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 جملـة االسرتاتيجيـة والتنميـة
 الميدان االقتصاديمتخصصة في  محكمة  ة دولية  مجلة  علمي
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 تقديم اجمللة

، تصدر عن كلية جمانية نصف سنوية جملة علمية دولية حمكمةهي  " سرتاتيجية والتنميةاال " جملة
تفتح فضاء  .اجلزائر -امعة عبد احلميد بن بادي،، مستغامنالتجارية وعلوم التسيري جبالعلوم االقتصادية، 

املتسمة باجلودة واألصالة العلمية بأعماهلم لمسامهة لها جلميع أصحاب القدرات العلمية يف اجلزائر وخارج
 .اليت مل يسبق نشرهاو  الفرنسيةاإلجنليزية أو  وأالعربية إحدى اللغات الثالث ب ررةاحملو 

األصيلة من طرف الباحثني واألساتذة وطلبة الدكتوراه  ةالبحوث العلمي دف اجمللة إىل نشرهت
وذلك هبدف تعميم نشر املعرفة واإلطالع على البحوث اجلديدة واجلادة وربط التواصل بني الباحثني كما 

عرب إصداراهتا  كن من الباحثنيهتدف اجمللة إىل إتاحة اإلطالع على البحوث والدراسات ألكرب عدد مم
 :ةاجملاالت التاليهتتم بوهي  .املطبوعة وااللكرتونية

 ؛االقتصاد، االقتصاد القياسي واملالية 

 ؛االقتصاد واالقتصاد القياسي 

 ؛املالية 

 ؛اإلدارة واحملاسبة ،األعمال 

 ؛احملاسبة 

 ؛إدارة األعمال واإلدارة الدولية 

 ؛التسويق 

 ؛ةالسلوك التنظيمي وإدارة املوارد البشري 

 ؛االسرتاتيجية واإلدارة 

 ؛السياحة والرتفيه وإدارة الفنادق 

 ؛العالقات الصناعية 

 اقتصاد إسالمي. 
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 املنتدى الدويل اخلامس للبحث العلمي
 

 5102نوفمبر  52، 52، 52املنظم أيام 

 (تركيا)أنطاليا ب
 

 اجةـالديب
 الشعب تقدم يف ساسيةاأل الركيزة والدراسـات األحبـاث ومراكـز واجلامعات العلمـي البحـث يشكل

 مستقبل لضمان ومواكبته التطور هذا متابعة املهم من بات فقد تسارع من العلمي للتطور وملا وتطورها،
 . القادمة جيالاأل

 حناءأ خمتلف يف االقتصاد عجلة على املهيمنة الرئيسية االقتصاديات من املعرفة اقتصاد صبحأ وقد
. التطور هذا ملواكبة جديدة واخرتاعات باحباث واملعرفة والعلم التطور عجلة زيادة ضرورة وجدأ مما .. العامل
 البيئة حباثأل االورعربية املنظمة نظمتها اليت الدولية العلمية املؤمترات حققته الذي الكبري النجاح وبعد
 التخطيط يف مؤمترات ومثانية والبيئة، املائية املوارد جمال يف مؤمتر عشر ثالثة جتاوزت واليت والصحراء واملياه

 بعد عن االستشعار جمال يف مؤمتر عشر ثالثة ىلإ ضافةإ املستدامة، التنمية جمال يف مؤمترات ومثانية العمراين
 فكان خرىأ مواضيع لتشمل املؤمترات هذه بتوسيع املطالبة دائرة اتسعت فقد اجلغرافية، املعلومات نظم

  اخلام، الدويل املنتدى النطالق ساساأل وكان متتالية، دورات ربعأ عقد الذي الدويل العقبة منتدى
 20باتنة وجامعة ردن،األ يف احلكومية العقبة فرع ردنيةاأل اجلامعة تنظيمه يف تشارك الذي العلمي للبحث

 احلكومية اخلضراء القاسم جلامعة ضافةإ ردن،األ يف احلكومية طالل بن احلسني وجامعة باجلزائر، ميةو احلك
 . والصحراء واملياه البيئة حباثأل عربيةو ر و اال املنظمة جانب ىلإ...  العراق يف

 التوجهات مع وانسجاما العلوم، خمتلف بني واسع تشابك وهنالك متكامل كل العلم نأ وحيث
 االختصاصات من ممكن قدر كربأل ليتسع العلمي املنتدى نطاق توسيع من بد ال كان فقد العاملية،
 الرابع الدويل العقبة منتدى نأ حيث املعرفة ونقل لتبادل والباحثني العلماء جلميع اجملال وفتح العلمية،
 دول وبقية العريب واملغرب العريب املشرق بني واملعرفة العلم جسور من جسر كان قد العلمي، للبحث

 . واالختصاصات العلوم خمتلف بني جسر لكونه ضافةإ .العامل
 يعقد والذي اخلامسة دورتـه فـي املنتدى إشـكالية لطـرح الرئيـ، التسـاؤل يـدور ؛ذلـك علـى وبنـاء

 الثامن الدويل واملؤمتر للبيئة عشر الثالث الدويل واملؤمتر املائية للموارد عشر الثالث الدويل املؤمتر ةمظل حتت
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 كيفية عن اإلجابة حماولـة حـول هذه املستدامة للتنمية الثامن يلو الد املؤمتر ىلإ ضافةإ العمراين، للتخطيط
 جيالناأل وضمانة مستدامة تنمية حتقيق وبالتايل واملعرفة العلم ونقل العلمي ثحالب وتوسيع تطوير ليةوآ

 .القادمة

 التربية والتعليم :1 محور

 ؛والتعليم التكنولوجيا 

 ؛الرتبوي والتقومي القياس 

 احلديثة؛ التدري، واساليب املناهج 

 ؛التعليمية للعمليه والتطوير التخطيط  

 ؛والتعلم التعليم ونظريات اسرتاتيجيات 

 ؛يةالثقافة وأمهيتها األخالق 

 ؛العلوم الرتبوية 

 ؛والتعليم احلكومي التعليم اخلاص  

 ؛(رياض االطفال، االبتدائي ، االعدادي ، والثانوي)ساسي والزامية التعليم التعليم األ 

  ؛واإلرشاد النفسي اإلرشاد 

 ؛التعليم قبل املدرسي 

 ؛الرتبيوية  الدراسات خدمة يف واملعاصرة احلديثة التقنيات أثر 

 هلا احللول وإجياد الرتبوية، العلوم يف احلديثة التقنيات توظيف معوقات. 

 التاريخ :2 محور
 ؛دور الوسائل والتقنيات احلديثة يف كتابة التاريخ 

 واملعاصر واحلديث القدمي التاريخ.. 

 ؛اإلسالمي التاريخ  

 ؛احلضارات بني والتاثر ثريالتأ 

 ة؛العثماني الدولة تاريخ 

 ؛الكتابات جمهولة املصدر وأثرها على اخلرب التارخيي 

 ؛ـ املعايري والتقييم،كتابات املستشرقني عن التاريخ اإلسالمي 
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  تزويره، وحتديد العوامل الدافعة األطر العامة واملعايري الكلية اليت تعد مصدرا لتحريف التاريخ أو
 .لذلك، ورسم املنهج العلمي للتعامل مع هذا املصدر

 التنمية الزراعية في الوطن العربي :3 محور

 ؛الزراعة املستدامة والبيئة 

 ؛علوم الرتبة واملياه وتقانات الري 

 ؛املناخ تغري مع الزراعي التكيف اسرتاتيجيات 

  ؛لتحسني احملاصيل: الدقيقةتفاعالت النبات والكائنات 

 ؛استخدام االستشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية يف الزراعة 

 ؛إنتاج وتسويق وعمل دراسات اجلدوى ملنتجات الزراعة احليوية: الزراعة احليوية 

 ؛اإلنتاج احليواين والصحة و التنوع البيولوجي الزراعي 

 ؛تغذية ووقاية النبات 

  ؛للنظم اإليكولوجيةالتنمية املستدامة 

 ؛السياسات االقتصادية الزراعية العربية وتأثرياهتا يف مسألة األمن الغذائي العريب 

 ؛مشروعات إستصالح األراضى وإستغالل األراضى املتاحة 

  ؛الرأسىالتوسع األفقى و 

 ؛اإلرشاد الزراعى ودوره ىف التنمية الزراعية املستدامة 

 نتاج احليواين جماالت الزراعة واإلت احلديثة يفالبحث العلمي والتقنيا. 
 في الوطن العربي من الغذائياأل :4 محور

 ؛العريب حتت ظروف احلروب والصرعات من الغذائياأل 

 ؛العوامل املؤثرة يف االمن الغذائي العريب 

 ؛)تذبذب العوائد النفطية (املتغريات اخلارجية واالمن الغذائي العريب 

 الغذائي العريبمن ملتغريات الداخلية واألا: 

 ؛تذبذب العوائد النفطية .1

 ؛رض واملياهاملناخ، األ: العوامل الطبيعية .0

 .التزايد السكاين: ةاملوارد البشري .3
 ؛العوامل املؤثرة يف أزمة الغذاء 
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  ؛(اإلنتاج ـ االستهالك ـ التجارة ـ نصيب الفرد) منظومة األمن الغذائى العرىب 

  ؛تقليل تلك الفجوة الغذائية العربيةالفجوة الغذائية العربية ومستقبل 

 ؛ادارة التجارة البينية العربية يف جمال السلع الغذائية وآثارها على تقليل الفجوة الغذائية 

 ؛دور التصنيع الزراعى وحفظ األغذية يف االمن الغذائي العريب 

 ؛دور اإلستزراع السمكى يف مستقبل االمن الغذائي العريب 

 ؛من الغذائياأل مفهوم 

 ؛وضاع االمن الغذائي العريبأ 

  ؛و معوقات التكامل الغذائي العريبفرص 

 ؛دور التصنيع الزراعي يف حتقيق األمن الغذائي العريب 

 تطبيق التقنيات اليت استحدثتها العلوم احلياتية اجلديدة يف جمال الزراعة. 

 ةـلدينيا ةـافـلثقوا ةـلفلسفا: 5 روـمح

 ؛النبوية والسنة القرآن علوم  

 ؛ النبوية والسرية احلديث علوم 

 ة؛الديني الثقافة الرتبوية العلوم 

 ؛واللهيات الشريعة  

 ؛(الضوابط واملعوقات)الديين  اخلطاب جتديد 

 ؛الديين الديان الفلسفة بعلم وعلقتها 

 ؛العلمي املنهج يف الفلسفة  

 السلمية احلضارة يف املسلمون سفةالفال.  

 السياسيةالقانون والعلوم : 6محور 
 القانون اجلنائي، القانون اإلداري، القانون الدستوري، القانون التجاري،  :القانون الداخلي

القانون  قانون العمل، قانون مكافحة الفساد، القانون اجلمركي، قانون التأمني، القانون املايل،
 ؛املدين

 اجلنائي، القانون الدويل القانون الدويل حلقوق اإلنسان، القضاء الدويل  :القانون الدولي
 ؛اإلنساين، القانون الدويل لالجئني
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 القرصنة اجلوية، القرصنة البحرية، القرصنة اإللكرتونية، اإلرهاب الدويل، :أساليب نشأة الدولة 

 ؛القانون الدويل للبيئة، اإلجتار بالبشر
 لربملانية، التفاوض احلصانة الدبلوماسية، الدبلوماسية ا :العلوم السياسية والعالقات الدولية

 ؛الدويل وطرق حل املنازعات الدولية
 ؛أزمة الدولة يف الوطن العريب 

 ؛املفاهيم املعاصرة للعالقات الدولية احلديثة 

 الدبلوماسية املعاصرة والتكتالت السياسية الدولية. 

 دارة واالقتصاد والتنميةاإل :7 محور
 ؛يف الوطن العريب اقتصاديات التعدين 

  ؛يف الدول النفطيةاالستثمار 

 ؛اثر املغريات الدوليه على مستقبل قطاع النفط والتعدين يف الوطن العريب 

 ؛آفاق وفرص االستثمار يف قطاع التعدين والصناعات املرتبطة به 

 ؛االقتصاد الرقمي يف الشرق األوسط 

 ؛قطاع التعدين ودوره يف دعم االقتصاد الوطين يف الوطن العريب 

  الفوسفات، البوتاس،)واقع ومستقبل التعدين والصناعات التعدينية يف الوطن العريب يف قطاعات 
 ؛(االمسنت، الصخر الزييت، الذهب، واملعادن االخرى

 فرض االستثمار يف الصناعة والتعدين بني  "االستثمار الدويل يف التعدين والصناعات التعدينية
وجمموعة دول االحتاد السوفيايت  والدول العربية وكل من اهلند والصني وتركيا، االحتاد االورويب،

 ؛(سابقا

 ؛واقع قطاع التعدين والثروات املعدنية يف الوطن العريب 

 ؛دور التكنولوجيا احلديثة يف تطور التعدين والصناعات التعدينية 

 ارب العربية والدولية يف االبتكار واستخدام التكنولوجيات احلديثة يف خدمة قطاعي النفط التج
 ؛والتعدين

 ؛التسويق الدويل االقتصاد الدويل، االدارة الدولية،: ادارة االعمال الدولية 

 ؛االستثمار والتمويل وادارة املنشات املالية 

 ؛ستثمار واالدخاراال الدخل القومي، الناتج القومي، ،االقتصاد الكلي 
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 ،ارنة واالشرتاكية دراسات مق االقتصاديات الرمسالية، االقتصاداالسالمي، النظريات االقتصادية
 ؛اقتصاد الباب املفتوح (املوجه)النظام االقتصادي املختلط  ،ودراسات نقدية

 ؛االقتصصاد السياسي واالقتصاد الدويل 

 ؛ثرها يف برامج التنميةالتحوالت االقتصادية وأ 

 ؛تنمية املوارد االقتصادية ودورها يف  حتقيق التنمية 

 ؛تطوير الرؤى االقتصادية عرب خمرجات التنمية 

 ة احمللية واالقليمية و العامليةزمات االقتصادياعلة وحتديات األدارة الفاإل. 

 :واالتصال اإلعــالم :8 محور

 ؛اإلنرتنت عرب الرقمية الصحافة 

 ؛(األوسط الشرق قضايا) األمين والتحدي اجلديد اإلعالم 

 ؛االجتماعي يف السبق االعالمي الصحفي التواصل شبكات دور 

 ؛اإلعالم العربية والدولية وسائل يف اإلعالمي اثر التكتالت السياسية على اخلطاب 

 ؛الوطين والرؤى التنمية برامج لدعم ومسؤولياته اإلعالم دور 

 مينوالتحدي األ اإلجتماعي التواصل وسائل. 
 :الجغرافـيا: 9محور 
 ؛اجلغرافيا السياسية وفقا للمتغريات الدولية 

 ؛اجلغرافيا االقتصادية 

 ؛ادارة املوارد املائية وفقا للتغريات املناخية 

 ؛اجلغرافيا البشرية وعالقتها بالثقافات والتشابه واالختالف بني اجملتمعات 

 ؛اجلغرافيا وعالقتها بالعلوم ااجلتماعية والرتبوية  

 ؛اجلغرافيا التارخيية 

 ؛اجلغرافية السياحية 

 اجلغرافيا الطبيعية. 

 السياحة والفندقة :11 محور

 ؛الريادية يف تطوير قطاع السياحة والفندقة 

 ؛االستثمار يف السياحة من اجل التنمية املستدامة 
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 ؛إدارة اجلودة يف قطاع السياحة والفندقة 

 ؛التكامل السياحي اإلقليمي 

 ؛يف قطاع السياحة والفندقة احلوكمة 

   ؛توثيق الرتاث واستثماره سياحيا 

 ؛التعليم السياحي والفندقي 

 ؛التنمية السياحية 

 ؛االستثمار يف قطاع السياحة والفندقة 

 ؛ياحياألمن الس 

 تنمية املستدامة يف الوطن العريبالسياحة من اجل ال. 

 الفنون الجميلة: 11محور 

 ؛ضرورة الفن يف تنمية االبتكار  
  ؛دور الفن يف تنمية االستدامة بني املاضي واحلاضر 
  ؛ 01دور الفن يف بناء رؤى جديدة تتناسب مع روح اجملتمع ومتطلبات القرن 
  ؛الفنون والبيئة 
  ؛الفن واالعمال اليدوية 
 ؛والكراهيه االرهاب ثقافه ختفيف يف واجلمال الفن دور 
  ؛الفن يف ظل التحوالت التكنلوجية 
 ؛ميمالفن والتص  
 ؛الفن واملسرح 
 الفن وذوي االحتياجات اخلاصة. 
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 في الجزائرئية لتنمية المستدامة للموارد الماا
Sustainable development of water resources in Algeria 

 

 موساوي  رفيقة. د
 moussaouirafika@gmail.com ،اجلزائر -تلمسان عمالاأل إلدارةاملدرسة العليا 

 

 13/13/9132 :نشرتاريخ ال                                                                                                      

 ملخص
واالستهالك املفرط للمياه  املناخية التغريات نتيجة ملحوظا، تدهورا اجلزائر يف املائي الوضع يشهد

 إىل تتعداها بل فقط الندرة على املياه مشكلة تقتصر وال ،العذبة  يف كثري من االنشطة الصناعية والزراعية
 كان سواء ،املتاحة املائية املوارد من كبري قسط بفقدان هتدد خطرية ظاهرة املياه تلوث ميثل حيث النوعية
 فضالت من هامة كميات  حتتوي اليت الزراعي الصرف مياه من أو الصناعية املخلفات من الناشئ التلوث
 .السماد

 املؤسساتية باجلوانب تتعلق نقائص من اجلزائر يف املياه قطاع يعاين الطبيعية العوامل إىل باإلضافة
 قواعد حيدد الذي القانوين النظام يف البحث إىل يقودنا  ما وهذا اإلداري، التسيري وأساليب والقانونية
 .املستدامة التنمية إطار يف املورد هذا وتسيري استعمال
وعالقتها باملوارد  التنمية املستدامةىل ماهية اإالتطرق عليه سنحاول من خالل هده الورقة البحثية و 

 .مث نشري اىل الوضعية اجلزائرية وكيفية احلفاظ على هذا املورد احلساس املائية
 .ةالبيئ، التسيري املدمج ،املاء ،التنمية املستدامة :مفتاحيةكلمات 

 JEL :8Q4تصنيف 

Abstract 

The water situation in Algeria is witnessing a significant deterioration 

due to climate change and excessive consumption of fresh water in many 

industrial and agricultural activities.  The problem of water is not limited to 
__________________________________________ 

 moussaouirafika@gmail.com: يميلاإل ،رفيقة  موساوي . د: المؤلف المرسل
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scarcity but extends to quality. Water pollution is a serious phenomenon 

that threatens to lose a large part of the available water resources, it Arises 

from industrial waste or agricultural waste water containing significant 

amounts of fertilizer waste. 

In addition to the natural factors, the water sector in Algeria suffers 

from shortcomings related to the institutional and legal aspects and the 

methods of administrative management. This leads us to investigate the 

legal system that defines the rules of use and management of this resource 

in the context of sustainable development, as well as the search for the 

institutional tools that achieve this development in strategic resource. 

In this study, we will deal with the importance of sustainable 

development and its relation to water resources. We will then refer to the 

Algerian situation and how to preserve this sensitive resource. 

Keywords: sustainable development, water, integrated management, 

environment. 

JEL Classification Codes: Q42. 
 

 :مقدمة .0
اعترب املاء قوام احلياة وأساسها الرئيسي الذي ال ميكن االستغناء عنه، كما أنه عماد كل حضارة و 

وإذا كان اإلنسان قد  تنمية، حيث تتجلى خصوصية املاء يف أنه أمثن شيء خلقه اهلل تعاىل بعد البشر،
ألغراضه، واستطاع أيضًا بفضل العلم أن خيرتع   أن يسخر جّلها خلدمته و الطبيعة استطاع يف تفاعله مع

إال أن حاجاته من املاء ال ميكن أبدًا تلبيتها برتكيب وتصنيع هذه  كل ما هو يف حاجة إليه عرب التاريخ،
 .املادة أو باستعمال ما حيل حملها

 عامل "األزرق الذهب "املاء واعترب املائي املورد على للمحافظة أكيدة الدعوة أصبحت لذلك
 التنموية األهداف حتقيق أجل من إجراءات من يتخذه ما بكل الدويل اجملتمع استجابات يف يؤثر حاسم

 الوطنية والربامج السياسات يف املستدامة التنمية مبادئ ودمج الفقر من التقليل إىل الرامية تلك ذلك يف مبا
 .األفراد معيشة مبستوى واالرتقاء املياه على احلصول سبل وحتسني

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/8274/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/8274/posts
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أدى إىل تراجعها، حيث تعاين أغلب البلدان العربية اليت تقع يف  املوارد املائية تزايد الطلب على إن
مناطق مناخية جافة من نقص املياه، و ذلك إما بسبب ندرة هذه املوارد أو سوء تدبريها، ومبا أن أغلب 

العذبة من شأنه أن يسبب نقصًا يف  املياه تعتمد على الفالحة يف اقتصادها، فإن نقص البلدان النامية،
والشاملة للموارد املائية وإدارهتا يف هذه  التنمية املستدامة الغذاء يف جهات خمتلفة من العامل، وعليه فإن

 .الدول أصبحت من األمور البالغة األمهية، وذلك لتجنب أزمات مستقبلية تنجم عن نقص املاء كماً وكيفاً 
 االشكالية 

 مفهوم األخرية، اآلونة يف الدويل اجملتمع طرف من واسع باهتمام حظيت اليت املواضيع أهم من 
 املشروعة احلاجات تلبية يضمن مبا املتاحة الطبيعية املوارد خمزون املستدامة و كيفية احملافظة على التنمية

 املتواصل العطاء على البيئية النظم بقدرة اإلخالل دون من حاضرهم يف االجتماعيني الفاعلني ملختلف
 .املستقبلية األجيال حاجات لتلبية

اجلزائر وحماولة  يف املائية للموارد املستدامة تتعلق بالتنمية قضية مناقشة إىل الدراسة هذه هتدف
 عليها الطلب ازدياد بسبب املياه ندرة  وانتشار تنامي مع خصوصا  املورد هلذا  العقالين تطبيق  التسيري

 .الصناعية والتنمية الزراعي، اإلنتاج يف التوسع املتزايدة، السكانية األعداد جانب من
كيف يمكن الحفاظ على الموارد المائية من اجل تحقيق تنمية : وبالتايل السؤال املطروح 

 المستقبلية؟ األجيال حاجات تلبيمستدامة 
 :بتسليط الضوء على الدراسة هذه وميكننا اثراء

احلفاظ على هذا املورد كيفية مث نشري اىل الوضعية اجلزائرية و  عالقتها باملوارد املائيةهية التنمية املستدامة و ما
 .احلساس

 التنمية المستدامة  .8
 التنمية المستدامةتعريفات  0. 8

 املنعقد اإلنسانية البيئة حول املتحدة األمم مؤمتر خالل من املستدامة التنمية مفهوم برز لقد

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/11491/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/11491/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/14581/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/14581/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/6718/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/6718/posts
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 الفقر أن على اإلعالن مت حيث197  سنة )2 ص ،9131 ى،مصطف رزوق(  السويدية باستكهومل
 .البيئة أعداء أشد مها التنمية وغياب

 املغلقة، العلمية الندوات على ومقتصرة غامضة، فكرة السبعينيات خالل املستدامة التنمية وظلت
 :يتساءل اجلميع وكان املفهوم، هلذا مقبوال تعريفا جتد أن حتاول كانت اليت

 البيئة متطلبات مع منسجمة تنمية حتقيق باإلمكان كان إن -

 قيودا نفسه الوقت يف تضع بالبيئة، و ال ضارة غري اقتصادية التخطيط لتنمية باإلمكان كان إن -
 االقتصادي والنمو والرقي التقدم لتحقيق املشروعة طموحات اإلنسان على

 .والهنائية ومتواصلة مستمرة التنمية تكون هذه أن باإلمكان كان وإن -
للتنمية  جديد طريق فاكد على ضرورة تواجد البيئة  حبماية املتعلق 31-11قانون جاء بعد ذلك 

 اجتماعية تنمية بني التوفيق حماولة" ( 33ص ،9131 ،مصطفى رزوق) فعرفها املستدامة التنمية أال و هو
 األجيال حاجات تلبية تضمن تنمية إطار يف البيئي البعد إدراج أي البيئة ومحاية لالستمرار قابلة واقتصادية

 ."املستقبلية واألجيال احلاضرة
هذا االرتباط الوثيق بني البيئة والتنمية أدى إىل ظهور هذا املفهوم اجلديد و الذي عرفه  مؤمتر القمة 

، بانه العمل  على إقامة جمتمع عاملي إنساين 9119العاملي املنعقد يف جوهانسربغ يف جنوب إفريقيا عام 
التنمية  مثل محاية قاعدة املوارد الطبيعية وإدارهتا من أجل متضامن ملواجهة جممل التحّديات العاملية،

 ،مصطفى رزوق) .ومعاجلة تلوث املياه واهلواء والبحاراالقتصادية واالجتماعية، ومنع تدهور البيئة العاملية 
 .(32 ص ،9131

 لتشمل املستدامة التنمية تعريف يف التكنولوجي البعد إضافة ضرورة إىل الباحثني بعض وذهب
 إىل حاجة هناك أن إىل وأشاروا الصناعية، للحضارة التكنولوجية القاعدة يف السريع التحول حتقيق

 التلوث، من احلد يتسىن حىت الطبيعية، املوارد إنقاذ على وأقدر وأكفأ أنظف تكون جديدة  تكنولوجي
 .االقتصادي النشاط ويف السكان عدد يف النمو واستيعاب املناخ، استقرار حتقيق على واملساعدة

الدويل املتزايد حنو احلاجة إىل التنمية املستدامة للوصول إىل مستقبل  االهتمام، إذنما هو مالحظ 
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كاالحتباس . مستدام، وذلك بعد أن كان العامل يتجه حنو جمموعة من الكوارث البشرية والبيئية احملتملة
 .وتزايد النمو السكاين والفقر وما إىل ذلك من املشكالت البيئية احلراري، والتدهور البيئي،

 العاملية مشوال كان من خالل تقرير املوارد األكثراملستدامة و التعريف  التنمية تعريفات تعددت
 :هيجمموعات و  أربع حيث مت حتديد 1992  عام نشر والذي
 البيئية التعريفات  

لكي تتحقق التنمية : "إىل أنه 3229ريو دي جانريو عام لقد أشار املبدأ  الذي أقره مؤمتر  
 االستخدام و ذلك من خالل . ملستدامة ينبغي أن متّثل احلماية البيئية جزًءا ال يتجزأ من عملية التنمية

مع العلم ان حياة  .(7 ص ،الرمحان عبد عنرت بن) "العامل يف املائية لألراضي الزراعية واملوارد االمثل
وال ميكن ألي جمتمع أن يستمّر من دون الغابات، مصادر املياه  بيئتهاإلنسان ورفاهيته ترتبطان بصحة 

 .النظيفة و األراضي اخلصبة
 االقتصادية التعريفات 

 للدول بالنسبة تعين كما  ،فقرا األكثر للسكان املعيشة مستوى رفع اجل من املوارد توظيف هي
 .الطبيعية واملوارد الطاقة من االستهالك يف ومتواصل عميق خفض إجراء الصناعية
 واإلنسانية االجتماعية التعريفات 

 تطوير خالل من وذلك املدن على األفراد تدفق ووقف السكاين النمو يف االستقرار إىل السعي هي
 للتنمية التخطيط يف الشعبية املشاركة من قدر أكرب وحتقيق القرى يف والتعليمية الصحية اخلدمات مستوى

هو تدامة و ويعّد العدل االجتماعي إحدى ركائز التنمية املس. وتنفيذ املشاريع، وهذا هو جوهر الدميوقراطية
 .العدالة بني األجيال

 واإلدارية التقنية التعريفات 
 الطاقة من ممكن قدر أقل تستخدم اليت النظيفة عصر التقنيات إىل اجملتمع تنقل اليت التنمية هي

على املوارد الطبيعية املتجددة، أي قدرهتا للحفاظ  ذلك وامللوثات و  الغازات من األدىن احلد وتنتج واملوارد،
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وترشيد استغالل املوارد  على اإلنتاج يف مدى الزمان املمتد، مع زيادة الغَلة يف حدود هذه الضوابط،
 .الطبيعية غري املتجددة بغية متديد املدى الزمين لعطائها

 على والقائم املنظم املشرتك، للعمل إسرتاتيجية عن تعرب املستدامة التنمية تصبح سبق ما إىل استنادا
بل تتعداها لتشري إىل  و هي ال تقتصر فقط على التنمية االقتصادية، ،عقالنية ومعايري منطقية أسس

 وهذه العناصر الثالثة األخرية. جمموعة واسعة من القضايا متعددة اجلوانب إلدارة االقتصاد والبيئة واجملتمع
 .هلذه التنمية املستدامة األساسيةهي اليت تشّكل الركائز 

 المائية لمواردو ا المستدامة التنمية أبعاد  8.8
 لألمم العامة اجلمعية أعلنت حيث وثيق ارتباط املائية للموارد املستدامة التنمية مفهوم يرتبط

 لتحقيق ذلك  9132-2005  للسنوات " احلياة أجل من املاء "شعار حتت للعمل دوليا عقدا املتحدة
 سنة جوهانسبورغ يف املنعقد املستدامة، للتنمية العاملي املؤمتر عن املنبثقة املائية للموارد اإلمنائية األهداف
2002. 
 إعالن من الثاين املبدأ يف جاء ،املائية املوارد جمال يف الدويل اجملتمع تواجه اليت نظرا للتحدياتو 
 اهلواء واملاء فيها مبا لألرض الطبيعية املوارد أن" 1972 سنة للبيئة املتحدة األمم عن مؤمتر املنبثق ستوكهومل
 التسيري وكفاءة دقة التخطيط خالل من والالحقة احلالية األجيال لصاحل ضماهنا جيب والنبات، واألرض

(Jean–marc Laveille,  2010, p228). 

 دعا الذي باملياه املتعلق باألرجنتني "لبالتا دي ماري" مؤمتر 1977  سنة املتحدة األمم عقدت
 بن ليليا) ."الصحي والصرف باملياه لإلمداد دوليا عقدا 1990 و 1981 بني املمتدة الفرتة تكون أن إىل

 (.19 ص ،9132 ،صويلح
 إشراف حتت الربازيلية "جانريو دي بريو" والتنمية للبيئة املتحدة األمم مؤمتر انعقد 3229 سنة ويف

 االقتصادية التنمية يف احلق بني التوازن آليات إجياد إىل يهدف وكان املتحدة لألمم العامة اجلمعية
 للتنمية العاملية القمة أما .الطبيعية املوارد استنزاف من احلد يف أساسا املتمثلة البيئة محاية ومقتضيات
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 املوارد جمال يف واخلاص العام القطاع بني الشراكة يشجع عمل خمطط فأصدرت 2002 لسنة املستدامة
 .الشراكة هذه تنفيذ وآليات املائية

 شيغا -اوساكا-كيوتو يابانية مدن ثالث يف للمياه الثالث العاملي املنتدى انعقد 2003 سنة ويف
 ."العامل مستوى على باملياه املتعلقة املشاكل حلل مستدامة مبادرة" إطالق إىل يهدف كان

 واحلق القدرة إعطاء ضرورة على 2009 سنة بإسطنبول املنعقد اخلامس العاملي املنتدى أكد كما
 السلطات مابني الدويل التعاون وتشجيع املياه خدمات على املسؤولة احمللية للسلطات والتدخل التحرك يف

 للموارد املستدام للتسيري املالية التمويالت مسألة ناقش كما الصحي الصرف وخدمات املياه إىل للوصول
 .املائية

خالل خمتلف  املائية من مستمرة لرتسيخ مبادئ التنمية املستدامة للموارداذن احلركة دؤوبة و 
 .قافواسعة اآللكن ابعادها املرسومة  ،الندوات مع العلم ان املفاهيم جديدةاللقاءات و 

 ،االقتصادي البعد إىل التعرض خالل من املائية للموارد املستدامة التنمية سنحاول هنا توضيح أبعاد
 البعد جيسد والذي اإلنسان، حقوق منظومة من يتجزأ ال جزء يعترب الذي املاء يف احلق خالل ومن

 .املستدامة للتنمية البيئي البعد األخري ويف االجتماعي
 المائية للموارد االقتصادي البعد  

 على املياه خدمات توفري إىلاألخرية  هتدف  السنوات املائية خالل املوارد إلدارة اجلديدة الرؤية
 للموارد املستدامة للتنمية االقتصادي البعد اجلديد املائي الفكر هذا وجيسد .ومستدام عادل، كفؤ أساس
 الصناعي يف اجملال استخدامها كفاءة ورفع املياه، خدمة تكاليف اسرتجاع ضرورة خالل من املائية

 .للشرب الصاحل باملاء التزويد وخدمة والزراعي
 املوارد إدارة يف الضعف مواطن التغلب على كيفية حول الدولية املناقشات من العديد ضوء على

 للتنمية االقتصادي اجلديد الذي جيسد البعد املائي جديدة مثل مصطلح الفكر ظهرت مفاهيم املائية
 على املاء مع يتعامل والذي الطلب إدارة على يركز الذي الفكر ذلك و هو ،املائية للموارد املستدامة
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 .العرض جانب على يركز والذي سائدا كان الذي الفكر من بدال ، اقتصادية قيمة ذا أّنه مورد أساس
 المائية للموارد االقتصادية الطبيعة: 

  ،نسبيا املياه وفرة اخنفاض يف ساهم معيشتهم، مستوى وزيادة السكاين النمو معدالت ارتفاع إن
 من أصبح حمدودة، و امنا  غري بطريقة عليه احلصول ميكن مورًدا اعتبارها ميكن ال املياه أن واضحا فأصبح
 املقصود وإمنا قليلة املوارد هذه أن تعين ال الندرة أن إىل هنا التنبيه املفيد من ولّعله  .النادرة الطبيعية املوارد

 .تلبيتها ميكن اليت احلاجات إىل بالنسبة حمدودة املوارد تلك أن هنا
 المائية للموارد االقتصادية القيمة: 

 دفع على وقدرهتم ورضائهم املستهلكني رغبة تلبية مستوى قياس خالله من يتم نقدي مقياس هي
 االقتصادية القيمة حتديد إن .معينة ومواصفات كميات ضمن هلم املياه خدمات تقدمي نظري التكلفة
 فعالة إدارة حتقيق أجل من الالزمة األسس وضع من جهة يساعد على  ألنهاألمهية  غاية يف أمر هو للمياه

 السليمة القرارات اختاذ من املياه إدارة جمال يف القرار صانعي ميكن ،أخرىو من جهة  ،املياه على للطلب
 .املائية املشروعات يف خيص االستثمارات فيما
 المائية للموارد االجتماعي البعد 

 :على يتأسس وهو املائية للموارد املستدامة للتنمية االجتماعي البعد جيسد املاء يف احلق
 .واملستمرة الكافية املياه كمية توفري ضرورة -
 وآمنة  مستدامة مياه كمية توفري ضرورة -

 أن ينبغي" حيث احلياة قيد على اإلنسان لبقاء أساسي شرط واملستمرة الكافية املياه كمية إن
 بصورة تتضمن اليتو املنزلية، و  الشخصية لالستخدامات ومستمر كاف شخص لكل املاء إمداد يكون
 .األسرة وصحة الشخصية املالبس، الصحة غسيل الصحي، الصرف ،الشرب عادية

 للتمتع مستمر بشكل يوميا فرد لكل توفرها الواجب املياه كمية إىل يشريان واالستمرارية فالكفاية
 أجل من والقادمة، احلالية لألجيال املياه من املوارد هذه االستدامة فنعين هبا استدامة أما.املاء يف باحلق
 النظم على الوقت نفس يف واحملافظة إقصاء، أو متييز دون الناس مجيع كرامة وصون احلياة مبتطلبات الوفاء
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 .للمياه الطبيعي التدفق استمرار توفر اليت االيكولوجية
 المائية للموارد البعد البيئي 

 التدفق حتقيق وبني اإلنسان احتياجات بني التوازن حتقيق إىل هتدف املائية للموارد البيئية االستدامة
 .املائية للموارد املستمر االيكولوجي
 ،البيئي بعدها يف املائية للموارد املستدامة التنمية حتديات أهم وتلوثها العذبة املياه ندرة ومتثل

 احلياة صور وعلى اإلنسان على خطورة املشاكل أكثر أحد البيئي الذي ميثل  ذلك جند  التلوث إىل إضافة
 03. 10 قانون املاء الذي عرفه وتلوث اهلواء تلوث يف تتمثل واليت أشكال عدة يأخذ وهو األخرى،

 املائي الوسط يف مادة أية إدخال هو املياه تلوث "اجلزائري  املستدامة التنمية إطار يف البيئة حبماية املتعلق
 اإلنسان صحة على خماطر يف وتتسبب للماء والبيولوجية والكيميائية الفيزيائية اخلصائص تغري أن شأهنا من

 ."للمياه أخر طبيعي استعمال أي تعرقل أو املواقع جبمال ومتس واملائية الربية والنباتات باحليوانات وتضر
 .الصناعية و غريها امللوثات, الفالحي املائي فنجد املصدر التلوث وقد اختلفت مصادر

 الجزائر في المستدامة التنمية إطار في المائية الموارد .3
 والماء الجزائر 0. 3

 حمدودية من تعاين حيث قلتها، و املياه ندرة يشكو الذي العامل يف بلدا 20 ضمن اجلزائر تأيت
 املناخية والتلوث نظرا للتغريات اجلفاف بسبب األخريين العقدين يف تدهورا الوضع ازداد وقد املائية ، املوارد

 ناصر .(للتوتر االجتماعي ومصدر التطور من حتد عوامل وهي أخرى، جهة من التسيري وسوء جهة من
 .(1ص، 2014 ،بوشارب

ارتفاع  إىل، اظافة والزراعة الصناعة ويف املدن املياه  يف من املتزايدة االحتياجات تأمني حتدي أمام
 3219سنة  ليونم 39اء حيث ارتفع عدد السكان من تزايد حاجياهتم من املعدد سكان اجلزائر و 

باملقابل و  9192نسمة يف آفاق سنة  مليون 21.9سيصل و  9139مليون نسمة سنة  17ليصل 
 ،املائية املوارد تعبئة يف تنشط سياسة وضع مما يقتضي  ،1م 222إىل  1م 3211اخنفض نصيب الفرد من 
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 .والتسيري اإلدارةيف  احلديثة األجهزة استعمال إىل إضافة
  الخصائص الطبيعية والجغرافية للجزائر 8.3

تتميـز اجلزائـر مبنـاخ حـار صـيفا ومعتـدل إلـى بـارد شـتاء ويكـاد ينعـدم سـقوط األمطـار صـيفا مـع 
معدل تبخر شديد االرتفاع مما يسفر عن نظام مائي معقد مع تقلب الفصـول مبـرور السـنني، أمـا األمطـار 

 311زيد معدل السقوط عن يوم يف السنة كحد أقصى، ويف بعض األحيان قد ي 311فتتساقط حوايل 
ملم يف أقل من يوم واحد، وقد يرتكز جزء كبري من أمطار العام خالل أيام قليلة مع سـقوط الثلـوج أحيانـا 

ملم وميكن أن يصل إىل  211علـى القمم اجلبلية، ومعدل سقوط املطر سنويا مشال البالد يزيد عن 
ملم  311كلما اجتهنا جنوبا حىت يكون اقل من ملم أحيانا ويتناقص املطر تدرجييا   2000أو  3211

 (.13ص ،2012 ،حاروش الدين نور) يف السـنة وينعدم تقريبا يف املناطق الصحراوية 
املــوارد املائيــة فــي اجلزائــر تتكــون مــن مــوارد تقليديــة كميــاه األمطــار واألحــواض اجلوفيــة وامليــاه 

وتشـكل ميـاه األمطـار العمـود . ومـوارد غيـر تقليديـة كالتحليـة وتصـفية ميـاه الصـرف الصـحي السـطحية،
الفقـري للمـوارد املائيـة بشـكل عـام باعتبارهـا مصـدر تغذيـة األحـواض اجلوفيـة واجملـاري الطبيعيـة والينابيع 

 .سابقاواألودية وختتلف كميات األمطار من منطقة ألخرى كما رأينا 
يعترب اجلفاف إذن أكرب مبعث للقلق، فموارد املياه حمدودة ويتوقع أن يـتم اسـتغالهلا بالكامـل خـالل 
وقـت قريـب، ممـا جيعـل الـبالد فـي خطـر الفشـل فـي مواجهـة فتـرات اجلفـاف إلـى جانـب احتمـاالت تغيـر 

 .املناخ وما قد يصاحبه من آثار معاكسة
 المائية للموارد المستدامة يةآليات التنم 3.3
 المائية للموارد المستدامة التنمية أداة المدمج التسيير 

 جمملها يف حتقق اليت والتدابري اإلجراءات مجلة إىل املائية للموارد املدمج التسيري مصطلح يشري
 والتقنية التنظيمية الوسائل جمموع اآللية هذه تشمل حبيث املائية للموارد واملستدام األمثل االستخدام
 .املائية للموارد املستدامة التنمية حتقيق إىل هتدف اليت واالقتصادية
 1992 عام  ( 312 ص ،9131 ،مصطفى رزوق) دبلن يف والبيئة للمياه العاملي ؤمترامل ومنذ
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 حاولت العامل،لقد دول باقي ومثل  املوار إدارة لتحسني كوسيلة املدمج التسيري مبوضوع االهتمام ازداد
 تواجهها اليت األخطار من ومحايتها عليها للمحافظة املائية املوارد جمال يف اجلهود من الكثري بذل اجلزائر

 يف خترج ال اليت االسرتاتيجيات من جمموعة وصياغة وضع على عملت كما .واستنزاف وندرة، تلوث، من
 منها املائية للموارد املستدامة التنمية حتقيق إىل هتدف واليت املائية، للموارد املدمج التسيري إطار عن جمملها

 .واقتصادي تقين هو ما منها  ،مؤسسايت هو ما
 المائية للموارد المدمج للتسيير التقنية األدوات 

 املوارد محاية إىل هتدف تقنية أدوات .املدمج للتسيري التقنية األدوات من نوعان اجلزائر رصدت لقد
 تدابري وكذا املائية للطبقات والنوعية الكمية محاية تشمل احلماية فأدوات .هاتنمي إىل هتدف وأخرى املائية
 وتقنية البحر مياه حتلية تقنية من كل فتشمل املائية املوارد تنمية أدوات أما .الفيضانات خماطر من الوقاية
 .صرف الصحيال مياه تصفية

متت يف اجلزائر حول هاتني التقنيتني  الدراساتهناك العديد من  ،وعلى سبيل الذكر وليس احلصر
استغالهلا تقنية تصفية مياه الصرف الصحي و  و قد قمت شخصيا عند حتضريي ملذكرة  الدكتوراه  بدراسة

 .على املاء الصاحل للشرب احلفاظراضي الفالحية وبالتايل يف سقي اال
مليون مرت مكعب   1300مليار مرت مكعب منها  3,3حجم املياه العذبة املوزعة متثل ،يف اجلزائر

مليون مرت  1800مكعب موجهة لالستعمال الصناعي ومليون مرت  200 ،موجهة لالستعمال املنزيل
 ,p.23  ( Dr.MOUSSAOUI Rafika ,2017) .مكعب موجهة لالستعمال الفالحي

تتبىن احلكومة اجلزائرية تقنية تصفية مياه الصرف الصحي  نتمىن لو  ،من خالل هذه االرقام 
من  ،فتكون قد ضربت عصفورين حبجر واحد ،استغالهلا يف سقي االراضي الفالحية على املدى البعيدو 

مليون  1800من جهة اخرى استغلت حافظت على البيئة من التلوث وذلك بتصفية املياه القذرة و  ،جهة
بذلك تكون يف طريقها و  ،احتفظت به لوقت احلاجةلالستعمال الفالحي و  ملاء املوجهمن امرت مكعب 

 .لتحقيق تنمية مستدامة الجيال قادمة باحلفاظ على املاء الصاحل للشرب
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 المائية للموارد المدمج للتسيير االقتصادية الوسائل 
 اإلجراءات وتشمل املياه استخدامات ترشيد جمال يف فعاال دورا االقتصادية الوسائل تلعب

 للمياه أسعار وضع خالل من املختلفة القطاعات يف املياه استهالك من للحد مالية حوافز على االقتصادية
 دفع على قادرة الغري الفئات إىل فقط الدعم هذا يصل حبيث املياه سعر دعم وتقنني احلقيقية الكلفة تغطي
 .املائية املوارد ومحاية بتسيري خاصة صناديق نظام ووضع املياه أسعار
 مستدامةال التنمية صنع في المائية للموارد المتكاملة االدارة مساهمة 

 العامل يف املياه ندرة أو املياه أزمة أن تؤكد أساسية فلسفة من املائية للموارد املتكاملة اإلدارة تنطلق
 تصبح األساس هذا وعلى املائي، املورد هذا تسيري أسلوب وأزمة إدارة أسلوب أزمة أساسها يف هي إمنا

 األمر تعلق سواء صورها اختالف على املائية املوارد استغالل ترشيد إىل تسعى املياه ملوارد املتكاملة اإلدارة
 .التقليدية غري املياه أو اجلوفية باملياه

 باألحرى أو املياه ندرة ملشكل جهة من يتصدى املائية للموارد التكاملية االدارة منهج فتطبيق
 وكانت للدول، العامة السياسات طرف من امهاهلا وقع ما كثريا واليت الالعقالين، االستخدام إلشكالية

 الضعيفة للفئات واالجتماعية االقتصادية الصحية، الوضعيات على خطري بشكل سلبية ذلك نتيجة
 تتصل أمراض من عام كل ميوتون النامية، البلدان يف ومعظمهم نسمة، مليون 2.2 من فأكثر واملهمشة،

 .السيئة الصحية واملرافق املياه بأحوال
 على املستدامة التنمية حتقيق يف ويساهم املائي األمن ،املنهج تطبيق هذا يوفر أخرى جهة ومن

 احلصول "املتحدة لألمم العام األمني يقول كما ،العادلة املواطنة حتقيق خالل من االجتماعي صعيدها
 .أساسي إنساين حق فهو وبالتايل جوهريا احتياجا إنسانيا ميثل املأمونة املياه على

 من فئات تستثين ما كثريا اليت االجتماعيني اإلقصاءو  االستبعاد أشكال كل حماربة خالل منو 
 .حقوقهم حمدودية أو فقرهم بسبب املياه على احلصول

 النظم استدامة على املائية للموارد املتكاملة اإلدارة حتافظ ،االيكولوجي على املستوى أما
 محاية على بالتايل وتساعد و األراضي؛ املياه من للموارد واملتكاملة املستدامة اإلدارة خالل من االيكولوجية
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 .التلوث من واملياه التدهور من النبايت والغطاء األراضي
 الرهانات المستقبلية للتنمية المستدامة للموارد المائية في الجزائر. 4

مليون نسمة يف آفاق سنة  21.9 وايلحأن عدد سكان اجلزائر سيبلغ  اإلحصائيةتشري املعطيات 
من املياه  1مليار م 9.7أي حوايل %  92معىن ذلك أن االحتياجات من املاء سرتتفع بنسبة و  9192
معناه  1م 211إذا رفعنا نصيب الفرد إىلو  1م 111لكن بنفس معدل نصيب الفرد املقدر بـ و  ،اإلضافية

إضافية و هي بدون شك كمية معتربة أمام الظروف  1مليار م 2.2سنحتاج إىل رفع مواردنا املائية حبوايل 
 منتتطلب من السلطات العليا أن جتعل قضية ندرة املياه ولكنها ممكنة و ، غري مشجعةالاملناخية 

لتنمية قطاع املوارد املائية وبذلك سياسة وطنية حمكمة واختاذ إجراءات صارمة و  ،االنشغاالت الرئيسية
حتقيق هذه الغاية ممكن من خالل انتهاج  .ن أزمة حمتملة للماء يف املستقبلالوصول إىل حتصني اجلزائر م

ذلك على اساس تطوير البنية التحتية للموارد ة املائية و اسرتاتيجيات تعتمد على مبدأ التسيري املستدام للثرو 
مشاريع هي مشاريع بدأهتا اجلزائر و  سدود،ر يف مشاريع االنشاءات الكربى للمن خالل االستثما املائية

 :زالت قيد الدراسة تنتظر التجسيد أخرى ال
  سد إضايف و اليت هي يف طريق االجناز معظمها يف الشمال و اليت سوف  97استكمال اجناز

 1مليار م 1توفر ما يقارب 
  سدا مما يسمح بتموين وتغذية مستدامة ملعظم  97بني  اجلهويتوسيع جمال الربط الداخلي و

 .السدود
  حاجز منجز من قبل حبيث ستوجه بشكل  224حاجز مائي و تأهيل  197االسراع يف اجناز

 .مباشر للزراعة
  حمطة أخرى و اليت ستوفر  32حمطة جديدة لتصفية املياه املستعملة و إعادة تأهيل  77اجناز

 . ي الزراعية و الصناعةلري األراض 1مليون هم 319
  والية عرب الوطن للتخفيف  12توسيع نطاق جتديد كل شبكات املياه الصاحلة للشرب لتشمل
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 .من ضياع كميات كبرية من املياه
 من خالل ومضات توعية املواطن بأمهية املاء ر من خالل نشر ثقافة االستهالك و حماربة التبذي

 . التحسيسإشهارية للتوعية و 
بتطبيق آليات ئر جمربة على ضرورة رفع التحدي والنظر جبدية إىل مشكلة املاء وذلك اذن اجلزا

و احملافظة عليه  ،املاء هو احلياة. التسيري املستدام هلذه الثروة من أجل االستغالل العقالين للموارد املائية
 .واجب حمتم

 الخاتمة .5
 للعالقة أفضل فهم حتقيق أجل من االستنزاف من الطبيعية املوارد على واحملافظة البيئة محاية تعد 

 واحدة ،البيئة على واحملافظة اجملتمع حاجات تلبية بني املوازنة وحتقيق االيكولوجي، والنسق اإلنسان بني
 ارتباطه االهتمام هذا مظاهر ومن الدويل، اجملتمع طرف من واسع باهتمام حظيت اليت املواضيع أهم من

 يضمن مبا املتاحة الطبيعية املوارد خمزون على حيافظ للتنمية مميزا منوذجا هتيأ اليت املستدامة التنمية مبفهوم
 البيئية النظم بقدرة اإلخالل دون من حاضرهم يف االجتماعيني الفاعلني ملختلف املشروعة احلاجات تلبية
 .املستقبلية األجيال حاجات لتلبية املتواصل العطاء على

اجلزائـر، حبيـث وضـعت الدولة  اىليشـكل املـاء فـي العـامل اليـوم رهانـا اسـرتاتيجيا، ويتعـدى األمـر 
أمام حتدى صعب يتمثل يف توفري املاء للمواطن بصفته خدمة عمومية، وحىت تتحقق هذه اخلدمـة وفــق 

ئي واحتــرام ل منهــا التبــذير والتوزيــع العشــواشــروط ومقــاييس معروفــة البــد مــن جتــاوز العديد من العراقيــ
 .املقـاييس وغريهـا

 أزمة هي خطرية مشاكل من عنها يرتتب وما العاملية املياه أزمة أن الدراسة هذه تؤكد االخري يف
 .طبيعية ندرة أزمة كوهنا من أكثر انصاف عدم

 قائمة المراجع. 6
 حالة دراسة زراعية مستدامة، تنمية حتقيق قصد املائية املوارد لتسيري اجلزائر اسرتاتيجية ،ناصر بوشارب 

 العلوم ليةك  ،9132نوفمرب  92-91 ،الدولية االقتصادية والتحديات املتغريات ضوء يف ،سطيف والية
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 .الشلف ،التسيري وعلوم والتجارية االقتصادية
 جملة العلوم  ،املستدامة التنمية لتحقيق اسرتاتيجي خيار املائية للموارد املتكاملة اإلدارة, صويلح بن ليليا

 .9132  ،مارس 32العدد  ،االنسانية و االجتماعية
 القانون يف ماجستري شهادة لنيل مذكرة ،يف اجلزائر املائية للموارد املستدامة التنمية ،مصطفى رزوق 

 .9137 – 9131 ،3اجلزائر جامعة، والعمران البيئة فرع ،العام
 املستدامة والتنمية املائية املوارد ادارة حتسني يف ودورها املياه أخالقيات ،الرمحان عبد هزرشي،  
 حتديات ظل يف املستدامة التنمية رهان املائية املوارد إدارة ،اجمليد عبد اونيس ،الرمحان عبد عنرت بن 

 .الثالثة األلفية
 2007 القاهرة، املعارف، منشأة املياه، جودة وتقومي حتليل، جورجي ماهر نسيم.  
 جوان /السابع العدد والقانون السياسة دفاترجملة  ،اجلزائر يف املياه إدارة إسرتاتيجية ،حاروش الدين نور 
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 مدبويل، مكتبة ة،القاهر  لإلنسانية، املشرتك اإلرث املياه، حول الصراع واإلفريقية، العربية البحوث مركز 

2005. 
 2004 العربية، النيل جمموعة ،القاهرة العريب، الوطن يف األزرق الذهب :املاء الزاوي، حممد خالد. 
 2009اوت ، 2725العدد املتمدن احلوار جملة املائية، للموارد املتكاملة اإلدارة ،الربيعي صاحب. 
 االنرتنيت موقع من العلمية، والبحوث للعلوم االكادميي املنتدى املستدامة، التنمية، العريب محامة" 

www.azhar.net/download 
 اجلامعية، الدار املعاصرة، العوملة ظل يف املستدامة والتنمية البيئة إدارة قاسم، مصطفى خالد 

 . 2000اإلسكندرية،
 أفريقيا يف الغذائي األمن و املائية للموارد املتكاملة اإلدارة "ألفريقيا العشرون و الثالث االقليمي املؤمتر"، 
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 اإلمكانيات الحالية والمستقبلية لصناعة التكرير في العراق 
The current and future potential of Iraq's refining industry 

 الهام خزعل ناشور .م
 العراق -قسم الدراسات االقتصادية، مركز دراسات البصرة واخلليج العريب، جامعة البصرة

hidegead74@gmail.com 
 

 13/13/9132 :نشرتاريخ ال                                                                                                      

 ملخص
طية حتتل صناعة التكرير مكانه اقتصادية مهمة يف العراق، ويعود هذا إىل ما تشكله املنتجات النف

املصدر الرئيس للوقود الذي يدخل يف استخدامات اإلنسان املتعددة، إىل جانب أمهيتها الكبرية يف حتقيق 
االكتفاء الذايت من املنتجات النفطية من خالل دورها الكبري يف تأمني تلك املنتجات، وتقليل االعتماد 

لعقود الثالثة املاضية فضاًل عن ما مير به على االسترياد، إال أن الظروف السيئة اليت عاشها العراق خالل ا
العراق من سوء اإلدارة االقتصادية يف الوقت الراهن أدت إىل تردي واقع هذه الصناعة، وعدم قدرهتا على 
تلبية االستهالك احمللي من املنتجات النفطية املكررة، األمر الذي انعكس على ظهور عجز كبري بني 

لي للمنتجات النفطية، ولسد هذا العجز تأأت الدولة إىل االعتماد على اإلنتاج احمللي واالستهالك احمل
 . اخلارج لتوفري املنتجات النفطية، وهذا ما كلف الدولة مبالغ طائلة ومحلها أعباء مالية كبرية

ن الرؤية املستقبلية تركزت على تطوير واقع هذه الصناعة وذلك باالعتماد على إسرتاتيجية إلذا ف
من خالل العمل على تطوير منشآت التكرير القائمة، وإنشاء مصايف جديدة متطورة وحتسني لنهوض هبا 

 .نوعية املنتجات النفطية وصوال إىل املنتجات العاملية والسعي إىل إعادة تأهيل املصايف املتوقفة عن العمل
 .صناعة التكرير، املنتجات النفطية، تأهيل املصايف: كلمات مفتاحية
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 مقدمة .1
ميثل قطاع الصناعة حجر األساس يف البناء االقتصادي للدول وحمركًا مهمًا يف عملية التنمية  

تصادية واالجتماعية فيها، وما للصناعة تكرير النفط إال جزءًا من تلك الصناعة املهمة، وتأيت أمهيتها االق
 .من خالل دورها مهم يف إنتاج املنتجات النفطية املختلفة وزيادة الدخل القومي وتوفري فرص العمل

مهمًا يف االقتصاد وقد ساعد وجود النفط بوفرة يف العراق على إعطاء صناعة التكرير مركزًا  
العراقي، إذ متكن العراق من االستفادة من عملية التكرير النفط وحتويله إىل منتجات نفطية لتلبية 
االستهالك احمللي وتصدير الفائض إىل األسواق العاملية السيما خالل عقد السبعينات من اجل حتقيق 

ت النفطية يف األسواق العاملية نتيجة الطلب زيادة يف معدالت الدخل القومي وذلك الرتفاع أسعار املنتجا
 .املتزايد عليها مقارنة بسعر النفط اخلام

إال أن صناعة التكرير يف العراق شأهنا شان بقية الصناعات األخرى تعرضت عرب العقود املاضية  
ولة إىل صعوبات عديدة نتيجة احلروب وتدمري والصراعات السياسية، فضاًل عن إجراءات وسياسات الد

اليت مل تشجع هذه الصناعة اإلسرتاتيجية، إىل جانب تقلبات أسعار النفط، األمر الذي انعكس على واقع 
هذه الصناعة، مما أدى إىل تراجع ملحوظ  يف القدرة التكريرية للمصايف النفطية يف إنتاج املنتجات النفطية، 

انه يبقى االهتمام بالصناعات التكريرية وعلى الرغم من كل تلك الصعوبات واملعوقات اليت تواجهها إال 
 .وتطويرها هدفاً رئيساً لتحقيق التنمية االقتصادية يف العراق

 أهمية البحث: 
تنبع أمهية البحث من كون أن صناعة التكرير تشكل املصدر الرئيس واحليوي إلنتاج املنتجات   

االقتصاد العراقي وتنوع مصادر دخله  النفطية اليت تدخل يف الكثري من االستخدامات، وهي السبيل لدعم
القومي، كما أهنا من الصناعات اليت بنيت على دعائمها العديد من الصناعات التحويلية ذات األحجام 

  .االستثمارية والتشغيلية املختلفة
 مشكلة البحث 

تنطلق مشكلة البحث من انه على الرغم من الدور األساس الذي تؤديه صناعة التكرير يف  
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قتصاد العراقي، إال أن هذه الصناعة ما تزال متواضعة، فضالً عن عمليات اخلراب والدمار الذي حلق هبا اال
من جراء احلروب واحلصار، كما مل حيط صناعة النفط باالهتمام الكايف من قبل الدولة، لذا ظلت 

ما : التساؤل اآليت لذا تتلخص مشكلة البحث من خالل اإلجابة على. مستويات اإلنتاج املكررة متدنية
وما هي مالحمها املستقبلية يف ضوء طاقاهتا القائمة ? هي الصورة احلالية لصناعة التكرير يف العراق

 ؟واملخططة
 هدف البحث 

يهدف البحث إىل دراسة اإلمكانيات احلالية لصناعة التكرير يف العراق حملاولة التعرف على  
، ووضع إسرتاتيجية من أجل تطوير واقع هذه الصناعة، وتتعلق هذه اإلمكانيات التكريرية احلالية يف العراق

االسرتاتيجية مبستقبل اإلنتاج واالستهالك احمللي والتصدير اخلارجي املرتبط بالطلب والعرض على املنتجات 
 .النفطية يف السوق العاملي

 فرضية البحث 
عراق تعد عنصرًا دافعًا وحمفزاً أن صناعة التكرير يف ال" تنطلق فرضية البحث من فكرة مفادها  

لتطوير االقتصاد العراقي إذ ما توفرت اإلمكانات املعدة لتنميتها وتطويرها، إال أن هذه الصناعة مل تلقي 
االهتمام الالزم الذي تستحقه كقطاع اقتصادي هام وحيوي مدر للعمالت األجنبية، وخالق لفرص العمل 

قومات صناعية واسعة ومتنوعة ميكن من خالهلا إقامة صناعات رغم ما ميتلكه العراق من إمكانيات وم
 ." تكريرية متطورة
 خطة البحث 

: تناول املبحث األول: إلثبات صحة الفرضية أو نفيها فقد قسم البحث إىل ثالثة مباحث رئيسة 
التكرير يف  اإلطار املفاهيمي لصناعة التكرير، أما املبحث الثاين فقد تناول اإلمكانيات احلالية لصناعة

العراق، يف حني انصرف املبحث الثالث إىل دراسة اآلفاق املستقبلية لصناعة التكرير يف العراق، فضاًل عن 
 .االستنتاجات واملقرتحات اليت ميكن أن تساهم يف تعزيز وتنمية الصناعة التكريرية
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 اإلطار المفاهيمي للصناعة التكرير .8
 األهمية االقتصادية لصناعة التكرير 0.8

تنشأ أمهيته صناعة التكرير من خالل عدة اعتبارات منها تعد املصدر احليوي لسد احتياجات 
السوق احمللية من املنتجات النفطية، واحلصول على موارد إضافية من خالل عملية تصدير الفائض من 

عدم االقتصار املنتجات، وهذا يعين تنويع صادرات العراق، والدخول إىل ميدان تصدير املواد املصنعة، و 
على تصدير النفط اخلام ومن مث حتسني ميزان املدفوعات، فضاًل عن أن صناعة التكرير متثل احملرك الرئيس 
القتصاد الدول الصناعية إلنتاجها املنتجات النفطية املكررة كوقود أو سلع وسيطة، ومبقدار ما تستخدم 

( سلع وسيطة) القطاعات األخرى من منتجات صناعة التكرير من سلع وسيطة يف عملياهتا ومبا تقدم إىل
يتحدد دورها يف عملية دمج قطاع استخراج النفط بالقطاعات االقتصادية األخرى والتفاعل والتكامل 
معها، ألهنا تستخدم منتجات التكرير يف عمليات صناعية الحقة كالصناعات البرتوكمياوية، كما أهنا توفر 

  .(3) قائمة كالشمع مثالً  بعض السلع الوسيطة لصناعات أخرى

نقل املعرفة التقنية واكتساب اخلربات الفنية والتدريب على  على كما تساعد صناعة التكرير
العمليات الصناعية املعقدة بالنسبة للطبقة العاملة يف العراق، مما يساهم يف إجياد خربات فنية متطورة، يف 

لأليدي العاملة بالنسبة لصناعة استخراج النفط الذي يعد الوقت نفسه تعد صناعة التكرير مستخدمًا كبرياً 
 . (9)املادة األساسية اليت تدخل يف صناعة التكرير

وقد ازدادت أمهية صناعة التكرير مع تطور تقنيات التكرير وظهور احلاجة إىل أنواع أكثر من 
ل ظهور مكامن االحرتاق املنتجات النفطية املكررة ونوعيات أفضل ومبواصفات مرغوبة وذلك كله من خال

وعلى أساس ذلك . الداخلي وإحالل مصادر الوقود من النفط اخلام حمل منتجات الفحم بأنواعه املتعددة
جمموعة من العمليات الفيزيائية والكيميائية املعقدة اليت ميكن من )ميكن تعريف صناعة التكرير على أهنا 

كما . (1)(يلها إىل منتجات صاحلة لالستهالكاملتنوعة وحتو خالهلا معاتأة النفط اخلام واستخالص املركبات 
العمليات الضرورية اليت ميكن من خالهلا معاتأة الزيت اخلام بتكسريه إىل مكوناته )تعرف على أهنا 

 . (4)(لالستعمال وتصنيعها إىل منتجات صاحلة األصلية وإعادة ترتيبها
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 .تصنيف المنتجات النفطية المكررة 8.8
ات النفطية املكررة قد تكون جاهزة لالستهالك املباشر عرب حلقات االستخدام املختلفة إن املنتج

أو أهنا حتتاج إىل معاتأة إضافية تأعلها مدخالت لصناعات الحقة، وبذلك تعمل عملية التكرير على 
أكثر من اثنا زيادة القيمة االقتصادية لربميل النفط اخلام بتحويله من حالته األوىل إىل منتجات تصل إىل 

عشر منتجًا للربميل، تبدأ من الغاز املسال وتنتهي بالشمع واإلسفلت وذلك بواسطة مروره بعدد من 
العمليات الفنية املعقدة، وتعتمد نوعية وكمية املنتجات النفطية املكررة على نوعية النفط اخلام من حيث 

 .جتري على برميل النفط اخلامليت درجة الكثافة وطبيعة تعقيد وحدة التكرير، والعمليات ا
ومن هذا املنظور فانه ال ميكن استهالك النفط كمادة خام إال بعد تصفيته أو تكريره لتحويله إىل 
منتجات نفطية تدخل يف االستعماالت املتعددة، وهذه املنتجات بعضها ذو قيمة سعرية وحرارية عالية 

خر منها منخفض السعر واحلرارة مع حمدودية مع سعة وتنوع يف االستهالك واالستعمال، والبعض اآل
 :(5)كه، وهذه املنتجات هي اآليتوعدم تنوع استعماله واستهال 

وهي ( الغاز املسال ومركبات امليثان والنفثا) وتتضمن املنتجات الغازية : ــ املنتجات اخلفيفة3
ة إلنتاج االثلني ومركبات منتجات عالية التطاير ومتثل مواد أساسية ملدخالت الصناعات البرتوكمياوي

 .امليثانول
وتشمل النفط األبيض وزيت الغاز أو زيت الديزل وزيت الوقود اخلفيف : ـــ املنتجات املتوسطة9

وتستخدم هذه املنتجات يف جماالت متعددة بوصفها مصدرًا للوقود السيارات والطائرات والسفن 
 .والناقالت واملكائن الزراعية والصناعية

وتشمل زيت الوقود الثقيل واإلسفلت وزيوت التشحيم والشمع، وتستخدم : تجات الثقيلةـــ املن1
 .(3)استخدامات هذه املنتجات يف اتأدول رقم  الصناعة واإلنشاءات، وميكن توضيحهذه املنتجات يف 
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 المنتجات النفطية واستخداماتها الشائعة: 0جدول 
 االستخدامات املنتجات النفطية

 وجتارية وصناعية( املطبخ والتدفئة ) منزلية  ئل الغاز السا
 الطائرات ذات احملركات املروحية بنزين الطائرات
 السيارات ومكائن االحرتاق الداخلي بنزين السيارات

 اتأرارات الزراعية  كريوسني احملركات 
 اإلضاءة واالستخدامات املنزلية الكريوسني
 ية يف املصانعاملكائن ذات السرع العال زيت الغاز

 القطارات وبعض أنواع السيارات زيت الديزل 
 تزييت وتشحيم املكائن واحملركات زيوت التشحيم 
 السفن والبواخر وقود السفن 

 خمتلف االستخدامات الشمع
 األفران والغاليات واملكائن يف املصانع زيت الوقود 
 رص الطرقات اإلسفلت 

 . اخل...طا  الصناعياألمسدة وامل البرتوكيمياويات 
، متاحة على شبكة املعلومات الدولية االنرتنت وعلى "البارادوكس الصناعي يف العراق اتأديد " سالم كبه، : المصدر

  www.ahewar.org :املوقع االليكرتوين اآليت
 .امبررات تطور صناعة التكرير والعوامل المؤثرة فيه3.2 

نظرًا لألمهية الكبرية اليت حتتلها صناعة التكرير فقد عمدت الكثري من الدول إىل التوسع يف هذه  
 . (6)الصناعة مندفعة باملربرات اآلتية

 .ــ إنتاج املشتقات النفطية لتلبية احتياجات السوق من املنتجات املكررة3
 .تج من السلع املصنعةـــ حتقيق قيمة مضافة جديدة للنفط اخلام املن9         

ــ تنوع الصادرات النفطية اليت تعتمد على تنويع إنتاج النفط حبيث تشتمل تلك الصادرات على 1
املنتجات النفطية بداًل من الرتكيز على تصدير النفط اخلام، وذلك إلحداث تغري يف االقتصاد من اقتصاد 

http://www.ahewar.org/
http://www.ahewar.org/
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 .قائم على النفط بشكل رئيس إىل اقتصاد قائم على الصناعة
ـــ تنوع هيكل اإلنتاج من خالل خلق قطاعات إنتاجية جديدة مولدة للدخل حبيث ينخفض 4

االعتماد الكلي على القطاع النفطي، إذ سيؤدي ذلك إىل فتح جماالت جديدة ذات قيمة مضافة أعلى، 
 .وتوفر فرص عمل أكثر للعمالة

توسيع الطاقة اإلنتاجية، وزيادة ـــ استغالل امليزة التنافسية لقطاعي النفط والغاز عن طريق 5
 . الصادرات النفطية لتحقيق فوائض يف اإليرادات النفطية ميكن أن تستغل يف تطوير صناعة التكريرية

ـــ تامني املنتجات النفطية بداًل من استريادها مببالغ كبرية، ويعرض ذلك الدول إىل شرو  6
 .األسواق اخلارجية

 : (7)ورها تتأثر بالعديد من العوامل منها اآليتغري أن توسع صناعة التكرير وتط
وتتمثل بظروف مصايف التكرير ومواردها، وطبيعة عملها، ونوع التكنولوجية : ـــ عوامل داخلية3

 .املستخدمة يف عمليات التكرير، وطرق تنفيذ عمليات الصيانة
دخل القومي للدولة اليت وتتمثل بالظروف احمليطة مبصايف التكرير كمستوى ال: ــــ عوامل خارجية9

تعمل هبا، ومدى توفر إمدادات النفط، والقوانني والتشريعات البيئية، ونظام الضرائب، وبيئة األعمال 
 .  السائدة، وسياسة الدعم احلكومي للصناعة، ومعدالت منو الطلب احمللي على املنتجات النفطية

 
 اإلمكانيات الحالية لصناعة التكرير في العراق .0

 مراحل تطور صناعة التكرير في العراق 0.0
بدأت صناعة التكرير يف العراق على يد الشركات األجنبية الكربى، اليت كانت تتمتع حبق احتكار   

كافة أنشطة الصناعة النفطية بدأ من االكتشاف وانتهاء بعمليات التكرير والتوزيع، وقد شيدت أول 
طلق عليه اسم مصفى الوند نسبة إىل هنر الواقع عليه، أ 3297مصفى لتكرير النفط يف العراق يف سنة 

وتعد من أقدم املصايف يف العراق، وكان اهلدف من إنشاءه تامني احتياجات القوات الربيطانية من خمتلف 
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املنتجات النفطية، وقد اتسم هذا املصفى بالبساطة يف التصميم والطاقة اإلنتاجية، مث مت إضافة إليه وحدة 
وذلك لتلبية الطلب على هذه املنتجات من قبل قوات احللفاء نتيجة لظروف احلرب العاملية  تكرير ثانية،

وقد اتسمت هذه املرحلة خلدمة املصاحل االقتصادية واإلسرتاتيجية للشركات األجنبية الكربى . (8)الثانية
ير، إذ بدأت واستمرت تلك املرحلة حىت منتصف اخلمسينات، بعدها بدأت مرحلة جديدة لصناعة التكر 

احلكومة العراقية بإقامة مصاف لتكرير النفط حلساهبا اخلاص أو باالشرتاك مع شريك أجنيب هبدف تامني 
متطلبات السوق احمللية من املنتجات النفطية، واستمرت بالنمو خالل عقد الستينات والسبعينات لتواكب 

 .(2) التطورات االقتصادية السريعة اليت شهدهتا الدول النفطية
ومثلت هذه املرحلة سيطرة الشركات الوطنية يف العراق على كافة مراحل إنتاج النفط وتكريره  

إذ أدى ارتفاع أسعار . السيما بعد تأميم النفط، مما كان له األثر الكبري يف تطوير صناعة التكرير يف العراق
عراق، فقام العراق بإنشاء مصايف لتكرير النفط خالل عقد السبعينات إىل زيادة كبرية يف املوارد املالية يف ال

النفط بطاقات كبرية تفوق احتياجات السوق احمللية هبدف تصدير املنتجات النفطية بداًل من تصدير 
النفط اخلام لزيادة عائداهتا املالية وحتسني رحبيتها مما ساعد على إعطاء صناعة التكرير دفعة قوية أدت إىل 

وتطوير يف نوعية التقنيات املستخدمة فيها، وشيدت مصايف تكرير النفط  زيادة يف حجم طاقات التكرير
على درجة عالية من التعقيد، إذ أضيفت هلا وحدات من عمليات التحويلية وعمليات املعاتأة الالزمة 
لتعديل هيكل اإلنتاج وخواص املنتجات النفطية ملواكبة منتجات األسواق العاملية، واستمرت مرحلة التوسع 

اليت أحلقت أضراراً فادحة مبعظم املنشآت النفطية  3281لتطوير حىت نشوء احلرب العراقية اإليرانية سنة وا
السيما مصايف التكرير، إذ دمر مصفى البصرة عدة مرات وتوقف عن التشغيل، وواصلت مصفى الدورة 

رتفعت الطاقة التشغيل جبانب مصايف جديدة مت إنشائها ومشلت مصفى بيجي ومصفى مشال بيجي، فا
ألف برميل يومياً، وكان االستهالك احمللي يف العراق يبلغ (  411)اإلنتاجية للمصايف العراقية إىل أكثر من 

 .(31) ألف برميل يومياً ومعظمه كان يذهب لدعم جهود احلرب(  111)حوايل 
ت إىل إحلاق اليت أد 3223ومل تكن صناعة التكرير تتعاىف حىت قامت حرب اخلليج الثانية سنة  

أضراراً بالغة فيها، وقد عاىن العراقيون خالهلا من نقص املنتجات النفطية اليت كانوا حيصلون عليها، ونتيجة 
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ومل يكن مبقدور صناعة التكرير . للحصار الذي فرض على العراق هبط اإلنتاج وتوقفت الصادرات العراقية
إال أن العراق أعادة . عمل بربنامج النفط مقابل الغذاءاحلصـول على التقنيـات احلديثة، حىت بعد مباشرة ال

اعمارها من جديد بالرغم من تدين بعض موصفات املنتجات النفطية، إذ وصلت طاقة املصايف إىل أكثر 
واستمرت هذه املرحلة حىت قيام احلرب على . (33) ألف برميل يوميًا رغم ظروف احلصار( 711)من 

فيها املصايف إىل التدمري وأعمال السلب والنهب واحلرق اليت طالت اليت تعرضت  9111العراق سنة 
أنابيب اليت تنقل النفط اخلام إىل املصايف، مما أدى إىل اخنفاض كمية النفط اجملهز إىل تلك املصايف، واليت 

يًا لسد على أثرها اخنفض إنتاج املنتجات النفطية، واخذ العراق يستورد املنتجات النفطية مببالغ كبرية سنو 
 . االحتياج احمللي من تلك املنتجات، وقد استمر هذا الوضع حىت الوقت احلاضر

 . المؤشرات االقتصادية لصناعة التكرير في العراق 8.0
على الرغم من الدور األساس الذي تؤديه صناعة التكرير يف االقتصاد العراقي، إال أن هذه  

لي من املنتجات النفطية مقارنة بالطلب عليها، لذا ظلت الصناعة أصبحت ال تسد حاجة االستهالك احمل
مستويات اإلنتاج املكررة متدنية كذلك طاقات البلد التصديرية، ولبيان مدى تردي واقع  هذه الصناعة 

 :نستعني باملؤشرات اآلتية
 .عدد المصافي التكريرية وتصنيفها في العراق1.2.3

ية متمايزة فيما بيتها يف تاريخ نشوؤها ومواقعها اتأغرافية ميتلك العرق العديد من املصايف التكرير  
 .(39)وقدراهتا اإلنتاجية كما موضحة يف اتأدول رقم 

 (ألف برميل يوميًا، النسبة المئوية)                       المصافي التكريرية في العراق: 8جدول 

 المصافي
اسم 

 المصفى
 تاريخ

 اإلنشاء
 الموقع

 الجغرافي

الطاقة 
 لتكريريةا

 عند اإلنشاء

الطاقة 
 التكريرية
في سنة 
8806 

النسبة 
 *المئوية

 مصافي الشمال
 5,7 41 03 كركوك 3274 كركوك

 3,3 متوقف 41 نباراأل 3242 حديثة
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 3,3 متوقف 1 نينوى 3255 القيارة وتتضمن

 3,3 متوقف 43 صالح الدين 3278 الصينية

 3,3 متوقف 43 نينوى 3289 الكسك

 3,3 متوقف  453 صالح الدين 3281 جيبي

 5,7 13 802    اإلجمالي

 مصافي الوسط
 وتتضمن

 87,1 413  23 بغداد 3251 الدورة

 7,7 03 83 املثىن 3278 السماوة

 7,7 03 03 النجف األشرف 9115 النجف

 0,5 83 43 الديوانية 9118 الديوانية

 3,3 متوقف 43 احللة 3221 املسيب

 3,3 متوقف 43 دياىل 3297 الوند

 14,7 883 473    اإلجمالي

 مصافي الجنوب
 وتتضمن

 7,,0 843 53 البصرة 3274 الشعيبة

 3,3 متوقف متوقف البصرة 3276 املفتية

 7,7 03 03 ذي قار 3281 الناصرية

 7,7 03 43 ميسان 3222 ميسان

 ,,73 853 443    اإلجمالي

 433 703 732    المجموع الكلي

 : المصدر
ـــ مالك عبد احلسني امحد، ميادة رشيد كامل، اآلثار االقتصادية والبيئية لصناعة وتكرير النفط ـــ دراسة تطبيقية يف شركة مصايف 

 .12، ص9131، اجمللد التاسع، كانون الثاين، 14اتأنوب، جملة العلوم االقتصادية، العدد 
 .91، ص9134كانون األول،  91ــ 93العريب العاشر، أبو ظيب املنعقد بتاريخ  ـــ الطاقة والتعاون العريب، مؤمتر الطاقة

ـــــ سامية كوالب، عودة املصايف العراقية، مركز البيان للدراسات والتخطيط، متاحة على شبكة املعلومات الدولية  االنرتنت وعلى 
  www.bayancenter.org:املوقع االليكرتوين اآليت

/ 3/3نتائج تقومي أداء سياسة وزارة النفط شركة مصايف اتأنوب للفرتة من " ديوان الرقابة املالية االحتادي،  مجهورية العراق، ـــ
 .31و8، ص9137،  "9136/ 11/33لغاية  9134

 . ــ احتسيت النسب املئوية من قبل الباحثة*
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وزارة النفط، وهذه املصايف كانت وهي من اكرب املصايف التكريرية يف العراق التابعة إىل : أـــ مصايف الشمال
ألف برميل يومياً، وتتكون من عدة مصايف بعضها كبرية كمصفى ( 918)قدرهتا التكريرية عند إنشاءها 

تكريرية  ، وبعضها ذات قدرة3281بيجي الذي يقع يف حمافظة صالح الدين والذي تأسس يف سنة 
ويقع يف حمافظة   3274سس يف سنة صغرية موزعة يف بعض احملافظات وهي مصفى كركوك الذي تأ

ألف برميل يومياً، مث أدخلت أليه وحدات تكريرية جديدة مما أدى إىل ( 11)كركوك وبطاقته التكريرية 
، ومصفى الكسك والصينية طاقة كالً 9136ألف برميل يوميًا يف سنة ( 41)زيادة طاقتها التكريرية إىل 

( 4)ألف برميل يومياً، ومصفى القياره بطاقة ( 34)بطاقة  ألف برميل يومياً، ومصفى حديثة( 31)منهما 
ألف برميل يومياً، وتنتج مصايف الشمال خمتلف أنواع املنتجات النفطية مثل بنزين خايل من الرصاص، 
ووقود الطائرات والنفط األبيض والنفط األسود املعد للتصدير وزيت الغاز وخمتلف أنواع الزيوت مثل زيت 

وزيت حمركات الديزل وزيوت مكائن اخلياطة واحملوالت ومنتجات اإلسفلت والكربيت وغاز  حمركات البنزين
إال أن هذه املصايف توقفت عن العمل بسبب التدمري وعمليات السلب . الوقود وغاز السائل وغريها

 .9134والنهب اليت تعرضت هلا من قبل العمليات اإلرهابية يف سنة 
لى عدد من املصايف من أمهها مصفى الدورة الذي يعد من املصايف وتشتمل ع :ب ـــ مصايف الوسط

(  341) ويقع يف حمافظة بغداد ويبلغ طاقته التكريرية  3251النفط الكبرية يف العراق تأسس يف سنة 
، ويقوم املصفى بإنتاج بنزين السيارات ووقود الطائرات وزيت الغاز 9136ألف برميل باليوم يف سنة 

خلام والشحوم واإلسفلت، كما حيتوي املصفى على معمل متطور لتصنيع العلب والديزل ونفط ا
كما حتتوي مصايف الوسط . (39)ألف علبة شهريا(  81)البالستيكية لتعبئة الزيوت املنتجة ينتج حوايل 

وتبلغ  3292على عدد من املصايف ذات طاقة إنتاجية صغرية منها مصفى الوند الذي أنشأ يف سنة 
ألف برميل يوميًا وهو حاليًا متوقف عن العمل، ومصفى السماوة ( 31)نتاجية عند اإلنشاء طاقته اإل

ألف برميل يوميًا على ( 91)و( 11)و( 11)والديوانية والنجف اليت يبلغ طاقة كاًل منها اإلنتاجية 
 .9136التوايل يف سنة 
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ر يف جنوب العراق وأكربها، وتشمل مصفى الشعيبة وهو من أهم وحدات التكري: ج ـــ مصايف اتأنوب
ألف برميل يوميًا يف سنة ( 931)تبلغ طاقته التكريرية  3274ويقع املصفى يف حمافظة البصرة انشأ سنة 

، ومن املنتجات النفطية اليت ينتجها البنزين ووقود الطائرات والنفط األبيض وزيت الغاز 9136
اً من املصايف األخرى الصغرية كمصفى مسيان اإلسفلت والنفثا والزيوت، كما تضم مصايف اتأنوب عدد

ألف ( 31)وهو مكون من ثالث وحدات تكريرية طاقة الوحدة منها  3222الذي مت إنشاءه سنة 
،  ومن املنتجات األساسية 9136ألف برميل يوميًا يف سنة ( 11)برميل يوميًا لتصبح طاقته التكريرية 

بطاقة تكريرية  3281، ومصفى الناصرية الذي تأسس سنة هلذا املصفى النفثا وزيت الوقود وزيت الغاز
ألف برميل، وكان اهلدف من تأسيسه هو توفري املنتجات النفطية األساسية للمحافظة ( 11)تبلغ 

واملناطق القريبة منها، فضاًل عن زيادة الطاقة اإلنتاجية التكريرية ملصايف اتأنوب ومن املنتجات األساسية 
أما مصفى املفتية فهو متوقف حاليًا عن . (31)النفط األبيض وزيت الغاز والنفثاللمصفى هي اإلسفلت و 

 .العمل بعد األضرار اليت حلقت به نتيجة احلرب على العراق
( 36)نستدل من خالل ذلك انه على الرغم من وجود عدد كبري من املصايف يف العراق والبالغة 

حديثة والقيارة وصينة والكسك ) عن العمل كمصفى  مصفى، إال أن عدد كبري من هذه املصايف متوقفة
، بسبب اإلضرار الكبرية اليت حلقت هبا بسبب العمليات اإلرهابية، لذا فهي ال تشكل أية (وبيجي

مسامهة من إمجايل الطاقة اإلنتاجية التكريرية، يف حني أهنا يف السنوات السابقة على سبيل املثال يف سنة 
أي أهنا كانت . ألف برميل يومياً ( 175)نت تصل طاقتها اإلنتاجية إىل عندما كانت تعمل كا 9116

ألف برميل يوميًا سنة ( 527)من إمجايل الطاقة التكريرية البالغة  *%(6928)تشكل مسامهة قدرها 
السيما مصفى بيجي الذي كان يسد أكثر من نصف حاجة العراق من املنتجات النفطية، فهو  9116

ألف برميل يومياً ومصفى ( 371)ت تكريرية هي مصفى الشمال بطاقة التكريرية يتكون من ثالث وحدا
ألف برميل يومياً لتصل طاقته ( 71)اليت تبلغ طاقة كاًل منها  9ومصفى صالح الدين  3صالح الدين 

من إمجايل  **%(5322)أي تشكل مسامهته . (34)9116ألف برميل يوميًا يف سنة ( 131)التكريرية 
هذه من . ، وعليه فان هذه الطاقة تعد مهدورة وال يستفاد منها البلد9116كريرية يف سنة الطاقة الت



 مجلـة اإلستراتيجيـة والتنميـة 66 -08ص ، (8800 ديسمبر)عدد خاص /  80: المجلد
 عدد خاص بالمنتدى الدولي الخامس للبحث العلمي

 

42 

ناحية من ناحية أخرى أن املصايف العمالة يف العراق أخذت تعاين من تقادم منشآهتا اإلنتاجية وصغر 
ها، لذا ألف برميل يوميًا للواحدة من( 11)حجمها، إذ ال تتجاوز اغلب طاقات املصايف العاملة عن 

من إمجايل الطاقة التكريرية باستثناء %( 526)فأهنا تشكل مسامهه ضئيلة ال تتجاوز الواحدة منها 
ألف برميل يوميًا على ( 931)و( 341)مصفى الدورة ومصفى الشعيبة، اليت تبلغ طاقة كاًل منهما 

لتكريرية على من إمجايل الطاقة ا%( 1226%( )9624)، مشكله مسامهه قدرها 9136التوايل سنة 
 .التوايل

كما يالحظ أيضًا أن مجيع املواقع القائمة فيها املصايف هي مواقع داخل العراق، أي مبعىن أهنا 
أنشأت لتلبية الطلب احمللي دون النظر إىل سياسة تصدير املنتجات النفطية، مما يدلل ذلك على ضعف 

 . الصناعة التكريرية يف العراق
 .ي التكريرية في العراقإجمالي طاقة المصاف 2.2.3

تشري الطاقة التكريرية للمصايف إىل عدد الوحدات اليت تستطيع الوحدة اإلنتاجية التكريرية القيام  
وتعرب هذه الطاقة على مدى تطور صناعة التكرير من عدمها، . (35)بصناعتها خالل مدة زمنية معينة

إذ ( 1)نستعني بالبيانات املتاحة يف اتأدول رقم  ولدراسة التطورات والتغريات اليت شهدهتا هذه الصناعة
بقيت الطاقة التكريرية يف العراق (  9118ـــ 9116) نالحظ من تلك البيانات انه يف بداية املدة أي من 

ألف برميل يوميًا للمدة ذاهتا، أي أهنا مل تسجل أية زيادة أو اخنفاض ( 527)ثابتة دون تغري، إذ بلغت 
مل يتم توسيع الوحدات اإلنتاجية (  9118ـــ 9116) ية، وهذا يعين انه خالل املدة يف الطاقة التكرير 

 .ية جديدة، وإمنا بقيت على حاهلاالقائمة وال إضافة وحدات إنتاج
هلذا مل تسجل أية معدل النمو خالل هذه املدة، كما نالحظ يف الوقت نفسه أن طاقة املصايف 

( 742)إىل  9116ألف برميل يوميًا يف سنة ( 527)ارتفعت من التكريرية سجلت تذبذبًا واضحًا فقد 
مث استمرت باالرتفاع حىت بلغت  %(9525)أي إهنا حققت معدل منو  9112ألف برميل يومياً يف سنة 

ألف برميل يومياً، وتعود تلك الزيادة إىل انه مت إنشاء مصايف (  876) مسجلة  9134ذروهتا يف سنة 
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لنجف ومصفى الديوانية، مما سبب ذلك يف زيادة طاقة املصايف التكريرية، وعلى تكريرية جديدة كمصفى ا
الرغم من هذه الزيادة إال أهنا ال تتناسب مع القدرات النفطية الضخمة اليت ميتلكها العراق، يف حني انه 

ألف برميل ( 511)، أخذت هذه الطاقة باالخنفاض الكبري حىت وصلت إىل 9134يالحظ بعد سنة 
ويعود سبب هذا االخنفاض إىل توقف عدد من %( 322)مسجلة معدل منو  9136ًا يف سنة يومي

ات املصايف يف العراق نتيجة تآكل معداهتا وتعرضها للعمليات التدمري والسلب والنهب بسبب العصاب
 .اإلرهابية كما بيناها سابقاً 

 (8806 ــ8886)للمدة  إجمالي طاقة المصافي التكريرية في العراق: 0جدول 
  (اليوم، النسبة املئوية/ ألف برميل)  

 معدل النمو السنوي الطاقة التكريرية السنوات
 ـــــــ 7,5,3 6002

6002 7,5,3 3.3 

6002 7,5,3 3,3 

6002 51,,3 87,7 

6000 248,3 2,1 

6000 248,3 3.3 

6006 288,3 4,8 

6002 288,3 3,3 

6002 257,3 7,7 

6002 783,3 (13,7*) 

6002 703,3 4,, 

، 9134، 9131)، التقرير اإلحصائي السنوي للسنوات (اوابك )منظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول : لمصدرا
 .، الكويت، سنوات متعددة، صفحات متعددة(9137، 9136، 9135

 .األرقام بني القوسني تعين قيم سالبة مالحظة* 
 .العراق حجم اإلنتاج للمنتجات النفطية في 3.2.3

يعد هذا املؤشر من املؤشرات املهمة للتعرف على إمكانية الصناعة التكريرية يف االقتصاد العراقي، 
ال ميكن أن الن اإلنتاج يعرب عن مدى مسامهة هذه الصناعة يف االقتصاد الوطين، وان الصناعة التكرير 

  .مة متزايدةتؤدي دوراً متميزاً يف االقتصاد العراقي ما مل تتحقق إنتاجها قي
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 (8806ــ 8886)إجمالي أنتاج المنتجات النفطية ومعدل الفجوة في العراق للمدة : 4جدول 
 (اليوم / ألف برميل) 

 الفجوة )%(معدل النمو السنوي  إجمالي اإلنتاج السنوات
 33922 ـــــ 48423 8886
8882 13221 (1423) 97821 
8880 44727 4121 34221 
8882 41629 (926) 13928 
8808 51226 3628 11926 
8800 51526 529 97624 
8808 11725 (1721) 48425 
8800 14721 922 47427 
8804 18621 3329 48227 
8802 41728 526 33929 
8806 43325 122 33825 

، 9134، 9131) ، التقرير اإلحصائي السنوي للسنوات (أوابك)منظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول : المصدر
 .، الكويت، سنوات متعددة، صفحات متعددة( 9137، 9136، 9135

 .ـــ احتسبت معدالت النمو من قبل الباحثة
ـــــ احتسبت الفجوة من قبل الباحثة من خالل طرح إمجايل الطاقة التكريرية لكل سنة من إمجايل اإلنتاج لكل سنة اعتماداً 

 (.4)رقم واتأدول ( 1)على بيانات اتأدول رقم 

إنتاج املنتجات  أن أعاله، (4)إال أنه يالحظ من خالل البيانات املعوضة يف اتأدول رقم 
فبعد أن كان ( 9112ـــ 9116) النفطية شهد تذبذبًا واضحاً، إذ حقق اخنفاضًا ملحوظًا خالل املدة 

ميل يوميًا يف ألف بر ( 41629)اخنفض إىل  9116ألف برميل يوميًا يف سنة ( 48423)اإلنتاج يبلغ 
يف السنة ذاهتا، إال انه عاد يف السنوات الالحقة %( 926)، إذ حقق معدل منو سالبًا قدره 9112سنة 

، 9133ألف برميل يوميًا يف سنة ( 51525)وحقق ارتفاعاً واضحاً حىت وصل إىل أعلى مستوى له وهو 
كاد صناعة التكرير أن تسجل ومل تنتيجة إضافة وحدات تكريرية جديدة، %( 529)أي سجل معدل منو 
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، مسجلة 9136ألف برميل يوميًا يف سنة ( 43325)زيادة يف اإلنتاج حىت عادت واخنفض إنتاجها إىل 
نتيجة قيام العصابات اإلرهابية بإحلاق أضرارًا بالغة مبصايف العراق يف الناحية %( 122) معدل منو
وافتقارها إىل املعدات  عمليات التكريرية يف ةاملستخدم واملكائن اآلالت تقادم، فضاًل عن الشمالية

التكنولوجية احلديثة بسبب احلروب واألوضاع السياسية يف العراق، واستمرار انقطاع التيار الكهربائي الذي 
 النفط منتسبب يف تقف عمل املصايف، مما انعكس ذلك يف اخنفاض إنتاج املنتجات النفطية املستخلصة 

ن ينبغي على العراق أن يصبح مصدرًا رئيسيًا لتلك املنتجات من خالل امتالكه يف الوقت الذي كا اخلام
وأن اخنفاض اإلنتاج هو دليل واضح على ختلف صناعة التكرير يف العراق، . عدد كبري من املصايف النفطية

ي وميكن االستدالل على ذلك بشكل أكثر عند مقارنة طاقة املصايف التكريرية مع كمية اإلنتاج الفعل
  .املعروضة، إذ جند أن هناك فجوة كبرية بني الطاقة التكريرية واإلنتاج الفعلي يف الصناعة التكريرية

ألف برميل يومياً، إذ ( 48227)إذ بلغت  9134إذ سجلت الفجوة أعلى مستوى هلا يف سنة 
تاج ، يف حني سجل اإلن9134ألف برميل باليوم يف سنة ( 87621)سجلت الطاقة التكريرية حنو 

ألف برميل باليوم يف السنة ذاهتا، وهذا يعين أن هناك أكثر من ( 18621)حنو  9134الفعلي يف سنة 
 منها أسباب لعدة ويعود ذلك ألف برميل يوميا من الطاقة اإلنتاجية معطلة وغري مستغلة( 48227)

 النظام يف قصور نفضاًل ع ،والبيئة السوق وشرو  متطلبات إىل ترتقي والواملعدات  بتقادم املكائن
مع  قطاع التكرير يف االستثمار تطوير يف املسامهة عن عاجزين املستثمرين أغلب أن جند حيث التعاقدي

وانقطاع . (36)9136يف سنة من النفط اخلام ألف برميل يوميًا ( 436421) مقداره ما ينتج العراقأن 
 يف نقص حدوث إىل مما أدى الصناعة،التيار الكهربائي وعدم وجود دعم مايل من قبل الدولة هلذا 

 . عليها بالطلب مقارنة املنتجات النفطية عرض
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 (8806ـــ 8886)كمية إنتاج المنتجات النفطية وأهميتها النسبية بحسب نوعها في العراق للمدة : 2جدول 
 (اليوم ، النسبة املئوية / ألف برميل ) 

ات
سنو

ال
 

سال
 الم

رول
البت

از 
غ

بية  
نس

ة ال
همي

األ
 

ال
لين

ازو
غ

سبية 
 الن

مية
أله

ا
ود  

ووق
ين 

روس
لكي

ا
ات

طائر
ال

 

 
سبية

 الن
مية

أله
ا

 
 

از 
 الغ

يت
ز

 
يزل

والد
سبية 

 الن
مية

أله
ا

قود 
 الو

يت
ز

 
سبية

 الن
مية

أله
ا

رى 
 أخ

قود
و

سبية 
 الن

مية
أله

ا
 

سبية
 الن

مية
أله

ي ا
مال

إج
 

6
0
0
2

 7
7
,0

 4
4
,7

 7
5
,,

 4
1
,3

 0
0
,7

 

7
,,

 5
5
,3

 4
7
,,

 8
0
2
,7

 

1
,
,1

 4
3
,5

 

8
,8

 4
3
3

 

6
0
0
2

 4
5

,0
 

7
,1

 7
4
,0

 4
7
,4

 8
5
,3

 

2
,7

 7
4
,5

 4
7
,8

 4
7
3
,3

 

7
3
,4

 4
4
,5

 

0
,5

 4
3
3

 

6
0
0
2

 0
3
,0

 

7
,2

 7
1
,1

 4
1
,1

 1
5
,7

 4
3
,7

 2
0
,5

 4
2
,5

 8
3
,
,2

 

1
7
,,

 4
4
,,

 

8
,7

 4
3
3

 

6
0
0
2

 

7
,2

 4
,7

 7
7
,1

 4
8
,,

 1
5
,7

 4
3
,,

 2
1
,8

 4
,
,0

 8
4
3
,4

 

1
2
,8

 0
4
,4

 

5
,4

 4
3
3

 

6
0
0
0

 

2
,7

 4
,5

 7
0
,5

 4
8
,7

 7
4
,1

 4
3
,4

 4
3
7
,7

 

8
3
,5

 8
7
4
,7

 

1
,
,1

 8
2
,5

 

7
,7

 4
3
3

 

6
0

0
0

 

,
,3

 4
,5

 7
1

,3
 4

4
,,

 1
,

,4
 

,
,8

 4
8

1
,3

 

8
0

,4
 8

7
4

,7
 

1
5

,3
 0

2
,3

 

5
,4

 4
3

3
 

6
0

0
6

 

8
,7

 3
,5

 8
5

,7
 

2
,8

 8
8

,1
 

7
,7

 7
1

,1
 4

,
,4

 4
2

4
,1

 

7
0

,2
 0

,
,8

 4
4

,7
 4

3
3

 

6
0

0
2

 

8
,0

 3
,5

 0
7

,3
 4

3
,1

 8
8

,1
 

7
,1

 7
,

,4
 4

,
,,

 4
2

8
,1

 

7
8

,7
 0

7
,4

 4
3

,4
 4

3
3

 

6
0
0
2

 

0
,3

 3
,2

 0
,
,1

 4
3
,8

 8
4
,7

 

7
,7

 5
2
,5

 8
3
,0

 8
3
1
,0

 

7
8
,,

 0
,
,0

 4
3
,8

 4
3
3

 



 

 "اإلمكانيات الحالية والمستقبلية لصناعة التكرير في العراق............."،الهام خزعل ناشور. م      
 

47 

6
0

0
2

 

0
,7

 3
,,

 1
2

,0
 4

4
,2

 8
5

,8
 

7
,5

 5
4

,7
 4

5
,7

 8
8

1
,7

 

7
7

,4
 0

8
,2

 

2
,3

 4
3

3
 

2
6

0
0

 

0
,5

 3
,,

 7
0

,1
 4

0
,3

 8
7

,7
 

7
,8

 7
1

,3
 4

7
,7

 8
0

2
,3

 

7
5

,2
 8

7
,,

 

7
,7

 4
3

3
 

، 9134، 9131)  ، التقرير اإلحصائي السنوي للسنوات (اوابك) منظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول : المصدر
 .، الكويت، سنوات متعددة، صفحات متعددة( 9137، 9136، 9135

 (.4)ــــ احتسبت النسب املئوية من قبل الباحثة اعتماداً على بيانات اتأدول رقم 
من خالل وميكن االستدالل بصورة أكثر على ما حققه اإلنتاج يف صناعة التكرير من اخنفاض 

نا اتأدول بيانات مفصلة عن مدى اخنفاض احلاصل يف إنتاج إذ يعطي( 5)االستعانة يف اتأدول رقم 
إذ سجل غاز البرتول املسال ( 9136ـــ 9116)املنتجات النفطية حبسب أنواعها يف العراق خالل املدة 

( 127)إىل  9116ألف برميل يوميًا يف سنة ( 5621)أعلى مستوى لالخنفاض يف اإلنتاج، إذ اخنفض 
، يليه يف االخنفاض الكريوسني ووقود الطائرات، إذ اخنفض إنتاجه من 9136ألف برميل يوميًا يف سنة 

، كما 9136ألف برميل يوميًا يف سنة  (9525)إىل  9116ألف برميل يوميًا يف سنة ( 1126)
يف اإلنتاج خالل املدة املذكورة باستثناء الزيوت  سجلت بقية املنتجات النفطية األخرى اخنفاضًا واضحاً 

ألف برميل ( 3127)من  اليت ازداد إنتاجها( اإلسفلت والنفثا وزيوت التزييت)  تتضمن األخرى اليت
، إال أهنا تبقى اقل املنتجات 9136ألف برميل يوميًا يف سنة ( 9622)إىل  9116يوميًا يف سنة 

رب يف وزيت الوقود الذي بقي حمافظاً على إنتاجه والذي مثل احلصة األك. النفطية من حيث كمية اإلنتاج
، وبطبيعة احلال أن هذه القيمة املرتفعة 9136ألف برميل يوميًا يف سنة ( 918)تركيبة اإلنتاج، إذ بلغ 

هي على حساب إنتاج املنتجات اخلفيفة ذات احملتوى الكربييت املخفض املتمثلة بالغازلني والكريوسني 
 .وبقية أنواع الوقود األخرى

طية من حيث نوعيتها يف هيكل الصناعة التكريرية أما خبصوص مدى مسامهة املنتجات النف
حيث مسامهتها من إمجايل اإلنتاج، إذ بلغت  مناألوىل  احتل املرتبة (زيت الوقود)فنجد الوقود الثقيلة 

ويعود ذلك إىل أن معظم الطاقات اإلنتاجية التكريرية  ،9136إمجايل اإلنتاج يف سنة  من %(5728)
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حقبة السبعينات والثمانينات، لذا فان تلك املصايف تعد قدمية واقل تطوراً للمصايف يف العراق تأسس يف 
زيت الغاز ولذلك فهي تنتج نسبة كبرية من املنتجات النفطية الثقيلة منخفضة القيمة كزيت الوقود، ويأيت 

 الثالثة املرتبةجاء يف فقد  الغازولني أما إمجايل اإلنتاج، من %(3526)حبصة  الثانية املرتبة يف والديزل
يف حني احتل غاز البرتول املسال والكريوسني  ،9136إمجايل اإلنتاج يف سنة  من %(3121) بنسبة

ئيلة ووقود الطائرات والوقود األخرى املراتب األخرية من حيث اإلنتاج، إذ سجلت كاًل منها مسامهة ض
 .ى التوايلعل 9136من إمجايل اإلنتاج يف سنة %( 625)و%( 629)و%( 122)غت لب

ومن اتأدير بالذكر أن املصايف يف العراق مل تتمكن من رفع مستوى نوعية إنتاجها من املنتجات 
العاملي الذي يضمن ( somoli) النفطية ليطابق املواصفات العاملية، كما أهنا مل تدخل ضمن مقياس 

 .(37)إنتاج وقود مصاحب للبيئة بقدرات إنتاجية جديدة
.تجات النفطية في العراقحجم االستهالك للمن 4.2.3 

ميثل االستهالك العامل الرئيس الذي يقابل اإلنتاج يف حتديد حجم وإمكانية الصناعة التكريرية يف 
العراق  يف االقتصاد العراقي، وتسعى الدولة من اجل توفري املنتجات النفطية لتغطية االستهالك احمللي

من املنتجات النفطية متواضعًا ومل يساهم بشكل فعال ه إذ بقي أمجايل إنتاج 9111السيما بعد أحداث 
وميكن بيان . من تلك املنتجات، السيما وان االستهالك يشهد تزايدًا واضحاً سد حاجة السوق احمللية يف 

أن إمجايل االستهالك يف إذ تشري تلك البيانات إىل ( 6)ذلك من خالل بيانات املعروضة يف اتأدول رقم 
ولكن حبلول سنة  9116ألف برميل يوميًا يف سنة ( 19825)ات النفطية املكررة بلغت العراق من املنتج

ألف برميل يومياً، ومبعدل منو سنوي يقدر ( 48526)تضاعف هذا االستهالك حىت وصل إىل  9136
، ويعود هذا النمو يف حجم االستهالك إىل عدة عوامل منها الزيادة يف عدد 9136يف سنة %( 424)

زيادة معدالت امتالك السيارات بأنواعها، وحتسني مستويات املعيشة، وإنشاء عدة حمطات السكان، و 
الكهربائية، وزيادة استهالك الوقود يف الصناعة، وهناك عاماًل آخر ساهم يف زيادة االستهالك هو نظام 
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وى استهالك الدعم احلكومي لوقود النقل وتوليد الكهرباء، وقد أدت هذه العوامل جمتمعة إىل رفع مست
 .(38) املنتجات النفطية املكررة
 (8806ــ 8886)إجمالي استهالك المنتجات النفطية في العراق للمدة : 6جدول 

 (اليوم/ ألف برميل) 
 )%(معدل النمو السنوي  إجمالي االستهالك السنوات

 ــــــ 082,7 6002

6002 855,7 (47,7) 

6002 071,1 04,0 

6002 144,3 48,2 

6000 17,,4 41,4 

6000 784,7 44,8 

6006 77,,4 ,,4 

6002 721,7 8,5 

6002 127,4 (47,2) 

6002 177,4 (1,0) 

6002 127,5 1,1 

، 9134، 9131) للسنوات ، التقرير اإلحصائي السنوي(أوابك)ـــ منظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول :المصدر    
 .متعددة، صفحات متعددة، الكويت، سنوات ( 9137، 9136، 9135

 .ـــــــــ احتسب معدل النمو السنوي من قبل الباحثة
 .األرقام بني القوسني متثل قيم سالبة: ـــــ مالحظة

حبسب نوعها يف العراق واملوضحة يف اتأدول  أما من حيث مستوى استهالك املنتجات النفطية
ألف برميل يوميًا يف ( 38421)إذ بلغ  فقد سجل زيت الوقود أعلى مستوى يف االستهالك،(. 7)رقم 
من إمجايل االستهالك يف السنة ذاهتا، يليه الغازولني إذ بلغ %( 1722)، مشكاًل نسبة 9136سنة 

من إمجايل االستهالك، %( 19)، مشكال نسبة 9136ألف برميل يوميًا يف سنة ( 31221)استهالكه 
ألف برميل يومياً، مشكالً ( 311)إذ بلغ استهالكه  ة،الثالث املرتبةجاء يف فقد  والديزل زيت الغازأما 
يف حني احتل غاز البتول املسال املرتبة الرابعة  ،9136إمجايل االستهالك يف سنة  من %(9126) نسبة

املنتجات  من إمجايل االستهالك، أما بقية%( 227)ألف برميل يوميا وبنسبة ( 47)من االستهالك بقيمة 
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فقد جاءت يف أسفل سلم االستهالك، فقد ( وقود الطائرات واملنتجات األخرى الكريوسني و ) النفطية 
ألف برميل يوميًا على التوايل، أي كانت ( 3124)و( 19)سجلت قيمة ضئيلة بلغت كاًل منهما 

ويعود االخنفاض يف استهالك . 9136من إمجايل االستهالك يف سنة %( 224)حصتهما ال تتعدى 
إىل استخدام الغاز الطبيعي وغاز النفط املسال يف القطاع املنزيل عوضًا عن  الكريوسني نتيجة التحول

 . الكريوسني يف اخلدمات املنزلية
  كمية استهالك المنتجات النفطية وأهميتها النسبية بحسب نوعها في العراق: 2جدول 

 (8806ـــ 8886)للمدة 
 (اليوم ، النسبة املئوية/ ألف برميل نفط مكافئ) 
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، 9134، 9131)  ، التقريـر اإلحصـائي السـنوي للسـنوات (أوابـك) ول منظمـة األقطـار العربيـة املصـدرة للبـرت  :المصدر
 .، الكويت، سنوات متعددة، صفحات متعددة( 9137، 9136، 9135

 (.6)ــــ احتسبت النسب املئوية من قبل الباحثة اعتماداً على بيانات اتأدول رقم 
 

 .فجوة المنتجات النفطية في العراق 5.2.3
االستهالك عجز أو الفائض يف اإلنتاج احمللي للمنتجات النفطية ملواجهة عن مقدار التعرب الفجوة 

فعند  احمللي، وتقاس مبقدار الفرق بني إمجايل اإلنتاج احمللي وإمجايل االستهالك احمللي من تلك املنتجات،
نتاج جند أن حجم االستهالك احمللي كان اكرب من حجم اإلمقارنة إمجايل اإلنتاج مع إمجايل االستهالك، 

احمللي مما سبب يف ظهور الفجوة، وتلجأ الدولة لسد هذه الفجوة عن طريق االسترياد من اخلارج، وهذا ما 
والذي يوضح مقدار الفجوة يف ( 8)وباالستناد إىل بيانات اتأدول رقم  شكل عبئًا كبريًا على اقتصادها،
لتني املرحلة األوىل تبدأ من إذ يتضح وجود مرح( 9136ـــ 9116)املنتجات النفطية خالل املدة 

وفيها سجلت املنتجات النفطية فائضاً، إذ بلغت الفجوة أعلى مستوى هلا يف سنة ( 9139ــــ 9116) 
وهذا الفائض ليس دلياًل على حتسن وضع قطاع الصناعة ألف برميل يومياً، ( 35526)إذ بلغت  9116

سجلت فائضًا كبريًا يف اإلنتاج، إذ ( الزيوت الثقيلة) د مادة زيوت الوقو التكريرية يف العراق وإمنا يعود إىل 
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الغازولني، ) ، على عكس املنتجات األخرى 9116ألف برميل يوميًا يف سنة ( 35224)بلغت فجوهتا 
اليت سجلت كاًل منها عجزاً، إذ بلغت مقدار الفجوة ( الكريوسني ووقود الطائرات، وزيت الغاز والديزل 

، نظرًا الستخداماهتا 9116ألف برميل يوميًا على التوايل خالل سنة ( 323ــــ( )123ـــــ( )19ـــــ)فيها 
مما يعين هذا أن املصايف تنتج اغلب منتجاهتا من زيت الوقود الثقيل الذي ليس . املتعددة السيما الغازولني

ية من امللوثات للتصدير، فضال على احتوائه على نسبة عال إمكانية والله استخدامات إال بقدر ضئيل 
 .والشوائب

وفيها سجلت املنتجات النفطية عجزًا كبرياً وكان ( 9136ــــ 9131)  أما املرحلة الثانية فتبدأ من
ألف برميل يومياً، واقل مستوى للعجز كان يف ( 91729ـــــ)إذ بلغ  9131أعلى مستوى للعجز يف سنة 

يها سجل الغاوزلني أعلى مستوى للفجوة إذ بلغت ألف برميل يومياً، وف( 7429ــــ)، إذ بلغ 9136سنة 
 ألف( 4121ـــ )، يليه غاز البرتول املسال، إذ بلغت فجوته 9136ألف برميل يوميًا يف سنة ( 5526ـــ)

، يف حني 9136ألف برميل يوميًا يف سنة ( 16ـــــ )برميل يومياً، وسجل زيت الغاز والديزل عجزًا بلغ 
ألف برميل يومياً، أما زيت الوقود فقد سجل ( 625ـــ )ائرات عجزًا بلغ سجل الكريوسني ووقود الط

ألف برميل يومياً ( 5526)حنو استرياد العراق يعين أن علىمما . ألف برميل يومياً ( 5127)فائضًا قدره 
زيت  منألف برميل يوميًا ( 16)ألف برميل يوميًا من غاز البرتول املسال و ( 4121 )و من الغازولني

ألف برميل يوميًا من الكريوسني ووقود الطائرات لتلبية االستهالك احمللي، ولكن ( 625)و غاز والديزلال
 الوقود زيت من الفائض يستبعد وأن هذه املنتجات النفطية، يف النقص يتفادى أن للعراق املمكن من

 .من املصايف العاملية نظرياهتا متاثل مصافيه إنتاجية كانت لو الثقيل
املنتجات  من احمللية االحتياجاتالصناعة التكريرية يف العراق أصبحت ال تليب  العام ميكن القول أنوبشكل 
 : (32)أمهها أسباب لعدة وذلك منها، مرجواً  كان كما اقتصادية تعد مل وكذلك النفطية

 .منها رجوةامل واملالية االقتصادية املتطلبات مع وال تتماشي صغرية ألغلب املصايفالتكريرية  الطاقة -
  .السوق أو الصناعة ملتطلبات تستجيب وال قدمية املصايف لبعض املتبعة التقنية -
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 اخلربات على أساساً  االعتماد مت حيث املصايف وتشغيل إدارة يف احمللية املتخصصة البشرية الكفاءات قلة -
 اتأدوى علي ليبالس التأثري ومن مث باهظة تشغيلية مصروفات عليها ترتب مما األجنبية، والعمالة

 .املصايف هلده االقتصادية
 .استمرار انقطاع التيار الكهربائي -

 (8806ـــ 8886)حجم الفجوة في المنتجات النفطية بحسب نوعها في العراق للمدة : 0جدول 
 (اليوم/ ألف برميل ) 

 السنوات
غاز 
 البترول
 المسال

 الغازولين
الكيروسين 

ووقود 
 الطائرات

زيت الغاز 
 والديزل

 أخرى يت الوقودز 
إجمالي 
 الفجوة

6002 88,5 (08) (0,4) (4,4) 47,,1 ,,5 477,7 

6002 (43,2) (85,8) (7,4) (40) 25,8 44,0 14,1 

6002 (43,5) (03,8) (1,4) (0,2) 483,5 44,1 20,0 

6002 (02,7) (18,0) (0,3) (,,1) ,0,, 18,7 87,8 

6000 (02,1) (73,0) (3,7) (0,,) 480,2 ,,, 13,7 

6000 (18,4) (77) (3,,) (41,0) 44,,0 45,4 41,4 

6006 (74,4) (43,,1) (81,7) (2,) 88,, 4,,7 (804,7) 

6002 (77,2) (,2) (88,7) (,3,5) 83,1 ,,7 (805,8) 

6002 (73,7) (53,7) (43,1) (73,8) 72 80,, (,,,2) 

6002 (11) (77,5) (8,2) (08,5) 73,0 42,7 (75,0) 

6002 (10,0) (77,7) (7,7) (07) 70,5 40,7 (51,8) 

 (.8)واتأدول رقم ( 7)القيم من قبل الباحثة اعتماداً على بيانات اتأدول رقم  احتسبت: المصدر  
 .األرقام بني األقواس متثل قيم سالبة: مالحظة* 
  

 حجم الصادرات والواردات من المنتجات النفطية في العراق 6.2.3
لصادرات الواردات يف الصناعة التكريرية يف العراق من املؤشرات املهمة لقياس يعد معرفة حجم ا

مدى كفاءة هذه الصناعة، الن الواردات تستنزف موارد الدولة من العمالت األجنبية وتؤدي إىل خسارة 
لرئيس االقتصاد الوطين، وباملقابل تعد الصادرات احملرك الرئيس للتنمية االقتصادية يف العراق والدعم ا
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وباالستناد إىل (. 91)الحتياطيات البنك املركزي من العملة األجنبية واملعزز األساس للفوائض يف ميزانيتها 
جند أن الطاقة التصديرية يف العراق سجلت اخنفاضًا كبرياً، إذ اخنفضت من ( 2)بيانات اتأدول رقم 

ويعود هذا  9136ميا يف سنة ألف برميل يو ( 722)إىل  9116ألف برميل يوميًا يف سنة ( 5621)
االخنفاض ليس بسبب نقص الطاقة اإلنتاجية  للمصايف فقط، ٕوإمنا بسبب اخنفاض اسعار النفط وتعرض 
شبكة األنابيب الناقلة للنفط إىل هجمات إرهابية يف وقت يعاين فيها القطاع النفطي من اخنفاض السعة 

من إمجايل %( ( 55يب نقل النفط ما نسبتهالتخزينية، حيث شكلت اهلجمات اإلرهابية على أناب
فبسبب تلك اهلجمات (. 93)اهلجمات اإلرهابية اليت تعرضت إليها املنشات النفطية يف عموم العراق

توقف تصدير النفط مما أدى إىل اخنفاض الطاقة التصديرية، وباملقابل جند أن العراق يستورد كميات كبرية 
إذ بلغ  9118االسترياد كان مطرداً، إذ سجل أعلى مستوى له يف سنة من املنتجات النفطية، إال أن هذه 

، أن هذا 9136ألف برميل يف سنة ( 23)نه اخنفض حىت وصل إىل أألف برميل يومياً، إال ( 34423)
االخنفاض يف االستريادات ال يدل على تطور الصناعة التكريرية وحتسن إنتاجها، وإمنا يعود االخنفاض إىل 

 .منية اليت مرت هبا البالد واخنفاض األسعار العاملية للنفطاألوضاع األ
 ( 8806ــ 8886)الصادرات واالستيرادات من المنتجات النفطية في العراق للمدة  :2جدول 

 (اليوم/ ألف برميل) 
 االستيرادات الصادرات السنوات
 ـــــ 77,0 6002

 ــــ 77,7 6002

6002 21,, 411,4 

6002 87,8 448,2 

6000 0,, 7,,7 

6000 3,8 57,, 

6006 4,1 441,7 

6002 43,7 43,,8 

6002 2,7 435,, 

6002 41,8 ,3,3 

6002 5,, ,4,1 

، 9135، 9134، 9131)  ، التقرير اإلحصائي السنوي للسنوات (أوابك) منظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول  :المصدر
 .فحات متعددة، الكويت، سنوات متعددة، ص( 9137، 9136
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 اآلفاق المستقبلية لصناعة التكرير في العراق .4
 :إن اآلفاق املستقبلية لصناعة التكرير يف العراق تعتمد بدرجة األساس على النقا  اآلتية

 ؛مدى توفر مقومات توطني صناعة التكرير يف العراق 
 ؛مدى إمكانية التغلب على التحديات اليت تعرقل نشوء الصناعة التكريرية 
 وضع إسرتاتيجية لتطوير أداء صناعة التكرير. 
 مقومات توطين صناعة التكرير في العراق  1.4

فيما خيص هذه النقطة فان العراق ميتلك العديد من املقومات اليت ميكن من خالهلا إقامة صناعة 
 :(99)تكرير متطورة ومن هذه املقومات ما يأيت

الذي يتمتع بوفرة يف إنتاج النفط اخلام اليت تعد املادة األولية يعد العراق من الدول : ــ املواد األولية1
ألف برميل يوميًا يف سنة ( 436421)األساسية الداخلة يف صناعة التكرير، إذ بلغ حجم إنتاجه النفطي 

مليار برميل ( 34824)، إىل جانب كرب حجم احتياطه النفطي، إذ ميتلك احتياطًا نفطيًا يقدر 9136
 (91)9136ة يومياً يف سن

يعد السوق من أكثر املشجعات لقيام لصناعة التكرير يف احلاضر واملستقبل، ويتحدد السوق : ـــ السوق2
، ويتميز العراق بوجود سوق واسعة (للتصدير) أو خارجيًا ( حملياً )بالطلب فقد يكون الطلب داخليًا 

ديد من املنافذ احلدودية اليت تعزز فموقعة اتأغرايف وإطاللة على اخلليج العريب جعله يشرف على الع
التجارة اخلارجية من خالل سهولة وصول املنتجات النفطية حنو األسواق العاملية، ويف الوقت نفسه 

 (94)احلصول على احدث املكائن واملعدات واالخرتاعات الضرورية إلقامة صناعة تكريرية متطورة
الصناعة كما يعد جزءًا مكماًل لعملياهتا اإلنتاجية، يشكل النقل إحدى متطلبات قيام ومنو : ـــ النقل3

ويضم العراق شبكة واسعة من اخلطو  والنوافذ التصديرية الذي ميكنه من وصول املنتجات النفطية من 
  .مناطق اإلنتاج إىل مناطق التسويق
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دمة انعكاسًا لطبيعة حتتاج صناعة التكرير إىل أيدي عاملة تتصف باملهارة الفنية املتق: ـــ اخلربة الفنية4
هذه الصناعة اليت تعد من الصناعات ذات التعقيد الفين، وميتلك العراق عدد كبري من اتأامعات  

  .واملعاهد العلمية اليت تساعد على أعداد كوادر علمية وأيدي عاملة ماهرة اليت حتتاجها هذه الصناعة
ة إنشاء مصايف كبرية احلجم، وذلك بسبب ــ القدرة التنافسية للمنتجات النفطية العراقية يف حال5

 .(95)فط تركيا مثاًل اخنفاض تكاليف إنتاجها مقارنة بالدول اجملاورة املستورة للن
 .الصعوبات والتحديات التي تواجه صناعة التكرير في العراق 2.4

 إن صناعة التكرير يف العراق تواجه جمموعة من الصعوبات والتحديات اليت سببت يف تدهورها
 :(96) وعدم أداء دورها بشكل املطلوب ومن هذه التحديات ما يأيت

ـــ اخنفاض مستوى األداء التشغيلي والقدرة على مواكبة متطلبات املعايري البيئية الدولية، والتباين بني 1
هيكل اإلنتاج والطلب على املنتجات يف األسواق احمللية، وضعف تطبيق برامج الصيانة واالعتماد على 

 .(97)رياد املعدات األساسية من األسواق اخلارجية است
ــــ تدهور البنية االرتكازية للمصايف النفطية وتقادمها بسبب عدم توفر اآلالت واملكان احلديثة، فاآلالت 2

واملكائن املستخدمة يف املصايف العراقية الكبرية كمصفى البصرة ومصفى بيجي ومصفى الدوره وعددًا من 
وهذا . ة األخرى تعاين من تقادم والتآكل معداهتا، ويعود نشؤها إىل ثالثة عقود من الزمناملصايف الصغري 

التقادم  أدى إىل حدوث ضغط شديد على طاقات املكائن واملعدات يف هذه املصايف بقصد استثمار 
حتتاج إىل طاقاهتا حبدود قصوى دون إدامة تلك املعدات أو حتديثها، وهذا األمر جعل البنية االرتكازية 

 .مليارات الدوالرات لضمان استعادة طاقات املصايف من جديد
ــ تردي الوضع األمين يف العراق والذي اثر تأثريًا مباشرًا على مجيع قطاعات االقتصاد العراقي ومنها 3

الصناعة التكريرية، إذ أدى إىل تردي هذه الصناعة احليوية وتأخرها بشكل واضح، السيما بعد تعرض 
من املصايف إىل عمليات التدمري والسلب والنهب بسبب العصابات اإلرهابية، مما سببت إىل اخنفاض  عدداً 

 .الطاقة التكريرية للمصايف
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ــ عدم االهتمام مبجال البحث العلمي الذي يعد من أهم عوامل النهوض بالصناعة التكريرية وتطويرها 4
احتضان الكفاءات العلمية واملتميزة ومحايتها من وفق احدث التطورات التكنولوجية يف العامل، وعدم 

 .اإلغراءات اخلارجية من الدول األخرى اليت تعمل على احتضاهنم واالستفادة من عقوهلم
ــ ضعف دور االستثمار يف الصناعة التكريرية، وعدم وجود ختطيط استثماري حقيقي للنهوض هبذه 5

 .الصناعة
ملنتجات النفطية من املنافسة مع مثيالهتا املستوردة وفتح أبواب احلدود ــ عدم محاية الصناعة التكريرية وا6

على مصارعيها أمام االسترياد العشوائي تأميع أنواع املنتجات النفطية يف ظل غياب القوانني والتشريعات 
 .اليت تنظم العملية االستريادية يف العراق

 .إستراتيجية تطوير صناعة التكرير في العراق 3.4
جل مواجه التحديات اليت تعاين منها الصناعة التكريرية يف العراق وحتسني واقعها وتطويرها من ا

ينبغي وضع إسرتاتيجية الستثمار إمكانيات البلد النفطية واستغالهلا لتطوير واقع الصناعة التكريرية مما 
لتطوير الصناعة يساهم يف إنعاش االقتصاد العراقي، لذا عملت وزارة النفط على وضع إسرتاتيجية 

التكريرية، وقد استندت يف إسرتاتيجيتها على جمموعة من اإلجراءات والوسائل الفنية والعملية املعتمدة إىل 
  :(98)التقييم السليم للظروف والفرص املتاحة للبلد، وهذه اإلجراءات هي

( 3431)ل يوميًا لتصبح ألف برمي( 511)ــ زيادة طاقة التكريرية للمصايف النفطية القائمة حاليًا من 1
 .9191ألف برميل يف سنة 

  :ــ إنشاء مصايف جديدة لتكرير النفط  ومن هذه املصايف ما يأيت 2
  .ألف برميل يوميا( 341)بطاقة  9138إنشاء مصفى كربالء  يف سنة   أ ـــ

 .ألف برميل يوميا( 351)بطاقة  9132ب ــ إنشاء مصفى ميسان  يف سنة 
 .ألف برميل يوميا( 111)بطاقة  9132يف سنة  الناصرية ج ـــ إنشاء مصفى

 .ألف برميل يوميا( 351)بطاقة  9191د ـــ إنشاء مصفى كركوك  يف سنة 
 .ألف برميل يوميا( 351)ه ــــ إنشاء مصفى نينوى  بطاقة 
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 .وــــ إنشاء مصفى شرق بغداد ليكون بديال عن مصفى الدورة 
النفطية وصوال إىل املواصفات العاملية من خالل تطوير املشاريع القائمة  ـــ االرتقاء مبوصفات املنتجات3

حالياً، وتنفيذ عدد من الوحدات اليت تسهم يف تقليل التلوث البيئي كمشاريع االزمرة واهلدرجة 
 .إلنتاج الغازولني خايل من الرصاص fcc ووحدات

خصصة بالدخول يف شراكة مع الشركات يف ــ وضع التشريعات املناسبة لتشجيع الشركات العاملية املت4
قطاع التكرير وذلك لتجنب املخاطر الفنية واالقتصادية والتسويقية، وذلك العتماد نشا  التصنيع 

 .على تقنيات معقدة وذات تكلفة عالية، واعتماد جدواها االقتصادية على األسواق واملنافسة العاملية
هد األحباث العاملية لرفد صناعة التكرير بتقنيات جديدة تساهم ــ التعاون بني شركات تكرير النفط ومعا5

يف تطوير أداء صناعة التكرير السيما العمليات التحويلية وعمليات املعاتأة اهليدوجينية اليت متكن 
 .املصايف من إنتاج مشتقات نفطية متوافقة مع متطلبات املعايري البيئية احمللية والدولية

العلمي ملا هلا من دور كبري يف حتسني أداء صناعة التكرير من خالل ابتكار  ـــ دعم أنشطة البحث6
 (92) تقنيات متطورة تساعد على رفع كفاءة عمليات التشغيل والصيانة وختفيض التكاليف

ــ االلتزام مبتطلبات التشريعات البيئية اخلاصة باحلد من طرح امللوثات الناجتة عن عمليات التكرير إىل 7
وذلك من خالل تصميم مصايف جديدة على وفق املواصفات العاملية حبث تكون نسبة  البيئة،

 .االحرتاق فيها مبواصفات جتعل خملفاهتا اقل ضرراً على البيئة
ــ اختيار الكفاءات العلمية اليت لديها اخلربة الطويلة يف جمال الصناعة التكريرية ووضعها يف املناصب 8

 .ة احليويةالقيادية إلدارة هذه الصناع
ــ حتسني الوضع األمين تأعل العراق بيئة اقتصادية واستثمارية أمنه تعمل على استقطاب االستثمارات 6

 (.11)لغرض تنفيذ املشاريع االستثمارية الكبرية يف الصناعة التكريرية
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  خاتمة. 2
  النتائج 0.2
  العراقي، لكونه الدعامة الرئيسة يشكل قطاع الصناعة التكريرية ركنًا أساسيًا مهمًا يف االقتصاد

لتوفري املنتجات النفطية، اليت تعد املصدر الرئيس لطاقة اليت تدخل يف استخدامات اإلنسان 
 .املتعددة

  إن املصايف التكريرية يف العراق تعمل بطاقات منخفضة، لذا فان كمية إنتاجها ال تتناسب مع
ا ال تتناسب مع الطلب احمللي من املنتجات القدرات النفطية الضخمة اليت ميتلكها العراق كم

النفطية، يف الوقت الذي ينبغي أن يصبح العراق مصدرًا رئيسيًا لتلك املنتجات من خالل 
 .امتالكه عدد كبري من املصايف النفطية

  تعاين الصناعة التكريرية يف العراق من تقادم تكنولوجي، وعدم توفر اآلالت واملكائن احلديثة اليت
ا املصايف التكريرية، يف حني أن املصايف اليت تطبق التكنولوجية احلديثة تتميز مبستوى أداء حتتاجه

 .تشغيلي أفضل وقدرة تنافسية أعلى
  أمهلت السياسة النفطية يف العراق الصناعة التكريرية، ومل تعمل على إعادة تأهيل املصايف املتوقفة

 الكبرية يف العراق، كما أهنا مل تقوم عن العمل السيما مصفى بيجي الذي يعد من املصايف
بإنشاء مصايف متطورة بل ظلت تعتمد على مصايف صغرية ال تنسجم مع إمكانيات العراق 

 .النفطية
  تتأصل املشكلة العجز يف املنتجات النفطية يف العراق باملفارقة بني اإلنتاج واالستهالك، فالطاقة

، مما أدى األمر االعتماد على استرياد املنتجات اإلنتاجية ال تغطي االحتياجات االستهالكية
 .النفطية لتغطية العجز

  تراجع أداء صناعة التكرير السيما ممن ناحية طاقتها اإلنتاجية فبالرغم من ارتفاع الطلب على
املنتجات النفطية، فلم يستطيع العراق رفع طاقته اإلنتاجية فمصايف التكرير قدمية ومستهلكة ال 

  .ياجات السوق احمللية املتناميةتكفي لسد احت
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  وجود خلل يف تركيبة إنتاج املنتجات النفطية، إذ حتتل املنتجات النفطية الثقيلة املتمثلة بزيت
الوقود احلصة األكرب يف تركيبة اإلنتاج، على حساب املنتجات النفطية اخلفيفة املتمثلة بالغازولني 

 .الوقودوغاز البرتول املسال والكريوسني وغريها من 
 التوصيات 8.2
  إعادة تأهيل املصايف املتوقفة عن العمل السيما مصفى بيجي الذي يسد نصف حاجة البلد من

املنتجات النفطية، وان تأهيل املصايف املتوقفة ستساهم يف توفري املنتجات النفطية وتقليل كميات 
 .االسترياد

 ط اخلام والرتكيز على تصدير العمل على إنشاء مصايف جديدة مما سيقلل من تصدير النف
املنتجات النفطية املكررة لتحسني املردود االقتصادي لربميل النفط اخلام املنتج، إذ يكون االجتاه 

 .حنو إنتاج املنتجات النفطية اخلفيفة والتقليل من الكميات املنتجة من الزيوت الثقيلة
 للتخفيف من امللوثات   التوسع يف الطاقات التكريرية وذلك باستخدام تقنيات حديثة

  .واالنبعاثات الصادرة من مصايف التكرير إىل البيئة
 تعزيز جهود البحث العلمي يف جمال تطوير تقنيات حتسني أداء وكفاءة عمليات التكرير. 
  ،تشجيع االستثمار األجنيب املباشر إلعادة تأهيل وتطوير املصايف القائمة وإقامة مصايف جديدة

العاملية حبث تكون نسبة االحرتاق فيها مبواصفات جتعل خملفاهتا اقل ضرراً  على وفق املواصفات
 .على البيئة

  زيادة درجة التعقيد التكنولوجي للمصايف القائمة من خالل إنشاء عمليات حتويلية جديدة
وعمليات معاتأة هيدروجينية، وذلك لرفع معدل إنتاج املنتجات النفطية اخلفيفة وحتسني 

 .ات النهائيةخصائص املنتج



 

 "اإلمكانيات الحالية والمستقبلية لصناعة التكرير في العراق............."،الهام خزعل ناشور. م      
 

61 

  سن التشريعات والقوانني الالزمة يف جمايل التدريب والتأهيل إلفساح اجملال أمام العمال واملنتجني
الكتساب اخلربة العملية، بغية تكوين جيل مؤهل للمسامهة يف تطوير استثمارات وإمكانيات 

 .الصناعة التكريرية
 شراك الكوادر يف دورات تدريبية خارج العمل على تطوير الكوادر النفطية الوطنية من خالل إ

البلد، أو العمل على استخدام عقود اخلدمة الفنية لغرض االستفادة من خربة الدول األخرى يف 
 .صناعة التكريرية

 :هوامشقائمة ال. 6
 بريوت، دار إحياء الرتاث العريب ) ، الطبعة األوىل، "اقتصاد النفط " نبيل جعفر عبد الرضا، . د

 .398، ص( 9133لنشر والتوزيع، للطباعة وا
  ،املشاكل  9111واقع السياسة النفطية يف العراق بعد عام " جعفر طالب اتأندل و كوثر حممد دهيم

 :، متاحة على شبكة املعلومات الدولية االنرتنت وعلى املوقع االليكرتوين اآليت"واملعوقات
www.iasj.net 

  ،397، ص " مصدر مذكور سابقاً " نبيل جعفر عبد الرضا. 
 النفط اخلام يف العراق ومدى ( تكرير)صناعة تصفية " عايدة سعيد حسني ومثىن فراس إبراهيم، . د

، اجمللة العراقية للعلوم "دراسة ميدانية يف شركة مصايف الشمال بيجي/ التزامها مبتطلبات نظم اإلدارة البيئية 
 .358، ص9134، 49االقتصادية، السنة الثنية عشر، العدد

 املوصل، دار الكتب للطباعة ) ، عدم توافر الطبعة، "اقتصاديات النفط " امحد حسني علي اهلييت، . د
 .56، ص(9111والنشر، 

 اآلثار االقتصادية والبيئية لصناعة تكرير النفط ـــ " مالك عبد احلسني امحد، ميادة رشيد كامل، . د
، اجمللد التاسع، كانون الثاين، 14قتصادية، العدد ، جملة العلوم اال"دراسة تطبيقية يف شركة مصايف اتأنوب

 .13، ص9131
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  حتسني األداء والرحبية يف صناعة تكرير النفط " ، (اوابك) منظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول" ،
 .6، ص9135الكويت، تشرين الثاين، 

  ،رسالة ماجستري "اق واقع وآفاق االستثمار يف صناعة تكرير النفط يف العر " سجاد صادق اهليد ،
 .91، ص(9133البصرة، جامعة البصرة، ) مقدمة إىل كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة البصرة، 

  حتسني األداء والرحبية يف صناعة تكرير النفط" ، ( اوابك)منظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول" ،
 .39مصدر مذكور سابقا، ص

  ،متاح على شبكة املعلومات الدولية االنرتنت "العراق اتأديدالبارادوكس الصناعي يف " سالم كبه ،
 :وعلى املوقع االليكرتوين اآليت

www.ahewar.org 

 املصدر نفسه. 
 مصفى الدورة، متاح على شبكة املعلومات الدولية االنرتنت وعلى املوقع االليكرتوين اآليت:  

www.aiwikipedia. Org 

  ،نتائج تقومي أداء سياسة وزارة النفط شركة مصايف " مجهورية العراق، ديوان الرقابة املالية االحتادي
 .31، ص9137،  "9136/ 11/33لغاية  9134/ 3/3اتأنوب للفرتة من 

  حديثة والقيارة وكركوك والصينة ) احتست من قبل الباحثة من خالل قسمة الطاقة التكريرية ملصفى
ألف برميل يوميًا على إمجايل الطاقة التكريرية لسنة ( 175)والبالغة  9116لسنة ( يجيوالكسك وب
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 ،دمشق، ) ، "أمهية النفط يف االقتصاد والتجارة الدولية النفط السوي أمنوذجا" قصي عبد الكرمي إبراهيم

 .321، ص(9131اهليئة العامة السورية للكتاب، 
 جملة "اخليارات املتاحة أمام السياسة النفطية العراقية" شبيب الشمري و زمن راوي سلطان، مايح ،

 .939، ص91،9139الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية، اجمللد الثامن، العدد 
 انظر يف ذلك: 
 جملة "اوي العريب حنو إسرتاتيجية هادفة لتحقيق التكامل الصناعي البرتوكيمي" حممد أزهر السماك، . د ،
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 .347، ص(9131، السليمانية، مركز كردستان للدراسات اإلسرتاتيجية) ، عدم توافر الطبعة، "9111
  الكويت "9137التقرير اإلحصائي السنوي " ،(أوابك)منظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول ،

 .98و 5، ص9137
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 :مؤلفات
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 .9131اهليئة العامة السورية للكتاب، 
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 الشركة العامة  دراسة في، دارة التكلفة البيئية في تحقيق ميزة تنافسية إدور 
 بغداد –صناعات الجلدية لل

The role of environmental cost management in achieving competitive 

advantage Applied study on the general company for the leather 

industry in Baghdad 

 8خولة حسين حمدان. د. م.أ، 0محـمد حازم الغزالي. د. م
 mhialgazale@yahoo.com، العراق -قسم الشؤون املالية ،امعةاجلرئاسة جامعة املوصل، 0

 Khawla966@yahoo.com، العراق -املعهد العايل للدراسات احملاسبية  واملاليةجامعة بغداد، 8
 

 31/11/9112 :شرنتاريخ ال                                                                                                      

 :خلصم
ان االهتمام املتزايد من قبل  يسعى البحث اىل اخلوض يف مغمار التكاليف البيئية وامليزة التنافسية أذ

الشركات بامليزة التنافسية من خالل احملافظة على البيئة من التلوث والوصول إىل جودة عالية ملنتجات 
وبكلفة  منخفضة  ودون اهلدر يف الوقت، وكذلك يسعى اىل التعرف على العالقة املعنوية بني ادارة 

 توزيع استبانة للحصول على اراء مدراء يف االقسام االنتاجية التكاليف البيئية وامليزة التنافسية من خالل
واملالية يف شركة العامة للصناعات اجللدية،  تتمثل مشكلة  البحث يف عدم اهتمام البيئة العراقية بشكل 
عام وعينة البحث بشكل خاص بدور ادارة التكاليف البيئية مما انعكس سلبا على  اسبقيات امليزة 

التكاليف ادارة توجد عالقة واثر ذات داللة إحصائية بني " م البحث على فرضية مفادهايقو  التنافسية
 . (اجلودة الوقت الكلفة)سبقيات امليزة التنافسية أالبيئية و 

وتوصل البحث اىل وجود عالقة إجيابية بني التكاليف البيئية وامليزة التنافسية حيث تؤثر التكاليف 
البيئية إجيابيًا يف امليزة التنافسية إن حتديد التكلفة البيئية تساعد يف حتسني جودة املعلومات احملاسبية تعد 

 معلومات عادلة واليت تساهم يف رفع امليزة التنافسية،إحدى أهم عناصر اختاذ القرارات املبنية على 
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حيث تؤثر التكاليف البيئية إجيابيًا يف امليزة التنافسية من خالل توفري البيانات واملعلومات الالزمة حول 
 .اخلطر احملدق باملؤسسة، وسهولة التعامل مع اخلطر والتقليل من آثاره إىل احلد األدىن

 .التنافسية دارة، التكلفة، البيئة، امليزةإ: مفتاحيةكلمات   
Abstract 

The research seeks to delve into environmental costs and competitive 

advantages. The increasing interest of companies in the competitive 

advantage by preserving the environment from pollution and access to high 

quality products at low cost and without waste in time, and also seeks to 

identify the relationship between the management of environmental costs 

and advantage Competitiveness through the distribution of a questionnaire 

to obtain the views of managers in the productive, marketing and financial 

sectors in the State Company for Leather Industries, the problem of 

research is the lack of interest in the Iraqi environment in general and the 

sample of research in particular the role of environmental costs 

management The research was based on the hypothesis that "there is a 

significant statistical relationship between the management of 

environmental costs and the priorities of competitive advantage (quality and 

cost time)."  

The quality of accounting information is one of the most important 

elements of decision-making based on fair information, which contributes 

to increasing the competitive advantage. The environmental costs positively 

affect the competitive advantage by providing the necessary data and 

information about the risk facing the institution and the ease of dealing with 

the risk and minimizing its effects to the minimum. , As the disclosure of 

environmental costs contributes to reducing the risk of effective 

participation in reducing administrative and financial corruption in those 

industrial companies, which will lead to the achievement of competitive 

advantage.  
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  :مقدمة .1
لقد ادى االنفتاح الكبري لألسواق والتطور السريع يف اجملاالت التكنولوجية البحث عن عملية توزيع 

فأصبحت كل منظمة تسعى اىل حتقيق  التكاليف بصورة عادلة أدى اىل ارتفاع وترية املنافسة بني الشركات،
واملسامهة يف اختاذ القرارات لتحقيق إجناز أهداف الشركة واحلامسة يف عملية دميومة الشركات  التفوق والتمّيز

كما أهنا ختضع لتأثريات   الصناعية، وكما متر عملية اختاذ القرار بعدة مراحل تنتهي باختاذ القرار املناسب،
لذلك فقد أصبحت امليزة التنافسية تشّكل الورقة الراحبة  ،عدة عوامل داخلية وخارجية وبدرجات خمتلفة
أغلب املؤسسات الصناعية بدأت تدرك أمهية التميز ودوره   لكل مؤسسة تسعى للتحكم يف السوق، حيث

ت متنوعة واستخدام تقنيات وأساليب كنشاط منّظم ومنهجي يف التوصل اىل أفكار جديدة ومنتجا
جديدة حتقق هلا ميزة تنافسية متكنها من الصمود ومواجهة التغرّي، وكذلك ليصبح التمّيز واالبتكار النشاط 
األكثر أمهية يف شركات األعمال املتقدمة فهو أكثر أمهية من أجل البقاء والنمو، ومن خالله تتحول 

وعليه  ،ات القائمة على التمّيز واإلبداعميكن وصفه بالشرك الشركات بشكل متزايد اىل منط جديد
التكاليف البيئية ينبغي أن تشمل مجيع املكونات، لئن التكاليف البيئية ينظر إليها بأهنا ذات مردود إجيايب 
فهي أحد أهم عناصر التكاليف اخلفية أو املسترتة اليت تؤثر على كلفة املنتج بصورة مباشرة، أو قد تكون 

خلة ضمن العمليات اإلنتاجية، واليت تنشأ من خالل العالقة ما بني أنشطة الوقاية البيئية أو الضارة دا
للبيئة، واليت تشمل تكاليف االجراءات املتخذة أو املطلوب اختاذها إلدارة اآلثار البيئية اليت ترتتب على 

 .نشاط ما واملهمة من أجل اختاذ قرارات إدارية جيدة
 مشكلة البحث .0.0

وترجع  عد التكاليف البيئية من أهم العوامل اليت تدخل يف القرارات االدارية للشركات الصناعيةت
اشكالية الدراسة اىل أسباب تفوق اهتمام الشركات األجنبية باإلنتاج االخضر على الشركات العربية من 

ا تلك الشركات يف احملافظة حيث اهتمامها بالبيئة يف حتقيق ميز تنافسية ضمن األساليب املتطورة اليت تتبعه
 .على البيئة وحتقيق التكلفة االمثل
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 أهمية البحث. 8.0
تستمد امهية البحث اىل االهتمام املتزايد من قبل الشركات بامليزة التنافسية من خالل احملافظة على 

علىتحقيق ميزة البيئة من التلوث والوصول إىل جودة عالية للمنتجات واليت تكون صديقة للبيئة واليت تعمل 
 .تنافسية الستمرارية الشركات الصناعية

 هدف البحث. 1.0
يتمثل هدف البحث لتحقيق ادارة التكلفة البيئية لتحقيق التنافسية يف احملافظة الشركات الصناعية 

 .عليهاإليصال النتائج للجهات املستفيدة مع األخذ باالعتبار اآلثار البيئية وااللتزامات والتكاليف املرتتبة 
 فرضية البحث. 1.0

التكاليف ادارة توجد عالقة واثر ذات داللة إحصائية بين " يقوم البحث على فرضية مفادها
 ".البيئية و الميزة التنافسية

 :وتتفرع منها عدد من الفرضيات الفرعية
  التنافسيةتوجد عالقة واثر ذات داللة احصائية بني ادارة التكاليف البيئية وبني اسبقية اجلودة. 
 توجد عالقة واثر ذات داللة احصائية بني ادارة التكاليف البيئية وبني اسبقية الوقت. 
 توجد عالقة واثر ذات داللة احصائية بني ادارة التكاليف البيئية وبني اسبقية الوقت. 

 منهجية البحث. 1.0
الرجوع اىل الكتب والبحوث اعتمد البحث املنهج الوصفي يف بناء القاعدة النظرية للبحث من خالل  

من خالل االستبيان لدى افراد عينة  ومن مث اعتماد املنهج التحليلي. العلمية املنشورة ذات العالقة باملوضوع
 .البحث
 مجتمع البحث . 7.0

 .شركةالوالتكاليف والتدقيق الداخلي يف   واإلنتاجاملدراء العامني يف اقسام احلسابات 
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 مفهوم أنظمة التكاليف البيئية .8
ن مصطلح التكاليف البيئية قد ورد يف معجم املهتمني بالبيئة، وأشري إليه بطرق خمتلفة، فقد أشري إ

أو اهنا هي اليت حتصل ألجل تقليل أو  اىل التكاليف اليت حتصل ألجل االستجابة مع املعايري التنظيمية،
عن أشارته إىل كل من التكاليف األخرى املرتبطة " إزالة امللوثات أو احلد من حترير املواد اخلطرة، فضال

مبمارسات املنشأة اليت تروم من ورائها إىل تقليل اآلثار البيئية والتكاليف النامجة عن عدم االهتمام 
كثرية استدعت االهتمام هبذه التكاليف، حيث أن التكاليف املنسوبة   وكما أن هنالك أسباب. 1بذلك

 cost caused and cost)سببية، أو تكـاليف مــــولودة بالفطرة  إىل البيئية قد تكون تكاليف
borne ) أي إهنا موجودة منذ النشأة أو التصميم، وإن التكاليف البيئية السببية تعين تلك التكاليف

ركات املسببة فعاًل تدهورًا بيئيًا بفعل األنشطة اليت تقوم هبا، أما التكاليف املولودة بالفطرة املرتبطة مع الش
فهي تلك التكاليف البيئية املولودة من لدن الشركات مستقلة فيما إذا كان لديها سبب فعلي أو حمتمل 

 .2للتدهور البيئي
وإن تعريف التكاليف البيئية يعتمد على استخدام املعلومات للشركات الصناعية، حيث أن 
املشكلة األساسية يف احملاسبة اإلدارية البيئية هي أهنا تفتقر إىل تعريف معياري أو قياسي للكلف البيئية 

كلفاً ) خارجية " فهي تتضمن كلفًا متنوعة مثل كلف التخلص، وكلف االستثمار، وأحيانًا أيضًا كلفا
، فإن أغلب تلك الكلف ال يتم تتبعها عادة بصورة نظامية وال يتم عزوها إىل (متحققة خارج الشركة

العمليات واملنتجات ذات العالقة ولكن ببساطة يتم تضمينها يف حساب املصاريف الصناعية غري 
املنتجات املسببة هلا، فضاًل عن املباشرة، األمر الذي يؤدي إىل سوء حتميل تلك التكاليف على األنشطة و 

اإلخفاق يف تشخيص فرص ختفيض الكلفة وفرص التحسني األخرى، واختاذ قرارات غري صحيحة لتسعري 
املنتوج أو اخلدمة، وقرارات غري صحيحة خبصوص املزيج والتطوير، وهذا يقود إىل الفشل يف تعزيز قيمة 

                                           

 
1
 US EPA: Incorporating Environmental cost and Consideration into decisionmaking. Washington، 

1996.p:6. 
 .74، ص جامعة بغداد ،أطروحة دكتوراه ،معايري التكاليف البيئية يف محاية البيئة(: 1221. )الشعباين، صاحل إبراهيم 2
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ة لالستثمارات والقرارات األخرى اليت تنطوي على نتائج الزبون يف الوقت الذي تزيد فيه املخاطر اجلانبي
 .3طويلة األمد

 .مبررات وأسباب االهتمام بالتكاليف البيئية 0.8
( UK) لقد تزايد االهتمام بالتكاليف البيئية بصورة كبرية، حيث قدرت التكاليف يف اململكة املتحدة

بليون جنية إسرتليين، ويف الواليات ( 1)بليون جنيه إسرتليين والذي خيص قطاع األعمال منها (17)مبقدار
بليون دوالر، إذ ( 459)حبوايل  1221قدرت التكاليف البيئية يف عام ( USA) املتحدة األمريكية

إىل  1225وهي شركة لتكرير البرتول يف عام " Amoco Yorktown" وصلت التكاليف البيئية يف
من تكاليف التشغيل وهي نسبة عالية جداً، وعليه تعد التكاليف البيئية متعددة ومتنوعة حسب %( 99)

 .4طبيعة أنشطة وأعمال كل شركة صناعية
لكون األداء البيئي أحد املقاييس املهمة لنجاح املنظمة فأن الكلف واألداء البيئة يستحقان " ونظرا

 :5اإلدارة لألسباب اآلتيــةاهتمام 
تعد التكاليف البيئية هي واحدة من بني أنواع الكلف املختلفة اليت تتحملها منظمات األعمال عند  .1

 . قيامها بتصنيع السلع أو تقدمي اخلدمات لعمالئها
من التغيريات " تعمل على تقليل أو جتنب الكثري من الكلف البيئية نتيجة قرارات املنظمة بدءا .9

املنتجات، /إلعادة تصميم العمليات" العمليات اخلضراء"ار يف تكنولوجيا التشغيلية والداخلية إىل االستثم
قد ال توفر قيمة مضافة إىل العملية، النظام أو ( مواد أولية تالفة)إذ إن الكثري من الكلف البيئية مثل 

 .املنتوج، عليه فباإلمكان جتنب مثل هذه الكلف

                                           

 
3
 PA، Victoria ،(2003)، What is Environmental management Accounting ،General publishing ،14 

July ، http:// epa.vic.gov.uk 
4
 Heller، M.، Shields، D.، and Boloff (1995)، "Environmental Accounting- Case Study" Amoco 

Yorktown Refinery in green Ledgees: Washington Dc، World Resource Institute،  PP7.  
5
 US EPA : an introduction to environmental accounting As a business management  tool ; Key 

Concept and terms.  Washington, June , 1995, p:2-1. 
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اليت ميكن ختفيضها عن طريق توليد اإليرادات  ساعدت الكثري من الشركات يف اكتشاف الكلف البيئية .3
 .من خالل بيـع املخلفات واملنتجات العرضية أو تراخيص التكنولوجيا النظيفة

إن فهم التكاليف البيئية وأداء العمليات واملنتجات ميكن أن يعزز إنشاء أنظمة أكثر دقة لتحديد  .7
من الناحية البيئية يف " ليات أكثر تفضيالالكلفة وتسعري املنتجات، مما يساعد الشركة يف تصميم عم

 .املستقبل
متكن اإلدارة من حتقيق امليزة التنافسيـة اليت تنتج من العمليات، املنتجات، واخلدمات بشكل أفضل  .5

 .لتكون مقبولـة من الناحية البيئية
اهتا على تعمل على زيادة التحاسب عن الكلف البيئيـة واألداء ميكـن أن يدعم تطور الشركة وعملي .6

للشركات املرتبطة بالتجارة العامليـة " مستوى نظام اإلدارة البيئية الشاملة، مثل هذا النظام سيكون ضروريا
 .العاملية للتقييس املطورة من قبل املنظمة(   ISO 14001)من خالل اتفاقية املعيار العاملي 

هتمام مبعلومات التكاليف البيئية ويرى آخرون أن هنالك جمموعة من العوامل اليت أدت إىل ضرورة اال
 :6وتتمثل تلك العوامل وفق اآليت

  الطبيعة الكمية املالية للكثري من املعلومات اخلاصة باألنشطة البيئية وتؤثر تأثريًا جوهريًا على أصول
 .املشروع ونفقاتِه والتزاماتهِ 

  القومي والذي يفيد يف احلصول على احلاجة إىل املسامهة يف اعداد تقرير تكاليف التلوث على املستوى
املؤشرات اليت متكن من متابعة التلوث الناتج عن األنشطة املختلفة وإجراءات الدراسات الالزمة 

 .التخصصية
  إن الكثري من التكاليف البيئية ميكن ختفيضها أو حىت جتنبها هنائياً نظراً لكون هذه التكاليف ال تضيف

لك إىل حتسني األداء البيئي للشركة، باإلضافة إىل توفري معلومات أدق أي قيمة للمنتجات، كما يؤدي ذ

                                           

 
البيئي يف ترشيد القرارات االدارية يف الشركات  أمهية التكاليف واالفصاح(: " 9119. )الصويف، فارس مجيل حسني، وآخرون 6

 .991 ، ص92، جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية، العدد "الصناعية املسامهة العامة املدرجة يف بورصة عمان
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للشركة عن التكاليف البيئية، وتسعري منتجاهتا، وحتقيق املنافسة ملنتجات الشركة من خالل اإلعالن 
 . والرتويج ملنتجات ذات مواصفات بيئية أفضل

بشكل عام والتكاليف البيئية بصفة  وعليه يرى الباحث أن زيادة وتنامي الوعي واالهتمام بالبيئة
خاصة يف الشركات املسببة للتلوث أو اليت هلا تأثري على البيئة سواء بشكل مباشر أو غري مباشر، حيث 
تأثرت بالقوانني والتشريعات البيئية وذلك بفرض ضرائب إضافية على الشركات املسببة للتلوث، إذ أن 

القواعد واألسس لصنع القرارات اإلدارية، والرقابة على حساب التكاليف البيئية ُيساعد على وضع 
العمليات اإلنتاجية، وتقدمي معلومات كافية للغري مثل املسامهني واملوردين والضرائب، كما أن حساب هذا 
التكاليف ُيساعد على زيادة العائد وتعظيم األرباح وذلك عن طريق خفض أو التقليل من تكاليف 

يد عناصر التكاليف البيئية ُيسهم يف حتديد تكلفة املنتج الصحيحة وهذا بدوره اإلنتاج، لذلك فإن حتد
 .يسهم يف ترشيد قرارات التسعري وبالنهاية يؤدي إىل حتسني األرباح ومحاية البيئة

 .التكاليف البيئية ومكوناتها 8.8
احملاسبون اإلداريون بوجهات النظر حول تصنيف التكاليف البيئية وذلك من خالل  لقد تباين

وإلعطاء صورة شاملة وواضحة عنها واليت جيب ان تأخذ , التعرف على طبيعة ومكونات التكاليف البيئية
 :حيزاً كافياً لكي يتم تصنفها عرب جمموعات شاملة وتكون وفق االيت

 (:Materials costs of product output)لعية تكاليف المواد للمخرجات الس  .0
منتجات، )تغطي هذه اجملموعة كلف شراء املواد اليت تتحول يف النهاية إىل خمرجات سلعية 

هذه املواد ذات آثار بيئية حمتملة عندما تغادر املنظمة، على سبيل املثال، ( منتجات عرضية، تعبئة وتغليف
عن ذلك، " احلاوي على مواد مسية بعد أن يتم التخلص منه من خالل طمره يف هناية حياته، فضال املنتوج

 .7استخراج مجيع املوارد الطبيعية سيكون له آثار بيئية مثل إزعاج النظام البيئي يف موقع االستخراج فإن
لذا فأن هذه اجملموعة للتكاليف تتضمن كلف شراء املواد الداخلة اليت يتم حتويلها اىل منتجات، 

                                           

 
7  
 International Guidance workbook، IFAC workbook، Environmental Management Accounting , 

2005، p:39. 
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منتجات عرضية، وتعبئة وتغليف، وهذه البيانات الكلفوية تساعد الشركات الصناعية لكي تدير بفاعلية 
أقل مسية وذو فاعلية من اآلثار البيئية ملنتجاهتا، فقد تقوم باستبدال احملتويات السمية للمنتوج ببديل 

قدير هذه الناحية الكلفوية، كما إن اجلانب الكمي للمحاسبة البيئية يوفر معلومات حماسبية مطلوبة لت
ضمنها كلف شراء املواد واليت حتتاجها الشركات الصناعية باعتبارها كلف شراء املواد  التكاليف البيئية واليت

مواد أولية ومساعدة، مواد تعبئة وتغليف، )توج النهائي، وتشمل، الداخلة اليت تصبح جزًء من خمرجات املن
 .8(املــاء

كما أنه ال يتم تضمني كلفة شراء املواد التشغيلية يف هذه اجملموعة ألن هذه املواد ال ميكن أن 
من املنتج النهائي أو " وبالنسبة للماء فقد يصبح جزءا. من املنتج النهائي املادي" جزءا" تصبح أبدا

 .9ستخدم مادة تشغيلية، وهنا ميكن تضمني نسبة من املاء الداخل يف املنتجات النهائيةي
 Materials Costs of Non-Product)كاليف المواد للمخرجات غير السلعية ت .8

Output ) 
على الرغم من أن املخرجات السلعية عادة ما تشكل املقادير األكرب من املخرجات املادية يف 

( الفضالت واالنبعاثات املتولدة يف العمليات التصنيعية)التصنيعية، فأن املخرجات غري السلعية العمليات 
ميكن أن تشكل نسبة كبرية ومكلفة باإلضافة اىل كوهنا مهمة من الناحية البيئية، لذلك فإن مجيع املواد 

املواد الداخلة املتحولة  الداخلة تغادر الشركة كمخرجات سلعية وغري سلعية، باإلضافة اىل أن كلف شراء
إىل خمرجات تكون ايضاً غري سلعية، على الرغم من أن الكثري من الشركات الصناعية قد تعدُّ هذه الكلف 

ذات عالقة بالبيئة ألهنا تساعد املنظمة على أدارة اآلثار " بأهنا ذات عالقة بالكفاءة، أو النوعية فهي أيضا
تولد )مثال ذلك قد ميكن اعتبار شراء معدات أكثر فاعلية . ة كلفويةالبيئية للفضالت واالنبعاثات بفاعلي

                                           

 
8
 Strobel: Flow Cost Accounting. Augsburg, Germany: Institute for Management   Accounting, 

2005, http://www.emawebsite.org/documents/emaric_347.pdf, In (IFA) international guidelines on 

environmental management Accounting (EMA), 2005.  p.14 
9
 International Guidance workbook , IFAC workbook , Environmental  Management  Accounting , 

2005, p:42. 

http://www.emawebsite.org/documents/emaric_347.pdf
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ما تكون أعلى " ، يف الواقع فأن كلف املواد للمخرجات غري السلعية غالبا(فضالت أقل لكل وحدة منتجة
 .10من كلف احلماية البيئية املألوفة الظاهرة يف اجملاميع

املواد األولية واملساعدة إىل النقطة اليت تتحول كلف معاجلة " وعليه فإن هذه اجملموعة تتضمن أيضا
فيها إىل فضالت وانبعاثات، حيث أن كلف املعاجلة هذه هي نسبة من اندثار املعدات وكلف العمل اليت 
تستخدم للمساعدة يف توليد الفضالت واالنبعاثات، وميكن تقدير هذه الكلف على األغلب كنسبة من 

 .11الكلف املعيارية لإلنتاج
 ( Waste & Emission Control Costs)تكاليف الرقابة على الفضالت واالنبعاثات  .1

 :12 إن هذه اجملموعة تتألف من الكلف االتية
كلف املناولة، كلف املعاجلة والتخلص من الفضالت، كلف اإلصالح والتعويض املتعلقة بالضرر )

مواد تشغيلية، رسوم وضرائب وإجازات،  البيئي، اندثار معدات السيطرة على الفضالت واالنبعاثات،
 (.غرامات، تأمني، أية كلف إلزامية متعلقة بالضوابط ذات الصلة بالرقابة على الفضالت واالنبعاثات

أي إن هذه اجملموعة تتعامل مع كلف الرقابة ومعاجلة مجيع أشكال الفضالت واالنبعاثات حاملا يتم 
ماء الفضالت وانبعاثات الغازات، باإلضافة اىل اهنا تتضمن  توليدها مثل فضالت صلبة، فضالت خطرة،

أنشطة الرقابة على الفضالت واالنبعاثات مثال على ذلك، كصيانة املعدات، ومناولة الفضالت الداخلية، 
ومعاجلة الفضالت واالنبعاثات، وتدوير الفضالت بعيدًا عن املوقـع، والتخلص من الفضالت، ومعاجلة 

ة، وعمليات أخرى لتنظيف التلوث، وأية كلف إلزامية تفرضها الضوابط البيئية ذات الصلة املواقع امللوثـ
 .بالفضالت واالنبعاثات املتولدة

 

                                           

 
10

 Schaltegger , S., K. Müller and H. Hinrichsen. Corporate Environmental Accounting. Chichester, 

UK: John Wiley & Sons, 1996. 
11

 International Guidance workbook، IFAC workbook , Environmental  Management  Accounting , 

2005. 
12

 International Guidance workbook , IFAC workbook , Environmental  Management  Accounting , 

2005, p: 44-45. 
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 (:Research & Development Costs) تكاليف البحث والتطوير .1
تتكون هذه اجملموعة من كلف أنشطة البحث والتطوير ذات العالقة بالبيئة كاألحباث حول السمية 

تملة للمواد األوليـة، وتطوير املنتجات ذات الطاقـة الكفؤة، واختبار تصاميم املعدات اجلديدة ذات احمل
وكما تتضمن كلف البحث والتطوير ذات العالقـة بالبيئة كلفًا من مجيع (. االستخدام العايل الكفـاءة

قد يتم . دمات اخلارجيةاألصناف مثل اندثار املعدات، مواد تشغيلية، ماء وطاقة، كلف اإلفراد واخل
قد تكون مؤثرة مقارنة بالكلف األخرى " تصنيف كلف البحث والتطوير يف جمموعة خاصة ألهنا أحيانا

 .13ذات العالقة بالبيئة
 Prevention & other) :تكاليف الوقاية وكلف اإلدارة البيئية األخرى .5

Environmental Management Costs)  

ارتباطاَ مباشرة بالسعي البناء ملنع تراكم الفضالت واالنبعاثات السامة،  مرتبطة إن تكاليف الوقاية
 :14وإن تكاليف الوقاية تتضمن االيت

 كلف أنشطة اإلدارة البيئية املانعة مثل أدارة النظام البيئي الفعال، أنتـاج أنظف، الشراء األخضر، -أ 
كما تتضمن كلف أنشطة اإلدارة البيئية العامة . اإلدارة البيئية لسلسلة التجهيز واملسؤولية الواسعة للمنتج

( نظم اإلدارة البيئية، احملاسبة املالية البيئية، احملاسبة اإلدارية البيئية)األخرى مثل التخطيط البيئي والنظم 
اإلبالغ عن األداء، جماميع الضغط )، االتصال البيئي (ألداءاملراقبة، تدقيق األداء، تقييم ا)القياس البيئي 
تتضمن (. الدعم املايل للمشاريع البيئية يف اجملتمع)، وأية أنشطة أخرى ذات عالقة مثل (على احلكومة

 (.اندثار املعدات، مواد تشغيلية، ماء وطاقة، خدمات خارجية، كلف أخرى)مثل، " هذه اجملموعة كلفا
لف أخرى ذات عالقة مبنع التلوث واإلدارة البيئية جيب تضمينها يف هذه أية ك: كلف أخرى -ب 

اجملموعة، مثال ذلك كلف أدارة النظم البيئية أو اهلبات املمنوحة للمبادرات البيئية أو االحتياطيات 

                                           

 
13  International Guidance workbook , IFAC workbook , Environmental  Management  

Accounting , 2005, p: 48. 
14

 International Guidance workbook , IFAC workbook , Environmental  Management  Accounting , 

2005, p: 47. 
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سياسة  ويف الوقت الذي تعّد فيه اهلبات ألغراض املبادرات البيئية واالحتياطيات الطبيعية جزًء من. الطبيعية
املسؤولية االجتماعية للمنظمة، فقد يتم استخدامها أيضًا تعويضًا لآلثار البيئية يف البلدان اليت تكون فيها 

 .الضوابط البيئية غري صارمة
 ( Less Tangible Costs) التكاليف شبه الملموسة  .7

مجيع الكلف يف اجملاميع السابقة متوفرة نظريًا يف مكان ما يف نظم املعلومات احملاسبية واإلداريـة يف 
املنظمة، وكل ما سيحتاجه احملاسبون والكوادر األخرى هو التعاون لتشخيص تلك الكلف مث القيام 

البيئة هي كلف فعليـة فبعض الكلف األقـل أمهية ذات العالقة ب(. بالتحقق من عمليات التلوث البيئي
مثـال ذلك قد ميكن االستدالل على الزيادة يف إيرادات املبيعات من خالل الصورة . ولكن يصعب تقديرها

البيئية االجيابية للشركة يف أذهان زبائنها أو كلف اإلنتاجية، وقد تكون الصـورة خمالفة يف حالة اخنفاض 
ذو " اهلدر" ومن اجلدير بالذكر إىل أن مفهوم . ب هدر عاليةاإلنتاجية املقرتنة بالعمليات اليت تتضمن نس

معىن مزدوج فاهلدر ميثل مادة قد مت شراؤها ودفع مثنها ولكنها مل تتحول إىل منتوج قابل للتسويق، عليه 
فهو إشارة إىل عدم كفاءة اإلنتاج، لذا البد من إضافة كلف املواد املهدورة، رأس املال والعمل للوصول إىل 

فاهلـدر يف هذا . واضحة يف االحتساب واختاذ القرارات لف الكليـة البيئية للشركة وللحصول على قاعدةالك
، ولذا فأنه (للفضالت الصلبة، ماء الفضالت، واالنبعاثات إىل اهلواء)السياق يستخدم كمصطلح عام 

ويف ضوء ( اء والطاقةضمنها املن م)أن مجيع املواد املشرتاة . يشتمل على مجيع املخرجات الغري مادية
 .أما كمنتوج أو فضالت وانبعاثات احلتميـة الطبيعية جيب أن تغادر الشركة
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 .ماهية الميزة التنافسية .1
إن حتديد فرتة ظهور املنافسة يعترب أمر يف غاية الصعوبة ألهنا موجودة منذ وجود املؤسسات 

ألخرى، أما األمر الذي ال ميكن االختالف اىل حد اآلن لكن بنسب ودرجات متفاوتة من فرتة  الصناعية
وكثرة املنتجات اليت حتمل صنف ومعايري  عليه هو درجة التأثري الذي يفرضه عدد املؤسسات الصناعية

العنصر االسرتاتيجي املهم  ومتثل امليزة التنافسية. (15) واحدة، األمر الذي يزيد من حدة املنافسة بشكل عام
وكما أّن . (16)رحبية متواصلة باملقارنة مع منافسيها رية لكي حتقق املؤسسةواحلرج الذي يقدم فرصة جوه

للميزة التنافسية اهداف حتققها من خالل االستغالل األمثل للموارد واإلمكانيات املتاحة، باإلضافة اىل 
 .(17)فسيةالقدرات والكفاءات اليت تتمتع هبا املؤسسة واليت متكنها من تصميم وتطبيق اسرتاتيجياهتا التنا

 مفهوم الميزة التنافسية 0.1
الهتمام علماء اإلدارة على تنافسية املؤسسة أو  انصبت العوامل اليت حتدد امليزة التنافسية اليتتعد 

 الصناعة من املواضيع الفريدة الذي تطور املؤسسة مقابل منافسيها عن طريق منط نشر املوارد، حيث تعترب
امليزة التنافسية بأهنا هدف االسرتاتيجية وليس شيئًا آخر يستخدم ضمن االسرتاتيجية، وتربيرهم لذلك هو 

تنشأ امليزة "بأهنا  ((M. porterوقد عرفها  .(18)إّن االداء املتفوق يرتبط ارتباط وثيق بامليزة التنافسية
الية من تلك املستعملة من قبل التنافسية مبجرد توصل املؤسسة اىل اكتشاف طرائق جديدة أكثر فع

املنافسني حيث يكون مبقدورها جتسيد هذا االكتشاف ميدانياً، أي مبعىن آخر إحداث عملية ابداع 

                                           

 
، االردن، "اسرتاتيجية احمليط األزرق وامليزة التنافسية املستدامة" ،(م9119)عالء فرحات طالب، زينب مكي حممود البناء،  15

 .171ـص ، 1حلامد للنشر والتوزيع، طـــعمان، دار ومكتبة ا
امليزة التنافسية يف املنتجات الدوائية للشركات الوطنية وأثرها على زيادة احلصة السوقية من " ،(م9111)فايز الزعانني،  عاصم 16

 .4 ري، اجلامعة االسالمية، غزة، ص، رسالة ماجست"وجهة نظر الزبون يف قطاع غزة 
، "يف ظل حترير التجارة اخلارجية آليات تطوير امليزة التنافسية للمؤسسات االقتصادية اجلزائرية "، (م9116)بن عبدالرمحن،  نصرية 17

 .53ــص  رسالة ماجستري، اجلزائر، جامعة سعد دحلب بالبليدة، 
، رسالة "امليزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية مصادرها ودور اإلبداع التكنولوجي يف تنميتها"، (م9114)حجاج عبد الرؤوف، 18

 .3ص بسكيكدة، اجلزائر،  55أوت  91ماجستري، جامعة 
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القدرة على أداء "امليزة التنافسية بأهنا  Kotler Philip))يف حني عّرف .(19)"حقيقي يف املؤسسة
األخرى عاجزة عن  جتعل املؤسسات الصناعيةاألعمال بأسلوب معني أو جمموعة من االساليب اليت 

 .(20)"جماراهتا يف األمد القريب أو يف املستقبل
وعليهما أرادت املؤسسات احملافظة على امليزة التنافسية جيب ان جتعلها أكثر استمرارية وأن تعمل على بناء 

زة التنافسية كما تقليدها من قبل املنافسني، وميكن تلخيص خصائص املي اسرتاتيجيات مرّكزة يصعب
 :(21)يلي
 .هي نسبية أي أهنا تتحقق باملقارنة مع املنافسني وبالتايل فهي ليست مطلقة .1
 .ستتفوق على اآلخرين يف حال تطبيق قواعدها بشكل جيد فإن املؤسسة  .9
منتجات  من جيب أن يكون هلا دور يف التأثري على املشرتين وإدراكهم لألفضلية يف ما تقدمه املؤسسة .3

 .وحتفزهم للشراء منها
 .هي مستمرة ومستدامة، أي أهنا حتقق السبق على املدى الطويل وليس القصري .7
 .ونتائجها اليت تسعى اىل حتقيقها أن يتناسب استخدام هذه امليزة التنافسية مع أهداف املؤسسة .5

 أهمية الميزة التنافسية 8.1
امليزة التنافسية تعد معياراً مهماً للمنظمات اليت تريد النمو والبقاء وكلما كانت مناذج امليزة صعبة  إنّ 

 .(22)على ميزهتا التنافسية أطول فرتة ممكنة التقليد وعالية املعايري كلما حافظت املؤسسة

                                           

 
، رسالة ماجستري، جامعة "امليزة التنافسية يف املؤسسة االقتصادية مصادرها، تنميتها وتطويرها "، (م9119)مار بوشناف، ع 19

 .15ص اجلزائر، باخلروبة، 
، ورقى مقدمة اىل ملتقى علمي "امليزة التنافسية املفهوم واحملددات"، (م9112/نوفمرب/11-11)بن علي، العجال بوزيان،  أمينة 20

الطاهر موالي بسعيدة، . ، اجلزائر، جامعة د"اسرتاتيجيات التدريب يف ظل ادارة اجلودة كمدخل لتحقيق امليزة التنافسية " حول وطين
 .7ص 

، دراسة "اثر تطبيق نظام ادارة اجلودة الشاملة على السياسات التنافسية يف املنشآت الصناعية"، (م9111)باسل فارس قنديل،  21
 .69ص القطاع الصناعي يف قطاع غزة، رسالة ماجستري، اجلامعة االسالمية، غزة،  تطبيقية على منشآت
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مستقباًل سوف يعتمد  إّن جناح املؤسسات الصناعية( Macmillan & Tampoe)وبذلك يرى 
على اجياد مناذج جديدة للميزة التنافسية، طاملا أّن النماذج القدمية هلا قد أصبحت معروفة ومتاحة بشكل 

 :(23)يف حني ان أمهية امليزة التنافسية تنبع من كوهنا.شائع
 معرفتها سالحاً ملواجهة حتديات السوق واملؤسسات الصناعية املنافسة من خالل قيام املؤسسة بتنمية .1

 .التنافسية وقدرهتا على تلبية احتياجات الزبائن يف املستقبل
الناجحة من غريها لكوهنا تتميز بإجياد مناذج جديدة منفردة  معيار لتحديد املؤسسات الصناعية .9

 .تقليدها وحماكاهتا باستمرار يصعب
اسرتاتيجياهتا  تبين املؤسسة حتّدد مدى توفر عناصر النجاح األساسية مقارنة باملنافسني، وتتمثل يف أنّ  .3

 .اعتماًد على ميزة تنافسية مستدامة ال تتوفر لدى املنافسني وأن تكون طويلة االمد
 .اليت تريد ان تكون متفوقة ومتميزة هدفاً اساسياً وضرورياً تسعى اليه مجيع املؤسسات الصناعية .7
 .والعاملني فيها مرتبطة أساساً باألداء املتحقق من املؤسسة .5

 العوامل المؤثرة في الميزة التنافسية  1.1
تنشأ امليزة التنافسية نتيجة لتأثري نوعني من العوامل هي العوامل الداخلية والعوامل اخلارجية واليت 

 :تتمثل بااليت
احلصول على موارد أو شراء قدرات ال تكون  على واليت تتمثل يف قدرة املؤسسة :العوامل الداخلية - أ

 .موجودة لدى املنافسني اآلخرين
على سبيل املثال املطعم الذي ينتج آيس كرمي ذو طعم مميز ومقبول لدى املستهلك يتمكن من خلق 
ميزة تنافسية عن طريق بناء خربات يف اعداد اآليس كرمي، كما أن اإلبداع واالبتكار هلما دور كبري 

                                                                                                                    

 
، دراسة حتليلية آلراء عينة من العاملني "اسرتاتيجية التمكني وأثرها يف امليزة التنافسية" ، (م9117)ياسر حممد عبد اهلل الذهب،  22

 .56ص العراق، يف بعض املصارف اليمنية، رسالة ماجستري، جامعة بغداد، 
 .171ص ، مرجع سبق ذكره، (م9119)عالء فرحات طالب، زينب مكي حممود البناء،  23
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 خلق ميزة تنافسية، فاإلبداع يساهم يف رفع مستوى األداء والتكنولوجيا املستخدمة، كما انه ومؤثر يف
 .(24)يساهم يف خلق فائدة جديدة وقيمة اضافية للعميل

تتمثل يف تغيري احتياجات العميل أو التغريات التكنولوجية أو االقتصادية واليت  :العوامل الخارجية - ب
 .ملؤسسات نتيجة لسرعة رد فعلهم على التغريات احلاصلةقد ختلق ميزة تنافسية لبعض ا

تستورد تكنولوجيا حديثة تكون هذه التكنولوجيا مطلوبة يف  على سبيل املثال ميكن القول ان املؤسسة
تستطيع خلق ميزة تنافسية عن طريق سرعة  املنافسة، السوق أسرع من غريها من املؤسسات الصناعية

على سرعة  رد فعلها على تغيري التكنولوجيا واحتياجات السوق، ومن هنا تظهر أمهية وقدرة املؤسسة
وقدرهتا على متابعة التغريات عن طريق  االستجابة للمتغريات اخلارجية ويعتمد هذا على مرونة املؤسسة

 .(25)فاجئةحتليل املعلومات وتوقع التغريات امل
 ميزة التكلفة البيئية االمثل .1

تعمل معظم املؤسسات الصناعية بشكل عام على خفض التكلفة االمجالية وذلك بتجريد 
التكاليف الثابتة واملراقبة املستمرة للتكاليف الصناعية غري املباشرة، وبذلك تكون قد حققت اعلى مستوى 

بيئية هو الُبعد األساسي االول الذي جيب ان تستند اليه وكما يعترب عامل الكلفة ال. (26)من االنتاجية
انتاج وتوزيع منتج "نظر املؤسسةالكثري من املؤسسات الصناعية، ويقصد بُبعد الكلفة البيئية من وجهة 

قل النفقات او املوارد الضائعة والبحث عن اهلدر الذي حتدثه التكاليف البيئية كوهنا تكاليف مسترتة، أب
يف حني يقصد بُبعد الكلفة البيئية من وجهة نظر " ح للمؤسسة بتحقيق ميزة التكلفة البيئيةوذلك مبا يسم

                                           

 
 .161ص ، منشورات اجلامعة اللبنانية، "مدخل اىل اإلدارة االسرتاتيجية"، (م9111)مزهر، وآخرون، . جان بولس، وليد أ 24
رأس املال الفكري يف حتقيق امليزة التنافسية ملنظمات دور "، (م9112/نيسان/92-94)عبد اهلل بلوناس، أمينة قذايفة،  25

، كلية االقتصاد والعلوم "التحديات العاملية املعاصرة: "، ورقة مقدمة اىل املؤمتر العلمي الثالث، ادارة منظمات االعمال"األعمال
 .4ص اإلدارية، جامعة العلوم التطبيقية، 

26 Mohammad Safari Kahreh, HeidarAhmadim , And Others, (2011), "Achieving competitive 

advantage through empowering employees" An empirical study, Far East journal of psychology 

and business, vol 3, no 2, may 2011, page 29. 
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وعليه فإن الشركات . (27)"الكلفة املالية اليت يتحملها لقاء شراء واستخدام املنتج الصديق للبيئة"الزبون 
هي فقط الشركات الصناعية اليت تسعى للحصول على حصة سوقية اكرب كأساس لتحقيق جناحها وتفوقها 

اليت تقدم منتجاهتا بكلفة ادىن من منافسيها، فالكلفة البيئية هي هدف العمليات الرئيسي للشركات اليت 
تتنافس فيما بينها من خالل التكلفة البيئية، وحىت الشركات اليت تنافس من خالل االبعاد التنافسية 

خفضة للمنتجات اليت تقوم بإنتاجها، حيث األخرى غري الكلفة فإن هدفها االساسي هو حتقيق كلفة من
أّن ختفيض التكاليف ميكن ان يتم عن طريق التحسني البيئي املستمر جلودة املنتجات الصديقة للبيئة، 

 .(28)وبالتايل الوصول اىل اسعار تنافسية تعزز من امليزة التنافسية للمنتجات يف السوق
وعليه ان وجود امليزة التنافسية للتكاليف البيئية يساهم يف خلق مصدر قوة يسمح للشركة بالتغلب 
على منافسيها من خالل االنتاج االخضر وحتقيق أرباح أعلى منهم من خالل قدرة الشركة على متييز 

باإلضافة انه قد , يئةمنتجاهتا بتكلفة منخفضة أو من خالل التميز عن املنتجات املنافسة غري الصديقة للب
يتم غلق املصانع اليت ال تعري للتكاليف البيئية امهية وبالتايل يؤدي اىل فقدان الشركة حصتها السوقية، 

هي لتمكني املؤسسة من تصميم وتصنيع وتسويق , حيث تعد ميزة التكلفة البيئية أو قيادة التكلفة الشاملة
املنافسة مما يؤدي اىل حتقيق عوائد كبرية تعود بالنفع على  منتج بتكلفة أقل مقارنة باملؤسسات الصناعية

وميكن للمؤسسة امتالك ميزة التكلفة البيئية اذا استطاعت ممارسة نشاطاهتا املنتجة للقيمة . (29)املؤسسة 
فالتكلفة البيئية تعترب حجر األساس  وفق تكاليف مرتاكمة تقل عن تكاليف إنتاج الشركات املنافسة،

بالنسبة لتنافسية املؤسسة جتاه محاية البيئة، ألهنا تؤثر على األسعار التنافسية للمنتجات واخلدمات، 

                                           

 
، اطروحة دكتوراه فلسفة يف ادارة "أثر انشطة املنظمة يف اسناد ابعاد التنافس" ،(م1222)ايثار عبد اهلادي الفيحان املعموري،  27

 .13ص االعمال، العراق، بغداد، كلية االدارة واالقتصاد، جامعة بغداد، 
أثر املسؤولية االجتماعية على امليزة التنافسية يف مؤسسات " ،(9119/ فرباير/ 15-17)بشري بن عيشي، عمار بن عيشي،  28

، "منظمات االعمال واملسؤولية االجتماعية"، دراسة حالة والية بسكرة، ورقة مقدمة اىل امللتقى الدويل حول، "الصناعة اجلزائرية
 .5ص جامعة بشار، اجلزائر، 

 .63ص ، مرجع سبق ذكره، (م9111)باسل فارس قنديل،  29
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وقد تكون معفاة من الضريبة لكون الشركة , حلصوهلا على امتيازات من خالل اللوائح والقوانني محاية البيئة
 :(30)سة احليازة على ميزة التكلفة البيئية من خالل مراقبة عوامل عدة منهاوتستطيع املؤس, حتمي البيئة

  مراقبة احلجم من خالل توسيع تشكيلة املنتجات اليت تلوث البيئة، وامتالك وسائل انتاج جديدة
 .حتافظ على البيئة والتوسع يف السوق

  مطابقتها ملتطلبات السوق مراقبة استعمال قدرات وإمكانيات املؤسسة جتاه محايتها للبيئة ومدى
 .واالنتاج االخضر

  مراقبة االتصال بني وحدات املؤسسة من خالل نقل معرفة كيفية العمل بني النشاطات البيئية
 .املتماثلة

 مراقبة االجراءات البيئية التقديرية وإلغاء بعض االجراءات البيئية املكلفة اليت تعيق عملية التميز. 
  والسياسية كالتشريعات املوضوعية حلماية البيئة لتنظيم النشاط البيئيمراقبة العوامل احلكومية. 

وعليه فإّن مراقبة عوامل التكاليف البيئية تطور التكلفة، لكن جيب على املؤسسات الصناعية اليت تسعى 
للحصول على ميزة التكلفة البيئية االقل أن تتجنب الوقوع يف بعض االخطاء ألنه مع مرور الوقت قد 

 :(31)ي ذلك اىل فقدان امليزة التنافسية اليت متتلكها، وأهم هذه االخطاءيؤد
الرتكيز يف أغلب أعمال الشركة على تكاليف األنشطة البيئية املتعلقة بالتصنيع، يف حني يتم إمهال  .1

 .واليت متثل تكاليف نسبية هامة يف التكلفة الكلية بعض التكاليف اليت ال تضيف قيمة لألنشطة
الربامج املخصصة لتحقيق التكاليف على االنشطة البيئية اليت تكون تكاليفها معتربة، توجيه بعض  .9

 .مثل تكلفة معاجلة املخلفات

                                           

 
 .63ص ، رسالة ماجستري، جامعة اجلزائر، باخلروبة، "دور اجلودة يف حتقيق امليزة التنافسية"، (م9115)ة العيهار، فل 30
، رسالة ماجستري، اجلزائر، جامعة حممد "األسس العامة لبناء امليزة التنافسية ودورها يف خلق القيمة"، (م9112)هاليل الوليد،  31

 .91ص بوضياف، املسيلة، 
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االعتماد على التكاليف البيئية للسيطرة على املنافسني احملبني للبيئة واالستحواذ على احلصة االكرب  .3
صادر اليت جتعل من املؤسسة فريدة يف يف السوق قد يؤدي اىل هتديد التميز، وذلك إذا مت الغاء امل

 .نظر العميل
 .أهمية التكاليف في تحقيق الميزة التنافسية  0.1

يف  أصبحت التكاليف البيئية يف الوقت احلايل تشّكل أهم وسيلة لتحقيق امليزة التنافسية للمؤسسة
وبالتايل فإنه يتوجب على املؤسسة االهتمام بالتكاليف  زمن يزداد فيه التقليد واحملاكاة بسرعة هائلة وكبرية،

البيئية، وإعطائها االمهية الكربى وذلك من خالل حتديد االنشطة البيئية اليت تضيف قيمة واليت ال تضيف 
قيمة، أي أّن استثمار عنصر التكلفة على الوجه األمثل يعين تثمني موقع الشركة وتعظيم االرباح لدى 

ايل استغالل عناصر التكلفة لدى املؤسسة، أو تطوير وحتديث اساليب العمل واإلنتاج املؤسسة، وبالت
 .واإلدارة يف املؤسسة، وهذا ما تسعى املؤسسة اليه لتحقيق ميزة تنافسية

 التكاليف البيئية واستراتيجية التكلفة األقل  8.1
األخري شهد أشهر نتائج تلك إن احتساب التكلفة البيئية أحدث ثورة يف هيكلية املنافسة، والعقد 

غري املباشرة لإلنتاج والبحث عن مسببات التكلفة والتكاليف  العملية أال وهو خفض التكاليف الصناعية
املسترتة، وعليه جيب على املؤسسات الصناعية أن تركز جهودها على جمال البحث والتطوير عن التكاليف 

ر العمليات وفق اسس توزيع عادلة بغية ختفيض التكاليف، البيئية من أجل تطوير املنتجات النظيفة وتطوي
بدال من الرتكيز على إبداع منتج ذو تكاليف عالية ومصانع تعمل على تلوث البيئية واليت تكون فرص 
بقائها ضئيلة وبالتايل ال يضمن حتقيق النجاح،إذن ميكن القول بأن البعد احلقيقي والفعلي للتكلفة البيئية 

منخفضة يف تكاليف  ميزة البقاء من اجل االبقاء على حمافظة البيئة وانتاج ذو تكلفة هي يف املؤسسة
مع تنسيق مستمر بني جهاز اإلنتاج ووحدة البحوث والتطوير عن التكلفة البيئية لضمان  ،خضراالنتاج األ

عمليات  رفع كفاءة التكاليف واليت سوف توفر معلومات ملتخذي القرار واليت سوف تساعدهم يف تطوير
حبيث تساعد عمليات التطوير هذه يف إعطائها ميزة تنافسية واليت سوف تستمر  واألمثلالتصنيع النظيف 
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يف حتقيق أرباح أعلى من منافسيها نظرا ملا تتمتع به من مزايا التكلفة لصاحلها واالحتفاظ حبصة من 
 .ويوضح الشكل عالقة ادارة الكلفة البيئية يف حتقيق امليزة التنافسية  ،السوق وضمان البقاء واالستمرار

 عالقة ادارة الكلفة البيئية في تحقيق الميزة التنافسية :0شكل 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نمن إعداد الباحثا :المصدر
 

 ادارة الكـــــــلفة البيئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية

 الوقت الكلفة اجلودة

  ختفيض كلف املعاجلة والتخلص من
 .النفايات واالنبعاثات 

  ختفيض كلف اصالح املنتج. 

 من تكاليف الغرامات  التخلص
 .والتعويضات

   التخلص من تكاليف معاجلة املياه
 .واهلواء 

  التخلص من تكاليف معاجلة
 .العاملني 

  تكاليف البحث
 والتطوير

  مواد اولية صديقة للبيئة 

  صديقة اجهزة ومعدات
 للبيئة 

  تكاليف استعمال
 .الطاقة البديلة 

  ختفيض وقت العملية
 االنتاجية من خالل ختفيض

عدد الوحدات املعابة الناجتة 
استعمال مواد  غري  من

 صديقة للبيئة 

  ختفيض وقت اعادة
 .تصليح الوحدات املعابة 

 تكنولوجيا  صديقة للبيئة  لا
تؤدي اىل ختفيض وقت 

  االنتاج

  نقل صديقة للبيئة وسائل
لتخفيض وقت تسليم املنتج 

  .الزبائن اىل

 

 املــــــــيـــــــــــــــــــــــــــزة التنافســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية
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 .الدراسة الميدانية . 1
يف هذا الفصل اىل تعزيز اجلوانب النظرية بدراسة تطبيقية ميكن من خالهلا التعرف على مدى 
العالقة التبادلية بني التكلفة البيئية وامليزة التنافسية اليت مت احلصول عليها للوصول اىل جمموعة من النتائج 

  .وذلك عن طريق عرض جمموعة من األسئلة على العاملني بالشركات الصناعية
 الصدق والثبات باستخدام التحليل االحصائي 0.1

التكلفة البيئية وامليزة الختبار مدى استفادة الشركات الصناعية من هذه العالقة بني كل من 
مت توزيع استمارة االستبيان على منتسيب الشركات الصناعية واجلهات الساندة هلا لبيان حيث  التنافسية

املقدمة اىل صناع القرار، وكانت نتائج التبادلية بني التكلفة البيئية وامليزة التنافسيةالعالقة انعكاسها على 
 :حتليل االستبيان وفق اآليت

 :الصدق .1
يعد الصدق من الشروط الضرورية والالزمة لبناء االختبارات واملقاييس والصدق يدلل على مدى 

وإن أفضل طريقة لقياس الصدق هو الصدق الظاهري والذي هو  قياس الفقرات للظاهرة املراد قياسها،
عرض فقرات املقياس على جمموعة من اخلرباء للحكم على صالحيتها، وقد حتقق صدق املقياس ظاهرياً 
من خالل عرض الفقرات على جمموعة من املتخصصني يف احملاسبة وإدارة األعمال، وكانت نسبة االتفاق 

 %(.111)ياس للخرباء على فقرات املق
 :الثبات .9

وهو االتساق يف نتائج املقياس إذ يعطي النتائج نفسها بعد تطبيقه مرتني يف زمنني خمتلفني على 
 :اإلفراد نفسهم، ومت حساب الثبات بطريقتني

تقوم فكرة التجزئة النصفية على أساس قسمة فقرات املقياس إىل : الثبات بطريقة التجزئة النصفية - أ
غرض حساب الثبات على وفق هذه الطريقة مت استخدام مجيع استمارات أفراد العينة نصفني متجانسني ول

فقرة إىل نصفني يضم األول ( 35)استمارة ومت تقسيم فقرات املقياس البالغ عددها ( 21)والبالغ عددها 
لنصفني الفقرات الزوجية ويضم الثاين الفقرات الفردية، ومت استخراج معامل ارتباط بريسون بني درجات ا
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( 0.91)وباستخدام معادلة سبريمان براون التصحيحية بلغ معامل الثبات هبذه الطريقة ( 0.81)فبلغ 
 .وهو معامل ثبات عايل

ان معامل ألفا يزودنا بتقدير جيد يف أغلب املواقف وتعتمد : لالتساق الداخلي( ألفا ) معامل   - ب
والستخراج الثبات وفق هذه الطريقة مت استخدام هذه الطريقة على اتساق أداء الفرد من فقرة اىل أخرى 

وقد بلغ معامل ثبات ( ألفا)استمارة، مث استخدمت معادلة ( 21)مجيع استمارات البحث البالغ عددها 
ويعد املقياس متسقًا داخلياً، الن هذه املعادلة تعكس مدى اتساق الفقرات داخلياً ( 0.829)املقياس 

 (.1)وفق اجلدول رقم
 .التحليل اإلحصائية لفقرات الدراسة :0الجدول 

 
  
 

 العباراتتحليل  8.1
لتحديد استجابات أفراد عينة الدراسة جتاه عبارات احملاور الرئيسية اليت تضمنتها أداة الدراسة مت 

ختالف والوزن النسيب وذلك احلسايب ومعامل االتفاق واال استخدام النسب املئوية والتكرارات واملتوسط
 :يتوفق اآل

مت استخدام املتوسط احلسايب :تحليل العبارات للبيانات الخاصة بالمتغير المستقل التكلفة البيئية -0
واالحنراف املعياري ومعامل االتفاق ومعامل االختالف والوزن النسيب للعينة الواحدة للتأكد من مدى 

 (:9)ة افرد عينة الدراسة على مجيع عبارات البيانات وسيتم شرحها كاآليت وفق جدول رقمموافق

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

0.829 35 
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التوزيعات التكرارية والنسب المئوية واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية  ومعامل االتفاق  :8جدول 
 N=21 واالختالف لبعد التكلفة البيئية 

 فقرات الدراسة ت
 المتوسط
  الحسابي

 االنحراف
  المعياري

معامل 
 االتفاق

معامل 
 االختالف

الوزن 
 النسبي

1 
دور مهم يف ترشيد  يساعد التكاليف البيئية هلا

 القرارات التسعريية
4.10 0.77 81% 19% 82% 

2 

تساعد ادارة التكاليف البيئية على معرفة 
جماالت الصرف بشكل تفصيلي والذي يدعم 

حتديد حتديد نقاط الضعف يعمل على 
 .االحنرافات يف عمليات الصرف الفعلية

3.67 0.66 82% 18% 73% 

3 

تزيد ادارة التكاليف البيئية من توفري البدائل 
املناسبة اليت حتتاجها االدارة العليا يف حتديد 

 .املخاطر املستقبلية
4.00 0.95 76% 24% 80% 

4 
ادارة الكلف البيئية تعمل على حتقيق االفصاح 

 االمثل للكلف البيئية
3.71 0.72 81% 19% 74% 

5 

ان تفصيل التكاليف البيئية تساعد على حتديد 
املشاكل يف حتديد الكلف الواجب االفصاح 

 .عنها
3.76 0.70 81% 19% 75% 

6 

على حتديد  عجز نظام التكاليف التقليدي
تكلفة املنتج يشكل حافزًا لتبين أنظمة 
التكاليف احلديثة للبحث عن تكاليف 

 .األنشطة البيئية

3.57 0.93 74% 26% 71% 

7 

يساعد تطبيق أنظمة التكاليف احلديثة يف 
الرقابة على عناصر التكاليف ويساعد على 
حتليل األنشطة وحتديد من هو منها ملوث 

3.52 0.68 81% 19% 70% 
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 .للبيئة

8 

تدخل التكاليف البيئية بالعملية الكربى يف 
 %73 %16 %84 0.58 3.67 .حتديد سعر املنتج واليت حيتاجها صناع القرار

9 

يستلزم تعقيد املسارات التكنولوجية وتطوير 
املنتجات تطبيق األنظمة احلديثة للتكاليف 

 .البيئيةللكشف عن تكاليف األنشطة 
3.62 0.67 82% 18% 72% 

10 

قياس التكاليف البيئية يعد أحد األدوات اليت 
تساعد يف توفري بيانات دقيقة وحمددة عن 

 .تكلفة املنتج
3.76 0.70 81% 19% 75% 

 0.75 0.20 0.80 0.74 3.74 معدل المحور للتكلفة البيئية

 (.SPSS)من إعداد الباحثان باالستناد إىل نتائج التحليل اإلحصائي  :المصدر

، وكل التكلفة البيئيةمتوسط االجابة عن كل عبارة من عبارات بيانات ( 9) ويبني اجلدول رقم
ومن  هو دليل على موافقة أفراد العينة على هذا العبارة،( 3.40)عبارة يكون متوسطها احلسايب أعلى من 

وميكن اآلن مالحظة قيمة (. 60)%مث ما هي نسبة املوافقة عليها وجيب أن تكون نسبة املوافقة أكثر من 
وهو أكرب من ( 3.74)وتوجه إجابات أفراد العينة ، حيث بلغ املتوسط احلسايب حملور التكلفة البيئية 

وهو أكرب من ( %75) كما بلغ الوزن النسيب( 0.74)باحنراف معياري ( 4.20)وأقل من ( 3.40)
( %80)وكل ذلك يعكس النظرة االجيابية ألفراد العينة جتاه هذه العبارات وبلغ معامل االتفاق ( 60%)

وهذا يشري إىل موافقة أفراد عينة الدراسة على مضمون تلك العبارات ضمن احملور وبالتايل ميكن أن نضعها 
وظهر معامل االختالف بنسبة ( موافق)حنو وكان اكثر اجابات العينة متجهة ( موافق)ضمن درجة 

 .امهية احتساب التكلفة البيئية لدى افراد اجملتمعوفق مقياس ليكارت اخلماسي مما يشري اىل ( 20%)
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مت استخدام املتوسط احلسايب :تحليل العبارات للبيانات الخاصة بالمتغير التابع الميزة التنافسية -8
االتفاق ومعامل االختالف والوزن النسيب للعينة الواحدة للتأكد من مدى واالحنراف املعياري ومعامل 

 (:3)موافقة افرد عينة الدراسة على مجيع عبارات البيانات وسيتم شرحها كاآليت وفق جدول رقم
التوزيعات التكرارية والنسب المئوية واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامل االتفاق  :1جدول 

 N=21تالف لبعد الميزة التنافسيةواالخ
 االسبقية للجودة التنافسية

 فقرات الدراسة ت
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

معامل 
 االتفاق

معامل 
 االختالف

الوزن 
 النسبي

1 
إدارة الشركة للتحسني املستمر من خالل  تسعى

قسم السيطرة النوعية والبحث عن طرائق أفضل 
 لتقدمي منتجات وفقاً لرغبة الزبائن

3.62 0.67 82% 18% 72% 

2 
املنتجات املنافسة بالسوق لتحديد مستوى  مراقبة

اجلودة املوجودة بغية إنتاج سلع ذات جودة متميزة 
 عن سلع املنافسني وتتفوق عليها من حيث اجلودة

3.76 0.70 81% 19% 75% 

3 
جودة املنتجات يف الشركة مطابقة حلاجات 
ورغبات الزبائن واستخداماهتم من حيث املواصفات 

 املطلوبة
3.81 0.68 82% 18% 76% 

4 
استقطاب العاملني ذوي املؤهالت العلمية والفنية 

 اليت تسهم يف تقدمي منتجات جبودة عالية
3.86 0.65 83% 17% 77% 

 %77 %19 %81 0.73 3.86 تركز الشركة يف التحسني املستمر جلودة منتجاهتا 5

 %76 %18 %82 0.69 3.78 معدل  حمور االسبقية للجودة التنافسية 

 االسبقية يف الوقت
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6 
ختفيض وقت العملية االنتاجية من خالل ختفيض 
عدد الوحدات املعابة الناجتة من  استعمال مواد  

 غري صديقة للبيئة  
3.57 0.75 79% 21% 71% 

7 
ختفيض وقت اعادة تصليح الوحدات املعابة  وحيقق 

 ميزة تنافسية 
3.62 0.74 80% 20% 72% 

8 
التكاليف البيئية اليت تتحملها الشركة  يف 
اتكنولوجيا  صديقة للبيئة  تؤدي اىل ختفيض وقت 

 االنتاج 
3.86 0.79 79% 21% 77% 

9 
التكاليف البيئة التصميم الداخلي للمصنع  مهمة 

 لتخفيض  وفت االنتاج 
3.14 0.96 69% 31% 63% 

10 
التكاليف البيئية اليت تتحملها الشركة وسائل نقل 
صديقة للبيئة لتخفيض وقت تسليم املنتج اىل 

 الزبائن 
3.71 0.64 83% 17% 74% 

 0.72 0.22 0.78 0.78 3.58 معدل المحور االسبقية في الوقت

 كلفة املنتج

11 
تتميز الشركة بأن أسعار منتجاهتا أقل سعرًا من 

 املنافسني
3.81 0.60 84% 16% 76% 

12 
الرقابة على استخدام املواد األولية يف العمليات 

 اإلنتاجية
4.10 0.77 81% 19% 82% 

 %73 %26 %74 0.97 3.67يبحث الزبون دائما عن جودة عالية مقابل كلفة  13
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 قليلة

14 

كلف الصيانة، كلف االجور )الكلف املدرجة 
النشاط، كلف املصاريف االخرى،  املباشرة، كلف 

منخفضة يف شركتنا مقارنًة بالشركات ( كلف اخرى
 املنافسة

3.90 0.54 86% 14% 78% 

15 
تركز الشركة على تقليل التكاليف بشكل كبري  
والرتكيز على نشاط البحث والتطوير والتكنولوجيا 

 اجلديدة يف السوق
3.67 0.66 82% 18% 73% 

 0.77 0.19 0.81 0.71 3.83 لكلفة المنتجمعدل المحور 

 0.75 0.20 0.80 0.73 3.73 معدل محور الميزة التنافسية

 (.SPSS)من إعداد الباحثان باالستناد إىل نتائج التحليل اإلحصائي : المصدر

وميكن  ،يةمتوسط االجابة عن كل عبارة من عبارات بيانات امليزة التنافس( 3)ويبني اجلدول رقم
، حيث بلغ يةمالحظة قيمة وتوجه إجابات أفراد العينة جتاه كل عبارة من عبارات بيانات امليزة التنافس

باحنراف معياري ( 4.20)وأقل من ( 3.40)وهو أكرب من ( 3.73) املتوسط احلسايب حملور امليزة
ة االجيابية ألفراد وكل ذلك يعكس النظر ( %60)وهو أكرب من ( %75)كما بلغ الوزن النسيب ( 0.73)

وهذا يشري إىل موافقة أفراد عينة الدراسة على ( %80)العينة جتاه هذه العبارات وبلغ معامل االتفاق 
وكان اكثر اجابات ( موافق)مضمون تلك العبارات ضمن احملور وبالتايل ميكن أن نضعها ضمن درجة 

وفق مقياس ليكارت اخلماسي مما  (%20)وظهر معامل االختالف بنسبة ( موافق)العينة متجهة حنو 
  .يشري اىل زيادة فرص جناح امليزة التنافسية
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 :اخــتبار فرضيات 1.1
 اختبار فرضيات االرتباط: أوالا 

ملعرفة العالقة االرتباطية بني متغريات الدراسة مت استخدام معامل ارتباط بريسون وكذلك االختبار 
التكلفة البيئية والميزة بين املتغريات، الختبار فرضية االرتباط التائي الختبار معامل االرتباط بني 

الذي يبني معامل ارتباط بريسون مع االختبار التائي لالرتباط بني ( 7)خالل اجلدول رقم  ومن, التنافسية
 :وكانت النتائج كما يليلتحقيق األهداف املرسومة، احملورين 

 اختبار االرتباط بين المتغرين: 1جدول 
 الداللة t-test االحندار اخلطي معامل االرتباط المحاور

 دال 4.11 0.55 0.74 التكلفة البيئية والميزة التنافسية
 2,73=  21ودرجة حرية  0.01اجلدولية عند مستوى داللة  tقيمة 

 tحيث بلغت قيمة  التكلفة البيئية وامليزة التنافسيةبني ظهرت عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بني 
والبالغة ( 21)ودرجة حرية ( 0.01)وهي أكرب من قيمتها اجلدولية عند مستوى داللة ( 4.11)احملسوبة 

إنه توجد عالقة بني وهي قيمة موجبة وهذا يعين ( 0.74)، وقد بلغت قيمة معامل االرتباط (2,73)
وهذا يدل على ان التكلفة البيئية % 55التكلفة البيئية وامليزة التنافسية اذ بلغ معامل االحندار اخلطي 

 .وهبذه النتيجة قد مت اثبات فرضية االرتباط %.55تساهم يف تغري امليزة التنافسية مبقدار 
 (t-teas)االختبار التائي لعينة واحدة : ثانياا 

ملعرفة هل هناك فروقات بني افراد العينة حول متغريات الدراسة مت استخدام االختبار التائي لعينة 
واحدة مث مقارنة الوسط احلسايب مع الوسط الفرضي فاذا كان الوسط احلسايب اكرب من الوسط الفرضي 

فراد العينة، هلذا املتغري بالنسبة ألهذا يعين بان هناك تطبيق من قبل افراد العينة هلذا املتغري او ان هناك أمهية 
 (:5)وكانت النتائج كما يف اجلدول رقم 
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 الفروقات بين العينة: 1جدول 

 
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  tقيمة 
 المحسوبة

الوسط 
 الفرضي

 الداللة معامل بيتا

 التكلفة البيئية
 والميزة التنافسية

 دال 0.749 3 5.12 0.87 3.49

 1,11اجلدولية عند مستوى داللة  tقيمة 
 :قانون التايللمت استخراج الوسط الفرضي لكل حمور طبقاً ل

 عدد االسئلة Xجمموع البدائل 
 

 عدد البدائل          

وهي أكرب من قيمتها اجلدولية عند مستوى ( 5.12)من خالل القيمة التائية احملسوبة والبالغة 
هذا يعين بان هناك فروقات ذات داللة معنوية بني أفراد العينة حول العالقة بني و ( 0.05)داللة اقل من 

وهي أكرب من قيمة الوسط ( 3.49)املتغريين لتحقيق األهداف املرسومة، وقد بلغت قيمة الوسط احلسايب 
ئية لتحقيق التكلفة البيوهذا يعين بأن املعنوية لصاحل الوسط احلسايب أي هناك أمهية ( 3)الفرضي والبالغ 
 .، من وجهة نظر أفراد العينةلتحقيق األهداف املرسومة الميزة التنافسية

توجد عالقة ارتباط ذات داللة احصائية بني التكاليف البيئية وبني االسبقية : ولىالفرضية الفرعية األ .1
حتديد مقدار العالقة هناك إمكانية كما ميكن اثبات الفرضية االوىل من خالل معرفة بان .التنافسية للجودة

 :االيت( 6)وفق اجلدول للتكاليف البيئية يف حتقيق امليزة التنافسية بالرتكيز على اجلودة
 .إثبات الفرضيةالفرعية األولى :7الجدول 

 مقدار العالقة
R 

نوع 
 العالقة

معامل 
 بيتا
B 

مقدار 
 التابني

F 

مقدار 
 االثر

 القيمة التائية
(T) 

مستوى 
 الداللة

 الفرضية قبول او رفض

 قبول الفرضية 000. 8.2 %60 0.45 0.341 طردية 764.
 (.SPSS)استناداً اىل نتائج التحليل االحصائي  انإعداد الباحثمن : المصدر
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التكاليف البيئية واالسبقية بني  معنويةان هناك عالقة ارتباط قوية ذات داللة بينت النتائج 
 وىوهي اكرب من قيمتها اجلدولية حتت مست( 8.2)احملسوبة  (t)، فقد بلغت قيمة التنافسية للجودة

، اما وهذا دليل على وجود جتانس البيانات( 2,73)رية احلدرجة عند مستوى ( 0.05) اقل من معنوية
اذا توجد عالقة طردية قوية بني  وهو ارتباط اجيايب عايل( 0.764)قيمة معامل االرتباط فقد بلغت 

زاد الرتكيز على ادارة التكاليف البيئية زادة فرصة االسبقية التنافسية للجودة بنفس التكاليف البيئية فكلما 
وهذا يدل ان هنالك  0.05عند مستوى داللة اقل من ( 0.45)الزيادة يف املقدار، وبلغت قيمة التباين 

القة قوية وهذا يدل على وجود ع% 60كان   نتباين بني إجابات العينة حيث ان مقدار االثر بني املتغريي
 .التكاليف البيئيةيف االسبقية التنافسية للجودة ادارةمن قبل 

توجد عالقة ارتباط ذات داللة احصائية بني التكاليف البيئية وبني االسبقية  :الفرضية الفرعية الثانية .9
العالقة حتديد مقدار هناك إمكانية بان من خالل معرفة  الثانيةكما ميكن اثبات الفرضية .التنافسية للوقت
 :االيت( 4)وفق اجلدول حتقيق امليزة التنافسية بالرتكيز على الوقت يف  للتكاليف البيئية

 .إثبات الفرضيةالفرعية الثانية :6الجدول 

 مقدار العالقة
R 

نوع 
 العالقة

معامل 
 بيتا
B 

مقدار 
 التابني

F 

مقدار 
 االثر

 القيمة التائية
(T) 

مستوى 
 الداللة

 قبول او رفض الفرضية

 قبول الفرضية 001. 7.9 %55 0.41 0.268 طردية 742.
 (.SPSS)إعداد الباحث استناداً اىل نتائج التحليل االحصائي : المصدر

سبقية التكاليف البيئية واألبينت النتائج ان هناك عالقة ارتباط قوية ذات داللة معنوية بني 
وهي اكرب من قيمتها اجلدولية حتت مستوى معنوية  (7.9)احملسوبة  (t)، فقد بلغت قيمة التنافسية للوقت

وهذا دليل على وجود جتانس البيانات، اما قيمة ( 2,73)عند مستوى درجة احلرية ( 0.05)اقل من 
وهو ارتباط اجيايب عايل اذا توجد عالقة طردية قوية بني التكاليف ( 0.742)معامل االرتباط فقد بلغت 

ادارة التكاليف البيئية زادة فرصة االسبقية التنافسية للوقت بنفس الزيادة يف  البيئية فكلما زاد الرتكيز على
وهذا يدل ان هنالك تباين بني  0.05عند مستوى داللة اقل من  0.41املقدار، وبلغت قيمة التباين
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وهذا يدل على وجود عالقة قوية من قبل % 55إجابات العينة حيث ان مقدار االثر بني املتغريين كان 
 .التكاليف البيئيةيف االسبقية التنافسية للوقت ارةاد
توجد عالقة ارتباط ذات داللة احصائية بني التكاليف البيئية وبني االسبقية  :الفرضية الفرعية الثالثة .3

هناك إمكانية حتديد مقدار كما ميكن اثبات الفرضية الثالثة من خالل معرفة بان .التنافسية لتكلفة املنتج
 :االيت( 1)وفق اجلدول للتكاليف البيئية يف حتقيق امليزة التنافسية بالرتكيز على تكلفة املنتجالعالقة 

 .الفرعية الثالثة إثبات الفرضية :0الجدول 

 مقدار العالقة
R 

نوع 
 العالقة

معامل 
 بيتا
B 

مقدار 
 التابني

F 

مقدار 
 االثر

 القيمة التائية
(T) 

مستوى 
 الداللة

 قبول او رفض الفرضية

 قبول الفرضية 001. 8.1 %59 0.40 0.229 طردية 771.
 (.SPSS)إعداد الباحث استناداً اىل نتائج التحليل االحصائي : المصدر

التكاليف البيئية واالسبقية ن هناك عالقة ارتباط قوية ذات داللة معنوية بني أبينت النتائج 
وهي اكرب من قيمتها اجلدولية حتت مستوى ( 8.1)احملسوبة  (t)، فقد بلغت قيمة التنافسية تكلفة املنتج

وهذا دليل على وجود جتانس البيانات، اما قيمة ( 2,73)عند مستوى درجة احلرية ( 0.05)معنوية 
وهو ارتباط اجيايب عايل اذا توجد عالقة طردية قوية بني التكاليف ( 0.771)معامل االرتباط فقد بلغت 

التكاليف البيئية زادة فرصة االسبقية التنافسية لتكلفة املنتج بنفس الزيادة  البيئية فكلما زاد الرتكيز على ادارة
وهذا يدل ان هنالك تباين   0.05عند مستوى داللة اقل من ( 0.40)يف املقدار، وبلغت قيمة التباين 

وهذا يدل على وجود عالقة قوية من % 59بني إجابات العينة حيث ان مقدار االثر بني املتغريين كان 
 .يف االسبقية التنافسية تكلفة املنتج التكاليف البيئية ادارةقبل 
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 :خاتمة. 7
 :لنتائجا 0.7
  وجود عالقة إجيابية بني التكاليف البيئية وامليزة التنافسية حيث تؤثر التكاليف البيئية إجيابيًا يف امليزة

التنافسية من خالل توفري البيانات واملعلومات الالزمة حول اخلطر احملدق باملؤسسة، وسهولة 
 .التعامل مع اخلطر والتقليل من آثاره إىل احلد األدىن

  جاهتا مما يضعف قدرهتا االسعار التنافسية يف السوق عند حتديد اسعار منتمل تأخذ الشركة
 .التنافسية

 ا من خالل البحث عن مواد اولية مل تأخذ الشركة بعني االعتبار  التحسني املستمر  ملنتجاهت
 .وتكنولوجيا صديقة للبيئة 

  إن تطبيق القواعد احملاسبية املثلى يف حساب التكاليف ومنها التكاليف البيئية يف الشركات
الصناعية يزيد من كفاءة وفاعلية نظام الرقابة الداخلية والذي ينعكس على كفاءة األداء اإلداري 

 . للشركة ويعزز امليزة التنافسية بني الشركات
 ني جودة املعلومات احملاسبية تعد إحدى أهم عناصر اختاذ إن حتديد التكلفة البيئية تساعد يف حتس

 .القرارات املبنية على معلومات عادلة واليت تساهم يف رفع امليزة التنافسية
  حيث بلغت قيمة  التكلفة البيئية وامليزة التنافسيةبني ظهرت عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بنيt 

وهي ( 0.74)اجلدولية وقد بلغت قيمة معامل االرتباط وهي أكرب من قيمتها ( 4.11)احملسوبة 
إنه توجد عالقة بني التكلفة البيئية وامليزة التنافسية اذ بلغ معامل االحندار قيمة موجبة وهذا يعين 

 %.55وهذا يدل على ان التكلفة البيئية تساهم يف تغري امليزة التنافسية مبقدار % 55اخلطي 
  وية بني أفراد العينة حول العالقة بني املتغريين لتحقيق األهداف ظهرت فروقات ذات داللة معن

وهي أكرب من قيمتها اجلدولية وقد بلغت ( 5.12)املرسومة، اذ ان القيمة التائية احملسوبة والبالغة 
وهذا يعين هناك ( 3)وهي أكرب من قيمة الوسط الفرضي والبالغ ( 3.72)قيمة الوسط احلسايب 

 .فة البيئية لتحقيق امليزة التنافسيةالتكل أمهية إلدارة
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 :التوصيات 8.7
 االحتفاظ بقاعدة بيانات التكلفة البيئية اليت تواجهها املنظمة أول بأول. 
  األمثلأن تتوىل هيئة مشرفة مسؤولية متابعة مستوى التزام الشركات الصناعية بقواعد تقييم التكلفة 

 .وتشكيل جلان تتوىل مراقبة عملية التطبيق
  عملية تقومي مستمرة لتحديد نقاط القوة والضعف  إىلإخضاع املدققني الداخليني وأساليب عملهم

يف عملهم، والعمل على تطوير خرباهتم ومهاراهتم ومساعدهتم يف االطالع على أساليب التدقيق 
 .البيئي املتبعة يف الدول املتقدمة

 ية وتقييم إدارة املخاطر البيئية وتدعيم دور إلزام الشركات الصناعية باإلفصاح عن املعلومات البيئ
التدقيق البيئي وجلان التدقيق الذين يقومون بدور حيوي يف حتقيق الثقة يف املعلومات احملاسبية البيئية 

 .وبالتايل محاية البيئية واآلخرين من أصحاب املصلحة
 لكليات وملختلف ضرورة تدريس موضوع التكلفة البيئية بصورهتا الصحيحة من خالل مناهج ا

االختصاصات مثل احملاسبة، االقتصاد، اإلدارة، القانون، لتوعية اجملتمع بأمهية املخاطر اليت جيب 
 .خذ النظر فيهاأ

 :المراجعقائمة . 6
 :المراجع العربية

 جامعة , أطروحة دكتوراه, معايري التكاليف البيئية يف محاية البيئة(: 1221. )صاحل إبراهيم الشعباين
 .74بغداد، ص 

 البيئي يف ترشيد القرارات  واإلفصاحأمهية التكاليف (: "9119. )فارس مجيل حسني الصويف، وآخرون
، جملة كلية بغداد للعلوم "يف الشركات الصناعية املسامهة العامة املدرجة يف بورصة عمان اإلدارية

 .991، ص92االقتصادية، العدد 
 احمليط األزرق وامليزة التنافسية  إسرتاتيجية"، (م9119)بناء، عالء فرحات طالب، زينب مكي حممود ال

 .171، صـــ1، عمان، دار ومكتبة احلامد للنشر والتوزيع، طـــاألردن، "املستدامة



دراسة ، يةدارة التكلفة البيئية في تحقيق ميزة تنافسإدور .........." ،محـمد حازم الغزالي؛ خولة حسين حمدان
 "بغداد–في الشركة العامة لصناعات الجلدية 

100 

  ،امليزة التنافسية يف املنتجات الدوائية للشركات الوطنية وأثرها على " ،(م9111)عاصم فايز الزعانني
، غزة، اإلسالمية، رسالة ماجستري، اجلامعة "زيادة احلصة السوقية من وجهة نظر الزبون يف قطاع غزة 

 .4صــ
  ،آليات تطوير امليزة التنافسية للمؤسسات االقتصادية اجلزائرية يف"، (م9116)نصرية بن عبدالرمحن 

 .53، رسالة ماجستري، اجلزائر، جامعة سعد دحلب بالبليدة، صــ"ظل حترير التجارة اخلارجية 
  ،امليزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية مصادرها ودور اإلبداع "، (م9114)حجاج عبد الرؤوف

 .3بسكيكدة، اجلزائر، صـــ 55أوت  91، رسالة ماجستري، جامعة "التكنولوجي يف تنميتها
  امليزة التنافسية يف املؤسسة االقتصادية مصادرها، تنميتها وتطويرها "، (م9119)بوشناف، عمار" ،

 .15رسالة ماجستري، جامعة اجلزائر، باخلروبة، صــ
  ،امليزة التنافسية املفهوم واحملددات"، (م9112/نوفمرب/11-11)أمينة بن علي، العجال بوزيان" ،

اسرتاتيجيات التدريب يف ظل ادارة اجلودة كمدخل لتحقيق " ورقى مقدمة اىل ملتقى علمي وطين حول
 .7الطاهر موالي بسعيدة، صـــ. ، اجلزائر، جامعة د"امليزة التنافسية 

  ،اثر تطبيق نظام ادارة اجلودة الشاملة على السياسات التنافسية يف "، (م9111)باسل فارس قنديل
اع الصناعي يف قطاع غزة، رسالة ماجستري، اجلامعة ، دراسة تطبيقية على منشآت القط"املنشآت الصناعية

 .69االسالمية، غزة، صـــ
  ،دراسة "اسرتاتيجية التمكني وأثرها يف امليزة التنافسية" ، (م9117)ياسر حممد عبد اهلل الذهب ،

 .56ـحتليلية آلراء عينة من العاملني يف بعض املصارف اليمنية، رسالة ماجستري، جامعة بغداد، العراق، صــ
 منشورات "مدخل اىل اإلدارة االسرتاتيجية"، (م9111)مزهر، وآخرون، . جان بولس، وليد أ ،

 .161اجلامعة اللبنانية، صــ
  ،دور رأس املال الفكري يف حتقيق امليزة "، (م9112/نيسان/92-94)عبد اهلل بلوناس، أمينة قذايفة

التحديات : "لعلمي الثالث، ادارة منظمات االعمال، ورقة مقدمة اىل املؤمتر ا"التنافسية ملنظمات األعمال
 .4، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة العلوم التطبيقية، صــ"العاملية املعاصرة
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  ،أثر انشطة املنظمة يف اسناد ابعاد التنافس"، (م1222)ايثار عبد اهلادي الفيحان املعموري" ،
 .13لعراق، بغداد، كلية االدارة واالقتصاد، جامعة بغداد، صـــاطروحة دكتوراه فلسفة يف ادارة االعمال، ا

  ،أثر املسؤولية االجتماعية على امليزة "، (9119/ فرباير/ 15-17)بشري بن عيشي، عمار بن عيشي
، دراسة حالة والية بسكرة، ورقة مقدمة اىل امللتقى الدويل حول، "التنافسية يف مؤسسات الصناعة اجلزائرية

 .5، جامعة بشار، اجلزائر، صــ"عمال واملسؤولية االجتماعيةمنظمات اال"
  ،رسالة ماجستري، جامعة اجلزائر، "دور اجلودة يف حتقيق امليزة التنافسية"، (م9115)فلة العيهار ،

 .63باخلروبة، صــ
  ،رسالة "األسس العامة لبناء امليزة التنافسية ودورها يف خلق القيمة"، (م9112)هاليل الوليد ،
 .91اجستري، اجلزائر، جامعة حممد بو ضياف، املسيلة، صــم
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 8102 دراسة تحليلية ،بين عوامل الجذب والطرد في الجزائر تحليل بيئة أداء األعمال
Analysis of the business performance environment between attractions 

and expulsion in Algeria Analytical study 2018 
 

 8 ميلود بوعبيد .د، 0 عادل بلجبل .د
 adel_bariji@yahoo.fr، اجلزائر -جامعة باتنة 1

 اجلزائر -جامعة باتنة 2
 

 31/11/2112 :شرنتاريخ ال                                                                                                      

 ملخص
حتوالت  تانتهجت اجلزائر كغريها من الدول النامية جمموعة من االصالحات االقتصادية، وشهد

وذلك من خالل احداث جمموعة من التغيريات على مستوى مؤسساهتا االقتصادية  بارزة يف هذا الصدد،
 واملالية جتلت ابرز معاملها  يف سن حزمة من القوانني والنصوص التشريعية اليت هتدف اىل هتيئة أرضية ومناخ

مكانيات مناسبني لالستثمار، فاجلزائر متلك العديد من نقاط القوة وامليزات النسبية اليت تزيد من ا
االستثمار، خصوصا يف قطاعات واعدة، وعلى هذا االساس هتدف هذه الورقة البحثية اىل معاجلة وحتليل 

 .يف برامج التنمية وأثرهاتصادية بيئة اداء االعمال يف اجلزائر بعد التحوالت االق
 .عمال، التحوالت االقتصاديةأداء األبيئة  :يةكلمات مفتاح

Abstract 

Algeria, like other developing countries, has adopted a series of 

economic reforms and has witnessed remarkable changes in this regard 

through the introduction of a series of changes in the level of its economic 

and financial institutions, the most prominent features of which were the 

enactment of a package of laws and legislative texts aimed at creating an 

appropriate land and climate for investment. Algeria has many strengths 

and comparative advantages that increase the potential of investment,  

__________________________________________ 
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especially in promising sectors, and on this basis research paper is to 

analyze doing business performance in Algeria after the economic 

transformations and its impact on development programs. 

 مقدمة. 0
 ارتفاع اسعار احملروقات خالل الوضعية املاليةإىل استغالل  لنفطيةغريها من الدول اكسعت اجلزائر  

ات على مستوى مؤسساهتا االقتصادية، كما ري انتهاجها إلصالحات اقتصادية عديدة، إذ أحدثت تغيب
ويتجلى ذلك من خالل سن حزمة من القوانني، والنصوص ، قامت بتعديالت مكثفة يف مؤسساهتا املالية

سبة جلعل مناخ االستثمار عامال حامسًا جللب التشريعية اليت هتدف إىل هتيئة أرضية االستثمار املنا
استقطاب االستثمار يف ظل غياب  إمكانيةميكن احلديث عن ال .االستثمارات األجنبية املباشرة إىل اجلزائر

قيس لياملؤشر العام لبيئة أداء األعمال  جمموعة البنك الدويل تأصدر  السياقويف هذا  .مؤشرات واقعية ،
 .املختلفة واإلغراءاتل إليه البلد ومدى توفره على مجلة من التحفيزات مستوى التشريع الذي وص

 تحليل بيئة أداء األعمال في الجزائر .8
الصادر من طرف البنك الدويل املرتبة  1029حتتل اجلزائر حسب تقرير ممارسة أنشطة األعمال 

ما  ، مثل1021عامليا عام  211بلدا بعدما كانت حتتل املركز  290من جمموع  1028عامليا عام  251
 :يوضحه اجلدول التايل

 ترتيب الجزائر في بيئة أداء األعمال :0جدول 

 التغير في الترتيب (دولة 018)الترتيب عالميا  المؤشرات
1021 1028  

 9+  251 211 املؤشر العام لبيئة أداء األعمال

 3 - 250 245 مؤشر بدأ املشروع

 21+  219 241 مؤشر استخراج الرتاخيص

 24+  201 210 مؤشر توصيل الكهرباء

 1 - 215 213 مؤشر تسجيل املمتلكات

 2 - 218 211 مؤشر احلصول على االئتمان



 مجلـة اإلستراتيجيـة والتنميـة 001 -081ص ، (8800 ديسمبر)عدد خاص  / 80: المجلد
 عدد خاص بالمنتدى الدولي الخامس للبحث العلمي

 

105 

 1+  218 210 مؤشر محاية املستثمر

 2 + 251 251 مؤشر دفع الضرائب

 8 + 213 282 مؤشر التجارة عرب احلدود

 9 - 221 203 مؤشر إلغاء العقود

 5 - 11 12 تسوية حاالت اإلعسار مؤشر

Source: World Bank Group, Doing Business Report 2018." Reforming to Create Jobs", 

Washington )2017(, p. 143. 

World Bank Group, Doing Business Report 2019, "Training for Reform", Washington 

1028, p. 153. 

معطيات اجلدول أعاله أن اجلزائر حتتل مراكز متأخرة عامليا بالرغم من يتضح من خالل قراءة 
ومؤشر توصيل ( مراكز 21)التحسن امللحوظ يف بعض املؤشرات الفرعية كمؤشر استخراج الرتاخيص 

 (.مراكز 08) التجارة عرب احلدودومؤشر ( مركز 24)الكهرباء 
 Starting Businessمؤشر تأسيس المشروع  0.8

عملية تأسيس املنظومة القانونية للمؤسسة من العوامل احملددة لبيئة أداء األعمال يف أي دولة،  تعد
( تأسيس الكيان القانوين) ويتكون مؤشر بدأ املشروع . لكوهنا تعترب أول خطوة عند اختاذ قرار االستثمار

الفرتة الزمنية إلجناز لكل ، و 2املطلوبة لتسجيل الشركة اإلجراءاتعدد  1:من أربعة مؤشرات فرعية، وهي
واحلد األدىن  4، وتكلفة إجناز لكل اإلجراءات كنسبة من نصيب الفرد من الدخل الوطين،3اإلجراءات

 5.لرأس املال القانوين الالزم لتأسيس شركة جديدة من نصيب الفرد من الدخل الوطين
إجراء ويف مدة زمنية قدرها  12أن بدأ مشروع استثماري يف اجلزائر حيتاج  هدناأ يتبني من اجلدول 

بينما يف املغرب على سبيل املثال ال تتجاوز . من متوسط الدخل الفردي %22,8يوما وبتكلفة متثل  11
اإلشارة إىل أن جتدر و   .من متوسط الدخل الفردي% 1,9يوما وبتكلفة متثل  9,5أربعة إجراءات ويف مدة 

 .ملال الالزم لتأسيس الكيان القانوين للشركةاجلزائر ألغت احلد األدىن املدفوع من رأس ا
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 2018مؤشر تأسيس المشروع في الجزائر عام : 8جدول 

 الجزائر المؤشر
إقليم الشرق األوسط 

 MENAوشمال إفريقيا 
منظمة التعاون والتنمية 

 OCDEاالقتصادي 
 4.9 7.2 21 عدد اإلجراءات

 9.3 20.5 17.5 (أيام)الوقت 

 3,2 11,3 22,8 (الدخل الفردي  متوسط) %التكلفة 

من ) % احلد األدىن املرفوع من رأس املال 
 (متوسط الدخل الفردي 

0,0 22,1 9,1 

Source : Doing Business Data 

  Permits Dealing With Constructionمؤشر استخراج تراخيص البناء  8.8

يقيس هذا املؤشر مدى مرونة استصدار تراخيص بناء مبىن جتاري ملمارسة نشاط مشروع، ويتكون 
عدد اإلجراءات الالزمة إلصدار تراخيص بناء مبىن جتاري،  6:هذا املؤشر من ثالثة مؤشرات فرعية وهي

كنسبة من نصيب الفرد من والفرتة الزمنية الستصدار تراخيص البناء معربًا عنها بعدد األيام والتكلفة الرمسية  
 .ومؤشر رقابة جودة البناء 7الدخل الوطين 

 8800 مؤشر استخراج تراخيص البناء لعام: 1جدول 

 الجزائر المؤشر
إقليم الشرق األوسط 

 MENAوشمال إفريقيا 
منظمة التعاون والتنمية 

 OCDEاالقتصادي 
 2132 2334 29 عدد اإلجراءات

 25132 22135 231 (أيام)الوقت 

من متوسط الدخل )% التكلفة 
 (الفردي

138 139 231 

 2233 939 21 (11-1)مؤشر رقابة جودة البناء 

Source : Doing Business Data 
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املركز  1028لقد شهد مؤشر تراخيص البناء يف اجلزائر حتسنا كبريًا حيث احتلت اجلزائر عام  
وهذا يعود إىل التسهيالت اليت قامت هبا اجلزائر هبدف  ،1021عام  241بعدما كانت يف املرتبة  219

وبالرغم من هذا التحسن، إال أن استخراج . ختفيض املدة الالزمة الستخراج الرتاخيص وكذا تكلفة إجنازها
إجراًء وهو معدل أكرب من منطقة إقليم الشرق األوسط وكذا منظمة  29الرتاخيص يف اجلزائر يتطلب 

 .إجراء على التوايل 2132و 2334        قتصادي ب التعاون والتنمية اال
 Getting Electricity مؤشر توصيل الكهرباء 1.8

الضرورية اليت بدوهنا ال ميكن  اخلدماتما من شك أن خدمة توصيل الطاقة الكهربائية من 
ويتضمن هذا املؤشر جمموعة من . للمشاريع بكافة أنواعها البدء يف ممارسة أنشطتها أو االستمرار فيها

مؤشر عدد اإلجراءات  8:املؤشرات الفرعية لقياس مدى سهولة حصول الشركات على الكهرباء، وهي
،والوقت املست 9الالزمة لتسجيل وتنظيمات التوصيل،  وتكلفة توصيل التيار  10غرق لتوصيل التيار

الكهربائي كنسبة من متوسط نصيب الفرد من الدخل الوطين السنوي، ومؤشر مدى موثوقية التغذية 
 .التعريفةوشفافية 

 8800مؤشر توصيل الكهرباء في الجزائر لسنة : 4جدول 

 الجزائر المؤشر
إقليم الشرق األوسط 

 MENAوشمال إفريقيا 
التعاون والتنمية  منظمة

 OCDE ةاالقتصادي
 438 431 5 عدد اإلجراءات

 1131 1131 93 (أيام)الوقت 

 145 13332 241833 (من متوسط الدخل الفردي)% التكلفة 

مؤشر موثوقية التغذية وشفافية التعريفة 
(1-1) 

530 339 135 

Source : Doing Business Data 

يتبني من معطيات اجلدول أن إجراءات احلصول على الكهرباء يف اجلزائر يستلزم مخس إجراءات  
ويالحظ أن عدد . من متوسط الدخل الوطين للفرد 241833يوما وبتكلفة تقدر ب   93ويف مدة 
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لى وتكلفة احلصول ع مدةنفسها يف دول منظمة التعاون والتنمية االقتصادي، لكن هي اإلجراءات تقريبا 
يوًما  11.1أدىن بكثري من األرقام املسجلة يف اجلزائر حيث ال تتجاوز   OCDE دول الكهرباء يف

التغذية  ويبدو كذلك أن مؤشر مدى موثوقية. من متوسط الدخل الفردي %11.5        وبتكلفة تقّدر ب 
وشفافية التعريفة اخلاصة بالتيار الكهربائي املسجل يف اجلزائر والذي يساوي مخسة نقاط أحسن من الرقم 

الشفافية املرتبطة  إىل إضفاء، ويعزى ذلك (نقطة 339)املسجل يف إقليم الشرق األوسط ومشال إفريقيا 
 .يع الكهرباءلشركة توز  اإلنرتنيتبتعريفة الكهرباء من خالل نشرها يف موقع 

 Registering Property تسجيل الممتلكات العقاريةمؤشر  4.8
يرصد هذا املؤشر مدى مرونة أو جودة النصوص القانونية واإلجراءات اإلدارية املنظمة لعملية 

وهذا يف حالة قيام إحدى الشركات بشراء قطعة أرض أو مبىن لنقل سند  تسجيل ملكية األصول العقارية،
امللكية من شركة أخرى حىت يتمكن املشرتي استخدام العقار الذي اشرتاه لتوسيع أنشطة أعماله، 

عدد 11: ويتكون هذا املؤشر من ثالثة مكّونات فرعية، هي. وكضمان عند حصوله على قروض جديدة
 13الفرتة الزمنية إلجناز إجراءات التسجيل، 12سجيل أو نقل ملكية األصل العقاري،اإلجراءات املطلوبة لت

 .ومؤشر نوعية نظام إدارة األراضي 14والتكلفة الرمسية كنسبة من قيمة العقار، 
 8800مؤشر تسجيل الممتلكات العقارية في الجزائر لسنة  :5جدول 

 الجزائر المؤشر
إقليم الشرق األوسط 

 MENAوشمال إفريقيا 
منظمة التعاون والتنمية 

 OCDEاالقتصادي 
 4,1 5,4 20 عدد اإلجراءات

 11,4 18,9 55 (األيام ) الوقت 

 4,1 5,1 1,2 (من قيمة العقار)% التكلفة 

 11,1 21,5 135 ( 31-1) مؤشر نوعية نظام إدارة األراضي 

Source : Doing Business Data. 
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 أن عملية تسجيل املمتلكات العقارية يف اجلزائر حتتاج يتبنيأعاله، من خالل قراءة أرقام اجلدول  
من قيمة العقار، وهي أرقام أعلى من % 1,1 ب         بتكلفة تقدر. يوما 55عشرة إجراءات ويف مدة   ل

ففي . املعدالت املسجلة يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا أو يف منظمة التعاون والتنمية االقتصادي
يوما وبتكلفة  39ونس مثال، ال تتجاوز إجراءات تسجيل امللكية أربعة إجراءات ويف مدة زمنية قدرها ت

 .من قيمة العقار% 1,2متثل 
 Getting Credit مؤشر الحصول على االئتمان 5.8

 االئتمان الالزم للمشاريع، على يبني مؤشر احلصول على االئتمان مدى سهولة وصعوبة احلصول
وتغطية  17ومدى عمق املعلومات االئتمانية  16قوة احلقوق القانونية  15:ويتكون من أربعة عناصر، وهي

وتغطية املكاتب اخلاصة  18املكاتب العامة للمعلومات االئتمانية كنسبة من عدد السكان الراشدين 
 19.للمعلومات االئتمانية كنسبة من عدد السكان الراشدين

 8800مؤشر الحصول على االئتمان في الجزائر لعام  :6جدول 

 المؤشر
الجزا
 ئر

إقليم الشرق األوسط 
 MENAوشمال إفريقيا 

منظمة التعاون والتنمية 
 OCDEاالقتصادي 

 1,20 2,4 1 ( 12-1)مؤشر قوة احلقوق القانونية       

 1,5 4,4 0 (1-1)مؤشر مدى عمق املعلومات االئتمانية 

)% تغطية املكاتب العامة للمعلومات االئتمانية 
 (من السكان الراشدين

0 23,5 21,2 

تغطية املكاتب اخلاصة للمعلومات االئتمانية 
 (من البالغني)% 

331 21,8 11,2 

Source : Doing Business Data. 

العاملي، حيث اجلزائر يف مؤشر احلصول على االئتمان مراكز جد متأخرة على املستوى  حتتل 
، مما يدل على صعوبة 1021عام  218بعدما كانت متثل املرتبة  1028سنة  211تتمركز يف الصف 

عن عدم توافر قدر أكرب من املعلومات  فضالاحلصول على االئتمان الالزم للمشاريع االستثمارية، 
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(  21نقاط من  1)انونية االئتمانية مبا يسهل قرارات االقرتاض، وهذا ما يوضحه مؤشر قوة احلقوق الق
املكاتب  تغطيةمؤشر  أنوجيب التنويه (. 8صفر نقطة من ) ومؤشر مدى عمق املعلومات االئتمانية 

اخلاصة للمعلومات االئتمانية يف اجلزائر يساوي الصفر، مما يعين أن اجلزائر ال تتوافر لديها هذا النوع من 
 مكاتب تسجيل املعلومات االئتمانية

 Protecting Investorsاية المستثمرين مؤشر حم 6.8
يقيس هذا املؤشر مدى قوة محاية املسامهني من مالكي حصص امللكية ضد قيام املديرين وأعضاء 

بإساءة استخدام األصول لتحقيق مكاتب شخصية، ويتكون هذا املؤشر الفرعي من  اإلداراتجمالس 
ومؤشر سهولة جلوء املسامهني للقضاء ومؤشر قوة  اإلفصاحمؤشر نطاق  20:مؤشرات فرعية أخرى هي 

وترتاوح قيم املؤشرات الثالثة السابقة بني الصفر والعشرة حيث تشري القيمة األعلى إىل . محاية املستثمرين
 .دالالت اجيابية ومستويات أفضل
 8800مؤشر حماية المستثمر في الجزائر لعام : 7جدول 

 الجزائر المؤشر
إقليم الشرق األوسط 

وشمال إفريقيا 
MENA 

منظمة التعاون والتنمية 
 OCDEاالقتصادي 

 1,5 4,5 4 (11-1)مؤشر نطاق اإلفصاح 

 1,3 4,1 2 (11-1)مؤشر سهولة جلوء املسامهني للقصاء 

 1,1 4,3 5 (11-1)مؤشر قوة محاية املستثمرين 

Source : Doing Business Data. 

حتتل اجلزائر مراتب متأخرة فيما خيص مؤشر محاية املستثمر، وهذا ما تؤكده املؤشرات الفرعية   
(  20نقطة من  2) ومؤشر سهولة جلوء املسامهني للقضاء (  20نقطة من  4)  اإلفصاحكمؤشر نطاق 

 (. 20نقطة من  5) ومؤشر قوة محاية املستثمرين 



 مجلـة اإلستراتيجيـة والتنميـة 001 -081ص ، (8800 ديسمبر)عدد خاص  / 80: المجلد
 عدد خاص بالمنتدى الدولي الخامس للبحث العلمي

 

111 

 Paying Taxes مؤشر دفع الضرائب 7.8
مدى مرونة أو مجود أنظمة حتصيل الضرائب  1001يقيس هذا املؤشر الذي مت استحداثه عام 

املفروضة، وكذا السياسة الضريبية املعمول هبا يف الدول، من خالل تقييم املعّدالت الضريبية وآليات السداد 
مدفوعات مؤشر عدد  21:ويتكون هذا املؤشر من ثالثة مؤشرات فرعية هي. اإلدارية واإلجرائية

ومؤشر نسبة إمجايل الضرائب  23ومؤشر الوقت املستغرق للتعامل مع اهليئات الضريبية، 22الضرائب،
 24.واالشرتاكات اإللزامية املستحقة الدفع من إمجايل األرباح التجارية

 8800الضرائب في الجزائر في سنة دفع مؤشر : 0جدول 

 الجزائر المؤشر
إقليم الشرق األوسط 

 MENA وشمال إفريقيا
منظمة التعاون والتنمية 

 OCDE االقتصادي
 2039 1138 11 (العدد)املدفوعات 

 21334 10831 11530 (عدد الساعات سنويا)الوقت 

 4039 3133 11 (من إمجايل الربح)إمجايل سعر الضريبة 

Source : Doing Business Data 
مرة يف مدة  11أن عدد مرّات دفع الضرائب واالشرتاكات يف اجلزائر هو  11يتبني من اجلدول 

وبالرغم من  3%11ويبلغ إمجايل سعر الضريبة من إمجايل األرباح التجارية . ساعة يف السنة 115قدرها 
وإدخال النظم احملاسبية  النشاط املهيناإلصالحات اليت قامت هبا اجلزائر من خالل ختفيض الضريبة على 

ففي . املتقدمة، إال أن األرقام املسجلة يف هذا املؤشر تبقى بعيدة عن املعّدالت املسجلة يف دول املنطقة
ساعة سنويا، أما  111مرات ويف فرتة زمنية قدرها  8تونس مثال ال يتجاوز عدد مرات دفع الضرائب 

 .من إمجايل األرباح التجارية %11.2إمجايل سعر الضريبة فبلغ 
 Trading Across Borders التجارة عبر الحدودمؤشر  0.8

يركز هذا املؤشر على تفاصيل تكلفة التبادل التجاري الدويل من خالل حتديد تكلفة االسترياد 
من البضائع املرتتبة على عّد اإلجراءات الالزمة  شحنةوالتصدير، معبّ رًا عنها بتكلفة تصدير أو استرياد 
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 االتفاقبالفرتة الزمنية اليت تستغرقها كافة اإلجراءات الرمسية، بدًءا من لعملية التصدير أو االسترياد، و 
 25.التعاقدي بني املصّدر واملستورد إىل غاية تسليم الشحنة

بوصول البضائع إىل خمازن  وانتهاءوقد مت حصر اإلجراءات بدًءا من إعداد املستندات الضرورية، 
التعاقدي بني املصّدر واملستورد  االتفاقدات الرمسية بدًءا من وتتمثل هذه اإلجراءات كافة املستن. املستورد

 26. حىت تسليم البضائع مبا يف ذلك املستندات املطلوبة ألغراض اإلفراج عن البضائع عرب احلدود الدولية
 8800مؤشر التجارة عبر الحدود في الجزائر لسنة : 1جدول 

 الجزائر المؤشر
إقليم الشرق األوسط 

 MENAوشمال إفريقيا 
منظمة التعاون والتنمية 

 OCDE االقتصادي
الوقت الالزم إلمتام عملية التصدير 

 (ساعات)
249 235 25 

 281 185 593 (دوالر)تكلفة إمتام عملية التصدير 

الوقت الالزم إلمتام عملية االسترياد 
 (ساعات)

120 122 23 

 242 821 409 (دوالر)االسترياد تكلفة إمتام عملية 

Source : Doing Business Data 
ساعة  249من خالل معطيات اجلدول، يتضح أن عملية إمتام التصدير يف اجلزائر تستلزم  

دوالر  409ساعة بتكلفة  120بينما تتطلب عملية إمتام االسترياد . دوالر لكل حاوية 593وبتكلفة 
وباملقارنة . التعاون والتنمية االقتصادي منظمةلكل حاوية وهي أعلى بكثري من املعّدالت املسجلة يف دول 

قّدر ي، حيث امنعدم يكون يكادعملييت التصدير واالسترياد  الوقت الالزم إلمتاممع إسبانيا، يتضح أن 
 .رياد يف هذا البلد منعدمةعالوة على ذلك، فإن تكاليف التصدير واالست. بساعة لكل منهما

 Enforcing Contrats مؤشر إنفاذ العقود  1.8
يقيس هذا املؤشر مدى مرونة أو مجود النصوص القانونية واإلجراءات اإلدارية املنظمة لألنظمة 
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من خالل رصد التكلفة اليت جيب حتملها يف سبيل حتصيل  القضائية، وعملية الفصل يف القضايا التجارية،
مديونية متأخر سدادها جنمت عن بيع البضائع، وتتبع عدد من اإلجراءات الالزمة لتحصيل هذا الدين 

ويتكون  27.منذ رفع املّدعي للدعوى القضائية، وحىت تاريخ التحصيل الفعلي هلذا الدين لدى الشركات
عدد اإلجراءات الالزمة إلنفاذ العقود التجارية، والفرتة الزمنية : ات فرعية هيهذا املؤشر من ثالثة مؤشر 

من قيمة )% ، والتكلفة الرمسية (معربًا عنها بعدد األيام)للفصل يف القضية وإصدار حكم هنائي بشأهنا 
 .ونوعية اإلجراءات القضائية 28(املطالبة

 8800مؤشر إنفاذ العقود في الجزائر لسنة  :08جدول 

 الجزائر المؤشر
إقليم الشرق األوسط 

 MENAوشمال إفريقيا 
منظمة التعاون والتنمية 

 OCDE االقتصادي
 553 15333 130 (أيام)الوقت 

 1233 15 1238 (من قيمة املطالبة)% التكلفة 

 22 538 535 (11-1)نوعية اإلجراءات القضائية 

Source : Doing Business Data 
يوًما  130أن مّدة الفصل يف القضايا التجارية يف اجلزائر تصل إىل  28ُيالحظ من اجلدول  

(. نقطة 28 من 535)يضاف إىل ذلك رداءة نوعية اإلجراءات القضائية . من قيمة املطالبة 1238وبتكلفة 
يوما  121وباملقارنة مع اإلمارات العربية املتحدة يتضح أن الوقت الالزم للفصل يف القضايا التجارية هو 

 (.نقطة 28من  21)أما نوعية اإلجراءات القضائية فهي جّد مقبولة . من قيمة املطالبة 1032تكلفة ب
 Resolving Insolvency (إغالق المشروع)مؤشر تسوية حاالت اإلعسار   08.8

النشاط وإغالقه يف حالة الفشل من خالل نظام قضائي فّعال ومرن  اخلروج من إن توفري احلرية يف
وتشري البيانات إىل ارتفاع درجة . يساعد على توظيف رؤوس األموال يف القطاعات األكثر إنتاجية

االرتباط بني عدد الشركات اليت مت إغالقها وعدد الشركات اجلديدة من جهة، ومن جهة أخرى بني 
ويتكون هذا املؤشر من ثالثة مكونات فرعية . وزيادة اإلنتاجية اإلمجالية لالقتصاد إغالق الشركات الفاشلة
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والفرتة  29معّدل اسرتداد الدائنني مبختلف أنواعهم لديوهنم ومستحقاهتم القائمة اجتاه الشركة املتعثرة،: هي
 30.ق األعمال، وتكلفة إعالن اإلفالس وإغال(عدد السنوات)الزمنية إلعالن اإلفالس وتصفية النشاط 

 8800في الجزائر لسنة  تسوية حاالت اإلعسارمؤشر  :00جدول 

 الجزائر المؤشر
إقليم الشرق األوسط 

 MENAوشمال إفريقيا 
منظمة التعاون والتنمية 

 OCDE االقتصادي
 1330 1130 5038 (سنت لكل دوالر)معّدل االسرتداد 

 231 131 233 (عدد السنوات)الوقت 

 932 2038 130 (من قيمة الشركة املتعثرة )%التكلفة 

Source : Doing Business Data 
 يف اجلزائر من خالل أرقام اجلدول، يتضح أن الفرتة الزمنية إلعالن إفالس الشركة وتصفية نشاطها 

وهي أقل من املعّدالت املسجلة سواء يف إقليم مشال  من قيمة الشركة املتعثرة، %1سنة بتكلفة  233هو 
 .إفريقيا والشرق األوسط أو يف منطقة التعاون والتنمية االقتصادي

 مؤهالت االقتصاد الجزائري بين عوامل الجذب والطرد .1

 هبا،االستثمار  إمكاناتمتتلك اجلزائر العديد من نقاط القوة وامليزات النسبية اليت تزيد من 
عالوة على ذلك، تفتقد اجلزائر إىل . باإلضافة إىل توفر عدة قطاعات واعدة بالنسبة للمستثمرين األجانب

اليت تكتسي أمهية كبرية كوهنا أداة تنموية تساعد يف حتفيز وترويج  31ما يسمى خبرائط االستثمار
اعات اقتصادية ذات قيمة االستثمارات احمللية واستقطاب االستثمارات األجنبية من أجل توظيفها يف قط

كما تساعد خرائط االستثمار هيئات االستثمار واجلهات األخرى ذات العالقة يف ترويج . مضافة عالية
  32.االستثمار األجنيب املباشر ويف حتفيز املدخرات احمللية وحتويلها إىل ذات استثمارات حملية حقيقية

 :فيما يليميكن تلخيص أهم نقاط القوة اليت حتويها اجلزائر 
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 الفرص مواطن القوة
  اسرتجاع التوازنات الكلية 
 اخنفاض تكاليف الطاقة 
 اتساع السوق اجلزائرية 
 وجود يد عاملة 
  اإلسرتاتيجيةاجلغرايف من األسواق القرب 
  انضمام  وتوقعتأسيس الشراكة مع االحتاد األورويب

 منظمة التجارة العامليةاجلزائر إىل 
 املوارد الطبيعية بغزارة فضال عن وجود سياسة  توفر

 املوارد تلكتنمية 
 وفرة موارد مالية ومرونة سوق العمل 

 الطاقة 
  اهلياكل على مستوى التكنولوجيا احلديثة يف

 .اإلعالم واالتصال
 املناجم 
 الصناعات الغذائية 
  السياحة 
 الصناعات االلكرتونية 
 الصيد البحري 
  منظمة التجارة العامليةل    توقع انضمام اجلزائر 

 :اليت حتويها اجلزائر يف اجلدول التايل الضعفميكن تلخيص أهم نقاط 

 التهديدات مواطن الضعف
 تأخر وعجز يف اهلياكل القاعدية 
 احمليط السياسي والتعديالت الوزارية املستمرة 
 التباطؤ يف تنفيذ اإلصالحات االقتصادية 
  املالية والبنكيةتباطؤ ملموس يف إصالح املنظومة 
 تصاعد القطاع غري الرمسي وتفشي الرشوة 
 ثقل النظام الفضائي وعدم فعاليته 
 صعوبة احلصول على العقار الصناعي 
 العجز يف حتسني صورة اجلزائر االقتصادية ونقص االتصال 
  نقص املعلومات الكمية حول االستثمار األجنيب املباشر

 حسب القطاعات وحسب املصدر

 رار السياسيعدم االستق 
 البريوقراطية يف اإلدارة العمومية 
  تأخر يف تأهيل املوظفني على مستوى اإلدارات

 العمومية
 هجرة األدمغة 
 تداخل الوظائف بني اهليئات املكلفة باالستثمار 
 عدم إخضاع بعض األسواق لقواعد املنافسة 
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 ةالخاتم .4
اجلزائر حتتل مراكز متأخرة عامليا بالرغم يف  لقد تبني من خالل ورقة البحث أن بيئة أداء األعمال

ومؤشر توصيل ( مراكز 21)من التحسن امللحوظ يف بعض املؤشرات الفرعية كمؤشر استخراج الرتاخيص 
، وهذا دليل على التعقيدات اليت يتسم هبا (. مراكز 08) التجارة عرب احلدودومؤشر ( مركز 24)الكهرباء 

ضوح القوانني وانتشار البريوقراطية وتفشي الفساد والرشوة واليت سامهت مناخ االستثمار يف اجلزائر كعدم و 
 .االستثمارات األجنبية املباشرة جاذبيةبشكل كبري يف تراجع 

 النتائج  0.4
 :ج هذه الورقة البحثية يف النقاط التاليةئانطالقا مما سبق ميكن حصر نتا

  يعترب املؤشر العام لبيئة أداء األعمال مؤشرًا هاما يعكس قدرة الدولة على جذب االستثمارات
األجنبية املباشرة، وتشمل على عشرة مؤشرات فرعية جيب على املستثمر أخذها بعني االعتبار 

 .عند قيامها بأي نشاط استثماري يف البلد املضيف
 ا تظل ت هبا اجلزائر لتحسني بيئة أداء األعمال إال أهنبالرغم من اإلصالحات االقتصادية اليت قام

 .بعيدة عن املستوى املطلوب
 التوصيات  8.4

وفيما يلي بعض االقرتاحات اليت قد تساعد يف حتسني مناخ االستثمار يف اجلزائر ودفع حركة  
 :االستثمارات األجنبية املباشرة يف اجلزائر

 مبؤشرات بيئة أداء األعمال إزالة كافة التعقيدات والعراقيل اخلاصة. 
 العمل على حتقيق االستقرار يف القوانني والتشريعات إلعطاء ثقة أكرب لدى املستثمرين. 
 تعزيز النظام القضائي من خالل إنشاء حماكم جتارية متخصصة. 
 الرفع من كفاءة العاملني يف اهليئات اإلدارية املختلفة هبدف رفع مستوى أداء اإلدارات الرمسية. 
 مواصلة العمل على تطوير اهلياكل القاعدية ألمهيتها القصوى يف حتسني بيئة األعمال. 
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 :هوامشقائمة ال. 5
 

 
1- World Bank Group, Doing Business Report 2018." Reforming to Create 

Jobs", Washington )2017(, p. 143. 

World Bank Group, Doing Business Report 2019, "Training for Reform", 

Washington 1028, p. 153. 

يقصد هبا أي تعامل بني مؤسسي الشركة وأطراف خارجية مثل األجهزة احلكومية واملوثقون واملصاحل  -2
 اخل...العقارية

 .عدد األيام الالزم لتسجيل الشركات يقيس إمجايل -3
 .تشمل هذه التكلفة مجيع الرسوم الرمسية املتعلقة باخلدمات القانونية -4
لدى أحد البنوك أو مصلحة الشهر العقاري  إبرامهيقصد به املبلغ الذي يتعني على صاحب الشركة  -5

 3التسجيل إجراءاتوالتوثيق قبل 
6
- Doing Business Data    2018 

يقصد هبا تكلفة إجناز استخراج تراخيص البناء بدون احتساب الرسوم، مثل الوثائق املطلوبة إلصدار   -7
 .كافة الرتاخيص املرتبطة بتوصيل املياه والصرف الصحي والكهرباء واالتصاالت

8- Doing Business Data   2018 
 

الكهرباء، ويساعد هذا املؤشر الفرعي يف حتديد أي عدد مرّات تردد الزبون على شركة توزيع  -9
 .يف عملية التوصيل الكهربائي االختناقات

يقيس الفرتة الزمنية اليت تستغرقها شركات توزيع الكهرباء لتلبية طلب زبون جتاري معربا عنها بعدد  -10
 .األيام

11
 - Doing Business Data  2018 

مثل أي تعامل من الشركة املشرتية أو البائعة أو كالمها أو العقار نفسه مع أطراف خارجية  ختص -12
 .اهليئات واملصاحل احلكومية واملوثقون وخمتلف احملامون

 .معربًا عنها بعدد األيام اليت تستغرقها عملية نقل ملكية عقار بني شركتني -13
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تكلفة إجناز إجراءات تسجيل أو نقل ملكية العقار دون أية رسوم غري رمسية حىت يتمكن املالك  -14

 .من بيعه أو رهنه كضمان مقابل احلصول على قرض مصريف( املستثمر)
15

- Doing Business Data. 2018 
مما يؤدي بدوره إىل تسهيل  ،واملقرضنييقيس الدرجة اليت حتمي هبا قوانني الضمانات حقوق املقرتضني  -16

 .21قيمة هذا املؤشر بني الصفر و  عملية اإلقراض، وترتاوح
مة هذا املؤشر بني ييقيس القواعد اليت تؤثر على توافر ونوعية املعلومات االئتمانية املتاحة، وترتاوح ق -17

 .8و  الصفر
عدد األفراد والشركات املسجلة يف أحد املكاتب العامة للمعلومات االئتمانية اليت حتتوي على  يوضح -18

 .معلومات حالية عن تاريخ السداد والديون غري املدفوعة يف السنوات اخلمس املاضية
على يبني عدد األفراد والشركات املسجلة يف أحد املكاتب اخلاصة للمعلومات االئتمانية اليت حتتوي  -19

 .معلومات عن تاريخ السداد والديون غري املدفوعة يف السنوات اخلمس املاضية
20

- Doing Business Data. 2018 
21

- Doing Business Data. 2018 
  .يقصد به عدد مرّات الرتدد على اهليئات الضريبية لتسديد الضرائب املستحقة على الشركة -22
والسداد لكل من ضريبة أرباح الشركات والرسوم على القيمة  خبصوص إعداد ملف احملاسبة الضريبية، -23

املضافة، واشرتاكات الضمان االجتماعي والرواتب اخلاصة بالعاملني يف الشركة معربًا عنها بعدد الساعات 
 .سنويا

ميثل اجملموع احلسايب لنسب كل من ضريبة أرباح الشركات، والضرائب واالشرتاكات اإلجبارية بعنصر  -24
 .ل، وأية ضرائب إضافية أو اشرتاكات إلزامية من إمجايل األرباح التجاريةالعم

وفق مؤشر التجارة عرب احلدود على أهنا بضائع ال حتتاج إىل جتميد أو تربيد يتم نقلها  الشحنةتعّرف  -25
ع وتكون مشحونة بكامل طاقتها، على أن تستويف هذه البضائ( حاوية قياسية)قدًما  10بوسيلة نقل تسع 

 3معايري الصحة والسالمة والبيئة العاملية
26- Doing Business Data. 2018 
27

- Doing Business Data. 2018  
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إلجناز إجراءات تسجيل القضية باحملكمة حىت يتمكن الدائن من حتصيل مستحقاته التجارية من  -28

 .الشركة املدينة
 .عنه بعدد السنتات من دوالر قائم يف ذمة الشركة لصاحل الدائنني معبّ رًا -29
معبّ رًا عنها بنسبة من قيمة الشركة املتعثرة، وتتضمن هذه التكلفة اللجوء إىل القضاء وأتعاب احملاماة  -30

 .اخل... واحملاسبني القانونيني 
31

والفرص لالستثمار الكامنة يف بلد تعرف خارطة فرص االستثمار بأهنا وثيقة  توضح قائمة األفكار   -
كما تعرف على أهنا دليل جغرايف وتشريعي وإجرائي للمستمر احمللي واألجنيب . أو مدينة أو قطاع معني

 3 يف اختاذ قرار االستثمار يساعد
32

، العدد مجلة جسر التنمية، "خرائط فرص االستثمار واملنشآت الصغرية واملتوسطة"إيهاب مقابله،  -
 .1، ص (2017سبتمرب)عهد العريب للتخطيط ، امل215
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 الحلقة المفرغة مشكلة :البيئةبعدي االقتصاد و  االستمرارية بين

Sustainability between two dimensions of economic and environment: 

the dilemma of vicious circle 
 

 لونيسي لطيفة 
 latifalounissi@yahoo.fr ،اجلزائر -عنابة ،جامعة باجي خمتار

 13/13/9132 :نشرتاريخ ال                                                                                                      

 ملخص
اخللل فيها، كما توضح  عرفةتوضيح العالقة بني بعدي االقتصاد والبيئة وم إىلهتدف هذه الدراسة 

سبل احملافظة على االستمرارية بني هذين البعدين من وجهة ونظر بيئية ووجهة نظر اقتصادية، نتائج 
 :الدراسة كما يلي

 ؛اخلارجية اآلثاراحملافظة على االستمرارية من وجهة نظر بيئية تكمن يف إعادة ادماج _ 
 .احملافظة على االستمرارية من وجهة نظر اقتصادية تتمثل يف توسيع منطقة الرسكلة الطبيعية_ 

 .الطبيعية كلةسالر ، عالقة االستمرارية، احللقة املفرغة، االثار اخلارجية:  مفتاحيةكلمات 
Abstract 

This study aimed to show the relationship between two dimensions of 

economic and it highlights means for preserving sustainability between 

these two dimensions from both environmental as well as economical 

perspectives. The findings of the study are as following: 

_ maintaining the continuation from an environmental point of view is to 

reintegrate the external influences 

_ maintaining the continuation from an environmental point of view is to 

enlarge the natural recycling area. 

Keywords: sustainability relationship, vicious circle, external effects, 

natural recycling 

__________________________________________ 
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 مقدمة .1
املتبادل و يعترب البعد البيئي  متداخلة فيما بينها من حيث التأثريأبعاد  علىتقوم التنمية املستدامة 

اسي الستمرار النشاط االقتصادي هو األساس باعتباره املصدر األول للتنمية االقتصادية والشرط األس
، كما ان عدم الوصول اىل تنمية مستدامة يتلخص يف وجود ثغرات ء اإلنسان من خالل املوارد احلرةلبقاو 

بعدي  الرابطة بني عالقة القابلية لالستمراربعاد التنمية املستدامة، وتتمثل أغات يف العالقة بني او فرا
النشاط االقتصادي من جهة أخرى،  الستمرارو مة للمحافظة على البيئة من جهة البيئة و االقتصاد مه

دها عند احرتام مستوى بالرغم من اختالل التوازن يف كلتا البعدين فهذه العالقة تبقى حمافظة على وجو 
، وأيضا احملافظة على مستوى من املوارد الطبيعية اليت تعترب بيعة الستيعاب املخلفات الصناعيةقابلية الط

 .مهمة ضمن السياسات االقتصادية للدول ويكون ذلك باستخدام التكنولوجيا البيئية
 .تنمية مستدامة وسبل حتقيق قتصاد االهذه الدراسة حول وجود حلقة مفرغة بني البيئة و إشكالية تتمحور 

 :ىلإمن خالل هذا البحث نسعى 
  للمحافظة على  حللول املتبعة من وجهة نظر بيئيةاو عالقة القابلية لالستمرار من وجهة نظر بيئية

 .عالقة االستمرارية
 من وجهة نظر اقتصادية توضيح عالقة القابلية لالستمرار. 
 للمحافظة على عالقة االستمراريةمن وجهة نظر اقتصادية  احللول املتبعة. 
 احللقة املفرغة بني البيئة واالقتصاد توضيح. 

 القابلية لالستمرارية من وجهة نظر بيئية .8
ألن خالف ذلك يعترب  هاعدم تغري معامل استقرار البيئة بالعمل على يسعى البيئيون اىل احلفاظ على

ال تتجاوز  نبأ كما يسعوا أيضا اىل احلفاظ على نقائها خلل جسيم يفوق قدرهتا على استعادة توازهنا،  
و بذلك فان  (113  -113ص، بدون تاريخ، إبراهيم، عيسى علي)هلا املخلفات القدرة االستيعابية 

تبدأ من أن كمية التلوث ال ميكن هلا أن تتجاوز احلد املسموح به بيئيا وهي املنطقة اليت ميكن الفكرة 
، واليت هلا Vإطالق عليها مصطلح املنطقة اخلضراء أو منطقة الرسكلة الطبيعية  وميكن ان نرمز هلا بالرمز 
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 :ياين التايلالقدرة البيولوجية على معاجلة مجيع امللوثات، وهي موضحة يف املنحىن الب
 المنطقة الخضراء : 0الشكل 

 

 
 
 
 

 
 املقدم على الطرح ثة بناءمن إعداد الباح: المصدر

Y     حجم النشاط االقتصادي/ P  حجم التلوث/V  منطقة الرسكلة الطبيعية. 
إذا ، Vمبعىن انه مهما يكن مستوى النشاط االقتصادي فان التلوث ال جيب أن يتعدى املنطقة 

وجود ضرائب بيئية ، وبذلك فانه من الالزم و ال يوجد أي مربر لهذا الشرط فإن التلوث مسموح به  توفر
الغازات املستنزفة لطبقة  من غازات االحتباس احلراري ، V ة التلوث اليت تستوعبها املنطقةمعرفة كمي

 .كمية النفايات السائلة والصلبة واجلوية  واألوزون 
عرب  Vتقلص مساحة املنطقة  اجلانب األول، جانبنيفاملشكل من وجهة نضر بيئية يتمحور يف 

زيادة يف حجم الغازات اجلانب الثاين الزمن مع تناقص عدد األصناف النباتية واحليوانية املتواجدة فيها، و 
 ،سرعة اهتالك املوارد الطبيعية اكرب من سرعة إعادة رسكلتها يف الطبيعة النفايات، وهذا أدى إىل أنو 

وث اىل مادة أولية  يف استكمال دورة التلوث بتغري شكله من مل ىل أمهية منطقة الرسكلة الطبيعيةبالنسبة إ
بفعل  و على شكل احفوريلوية كمادة أو   فهو موجود  يف الطبيعة بسيطا عن ذلك بالنفط  ونقدم مثاال

وهذه  حفورية اىل غازات ملوثة يف اجلويتحول جزء من املادة األ و التحويل اإلنتاج عمليات االستخراج
دون ان تستكمل دورهتا يف الرجوع اىل  باطن األرض ،  الطبقة السفلى من الغالف اجلويالغازات ترتكز يف

لتتحول من غاز ملوث اىل مادة أولية مرة أخرى على شكلها االحفوري، وبالتايل فان بقائها يف الغالف 

 Vالمنطقة 

V

    

y

    

P
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، فمنطقة الرسكلة الطبيعية دورها هنا هو حتويل امللوثات اىل مواد حيدث ظاهرة االحتباس احلرارياجلوي 
 .ورة التلوثأولية مستكملة بذلك د

ر بيئية هو الرجوع مبستوى التلوث إىل احلجم الذي ميكن أن تستوعبه املنطقة ظاحلل من وجهة ن
V  ،ساعد للبلوغ إىل التكنولوجيات البيئية كعنصر مو وذلك عرب استخدام اآلليات القانونية واالقتصادية

 .حتدثها املؤسسات على احمليط املتواجدة فيههنا ما يرتتب عليه ادماج االثار اخلارجية اليت النتائج املرجوة، و 
  اآلثار الخارجية نماذج إدماج 0.8

تعترب اآلثار اخلارجية من بني إخفاقات السوق، وهي اثر بعض فعاليات اإلنتاج أو االستهالك واليت 
ويف هذه احلالة فان سعر التوازن اخلاص يفشل يف عكس التكلفة اخلارجية أو  ال تنعكس يف سعر التوازن،

، وقد (29ص ، 9111، رومانو دوناتو)املنافع اخلارجية مما يؤدي إىل توزيع غري كفئ اجتماعيا للموارد 
ج يكون هذا األثر مكسبا  يتمثل يف منفعة إضافية أو إشباع إضايف للمستهلك أو فعالية أكثر يف اإلنتا 

، أو نقصا ملنفعة اليت حيصل عليها املستهلكبالنسبة للمشروع ، أما اخلسارة  فيمكن أن تكون نقصا يف ا
 يف فعالية اإلنتاج بالنسبة للمشروع، وهكذا ميكن أن حتدث اخلسارة أو املكسب بالنسبة للطلب أو العرض 

 .( 01ص  ،3223، علتم  باهر حممد)
 (0288الضريبة البيئية لبيجو )الحل الجبائي  0.0.8

مبعىن هناك  ،يف اآلثار اليت حتدث خارج السوق تعريفا بسيطا متمثال لألثر اخلارجي" بيجو" أعطى
عون اقتصادي ما يؤثر على رفاهية عون آخر دون املرور على السعر وال على السوق أي ال يوجد تعويض 
نقدي عن هذا التأثري سواء كان إجيابيا أو سلبيا وهو ما يدل على الطبيعة غري املادية للتكاليف واآلثار 

خلارجية عن طريق حساب الفرق بني التكلفة أيضا أنه ميكننا حتديد التكاليف ا" بيجو" ويقول، اخلارجية
وهنا يكون سعر ، الضريبةاالجتماعية واخلاصة وبذلك الفرق يف التكلفة حتملها املتسبب يف الضرر عرب 

 ،(الضريبة+ لتكلفة احلدية اخلاصة ا) الجتماعية ،تتمثل هذه األخرية يفالسلعة مساويا للتكلفة احلدية ا
 وهي احلالة املثلى اليت يضمن هبا مستوى الرفاهية لبارتو للملوث، وبذلك يصبح التلوث أكثر كلفة

(1995, p182. ,François-JeanFaucheux Sylvie, noël  ).  
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احلرتسي محيد )هي حقوق نقدية مقتطعة من طرف احلكومة إزاء استخدام  البيئة  الضريبة البيئية
وأيضا هي رسوم تدفع بواسطة امللوث عن كل وحدة تلوث، وتساوي  ،(32ص ، 9112، عبد اهلل

، كولستادشارلس د  )إمجايل الضرر الذي يسببه التلوث لدى تقييمه عند املستوى الكفء للتلوث 
كما تلعب الضرائب البيئية دورا يف مكافحة التلوث وهي موضحة الشكل البياين   ،(991ص ، 9112

 :التايل
 في مكافحة التلوث البيئي لضريبيةسياسة اأثر : 8 الشكل

 
 
 
 
 
 
 
 

التلوث البيئي وسبل مواجهته ، امللتقى املصري لإلبداع والتنمية، (: 3223)، ، حممدالقمحاويو يسري دعبس  : صدرالم
  .911ص 

مبا أن املؤسسات تسعى إىل حتمل اقل خسارة ممكنة أو تعظيهم الربح فإهنا ستعمل على رفع 
وحدة حيث يتقاطع منحىن التكلفة احلدية مع الضريبة الثابتة املفروضة، فعند  k إىل غايةمستوى املعاجلة 

تكون الضريبة املفروضة على الوحدة من التلوث يف حالة عدم املعاجلة  kإىل غاية  1مستوى املعاجلة من 
 .زيد من املعاجلةاكرب من تكلفة املعاجلة، فتسعى املؤسسة إىل التقليل من تكاليفها الكلية عن طريق امل

فان تكلفة معاجلة الوحدة امللوثة قبل إلقائها يف الوسط الطبيعي تصبح اكرب من  kأما بعد املستوى 
 القمحاويو يسري  دعبس) الضريبة املفروضة يف حالة عدم املعاجلة، وبالتايل ستتوقف املؤسسة عن املعاجلة 

 .( 911ص ، 3223، حممد
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فان تكلفة معاجلة الوحدة امللوثة قبل إلقائها يف الوسط الطبيعي تصبح اكرب من  kأما بعد املستوى 
  القمحاويو يسري  دعبس)الضريبة املفروضة يف حالة عدم املعاجلة ، وبالتايل ستتوقف املؤسسة عن املعاجلة 

 . (911ص ، 3223، حممد
  (0298رونالد كوس )حقوق الملكية لألصول البيئية  8.0.8
ن حتديد احلقوق على ملكية األصول البيئية يسمح بإبرام العقود بني مالك األصول البيئية من إ

جهة واملؤسسات امللوثة من جهة أخرى، مما يرغم امللوث بتعويض صاحب األصل البيئي لقاء األضرار اليت 
لتلوث، فالتعويض عن يسببها التلوث أو جترى مساومة على حوافز يدفعها املتضررون إىل املنشاة لتقليل ا

إذن فاألصل يف نظرية كوس  التلوث عندئذ لن يكون تكلفة خارجية بل تكلفة مباشرة تتحملها املؤسسة،
التقليل من التلوث فتكون يف حالة ما إذا قدم  هو التعويض عن الضرر يف حالة وجود مطالب بذلك، أما

لبيئي وبذلك تستطيع املؤسسات الوصول إىل املتضرر حافزا ماليا للمؤسسة من اجل التحسني يف سلوكها ا
شرح حتليل كوس حسب الشكل م توي. مستوى امثل من اخلارجيات دون فرض للقيود التنظيمية عليها

 : حيث (391-332ص، 9111، رومانو دوناتو)  (1)رقم  البياين
Q  مستوى الفعالية االقتصادية 

MEC  منحىن التكاليف اخلارجية احلدية 
MNPB منحىن املنفعة اخلاصة احلدية الصافية. 

يف حالة يكون للمتضرر حقوق يف عدم تعرضه للتلوث، ويف نفس الوقت يكون للمتسبب يف 
ن ال يكون هناك تلوث حيث انه ميلك أيفضل املتضرر  الةالضرر ليس له احلق يف إحداثه ففي هذه احل

 .حقوق امللكية البيئية
كربح امجايل و لكن املتسبب   OABDفسوف يكسب املتسبب بالتلوث  Dاذا انتقلنا للنقطة 
فليس هناك إمكانية للمساومة،   <OCD OABD ، ولكن مبا انOCDيف التلوث فسوف خيسر 

، ويبقى للملوث OABDوأقل من  OCDميكن للملوث أن يعرض تعويضا على املتضرر مبقدار  كما
على أنه حتسن باريتو ، وهذا  Dوبذلك يكون االنتقال إىل رحبا صافيا وقد يكون املتضرر يف حالة أفضل، 
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غري جمدي ألن صايف  *Qولكن أن أي حتول من   ، *Qوحىت  Eإىل  Dباالنتقال من نفس الشيء 
،  *Qاألرباح يصبح أقل من خسائر املتضرر و بالتايل فال ميكن للملوث ألن يعوض املتضرر لالنتقال إىل 

كانت حقوق امللكية تابعة للمعاين فيكون هناك توجه طبيعي لالنتقال اىل و  Oو هكذا فاذا بدأنا عند 
Q*   مما يشكل احلد االجتماعي املثايل. 

الن له احلق يف إحداث  Q MAXيف حالة يكون للملوث حقوق امللكية فانه يبدأ إنتاجه من 
 Q MAXلدراسة امر االنتقال من  لكن من املمكن للطرفني التساوم، مهما كان حجم إنتاجه التلوث

، ومبا للتخلي عن قدر معني من الفعالية ، و هذه احلالة ميكن للمعاين ان يعوض املتسبب بالتلوث Fاىل
فسوف يكون  Fاذا مل يتم التحول اىل  ،FHIQMAXانه يستوجب على املتضرر ان يتحمل خسارة 

على استعداد لتقدمي أي مبلغ اقل من ذلك لتحقيق هذا التحول ، و سوف يكون املتسبب بالتلوث 
هو الربح الذي يستوجب عليه التخلي عنه و تتواجد و   FGQMAXمستعدا لقبول أي مبلغ اكرب من 

كذلك ن اجتماعي و هو حتس Fو لكن اذا كان التحول اىل .Fثانية و حيدث التحول اىل إمكانية املساومة 
 .يف النظام هي مستوى الفعالية الذي يعمل *Qهكذا فتصبح ، و *Qاىل  Jو من   Jاىل  Fالتحول من

 التلوث المثالي من خالل المساومة: 3الشكل 

 
 ،سورياللسياسات الزراعية، دمشق  ، االقتصاد البيئي والتنمية املستدامة، مواد تدريبية املركز الوطيندوناتو رومانو: المصدر
 .333ص  ،9111
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 بيـع حقـوق التلـوث 3.0.8
ستطيع أن تقـدر مسبقا كمية التلوث املقبولـة يف البيئة تأن السلطات العمومية  تقوم الفكرة على  

وتقوم ببيع وصل حقوق التلـوث، و تقوم السلطات  بوضع  تقييم نقدي  لقيمة األضرار عند تقدير ضريبة 
وبذلك فان شهادات التلوث هي أداة كمية هتدف إىل ترشيد كمية ثابتة من السلعة وهي التلوث  التلوث،

كتحديد  ( 912ص ، 9113 ،طعمة حممد حلمي حممد)رها كأحد أدوات السياسة البيئية اواعتب
إصدار شهادات للتلوث تسمح ملالكها بالتخلص من كمية حمددة ، املستوى املرغوب فيه من اجلودة البيئة

من التلوث يف الطبيعة، مطالبة من يرغب يف تصريف وحدات تلوث تنشأ عن نشاطه بشراء هذه 
ص ،  9113، زرواط فاطمة الزهراء)بالشكل البياين التايل   J.Dalesأن نوضح فكرة الشهادات، وميكن

310): 
8 :  املقبولة واحملددة من طرف السلطات العموميةمتثل كمية التلوث. 
 1 :العرض الثابت للتلوث. 

DP :ل طلب التلوث فيحدد السعر لتقاطعميثDP  3 مع A. 
 حقوق التلوث في حالة منح وصالت حق التلوث: 4الشكل 

 
والبيئي، أطروحة دكتوراه يف العلوم إشكالية تسيري النفايات وأثره على التوازن االقتصادي  زرواط فاطمة الزهراء،: المصدر

 .310غري منشورة ص ، أطروحة دكتوراه (9113_9112) السنة الدراسية االقتصادية، جامعة اجلزائر،
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مال فإن عدد الوصالت، ميكن استبداهلا حسـب العرض والطلـب، واستع  J.Dalesنظامحسب 
 C2.إىل النقطة   C1هذه احلقوق ليتنقل من النقطة

لكن يف الواقع العملي تواجه أسواق شهادات التلوث عوائق و مشاكل تؤثر سلبيا يف كفاءهتا 
الطويلة لتخصيص تلك  باآلجالوفعاليتها ويرجع ذلك إىل عدم وضوح القواعد املنظمة خاصة فيما يتعلق 

تأخذ وضعها  الشهادات ، كما تفرض قيود متنوعة على جواز وإباحة جتارهتا ،كما أن جتارة الشهادات ال
عند املستوى الفعال الكفء يف حالة متتع امللوثني بنفوذ قوي يف السوق مما يتيح هلم التأثري على السعر 

 .(917ص ، 9113،طعمة حممد حلمي حممد) الذي به تسوق الشهادات 
 التلوث األمثل 4.0

للوصول إىل التلوث األمثل يتطلب أن تكون املنفعة االجتماعية احلدية النامجة عن ختفيض التلوث 
و حتدث املساواة عندما تتساوى املنافع احلدية لتخفيض ، مساوية للتكاليف االجتماعية احلدية للتخفيض

التايل  يوضح كيفية  التلوث مبقدار وحدة واحدة مع التكاليف احلدية لذلك التخفيض، و الرسم البياين
 .حتديد املستوى األمثل والكفء للتلوث أو املعاجلة
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 تلوثالمستوى االمثل والكفئ لل: 1الشكل 
 
 
 
 
 
 
 

 
هشام عبد اهلل، دار األهلية، الطبعة الثانية، عمان،  : ترمجة. االقتصادنوردهاس، . سامويلسون، ويليام د. بول آ: المصدر
 .139ص  ، 9113 األردن ،
BC: املنفعة احلدية لتخفيض التلوث. 

 OF: التكاليف احلدية لتخفيض التلوث. 
e: ة أو املستوى األقصى من االنبعاثالكمي. 
P:  سعر ختفيض التلوث حبيث ميكن تثبيتp  وتأسيسه كسعر ثابت يف حالة الرسم وسعر حمدد من

 .طرف السوق يف حالة رخص االنبعاث القابلة للتفاوض
e*:  للتلوث( الكفء)املستوى األمثل. 

يهدف إىل الوصول إىل مستوى التلوث املقبول  من هذا الشكل نالحظ أن املستوى األمثل للتلوث
متثل مستوى التلوث الكفء املقبول بيئيا الذي  حبيث  C و اقتصاديا والذي يقع بني النقطتني 
فالوصول إىل املستوى األمثل للتلوث  يعتمد بشكل أساسي على  يسمح للبيئة باستيعاب التلوث ،

االستثمارات البيئية وهي تابعة إىل حقوق االستخدام للوسط الطبيعي ونستطيع توضيح ذلك عرب الشكل 
 :( Pillet Gonzague, 2006, P20) التايل  البياين
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 التلوث األمثل: 9الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 

source : Pillet Gonzague, économie de l’environnement, écologie de 

l’économie Helbing et lightenhahn,  2006,  p20. 

- CME : (.املنفعة االجتماعية احلدية) التكلفة احلدية اخلارجية اليت يتحملها الضحايا 
- CMR :التكاليف تتحملها املؤسسة ملعاجلة التلوث الصادر عنها :التكلفة احلدية للمعاجلة. 

االلتزام  بيعة، فلن توجد أي قوة جتربه علىحيث إذا كان للملوث حق يف االستخدام التام للط
، أي مهما  Z=0(Z°)بوضع استثمار بيئي خيفف من الضرر الناتج، فتكون دالة االستثمار دالة معدومة 

ملؤسسة لن تلزم بالتخفيض منه، وبذلك ترتفع تكاليف املعاجلة إىل أقصاها كان حجم التلوث الناتج فإن ا
(1،B )و تكون حمملة على عاتق الضحية. 
إذا كانت الضحية هلا حق يف االستخدام التام للطبيعة، سيمنع منعا باتا ظاهرة التلوث، يف هذه احلالة  -

التكاليف حمملة على عاتق امللوث  تكون ) (Z maxتصبح  Zيصل حجم االستثمار البيئي إىل أقصاه 
فتنخفض بذلك التكاليف اليت يتحملها اجملتمع إىل الصفر، تؤدي هذه احلالة باملؤسسة إىل املفاوضات من 

 .أجل شراء حق يف التلويث
متثل احلالة املثلى بالنسبة للضحية حيث متثل مستوى أمثل من التلوث، أما بالنسبة  *Zالنقطة -

 ,Pillet Gonzague)مستوى أمثل من االستثمارات اخلاصة حبماية الوسط الطبيعيللمؤسسة فهي متثل 
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2006, P20 )
.

 

بتقدمي إعانة على كل وحدة يتم  املنشاةتقوم احلكومات بتشجيع : منح اإلعانات الحكومية 4.0.8
وذلك للتقليل من حجم التلوث الذي تطرحه املؤسسات ، معاجلتها قبل إلقائها يف الوسط الطبيعي  

 :  التايل( 7)ويوضح ذلك حسب الشكل البياين رقم 
 أثر تقييم اإلعانات في الحد من التلوث البيئي :7الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ار املريخ للنشر الرياض اقتصاد املوارد والبيئة، د: عم ابراهيم العبد املنعم و آخرونترمجة عبد املنإنطوين، فيشر، :  صدرالم

 .92ص ، 9119 ،السعودية
 OQوهي تكلفة الوحدة الغري معاجلة، احلجم األمثل للمعاجلة OVبتقدمي إعانة ثابتة مبقدار 

فتستمر املؤسسة يف  فقبل هذا املستوى تكون اإلعانة املمنوحة يف حالة املعاجلة أكرب من تكلفة املعاجلة ،
تصبح تكلفة املعاجلة اكرب من اإلعانة وعندها تتوقف املنشاة عن OQ وبعد املستوى. معاجلة نفاياهتا

إيرادات الدعم  OQحتقق املؤسسة رحبا صافيا يساوي عند  OQاملعاجلة عند احلجم األمثل للمعاجلة 
، [ OQN ] _ [OQNV ] وبذلك فهو يساوي بيانيا  OQتكلفة املعاجلة عند _  OQعند 

تصبح إيرادات مفقودة ، وعليه فان اإلعانات تؤخذ  نفايات فان اإلعانةفإذا استمرت املؤسسة يف إلقاء ال
 .(92ص ، 9119، إنطوين فيشر)  داخلية فتحول اآلثار اخلارجية إىل آثار يف احلسبان
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 الرقابة الحكومية 1.0.8
، وهي من أوائل قوانني من مهام الرقابة احلكوميةاللوائح التنظيمية وال يعترب وضع املعايري، املنع ،

، وزاد االعتماد عليها إىل داية السبعينات من القرن العشرينأدوات السياسة البيئية اليت مت استخدامها منذ ب
الصناعي وما ، التوسع ايا البيئية من جانب الرأي العامحد اآلن بفضل االهتمام املتزايد واملتنامي بالقض

يسببه من استنزاف للموارد الطبيعية وما يتخلف عنه من انبعاثات وخملفات إضافة إىل انتشار التحضر وما 
سانده من االستهالك من السلع واخلدمات وتشتمل الرقابة احلكومية على القيود الفنية و تتخذ واحدا أو 

 :(933-931ص ،  9113، طعمة حممد حلمي حممد)أكثر من األشكال التالية 
 وضع مواصفات معينة بالنسبة ملدخالت العملية اإلنتاجية، -
حتديد أنواع معينة من الوقود أو الطاقة اليت يتعني استخدامها كاستبدال إحالل الطاقة الكهربائية حمل  -

 .الفحماملازوت أو 
 .حتديد طرق أو نسب استخدام مدخالت العمليات اإلنتاجية املختلفة -

ثل إن قانون املنع إللقاء النفايات يعترب وسيلة من الوسائل ملواجهة املشاكل البيئية، ولكن سن م
ملدى توفر البدائل القريبة من النشاط اإلنتاجي املسبب يف التلوث، يف حالة  هذا القانون يأخذ يف االعتبار

ليت يفرضها النشاط اإلنتاجي وجوده جيب أن يكون بتكلفة خارجية اقل و ملستوى التكلفة االجتماعية ا
 .على اجملتمع

 ستمرار من وجهة نظر اقتصاديةالقابلية لال . 3
من جانب إعادة طرح امللوثات و  عامل االقتصاد مع البيئة يكون من جانب استخراج املواردإن ت

األساسية والنفايات، إذا فاملشكل األساسي من وجهة نظر اقتصادية هو النقص يف رصيد املوارد الطبيعية 
وانية، أصناف حي ،نفط، غاز، مسطحات مائية)اليت تعترب حق لألجيال القادمة، يف العملية اإلنتاجية و 

دة حتللها يف أما من جانب تراكم امللوثات والنفايات فمن املعلوم أن سرعة إعا ،(اخل ....أصناف نباتية 
 .الطبيعة بطيئة جدا
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سيع يف املساحات اخلضراء خاصة إعادة غرس الغابات احلل من وجهة نظر اقتصادية هو إحداث تو  
واحملميات الطبيعية، اليت تساعد على إعادة امتصاص الغازات اجلوية ، وحتلل النفايات الصلبة والسائلة 

 .واليت تعاد إىل الرتبة بفعل التفاعالت البيولوجيا
 الحلقة المفرغة  بين بعدي االقتصاد و البيئية  .4

فرغة نتيجة لوجود جمموعة من العوائق متنع استمرارية العالقة بني القتصاد والبيئة تتشكل احللقة امل
مع مرور الزمن، فتمنع جتديد الطاقات البيئية مما يؤدي اىل عدم قدرة النشاط االقتصادي على املواصلة، 

ية للطبيعة على اليت جيب احملافظة عليها و تعرف بأهنا القدرة الذات بذلك فهي منطقة الرسكلة الطبيعيةو 
 :وميكن توضيحها يف الشكل التايلاملعاجلة الذاتية للملوثات الصادرة عن الوسط الصناعي، 

 الحلقة المفرغة بين االقتصاد والبيئة :0الشكل 

 

 

 

 

 

 

 على الطرح السابق من إعداد الباحثة بناء: المصدر

الغازات  اثرها يظهر يف امتصاص فان( منطقة الرسكلة الطبيعية) Vاملنطقة  أما يف حالة توسيع
بشدة تركيز املواد املوجودة فيها،  بة فان سرعة حتللها مرتبطة أساسا، أما بالنسبة للنفايات الصلةمباشر 

إجياد طرق صديقة للبيئة  يفللنفايات الصلبة والسائلة خاصة اخلطرية والسامة منها  ةويبقى احلل بالنسب
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املعاجلة احلرارية، ك تقنيات املعاجلةتسيري النفايات وخمتلف  وذلك باستخدام أساليبمنها خلص للت
 .والفيزيائية الكيميائية، البيولوجية

 Vأهمية المنطقة : 2الشكل 

 

 

 

 على الطرح املقدم من إعداد الباحثة بناء :المصدر

 خاتمة.1
تنظيمية على املؤسسات ان احملافظة على استمرارية العالقة بني االقتصاد و البيئة تستلزم وضع قيود 

ار اخلارجية  اليت تسببها و ذلك من اجل الزامها على احرتام الوسط الطبيعي الذي تتواجد فيه بإدماج االث
بااللتزام بالضريبة البيئية، امتالك حقوق لألصول بيئية، الوصول اىل احلد األمثل للتلوث، احلصول على 

، كما ان العمل على توسيع األصول البيئية اليت مية على أنشطتهااإلعانات البيئية وااللتزام بالرقابة احلكو 
 .تعمل على املعاجلة الطبيعية للمخلفات يعترب مهم جدا للمحافظة على الوسط الطبيعي

 قائمة المراجع .9
 بدون تاريخ، لبنان  ، بريوت،إبراهيم عيسى علي، جغرافية التنمية والبيئة دار النهضة العربية. 
 ، السياسة البيئية ودورها يف حتقيق التنمية املستدامة مع دراسة حالة اجلزائر  احلرتسي محيد عبد اهلل

جامعة حسيبة بن بوعلي، قسم العلوم االقتصادية،  ،(أطروحة دكتوراه)  9110_3220للفرتة 
 .9112،الشلف ،  اجلزائر 

 هشام عبد اهلل، دار األهلية، الطبعة  : ترمجة .االقتصاد ،نوردهاس. سامويلسون، ويليام د. بول آ
 .9113 ،الثانية، عمان، األردن
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 هل هو ضرورة أم صدفة في الذكاء الترابي وخلق المشاريع؟ :التجديد الترابي
 

 

 8نيصر يتآمريم  0،سعيد ابناي

 املغرب -كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،جامعة القاضي عياض، مراكشطالب باحث يف الدكتوراه،   1
 abannay.said@gmail.com، (LERMA) خمترب الدراسات حول املوارد، احلركية واجلاذبية     
 املغرب -جامعة القاضي عياض، مراكش كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،طالبة باحثة يف الدكتوراه،   2

 mariam.aitnicer@gmail.com  ،(LIMPACT/ LERMA) خمترب
 11/11/2112 :نشرتاريخ ال                                                                                                      

 

 ملخص
يناقش هذا املقال أمهية التجديد الرتايب باعتباره بناء اجتماعي ملواجهة الديناميات والتحوالت 

هذا التجديد . اليت يشهدها اجملال الرتايب يف مستوياته املتعددة البيئية الناشئة والتغرياتاقتصادية -السوسيو
من خالل تبين مشروع ترايب  تبادل املعلوماتيز عز تثمني املوارد و يف ترؤية للرتاب كمجال يشارك من خالل 

 .جمدد يهدف اىل خدمة خصوصيات اجملال وحتقيق التنمية الرتابية
عالقة بني التجديد والرتاب من خالل إبراز أمهية الرتاب يف إنتاج يهدف هذا البحث اىل قراءة يف ال

يف .اهلوية اجلماعية وحتقيق التنمية الرتابية نميةمن أجل ت مدخل يف بلورة املشروع الرتايبك  الذكاء اجلماعي
من تكز على القناعة بأن التنمية تر  اهيممف يه بينيالذكاء الرتاو  التجديد اإلطار، ميكن القول إن هذا

ت مشاريع ترابية هي نتيجة قدرة خمتلف الفاعلني على التنسيق وحتديد بشكل مجاعي التوجها خالل بلورة
 .ووضع الوسائل من أجل بلوغهاا اليت جيب اتباعه

 .التجديد الرتايب، الذكاء اجلماعي، املشروع الرتايب، التنمية: كلمات مفتاحية
Résumé 

L’innovation territoriale: une nécessité ou une coïncidence pour 

l’intelligence territoriale et le montage de projets ? 

Cet article traite l’importance de l’innovation territoriale, considérée 
__________________________________________ 

  abannay.said@gmail.com: يميلاإل، سعيدابناي : المؤلف المرسل
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comme un construit social confrontant les dynamiques et les mutations 

socio-économiques émergentes et les transformations environnementales 

que connait l’espace territorial sur ses niveaux divers. Cette innovation 

participe, par une considération du territoire comme espace, à l’activation 

des ressources et encourage l’échange d’informations à travers l’adoption 

d’un projet territorial innovant qui vise à servir les spécificités de l’espace 

et à réaliser un développement territorial. 

L’objectif de l’article est de discuter la relation existante entre 

l’innovation et le territoire en montrant l’intérêt du territoire dans la 

production d’une intelligence collective comme entrée pour cristalliser les 

projets territoriaux afin d’assurer un développement de l’identité collective 

et la réalisation du développement territorial. 

Dans ce cadre, nous pouvons dire que l’innovation et l’intelligence 

territoriale sont des notions basées sur la réalité que, le développement des 

projets territoriaux; est le résultat de la capacité des divers acteurs à 

coordonner et préciser, de manière collective, les orientations qu’il faut 

suive et les moyens pour les réaliser.  

Mots clés : Innovation territoriale, intelligence collective, projet territorial, 

développement. 

 مقدمة. 0
أصبح اليوم مشروع التجديد يطرح إشكاال عميقا للدراسات االجتماعية ومدى قدرهتا على 
 اإلجابة عن اإلشكاالت املطروحة، ليس فقط من وجهة نظر معرفية ولكن أيضا من خالل قدرة الرتابات
على إنتاج اجلديد وتبين مشروع ترايب جمدد يعكس التوافق يف الرؤى والتشاور بني خمتلف الفاعلني بغض 

ويطمح لتحقيق  النظر عن اختالف منطقهم وتوجهاهتم، وبالتايل يسعى اىل خدمة خصوصيات اجملال
 .التنمية الرتابية

اسبة للشروع يف دراسة دقيقة إن دراسة التجديد يف اجملاالت اهلامشية هو يف الواقع فرصة من
ئة اقتصادية الناش للتجديد يف التصور العلمي احلديث وكذلك ملعاجلة ومواجهة التحوالت السوسيو

اقتصادي والسياسي وبالتايل  من اجلانب املؤسسايت، العلمي، السوسيو القوي اروالتغريات البيئية واالنتظ
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 .إعادة دراسة مسارات التغيري عرب الزمن
اجملايل للتجديد فتح النقاش حنو إشكالية جغرافية جديدة، تنخرط يف مقاربات براكماتية  البعد

وذلك من خالل اعتبار أمهية تأثريات الرتاب يف . التجديد/وبنائية، من خالل االرتباط بعالقة الرتاب
افية حول وهكذا يشكل موضوع التجديد الرتايب حقال معرفيا جديدا لطرح اإلشكاليات اجلغر . التجديد

الديناميات والتحوالت اليت يشهدها اجملال الرتايب يف مستوياته املتعددة، ولطرح القضايا اجلوهرية ليس فقط 
 .بالنسبة للباحثني اجلامعيني ولكن كذلك بالنسبة ملختلف السياسات العمومية والفاعلني

جهود الفاعلني باختالف يف هذا السياق، فإن الذكاء الرتايب ميكن التفكري فيه من خالل تظافر 
هذا الذكاء الرتايب يقدم رؤية ديناميكية للرتابات من . مرجعياهتم واسرتاتيجياهتم، يتقامسون قيم مشرتكة

ونتيجة هلذه الرؤية اجلماعية . خالل التوفيق بني مؤهالت خدمات اجملال اجلغرايف والقدرات اجلماعية
ل اجلماعات، الفاعلني والباحثني لتعزيز مشاريع التنمية اجملددة للديناميات الرتابية، فإن الذكاء الرتايب يشم

 .وللسماح للفاعلني بتطوير، إدارة وتقييم هذه املشاريع
التجديد يف ترابات  1ىل تسليط الضوء وفتح النقاش حول أمهية باراديكمإمن هذا املنطلق، نسعى 

از أمهية الرتاب يف إنتاج الذكاء اجلماعي املعرفة من خالل الوقوف على عالقة التجديد بالرتاب، مث إبر 
ماعية وحتقيق وأخريا إظهار مقاربة الذكاء الرتايب كمدخل يف بلورة املشروع الرتايب من أجل تنمية اهلوية اجل

 .التنمية الرتابية
 موضوع غامض في ترابات المعرفة: التجديد .8

 االبتكار أصل التجديد 0.8
نعترب أنه من األفضل توضيح بعض املفاهيم والتصورات اليت نريد أن  قبل معاجلة هذا املوضوع،

وبالتايل البد من تسليط الضوء على أوجه التشابه والتقارب بل أحيانا اخللط . نستعملها خالل هذا املقال

                                           

 
وقد ظهرت هذه الكلمة منذ أواخر الستينات من القرن . بأنه النموذج الفكري (Paradigma: بالالتينية" )الباراديكم"ميكن تعريف  1

وهذا املفهوم أدخله (. اإلبستيمولوجيا)العشرين يف اللغة االجنليزية لتشري إىل منط تفكري ضمن أي ختصص علمي أو موضوع متصل بنظرية املعرفة 
يقول عبد الفتاح أبو العز يف  . ح منوذجا جديرا باحملاكاة من جانب باحثني آخرين، والباراديكم هو اجناز علمي مميز يصب"وماسكونط"الفيلسوف 

ويتطور . هو جمموعة متناسقة من املفاهيم تسود خالل عصر ما، مشكلة أفقها الذهين": "قضايا املنهج يف العلوم اإلنسانية املعاصرة: "كتابه
ة معرفية تتيح الفرصة لظهور وتبلور باراديكم جديد، يشكل قطيعة هناجية مع الباراديكم الباراديكم بالرتاكم إىل أن ينفصل عنه الواقع وحتدث أزم

 ".ويصبح ما كان مركزيا للباراديكم القدمي من قيم معرفية ومفاهيم، حميطيا للباراديكم اجلديد والعكس بالعكس. القدمي
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 .(Innovation/invention(. )االبتكار)االخرتاع /والغموض بني مفهومي التجديد
ن االخرتاعات تصبح جتديدات فقط عندما يتم تطبيقها وتتسبب يف اآلثار يف البداية ميكن القول، إ

هو أيضا فكرة " التجديد"هو حتويل فكرة اىل واقع، بينما " االخرتاع"حيث أن . اليت صممت من أجله
أي )وبالتايل فالفرق بني االخرتاع والتجديد هو مستوى النجاح وحتقيق الرواج . تصبح واقعا ومتارس بنجاح

كذلك جيب اإلشارة اىل أن االخرتاع هو أصل التجديد وبالتايل فإن التجديد هو طريقة جديدة (. ويقالتس
 .لتسويق األشياء

. يف عمق التجديد جند مفهوم اإلبداع الذي هو شرط أساسي وخطوة سابقة خللق تركيبات جديدة
أفكار تبقى على مر ولكن التجديد هو أكثر من جمرد فكرة مبدعة، حيث أن يف بعض األحيان جند 

اهلدف األساسي إذن من التجديد هو التغيري وإعطاء قيمة مضافة وحتسني .الزمان وتتحول اىل جتديد
 .ك فإن املفهوم يضم أيضا التنفيذولذل. العمليات، املنتوجات أو التجارب

ة تنطلق وإذا كان مفهوم التجديد يقود اىل التسويق لرتويج منتوج جديد، فإن البعض يعتربه مقارب
إذا كان التجديد أيضا حيث أنه . وتنتهي مبحاكاة اجملتمع هلذا التجديد( أي البعد التقين)من االخرتاع 

فإن دراسته العلمية ال ترتكز فقط على تقدمي متميز لتاريخ ...( منتوج، تنظيم، أنشطة)تاج اجلديد يتميز بإن
ى دراسة املسارات اليت من خالهلا يتم إنتاج التكنولوجيا واملمارسات االجتماعية ولكن أيضا تعتمد عل

 .وبناء التغريات
 باراديكم أكثر تنقال وترحاال بين التيارات الفكرية: التجديد 8.8

وقد  يعترب مفهوم التجديد من أكثر املفاهيم اليت تناولتها التيارات الثقافية والفكرية املختلفة،
بالالتينية اىل " التجديد"إذ يرجع أصل مصطلح . انعكس هذا على املفهوم ذاته من حيث معناه ودالالته

(innovatio) التجديد هو تصور وإجناز شيء جديد، غري معروف. "ويعين َخلق شيء جديد "(Peter 

Drucker, 1986). 
ار َجديًدا، وكذلك أَجدَُّه واستَجدَُّه، أي صَ " جَتَدََّد " والتجديد يف اللغة العربية من أصل الفعل 

ومن خالل هذه املعاين اللغوية، وبناء على ذلك، فإن عملية التجديد تعترب ضرورة إلعادة التأهيل، وهي 
 .تشري إىل التغيري اجلذري واالنقالب يف وضعية اجملتمع

 :وهكذا ميكن القول إن مفهوم التجديد يرتكز على مبدأين أساسيني
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التجديد مرتبطة مبنظور التكيف يف إطار غياب العالقة الواضحة بني الثابت واملتغري، إذ  إن عملية
يعين .تعترب كل قيمة قابلة للتغري والتحول وعلى اإلنسان أن يستجيب هلذه التغريات مبا يسمى التكيف

 .مفهوم التجديد، جتاوز املاضي من خالل االنقالب والتغيري اجلذري يف وضعية اجملتمع
 الواقع، يرتبط مفهوم التجديد مبجموعة من املفاهيم النظرية املرتبطة بالتأصيل النظري للمفهوم، يف

أما على مستوى املفاهيم احلركية واليت ُتوحي .واملفاهيم احلركية املتعلقة باملمارسة الفعلية لعملية التجديد
 االجتماعوالتْغيِّري يف قضايا  حلال بالنسبة للتَغريُّ بالدينامية، فإن التَجدُّد والتَّْجديد يف قضايا الفكر كما هو ا

. إن التجديد إذا خطة واعية فردية أو مجاعية لوضع هذا التَجدُّد ضمن منظور معقول ومنسق
هذا األخري يتجه دائما للبحث عن  فالتجديد ليس بظاهرة عصرية، بل تعترب ظاهرة قدمية بقدم اإلنسان،

لكن ظهور مفهوم . طرق جديدة لتحسني استعمال األشياء واحلصول على حلول ملختلف املشاكل
التجديد يف العلوم االجتماعية هو حديث، يرجع إىل عقد الثمانينيات من القرن املاضي، من خالل 

لكن هذا الباراديكم مل . ور مراحل منظمةالنموذج اخلطي للتجديد والذي يفيد أن التجديد هو نتيجة تط
 .(Joseph Schumpeter, 1883-1950)يعرف شعبيته حىت جميء االقتصادي النمساوي 

 :فإن التجديد يتميز مبجموعة من املميزات، نذكر منها وبالتايل
 مسلسل معقد، مبعىن أنه ال يتخذ تطورا خطيا. 
 مسلسل تعاوين/مسار. 
 مسلسل نسقي وحملي/مسار. 
ارتبط مفهوم التجديد يف بدايته األوىل بتطوير  2(OCDE, 1997" )كتاب أوسلو" حسب

إذ يعترب التجديد التكنولوجي أساسي يف عامل الشركات . املقاوالت، التكنولوجيا، البحث واقتصاد املعرفة

                                           

 
حيببث حت حتديببد أربببع أشببكال أساسببية للتجديببد، وهببي   ، والببذي يعتببرب كمرجببع يف حتديببد مفهببوم التجديببد،(Manuel d'Oslo) حسببب 2

أي جلببب منتببوج أو خدمببة جديببدة والببيت حت حتسببينها بواسببطة التكنولوجيببا أو حتسببني املببواد املكونببة أو املندجمببة العتبببار : جتديببد املنتببوج: * كالتببايل
التوزيبع /لربامج املستخدمة هببدف نقبص مصباريف اإلنتباجهذا املفهوم يستعمل عند احلديث عن جماالت اإلنتاج وا: جتديد املسار. * منتوج جديد

مبعببىن اسببتعمال طريقببة تسببويق غببري مسببتعملة مببن قبببل، ينببتج عنهببا : التجديببد يف التسببويق. * وباملقابببل الزيببادة يف جببودة هببذين العبباملني األخببريين
يهبم : التجديبد يف التنظبيم. * ت البيع، التحفيز والبثمنتغريات يف املنتوج، سواء على مستوى الشكل، طريقة التعليب أو غريها، على مستوى قنوا

أو مسببار / وكبذا التعببديالت البيت متبس العالقببة مبع الزبببائن واملسبؤولون املشبباركون يف عمليبة. خمتلبف التغبريات االجيابيببة علبى مسببتوى إنتاجيبة الشببركة
 .اإلنتاج
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واجملتمع  لكن هذا املفهوم مل يعد يقتصر على تنمية املقاوالت، بل أصبح يهم أيضا الرتابات. والسوق
إن هذه املفاهيم هي ليست . مبختلف مكوناته، األمر الذي انبثق عنه مفهوم التجديد اجملتمعي والرتايب

جديدة، ذلك أن االهتمام مبفهوم التجديد يف امليدان اجملتمعي والرتايب عرف توسعا كبريا خالل العقدين 
 .يةاألخريين، خاصة من طرف علماء االجتماع واملسؤولون عن التنم

 إذ أن التجديد الرتايب مُيس مجيع . يرتبط مبفاهيم التنمية املستدامة، بتشكيل الرتابات: التجديد الرتايب
 .املبادرات املرتبطة بالرتاب واليت حتمل صفة التجديد أو خترج عن نطاق املعتاد هبذا الرتاب

 مجاعات، من خالل السياسات يرتبط بسلوكات الفاعلني يف اجملتمع سواء أفراد أو : التجديد اجملتمعي
هذا التجديد اجملتمعي ميكن أن يساهم يف إعادة حتريك األفكار املتواجدة من خالل تبنيها مث . اجملتمعية

 .تصديرها لرتابات جديدة
على املستوى اإلجرائي، ميكن القول إن التجديد الرتايب يعترب دعامة لتنمية تراب معني وله دور 

وهلذا السبب يتم جتميع هذين املفهومني الرتايب واجملتمعي . ل جمتمعية جديدةمتميز من خالل خلق أشكا
إذ أن حتديد مفهوم التجديد اجملتمعي والرتايب يستجيب . يف شكل واحد وداخل نفس اهلدف االسرتاتيجي

تاج حلاجة َما، وفهم واقع معقد، واهلدف هو حماولة جلب عناصر اإلجابة هلذه احلاجة من خالل إن
 .ت ومنافع لصاحل اجملتمعخدما

هي معقدة، جيب الكشف عنها بدقة ( اجملتمعية، االجتماعية، التكنولوجيات)إن مفاهيم التجديد 
 :منيز فيها بني بالتايللتجنب اخللط، و 

 .التجديد التكنولوجي
 . ومن جهة أخرى، التجديد اجملتمعي والرتايب، فكل جتديد هو جمتمعي، مبعىن له عالقة باجملتمع

 أية عالقة؟: التجديد والتراب 3.8
تؤدي إىل إنشاء نظام ( بالرغم من أن الظاهرة هتم أيضا الثقافة والسياسة)إن عوملة االقتصاد 

وبالتايل يصبح مفهوم التجديد . تنافسي عاملي قوي يفرض على املقاوالت والرتابات أن تكون يف املوعد
الرتابات واندماجها يف الفضاء العاملي، الذي يتميز بعدم التوازن هو العامل احلاسم لتقوية املنافسة وتطوير 

يف هذا السياق، تتشكل اجملاالت احمللية واجلهوية حيث ترتكز مواهب ومهارات اجملتمع أمام . وسرعة التغيري
مواجهات حتديات جديدة، وهكذا فإن التجديد هو عامل مهم يف الدينامية االقتصادية وأيضا يف التنمية 
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بل أكثر من ذلك أصبح الرتاب يشكل يف آن واحد، ُمستقِبل لتأثريات العوملة وكذلك ُمرِسل . رتابيةال
 .لالستجابات هلذه التحديات

يُفهم من التجديد يف نطاقه الواسع، على أنه القدرة على خلق وإدماج معارف، وبالتايل يعترب 
قط بزيادة اإلمكانات اإلنتاجية ولكن أيضا عامال أساسيا يف القدرة التنافسية لدرجة أنه يسمح ليس ف

 .باملسامهة يف استعمال معقلن للموارد
واجلدير بالذكر، أنه خالل فرتات طويلة، ارتبط مفهوم التجديد بالتكنولوجيات اجلديدة، حيث حت 

سنوات لكن خالل ال. الرتكيز فقط على التجديد التكنولوجي باعتباره يرتبط بعوامل داخلية ترتبط باملقاولة
األخرية، بدأت تظهر رؤية جديدة حول التجديد، باعتباره ظاهرة ذات طابع مجاعي وليس فردي كما كان 

ومن حت، أصبح الرتكيز حول قدرة خمتلف األوساط الرتابية على إنتاج واستعمال املعارف . يُعتقد من قبل
لتجديد الرتايب، التجديد وهذا يسمح بإدماج تصورات مثل ا. وأفكار جديدة تسهل إجياد حلول جادة

: حيث أن التجديد الرتايب قد يغطي مبادرات عدة ومتنوعة. االجتماعي، أوساط جُمِددة، الرتابات الذكية
 ...املقاولة االجتماعية، الدميقراطية التشاركية احمللية، اجلمعيات التضامنية، 

يتموقع يف الزمان واجملال،  التجديد الرتايب هو بناء أصيل،"من خالل ما سبق، ميكن القول، إن 
رجات، من أمهها التجديدات خهذه التجديدات اجملتمعية هلا جمموعة من امل. فهو ذو بُعد زمين وبُعد ترايب

وإذا كان التجديد االقتصادي هو تثمني اقتصادي وظهور أفكار . ذات الطبيعة االقتصادية واالجتماعية
التكنولوجي للمواد والعمليات وأيضا التجديد املؤسسايت  جديدة هتُم اإلنتاج، اخلدمات وتضم التجديد

فإن جتديد اجملتمع يضم مقاربة جديدة، هتم ممارسة أو منتوج جديد يستجيب ملشكل . والتسويق
 .3"اجتماعي

يتبني أن التجديد يتأسس دائما من قدرات التكيف للفاعلني احملليني من أجل اإلجابة على أسئلة 
ومفهوم التنمية املستدامة والذكاء . يفيد معرفة اإلجابة يف ظرف ما ملشكل ما حيث أن التجديد. خاصة

الرتايب مرتبطان بشكل قوي حول مفهوم التجديد االجتماعي، حيث أن الذكاء الرتايب يتمحور كأساس 
ابية للتجديد االجتماعي لرتاب حملي وبالتايل يصبح هذا الذكاء أداة يف خدمة الفاعلني من أجل التنمية الرت 

                                           

 
3
 Séminaire d’échange et de valorisation des travaux des réseaux ruraux régionaux du réseau rural 

Français., « Innovation territoriale », Atelier 5 : Comment favoriser l’innovation territoriale ? 15 

Novembre 2011 ; Paris. p 28 
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 .املستدامة
 بناء المشروع الترابيو مقاولة إلنتاج الذكاء الجماعي : التراب. 3

مطالبة بإدماج تكنولوجيا املعلومات والتواصل، حيث أن " جمتمع املعرفة"أصبحت الرتابات يف 
جتد تفسريها يف  عملية الذكاء الرتايب الذي نسعى اىل تأهيله من خالل مقاربة املعلومات والتواصل الرتايب،

هذا الرأمسال يشكل متهيدا لكل سياسة تنموية سواء تعلق . بناء الرأمسال االجتماعي على املستوى الرتايب
 .ة التحوالت الرتابية أو التجديداألمر بسياس

 التجديد كمسار مدمج في التراب 0.3
اىل تناول أبعاد مما ال شك فيه، إن استحضار مفهوم التجديد كمشروع وبناء يقودنا مباشرة 

، امسهوذلك من خالل البعد اهلويايت حيث أن الرتاب له شخصيته وهويته اليت تتحدد من خالل . الرتاب
كذلك هناك البعد املادي . حدوده، تارخيه وتراثه وأيضا من خالل متثالت اجلماعة البشرية اليت تتملكه

قد يكون عامل جذب ونقطة قوة وقد يكون  ي يعكس املعطى الفيزيائي والطبيعي للرتاب، هذا املعطىذال
اقتصادي يضم مؤسسات وفاعلني -مث أيضا البعد التنظيمي باعتبار الرتاب كيان سوسيو. عائق للتنمية

وبالتايل فإن خمتلف أبعاد الرتاب اىل جانب الرأمسال الرتايب . حتكمهم عالقات السلطة، التعاون والصراع
تنخرط يف مسار ديناميكي للتفاعالت داخل نسق مركب ( االجتماعي والثقايف الطبيعي، االقتصادي،)

 .هذه الرساميل الرتابية تعبئ من طرف الفاعلني يف خدمة التنمية من منظور التجديد. ومعقد
إن فكرة الرتاب بدأت تشق طريقها ابتداء من عقد التسعينيات من القرن املاضي، وبالتايل جتاوز 

ومنه احلديث عن جمال ذي محولة اجتماعية، . ة من خالل قراءة عميقة يف هذا الرتابتلك النظرة الضيق
ثقافية، مشحون بقوة األحاسيس والرموز، ولكن مبين من خالل التدخل املنهجي والنسقي الدائم 

من خالل هذا املعطى األخري، فإن الرتاب يأخذ . للفاعلني، سواء على املستوى االقتصادي واالجتماعي
 ".التنمية الرتابية"ه ومفهومه احلايل وبالتايل انطالق مسلسل شكل

والذي مييز الرتاب فهو يساعد على خلق ( املعريف، املؤسسايت أو التنظيمي)إن تأثري القرب سواء 
وهكذا فإن مسألة . الثقة وكذلك يساهم يف تسليط الضوء على القضايا واملبادرات وعلى حاملي املشاريع

ضفي االنسجامالرتايب على أنظمة الفاعلني من خالل إمكانية اللعب والقيام بالقدرة على القرب الرتايب ت
االبداع، سواء من خالل الدميقراطية التشاركية، التعبري عن موقف لصاحل التجديد، التغيري، التعاون وااللتزام 
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ة على املستوى احمللي حيث أن الرتاب يتشكل من خالل املمارسات، األنشطة املتملكة واملعاش. اجلماعي
هذا البناء يتضمن مسألة القرب اليت قد تؤدي اىل تثمني املوارد ذات . من طرف األفراد واجلماعات

ن الرتاب يرتبط بشكل أساسي مبفهوم القرب فإوبالتايل . اخلصوصية وتساهم يف نشأة الرتابات املبدعة
عية للتملك وتثمني اخلصوصيات للمؤهالت اجلغرايف واالجتماعي الذي يوجد يف قلب الديناميات اجلما

 .ويف هذا السياق يظهر الرتاب كمقياس للتجديدات اليت تتساءل حول مفهوم التنمية. واإلمكانات
 أي تمفصل؟: الذكاء الترابي والمشروع الترابي 8.3

ل من تشكل صياغة املشاريع وبناء الرتابات نقطة أساسية يف إشكالية دراسة وحتليل ديناميات اجملا
ويف سياق تسارع مسلسل العوملة، أصبح القرب بني الفاعلني . طرف الفاعلني املسؤولني عن التنمية الرتابية

يف التنمية احمللية ومتاسكها ضرورة مطلقة، حيث أظهرت التجارب السابقة خالل السنوات األخرية أمهية 
 .التنسيق بني الفاعلني من منظور إمنائي حملي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
األوىل هتم : من خالل هذا اخلطاطة التوضيحية، األمر يتعلق مبنظور يهم مقاربتان للذكاء الرتايب

هو مفتاح اسرتاتيجي للتأثري يف  الذكاء االقتصادي ة نابعة من مقاربة مؤسساتية، حيث أنيسرتاتيجا مقاربة
أما الثانية، فهي تتالءم والتنمية احمللية وتعترب الرتاب كمجال لتثمني املوارد حسب منطق . يد الدولة

Source : Ph, Dumas, 2011 (بتصرف)  

، بين جدلية من األعلى ومن األسفلالمشروع  

(اخنراط وإشراك الفاعلني)الديمقراطية التشاركية  
 

 

(مقاربة من األسفل)المشروع الترابي  
 

 

(مقاربة من األعلى)ع تراب المشرو   
 
 
) 
 

، بين جدلية من األعلى ومن األسفل الذكاء  

 

(التخطيط االقتصادي املركزي) االستراتيجيالذكاء   

 

 الذكاء الترابي أي مشروع ألي تراب؟

 أي تمفصل؟: الذكاء الترابي والمشروع الترابي :1خطاطة 
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وإشراكهم،  جهود الفاعلني إعادة التشكيل احمللي من خالل تظافر وتأزرهذا األمر يساعد على . داخلي
توافق رؤية شاملة ومركبة للتنمية من خالل إدماج ليس فقط أسس التنمية املستدامة ولكن تنخرط حيث 

 .أيضا من منظور حتقيق الرفاه االجتماعي
. من جهة أخرى، جند أن املشروع الرتايب اليوم يشكل أحد الركائز األساسية يف تنمية الرتابات

يف الواقع أي . ب من لعب دور سليب كمزود للموارد اىل تراب نشيط وفاعل يف تنميتهحيث ينتقل الرتا
وهكذا فإن مسألة حتديد دالالته . مشروع ترايب إال ويالزمه خطاب سياسي حول اجملال، االنسان والتنمية

خر أحدمها سياسي واآل: تستعصي عند استحضار مفهوم املشروع الرتايب باعتباره موضوع حيمل خطابني
فإذا كان . تنموي وتطرح إشكاال حقيقيا على مستوى االستعمال والتوظيف يف خطاب خمتلف الفاعلني

، فإن واقع احلال أبان على أن الدولةاألول األكثر توظيفا للتعبري عن خمتلف العمليات التنموية اليت تؤطرها 
الذكاء الرتايب هو مفهوم يرتكز على  يف هذا اإلطار، ميكن القول إن.األمر ال يتعدى مفهوم تراب املشروع

القناعة بأن التنمية من خالل بلورة مشاريع ترابية هي نتيجة قدرة خمتلف الفاعلني الرتابيني على التنسيق 
 .عها ووضع الوسائل من أجل بلوغهاوحتديد بشكل مجاعي التوجهات اليت جيب اتبا

 أم المشروع الترابي؟ تراب المشروع 3.3
 ,Greffe)إذ مل يعد مبثابة وعاء سليب ق، أصبح الرتاب عامل حمدد يف التنمية، من خالل ما سب

 املستوى ففي إطار. ، ولكن كدافع حملي للدينامية يف سياق مقاربة جديدة للتنمية احمللية أو الرتابية(2000
انطالقا من مسلمة مفادها أن عملية التنمية  احمللي تتحدد التفاوتات للولوج للتنمية أو تطوير مشاريعها،

وبالتايل فالرتاب مدعو ليصبح جمال . ميكن أن تبدأ انطالقا من مساعدة الكفاءات الداخلية احمللية
 .للعالقات واالنفتاح وبالتايل خلق انسجامه اخلاص وعالقته بالعامل

ركزية اليت اعتربها املشرع الشرط ارتبط املشروع الرتايب باملويف هذا اإلطار، يف السياق املغريب، 
حيث أن الدولة املركزية تتخذ من التقطيعات الرتابية ستارا للنفوذ . والتسيري ، األمناألساسي لبلوغ املراقبة

وهنا يتعلق األمر بالتخطيط الذي يستند على . عرب توجيه اجملتمع بواسطة خمططات التنمية االقتصادية
تربمج من املركز وبالتايل فإن التصورات املركزية ال تتماشى وال تراعي فلسفة الدولة الوحدوية اليت 

هتيمن على حتديد االختيارات التنموية  خاصة أن الدولة. اخلصوصيات احمللية والفاعلني ضمن اجملال الرتايب
مج، تقرر فالدولة هي اليت ترب . وما يتبع ذلك من عدم إشراك الفاعلني يف صياغة وتنفيذ االختيارات الرتابية
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 عيني هذا األمر .احمللي بالتطبيق والعمل ضمن االختياراتاإلطار يف حني يلتزم . وتضع التوجهات الكربى
 .ن حمل إسقاط للربامج احلكوميةأن الرتاب مبختلف مستوياته يكو 

املشروع الرتايب مقاربة جديدة على مستوى تدبري وتنمية اجملاالت الرتابية  لكن يف املقابل، يقدم 
ذا خصوصية يف بناء املشاريع من السافلة، فإنه هبذا املعىن يقدم تصورا للرتاب باعتباره نظاما معقدا  اومنظور 

نظرة مشولية للتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية، حيث يساهم يف إنتاج القرار و  يبىن من قبل الفاعلني
راط خمتلف الفاعلني ضمن النظام الرتايب أحد ويف هذا الصدد، تعترب مشاركة واخن. على املستوى احمللي

 .السيما أن املشروع الرتايب يعكس الديناميات اليت يعرفها اجملتمع من األسفل. مرتكزات التنمية الرتابية
يتميز خبصوصية من خالل تكيفه مع السياق ميكن القول إن املشروع الرتايب  من خالل ما سبق،

وبالتايل من ". األعلى"االعداد اليت تنبثق من و  التخطيط عن سياسات يف مضامينهاحمللي، وبذلك خيتلف 
من " خصوصية وروح الرتاب"لذلك من الضروري فهم ومعرفة . املستحيل نقله كما هو احلال ملكان آخر

على املقاربة التشاركية بغية  ينبينومنه فإن املشروع الرتايب . خالل تكييف املشروع مع إمكانات اجملال
بة للرهانات الرتابية احمللية وكذا حتقيق األهداف بشكل مجاعي، من أجل جتاوز التوترات االستجا

اخلارجية القوية وبني التنمية الداخلية الذي  الرهاناتاالجتماعية وبناء دينامية تقوم على التحكيم بني 
حيقق التماسك بني  لكن هذه التوازنات املختلفة تتطلب وضع برنامج شامل.تلعب على التنافسية الرتابية

 .4خمتلف أنواع القرارات
 خاتمة .4

جيب االشارة، بأن التجديد يف جمال التنمية الرتابية واالجتماعية ال جيب أن يؤخذ يف االعتبار كنهاية يف 
وهذا نظرا لعدة . حدِّ ذاته، بل وسيلة من أجل الفعالية وتطور اجملتمع ومسار إلنتاج التنمية املستدامة

 :نذكر منها أسباب،
  إن التجديدات ليست بالضرورة هي احللول املتكيفة من خالل الفعالية لإلجابة على مشكل

 .اجتماعي، حيث أن هذه التجديدات قد تنطوي على أخطار غري فعالة

                                           

 
4
 Courlet C., El Kadiri N., Fejjal A., Jennan L., « Le projet de territoire comme construit d’acteurs 

et processus de révélation des ressources : l’exemple marocain ». 2013. Vol 1. GéoDév.ma 
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  إن جلب واسترياد التجديدات الفعالة من أجل تراب معني أو واقع ما، من تراب آخر أو وضعية
للمشاريع هي تبقى دائما ذاتية يف " دِّدةاجمل"املسبق حول الطبيعة  ذلك أن احلكم .مشاهبة

 .، على عكس اجملال التكنولوجيالسياق اجملتمعي والرتايب
  يظهر من خالل الفاعلني، أن التنمية املستدامة هي تصور مندمج يف أبعاد التجديد اجملتمعي

 .والرتايب

وإذا كان ظهور التجديد االجتماعي كتنظيم جديد وإجابة ألزمة السياسات العمومية احمللية، فإن 
هذا التجديد يكشف عن نوعني من  نشوءوبالتايل فإن . دراسته وحتديده يظهر كمسلسل ترايب معقد

د قد ن مناشدة التجديإاألول سليب، حيث : األعراض على مستوى تطور اجملتمعات ما بعد الصناعية
أما الثاين فهو إجيايب، إذ أن تزايد . ترتجم من خالل إهناك قدرة الرتابات على إعادة جتديد طرق اإلنتاج

الوعي بأمهية التجديد االجتماعي قد يشكل إشارة حنو االهتمام باالنشغاالت اجملتمعية حول مسألة 
أي ) مح باخلروج من السياق التقينوهكذا فإن التجديد االجتماعي يس. العيش الكرمي وحتسني إطار احلياة

إلعادة خلق الروابط االجتماعية اليت اندثرت من جراء تقسيم العمل، وبالتايل قد ( التجديد التكنولوجي
ن التجديد الرتايب يهدف اىل خاصة أ .يكون وسيلة إلعادة حتريك اجملتمع يف خدمة املصلحة اجلماعية

فهو يشارك من خالل رؤية للرتاب كمجال لتثمني املوارد حسب . ةوحتقيق العدالة للجماعات الرتابي التنمية
 .ويعزز تبادل املعلومات حسب منطق تعاوينمنطق داخلي 
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 االستثمار في الطاقات المتجددة عامل مهم لتحقيق التنمية المستدامة
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 ملخص
وإمنا يقصد به  إن هدف حتقيق تنمية مستدامة ال يقتصر على حتقيق تنمية اقتصادية فحسب،

حسب املفاهيم اجلديدة للتنمية، حتقيق رفاهية يف اجملتمع احلاضر واحملافظة على حقوق األجيال القادمة مبا 
يف ذلك احلد من ظاهرة التلوث والتدهور البيئي اليت تفاقمت يف أواخر القرن املاضي نتيجة االستهالك 

 .مبطالب التنمية االقتصاديةالغري عقالين للطاقة واصطدام مطالب محاية البيئة 
أمام هذه األوضاع ورغبة يف حتقيق تنمية تأخذ يف االعتبار البيئة واالقتصاد واجملتمع، أصبح من 
الضروري التوجه إىل االستثمار يف الطاقات املتجددة واستغالل كل املوارد املتاحة بطريقة تساهم يف دفع 

 .من جهة أخرى البشريةعجلة التنمية من جهة واحملافظة على متطلبات 
هلذا الغرض سنحاول يف هذه الورقة البحثية التطرق إىل أمهية الطاقات املتجددة على اعتبار أن 
الطاقة هي أحد حمركات االقتصاد العاملي من خالل حتقيق االستقرار والنمو وتوفري فرص العمل واحلد من 

 الفقر
 الطاقات املتجددة، االستثمار التنمية، التنمية املستدامة،: الكلمات المفتاحية

 JEL  :Q42تصنيف 

Abstract 

The aim of sustainable development is not limited to the economic  
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development but to the new development of concepts. In fact, it 

focuses on ensuring the well-being of today’s society and preserving the 

rights of future generations, particularly by reducing pollution and 

degradation oft he environment that exacerbated at the end of the 20 th 

century because of the irrationality consumption of energy and the collision 

between the protection oft he environment and the requirements of 

economic development. 

Accordingly, these conditions and the desire to achieve a development  

both in the environment, the economy and the society. Yet, it has become 

necessary to invest in renewable energies and to exploit all available 

resources in order to contribute in the progress of the development and the 

preservation of human needs. 

Thus, we intend in this article to develop the importance of renewable 

energy as one of the engines of the global economy through stabilization, 

growth, job creation and reduction of poverty. 

Keywords: development, sustainable development, renewable energies, 

investment  

JEL Classification Codes: Q42. 

 مقدمة .0
خاصة  يعيش العامل حاليا حتديا جد صعب يتمحور حول التدهور البيئي ومشكل استغالل الطاقة،

بعد تفاقم مشكل التلوث البيئي يف السنوات األخرية مما جعل هذه املشكلة ال تقتصر على األكادمييني 
فمجمل التقارير . والباحثني فقط، وإمنا تعدت ذلك لتصبح مشكلة عاملية بني خمتلف الدول واألمم

هذا ما يفرض . ابلية املوارد للفناءواألحباث األخرية تشري إىل خطورة استمرار سيناريو الطاقة احلايل نتيجة ق
ضرورة اللجوء إىل االستثمار يف الطاقات املتجددة بغية احلفاظ على ثروات األجيال القادمة من جهة 
واحلد من مشكل التلوث من جهة أخرى إضافة إىل إجيابيات أخرى كاحلد من الفقر وفتح فرص شغل 

 .دة وحتسني مستوى املعيشة وغريهاجدي
األوضاع ورغبة يف حتقيق تنمية مستدامة تستفيد منها معظم األجيال سواء احلاضرة أو  نتيجة هلذه
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املستقبلية، أصبحت الطاقات املتجددة الوجهة الرئيسية ملعظم الدول والبديل املناسب ملصادر الطاقة 
روات طبيعية التقليدية خاصة مع التطور والتقدم التكنولوجي اهلائل الذي يعرفه العامل وما حيتويه من ث

وتذبذب أسعار النفط واستمرار املخاوف من ظاهرة االحتباس احلراري ( يرجى استغالهلا بطريقة رشيدة)
 .وانعدام االستقرار األمين وانتشار األوبئة يف العديد من الدول

ما هو دور : انطالقا مما سبق قإن اإلشكالية األساسية اليت سنحاول اإلجابة عليها هي كالتايل
 قات املتجددة يف حتقيق التنمية املستدامة؟الطا

 :ولإلجابة على هذه اإلشكالية طرحنا التساؤالت الفرعية التالية
 ما هي أبعاد و مؤشرات التنمية املستدامة؟ -
 ما هو دور الطاقات املتجددة؟ -
 ما هي أهم الطاقات القابلة للتجدد واملتاحة يف معظم الدول وما هي املعوقات اليت تواجهها؟ -

أوال تطرقنا إىل مفهوم التنمية . إلجابة على هذه التساؤالت قسمنا الدراسة إىل ثالث أقسامل
املستدامة كمفهوم جديد تسعى إليه معظم الدول وأهم مؤشراهتا، ثانيا تطرقنا إىل الطاقات املتجددة وأبرزنا 

يف هذا اجملال وخمتلف اجلهود أهم املعوقات اليت تواجه تطويرها، ويف اجلانب الثالث عرضنا دور االستثمار 
 .اليت تسعى إليها اجلزائر الستغالل الطاقات املتجددة واخلروج من التبعية النفطية

  التنمية المستدامة .8
 :مفهوم التنمية المستدامة 0.8

عرف مفهوم التنمية املستدامة اهتماما وانشغاال واسعا من قبل العديد من الباحثني واملنظمات 
 Gro Harlemنسبة لرئيسة وزراء النرويج  Brundtlandالدولية خاصة بعد ظهور تقرير جلنة 

Brundtland  ص .9112.ريدة ديب، سليمان مهنا) بعنوان مستقبلنا مشرتك 3291الذي ترأسته سنة 
 التعرض دون احلاضر حاجات اليت تليب التنمية"، حيث عرفت اللجنة التنمية املستدامة على أهنا (899
. 9139. حنيش أمحد، بوضياف حفيظ)"هبا اخلاصة احلاجات تلبية على املستقبل يف األجيال لقدرة

البشرية مما جعل  إن هذا املفهوم أخذ بعني االعتبار اجلانب االنساين وضرورة احملافظة على احلياة. (9:ص
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 :التنمية املستدامة تأخذ عدة تعاريف ندرج بعضها فيما يلي
التنمية  3292فقد عرف االقتصادي الشهري روبرت سولو احلاصل على جائزة نوبل لالقتصاد عام 

املستدامة بأهنا عدم اإلضرار بالطاقة االنتاجية لألجيال املقبلة وتركها يف احلالة اليت ورثها عليها اجليل 
احلايل، كما أكد سولو أن التحدث عن االستدامة ال يقتصر على ما يرثه اجليل القادم من خملفات اجليل 

خيلفها اجليل احلايل وما تشتمل عليه من طاقة احلايل فحسب، وإمنا يقصد بذلك االهتمام بالبيئة اليت 
إنتاجية لالقتصاد وهذا ماجيعل مشكلة التنمية املستدامة حسب سولو مشكلة ادخار واستثمار نتيجة 

 (.19 ص.9131. سايح بوزيد) .ارتباطها باالستهالك احلايل واملستقبلي للموارد
قاعدة  ومحاية إدارة التنمية املستدامة هي: "كما يلي  3292التنمية املستدامة سنة  كما عرفت الفاو

 البشرية احلاجات إرضاء واستمرار حتقيق تضمن بطريقة واملؤسسي التقين التغري وتوجيه الطبيعية املوارد
 حتمي) السمكية واملصادر والغابات الزراعة يف (املستدامة التنمية تلك إن .احلالية واملستقبلية لألجيال
 الفنية الناحية من مالئمة اهنبأ وتتسم بالبيئة تضر وال النباتية واحليوانية الوراثية واملصادر واملياه األرض
. 9131. كربايل بغداد، محداين حممد  )"االجتماعية الناحية من ومقبولة االقتصادية الناحية من ومناسبة

 .( 33ص 
 اليت تلك " انهبأ املستدامة التنمية وعرف املال، رأس هو االستدامة منط فيعترب الدويل البنك أما

 ثبات بضمان وذلك القادمة لألجيال احلالية الفرص نفس إتاحة يضمن املتصل الذي التكافؤ بتحقيق متته
 .(8ص . 9119. عماري عمر)  "عرب الزمن املستمرة زيادته أو الشامل املال رأس

القيام بعملية التنمية حبيث يكون هناك منو "بينما عرفت هيأة األمم املتحدة التنمية املستدامة بأهنا 
متساوي للحاجات التنموية والبيئية ألجيال احلاضر واملستقبل، وأشار املبدأ الرابع الذي أقره املؤمتر إىل أنه  

جزءا ال يتجزأ من عملية التنمية وال ميكن  لتنمية املستدامة ينبغي أن تكون احلماية البيئيةكي تتحقق ا
 .(91 ص. 9131.سايح بوزيد )"التفكري فيها مبعزل عنها

اتفقت على فكرة واحدة متثلت يف احلفاظ على البيئة  انطالقا مما سبق جند أن جممل التعاريف
فمن خالل التعريف الذي تبنته جلنة . مهما كانت نسبة التطور اليت عرفتها األمم والشعوب
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Brundtland فإن التنمية املستدامة تتمحور حول ثالث نقاط أساسية ينبغي احملافظة عليها وحتقيقها ،
 .عقالين والرشيد لكل ما هو متاح على وجه األرضمما يستوجب ضرورة اعتماد التصرف ال

إن هذا املفهوم اجلديد ال يقتصر على التطور التكنولوجي او االقتصادي فحسب وإمنا حناول به 
من . احملافظة على البيئة من خالل االستغالل األمثل للطاقات واملوارد املتاحة بغية إشباع حاجات األفراد

املستدامة حاليا تأخذ يف عني االعتبار كما سبقت اإلشارة ثالث عناصر  هذا املنطلق جند أن التنمية
 .أساسية البيئة، اجملتمع واالقتصاد

 أبعاد التنمية المستدامة 8.8
أكد املفهوم اجلديد للتنمية املستدامة على ضرورة االرتباط الوثيق بني التنمية االقتصادية والتنمية 

مما جيعلها تنمية ثالثية األبعاد أساسها االستغالل العقالين و الرشيد . االجتماعية واحملافظة على البيئة
 .للموارد الطبيعية

 البعد االقتصادي 
إن من بني املساعي اليت تسعى هلا التنمية املستدامة هي حتقيق رفاهية ومستوى معيشي أفضل 
لألفراد وذلك من خالل زيادة دخل أو نصيب كل فرد و االستغالل األمثل للطاقات املتاحة باملفهوم 

بني النمو الدميغرايف حتقيق التوازن  :البيئي، وبالتايل فإن األبعاد االقتصادية للتنمية املستدامة تتمثل يف
االهتمام بالتنمية الزراعية ، االهتمام باجملتمعات الريفية وفك العزلة عن املناطق الريفية، والنمو االقتصادي

إضافة  خاصة يف البلدان اليت حتتوي على الثروات الطبيعية الالزمة للزراعة ومن مث تطوير الصناعة الغذائية
العمل على حتقيق التكامل بني خمتلف القطاعات ودعمها  و  طرقاتحتسني وسائل النقل وشبكات الإىل 

احلد وكدا  كقطاعات الصناعة الزراعة السياحة التجارة فرض رسوم على التلوث لتشجيع احلد من التلوث
كمل ينبغي حسب خمتلف   تقليص اإلنفاق العسكري واالهتمام باجلانب العلمي من تبذير املوارد الطبيعية

عادة النظر يف طرق وأساليب اختاذ القرارات يف جممل املؤسسات السيما يف املؤسسات إاالقتصاديني 
التخلص من التبعية االقتصادية و  االهتمام بالتخطيط يف كافة اجملاالت وتكوين املسريينو  االقتصادية

 .وتنويع اإلنتاج
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 البعد االجتماعي 
 بني والتفاوت والبطالة، رفض الفقر يف أساسية زةكركي املستدامة التنمية فكرة تربز االجتماعي اجملال يف

 :(1 ص. شنيب صورية) جيب ذلك حتقيق أجل ومن ،...االجتماعية الطبقات
 ؛السكانية الزيادة ضبط -
 ؛البشرية التنمية وتطوير نشرو  األجيال بني وكذا والفئات، األفراد بني االجتماعية العدالة حتقيق -
 ضبطإضافة إىل  واملتواصلة الشاملة التنمية إلجناح اجلوهرية الركيزة تعترب واليت األفراد مشاركة -

 ؛لألفراد االستهالكي السلوك
 .والدميقراطية االختيار ريةوكدا ح املرأة دور ودمج  البشرية للموارد األمثل االستخدام  -
 البعد البيئي 

بالبعد البيئي مدى قدرة املوارد الطبيعية والبيئية على مقابلة االحتياجات احلالية دون تدهور  يقصد
إن فكرة االستدامة البيئية تقوم على أساس . أو نضوب أو تلوث إال بالقدر الذي ال يهدد األجيال القادمة

ى املياه اجلوفية ومصادر املياه احملافظة على األرض يف حالة جيدة وإبقائها لألجيال القادمة كاحملافظة عل
العذبة وأنظمتها األيكولوجية واحملافظة على احلياة  الربية ملختلف احليوانات واحلياة البحرية لألمساك 
والبحث عن أساليب وطرق  والبحث عن أساليب وطرق دارة املوارد املتاحة الغري قابلة للتجديد، إن هذه 

الوحيد لتحقيقها من خالل العمل على احلد من التلوث الذي أدى إىل التدابري يعترب اإلنسان هو العامل 
تدهور بيئي كبري  كثقب طبقة األوزون أو انقراض بعض احليوانات أو انتشار العديد من األمراض واألوبئة 
الفتاكة خاصة يف السنوات األخرية نتيجة التسابق حنو التصنيع من طرف الدول الكربى على حساب دول 

 .دون مراعاة متطلبات احلياة البشريةاجلنوب 
 أهداف التنمية المستدامة 3.8

املستدامة لتحقيق مجلة من األهداف تتمحور كلها حول أربع نقاط أساسية تتمثل  تسعى التنمية
 (319  ص. 9131. مراد ناصر)نلخصها حسب . يف التقدم، العدالة، الدوام أو االستمرارية واالستقرار

 :يفيما يل
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القضاء على الفقر الذي تعاين منه دول اجلنوب والرفع من مستوى معيشتهم، وذلك بزيادة  -
الدخل الوطين احلقيقي من خالل زيادة السلع واخلدمات اليت تنتجها خمتلف املوارد االقتصادية 

 ؛وتوفر رؤوس أموال وكفاءات عالية
ية يف ظل املوارد املتاحة من حتسني مستوى املعيشة لألفراد وذلك بإشباع حاجاهتم الالمتناه -

خالل توفري فرص العمل وتطوير التعليم وتوفري الرعاية الصحية الالزمة واخلدمات االجتماعية 
غري أن ذلك ال يتحقق إال إذا كان معدل الزيادة . والسكن وخمتلف متطلبات احلياة االجتماعية

و إذا كان توزيع الدخل على يف الدخل الوطين يتماشى مع املعدل الزيادة يف عدد السكان أ
 ؛طريقة متعادلة ويشمل كل األطرافاألفراد يكون ب

توزيع الثروات على خمتلف األفراد بطريقة عادلة بغية استفادة كل الطبقات وفئات اجملتمع من  -
 ؛خمتلف املوارد ومداخيل الدولة

ا أو استعماهلا بطريقة االستخدام العقالين ملختلف املوارد الطبيعية وذلك من خالل منع استنزافه -
ال تتجاوز معدالت جتددها، إذ يتجلى ذلك من خالل حتسيس خمتلف األفراد بأمهية البيئة عن 

 ؛طريق تعزيز وعيهم باملشكالت البيئية القائمة واحلث على إجياد احللول املناسبة هلا
نيات احلديثة يف حياة ربط التكنولوجيا احلديثة بأهداف اجملتمع من خالل إبراز أمهية استعمال التق -

األفراد وما تقدمه من تسهيالت يف حياهتم كالتواصل االجتماعي والنقل و الربيد وما تقده من 
 .جودة يف حياهتم وحتقيق أهدافهم ولكن دون اإلضرار بالبيئة أو بروز أي آثار سلبية على اجملتمع

فظة على البيئة والعمل على توفري وسط معيشي مالئم لألفراد بصفة دائمة وذلك من خالل احملا -
 ؛مكافحة التلوث مبختلف أشكاله

مكافحة خمتلف املشاكل االجتماعية اليت يعاين منها األفراد كالبطالة واآلفات االجتماعية  -
 ؛والتفكك األسري

تأمني احلصول على املياه وضمان توفريها يف خمتلف اجملاالت واالستعماالت إضافة إىل ضمان  -
 .ملختلف فئات اجملتمعات خاصة الفئة الفقرية احلصول على الغذاء
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 التنمية المستدامة مؤشرات 4.8
بعد االهتمام الذي عرفته التنمية املستدامة من قبل العديد من الدول والباحثني واملنظمات، اتفق 
اجلميع على ضرورة حتديد جمموعة من املؤشرات الكمية تقيس مستوى التنمية الذي توصلت إليه الدول 

ندرج أهم هذه . جهة، تشخص التفاعل بني املتغريات االقتصادية، االجتماعية والبيئية من جهة أخرىمن 
 :املؤشرات فيما يلي

يف نصيب الفرد من (  391:صفحة. 9131. سايح بوزيد)املؤشرات االقتصادية واليت تتمثل أغلبها -
يل، امليزان التجاري للسلع واخلدمات، الناتج احمللي اإلمجايل، نصيب االستثمار يف الناتج احمللي اإلمجا

نسبة الديون إىل الناتج احمللي اإلمجايل وجمموع املساعدة اإلمنائية الرمسية املمنوحة أو املستلمة كنسبة 
 ؛مئوية من الناتج القومي اإلمجايل

 معدلمنو،  معدل، البطالة معدلتتمثل يف ( وآخرون غيالن سهر مهدي)املؤشرات االجتماعية  -
 و ةاحلضري املناطق يف السكان نسبة، والعايل والثانوي االبتدائي باملدارس االلتحاق معدل، األمية
 ؛صحية وخدمات صحية شرب مياه توفر، وتعزيزها اإلنسان صحة محاية

 من الفرد نصيب متوسط( 312: ص. 9131. حدانة أمساء)املؤشرات البيئية وتتمثل أساسا يف  -
 ، سنويا املستخدمة األمسدة كمية،  املزروعة األراضي من إمجايل الفرد نصيب متوسط ، املائية املوارد

 ؛الغابات مساحة يف تغري، بالتصحر املصابة األراضي
 ومستخدمي والطلبة التالميذ إعداد خالل من املعلومات على احلصولتتمثل يف املؤشرات املؤسسية و  -

 على وكدا اإلنفاق العلمي البحث جمال يف والباحثني العلماء عدد إضافة إىل  والنقالة الثابتة اهلواتف
 ( 39: ص.شنيب صورية) .اإلمجايل احمللي الناتج من مئوية كنسبة والتطوير البحث

 الطاقات المتجددة .3
 مفهوم الطاقات المتجددة 0.3

اجته العامل يف اآلونة األخرية إىل ضرورة اعتماد نظام يعتمد بشكل متنام على الطاقات املتجددة  
لذلك فقد عرفت الطاقات املتجددة عدة تعاريف ندرج . بغية دفع عجلة التنمية دون اإلضرار بالبيئة
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 :بعضها كما يلي
 يكون ال طاقة عن عبارة املتجددة لطاقةعرف ا  UNEPةالبيئ حلماية املتحدة األمم برنامج

 يف وتظهر ،استهالكها وترية من أسرع دورية بصفة تتجدد الطبيعة، يف وحمدود ثابت خمزون مصدرها
 باطن وطاقة الكهرومائية، الطاقة الرياح، الشمس، أشعة احليوية، الكتلة: التالية اخلمسة األشكال

 .(991ص  9131 . "علي طامل .)األرض
بأهنا كل طاقة يكون  تعرف الطاقة املتجددة IPCCاملناخ  بتغري املعنية الدولية احلكومية اهليئة أما

 مصدرها مشسيا، جيوفيزيائيا أو بيولوجيا، وجتدد يف الطبيعة بوترية معادلة أو أكرب من نسب استعماهلا،
وتتولد من التيارات املتتالية واملتواصلة يف الطبيعة كطاقة الكتلة احليوية والطاقة الشمسية وطاقة باطن 

ويوجد العديد من اآلليات اليت تسمح . األرض، حركة املياه، طاقة املد واجلزر يف احمليطات وطاقة الرياح
ئية وإىل طاقة حركية باستخدام تكنولوجيات بتحويل هذه املصادر إىل طاقات أولية كاحلرارة والطاقة الكهربا

 (93ص  .9119. كايف فريدة  .)متعددة تسمح بتوفري خدمات الطاقة من وقود وكهرباء
 ال مستمر تقليدي غري طبيعي مصدر من املولدة تلككما يعرفها بعض االقتصاديني على أهنا 

 يعيش العصر تقنيات بوساطة استخدامها يسهل أخرى إىل طبيعية طاقة من حتويله إىل فقط وحيتاج ينضب
 غري الطاقة من كبرية كميات مقدمة توقف دون من حولنا من تعمل الطاقة فالطبيعة من حميط يف اإلنسان
 هي اإلطالق على املولدات فأقوى منها ضئيال جزءا يستخدم إال أن اإلنسان يستطيع ال حبيث احملدودة
 جمموع من% 91 إىل يصل ما الكهرومائيةالقدرة  من تنتج أن على قادرة وحدها املياه ومساقط الشمس
 (339ص . 9132. حممد مداحي) .اإلنسان يستهلكها اليت الطاقة
 مزايا وفوائد الطاقات المتجددة 8.3

من بني هذه . للطاقات املتجددة عدة فوائد ومزايا كوهنا مصادر ال تنضب ونظيفة وصديقة للبيئة
 (:1ص . 9132. الدين نصر توات)الفوائد ما يلي 

ضمان األمن الطاقوي للبلد املنتج هلذه الطاقة نتيجة االستخدام احمللي هلا مما خيفض من تكاليف  -
 ؛استغالهلا
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 ؛الطاقة املتجددة هي طاقة غري مضرة بالبيئة كما أنه ال ميكن أن تنضب -
 اهنأ باعتبار املركزية، غري الكهرباء توليد نظم يف املتجددة الطاقة مصادر على االعتماد إمكانية -

 ؛املركزية األنظمة من التيار النقطاع أقل عرضة فعالة طاقوية منظومة
الطاقة املتجددة هي كذلك مورد مهم ومساعد لالقتصاد ذلك أن استغالل هذا النوع من املوارد  -

بة يف جيعل االقتصاد حمميا من تذبذبات أسعار الوقود العادي أو النفط إمجاال الناتج عن املضار 
 ؛األسواق العاملية

تعترب عامال مساعدا يف احلد من الفقر نتيجة توافر هذه املصادر حمليا مما جيعلها يف متناول اجلميع  -
 ؛وبأسعار مالئمة

 ؛فتح فرص عمل جديدة واستغالل الكفاءات مما حيسن مستوى املعيشة لألفراد  -
ساس أمام خمتلف أكثر استقرارا وغري حتنويع مصادر الطاقة يساهم يف تعزيز االقتصاد مما جيعله  -

 ؛التغريات العاملي
جد مالئمة للدول النامية نظرا لتناسبها مع اإلمكانيات املتاحة هلذه الدول خاصة االقتصادية مما ال  -

  .دمة فقطجيعلها حكرا على الدول املتق
 أهم الطاقات القابلة للتجدد 3.3

، طاقات متجددة تقليدية وطاقات متجددة ميكن تقسيم مصادر الطاقة املتجددة إىل نوعني
 .جديدة

 (:غير تجارية)طاقات متجددة تقليدية  0.3.3
تعرف أيضا بطاقة الكتلة احليوية وهي من مصادر الطاقة اليت حتظى بأمهية بالغة خاصة للدول  كما

النامية نتيجة اعتماد جممل سكان هذه الدول على هذه الطاقات لالستعماالت اليومية خاصة يف القرون 
يوية يف الوقود، متثلت جممل املواد اليت ميكن إنتاجها من مصادر الكتلة احل. املاضية قبل ظهور النفط

الديازيل احليوي واإليثانول الذي يعد من أفضل أنواع الوقود املستخدمة من الكتلة احليوية رغم التطورات 
احلاصلة يف جمال استعمال الطاقة، وهلذا السبب جند تركز استعمال الطاقة احلية يف بلدان وسط إفريقيا 



 مجلـة اإلستراتيجيـة والتنميـة 060 -041ص ، (8800 ديسمبر)عدد خاص /  80: المجلد
 عدد خاص بالمنتدى الدولي الخامس للبحث العلمي

 

159 

 .(321ص . 9133. فروحات حدة )آسيا وجنوب 
 :لطاقات المتجددة الجديدةا 8.3.3

 حممد مداحي. عبد القادر خليل) "أم الطاقات"أطلق البعض عليها شعار : الطاقة الشمسية .
 ،اتلكوهنا أهم مصدر للطاقة ال ينضب ومصدرا رئيسيا للعديد من مصادر الطاق (82:ص. 9138

ومبا أن معظم . وهذا ما جعلها من املصادر اليت تعقد عليها آماال مستقبلية بغية جعلها بديل للنفط
الدول العربية تقع ضمن منطقة احلزام الشمسي الذي يستفيد من معظم أشعة الشمس الكثيفة فإن 

صة خالل الطاقة الشمسية تعترب أهم مصدر لطاقات هذه الدول مما جعل استعماالهتا يف تزايد خا
وتتصدر اإلمارات املركز . السنوات األخرية ،حيث تستخدم مجيع الدول العربية الطاقة الكهروضوئية

كما سامهت مركزات الطاقة الشمسية يف زيادة حصة . ميغا واط 2.99األول بقدرة مركبة تبلغ 
من القدرات % 11على نسبة  9133وتستحوذ املنطقة العربية يف عام . الطاقة الشمسية يف املنطقة

 .(911ص  .9131سعيدة سنوسي، أمحد جابة  ) املركزةحمطات الطاقة الشمسية  املركبة عامليا من
 كما الكهربائية الطاقة لتوليد املياه استعمال الكهرباء،بدأ عصر اإلنسان دخل أن بعد: الطاقة املائية 

 توليد حمطات الغاية،تقام هذه أجل والربازيل،ومن وكندا والسويد النرويج مثل عديدة دول يف نشهد
 املاء من كبرية كميات لتوفري االصطناعية والبحريات السدود ار،وتبىنهناأل مساقط على الطاقة
 إىل الطاقة من املصدر هلذا املستقبلية التوقعات وتشري .دائمة بصورة احملطات هذه تشغيل تضمن
. 9119. حممد طاليب، حممد ساحل) 9191عام  حبلول احلالية الطاقة أضعاف خبمسة تقدر زيادة
 .(912ص 

 جيعل أنن ميك حيث املستدامة، البديلة الطاقة مصادر أهم من اهليدروجني يعد: طاقة اهليدروجني 
 واألهم لالستخدام متاحة تكون حبيث املتجددة، الطاقة ختزين طريق عن واقعيا تصورا التجديد تصور

 يولد الوقود خاليا يف اهليدروجنياستعمال  أن حيث البيئة، على سلبية أثار وجود عدم هو ذلك من
 من مبرتني أكرب اهليدروجني على تعمل اليت السيارات كفاءة أن كما املاء، خبار فقط ويطلق الكهرباء

  .(998ص .9131. طامل علي ) البنزين حمرك بواسطة تعمل اليت تلك
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 بفعل مرتفعة بأماكن أعمدة على مثبتة عمالقة اوحر م حتريك عن املتولدة الطاقة هي: طاقة الرياح 
  )أوتوربينات( كمحركات تشكل واليت اوحر امل بواسطة الرياح من الكهربائية الطاقة إنتاج ويتم، اهلواء

 على تعمل عمود على حتمل دواره أذرع ثالثة ذات فهي عام وبشكل ,وأشكال أنواع عدة وهناك
 .(9ص . حنيش أمحد، بوضياف حفيظ ) كهربائية طاقة إىل للرياح احلركية الطاقة حتويل

  توصف طاقة حرارة باطن األرض بأهنا أحد أهم مصادر (: طاقة حرارة األرض اجلوفية)الطاقة اجلوفية
. عبد القادر خليل) الطاقة، ويرى العلماء أهنا تكفي لتوليد كميات ضخمة من الكهرباء يف املستقبل

اتكني فإن طاقة حرارة باطن األرض تعد مصدرا حيث حسب دونالد  (21 ص حممد مداحي
 %311دولة ميكن إمدادها بالكامل بنسبة  12دولة منها  29أساسيا للطاقة املتجددة لنحو 

 .(332ص . حممد مداحي )
 معوقات استخدام الطاقات المتجددة 4.3

التحول يف الطاقة على شكل طاقة قابلة لالستعمال املباشر حتقق متطلبات األفراد دون إمهال  إن
الطبيعة وحقوق األجيال احلالية أو املستقبلية يواجه جمموعة من املعوقات خاصة لدى الدول النامية، نذكر 

 (:891-899  ص. 9131. بن ناصر حممد)منها 
املعوقات املالية اليت تعترب املشكل األساسي و املهم املتمثل يف ارتفاع تكاليف استغالل وتشغيل هذه  -

 .الطاقات رغم توافرها بكثرة خاصة الشمسية والرحيية
معوقات مؤسساتية وهيكلية حيث جند أن إنتاج واستخدام التكنولوجيات املتقدمة يف إنتاج الطاقة  -

من السلطات التشريعية والتنفيذية كوزارة الطاقة، النقل، البيئة، املالية حيتاج إىل تظافر جهود كل 
  .والبحث العلمي

معوقات فنية وتقنية حيث حتتاج إجراءات توطني تكنولوجيات الطاقات املتجددة نقل معرفة تصنيع  -
وهذا ما معدات وتكنولوجيات الطاقة املتجددة، مما يستدعي خربة وكفاءة فنية عالية يف هذا اجملال 

 .يفرض التوسع يف هذا اجملال وتطوير اليد العاملة مبختلف التخصصات
 ئمعوقات متعلقة بالوعي ويرجع ذلك إىل قلة االهتمام مبصادر الطاقات املتجددة والفهم اخلاط -
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وهنا يظهر دور  لطبيعة عمل وتطبيقاهتا وهذا ما يشجع على عدم تطوير مصادر الطاقات املتجددة،
اإلعالم يف النصح والتوعية بضرورة احملافظة على البيئة وتشجيع االستثمار يف هذا اجملال مع مراعاة 

  .اجلانب البيئي
 المتجددة ستثمار في الطاقاتالا. 4 

إن االستثمار يف الطاقات املتجددة أصبح من االسرتاتيجيات اليت تتوجه إليها معظم الدول بغية 
 .إلمكانيات املتاحة استغالل عقالنيا واحرتام مبدأ حتقيق التنمية املستدامةاستغالل ا

 :تعريف االستثمار في الطاقات المتجددة 0.4
 بأنه تعريفه وميكن كثريا االستثمار تعريف خيتلف عن ال املتجددة الطاقات يف االستثمار تعريف إن

ويتوفر  املتجددة بالطاقات هلا عالقة مباشرة غري أو مباشرة بصفة ما مستثمر ميتلكها اليت األصول كل "
 ,Mahnaz Malik )"الربح  حتقيق عن وااللتزام و البحث  املال كرأس العامة راالستثما شروط فيها

2008, p4.). 

 من أرباح مستقبلية حتقيق حماولة" هووبالتايل فإنه ميكن تعريف االستثمار يف الطاقات املتجددة 
 طرف من أو غري مباشرة مباشرة بصفة املتجددة الطاقات جماالت أحد يف أصول أو أموال توظيف خالل
 .(938ص . 9131. سيف الدين رحايلية، عبد اجلليل بوداح ) "حكومات أو خواص
 :خصائص االستثمار في الطاقات المتجددة 8.4

 :هذه اخلصائص فيما يلي تتمثل
ر املخاط من العديد املتجددة الطاقات يف االستثمار يتبع ثحي :تثمارساال يف الكبرية املخاطرة -

 .ومالية قانونية خماطر إىل إضافة اإلنشاء خماطر التكنولوجية، املخاطر اإلنتاج، خماطر مثل الستثماريةا
 كبرية تشغيل وكفاءة ليةعا وائدع قحتقيىل إ املتجددة الطاقات مشاريع غلبأ متيل :العالية األرباح -

 .91 %إىل لصت
 فرتة يف اصو صخ كبرية أموال رؤوس املتجددة الطاقات مشاريع بلغأ لبتتط :الكبرية تارااالستثم -

 .لالاالستغ فرتة يف وتقل اإلنشاء
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 أي األموال، رؤوس اسرتداد ةفرت  بطول املتجددة الطاقات مشاريع أغلب تتميز :داالسرتدا فرتة طول -
 .سريعا أموال إىل موهلصأ حتويل يريدون ال الذين املستثمرين بجتذ املشاريع ههذ أن

 أو الشمس أشعة أن أي السياسية، أو اديةصاالقت ألوضاعاو  األولية املواد قتدف نيب قةعال توجد ال -
م إنتاجه ةصلمبوا اجملال يف مستثمرينلل يسمح ما وهذا ادية،صاالقت باألزمات تبطر ت ال الرياح ةرعس
 .اديةع ورةصب

دف إىل هت اليت احلديثة الدولية السياسات لظ يف املتجددة الطاقات مشاريع عمتد الدول من العديد -
 .ث والغازات السامةو لالت من لليالتق

 :الهيئات التنظيمية لتطوير الطاقات المتجددة 3.4
 املعطيات ومعاجلة مجع يف مهامه تتلخص:(C.D.E.R) واملتجددة اجلديدة الطاقات تطوير مركز -

 إىل باإلضافة احليوية، والكتلة اجلوفية األرض الرياح، الشمسية، طاقة للطاقات دقيق تقييم أجل من
 معايري صياغة وأيضا واستعماهلا، املتجددة الطاقات إنتاج الضرورية لتطوير البحث أعمال صياغة
 .( 131ص . 9131. بودرجة رمزي) واستعماالهتا املتجددة ميدان الطاقات يف التجهيزات صناعة

 الشمسية اتيز التجه بتطوير مكلفة الوحدة هذه:(U.D.E.S)الشمسية اتيز التجه تطوير وحدة -
 املنزيل االستعمال وذات راري احل املفعول ذات الشمسية اتيز التجه :ب تتعلق جتريبية مناذج ٕواجناز

 والفالحية املنزيل االستعمال وذات الفولتية اإلنارة بفعل الشمسيةيزات التجه ،لفالحياو  الصناعي أو
 .( 131ص . 9131. بودرجة رمزي) الكهربائية واألنظمة اتيز والتجه

 حتت 3292 أوت 92 بتاريخ أنشأت :(APRUE) الطاقة استخدام وعقلنة لرتقية الوطنية الوكالة -
 سياسة إجراءات ومتابعة التنسيق يف الرئيسي دورها يتمثل حيث واملناجم، الطاقة وزارة وصاية

 وتنفيذ املتجددة الطاقة تطبيقات استخدام تقنيات وتطوير كل وتنسيق واقرتاح يف الطاقة، التحكم
 .( 21ص . 9139. حالم زواوية ) واقتصاديتها

 شركة إطار حتت ، 2002 نوفمرب 23 يف اهإنشاؤ  مت:املتجددة الطاقات تطوير يف املتخصصة الشركة -
 ،سونطراك شركة من % 45 ةمهسامب اخلاصو   )ناجموامل الطاقة وزارة(م العا نيالقطاع معجت ةامهمس
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 األمر ويتعلق سيم، للمتيجة الصناعية طحنةامل معجمل %31 مهةسامب و سونلغاز شركة من % 82
 على اجلزائر يف تجددةامل الطاقات تطوير يف مهمتها وتتمثل ،"ارييأجل إينارجي نيو" NEAL شروعمب
  .( 21ص . 9139. حالم زواوية ) الصناعي ستوىامل

حتت وصاية وزارة الطاقة واملناجم يقدم عدة  9133أنشئ سنة :للطاقات املتجددةاملعهد اجلزائري  -
أصناف من التكوين املتخصص القصري املدى يف جمال الطاقات املتجددة لفائدة عمال املؤسسات 

إضافة إىل ذالك فإن املعهد يسهم كذلك يف ترقية األحباث التطبيقية يف جمال .العاملة يف هذا امليدان،
موقع ) ات املتجددة وتثمني نتائجها واجناز املنشآت النموذجية يف جمال الطاقات املتجددةالطاق

 .(جزايرس لألخبار
 :تطوير القدرات الصناعية لدعم البرنامج الوطني للطاقات المتجددة  4.4

يف مزيج الطاقة الوطنية (حسب الوكالة الوطنية لدعم وتطوير االستثمار)إن إدماج الطاقة املتجددة 
ميثل حتديا كبريا من أجل احلفاظ على املوارد، وتنويع فروع إنتاج الكهرباء واملسامهة يف التنمية املستدامة 

تتموقع هذه الطاقات يف صميم السياسات . 9111-9133بفضل الربنامج الوطين للطاقات املتجددة 
ال سيما من خالل تطوير الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على  الطاقوية واالقتصادية املتبعة من طرف اجلزائر،

 .سع و إدخال فروع الكتلة احليويةنطاق وا
إن سعة برنامج الطاقة املتجددة املطلوب إجنازه لتلبية احتياجات السوق الوطنية خالل الفرتة 

 .9191ميغاواط منه حبلول عام  8211ميغاواط، حيث سيتم حتقيق  99 111 يقدر ب 9132-9111
 :(الوكالية الوطنية لدعم وتطوير االستثمار) يتوزع هذا الربنامج حسب القطاعات التكنولوجية كما يلي

، ميغاواط 9111: الطاقة احلرارية ، اطميغاو  131 2: طاقة الرياح، ميغاواط 212 31: الطاقة الشمسية
 32: لطاقة احلرارية األرضية، اميغاواط 811: يد املشرتك للطاقةالتول، ميغاواط 3111: الكتلة احليوية

حلصة من الطاقات املتجددة  9111بالوصول يف آفاق  سيسمح حتقيق هذا الربنامج حيث  ميغاواط
هذا الربنامج  ووفقا لألنظمة املعمول هبا، فإن إجناز  .من احلصيلة الوطنية إلنتاج الكهرباء ٪91 بنسبة

واخلاص وطنيني وأجانب، كما أن تنفيذ هذا الربنامج حيصل على مفتوح أمام املستثمرين من القطاع العام 
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مسامهة معتربة ومتعددة األوجه للدولة واليت تتدخل سيما من خالل الصندوق الوطين للطاقات املتجددة 
 . والنتاج املزدوج

 :في الطاقات المتجددة تستثمارااالمخطط تطوير  6.4 
 :(ANDI)خلصوصيات كل منطقةسيتم تثبيت قدرات الطاقة املتجددة وفقا 

، لتهجني املراكز املوجودة، و تغذية املواقع املتفرقة حسب توفر املساحات وأمهية القدرات منطقة الجنوب
 .من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح

 .، حسب قدراهتا من أشعة الشمس والرياح مع إمكانية اقتناء قطع األراضيمنطقة الهضاب العليا
، حسب إمكانية توفر األوعية العقارية مع استغالل كل الفضاءات مثل األسطح المناطق الساحلية

 .والشرفات و البنايات واملساحات األخرى الغري مستعملة
 وقد مت وضع برنامج وطين للبحوث يف هذا اجملال ملرافقة إسرتاتيجية تطوير الطاقات املتجددة،
حيث تصبو األهداف العلمية هلذا الربنامج إىل تقييم ودائع الطاقة املتجددة، التحكم يف عملية حتويل و 

 .ختزين هذه الطاقات وتطوير املهارات الالزمة، بدءا من الدراسة حىت االنتهاء من اإلجناز يف موقع التثبيت
 :خاتمة .4

لطاقة جيعل االقتصاد أكثر أمانا أمام إن االعتماد على الطاقات املتجددة كمصدر من مصادر ا
إضافة إىل ذلك . خمتلف التغريات اليت يشهدها العامل، ذلك لكوهنا مصادر ال تنضب وغري مضرة بالبيئة

فإن االعتماد على هذا النوع من الطاقات سيوفر فرص عمل جديدة ويساهم يف استغالل خمتلف 
غري أنه . احمللي وبالتايل فتح اجملال لالستثمار واملنافسة الكفاءات املتاحة مما سيساعد على تنويع اإلنتاج

تبني من خالل هذه الدراسة ومن خالل اطالعنا على بعض الدراسات السابقة أن اجلزائر الزالت تعتمد 
على املصادر التقليدية للطاقة أكثر من مصادر الطاقات املتجددة ويرجع السبب أن هذه املصادر اجلديدة 

إضافة إىل قلة اليد ( يف ظل وضع اقتصادي متذبذب نوعا ما)مايل من طرف الدولة  حتتاج إىل دعم
 .العاملة املؤهلة يف هذا اجملال مما جيعل بعض صناع القرار ال يشجعون هذا النوع من مصادر الطاقة
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ن، إضافة لذلك فإننا نوصي بتشجيع االستثمار األجنيب املباشر يف هذا اجملال وفتح اجملال للشراكة والتعاو 
إىل تشجيع تطوير تكنولوجيا الطاقة املتجددة واالستفادة من خربات الدول املتقدمة دون أن ننسى العمل 

 .على رفع كفاءة استخدام الطاقات املتجددة
 قائمة المراجع. 6
 اسةدر .  البيئي البعد جانب من املستدامة التنمية حتقيق يف اعير الز  االستثمار دور. " حدانة أمساء 

 9131  جوان عشر التاسع العدد وإدارية اقتصادية جملة أحباث". بسكرة حالة والية
 جملة ميالف ". الطاقات املتجددة ودورها يف حتقيق التنمية املستدامة جتربة أملانيا منوذجا. "بودرجة رمزي

 .9131العدد اخلامس جوان . للبحوث والدراسات
 جامعة البويرة. جملة معارف". قيق التنمية املستدامةدور الطاقات املتجددة يف حت. "بن ناصر حممد .

 .9131جوان  91العدد 
  جملة جامعة دمشق للعلوم اهلندسية ". التخطيط من أجل التنمية املستدامة. "ريدة، سليمان مهناديب

 .9112 -العدد األول -اجمللد اخلامس والعشرون
 تقييم حصيلة استغالل : وفرص االستثمار األجنيب املباشر يف الطاقات املتجددة دوافع. "حالم زواوية

جوان / 12العدد رقم . جملة دفاتر بوادكس". 9131-3291الطاقة املتجددة باجلزائر خالل الفرتة 
9139. 

 الطاقات يف االستثمار أساس البيئة على واحملافظة املستدامة التنمية. "حنيش أمحد، بوضياف حفيظ 
 التنمية حتقيق يف ودورها املتجددة الطاقات اسرتاتيجيات :حول اخلامس العلمي الدويل امللتقى". املتجددة
 املوسوعة ،"املستدامة والتنمية العوملة "عال، حممد نقال عن اخلواجة. 9139أفريل  98-91.املستدامة

 مع اتفاق مبوجب ناشرون -العربية للعلوم الدار األول، اجمللد املستدامة، التنمية أجل من للمعرفة العربية
 . 2006 بريوت، األوىل، الطبعة للعلوم، العربية واألكادميية اليونيسكو منظمة
 عرض جتربة -أمهية الطاقة املتجددة يف محاية البيئة ألجل التنمية املستدامة. "، حممد ساحلطاليب حممد

: اإلنسان والبيئة. "نقال عن هاين عبيد. 912 :صفحة. 11/9119 العدد. جملة الباحث". -أملانيا
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 .9111دار الشروق، عمان، ". منظومات الطاقة والبيئة والسكان
 اجلزائر اإلشارة يف املستدامة التنمية لتحقيق حتمية ضرورة املتجددة الطاقات يف االستثمار. "طامل علي 

 .9131جوان .9العدد . جملة االقتصاد والتنمية البشرية".  الشمسية الطاقة واقع إىل
 اجلزائر اإلشارة يف املستدامة التنمية لتحقيق حتمية ضرورة املتجددة الطاقات يف االستثمار. "علي طامل 

 موقع نقال عن 9حجم  9131البشرية العدد األول، جملة االقتصاد والتنمية ". الشمسية الطاقة واقع إىل
 www, unep, org البيئة، حلماية املتحدة األمم برنامج
 االستثمار يف الطاقة املتجددة كمدخل لدفع عجلة التنمية املستدامة يف اجلزائر مع . "كايف فريدة

نقال عن  9العدد . 9119. مركز تنمية الطاقات املتجددة اإلشارة إىل مشروع صحراء صوالر بريدر
Edenhofer Ottmar, Ramon Pichs Madruga and Youba Sokona, ( 2012): 

Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation: Special Report 

of the Intergovernmental Panel on Climate Change, First published, 

Cambridge University Press, USA, P 178. 
 الت االقتصادية اسرتاتيجيات وسياسات التنمية املستدامة يف ظل التحو . " كربايل بغداد، محداين حممد

 .9131، شتاء 82علوم انسانية السنة السابعة العدد  ةجمل". والتكنولوجية باجلزائر
 حتقيق يف احملروقات بعد ملا كإسرتاتيجية املتجددة الطاقات يف االستثمارات فعالية. "حممد مداحي 

 نقال عن أباظة. 9132 ديسمرب 8العدد . القتصاديجملة الباحث ا". -حالة اجلزائر – املستدامة التنمية
 للمنتدى السنوي التقرير ،"متغرّي  عريب عامل يف األخضر االقتصاد" :زيتون شارب جنيب، صعب حسني،

 .9133سنة  والتنمية، للبيئة العريب .املنتدى  ، 2011 والتنمية للبيئة العريب
 دراسة حتليلية ألهم مؤشرات التنمية ."مهدي سهر غيالن، فايق جزاع ياسني، شيماء رشيد حميسن

: على الرابط". املستدامة يف البلدان العربية واملتقدمة
www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=52724 

 9131جوان / 91اصل العدد جملة التو ". التنمية املستدامة وحتدياهتا يف اجلزائر. "مراد ناصر 
 رسالة دكتوراه ". دور احلكم الراشد يف حتقيق التنمية املستدامة بالدول العربية حالة اجلزائر. "سايح بوزيد

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=52724
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كلية العلوم . علوم يف العلوم االقتصادية ختصص اقتصاد التنمية حتت إشراف األستاذ الدكتور شعيب بغداد
 .9131-9139: اجلامعية السنة. االقتصادية وعلوم التسيري جامعة أيب بكر بلقايد تلمسان

 مرجع " . زائردور احلكم الراشد يف حتقيق التنمية املستدامة بالدول العربية حالة اجل. "سايح بوزيد
مداخلة يف ". التنمية املستدامة ودوافع االهتمام هبا. "نقال عن  بوشوك عز الدين، أتشي شعيب .سابق

جوان  1-1امللتقى الوطين حول اقتصاد البيئة والتنمية املستدامة املركز اجلامعي حيىي فارس املدية يومي 
9111. 

 مرجع " . ربية حالة اجلزائرة املستدامة بالدول العدور احلكم الراشد يف حتقيق التنمي. "سايح بوزيد
الدار الدولية . ترمجة هباء شاهني". مباديء التنمية املستدامة. "نقال عن ف دوجالس موشيست، سابق

 .9111لالستثمارات الثقافية القاهرة، 
 ستدامة آلية لتجسيد اال: برامج الطاقة املتجددة والفعالية الطاقوية. "أمحدجابة ، سنوسي سعيدة
 .9131ديسمرب  89العدد . جملة التواصل يف االقتصاد و اإلدارة والقانون(. دراسة حالة اجلزائر)
 املؤمتر العلمي الدويل التنمية املستدامة والكفاءة ". إشكالية التنمية املستدامة وأبعادها. "ماري عمرع

 .جبامعة فرحات عباس سطيف. 9119 أفريل 9-1االستخدامية للموارد املتاحة أيام 
 دراسة لواقع مشروع -الطاقات املتجددة كمدخل لتحقيق التنمية املستدامة يف اجلزائر. "فروحات حدة

 .9133/ 33العدد . جملة الباحث". -تطبيق الطاقة الشمسية يف اجلنوب الكبري
  ر يف الطاقات املتجددة من آفاق ومعوقات استثمار اجلزائ. "عبد اجلليلبوداح يف الدين، سرحايلية

 جملة دراسات،". -دراسة عينة من مستهلكي الطاقة الكهربائية يف مدينة قسنطينة–وجهة نظر املستهلك 
 .9131جانفي  99جامعة األغواط،  العدد االقتصادي، العدد 

 ختصص إدارة األعمال قسم  مطبوعة لطلبة املاسرت". مفاهيم حول التنمية املستدامة" ،شنيب صورية
-virtuelcampus.univ: على الرابط. علوم التسيري

msila.dz/.../CTélch_Et_Concepts_sur_le_dével 
 برنامج دراسة-املستدامة  التنمية متطلبات حتقيق يف املتجددة الطاقات دور" ،الدين نصر توات 

جويلية  31جملة اآلداب والعلوم االجتماعية، العدد  ".-باجلزائر الطاقوية والفعالية املتجددة الطاقات
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  .2009 ديسمرب للدراسات اإلسرتاتيجية، العريب املركز -75.شيحة،  عماد ترمجة "النووية
  فعالية التوجه لالستثمار يف الطاقات املتجددة كإسرتاتيجية لتأمني ". حممدمداحي . عبد القادرخليل

 .جامعة أم البواقي جملة الدراسات املالية، احملاسبية واإلدارية". دراسة حالة اجلزائر إمدادات الطاقة التقليدية
 .13/9138العدد 

 Mahnaz Malik,Recent devlopment in the definition of investment in 

international investment agreement , 2ed annual forum of devloping 
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 www.djazairess.com/annasr/8425 

 http://www.andi.dz/index.php/ar/ 

 http://www.andi.dz/index.php/ar/ 
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 عادة التنمية كأداة الستقطاب العمالة واستبقائهاإفرص 

Opportunities of redevelopment as a tool to attract and retain 

employment 
 

 

 عائشة صفراني .د
 aicha_alg2008@yahoo.fr، اجلزائر -جامعة عمار ثليجي األغواط

 

 13/13/9132 :نشرتاريخ ال                                                                                                      

 ملخص
إن استقطاب املورد البشري واحلفاظ عليه اليوم يعد حتدى كبري أمام العديد من املنظمات خاصة 

التنمية اليت  وإعادةذا تعلق األمر باليد العاملة الكفؤة، لذلك هدفت دراستنا لإلشارة ألشكال التنمية إ
تتبناها املنظمات اليوم إلزالة العقبات املهنية من جهة واستقطاب مواردها البشرية واحلفاظ عليها 

ها من جهة أخرى، من خالل ما توفره من برامج للتعلم املستمر، والتدريب، والتمكني وفرص ئواستبقا
ملني؛ إضافة للدور الذي تلعبه تنمية املورد للتطور املهين يف ظل املنافسة احلادة والفرص املتاحة امام العا

 .البشري يف حتقيق التنمية املستدامة
 .استبقاء العاملنيالتدريب، التمكني، فرص التطور املهين، ، التعلم املستمرالتنمية، : مفتاحيةكلمات 

Abstract 

Attracting and sustaining human resources today is a great challenge 

for many organizations, especially when we speak of the competences. This 

study aimed to show the types of development and redevlopment to remove 

obstacles and attract, retain their human resources through its programs of 

continuous learning, training, empowerment and Career development 

opportunities Under intense competition and opportunities for employees; 

finaly the role of human resource development in achieving sustainable 

development. 

__________________________________________ 

 aicha_alg2008@yahoo.fr: يميلاإل ،عائشة صفراين: المؤلف المرسل
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Keywords: Development, Continuous Learning, Training, empowerment, 

Career development opportunities, employees Retention.  

 مقدمــــــــــــة .0
يعد موضوع احلفاظ على املورد البشري واستبقائه حتديا كبريا لكافة املنظمات خاصة ملا يتعلق األمر 
بالفرد الكفء وذو األداء اجليد، فكثريا ما تستقطب املنظمة أفرادا ذوي خربة وكفاءة وتتحمل تكاليف  

–ما يطمح ملا هو أفضل كبرية لذلك، إال أهنا تفشل يف احلفاظ عليهم واستبقائهم، ذلك أن الفرد دائ
 .يف غياب االهتمام به يف بيئة عمله -فحاجاته مستمرة متجددة وغري متناهية

كما أن تنمية املورد البشري مسألة مهمة على مستوى اجملتمع ككل، وعلى مستوى املنظمة أيضا، 
 :وقيل يف ذلك احدى الوظائف األكثر أمهية إلدارة املوارد البشرية خاصة على املدى البعيد حيث تشكل

ذا كنت تخطط لفترة عام ازرع االرز، ولفترة عشرة أعوام ازرع األشجار، ولفترة مائة عام علم إ»
 .«الناس

فتزايد حجم ونوعية املنافسة احمللية والعاملية بني املنظمات على اختالف انواعها، وتسابقها لتقدمي 
توقف بالدرجة األوىل على مواردها البشرية، اجلديد واألجود فيالسلع واخلدمات لتحقيق رضا زبائنها ي

وبالتايل فبقاء املنظمة واستمراريتها مرهون ببقاء كفاءاهتا وجودة عملهم فهم من خيلقون القيمة املضافة 
للمنظمة، فبالرغم من النظر لإلنفاق على هذا املورد البشري على أنه استثمار  اليوم، بقدر ما ينظر  له 

  .استقطابه وتعيينه وبذل اجلهد لتنميته وتطويره تكلفة حال فقدانه بعد
 مشكلة البحث. أ

يعد نشاط االستقطاب أحد أهم النشاطات املؤثرة يف أداء املنظمة وحتقيق أهدافها لذلك تسعى 
املنظمات جاهدة الستقطاب الكفاءات واحلفاظ عليها من خالل ما توفره هلم من أجور ومزايا ومكافآت 

 .اخل...املهين، املعاملة العادلة والعالقات الطيبة مع الزمالءجمزية، وفرص للتطور 
فالعالقة اليت تربط العاملني مبنظماهتم اليت يعملون هبا ميكن أن تتغري بشكل كبري بني فرتة وأخرى 
من رضاهم والتزامهم ووالئهم يف بعض األحيان، لقرار اهناءهم تلك العالقة والتخلي عن منظماهتم سعيا 
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 .اخل، خاصة إنلم يتوفر هلم ذلك....جاهتم املتجددة وتطوير مستقبلهم الوظيفيإلشباع حا
لذلك جاءت هذه الدراسة يف البحث حول أمهية التنمية يف احلفاظ على املوارد البشري اضافة 

 :التايل ؤالسجابة على الطاب واستبقاء العمالة من خالل اإللدور فرص اعادة التنمية يف استق
عادة التنمية التي تتيحها إوما هي فرص  تلعبه التنمية في الحفاظ على المورد البشري ما الدور الذي

 طار ذلك؟إالمنظمات في 
 أهمية البحث. ب

 عادة التنمية تفيد املنظمة والفرد،إوع يف حد ذاته، فالتنمية وبرامج تنبع أمهية البحث من أمهية املوض
فالعاملون واملدراء ذو اخلربات والقدرات ميكن أن حيسنوا القدرة التنافسية للمنظمة والقدرة على التكيف 
مع تغريات البيئة احمليطة من جهة، وحتسني كفاءاهتم وقيمهم املعنوية بزيادة ارتباطهم مبنظماهتم من جهة 

 .أخرى
 أهداف البحث. ت

 :هداف البحث فيما يليأمتثلت 
 اظهار مفهوم التنمية، أمهيتها، وأهم مداخلها؛ 
 بداع وتقدمي األفضل؛ متكني مواردها من االبتكار واإلالتأكيد على دورها االسرتاتيجي يف 
  التنمية اليت تتبناها املنظمات اليوم إلزالة العقبات املهنية واحلفاظ على  وإعادةاإلشارة ألشكال التنمية

 يف ظل املنافسة احلادة والفرص املتاحة امام العاملني؛ واستبقائهامواردها البشرية 
 وأخريا الدور الذي تؤديه الكفاءات يف حتقيق التنمية املستدامة. 

 محاور البحث. ث
تعد هذه الدراسة دراسة نظرية، مت اعدادها لإلشارة ألحد أهم التحديات اليت تواجهها املنظمات 

راد يف حاجاهتم لصقل وحتسني مهاراهتم، وذلك بالتطرق لبعض خاصة يف التعامل مع االختالفات بني االف
الكتابات اليت تناولت أمهية موضوع التنمية بنوع من التفصيل حول فرص اعادة التنمية ودورها يف احلفاظ 

 :عليهم، من خالل تقسيمها إىل احملاور التالية
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  ؛(م األساليب يف اطار ذلكمفهومها وأمهيتها ومداخلها باإلشارة أله)تنمية املوارد البشرية 
 إعادة التنمية ودورها يف حتسني قدرات األفراد وزيادة مواهبهم واحلفاظ عليهم؛ 
  تنمية املوارد البشرية ودورها يف حتقيق التنمية املستدامة؛ 
  النتائج والتوصيات. 
 تنمية الموارد البشرية .8

يعترب موضوع التنمية من املسائل اهلامة يف ميادين األعمال العامة واخلاصة على حد سواء، حيث 
اسرتعى اهتمام الكثري من املختصني يف هذا اجملال على اعتبار  أن التدريب والتنمية وسيلة فعالة بإمكان 

جهة حتديات القرن احلايل املنظمات استخدامها، من أجل جتديدحيويتها باستمرار  وجعلها قادرة على موا
 .اجلديد

 تعريفتنمية الموارد البشرية. 0. 8
باجلهود الرامية لتحسني قدرة األفراد على التعامل مع  Developmentيرتبط مفهوم التنمية 

وختتلف التنمية عن . مهام متعددة وزيادة مواهبهمبدرجة أكرب من تلك اليت تتطلبها أعماهلم احلالية
، يف حني تشمل التنمية ..تدريب العاملني على استخدام اآلالت أو تشغيل احلاسب أو التدريب إذ ميكن

جماالت القدرة على اصدار األحكام واملسؤولية واختاذ القرارات والتواصل وهي أكثر تعقيدا من سابقتها،  
ؤهالت الكلي كما أن التنمية ال تشمل املدراء فقط وإمنا مجيع العاملني وهذا ما ميكن من رفع مستوى امل

 .(834 ص ،9112جاكسون وماتس، )للمنظمة
 أن من الرغم على. حمدد واحد لسبب املوظفني وتنمية املوظفني تدريب بني نفرق وميكننا أن 

 فالتدريب .خيتلف بكل منهما اخلاصة الوقت اطار إالأن للتعلم، املستخدمة الطرق يف متشاهبان كليهما
 املهارات هذه بتعزيز الفردية احلالية الوظائف على تركيزه ينصب احلاضر، الوقت يف توجها أكثر هو

 يف العمل فرص على التنمية عموما تركز أخرى، ناحية من. احلالية وظائفهم ألداء اخلاصة والقدرات
 وبغض .اجلديدة والقدرات واملهارات الوظيفي، والتقدم العمل كحاجة هنا تكون أين املنظمة، يف املستقبل

 حناول أننا أي. مطلوبة نفسها النتيجة فإن املوظفني، تنمية أو املوظفني تدريب كنا نتكلم عناذ   النظر
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 حياتنا طوال معنا سيستمر شيء وهو اجلميع، لنجاح األمهية بالغ أمر والتعلم. التعلم على األفراد مساعدة
 (.Decenzo & Robbins, 1999, pp 227-228) العملية

 :يبني االختالفات بني التنمية والتدريب وفيما يلي شكل
 مقارنة بين التنمية والتدريب: 1الشكل 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 .832جاكسون وماتس، مرجع سابق، ص : المصدر

فالتنمية يف بيئة العمل نشاط خمطط يهدف إلحداث تغيريات يف املوظف أو املنظمة من حيث 
 بكفاءة وظيفته أداء قادرًا على جيعله مما العمل املعلومات واخلربات واألداء والسلوك واالجتاهات وطرق

 .(/https://mawdoo3.comوالتنميةمفهوم التدريب )وإنتاجية أفضل  عالية
جمموعة النشاطات اليت هتدف إىل تأهيل وتطوير »: كما ميكن تعريف تنمية املوارد البشرية بأهنا

 .(374، ص 9112الفارس وآخرون، ) «األفراد بطريقة تساهم يف حتسني أدائهم
مرتبط بعضها مع  «نشاطات»وميكن النظر إىل تنمية املوارد البشرية كنظام يتكون من عناصر 

بعض بعالقة اعتمادية، حبيث أن أي خلل يف هذه العناصر يؤدي إىل عدم توازن النظام ككل، وعلى كل 

لتنميةا  
 استيعاب املفاهيم وسياق الكالم -
 تطوير القدرة على إصدار األحكام -
توسيع املؤهالت الالزمة ألداء مهام  -

 جديدة

 بــــــــالتدري
 تعلم سلوكيات أو أفعال حمددة -

 وآليات العملشرح التقنيات 

 أقصر أطول

توفر األفراد املؤهلني عند احلاجة  -
 إليهم

 إمكانية اجراء الرتقية -
مزايا تنافسية مرتبطة باملوارد  -

 البشرية

 تقييم األداء -
 العائد-حتليل التكلفة -
 اختبارات النجاح -
 الشهادات -

 االهتمامات

مقاييس 
 الكفاءة

 االطار الزمني
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منظمة أن تشكل نظام تنمية املوارد البشرية اخلاص هبا، يتالءم مع بيئتها الداخلية واخلارجية وميكن حتديد 
 (:374ع السابق، ص املرج)العناصر التالية لنظام تنمية املوارد البشرية 

 التدريب املستمر لألفراد. 
 تقومي األفراد من حيث الكفايات واألداء معا. 
 نظام املعلومات اخلاص باألفراد . 
 نظام معلومات الوظائف. 

فالتنمية والتدريب مفهومان مرتابطان ال ميكن فصل أحدمها عن اآلخر، فلتحقيق التنمية البد من 
 .االعتماد على التدريب

نمية املوارد البشرية طريقة ملساعدة العاملني على تنمية مهاراهتم الشخصية والتنظيمية، وتعد ت
 ، ينصب...وتتضمن التنمية فرصا للتدريب، فرص التطور املهين، إدارة األداء والتوجيه. معارفهم وقدراهتم

تفوقًا، وميكن أن تتم عملية  األكثر املورد البشري تطوير على البشرية املوارد تنمية جوانب مجيع يف الرتكيز
-https://www.thebalancecareers.com/what)التنمية بشكل رمسي أو غري رمسي 

is-human-resource-development-hrd-1918142.) 
رد البشرية إىل استخدام املوارد البشرية أفضل استخدام لتحقيق تغيري مقصود كما تشري تنمية املوا

هبدف إشباع حاجات االنسان مواجهة مشكالته وتنمية القدرات الذاتية وتدعيم القيم واالجتاهات 
ه ومنهجية التفكري واملعايري والسلوكيات وغريها من اجلوانب االجتماعية املناسبة مع طبيعة اجملتمع وثقافت

 (.328، ص9117مدحت حممد أبو النصر، )والتغيريات االجيابية اليت حتدث 
كل جهد علمي منظم يبذل من أجل تعظيم "ومن التعاريف الشاملة لتنمية املوارد البشرية 

االستفادة من املوارد البشرية اليت متتلكها املنشأة، ومبا يضمن االرتقاء باملستوى املهاري واملعريف للعنصر 
ي من الوضع احلايل إىل الوضع املستهدف وبصورة مستمرة البشر 

(https://hrdiscussion.com/hr1938.html) 

https://www.thebalancecareers.com/what-is-human-resource-development-hrd-1918142
https://www.thebalancecareers.com/what-is-human-resource-development-hrd-1918142
https://www.thebalancecareers.com/what-is-human-resource-development-hrd-1918142
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من خالل استعراض خمتلف التعاريف السابقة، ميكننا القول أن تنمية املوارد البشرية هي مبثابة 
لألفراد، عملية ديناميكية مستمرة، هتدف إىل حتسني واكتساب قدرات ومعارف ومهارات جديدة 

واجتاهاهتم، والعمل على مواكبة التحوالت اليت حتصل واليت يشهدها حميط املؤسسة، وما ميكن أن يشغله 
 .األفراد من وظائف مستقبلية تتيح له فرصا للتطور املهين

 مداخل التنمية. 8. 8
 On-The)يتم تصنيف غالبية مداخل التنمية حتت عنوانني عريضني مها التنمية يف مكان العمل

Job Development)، والتنمية خارج مكان العمل(Off-The JobDevelopment) ،
وكل مدخل يشمل جمموعة من األساليب اليت بدورها ميكن تصنيفها يف جمموعات خمتلفة متمثلة يف 

جمموعة األساليب الفردية، األساليب اجلماعية، األساليب التدريسية، األساليب املخربية، أساليب تطوير )
 (811-892جاكسون وماتس، مرجع سابق، ص ص )، نذكر منها(حتسني األداء، األساليب السلوكيةو 
 :(871-868، ص ص 9132عقيلي، )و
من أقدم تقنيات التنمية يف مكان العمل والذي يعين تدريب العاملني : (Coaching)التمرين  -

فهو يتضمن آلية مستمرة للتعلم من خالل  وابداء املالحظات عليهم بشكل مباشر من قبل املشرف،
األداء الفعلي، وميكن أن تنفذ عملية التعلم والتدريب هنا من قبل أحد الزمالء يف نفس مكان العمل، 
الذي تكون مهارته وخربته يف العمل عالية، حبيث تؤهله لتعليم زمالئه ما حيتاجونه يف آداء أعماهلم من 

ويطلق على هذا التدريب والتنمية بالنصح االرشادي من قبل الزميل معرفة وخربة ومهارة بآن واحد، 
(Mentory Training and Development) ويتم هذاالنوع بشكل رمسي ،

بتكليف من الرئيس املباشر أو بشكل غري رمسي حبكم عالقات الصداقة والزمالة اليت تربط األفراد 
 .بعضهم ببعض يف نفس مكان العمل

وهو عملية نقل الفرد من عمل آلخر لفرتة زمنية حمدودة، مما  (:Job Rotation)تدوير األعمال  -
 .يتيح للعامل فرصة تكوين فهم أعمق عن طبيعة العمل يف املنظمة

تأخذ عدة أشكال منها  (:On-Line Development) التنمية الحية عبر األنترنت -
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وتشارك امللفات وبرامج التعلم عرب  (Live Chat)املؤمترات االفرتاضية وغرف الدردشة احلية 
 .االنرتنت

تنشئ بعض الشركات مناصب مساعدين وهي مناصب تقع حتت  :التعيين في مناصب المساعدين -
وميكن للعاملني من خالل هذه األعمال العمل مع مدراء بارعني مل . املدير مباشرة يف املرتبة الوظيفية

تنشئ شركات أخرى جلان للمدراء الناشئني أو جمالس  يف حني. يكونوا ليصلوا إليهم بطريقة أخرى
 .ا خربات واسعة يف جماالت متعددةإدارة افرتاضية ميكن تعيني املتدربني فيها ليكتسبو 

إن تعيني العاملني الواعدين يف اللجان اهلامة يوسع خرباهتم ويساعدهم يف تفهم  :التعيين في اللجان -
حيث ميكن للعاملني يف جلنة األمان املهين أن حيصلوا على . الشخصيات واملسائل املختلفة يف املنظمة

من فهم أكرب إلدارة األمان يف املنظمة، وهذا ما يساعدهم عندما يصبحون مشرفني مستقبال، وميكنهم 
 .امتالك خربات حول املشكالت املتعلقة برفع وعي العاملني ملسائل األمان

 :يف حني تتمثل مداخل التنمية خارج مكان العمل يف 
ان معظم الناس متآلفون مع التعليم الصفي وحيبذونه خاصة اذا ما ارتبط مبنح : الدروس الصفية -

ترسل بعض املنظمات العاملني لديها  من جانب آخر. شهادات تزيد من جاذبيتهم يف سوق العمل
حلضور مؤمترات أو اتباع دورات تدريبية احرتافية، يف حني يشجع البعض اآلخر على متابعة الدراسة 

 .من خالل تعويض نفقات الدراسة اجلامعية أو توفري منح دراسية
االنسانية اليت  يهدف إلعداد املشرفني للتعامل مع املشكالت: التدريب على العالقات االنسانية -

يولدها العاملون حتت اشرافهم، حيث يركز التدريب هنا على تنمية مهارات العالقات االنسانية اليت 
تغطي برامج العالقات االنسانية عادة املشرفني اجلدد . حيتاجها الفرد ليتعامل بشكل جيد مع اآلخرين

ت الدوافع والقيادة والتواصل مع العاملني أو قليلي اخلربة واملدراء يف االدارة الوسطى، وتشمل موضوعا
 .وغريها من املواضيع السلوكية

تعمل على هتيئة ظروف ومواقف مماثلة ملا ميكن ان يتعرض له املتدرب (:Simulation)المحاكاة  -
خالل ممارسته لعمله يف الواقع الفعلي، ويطلب منه اختاذ االجراء أو التصرف أو القرار املناسب حياهلا، 
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، تطابق املستخدمة يف (اخل...الت، جتهيزات، أدوات، آ)تخدم اسلوب احملاكاة مناذج مصطنعة ويس
 .الواقع العملي من أجل تعلم استخدامها قبل االنتقال الستخدامها يف العمل

ترسل املنظمة العاملني املراد تدريبهم إىل الربية ليقوموا  مبوجب هذا األسلوب،: التدريب الخارجي -
إن استخدام هذا األسلوب كأداة تنموية له ما يربره، حيث أن . ببعض املغامرات إن صح التعبري

اخلربات املكتسبة تزيد الثقة بالنفس لدى األفراد وتساعدهم على إعادة تقييم وبرجمة أهدافهم 
بة لألفراد العاملني يف جمموعات أو فرق، فإن التحديات واملخاطر املشرتكة أما بالنس. وجهودهم الذاتية

 .خارج بيئة العمل املكتيب ميكن أن تولد نوعا من العمل الرفاقي
شهدته التسعينيات، ويشار  ((OutdoorTraining ويسمى التدريب يف اهلواء الطلق   

، وتتضمن (التنمية وفق منط القدرة على البقاء)له أحيانا التدريب يف الربية أو البقاء على قيد احلياة 
ألسبوع يف الغابة، والغرض منه معرفة كيفية تفاعل  ةاملغامرات تسلق اجلبال، البقاء على قيد احليا

املوظفني مع املخاطر اليت تقدمها الطبيعة وهل ينجحون يف ذلك، وتبين عالقات الثقة بني األفراد 
 (.Decenzo&Robbins, op cit, p236)والنجاح كأعضاء يف جمموعة 

على املنظمات أن تأخذ يف حساباهتا األخطار املالزمة هلذا النوع، إذ ال يستطيع البعض حتمل    
الضغوطات اجلسدية والنفسية املرتبطة هبا وهلذا السبب فإن قرار إقامة مثل هذه الربامج من عدمه البد 

 .وأن يتوقف على شخصيات املشاركني هبا
يعد هذا األسلوب من األساليب اليت (: Sensetivity Method)أسلوب الحساسية  -

تستخدم يف جمال تعديل السلوك، ومبوجبه تنظم لقاءات دورية بني املتدربني يف أماكن خاصة ولفرتة 
ناقشة وتقييم سلوك بعضهم بعضا بصراحة تامة، ويتم التقييم نتيجة م زمنية حمددة، يتم خالهلا

هناك موجه مهمته متابعة  وإمناال يوجد مدرب . احملددة ني املتدربني خالل الفرتة الزمنيةاالحتكاك ب
حدوث ضغط نفسي على بعضهم نتيجة املصارحة  نع حدوث احتكاك بني املتدربني أواملناقشات وم

فاحملور الرئيسي الذي يقوم عليه هذا األسلوب هو مناقشة  .واحلرية يف انتقاد سلوك بعضهم بعضا
 .لوك وتعديلهالس
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وهو  (BehaviorModeling) أسلوب النموذج السلوكي: وهناك أساليب أخرى كثرية كـ  
 Computer-Based)أحد أساليب تعديل السلوك، التدريب والتنمية باستخدام احلاسب اآليل 

Training and Development) املباريات االدارية ،(Business Games) املهمات ،
 .اخل(....Individual Assignement)الفردية 

 عادة التنمية ودورها في الحفاظ على العمالةإ. 3
بعض التغريات املهنية خالل احلياة املهنية املتوسطة لألفراد إما رغبة بالتغيري أو حلاجة رب  تظهر

فمن . العمل ملؤهالت خمتلفة ملسايرة التغريات يف احمليط من جهة واجلمود الوظيفي لألفراد من جهة أخرى
لني، ذلك ألن الضروري أن حترص كل منظمة على بذل كل جهد ممكن لتطوير وتشجيع وحتفيز العام

وتشري . ضمان استمرار جناح املنظمة وبقائها يتطلب قوى عاملة راضية وذات التزام وانتماء كبريين للمنظمة
 .الدراسات إىل أن االحتفاظ بالعاملني يساعد على االحتفاظ بالزبائن

 التعلم المستمر 0.3
املنظمات ألفرادها لتطوير  إحدى أشكال إعادة التنمية اليت تتيحهاالعودة لمقاعد الدراسة  تعد

معارفهم وزيادة درجة الرضا لديهم من جهة وحتقيق غاياهتا من جهة أخرى، وكذا دعم برامج لتعليم مهنة 
 (.Second-Career Programs) ثانية

من خالل مسامهة أرباب األعمال يف دعم بالتعلم المستمر التنمية  وإعادةويرتبط مفهوم التنمية 
التعلم أثناء العمل وبرامج التعليم التعويضي التعلم املستمر من خالل برامج 

(Tuitionreimbursement programs) بغرض مقابلة التطورات يف جمال االختصاص ،
نفسه وتطوير أفكاره إضافة آلثار التعلمفي حتسني ثقة الفرد ب. بشكل دائم حىت يتمكنوا من جماراة العصر

 .(899جاكسون وماتس، مرجع سابق، ص )ورفع روحه املعنوية 
" للتجربة نتيجة لنا حيدث الذي السلوك يف نسبيا دائم تغيري أي: "ويعرف التعلم بأنه

(Robbins, 1998, p68)،   كما يعرف بأنه تلك العملية اليت تؤدي إىل تغريات يف سلوك الفرد
وال نستطيع أن نقيس التعلم مباشرة، وميكن فقط قياس التغريات يف السلوك . والناجتة عن اخلربة أو التجربة
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ها اليت حتدث نتيجة التعلم، كما أن التعلم ال حيدث مبعدل ثابت بل يتغري وفقا لصعوبة املهمة اليت يتعلم
كما أن التعلم حيدث يف السلوك والفعل وليس يف شيء آخر، (. 348، 9111سلطان، ) الفرد وقدراته

فتغيري األفكار واالعتقادات واالجتاهات ال يعد تعلما إذا مل يصاحب بتغيري يف السلوك ألنه قد يكون رد 
 (. 64، ص3222النجار، ) فعل مؤقت وعارضا وسطحيا 

 :ب أحد أهم مداخل التنمية واعادة التنمية ويعرف على أنهيعد التدري :التدريب 8. 3
املعارف،  وإكسابهمكونة من برامج مصممة لتعليم املورد البشري  ومستمرة عملية خمططة، منظمة

وحتقيق أهداف  القدرات واملهارات اجلديدة املتخصصة كي يؤدي أعماله احلالية مبستوى عال من الكفاءة،
 .املنظمة

، يف تزويد املوظفني اجلدد أو (اليت أشرنا هلا سابقا)التدريب إىل جمموعة الطرق املستخدمة ويشري 
 (144، 9132جاري ديسلر، )احلاليني باملهارات الالزمة ألداء وظائفهم بنجاح 

 العاملني معارف منظومة على التدرب تركز ذلك على يرتتبو  :المستمر للتعليم مدخلكما أنه 
 .(66، ص9136حممد توفيق،  ومان)  :هبدف
 ؛وتعميقها األساسية املعارف تعزيز 
 ؛األساسية العمل واحتياجات للتطورات املعرفية تبعا اإلضافة أو باحلذف املعارف منظومة تعديل 
 ِدث تطرأ، اليت اجلديد املعارف باستيعاب القدمية املعارف منظومة على جذرية تغيريات إدخال  وحتح

 ؛احملدود بالتعديل تحسَتوَعب ال شاملة إضافات
 حركة يف املشاركة من العاملني لتمكني والتحليل والتبصر التفكري على الذاتية القدرات تطوير 

 .الشخصية وقدراهتم باجتهاداهتم إليها يتوصلون قد اليت باملعارف وتعزيزها املعرفة
 املوارد تأهيل إعادة من ومنظماهتم العاملني كما يلعب التدريب دورا حتويليا من خالل متكني

 .(64املرجع السابق، ص) ختصيصية ووظائف ملهن احلاجة عن والفائضة املتاحة البشرية
 تمكين العاملين. 3. 3

اإلنساين من أكثر املداخل تأثريا يف حتسني إدارة املؤسسات وتنمية اجلانب متكني العاملني يعد 
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داخلها فهو ميثل عملية حفز وتعزيز للدافعية على العمل وللثقة بالنفس، وتنمية للقدرة على اختاذ القرار 
 .لدى املوظفني من أجل تطوير األداء الوظيفي وتعزيز الوالء واالنتماء للمؤسسة

داري مبفاهيمه ظهرت نتيجة تراكم وتطور الفكر اال فهو يعد من املفاهيم اإلدارية احلديثة واليت
العالقات مع األفراد داخل املنظمة  وإدارةاملختلفة بشكل عام وباملفاهيم اليت تتعلق بإدارة املوارد البشرية 

تكلفة  ، كذا تغري النظرة اليوم إىل األفراد من نظرة تقليدية مفادها أن(الزبائن)، أو خارج املنظمة(العاملني)
ألفراد مورد أساسي من موارد املؤسسة واستثمار يعود عليها بالفائدة تتحملها املنظمات إىل اعتبار ا األفراد

 .حال االستثمار فيه واستغالله خلدمة املنظمة مبا ميتلكه من خربات وكفاءات
فالتمكني يتمحور حول اعطاء املوظفني صالحية، وحرية أكرب، يف جمال الوظيفة احملددة اليت يقوم 

 وإبداءالوظيفة من ناحية، ومن ناحية أخرى منحه حرية املشاركة هبا املوظف حسب الوصف اخلاص بتلك 
الرأي يف أمور يف سياق الوظيفة أي خارج نطاق الوظيفة، كما كأنه حترير االنسان من القيود وتشجيع 

 (.99، ص9139حممود حسني الوادي، ) واإلبداعالفرد وحتفيزه ومكافأته على ممارسة روح املبادرة 
وتظهر أمهية التمكني من خالل استخراج أقصى الطاقات، اإلبداع ورفع الروح املعنوية لألفراد،  

وتشجيع  تعزيز الوالء التنظيمي لتحقيق أهدافهم وأهداف املنظمة وكذا زيادة اخنراط العاملني يف اختاذ القرار
التمكني يرفع  إىل أن NEDD دراسة"كما أشارت  .والمحافظة على الخبراتالتعليم والتدريب 

، مما يؤدي إىل تقليل معدالت الغياب والدوران شعور باإلقبال على العملمعنويات العاملني ويوجد هلم 
 (. 397، ص9132بوجمان، ) الوظيفي

 فرص التطور المهني. 4. 3
للعاملني لديها تؤثر بشكل كبري على التطور المهني  لدعمإن اجلهود اليت تبذهلا املنظمات 

قدرهتا على استبقائهم، ففرص التطور املهين تأيت يف مقدمة األسباب اليت تدفع العاملني لرتك أعماهلم أو 
فمن العوامل اليت تؤثر بشكل مباشر يف احملافظة على املوارد البشرية، الفرص املهنية، وبيئة . البقاء فيها

ل واحلياة الشخصية، والعدالة التنظيمية، وسياسات اإلجازات، وصورة املنظمة، العمل، والتوازن بني العم
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فيبقى املوظف يف املنظمة اليت تقدره، وحترتم مشاعره، ويصبح مواليا هلا، فيفخر هبا، ويعمل فيها بكامل 
 (.(Irshad, 2011 :نقال عن( 69، ص9131النعيمي والكساسبة، )طاقته 

املتنامي من قبل إدارات املنشآت واملوارد البشرية بتخطيط املسار الوظيفي  فاإلدارة اجليدة واالهتمام
وكلما أدرك املوظفون . للموظف وإتاحة الفرصة أمامه للتقدم ستؤدي إىل خلق قوة عمل راضية ومنتجة

 مدى االرتباط بني كفاءهتم وقدراهتم وبني الفرص املتاحة أمامهم للتطور والنمو الوظيفي، ازداد والؤهم
 .(https://hrdiscussion.com/hr17845.html) وإخالصهم للمنظمة

وبذلك على ادارة املؤسسات أن تبذل كل اجلهود وتوفر كل االمكانات اليت تؤهلها الستقطاب 
فباإلضافة لألجور والتعويضات اليت تعد من العوامل  العمالة واحملافظة عليها يف ظل البيئة التنافسية اليوم،

األساسية للجذب تعد فرص التطور املهين اليت توفرها وبرامج التعليم املستمر والربامج التدريبية اليت تتيحها 
وغريها من األساليب اليت جتذب العمالة وتستبقيها يف املنظمة، ذلك أن ...املنظمات وإثراء األعمال

دة ومتطورة فما يطمح له الفرد اليوم يتغري مع الزمن والبد أن تتماشى سياسات املنظمات احلاجات متجد
 .ومتطلبات األفراد

 تنمية الموارد البشرية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة. 4
 تعريف التنمية المستدامة وأركانها .0. 4

ذلك أهنا تركز على اجلوانب املختلفة  تعد التنمية املستدامة ضرورة حتمية وتوجه عاملي،
والرشيدة، واليت  فهي التنمية املستمرة، والعادلة،. االجتماعية، االقتصادية، البيئية، وحىت الثقافية والفكرية

جمموعة بنود هي كالتايل  وميكن تعريفها بأهنا. اخل...تعظم قيمة املشاركة يف مجيع مراحل العمل التنموي
 (:321-329، ص ص 9117ر،مدحت حممد أبو النص)
 .هي التنمية املستمرة -
 .هي التنمية العادلة -
 .هي التنمية اليت ال جتين الثمار لألجيال احلالية على حساب األجيال القادمة -
 .هي التنمية الرشيدة دون اسراف أو سوء استخدام أو استغالل  -

https://hrdiscussion.com/hr17845.html
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 .هي التنمية اليت تراعي البعد البيئي يف مجيع مشروعاهتا -
 .التنمية اليت تعظم من قيمة املشاركة الشعبية أو مشاركة املواطنني يف مجيع مراحل العمل التنموي هي -

 (:96-92، ص ص 9133العايب، )وتتمثل أبعادها يف 
يكون النظام مستداما يف حال حتقق العدالة يف التوزيع، وإيصال اخلدمات : الجانب االجتماعي -

تاجيها وحتقيق املساواة يف النوع االجتماعي واحملاسبة السياسية االجتماعية كالصحة والتعليم إىل حم
 .واملشاركة الشعبية لكافة فئات اجملتمع

النظام املستدام هو النظام الذي يتمكن من إنتاج السلع واخلدمات بشكل : الجانب االقتصادي -
الناتج العام  مستمر والذي حيافظ على مستوى معني قابل لإلدارة من التوازن االقتصادي ما بني

 .والدين، وأن مينع حدوث اختالالت اجتماعية ناجتة عن السياسات االقتصادية
النظام املستدام بيئيا جيب أن حيافظ على قاعدة ثابتة من املوارد الطبيعية ويتجنب :الجانب البيئي -

واالتزان اجلوي االستنزاف الزائد للموارد املتجددة وغري املتجددة، ويتضمن ذلك محاية التنوع احليوي 
 .الرتبة واألنظمة البيئية الطبيعية األخرى اليت ال تصنف عادة كموارد اقتصادية وإنتاجية

حيث لعبت تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات دورًا كبريًا يف تعزيز مفهوم التنمية  للبعد التقني إضافة -
حيث سامهت يف الكثري من التطور املهم لتحسني أداء املؤسسات اخلاصة، كما عززت  املستدامة،

أنشطة البحث، وسامهت يف حتديث أمناط املؤسسة اجلديدة اليت تشمل حاضنات التكنولوجيا، 
واملدن، وحّفزت النمّو االقتصادي، وأوجدت الكثري من فرص العمل، مما حّد من الفقر والبطالة، 

امج اهلادفة إىل حتويل اجملتمع إىل جمتمع معلومايت، والعمل لتحقيق أهداف إمنائية وسهل وضع الرب 
أبعاد التنمية ) ألفية، كما لعبت االتصاالت دورًا كبريًا يف حتقيق التنمية املستدامة

 (. /https://mawdoo3.comاملستدامة
 المورد البشري ودوره في تحقيق التنمية المستدامة. 8. 4

صر البشري عامل رئيسي حلدوث التنمية املستدامة والرقي ألي منظمة لذا ينبغي االهتمام يعترب العن
به ومبختلف الظروف والعوامل اليت حتيط به وتساعد على تنميته حيث يرتكز جناح وفشل املنظمات 
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ي يعترب املعاصرة على مدى متكنها واهتمامها وتأطريها الصحيح ألهم مواردها أال وهو العنصر البشري الذ
 .الثروة احلقيقية ألي منظمة، واليت تسعى جاهدة لتوفريها بالكم والنوع الالزمني

كما أن التنمية يف فلسفتها مفهوم أخالقي، فهي تعتمد على تغري يف أمناط السلوك حبيث يتحمل 
هو اإلنسان فالتنمية املستدامة حمورها . الفرد مسؤولية الشعور باآلخرين من حوله وكذلك مبن سيأيت بعده

وتوفري احلياة األفضل له وبالتايل فإن كل إنسان أيا كان موقعه سواء املواطن الذي يراعي احتياجاته 
واحتياجات أبنائه وجريانه واحمليط الذي يعيش فيه أو كان املوظف الذي يؤدي واجبه بأمانة لتحقيق 

واضع السياسة اليت من شأهنا ضمان األفضل لكل املستفيدين من خدماته أو على مستوى صانع القرار أو 
فطاملا حمور التنمية املستدامة هو الفرد . رغد العيش والقدرة على تلبية االحتياجات للحاضر واملستقبل

 (.9133احلسن، )واحتياجاته فإن الفرد أيضا هو األساس يف بناء هذه التنمية 
، ص ص 9132الكبيسي، ) 9131وقد جاء يف التقرير العشرين للتنمية البشرية العاملية لسنة 

11-13:) 
 .إن الثروة احلقيقة ليست قوالب الذهب أو آبار النفط، ولكنها البشر املكافحون؛ فهم مفتاح النجاح -
إن البشر هم املقياس احلقيقي لثروة الدول، وليس الناتج القومي اإلمجايل، أو االستثمار األجنيب  -

 .، بل إهنم البشر فقطاملباشر، أو املساعدات الرأمسالية للتنمية
الفرص العادلة لألفراد لكي يعيش كل  إتاحةإن التنمية االقتصادية أمر مهم وضروري، لكن األهم هو  -

 .منهم حياة طويلة، وصحية، ومنتجة
 .اإلنسانولكي يكون االنسان يف خدمة االقتصاد، فإن االقتصاد ينبغي أن يكون يف خدمة  -

البشري هدف العملية التنموية ووسيلتها يف ذات الوقت فإن احلاجة تبدو ملحة باختاذ ما  فالعنصر
 .يلزم من سياسات وتدابري لتنمية قدرات هذا العنصر، ورفع كفاءته مبا يكفل مسامهته يف عملية التنمية

 خاتمة. 5
 :وفيما يلي أهم النتائج والتوصيات اليت توصلنا هلا واليت نوردها كما يلي
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 النتائج. 0. 5
املورد البشري أهم أصل من أصول املنظمة، لذا وجب التعامل معه بذكاء ومرونة لالستفادة القصوى  -

 منه؛
تنمية املوارد البشرية ضرورة ملحة بالنسبة للمنظمة لتحقيق أهدافها ورضا زبائنها من جهة، وحتقيق  -

 رضا عامليها من جهة أخرى؛
من مداخل التنمية الالزمة لتغطية االحتياجات التنموية لألفراد، مبا البد من حتديد التوليفة الصحيحة  -

 ؛يساهم يف حتقيق أهداف املنظمة وأهداف الفرد على حد سواء
التنمية اليت تتيحها املنظمات أدوات استقطاب فعالة للعمالة، واحلفاظ  وإعادةتعد فرص التنمية  -

 .عليها
 التوصيات. 8. 5

 :نوصي مبا يلي
عملية مستمرة واستثمار يتطلب التجديد والتحسني بصورة كجيب النظر لعملية تنمية املوارد البشرية   -

 دورية وفقا ملتطلبات العمل؛
 النظر للكفاءات كأهم مورد تستطيع من خالله املنظمات الوصول لتحقيق أهدافها؛ -
 السعي حنو الكفاءات، وحماولة حيازهتا واحلفاظ عليها؛ -
النظر يف فرص التنمية املتاحة واليت تزيد من استقطاب العمالة من جهة، واحلفاظ عليها وحماولة  -

 تفعيلها؛
الرتكيز على التدريب، التمكني والتعلم املستمر، وفرص التطور املهين كأحد الركائز األساسية لتنمية  -

 املورد البشري؛
 .ستدامة باعتباره هدف للتنمية ووسيلتهاالنظر للمورد البشري كأهم مورد لتحقيق التنمية امل  -
 قائمة المراجع. 6
  ،9132جاري ديسلر، ادارة املوارد البشرية، دار املريخ للنشر، الرياض، اململكة العربية السعودية. 
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 جون جاكسون وروبرت ماتس(Jackson. J & Mathis. R) إدارة املوارد البشرية، ترمجة ،
 . 9112لوم، حلب، سورية، ، شعاع للنشر والع3حممود فتوح، ط

  منشورات جامعة دمشق، 6، ط"األفراد"سليمان خليل الفارس وآخرون، إدارة املوارد البشرية ،
 .9112دمشق، سورية، 

  ،9132عامر خضري الكبيسي، دراسات حول التنمية املستدامة، دار جامعة نايف للنشر، الرياض. 
 دار وائل للنشر، عمان، 1رة بعد اسرتاتيجي، طعمر وصفي عقيلي، إدارة املوارد البشرية املعاص ،

 .9132 األردن
  ،مصر،  اإلسكندريةحممد سعيد أنور سلطان، إدارة املوارد البشرية، دار اجلامعة اجلديدة للنشر

9111. 
  حممد عدنان النجار، إدارة املوارد البشرية والسلوك التنظيمي، منشورات جامعة دمشق، جامعة

 .3222 دمشق، دمشق، سورية،
 دار احلامد للنشر والتوزيع، عمان، 3حممود حسني الوادي، التمكني االداري يف العصر احلديث، ط ،

 .9139األردن، 
 جمموعة النيل العربية، 3مدحت حممد أبو النصر، إدارة وتنمية املوارد البشرية االجتاهات املعاصرة، ط ،

 .9117القاهرة، مصر، 
 اسرتاتيجيات احملافظة على املوارد البشرية ودورها يف "كساسبة، سعيد سيف النعيمي، حممد مفضي ال

، جملة جامعة القدس "تعزيز أداء إدارة املشرتيات واملستودعات يف القيادة العامة لشرطة أبو ظيب
، 22، ص ص 9138، كانون األول، 3املفتوحة لألحباث والدراسات االقتصادية، اجمللد األول، ع

44. 
  إسرتاتيجية : ، مؤمتر دويل بعنوان"التنمية املستدامة ومتطلبات تطبيقها"احلسن، عبد الرمحان حنمد

-32احلكومة  يف القضاء علي البطالة وحتقيق التنمية املستدامة، جامعة املسيلة، اجلزائر، أيام 
36/33/9133. 
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 (8801 -8882) الموازنة العراقية للمدةقياس العالقة التبادلية بين التضخم والبطالة وأثرها على 
Measuring the reciprocal relationship between inflation and 

unemployment and its impact on Iraqi Budget 

for the period (2003 -2017) 
 

 وسن هادي :المدرس المساعد

  wasnhade73@gmail.comالعراق،  – جامعة البصرة، مركز دراسات البصرة والخليج العربي
 

 13/13/9132 :نشرتاريخ ال                                                                                                      

 ملخص
-9111)ثر ودور التضخم والبطالة على عجز املوازنة العراقية للمدة أىل بيان إيهدف البحث 

ومن خالل التحليل القياسي  ،ومدي وجود عالقة سببيه بينهما باستخدام سببية كراجنر ،(9132
 ةيوجد عالقة بني التضخم والبطالة وعجز املوازن نه الأتبني ، (واكيكي ،ديكي فولر) باستخدام االختبارات

لية التنويع اهليكلي وافتقاره اىل آ ،ىل ريعية االقتصاد العراقيإوان السبب الرئيسي للعجز يعود  ،العراقية
 .فضال عن اخنفاض طاقته االستيعابية ،لالقتصاد

 .العراقية ، املوازنةالبطالةالعالقة التبادلية، التضخم،  :يةكلمات مفتاح
Abstract 

The aim of the research is to explain the effect of inflation and 

unemployment on the Iraqi budget deficit for the period 2003-2017, and the 

extent of the causal relationship between them using the Kranger causality, 

and through the standard analysis using the tests (Dickie Fuller and 

Wakiki), there is no relationship between inflation and unemployment And 

the inability of the Iraqi budget, and that the main cause of the deficit is due 

to the profitability of the Iraqi economy, and lack of mechanism of 

structural diversification of the economy, as well as the decline of 

absorptive capacity. 

__________________________________________ 

  wasnhade73@gmail.com:يميلاإل ،وسن هادي: المؤلف المرسل
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Keywords: The relationship of exchange, inflation, unemployment, the 

Iraqi budget  

 مقدمة .1
حتتل املوازنة مكانة مهمة وبارزة يف السياسة االقتصادية يف العراق وظهرت على الساحة عدة 
متغريات اقتصادية أثرت يف املوازنة، حيث أهنا تعكس مضمون السياسة املالية وتوجهاهتا الضريبية، وأداة 

ايرادات ) انيب املوازنة من مما ولد اختالاًل كبريًا يف ج. الدولة يف مواكبة التغريات الطارئة يف اجملتمع
ختالالت اهليكلية يف االقتصاد  املوازنة، كان سببه جمموعة من االفتمخض عنها عجزًا كبريًا يف ( ونفقات 

كان منها على سبيل الذكر ريعية االقتصاد العراقي، وعدم وجود قاعدة تنويع هيكلية للقطاعات 
مصدره يعتمد بنسبة كبرية على االيرادات النفطية وبنسبة االقتصادية مما شوه الناتج احمللي االمجايل ألن 

فظهرت جمموعة من اآلثار السلبية اليت تركت ضالهلا الواسعة على االقتصاد العراقي كان سببها % 01
 .ظاهريت التضخم والبطالة مما أثرت على املوازنة

 مشكلة البحث 
بني عجز املوازنة والتضخم والبطالة مما ولد خلاًل كبريًا يف االقتصاد وبالتايل  هناك عالقة تبادلية

 .عجز املوازنة 
 فرضية البحث 

العراقي، وصفة الريعية كانت سببًا رئيسًا يف تفاقم مشكليت  باالقتصاد أن االختالالت اهليكلية
 .وعجز املوازنة التضخم والبطالة معاً يف االقتصاد العراقي

 حثهدف الب 
يهدف البحث اىل معرفة فحوى العالقة بني التضخم والبطالة من جهة وعالقتها بعجز املوازنة من 

 .جهة أخرى
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 منهجية البحث 
أعتمد الباحث على املنهج الوصفي واإلحصائي يف استنباط النتائج املبنية على الفرضية لغرض 

 .على املوازنة باعتماد سببية كراجنر وأثرمهاتوضيح العالقة بني التضخم والبطالة واالختالالت اهليكلية 
 عالقة التضخم بالبطالة وأثرها على حجم الموازنة العراقية : المبحث األول

، هذه  stagflationسادت األدب االقتصادي حالة جديدة عرفت بظاهرة الركود التضخمي 
فمنذ السبعينات كانت معدالت التضخم والبطالة تسريان معًا ، أي  الظاهرة جتمع بني الركود والتضخم ،

ان ما كان مفرتضاً من أن العالقة العكسية بني معدل التضخم ومعدل البطالة مل يعد موجوداً ، وأصبحت 
، ولقد ظهرت العديد ( 119ص، 9111، حممد فوزي)العالقة طردية بني معدل التضخم ومعدل البطالة 

، مما أدى اىل ارتفاع تكاليف أنتاج  3221ارتفاع أسعار النفط بعد عام : ذه الظاهرة منها من التغريات هل
نقص يف العرض الكلي للسلع واخلدمات مما ترك أثر  وبالتايل اىلالسلع واخلدمات يف الدول املتقدمة ، 
خالد )حتمية للتضخم رتفاع املستوى العام لألسعار مما يعين زيادة اعلى التشغيل فتزيد البطالة من جهة و 

 .(08:ص،  9111، خرونآو ، واصف
الذي يرى عند ( Phillips curve)على عكس احلال ما هو سائد عند قراءة منحىن فليبس 

مما خيفض معدل ) لإلنتاجارتفاع الطلب الكلي فإن املنتج سوف يزيد من االنتاج عرب تشغيل أكثر عنصر 
أسعار السلع  ارتفاعتكلفة االنتاج ومن مث  ارتفاعأجور العمل وهذا يعين  مما يؤدي اىل أرتفاع( البطالة

. أي أن العالقة بني التضخم والبطالة عالقة عكسية ( معدل التضخم ارتفاع) واخلدمــــــــــــــات مما يؤدي اىل 
 The relation) االجر ومعدل البطالة ارتفاعمما يؤثر على املنحىن بوجود عالقة عكسية بني معدل 

between unemployment and the rate of A.W Phillips Economica of money 
change,1985, p:12)  ، وكما هو موضح بالشكل ادناه حيث أن هناك جمموعة من التوليفات بني

معدل البطالة ومعدل التضخم تستطيع احلكومة أن ختتار منها لكي تصل اىل مستوى االستقرار والتوظيف 
 .مستوى االقتصاد الوطينعلى 

ال أن مثن خفض معدل البطالة هو قبول أعلى معدل للتضخم وعلى هذا االساس كانت إ
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احلكومات ختتار النقطة اليت تفصلها على منحىن فليبس حبيث يكون هناك قبول ملعدل معني للبطالة وما 
املالية املناسبة للطلب املناسب يقابلها ملعدل معني من التضخم ، ومن مث تتحدد آلية السياسة النقدية و 

 .الذي يضمن حتقيق املعدلني
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : A. W Phillips ، The relation  ship  between unemployment and the 

rate of change (Economic of money wages int u k ، 1958 Nov), p4  

 والبطالة في العراق( 8801-8882)التضخم الركودي للمدة : 0جدول 

 السنة

 (0)التضخم 
الرقم القياسي 

ألسعار 
 المستهلك

( 8)التضخم 
الرقم القياسي 

المخفض 
 الضمني

 (2)البطالة 
التضخم 

 (4)دي الركو 
التضخم 

 (5)الركودي 

 ــــــــ ــــــــ 35 ,1 ـــــــــ 23 ,85 3002

3002 32 24 22, 38 22, 83 22, 21 

3008 22 30 42, 32 42, 41 42, 22 

5 

4 

2 

0 

3 

2 

4 U    33   31   2  0  2  6  8  4  1   9  
3   1  

 

 معدل تغيري االجور
W% 

 %U معدل البطالة
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3004 82 31 20, 22 25, 42 25, 85 

3002 21 34 25, 23 25, 42 05, 35 

3005 2 23 40, 21 40, 22 40, 42 

3002 3 3 -05, 20 05, 23 05, 35 

3010 8 12 12, 35 12, 22 12, 21 

3011 4 2 82, 12 82, 38 82, 34 

3013 8, 4 4 23, 15 23, 32 82, 34 

3012 4 8 42, 12 42, 32 42, 33 

3012 3, 3 1, 3 0, 30 3, 33 1, 33 

3018 2, 1 3, 1 0, 31 2, 33 3, 33 

3014 2, 0 1, 0 2, 33 1, 32 5, 33 

3012 5, 0 -  (1, 0) 1, 30 2, 30 - 3, 30 

 :المصدر
  لعلوم االقتصاديةجملة ( 9131 -3221)زاهد قاسم الساعدي، التضخم الركودي يف العراق خالل املدة  ،

 . 311، ص( 9138)ارة واالقتصاد، جامعة البصرة دكلية اإل

 البنك املركزي العراقي  ، 9132، 9136، 9138،  9134ي لعام التقرير االقتصادي للبنك املركزي العراق
 .قسم االقتصاد احمللي/  واألحباث دائرة االحصاء،

وحىت الوقت  3221شهد االقتصاد العراقي ارتفاعًا ملحوظًا يف معدالت التضخم بدأ من عام 
احلاضر نتيجة الظروف االقتصادية املتدهورة بسبب حرب اخلليج الثانية واحلصار االقتصادي وهناك عدة 

 .( 08:سابق، صمرجع خالد واصف الوزان، ) :سباب تقف وراء ظهور واستفحال ظاهرة التضخم منهاأ
 .التدهور املستمر يف امللف األمين واتساع نطاق عمليات ختريب البنية التحتية واملنشآت اخلدمية  - أ

مما رفع اسعار  توقف انتاج الكثري من املنتجات احمللية الصناعية والزراعية واالعتماد على االسترياد - ب
 .تلك السلع يف السوق احمللية 

 .لالدخارواخنفاض امليل احلدي  فاقواإلن لالستهالكامليل احلدي  ارتفاع - ت
 .حتسني القدرة الشرائية لألفراد دون ان يصاحبها زيادة يف املعروض من السلع واخلدمات  - ث

االقتصادية والزيادة ان هناك تعطيل للكثري من املرافق  نالحظ( 9110 -9111)وخالل املدة 
املضطردة يف معدل التضخم بسبب آثار احلصار االقتصادي ، وقد أدى هذا  اىل االرتفاع يف تكاليف 
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نالحظ ارتفاع الرقم القياسي ( 3)كلف االنتاج فمن خالل جدول رقم   وارتفاعاملعيشة بالنسبة لألفراد 
 9110عام % 1وصواًل اىل  باالخنفاضــم بدأ ثـــــــــــــ( 9111)عام (% 19 ,80)ألسعار املستهلك أي 

 .9132عام ( % ,00)وصوالً اىل (% 8-9)ذب ما بني وأستمر بالتذبـــــــــــ
ن مؤشر التضخم الركودي هو مؤشر مركب يتكون من جمموع معدل التضخم أومن اجلدير بالذكر 

  Ast= Alnf + Aun: ومعدل البطالة، وميكن التعبري عنه باملعادلة اآلتية 
 :حيث أن

 AST  = التضخم الركودي 
Alnf   = معدل التضخم 
Aun   = معدل البطالة 

مع تصاعد كل من معدل التضخم ومعدل البطالة % 0فإذا جتاوز معدل التضخم الركودي نسبة 
وهناك حاالت  ففي هذه احلالة ميكن أن نقرر أن االقتصاد حمل الدراسة يعاين من التضخم الركودي،

بالرغم من ان معدل البطالة فقط، ومعدل التضخم % 0خاصة ميكن ان يصل معدل التضخم الركودي 
 .على اقصى تقدير % 4أو % 4يتجاوز  ال

 ( 8801 -8882) تطورات الموازنة العامة في العراق للمدة 
ت العائدات العراقية ورفع احلضر االقتصادي على العراق ازداد 9111بعد زوال النظام البائد عام 

( الضريبية وغري الضريبية)النفطية األمر الذي أدى اىل زيادة اإليرادات العامة رغم تراجع اإليرادات األخرى 
يف الوقت الذي يرتكز بند االنفاق العام على النفقات اجلارية بشكل كبري فكانت الزيادة يف اإليرادات 

مليون دينار ( 361220)ىل وجود فائض يف املوازنة بلغ العامة أكثر من النفقات العامة مما أدى ا
( 4,22)، وباألسعار الثابتة ( -3,21)وباألسعار اجلارية ، حيث كان معدل منو العجز السنوي سالبًا 

ن هذا الفائض متأيت من زيادة إيرادات النفط يف ظل تراجع حجم ونسب إيرادات أخرى، وبلغت نسبة أو 
 .احمللي االمجايلمن الناتج (% 6,1)الفائض 
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ذ بلغ مقدار الفائض إ، انت باألسعار اجلارية أم الثابتةستمر حال الفائض يف املوازنة العامة سواء كا
يليه اعلى حالة فائض باألسعار ( 0,3919) مليون دينار ومبعدل منو ( 34392238) 9118عام 

أما نسبة الفائض اىل الناتج احمللي  ،( 9,3120)مليون دينار ومبعدل منو ( 1,4403)الثابتة مقداره 
إمساعيل ) وكان سبب ذلك زيادة اإليرادات النفطية وتراجع النفقات العامة( % 9,32)االمجايل بلغت 

 .(   44ص ،9138 عبد هادي،
مليون دينار ومبعدل منو ( 91040012)ومبقدار  9110وحتقق أعلى فائض للموازنة عام 

والسبب احلقيقي للفائض املتحقق (% 4,31) الناتج احمللي كانت ، وكانت نسبة الفائض اىل( 2,11)
هو زيادة أسعار النفط وبشكل غري مسبوق حيث ازداد سعر برميل النفط اىل أكثر من  9110عام 
حدث غري املتوقع حيث اهنارت أسعار النفط اىل ادين  9112ويف عام . دوالر خالل تلك املدة  391

مليون دينار باألسعار اجلارية، ( 9649190)اىل  9112جع الفائض عام ىل تراإمستوى هلا مما أدى 
 (% .2,3)ىل إوتراجع الفائض كنسبة من الناتج احمللي %( 1,02) وكان معدل منوه سالباً مقدراً بـ

مليون دينار مبعدل منو سالب ( 44199)بلغـــت نسب الفائض باألسعار اجلارية  9131ويف عام 
مليون دينار ومبعدل منو سنوي سالب أيضاً ( 2,6)األسعار الثابتة بلغت نسب الفائض ما أ، (-1,20)
وكان سبب الرتاجع هو زيادة النفقات ( ,190)ائض اىل الناتج احمللي كانت ، أما نسبة الف(-4,20)

ئض حدثت أعلى حالة فا 9133ويف عام . العامة السيما التشغيلية بالرغم من ارتفاع اإليرادات العامة 
، وكانت ( 2,68696)مليون دينار مبعدل منو ( 11142226) باألسعار اجلارية خالل مدة الدراسة بــ

ويف . بسبب زيادة اإليرادات النفطية يف ظل تراجع النفقات العامة (% 0,31)نسبته من الناتج احمللي 
، (-2,61) و سالب مليون دينار ومبعدل من(  8902401) حصل عجزاً باملوازنة يقدر بــ  9131عام 

سبب هذا العجز ( -6,64)مليون دينار ومبعدل منو سالب ( 1,232)أما نسبته من الناتج احمللي بلغت 
هو اخنفاض اإليرادات العامة نتيجة اخنفاض إيرادات الصادرات النفطية بسبب اخنفاض األسعار العاملية 

 .لنفطل
مليون دينار باألسعار ( 93011122) حصل هناك فائض مايل مقداره ( 9134)ويف عام 
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( 6,9026) أما باألسعار الثابتة بلغت جمموع الفائض بــــ( 2,139)اجلارية ومبعدل منو موجب مقداره 
أما نسبة الفائض بلغت من الناتج احمللي االمجايل حيث (% 0,111)مليون دينار ومبعدل موجب أيضا 

( النفقات اجلارية واالستثمارية)النفقات العامـــة السيما  وكـــــــــــان ذلك بسبب اخنفاض( 4,0)اىل  ارتفعت
 ( .9)وكما هــــــــــو واضح يف اجلدول 

 (8801 -8882)الفائض أو العجز في الموازنة العراقية للمدة من : 8جدول 

 السنوات
أو ( 0)الفائض

العجز باألسعار 
 الجارية

معدل النمو 
(8) 

% 

الفائض أو العجز 
 باألسعار الثابته

0800=088 
 معدل النمو

نسبة الفائض أو 
العجز للناتج 

المحلي 
 االجمالي

3002 142225 1,20 -2,20 2,22 4, 0% 

3002 548325 3, 235 2,228 2,214 4, 1% 

3008 12132218 5,1823 2,2251 3,1023 3, 12% 

3004 10325544 8,32 -4,3131 2,83 -2, 10% 

3002 18845312 2,81 3,3242 1, 14 2, 12% 

3005 30525502 2,22 0,2312 2, 20 2, 12% 

3002 3423235 2,52 -2,215 0, 52 -2, 1% 

3010 22033 2,25 -42 2, 25 -03, 0% 

3011 20022234 2,45140 2,2202 2, 48434 5, 12% 

3013 12822425 8,81 -1,3035 2,82 -5, 8% 

3012 8352250 -2,42 -2,212 -4, 42 -3-% 

3012 31520222 2,213 4,3524 5, 202 2, 5% 

3018 - 38،2232    0, 03% 

3014 - 14،13485    (2, 4%) 

3012 5،528، 1    1% 

 -9112 -9110 -9116)والنشرات السنوية  واألحباث لإلحصاءالبنك املركزي العراقي، املديرية العامة :  المصدر
9131- 9134 – 9138- 9136- 9132). 

ال وهي التضخم أمتثل فرتة احلكومة ملعاجلة املشكلة املركبة واملعقدة ( 9131 -9111)ان املدة 
الركودي، لذلك نالحظ اخنفاض معدالت التضخم الركودي ولكنه بقى اعلى من املعدل الطبيعي للتضخم 
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     الركودي مما الشك فيه أن معدالت التضخم بقيت مرتفعة خاصة يف فرتة التسعينات وبقيت مرتفعة حىت
والذي عقد املشكلة أكثر وجود . حيث ظهرت معاجلة احلكومة هلذه املشكلة املعقدة ( 9111)عام 

 ( 44ص ، 9138إمساعيل عبد هادي، ) :مشكلة البطالة وكاآليت
ن ارتفاع مشكلة التضخم الركودي منذ فرتة السبعينات، ووصلت اىل ارقام مرتفعة جدًا وكانت إ
اجته معدل التضخم الركودي احملسوب باملخفض  3226معدالت البطالة ، فعند عام  الرتفاعمرافقة 

عام (% 38)ىل إ 3228عام (% 181)الضمين والرقم القياسي ألسعار املستهلك حنو االخنفاض من 
بسبب  9111عام (% 14) ىلإواستمر هذا املعدل حنو االخنفاض تارة واالرتفاع تارة وصواًل  3226

 .ح الذي كان يعاين منه االقتصاد العراقي يف فرتة احلصار االقتصاديالتضخم اجلام
ومما الشك فيه ان قضية ارتفاع االسعار تأيت يف مقدمة مهمات االطراف املعنية  بتحقيق االستقرار 
االقتصادي يف العراق ، خاصة بعد انفالت االسعار بصورة مبالغ فيها مما أثقل من كاهل املواطن وأصبح 

هم اسباب التضخم وضوع من اولويات املسؤولني يف رسم السياسات النقدية واملالية وميكن ابراز أهذا امل
 :بالعراق وكاآليت

 %28ما يقارب  .نسب االنكشاف االقتصادي بالعراق بالنسبة للعامل اخلارجي وبدرجة عالية ارتفاع -3
دي واحملتوى احمللي فنجد ارتفاع االول وميكن قياس هذه الظاهرة من خالل املقارنة بني احملتوى االستريا

مقارنة باألخري ، والذي ساعد هذا الوضع استمرار القطاع اخلاص بدوره احملدود يف العملية التنموية 
واخنفاض نسبة مسامهته يف النشاط االقتصادي وتغطية الزيادة يف الطلب ومتويل االستثمارات االمر الذي 

: ص ،9138 ،حممد سلمان ،حممد عبد صاحل) .القتصاديىل ضعف مشاركته يف النشاط اإأدى 
994 ). 

هناك اختالل واضح يف العالقة بني الناتج احمللي االمجايل والدخل ،  :مجايل تذبذب الناتج احمللي اإل -9
بسبب تراجع  ،اهليكلي بدرجة كبريةبسبب ضعف بنية الناتج احمللي االمجايل الذي يعاين من االختالل 

، مما ادى اىل حصول (القطاع النفطي)عدا  واإلنتاجية مسامهة القطاعات االنتاجية السلعية عدى اخلدمية
، مما ولد اختالاًل هيكلياً يف االقتصاد ني التيار التقدي والتيار السلعيصدمة العرض بسبب عدم التساوي ب
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ب الكلي وبالنتيجة ارتفاع املستوى العام لألسعار العراقي لصاحل التيار النقدي مما ادى اىل زيادة الطل
 (.1: ، ص9134، 9131قتصاد العراقي لعام التضخم السنوي لال)
 :مستوى االستريادات وكاآليت ارتفاع -1
املستوى العام  اخنفاضالسلع املنتجة حملياً أدت اىل  ن استرياد السلع من اخلارج بأسعار أقل من أسعارإ -أ

 .لألسعار وتدمري الصناعة الوطنية من ناحية أخرى
السلع من اخلارج بأسعار مرتفعة خاصة يف حال األزمات االقتصادية يف الدول املتقدمة ن استرياد إ -ب

وبالتايل  إنتاجهااألجور مما يؤدي اىل ارتفاع تكاليف  ارتفاعمما يؤدي اىل أرتفاع امثاهنا خاصة يف حال 
 .اىل ارتفاع املستوى العام لألسعار وحدوث التضخم املستورد

سببًا يف اخنفاض  ترياداالس الدخل القومي للخارج حىت لو كان تؤدي اىل تسرب ن زيادة االستريادإ -ج
وبالتايل  معدالت التضخم ألهنا ختفض العملة النقدية املوجودة مما يؤثر على الكتلة النقدية يف الداخل ،

سيكون هلا تأثري على املتغريات األخرى ويف مقدمتها سعر الفائدة اليت ترتبط بعالقة عكسية مع 
هناء خري الدين، )االستثمار مما يؤدي اىل اخنفاض االنتاج واملعروض السلعي وبالتايل حدوث التضخم 

كلما اخنفض ي أن العالقة بني االستريادات والتضخم عالقة عكسية  أ .( 01:ص ،  3229
 .رياد، ارتفع املستوى العام لألسعارستاال

، حيث يرى أن التضخم ظاهرة نقدية حبته ( M FRedman)حسب حتليل كلتون فريد مان  -د
ثبات حجم الناتج وسرعة تداول النقود،  بافرتاضهناك عالقة بني كمية النقود واملستوى العام لألسعار 

العراقي، لوجود البطالة وعليه نرى ان زيادة تداول  باالقتصاد لكن حالة التشغيل الكامل غري متحققة
النقود يف التداول يؤدي اىل تغيري متوسط نصيب وحدة الناتج من النقود فتقل قيمتها احلقيقية وتفقد 

 .(  430، ص 3221أكرم عبد الوهاب، ) (قوهتا الشرائية وحيدث التضخم
 أسباب البطالة في العراق 

 :أسباب التضخم يف العراق نتطرق اآلن اىل اسباب البطالة نذكر منها اآليتبعد ان ذكرت 
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تتحدد استمرار نسب البطالة يف جانيب العرض والطلب، ففي جانب العرض أن النمو السكاين  -3
النمو السكاين السنوي والذي  ارتفاعاملتزايد يف العراق والذي يعرض أعلى بلدان العامل خصوبة أي 

وهو املصدر الرئيس لزيادة عرض العمل، إذ جند ان هناك شرط تعيني مستوى أمثل من % 1جتاوز الــ 
احلجم، حيث أرتفع حجم السكان من  باقتصادياتالسكان وهذا له عالقة وثيقة جدًا 

ىل إمث  9112مليون نسمة عام ( 32161341)ىل إمليون نسمة ( 33638241)
  (Benjamin m freedman,1984, p: 386) .9132مليون نسمة عام ( 12 ,832.312) 

أما جانب الطلب على القوى العاملة، فنالحظ تراجع قدرة االقتصاد على استيعاب أكرب قدر   
 (ممكن من األيدي العاملة بسبب عدم مواكبته للزيادة احلاصلة فيه وبسبب ضيق سوق العمل ايضاً 

 .( 2: ، ص 9112 حممد علي زيين،)
واملسامهة يف االنتاج يف كل اهليكل االنتاجي واليت متثل الفرق بني تشغيل االيدي العاملة  اختالل -9

أما . يدي العاملةت تتسم بقابليتها على استيعاب األ، وتبني ان قطاع الصناعة والزراعة واخلدماقطاع
كبري   فاضاخنالقطاع االستخراجي النفطي فيستوعب عدد حمدود جداً من االيدي العاملة حيث هناك 

 .يف نصيب القطاعات السلعية يف التشغيل بسبب ضعف االستثمار فيها
تردي واقع هيكل القطاعات اخلدمية الذي اصبحت مهمته نقل وتوزيع وتصريف السلع املستوردة  -1

 .وليس قائم على التشابك والرتابط بني القطاعات االقتصادية بروابط امامية وخلفية
مل بسبب وجود فائض عرض سوق العمل العراقية فكانت العالقة طردية فكل االختالل يف سوق الع -4

زيادة يف فائض عرض العمل تؤدي اىل أرتفاع معدالت البطالة بسبب جتزئة سوق العمل اىل قطاعني 
، (secondorry market)وسوق ثانوي (  primarg market)عام وخاص أو سوق أويل 

 .الثانوي فهم أكثر عرضة للبطالة ألستقرار الوظيفي، أما السوقحيث يتمتع العمال بالسوق االويل با
عامل اهلجرة والنزوح كان سبب أساسي يف اختالل عرض قوة العمل بالعراق باملقابل هناك عجز  -8

 ،9131 ،مي محودي) فاضح للقطاع الصناعي ألستيعاب هذا الفائض الذي يعد حتول اىل البطالة
 .( 344ص
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 الدراسات السابقة  أستعراض
 -3221)التضخم الركودي يف العراق خالل املدة " استخدم الباحث زاهد قاسم يف حبثه املوسوم  -3

سببية كراجنر يف حتليل التضخم الركودي والعوامل املؤثرة فيه والناتج احمللي االمجايل أو ( 9131
ختـــــــــالل يف هيكل التجارة واالختـــــــــــــــالل  يف عـــــــــــــرض النقد املتداول يف االقتصاد وسعر الصرف واال

 .(9131 -3221)سوق العمل خالل املدة 
( Granger )ليعطي نتيجة اختبار السببية ( Eviews- 9) واستخدم الباحث برنامج   

يؤثر يف  اجلدولية تبني أن التضخم ال Tو  f اختيار، وبعد أجراء ( P)بعد حتديد درجة التأخري 
وأن . البطالة ، كما أن البطالة ال تؤثر بالتضخم أي ال توجد عالقة سببية يف أي من االجتاهني 

التضخم والبطالة يرتبطان بعالقة طويلة االجل يف االقتصاد العراقي ولكن ال توجد عالقة سببية 
 .(24ص ،9134 ،زاهد قاسم)وتبادلية بينهما 

ي يف حبثه املوسوم حتليل وقياس العالقة بني التوسع املايل أستخدم الباحث كامل كاظم عالو  -9
، سببية كراجنر بني التوسع املايل ( 9131 -3224)ة يف العراق للمدة واملتغريات االقتصادي
، وكانت املتغريات االقتصادية هي احلساب ة يف العراق خالل املدة املذكورةواملتغريات االقتصادي

، وبعد ض النقد الواسع، وحساب رأس املال وعرض النقد الضيق وعر اجلاري ، وامليزان التجاري 
اجراء حتليل السببية تبني ان العالقة بني التوسع املايل وعرض النقد الضيق هي التغذية العكسية بني 
املتغريين أي أن أحدمها يسبب اآلخر أو يتأثران مبتغري ثالث ويظهر بشكل متبادل ويف احلقيقة ال 

 .(993:ص  ، 9131 ،كامل كاظم)  املتغريينتوجد عالقة بني
العالقة الديناميكية والبيئية بني "سببية كراجنر يف حبثها املوسوم استخدمت الباحثة سندس شايب  -1

لبحث العالقة بني (  9134 – 3221)عرض النقود وسعر الصرف والتضخم يف اجلزائر للفرتة 
توصلت الباحثة اىل نتيجة مفادها أن املتغريات ، و سعر الصرف وعرض النقود والتضخم  املتغريات
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تفسر معدل التضخم يف األجل القصري بنسبة كبرية جداً ( ، وعرض النقود الصرفسعر )اخلارجية 
 (.318:ص ،9136 ،سندس شايب)ومتثله احسن متثيل 

 القياس االقتصادي * 
عجز أو فائض املوازنة العامة بأستخدام طرق القياس  ملعرفة العالقة بني متغريات البطالة، والتضخم،

مدة من البيانات اخلاصة باملتغريات الثالثـــــــــــــــــــة السابقة الذكر بالعراق لل اختياراالقتصادي، لقد تـــــــــــــم 
وكان  احلكومة اجلديدة حنو حل مشاكل السياسة االقتصادية املعقدة ليةآألهنا متثل ( 9132 -9111)

 .، وعجز أو فائض املوازنةمن ضمنها البطالة، والتضخم
، لغرض الوصول إىل ( Granger)وهنا أقوم بتحليل السببية بني املتغريات باستخدام طريقة 

لكن قبل . ، والتضخم، واملوازنةبني البطالة( عكسية، أم أحادية تبادلية،)معرفة طبيعة العالقات، هل هي 
مث تطبيق . البد من التأكد من استقرارية السالسل الزمنية عن طريق اختيار ديكي فولر تطبيق طريقة كراجنر

 .لسببيةلالوحدة مث اختبار آكيكي  وأخريا طريقة كراجنر  جذر اختبار
 كرانجر تعريف السببية حسب -3

معيار حتديد العالقة السببية اليت ترتكز على العالقة الديناميكية املوجودة بني السالسل  أقرتح كراجنر
 tسلسلتني زمنيتني تعربان عن تطور ظاهرتني اقتصاديتني خمتلفتني عرب الزمن  xtو ytالزمنية حيث اذا كان 

   tحتتوي على املعلومات اليت من خالهلا ميكن كشف التوقعات بالنسبة للسلسلة  t y، وكانت السلسلة 

y ومن هذه احلالة نقول انyt يسببxt   إذن نقول أهنا متغرية أهنا سببية اذا كانت حتتوي على معلومات
 .تساعد على حتسني التوقع ملتغريات اخرى 

 : (981در سابق صمص ،زكريا حيي ) نواع للسببية نوجز منها أهناك عدة 
 ؛السببية باجتاه واحد 
 وجود ما يسمى بتغذية اسرتجاعية ب(feed back) ؛ 
 ؛السببية اللحظية 
 السببية بالتأخري. 
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 -8882)القتصاد العراقي خالل المدة ل بين الموازنة والتضخم والبطالة أختبار العالقة السببية
8801. ) 

حسب االدبيات االقتصادية هناك عالقة قد تكون مباشرة أو غري مباشرة بني متغريات الدراسة 
، واملتغري التابع x2  (u.m. )والبطالة  x1 CInFالثالث ، فقد حددت املتغريات املستقلة بــ التضخم

 :دالية باآليت ، وميكن التعبري عن العالقة الy(  9132 -9111)هو عجز أو فائض املوازنة خالل املدة 
Y = f ( X 1 ، X2 )                                                                  

 عجز أو فائض املوازنة =  Yحيث أن 
1 X  = التضخم 

X2   = البطالة 
 :ذ أمنوذج الدراسة الشكل التايلويأخ

t  =Bo + B1 Xt1 + B2Xt2     +  et  y 

 ليصبح أمنوذج الدراسة  ويأخذ اللوغارمت
Lnyt = Bo + LnB1 Xt1 + LnB2 Xt2 + et -----   

للحصول على أمنوذج قياسي للعالقة بني املوازنة والتضخم والبطالة يف العراق استخدمنا سلسلة 
 :وسنقوم بتحليل املتغريات وكاآليت ...  9132وحىت عام  9111مشاهدة متتد من  38زمنية وحجمها 

 القياسيالجانب 
 البيانات ونتائج البحث : أواًل 

مت استخدام بيانات سنوية للنفقات وااليرادات احلكومية يف العراق والبطالة التضخم واليت غطت 
ن طروحات وم، حيث مت احلصول على البيانات من بعض األ 9132 -9111الفرتة الزمنية من عام 
ات وميكن تلخيص اخلطوات اليت اتبعتها الدراسة الختبار حصاء وتكنولوجيا املعلومموقع اجلهاز املركزي لإل

يرادات العامة وكذلك حتقيق التناسق ما وازنة ما بني النفقات العامة واإلمدى قدرة العراق على حتقيق امل
 .وحسب ما يأيت ( 2Eview)ستخدام برنامج اوالبطالة واملوازنة  العامة ، وببني التضخم 
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ل الزمنية املستخدمـــــــــة يف التحليل، الفائض أو العجز يف املوازنة التحقق من مدى سكون السالس -3
 .العامة، التضخم، البطالة يف االمد الطويل

لتتحقق من   Augmented Diekey – Fullerمت استخدام أسلوب التكامل بأتباع أسلوب -9
 .مدى وجود عالقة بني املوازنة العامة والتضخم والبطالة 

والتضخـــــــــــــم والبطالة بأستخدام ( الفائض أو العجز ) تـــــــــــــم تقدير العالقـــــــة بني املوازنة العامـــــــــــــة  -1
(Dols )Dynamic oLs  وFully modi fied OLs (Fmols)  وذلك ملعرفة قدرة

العراق على ختفيض العجز واحتوائه ومت اختيار السببية بني التضخم والبطالة واملوازنة احلكومية 
للتعرف على مدى قدرة  Vector Autorgression Estimatesاسلوب  باستخدام

 السلطات احلكومية العراقية على معاجلة االختالالت اهليكلية يف االقتصاد العراقي 
 نتائج اختبار جذر الوحدة / اً ثاني

ما اذا كان هناك اجتاه عام أم ال، وحيث اتضح من الشكل مت رسم السالسل الزمنية لتحديد في
 لالجتاهاختبار جذر الوحدة املتضمن  باستخدامن السلسلة الزمنية غري مستقرة وقد مت االكتفاء أ البياين

 .واملستوى معاً 
 y،x1،x2السلسلة الزمنية غير مستقرة بين  :0شكل 

 

 

 

 
 

 eview9الشكل البياين من عمل الباحث باستخدام يرنامج : المصدر
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 نتائج اختبار التكامل / ثالثاً 
،   Augmented Dickey – Fullerنتائج اختبار التكامل ( 2)يوضح اجلدول رقم 

وثانياً % 3عند مستوى معنوية  R= O ارات اظهرت عدم قبول فرضية العدمحيث ان نتائج االختب
الفائض ) وهذا يعين عالقة طويلة االجل بني التضخم والبطالة واملوازنة العامة . هناك قيمة واحدة للتكامل 

 .(أو العجز 
 (1) التضخم وكما هو واضح جبدول رقم x1و ةاملوازن yالعالقة بني 

 التضخم x1و  ةالموازن yالعالقة بين : 2جدول 

 

 

 

 

 نتائج اختيار السببية تحليل / رابعاً 
توضح نتائج اختيار التكامل ان هناك على االقل اجتاهًا واحدًا للسببية بني التضخم والبطالة 

 (T- Granger)واملوازنة العامة ولكن مل حتدد اجتاه هذه السببية بني تلك املتغريات ولذلك فأسلوب 
سوف حيدد ما اذا كانت هناك اجتاه مزدوج للعالقة أو اجتاه واحد، كما ان اختيار السببية سوف يعطي 

يف املوازنة احلكومية مع ( الفائض أو العجز )مؤشرًا عن مدى قدرة اصحاب القرار يف العراق على تعديل 
صدر واحد لإليرادات العامة التضخم والبطالة لغرض تنويع هيكل االقتصاد العراقي وعدم االعتماد على م

يف االقتصاد العراقي حيث تستحوذ الصادرات النفطية على النسبة األكرب من ايرادات العراق العامة 
 .وبالتايل التقليل ومن امهها التضخم والبطالة واليت تؤثر على املوازنة العامة العراقية 
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 :جيب اتباع اخلطوات اآلتية  Varسلوب أ والستخدام
لرتتيب االعلى للتكامل جلميع املتغريات حمل الدراسة والعدد االعلى لفرتة االبطاء لنموذج حتديد ا .3

 .االحندار
 . Varاستخدام بيانات املتغريات يف املستوى عند انتشار منوذج  .9
 .اضافة الرتتيب االعلى للتكامل لعدد فرتة االبطاء  .1
ان  بافرتاض Varشاء منوذج حيث مت ان( Var)يتم اختيار الفرضيات وميكن توضيح اسلوب  .4

( 1)جلميع املتغريات وان عدد فرتات االبطاء االعلى هو ( 3)على للتكامل هو الرتتيب األ
يف املوازنــــــــــــــة احلكومية بسبب التضخم والبطالة ( الفائــــــــــــــض أو العجز) واالختبار ما ان كانت 

: يتم اختبار الفرضية يف املعادلة االوىل كالتايل  Augmented Dickey – Fullerفأن 
Ho : = O. 

حلكومية ال يسبب التضخم ميكن اختبار فيما اذا كان الفائض أو العجز يف املوازنة ا وأيضا
يف حني ان فرتة  ( X1و  X2و Y)فرفض فرضية العدم يدل على وجود سببية بني املتغريات ، والبطالة

االبطاء للمتغريات حمل الدراسة تركت غري مقيدة لتمثل اليه التصحيح يف املدى الطويل وهناك اربع 
 :وميكن تلخيصها باآليت(  X1و  X2و  Y) فرضيات تتعلق بالعالقة السببية بني 

امة وبالتايل تستطيع التضخم والبطالة واملوازنة الع( X1و  X2و  Y)بني املتغريات  بيةتوجد عالقة سب ال
 .السلطات احلكومية ان حتدد النفقات العامة وااليرادات العامة وفق ما يقتضيه االمر

وهذا يدل على عدم وجود  Varاىل رفض فرضية العدم ( 3)وتشري نتائج االختبار يف اجلدول
وهذا يعود اىل طبيعة االقتصاد العراقي الذي يعتمد  عالقة سببية بني املوازنة العامة والتضخم والبطالة ،

بشدة على قطاع النفط كمصدر اساسي للدخل والنقد االجنيب وعدم تنوع النشاط االقتصادي 
 .العراقي من جهة اخرى  لالقتصادوالصادرات من جهة واىل ضعف الطاقة االستيعابية 

 (4)رقم  املوازنة وكما هو واضح جبدولyو التضخم x1العالقة بني 
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 الموازنة yالتضخم و x1العالقة بين  :4جدول 
 

 

 

 
 (8) البطالة وكما هو واضح جبدول رقم x2وة املوازن yالعالقة بني 

 البطالة x2و ةالموازن yالعالقة بين  :5جدول 
 

 

 

 
 (6) املوازنة وكما هو واضح جبدول رقم yالبطالة و x2العالقة بني 

 الموازنة yالبطالة و x2العالقة بين  :6جدول 
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 (2)وكما هو واضح جبدول رقم x1و y بني معادلة االحندار ما
 x1و yبين معادلة االنحدار ما: 1جدول 

 
 
 
 
 
 
 

 
 x2و yبني عادلة االحندار مام

 x2و yبين عادلة االنحدار مام: (0)جدول 
 

 

 

 
 
 

 (2)وكما هو واضح جبدول رقم  اختبار جذر الوحدة لديكي فولر
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 اختبار جذر الوحدة لديكي فولر: 8جدول 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 تقدير االحتمالية
، وهذا مؤشر جيد ، ألنه كلما  ( o-5064)نالحظ من هذا اجلدول ان مقدار االحتمالية هو 

ضخم يدل على وجود عالقة قوية ما بني املتغريات الثالثة الت( 0.5)كان مقدار االحتمالية اكرب من 
 (.31)وكما هو واضح جبدول رقم  احلكوميةوالبطالة واملوازنة 
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 المتغيرات الثالثة التضخم والبطالة والموازنة الحكوميةالعالقة بين : 08جدول 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (33)اختبار اكيكا وكما هو واضح جبدول رقم 
 اختبار اكيكا: 00جدول 
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 (39)اختبار السببية لكراجنر وكما هو واضح جبدول رقم

 اختبار السببية لكرانجر: 08جدول 

 

 

 

 
 الخاتمة

 من ن جممل العجز احلاصل يف موازنات العراق للمدةأىل نتيجة مهمة وهي خلص البحث إ
املوازنة  ،والتضخم ،البطالة)ىل العالقة التبادلية بني املتغريات الثالثة إتعود  ال ،(9132-9111)

بسبب  ،عة من قبل احلكومات املتوالية باالقتصادية اخلاطئة املت ةمنا يعود اىل تراكمات السياسإ (العراقية 
دون احملاولة ( االعتماد على النفط يف جممل الفعاليات االقتصادية)اعتمادها الكامل على اقتصادها الريعي 

 ،الزراعة) طاعات االقتصادية احليويةقبالنهوض باالقتصاد من خالل التنويع اهليكلي متجاهلة بقية ال
بني  توجد عالقة سببية ما وعليه ال. لالقتصاد العراقي االستيعابيةناهيك عن اخنفاض الطاقة ( ناعةالص

وان احلكومة العراقية قادرة على حتديد  ،املوازنة العراقية ،والتضخم ،البطالة x1،x2،yاملتغريات الثالثة 
يعود  اىل العالقة بني التضخم  ال ةزناوانه اي عجز باملو .اجات اخلاصة للبلد ينفقاهتا وايرادهتا وفق االحت

بالعديد من االصالحات االقتصادية الكفيلة  ةاشر احلكومبن تفالبد أ .سة احلكومةلسيا وإمنا ،ةوالبطال
اسرتاتيجية اقتصادية  بإتباعوتنمية بقية القطاعات احليوية ،بتقليل االعتماد الكامل على القطاع النفطي

 .متطورة
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 المراجع قائمة 
 ،رؤى يف مستقبل  –االختالالت اهليكلية يف االقتصاد العراقي وسبل معاجلته ) إمساعيل عبد هادي

 .9138 ،، مركز العراق للدراسات(االقتصاد العراقي
 ( 3228 -3223)العراقي خالل الفرتة  لالقتصادختالالت املالية والنقدية اال)، أكرم عبد الوهاب ،

 .3221، (اسات االقتصادية املؤمتر العلمي الثامن لقسم الدر 
  دار وائل  (مبادئ االقتصاد الكلي بني النظرية والتطبيق)محد حسن الرفاعي، أخالد واصف الوزان، و ،

 . 9111للنشر، 
  ،جملة العلوم االقتصادية، ( (9131 -3221)التضخم الركودي يف العراق خالل املدة )زاهد قاسم ،

 . 9134جامعة البصرة، العدد، 
  استخدام بعض معايري املعلومات يف حتديد افضل ) كريا حيىي اجلمال، هيالء أنس العمري وآخرون،ز

، جامعة املوصل/ ، كلية االدارة واالقتصاد حصائية، اجمللة االقتصادية للعلوم اال(منوذج مومسي مضاعف
9133). 

  ،والتضخم يف اجلزائر  العالقة الديناميكية والسببية بني عرض النقود وسعر الصر ف)سندس شايب
 م البواقي، كلية العلوم االقتصادية، اجلزائر،أماجستري، جامعة  مذكرة، ( (9134 -3221)للفرتة 

9136 . 
 ،ية حتليل وقياس العالقة بني التوسع املايل واملتغريات االقتصاد)  كامل كاظم عالوي، حممد غايل راهي

  واالقتصادتصادية، جامعة الكوفة، كلية االدارة ، جملة الغري االق( 9131 -3224يف العراق للمدة 
 .9131،  92السنة التاسعة، العدد  

 ثر السياسة املالية على البطالة يف االقتصاد العراقي بعد أ) ،حممد سلمان جاسم ،حممد عبد صاحل
 ،30 العدد ،بغداد ،عمالكلية اقتصاديات األ،جامعة النهرين،جملة كلية الرتاث اجلامعة (9111
9138. 
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 ،دار املالك للفنون والنشر، (االقتصاد العراقي املاضي واحلاضر وخيارات املستقبل) حممد علي زيين ،
 . 9112بغداد، 

 كلية التجارة، جامعة االسكندرية(قتصادية الكليةالنظرية اال)، حممد فوزي ابو السعود وآخرون ، ،
9111. 

 ،دراسة العالقة السببية بني مشكليت البطالة والتضخم يف اجلزائر خالل الفرتة ) حممد جنيب صحراوي
 .9136، رسالة دكتوراه منشورة، جامعة قاصدي، كلية العلوم االقتصادية، ( 9134  -3201

 اد املصري خالل فرتة العوامل اهليكلية ومدى تفسريها للتضخم يف االقتص)  ،هناء خري الدين
 .3229، كلية اإلدارة واالقتصاد، رةاه، الق(3200 -3224

 اجلهاز املركزي لألحصاء ، وزارة التخطيط(9131راقي لعام التضخم السنوي لالقتصاد الع ،
 . 9134، لومات دائرة السياسات االقتصاديةوتكنولوجيا املع

 (البنك املركزي العراقي)9110 -9116)حباث والنشرات السنوية حصاء واأل، املديرية العامة لإل- 
9112- 9131- 9134 – 9138- 9136- 9132.) 

 (9132، 9136، 9138،  9134لعام  التقرير االقتصادي للبنك املركزي العراقي )ركزي ، البنك امل
 .قسم االقتصاد احمللي/ حباث العراقي دائرة االحصاء واأل

  (The relation between unemployment and the rate of change, A.W 

Phillips Economica of money) (Wage in the U.K November) 1958. 

  (Benjamin ( m freedman) Lessons from the 1979 – 1982 monetary policy 

experiment the American) Economic Review, N
o
(2) may 1984. 
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 أنموذجا لصناعة التقليديةا: أحد الدعائم السياحية المساهمة في التنويع االقتصادي
One of the Tourism Pillars Contributing to Economic Diversification; 

The handicraft as a Model 

 شنيـــــنيعبد الرحيم . د
                  abd83.chenini@yahoo.fr، ردايةـــــــــكلية العلوم االقتصادية، جامعة غ

 

 13/13/9132 :نشرتاريخ ال                                                                                                      

 :ملخص
البحثية إىل التعرف على الصناعة التقليدية يف خمتلف جماالهتا، وهتدف الورقة  تسعى هذه الروقة

للرتكيز على أهم امليزات اليت تتميز هبا الصناعة التقليدية الفنية وجتعل منها مسامهة بشكل فعال اقتصاديا، 
بلد املضيف على ال وتبيني الدور اليت تؤديه يف اجملال السياحي، باعتبارها عامل مهم يف اإلنفاق السياحي

االنفرادية، اإلتقان اليدوي واجلمايل، سهولة احلمل والتعبئة، دافع لالقتناء للذكرى،  :وذلك ألهنا تتميز بـ
 .دافع الثقافة واملعرفة، دافع للتهادي، دافع للتفاخر

 صناعةواملرجعية النظرية للقدرة التصديرية للاالقتصادية األمهية كما أن الورقة سلطت الضوء على 
حصائيات، تلك األمهية جتعل منها قادرة على املسامهة يف التنويع والتنمية االقتصادية باألرقام واال التقليدية

 .القتصاديات الدول

 .الصناعة التقليدية، السياحية، التنمية االقتصادية، التنويع االقتصادي: مفتاحيةكلمات 
Abstract: 

This paper seeks to identify the handicraft industry in various areas. 

The paper aims to focus on the most important features that characterize the 

handicraft industries and make them economically effective contribution 

and explain the role played in the field of tourism, as an important factor in 

tourism spending on the host country because it is characterized by: 

Uniqueness, manual and aesthetic perfection, ease of carrying and packing, 

motivation to acquire for the memory, a motive for culture and knowledge,  

 abd83.chenini@yahoo.fr :يميلاإل، عبد الرحيم شنيين :المؤلف المرسل
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a motive for Dedication, a motive for pride. 

The paper also highlighted the economic importance and theoretical 

referencing of the export capacity of the handicraft industry in figures and 

statistics, which makes it capable of contributing to the diversification and 

economic development of the economies of countries. 

Keywords: Handcraft Industry, Tourism, Economic Development, 

Economic Diversification 

  مقدمة .1
نظرا للتحوالت اليت شهدها االقتصاد العاملي، واليت مسحت بربوز توجهات اقتصادية جديدة هتدف 
إىل بعث مؤسسات صغرية ومتوسطة، مرنة وقادرة على جتاوز وبشكل أفضل و واضح نتائج األزمات 

عية الكربى تقلصا يف نشاطاهتا ففي الوقت الذي عرفت فيه التجمعات االقتصادية والصنا. الظرفية
، إال أن املؤسسات الصغرية واملتوسطة بصفة 1وحمدودية فرص الشغل جراء انعكاسات األزمات االقتصادية

عامة، والصناعات التقليدية واحلرفية بصفة خاصة تتميز بنمو مستمر بفضل استثمار غري مكلف، وحمدث 
 .لفرص العمل

 إشكالية البحث
وللتعرف على  .املتعلقة بالصناعة التقليدية واليت جتعل منها دعامة للتنويع االقتصاديهي امليزات  ما

هذه الصناعات التقليدية واحلرفية يفرتض منا الفهم اجليد لطبيعتها وحتديد امليزات االقتصادية هلا، وما 
 .الصناعةعالقة هذه الصناعة بالسياح، وقبل كل ذلك جاز لنا التطرق للمفاهيم األساسية هلذه 

 
 
 

                                           

 
1
 9002أزمة .  9191أزمة : مثل - 
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 :مفاهيم ومجاالت الصناعة التقليدية. أوال
لعل أول ما يستوقف أي باحث يف جمال الصناعات التقليدية هو قضية التسمية و : مدخل مفاهيمي -أ

إذ أن يف أغلب األحيان ميزج بني مفاهيم الصناعة اليدوية والصناعة التقليدية والصناعة احلرفية . التعريف
 .صناف املتتلفة هلذه الصناعات وطبيعة املنطقة املمارسة عليهافاالختالف ميكن يف األ

وتوضح الدراسات املعمقة اليت قامت هبا مدرسة االقتصاد يف برنامج للتطوير والتعاون 
PRODEC2 وكذلك دراسات اليت قام هبا ،CCI  3  أنه ليس هناك تعريف عاملي موحد

 .للصناعات التقليدية
ال يوجد تعريف واحد للصناعات التقليدية، الختالف االستعماالت "  PRODECفحسب

إىل أي تعريف مقبول عامليا، و هذا غري مستغرب   CCIو مل يتوصل   4اليت توجد من أجلها التعاريف
 .5"إذا أدركنا عدد املتغريات املسببة لذلك واختالف االستعماالت املرجوة من كل تعريف

 :على املستوى الدويل هي تلك الصادرة عن و أهم التعاريف اليت برزت
 ؛ Cnucedمؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية  -
 ؛Cmaاجمللس العاملي للصناعات التقليدية  -
 .Loitو املنظمة الدولية للعمل -

يطبق تعبري املنتجات املنجزة باليد : "تعريفا عن الصناعات اليدوية  Cnucedقدمت 3292ففي سنة 
على كل الوحدات املنجزة باليد وكل الوحدات املنتجة مبساعدة األدوات، الوسائل البسيطة وكل املعدات 

                                           

 
2
 PRODEC = Programme of développement coopération : برنامج تطوير والتعاون  

3
 CCI = centre commerce international=  ةاملركز الدويل للتجار  

4
 PRODEC ; a Survey of the germen and British markets for selected handicrafts, 

Helsinki-1994, page 06. 
5
 CCI, Exportation des PEM des pays en développement : enjeux et  perspectives, Genève 

1993- p 141. 
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 ".6املستعملة من طرف احلريف واليت حتتوي يف جزئها األكرب على عمل اليد أو مساعدة الرجل
 :لصناعات اليدوية إىل ثالث جمموعاتقسمت املنظمة الدولية للعمل، ا 3291و يف سنة 

 .الصناعات التقليدية للقرى .3
 .الصناعات التقليدية الفنية .9
 .املؤسسات للصناعات اليدوية واخلدمات املوجودة يف املناطق الريفية. 1

هي املتعلقة فقط بالصناعات التقليدية أما " 9"و"3"ويبدو جليا من هذا التقسيم أن اجملموعة 
 .فهي هتتم باخلدمات وليس هلا عالقة بالصناعة التقليدية واملنتوج املادي "1" اجملموعة

 7:من بني التعاريف األخرى اليت خصت بالصناعات التقليدية نذكر من بينها
مجيع األنشطة اليت  : "،  كذلك هي"مجيع األنشطة املنفصلة عن قطاع الفالحة، وغري الصناعية "

أحد فروع " و". ترتكز على تقنيات تقليدية وهذا بالنسبة للتقنيات احلديثة اليت ختص قطاع الصناعة
 ".األنشطة اإلنسانية اليت ترتكز على املعدات كوسيلة أساسية للعمل واليت تستتدم دائما الطاقة اإلنسانية

كل نشاط إنتاج أو إبداع أو " واحلرف  فإن الصناعات التقليدية(* و، م، ص، م، ص، ت)وحسب 
 8".حتويل أو ترميم فين أو صيانة أو تصيح أو أداء خدمة يطغى عليه العمل اليدوي

 : و ميارس
 .بصفة رئيسية ودائمة -
 .بشكل مستقر أو متنقل أو معرضي - 

                                           

 
6
-  PRODEC, idem, p o6. 

- 
دراسة حالة مدينة "  الصناعات التقليدية واحلرفية بني االقتصاد الرمسي واالقتصاد الغري رمسي"وهراين عبد الكرمي  7

 .29، ص9002تلمسان، رسالة ماجستري، جامعة تلمسان، 
8
 .9002مدونة النصوص القانونية والتنظيمية اخلاصة بقطاع الصناعة التقليدية، سنة  - 
 .ي وزارة املؤسسات الصغرية و املتوسطة و الصناعة التقليدية باجلزائره(: ت.ص.م.ص.م.و)  -* 
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 :وحسب الكيفيات اآلتية
 إما فرديا -
 .ما ضمن تعاونية للصناعة التقليدية و احلرفإ -
 .من مقاولة للصناعة التقليدية واحلرفما ضإ -

إن قلة درجة التجانس يف أنشطة الصناعات التقليدية واحلرفية تعكس لنا عدم وجود تعريف بسيط 
وموضوعي هلذا القطاع، إال أن النقطة املشرتكة للصناعات التقليدية و احلرفية هي االستعانة بكفاءة احلريف 

 .و مهارته اليدوية
 :النشاط اآلتية نالحظ جماالت( و، م، ص، م، ص، ت)ف و من خالل التعري

  (. الفنية) الصناعة التقليدية 
 الصناعة التقليدية احلرفية إلنتاج املواد. 
 الصناعة التقليدية احلرفية للتدمات. 

I  .الصناعة التقليدية:L’artisanat traditionnel  
كل صنع يغلب عليه العمل اليدوي ويستعني فيه احلريف أحيانا بآالت لصنع أشياء نفعية أو   وهي

ويتضح من هذا التعريف أن  9تزينيه ذات طابع تقليدي، وتكتسي طابعا فنيا يسمح هلا بنقل مهارة عريقة،
 :الصناعات التقليدية تتميز بثالث خصائص

 غالبية العمل اليدوي. 
  باآلالتإمكانية االستعانة. 
 أو التزيين للمنتوج التقليدي" االستعمايل" الطابع النفعي. 

                                           

 
رسالة ماجستري، جامعة " دفع صادرات الزرايب التقليدية اجلزائرية بتطبيق مقاربة التسويق الدويل" صديقي شفيقة  -9

 .29، ص 9009-9009اجلزائر، 
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وعلى أساس اخلاصية الثالثة وفق هذا التعريف تنقسم الصناعات التقليدية حسب وظيفة منتوجاهتا 
 ".االستعمالية"الصناعات التقليدية، والصناعات التقليدية الوظيفية : إىل صنفني مها

تعترب صناعة فنية عندما تتميز "، وهي النوع اليت تبحث فيه هذا الورقة: الفنيةالصناعات التقليدية  -1
يشري هذا التعريف على أن هذا الصنف من الصناعات  10"بأصالتها وطابعها االنفرادي وإبداعها

التقليدية خيص بصفة االنفرادية يف اإلبداع الفين وصفة أصالة املنتوج التقليدي، هذه األخرية تشري إىل 
مل التعابري املتعلقة بالتقاليد والفنون ملتتلف املناطق اجلغرافية الحملية، هلذا نالحظ أن املنتوجات جم

 .التقليدية الفنية تتميز بارتفاع أسعارها ألهنا تستغرق مدة طويلة يف الصنع وتتطلب مهارات فنية عالية
ات فنية عالية مقارنة بالفنية، هذا الصنف ال يعتمد أكثر على مهار  :الصناعات التقليدية الوظيفية -2

ويعتمد هذا النوع من املنتوجات يف . وتتسم فيها التصاميم الفنية عادة بالطابع التكراري والبساطة
وتتمثل أمهية منتجات هذا النوع،  11.نشاطها على العمل املتسلسل، توزيع املهام يف كل مراحل اإلنتاج

وهذا األخري معرض لكثري من منافسة على املستوى الداخلي يف قيمتها االستعمالية يف احلياة اليومية، 
 .واخلارجي

نشاطات ( 11) وحيتوي على مثانية 13ويرمز مليدان الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية بالرمز 
 :يكون تسميتها ورمزها يف القائمة كاآليت

 
 

                                           

 
، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية 9119ناير ي 90هـ املوافق ل 9199شعبان  91مؤرخ يف  09/19األمر رقم  -10

 1، ص 9119جانفي  91بتاريخ  3العدد 
11

- FAROUKNADI socio- économie de dépeuplement de l’avtrsanat en Algérie, thèse de 

doctorat de 3 éme cycle en sociologie école  des hautes études en xilèmes sociales centre 

de recherche coopératives-Paris-1977. p22 
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 12يبين نشاطات الصناعة التقليدية الفنية ورموزها: 0الجدول 

 .9112" قائمة نشاطات الصناعة التقليدية واحلرف" (و، م، ص، م، ص، ت) :المصدر

II  .الصناعة التقليدية إلنتاج المواد: L’artisanat de la production 
صنع ملواد استهالكية عادية، ال تكتسي طابعا فنيا خاصا و توجه للعائالت وللصناعة  كل" 

  14.وتسمى أيضا الصناعة التقليدية احلرفية والنفعية احلديثة 13،"والفالحة
وخيتلف هذا النوع من الصناعة عن الصناعات التقليدية يف كوهنا تعتمد على درجة أكرب من تقسيم 

 (sous-traitant)وقد ميثل صاحبها مقاوال من الباطن " الصناعات الصغرية" العمل وتعرف خاصة باسم

                                           

 
12

املؤرخ يف  02-331: مرسوم تنفيذي رقم" قائمة نشاطات الصناعة التقليدية و احلرف( " و، م، ص، م، ص، ت) - 
 .م9002أكتوبر  39هـ املوافق ل  9192شوال  91يوم 

13
 .02، ص 3العدد " مرجع سبق ذكره" اجلريدة الرمسية  -  

14
 .39ص " مرجع سبق ذكره" "القانونية و التنظيمية" مدونة النصوص  -  

 رمز في ميدان النشاط الرمز في القائمة التسمية
 11 11 املواد الغذائية -

 11 12 العمل على الطني، اجلبس، احلجر، الزجاج، و ما مياثلهم -

 11 10 «مبا يف ذلك املعادن الثمينة» العمل على املعادن  -

 11 10 العمل على اخلشب و مشتقاته و ما مياثله -

 11 10 املماثلةالعمل على الصوف و املواد  -

 11 10 العمل على القماش أو النسيج -

 11 10 العمل على اجللود -

 11 10 العمل على املواد املتتلفة -
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وختتلف هذه الصناعة أيضا عن الصناعات التقليدية يف كوهنا ال ترتبط بتقاليد وتاريخ الشعوب، وال تعين 
 .15السائح مباشرة كوهنا منتشرة يف كل بلدان العامل

وحيتوي هذا امليدان على  19بالرمز « رفية إلنتاج املواد الصناعة التقليدية احل» ويرمز مليدان النشاط 
 :قطاعات وهي كاآليت 12

 16يبين الصناعة التقليدية إلنتاج المواد ورموزها :8الجدول 

 التسمية
الرمز في 

 القائمة
رمز ميدان 

 النشاط

 09 01 .نشاطات الصناعة التقليدية احلرفية لإلنتاج والصناعة أو حتويل املرتبطة بقطاع املناجم واملقالع

نشاطات الصناعة التقليدية احلرفية لإلنتاج والصناعة أو التحويل املرتبط بقطاع امليكانيك 
 .والكهرباء

90 09 

 09 99 .املرتبطة بقطاع احلديد نشاطات الصناعة التقليدية واحلرفية لإلنتاج أو حتويل

 09 99 .نشاطات التقليدية واحلرفية لإلنتاج والصناعة أو التحويل املرتبط بالتغذية

 09 93 .نشاطات التقليدية واحلرفية لإلنتاج والصناعة والتحويل املرتبطة بقطاع النسيج واجللود

نشاطات التقليدية واحلرفية لإلنتاج والصناعة أو التحويل املرتبطة بقطاع اخلشب التأثيث، 
 .اخلردوات واألدوات املنزلية

91 09 

نشاطات التقليدية واحلرفية لإلنتاج والصناعة أو التحويل املرتبطة بقطاع اإلشغال العمومية للبناء 
 .ومواد البناء

92 09 

 09 99 .واحلرفية لإلنتاج املواد املرتبطة بقطاع احللينشاطات التقليدية 

 09 92 نشاطات التقليدية واحلرفية لإلنتاج املواد املتتلفة 

 9112" قائمة نشاطات الصناعة التقليدية و احلرف"( و، م، ص، م، ص، ت) :المصدر

                                           

 
15

  - FAROUK NADI, op cit, p25. 
16

 ".مرجع سبق ذكره" "قائمة نشاطات الصناعة التقليدية و احلرف( " و، م، ص، م، ص، ت) -  



 مجلـة اإلستراتيجيـة والتنميـة 824 -800ص ، (8800 ديسمبر)عدد خاص /  80: المجلد
 عدد خاص بالمنتدى الدولي الخامس للبحث العلمي

 

219 

 III .احلريف واليت تقدم خدمة هي جممل النشاطات اليت ميارسها : الصناعة التقليدية والحرفية للخدمات
 17.خاصة بالصيانة أو التصليح والرتميم الفين باستثناء تلك اليت تسري عليها األحكام تشريعية خاصة

 18الصناعة التقليدية للخدمات ورموزها: 2الجدول 

 9112" واحلرفقائمة نشاطات الصناعة التقليدية " (و، م، ص، م، ص، ت) :المصدر
والتصنيف املقدم اخلاص بالصناعات التقليدية أو احلرفية، هو التصنيف املأخوذ به رمسيا يف 
اجلزائر، فهو يرتكز على أساس النشاط الرئيسي املمارس من طرف احلريف، فمن الصعب تسمية احلريف 

                                           

 
17

 .02الرمسية، مرجع سبق، ص اجلريدة  -  
18

 ".مرجع سبق ذكره" "قائمة نشاطات الصناعة التقليدية واحلرف(: " و، م، ص، م، ص، ت) -  

 التسمية
الرمز في 

 القائمة
رمز في 
 النشاط

يرتكيب، صيانة و اخلدمة ما نشاطات الصناعة التقليدية احلرفية للتدمات املرتبطة  -
بعد البيع للتجهيزات واملعادن الصناعية املتصصة ملتتلف فروع النشاط 

 .االقتصادي
92 03 

نشاطات الصناعة التقليدية احلرفية للتدمات املرتبطة بتصليح وصيانة التجهيزات  -
 و املواد املستعملة يف خمتلف فروع النشاط االقتصادي و العائالت 

91 03 

 03 90 .نشاطات الصناعة التقليدية احلرفية للتدمات املرتبطة لألشغال امليكانيكية   -

نشاطات الصناعة التقليدية احلرفية للتدمات املرتبطة بالتهيئة، الصيانة، التصليح،  -
وزخرفة و تزيني املباين املتصصة لكل االستعماالت التجارية، الصناعية، 

 .والسكنية
99 03 

 03 99 .التقليدية احلرفية للتدمات املرتبطة بالنظافة وصحة العائالت نشاطات الصناعة -

 03 93 .نشاطات الصناعة التقليدية واحلرفية للتدمات املرتبطة باأللبسة -

 03 91 .نشاطات الصناعة التقليدية احلرفية للتدمات األخرى -
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لنسيج والزرايب مبدينة غارداية أو امليكانيكي واحلريف الكهربائي يف العاصمة اجلزائرية بنفس التسمية حريف ا
 .مدينة تلمسان

وهو يتشكل من  11بالرمز « الصناعة التقليدية احلرفية للتدمات»ويرمز مليدان النشاط الثالث 
 :قطاعات للنشاطات حمددة كما يلي( 12)سبعة 

 :ميزات المساهمة االقتصادية للصناعة التقليدية. ثانيا
اقتصادية متيزها عن باقي القطاعات األخرى، ونوجز أهم هذه املميزات  للصناعات التقليدية مميزات

 :اخلاصة بالصناعات التقليدي يف امليزات األربعة اآلتية
إن من مميزات هذا القطاع أنه يوفر فرص عمل لنسبة كبرية من : كثافة العمالة وضعف الرأسمال. 0

اختلفت نشاطات الصناعة التقليدية فهي تعتمد  األيدي العاملة دون اللجوء لتعبئة رأمسال كبري، ومهما
فقطاع الصناعات التقليدية يستهلك أقل . على عمالة مكثفة، والنسبة بني الرأمسال و العمالة متدنية جدا

إذا  19رأمسال مقارنة بقطاعات اإلنتاج األخرى وهذه ميزة ذات أمهية خاصة عند البلدان ضعيفة الرأمسال،
 . قويا لتوفري فرص العمل خاصة يف البلدان اليت تنترها آفة البطالة يعترب هذا القطاع مصدرا

يساهم هذا  :تكلفة الدخل من العملة األجنبية للصناعة التقليدية أقل من الصناعات األخرى. 8
ويرجع هذا لكونه  20القطاع بشكل هام يف حتقيق الدخل من العملة األجنبية فهو مزود للعملة الصعبة

مضافة عالية مقارنة بالقطاعات الصناعية األخرى، إىل جانب أن املوارد املستتدمة يف  قطاعا حيقق قيمة
 .إنتاج احلرف أرخص من تلك اليت تستتدم يف إنتاج السلع األخرى املوجه للتصدير

                                           

 
19

- CCI- Exposition des PME, des page en développement = enjeux et perspectives, op. 

cit, p143. 
20

- CCI, op. cit. p 13. 
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ارتفاع القيمة املضافة إن  :أهمية القيمة المضافة في تدنى تكلفة الدخل المحقق من العملة األجنبية .أ
الصناعة التقليدية جيعل صايف الدخل من العملة األجنبية أكرب بكثري مما حيققه غالبا ما تساوي ات ملنتوج
 21.ألن هذه احلرف تعتمد كثريا على استهالك املواد األولية الحملية 311%

التصدير بدوالر واحد للمنتجات التقليدية يعين أنه قد مث كسب دوالر " :فقد جاء يف دراسة أن
واحد صايف مقارنة بصادرات املنتجني اآلخرين اللذين تعترب صادراهتم بدوالر واحد معناه أن صايف الدخل 
من العملة األجنبية أقل  بكثري من دوالر واحد بسبب املواد املستتدمة يف إنتاج تلك السلع والتصدير 

عن صادرات املنتجني اآلخرين بنفس  %01إىل  %11بدوالر واحد من احلرف التقليدية تزيد قيمته 
القيمة، فإذا أجرينا التعديالت بالنسبة لصايف الدخل من العملة األجنبية فسوف يتضح أن دور هذا 

 22".عن صادرهتاالقطاع يف حتقيق الدخل بالعملة األجنبية، أكثر بكثري مما تعكسه اإلحصائيات الرمسية 
إن تكاليف املوارد املستتدمة حمليا  :تدنى تكلفة الموارد المستخدمة في إنتاج الصناعات التقليدية. ب

يف إنتاج الصناعات التقليدية أقل بكثري من التكاليف اليت تتطلبها الصناعات األخرى وهذا يرجع لألسباب 
 :التالية
 مسال أن الصناعات التقليدية معروفة بكثافة عمالتها وذلك ألهنا حتتاج إليها أكرب من احتياجها للرأ إذ

 ؛واملعدات الثابتة واملتحركة
  تدىن تكلفة الفرصة البديلة لليد العاملة املستتدمة يف إنتاج احلرف مقارنة باليد العاملة املستتدمة

فاض تكلفة الفرصة البديلة لليد العاملة يف احلرف يعود سبب اخن: "لدى املنتجات األخرى، وذلك
التقليدية بصفة خاصة إىل أن إنتاج احلرف التقليدية غالبا ما يكون يف القطاع غري الرمسي حيث 

                                           

 
21

- CCI, idem. 
22
تطور احلرف اليدوية اقتصاديا و ماليا، أعمال الندوة الدولية حول آفاق تنمية الصناعات التقليدية " حممد فهيم خان  - 

 .21، ص 9119أكتوبر  93،92 –املغرب  –، املنعقدة بالرباط يف الدول اإلسالمية
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تشكل اليد العاملة من النساء واألطفال فرصة بديلة معتربة، و لكنها متثل جزاء كبري من تكلفة إنتاج 
 .23"احلرف

عامل بينما يف اإلطار غري رمسي  000 30ر حيث يعمل يف اإلطار الرمسياجلزائ: ومثال ذلك
 9119.24عامل وذلك سنة   000 200حوايل

واستنادا لكل العوامل املذكورة أعاله، عندها يكون بإمكان احلرف التقليدية أن تكون مصدرا 
من كثري من صادرات السلع األخرى  %21 - %01لتحقيق العملة األجنبية بشكل أرخص بنسبة 

 25.املنتجة
إن هدف تنميط املنتجات يتمثل : منتجات الحرف التقليدية  normalizationصعوبة تنميط . 1

االستعمال، الشكل، : يف حتديد املعايري واملقاييس اليت جتعل املنتجات متجانسة من خمتلف األبعاد
لصناعات التقليدية، جند أن هناك ارتباط إجيايب بني التنميط األسلوب الفين، السعر، النوعية، ويف حالة ا

واملنتجات ذات القيمة  االستعمالية، على عكس من ذلك جند عالقة االرتباط سلبية بني التنميط واملنتوج 
وكلما كان املنتوج التقليدي ذا شكل معقد وأسلوب دقيق كلما كانت كلفته كبرية وكان . التقليدي الفين

 26.قابلية للتنميطسعره أقل 
وترجع صعوبة تنميط الصناعات التقليدية الفنية للبعد الفين للمنتوج الذي يرتبط بأفكار وثقافة 
وهوية احلريف وتعترب اللمسات الفنية للمنتوج من بني العوامل اليت يرتكز عليها املستهلك العام واملستهلك 

 .السياحي على وجه اخلصوص

                                           

 
 .22، ص "نفس املرجع السابق" حممد فهيم خان -23
العام للصناعات التقليدية و احلرف بوزارة املؤسسات الصغرية و املتوسطة و الصناعة بن عبد اهلادي أمحد، املدير  -24

 .03، ص 9002التقليدية يف اجلزائر، ورشة عمل حول الصناعات التقليدية يف الوطن العريب، دمشق، 
 .21ص  ،"فسهنمرجع " حممد فيهم خان  -25
 .93ص  ،"مرجع سبق ذكره" صديقي شفيقة  -26
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إن من مميزات منتجات الصناعة التقليدية هي أهنا : صناعة التقليديةإمكانية تشخيص منتجات ال. 4
ه املواصفات  املوجودة يف منتوج تستطيع أن تكون مشتصة ألن عمل احلريف هو يدوي ويكفي الطلب من

معني، فمثال ميكن طلب زربية غارداوية أو تلمسانية، كبرية أو صغرية و ميكن أيضا إجناز أطباق أو 
هذا األخري أصبح "لوب الفين األندلسي كما ميكن إجنازها باألسلوب الفين الطاسيلي مزهريات باألس

 27".مطلوبا يف اخلارج
واألمثلة كثرية عن هذه املطالب اليت ليس هلا حدود، مما ميكن القول أن إمكانية تشتيص 

 .التقليدية تعطي لنا فكرة عن إمكانية االستجابة للطلب األجنيب املتصف بالتغيري السريع املنتوجات
 :عوامل اإلنفاق السياحي على الصناعة التقليدية. ثالثا

يف اطار العمل على دفع عجلة التنمية االقتصادية تسعى الدول اليت هلا عناصر جذب سياحي مميز 
، والذي أصبحت أمهيته يف عدد من احلاالت تتعدى أمهية األنشطة اىل تعظيم ايراداهتا من هذا النشاط

 .االقتصادية األولية التقليدية
وميثل إنفاق السائحني األجانب على اخلدمات الرتفيهية واملشرتيات السلعية جزء له أمهيته من 

 28احلديثة االنفاق الكلي هلؤالء يف البلد املضيف، وهناك اهتمام يف عديد من الدراسات السياحية 
باملشرتيات من املنتجات التقليدية وعلى وجه اخلصوص اليت يقبل عليها السائح األجنيب ألسباب عديدة 

 .تتعلق بطبيعة أو هدف الرحلة السياحية
ومن جهة أخرى فإن االنفاق السياحي األجنيب على منتجات الصناعة التقليدية يف الدول املضيفة 

                                           

 
27-ANART:  ،9001نوفمرب  01الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية، زيارة ميدانية. 
دراسة عن  :( Interet:Yahoo Search:souvenir purchasing behavior) دراسة أنظر مثال -28

 .خرينآمنتجات صوفية وحلي مصنوعة من أحجار كرمية يف نيوزيلندا  لربوفيسور الوسن و 
  -Lawson, R,et Al, aspects of souvenir and gift purchasing by 

International Tourists to New Zealand .  
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ومن هنا تأيت أمهية 29.ات، األمر الذي ينعكس على التنمية االقتصاديةله أمهيته يف تنمية هذه الصناع
البحث يف العوامل اليت حتدد انفاق السائحني على الصناعات التقليدية، فالتعرف على هذه العوامل 

 .الحمددة، يعترب مدخال لتنمية أحد عناصر االيرادات السياحية هلذه البلدان
حتديد انفاق السياح األجانب على الصناعات التقليدية وبالرغم فهناك عدة عوامل تعمل معا يف 

 :من تعقد هذه العوامل وتشابكها إال أنه ميكن تصنيفها وفق عاملني
 :وتتمثل فيما يأيت: عوامل تتعلق بالصناعة التقليدية .3
ويعين أن يكون هلذه املنتجات طابعها االنفرادي الذي يعرب عن  ويتضمن األصالة والعراقة، :االنفرادية -أ

موضوعها وبأصالة عن ثقافة وحضارة الصانع واملكان والبلد الذي يعيش فيه ومن هنا فإن التفرد حيمي 
الصناعة التقليدية من التقليد، أو بعبارة أخرى التقليد قد يضيع هذه اخلاصية لذلك فإن التفرد مرتبط 

يقا باألصالة والعراقة لذلك ال ميكن للسائح أن جيد املنتجات التقليدية املميزة باالنفرادية ارتباطا وث
 30.وبأصالتها يف أي بلد آخر غري بلدها

إن املنتوج املتقن يدويا خيتلف متاما عن املنتجات النمطية املتقنة آليا،  :االتقان اليدوي والجمالي -ب
لثقايف ومنه تصبح السلعة مجيلة وجذابة يف تعبريها عن الرتاث، فاإلتقان اليدوي حيافظ على الرتاث ا

ويظهر االتقان يف تشكيل السلعة بيد صانعها بدقة تعبريها عن موضوعها باأللوان الطبيعية املشتقة من 
ومثال ذلك األلوان املميزة اليت يستتدمها أهل النوبة يف السلع . اخلامات الحملية مبا يظهر مجال أصالتها

. والتماثيل الصغرية اليت يصنعها الصينيون بألوان وأشكال مجيلة ومتقنة. فية املعربة عن ثقافتهماحلر 

                                           

 
 92ص  – 9009 -مصر  -الدار اجلامعية ،االسكندرية " دراسات يف التنمية االقتصادية "جليلة حسن حسنني  -29
 32ص" مرجع سابق " جليلة حسن حسنني -30
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واإلتقان اليدوي ومجال الصنعة يستلزم أيضا التقيد الدقيق بالتصميمات والسمات الثقافية واجلمالية 
 31 .حلضاريلكل عصر من العصور اليت تعرب عنها الصناعات التقليدية يف أي بلد له تراثه ا

ان املنتوجات خفيفة الوزن واليت ميكن تغليفها ووضعها يف عبوات صغرية  :سهولة الحمل والتعبئة -ج
فنجد أن احلرفيون انتبهوا اىل هذه اخلاصية، . ينقلها معه السائح بكل سهولة أفضل من تلك الثقيلة

اليت يصنعوهنا بإتقان ويزخرفوهنا ( اخل...املقاعد)ففي باكستان اشتهروا باملنتجات التقليدية اخلشبية 
بالنحاس والعاج، عدلوا عليها فأصبحت قابلة للتفكيك إىل قطع ميكن تغليفها يف صناديق أصغر 

 32 .حجما
يستدعى هذا األمر حتليل الدوافع النفسية للسائحني لالهتمام  :عوامل تتعلق بالسياح نحوها. 8

ركبة ومتشابكة فهي تعتمد على عدة عناصر نفسية ترتبط بالصناعة التقليدية، وهذه الدوافع تتسم أهنا م
ترتبط أيضا جبنسيات السائحني ومستوى املعرفة لديهم ومدى رغبتهم يف  هبدف الرحلة السياحية كما

التعرف على الثقافات األخرى واقتناء األشياء املعربة عنها من جهة أخرى، وميكن تبيني عدة دوافع للسياح 
 :ات التقليدية منهايف االهتمام بالصناع

وهو اقتناء األشياء اليت ترتبط بالرحلة السياحية وذلك ألجل تذكرها الحقا،  :دافع االقتناء للذكرى -أ
فالسائح األجنيب يبحث عن تذكار من البلد املضيف  وهذا الدافع موجود لدى غالبية السائحني الدوليني،

وهذا دافع نفسي لدى كل انسان يف تفكر جتربته فيما بعد وأحيانا . يف شكل سلعة متثل تراثا حضاريا هلا
تعرض التذكارات أمام األهل واألحباب، وكل هذه السلوكيات ميكن أن تندرج حتت دافع احلاجة للتقدير 

 Maslow. 33عند 

                                           

 
 .فس الصفحةن ،"مرجع سابق" جليلة حسن حسنني -31
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وهذا خيتلف عن سابقه يف أنه موجود بصفة خاصة لدى  :االقتناء الثقافي والمعرفيدافع  -ب
السائحني الذين يستهدفون املعرفة والثقافة يف املقام األول من رحلتهم السياحية، والسائحني الذين يقتنون 

على التقدير من  سلعا هبذا الدافع يتميزون فعال برغبتهم يف زيادة معرفتهم وثقافتهم، وليس جملرد احلصول
مل مييز هذا الدافع مث بينه بعد  3201للدوافع النفسية الذي نشره يف عام " ماسلو"اآلخرين، ويف حتليل 

 . 34"احلاجة للمعرفة والفهم "حتت  3200ذلك يف تعديله لنظريته عام 
لف يف قوته وهذا الدافع موجود لدى نسبة كبرية من السائحني األجانب، ولكن خيت :الدافع لإلهداء -ج

من النساء اىل الرجال ومن سن آلخر ومن جنسيات ألخرى، فاملالحظ أن لدى النساء دافع أكرب 
لإلهداء، وأن أصحاب األعمار الكبرية نسبيا أكثر حرصا على االهداء من الشباب، لكن هذا التقدير 

خرين، منها درجة الثراء أو ليس بقاعدة عامة إذ أن هناك عوامل عديدة تتدخل يف اإلنفاق على اهلدايا لآل
 .35الدخل، ومنها األخالق أو املعتقدات 

كذلك فإن اإلهداء عادة لدى بعض الشعوب فنجد أن األمريكيني لديهم عادة االهداء أكثر من 
" ماسلو"األوروبيني، ومع ذلك مثل هذه املالحظات حتتاج اىل تأكيد أو تعديل ويندرج دافع االهداء عند 

 .وهي اليت ترتبط بشعور االنتماء والتعاطف والصداقة" ب االجتماعياحلاجة للح"حتت 
هذا الدافع موجود بشكل خاص عند السائحني األثرياء القتناء قطعا أثرية أو  36:دافع التفاخر -د

والسائحون الذين يتحركون هبذا الدافع إما أن لديهم خربة خاصة يف  أشكاال فنية متثل احلضارة اخلاصة هبا،
جمال اهتمامهم أو أهنم يستعينون خبرباء خمتصون يف التحف والصناعات التقليدية الثمينة ويرتبط هذا 

                                           

 
 32ص ،"مرجع سابق" جليلة حسن حسنني -34
وال شك أن هذا احلديث زرع روح االهداء بني املسلمني " هتادوا حتابوا ( " ص)حديث النيب :املعتقدات املسلمني  -35

 .مند قرون مضت
 10ص ،"نفسهمرجع " حسننيجليلة حسن  -36



 مجلـة اإلستراتيجيـة والتنميـة 824 -800ص ، (8800 ديسمبر)عدد خاص /  80: المجلد
 عدد خاص بالمنتدى الدولي الخامس للبحث العلمي

 

227 

 الدافع جزئيا بالرغبة امللحة يف حتقيق االعرتاف من اآلخرين واملكانة املظهرية ويرتبط وبشكل أكرب بالرغبة
 ". حتقيق الذات"يف 

 تدرج الحاجات لماسلو وعالقته بدوافع اقتناء المنتجات التقليدية :0الشكل 
    

 
   
 

  
  
 
 
 
 

Source: P. Kotler "Marketing Principles", 3
rd

 Edition, Prentice-hill 

International Editions,  London, 1986, p179.    (بتصرف)  

 أهمية الصناعات التقليدية بالنسبة للتنمية االقتصادية  :رابعا
كثريا ما يعتقد أن الصناعات التقليدية هي صناعات ذات أمهية فولكلورية فقط، وهذا املفهوم غري 
صحيح، إذ أن قطاع الصناعات التقليدية هو األكثر استجابة لألبعاد االقتصادية واالجتماعية والثقافية، 

 .ناعات التقليدية بشيء من التفصيل نتطرق اىل اجلوانب التاليةولتوضيح أمهية الص
لصناعات التقليدية يف أمهية احلرف التقليدية يف اإلنتاج لتظهر األمهية االقتصادية  :األهمية االقتصادية. 0

 .القومي، كما تعترب هذه احلرف ركيزة حيوية للقطاع السياحي، و متلك قدرة تصديرية هامة

 دافع التفاخر

 دافع االهداء

 دافع االقتناء الثقايف

 والذكرى

 األكل والشرب :احلاجات الفيزيولوجية األساسية

 حتقيـق الذات

 حاجات التقدير واالحرتام

 (االنتماء ،احلب ، أسرة  ( احلاجات االجتماعية

 باألمناحلاجات اخلاصة 
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حبيث حتقق جزءا هاما من القيمة املضافة اليت تكون  :مساهمة الصناعات التقليدية في الناتج الوطني -أ
مرتفعة يف هذا القطاع مقارنة بالقطاعات األخرى وهذا العتمادها على العمل اليدوي وعلى املوارد الحملية 

 .الوطين وتعرب القيمة املضافة اليت حيققها هذا القطاع يف مسامهته يف اإلنتاج
 مساهمة الصناعات التقليدية في الناتج الوطني: 4الجدول 

 من إعداد الباحث: المصدر
إن نسبة الصناعات التقليدية من الناتج الداخلي اخلام  LE M.O.C.I40كما نشرت جملة 

يف بوركينافاسو، وأن مسامهة هذا القطاع تأيت مباشرة بعد الزراعة وتربية املواشي، وهي  20%تقدر بـ 
 .من اليد العاملة االمجالية 30%صناعة تشغل حوايل مليونني وهو ما يعادل 

تلعب الصناعات التقليدية دورا مهما يف تدعيم و ترقية القطاع  :كيزة حيوية للقطاع السياحي-ب
فالسائح يبحث دائما  41.من إيرادات السياحة حسب املنظمة العاملية للسياحة 10%السياحي فهي متثل 

                                           

 
 93-99اجلزائر، " اجللسات الوطنية للصناعة التقليدية "كلمة وزير املؤسات الصغرية واملتوسطة والصناعة التقليدية  -37

 . 9001 نوفمرب
 الوطن يف الصناعة التقليدية حول العمل ورشة" "التونسية التجربة"تونس يف التقليدية الصناعات-عزيزة بن يوسف  -38

 01، ص 5002،املغرب ،" العريب 
 الوطن يف الصناعة التقليدية حول العمل ورشة""وضعية قطاع الصناعة احلرفية باململكة املغربية "حممد السايري  -39

  09، ص 5002 ،املغرب ،"العريب

40
 Le Moniteur du commerce international (le MOCI), N°1461 du 28 Septembre 2000, 

page 14 

 السنة النسبة القيمة الدول والقيمة
 9001 / مليار دينار 110 37الجزائر 

 9001 %0 مليون دوالر 001 38  تونس

 9000 19% مليار دينار 0.0 39المغرب 



 مجلـة اإلستراتيجيـة والتنميـة 824 -800ص ، (8800 ديسمبر)عدد خاص /  80: المجلد
 عدد خاص بالمنتدى الدولي الخامس للبحث العلمي

 

229 

على أخذ منتوج تذكاري يعكس ثقافة البلد املضيف له وما يالحظ كذلك، من خالل  التطورات العاملية 
 حيث ال يعود السائح إىل بلده بدون اقتناء املنتجات (mass tourism)ماعية ظهور السياحة اجل
 .للبلد أو املنطقة اليت زارها كواجهة التقليدية اليت تعترب

 :األهمية والمرجعية النظرية للقدرة التصديرية للحرف التقليدية. 8
دي بالنسبة للمستهلك األجنيب ال إن أمهية املنتوج التقلي :أهمية القدرة التصديرية للحرف التقليدية. أ

يقتصر على السائح فقط بل أيضا على الشتص األجنيب املوجود ببلده، والسبيل الوحيد الذي يصل 
 .احلريف التقليدي الحملي باملستهلك األجنيب يف احلالة الثانية هو عملية التصدير

ة ويتضح ذلك من مدا خيل العملة لقد برهنت احلرف التقليدية يف كثري من الدول على قدرهتا التصديري
 .الصعبة اليت حتققها

اتضح أن القدرات  (PNUD)  للتنمية املتحدة األمم وبرنامج حسب وزارة التجارة :الجزائر -
  42.مليون دوالر من الصادرات 0.0االنتاجية للصناعة التقليدية ستحقق رقم أعمال سنوي قدره 

 1,55مليون دوالر وبنسبة  54,9بلغت صادرات املغرب األقصى من املنتوجات التقليدية  :المغرب -
، 3221سنة  حسب 43رمليون دوال 1010من إمجايل الصادرات الكلية املقدرة بـ 

 .9119درهم لسنة  119.329.012و
 أي حوايل)الصعبة  العملة تونسي من دينار مليون 250 معدل سنويا التقليدية الصناعات توفر :تونس -

 9110.44البالد، لسنة  صادرات جمموع من%2.2 ميثل  ما وهو (يورو مليون 160

                                                                                                                    

 
41

Farouk Nadi, "coopération dans le secteur du tourisme et de l’artisanat", salon 

international du tourisme et des voyages,  Pins maritimes, octobre 1996.   
" ورشة عمل حول الصناعات التقليدية يف الوطن العريب"التقليدية باجلزائر  للصناعات العام اهلادي املدير عبد بن أمحد -42

 . 2005 أيلول / سبتمرب 19-17  الرباط،
 . 999عبد اللطيف أمحر الراس، مرجع سابق، ص-43
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 قيمت صادرات الصناعات اإلسالمية قدرت إيران جلمهورية اجلمارك مصلحة إلحصاءات تبعا   :إيران -
 من% 8.8 يعادل  مبا دوالر مليون  563.9حبوايل 9110حىت  9110ما بني مارس  التقليدية

 التقليدية الصناعات صادرات أهم اليدوي السجاد صناعة ومتثل البرتولية غري السلعية مجلة الصادرات
 . اإليرانية الصادرات من  % 7.4 وميثل دوالر مليون   47107الفرتة بقيمة نفس خالل

واليت  جيب  من خالل هذه األرقام  يتضح لنا القدرة التصديرية اليت متيز الصناعات التقليدية،
 .تفسريها أيضا  باملرجعية النظرية حىت نفهم ما الذي يعطي هلذه الصناعات صفة القدرة على التصدير

لتفسري القدرة التصديرية للصناعات التقليدية  :المرجعية النظرية للقدرة التصديرية للحرف التقليدية. ب
 .ارة الدوليةسنستعني ببعض النظريات منها الكالسيكية و احلديثة يف التج

 النظرية الشهرية للميزة النسبية، أو كما  3132يف  دمق  :نظرية الميزة النسبية لدافيد ريكاردو
تسمى أحيانا بنظرية النفقة النسبية، يف رأي ريكاردو أن أساس التجارة الدولية إمنا يوجد يف تلك 

دى البالد أكثر كفاءة من غريها يف فقد تكون إح. االختالفات اليت توجد بني الدول يف التكاليف النسبية
إنتاج كل سلعة ممكنة، ولكن طاملا أهنا ليست أكثر كفاءة بدرجة متساوية يف كل سلعة، فإنه يوجد أساس 
للتجارة، فسيكون من املفيد للبلد أن يتتصص يف إنتاج تلك السلع اليت تكون فيها أكثر كفاءة نسبيا، 

 45.تكون كفاءهتا النسبية فيها أقلوأن تقوم بتصدير هذه السلع مقابل سلع 
انطالقا من التكاليف النسبية للتجارة الدولية، ميكن أن خنلص للقول بأن القدرة التصديرية للدول 
الرائدة يف جمال الصناعات التقليدية، تعود إىل امليزة النسبية لتكاليف املنتجات التقليدية للدول املصدرة 

 .مقارنة بالدول املستوردة

                                                                                                                    

 
" ورشة عمل حول الصناعات التقليدية يف الوطن العريب" واالستثمار بتونس الدراسات يوسف مديرة بن عزيزة -44

 .2005  أيلول / سبتمرب 19-17  الرباط،
 .91 – 93، ص ص، 8891 ، لبنان -بريوت -الدار اجلامعية  "الدويل االقتصاد "كامل بكري -45
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سبب اختالف التكاليف النسبية للدول املصدرة للمنتوجات التقليدية سنعرض نظرية  ولتفسري
 .نسب عناصر اإلنتاج اليت ترتبط جذورها بكتابات كل من برتل أولني وإيلي هكشر

 46:تقوم نظرية نسب عناصر اإلنتاج على افرتاضني ومها :نظرية نسب عناصر اإلنتاج 
لالختالف يف الوفرة النسبية لكل  عنصر يف كل دولة من الدول، ختتلف أسعار عناصر اإلنتاج نتيجة * 

أي أن تكلفة األجور تكون منتفضة نسبيا يف الدول كثيفة السكان، كما تنتفض تكلفة املادة اخلام 
يف الدول اليت حباها اهلل بوفرة  يف املوارد الطبيعية، وباملثل تنتفض تكلفة التمويل يف الدول اليت يتوافر 

 .س املال، وتنتفض تكلفة األرض يف الدول عظيمة املساحةفيها رأ
حتتاج السلع إلنتاجها إىل نسب خمتلفة من عناصر اإلنتاج، أي أن بعض السلع حتتاج إىل عمالة أكرب * 

بينما حتتاج بعض السلع األخرى إىل رأس املال  من احتياجها لرأس املال وتعرف بالسلع كثيفة العمالة،
 .بنسبة أكرب من احتياجها للعمالة وتعرف بالسلع كثيفة الرأمسال

وعليه فإنه تأسيسا على هذه االفرتاضات و طبقا لنظرية نسب عناصر اإلنتاج فإن الدولة جيب أن 
صر الذي يتوافر لديها تتتصص يف إنتاج وتصدير تلك املنتجات اليت تعتمد بدرجة أكرب على العن

 47.بكثرة
فنظرية نسب عناصر اإلنتاج تعترب إذن  كبعد ثاين  لتفسري تركز تصدير الصناعات التقليدية يف 
بلدان معينة دون سواها، فمنتجات الصناعات التقليدية هي منتجات كثيفة العمالة وهي ترتكز خاصة يف 

تدنية وباملقابل فإن الدول املستوردة للمنتجات التقليدية الدول اليت تتوافر لديها عمالة كثيفة وذات تكلفة م
 .هي عادة متتصصة يف إنتاج السلع كثيفة الرأمسال لتوافر الرأمسال فيها بتكلفة منتفضة

                                           

 
 .23ص ،  9119عمرو خري الدين، التسويق الدويل، دار النشر، مصر،  -46
 .23، ص السابق  نفس املرجع -47
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يف هذا الّصدد ما على املؤسسة اجلزائرية إال أن تنمي املنتجات كثيفة العمالة مما جيعلها تستفيد من 
يف اجلزائر، وهذا ما نراه ينطبق بصفة مباشرة على منتجات الصناعات  اخنفاض تكلفة اليد العاملة

 .التقليدية
 :خــــاتمة

من هذه الورقة البحثية تستنتج أن السياحة تساهم يف تنشيط الصناعة التقليدية من خمتلف 
النواحي، من خلق مناصب شغل وبالتايل امتصاص البطالة كما يعمل على بعث النشاط يف املناطق 

اخل، كذلك هلا أثر مهم ....سياحية وبالتايل استغالل طاقات البلد من مقومات طبيعية وتارخيية وحضاريةال
 .على التنقل السكاين وتركيزه يف مناطق جغرافيا معينة وفقا لذلك

كذلك تعترب سوقا إلنعاش الصناعات التقليدية واألخرية منتوج لألوىل، كما أن الصناعات التقليدية 
االت منها، إنتاج املواد ومنها اخلدماتية، والفنية اليت هلا من اخلصائص ما مييزها عن األنشطة هلا عدة جم

االقتصادية األخرى وجيعلها تلقى االهتمام األكرب من طرف السياح خاصة األجانب وتشكل عندهم 
إلنفاق السياحي على الصناعة التقليدية من فوائد على الدول املضيفة يشكله اعوامل لإلنفاق عليها، ملا 

 .وذلك يف تنميتها، األمر الذي ينعكس على السياحة والتنمية االقتصادية
كما جند أن للسياحة والصناعة التقليدية أمهية اقتصادية واجتماعية وثقافية، ال يسع اجملال للتفرع 

ركبة ومتداخلة مع عدة عناصر طبيعية وبشرية وحضارية ترتبط ارتباطا فيها، وذلك باعتبار أهنما صناعة م
 .اخل...وثيقا مع حميطها االجتماعي، االقتصادي، الثقايف، البيئي

 :المراجعقائمة 
 المراجع العربية

  دراسة " الصناعات التقليدية واحلرفية بني االقتصاد الرمسي واالقتصاد الغري رمسي"وهراين عبد الكرمي
 .9112دينة تلمسان، رسالة ماجستري، جامعة تلمسان، حالة م

  9110مدونة النصوص القانونية و التنظيمية اخلاصة بقطاع الصناعة التقليدية، سنة. 
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  رسالة " دفع صادرات الزرايب التقليدية اجلزائرية بتطبيق مقاربة التسويق الدويل" صديقي شفيقة
 .9119-9113ماجستري، جامعة اجلزائر، 

  اجلريدة الرمسية 3229يناير  31هـ املوافق ل 3039شعبان  32مؤرخ يف  13/29األمر رقم ،
 .3229جانفي  30بتاريخ  1للجمهورية اجلزائرية العدد 

  (ت.ص.م.ص.م.و "  )112: مرسوم تنفيذي رقم" قائمة نشاطات الصناعة التقليدية و احلرف-
 .م9112أكتوبر  13هـ املوافق ل  3091شوال  32املؤرخ يف يوم  12

 1العدد ، اجلريدة الرمسية. 
  تنظيميةالقانونية وال" مدونة النصوص". 
  تطور احلرف اليدوية اقتصاديا و ماليا، أعمال الندوة الدولية حول آفاق تنمية " حممد فهيم خان

 .3223أكتوبر  91،90 -املغرب  –الصناعات التقليدية يف الدول اإلسالمية ، املنعقدة بالرباط 
 ن عبد اهلادي أمحد، املدير العام للصناعات التقليدية و احلرف بوزارة املؤسسات الصغرية و املتوسطة ب

والصناعة التقليدية يف اجلزائر، ورشة عمل حول الصناعات التقليدية يف الوطن العريب، دمشق، 
9110. 

   ،9112نوفمرب  12الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية، زيارة ميدانية. 
  9119 -مصر  -االسكندرية  الدار اجلامعية،" دراسات يف التنمية االقتصادية"يلة حسن حسنني جل. 
   اجلزائر، " اجللسات الوطنية للصناعة التقليدية"كلمة وزير املؤسات الصغرية واملتوسطة والصناعة التقليدية

 . 9112 نوفمرب  93-91
   الصناعة التقليدية حول العمل ورشة" "التونسية التجربة"تونس يف التقليدية الصناعات-عزيزة بن يوسف 

 .9110 املغرب، ،"العريب الوطن يف
   يف الصناعة التقليدية حول العمل ورشة""وضعية قطاع الصناعة احلرفية باململكة املغربية "حممد السايري 

  .9110 املغرب، ،"العريب  الوطن



 
لصناعة ا: أحد الدعائم السياحية المساهمة في التنويع االقتصادي"                  عبد الرحيم شنيني      

 "أنموذجا التقليدية
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  ورشة عمل حول الصناعات التقليدية يف "التقليدية باجلزائر  للصناعات العام اهلادي املدير عبد بن أمحد
 . 2005 أيلول/سبتمرب   19-17  الرباط،" الوطن العريب

   ورشة عمل حول الصناعات التقليدية يف الوطن "واالستثمار بتونس  الدراسات يوسف مديرة بن عزيزة
 .2005  أيلول / سبتمرب 19-17  الرباط،" العريب

  8832لبنان ،  -بريوت -الدار اجلامعية " االقتصاد الدويل "كامل بكري. 
   ،3229عمرو خري الدين ، التسويق الدويل، دار النشر، مصر. 
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