايل من الرحبية كغاية �ائية هلا قدد تبدأ تفكر يف إعادة تسطري 

ء األزمات املالية أهدافها، فتبحث عن البقاء أكثر من الرحبية يف احلاالت غري االعتيادية أل�ا مهددة بالزوال أثنا

عندما  تتأثر املؤسسات بأحد عوامل البيئة اخلارجية تلجأ إىل تغري يف اجلوانب اإلسرتاتيجية . واالقتصادية العاملية

عمليا، أثناء ظروف االزمات العاملية تقوم املؤسسات باإلستجابة للمستهلكني من خالل تعديل . والتشغيلية

ن خالل اإلستناد أكثر للموقع الذي تكون فيه قوية وتتخلى عن املوقع إسرتاتيجيات التسويق، ويظهر ذلك م

  .السوقي الذي تكون فيه ضعيفة، كما أن عناصر املزيج التسويقي تتأثر بتأثر املستهلك

 :أهم التوصيات اليت ميكن اإلدالء �ا هي:التوصيات المقترحة

ة من أجل اإلستجابة للمتطلبات املستهلك أثناء وضع خمطط تسويقي لكافة عناصر املزيج التسويقي يتسم باملرون -

 .األزمات املستقبلية اليت ال ميكن للمؤسسة احلد منها وإمنا ميكنها تفاديها
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توسيع إدارة األزماتداخل املؤسساتإىل معاجلة جوانب األزمة املالية واالقتصادية إلدار�ا بطريقة تسمح باحلفاظ على  -

 .ل تصميم القرارات املناسبة ملضمون املؤسسة لكي يتم تنفيذها أثناء االزماتأداء وبقاء املؤسسة، وذلك من خال

حماولة املؤسسات بناء عالقة وطيدة مع املستهلكني املستهدفني قبل األزماتبهدف جتنب حتول الزبائن أثناء  -

 .األزمات إىل املنافسني بفعل غياب ثقة املعاملة

األزمات اإلقتصادية حىت وإن كان ال حيقق نتائج آنية فسيحقق نتائج إستيعاب أن زيادة اإلنفاق التسويقي أثناء  -

 .طويلة األجل

  :قائمة المراجع و التهميش
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 اختبار العالقة التوازنية طويلة وقصيرة االجل بين البطالة والنفقات الحكومية

  .2015-1990في الجزائر خالل الفترة 

  :إعداد

    .1بن جلول خالد .د       

  .2 فريد حدادة .د       

  :ملخص

- 1990الفرتة هدَف البحث اىل دراسة العالقة بني حجم االنفاق احلكومي والبطالة يف اجلزائر خالل      

خالل املدى القصري والطويل وذلك باستخدام منهجية مناذج تصحيح اخلطأ ولقد مت استخدام متغريين  2015

مها معدالت البطالة واالنفاق احلكومي، وبينت الدارسة وجود عالقة توازنية قصرية وطويلة االجل بني االنفاق 

تعديل االحنرافات اليت حتدث يف املدى القصري  خالل  احلكومي ومعدالت البطالة هذه العالقة اليت تعمل على

املدى الطويل وذلك ملدة سنة وشهرين لتعود معدالت البطالة اىل قيمها التوازنية والطبيعية ومن النتائج املهمة ايضا 

  ان اخنفاض البطالة يف اجلزائر يعترب شكلي اكثر منه حقيقي 

  .مي، منوذج تصحيح اخلطأالبطالة، االنفاق احلكو : الكلمات المفتاحية

Abstract: 

       The aim of this study is to study the relationship between the size of 

government expenditure and unemployment in Algeria during the period 1990-

2015 during the short and long term 

        Using the error correction model methodology, which is an important model 

in the field of standard modelingTwo variables have been used: unemployment 

rates and government spending , The study showed that there is a short-term and 

long-term balance between government expenditure and unemployment rates. 

This relationship works to adjust the short-term deviations in the long run for a 

period of one year and two months to bring unemployment rates back to their 
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equilibrium and natural values, Another important result is that the decline in 

unemployment in Algeria is more formal than real. 

Keywords: unemployment, government spending, error correction model. 

  :مقدمة

تعترب ظاهرة البطالة وارتفاع معدال�ا من أبرز املشاكل اليت عانت والزالت تعاين منها اجلزائر حيث عرفت 

يف بعض االحيان وبعض االزمات، والبطالة ظاهرة مقلقة % 30وزت حدود اجلزائر معدالت بطالة مرتفعة جتا

وذلك ألثارها السلبية على ا�تمع واالقتصاد ولقد عملت اجلزائر على التخفيف من حد�ا متبعة يف ذلك سياسة 

كد مالية توسعية قائمة على الرفع من حجم االنفاق العاموهذا حسب ما ينص عليه املذهب الكينزي الذي يؤ 

أمهية االنفاق العام يف التقليل من معدالت البطالة نظرا لكون االنفاق العام حمفزا لالقتصاد الوطين مما يعمل  على

  .على الرفع من معدالت النمو االقتصادي اليت تؤدي يف اغلب األحيان اىل زيادة االستثمار وامتصاص البطالة

  :ابة الدقيقة والشاملة للتساؤل التايلمن خالل هذا حاولنا خالل هذه الدراسة حتديد االج

الى أي مدى يمكن أن تتأثر معدالت البطالة في الجزائر بحجم النفقات العامة خالل المدى الطويل 

  والقصير؟

  :ولقد قامت هذه الدراسة على الفرضيات التالية

 بطالةهناك سياسة مالية توسعية يف اجلزائر هدفها حتسني الوضع االجتماعي والتقليل من ال. 

 هناك عالقة عكسية بني االنفاق احلكومي والبطالة يف اجلزائر. 

أماعن أمهية املوضع فقد متثلت يف أمهية مشكلة البطالة وعالجها وذلك خلطور�ا على الفرد وا�تمع ومن ناحية 

ع من أخرى فان أمهية املوضوع تتجلى كذلك يف حجم االنفاق احلكومي الذي تنفقه اجلزائر يف سبيل الرف

  .مستويات التشغيل

  :ولقد كان اهلدف من الدراسة هو

 التحليل النظري والقياسي لظاهرة البطالة يف اجلزائر ومدى تأثري حجم االنفاق احلكومي عليها.  

 تقييم فعالية السياسة املالية يف اجلزائر يف حتقيق أهدافها.  

 كومي يف اجلزائراختبار العالقة القائمة بني معدالت البطالة وحجم االنفاق احل.  
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  واالنفاق الحكومي  العالقة النظرية بين البطالة: المحور األول

  مفاهيم حول ظاهرة البطالة: أوال

يشري مصطلح البطالة عند االقتصاديني إىل فائض عرض العمل عن الطلب وهذا عند مستوى أجر معني 

  .1موافقني على العمل وهو عبارة عن معدل أجور يكون عنده االشخاص باألجر المقبوليسمى 

 59و 15كما تعرف البطالة حسب منظمة العمل الدولية بأ�اعدد األفراد الذين ترتاوح أعمارهم مابني 

  .2سنة الراغبني يف العمل وفق األجر السائد ويبحثون عنه والجيدونه

لدولية ومن خالل هذا التعريف جند أنه لكي حيتسب أي فرد ضمن فئة العاطلني حسب منظمة العمل ا

  :البد من توفر فيه جمموعة من الشروط وهيأن يكون

 ينتمي إىل الفئة العمرية احملددة.  

 مستعد وقادر على العمل يف حالة وجده.  

  يبحث عنه من خالل القيام باإلجراءات الالزمة لذلك من التسجيل يف مكاتب التشغيل واالطالع على اجلرائد

  .اخل.......وا�االت

ة اجلزائر فتعرف البطالة وهذا حسب ما يعتمده الديون الوطين لإلحصائيات بصفته املخول له أما بالنسبة حلال

سنة والميلك عمال أثناء اجراء التحقيق  64و 15بإعداد االحصائيات حوهلا؛ كل شخص يرتاوح سنه مابني 

  .3االحصائي ويكون يف حالة حبث عن عمل

  :4لبطالة ومصدرها ومن أهم هذه األنواع جند مايليوللبطالة عدة أنواع وتصنيفات ختتلف حسب سبب ا

وتعين وجود أفراد قادرين على العمل ويبحثون عنه بشكل جاد عند األجر  ):السافرة(البطالة االجبارية  -1

 .السائد وال جيدونه

ن وهي حالة وجود عدد كبري من العاملني والذين ميكن االستغناء عنهم دون أ: ) المستترة(لبطالة المقنعة ا -2

يؤثر ذلك يف مستوى اخلدمة املقدمة أو يف االنتاجية الكلية للمؤسسة وينتشر هذا النوع من البطالة بصورة خاصة 

 .يف مؤسسات القطاع العام

وحيدث هذا النوع من البطالة نتيجة حدوث تغريات هيكلية يف االقتصاد مما يؤدي إىل  :البطالة الهيكلية -3

 .ة وخربات ومؤهالت الباحثني عن العملعدم التوافق بني فرص العمل املتاح
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وهم األفراد القادرين عن العمل ويبحثون عنه ألول مرة أو يبحثون عن منصب عمل  :البطالة االحتكاكية -4

من منصبهم السابق يف الوقت اليت توجد فيه هذه املناصب اليت تناسبهم اال أ�م مل يلتحقوا �ا بسبب عدم 

 .معرفته �ا ومبكان تواجدها

ري أن هذا النوع من البطالة أصبح حمدود وأن وجد فهو لفرتة قصرية وهذا بسبب تطور وسائل االتصال غ  

  .واملواصالت وانتشار تكنولوجيا االتصال احلديثة

وهي تشري إىل األفراد الذين تتوفر لديهم مناصب عمل يف مواسم معينة دون أخرى : البطالة الموسمية -5

 .عات عمل أقل من الساعات العمل املعتادةباإلضافة إىل الذين يعملون سا

وتعمل معظم الدول سواء كانت متقدمة أو نامية  على حتديد معدل البطالة بصفة دورية ومنتظمة قد     

تكون شهرية أو فصلية أو سنوية وذلك ملا له من أمهية باعتباره أحد املؤشرات االقتصادية الكلية اليت تساعد يف 

سياسات االقتصادية وتقييم فعاليتها ومن جهة أخرى فانه الميكن حماربة البطالة والقضاء اختاذ القرارات ورسم ال

  .عليها دون حتديد معدهلا وطبيعتها وأماكن تواجدها

وعادة ما يقاس معدل البطالة كنسبة مئوية من عدد العاطلني عن العمل إىل القوة العمالة يف ا�تمع 

  :5نة وفق الصيغة التاليةعند فرتة زمنية معي) الفئة النشطة(

  100*)الفئة النشطة/ لعاطلين عن العملعدد ا= ( معدل البطالة

ويقصد بالفئة النشطة األفراد يف سن العمل والقادرين عليه والراغبني فيه سواء كانوا يعملون أو ال 

  .يعملون

ها الشديدة وعدم ولقد القت هذه الطريقة وهذه الصيغة املعتمدة العديد من االنتقادات نظرا لبسطت

  .دقتها اال أ�ا بقيت الصيغة املعتمدة عند مجيع الدول وكذا املنظمة العمل الدولية

  :مفاهيم حول االنفاق الحكومي: ثانيا

بقصد باإلنفاق العام كل املبالغ النقدية اليت يقوم بصرفها شخص معنوي عام �دف حتقيق منفعة عامة 

  :7على ثالث ركائز أساسية وهي، تقوم 6ومنه جند أن النفقات العامة

نفقات عامة ) عينية(أي ال ميكن اعتبار ماتنفقة الدولة من نفقات غري نقدية : النفقة العامة مبلغ نقدي -

 .حيث البد من تأخذ شكل نقود 
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حيث ال ميكن اعتبار املبالغ املنفقة يف سبيل حتقيق املنافع العامة : النفقة العامة يقوم بها شخص عام -

 .مة  اال اذا كانت صادرة من طرف شخص عام وهي الدولة واهليئات التابعة هلا واملؤسسات العامةنفقات عا

حيث أن اهلدف األساسي والوحيد للنفقة العامة هو اشباع : النفقة العامة تهدف الى تحقيق نفع عام -

ت اليت تستهدف حتقيق وحتقيق احلاجات العامة وهذا يعين أنه ال ميكن ادراج ضمن النفقات العامة كل النفقا

 .مصلحة خاصة لفراد أو  جمموعة من األفراد

وتتنوع النفقات العامة اىل جمموعة من األنواع وهذا حسب عدة تقسيمات واليت جند من بينها التقسيم     

  :8على أساس التأثري على القوة الشرائية حيث تقسم النفقات العامة اىل

لة جلزء من القوة الشرائية للحصول على السلع واخلدمات املختلفة ويقصد �ا استخدام الدو  :نفقات حقيقية -

إلقامة املشاريع اليت تشبع حاجات العامة وتؤدي النفقات احلقيقية اىل زيادة مباشرة يف الناتج الوطين ومن امثلتها 

 .اخل...صرف األموال على األجور ورواتب العاملني وكذلك جتهيز االدارات لسري العمل 

وتتمثل يف حتويل مبالغ نقدية من فئة اىل فئة أخرى يف ا�تمع وهذه النفقات ليس هلا : التحويليةلنفقات ا -

مقابل مباشر والتؤدي اىل زيادة يف االنتاج الوطين بل تؤدي اىل اعادة توزيعه وتنقسم هذه النفقات بدورها اىل 

ونفقات حتويلية ) أمينات االجتماعيةالت(، نفقات حتويلية اجتماعية )االعانات(نفقات حتويلية اقتصادية 

 ).اقساط وفوائد الدين العام(مالية

كما تقسم كذلك حسب معيار التكرار والدورية اىل نفقات عادية ونفقات غري عادية، وقد استخدم 

  .هذا التقسيم لتربير اللجوء اىل املوارد غري عادية لتمويل النفقات

ت ادارية، نفقات اقتصادية و نفقات اجتماعية وهذا وتقسم كذلك حسب املعيار الوظيفي اىل نفقا

  .حسب الوظيفة اليت سوف تؤديها النفقة

  :اليات تأثير االنفاق العام على معدالت البطالة: ثالثا

يعترب كل من رفع مستوى التشغيل وحماربة البطالة من بني األهداف األساسية للسياسة املالية واليت تقوم 

ام جمموعة من األدوات واليت من بينها االنفاق احلكومي، حيث يشري االقتصادي  بتحقيق هذا اهلدف باستخد

كينز يف هذه الصدد اىل ضرورة توجيه النفقات العامة لعالج ازمات الدول ولو كان ذلك بالقيام حبفر اخلنادق مث 

بطالة اجبارية يف  ردمها اذ يرى كينز ان حجم العمالة يعتمد على حركة الطلب وتوصل اىل فكرة امكانية حدوث
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نظام الرأمسالية كنتيجة للعيوب الداخلية يف نظام املزامحة احلرة كما بني كينز أن نقص الطلب جيب أن يعوض من 

  .خالل سياسة اقتصادية مناسبة تطبقها الدولة ويتخللها توسيع انفاق الدولة نفسها �دف تعويض الطلب اخلاص

البطالة فحسب وامنا يساهم يف منو وتنشيط الدولة ككل بطريقة  ان االنفاق العام ال يؤدي اىل احلد من

غري مباشرة وذلك ألن توفري العمل يتيح توفري األجور وبتايل زيادة االستهالك  مما يعمل على زيادة الناتج واحلد 

  .9من االزمات االقتصادية

، إذ أن وجود و ميكن للدولة تفادي حدوث ظاهرة البطالة من خالل سياسة اإلنفاق احلكومي

بطالةمتزايدة معناه اخنفاض الطلب الكلي الفعال، مما يؤثر سلبا على رغبة املنتج يف التوسع يف اإلنتاج بسبباخنفاض 

األسعار، كما ميكن أن يؤدي إىل إيقاف بعض خطط اإلنتاج مما يدخل االقتصاد يف حلقة مفرغة منالبطالة و 

االقتصادي، إما من  اق حكومي توسعية كفيلة بتحقيق اإلنعاشاخنفاض الطلب الكلي، وهنا تكون سياسة إنف

خالل اإلعانات االقتصادية للمنتجني اليت تساهم يف زيادة تشغيل املوارد املتاحة أو منخالل قيام الدولة بإنشاء 

جديدة للتشغيل و جند أيضا  مدن جديدة و مدها جبميع اخلدمات األساسية، األمر الذي يسمح خبلق فرص

اق احلكومي التحويلي اخلاص باملعاشات و التأمني الذي من شأنه زيادة اطمئنان األفراد على مستقبلهم مما اإلنف

موقعا هاما ضمن سياسات مكافحة  و حتتل سياسة اإلنفاق احلكومي. يكون له األثر الكبري على زيادة إنتاجهم

  .البطالة سواء كان ذلك ضمن السياسات الظرفية أو اهليكلية

 يعترب اإلنفاق العام احملرك األساسي الذي من خالله ميكن للحكومة أن ختلق مناصب شغل متتص نظريا

 جزءا من البطالة وختفف من حد�ا، وهذا يعين أن العالقة بني اإلنفاق العام والبطالة عالقة عكسية فكلما �ا

بشكل  ا، كما أن السياسة املاليةزادت احلكومة من حجم إنفاقها العام كلما اخنفضت معدالت البطالة وأحجامه

الركود أو الفجوات االنكماشية، أل�ا  تعترب من أجنع السبل واألدوات اليت تعاجل حاالت عام ومبختلف آليا�ا

تأثريا كبريا على خمرجات النشاط االقتصادي من ناتج وطين وعمالة وغريها  سياسة اسرتاتيجية بعيدة املدى وهلا

  .10على توليد مناصب شغل لسنوات متتالية مية تعملوبذلك فاملشاريع احلكو 

يضاف اىل ما سبق ان السياسة املالية وخاصة يف الدول النامية  تساهم يف تكوين رأس املال من خالل 

 أشكال متعددة معدله عرب االستثمارات العامة اليت تقوم �ا واليت تؤدي اىل تنمية االقتصاد الوطين وتأخذ زيادة

هذه  لطرق والري ومشروعات الطاقة من أجل توفري فرص العمل خاصة وأن القطاع اخلاص يفمثل مشروعات ا

بالتنسيق مع القطاع  املراحل حيجم عن املسامهة يف مثل هذه املشاريع ، ولكن السياسة املالية حتفز القطاع اخلاص
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اص عرب تأثريها مبعدل االدخار اخلاص العام يف بداية التنمية االقتصادية من خالل التأثري على معدل االستثمار اخل

وتربز أمهية السياسة املالية بشكل واضح من خالل استخدامها للتأثري فيتقسيم االنتاج بني االستهالك وتكوين 

  .رأس املال وميتد تأثريها نتيجة لذلك اىل معدل النمو االقتصادي

 ذهب اىل االستثمار املتوقع وعليهومن جانب أخر فان ظروف الدول النامية التسمح بأن كل ما يدخر ي

أصًال بسبب  يرتتب على السياسة املالية التأثري يف التكوين الرأمسايل عرب التأثري بامليل لالستثمار ولكو�ا ضعيفة

املالية تؤثر يف رحبية رأس املال وقد  بالنسبة ملعدل الفائدة، فعلية فان السياسة اخنفاض الكفاية احلدية لراس املال

  .11أثارها مشجعة لرأس املال اخلاص والعكس صحيحتكون 

  2015-1990تحليل تطور البطالة واالنفاق الحكومي في الجزائر خالل الفترة : المحور الثاني

  تطور حجم االنفاق الحكومي في الجزائر: أوال

خري بالوضع إن القراءة األولية لتطور حجم االنفاق يف اجلزائر تعطينا صورة ملدى ارتباط ارتفاع هذا األ

االقتصادي واالجتماعي والسياسي للجزائر، وبصفة عامة ميكننا القول أن حجم االنفاق يف اجلزائر هو يف حالة 

-اين اخنفض حجم االنفاق بنسبة  2013ارتفاع مستمر منذ بداية فرتة الدراسة اىل �ايتها باستثناء سنة 

  .2012عن سنة  14,65%

 اجلزائر وخاصة خالل فرتة التسعينات ارتفاعات كبرية وصلت اىل فلقد عرف حجم االنفاق احلكومي يف

مليار دينار  420.13اىل  قيمة  1991مليار دينار سنة  212.10مايقارب الضعف حيث جنده انتقل من  

وتعترب أكرب معدل زيادة عرفه حجم االنفاق احلكومي . % 98.08يف السنة املوالية حمققة نسبة ارتفاع قدرت بـ 

وهذا يدل على السياسة اإلنفاقية التوسعية  %27فرتة الدراسة وقدر حجم الزيادة خالل فرتة التسعينيات بـطيلة 

اليت اتبعتها اجلزائر خالل هذه الفرتة يف ظل التوجه االشرتاكي الذي كانت تتبعه اجلزائر وهذا رغم اخنفاض القدرة 

مما أجرب السلطات اجلزائرية على اللجوء  1986قات بعد أزمة التمويلية للخزينة العمومية نتيجة ا�يار اسعار احملرو 

اىل مؤسسات التمويل الدولية وخاصة صندوق النقد الدويل وذلك لتطبيق برامج التثبيت االقتصادي األول 

ونظر لكو�ما مل يفلحا يف اخراج  )1992-1991(وبرنامج التثبيت االقتصادي الثاين  )1989-1990(

 )1995-1994(فاض االيرادات وارتفاع النفقات جلأت اىل تطبيق برنامج التعديل اهليكلي اجلزائر من أزمة اخن

وهذا ملعاجلة االختالالت اهليكلية اليت يعرفها االقتصاد اجلزائر مما أجرب اجلزائر على تبين سياسة اقتصاد السوق وما 

  .حجم النفقات العامة رافقها من تطبيق لسياسات واجراءات صارمة يف سبيل التخفيض من ارتفاع
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واليت تعترب نقطة حتول يف مسار االقتصاد  2000أما خالل الفرتة الثانية من الدراسة وابتداء من سنة 

اجلزائر وهذا راجع للوفرة املالية اليت عرفتها اجلزائر واليت كانت نتيجة حتمية الرتفاع أسعار البرتول يف األسواق 

حيث وبعد أن قدر ) 2015-2000(خالل الفرتة  %14.46بنسبة الدولية، فلقد ارتفع حجم االنفاق 

وعرفت  2015مليار دينار سنة  7656.33انتقل اىل  2000مليار دينار سنة  1178.09حجم االنفاق بـ 

حيث قاربت نسبة النمو  2011و سنة  2008هذه الفرتة أكرب نسبة ارتفاع ومنو يف االنفاق احلكومي سنة 

32.%  

يسي الرتفاع حجم االنفاق احلكومي للسياسة التوسعية اليت اتبعتها اجلزائر وهذا حملاولة ويعود السبب الرئ

عالج اثار أزمة اخنفاض أسعار البرتول خالل فرتة التسعينات واليت القت بظالهلا على الوضع االجتماعي خاصة 

يت رفعت من معدالت وهذا يف ظل االجراءات الصارمة املنصوص عنها من طرف الصندوق النقد الدويل وال

  اخل.....التضخم والبطالة والفقر

فلقد خصصت السلطات اجلزائرية مبالغ ضخم لتنفيذ خمططات التنمية متمثلة يف ثالث برامج متعاقبة 

مليار دينار تاله  525والذي خصص له مبلغ  )2004-2001(ابتداء من برنامج االنعاش االقتصادي 

مليار  4202.7والذي بلغت ميزانيته  )2009-2005(مو االقتصادي مباشرةالربنامج التكميلي لدعم الن

وكان غالفه املايل يقدر بـ  )2014-2010(دينار أما الربنامج الثالث فقد مسى بربنامج توطيد النمو االقتصادي 

  .مليار دينار 21214

  ر دينارمليا: الوحدة 2015-1990تطور حجم االنفاق الحكومي خالل الفترة ): 01(الجدول رقم  

  2004  2000  1999  1998  1995  1992  1991 1990  السنة

  1869.70  1178,09  961,59  875,65  659.59 420,13 212,10  136,50  حجم االنفاق الحكومي

  2015  2014  2013  2012  2011  2009  2008  2006  السنة

  7656,33  6995,77  6024,13  7058,17  5853,60  4246,60  4191,00  2529.20  حجم االنفاق الحكومي

  .احصائيات الديوان الوطين لإلحصائيات: 2009-- 1990 -:  املصدر

  احصائيات وزارة املالية: 2011-2015 -

  تطور معدالت البطالة في الجزائر: ثانيا

نالحظ أن معدالت البطالة يف اجلزائر ) 02(من خالل اجلدول رقم : 1999-1990: الفترة األولى )1

منذ بداية الفرتة إىل �ايتها  %20فاعا كبريا حيث تزايدت مبا يقارب عرفت ارت 1999- 1990خالل الفرتة 

مل تعرف تراجعا أبدا إىل �اية التسعينات أين بلغت أعلى  1990سنة  %25فبعد أن سجلت نسبة تقدر بـ 
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أين سجلت نسبة 1993باستثناء االخنفاض املسجل سنة  1999سنة % 29.30نسبة هلا بقيمة 

 %24,36ت االرتفاع مباشرة يف السنة املوالية وقدرت نسبتها بـ  ال أ�ا عاودإ% 23.15

إن هذا االرتفاع املتزايد الذي عرفته معدالت البطالة يرجع يف األصل إىل األزمة االقتصادية اليت عصفت 

مما أدى إىل عجز املؤسسات  1986باالقتصاد اجلزائري من جراء ا�يار أسعار احملروقات بداية من سنة 

ادية واحلد من قدر�ا على اجياد وتوفري مناصب شغل جديدة ومن جهة أخرى فقد أدت النتائج السلبية االقتص

لسياسات االصالح االقتصادي املدعومة من طرف الصندوق النقد الدويل اليت اتبعتها اجلزائر خالل فرتة 

مؤسسة  1000ر من التسعينات حيث عملت على خوصصة املؤسسات األمر الذي جنم عنه غلق وتصفية أكث

  .12ألف عامل 500عمومية وتسري مايزيد عن

  1999 - 1985تطور معدالت البطالة في الجزائر خالل الفترة ): 02(الجدول رقم 

  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  السنوات

 29,30 28,00 28,00 27,99 28,10 24,36 23,15 27,00 25,00 25,00  )%(معدل البطالة

  .www.ons.dzاحصائيات ديوان االحصائيات الجزائرية نقال عن موقع : المصدر

عرفت معدالت البطالة خالل هده الفرتة تراجعا حمسوسا فبعد أن : 2015-2000:الفترة الثانية )2

عرفت اخنفاض تدرجيي خالل طول  2000منخفضة بدرجتني عن سنة  2001سنة  %27.30بلغت نسبتها 

لتستمر يف االخنفاض وبنسب متناقصة يف السنوات  2010ألول مرة سنة  %10الفرتة حيث سجلت نسبة 

غري أ�ا عرفت بعد ذلك % 9.8أين بلغت نسبةالبطالة 2013املوالية حيث سجلت معدل برقم واحد سنة 

 .فاعا ولكن بقيم متدنيةانعكاس يف اجتاه التطور لتبدا النسب املسجلة تعرف ارت

إن هذا الرتاجع يف معدالت البطالة كان نتيجة حتمية لسياسة التوسع يف االنفاق اليت اتبعتها اجلزائر ابتداء 

منصب عمل منها  720من خالل خمططات التنمية حيث عملت على استحداث حوايل  2001من سنة 

  منصب دائم 400

عترب شكلي أكثر منه حقيقي وهذا بسبب اعتماد سياسات إن هذا االخنفاض يف معدالت البطالة ي    

التوظيف على القطاع العام دون مشاركة حقيقية للقطاع اخلاص مما خيلق نوع من البطالة املقنعة، باإلضافة إىل 

سياسة التوظيف عن طريق عقود ماقبل التشغيل وعقود اإلدماج واأليادي البيضاء ومناصب الشبكة االجتماعية 

 .يز باخنفاض األجور باإلضافة إىل أ�ا عقود مؤقتةاليت تتم

يوحى ببداية مرحلة  2014غري أن ما نالحظه من معاودة ارتفاع معدالت البطالة وهذا ابتداء من سنة 

جديدة ملستويات البطالة اليت ميكن أن تسجل معدالت خطرية ومتجاوزة احلدود املقبولة وهذا يف ظل التزام اجلزائر 

ت التقشف االنكماشية وما ينجم عنها من تقليص النفقات العمومية والتقليل من االستثمار باتباع سياسا

  . العمومي
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  2016 - 2000تطور معدالت البطالة في الجزائر خالل الفترة ): 03(الجدول رقم 

  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001 2000  السنوات

 11,30 13,80 12,30 15,30 17,70 23,70 25,70 27,30 29,50  )%(معدل البطالة

  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  السنوات
 

 11,20 10,60 9,80 11,00 10,00 10,00 10,20  )%(معدل البطالة

  .www.ons.dzاحصائيات ديوان االحصائيات اجلزائرية نقال عن موقع : املصدر

  ر أثر االنفاق الحكومي على معدالت البطالة في الجزائرتقدي: المحور الثالث

 :منهجية ونموذج الدراسة:  أوال

بغرض دراسة وتقدير العالقة طويلة وقصرية األجل بني االنفاق احلكومي ومعدالت البطالة مت صياغة 

  :النموذج كالتايل

 

   .جم االنفاق احلكوميحل (dep) معدالت البطالة بينما يرمز املتغري (chom)حيث ميثل املتغري 

واليت مت  (ECM)أما بالنسبة ملنهجية الدراسة فلقد مت االعتماد على منهجية مناذج تصحيح اخلطأ  

اختيارها ملا هلا من أمهية يف حتديد االثار قصرية وطويلة املدى للمتغريات املستقلة على املتغري التابع حيث أن طريقة 

ة األثر يف املدى القصري وتصحيحه يف املدى الطويل للحصول على القيم منوذج تصحيح اخلطأ متكننا من دارس

  .التوازنية

وتنطلق هذه الدراسة من تقدير العالقة يف املدى الطويل ومن مث تقدير العالقة يف املدى القصري حيث يتم 

القصري؛  واليت تعترب إضافة بواقي النموذج املقدر يف املدى الطويل كمتغري مستقل يف النموذج املقدر يف املدى 

  .معلمتها عن مدى التصحيح والتعديل الذي ميكن أن حيدث لقيم املتغري التابع للحصول على القيم التوازنية
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    :تحليل نتائج الدراسة:  ثانيا

  :دراسة استقرارية المتغيرات.1

 لدراسة استقرارية المتغيرات ADFملخص نتائج اختبار ) : 03(الجدول رقم 

  3.85–تساوي % 5مة الحرجة عند مستوى معنوية القي    

  المتغیرات
  الفرق األول  عند المستوى

  القرار
  االحتمال  قیمة ستودنت  درجة التأخیر  االحتمال  قیمة ستودنت  درجة التأخیر

Dep  4  -2.02  0.55  1  -6.13  0.00  مستقرة عند الفرق األول  

Chom 5  -3.04  0.14  0  -3.89  0.02  األول مستقرة عند الفرق  

 Eviews.8من إعداد الباحث اعتمادا على مخرجات برنامج : المصدر  

يتبني أن السالسل الزمنية للمتغريات غري مستقرة عند  )03(من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول رقم   

ملطور تقل املستوى لكنها باملقابل مستقرة عند الفروق األوىل؛ حيث وجد أن القيم احملسوبة الختبار ديكي فولر ا

بالنسبة للمستوى فيما كانت أكرب منها عند إجراء الفروق األوىل، مما  %5عن القيم احلرجة عند مستوى معنوية 

من احلاالت ميكن قبول فرضية %95يعين عدم امكانية رفض فرضية استقرار املتغريات وبالتايل ميكن القول أنه يف 

مما يدعم فرضية احتمال وجود تكامل I(1)رة ومتكاملة من الدرجة استقرار املتغريات ومن مث فإن املتغريات مستق

  .مشرتك بني املتغريات

مبأن السالسل الزمنية جلميع املتغريات مستقرة ومتكاملة من الدرجة األوىل : اختبار عالقة التكامل المشترك.2

رجة تأخري النموذج  حيث جند فإن هذا يعين احتمال توفر عالقة تكامل مشرتك بني املتغريات  فبعد التأكد من د

  .أي سنة )1(أن كل املعايري قد اختارت درجة التأخري القصوى هي الدرجة 

ومن خالل النتائج اختبار التكامل املشرتك باستخدام اختبار األثر نالحظ وجود عالقيت تكامل متزامن طويلة 

مة احصائية ستودنت عند مستوى معنوية األجل بني متغريات النموذج وذلك ألن قيم احصائية األثر أكرب من قي

  .، وهذا يدل على أن املتغريات ال تبتعد عن بعضها البعض كثري يف املدى الطويل بل تسلك سلوك مشا�ا5%

باستخدام طريقة املربعات الصغرى مت تقدير العالقة التوازنية طويلة األجل : تقدير العالقة طويلة األجل.3

  :النتائج التالية لنموذج الدراسة وحتصلنا على
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 نتائج تقدير العالقة التوازنية طويلة االجل بين البطالة واالنفاق الحكومي): 4( جدول رقم 

Prob. t-Statistic Std. Error Coefficient Variable 

00.0000 23.1853 0.01168 0.2708 C 

0.0000 -8.38921 3.33136 -2.794754 Dep 

70.3789 F-statistic 0.7457 R-squared 

0.000000 Prob(F-statistic) 2.024976 Durbin-Watson stat 

 اختبار استقرار الحد البواقي
(إحصائیة  إحصائیة اختبار دیكي فولر الطور t( االحتمال 

 القیم الجدولیة

 0.009 4.4239 القیم المحسوبة

1% -4.394309 

 5% -3.612198 

10% -3.243078 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM test (LL=2( Statistic =3.703044 (0.4499) 

Jarque-Bera normality test ( JB( Statistic = 1.7579 (0.41520) 

Autoregressive Conditional Heteroscedasticity in the residuals.Awhite -statistic=2.2598(0.127) 

 eviews.8 ا على خمرجات برنامج من اعداد الباحث اعتماد: المصدر 

من خالل النتائج املوضحة أعاله جند أن النموذج مقبول اقتصاديا واحصائيا؛ حيث جند أن قيمة معامل التحديد 

من تغريات معدالت البطالة،  %74مما يعين أن تغريات حجم االنفاق احلكومي تفسر مايعادل 0.74تساوي 

وذلك أن قيمة احصائية ستودنت أقل من  %5ا عند مستوى معنوية كما أن معلمات النموذج معنوية احصائي

وكذلك نالحظ معنوية النموذج ككل وذلك من خالل اختبار فيشر حيث جند أن مستوى املعنوية  ،القيمة ا�دولة

، وكذلك جند أن النموذج خايل من االرتباط الذايت لألخطاء وذلك حسب اختبار داربني 0.05 أقل من

  .واتسون

  :أن هذه االختبارات ال تعترب كافية لدى نقوم بإجراء االختبارات من الدراجة الثانية واملتمثلة يف كل من إال

جند أن االحتمال  )04(من خالل نتائج االختبار املوضحة يف اجلدول رقم:اختبار االرتباط الذاتي لألخطاء. أ

لى عدم وجود ارتباط ذايت لألخطاء يف ومنه ميكن قبول الفرضية الصفرية واليت تنص ع )0.05(أكرب من 

  .النموذج

جند أن النموذج )04(املوضحة يف اجلدول رقم  whiteباستخدام اختبار :التباين) تجانس( اختبار ثبات . ب

  .)0.05(ال يعاين من مشكلة عدم ثبات التباين وذلك ألن االحتمال أكرب من مستوى املعنوية

جند )04(دام اختبار ديكي فولر املطور املوضحة نتائجه يف اجلدول رقم باستخ: اختبار استقرارية البواقي. ج

  .ومنه يتم قبول فرضية استقرار البواقي )0.05(أقل من )0.002(االحتمال يساوي 

  .من خالل اختبار جاك برياميكن القول بأن البواقي تتبع التوزيع الطبيعي: اختبار التوزيع الطبيعي للبواقي. د
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ل أن النموذج قد توفرت فيه كل الشروط املطلوبة ليكون مقبوال، حيث نالحظ من خالل ومنه ميكن القو   

معادلة النموذج أنه هناك عالقة عكسية بني االنفاق احلكومي ومعدالت البطالة حيث زيادة االنفاق بوحدة 

  .وحدة )2.79(واحدة تؤدي إىل اخنفاض معدالت الفقر بـ 

إن تقدير منوذج تصحيح اخلطأ يفيدنا يف تقدير واختبار : VECMتقدير نموذج تصحيح الخطأ . 4  

العالقة يف األجل القصري واليت من خالهلا نستطيع الوقوف على مدى وجود احنرافات يف املدى القصري يف اجتاه 

  .العالقة التوازنية طويلة األجل

من تقدير النموذج يف املدى يتم تقدير النموذج يف املدى القصري من خالل إدراج البواقي املتحصل عليها   

وتسمى حبد تصحيح اخلطأ، حيث (ECTt-1) الطويل كمتغرية مستقلة بفرتة ابطاء واحدة ويرمز هلا بالرمز

ظهورها يف النموذج يعكس فرضية أن معدالت البطالة يف املدى القصري ال تتساوى مع القيمة التوازنية يف املدى 

تصحيح القيم الفعلية ملعدالت البطالة باجتاه القيمة التوازنية من فرتة  الطويل حيث ميثل حد تصحيح اخلطأ معلمة

  .إىل أخرى وحتديدا تقيس نسبة اختالل والتوزان يف الفرتة السابقة اليت يتم تعديلها يف الفرتة احلالية

  :وبعد تقدير النموذج حتصلنا على النتائج التالية

  قصيرة االجل بين البطالة واالنفاق الحكومي نتائج تقدير العالقة التوازنية): 5(جدول رقم 

Prob. t-Statistic Std. Error Coefficient Variable 

00.000 -6.09780 0.13844 0.8441 - Ect(-1) 

00.000 34.1934 0.007788 0.2663 C 

00.000 -11.44683 2.213293 3.963 Dep 

104.1605 F-statistic 0.9044 R-squared 

0.000000 Prob(F-statistic) 1.8217 Durbin-Watson stat 

 اختبار استقرار الحد البواقي

(إحصائیة  إحصائیة اختبار دیكي فولر الطور t( االحتمال 

 القیم الجدولیة

 0.01 4.362- القیم المحسوبة

1% -4.394309 

 5% -3.612198 

10% -3.243078 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM test (LL=2( Statistic =0.1088  (0.8974) 

Jarque-Bera normality test ( JB( Statistic = 1.4510 (0.4840) 

Autoregressive Conditional Heteroscedasticity in the residuals.Awhite -statistic=2.0727 (0.113) 

 eviews.8 من اعداد الباحث اعتمادا على خمرجات برنامج : املصدر 

     من اجلدول السابق والذي يوضح نتائج تقدير النموذج قصري املدى نالحظ أن معامل تصحيح اخلطأ  

ECT (-1) وكذلك معامل  0.05معنوية وسالبة حيث أن االحتمال املقابل هلا يساوي الصفر هو أقل من

فاق احلكومي والبطالة، وتدل االنفاق احلكومي له معنوية احصائية كذلك ويشري اىل العالقة العكسية بني االن
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من التغريات اليت حتدث يف معدالت البطالة  %90أن )0.90(القيمة العالية ملعامل التحديد واليت تساوي 

تكون ناجتة عن تغريات حجم االنفاق احلكومي، كما ميكننا القول بأن النموذج اليعاين من مشكل االرتباط 

  .تبار داربن واتسنالذايت لألخطاء وهذا حسب مايشري اليه اخ

وعموما جند أن النموذج مقبول من كافة النواحي االقتصادية واالحصائية والقياسية وذلك حسب ماتشري   

اليه االختبارات اليت متت على النموذج املقدر حيث حتقق لنا توفر شرط التوزيع الطبيعي للبواقي باإلضافة اىل 

 lmموذج من مشكل التعدد اخلطي وهذا حسب اختباروكذلك خلو النwhitجتانس البواقي حسب اختبار 

test 0.05حيث كانت كل االحتماالت املقابلة هلذه االختبارات اكرب مت مستوى املعنوية.  

  :التحليل االقتصادي للنموذج

اىل أن معدالت البطالة تصحح  )- 0.8441(تشري قيمة معامل تصحيح اخلطأ واليت قدرت قيمتها   

واليت ميكن التعبري عنها بأن ) %84.4(قيمة توازنية خالل كل فرتة زمنية بنسبة تقدر بـ وتعدل من قيمتها حنو 

سنويا يف املدى الطويل وهذا يدل على أن   %)84.4(االحنرافات اليت حتدث يف املدى القصري تصحح بنسبة 

األجل الطويل، ألنه يتم  احنراف معدالت البطالة يف املدى القصري خالل الفرتة السابقة عن قيمته التوازنية يف

يف الفرتة احلالية، وعن سرعة هذا التعديل فإن معدالت البطالة   %)84.4(تعديل وتصحيح هذا االحنراف بنسبة 

  .تستغرق مايقارب من سنة وشهرين لكي تصل اىل قيمتها التوازنية

اق احلكومي سيعمل ومن خالل هذه النتائج ميكننا القول بأن حدوث صدمة بوحدة واحدة يف حجم االنف  

على التأثري على معدالت البطالة وهذا التأثري سوف يدوم ملدة سنة وشهرين ليتعود معدالت البطالة اىل وضعها 

  .التوازين وطبيعي

أما عن املرونات فنالحظ أن التأثري خيتلف من املدى القصري اىل املدى الطويل حيث أن تغري حجم   

وحدة عكس االجتاه ويستمر هذا التأثري يف  2.79 يف معدالت البطالة  ب االنفاق بوحدة واحدة سريافقه تغري

وحدة، ومنه جند أن التأثري يف املدى الطويل اكرب من التأثري يف  3.96الزيادة حىت املدى الطويل اىل أن يصل اىل 

حجم االنفاق املدى القصري هذا يدل على مدى اعتماد سياسات مكافحة البطالة والتقليل من معدال�ا على 

  :احلكومي وذلك من خالل

  الضغط على القطاع العام الستقطاب أعداد كبرية من العمال وهذا على حساب القطاع اخلاص الذي تقل

  .مسامهته يف قطاع التشغيل
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  الربامج اليت تعتمدها اجلزائر يف سبيل توفري مناصب عمل واملتمثلة يف انشاء املؤسسات الصغرية واملتوسطة

نت يف أغلبها فاشلة وا�ارت لعدة أسباب مما جعل بالدولة وللحفاظ على السلم االجتماعي عدم متابعة واليت كا

أصحا�ا يف اسرتداد املبالغ اليت مت اقراضهم اياها مما ادى اىل هدر مبالغ ضخمة من االنفاق احلكومي دون 

  .مقابل

  :خالصة واستنتاجات

حلكومات الدول حيث تعمل كل احلكومات على التقليل من  تعترب ظاهرة البطالة من الظواهر املقلقة  

حد�ا ومعاجلتها ولقد عرفت اجلزائر ارتفاعا ملعدالت البطالة وخاصة خالل فرتة التسعينيات حيث برزت مشكلة 

البطالة كأحدأهم االثار االجتماعية واالقتصادية لسياسات التعديل اهليكلي اليت قامت على خوصصة املؤسسات 

العمال االأن اجلزائر اختذت مجلة من االجراءات والسياسات وخاصة بداية من االلفية الثالثة وتزامنا مع  وتسريح

ارتفاع وانتعاش أسعار البرتول يف السوق الدولية ولقد كان هلذه السياسات أثار بارزة على سوق العمل حيث 

الخنفاض بأنه اخنفاض شكلي فقط فهو اخنفضت معدالت البطالة وبشكل كبري جدا غري أن مايؤخذ على هذا ا

  .قائم باألساس على مناصب العمل املؤقت ومنخفضة االجر

اظهرت الدراسة وجود عالقة ارتباط عكسي بني االنفاق احلكومي ومعدالت البطالة وهذا ما يوافق النظرية   

لشغل واستقطاب أعداد االقتصادية حيث تعمل النفقات احلكومي  خاصة املوجه لالستثمار على توفري مناصب ا

جديدة من العاملني، فبالنسبة للجزائر فقد كان هذا التأثري على املدى القصري ومستمر على املدى الطويل وهو 

مايؤكد فرضية االعتماد الشبه مطلق يف حماربةالبطالة على االنفاق احلكومي وذلك من خالل رفع القدرة 

مج املعتمدة من طرف هيئات انشاء املؤسسات الصغرية واملتوسطة واليت االستيعابية للقطاع العام باإلضافة اىل برا

  .تستنزف مبالغ ضخمة يف سبيل اقراضها للمستثمرين

غري أن مشكل االعتماد على االنفاق العام يف مكافحة البطالة فيه خماطرة كبرية وخاصة حلالة اجلزائر واليت   

تميز بالتذبذب واال�يار أحيانا مثلما مرت به اجلزائر خالل أزمة تعترب جل مواردها من االيرادات النفطية واليت ت

، وهو مايوجب التفكري اجلدي يف تنويع مصادر متويل 2015ومتر به األن بعد اال�يار الذي حدث يف  1986

  .االنفاق العام وهذا تفاديا لتوفق املشاريع واملؤسسات واليت بدورها سوف تؤثر على العمال ومعدالت البطالة

  :اإلحاالت والمراجع

                                                           
 .2، ص58ت ، السنة اخلامسة، العدد حتليل البطالة، جملة جسر، التنمية املعهد العريب للتخطيط، الكوي): 2006(بلقاسم بلعباس، 1
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  ساليب الكمية في صنع القرارات اإلستراتيجية بالمؤسسةدور األ

 :إعداد

 1بن منصــــور الهـــــام.د     

 

      :الملخص

نتيجة ملا محلته األلفية الثالثة من صور ومناذج خمتلفة من صيغ العمل اإلداري والصراع من أجل اهليمنة والسيطرة   

 .وما جاءت به بني طيا�ا من تغيريات جذرية يف كل امليادين على خمتلف ا�االت هذا فضال عن العوملة

ومن هذا املنطلق إزدادت احلاجة إىل إعتماد أساليب علمية متطورة لرتشيد القرار اإلداري لكي ينسجم مع ما      

اإلدارية  هو مطروح من حتديات،اضافة اىل بروز ضرورة ملحة لتنمية مهارات املسريين واملدراء يف خمتلف املستويات

باإلجتاهات احلديثة واملمارسات املعتمدة على متلك مهارات علوم اإلدارة واألساليب الكمية اليت تساعد على 

اإلعتماد على املعلومات الكمية القابلة للقياس واملدعمة للحقائق اليت تستفيد من قوة النماذج اإلحصائية 

  .رار األمثلوالرياضية يف التحليل دون حتيز يف التوصل إىل الق

وعليه سنحاول من خالل حبثنا القاء الضوء على اهم املفاهيم واملعارف االساسية لألساليب الكمية وما       

متطلبا�ا أي الشروط الواجب توفرها للقيام بالوظيفة الصحيحة وهي اختاذ القرارات الناجحة لبلوغ أهداف 

  .يف وجه هذه االخرية حملاولة اجياد حلول هلااملؤسسة،إضافة اىل التعرض اىل املعوقات اليت تقف 

 .األساليب الكمية،األمهية،املتطلبات،املعوقات،املؤسسة :الكلمات المفتاحية

Abstract : 

        As a result of the third millennium of his pictures and different models of 

administrative work formats and the struggle for hegemony and control of the 

various areas of this as well as globalization and brought him fraught with radical 

changes in all fields. 

     In this sense , the more need for the adoption of modern scientific techniques 

to streamline the administrative decision to be consistent with what is subtracted 

from the challenges , in addition to the emergence of an urgent need for the 

development of managers and managers ' skills in the various administrative levels 

of modern trends and practices adopted to own management science skills and 

quantitative methods that help accreditation quantitative information on the 

measurable and supported by the facts that take advantage of the power of 
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statistical and mathematical models in the analysis without bias to reach an optimal 

decision . 

       Accordingly, we'll try through our research shed light on the most important 

concepts and basic knowledge of quantitative methods and requirements of any 

conditions that should be available to do the right job and is making successful 

decisions to achieve the goals of the institution, in addition to the exposure to the 

obstacles that stand in the face of the latter to try to find solutions. 

Key words: Quantitative Methods , importance , requirements, constraints 

,entreprise. 

  :ــةمقدمــ

يف الوقت  واختاذها القرارات صنع إجادة مؤسسةمهما كان نوعها، جناح اي عوامل أهم إن من ابرز و      

 يف القرارات وأن عميق خاصة وتفكري ووعي دراسة إىل حتتاج إذ اهلني ليس ألمر املعادلة هذه وحتقيق املناسب

 على تقتصر ال فهي ورقابة، توجيه ختطيط، تنظيم، من التسيريية العملية وعناصر أنشطتها جبميع مرتبطة املؤسسة

 .سواه إداري دون مستوى أو غريه دون عامل

 مستويا�ا اليت خمتلف التسيري على لوظائف الرئيسي احملور تشكل ديناميكية عملية القرارات صنع عملية تعدّ      

 .املشكلة هذه حلل املتاحة واهلادفة بدائلال بني من وأنسبها احللول أفضل وتقدمي املشكلة يف البحث مبقتضاها يتم

 صنع مفهوم أن إال القرار صنع يف املطاف يبدو اية البدائل بني االختيار كان وإن أنه "وتودين طومسون" ويرى

 االختيار، ذلك إىل تؤدي اليت األنشطة تلك إىل كذلك يشري إنه بل النهائي االختيار على مقتصرا ليس القرار

 القرار صنع لعملية خاطئ تصورا يعطي املطروحة البدائل بني من املناسب البديل على اختيار يزالرتك فإن وبذلك

 البديل صنع وإختيار أن أي إليه، للوصول وإعدادا جمهودا تضمنت واليت سبقته اليت املراحل كونه يتجاهل

  1.معني موقف مواجهة يف األنسب

  : ورقة البحثيةوعليه ميكن صياغة اإلشكالية الرئيسية لل      

  :اإلشكالية المطروحة 

  ؟ساليب الكمية في صنع القرارات اإلستراتيجية بالمؤسسةاألما مدى مساهمة 

  :ومن التساؤل الرئيسي يقودنا البحث إىل طرح مجلة من التساؤالت الفرعية التالية الذكر

  :األسئلة الفرعية

 ة ؟ ما أهم االساليب الكمية املعتمدة يف املؤسسات اجلزائري -

 ما مدى إهتمام املسؤولني بتطوير االساليب الكمية مبؤسسا�م ملواجهة املنافسة السوقية ؟ -

 ما طبيعة العالقة املوجودة االساليب الكمية و اختاذ القرارات النموذجية باملؤسسة وبذلك حتقيق اهدافها ؟ -
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  :فرضيات البحث

  :لقد قمنا صياغة فرضية رئيسية مفادها

 بني اعتماد االساليب الكمية يف املؤسسة و جناحها باختاذ أهم القرارات االسرتاتيجية من  يوجد عالقة ارتباط

  .طرف مسرييها

  :محاور الدراسة

  :وألجل اإلجابة على اإلشكالية الرئيسية والتساؤالت الفرعية فإن ورقتنا البحثية قد إنطوت على األقسام التالية

  الكمية الختاذ القرار مفاهيم اساسية حول االساليب :القسم األول -

  .حتديد االساليب الكمية الختاذ القرارات االدارية: القسم الثاين -

  .امهية تطبيق االساليب الكمية باملؤسسة والعراقيل اليت تواجهها: القسم الثالث -

  :منهجية البحث

  :إن املنهج الذي إرتكزنا عليه يف هذه الدراسة

ملنهج األنسب ملعاجلة هذا املوضوع،حيث عملنا على مجع أكرب قدر املنهج الوصفي التحليلي وذلك باعتباره ا

ممكن من املعلومات املتعلقة باملوضوع،مث قمنا بتحليلها بشكل دقيق للتوصل إىل إجابات منطقية و علمية حول 

 .املوضوع حمل دراستنا

  :أهداف البحث

  :متثلت أهم الغايات اليت رمينا إليها من خالل حبثنا يف التايل

  بل فحسب العلمي اجلانب على يقتصر ال للمعلومات مصدرا القرار واملهتمني وصناع الطلبة من فري لكلتو، 

  .العتماد االساليب الكمية يف  املؤسسة كضرورة حتمية لنجاحها وبلوغ اهدافها اعتماده كقاعدة إىل يتعدى

 اختاذ القرارات النموذجية الصحيحةبني االساليب الكمية يف  املؤسسة و  التفاعل أمهية إىل االنتباه لفت.  

 أصوار مؤسسته وراء يعيش الذي التقليدي يهمل تطوير االساليب الكمية يف عمله باملسري وصف املسري الذي 

 .حييط �ا من قوى تنافسية البد من إجياد حلول هلا وعدم جتاهلها ما يعرف الذي اإلسرتاتيجي بالقائد وليس

 السنوات األخرية بني خمتلف املؤسسات االقتصادية يتطلب إعطاء األمهية االساليب مواجهة املنافسة املتفاقمة يف 

  .الكمية والعمل على تطويرها

  :مفاهيم اساسية حول االساليب الكمية التخاذ القرار -1  

  :تعريف االساليب الكمية -1-1   

  2" على أساس عقالين جمموعة الطرق والصيغ واملعدات والنماذج اليت تساعد يف حل املشكالت"هي    

  :كما ميكن تعريفها على النحو التايل

  استخدام األساليب العلمية حلل املعضالت املعقدة يف إدارة أنظمة كبرية من القوى العاملة ، املعدات ، املواد "هي

  3"أولية ، األموال يف املصانع واملؤسسات احلكومية ويف القوات املسلحة
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  واملفروض توفر القدر ... الطرق اليت تستخدم من قبل متخذ القرار ملعاجلة مشكلة جمموعة من األدوات أو "هي

كما ميكن تعريفها أيضا بأ�ا النماذج الرياضية أو الكمية اليت من خالهلا . الكايف من البيانات املتعلقة باملشكلة

 .4... "ت رياضية يتم تنظيم كافة مفردات املشكلة اإلدارية أو االقتصادية والتعبري عنها بعالقا

 :الكمية األساليب وتطور نشأة - 1-2

 الفعال والتطبيق الرمسي االستخدام لكن السنني، منذ آالف املشاكل حل يف الرياضية الوسائل استخدمت لقد

 بقيام العشرين القرن أوائل يف العلمية اإلدارة ثورة بدأت العشرين فقد القرن نتاج من هو الكمي التحليل لطرق

 أظهرت ولكن .اإلدارة يف الكمية تايلور الطرق .ف (F. Taylor)، الستخدام العلمية ألسسا بوضع

 قيام عند الثانية العاملية احلرب أثناء قد ظهرت عامة، وبصفة أ�ا، الكمية للطرق املتطورة االستخدامات احلديثة

 من الفرق هذه فتشكلت العسكريني تواجه كانت اليت والتنظيمية اإلسرتاتيجية املشاكل للفرق ملواجهة تشكيالت

 انضمت حبيث والعلوم السلوكية، اهلندسة، الرياضيات، يف متخصصني تشمل الفرق كانت فهذه .املتخصصني

 انتهاء وبعد للطرق العلمية، تطبيقات خالل من شيوعا األكثر املشكالت على حل معا للعمل العناصر هذه كل

 اختاذ يف الطرق الكمية استخدام أساس على قامت اليت حبوثهم يف هذه الفرق أعضاء من كثريا استمر احلرب

 الطرق وكثرة استخدام منو إىل أدت واليت الثانية، العاملية احلرب التطورات إبان بعض أيضا حدثت كما .القرار

 ناتالسبعيسنوات  غاية إىل العمليات حبوث تاريخ العمليات، العسكرية لبحوث غري التطبيقات بعض يف الكمية

 :مراحل ثالثة إىل

 .الثانية العاملية احلرب سنوات (Blacket)بالكيت قاده الذي الرواد زمن خالل - 1

 وانتشار مهمة نظرية تطورات الوقت نفس يف واليت شهدت والستينات اخلمسينات لسنوات الذهيب العصر - 2

 .استشارة أو شركات داخلية جمموعات خالل من منظمات عدة يف حبوث العمليات

االستشارة  لشركات التدرجيي االختفاء شهدت الستينات اليت سنوات �اية من ابتداء االحندار مث األزمة - 3

  .والتطبيقات التطورات النظرية بني متنامية وقطيعة العمليات حبوث وجمموعات

 لبحوث ناجحة وبدأت تطبيقات تتقلص والتطبيق النظرية بني الفجوة بدأت الثمانينات سنوات حبلول أنه

 :أمهها األسباب من لعدد راجع وذلك جدا كبرية النمو بصورة يف اإلدارة وعلم العمليات

األفراد  وتوافر واملناسبة، املالئمة البيانات من توافر الكثري تكلفة، بأدىن والربجمية املادية احلواسيب أجهزة توافر

واملؤسسات  األكادمييني بني العلمي التعاون يف راإلدارة، واالستمرا وعلم العمليات حبوث أساليب على املدربني

 .الصناعية

 كل تشكيل أعاد املعلومات اإلدارية ونظم للحاسوب الواسع واالستخدام التطور السبعينات فإن سنوات بعد أنه

 أدوات كما أصبحت املنظمات، يف القرار الختاذ البيانات من كبرية حتليل كميات جيب كان ألنه التقنيات هذه

 يف كبرية  (TQM) للجودة املستمر والتحسني (CQI) بشعبية الشاملة تتمتع اجلودة إدارة مثل اجلودة سنيحت
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 إعادة وباخلصوص اإلنتاجية ،حتسني التوريد  ،سالسل وتقنيات إدارة أتت مث والتسعينات، الثمانينات سنوات

 .اهلندسة

 وهذا نتيجة سرعة األمثلية بأكثر شكالتم من العديد حل املمكن من األخيرة سنة 25 ال بعد أصبح حيث

أن  حيث .احلاسوب وسرعة قدرة يف األسي النمو بفضل تطورا معا اللذان واخلوارزميات اآليل احلاسب لغة حتسن

 وتستخدم2009  ثانية 30 من أقل يف حيل أصبح املاضي يف حلله سنوات 10 يستغرق كان الذي النموذج

 من كونم فريق اليوم املنظمات من العديد

 والفرص حيث املشكالت على العلمية اإلدارة مبادئ  لتطبيق مستشارين أو اإلدارة علم أو العمليات حبوث أفراد

 احللول إىل أفضل للتوصل القرار صانع معاونة يف وفاعلية كفاءة الوسائل أكثر من اليوم، الكمية األساليب تعترب

 .املتزايدة وتطبيقاته اإلدارة لعلم والالحق لكبريا مهما للتطور مصدرا متثل كما القرار، ملشكالت

 من األربعينات عقد يف والصياغة و التغيري، بالنمو املستمر اشتهر قد الكمي املدخل تاريخ فإن عامة، وبصفة

 القرن

 يف األكادميية والربامج النظرية لألسس كبرية اخلمسينات، وتقوية عقد يف جديدة جماالت ليبسط وجهدا املاضي،

 قدع

 يف الزالت واحلركة والثمانينيات، السبعينيات بداية كبري يف بشكل مبكرة مواضيع يعاجل متجددا وجهدا الستينات،

   5.هذا يومنا إىل كامل فيضان

 :مفهوم اتخاذ القرارات - 1-3

 عرف حيث مفهومه اخلاص منهم لكل أصبح حبيث القرارات الختاذ تعريفهم يف اإلدارة كتاب آراء تعددت

Nigro  6 " معني موقف يف املتاحة البدائل بني املدرك االختيار" : بأنه القرار اختاذ  

 عن وضعه يتم والذي معينا، حال تتطلب مشكلة بوجود تتعلق القرارات اختاذ عملية" أن يتبني التعريف هذا من

 ."عائد وأقصى تكلفة بأقل تنفيذه إمكانية مع وتفكري دراسة وبعد وعي وإدراك

جوهر العملية اإلدارية وحمور نشاط الوظيفة اإلدارية وهي عملية إختيار "هي:اد القرار اإلداري عملية إخت

إلسرتاتيجية أو إلجراء، وهذه العملية منظمة ورشيدة وبعيدة كل البعد عن العواطف، ومبنية علي الدراسة والتفكري 

  7."املوضوعي للوصول إيل قرار مرضي أو مناسب

  بديلني بني من ما بديل الختيار املوضوعية املعايري بعض استخدام " : بأنه القرار اختاذ غنيم حممد أمحد يعرف

 8."حمتملني او اكثر .

 اليت موضوعية معايري توفر ضرورة يتطلب أفضلها الختيار املتاحة البدائل بني املفاضلة أن التعريف هذا من يتضح

 .القرار متخذ عليها يعتمد

 معينة مشكلة حلل بدائل عدة بني من مناسب لبديل املدرك االختيار عملية بأنه رالقرا اختاذ تعريف ميكن

 بعض باستخدام
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 املوضوعية املعايري

  :مفهوم صنــــــــــــــع القرارات - 1-4
9:H.simon هربرت يرى سيمون 

تتمثل يف  اذن هي التنظيمي، السلوك يف اإلطالق على وأهم مظهر اإلدارة قلب "هي القرارات صنع عمليةأن

 املتاحة البدائل بني من وأنسبها احللول أفضل وتقدمي املشكلة يف البحث مبقتضاها يتم اليت اخلطوات

 ".املشكلة هذه حلل واهلادفة

 يف أساسي أمر "انه ( 2005 ) األخالقيات معهد من جوزيفسون من طرف تعريف صنع القراركما ميكن 

،  القيادية األدوار إىل الفرد ينتقل عندما تدرجييا أمهية أكثر األمر يصبح ولكن ، الشخص حياة جزء من كل

  " القرارات أفضل اختاذ من متكنه اليت املوارد كل استخدام إمكانية لديه فيكون

 :القرار واتخاذ القرار صنع مفهومي بين الفرق - 1-5

 مبثابة تعد القرار اختاذ فعملية اخلاص، مدلوله منهما ويعتقدون ان لكل املفهومني بني الكثريون يف التباس يقع

 مراحلها يف تتضمن ديناميكية عملية تعترب اليت األخرية هذه القرار، لعملية صناعة املراحل أو اخلطوات إحدى

املشكلة  حتديد أي) القرار اختاذ مبرحلة وتنتهي التصميم مرحلة من تبدأ متعددة نشاطات وتفاعالت املختلفة

 .البيانات التنفيذ ومجع . موضع ووضعه البديل اختيار مث ومن املتعددة لالبدائ إىل وصوال املناسبة

 مراحل ضمن من كمرحلة القرارايت صناعة تسمى العملية هذه كل أن على والدارسني الكتاب خمتلف أمجع ولقد

 املناسب،أي لالبدي اختيار البديل، ذلك القرار إختيار اختاذ وإن . مبرحلة إليه يشار ما غالبا وهو العملية تلك

  قرار اختاذ

 تتداخل للغاية عملية معقدة هو وإمنا فحسب القرار اتخاذ يعني ال القرار صنع مفهوم فإن وبذلك 

 بني التفرقة جيب ومنه عديدة، عناصر واجتماعية، وتتضمن اقتصادية سياسية، نفسية، :متعددة عوامل فيها

 .القرار واختاذ القرار صنع مفهومي

 اختيار أسلوب أو عملية مهمة تعريف وميكننا ،القرارات صنع عملية في مرحلة آخر يمثل  ارالقر  اتخاذ: إذن 

  10.خمتلفة بدائل بني من فقط واحد بديل

 11:تصنيفات القرارات االدارية - 1-6

  :تنقسم القرارات من حيث شكلها الى

 القرارات املكتوبة و الشفوية.  

 القرارات الصرحية و القرارات الضمنية.  

  ارات األساسية و الروتينيةالقر .  

 القرارات املربجمة و غري املربجمة .  

 قرارات اتوقراطية و دميوقراطية .  
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 القرارات الكيفية و القرارات الكمية.  

 قرارات ردود األفعال جتاه املنبهات أو الدوافع اليت تشعر �ا اإلدارة.  

  :قرارات وفقا ألهميتها ضمن مستويات تنظيم المؤسسة و منها

 قرارات اإلسرتاتيجيةال.  

 قرارات كيفية استغالل املوارد الالزمة للعمل(القرارات التكتيكية.(  

 القرارات التنفيذية.  

  :قرارات وفقا للوظائف األساسية للمؤسسة منها

 قرارات، حتديد األهداف،رسم السياسة،إجراء التنفيذ، التنظيم(قرارات إدارية….(  

 قرارات متعلقة بشؤون العاملني.  

  ات تتعلق باإلنتاجقرار.  

 قرارات بالتسويق.  

 قرارات بالتمويل.  

  ):أو بيئة اتخاذها(قرارات وفقا لظروف اتخاذها

 قرارات التأكد.  

 قرارات عدم التأكد .  

  االحتمالية(قرارات ظروف املخاطرة .(  

  :هناك تصنيفات أخرى ألنواع القرارات و منها

  :تصنيف قرارات بمناسبة اتخاذها التي تتضمن  . أ

 أي القرارات اليت ينبغي تنفيذها وفقا للتعليمات الصادرة من اجلهة العليا(القرارات الوسطية.(  

 قرارات حسم اخلالفات و النزاعات(القرارات االستئنافية .(  

 و هي قرارات ذاتية للمدير لتغيري حركة النشاط( القرارات اإلبتكارية.( 

  :قرارات بحسب مجالها و تضم  . ب

 ادية،اجتماعية،كما أن هناك باملؤسسة مشاكل عامة،مشاكل وسط،و مشاكل قرارات سياسية، اقتص

  .حدود النقاط

  :قرارات من حيث الزمن و هناك  . ت

 قرارات طارئة و غري طارئة .  

 قرارات حاضرة و مستقبلية. 
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 12:خصائص عملية إتخاد القرارات - 1-7

راحل السابقة هي مقدمات أساسية للقرار إن عملية إختاد القرار مرحلة متقدمة يف العملية اإلدارية وأن امل -   

السليم على الرغم من أنه يف كل مرحلة تظهر لكنها تتجسد يف مرحلة إختاذ القرار وغالبا ما تكون نتيجة القرار 

وخاصة فيما يتعلق باملشكالت هي حلول توفيقية تركيبية ما بني اإلمكانات املتاحة واحلاجات واملتطلبات 

عن كون عملية صنع القرار حتتوي على املفاضلة وإلختيار والتصنيف والرتتيب بني اإلمكانات املفروضة وهذا ناتج 

 .املتاحة واألهداف املرسومة

وعملية تنظيمية، فقرارات املدير تعكس كثريا من الوظائف اإلدارية  وظيفة إداريةتعد عملية صنع القرار  -     

األهداف كما تؤدي إىل كثري من األهداف والنتائج املتعلقة الرئيسية كتكوين اخلطط ووضع السياسات وحتديد 

  .فقرارات املديرين هلا تأثري كبري على شكل وأسلوب العمل. بإدارة املؤسسة

 .يقوم به صانع القرار إلختيار البديل األفضل من بني بدائل عديدة عملية إختيارهي  -     

  

 :اريةتحديد االساليب الكمية التخاذ القرارات االد -2

من اهم األساليب الكمية احلديثة يف اختاذ القرار اليت من شا�ا التقليل بكثري من التقديرات اخلاطئة و احتماالت 

  :الوقوع يف اخلطأ جند

أساليب حبوث العمليات عبارة عن مناذج رياضية و مناذج البحث و االستقصاء و مناذج احملاكاة اليت حتاكي سلوك 

إن هذا األسلوب ميكن أن . الزمن لتحليل البيانات و املعلومات للوصول إىل القرار املناسبالنظام خالل فرتة من 

يستخدم يف الصناعة و التجارة يف جمال اإلنتاج، التسويق ،إدارة املشرتيات، و املخازن الرقابة اإلدارية وأن حبوث 

  :العمليات تتضمن أهم األساليب التالية

ية لتوزيع املوارد املادية و البشرية بني أفضل االستخدامات املتنافسة لتحقيق الربجمة اخلط :االسلوب األول 

  . اهلدف

وأسلوب شبكة األعمال لتخطيط و مراقبة تنفيذ مشاريع و أعمال لتقليل التكاليف و الزمن  :االسلوب الثاني

  .املطلوبة إلجناز عمليات املشروع

ملعاجلة مشاكل االنتظار اليت ترافق بعض األعمال، ) نتظارخطوط اال(و حتليل مناذج الصفوف : االسلوب الثالث

مشاكل الصيانة و اإلصالح لتعطل اآلالت و لتنظيم العمل و حتديد عدد العاملني املناسب و مراكز تلبية 

  .كما تساهم يف حتديد جمموع تكلفة االنتظار و تكلفة زيادة تسهيالت اخلدمة املطلوبة خلدمة العمالء.اخلدمة

و نظرية املباريات اليت تستخدم يف احلاالت و املواقف اليت تتميز بوجود الصراع بني الوحدات :ب الرابعاالسلو 

املتنافسة املستقلة سواء كانت أفراد أو مؤسسات حيث يعمل املتنافسون على حتديد أفضل اإلسرتاتيجيات اليت 

عل املنافسني اآلخرين وردود الفعل اليت ميكن أن  متكن تعظيم األرباح وتقليل اخلسائر، مث اختيار هذه اإلسرتاتيجية

  .حتدث و التصرفات اليت يتوقع القيام �ا
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الربجمة الديناميكية و هي أسلوب إلجياد احلل األمثل ألنواع معينة من مسائل القرار املتتابع  :االسلوب الخامس

  .حل كل مشكلة فرعية عن طريق البدء حبل املشكلة من �ايتها واالجتاه حنو بدايتها حبيث يتم

كما توجد ضمن حبوث العمليات أسلوب برجمة األهداف الذي يساعد على إدخال أكثر   :االسلوب السادس

و هناك أسلوب التماثل الذي يستخدم إلجياد احلل . من هدف يف اعتبار عند وضع صياغة منوذج الربجمة

بب تعدد و كثرة املتغريات و القيود للمشاكل اليت يصعب و ضعها يف قالب رياضي سهل احلل و ذلك لس

  .فيها،أي حماولة إجياد صورة طبق األصل لنظام موضع الدراسة أي التنبؤ بالطريقة اليت يعمل �ا النظام

  أسلوب حتليل املنافع و الكلفة لتقومي و مفاضلة املشاريع االقتصادية من حيث املر دودية  :االسلوب السابع

دخالت و املخرجات على مستوى املشروع و الذي يستخدم يف ختطيط اإلنتاج أسلوب امل :االسلوب الثامن 

للمشروعات الكبرية اليت حتتوي على عدة أقسام أو فروع إنتاجية، أي حتديد اخلطة اإلنتاجية لتغطية حاجات 

الختناق االستخدام الداخلي للمشروع من كل منتج وحتقيق التنسيق بني األقسام املختلفة و القضاء على نقاط ا

  .يف اإلنتاج و تؤمن حاجات السوق أو الطلب النهائي يف الوقت نفسه

 :اهمية االساليب الكمية في اتخاذ القرار -3

تشغل االساليب الكمية امهية بالغة يف االختاذ الصحيح و الدقيق للقرارات الناجحة داخل أي مؤسسة اقتصادية 

  :رية ومن جمملها جندلتحقيق اقصى الغايات اليت تطمح اليها هذه االخ

االساليب الكمية تعترب وسيلة مساعدة على اختاذ القرارات الكمية الصائبة باستخدام الطرق العلمية احلديثة  -

  .واملبتكرة

تعترب االساليب الكمية من الوسائل العلمية املساعدة يف اختاذ القرارات بأسلوب أكثر دقة وبعيد عن العشوائية  -

  .طأ الناجتة عن التجربة واخل

ميكن اعتبار االساليب الكمية  فن وعلم يف آن واحد فهي تتعلق بالتخصيص الكفء للموارد املتاحة وكذلك  -

 .قابليتها اجلديدة يف عكس مفهوم الكفاءة والندرة يف مناذج رياضية تطبيقية 

ول إىل أفضل تسعى االساليب الكمية  إىل البحث عن القواعد واألسس اجلديدة للعمل اإلداري ، وذلك للوص -

 ) .االيزو ( املستويات من حيث اجلودة الشاملة ، ومقاييس املواصفات العاملية 

 .االساليب الكمية تساعد على تناول مشاكل معقدة بالتحليل واحلل واليت يصعب تناوهلا يف صور�ا العادية  -

 .وقت الالزم للحل تساعد االساليب الكمية على توفري تكلفة حل املشاكل املختلفة وذلك بتخفيض ال -

إن االساليب الكمية تساعد على تركيز االهتمام على اخلصائص اهلامة للمشكلة دون اخلوض يف تفاصيل  -

اخلصائص اليت ال تؤثر على القرار ، ويساعد هذا يف حتديد العناصر املالئمة للقرار واستخدامها للوصول إىل 

 13.األفضل

 .الواقع املسامهة يف تقريب املشكلة اإلدارية إىل -

  .صياغة مناذج رياضية معينة تعكس مكونات املشكلة -
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عرض النموذج يف جمموعة من العالقات الرياضية وإعطاء بدائل خمتلفة لعملية اختاذ القرار مبا يساهم يف تفسري  -

  .عناصر املشكلة والعوامل املؤثرة فيها

فعالة لتحسني أداء املؤسسات نظرا ملا تقدمه تربز أمهية استخدام األساليب الكمية يف اإلدارة باعتبارها وسائل  -

للمسري من مساعدة الختاذ القرارات مبوضوعية ورشد، فاحلجم اهلائل من املعلومات وتعقدها وكذا كرب حجم 

املؤسسات وزيادة املنافسة بينها والوقت القصري الذي جيب أن يتم فيه اختاذ بعض القرارات املهمة وتطور 

لكفاءة العالية، كلها عوامل زادت من أمهية تطبيق األساليب الكمية الختاذ القرارات يف احلاسبات اآللية ذات ا

اإلدارة، ولقد مت تطوير هذه األساليب حىت تناسب املشاكل اليت تستخدم ملعاجلتها الختاذ القرارات يف احلاالت 

  14.غري املؤكدة ويف املواقف التنافسية وغريها

 كما األعمال منظمات تواجه اليت املشكالت حل عملية يف املباشرة الل املسامهةالقرارات االدارية من خ ترشيد -

 إلغراض وذلك التخزين مناذج أو األعمال، شبكات ،أسلوب الشبكية املخططات استخدام يف احلال هو

 . األعمال من وغريها التخطيط والرقابة

 املطلوب القرار اإلداري ترشيد خالل من املنظمات تواجه اليت املشكالت حل يف مباشر غري بشكل املسامهة -

 15.العملي الواقع يف كائنهو  ما مع املقارنة ألجل مثالية أو مناسبة حالة إجياد أساس على ذلك ويكون اختاذه

لدقة وحسن وسهولة تطبيق هذه  توفرها الواجب اخلصائص من متطلبات االساليب الكمية هي جمموعة

  :االخرية،واملتمثلة يف التايل

 معني تطمح اىل  مهما كان نوع النشاط الذي تؤديه هدف مؤسسة لكل يد اهلدف املراد حتقيقه،حيث انحتد

  .ختفيٌض التكاليف أو األرباح تعظيم مثل ممكن حد أقصى إىل زيادته مطلوب اهلدف هذا بلوغه، وعادة

 األقصى احلد فإن دودة وبالتايلحم بكمية متوفرة للمؤسسة املتاحة املوارد أن أي البدائل، بني ارتباط ضرورة إنشاء 

 البد احللول وضع عند االعتبار بعني أخذه جيب قيدا معينة ميٌثل زمنية فرتة يف املوارد تلك من أي من متوفر هو ملا

 .يلة

 األولية  املادة من احلصول عليه لإلدارة ٌمكن ملا األقصى احلد مثل نفسها البدائل على مباشر تقييد إحداث

 السوق حجم أو للتخزين االستيعاب أو طاقة اآلالت عمل ساعات عدد أو العمل ساعات عدد أو املستعملة

 .السلعة تلك أو هلذه املمكنة

 امكان قياسها أي كمية املتغريات بصورة عن التعبري إمكانية مع اهلدف إىل للوصول ممكنة بديلة خطط وجود 

 احلال بطبيعة فإنه البدائل جمموعة من للمشكلة تكون عندما وبالتايل بينها، فيما ارتباطا تكون وأن ،16عدديا

 .البدائل برجمة خطية خاصة به هذه من بديل لكل سيكون

 املشاكل حل يف واملستخدمة ،)االساليب الكمية(العمليات  حبوث تطبيق تعرتض اليت العقبات من العديد هناك

  : العقبات أهم ومن 17اإلدارية 

 املؤسسة يف القرار يمتخذ وتأييد دعم على احلصول عدم . 
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 القرار اختاذ عملية يف املؤثرين وتأييد دعم على احلصول عدم . 

 والتوصيات بالنتائج املتأثرين االعتبار بعني األخذ عدم . 

 أعاله إليها املشار بالفئات االتصال على القدرة عدم . 

 للمشكلة مناسبة أساليب تطبيق عدم . 

 التكلفة عنصر مراعاة عدم . 

 باالعتبار والوصفية الكمية العوامل مجيع اخذ عدم 

 روتينية القرارات وعدم التغيري باستمرار دائم. 

 بالكمية األساليب استخدام من الفائدة وضوح عدم. 

 احللول مبصداقية الثقة عدم 

 املناسبة النماذج تطوير تكاليف ارتفاع. 

 املتخصصني تكاليف ارتفاع 

 ذات العالقة والربامج اذجللنم املستمرين والتطوير للتحديث احلاجة. 

 كبريا وقتا يأخذ التحليل. 

 إليها التوصل بعد النتائج تطبيق صعوبة 

 األساليب هذه تطبيق صعوبة من يزيد بشكل املتغريات تداخل. 

 األساليب هذه لتطبيق الالزمة اآللية النظم تعقد. 

 18:نقص املهارات الالزم توفرها يف الباحث مبجال حبوث العمليات كالتايل 

 الطريق مشاق وحتمل والصرب املشاكل وحل للعمل املتحمسة عدم توفر الشخصية .  

 وعملها مواعيدها يف مع افراد املنظمة االتصال مما يؤدي اىل عدم القدرة على ضعف الشخصية . 

 املشروع صاحب العميل مع متميزة بعالقات نقص االحتفاظ . 

 البيانات ومجع املالحظة على القدرة  عدم . 

  للمشكلة كثرية بدائل توليدقلة . 

 الرياضي النموذج وبناء عدم القدرة على التحليل . 

 الرأي على التصلب وعدم األخر الرأي وقبول واالقتناع اإلقناع على قلة القدرة . 

  :نتائـــــــــج الدراســــــــــــة

 هتمام من طرف املسؤولني باملؤسسة االساليب الكمية باملؤسسات اجلزائرية الزالت تتطلب املزيد من التطوير واإل

  .للوصول إىل األهداف املسطرة

  اعتماد االساليب الكية اصبح ضرورة حتمية لبلوغ اهداف املؤسسة املسطرة من قبل مسؤوليها عرب مساعد�ا متذ

  .القرار على اختاذ القرارات املثالية
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 ث العلمية املتتالية من قبل املؤسسة مبنح موظفيها يتم باالهتمام بتطوير االساليب الكمية عرب التكوينات و االحبا

  .صة بتطوير قدرا�هم يف هذا ا�الالفر 

  

  :الخــــاتمة

من خالل ما سبق ميكن القول بان لألساليب الكمية امهية قصوى بالنسبة ألي مؤسسة مهما كان نوع         

ارية املناسبة يف الوقت املناسب وحتقيق ارباح نشاطها جتاري او صناعي او حىت خدمايت،ألجل اختاذ القرارات االد

املؤسسة املسطرة من قبلها،وهلذا جيب توفري كل املتطلبات الالزمة لتطبيقها بأحسن الطرق والوسائل،واحلد اقصى 

  .حد ممكن من العوائق و العقبات اليت قد تعرقل اداءها احلسن
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  .إسهامات رسكلة النفايات في تحقيق التنمية المستدامة واألطر القانونية المنظمة لها في الجزائر

  :إعداد

  .1محمد مسلم . د.ط     

  .2رابح اوكيل . د.ط    

 :الملخص

�دف هذه الدراسة إىل  إظهار دور الرسكلة كأسلوب فّعال، مناسب وسليم للحفاظ على البيئة من جهة       

النفايات واملخّلفات بكافة أنواعها امللّوثة للبيئة، للمحيط العام واملشّوهة للمنظر  وذلك باحلد من خطورة تفاقم

والذي يكون هلا تأثري على االنسان وما حوله من كائنات ومن جهة أخرى االستفادة االجيابية اقتصاديا واجتماعيا 

النفايات اليت تأخذ بعني كما تعترب الرسكلة إحدى طرق معاجلة . من خالل إعادة استخدام تلك النفايات

  .االعتبار البعد االقتصادي، االجتماعي، البيئي والتكنولوجي من أجل حتقيق التنمية املستدامة

  :كما �دف أيضا إىل

تبيان أمهية الرسكلة كحّل ليس فقط بالتخّلص من النفايات بل يف االستفادة منها من خالل إعادة تدويرها  -

 ادا للطاقة وحفاظا على املوارد؛واسرتداد املواد النافعة اقتص

 إبراز السياسات الكفيلة بنجاح الرسكلة، وضرورة توّفر موارد بشرية، مادية، مؤّسسية وتكنولوجية كفؤة؛ -

عن طريق ترشيد االستهالك  النفايات خفض تدابري تعزيز والتحسيسية لألفراد بأمهية التوعوية احلمالت تكثيف -

 .خمّصص وبذلك يساهم كل فرد يف فرز نفاياته" مكان"فايات يف واملساعدة يف وضع كل نوع من الن

 .رسكلة النفايات، التنمية املستدامة، القوانني املتعّلقة بالتنمية املستدامة: الكلمات المفتاحية

Abstract: 

The aim of this study is to show the role of Rasmala as an effective, 

appropriate and proper way to preserve the environment on the one hand, by 

reducing the danger of waste and waste of all kinds, which are harmful to the 

environment, to the general environment and distorted landscape, Through the 

reuse of such wastes. RSCA is also considered as one of the methods of waste 

treatment that takes into account the economic, social, environmental and 

technological dimension of sustainable development. 
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 It also aims at: 

 - To demonstrate the importance of recycling as a solution not only to waste 

disposal but to benefit from it through recycling and recovery of energy-efficient 

and resource-saving materials; 

 - To highlight policies to ensure the success of the restructuring and the 

need for efficient human, physical, institutional and technological resources; 

 - Intensify awareness and sensitization campaigns for individuals on the 

importance of promoting waste reduction measures by rationalizing consumption 

and assisting in the placement of each type of waste in a dedicated "place", thus 

contributing to the sorting of waste. 

key words: Waste recycling, sustainable development, laws relating to sustainable 

development. 

  :مقدمة

إن الزيادات املضطردة يف كمية النفايات أصبحت من املشاكل املعّقدة اليت تؤرق الدول وتدفعها إىل إجياد 

يجيات متكّنها من معاجلتها والتقليل من خماطرها وآثارها، وأصبحت تندرج حلول هلا، من خالل تبين برامج واسرتات

ضمن إطار التنمية املستدامة، فظهــرت الرسكلة كمنهج تنموي يضمن إدارة فعالة هلذه النفايات مع مراعاة 

من خطرها على  الرسكلة تساهم يف التقليل من كّميات النفايات واحلدّ اجلوانب االقتصادية، البيئية واالجتماعية، ف

احمليط، على البيئة وعلى اإلنسان بإعادة تصنيعها وبذلك ميكن االستفادة منها اقتصاديا وهذا باحملافظة على املوارد 

وتقليل استهالكها من جهة وخفض تكلفة التصنيع، تسريع عملية اإلنتاج واملسامهة يف توفري دخل للبطّالني من 

هلذا السبب أصبحت بعض الدول األوربية . ت وإعادة بيعها بغية رسكلتهاجهة أخرى من خالل مجع هذه النفايا

  .الرائدة يف عملية رسكلة النفايات مثل السويد تقوم حىت باسترياد النفايات من أجل أن تبقى مواردها مصانة

والكامل  وأخذا بعني االعتبار ألمهية رسكلة النفايات، ال بّد من تناول هذا األسلوب بإتباع املدخل الشامل

واملستدام، وعدم إغفال أي جانب له عالقة �ذا األسلوب، وتبّين متطّلبا�ا مبا يكفل جناح العملية وحتقيق التنمية 

 :التالية اإلشكالية معاجلة يف دراستنا متحورت املوضوع هذا وملعاجلة. املستدامة

في ظل األطر القانونية المنظمة كيف تساهم رسكلة النفايات في تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر 

  لها؟

 فرضيات الدراسة:  

األسئلة  عن لإلجابة االعتقاد احتماالت يف تشّكل الفرضيات من جمموعة تبادرت السابقة، اإلشكالية حلل

 :صياغتها كالتايل ّمتت حيث للدراسة، منطلقا وتكون املطروحة،
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ية دون اإلخالل حباجات األجيال القادمة مع من أهداف التنمية املستدامة حتقيق حاجات األجيال احلال -

 حتقيق األبعاد االقتصادية، البيئية واالجتماعية؛

 رسكلة النفايات حتقق منوا اقتصاديا مهما يف حالة استخدامها بطرق جيدة؛ -

 .تساهم رسكلة النفايات يف حتقيق التنمية املستدامة يف اجلزائر -

 أهمية الدراسة:  

 :يف الدراسة أمهية تتجلى

إظهار دور الرسكلة كأسلوب فّعال، مناسب وسليم للحفاظ على البيئة من جهة وذلك باحلد من خطورة  -

 .تفاقم النفايات واملخّلفات بكافة أنواعها امللّوثة للبيئة

تبيان أمهية الرسكلة كحّل ليس فقط بالتخّلص من النفايات بل يف االستفادة منها من خالل إعادة تدويرها  -

 اد النافعة اقتصادا للطاقة وحفاظا على املوارد؛واسرتداد املو 

 إبراز دور الرسكلة يف احلّد من خطورة النفايات مبعاجلتها على حنو سليم بيئيا؛ -

 إبراز السياسات الكفيلة بنجاح الرسكلة، وضرورة توّفر موارد بشرية، مادية، مؤّسسية وتكنولوجية كفؤة؛ -

 الدراسات السابقة: 

 : La Gestion des Déchets Urbains Solides " بعنوان)  ,2001CHENITI Hamza(دراسة  -

Cas de la ville d’Annaba" ،إبراز واقع النفايات يف كل من والييت اجلزائر وعنابة، وأهم  هدفت الدراسة إىل

 .الطرق املستعملة يف التخلص من النفايات املرتاكمة، مع ذكر بعض النماذج األجنبية �ذا اخلصوص

إشكالية تسيير النفايات وأثرها على التوازن االقتصادي "بعنوان ) 2006اطمة الزهراء زرواط، ف(دراسة  -

حيث هدفت هذه الدراسة إىل تبيان . ، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر"والبيئي

بعاده، وكيف أثر هذا املشكل على احلياة العوامل املسببة لتفاقم النفايات بصفة عامة واملؤدية للتلوث مبختلف أ

 .االقتصادية والبيئية نتيجة عدم تسيريها بطريقة علمية

األهمية البيئية واالقتصادية لتدوير النفايات الصلبة " ، بعنوان )2013حفيفي صليحة، (دراسة  -

ويل المعادن دراسة ميدانية على مستوى شركة تح: بالمؤسسات الصناعية وعالقتها بالتنمية المستدامة

SOTRAMET وضيح األساليب املتبعة يف تسيري النفايات الصلبة ت هدفت الدراسة إىل، "بوالية عين الدفلى

ضمن الشركة ومدى إحرتامها للبعد البيئي من خالله، وكذا األمهية االقتصادية والبيئية ألسلوب التدوير وعالقته 

أن هـذه األخـرية تلعـب دورا اسـرتاتيجي يف ختلـيص البيئـة مـن  بالتنمية املستدامة، حيث خلصت نتائج الدراسة إىل

النفايـات املعدنيـة الصـلبة، وختفيـض التكلفـة املاليـة اخلاصـة باسـترياد املـواد األوليـة، ومن بني النتائج املتوصل إليها 
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ل إدراجها البعد البيئي ضمن عملية اإلنتاج أيضا إرادة الشـركة املسـامهة يف إرسـاء أبعـاد التنميـة املسـتدامة مـن خال

 .فيها

  :تمهيد

بالرغم من أن للنفايات تأثريات سلبية عديدة على البيئة إال أ�ا يف نفس الوقت هلا تأثريات إجيابية من 

الناحية االقتصادية عند حسن تسيريها، حيث تدر عملية رسكلة النفايات فوائد اقتصادية كبرية عند إعاد�ا يف 

ورة اإلنتاجية، واليت أوالها املشرع بالعناية أيضا، حيث مل مينع عمليات االسرتجاع والتدوير إال أنه استوجب أن الد

وسنحاول من خالل هذه الورقة البحثية الرتكيز على احملاور . تكون يف الشكل الذي ال يضر باملستهلك أو البيئة

  :األتية

I. سياسة الجزائر في مجال رسكلة النفايات. 

II. ربة الجزائر في مجال التنمية المستدامةتج. 

III. األهمية االقتصادية، البيئية واالجتماعية لرسكلة النفايات. 

I. رسكلة النفايات في الجزائر  

نظرا لتأخر اجلزائر يف جمال رسكلة النفايات، وبداية إدراكها حلجم اخلسائر املالية اليت تضيع ويستفيد منها 

هلا، واليت كانت بوسعها االستفادة من الرسكلة، فبدأت بتحفيز وتشجيع األخرون من تصدير بارونات اخلردة 

فحسب مدير البيئة لوالية اجلزائر، . املستثمرين والشباب على ولوج هذا ا�ال االستثماري ا�دي اقتصاديا وبيئيا

يني، ليصل إنتاج مال)    04(طن من النفايات يوميا بكثافة سكانية تّقر حبوايل أربعة  5000فإن تنتج وحدها 

  1.كيلوغرام يوميا  1,5الفرد للنفايات بـ 

  سياسة الجزائر في مجال الرسكلة وأهّم المؤسسات العاملة في المجال :أوال

  اإلطار القانوني لرسكلة النفايات في الجزائر .1

  ايات علىالنف البيئة، حبماية املتعلق ،1983فرباير  05يف املؤرخ 03-83 رقم من القانون 89عرّفت املادة 

أو  منقول �مل شيء أعم كل وبصفة أو منتج، مادة كل أو استعمال أو حتويل إنتاج عملية ختلفه ما كل"أ�ا 

فقد أثرى ووّسع معىن النفاية  2001ديسمرب  12املؤرّخ يف  19- 01أما القانون رقم  2".صاحبه عنه ختلى

أو  أو استعمال كل مادة أو حتويل إنتاج عملية ّلفهخت ما كل:" لتتماشى مع الساسة البيئية مضيفا عبارة اإللزام

حامله أو مالكه، يلقيه للّتخّلص منه، أو هو ملزم بالتخّلي  عنه أو ختلى �مل منقول شيء أعم كل وبصفة منتج،

 3".عنه أو القضاء عليه
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  ولوج هذا مادة تتعلق برسكلة النفايات وتشجيع املستثمرين على  2014كما تضّمن قانون املالية لسنة

  :اليت نّصت على ما يلي 32النشاط من خالل إعفاءات ضريبية مهّمة، وهي املادة 

اليت ميارسها  القابلة لالسرتجاع األخرى النفايات وكذا املنزلية والنفايات املستعمل الورق مجع أنشطة متاثل

من اإلعفاء  ، وتستفيد%5دل الوحيدة مبع اجلزافية للضريبة اخلاضعة احلرفية الطبيعيون، النشاطات األشخاص

 :كاآليت الضريبية والتسهيالت

 إعفاء؛ : األوليتان السنتان -

  ؛%70 قدره ختفيض: الضرييب اإلخضاع من الثالثة السنة -

  ؛%50قدره  ختفيض :الضرييب اإلخضاع من الرابعة السنة -

  .%25قدره  ختفيض :الضرييب اإلخضاع من اخلامسة السنة -

  4".التنظيم طريق عن هذه املادة تطبيق كيفيات وكذا لالسرتجاع لةالقاب املواد حتدد

  أهم المؤسسات العاملة في مجال الرسكلة .2

  :ميكن ذكر بعض املؤسسات اليت تعمل يف جمال رسكلة النفايات

  بعض المؤسسات العاملة في مجال رسكلة النفايات في الجزائر): 01(جدول 

  رمز املؤسسة  اسم املؤسسة  نشاط الرسكلة

  رسكلة املعادن

Entreprise Nationale des Produits Miniers 

Non Ferreux et des Substances Utiles (Groupe 

ENOF) 
  

   Entreprise de Récupération de l'Est (ERE)  رسكلة املعادن

  رسكلة املعادن
Entreprise d'Exploitation des Mines d'Or 

(ENOR)   

  )كبایج(وز لولیلسورق والصناعي للالمجمع ا  رسكلة الورق

  Tonic Emballage  رسكلة الورق والكرتون

Récupération et recyclage 

divers matières (pet,  pehd , pp, 

pvc, pebd, ps. aluminium-

alliage, normalise, zanc, cuivre, 

bronse, laiton)  

 

SARL IDEAL REMAT 
 

Recyclage de produits 

plastiques 
Deuxieme vie d'une bouteille Azazga   

Récupération et recyclage des RECUPERATION ET RECYCLAGE DES  
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déchets  DECHETS Douaouda - Algérie 

Récupération traitement et 

recyclage matières non 

métalliques(huiles,plastique , 

carton , toner ) 

 

Moudim Touggourt - Algérie 
 

Collecte et traitement des 

déchets plastiques 
KARECYCL Annaba - Algérie  

Recyclage des pneus  
SARL-GEMELEC EL-KOUIF 

TEBESSA Tébessa – Algérie 
 

Recyclage des sacs poubelles  Soexplast Draa ESSamar Médéa  

  Entreprise Douib Rouiba  رسكلة املطاط

  :جدول من إعداد الباحثان باالعتماد على :المصدر

1-http://www.made-in-algeria.com/data/et_recherche.php?id_ps=201279&mode_recherche_et=ps  تاريخ

07/05/2018التصفح   

2-http://dz.kompass.com/a/collecte-et-recyclage-des-metaux/72490/ 07/05/2018 تاريخ التصفح  

  قات رسكلة النفاياتمعوّ : ثانيا

تواجه عملية رسكلة النفايات مجلة من املشاكل املتعّددة تعيق سبل تطبيقها، جناحها وتطويرها رغم أمهيتها 

وبالتايل احليلولة دون حتقيق أهدافها رغم أمهيتها االقتصادية، البيئية وحىت االجتماعية، وميكن سردها بإجياز فيما 

  5:يلي

  عدم وجود نظام للفرز يف املصدر للنفايات الصلبة يف العديد من الدول، حيث أن عملية الفرز يف املصدر

  ضرورية إلجناح االستثمار وعدم التسّبب يف التلوث، ويسهل عملية فصل خمتلف املكونات؛

 ديا؛ارتفاع تكلفة مجع، فرز ونقل النفايات مما جيعل االستثمار يف رسكلتها غري جمدي اقتصا  

  عدم وجود سوق جتاري منظم لبيع النفايات القابلة للرسكلة مما أدى على قيام سوق سوداء خاصة ببيع

  ؛...مجيع النفايات خاصة الصلبة مثل األملنيوم، النحاس، الورق، الكرتون، 

  قلة التشريعات والقوانني اخلاصة بتنظيم أسلوب رسكاة النفايات من حيث حتديد الوسائل والواجبات

  واحلقوق للجهات اليت تقوم بالرسكلة؛

  تعدد اجلهات املاحنة للرتاخيص وتصريح االستفادة من النفايات يف العديد من دول العامل، مما يؤدي لظهور

  منافسني للمستثمرين يف هذا ا�ال مما جيعل فرصة الربح ضئيلة جدا؛

 املستهلكني وذلك راجع اىل اخنفاض  صعوبة تسويق املنتجات املعاد تدويرها نظرا لعدم قبوهلا من طرف

  .جود�ا مقارنة مع املنتجات املصنوعة من املواد اخلام الطبيعية األصلية
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  ارتفاع تكلفة استرياد تكنولوجيا رسكلة النفايات خاصة يف الدول النامية املعروفة بندرة املوارد املالية؛  

 لدولية املتفق عليها من حيث نسبة مزج املواد عدم احرتام بعض املؤسسات اليت تقوم بالرسكلة للمقاييس ا

  اخلام األصلية مع املواد اخلام الناجتة عن الرسكلة، ما جيعل املنتجات ال تلقى القبول ويشّوه مسعة املؤسسات؛

  اخلداع املمارس اثناء مجع وفرز النفايات لتوجيهها إىل املصانع اخلاصة بالرسكلة، فيقومون مثال بتبليل الورق

  وزنه لرفع قيمته املالية؛ليزيد 

 قلة التحفيزات املادية واملعنوية من طرف احلكومات والدول من أجل تشجيع االستثمار يف الرسكلة؛ 

  غياب دور اإلعالم من يف غرس ثقافة الرسكلة لدى أفراد ا�تمع وذلك بتشجيع السكان على فرز نفايا�م

  من مواد مرسكلة؛يف املصدر واإلقبال على شراء املنتجات املصنوعة 

 إمهال دور القطاع اخلاص يف العديد من الدول النامية يف عملية رسكلة النفايات؛  

 قلة اإلطارات املدرجة يف عملية رسكلة النفايات مما يؤدي إىل تسيري وتشغيل سيئني للمصانع؛  

 ة النفايات برسكلتها اخنفاض نسبة التعاون والشراكة الدولية فيما بني دول العامل من اجل التقليل من مشكل

  من خالل نشر اخلربات الدولية يف هذا ا�ال؛

  املخاطر الصحية اليت قد يتعرض هلا املستهلكون نتيجة قيام بعض املؤسسات بإعادة استعمال قارورات

  البالستيك والزجاج لتعبئة املواد الغذائية؛

  بعض الدول خسائر مالية ضخمة على انعدام برامج رمسية وتدابري مرفقة ألسلوب رسكلة النفايات كّلف

غرار اجلزائر، حيث تكّبدت مؤسسة اتصاالت اجلزائر، شركة سونلغاز وشركة السكك احلديدية خسائر مالية 

ماليري دينار نتيجة قيام املواطنني بسرقة كوابل النحاس اخلاصة بنقل الكهرباء واالتصاالت اهلاتفية،  05جتاوزت الـ 

املثبتة خلط نقل القطار من اجل بيعها إىل جتار النحاس واحلديد الذين يقومون بإعادة  وسرقة الصفائح احلديدية

  تصديرها للدول األوربية لرسكلتها؛

  غياب الثقافة البيئية لدى أفراد ا�تمع أدى إىل عدم تطور أسلوب رسكلة النفايات يف العديد من دول العامل

عامل مع السكان من أجل فرز نفايا�م يف املصدر حيث يشرتطون الثالث، إذ جتد شركات الرسكلة مشكال يف الت

مبالغ مالية مرتفعة أثناء اجلمع، وبالتايل تقليل نسبة الربح وتصبح االستثمارات يف مثل هذا النوع غري جمدية 

  .اقتصاديا

  آليات تحفيز وتطوير رسكلة النفايات: ثالثا

عي أو معنوي أن يشرك يف هذه العملية من هيئات لضمان جناح رسكلة النفايات البد على كل شخص طبي

  6:وعليه البد من. حكومية، مجاعات حملية، مؤسسات ا�تمع املدين، مؤسسات صناعية ومواطنني
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   وضع اسرتاتيجية دولية وحملية واضحة املعامل وبطريقة رمسية تشجع رسكلة النفايات كأسلوب مالئم من

 من النفايات؛ الناحية البيئية واالقتصادية للتخلص

  توفري اإلطار املؤسسايت والتنظيمي اخلاص بتسيري االستثمارات يف رسكلة النفايات؛ 

  توفري اإلطار القانوين اخلاص بعملية الرسكلة الذي حيدد واجبات املؤسسات العاملة يف هذا ا�ال والعقوبات

مديريات وإدارات تعمل على مراقبة نشاط اليت قد تتعرض هلا يف حالة خمالفتها للمقاييس املعمول �ا وإنشاء 

 .املؤسسات العاملة يف هذا ا�ال من حيث احرتامها ملعايري التصنيع

   تشجيع استرياد التكنولوجيا اليت تستخدم مواد خام معاد رسكلتها بدال من تصديرها ومثال ذلك تشجيع

 ستخدامهما بدال من تصديرها؛اجلزائر استرياد التقنيات اخلاصة برسكلة النحاس واحلديد وإعادة ا

  ختفيض الضرائب والرسوم اجلمركية على استرياد التجهيزات اخلاصة بالرسكلة؛ 

   تقدمي احلوافز املادية للمستثمرين يف هذا ا�ال كتوفري وسائل مجع، نقل النفايات بصورة جمانية أو بأسعار

  ستمرار النشاط؛معقولة من أجل ختفيض تكلفة االستثمار وتعظيم الربح لضمان ا

  منح قروض مالية للمستثمرين يف جمال الرسكلة مبعدالت فائدة منخفضة مع متديد أجال التسديد؛ 

   وفرض رقابة حازمة ومتطورة على أنشطة املؤسسات املنتجة للنفايات من أجل " امللّوث يدفع"تطبيق مبدأ

 يعرف بالتغذية العكسية؛ دفعها إىل رسكلتها واستخدامها يف الدورة اإلنتاجية من خالل ما

  إنشاء صناديق مالية تعمل على مساعدة اجلمعيات واملؤسسات العاملة يف الرسكلة؛ 

  وضع اسرتاتيجية إعالمية واسعة �دف إىل نشر الوعي البيئي لدى خمتلف أفراد ا�تمع لتحسيسهم خبطر

 النفايات وأمهية رسكلتها للحّد من خطرها؛

 ن النفايات من أجل تشجيع االستثمار يف الرسكلة واالستفادة من أكرب كمية التقليل من أسلوب حرق ودف

 ممكنة منها؛

  تشجيع امللتقيات واملنتديات البيئية على مستوى اجلامعات ونشر ثقافة الرسكلة لدى الطالب من خالل

 ا�ال بعد التخرج؛ تبيني األمهية البيئية واالقتصادية هلذا األسلوب ودفعهم حنو إنشاء مؤسسات مصغرة يف هذا

  إبرام عقود شراكة مع الدول الرائدة يف جمال الرسكلة لنقل وتبادل اخلربات؛ 

 العمل على توفري أسواق منظمة لبيع النفايات القابلة للرسكلة بطرق قانونية؛ 

  العمل على غرس ثقافة شراء املنتجات املصنوعة من مواد مرسكلة من طرف املستهلكني من أجل املسامهة

 يف التقليل من خماطر تراكم النفايات الصلبة؛



 

 

  .إسهامات رسكلة النفايات في تحقيق التنمية المستدامة واألطر القانونية المنظمة لها في الجزائر
  .د محمد مسلم.ط

  رابح أوكيل. د

182 
 .2018 دیسمبر – 05: العدد - 03المجلد   مجلة التنمیة واإلستشراف للبحوث والدراسات   

  تشجيع القطاع اخلاص املعين بنشاط الرسكلة، كأن تقوم البلديات مبنح حوافز مالية وتنظيمية لزيادة

معدالت التجميع وإنتاج مواد على مستوى أعلى من اجلودة ومساعدته يف ترويج املواد املنتجة باعتبارها مواد 

 صديقة للبيئة؛ 

  على إنشاء بنوك معلومات حول كمية ونوع وخصائص النفايات الصلبة ومعدل إنتاجها عرب خمتلف العمل

 .البلديات من أجل تسهيل مهمة اختاذ القرار بشأن االستثمار يف تدويرها من عدمه من طرف الراغبني يف ذلك

 اليت تفرز الكثري من  وضع آلية متويلية إلعادة لرسكلة النفايات بإنشاء صندوق ميّول بواسطة الصناعات

  .النفايات كمؤسسات إنتاج مواد التغليف والتعبئة وذلك بتحصيل رسوم رمزية عليها

II. التنمية المستدامة في الجزائر  

إدراكا منها بأمهية إقامة توازن بني واجبات محاية البيئة ومتطلبات التنمية وكسائر الدول األخرى، اليت سارت 

خبطوات معتربة تتمثل يف إجراءات عملية يف سبيل تكريس وحتقيق التنمية املستدامة  يف نفس االجتاه، قامت اجلزائر

متاشيا مع ظروفها وامكانيا�ا وبغض النظر عن نتائجها، وسوف يتّم التطرق إىل سياسة اجلزائر يف هذا ا�ال وأهم 

  .التحديات اليت تواجه التنمية املستدامة يف اجلزائر

  مجال التنمية المستدامةتجربة الجزائر في : أوال

بالرغم من وجود تدخالت جريئة للسلطات اجلزائرية يف جمال التنمية املستدامة؛ إال أنه جيب الذكر بأ�ا غري 

   7:منتظمة وغري خاضعة لتقييم النتائج احملرزة، وفيما يلي أهم جماالت التدخل

 مويل باملاء الصاحل للشرب وشبكات ترتبط األشغال اجلارية بإعادة تأهيل شبكات الت: التلوث المائي

مليون نسمة، وإعادة تأهيل عدة حمطات  2مدن يفوق عدد سكا�ا  10التطهري، وهذا من خالل إعادة تأهيل 

  .للتصفية، إضافة ملبادرات الشراكة مع الدول األوروبية لتحسني إدارة املوارد املائية

 اختيار أنواع من الوقود تكون خالية : اءات أمههااختذت احلكومة يف هذا ا�ال عدة إجر : التلوث الجوي

هي وخملفا�ا من امللوثات، والتحول إىل مصدر جديدة للطاقة الكهربائية أو الطاقة الشمسية، فبدأت بتعميم 

 .استخدام غاز البرتول املميَّع كغاٍز َوقودي وإدخال البنزين اخلايل من الرصاص

 الوقت القريب بتنفيذ برنامج خاص بتحديث نظام مجع وإخالء  سيشرع يف: النفايات الحضرية والصناعية

كما أن وضعية . مليون دوالر أمريكي ممنوح من طرف البنك اإلسالمي للجزائر 26النفايات بفضل قرض قيمته 

من الوحدات الصناعية قد  50%النفايات والبقايا الصناعية من أهم املشاكل الباعثة للقلق، وإن كانت حوايل 

  . أنظمة مضادة للتلوث؛ إال أن معظمها معطل حالياجهزت ب

 سعت احلكومة لشراء املعدات الالزمة ملكافحة التلوث البرتويل وجتهيزات : تلوث البحر والمناطق الشاطئية

  .املخابر، وهذا بعد متويل صندوق البيئة العاملية للربنامج املغاريب ملكافحة التلوث املرتتب عن احملروقات
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 دف االسرتاتيجية املتبعة حاليا إىل تفضيل االختيارات التقنية املقبولة من : اية السهوبالغابات وحم�

ماليني هكتار من  03طرف الفالحني من جهة، ومراعاة امهية البيئة من جهة أخرى، والعمل ملكثف إلعادة �يئة 

  .السهوب وإعطاء أولوية أكرب لألراضي املهددة باالجنراف

 ميثل الرتاث الثقايف األثري سندا للذاكرة اجلماعية، هلذه ّمت فتح عدة ورشات تعمل : فيحماية التراث الثقا

 .والية 18يف الوقت الراهن على ترميم الرتاث التارخيي وإعادة االعتبار للمكتسبات التارخيية، حيث ختّص العملية 

 د الطريق أمام تكّون وعي بيئيٍّ، تلك اليت مته 8إن السياسة البيئية الناجعة هي: التربية والتحسيس البيئي

وهي اليت تربط النظام اإليكولوجي بالنظام التعليمي، حيث يتم إدراج دروس حول البيئة يف الطور التعليمي األول، 

وطبع كتاب مدرسي ملقياس الرتبية البيئية للطور الثاين، كما أسست برامج إذاعية وتلفزيونية حول البيئة تشاركها 

  .بة العمومية واخلاصة يف معاجلة ونشر مواضيع إيكولوجيةالصحافة املكتو 

  :استراتيجية الجزائر في مجال التنمية المستدامة :ثانيا

تنمية مستدامة، باستحداث  حتقيق سبيل يف والسياسات اإلجراءات من العديد اختاذ يف اجلزائر مؤخرا شرعت

 البيئة ومتطلبات محاية واجبات بني توازن إقامة ةبأمهي عدة هيئات تتكفل �ذا اجلانب وذلك من خالل ادراكها

 9:وذلك بتبين إسرتاتيجية ترتكز على حتقيق األهداف التالية للموارد، اإلدارة احلكيمة خالل من التنمية

  إدماج االستمرارية البيئية يف برامج التنمية االجتماعية واالقتصادية؛ .1

  العمل على النمو املستدام، وتقليص ظاهرة الفقر؛ .2

  محاية الصحة العمومية للسكان؛ .3

  القوانين المتعّلقة بالتنمية المستدامة: ثالثا

لقد أوىل املشرع اجلزائري أمهية بالغة للتنمية املستدامة من خالل سّنه حلزمة من القوانني والتشريعات يف سبيل 

  :إرساءها وحتقيقها ولو نسبيا، ميكن ذكر البعض منها فيما يلي

  م، الصادر 2003 جويلية  19 لـ املوافق هـ 1424األول عام  مجادى 19 يف املؤرخ 10- 03القانون رقم

املستدامة والذي يتضمن املادة الثانية اليت تتمحور حول ما  التنمية إطار يف البيئة حبماية يف اجلريدة الرمسية، يتعلق

 10:يلي

 وقواعد البيئة؛ األساسية املبادئ حتديد -

 سليم؛ معيشي إطار ضمان على والعمل املعيشة شروط تحسنيب مستدامة وطنية تنمية ترقية -

 املتضررة؛ األوساط إصالح -

 األكثر نقاء؛ التكنولوجيات واستعمال املتوفرة الطبيعية للمواد العقالين االيكولوجي االستعمال ترقية -
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  الصادر يف اجلريدة  2001 سنة ديسمرب 12 املوافق لـ 1422 رمضان 27 يف املؤرخ 01/20القانون رقم

 توازن توزيع إلعادة اسرتاتيجية إعداد إىل يهدف املستدامة، والتنمية اإلقليم بتهيئةواملتعلق  77الرمسية رقم 

 البيئية؛ األنظمة وتثمني البيئة على احملافظةالتنمية،  السكان ووسائل نشاطات

  الصادر يف اجلريدة 2001مربديس 12 ل املوافق ه 1422 عام رمضان 27 يف املؤرخ 19- 01القانون ،

 يسمح كما بتقدير كميتها، فهو يسمح منها، التخلص ومراقبتها وطرق النفايات بتسيري ، واملتعلق77الرمسية رقم 

 ؛...البالد،  أحناء يف املوجودة املعاجلة مراكز ومواقع عدد بتحديد

  الصادر يف اجلريدة الرمسية 1428 ربيع الثاين 25، املوافق لـ 2007ماي 13 يف املؤرخ 07/6القانون رقم

  إحصائها؛ ومحايتها، تنميتها، وبعملية اخلضراء املساحات بتسيري واملتعلق 31رقم 

  اجلريدة الرمسية  1 ج وتنميته، الساحل حبماية يتعلق 2002 فيفري 05 يف املؤرخ 02/02القانون رقم

  ؛10العدد 

  املدن إنشاء بشرط واملتعلق 34ريدة الرمسية رقم الصادر باجل ،2002ماي 08 يف املؤرخ 08- 02القانون 

 .و�يئتها اجلديدة

  املناطق حبماية ، املتعلق41، الصادر باجلريدة الرمسية رقم 2004جوان  23املؤرخ يف  04/03القانون رقم 

  .املستدامة التنمية إطار يف اجلبلية

  تحديات التنمية المستدامة في الجزائر: رابعا

 11:تحديات اليت تواجه التنمية املستدامة يف اجلزائر، ميكن ذكر أمهها بإجياز فيما يليهناك العديد من ال

 يعترب هذا الضعف من أهم املؤشرات يف التحليل االقتصادي، والذي يتعلق : ضعف معدل النمو االقتصادي

ول كمصدر متويلي لربامج حيث أن اعتماد اجلزائر لعوائد البرت . باالرتفاع املتواصل لإلنتاج، املداخيل وثروة األمة

 .التصنيع، جعل االقتصاد اجلزائري مرتبط بتقلبات أسعار هذه املادة وتغريات احمليط الدويل

 البطالة مشكل ينحر ا�تمع اجلزائري بالرغم من حماوالت الدولة امتصاص نسب منها عن  إنّ : تفشي البطالة

صغرية ومتوسطة وتشجيع مناخ االستثمار، إال أّن  طريق أجهزة خمتلفة منها تشجيع الشباب على خلق مؤسسات

وتداعياته، إضافة إىل خترج آالف الشباب من  2015اخنفاض واردات النفط سبب ا�يار األسعار منتصف سنة 

 .خمتلف اجلامعات واملعاهد سنويا زاد يف مشكلة البطالة

 تماعية اليت تواجه اجلزائر     واستقرارها، يعّد تفاقم الفقر من أعظم املشكالت االقتصادية واالج: تفاقم الفقر

وملكافحة هذه الظاهرة، مت اسناد هذه املهمة اجلديدة إىل وزارة التضامن الوطين واملتعلقة أساسا مبحاربة الفقر 

واالقصاء االجتماعي، حيث تتمركز االسرتاتيجية املتبعة يف نشاطات التضامن      الوطين، الشبكة االجتماعية، 

ملساعدة على العمل إضافة إىل تفعيل دور املنظمات غري احلكومية يف حماربة الفقر، وتشجيع االستثمار برامج ا
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وحتقيق االنعاش االقتصادي، وتبّين سياسًة اجتماعية سليمة تركز على حاجيات الفقراء، ترتسخ يف عقٍد اجتماعي 

 .مدعوم بعقد اقتصادي

 ئي يف اجلزائر بطبيعة سياسا�ا التنموية املتبعة منذ االستقالل إىل ارتبطت مشكالت التلوث البي: التلوث البيئي

غاية الثمانينات؛ حيث أمهلت هذه املخططات االقتصادية واالجتماعية االعتباراِت البيئيَة، األمر الذي نتج عنه 

هور اإلطار زيادة حدة التلوث الصناعي بشىت أشكاله، وخماطر التصحر وتدهور الغطاء النبايت، إضافة إىل تد

املعيشي لألفراد، وهذا راجع أساسا إىل إمهال قضايا البيئة يف الربامج التنموية، وسوء استغالل موارد الطاقة، إضافة 

  .إىل قيام صناعة تعتمد على االستهالك املكثف للطاقة التقليدية وعدم التوسع يف استعمال الطاقات النظيفة

III. ئية لرسكلة النفاياتاألهمية االقتصادية، االجتماعية والبي  

وكم ... إّن ماليني األطنان من النفايات اليت ترمى يوميا من املنازل، االدارات، احملالت واملصانع، 

عادة ما تشمل  12تتطلب من مساحات للتخلص منها وحجم تأثريها البيئي على طبقات الرتبة واملياه اجلوفية،

إلنتاج مواد ذات قيمة قابلة ...رتون، احلديد، االملنيوم، عناصر ميكن فرزها ورسكلتها كالورق، الزجاج، الك

ففي الدول املتقدمة تقوم صناعات كبرية على . لالستخدام وتفادي اهلدر االقتصادي للمواد اليت ميكن رسكلتها

استخالص املواد اخلام من النفايات برسكلتها، وهناك دعم كبري من طرف احلكومات واجلمعيات املهتمة بالبيئة 

تشجيع هذا االجتاه �دف حتقيق هدف صفر نفاية نظرا ألمهية هذا األسلوب من الناحية البيئية واالقتصادية ل

  .اخل...واالجتماعية والصحية

  األهمية البيئية لرسكلة النفايات: أوال

  :يلحيقق أسلوب التخلص من النفايات عن طريق رسكلتها فوائد بيئية كثرية ميكن ذكر بعضها على النحو التا

 حيث تسهم ...) تلّوث اهلواء، املاء، الرتبة، التلوث البصري(بكل أنواعه املعروفة : تقليل نسبة من التلوث

عملية رسكلة النفايات يف تقليل مظاهر تراكم جبال النفايات وما يرتّتب عن ذلك من تلوث بصري، وتلوث 

الغازات امللوثة للهواء وتلوث للمياه نتيجة غازي ناتج عن تفاعل النفايات ببعضها البعض أو حرقها أو إصدار 

مع املياه اجلوفية وتلوث الرتبة ) الليكسيفيا(رميها يف الوديان والبحار أو نتيجة تسرب السوائل الناجتة عن تفاعلها 

  .الناتج عن دفنها فيها وما ينجم عن ذلك من إضعاف لقدر�ا الزراعية

  حيث : األراضي المخصصة لالستثمارات األخرىتخفيض الضغط على مكبات النفايات واستغالل

تساهم عملية رسكلة النفايات يف تقليل الضغط على مكبات النفايات من جهة، والوصول إىل إلغائها بصورة 

�ائية كلما أمكن األمر ذلك، فنجد مثال دولة مثل أملانيا أو سويسرا قد توصلت إىل إصدار قانون بيئي صارم مينع 

ضوية اليت ميكن االستفادة منها يف توليد الغاز احليوي وصنع األمسدة العضوية بدأ العمل به ابتداء دفن النفايات الع

سنوات ومسح فقط بدفن املواد املستقرة بيولوجيا واليت ال ميكن االستفادة منها وال تصدر أي  10منذ أكثر من 
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وبالتايل ... هات أو أمكنة لركن  السيارات، غازات أو سوائل وحتويل العديد من املدافن إىل حدائق عامة أو منتز 

  .تقليل مساحة األراضي املستخدمة كمدافن للنفايات

 تساهم عملية رسكلة النفايات من تقليل : المحافظة على الموارد الطبيعية والطاقة والتقليل من استنزافهما

ك بتوفري هذه األخرية عن طريق الرسكلة، الطلب على املوارد الطبيعية املستخدمة كمواد أولية يف عملية اإلنتاج وذل

إضافة إىل ختفيض معدالت الطاقة املستخدمة يف عملية التصنيع بدرجة كبرية جدا مقارنة مع الطاقة الالزمة يف 

عملية اإلنتاج عندما تكون املادة اخلام املستخدمة هي مادة أصلية وما ختّلفه من ختفيض لنسبة التلوث اهلوائي 

 13 :د الغازات املختلفة، حيث جند أن رسكلةالناتج عن تصاع

  :طن واحد من الزجاج يوفر أكثر من طن واحد من املواد اخلام اليت يصنع منها على النحو التايل -

  68,4936كيلوغرام من كربونات الصودا وكميات كبرية من احلجر اجلريي و  196,409طن من الرمل،  1,33

  كيلوغرام من الغولدسبار؛

 28من الطاقة     الكهربائية، ) ساعة/كيلو واط  4100(من خملفات ورقية يؤدي توفري  %100طن واحد من  -

 !مرتاً مكعباً من املياه، باإلضافة إىل نقص معترب من امللوثات اهلوائية

 !زجاجتني توفر طاقة تكفي لتسخني مياه لصنع مخسة أكواب شاي -

من إنتاج زجاجة جديدة من  %50واملياه إىل  %20إىل إعادة تصنيع زجاجة واحدة تقلل نسبة التلوث يف اهلواء  -

 !مواد خام

 !  من الطاقة اليت تستهلك يف حال تصنيعه من خاماته األصلية% 95رسكلة االملنيوم توفر  -

 :الطاقة املوفرة من إعادة تصنيع زجاجة تكون كافية لـ -

 !ساعات  04ساعة إىل  واط من 100تشغيل مصباح بقوة   -

 !  دقيقة 25 تشغيل كمبيوتر لـ  -

 ! دقيقة 20تشغيل جهاز تلفزيون ملون لـ   -

 ! دقائق 10تشغيل غسالة لـ  -

 ! اعادة تصنيع البالستيك توفر طاقة ضعف تلك الطاقة الالزمة حلرقها يف حمارق النفايات -

خملوق حبري  1.000.000والبحار تقتل   أكياس البالستيك وغريها من منتجات البالستيك امللقاة يف احمليط -

  !وياً سن
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 ! سنة ليتحلل يف اهلواء 300إىل  100البالستيك حيتاج من  -

 ! من قيمة كلفة قوارير املياه ندفعها للقارورة والغطاء والعالمة التجارية% 90 -

 تساهم عملية رسكلة النفايات يف زيادة : المساهمة في زيادة التنوع البيولوجي الحيواني والنباتي وتكاثره

ين والنبايت وتكاثره من خالل توفري بيئة مالئمة لعيشه بتقليل نسبة تلوث        املاء، اهلواء التنوع البيولوجي احليوا

والرتبة، حيث جند أن عدم رمي النفايات بصورة عشوائية يف األودية مثال يساهم يف تكاثر النباتات واحليوانات 

يف " فوجي ياما"العامل على غرار حتول  حبرية املائية اليت انقرض البعض منها يف الكثري من املناطق املنتشرة عرب 

حبرية ميتة بيولوجيا نظرا لرمي املخلفات الصناعية من إحدى املصانع القريبة منها وهو ما أثر على حياة  اليابان إىل

  .الكائنات اليت كانت تعترب هذه األخرية وسطا بيئيا مالئما لتنوعها وتكاثرها

تساهم هذه العملية يف حتقيق مجلة من الفوائد االقتصادية تعود  :ة النفاياتاألهمية االقتصادية لرسكل: ثانيا

  14 :بالنفع على ا�تمع ككل، ميكن إدراجها فيما يلي

 إن إنشاء املدافن الصحية : توفير الموارد المالية الخاصة بإنشاء المدافن وتوجيهها لالستثمارات األخرى

طلب موارد مالية ضخمة خاصة بتجهيز املدافن، تشغيلها وتسيريها، الستقبال النفايات كأسلوب للتخلص منها يت

وعليه فإن عملية إعادة رسكلة النفايات وعدم دفنها يساهم يف احلفاظ على املوارد املالية وتوجيهها الستثمارات 

  خلص منها؛أخرى تعود بالنفع على الفرد وا�تمع ككل إضافة إىل التقليل من تكاليف مجع النفايات ونقلها والت

 تساهم عملية رسكلة النفايات إذا توفرت التكنولوجيا املالئمة  :تقليل االعتماد على استيراد المواد األولية

يف التقليل من استرياد كميات معتربة من بعض املواد اخلام اخلاصة بالعديد من الصناعات وهو ما يرتتب عنه 

السترياد وما يرافقها من ضرائب ورسوم مجركية وأقساط تامني التقليل من تكلفة اإلنتاج نتيجة اخنفاض فاتورة ا

 ؛...ونقل 

 تساهم عملية التخلص : تدنية اإلنفاق المالي الخاص بمعالجة األمراض الناجمة عن النفايات الصلبة

وتكاثر اآلمن والسليم بيئيا للنفايات الصلبة برسكلتها من تقليل األمراض النامجة عن انتشار الروائح الكريهة هلا 

وهو ما يرتتب عنه "الذباب واجلرذان، ورميها بصورة عشوائية يف املسطحات املائية وتأثريها على الرتبة الزراعية 

اخنفاض اإلنفاق العام املايل املوجه للصحة العمومية بشأن معاجلة األفراد الذين يعانون من أمراض مصدرها 

 النفايات؛

 خدام مواد خام ناجتة عن رسكلة بعض النفايات كالزجاج والورق إّن است: تقليل تكلفة إنتاج المنتجات

واألملنيوم يساهم يف ختفيض كمية الطاقة الالزمة لعملية اإلنتاج نتيجة اخنفاض الفاتورة اخلاصة واستخدام الطاقة 

 سواء كانت ماء أو كهرباء أو غاز وهو ما ينعكس إجيابا على سعر املنتج النهائي؛ 
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  تساهم عملية رسكلة النفايات يف رفع عجلة : ية جديدة ألصحاب رؤوس األموالتوفير فرص استثمار

االستثمار حنو التطوير والزيادة، إذ متّكن أصحاب رؤوس األموال من االستثمار يف هذا ا�ال بإنشاء مؤسسات 

كاملة موّجهة صغرية أو متوسطة تعمل على توفري املواد اخلام للمؤسسات الكبرية أو تعمل على تصنيع منتجات  

 للتسويق وبالتايل احلصول على عوائد مالية عن طريق الرسكلة وتوفري املادة اخلام الالزمة للعمليات اإلنتاجية؛

  تساهم عملية رسكلة النفايات يف التقليل من : تحقيق عوائد مالية ضخمة نتيجة تطوير قطاع السياحة

وهو ما يشّجع السّواح على التوّجه حنو املناطق املشهورة ).وائيالتلوث البصري، املائي واهل(التلوث مبختلف أنواعه 

بنظافتها، وعليه نالحظ أن إنشاء مصانع خاصة برسكلة النفايات يف هذه املناطق يشكل بالنسبة هلا ميزة تنافسية 

دق واملطاعم متّيزها عن بقية املناطق األخرى وهو ما يرتتب عنه تفعيل النشاط االقتصادي فيها نتيجة تشغيل الفنا

واحلدائق اخلاصة باستقبال هؤالء السواّح، ومنه ترتفع عوائد القطاع السياحي لتشغيل هذه املرافق وفرض الضرائب 

 املناسبة عليها؛

 وحتقق هذا األمر فعال يف بعض الدول : جعل االقتصاد الوطني أكثر مرونة في مواجهة التغّيرات الخارجية

القتصاد الوطين يف جمال رسكلة النفايات كلما زادت مرونته يف مواجهة التغريات املتقدمة حيث كلما زادت طاقة ا

اخلارجية اخلاصة بارتفاع أسعار املواد اخلام أو ندر�ا، إذ متكّنت العديد من الدول الصناعية على غرار أملانيا من 

هو ما مّكنها من مواجهة األسواق توفري كمية كبرية من الغاز احليوي والكهرباء نتيجة رسكلة النفايات العضوية و 

اخلارجية وارتفاع أسعار الطاقة، األمر الذي أكسب اقتصادها الوطين درجة ال بأس �ا من املرونة يف مواجهة 

 العوامل اخلارجية؛

 تعود هذه الفائدة على املؤسسات الصناعية اليت تقوم برسكلة النفايات: تقليل رسوم التلويث .  

  : ماعية والصحية لتدوير النفايات الصلبةاألهمية االجت: ثالثا

      15:لرسكلة النفايات أمهية اجتماعية وصحية ال يستهان �ا وتربز هذه األمهية على النحو التايل

 تساهم عملية رسكلة النفايات يف التقليل من نسبة البطالة : التقليل من نسبة البطالة بتوفير فرص التشغيل

 يف العمل، وذلك بتوفري فرص شغل جديدة خاصة جبمع، فرز ونقل النفايات خاصة يف صفوف الشباب الراغبني

وحتويلها إىل املصانع من أجل رسكلتها وحتويلها إىل مواد خام او منتجات صناعية، أو عن طريق إنشاء مؤسسات 

سعرها مقارنة مصغرة تقوم على إنتاج منتجات تعتمد على املادة اخلام يف صورة نفايات   مرسكلة؛ نتيجة اخنفاض 

مع سعر املادة اخلام األصلية وهو ما يقلل من نسبة البطالة ويضمن توفري مدخول مايل للعديد من األسر وبالتايل 

 حتسني مستواهم املعيشي؛

 تساهم عملية رسكلة النفايات يف تدنية : التقليل من نسبة اإلصابة باألمراض الناتجة عن النفايات الصلبة

باألمراض املستعصية اليت كثريا ما ختّلف إصابات بليغة وعاهات مستدمية نتيجة تكاثر كميات نسبة إصابة األفراد 
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النفايات وعدم التخلص منها بطريقة سليمة بيئيا، مما يؤدي إىل زيادة الطاقة اإلنتاجية للعمال وخيلق جيال سليما، 

 أدىن املستويات نتيجة مرضهم؛بدنيا وفكريا وتقليل نسبة الفرص الضائعة يف العملية اإلنتاجية إىل 

  تساهم عملية رسكلة النفايات يف توفري بيئة : الحد من انتشار الروائح الكريهة وتكاثر الحشرات والقوارض

سليمة ونظيفة خاصة يف األوساط وا�معات السكانية نتيجة احلد من انتشار الروائح وتكاثر احلشرات والقوارض 

ئاب واالضطرابات النفسية لدى شرحية واسعة من السكان كما بينت ذلك عدة وما يرتتب عنها من حاالت االكت

 دراسات علمية؛

 ويتجّسد ذلك من خالل مسامهة عملية رسكلة : حث المواطن على المشاركة في المحافظة على البيئة

فرز النفايات يف النفايات يف تغيري سلوك املواطن يف التخّلص من نفاياته، وذلك من خالل دفعه إىل تطبيق ثقافة 

املصدر لرسكلتها ويتوقف ذلك على مدى نشر التحسيس والتوعية مبخاطر هذه النفايات من جهة، وبدفع بعض 

 .املبالغ العالية الرمزية نتيجة لعدم فرزه لنفاياته من جهة أخرى

iv. النتائج 

ضعية �ا تشكل خطرا تعترب اجلزائر إحدى الدول اليت تعاين من ظاهرة التلوث بكل أبعاده، إذ أصبحت الو  - 

على احمليط املعيشي وعلى صحة اإلنسان وهذا راجع لغياب الثقافة البيئية لدى أفراد ا�تمع وإفراز الوحدات 

 .اخل...الصناعية املوجودة وحركة املرور وحرق النفايات 

كمية النفايات   إن التطورات االقتصادية واالجتماعية سامهت يف تزايد كمية النفايات وتنوعها، حيث ختتلف  - 

 .وتركيبا من بلد ألخر وهذا حسب الكثافة السكانية واملستوى املعيشي والثقايف واالجتماعي للسكان

إن إشكالية النفايات الصلبة املتسببة يف إحداث مشكلة التلوث املختلف األبعاد مرتبطة بسوء تسيريها من  - 

ة والتخلص منها بطريقة عشوائية دون معاجلة أو تثمينها حيث عملية النقل واجلمع، و�يئة املفارغ العمومية من جه

 .بإعادة تدويرها من جهة أخرى

تلجأ الدول للتخلص من نفايا�ا بطرق كثرية بعضها بيئي مشروع وبعضها غري ذلك حيث تتنوع تلك  - 

لية األساليب بني النمط التقليدي والنمط احلديث ولكل واحد من هذه األساليب مزايا وعيوب، وحيكم عم

اختيار أسلوب التخلص من النفايات الصلبة مجلة من االعتبارات املالية والسياسية والتشريعية   والبيئية، ويتم 

الرتكيز يف السنوات األخرية على االعتبارات البيئية بشكل أكرب نظرا للمشاكل اليت حلقت بالبيئية نتيجة سوء 

 .اختيار أسلوب التخلص 

النفايات الصلبة يف إرساء قواعد التنمية املستدامة من خالل احملافظة على حق يساهم أسلوب إعادة تدوير  - 

األجيال القادمة يف املوارد الطبيعية وموارد الطاقة، وذلك باستخدام مواد خام عبارة عن نفايات معاد تدويرها، 
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إذا ما قورن ذلك مع  حيث أثبت العلم احلديث أن هذه األخرية تقلل من نسبة التلوث واستهالك الطاقة واملاء

 .استهالكات املادة اخلام األصلية هلذه املوارد 

إن أسلوب إعادة تدوير النفايات الصلبة أدى إىل ظهور ما يسمى باالستثمارات اخلضراء هذه األخرية اليت  - 

شاء مكنت العديد من البطالني من إجياد مناصب شغل نتيجة القيام بعملية اجلمع والفرز هلذه النفايات، وإن

مؤسسات مصغرة وصغرية تعمل على إنتاج سلع باستخدام نفايات معاد تدويرها إىل جانب تغذية بعض 

 .املؤسسات الكبرية �ذه النفايات املعاد تدويرها مثلما هو احلال ملصانع احلديد ومصانع البالستيك والورق

أدى إىل عدم مسامهة املواطنني يف  إن إمهال اجلانب التحسيسي ألمهية أسلوب إعادة تدوير النفايات الصلبة -

احلفاظ على البيئة بتقليل استهالكهم للمواد اليت ختلق النفايات كثرية من جهة وعدم مسامهتهم يف فرزها يف 

 .املصدر من جهة أخرى

إن أفاق تدوير النفايات الصلبة يف اجلزائر واعدة إذا مت أخذ اإلجراءات الكفيلة بتنظيم وتقنني هذا النشاط  -

جهة واهتمام احلكومة به من جهة أخرى من خالل تقدمي التحفيزات واملساعدات املالية واملادية ملن يستثمر  من

 .يف هذا ا�ال

إن غياب الدور الذي جيب أن تلعبه مديريات البيئة املنتشرة عرب خمتلف واليات الوطن ساهم يف عدم تطور  -

 .أسلوب إعادة التدوير على املستوى الوطين

  :خاتمة

إن مجيع املوارد الطبيعية يف العامل حمدودة، وان استخدامها اليوم بدون اسرتجاعها عبارة عن عجز وإضافة  

لكمية النفايات اللذان يعتربان قيمة سلبية تسحب من رصيد األجيال القادمة، هلذا فإن رسكلة النفايات وحتويلها 

يف التقليل من استخدام املواد اخلام األصلية مما إىل مواد خام ميكن استخدامها يف خمتلف الصناعات يساهم 

   .يساهم يف احلفاظ على خمزون األجيال القادمة وهو ما يساهم يف إرساء مبادئ التنمية املستدامة وحتقيقها

وأمام التحديات اليت تفرضها كمية النفايات وتعقد فلسفة إدار�ا بطريقة فعالة وجمدية بالشكل الذي يساهم 

تنمية املستدامة بأهدافها، أبعادها، خصائصها ومؤشرا�ا مع مراعاة جوانبها الثالثة، تربز رسكلة يف تكريس ال

النفايات كأسلوب ومنوذج صناعي جديد وكبديل حيرتم البيئة وأكثر تنافسية، مبقدوره رفع التحديات خالل خلق 

  .اجتماعية وبيئيةفرص العمل واملسامهة يف حتقيق تنمية اقتصادية بتوافق مع حتقيق تنمية 

واجلزائر باعتبارها أحد دول العلم الثالث واليت تعاين من خماطر التلوث بالنفايات الصلبة الناجم عن سوء 

تسيريها، سعت يف السنوات األخرية للتقليل من حدة هذا املشكل، وذلك باختاذ مجلة من اإلجراءات اخلاصة 

ويعد أسلوب إعادة التدوير للنفايات الصلبة يف اجلزائر واعدا . لتحسني طرق التسيري والتخلص من هذه النفايات

يف املستقبل إذا مت تشجيعه وحل املشاكل اليت تواجهه، نظرا الرتفاع كمية النفايات الصلبة املتواجدة على مستواها 
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ية واقتصادية وعلى رأسها احلديد والبالستيك والورق، وبإمكانه املسامهة يف ختفيض نسبة التلوث وحيقق منافع بيئ

  .هامة

وانطالقا مما سبق ويف سبيل تعزيز مفهوم التنمية املستدامة عرب أساليب الرسكلة ميكن اقرتاح جمموعة من 

  :التوصيات كاآليت

 حتفيز االستثمار يف ميدان الرسكلة وذلك بالدعم املادي واملعنوي واملرافقة؛ -

 املشاريع األخرى الغري جمدية؛ضمان متويل مشاريع الرسكلة وإعطاءها األولوية عن بعض  -

االهتمام بغرس ثقافة رسكلة النفايات لدى املواطن عن طريق وسائل االعالم وتوعيته وحتسيسه لرسكلة  -

 النفايات عوض التخلص منها عشوائيا؛

 إدخال برامج دراسية يف سلك التعليم لغرس ثقافة الرسكلة والتشجيع على إنشاء نوادي خضراء؛ -

 ء مجعيات �تم بالبيئة؛التشجيع على إنشا -

 إنشاء معاهد ومؤسسات للتكفل بتدريب وتكوين الشباب الراغبني يف خلق مشاريع تتعلق برسكلة النفايات؛ -

  ختفيض الضرائب والرسوم ملشاريع الرسكلة؛ -

مع تشجيع استرياد التكنولوجيا النظيفة من الدول الرائدة يف جمال الرسكلة وتبادل اخلربات وإبرام عقود شراكة  -

 مؤسسات رائدة يف هذا ا�ال؛

 العمل على خلق أسواق تبيع النفايات القابلة للرسكلة والتشجيع على اقتناء املنتجات املرسكلة؛  -

  .خلق مناخ استثماري مناسب يعزز ويشجع تطوير الرسكلة لدى القطاع اخلاص -

  :اإلحاالت والمراجع
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  فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية في ظل بيئة التشغيل االلكتروني للبيانات

  : إعداد

  .1د أبركان محمد.ط    

  .2عربان عميروش. د.ط    

  

  :الملخص

أصبحت بيئة تكنولوجيا املعلومات واحلاسوب جزء ال يتجزأ من نظم املعلومات احلديثة، ذلك باعتبار أن 

والتدقيق أصبحت تقوم على هذه البيئة االلكرتونية اليت تتميز مبجموعة من خمتلف املهن مبا فيها مهنة احملاسبة 

اخلصائص واملزايا، لكن بالرغم من هذه امليزة الذاتية تبقي هذه األخرية غري آمنة وتواجه جمموعة من التهديدات 

خلية اليت مل تتغري أهدافها يف واملخاطر، اليت ال ميكن التقليل منها إال باالعتماد على إجراءات التدقيق والرقابة الدا

ظل هذه الوضعية احلديثة، لكن تغريت اإلجراءات والكفاءات اليت على املدقق أن ميتلكها ويقوم �ا الكتشاف 

مدى تأثري تكنولوجيا التشغيل االلكرتوين للبيانات على نظام   األخطاء والغش، ويهدف هذا البحث إىل حتديد

 .ا األساسيةالرقابة الداخلية وعلى مكونا�

 . نظام الرقابة الداخلية، تكنولوجيا املعلومات واالتصال الرقابة االلكرتونية :الكلمات المفتاحية

 Abstract : 

The IT and computer environment has become an integral part of modern 

information systems, as the various professions including the accounting and 

auditing profession are based on thiselectronicenvironmentcharacterized by a set 

of features and advantages, but despitethisintrinsicadvantagekeeps the latter 

insecure and faces a range of threats And risk, which can not 

beunderestimatedexcept by relying on the internal audit and control 

procedureswhose objectives have not changed in this modern situation, but the 

procedures and competenciesthat the auditor has had to beowned and carried out 

to detecterrors and fraud have not changed. To examine the impact of EDI 

technology on the internal control system and itscore components. 
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keywords: internal control system, information and communication 

technology, electronic control. 

  : مقدمة

أهم التحديات اليت  شهدت بيئة تكنولوجيا املعلومات واالتصال جمموعة من التطورات املعربة عن

أصبحت تواجهها املؤسسة يف خمتلف ا�االت واألنشطة، لكن مع السرعة اليت أصبح يتميز �ا العامل ومع ظهور 

هذه البيئة اجلديدة وتغلغلها يف خمتلف أحناء العامل ويف خمتلف ا�االت، مما  يفرض على املؤسسة ضرورة التكيف 

يت أضفت نوع من التعقيد على املهن، خاصة مهنة احملاسبة والتدقيق اليت أصبحت مع هذه البيئة الرقمية اجلديدة ال

تواجه حتديا جديد يتمثل يف العمل على اكتساب الثقة واالحرتام يف املعلومات احملاسبية الناتج عن التشغيل 

) ENRO, WORLDCOM, PARMALAT(الرقمي للبيانات، وذلك خاصة بعد حدوث الفضائح العاملية

أولدت نوع من الشكوك لدى األطراف أصحاب املصاحل خبصوص كفاءة مهنة التدقيق واحملاسبة يف تنفيذ  اليت

  .مهامها وضمان نوعية البيانات واملعلومات الناتج عن البيئة الرقمية اجلديدة

ية كل هذه الشكوك دفعت بالرأي العاملي إىل ضرورة التفكري يف مدى كفاءة إجراءات نظام الرقابة الداخل

يف التكيف مع هذه البيئة، خاصة بعدما أصبحت جزء ال يتجزأ من نظم املعلومات احملاسبية ونظم املعلومات 

اإلدارية، حيث تتميز �ا البيئة اجلديدة مبجموعة من اخلصائص اليت مل تغري أهداف نظام الرقابة الداخلية، لكن 

ا عند تقييم نظام الرقابة الداخلية لتحديد املخاطر أثر على نوع اإلجراءات اليت جيب على املدقق أن يقوم �

واألخطاء واالحتيال، وكنتيجة لذلك ظهرت جمموعة من املهام والكفاءات اليت جيب على املدقق أن يتكيف �ا 

  . لينفذ مهامه يف ظل التقنيات احلديثة

نظام الرقابة الداخلية يف ضوء ما سبق، سنحاول من خالل هذه الورقة البحثية دراسة أمهية فحص وتقييم 

  :يف ظل بيئة التشغيل االلكرتوين للبيانات من خالل اإلشكالية التالية

  ما اثر بيئة التشغيل اإللكتروني للبيانات على فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية ؟  

 :ولإلجابة عن اإلشكالية الرئيسية قمنا بتقسيمها إىل جمموعة من األسئلة الفرعية التالية  

 مفهوم الرقابة الداخلية يف ظل  بيئة التشغيل االلكرتوين للبيانات ؟ما  - 

 ما هو اثر البيئة الرقمية اإللكرتونية على نظام الرقابة الداخلية ؟  - 

 ما هي أهداف وأساليب الرقابة يف ظل بيئة التشغيل االلكرتوين للبيانات ؟ - 

 مات واالتصال ؟ما هي خماطر الرقابة الداخلية يف ظل بيئة تكنولوجيا املعلو  - 

بناء على اإلشكالية الرئيسية واألسئلة الفرعية اليت متت صياغتها ولتحقيق األهداف اليت تسعى إليها هذه 

  :   الورقة البحثية، مت صياغة جمموعة من الفرضيات من اإلشكالية الرئيسية كما يلي
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قق احلسابات عند القيام بتقييم وفحص تعد املهارات والكفاءات من أهم الشروط اليت جيب أن يتوفر عليها املد - 

 .نظام الرقابة الداخلية يف ظل بيئة التشغيل اإللكرتوين للبيانات

جيب االعتماد عند تصميم نظام الرقابة الداخلية يف البيئة اإللكرتونية على خمتلف األدوات اليت توفرها بيئة  - 

 .يلها آليا ولتنفيذ خمتلف املهام بكفاءة وفعاليةتكنولوجيا املعلومات واالتصال حلماية البيانات اليت يتم تشغ

بيئة التشغيل االلكرتوين للبيانات تؤثر على نظام الرقابة الداخلية جبعله أكثر سهولة وأكثر نوعية ومنه أكثر كفاءة  - 

 .وفعالية

 يسهر املدققني على تكوين أنفسهم على التحكم يف أدوات تكنولوجيا املعلومات ملواجهة الصعوبات اليت - 

 .       يواجهو�ا

  :وبغية اإلجابة على اإلشكالية الرئيسية واألسئلة الفرعية، مت تقسيم الورقة البحثية إىل حمورين  

 أمهية تقييم نظام الرقابة الداخلية يف ظل بيئة التشغيل االلكرتوين للبيانات؛: المحور األول -

  ). ومدققي احلسابات يف والية البويرة دراسة آراء بعض احملاسبني(اجلانب امليداين : المحور الثاني -

  أهمية تقييم نظام الرقابة الداخلية في ظل بيئة التشغيل االلكتروني للبيانات: المحور األول

استحواذ بيئة تكنولوجيا املعلومات واالتصال مبختلف تطبيقا�ا وتقنيا�ا املتقدمة على بيئة األعمال 

األخرية، مل يغري من أهداف الرقابة الداخلية لكن غريت اإلجراءات وتغلغلها يف املؤسسات على مدى السنوات 

اليت يعتمد عليها املدقق عند مجع أدلة اإلثبات، هذا وبصفة عامة جعل تقييم نظام الرقابة الداخلية يبىن على 

فظ احلسابات جمموعة من اإلجراءات واملهارات والكفاءات اليت تفرضها بيئة التشغيل االلكرتوين للبيانات على حما

للوصول إىل تقييم مدى كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية الذي يعترب أساسي اإلبداء الرأي حول مدى صدق 

وشرعية احلسابات وموثوقية املعلومات والبيانات اليت يتم إنتاجها من النظام اإللكرتوين، من هذا املنطلق سنحاول 

  :وانب التاليةمن خالل هذا احملور التطرق إىل خمتلف اجل

 مدخل إىل بيئة تكنولوجيا املعلومات واالتصال؛ - 

 اثر بيئة تكنولوجيا املعلومات واالتصال على نظام الرقابة الداخلية؛ - 

  مدخل إلى بيئة تكنولوجيا المعلومات واالتصال.1

صة يف جمال انتشار بيئة تكنولوجيا املعلومات واالتصال يعترب من أهم املميزات اليت ميزت هذا العصر، خا  

  .  معاجلة وبث املعلومات اليت أصبحت أكثر حداثة و ارتباطا بالتقنيات املستخدمة للتكنولوجيا

 مفهوم بيئة تكنولوجيا المعلومات واالتصال .1.1

هي عبارة عن جمموعة األدوات والوسائل اليت تستخدم جلمع املعلومات وحتليلها وخز�ا أو توسيعها، 

سع وأمشل وفق التقنيات املستند إىل احلاسوب لعالقتها املباشرة بنشاط العمليات يف وتصنيفها حتت عنوان أو 

  1.املنظمة، واليت تستخدم من طرف املستفيدين يف كافة جماالت احليات
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تعرف أيضا تكنولوجيا املعلومات على أ�ا استخدام التقنيات احلديثة واليت توفر ميزة تنافسية للمؤسسة 

  2.األسواق، وإيصال املعلومات وختزينها ومعاجلتها �دف الوصول إىل صنع القرارات الرشيدةيف جمال املنافسة ب

هناك من يرى أيضا على أن تشكيلة تكنولوجيا املعلومات واالتصال تشري إىل جمموع األدوات اليت 

جهزة والربجميات تساعد على التعامل باملعلومات واجناز املهام املرتبطة مبعاجلة املعلومات، وهي تتضمن األ

واملعلومات ووسائل االتصال واخلزن، فهي جتمع احلوسبة مع حلقات االتصال السريعة من أجل نقل البيانات 

(Data)  أو الصور(Image)  أو الصوت(Sound).3  

بناء على ما مت اإلشارة إليه يري الطالبان على أن بيئة تكنولوجيا املعلومات واالتصال ترتبط مبختلف 

ت والتقنيات احلديثة اليت ترتكز على التكنولوجيا يف مجع ومعاجلة وختزين واسرتجاع وإيصال املعلومات األدوا

والبيانات والصور والصوت إىل مستخدميها يف الوقت املناسب الختاذ القرارات املالئمة يف الوقت املناسب 

  .وبكفاءة وفعالية

  أهمية بيئة تكنولوجيا المعلومات واالتصال.2.1

ض البيئة اجلديدة على املؤسسات أن تطور أعماهلا التقليدية وحتويلها إىل أعمال إلكرتونية تنسجم مع تفر 

األدوات واألساليب اليت تضمنها التقنيات احلديثة، مما يتطلب من املدير أن يقوم بتحديد األعمال اليت يرغب يف 

اإلعداد والتهيئة لصفحة األعمال وذات طبيعة إلكرتونية من خالل إجراءات (Online)جعلها مباشرة 

(Web Page) اخلاصة باملعلومات على شبكة املعلومات العاملية   .  

وتنبع أمهية تكنولوجيا املعلومات من خالل ما تقدمه لألفراد واملنظمات وا�تمعات من دعم يساعد 

املساعدة يف هذا ا�ال، إذا بات  اجلميع يف الوصول إىل حتقيق أهدافهم، كو�ا توفر الوسائل واألدوات والتقنيات

  .من الصعب إدارة املنظمة الكبرية بأساليب اإلدارة املألوفة

باإلضافة إىل هذا فتتمثل أمهية الثورة يف تقنيات املعلومات واالتصال باعتمادها على املعلومات العلمية 

مات املالئمة للمعلومات، إذا إ�ا ال تعتمد واملعرفية الناجتة عن املكتسبات واخلربات واملهارات البشرية، واالستخدا

فقط على املكونات املادية فقط بل تعتمد على حمركها األساسي الذي يتمثل يف العقل البشري الذي يسمي برأس 

  4.املال البشري

مسامهة تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف تسهيل الرقابة على عملية تفويض واختاذ القرارات، كما 

الرفع من نوعية عملية صنع القرار داخل املؤسسة، والسبب يف ذلك يعود إىل اتسام املعلومات ساعدت على 

املنتجة بدرجة عالية من الدقة والنوعية والسرعة من حيث الكم والنوع بفضل توفر قنوات اتصال حديثة لتبادل 

االتصال احلديثة يف التعزيز من املعلومات بني خمتلف املستويات، فضال عن هذا فقد سامهت تقنيات املعلومات و 

  5.امليزة التنافسية للمؤسسات من خالل االستغالل األمثل للموارد
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  البنية التحتية لبيئة تكنولوجيا المعلومات واالتصال.3.1

تباينت آراء الباحثني حول مكونات تكنولوجيا املعلومات ورمبا يعود هذا التباين إىل اختالف هؤالء يف 

ية أو يف اهتمامهم ببعض اجلوانب دون غريها، فهناك من يعتقد أن مكونات تكنولوجيا املعلومات خلفيا�م النظر 

  ).  وحدات اإلدخال واإلخراج، الربجميات، وسائل االتصال، حمرك املعاجلة، املعلومات، وحدات اخلزن، األفراد(هي 

وفق هذا النظام (سوب واالتصال أما البعض اآلخر فريي أن تكنولوجيا املعلومات ما هي إال نظام احلا  

، يف حني أن البعض )يضم ستة عناصر أساسية اإلجراءات، البيانات واملعلومات واألجهزة واملعدات واالتصال

  6.اآلخر يكونه من األجهزة واملعدات والربامج وشبكات االتصال

  :من هنا يتضح لنا أن املكونات اليت حظيت باتفاق اغلب الباحثني هي

يعترب احلاسب اآليل هو القاعدة الرئيسية اليت تنطلق من خالهلا تكنولوجيا املعلومات وتبين : الحاسب تكنولوجيا -

عليها أساسا�ا، وكذلك أعطت العديد من املزايا لألعمال يف كافة جوانبها حيث مل يعد هنالك مؤسسة ختلوا من 

نوعان من التكنولوجيات مها تكنولوجيا  هذه األجهزة أل�ا أصبحت من ضروريات العمل، واليت تتضمن بدورها

 .املعاجلة وتكنولوجيا التخزين

شهد قطاع االتصاالت ثورة تكنولوجيا هائلة من خالل التطورات اهلائلة يف كافة ا�االت : تكنولوجيا االتصال -

ت اليت من طرق ووسائل االتصال مما أدى إىل ظهور نوع جديد من وسائل االتصال واليت تعرف بشبكة االنرتن

قامت باختصار املسافات والوقت الذي كان يستغرق يف إرسال واستقبال البيانات واملعلومات، األمر الذي أدى 

إىل ظهور نوع جديد من األعمال والتجارة اليت بدورها يستخدم فيها كافة وسائل تكنولوجيا املعلومات واالتصال، 

وهي تكنولوجيا النقل وتكنولوجيا الشبكة وتكنولوجيا حيث تتضمن هذه التقنية تكنولوجيا متعددة ومتنوعة 

  7.املعدات الطرفية

  فوائد ومزايا تكنولوجيا المعلومات واالتصال.4.1

تكمن فوائد احلاسب اآليل يف كونه يقوم مبعاجلة البيانات واملعلومات املالية اليت يتم إدخاهلا له من 

ابلة للفهم والتفسري من املستخدمني يف زمن قياسي ودقة املستخدمني وحتويلها إىل خمرجات ذات معىن وقيمة ق

متناهية، إضافة إىل أنه يتوىل عملية ختزين هذه البيانات بوسائل ختزين مناسبة مع توفري إمكانية الرجوع إليها عند 

  : احلاجة، وميكن تلخيص أهم فوائد ومزايا تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف النقاط التالية

لى القيام باألعمال الروتينية اليومية، من تشغيل، تسجيل، حتليل، وتقييم للبيانات واملعلومات، مما املساعدة ع - 

يؤدى إىل توفري وقت وجهد لإلدارة وبالتايل إعادة ختصيص وقتها وجهدها وتفريغه لرسم السياسات واختاذ 

 القرارات اهلامة املتعلقة باألهداف اإلسرتاتيجية للمؤسسة؛ 
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لومات الالزمة يف الوقت املناسب مما يساعد اإلدارة على حتديد وحل املشاكل واألخطاء يف الوقت توفري املع - 

 املناسب ودون تأخري؛

توفري البيانات واملعلومات أو املخرجات اليت أصبحت من املتطلبات األساسية اليت ترافق التطور التكنولوجي  - 

 8ية؛واملتمثلة يف عصر التكنولوجيا والتجارة اإللكرتون

 السماح مبعاجلة أكرب قدر ممكن من املعلومات يف مدة أقل؛ - 

تسمح بيئة تكنولوجيا املعلومات واالتصال بالقضاء على املركزية ذلك عن طريق شبكة اإلنرتنت اليت تربط بني  - 

 عدد ال�ائي من أجهزة الكمبيوتر، دون وجود كمبيوتر مركزي جيمع بينهم؛

 9صال بتوفري نوع من األمان للمعلومات وامللفات اليت يتم ختزينها يف املؤسسة؛تسمح تكنولوجيا املعلومات واالت - 

ضمان القدرة التنبؤية على األوضاع املستقبلية للمؤسسة من خالل السماح هلا بتوفري البدائل املالئمة ملعاجلة  - 

 املخاطر اليت قد تصادفها؛

 اليت قد تؤثر عليها؛ السماح باليقظة واملتابعة العاملية للتغريات التكنولوجية - 

  10.توفري املعلومات التارخيية الضرورية لعمل املؤسسة - 

  مخاطر بيئة التشغيل االلكتروني للبيانات.5.1

لقد أشارة جلنة بازل للرقابة املصرفية إىل أنه ينبغي قيام البنوك بوضع السياسات واإلجراءات اليت تتيح 

 1998 والرقابة عليها ومتابعتها، وأصدرت اللجنة خالل إدارة خماطر العمليات املصرفية من خالل التقومي

  : نشرة أوضحت فيها أن أنواع خماطر بيئة تكنولوجيا املعلومات واالتصال، وتنقسم إىل 2001و

 ؛)عدم التأمني الكايف للنظم، عدم مالئمة تصميم النظم، ضعف الصيانة، إساءة االستخدام(خماطر التشغيل  - 

 ؛)االخرتاق املؤثر( Réputationخماطر السمعة  - 

 ؛)املخاطر القانونية، مكافحة غسل األموال، خمالفة االتفاقيات، عدم التحديد الواضح للحقوق وااللتزامات - 

 11،)املخاطر التقليدية، خماطر السوق(املخاطر األخرى  - 

تقليل يف ظهور البطالة اليت تنتج عن تعويض اآللة حمل اإلنسان نظر ملا توفره من سرعة يف أداء املهام و  - 

 12.التكاليف

  تأثير بيئة التشغيل الرقمي للبيانات على نظام الرقابة الداخلية.2

استخدام بيئة تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف املؤسسة مل يغري من األهداف اليت تسعى إىل حتقيقها 

دقق االعتماد عليها عند بيئة تكنولوجيا املعلومات واالتصال، لكن أثر على اإلجراءات والطرق اليت جيب على امل

القيام بتقييم نظام الرقابة الداخلية الذي يعترب األساس الذي يرتكز عليه املدقق للتأكد من مدى موثوقية املعلومات 

  .والبيانات اليت ينتجها النظام االلكرتوين
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  ):الرقابة االلكترونية(مفهوم الرقابة في ظل بيئة التشغيل االلكتروني للبيانات .1.2

عرف الرقابة االلكرتونية أو الرقابة احلاسوبية على أ�ا اعتماد النظام الرقايب على استخدام احلاسوب يف ت

ممارسة العمليات الرقابية، وذلك وفق برامج حاسوبية تعد خصيصا هلذا الغرض مبا حيقق االقتصاد يف اجلهد 

 13.من املخاطر وبدقة أكربوالوقت والتكلفة يف الوصول إىل النتائج املطلوبة بأقل ما ميكن 

ميكن تعريف الرقابة االلكرتونية أيضا على أ�ا استخدام خمتلف األساليب والوسائل االلكرتونية اليت 

تسمح خبلق جمال يشعر فيه املوظف بأنه مراقب، ذلك �دف اإلشراف املباشر على األعمال اليت يقوم �ا 

  14.لوجيا املستخدم يف الرقابةاملوظفني وتقييم كفاء�م باالعتماد على التكنو 

هناك من يري أيضا على أن الرقابة يف بيئة تكنولوجيا املعلومات تقوم على استخدام األنظمة احملوسبة 

  15.جلمع، ختزين، ومعاجلة البيانات لتقييم نشاط العمال يف مناصب العمل

عليها من طرف املؤسسة من  بصفة عامة تعرف الرقابة االلكرتونية على أ�ا طريقة حديثة يتم االعتماد

خالل خمتلف األدوات اإللكرتونية املتاحة �دف الرقابة على أنشطة املؤسسة واملوظفني وتقييم األداء  والكفاءة، 

  . مما حيقق االقتصاد يف اجلهد والتكلفة والتقليل من املخاطر

  أهداف الرقابة في بيئة التشغيل االلكتروني للبيانات.2.2

هداف الرقابة الداخلية يف ظل بيئة تكنولوجيا املعلومات واالتصال لقد اشر بيان التدقيق أما فيما خيص أ

إىل أن أهداف الرقابة الداخلية تتمثل يف احملافظة على أصول املؤسسة، وتأكيد  1972عام ) 1(األمريكي رقم 

الداخلية الرقابة يف بيئة تكنولوجيا  سالمة بيانا�ا، وحتقيق أهداف املنشأة بكفاءة وفاعلية، لذا فإن أهداف الرقابة

املعلومات تتمثل يف التأكد من سالمة العمليات واملدخالت واملخرجات، سالمة حتديث املدخالت، وسالمة 

امللفات الدائمة، باإلضافة إىل اعتماد مجيع العمليات من مجيع املختصني يف املؤسسة، ويعترب املسؤول عن تنفيذ 

جيا املعلومات واالتصال يف املؤسسة كل من جملس اإلدارة ومدير إدارة التشغيل اإللكرتوين الرقابة يف بيئة تكنولو 

  16.لبيانات واملدققني الداخليني

  أساليب الرقابة الداخلية في ظل التشغيل االلكتروني للبيانات .3.2

ى التطبيقات، وحيتوي يلخص اجلدول التايل األساليب األربعة للرقابة العامة واألساليب الثالثة للرقابة عل

  :  اجلدول على مثال من كل أسلوب كما يلي
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  أساليب الرقابة العامة والرقابة على التطبيقات :(01)الجدول 

  مثال على الرقابة   أسلوب الرقابة  

أساليب 

  الرقابة العامة

 .ختطيط املنظمة 

إجراءات توثيق وفحص واملوافقة على  

 . النظم والربامج

 . ز احلاسبالرقابة على جها 

الرقابة على التوصل لربامج احلاسب  

  . وملفات البيانات

 .فصل الواجبات بني مربمج احلاسب اإللكرتوين ومشغل احلاسب 

وضع الربنامج املالئم الذي حيتوي على األوامر اخلاصة بتشغيل  

 . احلاسب اإللكرتوين

يؤدي فشل الذاكرة أو فشل األسطوانة الصلبة إىل ظهور رسائل  

 . أ على الشاشةباخلط

جيب تواجد كلمات سر مرخص �ا لتشغيل الوحدة الطرفية  

  .    باحلاسب اإللكرتوين

أسليب 

الرقابة 

  التطبيقية

 .الرقابة على املدخالت 

 . الرقابة على التشغيل 

  .  الرقابة على املخرجات 

 . وجود ترخيص سابق على التشغيل لعمليات املبيعات 

 .منطقية سعر الوحدة املباعة إجراء اختبار للتعرف على مدى 

إجراء فحص بعد التشغيل على عمليات املبيعات بواسطة إدارة  

  .   املبيعات

، دار املريخ للنشر، اجلزء الثاين، الرياض، اململكة العربية المراجعة مدخل متكامل ألفني أرينز،جيمس لوباك،ترمجة حممد حممد عبد الديسطي، :المصدر

  .694:، ص2005السعودية، 

  استخدام بيئة تكنولوجيا المعلومات واالتصال في العمل المالي والرقابي.4.2

  : من أهم استخدامات بيئة تكنولوجيا املعلومات يف العمل املايل والرقايب جند ما يلي

) الصرف، القبض، التسوية، واإلدخال، واإلخراج املخزين(حتديد مناذج مستندية  :المستندات المالية - 

للتصرفات املالية وتسجيلها على أساس ختصيص صفحة أو أكثر يف احلاسوب لكل نوع منها، مما اليت تستخدم 

 . يؤدي إىل االختصار يف الدورة املستندية

يتم االستغناء عن معظم الدفاتر والسجالت وتكون داخل الكمبيوتر يف شكل  :الدفاتر والسجالت - 

لصفحات والدفاتر والسجالت يف شكل ملفات داخل ملفات ووسائل حفظ البيانات واملعلومات، حيث تكون ا

 . الكمبيوتر كما هو الوضع يف النظام اليدوي

إن معظم خمرجات احلاسب االلكرتوين مبثابة قوائم وتقارير ميكن االستعانة �ا يف اختاذ القرارات  :التقارير - 

شاكل اإلدارية بسرعة ويف الوقت اإلدارية كما تعترب كأساس للمحاسبة واملناقشة مما يساعد اإلدارة يف حل امل

 . املناسب، مع مركزية حفظ املستندات بعد اإلدخال بدال من ما كانت عليه

 . تستخدم كتقارير حيث يتغري أسلوب عرض النتائج واملعلومات :مخرجات الكمبيوتر - 

األستاذ بعملية يتم التسجيل يف دفاتر اليومية والرتحيل إىل احلسابات بدفرت  :التسجيل في دفاتر اليومية - 

واحدة وهذا يوفر الوقت ويقلل من فرص اخلطأ فضال عن أنه يؤدي إىل اختصار بعض املراحل يف دورة العمليات 

  17.احملاسبية
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  مخاطر استخدام تكنولوجيا المعلومات والحاسب في الرقابة الداخلية .5.2

  :لرقابة الداخليةهناك العديد من العيوب واملخاطر الستخدام تكنولوجيا املعلومات يف ا

االعتماد على الربامج واألنظمة اليت يتم من خالهلا تشغيل البيانات بشكل حقيقي وغري دقيق أو قد  - 

 تكون عدم الدقة يف البيانات ذا�ا؛

يف الدفرت أو يف امللفات الرئيسية أي إمكانية التالعب ) غري مصرح به(تغيري البيانات بشكل غري سليم  - 

 �ا؛

 بيانات، أو حذف بطريقة اخلطأ؛فقدان حمتمل لل - 

 الفشل يف إجراء تغيريات الزمة يف األنظمة والربامج؛ - 

 تغيري بشكل غري مصرح أو غري مسموح به يف الربامج واألنظمة؛ - 

 دخول غري مسموح به أو غري مصرح به إىل البيانات والذي قد يؤدي إىل تدمري البيانات أو تغيريها؛  - 

أثناء التشغيل حيث يتم تشغيل البيانات بصورة متماثلة مما يؤدي إىل تضخم اثر األخطاء  اليت حتدث  - 

 تراكم األخطاء بصورة كبرية؛

 18.احلاسب يقوم بالعديد من املهام اليت تتعارض مع مبدأ الفصل بني املهام - 

  بيئة تكنولوجيا المعلومات واالتصال ومكونات نظام الرقابة الداخلية.6.2

  :جيا املعلومات واالتصال على مكونات نظام الرقابة الداخلية كما يليميكن أن نلخص أثر بيئة تكنولو 

  أثر بيئة تكنولوجيا المعلومات واالتصال على البيئة الرقابية .1.6.2

  : ميكن إبراز أهم تأثريات تكنولوجيا املعلومات على البيئة الرقابية مبا يلي

جمال الرقابة العامة املتعلقة ببيئة احلاسوب املطبقة حاليا وما تؤثر تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف  :الرقابة العامة - 

توفر األمان، تطوير األنظمة وصيانتها وتغيري : مت معاجلته، وتؤثر على كفاءة املنظمة بشكل عام باألمور التايل

 . خطيطأسلوب الرقابة، حتقيق الرقابة على عمليات احلاسوب اليت حتتوي على الشبكات وقواعد البيانات والت

  19.وتصمم الكتشاف أو منع أو تصحيح األخطاء: الرقابة على التطبيقات - 

  أثر بيئة تكنولوجيا المعلومات واالتصال على عملية تقييم وتحليل المخاطر  .2.6.2

تقوم عملية تقييم املخاطر يف ظل بيئة تكنولوجيا املعلومات واالتصال على حتديد البيانات احلرجة أو 

األشخاص الذين لديهم الصالحيات بالدخول إىل البيانات، وتقوم تكامل األنظمة وثبا�ا، احلساسة وحتديد 

وتدقيق توثيق وملكية تلك األنظمة، كما تقوم على تقييم السياسات واإلجراءات املتعلقة باملوظفني، وأخريا تقوم 

  20.على اختيار نظام الرقابة الداخلية
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ة تكنولوجيا املعلومات واالتصال واليت جيب الرتكيز عليها من ومن بني أهم األنشطة ذات العالقة ببيئ

الرقابة على معاجلة البيانات، الرقابة املادية على األصول احلسابية، الرقابة على فصل الصالحيات، : طرف املؤسسة

 .الرقابة على التسجيل املناسب للصفاقات يف الوقت املناسب والرقابة على التوثيق هلا

يظهر اثر تكنولوجيا املعلومات واالتصال  :ا المعلومات واالتصال على االتصاالت والمعلوماتاثر تكنولوجي -

يف هذا احلقل بظهور خمتلف الوسائل اليت تسمح بنقل وتبادل املعلومات بني املؤسسة وخمتلف اجلهات وبني 

 .اسبةاملصاحل الداخلية للمؤسسة لتسهيل عملية الرقابة واإلدارة واختاذ القرارات املن

مسحت تكنولوجيا املعلومات واالتصال بتسهيل : أثر تكنولوجيا المعلومات واالتصال على الرقابة والمتابعة -

عملية تقييم أداء األنظمة مع مرور الوقت وإجراء التعديالت املطلوبة اليت تسمح للنظام أن يتفاعل مع املتغريات 

ارة اإللكرتونية وتكنولوجيا املعلومات واالتصال تتضمن والظروف، إن عملية اإلشراف واملتابعة يف بيئة التج

اإلشراف على عمل املستخدم أو نشاطه، اإلشراف على نشاط وأعمال املؤسسة، : استمرارية اإلشراف على اآليت

 21.اإلشراف على الرقابة على التطبيقات

بات يف تقرير ما إذا كانت يساعد الفهم الكايف للمكونات اخلمسة لنظام الرقابة الداخلية من مدقق احلسا

  22.أنشطة الرقابة الكافية قد مت تضمينها يف النظام اإللكرتوين

  )دراسة آراء بعض المحاسبين ومدققي الحسابات في والية البويرة(الجانب الميداني : المحور الثاني

تكنولوجيا املعلومات  بعد اإلملام يف احملور السابق باجلانب النظري لنظام الرقابة الداخلية وانعكاسات بيئة

واالتصال عليه، خصصنا هذا احملور للجانب العملي الذي يدرس آراء جمموعة من املدققني واحملاسبني لوالية 

البويرة، وذلك �دف حتليل النتائج اليت مت التوصل إليها من االستبيانات اليت مت توزيعها على عينة البحث واليت مت 

ة من اخلصائص واملميزات الختبار الفرضيات باستخدام التكرارات والنسب اختيارها باالعتماد على جمموع

  .واالحنراف املعياري واملتوسط احلسايب

 62(  62مت توزيع استمارة االستبيان على عينة الدراسة املكونة من  :نتائج توزيع استمارة االستبيان.1

، مع العلم أن نتائج )85.48%(يقارب  استبانه وبذلك يكون معدل اإلجابة 53، واسرتجع منها )استبانه

 : التوزيع والفرز أسفرت على البيانات امللخص يف اجلدول املوايل

  نتائج توزيع استمارة االستبيان على أفراد عينة الدراسة): 01(الجدول رقم 

 النسبة   العدد  البيان

  %100 62  االستبيانات املوزع

  85.48%  53  االستبيانات املسرتجعة

  14.51%  12  انات غري املسرتجعةاالستبي

  85.48%  50  االستبيانات القابلة للتحليل
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  عرض وتحليل النتائج واختبار الفرضيات.2

  :مت توزيع أفراد العينة وفق العناصر التالية: تحليل خصائص أفراد العينة.1.2

 : توزيع أفراد العينة حسب متغير التخصص.1.1.2

  نة حسب متغري التخصصتوزيع أفراد العي): 02(جدول رقم 

  النسبة  التكرار  التخصص

  %26.42  14  مالية

  18.87%  10  حماسبة

  16.98%  9  ختصصات أخرى

  37.73%  20  التدقيق

  %100  53  ا�موع

  :توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي.2.1.2

  أفراد العينة حسب متغري املؤهل العلمي): 03(الجدول رقم 

  النسبة  التكرار  علمياملؤهل ال

  16.98%  9  مدرسات مهنية

  49.06%  26  ليسانس

  33.96%  18  دراسات عليا

  100% 53  ا�موع

  :توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الخبرة.3.1.2

  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغري اخلربة): 04(الجدول رقم 

  النسبة  التكرار  اخلربة

  58.49%  31  سنوات5اقل من 

  22.64%  12  سنوات 10على  5من 

  18.86%  10  سنوات فما فوق 10

  100%  53  ا�موع

  تحليل وتفسير نتائج االستبيان.2.2

سوف نستخدم يف حتليل املعلومات ا�معة من العينة حمل الدراسة على مقياس  :تحليل نتائج االستبيان.1.2.2

س املعايري املبنية أدناه، ومنه يكون ا�ال املعرب عن كل إجابة، وحيسب ليكارت اخلماسي الذي يعمل على أسا

  : وفق للعالقة التالية

 على أن نالحظ أنميكن  )2(م قالجدول ر بتحليل 

 37.73%ختصص التدقيق كان األكثر بني أفراد العينة بنسبة

وهذا يعين على أن الدراسة اليت قمنا �ا  إىل ا�موع الكلي 

ماد على اإلجابات اليت قدمها هؤالء موثوقة وميكن االعت

  .  انطالقا من مؤهال�م العلمية

ميكن أن نالحظ على أن  )03(الجدول رقم من 

مؤهالت الليسانس والدراسات العليا املتمثلة يف املاسرت 

العينة إذ بلغت واملاجيسرت والدكتوراه كانت األكثر بني أفراد 

حلملة  33.96%حلملة الليسانس و 49.06%النسبة 

  . شهادات الدراسات العليا

العينة يتمتعون  أفراد أن) 04(يظهر اجلدول رقم 

سنوات  5ن لديهم أقل م 58.49% أنحيث متوسطة خبربة 

سنوات  10على  5لديهم من  %22.64خربة، ونسبة 

سنوات فما فوق فنسبتهم  10خربة أم من كانت خرب�م من 

  .18.86%تعادل 
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  عدد الفئات/المدى العام=طول الفئة 

، وتكون جماالت املتوسط املرجحة املقابلة لكل 0.8 = 5÷ ) 1- 5: (وبالتايل يصبح طول الفئة كاآليت

  :إجابة وفق ملا يلي

  تقسيم درجات املوافقة على فقرات االستبيان): 05(قم الجدول ر              

  مستوى التبني  المتوسط

  موافق بشدة  1,80 – 1.00

  موافق   2.60 –1.81

  حمايد  3.40 –2.61

  غري موافق  4.20 –3.41

  غري موافق بشدة  5.00 –4.21

دراجها يف أداة مجع لقياس مدى صدق وثبات احملاور اليت مت إ: تحليل مدى صدق وثبات االستبيان.2.2.2

كرونباخ الذي يسمح لنا بقياس مدى صدق وثبات الظاهرة - البيانات سنحاول االعتماد على معامل ألفا

  :املدروسة ذلك وفقا ملا يلي

 كرونباخ- معامل ثبات وفق لطريقة ألفا ): 06(الجدول 

كرونباخ-قيمة ألفا  عدد العبارات  المحاور المدرجة في االستالنة  

 0.620  11  لداخلية يف ظل بيئة التشغيل اإللكرتوين للبياناتالرقابة ا

 0.630 08  )االعتماد على احلاسوب عند تقييم نظام الرقابة الداخلية(املعدات واألدوات 

 0.630  70  عالقة نظام الرقابة الداخلية ببيئة التشغيل اإللكرتوين للبيانات

 0.567  60  ولوجيا املعلومات واالتصال واقع تطبيق الرقابة اإللكرتونية وتبين بيئة تكن

 0.833 32    جمموع فقرات االستبيان  

  :كرونباخ- حسب معامل ألفا

 .باملائة 60يعد ثبات الظاهرة املدروسة ضعيفا إذ كانت النتيجة اقل من  - 

 .باملائة 70باملائة و  60يعد ثبات الظاهرة املدروسة مقبوال إذ كانت النتيجة حمصورة ما بني  - 

 .باملائة 80باملائة و  70ات الظاهرة املدروسة جيدا إذ كانت النتيجة حمصورة ما بنييعد ثب - 

 .باملائة 80يعد ثبات الظاهرة املدروسة ممتازا إذ كانت النتيجة أكرب من  - 

كرونباخ اخلاص لكل من األسئلة اليت مت إدراجها يف - يف اجلدول أعاله مت حساب قيمة معامل ألفا 

ليت مت التوصل من خالهلا إىل ثبات فقرات االستبيان ككل، حيث بلغ معدل الثبات اإلمجايل حماور االستبيان، وا

كرونباخ فإنه  - وهو معامل ممتاز يربهن عن ثبات وصالحية االستبيان، أي حسب معطيات مبادئ ألفا 0.833

ما هو احلال يف كلما كانت قيمة معامل ألفا تقرتب من الواحد كلما كانت االستبانة أكثر ثبات وصدق، فك
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الدراسة امليدانية اليت قمنا �ا فإن األسئلة اليت مت استخدامها يف جماالت االستبانة تتميز مبستوى عال من الثبات، 

 .   من هنا ومما سبق وبعد التأكد من ثبات وصدق فقرات االستبانة فيصبح اآلن صاحلا للتطبيق على عينة الدراسة

راف المعياري لمحور الرقابة الداخلية في ظل بيئة التشغيل اإللكتروني المتوسط الحسابي واالنح.3.2.2

يتضمن هذا احملور على جمموعة من األسئلة املتعلقة باملهارات والكفاءات اليت جيلب التحكم �ا عند :للبيانات

ملتحصل عليها من عينة القيام بعملية الرقابة الداخلية يف ظل بيئة التشغيل اإللكرتوين للبيانات، ولتحليل النتائج ا

  :الدراسة سنعتمد على املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري كما هو موضح يف اجلدول املوايل

إجابة عينة البحث على حمور ضرورة التوفر على كفاءات ومهارات املدقق عند ): 07(الجدول رقم 

   فحص نظام الرقابة الداخلية يف ظل بيئة التشغيل اإللكرتوين للبيانات

  األسئلة  الرقم
 موافق
 بشدة

  موافق 
  

  محاید
غیر 

  موافق

غیر 
موافق 

  بشدة

االنحراف 
  المعیاري

المتوسط 
  الحسابي

01  

الكفاءات والمؤھالت العلمیة یجب أن 
تتوفر لدى المدقق عند قیامھ بتقییم 
نظام الرقابة الداخلیة في ظل بیئة 

  .التشغیل االلكتروني للبیانات

20  8  9  16    

1.267  2.39  
37.7  15.1  17.0  30.2    

02  

عند القیام بعملیة تقییم نظام الرقابة 
الداخلیة في مؤسسة تعتمد على بیئیة 

التشغیل االلكتروني للبیانات یجب 
االعتماد على أسالیب تختلف عن تلك 

التي یتم االعتماد علیھا في التشغیل 
  ).التشغیل الیدوي(التقلیدي للبیانات 

25  24    4    

0.826  1.67  

47.2  45.3    7.5    

03  

وجوب التوفر على شخص مختص 
في نظم المعلومات ضمن فریق 

التدقیق عند تقییم نظام الرقابة 
  .الداخلیة

20 31 1  1 

0.695  1.69  
37.7 58.5 1.9  1.9 

04  
إجراءات الرقابة الداخلیة في ظل 

األنظمة االلكترونیة تختلف عن تلك 
  .دویةالمطبقة في الظل النظم ی

31  15  5  2    
0.818  1.58  

58.8  28.3  9.4  3.8    

05  

تساعد بیئة تكنولوجیا المعلومات 
واالتصال المدقق على تخفیض 
ارتكاب األخطاء عند تقییم نظام 

  .الرقابة الداخلیة

27  20  4  2    

0.786  1.64  

50.9  37.7  7.5  3.8    

06  

ترتبط األخطاء الناتجة عن التشغیل 
لبیانات بنقص المھارات االلكتروني ل

والكفاءات المھنیة في مجال النظم 
  .اإللكتروني

24  14  8  7    
1.073  1.96  

45.3  26.4  15.1  13.2    

07  

على المدقق التأكد من كفاءة ضوابط 
الرقابة الداخلیة للتأكد من درجة الثقة 

في المعلومات التي تم معالجتھا 
  .  باالعتماد على النظم اإللكترونیة

35  13  2  3    
0.823  1.49  

66.0  24.5  3.8  5.7    

08  
تقییم نظام الرقابة الداخلیة في ظل 
بیئة التشغیل االلكتروني للبیانات 

  .یكون أفضل

26  18  7  2    
0.840  1.71  

49.1  34.0  13.2  3.8    

  1.56 0.888  1  1  5  13  33تصمم الضوابط الرقابیة لنظام   09
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المعلومات االلكتروني بما یتوافق مع 
  1.9  1.9  9.4  24.5  62.3  .الرقابة التنظیمیةالرقابة العامة و

10  
ضمان تحقیق رقابة داخلیة فعالة في 

  .ظل التشغیل االلكتروني للبیانات
32  14  5  2   

0.820  1.56  
60.4  26.4  9.4  3.8   

11  

تمتاز تكنولوجیا المعلومات واالتصال 
بالقدرة على انجاز العملیات وعلى 

وفیر المعلومات المختلفة لمختلف ت
  .األطراف

25  27  1      
0.539  1.54  

47.2  50.9  1.9      

  1.47  0.607  المتوسط العـــــــــــام

يتبني من اجلدول أن آراء العينة حول احملور األول املتمثل يف توفر الكفاءات العلمية واملهنية لدى املدقق  

، هذا يعين حسب مقياس 0,6باحنراف معياري يقرتب من  1,47 كانت املتوسطات احلسابية العام يقارب

التدرج اخلماسي ليكارت الذي قمنا بتحديده أن إجابة أفراد العينة تشري إىل املوافقة بشدة مع أسئلة االستبيان ما 

جيب أن اللذان يقرتبان من املوافقة، وهذا يعين أن جمتمع العينة متوافقون على أن املدقق  06و 01عدا السؤال 

يتوفر على جمموعة من الكفاءات واملهارات عند تقييم نظام الرقابة الداخلية يف ظل بيئة التشغيل اإللكرتوين 

  .   للبيانات، لذلك فال بد من املدقق أن يعمل على تنمية كفاءاته ومهاراته مبا يتماشى مع الظروف اجليدة

عتماد على الحاسوب عند القيام بتقييم نظام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمحور اال.4.2.2

  :الرقابة الداخلية

يتضمن هذا احملور على جمموعة من األسئلة املرتبطة باالعتماد على احلاسوب عند تقييم نظام الرقابة الداخلية يف 

لى املتوسط ظل بيئة التشغيل اإللكرتوين للبيانات، ولتحليل النتائج املتحصل عليها من عينة الدراسة سنعتمد ع

  :احلسايب واالحنراف املعياري كما هو موضح يف اجلدول املوايل

إجابة عينة البحث على حمور اعتماد املدقق على احلاسوب عند فحص نظام ): 08(الجدول رقم 

    الرقابة الداخلية يف ظل بيئة التشغيل اإللكرتوين للبيانات

 موافق  األسئلة  الرقم
 بشدة

غیر   محاید  موافق
  موافق

غیر 
موافق 
  بشدة

االنحراف 
  المعیاري

المتوسط 
  الحسابي

تتم الرقابة الداخلیة على كافة   12
العملیات باالعتماد على الحاسب 

  .اآللي

20  17  3  13    
1,18  2,16  

37.7  32.1  5.7  24.5    

عند تصمیم نظام الرقابة الداخلیة یتم   13
االعتماد على تكنولوجي المعلومات 

  .واالتصال

32  16  4  1    
0.723  1,50  

60.4  30.2  7.5  1,9    

عند تقییم نظام الرقابة الداخلیة یتم   14
التأكد من كفاءة األجھزة المستخدمة 

  .في عملیة الرقابة

24 25 4   
0.627  1.62  

45.3 47.2 7.5   

توفیر أجھزة لتحقیق الحمایة الكافیة   15
للمعلومات والبیانات التي یتم تشغیلھا 

  .آلیا

24  26  3      
0.599  1.60  

45.3  49.1  5.7      

االعتماد على التطبیقات الخاصة   16
بتقییم نظام الرقابة الداخلیة یسھل 

عملیة المدقق عند تقییم نظام الرقابة 
  .الداخلیة

34  16  2  1    

0.665  1.43  
64.2  30.2  3.8  1.9    

  1.66  0.705  1    1  29  22تلجأ المؤسسات إلى استخدام معدات   17
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وفیر السرعة الحاسوب وأدواتھا لت
  .والدقة في انجاز العمل

41.5  54.7  1,9    1.9  

تعتمد وحدات الرقابة الداخلیة على   18
  .تحدیث برمجیاتھا باستمرار

23  24  5  1    
0.722  1.68  

43.4  45.3  9.4  1.9    

توجد رغبة متزاید لدى العمال في   19
التكیف مع برمجیات الحاسب 

  .ةالحدیث

22  23  6  2    
0.800  1.77  

41.5  43.4  11.3  3.8    

 77.1  0.80  المتوسط العــــــــــام

  

ارتبطت مجيعها مبجال يدرس آراء جمتمع ) 08إىل  01من (اشتمل احملور الثالث على مثانية أسئلة 

تقييم نظام الرقابة الدراسة فيما خيص اعتماد مدقق احلسابات يف ظل بيئة التشغيل اإللكرتوين للبيانات عند 

الداخلية، على هذا األساس نالحظ من اجلدول الذي يرتبط باحملور الثالث إن املتوسط العام لالستجابات الذي 

، هذا يعين حسب مقياس التدرج اخلماسي ليكارت الذي قمنا 0,80وباحنراف معياري يقرتب من  1.77يبلغ 

الذي يقرتب من  01ق بشدة مع أسئلة االستبيان، ما عدا السؤال بتحديده أن إجابة أفراد العينة تشري إىل املواف

املوافقة، مما يعين أن جمتمع العينة يتفق بشدة فيما خيص فكرة استخدام احلاسوب للقيام بعملية الرقابة الداخلية يف 

  .ظل بيئة التشغيل اإللكرتوين للبيانات

ماد على الحاسوب عند القيام بتقييم نظام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمحور االعت.5.2.2

  :الرقابة الداخلية

يعد هذا احملور الرابع مبثابة نقطة االرتباط اليت تدرس عالقة نظام الرقابة الداخلية ببيئة تكنولوجيا املعلومات 

ة التشغيل أسئلة ترتبط بكفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية عند استخدام بيئ) 07(واالتصال، حيث يتكون من 

اإللكرتوين للبيانات، ولتحليل النتائج املتحصل عليها من عينة الدراسة سنعتمد على املتوسط احلسايب واالحنراف 

  :املعياري كما هو موضح يف اجلدول املوايل

إجابة عينة البحث على حمور عالقة نظام الرقابة الداخلية ببيئة تكنولوجيا ): 09(الجدول رقم 

    صالاملعلومات واالت

  األسئلة  الرقم
 موافق 
 بشدة

  محاید  موافق
غیر 

  موافق

غیر 
موافق 

  بشدة

االنحراف 
  المعیاري

المتوسط 
  الحسابي

20  
زیادة العملیات المحاسبیة التي یتم 

تشغیلھا إلكترونیا ھل یزید من فعالیة 
  .الرقابة الداخلیة

26  17  6  4    
0.933  1.77  

49.1  32.1  11.3  7.5    

21  

تربط بین بیئة التشغیل  ھناك عالقة
االلكتروني للبیانات ونظام الرقابة 

الداخلیة في خدمة مصالح األطراف 
  .التي ترتبط مصالحھم بالمؤسسة

34  11  6  2    

0.845  1.54  
64.2  20.8  11.3  3.8    

22  
الھدف من الرقابة الداخلیة ھو التأكد 
من سالمة وصحة المعلومات الناتجة 

  .  یةعن نظم التشغیل الرقم

23 16 9 5  
0.790  1.62  

54.7 30.2 13.2 1.9  
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23  

تعمیم استعمال بیئة تكنولوجیا 
المعلومات واالتصال في المؤسسة 

یسمح بتحقیق الالمركزیة في عملیات 
  .الرقابة الداخلیة

23  16  9  5    
0.997  1.92  

43.3  30.2  17.0  9.4    

24  
استعمال بیئة تكنولوجیا المعلومات 

صال في المؤسسة ھل یجعل واالت
  .الرقابة الداخلیة أكثر فعالیة وفاعلیة

28  19  5  1    
0.742  1.60  

52.8  35.8  9.4  1.9    

25  

التكامل بین بیئة التشغیل االلكتروني 
للبیانات ونظام الرقابة الداخلیة یساھم 
في وضع الرجل المناسب في المكان 

  .المناسب

11  21  16  4  1  

0.952  2.30  
20.8  39.6  30.2  7.5  1.9  

26  

إدراج تكنولوجیا المعلومات 
واالتصال في المؤسسة یھدف إلى 
التقلیل من التكالیف وتسھیل عملیة 
  .  الرقابة من خالل الرقابة االلكترونیة

30  17  4  2    

0.795  1.58  
56.6  32.1  7.5  3.8    

 1.66  0.677  المتوسط العـــــــــــام

ارتبطت مجيع األسئلة اليت مت طرحها يف هذا احملور ) 26- 20(لى سبعة أسئلة القسم الرابع اشتمل ع

بعالقة نظام الرقابة الداخلية ببيئة التشغيل اإللكرتوين للبيانات، حيث الحظنا من خالل اجلدول الذي يلخص 

لذا  0.67راف املعياري واالحن 1.66نتائج استجابات أفراد العينة إىل أن املتوسط العام الستجابة أفراد العينة بلغ 

وهذا يشري إىل أن تقريبا كل اإلجابات متفق بشكل  1.80فإن متوسط االستجابة العامة ألفراد العينة أقل من 

 1.81فإ�ا أكرب من  25و 23تام مع األسئلة، أي تشري إىل االتفاق التام ما عدا اإلجابة اليت تشري إىل السؤال 

إىل االتفاق فقط، من اإلجابات والتحليل الذي قمنا به ميكن أن نقول على أن هذا يعين أن آراء ا�يبني تشري 

  .         هناك عالقة قوية بني بيئة التشغيل اإللكرتوين للبيانات ونظام الرقابة الداخلية

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمحور االعتماد على الحاسوب عند القيام بتقييم نظام .6.2.2

  :الداخليةالرقابة 

يعد هذا احملور اخلامس مبثابة ا�ال الذي يدرس واقع استخدام الرقابة اإللكرتوين املبين على تكنولوجيا املعلومات 

أسئلة ترتبط استخدامات الرقابة اإللكرتونية املبنية على بيئة تكنولوجيا ) 06(واالتصال، وذلك من خالل تقدمي 

ليل النتائج املتحصل عليها من عينة الدراسة سنعتمد على املتوسط احلسايب املعلومات واالتصال يف الواقع، ولتح

  :واالحنراف املعياري كما هو موضح يف اجلدول املوايل

إجابة عينة البحث على حمور واقع استخدام الرقابة اإللكرتونية املبين على ): 10(الجدول رقم 

     تكنولوجيا املعلومات واالتصال

  األسئلة  الرقم
قمواف  

 بشدة
  محاید  موافق

غیر 
  موافق

غیر 
موافق 

  بشدة

االنحراف 
  المعیاري

المتوسط 
  الحسابي

27  
المؤسسة تتوفر على تكنولوجیا 

  .معلومات حدیثة
22  22  8  1    

0.775  1.77  
41.5  41.5  15.1  1.9    

28  
المؤسسة تقوم بدورات تكوینیة 
مستمرة للعمال من أجل تسھیل 

  .لحدیثةاستخدام ھذه التكنولوجیا ا

22  18  6  5  2  
1.126  2.00  

41,5  34.0  11.3  9.4  3.8  

  2.07  1.253 3 6 7 13 24تعمل المؤسسة على توفیر بنیة تحتیة   29
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من أجل مسایرة آخر االستحداثات 
 11.3 13.2 24.5 45.3  .المتوفرة

5.7  
 

30  
مدى كفاءة وقدرة موظفي المؤسسة 
ة على تطبیق ھذه التكنولوجیا الحدیث

  .في الرقابة الداخلیة

28  11  11  3    
0.967  1.79  

52.8  20.8  20.8  5.7    

31  
یواجھ العمال صعوبات في تطبیق 
ھذه التكنولوجیا في مجال الرقابة 

  .الداخلیة

18  5  19  10  1  
1.202  2.45  

34.0  9.4  35.8  18.9    

32  
تعمل المؤسسة على توفیر بنیة تحتیة 

حداثات من أجل مسایرة آخر االست
  .المتوفرة

30 17  05  1    
0.747  1.56  

56.6  32.1  9.4  1.9    

 1.87  0.765  المتوسط العـــــــــام

خصص لدراسة واقع تطبيق الرقابة املستندة ) 09(القسم اخلامس من االستبيان املشار إليه باحملور رقم 

أسئلة ترتبط بواقع  07للبيانات، بطرح  إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف ظل بيئة التشغيل اإللكرتوين

التطبيق، حيث الحظنا من خالل اجلدول الذي يلخص نتائج استجابات أفراد العينة إىل أن املتوسط العام 

لذا فإن متوسط االستجابة العامة ألفراد العينة  0.765واالحنراف املعياري العام  1.87الستجابة أفراد العينة بلغ 

يشري حسب اختبار ليكرت اخلماسي إىل أنه تقريبا كل اإلجابات متفقة مع األسئلة اليت مت وهذا  1.80أكرب من 

فإ�ا أقل من  32و 27و 30طرحها يف االستبانة، أي أ�ا متفقة فيما بينها ما عدا اإلجابة املرتبطة بالسؤال 

يل الذي قمنا به ميكن أن نقول هذا يعين أن آراء ا�يبني تشري إىل االتفاق بشدة، ومن اإلجابات والتحل 1.81

على أن املؤسسة يف الواقع وحسب آراء الباحثني �تم اهتمام كبري بتوجيه األفراد واألطراف العاملة داخل املؤسسة 

إىل استخدام بيئة التشغيل اإللكرتونية للبيانات مبختلف أدوا�ا، وذلك �دف تنفيذ الرقابة اإللكرتونية  من خالل 

املوظفني للتعامل مع هذه البيئة احلديثة وزيادة قدرا�م يف إعداد برامج ترقيميه تتالءم مع بيانات تكوين العمال و 

  .  األعمال احلديثة

  :خاتمة

يعد التطور التكنولوجي الذي يشهده العامل خالل العقود القليلة األخرية من أهم ما مييز احمليط الذي 

ت وفوائد تسمح للمؤسسات بالتكيف مع املتغريات احلديثة جبعلها تنشط فيه املؤسسات، نظر ملا يوفره من مميزا

أكثر مرونة وأكثر تنافسية، هذا التطور والتغري دفع باملؤسسات إىل ضرورة التكيف مع هذه البيئة احلديثة مما دفع 

لتحكم باملدققني ومراقيب احلسابات إىل ضرورة مواجهة هذه البيئة احلديثة اليت أصبحت تفرض علهم ضرورة ا

مبختلف األساليب واإلجراءات الضرورية للوصول إىل الفهم اجليد هلذه البيئة وتنفيذ إجراءات الرقابة اإللكرتوين 

  :  بكفاءة وفعالية، وعليه قمنا باستخالص خمتلف النتائج والتوصيات التايل

  االستنتاجات.2

استخدام خمتلف األدوات والربامج والتطبيقات اليت  تنفيذ الرقابة يف ظل بيئة التشغيل اإللكرتوين للبيانات تقوم على - 

توفرها بيئة تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف الرقابة على خمتلف املصاحل واألنشطة اليت تقوم عليها املؤسسة 

 بكفاءة وفعالية مبا يضمن هلا السري احلسن للعمليات؛
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نولوجيا املعلومات واالتصال يف خمتلف مراحل اإلنتاج اندماج املؤسسة مع البيئة التقنية احلديثة واستخدامها لتك - 

ويف خمتلف األنشطة والعمليات يدفع باحملاسبني واملدقيقني إىل ضرورة إعادة التفكري يف نوعية اإلجراءات 

 واألساليب اليت جيب االعتماد عليها عند تنفيذ الرقابة الداخلية يف ظل البيئة اإللكرتونية؛

بشكل عام واملؤسسات بشكل خاص حنو البيئة الرقمية احلديثة أصبح يلزم املؤسسات  توجه االقتصاد العاملي - 

 بضرورة التكيف مع هذه البيئة احلديثة بتغيري نظامها احملاسيب وبالرتكيز على مستجدات البيئة اإللكرتونية احلديثة؛

ظل بيئة تكنولوجيا املعلومات واالتصال أظهرت الدراسة امليدانية اليت قمنا �ا يف والية البويرة على أن املدقق يف  - 

جيب عليه أن يتوفر على جمموعة من املهارات والكفاءات املهنية واألكادميية اليت تسمح له بفهم البيئة الرقمية 

 احلدية وبتنفيذ برنامج الرقابة يف ظل البيئة احلديثة بكفاءة وفعالية؛

لكرتونية حسب آراء عينة البحث يفرض على املدقق ضرورة تصميم وتقييم نظام الرقابة الداخلية يف البيئة اإل - 

االعتماد على احلاسوب اإللكرتوين مبختلف تطبيقاته لتسهيل عملية تصميم وتقييم نظام الرقابة الداخلية وجلعله 

 أكثر كفاءة وفعالية؛

ات احملاسبية اليت يتم تطبيق بيئة التشغيل الرقمي للبيانات وفق للدراسة امليدانية يؤدي إىل زيادة حجم العملي - 

 تشغيلها والتقليل من التكاليف ومنه تسهيل عملية الرقابة على خمتلف العمليات بكفاءة وفعالية؛ 

املؤسسة ومكاتب التدقيق بناء على الدراسة تعمل على توفري أدوات وتقنيات تكنولوجيا املعلومات واالتصال  - 

واكبة هذه التطورات احلديثة للسماح هلم بالوقوف أمام احلديثة وتكوين العمال واملوظفني داخل املؤسسة مل

 ظل البيئة احلديثة؛ الصعوبات اليت يواجهو�ا وتوفري األمن واحلماية للمعلومات اليت يتم تشغيلها يف

مل يتغري هدف الرقابة الداخلية املتمثل يف التأكد من السري احلسن لإلجراءات اليت مت تسطريها من طرف اإلدارة  - 

 .   غريت اإلجراءات واألساليب اليت يتم االعتماد عليها عند فحص نظام الرقابة الداخليةلكن ت

  : التوصيات.2

على املدققني األخذ بعني االعتبار ضرورة تطوير املهارات املتخصصة اليت حيتاجو�ا عند القيام بعملية الرقابة  - 

ىل فهم وتتبع مسار العمليات واألنشطة وتنفيذ املهام الداخلية يف ظل بيئة التشغيل اإللكرتوين للبيانات للوصول إ

 مبا يضمن هلم حتقيق منهجية العمل بكفاءة وفعالية؛

ضرورة سهر مراقيب احلسابات على املشاركة يف الدورات التكوينية واملؤمترات العلمية اليت تسمح هلم بتنمية قدرا�م  - 

 الفكرية والنظرية؛  

تية تسمح هلا مبواكبة املستجدات والتطورات للدخول يف الركب العاملي عمل املؤسسات على توفري بنية حت - 

 وللتحكم يف التكنولوجيا احلديثة اليت توفر هلا تنفيذ خمتلف املهام بكفاءة وفعالية وبسهولة؛

ضرورة توجه مؤسسات ومكاتب التدقيق حنو سياسة تكوين املوظفني للتحكم يف خمتلف أدوات بيئة تكنولوجيا  - 

ت واالتصال مبا يسهل هلم فهم بيئة أنظمة املعلومات احملاسبية اإللكرتونية، وتنفيذ مهامهم اليت أصبحت املعلوما

 معقدة يف ظل البيئة احلديثة؛
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ضرورة االعتماد على التشريعات والقوانني الدولية أو احمللية اليت تنظم عملية الرقابة الداخلية يف ظل بيئة التشغيل  - 

 اإللكرتوين للبيانات؛ 

ضرورة قيام التنظيمات واجلمعيات املهنية باإلضافة إىل األكادمييني يف اجلامعات ال سيما يف أقسام احملاسبة  - 

والتدقيق بالعمل على إعادة تطوير برامج وأساليب نظام الرقابة الداخلية حبيث تستوعب هذه التغريات يف بيئة 

  .   الفجوات اليت يواجهها املهنينياألعمال لسد الفجوات لاللتحاق بالتطورات العاملية وسد 

   :الهوامش والمراجع

                                                           
يف حتسني أداء عملية التدقيق يف ظل استخدام تكنولوجيا املعلومات حالة مركب تكرير امللح لوطاية بسكرة،  دور املراجعة التحليلية كردودي سهام،1
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ئة تكنولوجيا املعلومات واالتصال، دار الراية للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، مصر، عطا اهللا أمحد سويلم احلسبان، التدقيق والرقابة الداخلية يف بي2
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La responsabilité sociale et le développement durable dans les entreprises 

Algériennes : Essai de modélisation par le modèle d’équation Structurelle (SEM) 

Elabore Par : 

        Dr. DOUAR Brahim1.  

      Dr. BOUBAKEUR Mustapha2. 

 

Résumé : 

      L’objectif de cette étude, est d’analyser la relation entre la dimension de la responsabilité 
sociale et l’entreprise et le développement durable selon la perception des dirigeants des PMI, 
nous avons tout d’abord cerné le concept de la responsabilité sociale et l’entreprise en six 
dimensions. En ce qui concerne le développement durable nous avons délimité cette 
dimension entre trois piliers de développement durable. Ce qui nous permis d’élaborer un 
questionnaire qui a été  distribué auprès de 38 dirigeants des PMI  dans la wilaya de Tizi-
Ouzou , dans le but de valider un modèle causal entre la responsabilité sociale et le 
développement durable. Nous avons fait  recours aux modèles des équations structurelles, à 
partir du cadre conceptuel adopté. Une fois le modèle de mesure estimé, les relations 
structurelles entre les variables latentes (la responsabilité sociale et le développement durable) 
ont été analysées, nos résultats aboutissent que le modèle conceptuel adopté n’est pas adéquat 
aux données requises de cette étude.  

Mots clés : responsabilité sociale et l’entreprise, développement durable, dirigeant et modèles 
des équations structurelles. 

 

  :ملخص

الغرض من هذه الدراسة ، هو حتليل العالقة بني أبعاد املسؤولية االجتماعية واملؤسسة والتنمية املستدامة وفقا      

، حددنا يف املرة األول مفهوم املسؤولية االجتماعية والشركة )PMI(ملفهوم مسؤويل الصناعات الصغرية واملتوسطة 

هذا مسح لنا . ستدامة ، حددنا هذا البعد بني ثالث ركائز للتنمية املستدامةفيما يتعلق بالتنمية امل. يف ستة أبعاد

يف والية تيزي أوزو من  )PMI(من مسؤويل الصناعات الصغرية واملتوسطة  38بتطوير استبيان مت توزيعه على 

اذج من استخدمنا من. أجل التحقق من صحة النموذج السبيب بني املسؤولية االجتماعية والتنمية املستدامة

ومبجرد تقدير منوذج القياس، مت حتليل العالقات . املعادالت اهليكلية ، استنادا إىل اإلطار املفاهيمي املعتمد

، حيث أدت نتائجنا إىل حقيقة أن )املسئولية االجتماعية والتنمية املستدامة(اهليكلية بني املتغريات الكامنة 

  .نات املطلوبة هلذه الدراسةالنموذج املفاهيمي املعتمد غري مالئم للبيا

  .املسؤولية االجتماعية والشركات ، التنمية املستدامة ، القائد ومناذج املعادالت البنيوية: الكلمات المفتاحية

 

 
                                                           
1
  Maitre de conférences A, Université de GHARDAIA mbtizi@yahoo.fr. 

2
 Maitre de conférences A, Université de BOUIRA boubakeurmustapha2@gmail.com. 
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Introduction : 

     On assiste depuis quelques années à une diffusion croissante de pratiques dites « 
responsables » dans les entreprises, notamment sous l’impulsion de la réglementation en 
faveur de la responsabilité sociale de l’entreprise, mais aussi des initiatives volontaires 
émanant des acteurs économiques et de la mobilisation de la société civile (entreprises, 
associations et syndicats professionnels, les fédérations professionnelles, ONG, les 
consommateurs…). La responsabilité sociale de l’entreprise (RSE) est une discipline jeune, 
développée depuis les années 1960  à travers les questions de citoyenneté d’entreprise ou de 
relation aux parties prenantes (Baddache et Leblanc, 2015), des questionnements autours de 
la responsabilité de l’entreprise en matière du développement durable ou le dialogue social 
sont bien plus anciennes. La responsabilité sociale de l’entreprise en tant que phénomène 
remonte aux origines du développement du commerce et des affaires économiques (Bérard, 
2004).  C’est est un sujet qui récurrent de débats tant dans les milieux des affaires que dans 
ceux des recherches académiques. La RSE considérée comme la contribution du monde des 
affaires au développement durable (Ben Hassine et Ghozzi-Nékhili, 2013),  elle vient 
s’ajouter à des nombreux autres concepts (entreprise citoyenne, management sociétal, éthique 
des affaires, développement durable…) qui renvoient peu ou prou à la même idée : 
l’entreprise doit être considérée $comme une institution sociale dont les activités s’inscrivent 
dans la vie de la Cité et qui, à ce titre, est responsable vis-à-vis de tous les autres acteurs de la 
société  (Attarça et Jacquot, 2005). 

      Le développement de la notion de responsabilité sociale de l’entreprise peut ainsi 
apparaître comme le reflet d’une volonté de définir de nouvelles règles : économiques, 
sociales, écologiques, permettant un meilleur-être, une meilleure cohabitation entre tous les 
acteurs de la société. L’idée de développement durable incarne cette volonté de définir de 
nouvelles règles de vie commune (Attarça et Jacquot, 2005).  La conception de la 
responsabilité sociale de l’entreprise s’est progressivement transformée pour devenir plus 
directement « utilitariste » : le comportement social de l’entreprise devant servir sa 
performance économique (Bodet et Lamarche 2016). Ce développement  de la notion de la 
responsabilité sociale de l’entreprise à fait  référence  à une autre notion qui est le au 
développement durable  

                I. Revue de littérature sur le lien entre la responsabilité sociale de 
l’entreprise et le développement durable : 

La première question est celle de la perméabilité de l’entreprise à un concept qui s’est 
historiquement construit et développé en dehors de ses frontières et autour d’objets différents. 
Les recherches concernant la genèse de la responsabilité sociale de l’entreprise montrent en 
effet qu'elle apparaît au confluent de deux cadres de réflexions totalement distincts: L’éthique 
des affaires et le Développement Durable (Mathieu, 2008). Depuis les années 1950, l’analyse 
de la responsabilité sociale de l’entreprise a fait l’objet de nombreux travaux de recherche en 
économie et en gestion comme en témoignent les nombreuses revues de littérature consacrées 
à ce sujet depuis plusieurs décennies (voir par exemple Bowen, 1953 ; Blum, 1958 ; 
Ackerman et Bauer,1976 ; Carroll, 1979 ; Sethi, 1979 ; Wartick et Cochran, 1985 ; 
Wood, 1991), cependant l’analyse de la  relation entre la responsabilité sociale de l’entreprise 
et le développement durable fut une approche de recherche  crédible lorsque la responsabilité 
sociale de l’entreprise ne prend tout son sens que lorsqu’elle permet à l’entreprise d’avoir un 
impact positif et durable aussi bien sur l’agenda du développement durable que sur ses 
propres réalités stratégiques et opérationnelles (ouvrir une nouvelle usine, lancer un nouveau 
produit, sélectionner un nouveau fournisseur, expliquer des chiffres à un investisseur, etc.) et 
que cet impact soit reconnu comme tel par toute la multiplicité et la diversité de ses parties 
prenantes. Et pour comprendre ce lien entre responsabilité sociale de l’entreprise -
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développement durable,  il va falloir cerner les deux concepts afin de mieux analyser cette 
relation.  Pour certain la responsabilité sociale de l’entreprise est le synonyme du 
développement durable (Gendre-Aegerter, 2008 ; Ben Boubaker-Gherib, 2009 ). En effet, 
la responsabilité sociale de l’entreprise  fait partie intégrante de ce concept et peut être 
comprise comme l’apport des entreprises au développement durable et implique une triple 
performance : environnementale, sociale et économique (Ben Hassine et Ghozzi-Nékhili, 
2013).   

I.1. Aperçu sur la responsabilité sociale des entreprises 

Les conceptions de le RSE sont diverses selon les époques, les cultures et les conjonctures. 
Cependant la conceptualisation de la RSE oppose plusieurs visions, la  RSE peut être perçu 
comme le résultat d’une obligation, mais aussi comme un acte volontaire.  Rodić (2007) a 
synthétisé un ensemble de définition en matière de la responsabilité sociale de l’entreprise :  

Auteurs_ organisation  Définition 
OCDE  L’Organisation de coopération et de développement économiques 

propose une définition descriptive en estimant que la RSE peut 
signifier différentes choses pour différents groupes, secteurs et 
intervenants et qu’elle est toujours en évolution. L’OCDE considère 
qu’on « s’entend en général pour dire que les entreprises dans une 
économie globale sont souvent appelées à jouer un plus grand rôle, au-
delà de celui de création d’emplois et de richesses et que la RSE est la 
contribution des entreprises au développement de la durabilité; que le 
comportement des entreprises doit non seulement assurer des 
dividendes aux actionnaires, des salaires aux employés et des produits 
et services aux consommateurs, mais il doit répondre également aux 
préoccupations et aux valeurs de la société et de l’environnement ». 

Le Business for Social 
Responsibility (BSR) 

 définit la RSE comme des pratiques d’affaires qui « renforcent la 
responsabilisation et respectent les valeurs sur le plan de l’éthique dans 
l’intérêt de tous les intervenants ». Le BSR propose également que des 
« pratiques d’affaires responsables respectent et préservent 
l’environnement naturel » et qu’en « aidant à améliorer la qualité de 
vie et les occasions d’affaires, les pratiques d’affaires responsables 
donnent le pouvoir aux gens et permettent d’investir dans la collectivité 
où l’entreprise œuvre. Si la RSE est abordée de façon globale, elle peut 
livrer les plus grands avantages à l’entreprise et aux intervenants 
lorsqu’elle est intégrée dans la stratégie et l’exploitation de l’entreprise 
»  

The World Business 
Council for Sustainable 
Development 

 intègre la RSE dans un contexte de développement durable. Selon le 
WBCSD, la RSE est « l’engagement continu des entreprises à agir 
correctement sur le plan de l’éthique et de contribuer au 
développement économique, tout en améliorant la qualité de vie de ses 
employés et de leurs familles, de la collectivité locale et de l’ensemble 
de la société ». 
Même dans cette formulation, la RSE est considérée comme une des 
trois responsabilités clés des entreprises, y compris la responsabilité 
économique et la responsabilité environnementale. 
 

Le Canadian Business for 
Social Responsibility 

 définit la RSE comme « l’engagement d’une entreprise à opérer dans 
un milieu de durabilité économique et environnementale tout en 
reconnaissant les intérêts de ses intervenants. Les intervenants 
comprennent les investisseurs, les clients, les employés, les partenaires 
d’affaires, les collectivités locales, l’environnement et l’ensemble de la 
société ». Le CBSR aussi précise que la «RSE va au-delà des bonnes 
œuvres telles que le bénévolat et la charité  

La Commission européenne  « la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu’elles exercent 
sur la société » et « un processus destiné à intégrer les préoccupations 
en matière sociale, environnementale, éthique de droits de l’homme 
(…) en collaboration étroite avec les parties prenantes. ». 
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Caroll  la responsabilité sociale du business englobe tout aussi bien des 
attentes économiques, légales, étiques, que d'autres attentes 
discrétionnaires de la société par rapport à une compagnie dans un 
temps donné 

McWilliams et Siegel  la RSE comprend des actions qui semblent faire avancer le bien 
collectif, au de là des intérêts de l’entreprise et de ce que la loi exige. 
Finalement, on peut conclure que dans toutes les définitions domine un 
nouveau lien - connu comme Triple 

 

Dahlsrud (2008), a regroupé plus de 37 définitions de la responsabilité sociale des entreprises 
entre 1980 et 2003, selon cet auteur, il existe un noyau commun à travers toutes les définitions 
recensées, à savoir (Lépineux et al, 2010) : 

 La participation de l’ensemble des parties prenantes ; 
 La dimension sociale ; 
 La dimension économique ; 
 La dimension volontaire ; 
 La dimension environnementale. 

Les définitions susmentionnées doivent être comprises comme des définitions de travail, 
puisque aucun consensus autour d'une d'entre elles n'a été trouvé. Une des raisons serait peut-
être le fait que dans beaucoup de définitions l'aspect d'aspiration y est présent (comme cela 
devrait être), ce qui n'est pas facile à formuler concrètement. Par ailleurs, les pratiques de la 
RSE sont différentes par leur nature, étant donné qu'elles portent en elles la spécificité locale, 
régionale et nationale Rodić (2007). 

I.2. Le modèle de la responsabilité sociale des entreprises :  

Rodić (2007) propose un modèle conceptuel, dont l’objectif est de facilite la compréhension 
de la complexité du champ de la responsabilité sociale des entreprises. Le concept de la 
responsabilité sociale comprend un ensemble d'éléments et d’objectifs clefs. Ce modèle 
précédent tend à mettre en évidence la complexité des définitions et de la notion de la RSE. 
Ce qui n'est plus remis en question est le fait que l'entreprise interagit avec son milieu selon 
six axes : Contribuer financièrement au fonctionnement de la société, protéger les conditions 
de travail et les possibilités de développement des employés, renforcer sa Position 
concurrentielle, contribuer à la sécurité  sociale et à l’égalité de traitement des citoyens, 
assurer un environnement durable et protéger les ressources naturelles et  créer des biens et 
des services de qualité. 

I.3. Aperçu sur le développement durable : 

Au début des années 1990, le concept de développement durable a connu une évolution 
majeure due à la prise de conscience qu’en plus de la nécessité d’un maintien des conditions 
écologiques, des conditions sociales influencent l’interaction entre être humain et nature. 
Articulée autour de l’accent mis sur les questions sociales et l’addition d’une dimension 
supplémentaire au concept originel de développement durable, cette prise de conscience a 
débouché sur la demande d’un accomplissement simultané des objectifs économiques, 
sociaux et environnementaux (Courrent, 2012). Le développement durable est défini dans le 
rapport Bruntland de 1987 par «un développement qui répond aux besoins du présent sans 
compromettre la capacité de générations futures à répondre aux leurs». Ce concept a depuis 
connu de nombreuses évolutions, aussi, cette définition semble désormais trop «étroite» pour 
mettre en évidence la richesse que revêt la notion de développement durable. La transposition 
du concept de développement durable appliqué à l’entreprise est appelée la Responsabilité 
sociale de l’entreprise, ou RSE. Elle représente l’intégration harmonieuse dans la stratégie de 
l’entreprise des 3 piliers suivants : 



 

 
5 

La Revue du  développements et des Prospectives Pour Recherches et études 

Dr. DOUAR Brahim  

Dr.BOUBAKEUR Mustapha 

 

VOL : 03 - N° : 04 – Juan 2018 

La responsabilité sociale et le développement durable dans les entreprises 

Algériennes : Essai de modélisation par le modèle d’équation Structurelle (SEM) 
 
 
 rentabilité économique 
 préservation de l’environnement 
 équité sociale (déontologie sociale à l’égard des collaborateurs) et sociétale (comportement de 

l’entreprise citoyenne vis-à-vis de ses parties prenantes). 

 Courrent (2012) précisent que l'évolution du concept de développement durable, le terme 
«soutenable» est parfois employé. Le développement soutenable n’est pas un état d’équilibre, 
mais plutôt un processus de changement dans lequel l’exploitation des ressources, le choix 
des investissements, l’orientation du développement technique ainsi que les changements 
institutionnels sont déterminés en fonction des besoins tant actuels qu’à venir. Ce processus 
n'est pas simple, et des choix douloureux s’imposent. En dernière analyse, le développement 
soutenable est bien une affaire de volonté politique. Ce processus de changement fait une 
place majeure à l'innovation, et notamment à l'innovation sociale. 

II. Etude empirique : 

II.1. Choix méthodologique 

 L’objectif de cette recherche consiste à explorer et analyser la perception des dirigeants de 
PME de la responsabilité sociale et le développement durable. Afin d’en comprendre la 
relation entre les deux variables, ce travail propose une recherche déductive et exploratoire 
basée sur une méthodologie quantitative s’appuyant sur les résultats d’études de cas ( Les cas 
ont été choisis non pas pour des motifs statistiques de généralisation, mais pour des raisons 
tenant à la représentativité de l’objet de la recherche. En effet, cette méthode cherche à 
explorer des phénomènes sociaux, à les représenter et, donc, à les comprendre. Afin de mieux 
cerner notre problématique et dans le but d’une validité interne, nous avons adopté une  
démarche quantitative,  en élaborant un questionnaire qui répond aux besoins de l’étude. Le 
questionnaire principal de l’étude comprend deux volets. Le premier concerne les données 
signalétiques des dirigeants (âgé, niveau de formation, expérience…..etc.). Le deuxième volet, 
largement plus important est consacré à la mesure des variables de notre étude. Le 
questionnaire  s’adresse aux dirigeants des petites et moyennes entreprises dans la wilaya de 
Tizi ouzou. La population étudiée se compose de propriétaires dirigeants de petites et 
moyennes entreprises industrielles dans la wilaya de Tizi Ouzou, cette population statistique 
se compose de 38 PMI.   

II.2. La construction du modèle conceptuel :   

Dans les études d’analyser de perception, il est important de se focaliser sur  le cadrage de 
l’étude, en effet ce cadrage permet aux chercheurs de cerner les concepts de l’étude afin de ne 
pas entrer dans l’incohérence  des résultats. Après avoir présenté les concepts de cette étude 
qui sont la responsabilité sociale et développement durable dans l’objectif est d’analyser la 
relation entre ces deux variables, le modèle de la recherche  de notre étude s’illustre dans la 
figure 2 : 
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Figure N° 2 : La construction du modèle conceptuel  

 

Source : adapté de Rodić (2007) et Courrent (2012). 

 

L’objectif de cette étude, est d’analyser la relation entre la dimension de la responsabilité 
sociale et l’entreprise et le développement durable selon la perception des dirigeants des PMI, 
nous avons tout d’abord cerné le concept de la responsabilité sociale et l’entreprise en six 
dimensions, cette topographie a été inspirée de Rodić (2007).  

II.3. L’analyse des équations structurelles : 

Une analyse d’équation structurelle est réalisée afin de valider la structure du modèle de 
chacune des variables de notre modèle explicatif. Durant la phase explicative de l’étude, nous 
allons  utiliser un ensemble  d’indicateur pour ce construit. Il va falloir   mener une analyse 
structurelle sur les indicateurs retenus pour cette variable. Rappelons que l’agrégation des 9 
items qui contribuent à ce construit est rendue nécessaire notamment à cause de la forte 
corrélation entre eux. L’utilisation d’un ensemble indicateur d’ajustement, dans les méthodes 
d’équations structurelles, permet d’ajuster un modèle dans un contexte précis. Il est important 
alors, d’évaluer la qualité de l’ajustement du modèle aux données. Cette analyse se fait grâce 
à plusieurs indices classés en trois catégories : indices absolus, indices incrémentaux et 
indices de parcimonie. Le tableau suivant récapitule les valeurs clés de certains des indices les 
plus utilisés. 
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Figure N° 3 : Modèle de la recherche I - Ajustement du modèle 

Source : Amos 22 

     Comme le montre la figure N° 3 , le modèle causal suivant se compose d’un modèle de 
mesure et d’un modèle de structure (ou structurel). Il englobe également l’ensemble de 
variables observables indépendantes (Dd1, Dd2, Dd3), de variables observables dépendantes 
(Rse1……Rse6), d’une variable latente explicative (DD), d’une variable latente à expliquer 
(RSE) et des termes d’erreurs (Ei). Par conséquent, il est possible de distinguer entre deux 
types d’équations à savoir les équations du modèle de mesure et les équations du modèle de 
structure. 

Tableau N° 2: Modèle de la recherche I - Ajustement du modèle 

indices absolus indices incrémentaux indices de parcimonie 

indice Seuil Indice Seuil indice Seuil 

Khi deux 
GFI 
AGFI 
RMR 
SRMR 
RMSEA 

42.449 
0.789 
0.634 
0.068 
0.143 
0.132 

NFI 
TLI 
CFI 

0.572 
0.561 
0.683 

CMIN 
AIC 

ECVI 

1.633 
80.43 
2.174 

Source : Amos 22 

      Les indices présentés militent pour un mauvais ajustement du modèle. Rappelons que les 
valeurs critiques exposées dans le tableau N° doivent être considérées plus comme des 
standards couramment admis que comme des seuils de rejet du modèle (Roussel et ali, 2002). 
Nous sommes donc en mesure d'interpréter les coefficients structurels. En effet tous les 
indices absolus en l’occurrence GFI, AGFI, RMR, sont largement inférieurs au seuil de 0,9.  
L’analyse d’équation structurelle  montre une faible adéquation entre le modèle de mesure 
préconisé) et les données (Khi deux =49.45 avec 26 DDL, p=0.000). Le logiciel Amos nous 
suggère certaines modifications. Le modèle a été modifié avec l’insertion  d’un arc entre E5 et 
E9  et l’ajout d’une flèche  allant de Rse2 à Rse3 . 
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Figure N°4 : Le modèle de la recherche 

Source : Amos 22 

 

Tableau N° 3 : Modèle de la recherche II - Ajustement du modèle 

indices absolus indices incrémentaux indices de parcimonie 

indice Seuil Indice Seuil indice Seuil 

Khi deux 
GFI 
AGFI 
RMR 
SRMR 
RMSEA 

28.74 
0.872 
0.761 
0.049 
0.114 
0.073 

NFI 
TLI 
CFI 

0.673 
0.863 
0.908 

CMIN 
AIC 

ECVI 

1.198 
70.74 
1.912 

Source : Amos 22 

 

Au total, le modèle II  s'ajuste mieux aux données que le modèle I. cependant il faut 
souligner qu’a l’exception du CFI=0.908 et le RMSEA= 0.073, les autres indices 
d’ajustement n’atteignent pas le seuil critique, en l’occurrence GFI, AGFI, RMR, NFI et le 
TLI  sont largement inférieurs au seuil de 0,9.  L’analyse d’équation structurelle  montre une 
faible adéquation entre le modèle de mesure préconisé) et les données (Khi deux =49.45 avec 
24 DDL, p=0.230).  

Conclusion : 

La Responsabilité sociale des entreprises  constitue la déclinaison pour les entreprises du 
concept de développement durable. Il s’agit, pour les entreprises, de prendre en compte les 
impacts sociaux (au sens large) et environnementaux de leurs activités pour contribuer aux 
enjeux de développement durable tout en améliorant la satisfaction des parties prenantes de 
l’entreprise. Inhérente au concept de responsabilité sociale, la notion de partie prenante 
désigne tout acteur interne ou externe susceptible d’impacter ou d’être impactée par le 
fonctionnement de l’entreprise : collaborateurs, clients, actionnaires, fournisseurs, financeurs, 
collectivités locales, organismes professionnels, syndicats, associations locales, ONG… Il 
s’agit ainsi, pour l’entreprise, d’élargir ses vues en instaurant un dialogue avec ses principales 
parties prenantes pour identifier leurs attentes et y répondre au mieux. Plus qu’une contrainte, 
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ce dialogue vise à maximiser la création de valeur et la compétitivité de l’entreprise en lui 
permettant par exemple d’anticiper les risques émergents et les nouvelles tendances de 
marché, ou de se démarquer de ses concurrents en développant de nouveaux produits et 
services innovants et durables. Dans le contexte Algérien la responsabilité sociale est toujours 
marginalisée dans la plupart des entreprises. Dans les meilleures situations, c'est un petit 
département ou une partie du service responsable des relations publiques qui est en charge de 
la mise en œuvre de ce concept. Ceci peut être suffisant pour justifier la faible adéquation 
entre le modèle de mesure préconisé et les données requises, d’autres arguments peuvent 
justifier cette faible adéquation, soit par le biais de l’échantillon de cette étude, en effet nous 
avons eu un échantillon de 38 PMI dans la wilaya de Tizi ouzou, une limite flagrante en 
matière d’échantillon. Dans l’analyse d’équation structurelle il est préférable d’avoir un 
échantillon qui dépasse les 150 observations pour élaborer une modélisation.   
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