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 ملخص: 

باإلاضن اإلاغغبُت مً الٓىاهغ اإلاجالُت ألاهثر بغوػا في الؿىىاث  ٌٗخبر اهدكاع الاكخهاص غحر اإلاهُيل     

ت مً ؤلاقيالُاث؛ ؾىاء حٗلم ألامغ بمداولت فهمها، ؤم بلُاؽ حجمها، ؤم  ألازحرة، وجدُِ بها مجمٖى

بةحغاء بدىر مُضاهُت خىلها. وتهضف هظه الضعاؾت بلى ملاعبت بقيالُت الخلىُاث واإلاىاهج الفٗالت 

إلاُضاوي الكامل خٌى الٓاهغة باإلاضن اإلاغغبُت. وطلً بغُت الخىنل بلى جدضًض الخلىُاث إلحغاء البدث ا

خماص ٖلى اإلاىاهج  ضة ٖلى ججاوػ ؤلاهغاهاث والىلائو التي ًسلفها الٖا ِٖ واإلاىاهج الترهُبُت اإلاؿا

 والخلىُاث الىالؾُىُت إلحغاء هظا البدث، وحٗله ؤهثر جمثُلُت للىاك٘.

_  إلاجاٌ الخًغي _ امضًىت الجضًضة_ مىاهج وجلىُاث البدث _الاكخهاص غحر اإلاهُيل الكلماث املفتاحيت:

 جلىُت الاوغماؽ

 JEL:D83 ;A32جصنيف 

Résumé: 

      Le secteur informel se présente parmi les phénomènes spatiaux les plus 

visibles dernièrement, dans les villes marocaines. Il s’est entouré de 

plusieurs problématiques ; au niveau de sa compréhension, ou encore les 

méthodes et les techniques adéquates pour mesurer son volume. Ce travail a 

pour objectif de déterminer les méthodes et les techniques synthétiques les 

plus efficientes pour l’appréhender, et mesurer son ampleur. Afin de 

surmonter les obstacles que pose l’adoption des méthodes classiques dans 

l’investigation.   
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 مقدمت:  .1

ؤنبذ الاكخهاص غحر اإلاهُيل مً الٓىاهغ الجغغافُت ألاهثر بغوػا واهدكاعا باإلاضن اإلاغغبُت؛              

اكخهاصًت، ؤم مً خُث آزاعه الجاهبُت ٖلى اإلاكهض والبِئت -ؾىاء مً خُث اوٗياؾاجه الؿىؾُى

حن. وكض ؤنبذ في ال )لٗل الثىعة الخىوؿُت  ؿىىاث ألازحرة مً ؤهم مؿبباث اللالكل الاحخماُٖتالخًٍغ

ُفي، الظي وان ًلٗب فُه صوع الًامً زحر مثاٌ ٖلى طلً( ، في ماقغ واضح ٖلى جدٌى صوعه الْى

(، Questions socialement vivesالؾخدباب الؿلم الاحخماعي، وجبّىئه مغجبت ألاؾئلت الاحخماُٖت الخُت )

 التي جخُلب جٓافغ وجىخُض حهىص حمُ٘ فٗالُاث اإلاجخم٘ مً ؤحل بًجاص الخلٌى اإلاىاؾبت لها. 

في هظا الهضص، ال بض مً جىيُذ اإلافاهُم اإلاغجبُت باللُإ غحر اإلاهُيل بغُت عف٘ اللبـ اإلادُِ 

الخالي، بالٓاهغة، وجدضًض جلىُاث ومىاهج البدث الىفُلت بةُٖاء نىعة واضخت اإلاٗالم ٖنها، وب

الخمىً مً كُاؽ حجمها الخلُلي ومضي حغلغلها في بيُت اليؿُج الخًغي للمضن اإلاغغبُت. وبما ؤن 

الٓاهغة ؾبم ؤن جىاولتها ٖضة جسههاث ٖلمُت، وان لؼاما ٖلى الباخث الجغغافي بًجاص مىاهج 

لت، بغغى ججاوػ الازخالالث التي وكٗذ فيها الضعاؾاث الؿ ابلت. وهظا ما وجلىُاث بضًلت، ؤو مىّمِ

هظه الضعاؾت التي تهضف بلى ملاعبت بقيالُت الاكخهاص غحر اإلاهُيل، مً مً وعاء ؾىداٌو جدلُله 

 خُث اإلافهىم والخلىُاث الفٗالت التي حؿاٖض ٖلى فهمه وكُاؽ مضاه. 

حٗضصث الخٗاٍعف وازخلفذ بخٗضص اإلاىاك٘ وؤلاًضًىلىحُاث اإلادضصة لها، غحر ؤن الضعاؾت الجغغافُت 

،  (0221( لفهم ألاؾاس ي" )مدمض الٗىصي، Superfluلٓاهغة، حؿخلؼم "الخضخُت بالؼائض ؤو الثاهىي )ل

ت ألاوكُت التي حكغل اإلاجاٌ  وبصزاٌ مُٗاع اإلاجاٌ همدضص لٗالكاث ؤلاهخاج ؤو الٗمل، لخدضًض مجمٖى

مغ بمٗغفت ألاحؼاء الخًغي، وجيّىن حؼءا مً مكهضه الٗام بلى حاهب باقي اإلايىهاث ألازغي. و"ًخٗلم ألا 

(les parties ُفتها وبيُتها الضازلُت، واللىاهحن التي جسً٘ لها، وهظلً اؾخلاللُتها (؛ ؤي َبُٗت ْو

لت جُىعها الخانت، وول هظا ٌكيل ألاصاة ألاؾاؾُت لفهم اليل"  Milton) اليؿبُت، وبالخالي ٍَغ

Santos, 1975, p. 37)  

لُه ؾىف هداٌو الاهُالق مً الجؼء لفهم اليل في صعاؾدىا للٓاهغة بمضًىت الجضًضة، في ؤفم     ٖو

حٗمُم هخائجها ٖلى باقي اإلاضن اإلاغغبُت، مىُللحن مً ججغبت ألاؾخاط مدمض الٗىصي في صعاؾخه للٓاهغة 

ت الهغحرة بكى   les» إع اإلاضًىتبمضًىت الضاع البًُاء؛ وزانت في قلها اإلاخٗلم باألوكُت الخجاٍع

petites activités de rue» ٖلى اٖخباع ؤن الكإع ًخجاوػ مٗىاه الًُم، لِكمل ول ألاػكت والضعوب ،

والؿاخاث، والفًاءاث الٗمىمُت اإلاىحىصة باإلاجاٌ الخًغي، والتي حكيل مجاٌ مؼاولت هظه ألاوكُت. 
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ت منها؛ خُث خضص ها في "ول الباٖت الهغاع الظًً وهخىكف يمً جهيُفه لهظه ألاوكُت ٖلى الخجاٍع

  (Milton Santos, 1975) ًؼاولىن وكاَهم في ؤي ميان مً الكإع زاعج الًىابِ اللاهىهُت"

وبالخالي، فةهىا لً هخسظ حجم ؤو ؤهمُت اليكاٍ مُٗاعا، بل الكإع هماقغ ؤؾاس ي لخدضًض ألاوكُت 

اإلاؿتهضفت، بغُت الىكىف ٖلى الخىاكًاث التي جُبٗها، زهىنا وؤن اإلاالخٓت اإلاُضاهُت جبرػ وحىص 

ت الهغحرة وألازغي ألاهثر ؤهمُت مً خُث عؤؽ اإلااٌ  ف فيها، جفاوجاث ما بحن ألاوكُت الخجاٍع اإلاْى

اكخهاصًت للمؼاولحن. وهىظا، فاللُإ غحر اإلاهُيل باإلاضن -وهظا ما ًىٗىـ ٖلى الىيُٗت الؿىؾُى

اإلاغغبُت، ٌكخمل ٖلى ول ألاوكُت الاكخهاصًت اإلاؼاولت بالكإع الٗام والتي كض جخهف بسانُت ؤو ؤهثر 

خهُلت الخفاٖل اإلاجالي ما بحن حؼء  مً زهائو اإلافاهُم اإلاغجبُت باللُإ غحر اإلاهُيل؛ بهه في الىاك٘

مً الاكخهاص الالكاهىوي وحؼء مً الاكخهاص اإلاهُيل وحؼء مً الفؿاص اإلاالي وؤلاصاعي لألفغاص، وبظلً 

مجالُت -ال ًمىً الخىم ٖلُه في ٖمىمُخه صون الؿلٍى في فش اللبـ والخىاكٌ، ألهه ْاهغة ؾىؾُى

مما  ،بٗاصا زانت وقىال زانا خؿب حغحر الؿُاكاثواكخهاصًت وكاهىهُت، ؾُاؾُت وهفؿُت، جإزظ ؤ

ض مً حٗلض الهٗىباث اإلاىهجُت اإلاغجبُت بخىمُمه وكُاؽ حجمه، وهظا ما ؾىداٌو جىيُده في  ًٍؼ

 الفلغاث اإلاىالُت. 

 الصعوباث املنهجيت لقياس القطاع غير املهيكل.2

جخٗضص الهٗىباث اإلاىهجُت والٗىائم التي حٗترى ٖملُت البدث خٌى اللُإ غحر اإلاهُيل هٓغا لخٓافغ 

ت مً الٗىامل، مً بُنها3   مجمٖى

 طبيعت ألانشطت في حد ذاتها.1.2

ت مً الخهائو التي ججٗل مً يبُها، وؤلاخاَت الكمىلُت بيل      جخمحز هظه ألاوكُت بمجمٖى

ومً ؤهم هظه الخهائو3 وىجها مخدغهت وال جخىفغ ٖلى مدل كاع وبن واهذ حىاهبها ؤمغا مؿخدُال. 

تها، مً حهت؛ زم  جدخل مياها كاعا، وبظلً جيىن طاث َبُٗت "ماكخت" بالغغم مً صًمىمتها واؾخمغاٍع

وىجها صائمت الخدٌى والخغحر، مً حهت ؤزغي، خُث حٗغف هفـ الىلُت مً اإلاجاٌ حٗاكب الٗضًض مً 

. هظا ألافغاص وألاوك ، وهظا ول فهل مً الفهٌى ُت في ول فترة مً الُىم وفي ول ًىم مً ألاؾبٕى

ألامغ ًجٗلىا ؤمام ْاهغة غحر مىخٓمت في الؼمان واإلايان، وبالخالي فيل بخهاء لهظه ألاوكُت ًيىن ُمّٗبرا 

 .فٗلُا ٖلى لخٓت بحغائه، لظلً، ال بض مً خهغ هظا اإلالاٌ في اللُإ غحر اإلاهُيل غحر اللاع
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 العشوائيت في التصيير .2.2

جخُىع هظه ألاوكُت، وجخم اإلاٗامالث في بَاعها في غُاب جام للخمُحز بحن محزاهُت وخضة ؤلاهخاج      

ومحزاهُت ألاؾغة؛ خُث ًخهغف ناخب الىخضة في الؿُىلت اإلاالُت اإلاخاخت وفم الخاحُاث آلاهُت لألؾغة 

ها ل ضم زًٖى ىٓام مداؾباحي ملجن. واإلالاولت صوهما جمُحز بُنهما، بيافت بلى ٖضم اهخٓام اإلاضازُل، ٖو

ًفغػ هظا الىي٘ غمىيا لضي ناخب اإلالاولت هفؿه؛ بط ال ٌؿخُُ٘ خؿاب عبده الكهغي، فما بالً 

بالباخث الظي ًخغّيى الخهٌى ٖلى مُُٗاث صكُلت بسهىم عؤؽ اإلااٌ وألاعباح اإلاخدّهلت مىه، 

 وهُفُت نغفها؟ 

 صعوبت التصنيف.3.2

ُت، باؾخدالت جفُيئ هظه ألاوكُت        هىان ؤًًا بقيالُت الخهيُف؛ بط ًمىً الجؼم بيل مىيٖى

اث مخجاوؿت اٖخماصا ٖلى مٗاًحر مخٗضصة. فةطا ؤزظها مثال هٕى اليكاٍ باٖخباعه مدضصا ؤولُا  بلى مجمٖى

ت مً ألاوكُت؛ بدُث ًًم ول وكاٍ فئاث  ت مخىٖى للخهيُف، فةهىا ؾىدهل ٖلى مجمٖى

اكخهاصًت غحر مخجاوؿت بلى خض هبحر. فىُف ًمىً بطن، الخضًث ًٖ فئاث جًم -ؾىؾُىبسهائو 

ت مً ألاوكُت اإلاخجاوؿت ولى وؿبُا؟ مً هظا اإلاىُلم، جبرػ نٗىبت وحّٗلض ٖملُت جهيُف هظه  مجمٖى

غ مىُلي ألي مً الخهيُفاث اإلامىىت وفم مٗاًحر  ألاوكُت وجفُُئها؛ زهىنا م٘ ٖضم جىفغ جبًر

 اوٗضام كضعة ؤي منها ٖلى الهمىص ؤمام ؾااٌ "إلااطا"؟مخٗضصة، و 

 جوجض املصتجَوبين.4.2

ًترصص حل اإلاؿخجىبحن في بُٖاء مٗلىماث شخهُت ألي ؾائل غٍغب؛ زهىنا في خًىع الىعكت        

مىً جفؿحر هظا الىفىع بٗىامل مغجبُت بالخيكئت الاحخماُٖت للمؼاولحن،  ً. ٍو والللم بغغى الخضٍو

ىبيُت
ُ
ٖلى الؿتر والىخمان، ججىبا ألي ؾىء مدخمل خضوزه بؿبب الاهفخاح ٖلى "آلازغ"، ٖلى اٖخباع  واإلا

ؤن "آلازغ" كض ًمثل نىفحن ليل منهما هٕى زام مً الؿىء ؤو الًغع اإلادخمل3 ؤولهما الضولت في 

ب ًٖ  بت ؤو اإلاى٘؛ وزاهيهما ول شخو غٍغ دُل خًىعها ٖلى الًٍغ شخو ول مً ًمثلها، ٍو

ؿخج
ُ
دُل مباقغة بلى ؤن له مهلخت ما في الؿااٌ، كض جتراوح ما بحن الىهب والؿغكت في اإلا َىب، ٍو

ؤؾىء جلضًغ، ولٗىت "الٗحن" في ؤخؿً ألاخىاٌ. وهظا ما ًجٗل مً الهٗب بًجاص اإلاخفّهم منهم لُخفاٖل 

مً بٌٗ  بًجابُا م٘ الباخث، وختى مً اؾخُإ ججاوػ هظا الخىحـ وحٗامل م٘ الاؾخماعة فةهه ًخدغج

غوف مِٗكخه صازل فًائه  ألاؾئلت وزانت ما حٗلم منها ب3 صزله، ؤنله الجغغافي، ؤو ػوحخه، ْو

زلافُت للفئاث اإلاؿخجىبت -)الخهائو الؿىؾُىالخام، وطلً اعجباَا بالخمثالث الاحخماُٖت الؿائضة 
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ٖلى هظه الىخائج  جفغى ٖلى الباخث جىاٌو ألاحىبت بىثحر مً الخدفٔ والخظع، وبالخالي ٖضم اٖخماص

 باٖخباعها خلائم مُللت جمثل الُٗىاث اإلاضعوؾت، وجىُبم ٖلى الباكحن حٗمُما(.

 صعوبت جحديد العينت.5.2

لت وقغوٍ ازخُاع ؤفغاص الُٗىت اإلاؿخجىبت ال ًمىً         مً الهٗىباث اإلاىهجُت ؤًًا، وىن ٍَغ

اإلاؿخجَىبحن للخٗاون في بَاع مً بزًاٖها ألي جىُٓم مىُلي مخدىم فُه؛ بط حٗخمض ٖلى كابلُت 

ت وغحر اللابلت للخٗمُم بخاجا. ٖلى  الجضًت والهضق، مما كض ٌؿلُىا في مخاهت ألاخيام غحر اإلاًبَى

غ  ؾبُل اإلاثاٌ كض ههاصف ؤن فئت اليؿاء هي ألاهثر كابلُت للخجاوب م٘ الاؾخجىاب، فخيىن هخائج الخفَغ

لُ٘ مٗحن في جىاكٌ م٘ ما وكاهضه في الىاك٘ مً ؾُاصة ؤن اليؿاء ٌكيلً ؤهثر مً ههف اإلاؼاولحن بم

 هبحرة للظوىع، فهل ًمىً اٖخماص هظه الىدُجت وجبىيها؟

 غياب املعطياث الكميت الدقيقت بخصوص أنشطت الاقتصاد غير املهيكل..3

 التقنياث البديلت للتحقيق حول القطاع غير املهيكل.1.3

لخجاوػ بقيالُاث البدث في اللُإ غحر اإلاهُيل، ًخدخم ٖلى الباخث الجغغافي ؤن ًجض الىؾائل        

وألاؾالُب الخانت التي جمىىه مً الخهٌى ٖلى اإلاٗلىمت التي جمىىه مً فهم الٓاهغة، ؤمام شح 

ئمت م٘ اإلاُُٗاث وؤلاخهائُاث الضكُلت لألوكُت غحر اإلاهُيلت، وؤن ًُىع اإلاىاهج والخلىُاث اإلاخال 

اع الىٓغي والىاك٘  َبُٗت ول وكاٍ منها. زم ٖلُه ؤن ًخغلب ٖلى الخٗلض الىاجج ًٖ الازخالف بحن ؤلَا

اإلاُضاوي، خُث ًهٗب اجساط اللغاعاث الخىفُظًت في اإلاُضان بالىٓغ بلى ازخالف اإلااهالث وؤلاهغاهاث 

لاث اإلايىهت لألوكُت اإلاؼاولت التي ًدُدها ول حؼء مىه، وجىٕى هىاحـ وصواف٘ ول فغص مً ؤفغاص الُب

فُه، وهظا ما ًضف٘ بلى جبني زُِ واؾتراجُجُاث زانت بيل ملُ٘ مً هظا اإلاُضان. وكض جُلب 

 جدلُم هظه ألاهضاف اإلاغوع ٖبر مغاخل جيهيء واؾخىكاف زانت، ؾىداٌو ببغاػ ؤهم مٗاإلاها فُما ًلي3

 عملياث الاشتكشاف والتيهيء .2.3

وال ػالذ مؿخمغة، ٖلى اٖخباع ؤن  9102اهُللىا في ٖملُاث اؾخىكاف خلل الخدلُم مىظ ؾىت         

الٓاهغة اإلاضعوؾت جمثل جمٓهغا مجالُا ألوكُت اكخهاصًت جبضو ٖكىائُت، لىنها جسفي هٓاما مغهبا 

الضازلُت وجفاٖلُا، وبالخالي ال ًمىً ألي باخث ملاعبت الٓاهغة كبل فهم هظا الىٓام، وجفىًُ بيُاجه 

والخاعحُت، ؤي الىكىف ٖلى الخفاٖالث الضازلُت إلايىهاجه، وامخضاصاتها الخاعحُت م٘ باقي ميىهاث 

اعاث اإلاُضاهُت اإلادضوصة، مهما ػاص ٖضصها، بل  اليؿُج الخًغي. هظا الفهم ال ًخإحى مً زالٌ الٍؼ

ؼاولحن بمكاعهتهم همىمهم بالخىاحض الُىمي في مسخلف اإلاىاَم اإلايىهت للمجاٌ الخًغي، وبمٗاٌكت اإلا
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واوكغاالتهم، وختى باالقخغاٌ مٗهم في هفـ الٓغوف. ًخٗلم ألامغ بىٕى مً "الازتراق ؤو 

لت  ًخٗلم ألامغ بخلىُت الاهضؾاؽ ؤو الاوغماؽ في مجخم٘ البدث والِٗل م٘ ؤفغاصه إلاضة)الاوغماؽ ٍَى

(La pratique de l’immersion.) ٓام الضازلُت، كهض فهم آلُاث " اإلاُلىب خضوزه في بيُت الى

م الاهضماج واإلاماعؾت الفٗلُت ألخض ألاوكُت  اقخغالها، زم اإلاُياهحزماث اإلاخدىمت فيها. وطلً ًٖ ٍَغ

ؿت للىٓام في آلان هفؿه.  ُت اإلاىخمُت للٓاهغة واإلااّؾِ  الفٖغ

جالُت ٖكىا زالٌ هظا الخىاحض الُىمي ول ؤقياٌ الهغإ التي جُب٘ الٓاهغة في ؤبٗاصها اإلا

والاحخماُٖت والؼمىُت، اإلادؿمت بالخىاكٌ الٗالئلي الظي ًغبِ بحن ميىهاتها، والظي ًخسظ مٓاهغ 

ت جتراوح ما بحن الخيامل والخيافل ختى الخىافـ والهغإ، خؿب الؿُاق الظي جخدىم فُه هى  مخىٖى

ٓغي وخضوص بمياهُت آلازغ ٖىامل مخباًىت. مما حٗلىا هلف ٖلى قؿاٖت الهىة بحن مسغحاث الخفىحر الى

ُفها الجساط اللغاعاث في الىاك٘ اإلاُضاوي. ولم وؿخُ٘ ججاوػ هظه ؤلاقيالُاث بال بلضعجىا ٖلى  جْى

ل الٓاهغة هش يء ٖاصي بلى اٖخباعها خلال حؿائلُا بامخُاػ، جثحر ول خغهت ؤو ؾيىن فُه  الاهخلاٌ مً جلبُّ

ت  تٖضة حؿائالث، غالبا ما جيىن مدىع اإلالابالث الكفٍى اإلالابالث الفغصًت غحر )غحر اإلاىخٓمت ؤو الٗفٍى

اإلاىخٓمت ػمىُا، ؤي اإلاغجبُت بؿااٌ زُغ فجإة ولم هجض له حىابا، فُيىن ؾببا مباقغا لالهخلاٌ بلى 

. لم جىً مداولت فهم (ؤخض الخجمٗاث واٖخماصه مُٗى عئِؿُا في ول الىيُٗاث الخىانلُت اإلاسخللت. 

ىت، ُّ ت ؾىاء همؿخفُض مً زضماجه ؤم همؼاٌو ألخض  هظا الىٓام باإلاؿإلت اله بط جُلبذ لٗب ؤصواع مخىٖى

ؤوكُخه، خامال هىاحـ وحؿائالث الباخث في ولخا الخالخحن، ومضمجا معي ؤفغاص ؤؾغحي في البدث 

اإلاُضاوي ول خؿب الضوع اإلاسهو له، زانت في ٖملُاث الجغص، بغُت ججاوػ الٗىائم والخىاحؼ التي 

دىا الخلُلُت. ًمىً ؤن حٗترى ٖمل  ىا ؤو جىكف هٍى

ُت وان لؼاما ٖلُىا زلم ويُٗاث جىانلُت م٘  لبىاء مالخٓاث ممىهجت مبيُت ٖلى الخُاصًت واإلاىيٖى

(، وبْهاع الاؾخٗضاص (Sympathisationاإلاؼاولحن في مسخلف الخجمٗاث، وببضاء ش يء مً الخٗاَف 

، وي ًخم اؾخسالم اإلاُُٗاث التي تهمىا مً   .(L’écoute active en communication) لإلههاث الفٗاٌ

يمً ؤزغي في ؾُاق ْاهغه ٖفىي لىىه ُمىّحه في حىهغه. كض جثحر هظه الخلىُت حؿائالث خٌى 

مهضاكُتها ؤزالكُا، غحر ؤجها جبلى مً ألاصواث ألاؾاؾُت لخجاوػ الخىاحؼ الىفؿُت والاحخماُٖت التي 

باقغة مً لضن اإلاؼاولحن. وما ًاهض طلً، ؤهىا جىنلىا، مً جثحرها مؿإلت بُٖاء اإلاٗلىمت للباخث ٖنها م

زالٌ الخٗامل مٗهم َُلت ؾىىاث مً الضعاؾت، ؤن الفغص منهم مؿخٗض ولضًه كابلُت للبىح بيل ما 

ه، ومخىّخم بلى ؤبٗض الخضوص في آلان هفؿه، وجلىم اإلافاعكت.   ٌٗتًر
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ؼ الثلت م٘ اإلاؼاولحن، اٖخمضها ٖلى بخُاء الٗالكا ث والهالث م٘ بٌٗ اإلاٗاعف الشخهُت اللضًمت لخٍٗؼ

ومغافلتهم في ٖملهم، ومً جم فخذ باب الخىانل م٘ اإلادُُحن بهم، زهىنا م٘ اؾخغالٌ اإلالاهي 

اإلاكغفت ٖلى الخجمٗاث الىبري لألوكُت غحر اإلاهُيلت، خُث ًدُذ اإلالهى بمياهُت جسُي الخىاحؼ 

اعاث والللاءاث الىفؿُت مً زالٌ مكاعهت اإلاجلـ واإلاكغب والخض ًث. وم٘ جىالي ألاًام وجىغاع الٍؼ

ت هبحرة مً اإلاؼاولحن اإلالغبحن والظًً قيلىا مغقضًً ومؿاٖضًً لىا في  الىصًت، ؤنبدىا وٗغف مجمٖى

ماعؾت اإلاُضاهُت بلى اكخدام اإلادُِ الخام لبٌٗ 
ُ
هثحر مً اإلادُاث. ؾاٖضها هظا الىي٘ ٖلى ججاوػ اإلا

إل ٖلى  ْغوف ِٖكهم الخانت؛ بط فخدىا لىا ؤبىاب بُىتهم لىىدكف هُف ًلًىن ألافغاص بغُت الَا

ًىمهم، وهُف ًضبغون محزاهُتهم، وهُف ًخضبغون ؤمىعهم اإلاِٗكُت في ؤصق جفانُلها. كاصها هظا 

الازخالٍ اإلاباقغ م٘ اإلاؼاولحن بلى الىكىف ٖلى خاالث حض مخىاكًت ألفغاص ًبضون في الكإع مدكابهحن؛ 

الظي ؤنبذ ٖاحؼا ًٖ مىاحهت الكإع عغم وحىص الؿل٘، وبالخالي ال ٌؿخُُ٘ جىفحر هدالت )ي. ب( 

ا؛ وخالت )ٕ. ٕ( الظي ال جىفُه مائت  صعهم واخض في الُىم، ٖلما ؤهه ًىتري غغفت بإعب٘ مائت صعهم قهٍغ

صعهم لخىفحر مإول ًىمه، بيافت بلى مائت وزمؿحن صعهم إلاؿخلؼماث مكغوب لُلخه؛ زم خالت )ر. 

ا، وال ًخجاوػون ؾخحن صعهما في اإلاإول واإلاكغب ون ضًلُه( الظًً ًىترون غغفت بسمـ مائت صعهم قهٍغ

ؼاولىن ؤوكُت  خلاؾمىن اإلاهاٍعف واإلاهام بكيل مدؿاو، ٍو هدض ؤصوى؛ خُث ًدكاعوىن اإلاؿىً ٍو

حؿاٖض  فغصًت مسخلفت لخإمحن مضزٌى صائم في حمُ٘ الٓغوف. ًمىً لهظه ألامثلت، عغم مدضوصًتها، ؤن

ٖلى جفؿحر الخىاكًاث التي جإؾؿذ ٖليها بيُت الاكخهاص غحر اإلاهُيل، والتي جفىض ول ألاخيام الٗامت 

 التي ًمىً بنضاعها خٌى اللُإ في قمىلُخه.     

ٌٗض الٗامل الؼمني مً بحن الٗىامل ألاؾاؾُت لفهم الخدىالث التي حٗغفها الٓاهغة باإلاجاٌ الخًغي؛ 

ضم اهخٓامها ػمىُا في هفـ الُىم، خُث جىحض فبٗض وكىفىا ٖلى حٗ ضص آلُاث اقخغاٌ ألاوكُت ٖو

ً اإلاجاٌ في فترة الهباح بِىما ؤزغي في اإلاؿاء، وزالثت جبضؤ في الٓهىع بٗض خلٌى اللُل.  ؤوكُت حؿخَى

 ) ، وجدضًض ًىم مُٗاعي )جهاًت ألاؾبٕى فغى ٖلُىا هظا الىي٘ جدب٘ هفـ الىهج ٖلى مضاع ؤًام ألاؾبٕى

غُُت ول ؤؾابُ٘ الكهغ الىاخض، والٗمل بىفـ اإلابضب للىكىف ٖلى ازخالف صًىامُاتها بازخالف قهىع لخ

الؿىت، واعجباَا بالفهٌى اإلاىازُت، مما ًدُل ٖلى ٖملُت الخدٌى اإلاؿخمغ. مً هظا اإلاىُلم ًمىً 

 خدٌى وجىزُله؟ الدؿاٌئ خٌى الثابذ واإلاخدّىٌ في ؾحروعاث هظا الخغُحر اإلاؿخمغ، وهُف ًمىً يبِ اإلا

حٗخبر الهىعة مً ؤهم اإلافاجُذ اإلاؿاٖضة ٖلى كغاءة اإلاجاٌ اإلاخدٌى في لخٓت مً لخٓاث جدىله،   

وبالخالي فهي وؾُلت لخُٓت ال جمثل بال لخٓت الخلاَها، ؤي ال ًمىً ؤزظ نىعجحن مخُابلخحن جمام 



ؼ ككاوي   ( مناهج وجقنياث البحث امليداني في القطاع غير املهيكل)                                              ٍٖؼ
 

 02-10م م3    « 9102صٌؿمبر ، 3الٗضص ، 3،اإلاجلض  املقريزي للدراشاث الاقتصاديت واملاليتمجلت »  11
 

وؾُلت مثالُت لخىكُف الؼمً في  الخُابم لىفـ اإلاكهض في لخٓخحن ػمىِخحن مخباٖضجحن. وم٘ طلً، جبلى

مكهض مٗحن ختى هخمىً مً جإمله وجفدهه، وجمدُو الىٓغ فُه صوهما وحىص لخىاحؼ حٗىق الغئٍت، 

ؤو حكّىف الترهحز، هما جدُذ بمياهُت الاهخلاٌ مً الغئٍت الكمىلُت للمكهض بلى الغىم في ؤصق جفانُله. 

غ بلى عغم ؤهمُت الهىعة، بال ؤن اؾخٗمالها لم ًىً باأل  مغ الِؿحر هٓغا إلاا ًثحره جىحُه آلت الخهٍى

خماص ٖلى ابني  ؤشخام بُٗنهم مً عصوص ؤفٗاٌ كض جيىن ٖىُفت في غالب ألاخُان، مما ايُغها بلى الٖا

ىا )الهغحر لُخيلف بالخلاٍ الهىع  وكحر في هظا الهضص بلى نٗىبت ؤزظ نىع اخترافُت التي جخُلب جيٍى

 . (جلىُا زانا

ت مً الخلىُاث الىاحٗت L’immersion dans le terrainاإلاٗاٌكت اإلاُضاهُت )جُلبذ  ( اؾخسضام مجمٖى

 لجم٘ اإلاُُٗاث. وكض اٖخمضها ول الخلىُاث الىاعصة في جهيُف 

(N. Britten)  (Alain Moreau, et al, 2004, p. 1)الؿُاكاث  بضعحاث مخفاوجت خؿب ما جلخًُه

 اإلاسخلفت، وهىعصها فُما ًلي3

وكض واهذ ؤولى الخلىُاث التي بضؤها بها ملاعبت  (L’observation indirecte)اإلاالخٓت غحر اإلاباقغة3  -

. وجىلؿم بلى قلحن3 جدلُل الىزائم  التي جلىم ٖلى كغاءة وجدلُل  (Analyse documentaire)اإلاىيٕى

اللُإ غحر اإلاهُيل في حاهبيها الىٓغي واإلاُضاوي. زم جدلُل اإلاداصزاث  ؤلاؾهاماث ألاواصًمُت التي جىاولذ

(Analyse des conversations)  ٘ت التي هجغحها م والتي حؿٗف في جدلُل مًامحن اإلاداصزاث الكفٍى

 مسخلف الفاٖلحن.

ضهاها في بضاًت وكض اٖخم (L’observation directe non participante)اإلاالخٓت اإلاباقغة غحر اإلاكاِعهت3  -

؛ خُث هالخٔ ًٖ بٗض  الجزوٌ بلى اإلاُضان الؾخىكافه، ومداولت جلمـ الجىاهب ؤلاقيالُت في اإلاىيٕى

ؾحر ألاوكُت وهُفُت اهخٓامها في اإلاجاٌ، وهداٌو اؾدثاعة ألاؾئلت التي مً قإجها ؤن جىحي لىا بالخُِ 

ىا ٖلى الخغوج مً مغخلت الخيهان في صعوب مً ؤهم فىائض هظه الخلىُت ؤجها ؾاٖضج)الىاْم لبىاء ألافياع

ؤلاقيالُت، وطلً باالهخلاٌ مً مىاًَ ٖاصي ًغي في وحىص ألاوكُت غحر اإلاهُيلت باإلاجاٌ الخًغي 

مجغص عوجحن ًىمي ال ًُغح ؤي مكيل، بلى باخث مهىوؽ، ما جفخإ ألاؾئلت ؤلاقيالُت جدىاؾل مً 

م. وعغم مدضوصًت هظه الخلىُت وعجؼها ًٖ جىفحر بًٗها، وجتزاخم لدكغل ول جفىحره ٖلى مضاع الُى 

ُت التي  ت في البضاًت للمؿاٖضة ٖلى فهم اإلاىيٕى واؾخجالء ألاؾئلت الفٖغ ؤحىبت وافُت، بال ؤجها يغوٍع

 (جيبني ٖليها ؤلاقيالُت.
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ٖىـ ؾابلتها، ال جخىكف هظه  (L’observation directe participante)اإلاالخٓت اإلاباقغة اإلاكاِعهت3  -

الخلىُت ٖلى اإلاالخٓت، بل جخجاوػها بلى اإلاكاعهت الفٗلُت والاخخيان اإلاباقغ م٘ ؤفغاص مجخم٘ البدث. 

بجها بازخهاع قضًض، جلىم ٖلى جدٌى الباخث بلى حؼء مً الٓاهغة، وي ًًُغ بلى فٗل ما ًفٗلىن، 

ِٗل هفـ الٓغوف التي ٌِٗكىن. فىغ هما ًفىغون، َو  (Implicite)وكض جبيُىاها بكليها3 الًمني  ٍو

بط  (Explicite)خُث ال ههغح بىيٗىا )هباخث( لٗمىم اإلاؼاولحن الظًً هدخً بهم ؤو هلابلهم؛ واإلاٗلً 

ذ، في حمُ٘ مغاخل اؾخىكاف اإلاُضان، ٖلى اإلاٗاعف  ههغح بمهمخىا البدثُت، وكض اكخهغ هظا الخهٍغ

لؿلُت الظًً كابلىاهم. للض مىىدىا هظه الخلىُت مً فهم الٓاهغة اإلالغبحن مً اإلاؼاولحن وبٌٗ ممثلي ا

وبػالت الىثحر مً اللبـ والغمىى اللظان َاإلاا قىال الٗائم ألاؾاس ي ؤمام ملاعبتها، غحر ؤجها لم جىً 

ض مً الخلىُاث ألازغي.  وافُت لخىفحر ول اإلاُُٗاث اإلاغاص حمٗها مما ًدُلىا ٖلى جبني اإلاٍؼ

ًمىً جلؿُمها بلى زالر ؤنىاف خؿب َبُٗت اإلاىايُ٘  (Entretiens individuels)صًت3 اإلالابالث الفغ  -

اإلاخىاولت فيها، وكض اٖخمضها نىفيها ألاٌو والثاوي زالٌ مغاخل اؾخىكاف اإلاُضان، وؤحلىا الثالث 

خماصه في مغخلت الخىفُظ ؤلاحغائي للخدلُم اإلاُضاوي.   اٖل

، اإلالابالث الفهمُت نٗىبت بًجاص ملابل لبٌٗ اإلاهُلخاث في اللغت برػ في هظا اإلاثاٌ ج)  الهىف ألاٌو

ُغح الدؿاٌئ بماطا هترحم  ؟ فهمي، ؤم اؾخفهامي؟ ألاعجح مىُلُا مً خُث Compréhensifالٗغبُت، ٍو

( خضور غاًت الفهم ؤن وؿخٗمل "فهمي"، لىً هىان نٗىبت في جلبلها هٓغا لللت جضاولها.   

(Entretiens compréhensifs)  غجىؼ ٖلى زلم م٘ ألافغاص بغغى الفهم اإلاخٗمم لىلُت مدضصة، ٍو

ت ومُىلت وفم مىهجُت مدضصة مؿبلا، وجخغيى ؤلاخاَت بجمُ٘ حىاهب  ويُٗاث جىانلُت مخىٖى

 اإلاؿإلت اإلاغاص فهمها. 

وجخمدىع خٌى ؤؾئلت مفخىخت وكلُلت الٗضص،  (Semi-structurés)والهىف الثاوي، اإلالابالث قبه مبيُت 

كض اٖخمضهاه بلى حاهب الهىف ألاٌو في حمُ٘ مغاخل الاؾخىكاف بكيل غحر مىخٓم ال في الؼمً وال و 

 في اإلايان؛ بط هلجإ بلى ما ًىاؾب منهما ولما وكفىا ٖلى مؿإلت ما، ولم وؿخُ٘ فهمها مً زالٌ اإلاالخٓت. 

ت ما بحن  (Structurés)ؤما الهىف الثالث، اإلالابالث اإلابيُت  ت هبحرة مً ألاؾئلت اإلاخىٖى فًُم مجمٖى

اإلافخىخت وقبه مفخىخت واإلاغللت، والتي جيىن مىخٓمت ومىخىبت وملضمت مً َغف باخث. ًخٗلم ألامغ 

باإلحغاء الفٗلي للخدلُم اإلاُضاوي بكيله اإلاىٓم الظي ًفغػ كاٖضة بُاهاث حكيل ألاعيُت ألاؾاؾُت 

 للخدلُل.



ؼ ككاوي   ( مناهج وجقنياث البحث امليداني في القطاع غير املهيكل)                                              ٍٖؼ
 

 02-10م م3    « 9102صٌؿمبر ، 3الٗضص ، 3،اإلاجلض  املقريزي للدراشاث الاقتصاديت واملاليتمجلت »  12
 

لُت الؿابلت، اٖخمضها هظلً جلىُت بيافت بلى الخلىُاث ألا  ذمبحًر ٖلى اإلاداصزاث التي هلخلُها  الخىهُّ

ٖلى اٖخباع ؤن اإلاُضان ٌكمل ول حؼء ؤو مغفم ) َٖغيا، بحن اإلاؼاولحن ؤزىاء جىاحضها قبه الضائم باإلاُضان

لي فةن مً اإلاجاٌ الخًغي، وؤن ألاوكُت غحر اإلاهُيلت ًمىً ؤن حغُي ول حؼء مً هظا اإلاجاٌ، وبالخا

جىاحضها باإلاُضان ًمىً اٖخباعه صائما بدىم يغوعة مهاصفت ؤخض ؤقياٌ الٓاهغة ؤزىاء مؼاولت خُاجىا 

. وكض حاءث هظه الخلىُت، عغم ما كض ًلاٌ ًٖ مهضاكُتها، هدل للهىاحـ اإلاترجبت ( الُىمُت باإلاضًىت.

كيل مباقغ، هٓغا لخٗضص ًٖ نٗىبت اؾخلاء اإلاٗلىماث ألاكغب للىاك٘ مً ؤفغاص مجخم٘ الضعاؾت ب

دت. مً ؤهم بًجابُاتها ؤجها  هت وغحر نٍغ ؿخجىب منهم بلى بُٖاء ؤحىبت مَىحَّ
ُ
خباعاث التي جضف٘ اإلا الٖا

جىفغ مُُٗاث مٗبرة ًٖ الىاك٘ بكيل جللائي، هٓغا ليىن ؾُاق اإلاداصزاث ًضزل في بَاع الٗالكاث 

ً الهغاخت والخمُمُت فُما ًخٗلم باألخىاٌ الخانت التي جغبِ بحن ألافغاص، والتي جلىم ٖلى هٕى م

، ٌٗني  غوف ؾحر الٗمل، وغحرها مً ألامىع الخانت. فإن جلخلِ مداصزت مً هظا الىٕى اإلاالُت، ْو

ت، جضزل في زاهت ما ًثحر الخضًث ٖىه الخىحـ والخدفٔ، وبالخالي،  الخهٌى ٖلى ؤحىبت ألؾئلت مخىٖى

ا ًمىً للباخث اجساط ه مغحٗا إلالاعهت ألاحىبت اإلاؿخلاة بكيل مباقغ، وجدضًض كض حكيل ماقغا مُٗاٍع

 كغبها ؤو بٗضها ًٖ الىاك٘.      

جىنلىا مً زالٌ اإلاغاخل وؤلاحغاءاث اإلاكاع بليها ؾالفا بلى جىفحر ما اؾخُٗىا مً قغوٍ الىجاح إلحغاء 

زم اجساط الخدلُم اإلاُضاوي في ؤخؿً الٓغوف، وججىب ألازُاء والهفىاث اإلامىً الؿلٍى فيها، 

الاخخُاَاث الالػمت لخفاصي ألاخضار غحر اإلاخىكٗت، زهىنا ؤهىا وٗمل في خلل مليء بالٗىف، وهخٗامل 

 م٘ ْاهغة مجالُت ًمىً ؤن جخغحر مالمدها، ؤو جسخفي ولُا مً اإلاكهض في ؤًت لخٓت ولى ماكخا.

 إجراءاث العد والجرد.3.3

ت مً ؤٖلض مغاخل       ض ألاوكُت الاكخهاصًت غحر اإلاهُيلت باإلاجاالث الخًٍغ حٗخبر ٖملُت حغص ٖو

ت هظهغ منها3 الخىٕى الىبحر في ٖضص ألاوكُت  الخدلُم خٌى اللُإ غحر اإلاهُيل؛ وطلً ألؾباب مخىٖى

اث مخجاوؿت ؤمغا نٗبا؛ زم الخدٌى الضائم  وجباًً زهىنُاتها، مما ًجٗل جهيُفها في مجمٖى

لألوكُت مً خُث بيُتها الضازلُت ٖلى مضاع الُىم. وبالخالي فىدً ؤمام ْاهغة جدمل في حكابهاتها 

ت كض ًخغحر اإلاكهض ولُا ؾىاء مً خُث الٗىانغ اإلايىهت له ؤم مً خُث ) الٗضًض مً الخىاكًاث البيٍُى

 ال للخٓت بحغائه.الٗضص في ؤًت لخٓت جبٗا لخغحر الٓغوف الخانت؛ وهىظا فيل حغص لألوكُت ًٓل ممث

، مما ًُغح الٗضًض مً الدؿائالث مً كبُل3 ما هي اللخٓت اإلاثالُت إلحغاء الٗض، بدُث جلىصها بلى ( 

 هخائج ًمىً ؤن جمثل الٓاهغة في حمُ٘ جمٓهغاتها الؼمىُت؟ 
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بٗض يبِ الخهائو الٗامت لألوكُت في ول ججم٘ والىكىف ٖلى جباًً صًىامُاتها ػمىُا، خاولىا 

م ٖملُاث حغص جىمُم  مفهلت لألوكُت الاكخهاصًت غحر اإلاهُيلت بيل الخجمٗاث الٓاهغة ًٖ ٍَغ

مثل الُلـ، اإلاىاؾباث  بمضًىت الجضًضة، بهضف الىكىف ٖلى جباًً ؤٖضاصها اعجباَا بٗضة مخغحراث؛

 ٌ ىُت، الضزٌى اإلاضعس ي، جضزالث الؿلُت، وحغحر الفهى خباع حغالضًيُت والَى حر . وكض ؤزظها بٗحن الٖا

صًىامُت ووجحرة الاهدكاع اإلاجالي لهظه ألاوكُت ٖبر الؼمان واإلايان، زم الخدىالث اإلاؿخمغة ٖلى مؿخىي 

بيُاتها في ٖالكت جفاٖلُت م٘ باقي اإلاخغحراث. وهىظا قملذ اإلاؿىخاث اإلاُضاهُت ول الىلِ في ؤوكاث 

ن ؾاٖاث الُىم هفؿه، وبحن ؤًام وفي ؤًام مسخلفت؛ ألن الخغحر والخدٌى ًُبٗان الٓاهغة ما بح ،مخباًىت

، وبحن ؤؾابُ٘ الكهغ، وختى بحن قهىع هفـ الؿىت، زم بحن ؾىت وؤزغي، في بَاع ؾحروعة  ألاؾبٕى

 الخدٌى اإلاؿخمغ واإلافض ي بلى ؤويإ صائمت الخغحر. 

بهم ٖلى هُفُاث  م مؿاٖض مً زمـ ؤفغاص، وجضٍع ً فٍغ وكض جُلبذ مىا ٖملُاث الجغص والٗض جيٍى

غ الخٗامل  في اإلاُضان صون بزاعة الاهدباه بلى وحىصها. زم وي٘ زُِ واؾتراجُجُاث كابلت للخٗضًل والخٍُى

م البدث اإلاجاٌ اإلاضعوؽ في عخلت زُُت واخضة، ٌٗض  ً، وجلؿُم ألاصواع، بدُث ٌغُي فٍغ اإلاؿخمٍغ

ً زاللها ول واخض منهم اليكاٍ ؤو ألاوكُت اإلايلف بها، وهلخلي في جهاًت ول ملُ٘ حؼئي ل خضٍو

اإلاُُٗاث في زاهاث الجضٌو اإلاٗض ؾلفا. وهىظا جمذ حغُُت اإلاجاٌ في قمىلُخه وفم هظه اإلاىهجُت، م٘ 

جىغاعها في ؤوكاث مسخلفت للخهٌى ٖلى كاٖضة بُاهاث، مىىدىا مً جدضًض الضًىامُت الٗاصًت 

ًضة. بط جخىغع الىخائج والضًىامُاث الاؾخثىائُت التي حٗغفها ؾحروعة ألاوكُت غحر اإلاهُيلت بمضًىت الجض

اإلاخلاعبت ؾىاء مً خُث اإلاجمٕى الىلي لألوكُت ؤم مً خُث اإلاجامُ٘ الفغصًت ليل وكاٍ، وفم زالر 

ضاص اإلاىسفًت ًمثالن الضًىامُاث الاؾخثىائُت،  ت ألٖا ضاص اإلاغجفٗت ومجمٖى ت ألٖا اث3 مجمٖى مجمٖى

َا لٗضص ألاوكُت، وجغجبِ الثاهُت بما خُث جغجبِ ألاولى باإلاىاؾباث الاحخماُٖت وحٗغف جؼاًضا مفغ 

بالٓغوف اإلاىازُت ؤو الؿُاؾُت ؤو فتراث الُٗل التي جلي فتراث الظعوة، خُث ًلل ٖضص ألاوكُت 

ضاص اإلاخىؾُت وجغجبِ غالبا باألًام التي جسغج ًٖ  ت ألٖا با. زم مجمٖى بكيل ملخّى وكض ًسخفي جلٍغ

خحن الؿالفخحن، ؤي باألًام الٗاص ًت التي حكيل بلُت الؿىت، وهالخٔ اعجفاٖا َفُفا في هُاق اإلاجمٖى

، ولظلً اٖخبرهاها بمثابت  ؤٖضاص اإلاؼاولحن في ول اإلاىاَم ًىمي الؿبذ وألاخض ملاعهت بباقي ؤًام ألاؾبٕى

 الضًىامُت الٗاصًت.



ؼ ككاوي   ( مناهج وجقنياث البحث امليداني في القطاع غير املهيكل)                                              ٍٖؼ
 

 02-10م م3    « 9102صٌؿمبر ، 3الٗضص ، 3،اإلاجلض  املقريزي للدراشاث الاقتصاديت واملاليتمجلت »  14
 

بىاء ٖلى ما ؾبم، جىنلىا بلى ازخُاع ُٖىاث مً ؤلاخهائُاث جمثل مسخلف الضًىامُاث باليؿبت ليل 

خماصه هغكم مغحعي لخدضًض ٖضص الاؾخماعاث، وطلً بالىٓغ ج جم٘، واؾخسغحىا منها اإلاخىؾِ ألاصوى اٖل

 بلى نٗىبت الخىفُظ الفٗلي لٗضص هبحر مً الاؾخجىاباث.

 وجحديد عدد الاشتماراثاختيار العينت .4.3

الٗىامل اإلاخضزلت في ؾحروعة ًخغحر ٖضص اإلاؼاولحن باؾخمغاع بخغحر ألاهمُت اليؿبُت ليل ٖامل مً        

ٖلى ؾبُل اإلاثاٌ ، (جمثل هظه ألاعكام بخهائُاث مُضاهُت في ؤوكاث مسخلفت.)الىٓام، ففي مغهؼ اإلاضًىت

 011)لُلت ما كبل ُٖض اإلاىلض( لِؿخلغ في خضوص 0211)بؿبب الُلـ( بلى خىالي  031ًيخلل الٗضص مً 

في ألاخىاٌ الٗاصًت م٘ ؾُاصة مىُم الخٓغ مً َغف الؿلُاث. بىاء ٖلى هظا الىي٘ غحر اإلاؿخلغ لم 

الؿابلت ًمىً اٖخماصه لخدضًض  ؤجىنل بلى بحاباث ملىٗت لٗضًض مً ألاؾئلت مثل3 ؤّي مً ؤلاخهاءاث

ٖضص الاؾخماعاث؟ هُف ًمىً الخىم ٖلى واك٘ مخغحر اهُالكا مً مُُٗاث جمثل لخٓت زابخت مً 

غ الاؾخماعاث؟ ختى وبن ؾلمىا  مؿاعه الخُىعي؟ هُف ًمىً الخىفُم بحن لخٓت الجغص ولخٓت جمٍغ

ما الًامً بإن ال جًُ٘ الخلُلت ما بةمياهُت الخُابم ولى ٖضصًا ما بحن لخٓتي الجغص والاؾخبُان، ف

بحن اللخٓخحن؟ جلىم هؼع كلُل مً فٌُ ألاؾئلت التي حٗبر ًٖ البٗض ؤلاقيالي للٓاهغة كُض الضعاؾت، 

 والتي ًمىً ؤن جبرع ازخُاعها النهائي.

 بناء وصياغت الاشتمارة.5.3

ل مً ؾىت خاولىا بىاء الاؾخماعة اهُالكا مً هُيل الاؾخماعة التي ؤهجؼهاه          9100ا في قهغ ؤبٍغ

ؼ ككاوي،  بٗض بزًاٖها لخٗضًالث همذ بيُت مداوعها، وبغىائها بإؾئلت حضًضة لخدلُم  ،(9100)ٍٖؼ

ىخٓغة، وهجاٖتها
ُ
الُتها مً خُث قمىلُت وصكت اإلاُُٗاث اإلا ّٗ مً  قمىلُت ؤهبر، عغبت في عف٘ مؿخىي ف

ىهاث ممىىت لترجِب اإلاداوع  خُث كابلُت الخىفُظ في وكذ كهحر. وبٗض وي٘ وجدلُل ٖضة ؾِىاٍع

وحؿلؿل ألاؾئلت صازل الاؾخماعة، جىنلىا بلى ؤن جغجُبها ًجب ؤن ًغاعي الدؿلؿل اإلاىُلي ألخضار 

ت مفتريت، اٖخماصا ٖلى خضؾىا اإلابني ٖلى الاؾخيخاحاث اإلاخىنل بليها زال ٌ مغخلتي ملابلت قفٍى

ّض ألاوكُت.  اؾخىكاف وجيهيء اإلاُضان ٖو

ب، والظي   ى النهائي الظي كغعها بزًاٖه للخجٍغ وبىاء ٖلُه جمذ نُاغت الاؾخماعة خؿب الؿِىاٍع

ًلىم ٖلى جلضًم ألاؾئلت الخانت التي ال جثحر ٖاصة ؤًت خؿاؾُت لضي اإلاؼاولحن، وجغن ما اعجبِ منها 

 صص بلى جهاًت الاؾخماعة، وطلً لًمان بىاء الثلت لضي اإلاؿخجَىبحن.بمىايُ٘ كض جثحر الخدفٔ ؤو التر 
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 ججريب الاشتمارة.6.3

ب؛ بضءا بازخُاع الٗضص،    غِٕ في بحغاءاث الخجٍغ
ُ

بٗض الخىنل بلى الهُاغت النهائُت لالؾخماعة ق

بُت، والتي عوعي فيها جمثُلُت ألاوكُت 01والظي ُخضص في ؤعبٗحن ) (اؾخماعة؛ ومغوعا بازخُاع الُٗىت الخجٍغ

هظه الٗملُت بلى الىكىف ٖلى والىٕى زم الؿً؛ وونىال بلى حٗبئت الاؾخماعاث وجظًُلها باإلاالخٓاث. ؤصث 

لت جفاٖلىا م٘  نٗىباث مىهجُت حضًضة؛ منها ما ًخٗلم بُبُٗت بٌٗ ألاؾئلت، ومنها ما هى مغجبِ بٍُغ

اإلاؿخجَىبحن. فٗضم جضزلىا لخىحُه اإلاداصزاث وان بًجابُا ٖلى مؿخىي زلم الثلت والاهضماج في 

هه ؤفغػ ٖضة ؾلبُاث، مً ؤهمها اؾخغغاق الىيُٗت الخىانلُت مما ؾاٖض ٖلى وفغة اإلاُُٗاث، بال ؤ

ض مً زالر ؾاٖاث لخٗبئت  ل حضا )ؤٍػ حن ازىحن(، وهظا الىكذ وان  91وكذ ٍَى
َ
اؾخماعة مً َغف باخث

وافُا الهدكاع زبر جىاحضها بحن حل اإلاؼاولحن، الش يء الظي كض ًيىن له اوٗياؽ ٖلى َبُٗت ألاحىبت. 

لُه جمذ مغاحٗت حضًضة لالؾخماعة بدظف  ؤؾئلت وحٗضًل ؤزغي، ولخُت الٗمل بةصزاٌ جلىُت ٖو

لت لبلت لخجىب الخكى، والاهخلاٌ بلى الؿااٌ اإلاىالي صون  جىحُه الخضًث؛ بط ًخضزل الباخث بٍُغ

م. ًخٗلم ألامغ بةًجاص هٕى مً الخىاػن بحن خاحخىا بلى جدلُم هضف 
َ
ؿدىُ ٌُ جدؿِـ اإلاخدضر بإهه 

 
ُ
ؿخجىبحن وعغبتهم في البىح إلاً ًىهذ بليهم، وهإن اإلاؿإلت مدضص في ؤكهغ وكذ، ومغاٖاة مكاٖغ اإلا

هٕى مً الخٗاكض الًمني بحن الباخث واإلابدىر خٌى جدلُم مىفٗت مخباصلت. كض ًفخلض هظا الُغح 

صلُال ٖلمُا إلزباجه، لىً ال ًمىً ٖلى ؤي خاٌ اؾدبٗاصه هجىاب لؿااٌ "ما الظي ًجٗل ؤخضهم 

ت، ومىذ حؼء مً وكخه وحهضه للباخث؟" وبماطا هبرع ٖضم ججاوب ًىافم ٖلى ؤلاصالء بمٗلىماث شخهُ

إل ٖلى مًمىن اإلاهمت؟   الٗضًض منهم، وعفًهم الخضًث بٗض الَا

 إجراء التحقيق.7.3

لت، جم جدضًض الخُىاث الغئِؿُت لخُت الٗمل النهائُت   بت واإلاٗضَّ جغَّ
ُ
بٗض اٖخماص الاؾخماعة اإلا

 فُما ًلي3 

فغصي للخإهض مً غُاب الٗىامل الاؾخثىائُت، وؾحر ألاوكُت وفم صًىاميهخا اؾخُإل اإلاُضان بكيل 

خُاصًت. بٗض طلً ًخم الدكاوع لخدضًض الخجم٘ اإلاؿتهضف، زم الاهخلاٌ بلُه حماٖت إلاٗاًيخه ًٖ  الٖا

كغب، خُث هجلـ في ؤخض اإلالاهي اإلاكغفت ٖلُه. في هاجه ألازىاء جخم مغاكبت اهدكاع ألاوكُت والاجفاق 

لت الاهدكاع واججاهاجه، زم جلؿُم ألاصواع وجىػَ٘ الاؾخماعاث ٖلى ول باخث، وجدضًض الخُىاث  ٖلى ٍَغ

ض الظعوة، هىدكغ وفم الخُت اإلاخفم ٖليها، ول في  ؤلاحغائُت الىاحب اجباٖها بالخفهُل. وم٘ اكتراب مٖى
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ت والخ دىم في جىحُه اإلاداصزت، الاججاه اإلادضص له، ٌؿتهضف ألاوكُت اإلايلف بخغُُتها م٘ مغاٖاة الؿٖغ

 والاختراػ مً بزاعة الاهدباه. 

ًلٗب ٖامل الؼمً صوعا مهما في هظه الٗملُت خُث حٗخبر اإلاضة الؼمىُت الفانلت بحن اهخماٌ اهدكاع 

ألاوكُت والخًىع اإلاىثف للؼبائً كهحرة وؿبُا، كض ال جخجاوػ الؿاٖت بىثحر، وهظه الفترة هي اإلاثالُت 

خُاصي، وبمياهُت إلحغاء الخدلُم خُ ان ؤؾاؾُان3 ٖضص ألاوكُت ًلاعب مٗضله الٖا ث ًخدلم فيها قَغ

الخضًث م٘ اإلاؼاولحن مخاخت. كض جىلض ي هظه الفترة في ؤًت لخٓت بالخًىع اإلاىثف للؼبائً، واوكغاٌ 

ض فغم البُ٘ في ؾىق ٌكخض فُه الخىافـ ٖلى الُلب، لُهبذ الخضًث مٗهم زاعج بَاع  ُُّ الباٖت بخه

 عة ؤمغا قبه مؿخدُل. الخجا

لًمان ؾحر الخدلُم هما زُُىا له وجفاصي اإلافاحأث غحر اإلاىخٓغة، جم جدضًض هلُت الالخلاء  

التي ًلهضها ول مً ؤههى مهمخه، لٗلض اجهاالث هاجفُت م٘ بلُت الباخثحن بغُت جدضًض ويٗهم وما 

كاعهخه مهمخه. مباقغة بٗض الاهتهاء بن واهىا في خاحت للمؿاٖضة، وغالبا ما ًلخدم بمً ما ػاٌ مخإزغا إلا

مً الخدلُم هسخفي مً اإلاجاٌ في اججاه ؤكغب ملهى، خُث هغاح٘ الاؾخماعاث وهىضح اإلاالخٓاث 

لتها، وهظا اإلاالخٓاث 
َّ
اإلاضوهت ٖليها، زم وُٗض جغجُبها بٗض جلُُم الخجغبت ومىاككت ألاخضار التي جيل

الُت. وبظلً جمىىا مً حغُُت الخجمٗاث الثالر الىبري اإلاغجبُت بؿحرها الؾدثماعها في اإلادُت اإلاى 

بىفـ اإلاىهجُت اللائمت ٖلى الخٗاون وجلاؾم ألاصواع، م٘ الترهحز ٖلى الخُبُم الخغفي إلاغاخل الخُت، 

ُت وفم مىهجُت زانت بها.   لُخم الاهخلاٌ بلى اإلادُاث الفٖغ

 :خاجمت.0

ت  ٌٗخبر الاكخهاص غحر اإلاهُيل     مً الٓىاهغ اإلاٗلضة واإلاخٗضصة ألاقياٌ التي نبغذ اإلاجاالث الخًٍغ

بُابٗها الخام، وحٗلتها ؤكغب ما جيىن بلى اإلاغاهؼ اللغوٍت الهغحرة، لىً بحجم ؤهبر؛ خُث الاهدكاع 

الىثُف لهظه ألاوكُت ٖبر صعوب وؤػكت وقىإع اإلاضًىت خٌى مكهضها الٗام بلى مكهض كغوي جىٗضم 

اث. فغى هظا الىي٘ اهخماما متزاًضا بالٓاهغة غحر فُه قغوٍ ال خمضن والخدًغ بلى ؤبٗض اإلاؿخٍى

اإلاهُيلت. غحر ؤن اإلالاعباث اإلاٗخمضة لفهمها وكُاؽ حجمها، غالبا ما ؤغفلذ ٖضة زهائو ممحزة لها، 

تراف بدخمُت وحىصها، واؾخدالت احخثاثها مً بيُت اليؿُج الخًغي.  في ْل ٖضم الٖا

، جإحي هظه الضعاؾت الغامُت بلى بػالت الغمىى واللبـ اإلاغجبُحن باإلافهىم، وهظا اإلافاهُم في هظا الؿُاق

ُت التي جضوع في فلىه، بغُت الخمىً مً جدضًضه الفٗلي بمضًىت الجضًضة وكُاؽ حجمه وفم  الفٖغ
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ت ومخياملت، لخفاصي الٗىائم التي ًُغخها مثل هظا الٗمل، وكض جىنلىا بلى ما  مىهجُاث وجلىُاث مخىٖى

 ًلي3

  عف٘ اللبـ والغمىى اإلادُُحن باللُإ غحر اإلاهُيل، وجدضًض الفغق بحن اإلافاهُم

 اإلاغجبُت به، وهلِ الالخلاء بُنها؛

  الخىنل بلى حٍٗغف ونفي جهيُفي للٓاهغة اٖخماصا ٖلى مُٗاع اإلاجاٌ، ومىه جدضًض

 ألاوكُت التي جضزل يمً مىيٕى الضعاؾت؛

 ،حن اإلاجالي لألوكُت  وجدضًض الخهائو اإلامحزة ليل مىُلت؛ الخَى

  جدضًض الضًىامُاث الخانت بإوكُت ول مىُلت، والىكىف ٖلى حغحر وجحرتها لخدضًض

 الٗىامل اإلاؿاولت ٖلى طلً؛

  ًجىمُم الٓاهغة مً زالٌ حغص ألاوكُت في ؤوكاث مسخلفت، جمثل ول الضًىامُاث م

 الظعوة بلى الغوىى؛

 بها وحٗضًلها، زم جىفُظها في ْغوف مالئمت؛ بىاء  الاؾخماعة وججٍغ

  ت مً اإلاُُٗاث التي جمىً مً جدضًض الخهٌى ٖلى كاٖضة بُاهاث جًم مجمٖى

زهائو اللُإ، واإلاؿاٖضة ٖلى اجساط ؤي كغاع بكإن جىُٓم ؤو هُيلت ألاوكُت 

.  اإلادخلت للكإع

ُت مهما بلغ احتهاص الباخث في بًجاص مىاهج مىملت مضا ه، ومهما جىفغث اإلاُُٗاث الىمُت منها والىٖى

لها.  لضًه، فةن اإلاٗغفت الضكُلت باإلاُضان ومخغحراجه جبلى اإلافخاح ألاؾاؽ لخدلُل هظه اإلاُُٗاث وجإٍو

لُه، جٓل جلىُت الاوغماؽ في اإلاُضان ومماعؾت ججاعة الكإع مً اإلاىاهج الفٗالت لخدلُم هٕى مً  ٖو

ض ألاصوى مً اإلاماعؾت الٗلمُت للبدث في اللُإ غحر اإلاهُيل، صون الؿلٍى اإلاٗغفت اللمُىت بًمان الخ

ت ؤو مخىاكًت.  الث الخاَئت، والتي كض جلىص بلى بنضاع ؤخيام وجفؿحراث مغلَى  في فش الخإٍو

 

 

 

 

 



ؼ ككاوي   ( مناهج وجقنياث البحث امليداني في القطاع غير املهيكل)                                              ٍٖؼ
 

 02-10م م3    « 9102صٌؿمبر ، 3الٗضص ، 3،اإلاجلض  املقريزي للدراشاث الاقتصاديت واملاليتمجلت »  18
 

 . قائمت املراجع 5

ؼ ككاوي.،  .0 بحن الهكاقت الاكخهاصًت والهكاقت  (، "ألاوكُت الاكخهاصًت غحر اإلاهُيلت9100)ٍٖؼ

 الاحخماُٖت، مضًىت الجضًضة ؤهمىطحا"، ( مظهغة ماؾتر ، )، حامٗت قُٗب الضوالي.

2. BARTHELEMY PH., (1998), «Le secteur urbain informel dans les 

PED: une revue de la littérature», Région et développement, N° 7 

3. BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL GENEVE, 

(2014), « La transition de l’économie informelle vers l’économie 

formelle», Conférence internationale du Travail, 103e session. 

4. CHARMES J., « Les origines du concept du secteur informel et la 

récente définition de l’emploi informel », IRD, Paris. 

5. CHARMES J., (1987), « Débat actuel sur le secteur informel». dans 

Tiers-Monde, tome 28, N°112, Les débats actuels sur le 

développement,  

6. CLAUDE CH., (1989),  les villes du monde Arabe, Paris, Collection 

Géographique, Edition Masson. 

7. COLIN C. W., (2009), “The Hidden Enterprise Culture: 

Entrepreneurs in the Underground Economy in England, Ukraine, and 

Russia”, Journal of Applied Management and Entrepreneurship, 

VO1.l4 No. 2  

8. KEVIN F., CROHAN MC., et SMITH J. D., (1986), "A Consumer 

Expenditure Approach to Estimating the Size of the Underground 

Economy”, The Journal of Marketing, American Marketing 

Association, Vol.50, NO.2,  

9. KHALIL J., Le bazar de l’informel, La résilience des exclus, étude 

sur la jouteya de derb ghallef, Casablanca, Etudes et sondages.  

10. LAOUDI M., (1998),  Casablanca à travers ses petits entrepreneurs 

de la pauvreté, (Thèse de doctorat éditée), Casablanca, Le monde de 

l’éducation de la culture et de la formation.  

11. MAAMAR B. E., (2001),  Segmentation du marché informel 

marocain, (Thèse de doctorat inédite), université du QUÉBEC. 

12. MEJJATI A. R., (2004),  Le secteur informel urbain dans les pays 

sous-développés, Montréal, université du QUÉBEC. 



ؼ ككاوي   ( مناهج وجقنياث البحث امليداني في القطاع غير املهيكل)                                              ٍٖؼ
 

 19 02-10م م3    « 9102صٌؿمبر ، 3الٗضص ، 3،اإلاجلض  الاقتصاديت واملاليتاملقريزي للدراشاث مجلت » 

 

13. MEJJATI A. R., « Le secteur informel au Maroc 1956-2004 », 

http://www.ires.ma/wp-content/uploads/2017/02/GT3-7.pdf, consulté 

le 15 Juillet 2018.  

14. MEJJATI A. R., Khalil J.,( 2008),  Réalités de l'économie informelle, 

HTTP://WWW. CGEM.MA/DOC1/ED-CGEM/SIEGE/2.PDF  

15. MILTON S., 1975,  L’espace partagé, Paris, Edition Génin  

16. MOREAU A., et al., (2004), « Méthode de recherche», la revue du 

praticien - médecine générale, Tome 18, N° 645. 

17. NEVEU E, LE ROUX P., (dir), (2017),  En immersion. Pratiques 

intensives du terrain en journalisme, littérature et sciences sociales, 

Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll.  Res Publica,  

18. SCHNEIDER F., ANDREAS B., (2009), “Shadow Economies and 

Corruption Ali Over the World: Revised Estimates for 120 

Countries”, Economies journal. vol 1. 

19. WALTHER R.,( 2006), « La formation en secteur informel- Note de 

problématique», Agence Française de Développement, N 15, Mars  

 إلكترونيت: مواقع.1.5

1. afd.fr/webdav/shared/PUBLICATIONS/RECHERCHE/Scientifiques/

conferences-seminaires/06-Conferences-seminaires.pdf 

2. http://afriquepluriel.ruwenzori.net/economie-informelle.htm/. 

3. http://e-delit.com/international-2/leconomie-informelle-couts-

benefices-pays-en-voie-de-developpement 

4. Irène Pereira, L’expérimentation en immersion, Revue des sciences 

sociales [En ligne], 54 | 2015, mis en ligne le 30 juin 2018, consulté 

le 10 mai 2019. URL: http://journals.openedition.org/revss/2418; 

DOI:10.4000/revss. 2418 

5. www.oecd.org/publishing/distributors. 

 

 

 

https://journals.openedition.org/lectures/5889
https://journals.openedition.org/lectures/13079
https://journals.openedition.org/lectures/13079
http://afriquepluriel.ruwenzori.net/economie-informelle.htm/
http://e-delit.com/international-2/leconomie-informelle-couts-benefices-pays-en-voie-de-developpement
http://e-delit.com/international-2/leconomie-informelle-couts-benefices-pays-en-voie-de-developpement
http://www.oecd.org/publishing/distributors


 
 

 02 30-91ص ص3    « 9102صٌؿمبر ، 3العضص ، 3،اإلاجلض  املقريزي للدراساث الاقخصادًت واملاليتمجلت » 

 

 

 مقىماث ومخطلباث جىدة الخعليم املحاسبي منظىر الاعخماد الاكادًمي 

 ـــــــــــ رؤيت مسخقبليت ـــــــــــ

Requirements and requirements of the quality of accounting education 

 د/ حىريت عجيلت *عجيلتأ.د/ مـحمد 

 الجؼائغ -حامعت غاعصاًت  الجؼائغ -حامعت غاعصاًت 

Adjila_78@yahoo.fr adjhou4@gmail.com 

Received:  16/09/2019                                       Accepted: 21/11/2019                                   Published:31/12/2019 

 ملخص: 

غ  ٌعخبر الخعلُم اإلاداؾبي مً ؤهم ملىماث         في عفع  ضعم والؿعيمهىت اإلاداؾبت التي حؿعى لل جؿٍى

مؿخىي هفاءة اإلاداؾبين وجمىنهم مً جىفير معلىماث طاث مالءمت ومىزىكُت لها صوع ًخجؿض في عئٍت 

 واضحت للمؿخفُضًً، لظي فةن عملُت جإهُل مهىت اإلاداؾبت مغجبـ اعجباؾا وزُلا مع الخعلُم اإلاداؾبي

مهاعاث مميزة ،وال ًخإحى بدُث ال ًمىً الحطٌى على مداؾبين طو هفاءة عالُت مدطىين ب في الجامعت 

غ الخعلُم اإلاداؾبي بما ًخالءم وهظه اإلاؿخجضاث إلاؿاًغة الخؿىعاث اإلاخالخلت في  طلً صون جؿٍى

جىىىلىحُا اإلاعلىماث والفىغ اإلاداؾبي وما ًخؿلبه مً حعلُم علمي ومنهي وجلبُت مخؿلباث إلاماعؾت مهىت 

 اإلاداؾبت.  

 ، معاًير الخعلُم اإلاداؾبيحىصة الخعلُمت مداؾبت، حعلُم مداؾبي، مهى   الكلماث املفخاحيت:

 JEL:G10 ;M40جصنيف 

Abstract:  

Accounting education is one of the most important elements of the 

development of the accounting profession that seeks to support and strive to 

raise the level of efficiency of accountants and enable them to provide 

relevant and reliable information has a role embodied in a clear vision for 

the beneficiaries, so the process of qualifying the accounting profession is 

closely linked with accounting education at the university so that it can not 

  3Adjila_78@yahoo.frًمُل، ؤلا عجيلت محمد .د: أ اإلاالف اإلاغؾل3 *
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 Obtaining highly qualified accountants immune to distinct skills, and this 

does not come without the development of accounting education to suit 

these developments to cope with the successive developments in information 

technology and accounting thought and the required scientific and 

professional education and meet the requirements to practice the profession 

calculator. 

Keywords: accounting education, accounting profession, quality of 

education, accounting education standards.  

.Jel Classification Codes: G10 ;M40 
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 مقدمت:  .1

ؤخض ؤهم اإلاىاغُع التي  اهخم بها الباخثىن  إلاا له ؤهمُت بالغت  في بعضاص وىاصع  الخعلُمًمثل     

وبؾاعاث مداؾبُت ماهلت لخدمل على عاجلها اإلاؿاولُت إلاماعؾت العمل اإلاداؾبي بىفاءة وفعالُت، 

 وباعخباع مهىت اإلاداؾبت لغت اإلااٌ وألاعماٌ ألنها جمثل عطب عئِس ي في الخىمُت الاكخطاصًت .    

إحي الضوع الىبير      اإلاداؾبي في وىهه  ؤخض ؤبغػ اإلالىماث اإلاهىُت للمداؾبت وال ًمىنها ؤن  لخعلُمٍو

جخؿىع صون جؿىع الخعلُم اإلاداؾبي العخباع مسغحاجه هي مضزالث اإلاهىت، خُث جسخلف بِئت الخعلُم 

 عً بِئت اإلاهىت التي جدؿم بالخغُير اإلاؿخمغ هدُجت للخغيراث الاكخطاصًت.

ت والخؿبُلُت، وعلُه ٌؿخلؼم        فالخعلُم اإلاداؾبي ٌعاوي مً عجؼ في  اإلاؼاوحت بين الجىاهب الىكٍغ

الاهخمام بالعملُت الخعلُمُت التي مً زاللها ًخم بعضاص وىاصع مداؾبُت وبهؿابهم اإلاهاعاث واللضعاث 

غ اإلاىهجُت  ت واإلاعغفُت وهظا ٌؿخلؼم وغع اؾتراجُجُاث لخؿٍى وباإلغافت بلى وغع  ؾبُتاإلاداالفىٍغ

غ بغامجها وؤؾالُبها بما ًخماش ى ومعاًير الخعلُم الضولُت والاؾخفاصة منها ، وهظا جىمُت  زؿـ في جؿٍى

 مهاعاث اإلاهىُت بما ًلىي فغضهم في العمل

 مخطلباث جىدة الخعليم املحاسبي في أقسام املحاسبت  .2

غ الخعلُم اإلاداؾبي وجدلُم حى        صجه بما ًخىافم واإلاعاًير الضولُت للمداؾبت بهضف بن عملُت جؿٍى

غ الخعلُم اإلاداؾبي، وطلً مً  جدلُم ججاوـ في اإلاماعؾاث اإلاداؾبُت الضولُت، وهظا ال ًخإحى صون جؿٍى

ض عىاضغ وميىهاجه، لظا ؾيخؿغق لخعٍغف حىصة الخعلُم اإلاداؾبي وؤهم مخؿلباتها.   زالٌ ججٍى

 حاسبي مفهىم الجىدة في الخعليم امل.1.2

خُث حعغف بإنها مجمىعت مً الخطائظ والؿماث التي جميز  حعريف الجىدة في الخعليم املحاسبي:  -

الخعلُم اإلاداؾبي وؤبعاصه مً مضزالث وعملُاث ومسغحاث وهظا الخغظًت اإلاغجضة والتي جاصي بلى جدلُم 

خمثل بملضعة مجمىع زطائظ  مسخلف ألاهضاف مً الىفاء بمخؿلباث الؿلبت وزضمت اإلاجخمع، ٍو

بُت مخؿلباث الؿالب، ؾىق العمل واإلاجخمع ووافت الجهاث الضازلُت ومميزاث اإلاىخج الخعلُمي على جل

 .(6، ضفدت 9102)عمامغة ًاؾمُىت،  والخاعحُت اإلاىخفعت

جم الاجفاق على ؤن  0221اؾدىاصا إلااجمغ الُىوؿيى للخعلُم والظي اوعلض بفغوؿا ؾىت  وحعرف أًضا -

حىصة الخعلُم عباعة عً مفهىم مخعضص ألابعاص، بدُث ًيبغي ؤن ٌشمل حمُع وقائف الخعلُم وؤوشؿخه 

مً بغامج حعلُم الؿالب، اإلاغافم وألاصواث الخعلُمُت بدُث ًيبغي ليل عىطغ ؤن ًخميز ببعؼ 

 (922)صعوَش عماع، بضون ؾىت، ضفدت  ائظ ختى ًخطف بالجىصة3الخط
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  حىصة هُئت الخضَعـ3 ًلطض بها جإهُله العلمي والؿلىوي والثلافي وزبراجه العملُت التي جخيامل

 بضوعها مع جإهُله العلمي؛

  عملُا وصحُا وزلافُا وهفؿُا ختى حىصة الؿالب3 ؤي مضي جإهُليهم في مغاخل ما كبل الجامعت

 ًخمىىىا مً اؾدُعاب صكائم اإلاعغفت؛

  لطض بظلً شمىلها وعملها ومغوهتها واؾدُعابها حىصة البرامج الخعلُمُت وؤؾالُب الخضَعـ3 ٍو

عها بما ًدىاؾب مع اإلاخغيراث العاإلاُت واؾهامها  إلاسخلف الخدضًاث العاإلاُت والثىعة اإلاعغفُت ومضي جؿَى

 ً  الشخطُت اإلاخياملت للؿالب.   في جيٍى

ومما ؾبم ًمىً اللٌى ؤن عملُت حىصة الخعلُم اإلاداؾبي هي عملُت جفاعل مجمىعت مً العىاضغ       

اإلاغاص جإهُلهم إلاماعؾت العمل اإلاداؾبي وبغامج ووؾائل الخعلُم بهضف حعل مسغحاث الخعلُم اإلاداؾبي 

ؤواصًمُا ومهىُا ولهم اللضعة على الخىُف مع اإلاخغيراث كاصعة على مماعؾت العمل اإلاداؾبي  بإصاء عالي 

 البِئت اإلاداؾبُت.    

 مخطلباث جىدة الخعليم املحاسبي في أقسام املحاسبت .2.2

حعض مؿاءلت حىصة الخعلُم اإلاداؾبي مً ؤهم اإلاغجىؼاث التي حؿاهم في جإهُل مسغحاث الخعلُم      

ً على ؤصاء ؤصواعهم في اإلاجخمع بىفاءة اإلاداؾبي وجؼوٍضهم بىفاءاث حعلُمُت ومهىُ ت ججعلهم كاصٍع

 وفعالُت، ألامغ الظي ًفغع ألازظ بعين الاعخباع مخؿلباث حىصة الخعلُم اإلاداؾبي آلاجُت3

 سياساث القبىل والخعيين  .1.2.2

 بن ؾُاؾاث اللبٌى والخعُين حشير بلى الاحغاءاث والشغوؽ التي بمىحبها ًخم كبٌى الؿلبت  لاللخداق

بالبرامج الخعلُمُت، وهظلً الشغوؽ وؤلاحغاءاث التي ًخم بمىحبها حعُين ؤعػاء هُئت الخضَعـ 

الجامعي وبالخالي فةن جدؿين هىعُت هظه الشغوؽ وغبؿها ًمىً ؤن حؿاهم في جدؿين فعالُت الخعلُم 

مً حهت اإلاداؾبي مً حظب واؾخلؿاب الؿالب مً طوي الىفاءاث واللضعاث العالُت على الخعلم هظا 

)مدمض  ومً حهت ؤزغي اؾخلؿاب ؤعػاء هُئت الخضَعـ طوي الىفاءة ولضيهم مهاعاث جضَعـ عالُت

م،،   (00، ضفدت 9109ؾعُض حىاٌ، شغع مٍغ

 جطىير برامج الخعليم املحاسبي        .2.2.2

ت للؿلبت، وبهما لتزوٍضهم بفغص     غ اإلاهاعاث الفىٍغ الهضف الغئِس ي لخضَعـ اإلاداؾبت لِـ فلـ جؿٍى

للعمل باإلغافت بلى جؼوٍضهم باإلاهاعاث اإلاهىُت مثل الخدضر، واللػاء على مدى ؤمُت الخىىىلىحُا 

م، ؾعُا منها لخلضًم خلٌى للمشاول ال تي جىاحههم اإلاعلىماث وضىع اللغاع والعمل بغوح الفٍغ
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غ بغامج غغوعة خخمُت الخىُف مع مخغيراث العالم اإلاؿخمغ، ألحل جدلُم طلً  وؤضبدذ عملُت الخؿٍى

ًجب بصزاٌ مفاهُم واؾتراجُجُاث ومىهجُاث حضًضة في جضَعـ اإلاداؾبت والترهيز على ؤزالكُاث 

ىُت مضي خُاتهم، ومع اإلاهىت، مً ؤحل بعضاص مداؾبين مدترفين مً طوي معاعف وبهؿابهم اإلاهاعاث اإلاه

حغير اججاهاث بِئت العمل اإلاداؾبي جؼصاص الحاحت بلى الخغُير على مؿخىي اإلااؾؿاث الخعلُمُت 

غ بغامج كض جيىن عملُت  باؾخمغاع لخخىُف مماعؾاتهم ومخؿلباث ؾىق العمل وباليؿبت لعملُت جؿٍى

 ن البرامج وحعلها ؤهثر خضازتحغُير ولُت ؤي الحطٌى على بغامج حضًضة ؤو حعضًل حاهب مً ؤحل جدؿي

(JOSEPH TUFUOR KWARTENG, /, p. 33)  . 

 جطىير أساليب الخعليم املحاسبي .3.2.2  

ب اإلاعلمين،  خؿب ما حاء في ملضمت معاًير الخعلُمُت لالجداص الضولي للمداؾبين على غغوعة جضٍع

 LEARNER – CENTERED TEACHINGوحشجُعهم على اؾخسضام ؤؾالُب جضَعـ الخعلم اإلاغهؼي 

METHODS  ت وتهضف بلى بهؿاب الؿالب مهاعة الخعلم والخىحُه الظاحي بعض الخسغج وللمعلمين الحٍغ

جىُُف ألاؾالُب التي لها ؤفػل مغصوص مً زالٌ زلافتهم الخاضت وهظه ألاؾالُب هظهغها على في 

 (Education Committee of IFAC, 2003, p. 38) الشيل آلاحي3

، وغيرهما مً الىؾائل التي PROJECTS، وعغوع العمل CASE STUDIESاؾخسضام صعاؾت الحالت  -

 ؛WORK SITUATIONجداوي مىاكف العمل 

 ؛WORK IN GROUPSالعمل في مجمىعاث  -

، إلاىاهبت INSTRUCTIONAL METHODS AND MATERIALSجىُُف ألاؾالُب واإلاىاص الخعلُمُت  -

 الخغير اإلاؿخمغ في بِئت العمل التي ٌعمل بها اإلاداؾبىن اإلاهىُىن؛

إلاىاهبت الخغيراث اإلاؿخمغة في بِئت   SELF- LEARNINGوغع البرامج التي جدث على الخعلم الظاحي  -

 العمل التي ٌعمل بها اإلاداؾبىن اإلاهىُىن؛

 جدفيز الؿالب للمشاعهت بفعالُت العملُت الخعلُمُت؛ -

م التي حعىـ الخغير في اإلاعغفت واإلاهاعاث واللُم وألا  - زالق اؾخسضام ؤؾالُب اللُاؽ والخلٍى

 والؿلىن اإلانهي اإلاؿلىب للمداؾبين اإلاهىُين؛

صمج اإلاعغفت واإلاهاعاث واللُم والؿلىن اإلانهي غمً اإلاىاغُع والفغوع الضعاؾُت، وطلً لعغع  -

والىمىطج اإلاثالي في اإلاىاكف اإلاعلضة   Professional demandsالجىاهب اإلاخعضصة للمخؿلباث اإلاعىُت 

Complex sitution typical.؛ 
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لخعٍغف باإلاشاول اللائمت وؾبل خلها ألامغ الظي ٌشجع الخعغف على اإلاعلىماث اإلاالئمت، ووغع ا -

 جلضًغاث اإلاىؿلُت والخىضل بلى اؾخيخاحاث واضحت؛

 اهدشاف الىخائج البدىر؛ -

غ شيىههم وآعائهم اإلاهىُت. -  جدفيز الؿالب لخؿٍى

 إجراء البحىث العلميت والدراساث املحاسبيت .4.2.2

غ بن عم     ت لخؿٍى لُت بحغاء البدىر العلمُت والضعاؾاث اإلاداؾبُت حعخبر مً ألاؾـ الهامت والػغوٍع

ول مً الخعلُم اإلاداؾبي ومهىت اإلاداؾبت خُث ؤهه بضون البدث العلمي في اإلاداؾبت ؾُكل ول مً 

اث الخعلُم اإلاداؾبي ومهىت اإلاداؾبت في خالت الجمىص وعضم الفاعلُت وال ًمىنها مىاهبت الخؿىع 

غ مهىت اإلاداؾبت  والازتراعاث العلمُت الحضًثت، هما حعخبر البدىر اإلاداؾبُت مً ألاؾـ الهامت لخؿٍى

مً زالٌ عفع هفاءة هكم اإلاعلىماث الاكخطاصًت بطفت عامت وهكغا ألهمُت جلً البدىر جىفم بعؼ 

عام خُث  صٌو بسخاء على البدىر العلمُت في اإلاداؾبت بشيل زاص وعلى البدىر العلمُت بشيل

حشيل وؿبت معخبرة مً الىاجج اإلادلي الخام، وحؿاهم في صعاؾت ألافياع واإلاعىكاث وبًجاص خلٌى وببضاء 

، 9112)ػهير الىاقغ،، عؤي علمي بشإنها وخلها بما ًػمً حؿهُل فهمها وجؿبُلها مً كبل الباخثين 

  .(1ضفدت 

 جقييم جىدة البرامج الخعليميت املحاسبيت من منظىر الاعخماد الاكادًمي  .3

تهضف عملُت جلُُم حىصة البرامج الخعلُمُت اإلاداؾبُت مً مىكىع الاعخماص ألاواصًمي لىغع     

مجمىعت ؤلاحغاءاث واإلاعاًير حؿخعمل في فدظ وجلُُم اإلااؾؿاث الخعلُمُت والبدثُت للخإهض مً جىافغ 

ت التي جػمً جدلُم ؤهضاف هظه اإلا اؾؿاث في الشغوؽ واإلالىماث ألاواصًمُت والخىكُمُت وؤلاصاٍع

مجاالث الخعلُم والخعلم وزضمت اإلاجخمع، لظا ؾِخم الخؿغق بلى  مخؿلباث الاعخماص ألاواصًمي لبرامج 

الخعلُم اإلاداؾبي ومىافعها باإلغافت إلاعغفت الخدضًاث التي جىاحه البرامج اإلاداؾبُت في خالت الحطٌى 

 على الاعتراف الاواصًمي.

  AACSBحعريف بجمعيت    .1.3

ىُت ليلُاث  0210بضاًت الاعخماص الاواصًمي للبرامج اإلاداؾبُت في عام  واهذ     مً ؾغف الجمعُت الامٍغ

هىدُجت للجهىص اإلابظولت  shools Association to advance collegiate of  busines)ومضعاؽ ألاعماٌ )

يي للمداؾبين اللاهىهُين  ىُت وحمعُت اإلاداؾبت ألا    ICPAاإلاشترهت مع اإلاعهض ألامٍغ وحمعُت   AAAمٍغ

باإلغافت بلى الاؾدشاعاث مً ولُاث اإلاداؾبت    FEIومعهض الخىفُظًً اإلاالُين NAAاإلاداؾبين اللىمُين 
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 0219ومياجب اإلاداؾبت ومياجب اإلاداؾبت الحيىمُت وممثلين إلاياجب اإلاغاحعت الىؾىُت، وفي عام 

 29اعجفع العضص الى  0212بدلٌى عام بغهامجا مداؾبُا، و  01الاعتراف ألاواصًمي ٌ   AACSBمىدذ   

بغهامجا، وبىاء على الضلُل الطاصع عً الجمعُت  062بلى  9112بغهامجا هظا وكض وضل العضص في عام 

ىُت الضولُت ليلُاث ومضعاؽ ألاعماٌ جخإؾـ حىصة البرامج اإلاداؾبُت على مجمىعت مً اإلاعاًير  ألامٍغ

غه م وجفعُل صوعهم والخطمُم الجُض للخؿت الضعاؾُت مع جخعلم بماهالث ؤعػاء هُئت الخضَعـ وجؿٍى

الخإهُض على فعالُتها، وؾبُعت وهفاءة اإلاىاعص اإلاؿخسضمت واإلاؿلىبت لألغغاع الخىكُمُت والخعلُمُت 

ت ألعػاء هُئت  وؤلاعضاص الاواصًمي للؿلبت، وجسؿُـ عملُاث غمان الجىصة، واإلاؿاهماث الفىٍغ

ىُت بلاهىن الخضَعـ وفي مىخطف الثماهِىاث ج م جلضًم اهخلاصاث لجىت مً حمعُت اإلاداؾبت ألامٍغ

الخعلُم اإلاداؾبي باعخباعه ٌعاوي مً ؤوحه كطىع عضًضة وبن اإلاهىت جدخاج لخعلُم ؤهثر احؿاعا واهفخاخا 

ل مً مياجب   AECCكامذ لجىت حغُير الخعلُم اإلاداؾبي  0212للمداؾبين، وفي عام  مضعمت بخمٍى

ىُت بإضضعها وشغتها ألاولى اإلاداؾبت الثماهُت  ، 0221الىباع آهظان وبالخعاون مع حمعُت اإلاداؾبت ألامٍغ

ىُت ؤٌو حمعُت جإزظ في الاعخباع عملُت جلُُم الىخائج ؤو اإلاسغحاث  وحعض حمعُت اإلاداؾبت ألامٍغ

(Qutcomes Assessment)   ش وشغتها بعىىان معاًي0223وطلً في عام ر ، خُث جم بضضاع في طلً الخاٍع

 2ماؾؿت علمُت مً ماؾؿاث  21الاعتراف ألاواصًمي ؾلؿلت بلؼامُت ًجب اؾدُفائها بىاؾؿت 

 . ( American Assebly of Collegiate Shools of Bussine, 2008) ؾىىاث في مجاٌ جسطظ اإلاداؾبت

 الاعخماد ألاكادًمي لبرامج الخعليم املحاسبي الصادرة عن الجمعيت ألامريكيت مخطلباث .2.3

ىُت ًجب  لخدلُم مخؿلباث الاعخماص ألاواصًمي لبرامج الخعلُم اإلاداؾبي الطاصعة عً الجمعُت ألامٍغ

 جىفغ مجمىعت معاًير ًخم طهغها مً زالٌ ما ًلي3

 معيار إلادارة الاستراجيجيت  .1.2.3

 American Assebly of) وهظا ًخؿلب وحىص عؾالت ميشىعة لبرهامج اإلاداؾبت وجيىن جىضح ما ًلي 3

Collegiate Shools of Bussine, 2008 ) 

 جبين الضوع اإلانهي الظي جلعبه اإلاداؾبت في اإلاجخمع؛ -

ت التي جلضم اإلاعغفت والخؿبُم اإلاداؾبي مً زالٌ اإلاىذ اإلاخسططت في  جخػمً - اإلاؿاهماث الفىٍغ

ت؛ غ اإلاماعؾت العملُت والبدىر الخعلُمُت والتربٍى  مجاالث    اإلاداؾبُت، واإلاؿاهماث لخؿٍى

 جدضًض ما بطا وان البرهامج مطمم للىفاء باإلاخؿلباث العملُت اإلاهىُت؛ -

 الت البرهامج.وغىح جسطظ اإلاداؾبت في عؾ -
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 معيار املشاركىن ببرهامج املحاسبت أعضاء الهيئت الخدريسيت  .2.2.3

ؿُت وجخػمً ما ًلي3  American Assebly of Collegiate Shools) وهظا ًخؿلب مً ؤعػاء الهُئت الخضَع

of Bussine, 2008 ) 

اإلااهلت مهىُا بشهاصاث مداؾبُت معخمضة وبما ًدؿم وحىص عضص وافي مً ؤعػاء هُئت الخضَعـ  -

ؿُت؛  مع عؾالت البرهامج  وؤهضافه، وبما ًدؿم مع مؿئىلُاث الخضَعـ والبدث العلمي للهُئت الخضَع

ت ومداؾبُت) جلضم  - وحىص عضص وافي مً ؤعػاء هُئت الخضَعـ كاصع على جلضًم مؿاهماث فىٍغ

غ اإلاماعؾاث  اإلاعغفت والخؿبُم اإلاداؾبي مً زالٌ اإلاىذ اإلاخسططت في اإلاجاالث اإلاداؾبُت وجؿٍى

ت( مدؿلت مع عؾالت البرهامج باإلغافت بلى غغوعة وحىص بحغاءاث  العملُت والبدىر الخعلُمُت والتربٍى

ت التي ًلضمها ول عػى هُئت جضَعـ  واضحت ومدضصة ًمىً مً زاللها جلُُم اإلاؿاهماث الفىٍغ

 وجسضم عؾالت البرهامج؛

ؿُت مع عؾالت وؤهضاف البرهامج؛ وحىص جفاعل -  مؿخمغ ألعػاء الهُئت الخضَع

غغوعة اخخفاف ؤعػاء هُئت الخضَعـ اإلاداؾبُت بملفاث جدىي الخبراث العملُت اإلاالئمت في  -

 اإلاجالين اإلاداؾبت وألاعماٌ طاث العالكت بغؾالت البرهامج  وؤهضافه الخعلُمُت.

 لطالبمعيار املشاركين ببرهامج املحاسبت ا .3.2.3 

 وهظا ًخؿلب مً الؿالب وجخػمً ما ًلي3 

جي  - غغوعة جىغُذ بغهامج اإلاداؾبت للضعاجه على الىجاح في اإلاجاالث طاث العالكت بإؾىاق العمل زٍغ

 البرهامج وبشيل زاص فُما ًلي3 

جي البرهامج زالٌ  -  ؤشهغ مً الخسغج؛ 3اللضعة على جىفير وقائف لخٍغ

جي البرهامج لػمان هجاخهم اإلانهي لفترة مً  - ت صعم زٍغ  ؾىىاث. 01بلى  2اؾخمغاٍع

 معيار جىكيد جىدة الخعلم بالبرامج املحاسبيت  4.2.3

الخؿت الضعاؾُت لبرهامج اإلاداؾبت على الضوع اإلاخىكع ؤن ًلعبه اإلاداؾبىن في زضمت اإلاجخمع  جإؾـ -

 مً زالٌ جىفيرهم للمعلىماث اإلاالُت وغير اإلاالُت اإلاخياملت؛

 ًجب ؤن جيىن ألاهضاف الخعلُمُت للبرهامج مدضصة ومدؿلت مع عؾالت البرهامج؛ -

ي مشخلت مً اخخُاحاث ؤصحاب اإلاطالح جسضم غغوعة وحىص ؤوشؿت حعلُمُت ليل بغهامج مداؾب -

 ؤهضاف البرهامج؛
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غ واللُاؽ والخدلُل  - ًجب ؤن جيىن اإلادغحاث الخعلُمُت لبرهامج اإلاداؾبت مما ٌؿاعض على الخؿٍى

 والخدلم وجىضُل اإلاعلىماث اإلاالُت وغير اإلاالُت والخإهض مً جياملها؛

 حعلُمُت في اإلاجاالث الخالُت3جيخج عً الخؿت الضعاؾُت علمُت مداؾبُت طاث زبراث  

الضوع اإلاخىكع ؤن ًلعبه اإلاداؾبىن في زضمت اإلاجخمع مً زالٌ جىفيرهم للمعلىماث اإلاالُت وغير  -

 اإلاالُت اإلاخياملت؛

 البِئت ألازالكُت والخىكُمُت للمداؾبين؛ -

 صوعة ألاعماٌ وجدلُلها؛ -

خي واإلاؿخلبلي للمعلىماث وؾائل ألامان والغكابت الضازلُت والدسجُل والخدلُل والخفؿير  - الخاٍع

 اإلاالُت وغير اإلاالُت؛

 بصاعة وحشغُل اإلاشغوعاث؛ -

جطمُم وجؿبُم البرامج الخىىىلىحُت اإلاداؾبُت التي حؿاعض على بصاعة اإلاعلىماث اإلاالُت وغير  -

 اإلاالُت؛

اللػاًا واإلاماعؾاث اإلاداؾبُت الضولُت زاضت فُما ًخعلم بضوع مؿئىلُاث اإلاداؾب في بِئت  -

 لعىإلات؛ا

خُث ؤن اإلاداؾبت هي مهىت عملُت بالضعحت ألاولى ًجب ؤن جىضح عؾالت البرهامج ما ًدفؼ  -

جي البرهامج بمخؿلباث هظه اإلاهىت؛ جين على الالخداق بهظه اإلاهىت، لظا ًجب ؤن ًفي زٍغ  الخٍغ

ًجب ؤن ًيىن لبرهامج اإلاداؾبت ؤهضاف حعلُمُت ؤزغي بسالف ألاهضاف الخعلُمُت الخاضت  -

 برهامج وبما ٌؿاعض الؿالب على مىاضلت الخعلُم بشيل عام.بال

 املنافع والخحدًاث التي جىاجه البرامج املحاسبيت في حالت الحصىل على الاعتراف الاكادًمي .3.3

الاواصًمي لبرامج اإلاداؾبُت جىحهها بعؼ الخدضًاث واإلاىافع ًخم  الاعترافبن عملُت الحطٌى على  

 ( American Assebly of Collegiate Shools of Bussine, 2008) الىلاؽ آلاجُت  3 طهغها مً

 املنافع املخىقعت بعد الحصىل البرهامج على الاعتراف ألاكادًمي  .1.3.3

 حظب البرهامج ألعػاء هُئت الخضَعـ ؤفػل مً خُث اإلااهالث؛ -

 مً الىاخُت ألاواصًمُت؛ حظب البرهامج لؿالب ؤفػل -

غ وجدؿين الخؿت الضعاؾُت للبرهامج؛ -  جؿٍى

ت ألعػاء هُئت الخضَعـ؛ - غ وجدؿين ؾغق الخلُُم الؿىٍى  جؿٍى
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غ ومغاحعت عؾالت البرهامج؛ -  جؿٍى

 جدضًض ؤصحاب اإلاطالح اإلاغجبؿين بالبرهامج بطىعة شمىلُت؛ -

اصة حجم الخفاعل والاعجباؽ بين ؤعػاء هُئت الخضَعـ والبر  -  هامج؛ٍػ

اث ؤعػاء هُئت الخضَعـ بالبرهامج. - ل لخغؿُت ؾفٍغ اصة حجم الخمٍى  ٍػ

 الخحدًاث املخىقعت أن ًىجهها أثناء الحصىل البرهامج على الاعتراف ألاكادًمي .2.3.3

لت للحطٌى على الاعتراف الاواصًمي؛ -  الخلُض والالتزام لفترة ػمىُت ؾٍى

 اؾتهالن وبهضاع اإلاىاعص اإلاالُت؛ -

 لضعم اإلاالي بعض الحطٌى على الاعتراف ألاواصًمي؛جللظ حجم ا -

 الحاحت للخىفُظ الىثير مً الخؿـ والعمل اإلاىخبي؛ -

اصة مغجباث ؤعػاء هُئت الخضَعـ بالبرهامج الغاغب  في الحطٌى على الاعتراف ألاواصًمي؛ -  ضعىبت ٍػ

ؿُت ألعػاء هُئت الخضَعـ بالبرهامج؛ -  ضعىبت جسفُؼ ألاعباء الخضَع

اصة و  - جي البرهامج؛عضم ٍػ  ؾائل الضعم اإلامىىت لخٍغ

اصة حجم ألاوشؿت ألازغي بسالف الخضَعـ والبدث العلمي اإلاؿلىبت مً ؤعػاء هُئت  - عضم ٍػ

 الخضَعـ بالبرهامج؛

ؿُت بالبرهامج؛ -  ضعىبت الىفاء بمعُاع الخبرة العملُت اإلاالئمت ألعػاء الهُئت الخضَع

 اإلااهلين مً الىاخُت اإلاهىُت؛ضعىبت الاخخفاف بإعػاء هُئت الخضَعـ  -

غ ؾغق جلُُم ؤصاء ؤعػاء هُئت الخضَعـ بالبرهامج. -  ضعىبت جؿٍى

 خاجمت:.4

ً اإلاداؾبي في قل عملُت ؤلاضالح اإلاداؾبي التي     للض ؤعؿذ الجؼائغ اهخماما هبيرا بعملُت الخيٍى

عاث وكىاهين التي حؿعى للغفع مً الخإهُل العلمي  تهضف بلى جإهُل مهىت اإلاداؾبت مً زالٌ حشَغ

اؾُم واللىاهين والعملي للغاغبين في الحطٌى على الاعخماص إلاماعؾت اإلاهىُت، وبالغغم مً حعضص اإلاغ 

ت اإلافعٌى في ؤعع الىاكع وعلُه  الخاضت بمعهض الخعلُم اإلاخسطظ للمداؾبت بال ؤنها بؿُئت وغير ؾاٍع

 هؿلب مً اجساط ؤلاحغاءاث الالػمت والاؾخغالٌ هظا اإلاعهض لطالح اإلاهىت في ؤكغب آلاحاٌ.

ت فهى ٌعاوي مً ؤما فُما ًخعلم باإلاضزل الخللُضي في الخعلُم اإلاداؾبي اإلاعخمض بال    جامعت الجؼائٍغ

عت واإلاتزاًضة في البِئت اإلاداؾبُت  التي جدؿم  عجؼ للىفاء بمخؿلباث اإلاهىت وعضم مىاحهت الخغيراث الؿَغ

بالخغُير اإلاؿخمغ، لظلً البض مً غغوعة جماش ي مع اإلاضزل الحضًث مما ٌؿاهم في عفع مؿخىي ؤصاء 
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ف مىدؿبت. ؤما عً واكع مخؿلباث الضزٌى الى بغامج مداؾبين ألنهم بداحت إلاهاعاث جىكُمُت ومعاع 

ت فلِؿذ هىان ؤي شغوؽ فُخم كبٌى وافت الؿلبت الحاضلين على  الخعلُم اإلاداؾبي بالجامعت الجؼائٍغ

خم جىحيهم في جسطظ مداؾبت ًمىذ الؿلبت  شهاصة  البيالىعٍا بفغعيها العلمي والدؿُير واكخطاص، ٍو

اإلاجاٌ اإلاداؾبي، وهظه مخؿلباث الضزٌى بلى بغامج الخعلُم اإلاداؾبي بعضها شهاصة  جاهلهم للعمل في 

ؿت  بالجؼائغ ال جخىافم مع مخؿلباث معاًير الخعلُم اإلاداؾبي الضولُت، فللض ؤوحب اإلاعُاع ألاٌو شٍغ

اإلاؿخىي العالي باليؿبت للؿلبت اإلالخدلين لضعاؾت اإلاداؾبت وطلً لػمان الىجاح اإلاغحى مً بغامج 

إلاداؾبي، مً زالٌ ملاعهت اإلاعُاع الثاوي مع مدخىي بغامج الخعلُم اإلاداؾبي  اإلاعخمضة الخعلُم ا

ت جىضح لىا بإن اإلاىاص التي جضعؽ ٌغلب عليها الجاهب الىكغي وبهماٌ الجاهب  بالجامعت الجؼائٍغ

 الخؿبُلي والتربظ اإلاُضاوي والظي مً زالله ًخم بهؿاب الؿلبت الخبرة العملُت واللضعة الجُضة

إلاماعؾت العمل اإلاداؾبي، وعلُه ًجب بعاصة الىكغ عىض وغع وجطمُم البرامج الخعلُمُت اإلاداؾبُت 

 اإلاىاص التي ًفخلغ لها البرامج وبصعاحها غمً البرامج بما ًخىافم ومخؿلباث اإلاعاًير الضولُت.

-12غؾىم الخىفُظي حؿعى الجؼائغ إلاىاهبت الخغيراث بغُت جدؿين ألاصاء اإلانهي، وعملذ على بضضاع اإلا   

ل  2اإلااعر ب  001 اإلادضص لشغوؽ وهُفُاث مؿً اإلاداؾبت بىاؾؿت ؤهكمت ؤلاعالم آلالي  9112ؤفٍغ

وفي قل الخؿىعاث الغاهىت التي حشهضها البِئت اإلاداؾبُت والعمل على مؿاًغة جىىىلىحُا اإلاعلىماث 

ضبذ بلؼامُت بعاصة الىكغ في بغامج مما ًلؼم بلى غغوعة بصزاٌ الخعلُم اإلاداؾبي ؤلالىترووي وعلُه ؤ

ت.  الخعلُم اإلاداؾبي بالجامعت الجؼائٍغ
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 ملخص: 

 الخىىىلىحُا زىزة أخدزخه وما اإلاجاالث ، شتى في العالم شهدها التي الجدًدة الخغيراث ظل في     

ع جؿىز  مً واإلاعلىماث  اللدزة على حعخمد والخلدم ؤلاهخاج على اللدزة فُه أضبدذ ، الىؿاق وواطع طَس

ل والابخياز ، ؤلابداع على  معسفت  ئلى اإلاعلىماث وجدٍى

في ألاطاض ًلطد به أن جيىن اإلاعسفت هي اإلادسن السئِس ى للىمى الاكخطادي. و  ئن اكخطاد اإلاعسفه     

اكخطاداث اإلاعسفه حعخمد على جىافس جىىىلىحُاث اإلاعلىماث والاجطاٌ واطخخدام الابخياز و السكمىه 

وعلى العىع مً الاكخطاد اإلابني على ؤلاهخاج ، خُث جلعب اإلاعسفت دوزا  أكل ، وخُث ًيىن الىمى 

ت اإلاإهلت وذاث اإلاهازاث العالُت ، أو زأض اإلااٌ مدفى  عا بعىامل ؤلاهخاج الخللُدًت ، فان اإلاىازد البشٍس

 البشسي ، هي أهثر ألاضٌى كُمت في الاكخطاد الجدًد ، اإلابني على اإلاعسفت

جىمُت اإلاىازد  ؛ؤلاكخطاد السكمي ؛جىىىلىحُا اإلاعلىماث  ؛ئكخطاد اإلاعسفت ؛اإلاعسفت  الكلماث املفتاحيت:

ت  .البشٍس

 JEL:O15 ;D80جصييف 

Abstract: 

    Under the new changes in the world in various fields, and the 

information technology revolution of rapid evolution and widespread, 

when production capability and progress depend on creativity and 

innovation, transforming information into knowledge that the 

knowledge economy is basically intended to Knowledge is the main  
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engine of economic growth. And knowledge economies depend on the 

availability of information and communication technologies and the 

use of innovation and digitization in contrast to production-based 

economy, where knowledge played less, so growth will be driven by 

the traditional factors of production, skilled human resources and 

high-skilled, Or human capital, are the most valuable assets in the 

new knowledge-based economy and knowledge-based economy goes 

up relative contribution to knowledge-based industries 

key words : 

Knowledge, Knowledge economy , Information technology, Digital 

economy, Human Resource Development 

Jel Classification Codes: O15 ;D80 
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 مقدمت:  .1

عت وغير مظبىكت في وافت مىاحي الخُاة  أبسش هره الخؿىزاث  شهدث آلاوهت ألاخيرة جؿىزاث طَس

والتي ميزث وكخىا الخالي؛ هي الدًىامُىُت التي عسفها اإلاجاٌ الخىىىلىجي خاضت جلً اإلاخعللت بمعالجت 

واإلاىثف هدى اطخعمالها اإلاعلىماث وبثها أو بما أضبذ ٌعسف بخىىىلىحُت اإلاعلىماث ، و الاعخماد اإلاتزاًد 

ت  -ئن لم هلل ول –وجىظُفها بلىة في حل   ألاوشؿت البشٍس

وللد وان إلكخدام جىىىلىحُت اإلاعلىماث لخُاجىا أزاًزا عمُلت طىاء على اإلاظخىي الجصئي أو 

الىلي خُث أدث ئلى ظهىز بما ٌعسف بعطس اإلاعلىماث واإلاعسفت، عطس أضبدذ فُه هره 

ا ال ًلل أهمُت عً باقي عىاضس ؤلاهخاج الىالطُىُت اإلاعسوفت و جىىىلىحُت ألاخيرة)اإلاعسفت( مىزدً  ًُ ا أطاط

 اإلاعلىماث طالخا ئطتراجُجُا.

مً خالٌ ما طبم  هؿسح الدظاءٌ الخالي: ما دوز جىىىلىحُا اإلاعلىماث باليظبت لخىمُت اإلاىازد 

ت؟  البشٍس

 ٌ جم جلظُم البدث ئلى :ؤ و لئلحابت على هرا الدظا

  ث خٌى ئكخطاد اإلاعسفتاطاطُا-

ت -  جىىىلىحُا اإلاعلىماث و جىمُت اإلاىازد البشٍس

 أطاطياث حىل اقتصاد املعسفت  .2

 والري هبير، بشيل اإلاعسفُت اإلاػافت اللُمت وظبت فُه جصداد الري اإلاعسفت اكخطاد هدى العالم ًخجه  

  الهامت الظلع مً اإلاعلىماث طلع أو اإلاعسفُت الظلع فُه أضبدذ
ً
 .حدا

 مفهىم اقتصاد املعسفت : .1.2

 اإلادُـ ؾبُعت في ؤلاطتراجُجُت الخغُيراث مً مجمىعت ئخدار هى اإلاعسفي الاكخطاد أن البعؼ ًسي 

 اإلاعلىماث وجىىىلىحُا العىإلات جددًاث مع اوسجاما و اطخجابت أهثر لُطبذ جىظُمه و الاكخطادي

 . الخياملي الشمىلي بمفهىمها اإلاظخدامت والخىمُت اإلاعسفت وعاإلاُت والاجطاالث

دت اإلاعسفت اإلاخػمً  للمعسفت الىاطع اإلافهىم طُاق في اإلاعسفت اكخطاد وعسف أن ًمىً-0  التي الطٍس

 ألافساد ًمثلها التي الػمىُت واإلاعسفت و غيرها ، والبرمجُاث واإلاعلىماث البُاهاث كىاعد على حشخمل

 و عملياث خالل مً الثروة ًيش ئ الري الاقتصاد «أهه  على الظُاكُت وجفاعالتهم وعالكاتهم بخبراتهم

 في بأشكالها للمعسفت الاطتخدام و التطبيق ، ،التعلم ،التقاطم التحظيع و إلاوشاء املعسفت  خدماث
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ت ألاصىل  على باالعتماد  املختلفت القطاعاث  ) »حد  وقىاعد خصائص ووفق و الالملمىطت البشٍس

  (024، ضفدت 9112هجم عبىد هجم ، 

 وهى . الصىاعي العصس بعد املعلىماث جقدم عً ًيتج الري الاقتصاد ذلك «ٌعسف على أهه  -

 في البشسي  املال وزاض املعسفت لدوز  حدًد فهم على ًقىم الاقتصادًت العلىم فسوع مً حدًد فسع

س  .»(942، ضفدت 9112)زبخي مطؿفى علُان،  املجتمع جقدم و الاقتصاد جطٍى

 الاقتصاد أما ، املضافت القيمت مً ألاعظم الجصء املعسفت فيه جحقق الري الاقتصاد وهى  «

هجم ،  ) هجم عبىد .»الثروة  خلق في دوزا املعسفت فيه جلعب الري الاقتصاد فهى ، املعسفت على املبني

 (021، ضفدت 9112

 باملعسفت أطاطا يهتم الاقتصاد مً فسعي جخصص  « على أهه : Dominique Forayهما عسفه  -

 حيث مً الاقتصادًاث طحر بتغحر جتمحز حدًثت اقتصادًت ظاهسة ٌعتبر أخسي  مً حهت و حهت مً

دز، بىؾُبت فُطل،،  .»  الاقتصادًت  اليشاطاث جىظيم و الىمى          (9117)بىؾالب كٍى

دوز البىك الدولي في مظاعدة البلدان في وضع إطتراجيجياث بهدف التحىل إلى إقتصاد  .2.2

 املعسفت:

 إلاعسفت ا اطخخدام هفاءة احل مً اإلادفصة الظبل ًىفس ومإطظاحي اكخطادي هظام ئكامت 

 ؤلاؾاز جىفير في الخيىماث دوز  به ًلطد و الخس بالعمل واشدهازها ة والجُدة اإلاىحىد

 اإلاعسفت اكخطاد زفع على حعمل التي الشسوؽ مً غيرها و ألاعماٌ الخىافص إلاجخمع و الاكخطادي

 .لالكخطاد ألاداء الفعلي ئلى باإلغافت

 خُث حُد بشيل اإلاعسفت في الدشازن و واطخخدام خلم احل مً واإلاهسة اإلاخعلمين الظيان جىافس 

 اكخطاد بِئت خطائظ أهم مً الخىىىلىحُا على اإلاعخمد و اإلاظخمس الخدٍزب و الخعلُمأن 

 .اإلاعسفت

 ًلطد و اإلاعلىماث ومعالجت الفعاٌ الاجطاٌ لدظهُل للمعلىماث دًىامُىُت جدخُت بيُت جىافس 

 و مخلدمت هي خد أي ئلى و اإلاعلىماث جىىىلىحُا و الاجطاالث مجاٌ في البيُت ألاطاطُت بها

 .مخاخت و مىدشسة
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 و  والجامعاث البدىر ومساهص للشسواث وذلً عالُت بىفاءة جخمخع ابخياز مىظىمت جىافس

ً واإلاىظماث ٌ  احل مً ألاخسي  اإلاظدشاٍز  للمعسفت اإلاخىامي العالمي اإلاخصون ئلى الدخى

 .حدًدة جىىىلىحُا وخلم اإلادلُت الخاحاث مع وجىُُفها الابخيازاث هره واطدُعاب

ً اطاطين هما :أهميت إقتصاد املعسفت :  .3.2  و ًخمثل في عىطٍس

  :املعسفت إهتاج-.0.3.9

 هما عملُت الخىمُت ، في زئِظُا عامال أضبدذ كد اطخخدامها وعلى اإلاعسفت ئهخاج على اللدزة ئن

 ووشس ابخياز واهدظاب على اإلاعسفت ئهخاج عملُت حشخمل و جىافظُت ميزة لخدلُم ألاهمُت خاطمت أصخبذ

ص اإلاعسفت اكخطاد ًخؿلب و .اإلاعسفت وجخٍصً واطخعماٌ  ًػمً بما اإلاعسفت ئهخاج على اإلالدزة فعالُت حعٍص

 ئهخاحها جيشُـ اطدُعابها اإلاجخمعي ، و و الخىىىلىحُا لىلل الىفإة  ؤلادازة على ًلىم لالبخياز وظم كُام

 الشاملت . الخىمُت و ؤلاهخاحُت الىفاءة غاًاث ًدلم بما حدًدة جىىىلىحُاث جىلُد ئلى اإلاإدي

 علحها ؤلاهفاق و العلمُت ، اإلايشىزاث و الاختراع ، بساءاث و الخىمُت ، و باألبدار اإلاخعللت اإلاإشساث حعد و

س و البدث في العاملين و اإلاعسفت ئهخاج في العاملين ئعداد و  ألهم باليظبت ألاهمُت مً هبير كدز على الخؿٍى

 .هجاخه و جؿىزه في اإلاهمت السهيزة حعد ألنها اإلاعسفت اكخطاد في عىطس

 صىاعت املعسفت :-.2.3.2

س هي والبدث والىخابت واإلاؿبىعاث واإلاإجمساث والاطدشازاث والخدٍزب التربُت ئن  عً أمثلت والخؿٍى

 اإلاعسفُت . الطىاعاث علحها جسهص التي ألاوشؿت

 ووشس وئهخاج الخالُت اإلاعسفت ووشس واهدظاب ابخياز هى الاكخطادي للىمى ألاولي العامل أن بدُث

 إن"  (9117)مدمد خػسي، كىله  في Robert Solowالاكخطادي  علُه ًإهد ما وهرا اإلاعازف الجدًدة

 الاقتصادي الىمى مً % 16 أن إلى إضافت .حدًدة معازف همى إلى ٌعصي  الاقتصادي مً الىمى % 34

 الىمى مً % 50 فإن عليه وبىاءا .التعليم خالل مً إلاوظاوي املال زأض في الاطتثماز عً هاجج هى

 ."باملعسفت متعلق الاقتصادي

 مىقع إقتصاد املعسفت باليظبت لإلقتصاد املبني على املعسفت و إلاقتصاد السقمي : .4.2

 السقمي : الاقتصاد و املعسفت اقتصاد.0.7.9

اغُت العلمُت اإلاعسفت هخاج هي السكمىت ئن ائُت ، و الٍس  بعد الخلت مسخلت هي هاجه ألاخيرة و الفيًز

ٌ  زم وعسف أن ًجب ئذ اإلاعسفت  زكمي. هظام ئلى هخدى
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 مفهىم اإلاعسفت اكخطاد أن ئال اإلاعسفت و اإلاعلىماث على ًلىمان ألنهما واخد الجىهس في اإلافهىمين فىال 

 العملي الخؿبُم هى السكمي الاكخطاد اعخباز ًمىً خُث السكمي الاكخطاد مً اعم و اشمل  و أوطع

ل ؾٍسم عً الاجطاالث شبياث و الخاطىب أحهصة على اإلاعسفي لالكخطاد  ذلً معلىماث و معازف جدٍى

)وعُم ئبساهُم  .اإلاعسفي الاكخطاد جىىىلىحُا هى السكمي الاكخطاد أن أي له زكمُت ملابالث ئلى الاكخطاد

  (920، ضفدت 9112الظاهس، 

 اإلافهىمين بين هفسق  أن ًمىًاملعسفت : على املبني الاقتصاد و املعسفت اقتصاد.9.7.9

 املعسفت على املبني فاالقتصاد-

 ألاوشؿت في جؿبُلها على والعمل وجلىُاتها اإلاعسفت مياهت ئدزان مً ٌظخخلظ الري اإلاىهج ذلً هى 

 ألاوشؿت مخخلف في وكىاعده اإلاعسفي الاكخطاد أطالُب جؿبُم على ٌعخمد اهه ئي اإلاخخلفت ، ؤلاهخاحُت

  اإلاعلىماحي اإلاجخمع علُه هؿلم ئن ًمىً مجخمع في والاحخماعُت الاكخطادًت ؤلاهخاحُت

 Society Information 

 ظلذ كدًم دوز  وهرا ظلذ كدًم دوز  وهرا ، الثروة خلق في دوزا اإلاعسفت فُه جلعب الري "و هى

 خُث الاكخطاد هرا في اإلاعسفت جدخلها التي اإلاظاخت حجم هى الجدًد لىً الاكخطاد في جلعبه اإلاعسفت

  وأهثر أهبر أضبدذ
ً
  (1، ضفدت 9117).مىس ى زخماوي،  كبل" مً علُه واهذ مما عملا

 أما إقتصاد املعسقت :

 في مظاهمخه خالٌ مً السفاهُت العامت جدلُم بعىامل يهخم الري الاكخطاد علم مً الفسع ذلً " هى

سها الالشم ؤلاحساءاث جؿبُم زم اإلاعسفت وئهخاج جطمُم هظم دزاطت ئعداد ).مىس ى وجددًثها "  لخؿٍى

 (4، ضفدت 9117زخماوي، 

 و مىه وظتيتج أن :

ظخمس اإلاعسفت وضىاعت ئهخاج عملُت مدخل مً ًبدأاملعسفي  الاقتصاد س هدى َو  على  اإلاسجىص الخؿٍى

  العلمي البدث
ً
ا  ومظخدامت . شاملت جىمُت احل مً لخدلُلها ٌظعى ئطتراجُجُت أهداف جدذ مىؿٍى

 خصائص و ممحزاث إقتصاد املعسفت : .5.2

 الخصائص :.1.5.2

 واإلاىاد العماٌ وهي ألاخسي  الخللُدًت ؤلاهخاج عىامل بين أهمُت وألاهثر ؤلاهخاج عىامل أخدر هي اإلاعسفت

 وان اإلاادي اإلااٌ زأض مً أهمُت أهثر هى اإلاعسفي أو الفىسي  اإلااٌ زأض أن ًإهد ما وهرا اإلااٌ وزأض ألاولُت
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اإلافىس  زأي وعلى الثروة عىامل وازمً أغنى ًمليىن  الرًً الجدد السأطمالُىن  هم اإلاعسفت عماٌ

ادة في جخمثل ؤلادازة مظاهمت واهذ اإلااض ي اللسن  في أهه  دزاهس الاكخطادي  ئهخاحُت ٍش

ادة أهمُت ألاهثر لىً ، الُدوي  العامل اإلاعسفي و مً بين أهم خطائظ ئكخطاد  العمل ئهخاحُت ٍش

 (023-029، الطفداث 9112) هجم عبىد هجم ، اإلاعسفت ما ًلي : 

 واهذ خُث الظابلت الفتراث في علُه وان ما خالف اإلاعسفت هى ؤلاهخاج في السئِس ي العىطس  -

 الطىاعي. الاكخطاد في اإلااٌ وزاض الصزاعي الاكخطاد في ألازع

 ومً الظلع على الخدماث هُمىت= ) اإلاخسحاث اإلالمىطاث  مً بدال الالملمىطاث على ًسهص -

ٌ  فان اإلادخالث خُث ت والعالماث واألفياز الالملمىطاث هي السئِظُت ألاضى  مً بدال الخجاٍز

 وآلاالث ...( . ألازع

 .اإلاعلىماث ومعالجت وخصن  هلل طعت على هبير جأزير له اإلاعلىماث زكمىت أن خُث : زقمي -

 .واكعت خلُلت الافتراض ي العمل وان الاهترهذ شبىت و السكمىت فمع :افتراض ي -

 بين وأًػا بل الشسهت غمً لِع الدشازن ئمياهُت وطع البُني الدشبًُ أن خُث :شبكي  -

 .الهسمُت هُاولها و السطمُت الخىظُماث دوز  جدهىز   ذلً هخائج مً ووان الشسواث

 اإلاىخجاث عً اإلاعلىماث جدفم بظسعت جمخاش التي و الالىتروهُت ألاطىاق وهي حدًدة أطىاق ظهىز  -

 .ألاطعاز وخاضت

 هدهس مجها :   املمحزاث :.2.5.2

 .واإلاظخجداث اإلاخغيراث مع الخىُف على فائلت كدزة و بمسوهت ًخمخع -

س الخجدًد على الفائلت اللدزة ًملً -  التي الاكخطادًاث مً غيره مع اليامل والخىاضل والخؿٍى

 .فُه الاهدماج جدبد أضبدذ

ت مىخجاث جىلُد و ئًجاد و الابخياز على اللدزة اإلاعسفت اكخطاد ًملً -  . معسفُت وغير معسفُت فىٍس

 .ومخجددة ومخىىعت مخعددة اإلاعسفت اكخطاد في اإلاػافت اللُمت خلم مجاالث -

ٌ  خىاحص جىحد ال -  فىاضل جىحد ال ولرلً ، مفخىح اكخطاد هى بل اإلاعسفت اكخطاد ئلى للدخى

 وفُه  . معه الخعامل في ًسغب   مً أمام مياهُت علباث أو شمىُت

ت وباللدزة بالرواء ازجباؾه - )زبخي  واإلابادزة. الاختراع بأهمُت ؤلادزاوي وبالىعي وبالخُاٌ الابخياٍز

  (323، ضفدت 9112مطؿفى علُان، 
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 إلاهدماج في إقتصاد املعسقت   .6.2

 اهمها : اإلاعسفت اكخطاد في الاهدماج عملُت حظاهم في  عىامل عدة هىان

   البحث :-.1.6.2

 عسفتاإلافي  حعمم" هى ،فالبدث خدًث مُدان في زئِظُت جىىىلىحُت لىللت مخابعت به "و ًلطد

دز، بىؾُبت فُطل،،    (934، ضفدت 9117)بىؾالب كٍى

 مخسحاتها وجيىن  ، همدخالث والخبراث اإلاعازف حعخمد التي ألاوشؿت مً مجمىعت ًمثل هى و

عد  كائمت إلاعسفت جىطُع أو ، حدًدة معسفت ادة طبُل في مىهجُا اطخلطاءا َو  اإلاعسفت ٍش

ادة ئلى الهادفت ألاوشؿت عً عبازة هى:العلمي البحثاما   على وجؿبُلاتها العلمُت اإلاعسفت ذخيرة ٍش

ٌ  بهدف اإلابرولت الجهىد وهى ألاطاس ي: البحث* ئلى ًىلظم وهى العملي الىاكع  اإلاعسفت على الخطى

 السبذ مجها اللطد ًيىن  وال مدددة جؿبُلاث أو مددد هدف ئلى بالػسوزة اإلاىحهت وغير اإلادددة العلمُت

 الخجازي 

ادة مىه الغسع فُيىن  التطبيقي: *البحث  ئًجاد ؾٍسم عً ملمىطت خاحاث ئشباع لغسع اإلاعسفت ٍش

 ٌ  حدًدة. وخدماث طلع ابخياز أو حدًدة ئهخاج ؾسق  اطخيباؽ وان طىاء مدددة إلاظائل خلى

س:-.2.6.2  التطٍى

م عً ئلحها الخىضل ًخم والتي اإلاىحىدة العلمُت اإلاعازف على ٌعخمد مجهجي وشاؽ أي "وهى  ؾٍس

في  حظخعمل وآالث مىخجاث أو حدًدة مىاد ئهخاج هى مىه الهدف ًيىن  والري العلمُت الخبرة أو البدث

 اإلاظخعلمت .  وألاهظمت وآلاالث اإلاىخجاث على اإلاؿلىبت الخدظِىاث ئدخاٌ أو حدًدة عملُاث

 إلابداع:-.3.6.2

س البدث لىظام ألاخير الهدف "هى  بالجسد ئما و كُاطها ، جدفم ؤلابداعاث ًخم خُث والخؿٍى

 التي والفعالُت الىفاءة اإلاهازة ، بلُاض أو ألازباح أو الفىائد بلُاض وئما جخدلم التي ألاطاطُت لئلبداعاث

 ؤلابداع"  ًدللها

ٌ  و ججدز ؤلاشازة ئال أن  زفع و العلمي للبدث مسهص اهخمام جىحُه ًلخض ي اإلاعسفت اكخطاد في الدخى

ع على ؤلاهفاق وظبت س و البدث مشاَز  مإشساث مجمىعت غمً همإشس اليظبت هره حعخبر ئذ الخؿٍى

 .اإلاعسفت اكخطاد
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 جكىىلىحيا املعلىماث و الاجصال :-.4.6.2

 أوعدة مىخج لخطيُع و لخطمُم الالشمت اإلاهازاث و الخبراث و اإلاعازف جمثل مجمىع  التكىىلىحيا

   (12، ضفدت 9112)حماٌ داود طلُمان،  الغسع لهرا مشسوع ئوشاء و مىخجاث

 كُمت لها التي و لها اإلاظخلبل للفسد هفعا أهثر شيل في لخطبذ ئعدادها جم التي البُاهاث هي املعلىماث

 اجخاذها . ًخم التي اللسازاث في اإلاخىكع أو الخالي الاطخخدام في مدزهت

 الاجصال : أما 

 اإلاسطل و اإلاسطل جخؿلب آخس، ؾسف مً معلىماث أو هظس وحهت أو أفياز هلل جخػمً عملُت ''فهى   

ل ألاؾساف اخد كُام جخػمً مظخمسة عملُت ":هى أو الاجطاٌ وطائل خالٌ مً السطالت و ئلُه  بخدٍى

ت زطالت ئلى معُىت معلىماث و أفياز  آلاخس '' الؿسف ئلى اجطاٌ وطُلت خالٌ مً جىلل مىخىبت أو شفٍى

  (00، ضفدت 9114)عبد هللا كلش، 

 على اإلاظاعدة الىطائل و الخلىُاث مً مجمىعت ئال هي ما الاجطاٌ و اإلاعلىماث جىىىلىحُا فان وبرلً

 . الخىطبت جىىىلىحُا مً باالطخفادة ذلً و فعاٌ بشيل اإلاعلىماث اهدشاز و هلل

 الري الجدًد الاكخطاد ضسح أكامذ الاجطاالث و اإلاعلىماث جىىىلىحُا و الخىىىلىحُت الخغيراث ئن

ت حغيراث ئلى ًدخاج و ، الخىىىلىجي و العلمي الخلدم أطاض ئلى اإلاظدىد الخىافع على ٌعخمد  هُيلُت و حرٍز

 في باالطدثماز أطاطا ًيىن  اإلاعسفت اكخطاد ئؾاز في جىىىلىحُت جدخُت بنى حشُِد ئن .الاكخطادًت البيُت في

 .آلالي ؤلاعالم معداث ضىاعت و البرمجُاث هطىاعت الاجطاٌ و اإلاعلىماث جىىىلىحُا

 التعليم : -.5.6.2

 أن خاللها مً ًمىً التي الظسعت مدي على اإلاعسفت اكخطاد مً الاطخفادة على ما بلد كدزة ئذ حعخمد 

 ٌ ً الشسواث و ألافساد ًيىن  خُث حعلُمي ، اكخطاد ئلى ًخدى  على كدزتهم بدظب الثروة ئهخاج على كادٍز

 هما الخدٍزب و الخعلُم مجاالث في اهبر حهىدا اإلاعسفت اكخطاد ًخؿلب ؤلابداع و في اإلاشازهت الخعلم و

ً ًخؿلب هرا و ًصداد اإلاعلىماث مجاٌ في العاملين فعدد الخدٍزب و الخعلُم مً حدًدا هىعا ًخؿلب  جيٍى

 مً أضبدذ الخىىىلىحُت فاألمُت ، اإلاعلىماث جىىىلىحُا مجاالث في و اإلاجاٌ هرا في العاملين و العلمُين

 ًخظ اإلاعسفت هثُف اليشاؽ ضىب الاهخمام ًخجه أًً اإلاعسفت اكخطاد ظل في و  للخلدم اإلاعُلت الظىاهس

ت الؿاكاث فُه جبنى الري الىؿاق باعخبازه الجىهسي  بدوزه الخعلُم حاهب  ضىاعاث جدخاحها التي البشٍس

 اإلاعسفت . اكخطاد
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ٌ  مهمت ئن خُث الاجطاٌ و ؤلاعالم جىىىلىحُا و الخعلُم بين عالكت هىان الىاكع في و  ئعداد الدو

س ئلحهم ٌعهد الرًً اإلاعسفت عماٌ  ظسوف بخِظير ألاخيرة هره جلىم حهتها مً الخىىىلىحُاث ، هره جؿٍى

 ضىاعت جيخجه بما الىظامي غير و الىظامي الخعلُم كؿاعي جصوٍد خالٌ مً فعالُت أهثر حعله و الخعلم

 غيرها . و الاهترهذ مثل الاجطاٌ و اإلاعلىماث جىىىلىحُا

ت .3  جكىىلىحيا املعلىماث و جىميت املىازد البشٍس

س ألاداء البشسي بأهمُت هبيرة في وكخىا الخالي خاضت مع  للد ت وجؿٍى أضبدذ جدظى الخىمُت البشٍس

اإلاىافظت الشسطت التي ٌعسفها كؿاع ألاعماٌ لرا فان الظبُل الىخُد ألي جىظُم للبلاء هى العمل على 

ت اإلاخاخت واليامىت داخله. س هفاءاجه البشٍس  جؿٍى

اإلاعلىماث مظاهمت فعالت، ختى أضبذ ًدزج غمً اإلاإشساث وفي هرا اإلاجاٌ طاهمذ جىىىلىحُا 

ت هي دزحت ئجاخت والخدىم في هره الخىىىلىحُا.  الفاعلت في عملُت الخىمُت البشٍس

يُت حعخبر الظبُل ألامثل لغسع زفع وجىمُت كدزاث ألافساد وللد طاهمذ جىىىلىحُا  ئن العملُت الخيٍى

حي في آخس هرا الفطل للخدًث عً الاوعياطاث ؤلاًجابُت اإلاعلىماث هىا مظاهمت عظُمت. لرا طىف هأ

 التي أخدزتها جىىىلىحُا اإلاعلىماث في هرا اإلاداٌ وهرا مً خالٌ مساخل زالر هي:

يُت. -  مسخلت الخخؿُـ وؤلاعداد للعملُت الخيٍى

يُت. -  مسخلت جىفُر العملُت الخيٍى

يُت. -  مسخلت كُاض أو جلُُم هفاءة العملُت الخيٍى

ييتمسحلت ا .1.3  لتخطيط وإلاعداد للعمليت التكٍى

يُت  للد طاهمذ هظم اإلاعلىماث الخدًثت في جفعُل وجسشُد عملُت الخخؿُـ للعملُت ألخيٍى

 وذلً بخىفيرها 

)زأفذ  إلاعلىماث خدًثت وفي الىكذ الخلُم للمشسفين على هره العملُت وذلً فُما ًخظ:

 (339-330الطفداث ، 0224زغىان، 

 وذلً بخىفير معلىماث عً:قياض أالحتياحاث .1.1.3

ػعف وهرا أخد العت، وجدلُل عىاضس اللىة ومىاؾً ألاهداف والخىحهاث والظُاطاث اإلاخب -

 اإلاداخل ألاطاطُت لخددًد الاخخُاحاث؛
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بطىزة ًمىً مً خاللها  شبىت الاهترهذ ئمياهُت معسفت عىاضس الخدلُل ؤلاطتراجُجي ئجاخت -

ً بما ٌظخجُب للخىحهاث الجدًدة؛ م الخيٍى  جددًد عىاضس اللىة ومىاحهت مىاؾً الػعف عً ؾٍس

خازحُت و الخعسف على الفسص والتهدًداث الهترهذ ئمياهُت جددًد الخغيراث شبىت الا  ئجاخت -

طخفادة مً الفسص التي جخعسع لها، وبطىزة ًمىً مً خاللها جددًد الجدًد مً الاخخُاحاث مع الا 

 وجفادي اإلاخاؾس.

شبىت الاهترهذ ئمياهُت جدبع ئحساءاث العملُاث اإلاخخللت وجددًد هلاؽ الاخخىاق  تاخجئ -

 وأطبانها وهي هاججت عً هلظ الخبرة واإلاهازة، وهرا ما ًمىً مً الخددًد الدكُم لهره الاخخُاحاث؛

ا وهرا مً خالٌ:وجلعب هىا هرلً جىىىلىحُا التخطيط لإلحتياحاث: .2.1.3  اإلاعلىماث دوًزا خُىًٍ

يُت معسفت بسامج وخؿـ  - ً اإلاظئىلين عً العملُت الخيٍى أن شبىت الاهتراهذ جدُذ للمدًٍس

 العمل ؤلاهخاج ليافت ؤلادازاث ألاخسي، وبهرا ًمىً وغع خؿـ واكعُت لخىفُر هره البرامج؛

يُت  - أو اإلاظاعدة في ذلً، جدُذ بعؼ بسامج الخاطباث وغع خؿـ مظبلت للعملُت الخيٍى

، هما هىان هرلً بعؼ ألاهظمت SPSSخُث جىحد بعؼ البرامج ؤلاخطائُت اإلاظاعدة في ذلً هـ: 

  (Jean.M, 2005, p. 78) للدظُير الخيبإي لؤلفساد العاملين؛ Parysالخبيرة اإلاخاخت مثل 

بُت، بطىزة مىاطبت جدُذ ئمياهاث الىطُـ الروي ئمياهُت  - الخخؿُـ الدًىامُيي للبرامج الخدٍز

 مع الىاكع الخلُلي.

 جحدًد أطلىب ومتطلباث التىفير:.3.1.3

بُت اإلاخاخت عاإلاُا،  خُث جدُذ الشبىت العاإلاُت الاهترهذ ئمياهُت الخعسف على البرامج الخدٍز

اإلاظإوٌ مً جددًد ألاطلىب وخؿـ جىفُر هره البرامج وأطالُب جىفُرها وجيلفتها، بدُث ًخمىً 

 ألامثل للخىفُر )داخلي، خازجي(، ومخؿلباث جىفُر هره البرامج.

يُت أمًسا غاًت في ألاهمُت، لرا ًيبغي إعداد املحتىي: .4.1.3 ٌعخبر ئعداد مدخىي العملُت الخيٍى

يُت ومىادها الخعلُمت بعىاًت شدًدة بدُث جىاطب الهدف مً العملُت، و  هرلً وغع البرامج الخيٍى

 مظخىي ألافساد اإلايىهين، وجىىىلىحُا اإلاعلىماث طاعدث على ذلً مً خالٌ:

  ئن الشبىت العاإلاُت طمدذ بازساء وئعداد اإلادخىي، وذلً باإلطخفادة مً الىماذج

اإلاخاخت على الشبىت، فهىان آلان العدًد مً البرامج اإلاعلىماجُت التي حظمذ بازساء 

يُت  .العملُت الخيٍى
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  ًجطمُم هره البرامج هى جىفير مدخىي علمي أوادًمي ٌعمل على جىمُت ئن الغسع م

كدزاث ألافساد العاملين طىاء اللُادًت مجها أو ئجخاذ اللساز أو الخفىير ؤلاطتراجُجي 

 ...ئلخ.

  اث الظابلت هما جخيامل شبىت اإلاعلىماث الداخلُت الاهتراهذ في ئجاخت ول اإلادخٍى

إلاىدظب خالٌ فترة عمل الشبىت، وهرا فىس التي جم جىفُرها، وفىس اإلاإطظت ا

م الشبىت أمىً  عىاضس الخبرة ومإهالتهم بما ًدلم طسعت بىاء اإلادخىي. فعً ؾٍس

ع للاعدة اإلاعؿُاث اإلاخىفسة داخل الخىظُم وؤلاؾالع على وافت البرامج  الىلىج الظَس

مج التي طؿسث، وهُف أنها ؾبلذ، وهرلً معسفت الىخائج التي خللتها هره البرا

يُت  وهل هي خظىت فُلخدي بها أم أنها طلبُت فُعمل اإلاشسف على العملُت الخيٍى

 ومدخىي.
ً
يُت شىال  على جفاديها، وهرا طُإدي ئلى ئزساء و جثمين العملُت الخيٍى

ييت .2.3  مسحلت جىفير العمليت التكٍى

يُت، لت فعالت وهفإة في جىفُر البرامج الخيٍى خُث أجاخذ  طاعدث جىىىلىحُا اإلاعلىماث بؿٍس

ؾسق جخخلف جماًما عً الؿسق الخللُدًت، خُث أوحدث هره ألاخيرة أهماؽ حدًدة وطهلت في ممازطت 

يُت في وافت مساخلها وذلً وفم ما ًلي:  العملُت الخيٍى

ً عً البعد:.1.2.3  التكٍى

ً عً البعد لِع له »  ً، فالخيٍى لت ئهدظاب اإلاعسفت مً خالٌ آلاخٍس ً عً بعد ؾٍس الخيٍى

ىهُت، أو شٍسـ فُدًى، بسهامج معلىماحي ًمىً أن ٌعخبر خدو  د معُىت أو وطُلت واخدة. فأي خطت جلفٍص

ً عً بعد  .(Jean Lochard, 1995, p. 15)  «بسهامج جيٍى

م  يُت فالُىم وعً ؾٍس ً عً بعد هى حظهُل وجبظُـ العملُت الخيٍى ئن الدوز اإلاهم للخيٍى

س هفاءاجه بمخخلف أهىاعها، دون الخاحت للخىاحد اإلاياوي،  الشبىت أضبذ بملدوز أي شخظ جؿٍى

خُث جىحد على الشبىت جىظُماث ئفتراغُت حعمل على مد ألافساد اإلاشترهين فحها باإلاداغساث 

يُت داخل الخىظُم عً والدزوض ا للُمت خٌى اإلاجاٌ اإلاؿلىب، هما ًمىً حعمُم هره البرامج الخيٍى

ً عً بعد اليهمه عدد  م الشبىت الداخلُت ختى ٌظخفُد مجها عدد هبير مً العماٌ، فالخيٍى ؾٍس

ً عً بعد  اإلاخيىهين فاللاعاث هىا كاعاث ئفتراغُت مبيُت على الشبىت، ولعل مً أهم مميزاث الخيٍى

م باإل  عخماد على الشبىت الداخلُت هى ؾابعه الخفاعلي الري ٌعادٌ في جأزيره الىاكع الخلُلي. فعً ؾٍس



ت)                                 اًت قاس ي عصو زضىان  (دوز جكىىلىحيا املعلىماث في جىميت املىازد البشٍس
 

صي للدزاطاث الاقتصادًت واملاليتمجلت »  33  74-39ص ص:    « 9102دٌظمبر ، 3العدد ، 3،اإلاجلد  املقٍس
 

ً والعمل جداوي الىاكع الخلُلي في دزحت  جؿبُلاث الىاكع ؤلافتراض ي أمىً خلم بِئت ئفتراغُت للخيٍى

ظاطت والؿب الخأزير والخعامل. وهرا ما ٌظمذ بخدطُل هخائج أخظً خاضت في بعؼ اإلاُادًً الخ

ت ولىً بدزحت أهبر بالخؿبُم.  والؿيران، الىُمُاء ...ئلخ، وهره اإلاُادًً ال جىخفي فلـ بالدزوض الىظٍس

ً عً بعد ًمىذ اإلاصاًا الخالُت:     ئغافت ئلى ما طبم ذهسه فان الخيٍى

 أهه مىحه للعماٌ في ميان ئكامتهم أو في جسخالهم؛ 

 يُت وفم ألاوكاث اإلاىاطبت بدُث ًمىً مخابعتها في: اهه ٌظمذ  بمخابعت العملُت الخيٍى

 خازج أوكاث العمل، أزىاء الساخت والعؿل ... ئلخ؛ 

 مخابعتها في أي وكذ؛ 

 خظب الىلاؽ الغامػت لدي اإلاخيىن؛ ً  ئخخُاز مىغىع الخيٍى

 يُت وفم ؤلامياهاث اإلاالُت وؤلاكخطادًت  . حظمذ باللُام بالعملُت الخيٍى

  :باملجزل ً خُث طمدذ هىا جىىىلىحُا اإلاعلىماث مً خالٌ ئطخخدام الىطائـ التكٍى

اإلاخعددة ئمياهُت جىمُت اإلاهازاث باإلعخماد على الىفع و دون الخاحت لئلجطاٌ بالشبىت اإلاعلىماجُت، 

ىهُت وكىىاث  فاآلن جىحد عدة بسامج حظاعد على الخىمُت الراجُت، هما هىان عدة بسامج جلفٍص

خخططت في جىمُت مهازاث ألافساد في مخخلف اإلاجاالث، ولعل أهم هره اللىىاث في العالم العسبي كىاة م

Smarts way وكىىاث الىُل اإلاخخططت، والتي حعمل على بث بسامج غىُت اإلادخىي والتي جخماش ى مع ،

ً عاإلاُين، جماشُا مع حغيراث العطس وهظًسا إلاا جدُده الىطائـ  اإلالاًِع العاإلاُت، ومً ؾسف مداغٍس

، 0224)زأفذ زغىان،  اإلاخعددة مً جفاعل، فانها ًمىً أن جمثل ؾفسة في أطالُب جلدًم اإلاادة العلمُت

 .(337ضفدت 

  :يُت هىاًت، ٌظخؿُع أي التكىًٍ املظتمس للد حعلذ جىىىلىحُا اإلاعلىماث مً العملُت الخيٍى

فسد ممازطتها دون ئهلؿاع على مدي خُاجه، خاضت مع وكخىا الخالي والري ًخميز بظسعت الخدىالث 

الُىم حشهد ؾفساث هىعُت غير مظبىكت ججعل مً اإلاهازاث التي  والخغيراث فُه، فأهماؽ وؾسق العمل

 هخعلمها مىر فتراث كطيرة مهازاث كدًمت.
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يُت مفخىخت  طاعت خالٌ أًام  24طاعت على  24فالُىم وعلى الشبىت هىان بسامج وأكظام جيٍى

يُت الُىم على الشبىت ال حعترف بالخدود  الصماهُت ألاطبىع دون عؿل وئًجاشاث، فالعملُت الخيٍى

 واإلاياهُت.

  :أثىاء العمل ً يُت معسوف طابلا لىً بشسؽ التكٍى ئن هرا الىمـ مً العملُت الخيٍى

ني، لىً مع جىىىلىحُا اإلاعلىماث خىلذ  ئهلؿاع العامل عً عمله وجىححهه إلاخابعت بسهامجه الخيٍى

يُت أزىاء وكذ العمل هفظه دون ؤلاهلؿاع عً العمل.  العملُت الخيٍى

ني باإلاىاشاة مع العمل الخلُلي  فخىىىلىحُا اإلاعلىماث جدُذ الُىم ئمياهُت جىفُر البرهامج الخيٍى

ً خُث الخفاعل  دون شعىز الفسد بالفازق بين ما ًلىم بدىفُره فعال للىظُفت وما ًلىم بدىفُره للخيٍى

يلُت عً بين اإلاظخخدم وكاعدة البُاهاث خلُلُت في خالت العمل وبين اإلاظخخدم وكاعدة البُاهاث هُ

.ً  الخيٍى

يُت، وبالخالي  وهرا ما ًمىً الخىظُم مً الاطخفادة مً ئهخاحُت العامل ختى أزىاء اإلاسخلت الخيٍى

يُت أزىاء اللُام بها، والخىم على مدي فعالُت  جللُل الخيالُف هدُجت ئطخغالٌ مخسحاث العملُت الخيٍى

ني كبل ؤلاهتهاء مىه.  البرهامج الخيٍى

  وفق املظتىي ً وهظسا إلاا جلدمه مً حظهُالث  –خُث جدُذ جىىىلىحُا اإلاعلىماث  :التكٍى

ً بأهثر مً مظخىي مً ألابظـ، مخىطـ، اإلاخلدم، جبًعا لؿبُعت  –ومصاًا  ئمياهُت جلدًم بسامج الخيٍى

وكدزاث اإلاخللي، خُث ًلىم البرهامج باالطخعاهت على مجمىعت ئخخبازاث  و جؿبُلاث الرواء الطىاعي 

يُت وألاهظمت الخب يرة في جددًد مظخىي الؿالب، وهلاؽ اللىة والػعف فُه. و جلدم له اإلاادة الخيٍى

ني. لت جىاطب مظخىاه مع مساعاة حغير اإلاظخىي مع جلدًم الدازض في البرهامج الخيٍى  بؿٍس

البرهامج  -في هثير مً ألاخُان-وهرا ًخلظ اإلاخيىن مً الػغىؾاث الىفظُت هدُجت عدم مالئمت

ني لىلا ؽ غعفه أو ئخخُاحاجه هرا مً حهت، ومً حهت  أخسي فان هرا طِظاعد على جسشُد الخيٍى

يُت هيل.  الظُاطت الخيٍى

ع مسخلت جلُُم العملُت :مسحلت التقييم .3.3 للد طاهمذ جىىىلىحُا اإلاعلىماث في ئزساء و حظَس

يُت خُث ًمىً أن هلمع ذلً مً خالٌ زالر هلاؽ هي:   (337، ضفدت 0224)زأفذ زغىان،  الخيٍى

  ٌيُت مً خال جدُذ جىىىلىحُا اإلاعلىماث ئمياهُت الخلُُم اإلاظخمس لىفاءة العملُت الخيٍى

ني بطىزة واملت ًمىً مً خاللها جددًد هلاؽ اللىة والػعف.  الخفاعل بين اإلاظخخدم والبرهامج الخيٍى
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  الرهُت ئمياهُت جدبع ً ً، خُث ًلىم البرهامج جدُذ بسامج الخيٍى اإلاخيىن في حمُع خاالث الخيٍى

يُت ولِع فلـ أزىاء مسخلت الخلُُم.  الروي بخجمُع وجىفير حمُع اإلاعلىماث أزىاء العملُت الخيٍى

  جدُذ ئمياهُت شبياث العمل الداخلُت الاهتراهذ ئطخخدام أطالُب جدفم العملworkflow 

يُت وبعدها إلاعسفت اللُمت الفعلُت للعملُت ولِع  ئمياهُت كُاض جدفم العمل كبل العملُت الخيٍى

ت فلـ.  الىظٍس

 : اجمت خ.4

اخخیاحاث  و یخفم بما صخیدا ئعدادا البشسي  العىطس ئعداد بأنها البشسیت اإلاىازد جىمیت حعسف

 اطخغالله للمىازد یخؿىز  و یصداد الخدزیب هرا و ؤلاوظان كدزة و معسفت بصیادة أهه على أطاض اإلاجخمع

ب هى جلُم كدزاث العاملين الخالُه .حهىده و ؾاكاجه شیادة فػال عً الؿبیعیت فأولى خؿىاث الخدٍز

بُه الخاضت التى حعمل على جىمُت هلاؽ اللىة  وجددًد حىاهب اللىة والػعف ووغع البرامج الخدٍز

خالُت بما ًدىاطب مع مخؿلباث الىظُفت وهرا بدوزة ومعالجت هلاؽ الػعف لخدظين أداء الىظائف ال

 ٌعمل على جىمُت اداء العاملين وأداء اإلاىظمت

ت في  وعلُه ًمىً اللٌى في ألاخير أن جىىىلىحُا اإلاعلىماث غيرث في عملُت جىمُت اإلاىازد البشٍس

 الىىاحي الخالُت:

  يُت أال وهي همـ ا حدًًدا إلاخؿلباث العملُت الخيٍى
ً
كائم على اإلاعسفت، فالىفاءاث أوحدث همؿ

ت الُىم لم حعد جلً التي جخدىم في ألامىز الخلىُت للعمل فلـ بل بالعىع ٌعمل الىمىذج  البشٍس

ت والرهىُت أهثر لدي ألافساد، خاضت وأن أغلب اإلاهام الخلىُت  س اإلاهازاث الفىٍس ني على جؿٍى الخيٍى

 لآللت. -د جيىن ولُت بطفت جيا -السوجُيُت داخل الخىظُم كد جم ئطىادها   

  يُت، فأضبدىا وظمع أوحدث جىىىلىحُا اإلاعلىماث أطالُب حدًدة لللُام بالعملُت الخيٍى

ً أزبدذ  ً عً بعد، حعلم عً بعد ... ئلخ ول هره ألاهماؽ الجدًدة في الخيٍى بالىاكع ؤلافتراض ي، جيٍى

 لُب جفاعلُت.عىد جؿبُلها خاضت وأنها أطا –خاضت في الدٌو اإلاخلدمت  –حدازتها   

  ا حدًًدا للمىظماث أو الهُئاث اإلاشسفت على العملُت
ً
أوحدث جىىىلىحُت اإلاعلىماث همؿ

يُت فأضبدىا وظمع بمإطظاث بال خدود، فملسها وخدودها هي الشبىت جمىذ شهاداث عالُت  الخيٍى

ا. ًُ  الجىدة ومعترف بها عاإلا
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 ملخص: 

خي ألهٓمت الحماًت الاحخماُٖت، والؾُما أهٓمت الًمان الاحخماعي ٖبر         ًغجبِ الخُىع الخاٍع

ت في خماًت الٗما٫  ش مسخل٠ الحغ٧اث الاحخماُٖت، التي محزث البكٍغ الٗالم، اعجباَا وز٣ُا بخاٍع

ابالتهم، وهٓغا ني ٞهى   ٖلى جىػَ٘  الو٩ٗاؾاجه الاًجابُت ٖو لى أصاء الا٢خهاص الَى الضزل ال٣ىمي ٖو

ش جُىعٍ،  أو ٖلى مؿخىي  الهُٗض الٗالمي؛  ؾىاء بالجؼابغ  يابِ َام ٖبر جاٍع

 ٤ اط ٌٗخبر هٓام الخ٣اٖض اخض اإلاٗاصالث اإلابيُت ٖلى أؾاؽ الخأمُىاث الاحخماُٖت اإلامىلت ًٖ ٍَغ

منها ج٨َغـ الخًامً ما بحن ألاحُا٫ ،وبِك٩ل الخ٣اٖض لبىت اَخمام ال٨ثحر مً  الاقترا٧اث، ال٣هض

الضو٫ العجباَه بىمى صًمٛغافي ، ٌؿخىحب مىا البدث ٖلى حصخُو الىٓام الاحخماعي بغمخه ،وإًجاص 

 جىاػهاث مالُت ؾلُمت. 

غافي،جىاػهاث.الكلماث املفخاحُت  : الًمان، الخامُىاث، الخ٣اٖض ،صًمٚى

 JEL:G10 ;H55جصيُف 

Abstract:  

  Is linked to the historical development of social protection systems, 

especially through the world of social security systems, closely on the 

various social movements that characterized humanity in the protection of 

workers and their families, due to the implications of positive on the 

distribution of national income and the performance of the national 

economy, it is an important officer through the history of its development, 

either in Algeria or At the global level; 

 

فاث محمد العربيط.د:  غؾل: اإلاؤل٠ اإلا*  Aouif.med@gmail.com :ًمُل، ؤلا  عٍو

 



 

سي للدراساث الاكخصادًت واملالُتمجلت »   84 63-48م م:    « 2019صٌؿمبر ، 3الٗضص ، 3،اإلاجلض  امللٍر

 

 
    The retirement system is one of the equations based on social insurance 

financed through contributions. It is intended to consecrate 

intergenerational solidarity. The retirement structure is the building block of 

the interest of many countries because it is linked to demographic growth, 

which requires us to research the diagnosis of the whole social system and 

to find sound financial balances. 

Keywords: warranty, insurance, retirement, demographic, balance 

Jel Classification Codes: G10 ;H55 
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 ملدمت:  .1

والا٢خهاصي، و ٌٗخبر مً أَم أؾـ  الاحخماعي الهُٗضًًٖلى  ٦بحرةأَمُت  الخ٣اٖض هٓام ٨ًدس ي   

حؿاَم في اٖاصة جىػَ٘  الثرواث وجدٟٔ به م٨دؿباث ألاٞغاص والجماٖاث  الحماًت الاحخماُٖت؛التي

ظا ما جىاحهه ألاهٓمت الٗاإلاُت للخ٣اٖض مً مكا٧ل  ض مباصا الخًامً الاحخماعي ،َو َى ٧ىهه ٌٗؼػ ٍو

ت َظٍ ألاهٓمت. حن الضًمٛغافي واإلاالي التي تهضص اؾخمغاٍع  وجدضًاث ٖلى اإلاؿخٍى

و٫ التي جغ٦ؼ ٖلى ب٣اء ٞٗالُت الىٓام الاحخماعي والخامُني ٖلى خض ؾىاء إط أن الجؼابغ إخضي َظٍ الض

،٢هض يمان الحماًت  ، وجد٤ُ٣ جىاػن مالي بمؿاَمت ألاحُا٫ ، و ٨ًغؽ مبضأ الخًامً حُال بٗض 

 حُل.

ت بمدماللجض الازاع اإلاالُت اإلاترجبت ًٖ حٗايم اإلاسغحاث اإلاالُت  مً حهتازغي ازظث الضولت الجؼابٍغ

اصة اإلاخ٣اٖضًً للؿىىاث الازحرة ،باالياٞت الى همى وجؼا ت للكباب مما اؾخىحب ٍػ ًض الٟئاث الٗمٍغ

حر هٓام جامُني مخالػم  وخماًت احخماُٖت مٗانغة لالهٓمت  صًمٛغافي وؾ٩اوي ًازظ بٗحن الحؿبان جٞى

ى ماصٞٗىا الى َغح اق٩اًت وع٢خىا البدثُتاإلاخمثلت في:  الٗاإلاُت، َو

مكىت لوضع هظام مالي و اكخصادي ًوفر الحماًت الاجخماعُت الكافُت ،في ظل التزاًد ماهي العرق امل

 ؟الدًمغرافي في الجسائر

 لإلحابت ٖلى ؤلاق٩الُت هخُغ١ الى اإلاداوع الخالُت :

 مٟهىم الخ٣اٖض والحماًت الاحخماُٖت؛ -

 بالىٓام الا٢خهاصي والاحخماعي؛ إلا٣اعبت اإلاكتر٦ت للىمى الضًمٛغافي و جازٍغا -

 الُغ١ اإلام٨ىت لخد٤ُ٣ الخىاػن اإلاالي وج٨َغـ مبضا الخًامً؛ -

 مفهوم الخلاعد والحماًت الاجخماعُت؛.2

: َى اإلاغ٦ؼ ال٣اهىوي للصخو الُبُعي اإلاخى٠٢ ًٖ مؼاولت وكاَه اإلانهي واإلاخمخ٘ مفهوم الخلاعد2-1

ت مً  ، نٟدت 2013)صلُل الث٣اٞت ال٣اهىهُت،  الكغوٍ ال٣اهىهُتبمٗاف وطل٪ في خالت جىاٞغ مجمٖى

223) 

ٟحن أو لٗما٫ ال٣ُإ الخام، لخؤمً لهم       ٦ما ٣ًهض به الىٓام الظي جٟغيه الضولت للمْى

تزا٫ مً الخضمت بٗض مضة مُٗىت، ًضٞٗىن  ٌ ٖىض الٗؼ٫ أو الٖا زاللها  بم٣خًاٍ اإلاٗاف أو الخٍٗى

ت الٗغبُت ، ا٢ؿاَا مدضصةمً عواجبهم واحىعَم لهىاص٤ً الخ٣اٖضاإلاؤؾؿت لهظا الٛغى  )اإلاىؾٖى

2104)  
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٠ بٗض ونىله الؿً ال٣اهىوي للخ٣اٖض    ٣هض به اًًا الاؾخٛىاء ًٖ الخضماث اإلا٣ضمت مً اإلاْى ٍو

 ؾىت م٘ وحىص بٌٗ الاؾخثىاءاث 65-60خُث ًتراوح الؿً ال٣اهىوي   في أٚلب الضو٫ ما بحن ؾً  

ني للخ٣اٖض ،الجؼابغ،(  )الهىضو١ الَى

ني للخ٣اٖض ،الجؼابغ،( :معاش الخلاعداملسخفُدون مً 2-1-1  )الهىضو١ الَى

٘ الجؼابغي مً الجيؿحن - ٤ قغوٍ خضصَا الدكَغ –الٗما٫ ألاحغاء  في ال٣ُاٖحن الٗام والخام ٞو

 ؾىت؛ 60عحل أو امغأة بلٛىا الؿً ال٣اهىوي للخ٣اٖض َى 

 ؾىت؛ 65الؿً ال٣اهىوي مدضص ب  باليؿبت للٛحر ألاحغاء-

  ٚحر أهه جىحض إحغاءاث أزغي حؿمذ باالؾخٟاصة مً الخ٣اٖض ٢بل َظا الؿً و هي جسو:

٦ما حؿخُٟض أًًا مً  55اإلاغأة الٗاملت حؿخُُ٘ ٖىض َلبها الاؾخٟاصة مً الخ٣اٖض ٖىض ؾً - –

ؾىىاث و طل٪ في خضوص  09جسٌُٟ في الؿً ٖلى أؾاؽ ؾىت واخضة ًٖ ٧ل ولض عبخه ٖلى الا٢ل مضة 

 زالر أَٟا٫؛

ه ؾً - – ؾىت ٦ما ًم٨ىه أن ٌؿخُٟض بىاءا  55اإلاجاَض ٌؿخُُ٘ الاؾخٟاصة مً مٗاف ج٣اٖض ٖىض بلٚى

 ٖلى َلبه مً ج٣اٖض صون قٍغ الؿً ج٩ىن وؿبت الخ٣اٖض اإلامىىخت له بمابت باإلاابت؛

ىن قٍغ الؿً لالؾخٟاصة مً مٗاف الٗما٫ اإلاهابىن بعجؼ جام و نهاةي ًٖ الٗمل ٖىضما ال ٌؿخٞى- –

العجؼ بغؾم الخأمُىاث الاحخماُٖت بئم٩انهم الحهى٫ ٖلى مٗاف ج٣اٖض و في َظٍ الحالت ال ًم٨ً أن 

ت التي حٗخمض لحؿاب اإلاٗاف ًٖ الخمؿت ٖكغ ؾىت؛  ٣ًل ٖضص ألا٢ؿاٍ الؿىٍى

 الٗما٫ الظًً ٌٗملىن في مىانب جخمحز بٓغوٝ ٖلى ٢ضع زام مً الًغع؛-

أصزلذ حؿهُالث ُٞما ًسو ؾً ؤلاخالت ٖلى الخ٣اٖض خُث أنبذ الٗامل ألاححر  1997ىت مىظ ؾ

 ٌؿخُُ٘ بىاءا ٖلى َلب مىه الحهى٫ ٖلى الخ٣اٖض:

 ؾىت ٖمل ٞٗلي زاي٘ القترا٥ الًمان الاحخماعي 32بضون قٍغ الؿً :إطا اؾخىفى الٗامل-

حن بلٙى - ؛  ؾىت ٖمل ٞٗلي 20ؾىت و  50الخ٣اٖض اليؿبي : جخى٠٢ وحىبا ٖلى اؾخٟاء قَغ

ان ًىسًٟان ٧ل واخض منهما ب  ؾىىاث باليؿبت للمغأة الٗاملت التي حؿخُُ٘  05َظان الكَغ

ها ؾً   ؾىت ٖمل ٞٗلُت 15ؾىت م٘ وحىب اؾخٟاء  45الاؾخٟاصة مً مٗاف الخ٣اٖض و َظا ٖىض بلٚى
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 :فترة العمل2-1-2

ؾب٘ ؾىىاث و  7.5مل منها هه٠ َظٍ اإلاضة أي ؾىت مً الٗ 15ًجب ٖلى الٗامل اؾخٟاء ٖلى ألا٢ل -

ا ٖمل ٞٗلي م٘ صٞ٘ اقترا٧اث الًمان الاحخماعي، ٚحر ان هٓام  هه٠ َظٍ اإلاضة ٢ض جغجب ٖليها إحباٍع

٣ا لل٣ىاٖض آلاجُت   الخ٣اٖض ت ،  :الحالي ٌٗمل ٞو  (2016)الاماهت الٗامت للح٩ىمت الجؼابٍغ

م٨ً اخالت اإلاغأةبُلب منها ٖىض  60جىخُض ؾً ؤلاخالت ٖلى الخ٣اٖض ٖىض ؾً - ؾىت ٖلى الا٢ل ٍو

 الٗما٫ اللظًً ٌكٛلىن مىانب ٖمل ٖلى ٢ضع مً الًغع ( ؛ -ؾىت  55ؾً

 ؾىت ٖل الا٢ل م٘ صٞ٘ اقترا٧اث الًمان الاحخماعي ؛ ٢7.5ًاء مضة -

 :حساب معاش الخلاعد بىاءا على2-1-3

لُت    قهغا ابخضاء 36أقهغ مً ألاحغ ألازحرة الؿاب٣ت لإلخالت ٖلى الخ٣اٖض زم بىاء ٖلى  12 - مً حٍى

 2000حاهٟي  01قهغا إبخضاءا مً  60إلى 1999قهغا إبخضاء مً ماي  48/  1996

٘ الحالي في مجا٫ الخ٣اٖض ٌٗخبر   مً زال٫ َظٍ اللمدت اإلاىحؼة ًٖ هٓام الخ٣اٖض ًدبحن لىا أن الدكَغ

٣ا ألَم اإلاٗاًغ اإلاخبٗت لخ٣ُُم ألاهٓمت و طل٪ مً زال٫: غ خماًت أًٞل ٞو   مً بحن أَم ألاهٓمت التي جٞى

دت اإلاؿخٟاصة-  احؿإ الكٍغ

٣ت ج٣ُُم اإلاٗاقاث-  ٍَغ

 الحض ألاصوى للمٗاف-

 خماًت طوي الح٣ى١ -

 ؾىت ٣34ضع ب ؾىت و له مضة ٖمل ٞٗلُت ج 60مثا٫: ًٖ خؿاب مٗاف الخ٣اٖض ٖامل ًبلٜ في الٗمغ 

 صج قهغي  24300=  ألاجر املرجعي املخوسغ املعخمد للحساب

ني للخ٣اٖض  باإلاابت 80َظٍ اليؿبت جغح٘ إلى   85= 2.5/100*34=  وسبت املعاش )الهىضو١ الَى

 اإلاٗاف إطا ٌؿاوي: اإلاخٗل٤ بالخ٣اٖض، مبلٜ 12./83مً ال٣اهىن  17و َظا َب٣ا للماصة ،الجؼابغ،(

 صج 19440=0.8*24300 الامخُاز الرئِس ي )املبلغ الخام( =

 صج 388.8% = 2الخأمُىاث الاحخماُٖت  -

بت مٟٗى  ا٢ل مً  -   صج20.000الا٢خُإ ٖلى الًٍغ

 صج 1.731مىدت الؼوج اإلا٨ٟى٫ =  -

 صج. 20.782.20اإلابلٜ الهافي الكهغي =  -
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 :الحماًت الاجخماعُت 2-2

 ل٣ض حٗغى الًمان الاحخماعي لخؿابغ ٦بحرة ٚضاة الاؾخ٣ال٫، ٖلى ٚغاع ٧ل ٢ُاٖاث اليكاٍ.    

حٗغيذ حمُ٘ َُئاث الًمان الاحخماُٖت لهجماث إحغامُت اعج٨بها اإلاؿخٗمغ ٢بل عخُله. خُث جم 

اء   ا.% منها، بهٟت حؼبُت أو ٧لُت مما أصي إلى خغ١ ألاعق٠ُ وملٟاث اإلاؤمً لهم احخما80ُٖجضمحر َػ

ني للخ٣اٖض ،الجؼابغ،(  )الهىضو١ الَى

ت ٖلى وي٘  ٢ىاهحن الًمان الاحخماعي لؿىت  مما ق٩ل هدُجت مى٣ُُت  ٨ٖ1983ٟذ الضولت الجؼابٍغ

إلاكغوٕ إنالح الًمان الاحخماعي.التي ؾمدذ بخ٨َغـ اإلاباصا ألاؾاؾُت إلاىٓىمت الًمان الاحخماعي 

ى ما ًم٨ً جغحم  خت ب:َو

 مفهوم الخامين او الحماًت الاجخماعُت:2-2-1 

٣ٖض جلتزم به الضولت ججاٍ ٞئت مُٗىت مً الىاؽ _ ٧الٗما٫ مثال _ بخ٣ضًم اإلاؿاٖضة لهم خحن العجؼ  

ًٖ الٗمل ، أو خحن خضور إناباث بؿبب الٗمل ، مما ججبُه منهم ومً أعباب الٗمل ومما حؿاَم هي 

 .به

ُٟخه ألاؾاؾُت الٗمل       ٗٝغ اًًا ان الًمان الاحخماعي َى طل٪ الىٓام الخأمُني الظي ٩ًىن ْو َو

٤ ال٣ُام  حر الحماًت لألٞغاص مً الىاخُت الا٢خهاصًت ، و بالخالي الاحخماُٖت ، و َى ٩ًىن ًٖ ٍَغ ٖلى جٞى

الكغ٦ت أو اإلاؤؾؿت التي با٢خُإ وؿبت بؿُُت مً الغاجب الكهغي الخام بالٟغص الٗامل بِىما ج٣ىم 

ٌٗمل بها بضٞ٘ مؿاَمت ٖىه ، و طل٪ بيؿبت مُٗىت ًدضصَا الًمان الاحخماعي في ال٣اهىن الٗام 

 لىٓامها الخأمُني اإلاخب٘ بها.
ً
 إلاؤؾؿت الًمان الاحخماعي ، و هي وؿبت جسخل٠ مً صولت إلى أزغي جبٗا

 وججضع الاقاعة ان هٓام الخامحن ًغج٨ؼ باألؾاؽ ٖلى: 

ل و الدؿُحر –جىخُض اإلاؼاًا، –ًامً ، الخ  .ووخضة الخمٍى

ع الضمان الاجخماعي الجسائري - 2-2-2 )وػاعة الٗمل والدكُٛل والًمان  :املخاظر التي ٌغعيها حضَر

 الاحخماعي (

ت للًمان الاحخماعي حمُ٘ الٟغوٕ اإلاىضعحت يمً الىٓم      الحضًثت للًمان حكمل اإلاىٓىمت الجؼابٍغ

 إلاىٓمت الٗمل الضولُت وهي: 102( اإلادضصة يمً الاجٟا٢ُت ع٢م 09الاحخماعي أي الٟغوٕ الدؿ٘ )

 الخأمحن ٖلى اإلاغى،     - 

 الخامحن ٖلى ألامىمت،    -

 الخأمحن ٖلى العجؼ،    -
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اة،   -  الخأمحن ٖلى الٞى

 خىاصر الٗمل،    -

 ألامغاى اإلاهىُت،   -

 البُالت، الخأمحن ٖلى   -

 الخ٣اٖض،    -

 ألاصاءاث الٗابلُت.   -

ل 2-2-3  :   مصادر الخمٍو

ل مىٓىمت الًمان الاحخماعي مباقغة مً َابٗها اإلانهي. -  جأحي ٦ُُٟت جمٍى

ل أؾاؾا مً الاقترا٧اث التي ًضٞٗها أصحاب الٗمل والٗما٫.   -  جدك٩ل مهاصع الخمٍى

 جخمثل الىيُٗت ٖلى الىدى الخالي:   -

  ليسبت لالصتراكاث: با –

% مً ألاحغ الخاي٘ لالقترا٥ ٦ما َى مىهىم 34.5  جبلٜ وؿبت الاقترا٥ الىخُض للٗما٫ ألاحغاء       

 وجىػٕ َظٍ اليؿبت ٖلى الىدى الخالي:، ٖلُه ٢اهىها

 جوزَع الاصتراكاث للعمال ألاجراء( :  11الجدول ركم )  

أصحاب  الٟغوٕ

 الٗمل

الخضماث  خهت الٗما٫

 الاحخماُٖت

 اإلاجمٕى

 %14 – %1.50 %12.50 جأمُىاث الاحخماُٖت

 %1.25 – – %1.25 خىاصر الٗمل وألامغاى اإلاهىُت

 %17.25 %0.50 %6.75 %10 الخ٣اٖض

 %0.50 – %0.25 %0.25 الخ٣اٖض اإلاؿب٤

 %1.50 – %0.50 %1 الخأمحن ًٖ البُالت

 %34.50 %0.50 %9 %25 املجموع

 وػاعة الٗمل والدكُٛل والًمان الاحخماعي  املصدر :
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 أصحاب العمل ( :  11الضكل ركم ) 

 
 Excel 2010مً إٖضاص الباخثحن بىاءا ٖلى بغهامج  املصدر :

% والتي ج٣٘ ٖلى ٖاج٤ الخاي٘ وجددؿب ٖلى أؾاؽ 15وؿبت الاقترا٥ ؤلاحمالي لٛحر ألاحغاء وجبلٜ    

ما٫ وفي بٌٗ الحاالث ٖلى  بت وإطا حٗظع ألامغ، ٖلى أؾاؽ ع٢م ألٖا الضزل الؿىىي الخاي٘ للًٍغ

ني ألاصوى الؿىىي اإلاًمىن.  أؾاؽ ألاحغ الَى

ت ) وجىػٕ  %( بحن ٞغوٕ الخأمُىاث الاحخماُٖت والخ٣اٖض.7.5َظٍ اليؿبت بدهو مدؿاٍو

أما بسهىم الٟئاث الخانت ٚحر الىاقُت ٞئن وؿبت الاقترا٥ التي جخدملها محزاهُت الضولت جتراوح بحن 

ني ألاصوى الؿىىي اإلاًمىن.7% و0.5  % مً ألاحغ الَى

 جدخل ميزاهُت الدولت: -

 جمى٫ الضولت ما ًلي :

 اإلاىذ الٗابلُت، –

ني، مً زال٫ مىذ ٞاع١ ج٨مُلي للمخ٣اٖضًً الظًً ٣ًل   – الى٣ٟاث التي حؿمى ه٣ٟاث الخًامً الَى

ني ألاصوى 75الحض ألاصوى ال٣اهىوي أي   ًٖ الاقتر٧اث، ًٖ  الىاجج  مٗاقاتهم  مبلٜ % مً ألاحغ الَى

ني ألاصوى اإلاًمىن باليؿبت لل 2.5اإلاًمىن و  ًاث الخ٨مُلُت اإلا٣غعة   مجاَضًًمغة ألاحغ الَى والخٍٗى

 لٟابضة مىذ الخ٣اٖض الهٛحرة ومىذ العجؼ و٦ظا مٗاقاث الخ٣اٖض والخثمحن الاؾخثىاةي.

 أصحاب العمل

 جأمُىاث الاحخماُٖت

 خىاصر الٗمل وألامغاى اإلاهىُت

 الخ٣اٖض

 الخ٣اٖض اإلاؿب٤

 الخأمحن ًٖ البُالت
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ل ألاخرى: –   مصادر الخمٍو

ل ًخم ٦ظل٪ مً زال٫:  باإلياٞت إلى الاقترا٧اث، ٞئن الخمٍى

 الاؾدثماعاث،  مضازُل –

 ٗمل في مجا٫ الخأمحن ًٖ البُالت والخ٣اٖض اإلاؿب٤؛الاقترا٧اث اإلاؿضصة مً ٢بل أعباب ال –

ا مً ال٣ٗىباث اإلاخسظة يض أعباب الٗمل الظًً ال ًٟىن  – حَر ٣ىباث الخأزحر ٚو اصاث ٖو  ٍػ

 بالتزاماتهم في مجا٫ الًمان الاحخماعي،

 الهباث والىناًا. –

 ُُت الاقترا٧اث.ًلٗب ناخب الٗمل صوعا أؾاؾُا في مجا٫ الخًٕى وحٛ التزاماث أرباب العمل: -

 خُث ًخٗحن ٖلُه وفي آحا٫ مدضصة ال٣ُام بما ًلي:

ذ باليكاٍ؛ –  الخهٍغ

 َلب اهدؿاب الٗما٫ الظًً ٌكٛلهم؛ –

داث باألحىع وألاحغاء؛ –  ج٣ضًم الخهٍغ

 حؿضًض الاقترا٧اث، خهخه الخانت وخهت ألاححر، ًٞال ًٖ جل٪ اإلاخٗل٣ت بالخضماث الاحخماُٖت. –

 ت للىمو الدًمغرافي و جاثره باالهظمت الاكخصادًت والاجخماعُت:مللاربت املضتركا-3

عجل بىي٘ ؾُاؾاث و٢ىاهحن ٦ىٓام الخامحن       ان الخدى٫ الضًمٛغافي ال ًؼا٫ ًمثل جدضًا ٦بحرا، َو

ؾىت ٞما ٞى١ زهىنا بىجحرة  60والصحت في ْل  جؼاًض ٖضص الؿ٩ان ٖمىما و البالٛحن مً الٗمغ 

ت ٖ ت أزغي ،وؾِخًا٠ٖ بما ٣ًاعب زالزت أيٗاٝ ؾىت أؾٕغ مً أي مجمٖى لى الهُٗض 2050مٍغ . ٖو

ٟا٫ صون  2030ؾىت ٞما ٞى١ بدلى٫ ؾىت  60الٗالمي، ؾ٩ُىن ٖضص الىاؽ البالٛحن  أ٦بر مً ٖضص ألَا

٩اص ال  73% ؾىىاث، وؾخ٩ىن وؿبت 10ؾً  مً ؾ٩ان الٗالم اإلاؿىحن مىحىصة في البلضان الىامُت. ٍو

مً ٧ل زمؿت أشخام مؿىحن في الٗالم الُىم ٖلى اإلاٗاف الخ٣اٖضي ألاؾاس ي، ٌؿخُٟض ؾىي واخض 

)صمُم ٞاَمت،  و٢ض أنبدذ الاؾخضامت اإلاالُت والخىاػن الضًمٛغافي في الىٓم ال٣ابمت مٗغيت للخُغ

2017) 

 ألاثر على الخىمُت الاكخصادًت   1 -3

 جغجح بٌٗ الضعاؾاث أن ألازغ ٨ًمً في :

الازخالٝ ال٨بحر في اخخُاحاث الىاؽ و٢ضعاتهم ٖلى امضاص صوعة الحُاة، ًم٨ً أن ج٩ىن ٖىا٢ب   -

٣ا لؿنهم. ماع ٦بحرة، ألن الؿلى٥ الا٢خهاصي للىاؽ ًخٛحر ٞو  .الخٛحراث في ٩َُل ألٖا
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 .اؾتهال٦هم ًٟى١ إًغاصاتهم مً الٗمل. العجؼ في صوعة الحُاة، ألن مٗض٫   -

غافي له صوع ٦بحر في ٖملُت الخىمُت ،ٞهى ًغجبِ بضوعة خُاة ؤلاوؿان    - )ألامم  ْهىع ألازغ الضًمٚى

 .(2005اإلاخدضة،، 

٣ها هدى ٞئاث   ضاص حك٤ ٍَغ بما أن الجؼابغ حكهض جؼاًضا ٦بحرا في أٖضاص ؾ٩انها، وبما أن َظٍ ألٖا

ت ألاولى )  ت مسخلٟت؛ ج٣لو وؿبت الٟئت الٗمٍغ ت 14 -0ٖمٍغ ( وإلى جضخم وؿبت الؿ٩ان في الٗمٍغ

 في وؿبت الٟئت ألازحرة أي ٞئت الؿ٩ان اإلا64 -15الثاهُت )
ً
ؿىحن. وم٘ اٖخماص ( وإلى اعجٟإ ٠َُٟ حضا

ت للؿ٩ان ٢ض ًسل٤ ٞغنت للىمى الا٢خهاصي في  ؾُاؾاث مالبمت، ٞئن َظا الخٛحر في التر٦ُبت الٗمٍغ

اصة ؤلاصزاعاث  ب واإلاخىؾِ. ٞاالججاَاث اله٩ُلُت اإلاغج٣بت للؿ٩ان ٢ض حؿاَم في ٍػ اإلاؿخ٣بل ال٣ٍغ

الت بك٩ل مىاػ الهس )ألامم  ٟاى مٗضالث الخهىبت.وؤلاؾدثماعاث، وطل٪ هدُجت لخضوي مٗضالث ؤلٖا

 (2005اإلاخدضة،، 

 ه٣و في الُض الٗاملت واإلاهاعاث:-

جؤصي الاججاَاث الضًمٛغاُٞت الحالُت إلى ه٣و في الُض الٗاملت. و٢ض جىاحه الا٢خهاصاث        

 في ٖغى الُض الٗاملت 
ً
 ٦بحرا

ً
، طل٪ أن الؿ٩ان  2018لضيها بٗض ٖام ألاوعوبُت، ٖلى ؾبُل اإلاثا٫، ه٣ها

م بحن   للٛاًت، في خحن ؾدؿخمغ  59و  20الظًً جتراوح أٖماَع
ً
 ٦بحرا

ً
ؾىت ؾخدىا٢و أٖضاصَم جىا٢ها

ت اإلاتراوخت بحن   بٗض آلان  69 60الٟئت الٗمٍغ
ً
ً ؾىت أزغي. ولً ٩ًىن مم٨ىا اصة لٗكٍغ ؾىت في الٍؼ

ٌ أزغ الدكُش مً زال٫ اإلاٗضالث اإلاتزا ًضة إلاكاع٦ت اليؿاء و٦باع الؿً في ؾى١ الٗمل. وجخى٢٘ حٍٗى

في بلضان الاجداص  2025في اإلاابت في ٖام  59اإلاٟىيُت ألاوعوبُت أن جبلٜ مٗضالث ٖمالت الٗما٫ اإلاؿىحن 

ً م٣اعهت بي  (2005)ألامم اإلاخدضة،،  2010في اإلاابت اإلا٣ضعة في  47ؿبت ألاوعوبي الخمؿت والٗكٍغ

 ٌ ألازغ ٖلى إهخاحُت الٗمل واإلا٩اؾب

مً الخدضًاث الىاحمت ًٖ الخدى٫ الضًمٛغافي، ازخال٫ الخىاػن بحن إهخاحُت ال٣ىي الٗاملت وج٩ال٠ُ 

ًهبذ الٗما٫ أ٢ل إهخاحُت وأ٦ثر ج٩لٟت ٖىضما ًخ٣ضمىن في الؿً، الؾُما في ؾُا١  َظٍ ال٣ىي. بدُث

هٓم ألاحىع ال٣ابمت ٖلى ألا٢ضمُت. ٣ٞض جىجم نٗىباث ٦بحرة مً خُث ال٣ضعة الخىاٞؿُت والغبدُت 

 ..والاؾدثماع.

  ألاثر على الحماًت الاجخماعُت  3-2

 بؿبب ٢لت اإلاٗلىماث والى٣و في اإلاىاعص وؾىء ؤلاصاعة. اإلاؿىىن ال ٌؿخُٟضون منها في ٚالب ألاخُان   -

ت قُسىزت الؿ٩ان حك٩ل مهضعا ٦بحرا لل٣ل٤.   -  ؾٖغ
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ض مً إٖاهاث العجؼ .   - اصة الُلب ٖلى اإلاٍؼ ا اإلاخالػم في ٍػ  ا٢ترهذ الكُسىزت بخأزحَر

غ ا٤ٞ الخمضًض  لحُاة مهىُت.   -  ٖضم النهىى بٗمالت الكباب مما ًٞى

داث الاحخماُٖت للخامحن .ٚمىى     -  في الخهٍغ

س مبدا الخضامً-4  :العرق املمكىت لخحلُم الخوازن املالي وجكَر

ت بان مسخل٠  الهىاص٤ً ؤلاحخماُٖت حِٗل نٗىباث مالُت      داث الح٩ىمُت الجؼابٍغ خؿب الخهٍغ

ت إؾضاء مىاٞ٘ الًمان الاحخماعي لٟابضة مىاَىيها ف ي ْل أنبدذ تهضص بهٟت حضًت اؾخمغاٍع

اث خاصة ومخهاٖضة ٖلى مؿخىي الؿُىلت وجأزغ ٖملُت ؤلانالح للحض مً َظا الخضَىع .  يَٛى

 الاسباب واملعوكاث:4-1

ؾاَمذ حملت مً الخُاعاث الا٢خهاصًت والٗىامل الضًمٛغاُٞت في صو٫ الٗالم الثالث وجدضًضا الجؼابغ 

  .حٗم٤ُ أػمت الهىاص٤ً الاحخماُٖت بؿبب :إلى الٗىامل اإلاخهلت بالُاب٘ الخىػَعي ألهٓمت الخ٣اٖض في 

٘    ؾً الخ٣اٖض   - م مً اللجىء ٖضة مغاث إلى ٞع جغاح٘ مضازُل الهىاص٤ً بك٩ل ملٟذ بالٚغ

ت والتر٦حز ٖلى ؤلاهخاج  والحض مً االُٗل اإلاغيُت ، باالياٞت الى ج٣لُو ٞىاجحر اؾخحراص ألاصٍو

 لم ج٠ بالٛغى هدُجت  ما ًلي: اإلادلي لها ، الا ان  َظٍ الخُاعاث واو٩ٗاؾاتها 

ني ٖلى إخضار مىاًَ قٛل حضًضة وجٟش ي البُالت في أوؾاٍ  - جغاح٘ ٢ضعة الا٢خهاص الَى

 الكباب مً خاملي الكهاصاث الجامُٗت ؛

ضم الاؾخ٣غاع في الكٛل وي٠ٗ ألاحىع  - ْهىع أهماٍ حضًضة مً الدكُٛل جدؿم بالهكاقت ٖو

ا ال ٣ًخهغ ٖ لى ٖضم صٞ٘ اإلاؿاَماث بل ٢ض ًضٞ٘ بب٣ُت الٟئاث م٘ ؤلاقاعة إلى أّن جأزحَر

اء بالتزاماتها؛ ت إلى الاه٣ُإ ًٖ الٞى  .اإلاىسَغ

ذ ب٩اٞت ألاحىع ومً صٞ٘ اإلاؿاَماث في ال٣ُإ  - ذ ب٩اٞت ألاحغاء ومً الخهٍغ التهغب مً الخهٍغ

 .الخام؛

٘ لال٢خهاص ٚحر اإلاىٓم. مما ًى٨ٗـ بالًغوعة ٖلى  - الخىاػهاث اإلاالُت الاهدكاع ال٨بحر والؿَغ

ضم صٞ٘ اإلاؿاَماث؛   .ألهٓمت الًمان الاحخماعي بؿبب ٖضم الاهسغاٍ ٖو

ضم الحؼم في  - غاٝ وبٌٗ اإلاًمىهحن الاحخماُٖحن ٖو جغا٦م الضًىن اإلاخسلضة بظمت الضولت وألٖا

 .اؾخسالنها؛

ُٟاث واؾدثماعاث ٚحر مجضًت مً الىاخُت  - اؾخٗما٫ اخخُاَاث ألاهٓمت لل٣ُام بخْى

 هاصًت.الا٢خ
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 :العرق املمكىت 4-2

غ١ إنالخاث الخ٣اٖض ٖلى زالر مغاخل أؾاؾُت مخ٩املت جخمثل في:  جغج٨ؼ أهٓمت َو

لها مرحلت أولى - ٘ مهاصع جمٍى  جخٗل٤ باإلاغاحٗت ال٣ُاؾُت ألهٓمت الخ٣اٖض وجىَى

جخٗل٤ باإلنالح اله٨ُلي إلاىٓىمت الًمان الاحخماعي زانت ٖلى مؿخىي إصاعة  مرحلت ثاهُت -

 الهىاص٤ً وخى٦متها

جخٗل٤ بئخضار َُا٧ل ٢ُاصة وج٨ٟحر جًُل٘ بضوع جىحُهي اؾتراجُجي الؾخيباٍ  ثالثت مرحلت  -

ت، لًمان الاؾخضامت اإلاالُت إلاىٓىمت الًمان الاحخماعي ومخابٗت ؤلانالخاث  الحلى٫ الًغوٍع

 ى ٚغاع إخضار مجلـ أٖلى للحماًت الاحخماُٖت.ٖل

حصخُو وا٢٘ هٓام الخ٣اٖض في ال٣ُاٖحن الٗمىمي والخام ،و مٗالجت العجؼ اإلاخٟا٢م مً  -

 زال٫ مغاحٗت قاملت الهٓمت الًمان الاحخماعي؛

إ٢غاع مبضأ الخضعج في إصزا٫ ؤلانالخاث اله٩ُلُت التي حؿمذ بًغوعة البدث ٖلى مهاصع  -

ل إياُٞت  لضٖم َظٍ ألاهٓمت ويمان جىاػهاتها اإلاالُت؛ جمٍى

 اإلاالُت لهُئاث الًمان الاحخماعي:  الحٟاّ ٖلى الخىاػهاث-و

 جغقُض ه٣ٟاث الخأمحن ٖلى اإلاغى.   -

ً في مجا٫ الًمان الاحخماعي.  - غ الخٗاون الجهىي وؤلا٢لُمي والضولي في الخ٩ٍى  جٍُى

 خاجمت :.5

احم٘ ٖلُه ٖضًض الا٢خهاصًحن بأن مؿخىي العجؼ باليؿبت مً زال٫ ما ؾب٤ ًخضح حلُا وما    

اث ٢ُاؾُت وجخجلى الاػمت الحالُت للهىاص٤ً الاحخماُٖت في ي٠ٗ  للهىاص٤ً الاحخماُٖت بلٜ مؿخٍى

ا الظي بلٜ مىفى ؾىت  ل واًجاص مىاعص اياُٞت حؿاٖضَا ٖلى حُُٛت عجَؼ  800أ٦ثر مً  2016الخمٍى

ع مسخل٠ الؿلبُت لهظٍ الهىاص٤ً مى ملُىن صًىاع، و٢ض بضأث اإلاؤقغاث
ّ
ظ ٣ٖض ٖلى ألا٢ل خُث خظ

ت مً جىانل العجؼ اله٨ُلي اإلاسّجل، الظي قهض جٟا٢ما بالخىاػي م٘   الباخثحن ُّ غاٝ اإلاٗى وألَا

اث وما جم عنضٍ لىٓام الًمان الاحخماعي  بالجؼابغ ٧اخض  اهسٟاى وؿب الىمّى وجا٧ل محزان اإلاضٖٞى

 ٫ مم٨ىت وجً٘ جىاػهاث مؿخعجلت ومخِىت في هٟـ الى٢ذ .َظٍ الضو٫ في اًجاص خلى 
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 الاكتراحاث :.1.5

ت  ان : انبذ مً الًغوعي للضولت الجؼابٍغ

 حصخو هٓام الحماًت الاحخماُٖت باإلاغا٣ٞت  واإلاغا٢بت للهىاص٤ً وللحض مً اؾخجزاٝ الامىا٫ ، - 

 ج٨َغـ مبضا الكٟاُٞت والىيىح في الدؿُحر ؛ - 

 الازظ باإلاخٛحراث الخاعحُتو الخدىالث الضًمٛغاُٞت ونٗىبت الٓٝغ الا٢خهاصي ؛  -

ل ؛  - ٘ مهاصع الخمٍى  جىَى

 التر٦حز ٖلى يغوعة ال٣ُام باإلنالخاث اله٩ُلُت ٧اؾاؽ الجىصة وال٨ٟاءة .  -

 :بعض  إلاحصائُاث املسخلاة مً مخخلف  املصادر السابلت  .مالحم :6

 2121-1961-جعور وسب املوالُد في الجسائر( 1م ) ملحم رك                
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 2118-2111جعور السكان في الجسائر ( :2ملحم ركم ) 
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 2116-2111بعض املؤصراث الركمُت للخوازن املالي للضمان الاجخماعي    (3ملح٤ ع٢م )   

 لُىن صجم  310الىخضة:                                                                          

  الغنُض الؿىىاث

2016 2015 2014 2013 2012 2011 

+ 

81.5 

+ 

79.5 

+ 
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تهضي هظه الضعاؾت الى حشخُص واُم الؼاُاث البضًلت في الجؼائغ بحن طُاق ًغصت مكغوق   ملخص:

غجْغ واوكاء ؤّو٘ مكغوق هجحن في اللالم،  ذ الظي جخطح ًُه ؤهمُت الؼاُت بكٖل حلي صًٍؼ في الُى

 في الخىمُت، ألامغ الظي ٌكٖل طوىػا ٓبحرة كلى البِئت وهظا لؿُؼغة مصاصع الؼاُت ألاخٌىعٍت وما

ٔان والًؼا٘ خاًؼا  جخمحز به، ٔىنها مهضصة بالٌىاء مً حهت وملّىزت للبِئت مً حهت زاهُت، ألامغ الظي 

للبدث كً مصاصع بضًلت للؼاُت جٖىن مؿخضامت وهـٌُت، الؾُما في ؿل الخىحه اللالمي هدى الخىمُت 

 اإلاؿخضامت.

حالت لإلبغاػ ؤهمُت ومٖاهت والخدلُلي، وؤؾلىب صعاؾت ال اكخمضث الضعاؾت كلى ألاؾلىب الىصٌي

غ كليها الجؼائغ في هظا اإلاجا٘.  هظه الؼاُاث وحشخُص واُلها وجىطُذ اإلاِّىماث التي جخًى

الؼاُت البضًلت في الجؼائغ خالُا، الؼاُت الكمؿُت والتي ان جم اؾخواللها  خُث مً ؤهم مصاصع

غ بهخاحها ما ٌلاص٘ ؾخحن مغة خاحت البلضان  ألاوعوبُت مً الؼاُت الٕهغبائُت، اؾخوالال ؤمثال ؾًُى

مُاث ٓبحرة مً ؤقلت  وؤعبم مغاث ما ٌلاص٘ خاحت اللالم، وهظا لَخّىًغ الجؼائغ كلى صحغاء قاؾلت ٓو

اح والؼاُت اإلاائُت، ٓظلٗ الؼاُت الىىوٍت التي ال جصىٍ مً الؼاُاث  الكمـ ًظال كً ػاُت الٍغ

ُضًت، ٓما هجض بلع اإلاصاصع ألازغي للؼاُت اإلاخجضصة اإلاخجضصة الا ؤنها حلخبر مصضع بضًل للؼاُت الخِل

غة بيؿبت ملخبرة.  واإلاخًى

اح ؛ػاُت قمؿُت ؛ػاُت بضًلت الكلماث اإلافخاخيت:  جىمُت مؿخضامت. ؛ػاُت مخجضصة ؛ػاُت الٍغ

  JEL: Q42 ،Q01جصييف 

 lahrecheayoubtoumi@gmail.com :ًمُل، ؤلا لحزش أًىب الخىميؤ.  اإلاالٍ اإلاغؾل:  *
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Abstract:  

The aim of this study is to diagnose the reality of alternative energies 

in Algeria, while it is becoming increasingly important in development, as 

opposed to fossil energy and its characteristic, as it is depleted, endangered 

and polluting the environment, which has been a catalyst for the search for 

alternative sources of energy that are sustainable and clean. Especially in 

the global trend towards sustainable development 

The study relied on the descriptive and analytical method, and the case 

study method to highlight the importance and diagnosis of its reality in 

Algeria 

     One of the most important Algerian alternative sources of energy is solar 

energy thanks to the vast desert and large amounts of sunlight as well as 

wind energy and hydropower, nuclear energy (renewable). Other sources of 

renewable energy available 

Keywords: alternative energy; solar energy; wind energy; renewable 

energy; sustainable development.  

JEL Classification Codes: Q42 ،Q01  
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 :ملدمت.1

ت،  ؤولم هللا كلى الجؼائغ بثروة هائلت مً الؼاُت اإلاخجضصة بطاًت بلى مىاعصها الىٌؼُت والواٍػ

دُت ملخضلت بلى مغجٌلت، ولضي ٓثحر مً اإلاىاػّ في التراب  ًهي جمخاػ بؿؼىق قمس ي ٓبحر وبؿغكاث ٍع

ٓبحرة كلى اؾخوال٘ الؼاُت اإلاائُت، بطاًت بلى ٓمُاث ال ٌؿتهان بها مً ػاُت الٕخلت الىػني ُضعة 

ت، لًٕ عهم الٌغص الىاكضة ًةن  الحُت، وحمُم مىاػّ الجؼائغ ماهلت الؾخوال٘ هظه اإلاىاعص الؼاٍُى

غ وهِل الخٕىىلىحُا والخؼبُِاث اللملُت ماػالذ ؤُل بٕثحر مما هى مخِؿ غ ؤو بغامج ألابدار والخؼٍى

ت  لُت جدغص كلى النهىض بمىاعصها الؼاٍُى مؼلىب، وللجؼائغ كضة بػاعاث ماؾؿاجُت وحكَغ

 .واؾخواللها في الؼاُت الٕهغبائُت

م ؤن ًٖىن لها قإن في  غة في الجؼائغ خالُا، وجلٗ اإلاخُى بن مً ؤهم مصاصع الؼاُت اإلاخجضصة اإلاخًى

حر الؼاُت في اإلاؿخِبل، هي ٔل مً الؼاُت الكمؿُ اح والؼاُت اإلاائُت جًى ت بالضعحت ألاولى وػاُت الٍغ

باإلطاًت بلى الؼاُت الىىوٍت التي ال جصىٍ مً مىعص الؼاُت اإلاخجضصة ولًٕ ًمًٕ صعاؾتها هىا ألنها 

غة بيؿبت  حلخبر مصضع بضًل للؼاُت الخِلُضًت، ٓما هجض بلع اإلاصاصع ألازغي للؼاُت اإلاخجضصة واإلاخًى

غ الؼاُاث اإلاخجّضصة ملخبرة، وؾىي ًخم ببغاػ ؤ غة مً جلٗ اإلاصاصع بالجؼائغ، ان جؼٍى هم بمٖاهُاث اإلاخًى

ت  ت الاؾخِال٘ الؼاُىي لبالصها وبلث صًىامُُٕت جىمٍى والبضًلت كمىما مً قإهه طمان اؾخمغاٍع

غ الؼاُاث اإلاخجّضصة  ت ؤن حعي حُضا طغوعة جٌلُل بغهامج جؼٍى اُخصاصًت، لظلٗ كلى الؿلؼاث الجؼائٍغ

ت وػىُت مم 2015صاصَ كلُه مجلـ الىػعاء في ماي الظي  البدث كً الؼاُاث اإلاخجّضصة  وحلله ؤولٍى

م لللغض الضولي كلى ؤؾاؽ الكغآت ؤو الاؾدثماع اإلاباقغ ًالخىاًـ ؾُٖىن  مً زال٘ جدضًض مكاَع

ً ألاحاهب. بل اإلاؿدثمٍغ ُِ  قضًضا مً 

ما مضي اؾخوال٘ الجؼائغ  الدؿا٘ئ الخالي: كلى طىء ما جِضم جبرػ ملالم الاقٖالُت التي هصُوها في

 إلاصاصع ػاُاتها البضًلت؟

ه جّم الخؼَغ مً زال٘ هظه الضعاؾت الى: ِّ  إلكؼاء اإلاىطىق خ

 ألاطز والسياساث الخىظيميت للطاع الطاكاث البدًلت واإلاخجددة في الجشائز:.2

بن جىمُت الؼاُاث اإلاخجضصة في الجؼائغ جدـى باهخمام زاص مً ػغي الؿلؼاث اللمىمُت التي 

حؿعى إلكؼاء صًلت حضًضة لهظا الِؼاق ٓبضًل للؼاُاث ألاخٌىعٍت اإلاخىاُصت اإلاىاعص ولخىٌُظ وجدُِّ 

َ مسؼؼها وؤهضاًها اإلادضصة، قغكذ الحٖىمت بدبني بػاع ُاهىوي وهصىص جىـُمُت مالئم وبػال 
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ُت الؼاُاث اإلاخجضصة  م هامت، جمثلذ الىصىص الغئِؿُت في: ُاهىن الخدٕم في الؼاُت، ُاهىن جُغ مكاَع

 في بػاع الخىمُت اإلاؿخضامت بلى حاهب ُاهىن الٕهغباء والخىػَم اللمىمي للواػ.

وجغجٕؼ هظه الؿُاؾاث كلى مجمىكت مً الهُئاث واإلااؾؿاث الاُخصاصًت، تهخم ٔل واخضة منها في 

غ الؼاُاث اإلاخجضصة. وهىاْ زالر هُئاث جابلت لِؼاق الخللُم اللالي والبدث  خضوص ازخصاصها بخؼٍى

:1988الللمي جيكؽ مىظ
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ُت UDTSحُا الؿُلِؿىم وخضة جىمُت جٕىىلى  - : جابلت للخللُم اللالي والبدث الللمي،مً مهامها جُغ

 NOORمجلت ) الىؾائل الخاصت بخٕىىلىحُا اإلااصة ألاؾاؾُت لصىم ملضاث اؾخوال٘ الؼاُت اإلاخجضصة.

 (8. ص.2010,

ُت الؼاُاث اإلاخجضصة وػاعة الؼاُت  ؤما بضازل ُؼاق الؼاُت ًُخٌٕل باليكاغ اإلاخللّ بتُر

غ الٕهغباء  ؼ البدث وجؼٍى ُت وكِلىت اؾخلما٘ الؼاُت، مً حهت ؤزغي ًخضزل مٓغ ٔالت جُغ واإلاىاحم، و

في اهجاػ وصُاهت الخجهحزاث الكمؿُت التي جم اهجاػها في بػاع البرهامج الىػني لإلهاعة  CREDEG والواػ

ٌُت، ؤما في ُؼاق الٌالخت هجض اإلاداًـت الؿامُت لخىمُت الؿهىب التي ج ِىم باهجاػ بغامج هامت في الٍغ

ّ الؼاُت الكمؿُت لٌائضة اإلاىاػّ الؿهبُت. كُِلت ) مُضان ضخ اإلاُاه والتزوٍض بالٕهغباء كً ػٍغ

 (232ص., 2009 ,طبُحي

ُت وكِلىت اؾخلما٘ الؼاُت - ٔالت الىػىُت لتُر جدذ وصاًت  1985ؤوث  25: ؤوكإث في UPRUE الى

ٔالت جصىع واُتراح وجيؿُّ ٔل ألاكما٘ الٌُٕلت بخوؼُت واإلاىاحم، ومً ؤهضاي هظه  وػاعة الؼاُت الى

غ الؼاُت، حشجُم وصُاهت الؼاُت واُخصاصًاتها. ؤخالم ) الؼلب كلى الؼاُت، جؼٍى

ت,  (180ص.,2013ػواٍو

ت اللمُِت  - بإصعاع، جابلت  1988ماعؽ 22: ؤوكإث في SEESMSمدؼت الخجاعب بالىؾائل الصحغاٍو

ُت وجصيُم الىؾائل الكمؿُت الصىاكُت في الصحغاء. لىػاعة الخللُم اللالي، به كُِلت طبُحي، )ضي جُغ

 (223، ص.مغحم ؾابّ

ت الؼاُاث الجضًضة واإلاخجضصة: ؤوكإث في  - بالجؼائغ اللاصمت، جابلت لىػاعة الؼاُت  1995مضًٍغ

غها  .واإلاىاحم ومً مهامها جِضًم مىاعص الؼاُاث اإلاخجضصة وجؼٍى

مHCDSاإلاداًـت الؿامُت لخىمُت الؿهىب  -  12الصاصع في  337- 81: جم بوكائها بمىحب اإلاغؾىم ُع

وهي كباعة كً ماؾؿت كمىمُت طاث ػابم بصاعي ولضيها وحهت جِىُت وكلمُت، جابلت  ،1989صٌؿمبر 

ّ لِؼاق الٌالخت، وجِىم هظه اإلاداًـت ببرامج هامت في مُضان ضخ اإلاُاه والتزوٍض بالٕهغبا ء كً ػٍغ

  (9ص. ,2012 ,بلِاؾم ؾلىصي, ؾلىصي كبض الصمض) الؼاُت الكمؿُت في اإلاىاػّ الؿهبُت.

وبوغض وطم بػاع جثمً ًُه ٔل حهىص البدث وبكضاص ؤصاة ًلالت حؿمذ بىطم ؾُاؾت وػىُت 

ت بحن ٔل مً ؾىهاػغاْ،  ت مكتٓر خ٘ى الؼاُاث اإلاخجضصة؛ ُامذ وػاعة الؼاُت واإلاىاحم بةوكاء قٓغ

ت الىػىُت للؼاُت اإلاخجضصة    NEALؾىهلواػ ومجمىكت ؾُم، ًخللّ ألامغ بــ   NEAL:New Energyالكٓغ

Algeria »  «  ت 2002جم بوكائها ؾىت ت الىػىُت ؾىهؼغاْ والكٓغ ت مسخلؼت بحن الكٓغ ، وهي قٓغ
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ُت الؼاُاث الجضًضة  SIMالىػىُت ؾىهلواػ ومجمم  ت في جُغ للمىاص الوظائُت، وجخلخص مهام هظه الكٓغ

م اإلاغجب غها، حلُحن واهجاػ اإلاكاَع ؼت بالؼاُاث واإلاخجضصة في الجؼائغ كلى اإلاؿخىي الصىاعي وجؼٍى

ٔاء صازل الجؼائغ وزاعحها.  ت باليؿبت لكغ كماص )الجضًضة واإلاخجضصة والتي جٖىن لضيها ًائضة مكتٓر

 (152ص.,2012خاث, ًغو  خضة) في: NEAL وجخلخص مهام (146 ص.,2012جٖىاقذ, 

 .ت اإلاخجضصة غ اإلاىاعص الؼاٍُى  جؼٍى

  م اإلاغجبؼت بالؼاُاث اإلاخجضصة، ومً ؤهم ماهجاػ اإلاكاَع  :اإلاكاَع

 مُواواغ جهجحن قمس ي في خاس ي الغمل. 150مكغوق  -

 مُواواغ في مىؼِت جىضوي. 10مكغوق اهجاػ خـحرة هىائُت بؼاُت  -

ٌُت في جمجراؾذ والجىىب الوغبي )مكغوق بًصا٘  - اؾخلما٘ الؼاُت الكمؿُت لإلهاعة الٍغ

ٌي(. 1500الٕهغباء بلى  مج٘ز ٍع

غ الؼاُاث اإلاخج ضصة في الجؼائغ هى الىص٘ى بلى خصت مً هظه الؼاُاث )بما بن هضي اؾتراجُجُت جؼٍى

( في الحصُلت الىػىُت للٕهغباء التي ؾخٖىن  %, ؤما كً هخائج بصزا٘ الؼاُاث 6ًُه الخىلُض اإلاكتْر

غة؛ مؿاهمت ؤًظل في جسٌُع اهبلازاث هاػ زاوي ؤٓؿُض  :اإلاخجضصة ًهي اؾخوال٘ ؤٓبر للِضعاث اإلاخًى

غ الصىاكت الىػىُت؛ الٕغبىن؛ جسٌُع خصت الؼ ت الىػىُت؛ جؼٍى ت في الحصُلت الؼاٍُى اُاث الحٌٍغ

حر مىاصب اللمل.  جًى

ت الىػىُت للؼاُت اإلاخجضصة - ت 2012: ؤوكئذ ؾىت NEALالكٓغ ت مسخلؼت بحن الكٓغ ، هي قٓغ

ت الىػىُت ؾىهلواػ ومجمم  للمىاص الوظائُت. SIM الىػىُت ؾىهاػغاْ والكٓغ

ُت   م اإلاغجبؼت بهظه وجخلخص مهامها في جُغ غها، حلُحن واهجاػ اإلاكاَع الؼاُاث الجضًضة واإلاخجضصة وجؼٍى

ٔاء صازل الجؼائغ وزاعحها. ت باليؿبت لكغ َؼ كضمان, ) الؼاُاث التي جٖىن طاث ًائضة مكتٓر , 2013مٍغ

 (12ص 

 ؤلاطار الدضزيعي واللاهىوي للطاع الطاكت اإلاخجددة في الجشائز:.3

لاث والِىاهحن صوعا ؤؾاؾُا في ؾحر ؤي ُؼاق، ومً هظا اإلاىؼلّ ًةن صعاؾت ؤلاػاع  جللب الدكَغ

ها ُؼاق  حز كلى الِىاهحن التي كًغ عي والِاهىوي لِؼاق الؼاُت في الجؼائغ ًِخض ي مّىا التٓر الدكَغ

لاث ُض ؾاهمذ  الؼاُاث اإلاخجضصة واؾخوال٘ مصاصعها، وكمىما ًةن ؾً مثل هظه الِىاهحن والدكَغ

 ل ُؼاق الؼاُت كمىما والؼاُاث اإلاخجضصة زاصت.في جدؿحن ؤصاء وكم
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 خاث،ًغو  خضة) اإلاخللّ بالخدٕم في الؼاُت بهضي: 07/07/1999اإلااّعر في  99/09بصضاع الِاهىن  -

 (152مغحم ؾابّ, ص.

 اجساط الخضابحر والاحغاءاث مً ؤحل اؾخسضام عقُض وكِالوي للؼاُت. -

غ الؼاُاث اإلاخجضصة. -  جؼٍى

 الىـام الؼاُىي كلى البِئت مً زال٘ جسٌُع اهبلارالخىُِص مً جإزحر  -

 هاػاث الاخخباؽ الحغاعي. 

م  - م، اإلاخللّ بالٕهغباء والخىػَم اللمىمي للواػ الؼبُعي 2002ًٌُغي  05اإلااعر في  01-02الِاهىن ُع

 (180ص., 2011صبري مُِمذ, ) كبر ألاهابِب.

ما ًىص ؤًظا  04/08/2004اإلااعر في  04/09بصضاع الِاهىن  - ُت الؼاُاث اإلاخجضصة، ٓو اإلاخلمّ بتُر

غها واوكاء مغصض وػني للؼاُاث اإلاخجضصة الظي ٌلىص بلُه الٌظل في  كلى الدشجُم والضًم بلى جؼٍى

غها. ُت الؼاُاث اإلاخجضصة وجؼٍى  (2016كلي خمضاوي,) جُغ

غ بغئاؾت عئِـ الجمهىعٍت  03/02/2011ٓما هص مجلـ الىػعاء زال٘ احخماكه في  كلى بغهامج جؼٍى

ظا ؾُاؾت اُخصاص الؼاُت، مكضصا كمى طغوعة جَٕغـ ًترة  ٔلُت  2013-2011الؼاُاث اإلاخجضصة ٓو

لخدٕم في اإلالاعي والخٕىىلىحُاث طاث الصلت بهظا اإلاجا٘ الى هحر طلٗ مً الِىاهحن وألاوامغ اإلاخللِت 

غ هظا الىىق مً الؼاُت في الجؼائغ.  (166ابّ، ص.كماص جٖىاقذ، مغحم ؾ) بخؼٍى

 إمكاهاث الطاكت البدًلت في الجشائز:.4

غتها صوعا مدىعٍا في الخىمُت الىػىُت، ألامغ الظي ؾاكض  ت في الجؼائغ بًى جللب اإلاصاصع الؼاٍُى

ت إلاسخلٍ الِؼاكاث:  كلى النهىض باالُخصاص الىػني وجلبُت الاخخُاحاث الؼاٍُى

 الطاكاث اإلاخجددة:.1.4

لها الجوغافي  الطاكت الضمسيت:1.1.4 غ الجؼائغ كلى ؤهم الحِ٘ى الكمؿُت في اللالم بٌظل مُى جخًى

مًٕ ؤن جصل بلى  2000ًمضة بقغاُت الكمـ كلى جغابها جٌَى الـ ؾاكت في  3900ؾاكت في الؿىت ٍو

ُٓلى  5جصل بلى  ²م1الهظاب الللُا والصحغاء، والؼاُت اإلادصل كليها ًىمُا كلى مؿاخت ؤًُِت ُضعها

في الؿىت في الكما٘  ²ُٓلى واغ ؾاعي/م1700لى ملـم ؤحؼاء التراب الجؼائغي ؤي خىالي واغ ؾاعي ك

 50000في الؿىت حىىبا ٓما جخجاوػ الؼاُت اإلادصل كليها مً هظه الحِ٘ى  ²ُٓلى واغ ؾاعي/م 2263و

 والجض٘و اإلاىالي ًبحن طلٗ: (166كماص جٖىاقذ، مغحم ؾابّ، ص.)جحرا واغ ؾاعي، 
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 :الِضعاث الكمؿُت الٖامىت في الجؼائغ (:01الجدول )

 الصحزاء الهضاب العليا مىطلت ساخليت اإلاىاطم

 86 10 4 %اإلاساخت

 3500 300 2650 مخىسط اصزاكت الضمس )سا/ السىت(

 2650 1900 1700 (2مخىسط الطاكت اإلاخدصل عليها )هيلى واط/ م

م:  اإلاصدر:  rcnouvelables-energies-www.andi.dz/index.php/ar/lesالؼاُاث اإلاخجضصة كلى اإلاُى

ل الٕهغوقمس ي ٌٓاءتها هـًغا لىظىحها ووًغة ؤلاقلاق الكمس ي في اللالم،  ؤزبدذ جِاهت الخدٍى

ض ؤزبدذ الخجاعب اإلادلُت في هظه الخِاهت، ؤن ه ىاْ بمٖاهُت ٓبحرة لالؾخٌاصة منها في ؤهـمت الطخ ُو

 (04 ص., 2014 ,ؾلُمان ٓلىاي, وصًب صىعٍت) والغي وؤهـمت الاجصاالث.

مدمض عاج٘ى ) وحلخبر الِضعة الكمؿُت ألاهم في الجؼائغ، بل ألاهم في مىؼِت خىض البدغ اإلاخىؾؽ:

 (21ص. ,2012,ومضاحي مدمض

 169440 .جحرا واغ ؾاعي/الؿىت 

 5000 .مغة الاؾتهالْ الجؼائغي مً الٕهغباء 

 60 ( اإلاِضعة ب 15مغة اؾتهالْ ؤوعوبا الخمؿت ككغ )جحرا واغ ؾاعي/الؿىت. 3000 

ًظال كً ٔل ما ؾبّ مً ؤهم هِاغ ُىة وبمٖاهُاث الجؼائغ في مجا٘ الؼاُاث اإلاخجضصة 

في حوؼُت  مضمست في العالمأهبر مىطلت بالظبؽ في الؼاُت الكمؿُت مىؼِت كحن صالح التي حلّض 

باإلاائت مً الؼاُاث اللاإلاُت.  )حضًغ بالظٓغ ؤن جٖلٌت اؾخوال٘ الؼاُت  10بلى  5وؿبت اخخُاحاث 

 الكمؿُت ؤهلى بٕثحر مً جٖلٌت الؼاُت الىاًظة البترو٘ والواػ(

ٔان م ً اإلاِغع وفي هظا الؿُاَ، ًيبغي ؤلاقاعة بلى اإلاكغوق الطخم للؼاُت الكمؿُت اإلاخجضصة الظي 

هى مكغوق ضخم يهضي بلى عبؽ  Dezertecبهجاػه في الجؼائغ الا ؤهه ؤلغي؛ ؤال وهى مكغوق "صًؼاعجُٗ" 

ت الٕبحرة  اللضًض مً مغآؼ الؼاُت الكمؿُت ، مكغوق للؼاُت centrales solaires thermiqueالحغاٍع

غجُٗ، ٌلمل جدذ عك ُِا اُترح مً ُبل ماؾؿت صًٍؼ اًت هاصي عوما، وكبر البدغ الكمؿُت في قما٘ ؤًٍغ

 ألابُع اإلاخىؾؽ للخلاون في مجا٘ الؼاُت اإلاخجضصة.

وججضع ؤلاقاعة بلى ؤن الجؼائغ حلني اهخماما ؤًظا بالؼاُت الكمؿُت الظىئُت؛ بط ٌلض مكغوق 

ؼ   CDER"اإلادؼت الظىئُت اإلاىصىلت بالكبٕت التي جم جىصِب مىلضها ًَى ؾؼذ اإلابنى ؤلاصاعي إلآغ

ىطحُا لالؾخلغاض الخٕىىلىجي ولضعاؾت مضي ُابلُت الخؼبُّ الخجهحزاث وازخباعها. وهى مكغوكا هم

http://www.andi.dz/index.php/ar/les-energies-rcnouvelables
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ألا٘و مً هىكه وػىُا، ؤي ؤ٘و مدؼت طىئُت جدُذ ضخ حؼء مً الؼاُت التي جيخجها في قبٕت جىػَم 

 (21ص. ,2012,مدمض عاج٘ى ومضاحي مدمض) الٕهغباء طاث الظوؽ اإلاىسٌع.

ىا" للام  غ ؾبخمبر  2015ؤما باليؿبت ألخضر الاخصائُاث ًدكحر بُاهاث ؤلاخصاءاث "بًٍغ في جٍِغ

بت الترآمُت مً الؼاُت  2016 ُِا مً خُث بحمالي الِضعة اإلآغ ؤن الجؼائغ جدخل اإلاغجبت الثاهُت في ؤًٍغ

مُجاواث في كام  500الكمؿُت الٕهغوطىئُت في الِاعة، والتي )ُضعة الِاعة احماال( ٌُؼث مً خىالي 

بت ) 2015مُجاواث في نهاًت 2100و 2014مُجاواث في كام  1330بلى خىالي  2013 . مجمىق الِضعة اإلآغ

ُِت ُض جظاكٍ وألٓثر مً ؤعبم مغاث في هظىن كامحن.  الؼاُت الكمؿُت الٕهغوطىئُت للِاعة الاًٍغ

ُِامجمىق ويهُمً كلى الؼاُت الكمؿُت الٕهغوطىئُت اإلاثبخت في ؤًغ  )مً خُث كضص  ٍُِا حىىب ؤًٍغ

ُِا حكٖل آلان  اإلايكأث( مُواواغ( مً ُضعة الِاعة الترآمُت في جثبُذ ُضعة  361 1٪ )65حىىب ؤًٍغ

مدمض عاج٘ى ومضاحي ) مُواواغ(. 274٪ )13الؼاُت الكمؿُت الٕهغوطىئُت بلضها الجؼائغ بـ الجؼائغ 

 (21ص. ,2012,مدمض

حي في الجؼائغ مً مٖان آلزغ هدُجت الؼىبىهغاًُت وجىىق اإلاىار،  طاكت الزياح:.2.1.4 ًخوحر اإلاىعص الٍغ

 :جىِؿم الجؼائغ بلى مىؼِخحن حوغاًُخحن ٓبحرجحن

 ٓم وجظاَعـ حبلُت جمثلها 1200الكما٘ الظي ًدضه البدغ اإلاخىؾؽ، ًخمحز بؿاخل كلى ػ٘ى -

الللُا طاث اإلاىار الِاعي، وملض٘  الخلي والصحغاوي، وجىحض الؿه٘ى والهظاب ؾلؿلتي ألاػلـ

اح في الكما٘ مغجٌم حضا  .ؾغكت الٍغ

اح ؤٓبر مً الكما٘ زاصت الجىىب الوغبي، جبلى كً  الجىىب- م/زا  6م/زا وجٌَى  4: ًخمحز بؿغكت ٍع

 في مىؼِت ؤصعاع.

اح في بلضها ملخضلت وجتراوح بحن  ُاه زصىصا /زا، وهي ػاُت مالئمت لطخ اإلا 6بلى  2كلُه بن ؾغكت الٍغ

اح والِضعاث مً الؼاُت  ,(IRENA, 2016. p.30) في الؿه٘ى اإلاغجٌلت.  لِض ؤجاح وطم زاعػت لؿغكت الٍغ

اح في الجؼائغ مً اح ُابلت الخخظان ججهحزاث جىلُض الؼاُت  8جدضًض  اإلاىلضة مً الٍغ مىاػّ قضًضة الٍغ

اح، وهي: مىؼِخان كلى الكٍغؽ الؿاخلي،  مىاُم ؤزغي في 3الهظاب الللُا ومىاػّ في 3مً الٍغ

هىاْ ػاُاث مخجضصة ؤزغي مؿخولت في الجؼائغ، لٕنها ال جيخج بالٌلالُت التي جيخج بها , و الصحغاء

اح، ومنها:  الؼاُت الكمؿُت وػاُت الٍغ

بن ٓمُاث ألامؼاع الٕمُت التي حؿِؽ كلى ؤلاُلُم الجؼائغي ٓمُاث مهمت وجِضع  الطاكت اإلاائيت:.3.1.4

وهظا ألن هالبُت مُاه  %5ملُاع متر مٕلب، لًٕ ال حؿخول منها بال وؿبت ُلُلت جِضع بـ  65بدىالي 
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ألامؼاع اإلادؿاُؼت جىصغي بلى البدغ ؤو جدبسغ بٌلل الحغاعة، بِىما جصل صعحت الاؾخٌاصة مً ؾِىغ 

وحلغي اإلاىاعص اإلاائُت الؿؼدُت بالجؼائغ جىاُص مً  %70اه ألامؼاع في بلع الض٘و ألاوعوبُت بلى مُ

هي  3/2ملُاع متر مٕلب منها  25الكما٘ بلى الجىىب، خُث ًمًٕ جِضًغ اإلاىاعص اإلاائُت اإلاخجضصة بىدى

ا وكضص اإلاىاُم ؾض 50كباعة كً مىاعص ؾؼدُت، ٓما ًبلى كضص الؿضوص خالُا في الجؼائغ بإٓثر مً 

م. 103اإلاالئمت إلهجاػ الؿضوص جِضع بىدى   (153ص. خضة ًغوخاث، مغحم ؾابّ،) مُى

ُت، خُث ججمم  طاكت الحزارة الجىفيت:.4.1.4 ت مجا٘ الحغاعة الجًى جؼزغ الجؼائغ بةمٖاهُاث ػاٍُى

ُث ؤهه مىبم ؾازً في اإلاىاػّ الكمالُت زاصت الكما٘ الكغقي والكما٘ الوغبي، خ 200ؤٓثر مً 

مًٕ اؾخلمالها كامت في ° 200بلحن ؤوإلاان و° 118جىحض مىابم جصل صعحت خغاعتها بلى  ببؿٕغة، ٍو

ظلٗ وجىلُض الٕهغباء.  (156كماص جٖىاقذ، مغحم ؾابّ، ص.) الخضًئت ألهغاض ػعاكُت ٓو

لظي م/زا مً اإلااء الؿازً ا 12مً زال٘ مصاصع اإلاُاه اإلالضهُت الحاعة ًخم الحص٘ى كلى ؤٓثر مً 

، خُث ٌلىص اؾخلما٘ اإلاُاه اإلالضهُت الحاعة في الجؼائغ بلى ككغاث الؿىحن، °98و° 22جتراوح خغاعجه بحن 

ُت خاعة جضعى بالؼبِت اإلاائُت ألالبُت جِضع صعحت  ٓما جىحض بالجؼائغ مؿاخاث جدخىي كلى مُاه حًى

 .°57خغاعتها اإلاخىؾؼت بـ 

ت في الجؼائغ هجض: طاكت الكخلت الحيىيت:.5.1.4  مً ؤهم مصاصع ػاُت الٕخلت الحٍُى

  مً اإلاؿاخت  %10هٕخاع، ؤٓثر بِلُل مً  25000000مىؼِت الواباث: التي جدخل مؿاخت جِضع بـ

 ؤلاحمالُت للبلض.

  ًت الجغصاء، والتي حوؼي ؤٓثر م ؤهِؿت بً )% مً اإلاؿاخت ؤلاحمالُت. 90اإلاىؼِت الصحغاٍو

 (125ص.,2014عمظان, 

 :أهىاع أخزي مً الطاكاث البدًلت.2.4

ت المخالٓها ؤهم مىاحم الُىعاهُىم  الطاكت الىىويت:.1.2.4 جدخل مٖاهت هامت في ؾَى الؼاُت الجؼائٍغ

ض جٖىن في مىؼِت واؾلت في ؾلؿلت جاهُلي.  ُباث(، ُو في ؾلؿلت حبا٘ الهِاع، وؾلؿلت ؤهالب )ُع

ح بحن وؿبت ملخضلت وكالُت، خُث جِضع اخخُاػاجه وكلى اللمىم ًالُىعاهُىم اإلاىحىص بالجؼائغ ًتراو 

غ 29000 ملُىن ػً كلى ؾخسضام اإلاٌاكالث التي حؿخلمل 400ػً مً ملضن الُىعاهُىم ًمًٕ ؤن ًًى

غ هما:  اإلااء الخٌٍُ. والجؼائغ جملٗ مٌاكلحن هىوٍحن ألهغاض البدث والخؼٍى

  ٓم كً 200بىالًت الجلٌت خىالي اإلاٌاكل الىىوي "الؿالم": ًِم هظا اإلاٌاكل بلحن وؾاعة

ت، ؤوكإ ؾىت ٔالت الؼاُت الظٍع بُت بِىة  1992اللاصمت جابم لى  .مُواواغ15ألهغاض ججٍغ
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 ب، ٌؿخسضم ؤؾاؾا 1بِىة  1989اإلاٌاكل الىىوي "الىىع": ؤوكإ في مُواواغ، للبدث والخضٍع

ٔالت ال ت جابم لىٌـ الى ب اللما٘ وػلبت الهىضؾت وهحرها، ًِم بضعاٍع كمغ قٍغٍ ) ؿابِت.لخضٍع

ؼة غخاحي لٍى  (11ص., 2014 ,ًو

ٔان وال ًؼا٘ ان صّح الخلبحر طو ػابم جصىعي،  طاكت الهيدروجين:.2.2.4 بن الهُضعوححن في الجؼائغ 

ذ مبٕغا الؾخسالص الىخائج ولًٕ احخماق  2013هظا ألازحر كغي مباصعاث ٓبري مىظ  ولًٕ ًؼا٘ الُى

ت، البُئُت واإلاىازُت باإلطاًت بلى ًغص الؿَى كلى اإلاضي الِصحر واإلاخىؾؽ باليؿبت  الغهاهاث الؼاٍُى

ىص ٌلؼي هىكا مً الِىة لهظه الاهؼالُت. وحلخبر الجؼائغ خالُا مً الض٘و ألاؾاؾُت في اللالم لخالً ا الُى

اإلاىخجت للهُضعوححن مً زال٘ إلادغوُاث )الىٌؽ، الواػ الؼبُعي(، ولًٕ جىاًغها كلى ػبِت مُاه 

ُت )هحر مؿخولت ٔلُا( في الجىىب ومُاه البدغ في الكما٘ باإلطاًت بلى الحِل ا لكمس ي الطخم، حًى

غ ػاُت ًٖىن الؼلب اللالمي كليها ٓبحرا حضا، ٓما ؤن هظا  ٔل هظه اللىامل جدُذ ًغصت للجؼائغ لخؼٍى

ًٌخذ للجؼائغ آًاُا واكضة في مجا٘ الخد٘ى بلى الهُضعوححن الكمس ي. وؤًظا ًمًٕ للجؼائغ بهخاج 

ُت، بط ؤن له ا اخخُاػاث مهمت مً هظه الهُضعوححن مً ػاُاث مخجضصة ؤزغي وػاُت الحغاعة الجًى

 اإلاصاصع.

ملُىن ػً  5جِضع ػاُت هظا اإلاىعص خىالي  مىارد طاكىيت مً الىفاًاث الحضزيت الشراعيت:.3.2.4

غها. بن جثمحن هظه اإلاىعص وباألزص الٌظالث الحُىاهُت إلهخاج الواػ  مٖافئ بترولي والتي ًخم بكاصة جضٍو

ا واًٖىلىحُا مً قإهه جدُِّ الخىمُت اإلاؿخضامت باإلاىاػّ الحُىي)الؼاُت( ًمًٕ ؤن ٌلخبر خال اُخصاصً

ٌُت.  (14-13ص., 2014, كبض الجمُل بىصباح, عخاًمُت ؾٍُ الضًً) الٍغ

 اإلاخجددة في الجشائز: اكخصادًاث الطاكت.5

غ كليها الجؼائغ مً مصاصع الؼاُت اإلاخجضصة، بال ؤن  بالغهم مً ؤلامٖاهُاث الهائلت التي جخًى

ُض بلى بهخاج الؼاُت  2003ًغقى الى الخؼللاث عهم الخؼىع اإلاالخف كلى اؾخواللها ًمثال كام الىاُم ال 

ت 0,3ملُىن ػً مٖافئ وهى ما ًمثل  0,1مً مصاصع الؼاُت اإلاخجضصة خىالي  % مً ؤلامضاصاث الؼاٍُى

ت وزاصت الحؼب والؼاُت اإلاائُت، ؤما سخاهاث اإلاُاه الكمؿُت ُض بلى  وحكمل ؤؾاؾا الٕخلت الحٍُى

بت  ًِؽ، وزال٘ هٌـ الؿىت بلى بحمالي الؼاُت الٕهغبائُت اإلاىخجت مً هظه  3م 1000ُضعتها اإلآغ

ىلؼُت، 1مُواواغ منها  276اإلاصاصع خىالي  اح، ؤما الباقي 11% مً الىـم الٌىلخًى % مً 96% مً الٍغ

ؤؾاؾا كلى الواػ الؼبُعي الؼاُت الٕهغبائُت اإلاىلضة مً الؼاُت اإلاائُت بدُث جغجٕؼ كملُت الخىلُض 

هدُجت لىِص كضص مدؼاث بهخاج الٕهغباء اهؼالُا مً الؼاُت اإلاائُت باإلطاًت بلى الاؾخوال٘ هحر 



 (حشخيص واكع الطاكاث البدًلت في الجشائز    )                                     لحزش أًىب الخىمي                
 

 66 90-64ص ص:    « 2019صٌؿمبر ، 3اللضص ، 3،اإلاجلض  للدراساث الاكخصادًت واإلااليتاإلالزيشي مجلت » 

 

ذ الجؼائغ زال٘ اللكغ ؾىىاث ألازحرة جؼىعا ٓبحرا  ض كًغ الٍٕء للمدؼاث ُُض الاؾخوال٘، ٓما ُو

% مً بحمالي 1.8بهخاج  2011 زاصت ًُما ًخلمّ باؾخوال٘ الؼاُت الكمؿُت، خُث جم زال٘ ؾىت

اصة  الٕهغباء اإلاىخجت مً الؼاُت الكمؿُت ٓما خـُذ باهخمام متزاًض مً ػغي الضولت وهى ما جغحم بٍؼ

اكخماصها ٓمصضع للؼاُت في اإلاىاػّ الىائُت والبلُضة كٍ الكبٕت الخِلُضًت، خُث جم اكخماصها في 

 ىب الجؼائغ ٔىالًاث جمجراؾذ، جىضوي، ؤصعاع.ٓهغبت خىالي ؤلٍ مؿًٕ في اإلاىاػّ الىائُت في الجى

كضص مدؼاث بهخاج الؼاُت  2018وجؼىع اؾخوال٘ الؼاُاث اإلاخجضصة في الجؼائغ لُصل ؾىت

جخٌَى  الجؼائغؤلٍ مُواواغ حاهؼة لالؾخوال٘ ما ًجلل  19مدؼت جيخج  107الٕهغبائُت بالىػً بلى 

 ٘ ؤلٍ مُواواغ مً  22وبسصىص بغهامج الؼاُت اإلاخجضصة الهاصي إلهخاج  .في هظا اإلاجا٘ كلى كضة صو

اح كلى اإلاضًحن اإلا ٔالؼاُت الكمؿُت والٍغ م مىه الٕهغباء مً مصاصع مخجضصة  خىؾؽ والبلُض ًمً اإلاخُى

   .ؤلٍ مىصب قول 700اؾخدضار هدى 

با في  ٓما ؤن ججؿُض بغهامج حلمُم بهخاج الؼاُاث اإلاخجضصة كبر الىػً ؾُلغي الاهؼالَ ٍُغ

ٓما ؤن جٖالٍُ بهخاج الؼاُاث اإلاخجضصة  الجؼائغؤلاهخاج باؾخلما٘ ملضاث وؤلىاح وججهحزاث مصىلت في 

ىت  ؤصبدذ خالُا ؤُل جٖلٌت مً الؿابّ واإلاض ي في هظا الاججاه ؾُسٌٍ اللبء ؤًظا كلى الخٍؼ

ُٓلىواغ مً الٕهغباء التي 1صج مً ٔلٌت  11اللمىمُت خُث ؤن الضولت جدمل كلى كاجِها خالُا مبلى 

 والجض٘و اإلاىالي ًىضح لىا ؤهم مغآؼ بهخاج الؼاُت الٕهغومُائُت في الجؼائغ., ىاػً الىاخضٌؿتهلٕها اإلا

 :مسخلٍ مغآؼ جىلُض الؼاُت الٕهغومائُت في الجؼائغ (:02الجدول )

ؼ كدرة الخىليد  اإلآغ

 )ميغاواط(

كدرة للخىليد  اإلازهش

 )ميغاواط(

ُىت ب 71.5 ُع  7.000 هٍغ

 6.425 ُىعٍذ 24 ؤهُل مضي

 5.700 بىخىٌُت 100 مىصىعٍت

ان  15.600 واص الٌظت 16 ؤًػ

 3.500 بني باهض 8.085 ؾَى الجملت

 4.288 جِؿالت 4.458 جحزي مضن

 .234، ص.2009طبُحي كُِلت،  اإلاصدر:

 

https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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 :جىػَم اؾخؼاكت الؼاُت في الجؼائغ خؿب اإلاىاػّ واإلاصاصع (:03الجدول )

 الاسخطاعت )هيلى واط هزيذ( جطبيلاث

 1353 جشويد الكهزباء

 288 ضخ اإلاياه

 48 إدارة عمىميت

 496 اجصاالث

 166 أخزي 

 2280 مصدر صمس ي 73 مصدر ريحي اإلاجمىع خسب اإلاصادر

 2353 اإلاجمىع الكلي

 .168، ص.2012عاج٘ى مدمض ومضاحي مدمض،  اإلاصدر:

لخٕىىلىحُا الخالًا  هالخف ؤن الجؼائغ حؿخول ؤلاقلاق الكمس ي اإلاخىاحض بها مً زال٘ جؼبُِها

ىلؼُت لبلع والًاث الىػً زاصت بخمجراؾذ، بِىة بحمالُت جصل بلى ُٓلى واغ   277,5الٌىلخًى

خم ًيها بًصا٘ الٕهغباء بلى  ٌي، باإلطاًت بلى  255ٔالىعي، ٍو ٌي بةًلحزي  151مؿًٕ ٍع  45و مؿًٕ ٍع

ٌي بإصعاع بِىة مىجؼة جصل بلى  ٔالىعي  92,5مؿًٕ ٍع ٔالىعي  24,6بةًلحزي، وُٓلى واغ  ُٓلى واغ 

ىلؼُت في ٔل مً ؾؼٍُ وألاهىاغ في مجا٘ الاجصا٘ وؤلاهاعة  بإصعاع. ٓما حؿخلمل الخالًا الٌىلخًى

ٔالىعي بؿؼٍُ، و 12,2اللمىمُت بِىة مىجؼة جِضع بـ  ٔالىعي باألهىاغ،  8ُٓلى واغ  ُٓلى واغ 

ىلؼُت في والًاث ؤزغي.باإلطاًت ؤًظا بلى جؼبُِاث ؤزغي في مجا٘ الؼاُت الكمؿ  ُت الٌىلخًى

ؼ جىمُت الؼاُاث اإلاخجضصة بلى بهخاج ؤٓثر مً - مُواواغ مً الؼاُاث اإلاخجضصة،  400ومازغا جىّصل مٓغ

با بلى م ؤن جصل الجؼائغ ٍُغ مدؼاث حضًضة للؼاُت الكمؿُت 6مدؼت بلض اؾخالم  20ومً اإلاخُى

، )وجخىػق اإلادؼاث الؿذ كلى مسخلٍ 2016اعؽمُواواغ زال٘ م 48بؼاُت بحمالُت ُضعث بـ  بإصعاع.

مدؼاث بٖل مً  3مُواواغ( و20ؤُالُم الىالًت خُث حكمل اإلادؼت الغئِؿُت بلاصمت الىالًت )

ت ٓىخه ) ان ) 6بلضًاث ػاٍو مُواواغ(، بلى حاهب مدؼخحن جُمُمىن 5مُواواغ( وؤولٍ ) 5مُواواغ(، ُع

ٔابغجً ببلضًت حؿابِذ ) 9) , ؤخمض إلاعي, عخمان ؤما٘) ( قما٘ الىالًت.مُواواغ3مُواواغ( و

 (262ص.,2012
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الجؼائغ جمخلٗ ٔل اإلاِىماث لالؾدثماع في الؼاُاث اإلاخجضصة، ؾىاء مً خُث اإلاؿاخت الكاؾلت 

اح والىٌاًاث التي جخجاوػ  غ الكمـ كلى مضاع اللام بطاًت بلى الٍغ لها  10وجًى مالًحن ػً ًمًٕ جدٍى

ىص خُىي  ئغ مىظ الاؾخِال٘ بلى اكخماص ؾُاؾت بلُضة اإلاضي في هظا اإلاجا٘، خُث واججهذ الجؼا .بلى ُو

م الؼاُت الكمؿُت مىظ كِىص كلى هغاع اإلادؼاث اإلاىحىصة بالجىىب وحكخول  ؤهجؼث اللضًض مً مكاَع

ىحض بغهامج ػمىح للىص٘ى بلى  , بن الجؼائغ ومً 2030ؤلٍ مُواواغ في خضوص 120مىظ الثماهِىاث، ٍو

ؼ جىمُ ت الؼاُاث اإلاخجضصة حؿعى بلى الاؾدثماع في الخٕىىلىحُاث الحضًثت، خُث اهخِلذ مً زال٘ مٓغ

ت" بلى الخٕىىلىحُا "الٕهغو طىئُت" التي حؿاهم في جسٌٍُ جٖلٌت بهخاج  الخٕىىلىحُا "الترمىخغاٍع

ُّ عاض ي, ) الؼاُاث اإلاخجضصة.  (2016جًى

 البرهامج الىطني للطاكت اإلاخجددة في الجشائز:.6

ت ممخض زال٘ الٌترة ؤػلِذ  غ الؼاُت اإلاخجضصة والٌلالُت الؼاٍُى الجؼائغ بغهامجا ػمىخا لخؼٍى

، وحؿدىض الحٖىمت مً زالله كلى اؾتراجُجُت لخثمحن اإلاىاعص التي ال جىظب مثل اإلاىاعص 2030- 2011

م مصاصع الؼاُت ج الؼاُت الىػ .الكمؿُت واؾخلمالها لخىَى ىُت ًمثل بن بصماج الؼاُت اإلاخجضصة في مٍؼ

م ًغوق بهخاج الٕهغباء واإلاؿاهمت في الخىمُت  جدضًا ٓبحرا مً ؤحل الحٌاؾ كلى اإلاىاعص ألاخٌىعٍت، وجىَى

م هظه الؼاُاث في صمُم 2030-2011اإلاؿخضامت. بٌظل البرهامج الىػني للؼاُاث اإلاخجضصة  ، جخمُى

ت والاُخصاصًت غ الؼاُت الكمؿُت بلت مً الجؼائغ، الؾُما مً زالاإلاخّ  الؿُاؾاث الؼاٍُى ٘ جؼٍى

ت )جثمحن اؾخلاصة الىٌاًاث(، الؼاُت  اح كلى هؼاَ واؾم، وبصزا٘ ًغوق الٕخلت الحٍُى وػاُت الٍغ

ت. غ الؼاُت الكمؿُت الحغاٍع ت وألاعطُت، وجؼٍى  الحغاٍع

بن ؾلت بغهامج الؼاُت اإلاخجضصة اإلاؼلىب بهجاػه لخلبُت اخخُاحاث الؿَى الىػىُت زال٘ الٌترة 

 .2020مُواواغ مىه بدل٘ى كام  4500مُواواغ، خُث ؾُدِّ  22000ًِضع بـ  2015-2030

 (2016ًىػي عباح, ) ًخىػق هظا البرهامج خؿب الِؼاكاث الخٕىىلىحُت ٓما ًلي:

 مُواواغ. 575 13الؼاُت الكمؿُت:  -   

اح:  -     مُواواغ. 010 5ػاُت الٍغ

ت:  -     مُواواغ. 2000الؼاُت الحغاٍع

ت -     مُواواغ. 1000:  الٕخلت الحٍُى

 مُواواغ. 400الخىلُض اإلاكتْر للؼاُت:   -   

ت ألاعطُت:   -     مُواواغ 15الؼاُت الحغاٍع
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لحصت مً الؼاُاث اإلاخجضصة بيؿبت  2030ؾِؿمذ جدُِّ هظا البرهامج بالىص٘ى في آًاَ 

 ٪ مً الحصُلت الىػىُت إلهخاج الٕهغباء.27

مً حجم الواػ  3ملُاع م 300مً الؼاُاث اإلاخجضصة، ؾِؿمذ بةصزاع  مُواواغ 22000بن بهخاج 

ِا لألهـمت اإلالم٘ى بها، ًةن بهجاػ 2014مغاث الاؾتهالْ الىػني لؿىت  8الؼبُعي، ؤي ما ٌلاص٘  ، ًو

ً مً الِؼاق اللام والخاص وػىُحن وؤحاهب.  هظا البرهامج مٌخىح ؤمام اإلاؿدثمٍغ

مؿاهمت ملخبرة ومخلضصة ألاوحه للضولت والتي جخضزل ؾُما بن جىٌُظ هظا البرهامج ًدصل كلى 

 . مً زال٘ الصىضَو الىػني للؼاُاث اإلاخجضصة والاهخاج اإلاؼصوج

ظا قبٕت  غ للؼاُاث اإلاخجضصة" ٓو وش ئ " اإلالهض الجؼائغي للبدث والخؼٍى
ُ
جضكُما لهظا البرهامج ؤ

غ للٕهغباء وا ؼ البدث والخؼٍى غ مثل مٓغ ُت وجغقُض مغآؼ للبدث والخؼٍى ٔالت الىػىُت لتُر لواػ، الى

غ ملضاث الؼاُت الكمؿُت. غ الؼاُاث اإلاخجضصة ووخضة جؼٍى ؼ جؼٍى  اؾخلما٘ الؼاُت، مٓغ

 :مخطط جطىيز ؤلاسدثماراث في الطاكاث اإلاخجددة.1.6

ِا لخصىصُاث ٔل مىؼِت: ٔالت، ) ؾِخم جثبُذ ُضعاث الؼاُت اإلاخجضصة ًو م و  (2016مُى

غ اإلاؿاخاث وؤهمُت الِضعاث  :الجىىب -  ت خؿب جًى لخهجحن اإلاغآؼ اإلاىحىصة، وحوظًت اإلاىاُم اإلاخٌُغ

اح.  مً الؼاُت الكمؿُت وػاُت الٍغ

اح مم بمٖاهُت اُخىاء ُؼم ألاعاض ي. :الهضاب العليا -    خؿب ُضعاتها مً ؤقلت الكمـ والٍغ

ت مم :اإلاىاطم الساخليت -  غ ألاوكُت اللِاٍع اؾخوال٘ ٔل الٌظاءاث مثل ألاؾؼذ  خؿب بمٖاهُت جًى

اث والبىاًاث واإلاؿاخاث ألازغي الوحر مؿخلملت.  والكًغ

غ الؼاُاث اإلاخجضصة،  ض جم وطم بغهامج وػني للبدىر في هظا اإلاجا٘ إلاغاًِت اؾتراجُجُت جؼٍى ُو

ل خُث جصبى ألاهضاي الللمُت لهظا البرهامج بلى جُُِم وصائم الؼاُت اإلاخجضصة، الخدٕم في كملُ ت جدٍى

م  غ اإلاهاعاث الالػمت، بضءا مً الضعاؾت ختى الاهتهاء مً ؤلاهجاػ في مُى ً هظه الؼاُاث وجؼٍى وجسٍؼ

 الخثبُذ.

 22000بن هظا البرهامج ًخمدىع ؤؾاؾا خ٘ى جإؾِـ ُضعة طاث ؤص٘ى مخجضصة مِضعة بدىالي 

مُواواغ مىحهت  10000مُواواغ مىحهت لخوؼُت الؼلب الىػني كلى الٕهغباء و 12000مُواواغ منها 

غ كلى بغهامج واؾم  .للخصضًغ ل ٓما جخًى وبهظا ًمًٕ الِ٘ى بن للجؼائغ جصىع واضح كلى اإلاضي الؼٍى

ىص  غ الؼاُاث اإلاخجضصة وكليها ؤن حلمل كلى مؿاهمت الخٕىىلىحُا والخبرة في هظا اإلاجا٘. ٍو لخؼٍى

غ الؼاُت اإلاخجضصة الظي صاصُذ كلُه ال كلى جىلُض  2011ًٌُغي  03حٖىمت في البرهامج الىػني لخؼٍى
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ٔالت )اهؼالُا مً مصاصع هحر ؤخٌىعٍت،  2030% مً الٕهغباء مم ؤًاَ 40 م و وؾِخم  (ANDIمً مُى

 :جىٌُظ هظا البرهامج كلى مغاخل

 2011-2013  مُواواغ.  110ًخم جإؾِـ ُضعة بحمالُت جِضع بـ 

  مُواواغ. 651ًخم جإؾِـ ُضعة بحمالُت جِاعب  2015في 

  ًمُواواغ للؿَى  2600ًيخـغ جإؾِـ ُضعة بحمالُت بدىالي  2020والى هاًت ؾىت  2015م

 .مُواواغ 2000الىػني واخخما٘ جصضًغ ما ًِاعب 

  ًمُواواغ للؿَى  12000مً اإلاغجِب جإؾِـ ُضعة بحمالُت بدىالي  2030والى هاًت  2015م

 ,ىصاوي, بلهاقمي حهحزةهاصًت ؾ) مُواواغ. 10000الىػني ومً اإلادخمل جصضًغ ما ًِاعب 

 (11ص., 2014

 دعم وجدفيز كطاع الطاكاث اإلاخجددة في الجشائز:.7

جدـى جىمُت الؼاُاث اإلاخجضصة في الجؼائغ باهخمام زاص مً ػغي الؿلؼاث التي حؿعى 

 إلكؼاء صًلت حضًضة لهظا الِؼاق ٓبضًل للؼاُاث ألاخٌىعٍت اإلاخىاُصت اإلاىاعص.

 الخطلعاث:الدعم اإلالدم لخدليم .1.7

ذ اللضًض مً الض٘و هـام )
ّ
والجؼائغ  feed-in-tarifs (TRGفي بػاع صكم الؼاُاث اإلاخجضصة جبي

ت 2014، ولًٕ لم ًضزل خحز الخىٌُظ ُبل ؾىت 2003ٔاهذ مً بحن ألاوائل في جبيُه ؾىت  , وهظه الخلًغ

بت كلى ألاعض ؤٓثر مً -الجضًضة   20صالحت إلاضة  مُواواغ، ؾىي جٖىن 1للحضائّ الكمؿُت اإلآغ

ا.  ٖي, )ؾىىاث وؾىي جضًم ًِؽ للضص مدضوص مً الؿاكاث ؾىٍى  ,2014كبض الغئوي بً جٍغ

 (188ص.

غ ُضعاتها الصىاكُت مً زال٘  وخغصا منها كلى هجاح بغهامج الؼاُاث اإلاخجضصة، حلتزم الجؼائغ جؼٍى

، مً اإلاٌغوض ؾىت الطاكت الضمسيت الكهزوضىئيت بوكاء قبٕت للمىاولت في هظا الِؼاق ًٌي مجا٘

ت الى  2013  2014٪ في الٌترة ما بحن 80٪، كلى ؤن جصل بلى وؿبت 60ؤن جصل بصماج الصىاكت الجؼائٍغ

، وهظا بٌظل بوكاء مصاوم إلهخاج ألالىاح الٕهغوطىئُت، الؿُلِؿُىم، مىىباث الخُاع، 2020و

اث، اإلادىالث والٖىابل وألاحهؼة ؤّما  .ألازغي التي جضزل في بىاء اإلادؼاث الٕهغوطىئُت البؼاٍع

٪ في الٌترة اإلامخضة ما بحن 50بــ  ، ًغجِب بلىن وؿبت بصماج جِضعالطاكت الضمسيت الحزاريتبسصىص 

 (IRENA, 2015. p.53) ججؿُض هظه ألاهضاي ؾِخم مً زال٘: .2020و 2014

 بىاء مصاوم لصىاكت اإلاغاًا. 
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 الؼاُت ً  .بىاء مصاوم لصىاكت ؤحهؼة الؿائل الىاُل للحغاعة و ؤحهؼة جسٍؼ

 بىاء مصىم لصىاكت ؤحهؼة ٓخلت الؼاُت. 

 غ وكاغ الهىضؾت و ُضعاث الخصمُم و التزوٍض و ؤلاهخاج  .جؼٍى

ضعة بهخاج الىخضاث  80بن وؿبت ؤلاصماج ؾخٌَى  2030- 2021زال٘ الٌترة  -
ُ
٪، مم طمان جىؾُم ُ

 .ؤكالهاإلاظٔىعة 

اح مً اإلاِغع ؤهه ؤػلِذ صعاؾاث إلُامت صىاكت مخللِت  2013زال٘ ؾىت  - في مجا٘ ػاُت الٍغ

دُت للىصل بلى وؿبت بصماج جِضع بـ  . وكلُه ؾِخم 2020-2014٪في الٌترة اإلامخضة بحن 50بالؼاُت الٍغ

 :اجساط بحغاءاث جخلخص ًُما ًلي

 .اح  بىاء مصىم لصىاكت ألاكمضة و صوعاث الٍغ

 اء قبٕت وػىُت للمىاولت لصىاكت ؤحهؼة ؤعطُت عاًلتبوك. 

  م مً ٌٓاءة وكاغ الهىضؾت و ُضعاث الخصمُم والتزوٍض وؤلاهجاػ مً ؤحل بلىن وؿبت الًغ

ــــ ت50بصماج جِضع كلى ألاُل بــ  .٪ مً ػغي اإلااؾؿاث الجؼائٍغ

 .بٌظل جىؾُم ُضعاث ؤلاهخاج 2030-2021 ٪ في الٌترة اإلامخضة بحن80ُض جٌَى وؿبت ؤلاصماج        

 ׃البدث والخطىيز.2.7

غ  ؼ اإلاٖلٍ واإلاؿاو٘ كً جىٌُظ بغامج البدث والخؼٍى ؼ جىمُت الؼاُاث اإلاخجضصة هى اإلآغ مٓغ

ت  اح، الؼاُت الحغاٍع ت الؾخوال٘ الؼاُت الكمؿُت، ػاُت الٍغ الللمي والخٕىىلىجي ووطم ؤهـمت ػاٍُى

ت   (2016صٌاء هاصع, ) والهُضعوححن.ألاعطُت، الٕخلت الحٍُى

غ الصىاكت  ت للبدث لخجلل مً بغهامج الؼاُاث اإلاخجضصة خاًؼا خُُِِا لخؼٍى ؤكؼذ الجؼائغ ؤولٍى

ت، ماصًت، كلمُت...الخ(. ، وبطاًت إلاغآؼ البدث  ت )بكٍغ الىػىُت والتي جثمً مسخلٍ الِضعاث الجؼائٍغ

غ »اإلالحِت باإلااؾؿاث مثل  ؼ البدث وجؼٍى تمٓغ ، ًغق مجمم ؾىهلواػ، «الؼاُاث الٕهغبائُت والواٍػ

ُت اؾخلما٘ الؼاُت وجغقُضها مم مغآؼ البدث الخابلت  ٔالت الىػىُت لتُر جخلاون هُئاث ؤزغي مثل الى

غ  ׃ والتي ؾبّ الخؼَغ الى ملـمها بش يء مً الخٌصُل( (لىػاعة البدث الللمي مً بُنها ؼ جؼٍى مٓغ

غ ملضاث الؼاُت الكمؿُت ، وخضة(CDER)الؼاُاث اإلاخجضصة ، وخضة ألبدار الخؼبُُِت  (UDES) جؼٍى

غ جٕىىلىحُا الؿُلؿُىم(URAER) في مجا٘ الؼاُت اإلاخجضصة ، وخضة ألبدار في (USTD) ، وخضة جؼٍى

ت  ،وخضة بدىر اإلالضاث والؼاُت اإلاخجضصة (URERMS) مجا٘ الؼاُت اإلاخجضصة في اإلاىاػّ الصحغاٍو
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(URMER) ت ؤًظا ، حاملت جلمؿان ض ؤوكإث الحٖىمت الجؼائٍغ اإلالهض الجؼائغي للؼاُاث »ُو

 .(IARE)اإلاخجضصة

ت والجبائيت.8  :ؤلاجزاءاث الخدفيًز

م في مجا٘ الؼاُت اإلاخجضصة الاؾخٌاصة مً اإلاؼاًا اإلامىىخت بمىحب ألامغ  ًمًٕ لحاملي اإلاكاَع

غ الاؾدثماع 2001آوث  20اإلااعر في  01-03 مىذ امخُاػاث مالُت وحبائُت  ٓما ًمًٕ.واإلاخللّ بخؼٍى

ُت الؼاُاث اإلاخجضصة ت وجُغ م التي حؿاهم في جدؿحن الٌلالُت الؼاٍُى ُت لألوكؼت واإلاكاَع اصة  .وحمٓغ ٍػ

م والخىـُم  م مً الامخُاػاث اإلاىصىص كليها في بػاع الدكَغ كلى طلٗ، حؿخٌُض هظه ألاوكؼت واإلاكاَع

ظا لصالح ألاك ُت الاؾدثماع ٓو م اإلاخللِحن بتُر ت )الِاهىن ُع لُت  28اإلاىاًّ لــ  09-99ما٘ طاث ألاولٍى حٍى

ُٕبُضًا,) واإلاخللّ بالخدٕم في الؼاُت(. 1999 م اإلاىؾىكت الحغة ٍو  (2016 مً مُى

ت.1.8  :إجزاءاث أخزي جدفيًز

غ الؼاُاث اإلاخجضصة ؾِخم مً زال٘:  بن ؤلاعاصة الؿُاؾُت للجؼائغ في بػاع بهجاػ بغهامج جؼٍى

ً بهظا اإلاجا٘جِضًم   -  .صكم لخوؼُت جٖالٍُ هـام الدؿلحرة اإلاؼبّ كلى الٕهغباء للمؿدثمٍغ

م ومىذ ُغوض بضون ًىائض  - ل هظه اإلاكاَع بوكاء الصىضَو الىػني للخدٕم في الؼاُت مً ؤحل جمٍى

م  لُت  28اإلاىاًّ لـ  09-99وطماهاث مً ػغي البىْى واإلااؾؿاث اإلاالُت )الِاهىن ُع  1999حٍى

ُٕبُضًا,) واإلاخللِت بالخدٕم في الؼاُت(. م اإلاىؾىكت الحغة ٍو  (2016 مً مُى

ٔالخالي: وضعيت الطاكاث اإلاخجددة في الجشائز باألركام:  (2016صٌاء هاصع, ) وهي 

 مُواواغ باليؿبت لٌغق الصىاكت الهُضعولُٖي 275مُواواغ و 11000:  الِضعة اإلايكإة ▪  

 .مُواواغ للكبٖاث اإلالؼولت في الجىىب 306و   

 .٪ مً الِضعة اإلايكإة1,7:  الِضعة الهُضعولُُٕت ▪  

 صٌُدت قمؿُت، 108: جدخىي كلى  خظحرة للؼاُت الكمؿُت اللاملت ▪  

٘  900: +  الِضعة كلى جىصُل الؼاُت الكمؿُت ▪    مجز

 .حُوا واغ /ؾا 5:  الاؾتهالْ الىػني للٕهغباء ▪  

ت الىػىُت ▪    ٪ 0,028:  خصت الؼاُت الكمؿُت في الحصُلت الؼاٍُى

 .٪5: ≤  وؿبت بصماج الؼاُاث اإلاخجضصة ▪  

ٔالت ) ؤهمها: اإلاضاريع ألاساسيت اإلاىجشة أوفي طىر ؤلاهجاس في مجال الطاكاث اإلاخجددة: م الى مُى

ُت الاؾدثماع  (، مغحم ؾابّالىػىُت لتُر
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 في اللالم: ُت /الواػبىاء ؤ٘و مدؼت هجُىت للؼاُت الكمؿ 

م: خاس ي الغمل    اإلاُى

ت بؾباهُت  NEAL/ABENER :الكغآت: حؼائٍغ

ش الاؾخالم: نهاًت ؾىت    م2010جاٍع

 ملُىن ؤوعو 315الخٖلٌت: 

 مُجاواغ. 150الِضعة:

 اح  :بىاء ؤ٘و خظحرة لؼاُت الٍغ

 .اإلاكغي كلى اإلاكغوق: مجمم ؾىهلواػ

ت الٌغوؿُت  ت اإلاخلاُضة: الكٓغ  Vergne الكٓغ

ش الاؾخالم:          م 2012جاٍع

 .مُوا واغ مً الٕهغباء 10الِضعة: 

  ت بالجىىب 20بغهامج التزوٍض بالؼاُت الكمؿُت لــ  ٍُغ

 .للؼاُت الٕهغوطىئُت ²ملُىن ٔلم 1جسصُص مؿاخت جِضع بدىالي 

 .مُوا واغ/ؾاكت خالُا 2بهخاج 

  ُب ألالى  :اح الكمؿُتبهجاػ مصىم وخضاث الؼاُت الٕهغوطىئُت وجٓغ

مُواواث في  120ًخم صىم ألالىاح الكمؿُت بمصىم عوٍبت قَغ الجؼائغ اللاصمت بؼاُت اهخاحُت 

كول  ض جم اهجاػ هظا اإلاصىم لأللىاح الكمؿُت بمضًىت عوٍبت قَغ الجؼائغ  500الؿىت َو كامل، ُو

وجم الاهتهاء  2011راًغ ًِض بضؤ اهجاػ هظا اإلاصىم في ًب اللاصمت لتزوٍض الؿَى الىػىُت والى الخصضًغ

ُت الاؾدثماع) .2013مً ؤلاهجاػ في بضاًت  ٔالت الىػىُت لتُر م الى  (، مغحم ؾابّمُى

 الغوٍبت ؤلاهاعة، ًغق مً ًغوق ؾىهلواػ SPA/EPE :اإلاِا٘و الغئِس ي

م: اإلاىؼِت الصىاكُت بالغوٍبت  .اإلاُى

 .ملُىن صوالع( 408) ملُىن صًىاع حؼائغي  42 000الخٖلٌت: 

 .وخضة الؼاُت الٕهغوطىئُت في الؿىت 41 800الِضعة :

 )الفزصت التي ضاعذ مً الجشائز(: "مضزوع "دًشارجيك

ؤهضعث الجؼائغ ًغصت اُخصاصًت ٓبري الؾخوال٘ ػاُتها الكمؿُت، مكغوق ضخم يهضي بلى 

ت الٕبحرة. صًؼاعجُٗ مكغوق للؼاُت الكمؿُت في قما٘  عبؽ اللضًض مً مغآؼ الؼاُت الكمؿُت الحغاٍع
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غجُٗ، هى ؤٓبر مكغوق في اللالم إلهخاج الؼاُت الكمؿُت. ٌلمل جدذ ُِا مِترح مً ماؾؿت صًٍؼ  ؤًٍغ

عكاًت هاصي عوما، وكبر البدغ ألابُع اإلاخىؾؽ للخلاون في مجا٘ الؼاُت اإلاخجضصة، الاؾدثماع ًخجاوػ 

ت )ولِـ الخالًا الكمؿُت( كلى  جٖلٌت ؤعبلمائت ملُاع ًىعو. ٌلخمض كلى الؼاُت الكمؿُت الحغاٍع

ُض مىه ص٘و ؤوعوبُت ( في الصحغاء الٕبري. بهخاج الٕهغباء حؿخ²ٌٓم 17،000مُال مغبلا ) 6،500مؿاخت 

ُِت مً زال٘ قبٕت كـمى للٖابل كالي الٌىلذ. ُٕبُضًا، ) وؤًٍغ م اإلاىؾىكت الحغة ٍو مُى

2016/12/03) 

حر مىاصب الكول، بلى  Désertec مكغوق لِـ مدصىعا في بهخاج الؼاُت بل ٌؿاهم ؤًظا في جًى

ب الُض اللاملت ً وحمم الخبراث والٌٕاءاث وجضٍع اإلادلُت التي جِبل باللمل في  حاهب مؿاهمخه في جٍٖى

ت الصلبت ُٕبُضًا, ) .الكغوغ الصحغاٍو  (2016اإلاىؾىكت الحغة ٍو

صولت، كلى وطم  12ولِض بضؤث ألاقوا٘ الٕبري ًلال، عهم الخدضًاث؛ بط جدىاًـ ؤٓثر مً 

ُِا الكمالُت، وطلٗ لتزوٍض ؤوعوبا بـ  % مً 15كلمها وبؿغكت في بهخاج الخُاع الٕهغوقمس ي ألا٘و في بًٍغ

ب زال٘ طلٗ بوكاء ؤٓثر مً  ُغ ت؛ ٍو ؼا قمؿُا بحجم بهخاج ًِضع بـ  12اخخُاحاتها الؼاٍُى  5مٓغ

ُِا الكمالُت والكَغ ألاوؾؽ. ؼ في بًٍغ  مُواواغ لٖل مٓغ

ـذ كلى اإلاىاًِت كلى  ٌّ ٔان مً الٌغوض ؤن جٖىن الجؼائغ حؼءا مىه هحر ؤنها جد اإلاكغوق الظي 

ت في اإلاكغوق ألاإلااوي للؼاُت ال ٔاهذ  2005كمؿُت، اإلاكغوق جّم كغطه كلى الحٖىمت الجؼائٍغ وآهظاْ 

ٔاهذ كلُه لًٕ ألاوان ُض ًاث( وبالخالي جىّحه بلى اإلاوغب.  جٖلٌخه حّض كالُت )جٖلٌخه الان هؼلذ كّما 

غجُٗ( في الجؼائغ، الؿبب الغئِس ي هى ؤن  وهظا عاحم ؤؾاؾا بلى زالزت ؤؾباب خالذ صون ججؿُض )صًٍؼ

ٌذ اإلاٌاوطاث مم الجاهب ؾلغ  ٔان كالُا مّما زلّ هىق مً ألامان لضي الجؼائغ التي ؤُو البترو٘ آهظاْ 

ألاإلااوي ؿّىا منها ؤن البترو٘ ًٌٕي لبىاء الاُخصاص الجؼائغي وكضم وحىص هـغة اؾدكغاًُت للمؿخِبل 

م بلى
ّ
اإلاضي البلُض وزاهُا  خُث ؤن خالت ألامان التي زلِها اعجٌاق ؾلغ البترو٘ وطم خاحبا في الخؼل

ُِا  تها اصؼضمذ بمكٖلت كالِت جسّص وؿبت اؾخوال٘ بهخاج الؼاُت مً بًٍغ اإلاٌاوطاث مم ألاإلاان ُو

ِت هامظت لم جٕكٍ  ألوعوبا. واؾخوّل اإلاوغب جماػل الجؼائغ في اخخىائها للمكغوق لِؿخىلي كلُه بؼٍغ

ٗ مدمض الؿاصؽ عؾمُا مدؼت للؼاُت مالبؿاتها بلى خّض الؿاكت خُث اًخخذ اللاهل اإلاوغبي اإلال

والتي حلّض اإلاغخلت ألاولى طمً  2016ًٌُغي  4الكمؿُت في مضًىت وعػاػاث حىىب قغقي اإلاوغب في 

م لضي  مكغوق هى ألآبر مً هىكه في اللالم.
ّ
خُى ًُ ٔان  خإّؾٍ لظُاق هظا اإلاكغوق مً الجؼائغ ٔىهه  ًُ

بل حهاث مؿاولت ؤإلااه ُِ ُت( ؤن جصبذ ُّىة اُخصاصًت هاّمت في مىؼِت البدغ كغطه كلى الجؼائغ )مً 
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لخضّكم بظلٗ مضازليها مً اإلادغوُاث  2020اإلاخىّؾؽ في مجا٘ الؼاُاث اإلاخجّضصة والبضًلت في آًاَ 

ل ؤؾاؽ الاُخصاص الىػني، خُث
ّ
ؼ الجؼائغ الؼاُىي  التي حكٖ لاث طاتها آهظاْ بلى ؤن مٓغ

ّ
ؤقاعث الخُى

ٔان ؾِ  ّخجه هدى ُّمت الهغم زال٘ جلٗ الٌترة.في الخصيٍُ اللالمي 

ظذ هظا اإلاكغوق باكخباعه ال ًسضم مصالح الجؼائغ خُث ٓكٌذ  ٔاهذ ُض ًع ًظٓغ ؤن الحٖىمت 

م التي جىىي ؤوعوبا بُامتها في  صعاؾت ؤكّضها ملهض )ًىبغجا٘( ألاإلااوي للؼاُت واإلاىار والبِئت ؤن اإلاكاَع

ُِا لخىلُض الٕهغباء ال جغاعي  مصالح البلضان اإلاىخجت لهظه الؼاُت خُث ؤزظث هظه الضعاؾت قما٘ بًٍغ

يخحن. ٓما اقخّضث ؤوحه الازخالي بحن الجؼائغ والاجداص  ُّ غجُٗ( وصحغاء الجؼائغ ٓل مكغوق )صًٍؼ

ظخه الجؼائغ ال  ألاوعوبي خ٘ى ملٍ جىؾُم اإلاؿاخت ؤلاحمالُت للمكغوق لِكمل بلضان الجىاع وهى ما ًع

ّ بةصعاج
ّ
ما ما حلل ُّ )الصحغاء الوغبُت( مم اإلاوغب ما ًضّكم كملُاث نهب حضًضة لخحراث الكلب  ؾ

ت ألاإلااهُت اإلاخسّصصت في مجا٘ الؼاُت الكمؿُت )ؾىهاعجي جي ؤم بي  ٔاهذ الكٓغ الصحغاوي. وباإلاِابل 

غ مصىم في الجؼائغ بؼاُت بهخاج جِّضع بـ  ًّ مً )الؿُلِؿُىم الكمس ي( بٖلٌت  5ؤف( حلتزم جؼٍى آالي ػ

غ الؼاُت الكمؿُت بحن  380ل بلى جص غة جٌاهم خ٘ى جؼٍى
ّ
ملُىن ؤوعو وهى مكغوق اهبثّ كً مظٓ

ت  غ الخٕىىلىحُاث اإلاخِّضمت وقٓغ ؼ جؼٍى ت( الخابلت إلآغ غ جٕىىلىحُت )الؿُلِؿُىم الجؼائٍغ وخضة جؼٍى

ٌحن وبلث اإلاؿاعاث واإلاىاعص وجؼ
ّ
ب اإلاىؿ ل الخٕىىلىحُا وجضٍع غ )ؾىهاعجي( وجىّص كلى جدٍى ٍى

ما )الؿُلِؿُىم( والخالًا الكمؿُت. ُّ  الخٕىىلىحُاث التي جمّحز الؿلؿلت الكمؿُت ال ؾ

ومم هظا ال ًمًٕ الجؼم ؤن اإلاكغوق جّم جىحيهه بلى اإلاوغب ًان اإلادؼت التي جّم بهجاػها في 

ؼؽ هِل
ُ
بلى  اإلاوغب ال جضزل في بػاع هظا اإلاكغوق ألنها مىّحهت لالؾخوال٘ الضازلي في هُاب ؤّي ز

ؤوعوبا. ولهظا جبِى هىاْ بمٖاهُت ٓبحرة لضز٘ى الجؼائغ هظا اإلاكغوق بالّىـغ بلى ضخامخه مىاػاة مم 

ب 
ّ
غجُٗ ًبِى ًٕغة ُائمت وججؿُضه كلى ؤعض الىاُم ًخؼل اعجٌاق الؼلب ألاوعوبي كلى الٕهغباء. ًضًٍؼ

اث ختى جٖىن ًائضة اإلاكغوق حكم ل حمُم ألاػغاي زاّصت مداصزاث كمُِت وصُُِت كلى ؤكلى اإلاؿخٍى

ُِا التي هي البلضان اإلالىُت باؾخِبا٘ اإلادؼاث الكمؿُت. وهىاْ كّضة هِاغ حلخبر  بلضان قما٘ بًٍغ

ض هظه اإلادؼاث هِل الخٕىىلىحُا ومٖان  ُت لخبًر ٔاؾخوال٘ اإلاُاه الجًى صعاؾتها مهّمت في هظا اإلاكغوق 

ُب هظه اإلاد ؼاث باإلطاًت بلى ٌُُٓت هِل الؼاُت، لهظا جصيُم ألاحهؼة وألاهـمت التي جضزل في جٓغ

ّلا٘  الؿبب ًمًٕ لهظا اإلاكغوق ؤن ًغي الّىىع بطا جّمذ ؤلاحابت كلى ّٔل هظه ألاؾئلت بكٖل كاص٘ ًو

ؿبت لض٘و الجىىب.
ّ
 (23مدمض عاج٘ى ومضاحي مدمض، مغحم ؾابّ, ص) زاّصت بالي
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 هىعها في العالم(: مدطت جىليد الكهزباء بالطاكت الضمسيت والغاس )ألولى مً.9

هى مكغوق بهجاػ مدؼت هجُىت ججمم بحن الكمـ والواػ، لخىلُض الٕهغباء في خاس ي الغمل. 

حسجل الجؼائغ بظلٗ مللما هاما في ججؿُض ؾُاؾت جغوٍج الؼاُاث اإلاخجضصة واُخصاص الؼاُت اإلابيُت 

ىص ألاخٌىعي،  م اإلاصاصع وجىظُضها وكلى الاُخصاص في ؤهىاق الُى غ هـام ػاُىي مؿخضًم كلى جىَى وجؼٍى

وهى اإلاكغوق الظي ًمًٕ ؤن ٌلّىض الجؼائغ حؼءا  .جضكمه الؼاُت الكمؿُت اإلاخىاًغة بٕثرة في الجؼائغ

. غجْغ  ولى طئُل مما ًِضجه مم زؿاعة مكغوق صًٍؼ

ت مثل ؾىهاػغاْ وؾىهلواػ.  ٔاث حؼائٍغ اإلادؼت هي قغآت مم زبراء ؤإلااهُحن وبؾباهُحن وقغ

اإلاكغوق ًدخاج بلى بعاصة ؾُاؾُت وجِضًم الضكم اإلااصي إلوكاء كضة مدؼاث للؼاُت هجاح هظا 

 الهجُىت، مىحهت لالؾتهالْ اإلادلي بالضعحت ألاولى.

بت ُىامها الواػ مً  خمثل حكُٕلها في الضوعة اإلآغ ؼاث الخِاغ الحغاعة  130ٍو م وخِل قمس ي مً مٓغ

با. وؾٌَُى هصِب ؤلا  30الكمؿُت بِىة  مً مجمىق  5هخاج اهؼالُا مً الحِل الكمس ي %م واغ جٍِغ

غ هظا اإلاكغوق ًغق  خىلى جؼٍى . بن هظا اإلاكغوق اإلابخضق مً خُث حجمه NEALبهخاج الٕهغباء. ٍو

ض  15وازخُاع الخٕىىلىحُا الهجُىت الجاملت بحن الواػ والكمـ جبلى ػاُخه الصاًُت اإلايكإة هدى  م، ُو

ض ؤؾىض كِض مً همؽملُىن ً 315,8جؼلب اؾدثماعا بمبلى  ت ؤلاؾباهُت  (BOO) ىعو, ُو بلى الكٓغ

لِض جم الاهتهاء مً اهجاػ اإلاكغوق وجم جضقِىه لإلهخاج ًىم  .)ؤبُجر( التي حلض ػكُم كالمي في هظا اإلاُضان

لُت  14  ، مً ػغي وػٍغ الؼاُت واإلالاصن.2011حٍى

ت للؼاُت ومً بحن ألاهضاي الؼمىخت للمكغوق جصضًغ الٕهغباء بلى ؤوعوبا،  ت الجؼائٍغ م الكٓغ بط جخُى

% مً اخخُاحاث 10هى ما ٌلاص٘  2020اإلاخجضصة وص٘ى الؼلب بلى ؾخت ؤالي مُواواث قمس ي بدل٘ى 

كبلت )ؤوعوبا، بٌظل بغهامج وصل الٕهغباء هدى بؾباهُا التي ؾخٖىن مضزال لؿَى الٕهغباء ألاوعوبُت، 

لخبر اهخمام ألاوعوبُحن واإلاؿد (2016كِؿاحي,  ً بهظا البرهامج الىاكض ٌُٓال بخدُِّ ألاهضاي َو ثمٍغ

ض اكخماص الؼاُت الكمؿُت ٓدل اعجٌاق جٖلٌت الٕهغباء اإلاىخجت بالواػ والؼلب اإلاتزاًض  اإلاؿؼغة. وما ًٓا

 للؼاُت الظي ًجلل الؼاُت الكمؿُت مىاًؿت للواػ والبترو٘.

اًت ًةطا حلظع اؾخلما٘ الؼاُت الكمؿُت ًخم الاؾخلاهت بالواػ،  حلخبر هظه الخؼىة بمثابت الُى

ذ  جا مً الواػ والؼاُت الكمؿُت. ًُجب كلى الجؼائغ كضم جٌٍى لٖىنها مدؼاث مؼصوحت للؼاُت ومٍؼ

غها زاصت ؤنها جمخلٗ ٔل اإلااهالث، خُث ؤن مدؼاث  ًغصت الاؾدثماع في الؼاُت الكمؿُت وجؼٍى

ىت   الضولت مبالى باهظت.جىلُض الٕهغباء بالجؼائغ حلمل بالواػ وهى ما ًٖلٍ زٍؼ
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نها ألن هظه  حضًغ بالظٓغ ؤن الهضي مً الىمؽ الهجحن هى اؾخوال٘ الؼاُت الكمؿُت صون جسٍؼ

حر الواػ والحٌاؾ كلُه ؤػ٘ى ًترة مً الؼمً بطاًت بلى اؾخلما٘  اصة كلى طلٗ جًى ألازحرة مٖلٌت حضا ٍػ

 ػاُت هـٌُت.

  الخاجمت:.10

ٔان ُؼاق الؼاُت ًمثل هِؼت  ُىة وؤؾاؽ الاُخصاص الجؼائغي ًباإلطاًت الى اإلادغوُاث لؼاإلاا 

جمخلٗ الجؼائغ زغوة هامت في مجا٘ الؼاُاث اإلاخجضصة والبضًلت ما ٌؿمذ لها بالضز٘ى في ؾُاؾت 

ت طاث جىحه مؿخضام وكلى الغهم مً اإلاؿخجضاث الاُخصاصًت بةمٖانها الحٌاؾ كلى الضوع  ػاٍُى

اصي الظي ًللبه هظا الِؼاق الح م مصاصع الؼاُت والاكخماص كلى مصاصع الٍغ ؼه مً زال٘ جىَى ُىي وحلٍؼ

 الؼاُت اإلاخجضصة.

 هخائج الداست:.1.10

غتها صوعا مدىعٍا في الخىمُت الىػىُت. - ت في الجؼائغ بًى  جللب اإلاصاصع الؼاٍُى

بن جىمُت الؼاُاث اإلاخجضصة في الجؼائغ جدـى باهخمام زاص مً ػغي الؿلؼاث اللمىمُت التي  -

 ؿعى إلكؼاء صًلت حضًضة لهظا الِؼاق ٓبضًل للؼاُاث ألاخٌىعٍت.ح

لها الجوغافي ًمضة بقغاُت الكمـ  - غ الجؼائغ كلى ؤهم الحِ٘ى الكمؿُت في اللالم بٌظل مُى جخًى

ٔامل التراب الجؼائغي جٌَى الـ   ؾاكت في الؿىت. 2000كلى 

ؤهم هِاغ ُىة الجؼائغ في الؼاُاث اإلاخجضصة )الؼاُت الكمؿُت( مىؼِت كحن صالح التي حلّض ؤٓبر  -

ؤهضعث  .5مً الؼاُاث اللاإلاُت.   % 10بلى  5مىؼِت مكمؿت في اللالم في حوؼُت وؿبت اخخُاحاث 

للضًض الجؼائغ ًغصت اُخصاصًت ٓبري الؾخوال٘ ػاُتها الكمؿُت، وهى مكغوق ضخم يهضي بلى عبؽ ا

ت الٕبحرة.  مً مغآؼ الؼاُت الكمؿُت الحغاٍع

جمخلٗ الجؼائغ ؤ٘و مدؼت هجُىت في اللالم مابحن ػاُت قمؿُت وهاػ بداس ي الغمل بِضعة  -

ت اؾباهُت.150  مُواواغ، وهي قغآت حؼائٍغ

 الاكتراخاث:.2.10

عي اإلابني كلى للخغوج مً الخبلُت الىٌؼُت  اإلاخجضصة الؼاُت مصاصع جؼىیغ اللمل كلى - والاُخصاص الَغ

 صاصعاث اإلادغوُاث في ؿل ألاػماث التي حكهضها ؤؾلاع الىٌؽ قهضها الىٌؽ في الؿىىاث ألازحرة.

 الخىحه هدى هظه الؼاُاث ومضي ؤهمُتها . بإهمیت الىعي وكغ -
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 خِیِیت عاصةب جىاًغ وحىب مم الؼاُت اإلاخجضصة في لالؾدثماع اإلاشجلت الحىاًؼ وجِضیم الِىاهحن جٌلیل -

٘  الحٖىماث لضي  .اإلاؿاع هظا هدى للخدى

حر طغوعة -  مجا٘ الؼاُت البضًلت واإلاخجضصة في الاؾدثماع جضكم التي الخمىیلیت آلالیاث جًى

 مم هدى الؼاُت اإلاخجضصة اإلاجا٘ والخىحه في لالؾدثماع الخاص للِؼاق ٕواجاخت الٌغصت اإلاجا٘ ًخذ -

حر  .الالػمت الدؿهیالث ٔاًت جًى

ً والؿلؼاث اللمىمُت وجَٕغـ الكٌاًُت وؾبل الدكاوع بُنهما،  - ؼ الاجصا٘ بحن اإلاؿدثمٍغ عبؽ وحلٍؼ

ً صىعة كً الِؼاق وبًجاص خل٘ى إلاا ٌلاهُه. ً مً جٍٖى
ّ
 ما ًمٕ

ؼ ؤؾلىب الكغآت مم  - مداولت الاؾخٌاصة مً ججاعب الض٘و الغائضة في اإلاجا٘، واللمل كلى حلٍؼ

ت والخٕىىلىحُا الحضًثت والخبراث ؤلاهخاحُت اإلالخمضة في هظه  اإلااؾؿاث ألاحىبُت، ما ٌؿمذ بىِل اإلالًغ

 اإلااؾؿاث. 
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 ملخص: 

التي ًىاحهها ألامً اإلاائي الٗغبي، هضٞذ هظه الضعاؾت بلى بل٣اء الًىء ٖلى ؤهم الخدضًاث  

اإلاىاعص اإلاائُت، وطل٪ ألؾباب ٖضة ًإحي في خُث ؤن مٗٓم الضو٫ الٗغبُت حٗاوي مً ه٣و خاص في 

اصة في مؿاخت الغ٢ٗت الؼعاُٖت، واػصًاص مىا٤َ الخدًغ وبوكاء  م٣ضمتها الىمى الؿ٩اوي وما ًدبٗه مً ٍػ

غ اإلاضن الخالُت، والخىؾ٘ في ألاوكُت الهىاُٖت، واعجٟإ مؿخىي مِٗكت وعٞاهُت  مضن حضًضة، وجٍُى

ُت الٛحر مخجضصة، الاوؿان الٗغبي، جلىر اإلاُاة، ا باإلياٞت بلي الٗىامل ؾخجزاٝ زؼاهاث اإلاُاه الجٞى

وقبه الجاٝ في ؤٚلب ؤهداء الٗالم الٗغبي. و٢ض خاولىا في ألازحر  الُبُُٗت مثل ؾُاصة اإلاىار الجاٝ

بىاء هٓام ، اإلاخمثلت في ائي الٗغبيج٣ضًم حملت مً الاؾتراجُجُاث اإلاهمت التي حؿاهم في جد٤ُ٣ ألامً اإلا

غ البدث الٗلميم وه٣ل الخ٨ىىلىحُا الخضًثت، مىاحهت ْاهغة الخٛحر  ٗلىماحي مائي ٖغبي مخ٩امل، جٍُى

٘ ٦ٟاءة اؾخٗما٫ اإلاُاه في اإلاى٣ُت الٗغبُت.  اإلاىادي، ٞع

ُاااااه، اؾااااخسضاماث اإلاُاااااه، الخداااااضًاث، ألا    الكلماااااث امليخا ياااات: ُاااات، مهاااااصع اإلا مااااً اإلاااااائي، اإلاى٣ُاااات الٗغب

   .الاؾتراجُجُاث

  JEL: .F52, H56جصييف 
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Abstract:  

 This study aims to shed light on the most important challenges facing 

Arab water security, as most Arab countries suffer from a severe shortage 

of water resources for several reasons, The increase in the area of 

agricultural land, the increase in urban areas, the creation of new cities, 

the development of existing cities, the expansion of industrial activities, 

 the high standard of living and well-being of Arab citizens, water pollution,  

depletion of non-renewable groundwater reservoirs, Dry in most parts of 

the Arab world. Finally, we have tried to present a number of important 

strategies that contribute to the achievement of Arab water security, such as 

building an integrated Arab water information system, developing scientific 

research and transferring modern technology, confronting the phenomenon 

of climate change, and raising the efficiency of water use in the Arab 

region. 

Keywords: Water Security, Arab Region, Water Resources, Water Uses, 

Challenges, Strategies. 

Jel Classification Codes:   F52, H56. 
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 . ملدمت: 1

ت للخىمُت الا٢خهاصًت والاحخماُٖت، ٞهي ٖىهغ خُىي للخٟاّ ٖلى  جمثل   اإلاُاه حجغ الؼاٍو

غ  ازغ مضي جٞى الصخت وػعاٖت اإلادانُل الٛظائُت وجىلُض ال٨هغباء وبصاعة البِئت وزل٤ ٞغم الٗمل. ٍو

ٞيها  اإلاُاه وبصاعتها ٖلى ما بطا ٧اهذ الخُاة ؾدؿخمغ وما بطا ٧اهذ اإلاضن ؾخهبذ ؤما٦ً صخُت للِٗل

 وما بطا ٧اهذ الهىاٖاث الىامُت ؤو ال٣غي ال٣ٟحرة حؿخُُ٘ الهمىص في مىاحهت الًُٟاهاث ؤو الجٟاٝ.

ٗض مك٩لتو  
ُ
ً في الخ٣ُ٣ُت ألاػمت مٓاهغ ؤبغػ  بخضي اإلاُاه ح المت الٗغبي الَى  الؿُاؾاث ٞكل ٖو

ت  مٗٓم ُٞه قهضث و٢ذ الاؾخٟدا٫، في في ألاػمت هظه بضؤث و٢ض .الٗغبُت واإلاائُت الا٢خهاصًت والخىمٍى

  الٗغبُت ألا٢ُاع
 
  جؼاًضا

 
  ؾ٩اهُا

 
  وجىؾٗا

 
  ػعاُٖا

 
  ونىاُٖا

 
 التي الخُحرة اإلاك٩لت حجم مً يا٠ٖ ٦بحرا

  جدخل ؤنبدذ
 
  مى٢ٗا

 
ً ًىاحهها التي الخ٣ُ٣ُت الخدضًاث في ٦بحرا   الٗغبي الَى

 
  خالُا

 
 ؤن صون ، ومؿخ٣بال

ً ؤحؼاء ل٩ل قاملت ؤو ٞٗالت ؤو مىاؾبت ج٩ىن  إلاىاحهتها زُِ ؤو ًىاػيها بها اهخمام ًٓهغ    .الٗغبي الَى

" في الٗالم الٗغبي مىظ ما ٣ًاعب ألاعبٗت ٣ٖىص ٖىضما ٦ثر الخضًث ألامً املائيبضؤ ْهىع مهُلح "      

مثل ؾىعٍا  -ًٖ مكا٧ل مُاه ألانهاع اإلاكتر٦ت، واٖخماص بٌٗ الضو٫ الٗغبُت الىا٢ٗت في مى٣ُت اإلاهب 

ٖلى ؤلاًغاص اإلاائي لهظه ألانهاع في جلبُت حؼء ٦بحر مً مخُلباث زُُها ؤلاهمائُت، التي  -والٗغا١ ومهغ

ان الخُاة والا٢خهاص بها. هي ب  مثابت قٍغ

  لُإحي الخ٩ىماث وجبيخه الضولُت والهُئاث اإلاىٓماث َغخخه انُالح اإلاائي، وألامً    
 
 م٘ مترا٣ٞا

ني ٧األمً ؤزغي  مهُلخاث حرها الاحخماعي وألامً الاؾتراجُجي وألامً الَى ض التي اإلاهُلخاث مً ٚو  ؤٍع

 مً للخس٠ُٟ الالػمت ؤلاحغاءاث اجساط ؤحل مً اإلاجخم٘ تهضص ؤزُاع مىاحهت يغوعة ٖلى الخىبُه بُغخها

  .ٖنها الىاحمت ألايغاع حمُ٘ وبػالت آزاعها

ً في اإلاائي ألامً جد٤ُ٣ يغوعة في البدث مك٩لت جخجلىمشكلت البحث: .1.1  ت ٦داحت الٗغبي الَى  خٍُى

ت اث لخدخل جخ٣ضم ٢ًُت وهي منها، بض ال وؾُاؾُت وجىمٍى ولظل٪ جم َغح الدؿائ٫  الٗغبُت، ال٣ًاًا ؤولٍى

 الخالي:

ماهي الخحدًاث التي جىاجه جحليم ألامً املائي العسبي؟ وما هي الاستراجيجياث الكييلت بخحليم    

 ذلك؟

 :آلاجُت ألاهضاٝ لخد٤ُ٣ البدث ٌؿعىأهداف البحث: 2.1

ً في وجدضًضها اإلاُاه مىاعص مهاصع جدلُل -  .الٗغبي الَى
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ً الٗغبي والخدضًاث التي حٗترى جد٤ُ٣ ألامً اإلاائي بل٣اء  - الًىء ٖلى ويُٗت اإلاىاعص اإلاائُت في الَى

ً في اإلاُاه مىاعص اؾدثماع ومك٨الث الٗغبي  الهىاٖت، ألاؾاؾُت )الؼعاٖت، بمجاالتها الٗغبي الَى

 اإلاجزلي(. والاؾخسضام

 لٗغبي.ج٣ضًم حملت مً الاؾتراجُجُاث مً ؤحل جد٤ُ٣ ألامً اإلاائي ا -

ت ٧ل اإلاٟاهُم  مىهج البحث:.3.1 ؾىٗخمض في هظا البدث ٖلى اإلاىهج الاؾخيباَي بإصاجه الخىن٠ُ إلاٗٞغ

اإلاخٗل٣ت باألمً اإلاائي بلى حاهب الخدضًاث التي جىاحه جد٤ُ٣ ألامً اإلاائي الٗغبي والاؾتراجُجُاث 

ً الٗغبي بل ى حىب ال٨ُٟلت بخد٣ُ٣ه، زم وٗخمض ؤصاة الخدلُل لضعاؾت  مهاصع اإلاىاعص اإلاائُت في الَى

خماص ٖلى الجضاو٫ ؤلاخهائُت وألاق٩ا٫ البُاهُت.  ً الٗغبي وطل٪ باإٖل  بؾخسضاماث اإلاُاه في الَى

 ؾىدىاو٫ مً زال٫ هظا البدث اإلاداوع الخالُت: جلسيماث البحث:.4.1

 ألامً املائي.وأسس ميهىم  -

 مصادز واسخخدماث املياه في الىطً العسبي. -

 جحدًاث جحليم ألامً املائي العسبي. -

 استراجيجياث جحليم ألامً املائي العسبي. -

 ألامً املائيوأسس ميهىم  .2

 :ميهىم ألامً املائي .1.2

ٖلى ؤهه الكٗىع بالُمإهِىت مً ٢بل الٟغص والجماٖت، ووكغ الث٣ت ٌٗٝغ ألامً بك٩ل ٖام  

و
ّ
ضم زُاهت ؤخضهم آلازغ، والخسل مً الٟؿاص، وال٣ًاء ٖلى ٧ّل مً يهّضص اؾخ٣غاع  واإلادبت بُنهم، ٖو

ت في  ت، ل٣ضعتهم ٖلى الاؾخمغاٍع ُّ ت والىٟؿ ًّ ت الخاحاث الجؿض
ّ
الضولت ومِٗكتها، باإلياٞت بلى جلبُت ٧اٞ

َمً والؿالم: )، و٢ض ٢ا٫ اإلاهُٟى ٖلُه ؤًٞل الهالة (2017)ػ٢ُبت،  الخُاة يمً بَاع ألامً والؿالم

هيا ُه الدُّ
َ
ما  يزث ل

َّ
أه

َ
ك

َ
 ًىِمِه ، ف

ُ
ى في جسِدِه عىَدُه كىث

ً
ا في سسِبِه ، ُمعاف

ً
( ]صخُذ أصبَح مىكم آمى

 .]الترمظي

بن بعجباٍ مخٛحر ألامً بمخٛحر اإلااء ٌٗني ؤهه بىحىص اإلااء ووٞغجه ٞةن هىا٥ بؾخدبابا لؤلمً  

 ٖلى ٧ل ألانٗضةوؤلاؾخ٣غاع، وباوٗضامه و٢لخه ٞان ألامً ب
 
-2013)صًضوح،  هىعة ٖامت، ًهبذ مهضصا

ضة والهالخت لالؾخسضام البكغي . (19، نٟدت 2014 ُّ ت اإلاُاه الج ُّ ٗٝغ ألامً اإلاائي ٖباعة ًٖ ٦م َو

، م٘ يمان اؾخمغاع هظه ال٨ٟاًت صون جإزحر، 
 
ا  وهٖى

 
لّبي الاخخُاحاث اإلاسخلٟت ٦ما ًُ خىاٞغة بك٩ٍل 

ُ
اإلا
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غ ؤصواث وؤؾالُب  م٨ً جد٤ُ٣ طل٪ مً زال٫ خؿً اؾخسضام اإلاىاعص اإلاخاخت مً اإلاُاه، وجٍُى هظا وٍُ

ىمُت مىاعص اإلاُاه الخالُت، زّم البدث ًٖ مىاعص حضًضة
َ
٩اث،  الاؾخسضام، باإلياٞت بلى ج  .(2018)الضٍو

 بإهه "اإلاائي ألامً هدى الٗمل اهُال٢ت " للمُاه الٗالمي اإلاجلـ وز٣ُت في اإلاائي ألامً حٍٗغ٠ ٦ما وعص    

 خُاة ًدُا ٧ي مؿخُاٖت بخ٩لٟت اإلاإمىن  الى٠ُٓ اإلااء مً ٨ًُٟه ما ٖلى اإلاجخم٘ ؤٞغاص مً ٞغص ؤي خهى٫ 

 بحن اإلاىاػهت هى اإلاائي ألامً جد٤ُ٣ هخائج ؤهم ومً الُبُعي. اؾخضامت البِئت ٖلى جإزحر صون  مىخجت و صخُت

اهُخه و ؤلاوؿان صخت جدؿحن و الخلىر مهضصاث جالفي و اؾخسضاماتها و اإلاائُت اإلاىاعص خماًت  م٣ضعجه و ٞع

 .(1، نٟدت 2012)الكٍغ٠،  البُئُت الاؾخضامت م٘ حىب بلى حىبا ؤلاهخاحُت

حر اإلاُاه للمىاَىحن بمٟهىم ال٨ٟاءة       لُه ٞةن ألامً اإلاائي هى مٟهىم حىهغي ول٨ً ؤؾاؾه هى جٞى ٖو

ٖبر الؼمان واإلا٩ان، و٢ًُت ألامً اإلاائي هي مً ٖىانغ والًمان بما ٨ًٟي لهم وإلاؿخلؼماث الاهخاج 

٣ابله هضعة خ٣ُ٣ُت في ٦ثحر  ؼصاص الُلب ٖلى اإلاُاه ٖلى اإلاؿخىي الٗالمي ٍو الخُاة ٖلى ؾُذ الاعى ٍو

مً البلضان، وهظا عاح٘ لُبُٗت اإلاىار والخًاَعـ ومى٢٘ الضو٫ مً زٍُى الٗغى والُى٫ وال هيس ى 

ً الخلىر اإلادمىم للىٓم البُئُت، وباإلا٣اعهت بحن الىي٘ اإلاائي ب٣اعاث الٗالم ختى ؤزغ حٛحر اإلاىار الىاجج ٖ

 :ه٠٣ ٖلى اإلاك٩لت مً بضاًتها

 .مً اإلاُاه %36مً ؾ٩ان الٗالم وال ًمل٩ىن ؾىي  %٢60اعة آؾُا ًمثل ؾ٩انها  -

٣ُا ًمثل ؾ٩انها  - دىػون ٖلى ٖلى  %٢13اعة بٍٞغ  .مً اإلاُاه %11مً ؾ٩ان الٗالم ٍو

 .مً اإلاُاه %51مً ؾ٩ان الٗالم بِىما ًمل٩ىن  %٢21اعة اؾترالُا ٌك٩ل ؾ٩انها  -

مل٩ىن  %8ؤمحر٧ا الكمالُت ٌك٩ل ؾ٩انها  - مً اإلاُاه وؤمحر٧ا الجىىبُت  %15مً ؾ٩ان الٗالم ٍو

مل٩ىن  %6ٌك٩لىن   .(2009)الىؾِ،  مً اإلاُاه %٣ٞ26ِ مً ؾ٩ان الٗالم ٍو

لى مؿخىي  .ومً زال٫ جل٪ اإلاُُٗاث هجض ؤن ٢اعة آؾُا هي ؤقض ٢اعاث الٗالم ٣ٞغا للمُاه    بالص ٖو

ً الٗغبي ٞهي حٗاوي ٦ثحر مً مً هضعة خ٣ُ٣ُت في اإلاُاه ؾىاء مً الجاهب ال٨مي ؤو الىىعي وال ًمل٪  الَى

ً الٗغبي ؾىي  م ؤهه ًبلٜ ٖضص ؾ٩اهه  %1الَى ؾ٩ان الٗالم، وج٣ضع مً  %5مً اإلاُاه بالٗالم ٚع

 .مً مؿاخت الٗالم %10مؿاخخه 

ذ و٢ُغ       ً وال٩ٍى وحٗخبر بٌٗ الضو٫ الٗغبُت هي ألاقض ٣ٞغا للمُاه مثل الؿٗىصًت والبدٍغ

وؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة وألاعصن ولُبُا والُمً، ولظا ها٦ض ؤن الى٢ذ ؤنبذ ؤمامىا ٢هحرا و٢ضعجىا ٖلى 

ً حني زماع الابضإ حٗخمض ٖل ى مهاعجىا في ؤصاء مدؿإع وخ٨ُم، وهدخاج الى جدضًض اإلاكا٧ل اإلاائُت بالَى

ً الٗغبي مخٗضصة الجىاهب ٞمنها ما هى ٞني مثل بالص اإلاٛغب الٗغبي،  الٗغبي، خُث ؤن ؤػمت اإلاُاه بالَى
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ُت،  %50التي ال حؿخسضم ؾىي ؤ٢ل مً  مً مُاهها هٓغا بلى ؤن ؤٚلبها مً مهضع الامُاع ومُاه حٞى

 .ولظا ٞبالص اإلاٛغب الٗغبي بداحت الى الضٖم الٟني واإلااصي لالؾخٟاصة مً اإلاُاه التي جمل٨ها

ؤما في بالص مجغي نهغ الىُل وحك٩ل مهغ والؿىصان، ٞالؿىصان جمل٪ حمُ٘ ٖىانغ الاهخاج مً مُاه    

ً الٗغبي حر الٛظاء للَى مً حمُ٘  مخىاٞغة وؤعاض ي نالخت للؼعاٖت جخٗضي مؿاختها ما ٨ًٟي لخٞى

ىث ؤما مهغ ٞلضيها اإلاُاه ول٨ً ال ج٨ٟي  .الاخخُاحاث الٛظائُت ؾىاء خبىب الُا٢ت ؤو مدانُل الٍؼ

لالخخُاحاث اإلاؿخ٣بلُت مً اإلاُاه ول٨ً لؤلؾ٠ ماػا٫ الىعي اإلاائي ٖلى مؿخىي الخُب٤ُ ٚائبا جماما 

اجبإ ألاؾالُب الخضًثت في مً اإلاُاه وطل٪ عاح٘ لٗضم  %85وطل٪ ألن الؼعاٖت حؿدىٟض ما ٣ًاعب مً 

غ١ الؼعاٖت مىظ آالٝ الؿىحن ٦ما هي واجبإ ؤؾلىب الغي بالٛمغ ول٨ً ٧ل ما  عي الاعاض ي بال ال٣لُل َو

 .جُىع هى ؤؾالُب ه٣ل اإلاُاه

ؤما باليؿبت الى الىي٘ في صو٫ الخلُج الٗغبي ٞةنها ج٣٘ في اإلاى٣ُت الجاٞت، خُث ًتراوح اإلاٗض٫    

مللي )مئت مللُلتر( في خحن حهض الخبسغ ٢ض ًهل الى ؤل٠ مللُلتر وهظا الٟاع١  100اإلاُغي ؤ٢ل مً 

ًىضح مضي ما حٗاهُه صو٫ مجلـ الخٗاون لىضعة اإلاُاه ما ٌك٩ل ؾببا عئِؿُا للخصخغ الظي ًؼصاص 

 .بهٟت مؿخمغة

 :ألامً املائي أسس .2.2

 :(105، نٟدت 2005)الٗؿاٝ،  ًغج٨ؼ مٟهىم ألامً اإلاائي ٖلى ٖضص مً ألاؾـ هظ٦غ منها    

بٖخباع اإلاُاه ؾلٗت ا٢خهاصًت ؤي ؤنها لِؿذ ؾلٗت مجاهُت وبالخالي هضع اإلاُاه ؤو ٖضم جغقُض  -

 اؾخسضامها ؾُاصي بلى بلخا١ ؤيغاع بالبِئت.

في  بخضي اإلاخُلباث ألاؾاؾُت للخىمُت بط ؤهه مً صون اإلاُاه ال ًم٨ً ال٣ُام بٗملُاث الخىمُت اإلاُاه -

 ال٣ُاٖاث الا٢خهاصًت اإلاسخلٟت.

ت  - ٗت خغب في بٌٗ بن الخىاٞـ ٖلى مهاصع اإلاُاه بحن الضو٫ ًجٗل مً هظه الؿلٗت الخٍُى طَع

 لكً خغوب يض ححر 
 
غا انها لالؾدُالء ٖلى مُاههم ؤو للخهى٫ ألاخُان و٢ض جخسظها بٌٗ البلضان جبًر

 ٖلى خهت ٧اُٞت مً اإلاىاعص اإلاائُت اإلاخاخت في اإلاى٣ُت.

في مى٣ُت اإلاكغ١ الٗغبي خُث الىضعة في اإلاُاه هي ألاؾاؽ والخىا٢و بحن مدضوصًت اإلاىاعص اإلاائُت  -

لُد٨ُُت ٌؿخُُ٘ مً ًمخل٨ها وجؼاًض الُلب ٖلى اإلاُاه جهبذ اإلاُاه زغوة اؾتراجُجُت لها ؤهمُت حُى بى 

 ؤن ًازغ بالىؾِ اإلادُِ وؤن ًىؾ٘ صائغة هٟىطه.
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لُه ٞةن الهضٝ ألاؾاس ي لؤلمً اإلاائي هى جد٤ُ٣ ال٨ٟاًت، اإلاؿخضامت، الٗضالت، والاعاصة       ٖو

بىاؾُت  اإلاؿخ٣بلُت للمىاعص اإلاائُت، وهظا ٌكمل الٗضًض مً الخُاعاث منها زُاع جىمُت اإلاُاه الؿُدُت

والهٛحرة ؤو خهاص مُاه ألامُاع، وزُاع جىمُت اإلاُاه الطخلت والٗم٣ُت مً ؿضوص ال٨بحرة واإلاخىؾُت ال

ُت، ؤو جىمُت اإلاىاعص اإلاائُت ٚحر الخ٣لُضًت، ٦ما ٌكمل  زال٫ الخ٣ً الانُىاعي ؤو زؼاهاث اإلاُاه الجٞى

ت ه٣ل اإلاُاه بحن ألاخىاى وزُاع اؾخحراص اإلاُاه.  خٍغ

 واسخخداماث املياه في الىطً العسبيمصادز  .3

حر ج٣لُضًت :مصادز املياه في الىطً العسبي .1.3  وحكمل اإلاىاعص اإلاائُت الخ٣لُضًت ٚو

 وحكمل:املىازد املاليت الخلليدًت:  .1.1.3

وهي مُاه ججغي بباًَ ألاعى ومهضعها ألاؾاس ي مً اإلاُاه الؿُدُت ٧األمُاع وألانهاع املياه الجىفيت:  -

ؼ،  والبدحراث التي جدؿغب مً زال٫ َب٣اث التربت ٞخسؼن بحن خبِباتها . ٦ما (03، نٟدت 1980)الٍٗؼ

حٗٝغ ٖلى ؤنها اإلاُاه اإلاىحىصة في باًَ ألاعى وهي مُاه ٖظبت مىحىصة في الٟغاٚاث ما بحن خبِباث 

 هي اإلاُاه 
 
، 2011)ال٩اًض،  اإلاىحىصة في ألاخىاى اإلاخىاحضة ؤؾٟل اإلااء ألاعض يالتربت والصخىع وؤًًا

 .(95نٟدت 

٣هض بها جل٪ اإلاىاعص التي ال ًىجم ًٖ      حن وهما اإلاىاعص اإلاخجضصة ٍو ُت بلى هٖى وجى٣ؿم اإلاُاه الجٞى

ُت في الُب٣اث الخاملت لها واإلاُاه ٚحر  بؾدثماعها لت ؤي هبٍى إلاؿخىي اإلاُاه الجٞى في ٞتراث ٍَى

لت هبٍى في  اإلاخجضصة ؤو الاخٟىعٍت وهي التي ًىجم ًٖ بؾدثماعها بمٗضالث ٖالُت وفي ٞتراث ٍَى

ُت.  مؿخىي اإلاُاه الجٞى

ً الٗغبي بلى ؤٖما١ جهل بلى آالٝ ألامخاع ومنها ما هى مخجضص، ومنها ما       ُت في الَى جمخض اإلاُاه الجٞى

ً الٗغبي ٖلى مسؼون مائي حىفي مً اإلاُاه الاخٟىعٍت ٌٗىص ججمٗها بلى  هى ٚحر مخجضص، ًدخىي الَى

٣ضع مجمٕى هظا اإلاسؼون مً اإلاُاه ٚحر اإلاخجضصة بلى ما ٣ًاعب ملُاع متر م٨ٗب  15000 آالٝ الؿىحن. ٍو

ً الٗغبي هي ؾذ ججمٗاث مائُت ٦بري   :و ؤهم ألاخىاى اإلاائُت في الَى

غة الٗلُا ) ؾىعٍا، جغ٦ُا، الٗغا١: -  (.2ؤل٠ ٦م 100خىى الجٍؼ

 (.2ؤل٠ ٦م 48خىى قغقي اإلاخىؾِ ) ؾىعٍا، لبىان، ألاعصن، ٞلؿُحن: -

 (.2ملُىن ٦م 1.5خىى خىعان وحبل الٗغب ) ؾىعٍا، ألاعصن، الؿٗىصًت: -

غة الٗغبُت ،الٗغا١ ،ؾىعٍا ،ألاعصن: - غة الٗغبُت ) الجٍؼ  (.2ملُىن ٦م 1.5خىى قغقي الجٍؼ

 (.2ؤل٠ ٦م 600خىى الٗغ١ ال٨بحر ) جىوـ، الجؼائغ: -
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 (.2ملُىن ٦م 2خىى الدجغ الغملي الىىبي ) لُبُا، مهغ ، الؿىصان، حكاص -

غة اإلاٗلىماث حكحر      ُت اإلاائُت اإلاىاعص ًٖ اإلاخٞى  عئِؿُت مائُت َب٣اث جىحض ؤهه الٗغبُت الضو٫  في الجٞى

ُت وؤزغي  ُت اإلاائُت الُب٣اث وجمخاػ .ٖٞغ  بًٗها اإلاُاه، مً ضخم اخخُاَي بمسؼون الغئِؿُت الجٞى

 ألانهاع مجاعي  وفي والجىىبُت الكغ٢ُت اإلاخىؾِ ألابٌُ البدغ ؾىاخل ٖلى اإلاخىاحضة ٦خل٪ مخجضص

غة وقبه ال٨بري  الصخغاء ب٢لُمي في اإلاىدكغ اإلاخجضص ٚحر آلازغ والبٌٗ والؿُى٫، والىصًان  الجٍؼ

٣ضع .الٗغبُت ت الخٛظًت حجم ٣ًضع ٦ما ،3 م ملُاع 7734 الجىفي بدىالي اإلاائي اإلاسؼون بحمالي ٍو  الؿىٍى

خٗغى 3 ملُاع م 42 بدىالي ، 2017)الٗغبي،  الٗغبُت الضو٫  بٌٗ ٢بل مً لالؾخجزاٝ اإلاسؼون هظا ٍو

 .(54نٟدت 

 : جىشيع مياه ألازض01الشكل 

 

  Source the Water Cycle .Arabic. USGC, Site :  

http://ga.water.usgs.gov/edu/watercyclearabichi.html  

ُت بلى الاؾخجزاٝ الجائغ في مٗٓم الضو٫ الٗغبُت بؿبب    الخٟغ الٗكىائي لآلباع وجخٗغى اإلاُاه الجٞى

غ ال٣ُاؾاث الضوعٍت الض٣ُ٢ت لدجم اإلاسؼون اإلاخاح  ضم جٞى ت، ٖو والخىؾ٘ ألا٣ٞي في اإلاؿاخاث اإلاؼعٖو

ضم اؾخسضام ؤهٓمت الغي الخضًثت التي جدُذ الاؾخٟاصة  ، ٖو
 
مٟاعهت بال٨مُاث التي ًخم اؾخجغاعها ٞٗال

كاع بلى ؤ ن اإلاسؼون الجىفي ًمثل الاخخُاٍ الغئِس ي لخلبُت الُلب اإلاثلى مً هظه اإلاُاه ٖالُت الخ٩لٟت. وَُ

اإلاتزاًض ٖلى اإلاُاه لالؾخسضاماث اإلاسخلٟت في ْل مدضوصًت الهُى٫ اإلاُغي، وجغاح٘ جهاٍع٠ ألانهاع، 

وألازُاع ال٨بحرة التي ج٨خى٠ بؾخمغاع جض٤ٞ مُاه ألانهاع اإلاكتر٦ت م٘ صو٫ ؤزغي بيؿب مؿخ٣غة، ألامغ 

  لىي٘ الًىابِ للخٟاّ ٖلى هظا اإلاسؼون ونُاهخه.الظي ًا٦ض الخاحت 
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 3ملُاع م 296ج٣ضع اإلاىاعص اإلاائُت الؿُدُت اإلاخجضصة )ألانهاع وألامُاع( بدىالي املياه السطحيت:  -

، خُث جبلٜ خهت ال٣ُإ الؼعاعي منها خىالي 
 
ا . ٦ما ج٣ضع خهت %89، ؤي خىالي 3ملُاع م 263ؾىٍى

مبر  5%وخهت ال٣ُإ الهىاعي بىدى ، %6الاؾتهال٥ اإلاجزلي بىدى   .(12، نٟدت 2015)مدمض، هٞى

ً الٗغبي هي الىُل والضحلت    والٟغاث وحؿخمض مُاهها مً زاعج  ومً ؤ٦بر ألانهاع اإلاىحىصة في الَى

ً الٗغبي ؤما باقي ألانهاع ٞال ًخجاوػ ٖضصها  الٗاص ي( ونٛحرة ؤنهاع  -بحن مخىؾُت )نهغ ألاعصن 50الَى

ً الٗغبي يمً قب٩اث ًبلٜ  ت ٞهي جىدكغ في الَى )لبىان، ؾىعٍا، اإلاٛغب، الجؼائغ وجىوـ(، ؤما ألاصٍو

 ٖضصها آلاالٝ وجخمحز ب٣ًُاهاتها اإلاىؾمُ
 
هٗب ج٣ضًغ ٦مُاث اإلاُاه الؿائلت في هظه ألاوصًت هٓغا ت ٍو

ً الٗغبي ومنها  ل٣لت اإلاٗلىماث ونٗىبت الخهى٫ ٖليها وؤما البدحراث ٞهي جىحض في بٌٗ صو٫ الَى

٣ُا( مبر  اإلاٟخىح ٖلى البدغ ومنها اإلاٛل٤ ومنها الٗظب ومنها اإلاالح )مثل الكٍُى في قما٫ بٍٞغ )ػهحر، هٞى

 ًإحي خىالي (02، نٟدت 2015
 
مً اإلاُاه الؿُدُت في الضو٫ الٗغبُت مً ألانهاع  %59. وبحماال

 .اإلاكتر٦ت

: املىازد املائيت السطحيت لألنهاز الدوليت في الىطً العسبي ذاث امليشأ الداخلي والخازجي 01 الجدول 

 (3)ملياز م

مجمىع املىازد املائيت في ألانهاز  ميشأ خازجي ميشأ داخلي الدولت

 املشترهت

 18.8 16.0 2.8 سىزيت

 60.8 39.0 21.8 العساق

 0.3 0.2 0.1 ألازدن

 56.0 55.5 0.5 مصس

 25.0 18.5 6.5 السىدان

 8.1 4.5 3.6 الصىمال

 5.8 5.4 0.4 مىزيخاهيا

املجمىع )دول املىزد 

 املشترن(

35.7 139.1 174.8 

      .12عاجى٫ مدمض ومضاحي مدمض، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، م املصدز:        
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ًترواح مٗض٫ الهُى٫ اإلاُغي الؿىىي ما بحن  وحٗخبر ألامُاع اإلاىعص الغئِس ي للمُاه الؿُدُت خُث   

وبك٩ل ٖام ٞةن مخىؾِ هُى٫ منها بالخبسغ.  %85، ًًُ٘ خىالي 3ملُاع م 2300و 3ملُاع م 2000

ض ًٖ  ً الٗغبي ًخٗغى  160ألامُاع الؿىىي في الضو٫ الٗغبُت ال ًٍؼ مم، وباالياٞت بلى طل٪ ٞان الَى

لى ألاويإ الا٢خهاصًت  لٟتراث قبه صوعٍت جتر٥ آزاعها الؿلبُت ٖلى مىاعصه اإلاائُت بهىعة زانت ٖو

مبر  والاحخماُٖت بهىعة ٖامت اء، هٞى  .(2015)ٞو

مم في الؿىت في بٌٗ  1800وججضع ؤلاقاعة بلى ؤن ؤ٢ص ى هُى٫ مُغي في الضو٫ الٗغبُت ٣ًضع بىدى   

ت  مىا٤َ الؿىصان والُمً، بِىما جىسٌٟ مٗضالث الهُى٫ باي الخضوص الضهُا في اإلاىا٤َ الصخغاٍو

غة الٗغبُت، ٖضا اإلاىا٤َ اإلاخازمت للؿاخل في ٖ مبر  مان والُمً والؿٗىصًتوقبه الجٍؼ )مدمض، هٞى

 . والجضو٫ الخالي ًىضح جىػَ٘ ألامُاع في ألا٢الُم اإلاسخلٟت في الضو٫ الٗغبُت.(13، نٟدت 2015

 2016: هصيب أكاليم العالم العسبي مً ألامطاز  سىت 02جدول 

 (%الخصت ) (3حجم ألامطاز )ملياز م ألاكاليم

 12.7 716.4 1إكليم شبه الجصيسة العسبيت

 38.3 2161.8 2إكليم املشسق العسبي

 31.1 1755 3إكليم املغسب العسبي

 17.9 1011.4 4إكليم املىطلت الىسطى

 100 5644.6 املجمىع

خماصاملصدز:     ضاص بااٖل ، الكخاب : حامٗت الضو٫ الٗغبُت، اإلاىٓمت الٗغبُت للخىمُت الؼعاُٖتجم الٖا

  .2017، السىىي لال صاءاث الصزاعيت العسبيت

ً، الُمً.: 1 ذ، البدٍغ  الؿٗىصًت، ٖمان، ٢ُغ، الاماعاث، ال٩ٍى

 ؾىعٍا، ألاعصن، لبىان، ٞلؿُحن، الٗغا١.: 2

 اإلاٛغب، الجؼائغ، جىوـ، لُبُا، مىعٍخاهُا.: 3

 .الؿىصان، الهىما٫، مهغ، حُبىحي: 4

لى مؿخىي الضو٫ الٗغبُت بن ٦مُت ألامُاع الهاَلت ؾىت   جدباًً ُٞما بُنها بك٩ل ٦بحر  2016ٖو

ملم في ٧ل لبىان،  400وهظا ما ًٓهغ مً زال٫ الجضو٫ ؤصهاه، بط جخجاوػ ٦مُت الامُاع الهاَلت 

ن، ملم في ٧ل مً ألاعصن، جىوـ، الؿىصا 200الجؼائغ، الهىما٫، ٞلؿُحن، اإلاٛغب. بِىما جخٗضي 
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مان بم٣ضاع ًخجاوػ  ملم، وجب٣ى الىهِب ال٨مُت ألا٢ل  100مىعٍخاهُا والُمً. جإحي لُبُا والؿٗىصًت ٖو

ذ، بلى حاهب مهغ.  ً، ٢ُغ، ال٩ٍى   لضو٫ الخلُج الٗغبي ألاماعاث، البدٍغ

 2016: هميت ألامطاز الهاطلت بالدول العسبيت  )ملم( سىت 03جدول 

هميت  الدولت ألامطاز هميت الدولت هميت الامطاز الدولت

 ألامطاز

 153.7 ليبيا 485.8 الصىمال 238.5 ألازدن

 78.5 مصس 205.4 العساق 32.7 إلامازاث

 542.4 املغسب 107.7 عمان 60.1 البحسيً

 213.7 مىزيخاهيا 581.1 فلسطين 285.6 جىوس

 333.3 اليمً 77.7 كطس 405.9 الجصائس

 / / 42.9 الكىيت 122.0 السعىدًت

 / / 774.5 لبىان 325.1 السىدان

 حامٗت الضو٫ الٗغبُت، اإلاىٓمت الٗغبُت للخىمُت الؼعاُٖت، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه.املصدز:            

جخمثل في مهاصع اإلاُاه الانُىاُٖت ٦مُاه الخدلُت ومُاه الهٝغ املىازد املائيت غير الخلليدًت:  -.2.1.3

 للىمى الضًمٛغافي وجؼاًض وجحرة الىمى الهىاعي والؼعاعي والُلب  .الهخي والؼعاعي والهىاعي
 
وهٓغا

الكضًض ٖلى مُاه الكغب وهضعة مُاه ألامُاع، ايُغث بٌٗ الضو٫ للبدث ًٖ مهاصع حضًضة 

للمك٩ل اإلاائي، والؾُما جدلُت اإلاُاه ٦ما هجض لضي لُبُا التي ؤوكإث اإلاكغوٕ الهىاعي ال٨بحر الظي 

م وصو٫ الخلُج التي ج٣ىم بخدلُت مُاه البدغ ٢هض جإمحن مُاه الكغب وزانت ٌؿمى بالنهغ الُٗٓ

ذ التي حٗخمض ٖلى مُاه البدغ بيؿبت  ٗض الخلُج الٗغبي ؤهم مى٣ُت في الٗالم في 95ال٩ٍى %. َو

% مً مهاو٘ الىمٌ اإلاخٗضص 80اؾخسضام بٌٗ الخ٣ىُاث اإلاخُىعة في جدلُت اإلاُاه، بط ٣ًضع ؤن خىالي 

جىحض في هظه اإلاى٣ُت وؤ٦ثر اإلاهاو٘ حٗخمض ٖلى مهاصع  SF) FLASH(M   MOLTISTAGE. اإلاغاخل

 الُا٢ت الخ٣لُضًت )البترو٫ والٛاػ الُببُعي(.

ً الٗغبي، الخجإث بٌٗ الضو٫ بلى بٖاصة اؾخسضام اإلاُاه     للخاحت الكضًضة بلى اإلاُاه في الَى
 
وهٓغا

آلاصمُت والهىاُٖت والؼعاُٖت ؤو ما ٌؿمى بمُاه الهٝغ في بَاع صوعة مٛل٣ت بٗض جى٣ُتها بىؾائل ج٣ىُت 

ي ؤٖضها الض٦خىع بمام ملُاعاث متر م٨ٗب، و٦كٟذ الضعاؾت الت 7.6مخُىعة حضا. وجبلٜ هظه اإلاىاعص 
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( ًٖ "اهسٟاى ألامً املائي العسبي : الىاكع وألاشمتمدمىص الجمـ و٦ُل مٗهض بدىر الؼعاٖت خى٫ ) 

ً الٗغبي بلى  مترا  1090م٣ابل  1995مترا م٨ٗبا في ٖام  990مخىؾِ ههِب الٟغص مً اإلاُاه في الَى

ا ٖام  خؼام ال٣ٟغ اإلاائي في زمؿت ؤٖىام ٣ِٞ  وهى ما ٌكحر بلى صزى٫ الٗالم الٗغبي 1990م٨ٗبا ؾىٍى

مان ولبىان   مً الٗغا١ ومهغ واإلاٛغب ٖو
 
 ٖلى ألامت الٗغبُت، وعٚم ؤن ٦ال

 
 بياُٞا

 
مما ٠ًًُ ٖبئا

بال ؤنها في الى٢ذ الخايغ  1995جم٨ىذ مً ؤن جب٣ي مىاعصها اإلاائُت زاعج خؼام ال٣ٟغ اإلاائي ختى ٖام 

والجضو٫ الخالي ًٓهغ لىا ٦مُت اإلاُاه   (2018)حمُل، . لٗغا١ؤنبدذ ٖلى خاٞت زِ ال٣ٟغ باؾخثىاء ا

ً الٗغبي.  الٗاصمت واإلاٗالجت واإلاؿخٗملت في ؤ٢الُم الَى

 : هميت املياه العادمت واملعالجت واملسخعملت في أكاليم الىطً العسبي04الجدول 

 هميت املياه املسخعملت املعالجتهميت املياه  هميت املياه العادمت إلاكليم

 135 335 1245 املغسب العسبي

 200 650 3430 شمال شسق إفسيليا

 442 783 1807 شبه الجصيسة العسبيت

 442 1012 2833 املشسق العسبي

 .6بَغل ٖبض ال٣اصع، ٚغاًت ػهحر، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، م املصدز: 

ًٓهغ  2014الٗظبت الضازلُت اإلاخجضصة لؿىت  ومً خُث ههِب الٟغص الٗغبي مً اإلاىاعص اإلاائُت 

٦إ٢ص ى خض وهى مً ههِب الهىما٫،   3م 450لىا مً زال٫ الجضو٫ والك٩ل ؤصهاه ؤهه لم ًخجاوػ 

 ،3م 5920وهى ٌٗخبر ؤ٢ل ب٨ثحر مً مخىؾِ ههِب الٟغص ٖلى الهُٗض الٗالمي الظي ًهل بلى خىالي 

 ٣ًل ههُبها مً خُث هظا اإلااقغ. وحٗخبر صو٫ الخلُج مً ؤ٦ثر الضو٫ الٗغبُت التي
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 2014سىت  (3هصيب اليسد مً املىازد املائيت العربت الداخليت املخجددة )م :05الجدول 

 ههِب الٟغص الضولت ههِب الٟغص الضولت ههِب الٟغص الضولت

 23.58 كطس  19.6 مصس  77.42 ألازدن

 3.00 البحسيً  77.98 السعىدًت  287.6 الجصائس

 444.01 الصىمال  80.01 اليمً  112.82 ليبيا

 353.45 عمان  98.43 مىزيخاهيا  101.65 السىدان

 5920.51 العالم 16.53 إلامازاث  376.44 جىوس

 / / 856.64 لبىان 845.03 املغسب

Source : Word Bank, Site : http ://data.worldbank.org/indicator. 

م٨ً جغحمت مُُٗاث الجضو٫ في الك٩ل الخالي:   ٍو

 2014سىت هصيب اليسد مً املىازد املائيت العربت الداخليت املخجددة : 02الشكل 

 
ضاص: املصدز             خماص  جم الٖا  .05ٖلى مُُٗاث الجضو٫ بااٖل

لى الٗمىم بن ههِب الٟغص مً       ً الٗغبي ال ًخجاوػ ٖو في  3م 1500اإلاىاعص اإلاائُت اإلادضصة في الَى

 مً مخىؾِ ههِب الٟغص ٖلى الهُٗض الٗالمي الظي ًهل بلى ؤ٦ثر مً 
 
 7600الؿىت، وهى ؤ٢ل ٦ثحرا

في الؿىت. وبهظا ٞإن ههِب الٟغص ٖلى الهُٗض الٗغبي ؤ٢ل مً زِ ال٣ٟغ اإلاائي الظي ٣ًضع بىدى  3م

 2000خُث ٧ان مً اإلاخى٢٘ ؤن ًهل ههِب الٟغص مً اإلاىاعص اإلاائُت اإلاخجضصة ؾىت في الؿىت،  3م 1200

 600ٞةن مخىؾِ ههِب الٟغص مً اإلاُاه اإلاخاخت ؾِىسٌٟ بلى  2025ؤما في ؾىت  3م1000بلى ؤ٢ل مً 

غاى اإلا٣اعهت بحن اإلا 3م . وهظا ًخُلب بٖاصة الىٓغ في وي٘ الاؾخ٣غاع اإلاائي ٧ىي٘ مُٗاعي أٚل
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اإلاائُت اإلاخاخت والاخخُاحاث اإلاائُت اإلاخىامُت مً بخخُاحاث مجزلُت بلى بخخُاحاث ػعاُٖت ونىاُٖت وزمت 

ضص الؿ٩ان جخ٤ٟ م٘ ما خضصه بغهامج ألامم اإلاخدضة  ٖال٢ت صالُت مباقغة بحن الاخخُاحاث اإلاجزلُت ٖو

 .(19، نٟدت 2006)الجغاص،   ( اههِب الٟغص مً اإلاىاعص اإلاائُت3م 1000للبِئت ٦دض ؤصوى )

 :إسخخدماث املياه في الىطً العسبي .2.3

% مً حجم الاؾتهال٥ الٗام، في خحن حؿخٛل 91الؼعاٖت الغجبت ألاولى في اؾتهال٥ اإلااء بيؿبت جدخل    

%. وهظه اليؿب جىضح ؤن مٗٓم اإلاُاه تهضع في الجاهب الؼعاعي الخ٣لُضي 5% والكغب 4الهىاٖت 

لٗضم الظي ٌؿخىحب ٦مُاث ٦بحرة مً اإلااء والظي ًًُ٘ بؿبب الخغاعة وقضة الخبسغ والهضع في ألاعى 

الٗىاًت بةنالح ال٣ىىاث وألاهابِب. وحٗخبر مهغ وؾىعٍا مً ؤ٦ثر الضو٫ الٗغبُت اٖخماصا ٖلى اإلاُاه 

في الؿىت في ؾىعٍا،  3ملُىن م 1449في الؿىت في مهغ، و 3ملُىن م 5826.60اإلاٗالجت خُث جهل بلى 

 3ملُاع م 9.2ة حضا بط جهل بلى بال ؤهه ٖلى الٗمىم حٗخبر ٦مُاث اإلاُاه اإلاٗالجت في الضو٫ الٗغبُت مدضوص

جىػَ٘ خهو اإلاُاه ٖلى ال٣ُاٖاث اإلاسخلٟت في الٗالم والجضو٫ ؤصهاه ًبحن  .(2018)حمُل،  في الؿىت

ت لؿىىاث مسخلٟت.  الٗغبي باليؿبت اإلائٍى
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العالم العسبي باليسبت املئىيت : جىشيع  صص املياه على اللطاعاث املخخليت في 06الجدول 

 لسىىاث مخخليت

كطاع  كطاع الصزاعت الدولت

 الصىاعت

 املجمىع الاسخخدام املنزلي

 100 44.47 3.45 52.08 (2015ألازدن )

 100 35.85 4.92 59.23 (2012الجصائس )

 100 12.0 4.81 83.19 (2012ليبيا )

 100 3.53 0.26 96.21 (2011السىدان )

 100 15.01 4.99 80.00 (2011)جىوس 

 100 10.19 97.98 87.79 (2010املغسب )

 100 11.54 2.56 85.9 (2010مصس )

 100 9.00 3.00 88.0 (2006السعىدًت )

 100 7.43 1.83 90.74 (2005اليمً )

 100 7.07 2.34 90.59 (2005مىزيخاهيا )

 100 15.4 1.76 82.84 (2005إلامازاث )

 100 29.0 11.46 59.54 (2005لبىان )

 100 39.2 1.79 59.01 (2005كطس )

 100 49.78 5.68 44.54 (2003البحسيً )

 100 0.45 0.07 99.48 (2003الصىمال )

 100 10.14 1.46 88.4 (2003عمان )

         Source: Word Bank, Site: http://data.worldbank.org/indicator. 

ومً اإلاخى٢٘ ؤن ًب٣ى اليكاٍ الؼعاعي مؿخدىط ٖلى اليؿبت ألا٦بر مً بؾخسضاماث اإلاُاه،   

ٖلى الهىاٖت والاؾخٗماالث اإلاضهُت  %16.7، وجىػٕ ما وؿبخه 2030ؾىت  %83.3خُث ًهل بلى خضوص 

 .ضو٫ بيؿب مخ٣اعبت وهظا ما ًٓهغه الج

 

http://data.worldbank.org/indicator
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 للمياه في الىطً العسبي  2030: الخىكع املسخلبلي 07جدول 

 اليسبت اليشاط

 83.3 الصزاعت

 7.8 الصىاعت

 9.9 اسخعماالث مدهيت

ل،املصدز:  مخاطس ألامً املائي العسبي وخيازاث الخىميت املائيت لللسن الخادي  عواء ػ٧ي ًىوـ الٍُى

 .40، م 2010والخىػَ٘، ألاعصن، ، الُبٗت ألاولى، صاع ػهغان لليكغ والعشسون

اصة بخ٣ضًغ    غاى ل٩اٞت اإلاُاه ٖلى الُلب ٍػ اصة ٖلى بىاء   ألٚا  ًغجٟ٘ ؤن اإلاخى٢٘ مً للؿ٩ان اإلادخملت الٍؼ

  اإلاؿخٛلت اإلاائُت اإلاىاعص حجم
 
 3م ملُاع 378 خىالي بلى 3ملُاع م 320 بىدى ج٣ضع والتي الؼعاعي لئلهخاج خالُا

 الٗغبي الٛظائي بث٣لها ٖلى ٢ًُت ألامً جغمي الٗغبُت الضو٫  في اإلاُاه ؤػمت ؤن ًدبحن . وبظل٪2025في ٖام 

غ ًخُلب مما  جىمُت ٖلى والٗمل الؼعاعي، ؤلاهخاج لخ٨ث٠ُ اإلاائُت اإلاىاعص اؾخسضام وؾائل وجغقُض جٍُى

ت اإلاىاعص بها، البكٍغ غ وجإهُلها وجضٍع حن، ؤوؾاٍ بحن ؤلاعقاص وجٍُى  الخضًث، الغي  وؾائل وجُب٤ُ اإلاؼاٖع

ؼ ٖلى الٗمل ًجبومً حاهب آزغ  .الهٝغ قب٩اث وجىُٓم  مجاالث في الٗغبي اإلاكتر٥ الخٗاون  حٍٗؼ

 الؼعاعي ألا٣ٞي الخىؾ٘ مجا٫ في اؾخسضامها وجدؿحن وجىمُتها اإلاخاخت اإلاائُت للمىاعص ألامثل الاؾخٛال٫

ُت، اإلاائُت ألاخىاى ضخ اإلاُاه مً وجغقُض الغي، قب٩اث وجدؿحن  اإلادانُل ػعاٖت ٖلى والتر٦حز الجٞى

 في الخضًثت الخ٣اهاث اؾخسضام في والخىؾ٘ اإلاُاه، مً ٢لُلت ٦مُاث حؿتهل٪ والتي الٗالُت ال٣ُمت طاث

 اإلاسؼوهاث ج٣ُُم ٌكمل ؤن الخٗاون  لهظا وباإلم٩ان .الخ٣لُضًت ٚحر اإلاهاصع مً البضًلت اإلاائُت اإلاىاعص جىمُت

ُت اإلاُاه مً  وبصاعة الهضع مً الخض مجا٫ الٗلمُت اإلاخ٣ضمت في البدىر بهضٝ اإلاكتر٦ت ألاخىاى في الجٞى

 .(55، نٟدت 2017)الٗغبي،  الغي  مُاه

مم في الؿىت وبًٗها جىٗضم ُٞه ألامُاع، 100مً ؤعاض ي الضو٫ الٗغبُت ج٣ل ؤمُاعها ًٖ  %67بن    

٣ضع حجم ألامُاع الهاَلت في هظه اإلاىا٤َ بدىالي  مً  %15في الؿىت، ٦ما ًخل٣ى خىالي  3ملُاع م 330ٍو

، خُث ٣ًضع حجم ؤمُ 300و 100ؤعاض ي الضو٫ الٗغبُت مٗض٫ هُى٫ مُغي ًتراوح بحن 
 
ا اعها مم ؾىٍى

. وهظا ٌٗني ؤن خىالي  3ملُاع م 438بدىالي 
 
ا ً الٗغبي ٣ًل مٗض٫ الهُى٫  %82ؾىٍى مً ؤعاض ي الَى

مم، وهي مٗضالث ال جم٨ً في خض طاتها مً ب٢امت بؾدثماع ػعاعي مجض ًخمخ٘  300اإلاُغي ٞيها ًٖ 

غ الا٢خهاصي الٗغبي باالؾخ٣غاع م٨ً . (50، نٟدت 2010اإلاىخض: الٟهل الثاوي،  )الٗغبي، الخ٣ٍغ ٍو
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٤ مٗض٫ هُى٫ ألامُاع في الٗالم ٖلى الىدى الظي ًٓهغه  ً الٗغبي ٞو ج٣ؿُِم البِئاث الؼعاُٖت في الَى

 الجضو٫ الخالي:

 : البيئاث الصزاعيت في الىطً العسبي وفم معدل هطىل ألامطاز في العالم08جدول 

املسا ت إلى وسبت  البيئت الصزاعيت

 املجمىع

 مال ظاث

 ملم 100أكل مً 

صخساويت أو شبه 

 صخساويت

 

66.4 

ال جهلح ألي هٕى مً الؼعاٖت بال بطا جىاٞغث اإلاُاه 

 لؤلعى التي ًم٨ً اؾخهالخها

 ملم 100-300

 كا لت إلى جافت

 

15.6 

ال جهلح ألي هٕى مً الؼعاٖت بال ؤنها جهلح إلهخاج 

للمغاعي في مٗٓم البلضان ُٚاء هباحي َبُعي ًهلح 

 الٗغبُت ؾُما جل٪ التي ج٣٘ في بِئت البدغ اإلاخىؾِ

 ملم 300-600

 شبه جافت إلى جافت

 

10.2 

ت  جهلح لؼعاٖت اإلادانُل اإلاىؾُمُت الكخٍى

وألاشجاع اإلاثمغة ما ٖضا التي جدخاج بلى الغي صائم في 

البالص التي حؿىص ٞيها بِئت البدغ اإلاخىؾِ و٢ض جهلح 

للمدانُل اإلاىؾمُت ؤو ألاشجاع في بٌٗ مىا٤َ 

 البلضان الٗغبُت

 ملم فأعلى 600

 شبه زطبت إلى زطبت

 

7.8 

ت اإلاىؾمُت  ت الكخٍى جهلح لؼعاٖت اإلادانُل الؿىٍى

و٦ظل٪ ألاشجاع اإلاثمغة ما ٖضا التي جدخاج بلى عي 

 صائم

 / 100 املجمىع 

ل، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، م املصدز:   .19عواء ػ٧ي ًىوـ الٍُى

غجبِ مٟهىم ألامً اإلاائي بمٟهىم ألامً الٛظائي ٨ٞالهما ًاّصًان بلى بًٗهما البٌٗ،   ٍو

اث اإلاُاه الّهالخت الؾِخسضام الَبكغ ًاّصي بلى ؤلايغاع باألمً الٛظائي وألامً ال٣ىمي للّضو٫ وه٣و  ُّ ٦م

ما٫.  هدُجت اِٖخماص ألاٞغاص واإلااّؾؿاث ٖلى اإلاُاه في ألٖا
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٣خحن       م٨ً ؤن حؿاهم مُاه ألامُاع بضوع ٞٗا٫ في جد٤ُ٣ ألامً الٛظائي الٗغبي بٍُغ ل،  ٍو )الٍُى

 :(18، نٟدت 2010

 ؤلاهخاج الؼعاعي في اإلاىا٤َ التي تهُل ٞيها ألامُاع بهٟت مؿخ٣غة ومباقغة ٧ل ٖام. -

م٨ً اؾخسضام الغي الخ٨مُلي مٗها  - جل٪ اإلاؿاخاث التي تهُل ٞيها ألامُاع بهىعة ٚحر مؿخ٣غة ٍو

 بىاؾُت مُاه آباع ؤو مُاه الخى٣ُت والخدلُت.

 جحدًاث جحليم ألامً املائي العسبي .4

 :(55، نٟدت 2010)الُٟخىعي،  جخلخو ؤهم الخدضًاث التي ًىاحهها ألامً اإلاائي الٗغبي بما ًإحي  

ألامً اإلاائي الٗغبي،  حٗض هضعة اإلاىاعص اإلاائُت مً ؤهم التهضًضاث التي ًىاحههااملعىكاث الطبيعيت:  -

ت حاٞت وال  ً الٗغبي ٞةهه ٣ً٘ في مى٣ُت مضاٍع م مً ؤن اإلاؿاخت الكاؾٗت التي ًخمخ٘ به الَى ٞٗلى الٚغ

 التهضًضاث الجٛغاُٞت  %0.74جخجاوػ وؿبت اإلاىاعص اإلاائُت ٞيها 
 
مً اإلاُاه اإلاخجضصة في الٗالم. وهىا٥ ؤًًا

ئي الٗغبي مثل ْاهغة الخصخغ، واإلاخمثلت في ػخ٠ الصخغاء الُبُُٗت ألازغي التي ًىاحهها ألامً اإلاا

كاب بلى ٦ثبان عملُت ٚحر  لها مً مىا٤َ زًغاء ج٨دس ي ب٣كغة مً ألٖا ٖلى ألاعاض ي الؼعاُٖت وجدٍى

م٨ً حٍٗغ٠ الخصخغ بإهه ٖملُت جضهىع في  نالخت للؼعاعي ٞخخدى٫ بلى ؤعاض ي ال جدخٟٔ باإلااء، ٍو

بت واإلاىاعص اإلاائُت والىباث الُبُعي مما ًاصي بلى ٢لت ؤلاهخاحُت إلاىاعص البِئت ال ؾُما في ٖىانغ التر 

 الثروة الُبُُٗت.

ً الٗغبي، وطل٪ الخلىث:  - بن جلىر مهاصع اإلاُاه ٌٗخبر مً ؤهم ألازُاع التي تهضص اإلاىاعص اإلاائُت في الَى

عة ٦مُاث ٦بحرة مً بؿبب ي٠ٗ ج٣ىُاث خماًت البِئت مً آزاع الخلىر الهىاعي، مما ًاصي بلى زؿا

ض الخلىر باػصًاص هٟاًاث الهىاٖت والؼعاٖت والاوؿان. ٍؼ ُت والؿُدُت مٗا، ٍو  اإلاىاعص اإلاائُت الجٞى

اإلا٣هىص هىا حؿغب مُاه البدغ بلى اإلاُاه الٗظبت وطل٪ في اإلاضن جداخل مياه البحس باملياه العربت:  -ا

ُت بلى زل٤ ٞغاٙ جخجه الٗغبُت الؿاخلُت والتي ًاصي السخب الجائغ والاؾخٛال ٫ اإلاٍٟغ بآباعها الجٞى

هدىه مُاه البدغ وبالخالي جيخج ٖم طل٪ مك٩لت الخملح وجدى٫ ألاعاض ي بلى ؤعاض ي ؾبسُت ومؿدى٣ٗاث 

جب وي٘ الخلى٫   ٚحر مباقغ لؤلمً اإلاائي الٗغبي، ل٨ىه مً الخُىعة بم٩ان ٍو
 
والتي حٗخبر تهضًضا

 اإلاىاؾبت له.

اإلاى٣ُت الٗغبُت، قإنها قإن مٗٓم صو٫ الٗالم، مٗغيت للخإزغ بلى  ىاخيت:تهدًد الخغيراث امل -

بالخٛحراث اإلاىازُت زال٫ ال٣ٗىص اإلا٣بلت، ؾىاء بالؿلب ؤو باإلًجاب، وهظه الخٛحراث حكمل حٟاٝ في 

ض ه٣و اإلاىاعص اإلاائُت  ىهاث بلي ما ًٍا مىا٤َ، ٣ًابلها ؤمُاع في مىا٤َ ؤزغي. واه٣ؿمذ الغئي والؿِىاٍع
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في اإلاؿخ٣بل مؿترقضًً بمىحاث الجٟاٝ التي ججخاح بٌٗ اإلاىا٤َ الٗاإلاُت، مثلما خضر في بدحرة 

زال٫ الخمؿحن ٖاما ألازحرة هدُجت ٢لت ألامُاع والاؾخسضام الجائغ  %95حكاص والتي جغاحٗذ بيؿبت 

بُت في نهاًت ال٣غن للمُاة، بال ؤن مُاة ألامُاع ٢ض اػصاصث في بٌٗ اإلاىا٤َ مثل مىاب٘ نهغ الىُل الازُى 

ت بلي  %30(، والتي ػاص ٞيها اًغاص النهغ بلي ؤ٦ثر مً 2000-1998اإلااض ي ) مما ايُغ الخ٩ىمت اإلاهٍغ

اصة في مىسًٟاث جىق٩ي ٚغب بدحرة هانغ لخماًت الؿض الٗالي، ًٖ ٍَغ٤  نٝغ مٗٓم هظه الٍؼ

 . )قغاقي، بضون ؾىت( 1970مٌُٟ جىق٩ي وطل٪ للمغة ألاولي مىظ بوكاء الؿض الٗالي ٖام 

ض ٖضص الؿ٩ان في الٗالم الٗغبي بمٗض٫  الصيادة السكاهيت: - ا، خُث ونل في ٖام  %2ًٍؼ  1997ؾىٍى

ملُىن وؿمت في  350، بلي ؤن بلٜ 2000ملُىن وؿمت ٖام  294ملُىن وؿمت زم الى  262بلي خىالى 

ملُىن وؿمت ٖام  450م،  ومً اإلاخى٢٘ ؤن ًهل ؾ٩ان الٗالم الٗغبي بلي خىالي 2011مىخه٠ ٖام 

اصة في اإلاىا2025 ت للؿ٩ان الٗغب ٍػ اصة الؿىٍى  عص اإلاائُت. . ال٣ًابل الٍؼ

م مً ؤن ٖضص الؿ٩ان في الضو٫ الٗغبُت ٌك٩ل خىالي      بلُىن وؿمت(،  7مً ؾ٩ان الٗالم ) %5بالٚغ

٣ُىىن   مً مؿاخت الُابـ لل٨غة ألاعيُت(، بال ؤن ههِب الٟغص الٗغبي  %9.2) 2ملُىن ٦م 13.61ٍو

اث الٗاإلاُت ختي بلٜ   م، بٗضما 2011/ٞغص/ؾىت ٖام 3م 841مً اإلاُاه اإلاخجضصة ًهل بلي ؤ٢ل اإلاؿخٍى

 في ٖام  3م٧3300ان 
 
ا  بلي 1960ؾىٍى

 
 6396، في الى٢ذ الظي ًهل ُٞه مخىؾِ ههِب الٟغص ٖاإلاُا

 بلي 3م
 
٣ُا /ؾىت، ؤي ؤن ههِب الاوؿان الٗغبي صون الخض ألاصوى لخاحت الٟغص ؤو 3م 4372، وبٍٞغ

ؤن ًخجه ههِب الاوؿان الٗغبي مً اإلاُاه ، ومً اإلاخى٢٘ 3م 1000الاؾخ٣غاع اإلاائي في الؿىت البالٜ  

ا )ق٩ل 3م 668اإلاخجضصة بلي الاهسٟاى ختي ًهل بلي   3ملُاع م 77.37(، وهدخاج بلي 03/ٞغص ؾىٍى

 . )قغاقي، بضون ؾىت(
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 2025واملخىكع عام  2011هصيب اليسد العسبي مً املياه املخجددة عام  :03شكل 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٖباؽ مدمض قغاقي، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه. املصدز:  

 التي ًىاحههاالهدز:  -
 
ألامً اإلاائي الٗغبي، ٞمً زال٫  هظه اإلاك٩لت مً التهضًضاث الخُحرة حضا

اؾخسضام َغ١ الغي الخ٣لُضًت في ألا٢ُاع الٗغبُت وما ًهاخبها مً بؾغاٝ في ٦مُاث اإلاُاه اإلاؿخسضمت 

، 3م 12000في الغي ٦ظل٪ ٖملُت الخبسغ خُث جهل ٦مُت اإلاُاه اإلاؿخسضمت في عي اله٨خاع الىاخض بلى 

مً اإلاُاه، مً هىا جخطح  3م 7500الىاخض  ج٨ُٟه ٦مُت في خحن صلذ الضعاؾاث الٗلمُت ؤن اله٨خاع 

ت للمُاه، وهظا ما ًىظع بالخُغ  وؿبت الهضع، هظا ألامغ ًىُب٤ ٖلى ؤلاؾخسضاماث الهىاُٖت والبكٍغ

ضم ؤلاؾدثماع ال٩امل.  اإلاتزاًض ٖلى ألامً اإلاائي الٗغبي، و٦ظل٪ الهضع ٖو

ً الٗغبي ٦نهغ الىُل ونهغي صحلت بن مىاب٘ ألانهاع الغئِؿُت مشازيع دول الجىاز:  - وال٨بري في الَى

والٟغاث جىحض زاعج خضوصه وحؿُُغ ٖليها صو٫ مجاوعة لؤل٢ُاع الٗغبُت مثل: جغ٦ُا وؤزُىبُا، خُث ًخم 

٘ مسخلٟت ٖلى مجاعي ألانهاع التي جيب٘ منها واإلاد٩ىمت ؤنال باجٟا٢ُاث صولُت ول٨ً جم  ب٢امت مكاَع

 ألا٢ُاع الٗغبُت.ججاهلها مً ؤحل الًِٛ ٖلى 

 استراجيجياث جحليم ألامً املائي العسبي .5

ً الٗغبي ُٞما ًلي:    ل  ًم٨ً احما٫ ؤهم الاؾتراجُجُاث لخد٤ُ٣ ألامً اإلاائي في الَى )الٗغبُت، ؤٍٞغ

 (11-08، الهٟداث 2010
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 خط الفقر المائي

 الحاد خط الفقر المائي

 المائي األمانخط 
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اإلاٗلىماث وماػالذ حك٩ل الغ٦ً الغئِس ي في الخسُُِ ٧اهذ بىاء هظام معلىماحي مائي عسبي مخكامل:  -

  ،الؿلُم ووي٘ الؿُاؾاث اإلاالئمت إلصاعة اإلاىاعص الُبُُٗت بهىعة ٖامت واإلاائُت بهىعة زانت
 
وهٓغا

ت ٞال بض ؤن ٌؿخمغ  ألن اإلاىاعص اإلاائُت هي في خا٫ جبض٫ مؿخمغ هدُجت الٗىامل اإلاىازُت وألاوكُت الخىمٍى

ُىع ألاويإ اإلاائُت في اإلاى٣ُت الٗغبُت. و٢ض ؾمذ الخُىع الخ٨ىىلىجي الظي قهضه الٗمل في مخابٗت ج

ً ومٗالجت البُاهاث واإلاٗلىماث  حر ألاصواث اإلاىاؾبت لجم٘ وجسٍؼ الٗالم في الؿىىاث الٗكغ ألازحرة بخٞى

حرها بالك٩ل اإلاىاؾب إلاخسظي ال٣غاع إلاخابٗت جُىع ؤويإ اإلاىاعص الُبُُٗت و  ،اإلاخاخت حر وجٞى جٞى

حر هٓم  بغمجُاث ٢ىاٖض اإلاٗلىماث اإلاخ٩املت اإلاغجبُت بىٓام اإلاٗلىماث الجٛغافي. والق٪ ؤن جٞى

اإلاٗلىماث اإلاائُت م٘ هٓم صٖم ال٣غاع في اصاعة اإلاىاعص اإلاائُت ٖلى اإلاؿخىي ال٣ُغي وعبُها م٘ هٓام 

ت والخبراث ؾٝى ٌؿمذ باإلاٗلىماث اإلاخاخت طاث الُبُٗت اإلاكتر٦ ،مٗلىماث مائُت ٖغبي ت وجباص٫ اإلاٗٞغ

ومخابٗت جُىع ألاويإ اإلاائُت في اإلاى٣ُت الٗغبُت و٧اٞت اإلاىايُ٘ اإلاغجبُت بها مً خُث الاؾخسضاماث 

ت.  في مسخل٠ ال٣ُاٖاث الخىمٍى

حن مٟهىم البدث الٗلمي جطىيس البحث العلمي وهلل وجىطين الخكىىلىجيا الجدًثت:  - ال ق٪ ؤن جَى

وبًجاص آلُت للخيؿ٤ُ بحن مغا٦ؼ البدىر الٗلمُت التي حٗني بمىاعص اإلاُاه والؼعاٖت في اإلاى٣ُت الٗغبُت 

ٌٗخبر صون ؤصوى ق٪ اإلاٟخاح الغئِـ إلاىاحهت العجؼ اإلاائي  ،ومُاه الكغب والهٝغ الهخي وختى الُا٢ت

حن الخ٨ىىلىحُا اإلاىاؾبت لخل اإلاكا٧ل التي جىاحه ال٣ُإ اإلاائي ٞي ها وجدؿحن في اإلاى٣ُت الٗغبُت وجَى

٣ا إلاٟهىم مخ٩امل مؿخضام.  بصاعة اإلاُاه ٞو

ل٣ض مىاجهت ظاهسة الخغير املىاخي وجأجيرها على املىازد املائيت في املىطلت العسبيت والخكيف معها:  -

اث ٖلى مؿخىي  ؤنبدذ ٢ًُت الخٛحراث اإلاىازُت مً ألامىع التي جدخل م٩اهت باعػة في ؾلم ألاولٍى

غ البدث الٗلمي في هظا اإلاجا٫ ٖلى  ،الٗلميالٗالم في مجا٫ البدث  وبالخالي البض مً ؤن ًخم جٍُى

ىهاث اإلاغجبُت باالخخماالث اإلاخى٢ٗت للخٛحراث اإلاىازُت  غ الؿِىاٍع اإلاؿخىي الٗغبي وزانت في مجا٫ جٍُى

 هٓغا ل٩ىنها حٗخبر مً اإلاىا٤َ الهكت اججاه جل٪ الخٛحراث وزانت ،ومضي جإزحر اإلاى٣ُت الٗغبُت بها

ماًغجبِ منها بخ٨غاع ٞتراث الجٟاٝ ؤو الُٟاياهاث، و٦ظل٪ صعاؾت مى٨ٗؿاث طل٪ ٖلى اإلاىاعص اإلاائُت 

بهىعة ٖامت والاهخاج الؼعاعي بهىعة زانت اياٞت بلى يغوعة وي٘ الؿُاؾاث والخُِ اإلاالئمت 

 للخإ٢لم م٘ هخائجها ٖلى اإلاى٣ُت الٗغبُت.

هٓغا ألن الؼعاٖت حٗخبر اإلاؿتهل٪ ألا٦بر للمُاه في لعسبيت: زفع هياءة اسخعمال املياه في املىطلت ا -

اصة ٦ٟاءة الغي مً خىالي  ،(85%اإلاى٣ُت الٗغبُت )خىالي  التي هي مخىؾِ ٦ٟاءة الغي  60%ٞةن ٍػ
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حر ٦مُاث مً  80%الخالُت في الضو٫ الٗغبُت بلى  م٨ً جلبِخه ؾٝى ًاصي بلى جٞى وهى هضٝ م٣ٗى٫، ٍو

اصة اإلاؿاخاث اإلاغوٍت بإ٦ثر مً  ا الى ٍػ وبالخالي ؾض العجؼ في اإلاىاػهت اإلاائُت  50%اإلاُاه ج٨ٟي هٍٓغ

٣ا لبٌٗ الضعاؾاث الى خىالي  ،الخالُت /ؾىت 3ملُاع م 90خُث جهل ٦مُاث مُاه الغي اإلاهضوعة ٞو

 .2030ٖام  ىؤن حُٛي العجؼ اإلاائي خت ُت ًم٨ًوهظه ال٨م

هٓغا ألن اإلاُاه حٗخبر اإلاغج٨ؼ الغئِـ في ؤًت زُِ ازساء مبادئ الادازة املخكاملت للمىازد املائيت:  -

 
 
ت ٞةن بصاعتها واإلاداٞٓت ٖليها ٦ما   جىمٍى

 
ا ؤنبدذ جخُلب اإلاكاع٦ت في ٧اٞت ألاوكُت اإلاغجبُت  ،وهٖى

 Supplyا٥ م٩ان ألن ٣ًخهغ ألامغ ٖلى بصاعة بمضاصاث اإلاُاه )باؾخسضامها وبالخالي لم ٌٗض هى

management( وبهما جم الاهخ٣ا٫ الى اصاعة الُلب ٖلى اإلااء )Demand management)،  خُث ًخم

الخٗامل مً زالله م٘ الخض مً الُلب ٖلى اإلاُاه ؤًا ٧ان مهضعه )مُاه ألامُاع، مُاه ؾُدُت، مُاه 

ُت...الخ( باٖخباعها  حمُٗا مهاصع مائُت البض مً جد٤ُ٣ الاؾخٟاصة الا٢خهاصًت ال٣هىي منها حٞى

 
 
  وخماًتها ٦ما

 
ا  لخلبُت مسخل٠ مخُلباث الخىمُت. وهٖى

ٌٗض بىاء ال٣ضعاث ؤخض الخلى٫ ألا٦ثر ٞٗالُت إلاٗٓم ال٣ٗباث التي سست والبشسيت: ؤ بىاء اللدزاث امل -و

اإلاخ٩املت للمىاعص اإلاائُت في الضو٫ الٗغبُت، ٦ما  ًم٨ً ؤن جىاحه ٖملُت جدؿحن مؿخىي جُب٤ُ الاصاعة

ؼ مكاع٦ت  ٣ت مً قإنها حٍٗؼ ا ؤًٞل في بصاعة ٢ُإ اإلاُاه بٍُغ ًم٨ىه ؤًًا ؤن ًامً ههجا ال مغ٦ٍؼ

ت ٞحر الخبراء ى لجهت ج ؤصخاب اإلاهلخت في نى٘ ال٣غاع ٖلى هُا١ ؤوؾ٘. ؤما بىاء ال٣ضعاث البكٍغ

حر وال٩ىاصع الٟىُت اإلاىاؾبت في ٢ُا ا في مجاالث مسخلٟت، ؤهمها جٞى ٗض ٦ظل٪ يغوٍع ُُ ٖاث اإلاُاه، ٞ

ت واإلاهاعاث،  مهاعاث الخٟاوى خى٫ الخٗاون في اؾخسضام اإلاُاه الضولُت اإلاكتر٦ت، ومغا٢بت وج٣ُُم اإلاٗٞغ

الخُت الخىُٟظًت لالؾتراجُجُت )الٗغبُت،  إلاا ًمثالهه مً ٢اٖضة ؤؾاؾُت إلصاعة حُضة للمىاعص اإلاائُت. 

الٗغبُت لؤلمً اإلاائي في اإلاى٣ُت الٗغبُت إلاىاحهت الخدضًاث واإلاخُلباث اإلاؿخ٣بلُت للخىمُت اإلاؿخضامت 

لُت 2010-2030  (17، نٟدت 2014، حٍى
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 :خاجمت .6

 بليها مً زال٫ هظا البدث مً زال٫ ما ًلي: ًم٨ً بحما٫ ؤهم الىخائج والخىنُاث اإلاخىنل

 جخمثل ؤهم الىخائج التي جم الخىنل بليها ُٞما ًلي:الىخائج: . 1.6

خىاٞغة -
ُ
ضة والهالخت لالؾخسضام البكغي اإلا ُّ ت اإلاُاه الج ُّ ٗٝغ ألامً اإلاائي ٖباعة ًٖ ٦م لّبي  َو ًُ بك٩ٍل 

، م٘ يمان اؾخمغاع هظه ال٨ٟاًت صون جإزحر.
 
ا  وهٖى

 
 الاخخُاحاث اإلاسخلٟت ٦ما

ً الٗغبي في  - ُت هىمثل مهاصع اإلاُاه في الَى اإلاىاعص اإلاائُت الخ٣لُضًت والتي حكمل اإلاُاه الجٞى

ُىاُٖت ٦مُاه جخمثل في مهاصع اإلاُاه الانوالؿُدُُت واإلاىاعص اإلاائُت ٚحر الخ٣لُضًت والتي حكمل 

 الخدلُت ومُاه الهٝغ الهخي والؼعاعي والهىاعي.

ُت بلى الاؾخجزاٝ الجائغ في مٗٓم الضو٫ الٗغبُت بؿبب الخٟغ الٗكىائي لآلباع  - وجخٗغى اإلاُاه الجٞى

غ ال٣ُاؾاث الضوعٍت الض٣ُ٢ت لدجم اإلاسؼون اإلاخاح  ضم جٞى ت، ٖو والخىؾ٘ ألا٣ٞي في اإلاؿاخاث اإلاؼعٖو

 مٟاعهت بال٨م
 
 ُاث التي ًخم اؾخجغاعها ٞٗال

ًترواح مٗض٫ الهُى٫ اإلاُغي الؿىىي ما بحن  وحٗخبر ألامُاع اإلاىعص الغئِس ي للمُاه الؿُدُت خُث-

 منها بالخبسغ. %85، ًًُ٘ خىالي 3ملُاع م 2300و 3ملُاع م 2000

ً الٗغبي بىدى  حك٩ل الؼعاٖت ؤ٦ثر  - ت التي حؿخجٝز مىاعص اإلاُاه في الَى الٟٗالُاث الا٢خهاصًت والخٍُى

 .%80ًٟى١ 

ً الٗغبي ال ًخجاوػ  - في الؿىت، وهى ؤ٢ل  3م 1500بن ههِب الٟغص مً اإلاىاعص اإلاائُت اإلادضصة في الَى

 مً مخىؾِ ههِب الٟغص ٖلى الهُٗض الٗالمي الظي ًهل بلى ؤ٦ثر مً 
 
 في الؿىت. 3م ٦7600ثحرا

جخمثل الخدضًاث التي ًىاحهها ألامً اإلاائي الٗغبي في جدضًاث َبُُٗت ٧الخلىر والخصخغ والخٛحراث  -

٘ اصة الُلب وب٢امت مكاَع اصة الؿ٩اهُت التي ًترجب ٖنها ٍػ ت ٧الٍؼ ٖلى مجاعي  اإلاىازُت، وجدضًاث بكٍغ

 ألانهاع التي حؿخجٝز الثروة اإلاائُت.

في يىء هخائج البدث، ًم٨ً ج٣ضًم جىنُاث ٖامت  مً ؤحل اإلاداٞٓت ٖلى اإلاُاه الخىصياث: . 2.6

 وجد٤ُ٣ ألامً اإلاائي الٗغبي:

ت اإلاداٞٓت ٖلى اإلاُاه  - ُّ ُت بإهم رقُض الَخضًثت في اإلاىاػ٫ واإلاغا٤ٞ الٗاّمت. الخٖى
ّ
اؾخسضام ؤحهؼة الت

اث الهالخت لالؾخسضا ُّ غ ال٨م
ّ
إل اإلاىاَىحن ٖلى وؿبت جٞى

ْ
 م البكغي.وبَ

 الٗغبُت ألا٢ُاع في اإلاائُت اإلاىاعص مكغوٖاث جىمُت في لالؾدثماع الٗغبي اإلاا٫ عؤؽ جىحُه ٖلى الٗمل -

 .الخ ... ال٨هغمائُت اإلادُاث وب٢امت آلاباع وخٟغ الؿضوص ٦ة٢امت
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ت الؾخسضام مُاهها في عي الخضائ٤، وفي نىاص٤ً  - بلؼام اإلاباوي واإلايكأث ال٨بحرة بدٟغ آلاباع الاعجىاػٍّ

٠ مً اؾتهال٥ مُاه  ّٟ س ًُ حرها، ما  ؿاعاث والٟغف ٚو
َ
ؿُل ألاعيُاث واإلا

َ
غص في الخماماث، وفي ٚ

ّ
الُ

 الكغب في هظه اإلاجاالث.

٘ الؼع  - م٤ٍ بٖاصة اؾِخسضام مُاه الكغب في اإلاكاَع ُٖ ت ال٨بحرة مً زال٫ وي٘ َب٣ٍت ٖاػلٍت ٖلى  ُّ اٖ

اصة اؾخسضامه   ؤزغي إٖل
 
اث ًمى٘ حؿّغب اإلاُاه بلى باًَ ألاعى، ومً زّم ججمُٗه مّغة ُمّٗحن جدذ اإلاؼعٖو

 ؤو حؼء مىه، باإلياٞت بلى اؾخسضام وؾائل الغي الخضًثت، مثل الغي بالخى٣ُِ.

٘ ال٨بري التي ج٣ىم بخدل - ُت مُاه البدغ واؾخسضامها لٛاًاث الكغب وؤٚغاى الّهىاٖت ب٢امت اإلاكاَع

غ مُاه الهٝغ الهخي؛ الؾخٛاللها في الّهىاٖاث التي جدخاج بلى ال٨ثحر مً اإلاُاه.  اإلاسخلٟت. بٖاصة جضٍو

حر - ً في اإلاُاه بمهاصع جخٗل٤ مٗلىماجُت ٢اٖضة جٞى  واإلاؿخ٣بلُت الخالُت واؾخسضاماتها الٗغبي الَى

 .ومهاصعها اإلاُاه مؿإلت بلى الٗلمُت البدىر وجىحُه

-ً ؿتهل٩ىن اإلاُاه بك٩ٍل ٚحر مؿاو٫ لغصٖهم وعصٕ آلازٍغ ٌَ  .وي٘ ال٣ىاهحن الّهاعمت ٖلى ألاٞغاص الظًً 

 :كائمت املساجع .7

غاًت ػهحر. ) بَغل. 1 (. ؤؾالُب ؤلاصاعة اإلاخ٩املت للمىاعص اإلاائُت وصوعها في جىمُت 2015 ٖبض ال٣اصع ٚو

 واؾخسضام اإلاىاعص اإلاائُت في اإلاى٣ُت الٗغبُت. مضازلت يمً ملخ٣ى اإلاُاه. الجؼائغ: حامٗت بؿ٨غة.

اؽ الكٍغ٠. ). 2 ً الٗغبي: الىا٢٘ والخدضًاث. مضازلت يم2012ًبٞى اإلالخ٣ى  (. ألامً اإلاائي في الَى

ني:  الجؼائغا٢خهاصًاث اإلاُاه والخىمُت اإلاؿخضامت: هدى جد٤ُ٣ ألامً اإلاائي،. حامٗت بؿ٨غة. الَى

(. او٨ٗؿاث ألامً اإلاائي الٗغبي ٖلى ألامً ال٣ىمي الٗغبي: صعاؾت خالت خىض ي 2005بُان الٗؿاٝ. ). 3

 ألاعصن والغاٞضًً. عؾالت ص٦خىعاه في الٗلىم الؿُاؾُت . حامٗت الجؼائغ.

 (. بصاعة مهاصع اإلاُاه. الُبٗت ألاولى، ألاعصن: الجامٗت ألاعصهُت.2011ال٩اًض. ) بُان مدمض. 4

ل . 5 (. الاؾتراجُجُت الٗغبُت لؤلمً اإلاائي في اإلاى٣ُت الٗغبُت إلاىاحهت 2010حامٗت الضو٫ الٗغبُت. )ؤٍٞغ

 . 2030-2010الخدضًاث واإلاخُلباث اإلاؿخ٣بلُت للخىمُت اإلاؿخضامت 

لُت . 6 (. الخُت الخىُٟظًت لالؾتراجُجُت الٗغبُت لؤلمً اإلاائي في 2014حامٗت الضو٫ الٗغبُت. )حٍى

 .  2030-2010اإلاى٣ُت الٗغبُت إلاىاحهت الخدضًاث واإلاخُلباث اإلاؿخ٣بلُت للخىمُت اإلاؿخضامت 

اإلاٗانغة. (. ؤػمت اإلاُاه واو٩ٗاؾاتها في الٗال٢اث الضولُت 2010خؿً بالُٗض ؾالم الُٟخىعي. ). 7

ت: اإلا٨خب الٗغبي الخضًث.  الاؾ٨ىضٍع
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ش الاؾترصاص 24(. اإلاى٢٘ الازباعي 2018, 12 5خمضاوي حمُل. ). 8 ، مً اإلاُاه في 2018, 12 12. جاٍع

ً الٗغبي مهضع مدخمل للهغإ،:   /https://24.ae/article/441الَى

مبر . 9 ملت للمىاعص اإلاائُت في اإلاداٞٓت (. صوع ؤلاصاعة اإلاخ٩ا2015عاجى٫ مدمض ومضاحي مدمض. )هٞى

٣ُا . مضازلت يمً ملخ٣ى اإلاُاه  الجؼائغ: حامٗت بؿ٨غة.  والدؿُحر الجُض للمُاه في صو٫ قما٫ بٍٞغ

ل. ). 10 (. مساَغ ألامً اإلاائي الٗغبي وزُاعاث الخىمُت اإلاائُت لل٣غن الخاصي 2010عواء ػ٧ي ًىوـ الٍُى

 ػهغان لليكغ والخىػَ٘. والٗكغون، الُبٗت ألاولى. ألاعصن: صاع 

مبر . 11 اء. ) هٞى م ٢هىعي وجى٣ىث ٞو (. ألامً اإلاائي الٗغبي إلاىاحهت الخدضًاث اإلاؿخ٣بلُت 2015ٍع

 للخىمُت اإلاؿخضامت، . مضازلت يمً ملخ٣ى اإلاُاه. الجؼائغ: حامٗت بؿ٨غة.

ش الاؾترصاص 2017, 10 13ؾاعة ػ٢ُبت. ). 12 ب. جاٍع مٟهىم ألامً ، مً 2018, 10 12(. مىيٕى ٍو

 https://mawdoo3.comومجاالجه: 

٩اث. ). 13 ش الاؾترصاص 2018, 9 7ؾىاء الضٍو ب. جاٍع ، مً مٟهىم ألامً اإلاائي: 2018, 10 8(. مىيٕى ٍو

https://mawdoo3.com 

غ الا٢خهاصي الٗغبي اإلاىخض: الٟهل الثاوي. 2010نىضو١ الى٣ض الٗغبي. ). 14  (. الخ٣ٍغ

غ الا٢خهاصي الٗغبي اإلاىخض: الؼعاٖت واإلاُاه،. 2017نىضو١ الى٣ض الٗغبي. ). 15  (. الخ٣ٍغ

ش الاؾترصاص . 16 ٣ُت. جاٍع , 4 5ٖباؽ مدمض قغاقي. )بضون ؾىت(. مٗهض البدىر والضعاؾاث الاٍٞغ

ى : صعاؾت ميكىعة ٖل-صعاؾت خالت خىى نهغ الىُل. 17 -، مً جدضًاث جد٤ُ٣ ألامً اإلاائي الٗغبي2019

 https://repository.nauss.edu.saاإلاى٢٘:

. مظ٦غة 2014-2013ٖبض الغخمً صًضوح. ). 18
 
(. ألامً اإلاائي: ؤلاؾتراجُجُت اإلاائُت، الجؼائغ همىطحا

 ماحؿخحر في الٗلىم الؿُاؾُت، الجؼائغ: حامٗت وهغان.

ً الٗغبي. مجلت  (. ألامً اإلاائي الٗغبي ومؿإلت اإلاُاه2006ٖضهان خمُضان وزل٠ الجغاص. ). 19 في الَى

 .19، الٗضص الثاوي ، 22حامٗت صمك٤ للٗلىم الا٢خهاصًت وال٣اهىهُت، اإلاجلض 

ؼ. ). 20 . اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت: 1980مدمىص خؿان ٖبض الٍٗؼ (. ؤؾاؾُاث هىضؾت الغي والهٝغ

اى.  حامٗت الٍغ

ش الاؾترصاص 2009, 08 17ًىمُت الىؾِ. ). 21 ب. جاٍع  -، مً ألامً اإلاائي2018, 09 11(. الىؾِ ٍو

 http://www.alwasatnews.com/news/304568.htmlوألامً الٛظائي... مابحن اإلاىاػهت ؤو الخُاع: 
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 ملخص: 

فد   الهداملن  أصاء تدؿدن  فد  العدضعب  ئؾدرراتجججة مؿداممة مدضي نلد  ئلد  العهدغ  الضعاؾدة تهدض        

البررولجدة صطد ة نامدة، واملإؾؿدة الىؾلجدة ل دضما  صصداع صطد ة زاضدة صانعبداع مدظ   زندر  املإؾؿدا 

هدد  مدددد الضعاؾددة املجضاذجددة، وطلددو مدد  زددمى العؿددغس الدد  مدددىعب  أؾاؾددن  ،خجدد  ي ددمد املدددىع صوى 

ئلدد   إلاؾدداع اللكددغت اؾددرراتجججة العددضعب  وأصاء الهدداملن  مم ددامجو نامددةي واملدددىع ال ددا   زطددظ للعؿددغس 

لمدا تدو صنعمداص فد  مدظ  الضعاؾدة   ،.ENSPواقو ئؾرراتجججة العضعب  صاملإؾؿة الىؾلجة ل دضما  صصداع 

-2008نلدد  مجمىنددة العردداعبغ إلاخطددائجة الاددمل تطددضعما املإؾؿددة ؾددلىبا وطلددو لل رددر  املمعددض  مدد  ؾددلة 

 إؾؿة.، صااغافة ئل  اؾعهماى املراصلة مو مؿنر مطلحة املىاعص الب غبة صامل2015

وم  زمى املراصلة الامل تو ئجغائها مو مؿنر مطدلحة املدىاعص الب دغبة أ  ذعائج الضعاؾة  تىضلت أمو     

املإؾؿة تؿع  صائما لىغو اؾرراتجججة تضعببجة وفق م داععهاا واؾدم ماعاتها وأمدضافاا املؿدعربلجة، لمدا 

للمددىاعص الب ددغبة نلددض اقعلاءمددا يلجددا  جضالددض  أو صذؿددمس فدد   خعجددا شددهالجة إلا ئأ  املإؾؿددة لددو ترددو فدد  

  اؽ جضالض، أما صسطىص تدضالض صخعجاجا  العضعببجة فا  املإؾؿة تؿع  ئل  ئنؿائها أممجة لبنر  

وه  قاصع  نل  تدضالضما صضقة، وطلو م  زمى الغقاصة نلد  أصاء الهامدد ولدظلو مد  زدمى املراعذدة صدن  

 الحالجة للهاملن  ومعؿلبا  الىقج ة املغاص تل جظما؛ الرضعا  واملااعا 

 .ENSPمإؾؿا  صررولجة، صاء الهاملن ، أتضعب ،  اؾرراتجججة، الكلماث املفخاحيت:

  JEL:G20جصييف 
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Abstract:  
     The study aims at identifying the contribution of the training strategy in 

improving the performance of workers in petroleum institutions in general 

and the National Institute for wells services in particular as the latter is the 

field of study by addressing two main axes. The first axis includes the 

conceptual framework of the training strategy and The performance of the 

workers (general concepts) and the second axis was devoted to address the 

reality of the training strategy of the national institution of wells services. 

       E study also relied on the group of statistical reports issued by the 

companies annually for the period 2008-2015, in addition to the use of the 

interview with the human resources department of the institution. 

      The most important results of the study, and through the interview 

conducted with the human resources department, that the institution is 

always seeking to develop a training strategy according to its projects and 

investments and future goals, and the institution did not fall into the 

problem of the need for human resources when acquiring new mechanisms 

or starting a new activity, With regard to the identification of training 

needs, the institution seeks to give them great importance and is able to 

identify them accurately, through the control of the performance of the 

worker, as well as through a comparison between the capabilities and skills 

of the current staff and the requirements of the job to be implemented; 

Keywords: strategy, training, performance of employees, petroleum 

companies, ensp. 

Jel Classification Codes:G20 
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 مقدمت:  .1

 فا  الحاضلة واملمؿاعنة الامل تىاجااا جمجو املإؾؿا  صازعم  أذىاناا وأشهالاا العغنرا  قد ف      

ف يهض لو صقعطاصالة املإؾؿا  ف   صاء فانلجة تدرجق
َّ
 ومىاعص، ئمهاذجا    م  ما لضيها نل  فرـ العىق

 صرضع  أؾاؾجة العلكجمجة صضعجة   ال هالجة تعدضص وئذما وتلكجمجة، وب غبة ومالجة وفلجة ماصالة ؾىاء  

 الب غبة وم  مىاعصما نامة، صط ة   املسعل ة وإلامهاذجا  املىاعص م  صؾع اص  تهكجو نل  املإؾؿا 

 .زاضة صط ة  

ا أضبذ ولرض     مؼاالا  لعدرجق جامض   تؿع  أ  البراء ف  تغغ  الامل صقعطاصالة املإؾؿا  نل  لؼام 

ق المن  الامل املجاال  أمو وم  تلافؿجة، ِّ
 الب غبة مىاعصما ه  تلافؿجة منز   زملاا م  املإؾؿة أ  تدر 

يهض  لو لظلو .ججض ب هد   تؿجنرما توَّ  ئطا ذجاح   مد مطضع ه  أنها لما املإؾؿة، مىاعص أمو م  الامل تهعبر

ا أو مربىال الب غبة للمىاعص العرلجضت المؿجنر ولثر   العغنرا  ؾغنة قد ف  العلافؿجة املنز  لعدرجق مافج 

ا أضبذ صد املإؾؿة، تىاجه الامل العدضالا   الامل أضبدت الب غبة مىاعصما تؿنر أ  املإؾؿة نل  لؼام 

ا ا مىعص    .اؾرراتجج  ملكىع   وفق اؾرراتججج 

با  العدىال  ألممجة املإؾؿا  ئصعاك ئ     
َّ
 نل  ذكو صؾرراتجج  الررلنز م  ػاص مهاا، العنجف ومعؿل

غا املإؾؿة ف  الىقائف ألثر م  صانعباعما الب غبة؛ املىاعص تؿجنر
ُّ
ة  أنها صدنو العغنرا ، صعلو تأج

ٌ
مؿإول

 نل  املمئمة العهضالم  ئجغاء الج  لظا صاملإؾؿة؛ املعاخة صاملىاعص املغتبؿة    ؿة مسعلف ن 

 الرى  ذراؽ ترىبة ف  يؿامو للمإؾؿة، ئالجاب  تنجف   لػما  الب غبة؛ املىاعص اؾرراتجججا  وؾجاؾا 

د البجئجة، ال غص اؾعغمى ف  يؿامو لما غه اا، وتضذجة جىاذ  صاملإؾؿة، ِّ
 
 التهضالضا  مساؾغ م  وبرل

 .فيها املدعملة

د     ِّ
 
ا الب غبة للمىاعص صؾرراتجج  المؿجنر وبم   الب غبة للمىاعص ال هاى صؾم ماع تدرجق ئل  يهض  ذكام 

ئل   الحاجة  زنر  آلاوذة ف  تؼاالض  ولرض للمإؾؿة؛ الب غبة املىاعص أصاء تدؿن  أجد م  وتلمجتها؛

 ول  والرزام؛ ول اء  وقضع  ومااع  مهغفة ألثر لاا الهى   خاى صاملإؾؿة؛ الب غبة للمىاعص فهالة اؾرراتجججة  

ق  .مدنمة اؾرراتجججة   وفق الب غبة املىاعص تلمجة وتضعب  زمى م  ئال مظا العدرَّ

 م  مظا امللؿلق تبرػ للا مهالو ئشهالجة الضعاؾة واملعم لة ف  ؾإاى العال : 

ب ان حظاهم في جحظين    داء العاملين باملؤطظاث البتروليت أإلى أي مدي ًمكً إلطتراجيجيت الخدٍز

 ؟ثس هره الاطتراجيجيت على املؤطظت الىطىيت لخدماث الابازأ؟ وفيما ًخمثل 
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 : دىعب  عئؿن  مماترؿجمه ئل  م تو فرض الضعاؾة، مدد مهالجة املىغىم بغجةًكل الدزاطت:   .1.1

 ب وأداء العاملين  ؛الاطاز الىظسي إلطتراجيجيت الخدٍز

 ب وأداء العاملين في املؤطظت الىطىيت لخدماث الاباز  واقع إطتراججيت   .ENSPالخدٍز

ب وأداء العاملين .2  الاطاز الىظسي إلطتراجيجيت الخدٍز

الدض ى مىغىم اؾرراتجججة تضعب  املىاعص الب غبة صأممجة قطىي لضي جمجو املإؾؿا   نل     

املىاعص الامل تؿامو ف  ذجاح أت  ازعم  اذىاناا وأشهالاا، وطلو النعباع املىعص الب غت م  أمو

وتهمد جمجو  مإؾؿة  وطلو م  زمى صلاء مااع  ول اء  صفغاص وتغجنر مهاعفاو وػباص  مهلىماتهو.

املإؾؿا  نل  اذجاح اؾرراتجججتها العضعببجة وطلو صعىفنر الهضالض م  صمهاذجا  املاصالة، املالجة 

 والب غبة.

ب: ماهيـــــــــــت الاطتراجيج.1.2  يت والخدٍز

  فجما الل :  هغ  نل  تهغبف صؾرراتججة والعضعب 

ف الاطتراجيجيت:  .1.1.2 وه    يstrategosصؾرراتجججة مطؿلح  م عق م  الهلمة الجىذاذجة محعٍس

ي والامل تهنمل ف  الرجاص  وبالعال  فهمل تهنمل ف  egosي والامل تهنمل الجيش ومstratusتعهى  م  مرؿهن م

 (Chantal Bussenault, Martine Prete, 1999, p. 153) قجاص  الجيش

ولرض اؾعهمد مطؿلح صؾرراتجججة ف  تسططا  مسعل ة بغنر صؾعهماى صضل  للمطؿلح ف  

ؾجاقه الهؿنغت، خج  اؾعهمد ف  مجاى صنماى لضاللة نل  ف  صصاع  والرجاص ، والؿب  ف  طلو 

هىص ال  العغنر ف  صيئة صنماى وتدىلاا م  صيئة أنماى مؿعرغ  ال  صيئة ؾغعهة العغنر وشضالض  ي

امللافؿة، مما العؿل  م  الىخضا  صقعطاصالة وغو ال ؿـ ال املة ملىاجاة امللافؿة ال غؾة م  

. وف  ما الل   هغع أمو العهاعبف ال اضة ي9مم عاس مامد فغ ، ض دة  الىخضا  صقعطاصالة صزغي 

 صااؾرراتجججة :

  ف الاول : "ه  تدضالض الغاالا  صؾاؾجة ؾىبلة صمض للملكمة، وتبنمل ؾغس العطغ  الخعٍس

 (Alfred chandler, 1972, p. 192) وتسطجظ املىاعص الػغوعبة لعدرجق الغاالا "

 و أ: "ه  نباع  ن  زؿة مىغىنة، تدضص ؾجاقا  وؾبد العطغ  وه  خجلة الخعٍسف الثاوي

زضنة تعم د ف  ملاوع  لملع ا  خىى امللافؿن ، وه  ذمىط  مرراصـ صجؼاء م  زمى الؿلىك 

و مغلؼ مؿعرغ ف  البيئة، وف  النهاالة فهمل ملكىع فنغت يهؿ  الرضع  أل  وغو ئاملهعمض للىضىى 

 .(Irén foghievini , 1998, p. 47) اء وفرا لهمقتها الصحجدة"نل  عؤبة واصعاك صشج



ب  على أداء العاملين في املؤطظاث البتروليتم             ص  ضغنر فاؾمة الؼمغ   (أثس اطتراجيجيت الخدٍز

  

صي للدزاطاث الاقخصادًت واملاليتمجلت »  122  138-117ص ص:    « 2019صيؿمبر ، 3الهضص ، 3،املجلض  املقٍس
 

في  ؤطظتجصىز للحالت التي جكىن عليها امله   ؿعنعج أ  صؾرراتجججة  ن الؿاصر غفن وم  زمى العه

للمىازد ،خاصت الىادزة وذلك مً خالل الاطخغالل ألامثل  املظخقبل في ظل البيئت التي جيخمي إليها،

 .منها واملعسفيت بهدف جحقيق ألاهداف والغاًاث الشمىليت املساد الىصىل إليها

ف .2.1.2 ــــــــــــــــــــــــب حعٍس  يهعبر العضعب  م  صن  الؿغس طا  اممجة صالغة ف  مجاى تؿىبغ ل اء   :الخدٍز

  نل  ازعم  أذىاناا. فماما اجتهضذا ف  ازعجاع الهاملن  ف  شاى املجاال  املسعل ة، وف  مافة املإؾؿا

صفغاص، فانهو ف  خاجة لغفو ل اءتهو الهلمجة واملااعبة وئلؿابهو مااعا  ومهلىما  جضالض  تؿامو ف  

وف  ما الل   هغع أمو العهاعبف  ػباص  قضعاتهو نل  اصائهو ملااماو الىقج جة الحالجة واملؿعربلجة.

 :عضعب ال اضة صال

 ف تد نز املىق ن  وصخع اف بهو، ومى فغضة ملىاضلة اللمى والعؿىع، مى " :ألاول  الخعٍس

 والاض  مله مى مهغفة تلو املااعا  الامل الدملاا املىقف واؾعغملاا ف  زضمة املإؾؿة"

(Susan M health field , 2008, p. 20) 

 ف الثاوي أخض الىؾائد املغافرة للمىقف أو ل غبق الهمد ف  وقت مدضص، ويهض   مى " :الخعٍس

 , David Duchamp et Loris Guery) ئل  تؿىبغ صمهاذجا  واملااعا  الامل الدملاا املىق ن "

2013, p. 102). 

عمليت اطاطيت جضمً اكدظاب املهازاث  ؿعنعج  أ  العضعب  مى  ن الؿاصر غفن م  زمى العه      

لى زفع قدزاث العاملين ومهازاتهم ألداء إيهدف  واملفاهيم وقىاعد املعسفت املحددة في مجاالث معيىت،

ادة وعي العاملين  قت حيدة، باإلضافت إلى كىهه محاولت لٍص وظائفهم الحاليت واملظخقبليت بطٍس

  بأهداف املؤطظت التي ٌعملىن بها.

ب .3.1.2  :نملجة انضاص اؾرراتجججة العضعب  صاملغاخد العالجة تمغ : خطىاث اعداد اطتراجيجيت الخدٍز

 ي2004ماصى صولة وآزغو ، 

 تدلجد اؾرراتجججة املإؾؿة وما تعػمله م  أمضا  وماام وؾجاؾا ؛ 

 وصعاؾة البيئة الضازلجة للمإؾؿة م  خج  الىغو الحال  للمإؾؿة، مهضى  تدلجد

 صوعا  الهمد ول اء  الرىي الهاملة؛

  ،تدلجد وصعاؾة البيئة ال اعججة للمإؾؿة م  خج  الكغو  وصتجاما  صقعطاصالة

 العؿىع العنلىلىج ، الهىامد الضالمغغافجة، صذكمة الحهىمجة وامللافؿة؛
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 ؾرراتجججة العضعب  وما تعػمله م  ؾجاؾا  وبغامج ومىاػذا  ب هد انضاص وضجاغة ا

 يؿاو ف  العهامد مو اؾاعاتجججة املإؾؿة؛

  مغاجهة ال ؿة صؾرراتجججة للعضعب  نلض خضوث تغنرا  ف  البيئة الضازلجة وال اعججة

 للمإؾؿة.

تهمد  ولظلوصضانجة، تؿامو اؾرراتجججة العضعب  ف  ضرد مااعا  صفغاص م  طوت الرضعا  ص خج  

نل  تدضالض اخعجاجا  املإؾؿة م  مااعا  وؾلىلجا  مهاع  مؿلىبة م  خج  الهضص والنو  وب هد 

 الملاؾ  مو العؿلها  صؾرراتجججة للمإؾؿة.

 مفهىم ألاداء وأهىاعه .2.2   

 الىجض ملاك نض  تهاعبف لألصاء ذظلغ أمماا:: مفهىم ألاداء .1.2.2   

 :ف ألاول النج جة الامل تؿعسضم بها الىخض  إلاذعاججة مىاعصما املاصالة والب غبة ف  "مى  الخعٍس

 ي87، ض دة 2001منبض امللجو مؼمىص ،،  "ؾبجد تدرجق  مضا  املدضص 

 " :ف الثاوي قضع  املإؾؿة نل  تدرجق أمضافاا ؾىبلة  مض واملعم لة ف  اؾعمغاع   اؾاا  مى الخعٍس

 ي218، ض دة 2009مالضاوت ال جش،،  "والبراء ف  ؾىقاا ف  قد اخعضام امللافؿة

  :ف الثالث مشاصل  شىق ،  "الضعجة أو النؿبة م   مضا  الامل تدرراا املإؾؿة"مى الخعٍس

 ي80، ض دة 2007

وم  زمى العهاعبف الؿاصرة الظلغ ذجض أ   صاء له مطؿلحا  مغتبؿة وطا  نمقة معطلة صه       

 ي46، ض دة 2007مئلاام الدجاوت،  أال وه :

 ؛، وتدؿ  صؿغبرة املىالجةوه  تم د صؾعسضام  م د للمىاعص الكفاءة: -

 

 

 ؛، وتدؿ  صؿغبرة املىالجةوه  مضي تدرجق أمضا  املإؾؿةالفعاليت:  -

 

 

 

 ومله فا   صاء يؿاوت :     

 املسغجا  / املضزم     =اللعائج املدررة/ املىاعص املؿعسضمة     الن اء  =  

 اللعائج املدررة /   مضا ال هالجة =      
 المسطرة

 

 

 ال هالجة× الن اء    صاء =
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 وه  نباع  ن  النؿبة صن  املبجها  أو ضاف   عباح ماملسغجا ي وبن   إلاهخاحيت: -

منمء الغغباوت وآزغو ،،  العهالجف املؿعسضمة لرؿام مهن  م    اؽ  نماى

 ، وتدؿ  صؿغبرة املىالجةي257، ض دة 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 الن اء  + ال هالجة إلاذعاججة =
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 :ألت وه  تعم د ف  الجضوى ال ،الطلف  صاء وفق مهاالنر مهجلة :أهىاع ألاداء .2.2.2     

 (: أهىاع ألاداء حظب معاًير معيىت1الجدول زقم )

 حظب معياز الىظيفت الشمىليتحظب معياز  حظب معياز املصدز

 داء الداخلي:ألا  .1

ومى  صاء اللاتج ن  

مسعلف  صاءا  

الجؼئجة واملعم لة ف  

أصاء املىاعص الب غبة ف  

املإؾؿة و صاء 

العرنمل الظت العهلق 

صجاذ  صؾم ماعا ، 

و صاء املال  ال اص 

صاامهاذجا  املالجة 

 املؿعهملة؛

ألاداء الخازجي:  .2

اللاتج ن  و صاء 

العغنرا  الامل 

تدضث ف  املدجـ 

 ال اعج  للمإؾؿة.

 ألاداء الكلي: .1

ومى الظت العجؿض ف  

صذجاػا  الامل 

ؾاممت مد الىقائف 

ال غنجة للمإؾؿة ف  

تدرجراا، صو  

اؾعثلاء جؼء أو نلطغ 

 ف  تدرجراا؛

ألاداء  .2

والظت العدرق  الجصئي:

 نل  

مؿعىي  ذكمة 

ال غنجة للمإؾؿة 

 ؾاؾجة. والىقائف   

 

قضع   واملعم د ف   أداء الىظيفت املاليت: .1

املإؾؿة نل  تدرجق العىاػ  املال  وبلاء 

مجهد مال  فهاى صااغافة ئل  تدرجق 

 املغصوصالة وتهكجو الهائض نل  صؾم ماع؛ 

وبعدرق نلضما تدرق أداء وظيفت إلاهخاج:  .2

املإؾؿة ئذعاججة مغت هة مراعذة صاملإؾؿا  

 زغي، لاذعا  ملعجا  صجىص  نالجة 

وبعهالجف أقد، تس جؼ العهؿم  اللاتجة 

 ن  تهؿد آلاال  أو العأزغ ف  تلبجة الؿلبا ؛

 يهعبر املىعص  أداء وظيفت ألافساد: .3

مى جىمغ أصاء أت وقج ة ػم  زمله  الب غت 

العو تدغبو املىاعص  زغي وتىجيهاا صما يؿمذ 

صعدرجق أمضا  املإؾؿة، ماما ما  مىقهاو 

 أو مؿعىامو الىقج  .

قي(:  .4 ق )ألاداء الدظٍى أداء وظيفت الدظٍى

العدضص مظا  صاء م  زمى مجمىنة م  

املإشغا  املعهلرة صىقج ة المؿىبق منها 

 ، الحطة الؿىقجة، عغاء حجو املبجها

 الهممء...، 

قي وأثسه على جحظين أداء م  ئنضاص الباخ ن  ئنعماصا نل  مدمض ؾلجما  ، "املصدز:  الابخكاز الدظٍى

، جامهة املؿجلة، تسطظ تؿىبق ،نلىم تؿجنرفغم ، مظلغ  ماجؿعنر غنر من ىع ، املؤطظت"

 .119 -117، ص2006/2007
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ب  .3.2  داء العاملينبأعالقت اطتراجيجيت الخدٍز

 آلازغ، بهػاا صالبهؼ العهلق معسططة وقائف م  تعهى   معهاملة ئصاع  الب غبة املىاعص ئصاع تهض      

 واعتباؾاا مهاا ومضي اتؿاقاا لألفغاص  زغي  الؿجاؾا  نل  ذجاخاا العىقف لألفغاص مهجلة ؾجاؾة وأ 

 فمؿعؿجو  فغاص لبرجة ؾجاؾا  معابهة أو مغاجهة صم اصة  صاء ترججو يهعبر فيها، لظلو وتضازلاا بها

 الش ظ ما  ئطا نما ال صح أل  العرججو إلازعجاع ؾجاؾة ذجاح مضي نل  زمله م  تدنو أ  م م إلاصاع 

 مؿعىي  مو وتنسجو مإممته مو قضعاته وتملاؾ  مو وتع ق مجىله تىافق الامل صالىقج ة مهلف امللاؾ 

 قضعاتهو تكاغ ومد للهاملن ، تجغيها الامل ؾممة صزعباعا  مضي ترغع  أ  أالػا لإلصاع  وبمن  .ؾمىخه

 تؿعؿجوو   املىغىنة، املؿعىبا  مراصلتهوو   فيها وذجاخاو ف  وقائ او ترضماو ن  مافجة مهلىما  وتهؿ 

 املىق ن  مإالء مااعا  لعلمجة مافجة البرامج مظ  ماذت ئطا وما ملىق يها الامل تهؿيها تضعب  صغامج ترجو أ 

 املىق ن  بن و   صجنهو الهمقا  ترىبةو   الإصونها الامل للىقائف امللاؾبة الهاصا  قضعاتهو وزلق وضرد

 نملجة تػملت ئطا وزطىضا وتىجايهو مغؤوؾيهو قجاص  نل  امل غفن  قضع  نل  لما تؿعضى آلازغب 

المبهه  الظت  ؾلىب فانلجة نل  الػىء اللر  طلو فا  مغوؤؾيهوو   امل غفن  صن  معباصال العرججو ترججما

 ذكام الحىافغ ما  ئطا ما لظلو إلاصاع  وتمبن  ،ع قطى  أو قى  ذىاح  ملاك ماذت ئطا وما نماله، مو امل غ 

 لبظى الجاض الهاملن  الضفو لو صدج  فجه ذرظ ملاك ما  ئطا ما أو  فغاص، لحاجا  ومشجها ملاؾبا

 ي109-108، الط دا  2006منماع ص  نيش ى ،  املؿلىب
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ب وعمليت جقييم الاداءإعالقت وظائف  :(1الشكل  زقم ) ت بما فيها الخدٍز  دازة املىازد البشٍس

 صاع  املىاعص الب غبةئوقائف 

 

 وقائف م ررلة           وقائف تهض  ال  ػباص      وقائف تهض  اؾاؾا ال       

الغغبة ف                       املرضع  نل  الهمد                                                              ػباص 

 الهمد

 

 

 

 

 

 46ص1985 مطغ، غغب ، ، منعبة"دازة الافساد والكفاءة الاهخاحيت"إنل  ؾلممل،  املصدز:

يهعبر العضعب    اؽ غغوعت ترىم صه املإؾؿا  وتىلجه امعمام لبنرا، وم   ي1م  زمى ال هد عقو م 

زمله العو تؼوبض  فغاص صمهلىما  ومااعا  وؾلىلجا  لعدرجق ئؾرراتجججة املإؾؿة زاضة وه  تهمد 

ف  قد صيئة شضالض  العغجنر والش ملء ال اصت فيها مى العغجنر، مما اجبر املإؾؿا  نل  غغوع  ئالجاص 

تهعو    مظ  املؿعجضا  الحاضلة ف  صيئتها ومااعا  وؾلىلجا  أفغاصما أت أضبذ لؼاما نليها أ تىافق صن

صالبد  نل  البرامج العضعببجة امللاؾبة وازعجاع املضعبن  واملعضعبن  امللاؾبن  وازعجاع الؿغبرة امل ل  

 الجضالض . لعلرن  تلو املااعا 

  :زمى وبكاغ تأجنر العضعب  نل  أصاء الهاملن  م  

  عفو مؿعىي أصاء الهاملن  وتدؿيله لما وذىنا؛ 

  به  ؾلىلجا  جضالض  ف   فغاص تعىافق وئؾرراتجججة املإؾؿة؛ 

   ترىبة الغوح املهلىبة لألفغاص؛ 

   ترىبة الهمقا  إلا ؿاذجة صن   فغاص وتغشجض تىجيهاتهو؛ 

  تلمجة شهىع الهاملن  صالىالء العلكجممل؛ 

   مهضال  مد م  الغجاب وصوعا  الهمد؛  تس جؼ 

   ئلؿاب الهمد ؾغس البد  وإلاصضام؛ 

 ختطيط القوى العاملة -
 اختيار االفراد -
 التدريب -
 ظروف العمل هتيئة -

 حتديد هيكل -
 االجور -
 احلوافز -
 االتصاالت -

 االداء تقييم
 البحوث والدراسة

 كفاءة انتاجية مرتفعة
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  ي73، ض دة 2014مأفغبض زمجل ،  املؿاممة ف  ئصاع  املهغفة صازد املإؾؿة 

ب وأداء العاملين في  .3   ENSPاملؤطظت الىطىيت لخدماث الاباز واقع إطتراججيت الخدٍز

تهؿ   املإؾؿا  البررولجة  أممجة لبنر  اؾرراتجججة العضعب ، والهمد نل  تضعب  نمالاا ب هد     

مؿعمغ، وطلو صرطض ػباص  قضعتهو ومؿانضتهو نل  العنجف مو مدجـ املإؾؿة أو صيئتها.  ؿرـ ما 

مل امجو اللكغبة بغجة مهغفة مضي مؿاصرة اتو العؿغس ئلجه ف  الجاذ  اللكغت نل  الجاذ  املجضا   أت 

ونلجه فاذلا  ؿع  ف   ،ENSPاملإؾؿة الىؾلجة ل ضما  صصاع ملىغىم ئؾرراتجججة العضعب  مو واقو  

مظا املدىع ئل  العؿغس  ملهغفة واقو اؾرراتجججة العضعب  وصوعما ف  تدؿن  أصاء الهاملن  صالنؿبة 

 للمإؾؿة مدد الضعاؾة.

 ENSPاملؤطظت الىطىيت لخدماث الاباز جقدًم  .1.3

و ال غوم صؾرراتجججة امللب رة ن  شغلة أمواخض م   املإؾؿة الىؾلجة ل ضما  آلاصاع ضته

ف  ؾجاس إلانم  ن  ئناص  ًجهلة قؿام املدغوقا   1981أو  نام  01أ  أ  ف  .ؾىذاؾغاك  م

ف  ترضالو نضص لبنر م  ال ضما  ، ه  مإؾؿة معسططة غوالطلانا  البررولجمجاوبة ف  الجؼائ

املعهلرة صمجاى الم ا  واؾعغمى خرىى الل ـ ، وأالػا تعضزد ف  فدظ وضجاذة آصاع البرروى 

 والجضوى  ت  الىضح صؿاقة فلجة ن  املإؾؿة .والغاػ، ولظلو ضجاذة أخىاع صؼػب  املدغوقا 

 ENSPالىؾلجة ل ضما  صصاع 
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 ENSPالىطىيت لخدماث الاباز  فىيت للمؤطظت(: بطاقت 2الجدول زقم )

 /E.N.S.Pاملإؾؿة الىؾلجة ل ضما  صصاع،  م.و.ر.أ  اطم املؤطظت

 

 ؾىذاؾغاك املؤطظت ألام

 يالشكل القاهىو

 

  مإؾؿة اقعطاصالة طا  ؾابو زضمات

 زأض املال الاحخماعي 

 

ا يهاصى مص  ص 8000.000.000و صغأؽ ماى ئجعماع  اشغلة طا  أؾ

 ؾاو 80.0000

  لعدد العما

 

 نامد2.500ألثر م  

  زقم السجل الخجازي 

 

99B0122445  12/07/2009صعاعبش 

بي   السقم الضٍس

 

099930012254543 

 

عىىان ومقس 

 املؤطظت

 والالة وعقلة 30500خاس مل مؿهىص ،  83 : الطلانجة ، ص.ب امللؿرة

 

 Shlumberger ،Halliburton،Expro Group  هم املىافظينأ

 

 ENSPاملإؾؿة الىؾلجة ل ضما  صصاع م  انضاص الباخ ن  انعماصا نل  وجائق  املصدز:

ب في جحظين أداء العاملين .2.3  أهميت اطتراججيت الخدٍز

غع مإشغا  قجاؽ اؾرراتجججة العضعب  وأصاء الهاملن  ف  املإؾؿة الىؾلجة ل ضما  صصاع  ه    

ENSP ي، ولظلو تدلجد مهؿجا  وبجاذا  2015-2006زمى فرر  الضعاؾة املمعض  به غ ؾلىا  م

املإؾؿة مدد الضعاؾة خىى اؾرراتجججة العضعب  وتبيجت أممجتها ف  تدؿن  اصاء الهاملن . خج  

تعم د مإشغا  ئؾرراتججة تضعب  املىعص الب غت منضص الهماى، نضص الهماى املعضعبن ، تهالجف 

 .، مىاػذة العضعب  والنعلة صجغبةي، ومإشغ أصاء الهاملن  العم د ف  مئذعاججة الهامد املعضعبيالعضعب 
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ب: -.1.2.3  مؤشساث اطتراجيجيت الخدٍز

 :ENSPجطىز عدد العمال في املؤطظت الىطىيت لخدماث الاباز  -

 2015-2008 خالل الفترة جطىز عدد العمال  :(3حدول زقم )

 نامد الىحدة:                                                                                             

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 الظىىاث

 3010 2907 2814 2623 2323 2087 2120 1983 عدد العمال

 4 3 7 13 12 2- 7 / اليظبت %

 ENSPاملإؾؿة الىؾلجة ل ضما  صصاع انعماصا نل  وجائق م  انضاص الباخ ن   :زاملصد

 2015-2008 خالل الفترة عدد العمالجطىز (: 2الشكل زقم )

 
 ENSPاملإؾؿة الىؾلجة ل ضما  صصاع انعماصا نل  وجائق م  انضاص الباخ ن   :زاملصد

ال هد انم  أ  املإؾؿة شاض  تظصظب ف  نضص الهماى،خج  شاض  الجضوى و ذمخل م  زمى       

 2010%، لم اض مباشغ  بهضما ؾلة 7ذمىا ف  مؿعىبا  العىقجف قضع صدىال   2009و   2008ؾلامل 

 صوالع للبرمجد. 98%، عغو اعت ام ؾهغ الل ـ ف  تلو الؿلة والظت وضد ال  خىال  -2اذس اقا قضع صددددد 

% وعهىص الؿب  ف  طلو ئل  قجام املإؾؿة صؼباص  12ف اض  ذمى قضع صدددد  2011اما صسطىص ؾلة 

مهضال  العىقجف عغو الهضص النبنر م  الهمالة املعىفغ  لضيها، وتلو الؼباص  ماذت بؿب  اعت ام ؾهغ 

صوالع للبرمجد ف  تلو الؿلة، أت تىفغ مبالغ مالجة لبنر  والن جلة صمؿضالض  112الل ـ والظت وضد ئل  

 ؿعدرا  الهماى الجضص، ولظلو بؿب  اعت ام مهضى البؿالة ف  امللؿرة.م

اذس اغا ف  مؿعىبا  العىقجف  2015و 2014، 2013، 2012ولم اض بهض طلو الؿلىا  املىالجة 

 ومظا عاجو ئل  ئذس اع مؿعىي أؾهاع الل ـ.
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 :ENSPاملؤطظت الىطىيت لخدماث الاباز في جطىز عدد املخدزبين .2.2.3

 2015-2008 خالل الفترة جطىز عدد املخدزبين  :(4زقم )حدول 

 نامد معضعبالىحدة:                                                                                         

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 الظىىاث

 3010 2907 2814 2623 2323 2087 2120 1983 عدد العمال

عدد العمال 

 املخدزبين

520 675 871 970 1592 833 1356 1550 

وظبت 

 املخدزبين%

26 32 41.7 41.7 60.6 29.6 46.6 51.4 

 ENSPاملإؾؿة الىؾلجة ل ضما  صصاع انعماصا نل  وجائق م  انضاص الباخ ن   :زاملصد

 2015-2008 خالل الفترة خدزبينعدد املجطىز (: 3الشكل زقم )

 
 ENSPاملإؾؿة الىؾلجة ل ضما  صصاع انعماصا نل  وجائق م  انضاص الباخ ن   :زاملصد

أ  املإؾؿة شاض  اعت انا ف   ؿبة املعضعبن  زمى  أنم ال هد الجضوى و ذمخل م  زمى      

قضع   2015و  2012ال ما   ؾلىا  مفرر  الضعاؾةي، خج  سجلت املإؾؿة انل   ؿبة لاا ف  ؾلة 

% نل  العىال  خج  ذجض أ  أغل  مظ  العضعببا  ماذت مسططة للعرلن  وماذت 51% و 60 صدىال 

 تعمدىع تضعبباتهو خىى العنلىلىججا الحضال ة  وؾبد الىقاالة والؿممة م  خىاصث الهمد.
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ب .3.2.3  :ENSPاملؤطظت الىطىيت لخدماث الاباز في جكاليف الخدٍز

ب(: 5حدول زقم )  2015-2008 خالل الفترة جطىز جكاليف الخدٍز

 ملجى  صاللاع جؼائغت  الىحدة:                                                                                        

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 الظىىاث

ب  مىاشهت الخدٍز

 )الهدف(

182375 222841 426386 271485 151926 261846 383344 392373 

جكاليف 

ب  الخدٍز

 )املحقق(

21349 26345 35147 81193 118978 250567 201745 33436 

وظبت جحقيق 

 الهدف %

12 12 13 30 78 96 53 9 

 ENSPاملإؾؿة الىؾلجة ل ضما  صصاع انعماصا نل  وجائق م  انضاص الباخ ن   :زاملصد

بجطىز (: 4الشكل زقم )  2015-2008 خالل الفترة جكاليف الخدٍز

 
 ENSPاملإؾؿة الىؾلجة ل ضما  صصاع انعماصا نل  وجائق م  انضاص الباخ ن   :زاملصد

% زمى ال ما   100أ  املإؾؿة لو تدرق املىاػذة صنؿبة  انم  ال هدالجضوى و ذمخل م  زمى     

%، لما 96صنؿبة  2013، خج  خررت املإؾؿة أنل    ؿبة  ؾلة 2015-2008ؾلىا  املاغجة 

% وطلو بؿب  تسل  املإؾؿة ن  9صنؿبة  2015ذمخل أ   املإؾؿة سجلت أغهف  ذمججة ف  ؾلة 

 صؾاتظ  صجاذ  املعهاقضال . 
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ت وزقم الاعمال.4.2.3  ENSPاملؤطظت الىطىيت لخدماث الاباز في  الكخلت ألاحٍس

ت وزقم الاعمال  :(6جدول زقم )ال  2015-2008 خالل الفترة جطىز الكخلت الاحٍس

 ملجى  صاللاع جؼائغت  الىحدة :

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 الظىىاث

ت  7182 5527 6428 6018 4146 3740 3315 2853 الكخلت الاحٍس

 19001 18367 16504 14469 11189 8960 6205 3449 زقم الاعمال

ت/  الكخلت الاحٍس

 زقم الاعمال

82 53% 41% 37% 41% 39% 30% 37% 

 ENSPاملإؾؿة الىؾلجة ل ضما  صصاع انعماصا نل  وجائق م  انضاص الباخ ن   :زاملصد

تزقم ألاعمال والكخلت جطىز (: 5الشكل زقم )  2015-2008 خالل الفترة ألاحٍس

 
 ENSPاملإؾؿة الىؾلجة ل ضما  صصاع انعماصا نل  وجائق م  انضاص الباخ ن   :زاملصد

نغفت اعت انا ملظ ؾلة  ف  املإؾؿة   النعلة صجغبةأ  هد انم الالجضوى و ذمخل م  زمى    

ملجى  صاللاع جؼائغت  وطلو عاجو للعدؿ   6428ل  ئ 2013خج  وضلت ف  ؾلة  2013ل  ؾلة ئ 2008

 5527ل  ئاذس اع وضد  2014النبنر الظت شاض  ذكام صجىع ف  تلو ال رر ، لما شاض  ؾلامل 

ل  املدافكة نل  ذ ـ مؿعىي صجىع ئوالغامجة  إؾؿةملجى  صاللاع جؼائغت، وطلو بؿب  ؾجاؾة امل

 .2014   م  ؾلة وطلو بؿب  تضمىع ؾهغ الل ـ ف  الؿضاس مل ال ا

ملجى  صاللاع جؼائغت وطلو  7182ل  ما الراعب ئلعطد  2015جو ناوص  النعلة صجغبة صعت ام ف  ؾلة 

 للح اف نل  نمالاا م  املغاصع  وصؾعرالة. إؾؿةبؿب  ؾجاؾة العد نز الامل اذعهجتها امل
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  مض  أط ئا  ال مـ صخ ، ما صالنؿبة للنعلة صجغبة وعقو صنماى فرض تجاوػ  الاض  ف  الؿلى أ

% وطلو خؿ  35و 30  تهى   ؿبة النعلة صجغبة م  عقو صنماى ترراوح ما صن  أمى  إؾؿةامل

 .ملإؾؿةقاذى  ا

ت وزقم الاعمال .5.2.3 ب والكخلت الاحٍس  :ENSPاملؤطظت الىطىيت لخدماث الاباز في جكاليف الخدٍز

 (2015-2008 )خالل الفترة عدد العمالجطىز (: 7دول زقم )جال

الظىىا

 ث

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

زقم 

 الاعمال 

20559 24869 27903 31162 34422 34773 38974 45539 53429 51709 

الكخلت 

ت  الاحٍس

6339 6657 7007 6352 9563 14909 14874 14626 17990 18856 

جكاليف 

الخدٍز

 ب 

397 458 382 387 392.5 342.1 329 92.1 201.3 501.6 

جكاليف 

الخدٍز

ب /زقم 

 الاعمال 

1.93 1.84 1.36 1.24 1.14 0.98 0.84 0.20 0.37 0.97 

جكاليف 

الخدٍز

ب 

/الكخلت 

ت   الاحٍس

6.26 6.87 5.45 6.09 4.10 2.29 2.21 0.62 1.11 2.66 

 ENSPاملإؾؿة الىؾلجة ل ضما  صصاع انعماصا نل  وجائق م  انضاص الباخ ن   :زاملصد

%  زمى 1   ؿبة تهالجف العضعب  ال  عقو صنماى لو تعجاوػ أ نم أ ذمخل م  زمى الجضوى       

أل  املجاى املدضص ناملجا لاظا املإشغ الرراوح ما صن   وه   ؿبة غنر مربىلة ناملجا، 2012 – 2008ؾلىا  

 % .5% و1
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  النؿبة ف  ماته أ%، ونلجه المن  الرىى 1ف اض  النؿبة تجاوػ الدددددد 2014و 2013ما ف  ؾلامل أ

  تهالجف العضعب  شاض  اعت انا صاملراعذة مو اللمى الطغنر أالؿلامل ه   ؿبة مربىلة، وطلو مى  

صعت ام % وطلو بؿب  0.18ل  ئتغاجو لاظ  النؿبة خج  وضلت  2015جو لم اض ؾلة  لغقو صنماى،

 النبنر لغقو صنماى واللمى الؿ جف لعهالجف العضعب . 

 مؤشس أداء العاملين .3.3

 :ENSPاملؤطظت الىطىيت لخدماث الاباز في  اهخاحيت العامل.1.3.3

 201-2008 خالل الفترة اهخاحيت العامل املخدزب :(8جدول زقم )ال

قيمت  الظىىاث

 الاهخاج

احمالي عدد 

 العمال

اهخاحيت  املخدزبينعدد 

 العامل 

اهخاحيت 

العامل 

 املخدزب

2008 167397 2120 520 7.89608 32.19173 

2009 246736 1983 675 12.44256 36.55348 

2010 196255 2087 871 9.40368 22.53214 

2011 256800 2336 970 10.99315 26.47422 

2012 335346 2636 1592 12.72177 21.06444 

2013 195527 2814 833 6.94836 23.47262 

2014 114232 2907 1356 3.92954 8.42418 

2015 118254 3010 1550 3.92870 7.62929 

 ENSPاملإؾؿة الىؾلجة ل ضما  صصاع انعماصا نل  وجائق م  انضاص الباخ ن   :زاملصد

ف   م  اذعاججة الهامد الهاصت لبر أ  اذعاججة الهامد املعضعب أ عقو انم ذمخل م  زمى الجضوى     

، ومظا ما روطلو بؿب  حجو صذعا  النبن 2009نل   ؿبة لاا ؾلة أل  ئ، خج  وضلت املإؾؿة

لما له  صاء، وعهمد لظلو نل  ػباص  اذعا  املإؾؿة  العضعب  يؿامو ف  تغؿجة العجؼ ف    أال ؿغ 

عب  له صوع صالغ صممجة ف  تدؿن  اصاء العض بظلو  ؿعنعج أ و  صوع لبنر ف  تس جؼ تهالجف صذعا .

 املإؾؿة وػباص  اذعاججة الهامد.
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 الخاجمت:.4 

الضقة  م  نال  ب هد العضعببجة صخعجاجا  تدضالض ف  يؿامو  صاء ترججومما ؾبق  ؿعنعج أ         

البرامج  فعطمجو صخعجاجا ، مظ  مو لبنر خض وئل  تملاؾ  الامل العضعببجة، البرامج تطمجو جو وم 

م  زمى الضعاؾة .  صاء ترججو نملجة بها تسغ  الامل واللعائج العدلجد نملجا  نل  يهعمض العضعببجة

 املجضاذجة تو العىضد ئل  اللعائج العالجة:

   تؿع   املإؾؿة مو مؿنرو مطلحة املىاعص الب غبة أ  تو ئجغائهاتبن  م  زمى املراصلة الامل

  ؛ة تضعببجة وفق م اععهاا واؾم ماعاتها وأمضافاا املؿعربلجةصائما لىغو اؾرراتججج

   لو ترو املإؾؿة ف  اشهالجة صخعجا  للمىاعص الب غبة نلض اقعلاءما يلجا  جضالض  أو

 ؛صذؿمس ف    اؽ جضالض

  نؿائها أممجة لبنر  وه  ئل  ئ  املإؾؿة تؿع  اصسطىص تدضالض صخعجاجا  العضعببجة ف

صاء الهامد ولظلو م  زمى املراعذة أما صضقة، وطلو م  زمى الغقاصة نل  قاصع  نل  تدضالض

 ؛صن  الرضعا  واملااعا  الحالجة للهاملن  ومعؿلبا  الىقج ة املغاص تل جظما

  عؾاى اؾعماعا  تدضالض صخعجاجا  جو ئنملجة تدضالض صخعجاجا  العضعببجة م  زمى تعو

تأت  مغخلة تجمجو تلو صؾعماعا ، جو ت نجد لجلة نل  مؿعىي املضالغبة الهامة صاملإؾؿة 

لضعاؾة صؾعماعا ، ونل  مد مؿإوى تىغجذ وت ؿنر أؾباب تدضالض مظ  صخعجاجا  

املطلحة مى الظت    عئيـأنها ججض  لننها غنر فهالة وطلو بؿب  أواملمخل م  مظ  الهملجة 

و امل غ  املباشغ نل  الهامد مى أ  الغئيـ أاللاقش صخعجاجا  العضعببجة ولن  املؿلىب 

الظت الرىم صىغو صخعجاجا  العضعببجة وملاق تها مو عئيـ املطلحة، جو تغفو لإلصاع  

 ؛الهامة

 ملإؾؿة وبالعال  نملجة تطمجو العضعب   صلاءا نل  امل امد والهغاقجد الامل تها   منها ا تعو

املإؾؿة الىؾلجة   بد ترىم بهام ؾىذؿغال  نملجة العطمجو ال ترىم بها املإؾؿة   اف

 ؛ل ضما  صصاع

 الجاب  ف  مظ  إلا  همدوال الهملجة العضعببجة بهض ؾعة أشاغ م  الهمد، املإؾؿة ترججو

امة وخؼم ومظا عاجو لطغ  ،%100  اؾعماعا  العرججو تؿررص ملاا وبنؿبة أاملإؾؿة مى 

 . مضالغبة املىاعص الب غبة ف  مظا الطضص
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 ملخص: 

 ألاخشي كلى كؼاق اإلادشوكاث،وال جضاٌ اللؼاكاث  الخمذ في صادساتهمً البلذان التي حالجضائش حلخبر         

% 98 وججذسؤلاؼاسةئلىأهالجضائشجيخج،كلُلت ؤلاحمالُللبالد ئالبيعبال حعاهم في الىاجج اإلادلي 

باظخلمااللغاصالؼبُعي ومم هثرة الؼلب كلى الىهشباء والصذمت الىفؼُت التي مشث بها 
ً
مىالىهشباءخالُا

م ئهخاحها مً الؼاكت الىهشبائُت ومنها الؼاكت الؽمعُت  .الجضائش وان لضاما كلى الذولت جىَى

ت، الذساظت خاولىا ئللاء الظىء كلى أهمُت الؼاكت الؽمعُت وكالكتهه في هز           ا بالصادساث الجضائٍش

، ئطافت للخلشض ئلى الجضائشي في الاكخصاد  وئظهامها وملشفت واكم الؼاكت الؽمعُت في الجضائش وجشكُتها

كؼاق الؼاكت الفشص التي جدىصها الجضائش في هزا اللؼاق وهزا ملشفت أهم الخدذًاث التي جىاحه 

الىػني والشؤٍت اإلاعخلبلُت للؼاكت الؽمعُت في الجضائش.وكالكت الؼاكت الؽمعُت باالكخصاد  الؽمعُت

في الجضائش,ئر حلخبر الجضائش مً بحن الذٌو التي جدىص كلى ئمياهُاث هبحرة في مجاٌ  الؼاكت الؽمعُت، 

 .وبالخالُفهُجذفلالتفُخدلُم اهخفاء اكخصادي وجدلُم أبلادواظتراجُجُاجالخىمُتاإلاعخذامت

في، الخالًةةةةةا الىهشوطةةةةىئُت. الؼاكةةةةت الؽمعةةةةُتالكلماااااث املفخاخيااااات: اث،ولفتججهحزمجزلٍش الخىمُةةةةةت ،البؼاٍس

 اإلاعخذامت.

 JEL: G10 ;Q20 ; Q42جصييف 
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Abstract: 

      Algeria is one of the countries whose exports depend on the 

hydrocarbons sector, Other sectors still contribute only a small percentage 

to the country's GDP,Algeria currently produces 98% of its electricity using 

natural gas,With so much demand for electricity and the oil shock Algeria 

has gone through, the state has had to diversify its production of electricity, 

including solar energy. 

       In this study we tried to shed light on the importance of solar energy 

and its relationship to Algerian exports,And to know the reality of solar 

energy in Algeria, its promotion and its contribution to the Algerian 

economy,In addition to exposure to the opportunities that Algeria holds in 

this sector, as well as knowledge of the most important challenges facing 

the solar energy sector in Algeria,The relationship of solar energy with the 

national economy and the future vision of solar energy in Algeria. 

     Algeria is among the countries that possess great potential in the field of 

solar energy, and therefore it is very effective in achieving economic 

sufficiency and achieving the dimensions and strategies of sustainable 

development. 

Keywords: solar Energy; Photovoltaic cells; The cost of preparing a 

country house; The batteries; sustainable development. 

Jel Classification Codes: : G10 ;Q20 ; Q42
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 مقدمت:  .1

، ورلً  %98ٌلخمذ اكخصاد الجضائش بؽيل هبحر ومباؼش كلى كؼاق اإلادشوكاث وبيعبت جلاسب 

حلخبر اإلادشوكاث الصادساث الاظاظُت  في الجضائش، أما باقي الصادساث  خُثللذم وحىد صادساث أخشي،

ألاخشي فهي  مخلذدة اإلاجاالث وحلاوي مً ؤلاهماٌ وكذم الاهخمام،وال ًخفي كلُىا أن أظلاس الىفؽ في 

آلاوهت ألاخحرة كذ كشفذ جزبزبا واهخفاطا معخمشا ورلً ألظباب مخلذدة، مما أدي ئلى اهخفاض هبحر 

 الذٌو اإلاىخجت للىفؽ ومً بُنها الجضائش. ثدافي ئًشا

ادة الاظتهالن اإلادلي للغاص الؼبُعي والؼلب اإلاتزاًذ للؼاكت الىهشبائُت خاصت في  صد كلى رلً ٍص

لخمذ اهخاج الؼاكت الىهشبائُت في الجضائش بيعبت هبحرة حذا كلى  فصل الصُف وفي حىىبىا الىبحر ،َو

،وهزا ما أدي الى الاظتهالن الىاظم للغاص الؼبُعي وإلاا له الؼبُعيمً الغاص %98أي ماًلاسب اإلادشوكاث

 مً أزاس ظلبُت كلى البِئت وجذمحرها.

ادة العياهُت والخىظم اللمشاوي وهثرة اظخلماٌ ألادواث الىهشومجزلُت ومً حهت أخشي  أدي  فالٍض

ادة الؼلب كلى الؼاكت الىهشبائُت. هما أن اسجفاق الذخل الفشدي صاد في اللىة الؽشائُت الكخىاء  ئلى ٍص

م الصىاكُت  ادة الؼلب كلى الؼاكت. هزلً فأن هثرة اإلاؽاَس اإلاشهباث اإلاُياهُىُت  مما أدي ئلى ٍص

 .
ً
ادة الؼلب كلى الؼاكت أًظا  والؽشواث أًظا أدي  الى ٍص

ت ان حعاسق في ئًجاوبعبب رلً و بذائل وخلىلإلهخاج الؼاكت  دان لضاما كلى الذولت الجضائٍش

الىهشبائُت. وهىان اللذًذ مً الخُاساث واللؼاكاث التي ًمىً للجضائش باكؼائها ألاهمُت أن حعاهم في 

 اهخاج الؼاكت الىهشبائُت، كلى غشاس الؼاكت الؽمعُت  والزي جملً فُه الجضائش مإهالث وئمياهُاث

عخؼُم أن ًيىن بذًال في اهخاج الىهشباء  هائلت، ظىف حعاهم بؽيل هبحر في اهخاج الؼاكت الىهشبائُت َو

 العىىاث اللادمت.في بذال مً اإلادشوكاث 

وهـشا إلاا   ،وبدىم اإلاعاخت  الؽاظلت في الجضائش وحلذد أكالُمها ومىاخها خاصت في الجىىب الجضائشي 

لها مً خحراث وزشواث ػبُلُت فهىان اللذًذ مً الفشص للمعاهمت والاظدثماس في مجاٌ الؼاكت 

 اإلاخجذدة وجشكُتها مً احل اإلاعاهمت بؽيل هبحر في الخشوج مً الخبلُت للمدشوكاث.

ش واظخغالٌ الؼاكت اإلاخجذدة في الجضائش، وحصجُم الاظدثماس في هز ا ئر أصبذ مً الظشوسي جؼٍى

اإلاجاٌ وئكؼاء الاهمُت البالغت لىعب الخبراث والخجاسب مً الذٌو اإلاخلذمت وجىفحر وامل الامياهُاث 

 الالصمت في هزا اإلاجاٌ. 
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واهؼالكا مما رهشهاه ظابلا جخمدىس ئؼيالُت هزا البدث هما ًلي: ما هى واكم اهخاج الؼاكت 

 د الىػني هبذًل للؼاق اإلادشوكاث؟في الجضائش؟ وما مذي معاهمتها في جىمُت الاكخصا الؽمعُت

 وجخفشق كً ؤلاؼيالُت الشئِعُت ؤلاؼيالُاث الفشكُت الخالُت:

 ؟الجضائشفي الؽمعُتالؼاكت  وواكم ماهي مياهت 

  ألن جصبذ بذًال للؼاق  الؽمعُتاإلاخاخت والتي جإهل الؼاكت والامياهُاث  ماهي الفشص

 اإلادشوكاث في الجضائش؟

  في الجضائش؟ الؽمعُتماهي الخدذًاث التي جىاحه الؼاكت 

 محزاجاظخخذامالؼاكتالؽمعُتفُخأمُىالؼاكتللمىاػلالىائُت: 

 لإلحابت كلى الدعاؤالث العابلت جم الاظدىاد ئلى الفشطُاث الخالُت:

في الجضائش ٌلاوي مثله مثل  الؽمعُتهـشا إلاا ألهمُت اإلادشوكاث في الجضائش ال ًضاٌ كؼاق الؼاكت 

 اللؼاكاث ألاخشي.

ؤلامياهُاث الهائلت التي جملىها الجضائش والتي ججللها دولت جظاهي الذٌو اإلاخلذمت في مجاٌ 

 الؼاكت الؽمعُت واإلاعاهمت في الاكخصاد الجضائشي.

 .2011/2030هلص الؼاكت الىهشبائُت مم فخذ الذولت في مجاٌ الؼاكت الؽمعُت ألفاق 

 أهميت الدراست:1.1

الؽمعُت وهي اخذ الخُاساث اإلاخاخت  الؼاكت أهمُتجىمً أهمُت الذساظت وىنها جخدذر كً   

ٌ  بحن البُيُت اللالكاث مدذداث أخذ الؼاكت حلذلالكخصاد الجضائشي  ئر  ٌ  و الىبري  الذو  ، الىامُت الذو

م ؤلاكخصاد عجلت جدٍشً في الؼاكت إلاصادس البالغت ألاهمُت حاهب فالى ت واإلاؽاَس  الحُاة وعجلت الخىمٍى

معاكذ   مصذس   ،وهي بزلًوالىفىر والخفىق  للهُمىت ومإؼش للىلاؼاث العُاظُت مصذس فهي هيل

 للمدشوكاث في الفترة اللادمت ورلً باظخغالٌ ؤلامياهُاث والفشص اإلاخاخت.

فُت  الفىُت واإلاؽىسة اإلاللىماث وأًظا جىفحر ادة  جشغب في التيللعيان خاصت في اإلاىاػم الٍش شٍص  جؼٍى

 وجىفحر الؼاكت الىهشبائُت. 

 

 



ان صالح  (مساهمت الطاقت الشمسيت في الاقخصاد الجسائري )                                           بً ٍص
 

 158-139ص ص:    « 2019دٌعمبر ، 3اللذد ، 3،اإلاجلذ املقريسي للدراساث الاقخصاديت واملاليتمجلت »  944
 

 أهداف الدراست: .2.1

الؼاكت الؽمعُت بالخصىص في و تهذف هزه الذساظت ئلى الخلشف كلى واكم الؼاكت اإلاخجذدة 

الجضائش ومياهتها في الاكخصاد الىػني، وهزا الخلشف ئلى أهم ؤلامياهُاث اإلاخاخت للؼاكت الؽمعُت في 

 ، باإلطافت ئلى ملشفت أهم الخدذًاث التي جىاحه الؼاكت الؽمعُت كمىما في الجضائش.الجضائش 

 :قطاع الطاقت الشمسيت في الجسائر.2

ئن هثرة الؼلب كلى الؼاكت الىهشبائُت وجىشاس اهلؼاق الخُاس الىهشبائي خاصت في فصل الصُف وفي 

ت، أدي مىاػم الجىىب وصد كلى رلً  أصمت اهخفاض أظلاس الىفؽ وجذهى  س خصُلت الصادساث الجضائٍش

ئلى الخفىحر في خلٌى لهزه ألاصمت ، ومً بحن أهم اللؼاكاث التي ًمىً للجضائش الخىحه لها في العىىاث 

كؼاق الؼاكت الؽمعُت الهخاج ههشباء هـُفت  والزي جملً فُه الجضائش الا وهى اللادمت والاظدثماس فيها 

الغبن كً اإلاىاػً  مً حهت والخىحه ئلى الخصذًش مً هاخُت  ئمياهُاث ضخمت لخدلم الاهخفاء وسفم

أخشي، وظىداٌو في هزا اإلادىس كشض إلمياهُاث اإلاخاخت في هزا اللؼاق وهزا مياهخه طمً الاكخصاد 

الجضائشي، مً خالٌ الخؼشق ئلى كشض واكم هزا اللؼاق في الجضائش وأًظا في الاكخصاد الىػني وهزا 

 دلي ؤلاحمالياإلاعاهمت في الىاجج اإلا

 واقع الطاقت الشمسيت في الجسائر:. 1 .2

ًدـى مىطىق الؼاكت الؽمعُت وئمياهُت اظخغاللها باهخمام في الجضائش مىطم الذساظت. وكذ 

خؼذ الجضائش خؼىاث واظلت في مجاٌ الاظخفادة مً الؼاكت الؽمعُت  وهمصذس مدخمل للؼاكت 

بدبني  Algerian Energy Company (AEC)في اإلاعخلبل. باليعبت للجضائش جلىم ؼشهت الىهشبائُت 

بشهامج لالظخفادة مً الؼاكت الؽمعُت ، ئر ًىاصل اإلادافف للؼاكاث اإلاخجذدة و الفلالُت 

ت، البروفِعىس هىس الذًً ًاظم، وؽاػاجه لُىم الخمِغ  ، بمؽاسهخه في 2019هىفمبر  28الؼاكٍى

ش ؼشهت #هذوة جلذًم بشه ، خُث واهذ فشصت جدادر خاللها مم الشئِغ 2024، آفاق AECامج جؼٍى

ضو، بخصىص آفاق الخبادٌ و الخلاون بحن هاجه الؽشهت  اإلاذًش اللام للؽشهت، العُذ خعحن ٍس

الىػىُت و الىاؼؼت في مجاالث جدلُت اإلاُاه و جىلُذ الؼاكت الىهشبائُت، خاصت مً أحل جشؼُذ 

معخىي مدؼاث جدلُت اإلاُاه و هزا ئدماج ئظخغالٌ الؼاكاث اإلاخجذدة كلى  اظخغالٌ الؼاكت كلى

أهبر، مإهذا كً دكم العلؼاث اللمىمُت إلاجهىداث الاهخلاٌ الؼاكىي و  معخىاها مً أحلفلالُت

ت في بالدها و مشافلت حمُم الفاكلحن في اإلاجاٌ.  ئسظاء أظغ الفلالُت الؼاكٍى
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ن مم لجىت طبؽ الىهشباء والغاص باكذاد هص جىـُمي ٌعمذ بدعُحر وجلىم وصاسة الؼاكت خالُا بالخلاو 

 بشهامج والذهاحم، الؼاكت وصاسة ميؽىس   املصدر)) أفظل لهزه الخلىُت التي حلىد بلائذ هبحر كلى اإلاعخخذم.

ت، والفلالُت الذججذدة الؼاكاث  (( 24  ص ،الجضائش، 2011 ماسط الؼاكٍى

وأصبدذ في الجضائش مإظعاث وؼشواث جيخج وظائل اهخاج الؼاكت الؽمعُت منها الالىاح الؽمعُت 

اث  غحر رلً مً الىظائل،  وكذ ؼشق الىثحر مً اإلاخلاملحن الاكخصادًحن اإلادلُحن  واللاهعالىوالبؼاٍس

 بىىكُت حُذة حعخىفي اإلالاًحر اللاإلاُت.  ئهخاحاأللىاحمإخشا في 

ت اخذر الخىىىلىحُاث اإلاىحهت إلاخخلف الاظخخذاماث )صىاكت الشػ   وكذ  أدسحذ اإلاإظعاث الجضائٍش

ىؼبم ألامش كلى اإلاإظعت الىػىُت  ؤلاهاسة  ألفالحي اللمىمُت ..( مً خالٌ اظدثماس وظائل ضخمت" ٍو

 دج 95ذس ب" والتي جلترح ألىاخا ؼمعُت مصىلت بالعلِعُىم بعلش ًلينيللصىاكاث الالىتروهُت "ئ

دج  9.500بعلش  واث 100للىاغ الىاخذ دون اخدعاب الشظىم ما ٌلني أنها جبُم لىخت ؼمعُت بؼاكت 

  ظىت. 20و 15)دون اخدعاب الشظىم( كلما ان ملذٌ كمش اللىخاث ًتراوح بحن 

ٌ  اإلاخجذدة الؼاكاث مً مُجاواث ألف 22 خىالي ئهجاص ئلى الجضائش وجخؼلم  ما وهى ،2030 كام بدلى

 لىً ،2015 كام الىاكم أسض كلى البرهامج ئهجاص في الؽشوق وجم الىهشباء، ئهخاج مً% 27 خىالي ًمثل

م دون  خاٌ اإلاادًت ؤلامياهُاث هلص  .آلان ختى مُجاواث 450ظىي  ئهجاص ًخم لم ئر جدلُله؛ في الخلذُّ

ت الؼاكت وصاسة وواهذ ش في أهذث كذ الجضائٍش ٌ  لها جلٍش  ئهخاج أن 2016 كام أصذسجه البرهامج هزا خى

 ئهخاج خاللها ظِخم 2020 ئلى 2015 مً: مشخلخحن كلى ظِخم اإلاخجذدة الؼاكت مً مُجاواث ألف 22

ذة ) .البرهامج بلُت 2030 ئلى 2021 ومً مُجاواث، 4010  08 اللذد والاسبلىن، الثامىت العىت الشظمُت، الجٍش

 (( 2ص ، 2011 فبراًش 06 في الذؤسخت

لُا، في الؽمعُت الؼاكت سائذة لخصبذ ًمىنها ما الجضائش وجمخلً  170 ئلى ًصل جىلُذ مم ؼماٌ ئفٍش

ا ظاكت واث جحرا ٌ  بىاء في هجحذ ،2011 كام ففي. ظىٍى ت للؼاكت مدؼت أو  في الؽمعُت الحشاٍس

 130 مم اإلاشهضة الؽمعُت الؼاكت مً مُجاواث 25 جىلذ اإلاشهبت اإلادؼت هزه. الشمل خاس ي مىؼلت

ت مدؼت جىسبِىاث مً مىلذة مُجاواث  .غاٍص

ش البذء في 2011 كام في الجضائش ؼشكذ رلً، ئلى باإلطافت  والخالًا اإلاخجذدة للؼاكت بشهامج بخؼٍى

اح ػاكت ،(CSP) اإلاشهضة الؽمعُت الؼاكت ،(PV) الؽمعُت  حُجاواث 12 جثبُذ ئلى البرهامج يهذف. الٍش

ٌ  الؼاكت مً وكملذ الجضائش أًظا الى ئوؽاء مإظعاث ومشاهض بدث في مجاٌ الؼاكاث .2030 كام بدلى
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ش اإلاخجذدة ومً رلً مشاهض بدث جابلت لىصاسة الخللُم اللالي منها مشهض  (CDE)اإلاخجذدة    الؼاكاث جؼٍى

ش ، وخذة 22/03/1988أوش ئ ظىت    في الخؼبُلي البدث ، وخذة(UDES) الؽمعُت اإلالذاث جؼٍى

 URERM))  الصحشاوي  الىظؽ في اإلاخجذدة الؼاكاث في البدث ، وخذة URAER))  اإلاخجذدة الؼاكاث

 الؼاكت  اظخخذام وجشؼذ لتركُت الىػىُت ومنها ماهى جابم لىصاسة الؼاكت واإلاىاحم ومً رلً الىوالت

((APRU ش البدث ، مشهض ت ، الؽشهت CREDE)) والغاص الىهشباء في والخؼٍى  الجذًذة للؼاكاث الجضائٍش

((NEAL. 

ذ  اإلادافف للؼاكاث اإلاخجذدة و الفلالُت  ومما ًإهذ مض ي الجضائش في هزا اإلاجاٌ هى أخش جصٍش

ت ت الفلالُت جىَشغ ئلى الععي و اإلاخجذدة الؼاكاث ئلى اللجىء أن هإهذ في كىله ئر الؼاكٍى  في الؼاكٍى

 مً أصبذ ، و لبالدها ؤلاكلُمي_ألامً كلى الحفاؾ في جذخل اظتراجُجُت خخمُت بل خُاسا، لِغ الجضائش

 و الؼاكىي  الاهخلاٌ إلهجاح الجمُم فصاكذا آلان مً اإلادافـت ظدؽشن ئر ملاسبدىا، حغُحر الظشوسي 

 ؼباب و حاملُحن و باخثحن و مخخصحن مً زشواث، و كـُمت مإهالث مً الجضائش جمخلىه ما اظخغالٌ

جي و اكخصادًحن مخلاملحن و رلً في الىُت له أو معدثمش ً ملاهذ خٍش وظخيىن هىان .اإلانهي الخيٍى

 فلالُاث الُىم

 : إلامكاهياث التي جدىزها الجسائر في مجال الطاقت الشمسيت وميزاتها في جأمين املىاطق الىائيت.  2.2

الجضائش مىطىق دساظدىا جخمحز بيىنها مً الذٌو اإلاىخجت للىفؽ ئر ٌؽيل الىفؽ مصذس  حلخبر 

دخلها الشئِس ي ومصذس الؼاكت ألاظاس ي أن لم ًىً الىخُذ فيها. وهزلً حلخبر الجضائش أنها راث ػبُلت 

ت  وراث سكلت حغشافُت ؼاظلت. صحشاٍو

م  لجضائش اجخىفش و  كلى ئمياهُاث ضخمت جإهلها أن جيىن مً اإلاصاف في اهخاج الؼاكت الىهشبائُت كً ػٍش

وؼعاكت  حشاء مىكلها الجغشافيالاظدثماس في الؼاكاث اإلاخجذدة ومنها الؼاكت الؽمعُت بالخصىص 

با جفىق  الؽمغ ئؼشاق مذةمعاختها فملذٌ  ظاكت في العىت  2000في وامل التراب الىػني جلٍش

مىنها ظاكت )الهظاب الللُا والصحشاء(. والؼاكت اإلاخىفشة ًىمُا كلى معاخت  3700أن جصل ئلى  ٍو

 1700في العاكت كلى ملـم أحضاء التراب الىػني أي هدى  هُلىاث 5جصل ئلى 2م 1كشطُت كذسها 

في العىت في حىىب  2/ مهُلىاث 2263في العىت في ؼماٌ البالد و  2في العاكت / م هُلىاث

 Source:Guide des énergiesىضح جىصَلالؼاكتالؽمعُتفُالجضائش))ً 3دول رقم والجالبالد

renouvelables Ministère de l’énergie et des mines, édition 2007, p39 
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ٌ  اغني مً الجضائش لخبر ئر ح   ًدلم اللؼاق، هزا في والاظدثماس اإلاخجذدة الؼاكت بمصادس اللالم في الذو

 .الؼاكت امً ئظتراجُجُت لها
 :الىائيت للمىاطق الطاقت جأمين في الشمسيت الطاقت اسخخدام ومً ميزاث

  بلُذة الىائُت اإلاىاػم ملـم نمً اإلالشوف أ 
ً
لؽشهت الخابلت الؼاكت وجىصَم هلل خؼىغ كً حذا

 :محزاث للذة الؽمعُت الؼاكت اظخخذام ًخؼلب مما ،ظىهلغاص

 الىائُت اإلاىاػم في الاظدثماس مً مىًظىت  مما ً 25كمش ومذة  الالىاح الؽمعُت جصل الى أهثر مً   -

اف لت  وألاٍس ل اإلاىـىماث كمش بعبب (مذة ػٍى  (الؼٍى

  الؽمعُت ألالىاح لىطمالتي جخىفش  اليافُت اإلاعاخت -

 .اولذامها أو هاصُان وكلتجشهُبها  ظهىلت -

فُت مً مطخاث وأحهضة أخشي معخلملت في الفالخت  -  بالؼاكت حلمل التيهثرة الاحهضة في اإلاىاػم الٍش

اث دون  الؽمعُت   ألاحهضة هزه كمل السجباغ اليلفت ًللل مما الخضن؛ الحاحت لبؼاٍس
ً
 فلؽ. نهاسا

ادة جيلفت ئًصاٌ الؽبياث الى اإلاىاػم الىائُت ملاسهت ب  -  هزه ن جىظُمئر ئ، الؽمعُت الؼاكتٍص

  ميلفت كملُت اإلاىاػم هزه ئلى وئًصالها الؽبياث
ً
 حذا

 دكم الذولت للؼاكت الؽمعُت ملاسهت بالؽبياث الىهشبائُت.-

 .الخددياث التي جىاجه قطاع الطاقت الشمسيت في الجسائر3

حن الاكخصاد الفلشي  اللمىد هى الؼاكت كؼاق أن خلُلت  الؼاكت جخؼُؽ ًخؼلب ، لزلً للجضائٍش

 .الاكخصاد وبلُت اللؼاق هزا بحن الشوابؽ ؼامل مً جدلُل ئحشاء

ذ ئحشاء ًيبغي -  بحن الشوابؽ الخدلُالث والذساظاث خٌى الؼاكت الؽمعُت حؽمل مً اإلاٍض

 حمُم اللؼاكاث.

في ظُاظت الظشائب ئر البذ مً الخللُل منها أو ججمُذها في مجاٌ كؼاق الؼاكت  الىـش  -

الؽمعُت كلى معخىي ئهخاج وجصيُم وظائل الؼاكت أو كلى معخىي اظخحراد وبُم هزه 

 الىظائل.

 كؼاكاث مً اللذًذ في اللصىس  هبحر أوحه خذ ئلى اللؼاكاث بحن جيعُم وحىد كذم -

 الىػني الاكخصاد
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 أو اإلاهاساث وهلص كلى الهُذسوهشبىهاث الىبحر الاكخماد كً الىاحم والتراخي البُاهاث هلص  -

  اإلاللىماث

ظىء العىق والخؼللاث التي حؽمل هزا اللؼاق واإلالاسبت الللمُت مم الذٌو اإلاخلذمت وكذم  -

م في اظخخذام الؼاكت الؽمعُت  الدعَش

ً اإلادلُحن وألاحاهب - ذ كاملت  الىلص في ئكؼاء الفشص للمعدثمٍش ً كاكذة ؼبابُت ٍو في جيٍى

 .راث ملشفت وملمت بهزا اللؼاق الضاخش

 دوس  اإلاعخذامتإلافهىم للخىمُت الشئِعُت اللىاصش هي الاحخماكُت هلص الثلافت واإلاعإولُت -

 اإلاشبدت. اإلاعخلبلُت الؽمعُت الؼاكت صىاكت في سائذ

  الخصيُم، و الترهُب في مصغشة ؼشواث و دساظاث مياجب إلوؽاء مدفض حى خلم كذم -

ض و الخبراث و ؤلاظدثماساث حلب كذم - ً حلٍض  الخىىىلىحُا،ورلً لخجعُذ هلل و الؽباب جيٍى

ت الفلالُت و اإلاخجذدة للؼاكاث الىػىُت الاظتراجُجُت  .الؼاكٍى

 ت للطاقت الشمسيت:ملدت خىل الدراست الىظري.4
ت التي ًجب الاهخمام بها  في الجضائش ورلً النها حلخبرمً  حلخبر الؼاكاث اإلاخجذدة مً الامىس الظشوٍس

أهم اللؼاكاث ؤلاظتراجُجُت للنهىض بالخىمُت الاكخصادًت في الجضائش،هما حلخبر مً أهم الخُاساث 

ً خؼىغ اإلاخاخت الهخاج الؼاكت الىهشبائُت وجىفحرها للعيان خاصت في اإلاىاػم الىائُت والتي جبلذ ك

هلل الىهشباء بمعافاث هبحرة ، وهزا وله ساحم  ئلى ؤلامياهُاث واإلاإهالث التي جخمخم بها الجضائش والتي 

حعاهم هثحرا في هجاح الاظدثماس في الؼاكت اإلاخجذدة هدل إلهخاج الىهشباء وبذًل للؼاق اإلادشوكاث في 

غشافُت هبحرة حذا وخاصت اإلاىاػم اإلاشخلت اللادمت واإلاإهالث خُث أن الجضائش جتربم كلى سكلت ح

ت مما ٌلؼي أهمُت بالغت للؼاكت الؽمعُت وللؼاكت الؽمعُت وظائل مخلذدة إلهخاحها   الصحشاٍو

مىً  :الىظائل اإلاخلذدة  هما ًلي هزه جلخُص ٍو
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 :حعريف الطاقت الشمسيت.1.4

البؽش مىز اللصىس اللذًمت  هي الظىء اإلاؽم والحشاسة اإلاىبلثت مً الؽمغ والتي جم حسخحرها مً كبل

ص ، ،جىىىلىحُا الؼاكت البذًلت كُاػ ًىظف ظلىد (باظخخذام مجمىكت مً الخلىُاث اإلاخؼىسة باظخمشاس

 .لالظخخذام كابلت وحللها الؽمغ ػاكت لدسخحر اإلاعخخذمت الخىىىلىحُا أو هي (10
 :الثاويجمع الطاقت الشمسيت الرراريتاملكىهاث الاساسيت مل.2.4

م امخصاص أؼلت  مجمم ت هى مجمم ًخم جصمُمه لخجمُم الحشاسة كً ػٍش الؼاكت الؽمعُت الحشاٍس

ت اإلاىحىدة في أؼلت الؽمغ أو ؤلاؼلاق  ل الؼاكت الحشاٍس الؽمغ. واإلاجمم هى حهاص يهذف لخدٍى

ً. هزه الؼاكت جيىن كلى هُئت أؼلت  الؽمس ي ئلى صىسة أهثر كابلُت لالظخخذام والخخٍض

لت( ئلى ألاؼلت الفىق ههشومغىاػِعُت  جتراوح أػىالها اإلاىحُت بحن ألاؼلت جدذ الحمشاء )الؼٍى

واغ  1000بىفسجُت )اللصحرة(. وجصل همُت الؼاكت الؽمعُت التي جظشب ظؼذ ألاسض ئلى خىالي 

ت واإلاىكم واججاه العؼذ. ومً ليل متر مشبم جدذ العماء الصافُت وهزا ًخىكف كلى الـشوف الجٍى

 ((25ص (،2013جىماط ؼاالكل ،)  )) .زهشهزه اإلاجملاث ه

 : الشمسيتألالىاح) الخاليا( 3.4-1

ل الؼاكت الظىئُت  ًخم الؽمعُت هي كباسة كً ألىاح ختى مً خاللها  ألالىاح ػاكت ههشبائُت  ئلىبخدٍى

 Rajput, S. K. Fundamentals, Economic and Energy))   مىحىدة بأؼياٌ وأهىاق ُمخخلفت ألالىاحوهزه 

Analysis. Northern India Textile Research Association Sector-23 page 34,) )، ورلً كلى خعب الخصيُم

، وجخمحز الخالًا الؽمعُت بأنها ال حؽمل 24 أو 12أو  فىلؽ 6جيىن  أنممىً  أنها باكخباس والاهخاج

 وال جلىر الجى وخُاتها ػ
ً
لت وال جخؼلب ئال الللُل مً أحضاء أو كؼم مخدشهت ، وهي ال حعتهلً وكىدا ٍى

خىصُل وال Parallel ))  جىصُل كلى الخىاصي وهىان اهىاق مً جىصُل الالىاح الؽمعُت منها  الصُاهت

 المتعلقة والبحث التكنولوجيا مجال هي الكهروضوئية الخاليا، ووعخؼُم أن هلٌى أن  (( Series  كلى الخىالي

 4وؼيل سكم .1الخف ؼيل سكم. الكهرباء في الشمس أشعة مباشرة تحول التي باألجهزة

 :خثبيذ إطارال4-3-2

لخبر هزا لالزي ٌعخخذم مً احل جثبُذ ال   ؤلاػاس ىح الؽمس ي َو
ً
مً خالله ًخم  باكخباسأنمهم حذا

ت اإلاُل والاججاه الخاصت بلىخلجدذًذ ال  جدذًذ صاٍو
ً
 .1الخف ؼيل سكمىح الؽمس ي وأًظا

 

 



ان صالح  (مساهمت الطاقت الشمسيت في الاقخصاد الجسائري )                                           بً ٍص
 

 158-139ص ص:    « 2019دٌعمبر ، 3اللذد ، 3،اإلاجلذ املقريسي للدراساث الاقخصاديت واملاليتمجلت »  951
 

 :مىظم الشر3.4-3ً

اث  هى حهاص الىترووي ًلىم بدىـُم الجهذ الىهشبائي الىاسد مً الخالًا الؽمعُتكبل مشوسه ئلى بؼاٍس

اث اإلاعخخذمت  .1الخف ؼيل سكمالؼاكت الؽمعُت ورلً للمدافـت كلى البؼاٍس

 :البطارياث 3.4-4

ً الىهشباء اإلاخىلذة مً ألالىاح الؽمعُت، والٌلذ  للمل الىـام، ػاإلاا  حعخخذم في جخٍض
ً
ا وحىدها طشوٍس

ً الىهشباء الظخخذامها كىذ غشوب الؽمغ  أن طىء الؽمغ مىحىد، بِىما جىمً أهمُتها في جخٍض

ً أهبر كذس  ٍت واخذة للىـام الؽمس ي الىاخذ ورلً لخخٍض وخلٌى اإلاعاء. ًمىً جىصُل أهثر مً بؼاٍس

 .الن مم بلظهمً الؼاكت الىهشبائُت، خُث ًخم جىصُلها باظخخذام أظ
 :  (Power Inverters )العىاكس3.4-5

وجأحي أهمُت جلً اإلاشخلت كىذ الحاحت ئلي ئظخخذام جلً الخالًا لخىلُذ ههشباء كالُت مخغحرة حعخؼُم 

لدؽغُل ألاحهضة الىهشبُت وؤلالىتروهُت الىبحرة في اإلاىاٌص أو اإلاصاوم. فهىا كلُىا باظخخذام أحهضة حعمي 

ل الخُاس اإلاعخمش ظىاء وان (Inverters) كىاهغ فىلذ أو أي كُمت  24 فىلذ أو 12 والتى جلىم بخدٍى

لدؽغُل ألاحهضة التى حلمل كلى الخُاس اإلاخغحر ولألحهضة  (110V AC or 220V AC) أخشي ئلي جُاس مخغحر كالي

 Syed 2ف ؼيل سكمالخىان كُمت خلُلُت لأللىاح الؽمعُتالثلُلت وهى آخش مشخلت وبذوهه لً جيىن ه

Noman Danish  Assistant Professor   ))Introduction to Solar Energy Technologies  ((university king –saud page 39  ))  

 :الشمسيت بالطاقت ريفي منزل  ججهيز .كلفت5

الىهشبائُت مىز ظىحن مم اكخباس الجضائش دولت مصذسة للىفؽ ئال أنها الصالذ حلاوي مً هلص الؼاكت       

وحلاوي مً اهلؼاق الخُاس الىهشبائي خاصت في الجىىب منها وخاصت في فصل الصُف، وحلاوي أًظا مً 

فُت حلخمذ كلى مىلذاث الذًٌض وهي  جىصُل ؼبياث الىهشباء ئلى اإلاىاػم الىائُت ئر ماصالذ اإلاىاػم الٍش

فُت ئلى حغُحر ئهخاج الؼاكت راث أزمان باهـت وميلفت ,جلً ألاظباب أدث ئلى أصحاب اإلا ىاػم الٍش

الىهشبائُت مً اإلاىلذاث ئلى  الؼاكت الؽمعُت راث جيلفت أكل وظهلت الاظخلماٌ ، ئال أنها الصالذ لم 

صد  بأظلاس مللىلتحلمم بالشغم مً ئدخاٌ الىهشباء الؽمعُت الى اإلاىاٌص أو أماهً اللمل أصبذ ظهال و 

فُت ،ولهز وان مدل كلى رلً  اإلاجهذاث اإلابزولت مً ػش  ف الذولت ودكمها ألصحاب اإلاىاػم الٍش

في مم بئر مائي  .دساظدىا هىمىرج هى مجٌز ٍس

 .Rajput, S. K)) الؽمس ي للىـام والفىائذ الخيلفت جدلُل كلى الؽمس ي الىـام اكخصاد َلخمذو 

Fundamentals, Economic and Energy Analysis. Northern India Textile Research Association Sector-23  
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احل اظخخذام الؼاكت الؽمعُت اإلاشاد جىؿُفها في أغشاض ملُىت منها اإلاجٌز او بئر مائي البذ ولهزا مً ((

مً جحجُم مخؼلباث اإلاىـىمت ومالئمتها لخخىافم مم ألاخماٌ اإلاشاد جضوٍذها بالىهشباء ،لظمان خعاب 

لصذ بالخحجُم هى ملشفت الخيلفت وصٍادة الىفاءة والحذ مً اإلاؽاول اإلاص اخبت لأللىاح الؽمعُت ٍو

اإلالذٌ الُىمي لللذسة الىهشبائُت الاظتهالهُت والىكذ الالصم لدؽغُلها بلذ رلً هدذد الاخخُاج مً 

ي ف الؽمعُت الؼاكت ئظخخذام – ماٌ بلُذي ،الجضائشح )مىـىمت الؼاكت الؽمعُت وجيلفتها

 .((56ص بؽاس ، بىلُت الخىمُتاإلادلُت

 :املنزل العائلي5-1

ًدخىي كلى زالر غشف ومؼبخ وخمام لعذ خاحُاث هزا  2م70ولخبر اإلاجٌز اللائلي معاخخه ؤلاحمالُت  

التي هدخاحها في  الاظاظُت  ألاحهضةوالزي ًبحن 1الجدول .اإلاجٌز في وامل الفصٌى هىضح الحاحُاث في 

 ٌ  .اإلاجز

ت والتي حؽخغل ًىمُا) زالحت،مصابُذ،جلفاص،همُىجش، مبرد  مجمىق الاظتهالن الُىمي لالحهضة الظشوٍس

هىائي،أحهضة أخشي( ورلً بغع الىظش كً الغعالت وألالت الؼبخ فُمىً حؽغُلها مً خالٌ جىـُم 

الاظخؼاكت جيىن وافُت في  .هزه واط 1495الحمل باػفاء بلع الاحهضة مثل اإلاصابُذ في النهاس حعاوي 

ع اظتهالن اإلابرد بالخذفئت.  فصل الصُف والؽخاء بزلً ًمىً حلٍى

 الىهشبائُت. ( ورلً لترؼُذ اظتهالن الؼاكتLEDواغ ) 16مالخـت اظخلملىا مصابُذ 

اث وكاهغ وهزه الخيلفت هي  1495الهخاحماًلاسب واغ هدخاج الى الىاح ؼمعُت ومىـم شحً وبؼاٍس

  2الجدول رقم في مدل دساظدىا في هزا اإلاثاٌ خُث جدعب الخيلفت 

في هي   دج  535000.00خُث بلغذ الخيلفت الاحمالُت إلاىـىمت مجٌز ٍس

 بئر مائي 5-2

متر  وبزلً هدخاج الى مطخت اظخؼاكتها  80-60مً جيلفت بئر مائي هفشض مدل دساظدىا بئر مائي كمله 

ورلً  في النهار فقط ساعاث 8إلاذة جلاسب ًىمُا  3م 30-20واغ بىمُت ضخ  10000جلذس خىالي 

اث  4وبزلً هدخاج مىـىمت ػاكت ؼمعُت مىضحت في حذٌو سكم لترؼُذ البؼاٍس

والخيلفت اليلُت بحن مطخت اإلاُاه   دج 655000000ماًلاسبخُث بلغذ الخيلفت الاحمالُت إلاطخت اإلاُاه

في   دج1190000.00واإلاجٌز الٍش

مما دسظىا وما جىصلىا الُه هى أن هىان فشق ؼاظم بحن جيلفت الؼاكت الؽمعُت وملاسهتها مم وعليه 

ادة كلى الصُاهت  الىهشباء الخللُذًت أو مدشواث الذًٌض وهزا ًخطح حلُا في فشق الخيلفت ٍص
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باليعبت للمدشواث ئر البذ مً الاظشاق في ادخاٌ مفهىم الؼاكت الؽمعُت  والاهلؼاكاث اإلاخىشسة

 والاظشاق في اهجاصها وجىفحر وظائلها واإلاعاسكت في دكم هزه الىظائل.

 املالخق

ٌ  الاظاظُت  ألاحهضة: 1جدول   التي هدخاحها في اإلاجز

 مصابيذ ثالجت ألاجهسة

 إهارة

 مبردة

 هىاء

 جلفسيىن 

 

غسالت 

 مالبس

أجهسة  كميىجر

 أخري 

املجمىع 

 الكلي

 وخدة 15 1 1 1 2 2 7 1 عدد الىخداث

مدة الدشغيل 

 يىميا)بالساع

 ساعت 54 1 6 1 7 7 7 24

إلاسخطاعت بالىاط 

 لكلجهاز

180 16 300 185 3000 122 411 ///// 

اإلسخطاعتمجمىع

بالكيلىواطلكامل 

 الاجهسة

0.18 0.112 0.7 0.370 3 0.122 0.3 ////// 

 160748 0.3 00854 3 2059 409 00784 4.32 كيلىواطساعي
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 جكلفت مىظىمت الطاقت الشمسيت لسد خاجياث منزل ريفي 2جدول رقم 

 يكلالحجمال العدد دج جكلفت الىخدة دج الخكلفت الاجمالت

 ألىاح شمسيت واث2000 8 25000 200000 

10000 10000 1 

 

 خامل ألالىاح الشمسيت،

 مىظم شرً أمبير 40 1 20000 20000

 البطارياث أمبير 310 4 45000 180000

 هظام الفىلطيت فىلذ 48 2 50000 100000

 مقطع السلك 2مم6 1 0 0

 طىل السلك متر 20 1 5000 5000

20000 20000 1 

 

 أشغال

535000 

   

 الخكلفت الاجماليتمجمىع 

 دج

 اإلاىاػم الؼاكت اإلاخىفشة في الجضائش خعب3جدول 

املىطقت  الهضاب العليا املىطقت الساخليت املىاطق

 الصرراويت

 قدرةالدشمسفياملخىسط

 (السىت/الساعت)

2650 3000 3500 

 86 10 4 % املساخت

 الطاقتاملخىفرةفياملخىسط

 (السىت/ 2م/ كيلىاط)

1700 1900 2650 

Source:Guide des énergies renouvelables Ministère de l’énergie et des mines, 

édition 2007, p39 
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 ملضخت ماء بئرجكلفت مىظىمت الطاقت الشمسيت  4جدول رقم 

 الحجم الكلي  العدد جكلفت الىخدة دج الخكلفت الاجمالت دج

 ألىاح شمسيت واث 20460 20 25000 500000 

10000 10000 1 

 

 ألالىاح الشمسيت، خامل

 مىظم شرً أمبير 370 1 20000 20000

 البطارياث أمبير 310 0 45000 0

 هظام الفىلطيت فىلذ 48 2 50000 100000

 مقطع السلك 2مم52 1 0 0

 طىل السلك متر 20 1 5000 5000

20000 20000 1 

 

 أشغال

655000 

   

 الخكلفت الاجماليتمجمىع 

 دج

 ًىضح ميىهاث الؼاكت الؽمعُتسظم جمثُلي : 1الشكل 
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 سظم جمثُلي ًىضح اللاهغ: 2الشكل 

 

 رسم جىضيحي يمثل جركيب الفخىفىليت 3شكل رقم 

 

 

Source:SolarEnergy, Delft University of Technology, 2014p252 
 . جدليل الىخائج:6

في ومطخت ماء لبئر جبحن  مً خالٌ مدل الذساظت الاوهى  جشهُب مىـىمت ػاكت ؼمعُت إلاجٌز ٍس

ان هىان فشق ؼاظم في جيلفت اإلاىـىمت الؽمعُت ملاسهت بمدشواث الذًٌض الىهشبائُت اإلاعخلملت 

ً( راث الخيلفت الباهظت خُث ًفىق ظلش هزه اإلادشواث   والخـىا أن  دج1000000.00بالىكىد )الجًز

ىـىمت ػاكت ؼمعُت وهىا ًىمً الفشق ان مدشواث الذًٌض حعتهلً ول هزه الخيلفت وافُت الوؽاء م

ىث وهزا الهجذه في مىـىمت الالىاح الؽمعُت فهي  10ًىم ماًلاسب  ً اطافت الى الٍض لتر مً البجًز

 جدخاج الى هـافتها وفلؽ.
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 خاجمت: .7

البذ مً جبحن أن للجضائش ئمياهُاث هائلت في مجاٌ الؼاكت الؽمعُت  ئر  مً خالٌ مارهشهاه    

 الىػىُت اللذساث بئت جىـُمُت وحؽغُلُت واإلاعاسكت في جؼبُم هـام الؼاكت اإلاخجذدة و بىاء اظخدذار

ٌ  مجاٌ في  .مفهىم ػاكت مخجذدة  بئت هـُفت وئدساج اإلاعخذامت الخىمُت هدى الخدى

 أن الخبراء ئر ًإهذ. الؼبُعي الغاص باظخلماٌ الىهشباء مً% 98 جيخج الجضائش أن ومً اإلالشوف خالُا 

ت الصحشاء بها جضخش التي الؽمعُت الؼاكت  أن اإلاىخـش ومً فيها الخىمُت معخلبل ظدؽيل الجضائٍش

  جللى
ً
  ئكباال

ً
ا ، اظدثماٍس

ً
ادة بالىـش هبحرا أن   ٍتالجضائش  العلؼاث كلى  ولهزا وان لضاما  كليها، الؼلب لٍض

 الىهشبائُت الؼاكت جىفحر في هزا ظِعهم. بمخخلف الصُغ والاؼياٌ الؽمعُت  الؼاكاث لذكم جخىحه

،
ً
 .الؽغل مىاصب واظخدذار الثروة لخلم ئطافت مدلُا

ومً حهت أخشي البذ مً الاظشاق في وؽش زلافت الؼاكت الؽمعُت للعيان في اإلاىاػم الىائُت ئر     

أن هىان فشق ؼاظم في الاظدثماس في الؼاكت الؽمعُت ملاسهت باظخلماٌ الخـىا مً خالٌ دساظدىا 

.  مدشواث الذًٌض

 مجاٌ في الجهىد جىثُف خالٌ ورلً مً  وكٍذ  مً فاث ما اظخذسان البذ مً وكلى معخىي ظُاس ي 

 وجشكُتها دكمها ظبل ،وهزا الؽمعُت الؼاكت وخاصت  اإلاخجذدة الؼاكاث في لالظدثماس اإلاجاٌ فخذ

   .بالىهشباء الخىصُل ؼبىت كً اإلالضولت الجىىبُت اإلاىاػم في خاصت
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 الصغيرة للصىاغاث الػشوائي للترهس أمثل اصخغالل هحو: الشبكت املؤصضاث

ت واملخوصطت  _همورحا بباهضخان صُالكوث شبكت_ جىافضُتها ودغم الجسائٍر

The Network: Towards an optimal utilization of the random 

concentration of Algerian SMEs and enhancing their competitiveness - 

the Sialkot Network of Pakistan as a model_ 
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 ملخص: 

هضؿت هظه الضعاؾة الى معغؿة مظاهغ الترهؼ التللائي للصناااا  الصنؼحرو ملاإلاتوؾنؼة اني الجؼائنغ،          

ٍننننم اؾنننننترافُجُة  ملمدامللننننة فىُُننننف هننننظا الترهننننؼ اننننني هننننه اإلاعوكننننا  اليننننت فواحييننننا هنننننظه الصنننناااا  انننن  ػغ

اصو فااؿؿُة اإلااؾؿا  ؿيهاالتجمع ؤمل اإلااؾؿة الكبىة   ؛لٍؼ

عاؾنننة ؤن هانننان العضًنننض مننن  الترهنننؼا  للماؾؿنننا  الصنننؼحرو ملاإلاتوؾنننؼة اننني فوصنننلت هنننظه الض ملكنننض           

غو يجاًنة، الجؼائغ  مثه: صاااة مكتلا  الخلُب اي الوؾؽ، هما فترهؼ اإلاااػم ملالوالًنا  اإلاجناملعو للبنٍو

ج الى  ٍغ تون اني النب،ص، صازنه صائنغو قصنف كؼغهنا  %51فحزي ملػمل، ملبغج يواٍغ ، هن  100م  مااػم الٍؼ

لى صناااة فجمُنع الؿنُاعا  اني ونه من  فُناع ، ملهنغان ملػلحنزان، مللىن  لنِـ هانان اني ؤي من ه  ياإلطاؿة ب

فلؿُ  للعمنه، مللنِـ للماؾؿنا  ؿيهنا افصناٌ منع ماظمنا  المُنة ملهُ نا  صان ، ملبن ونان هانان ؤقنوا  

بطنناؿة النى طلننً ملمنن  زن،ٌ مغملعقننا يالتجغبننة الباهؿننتاقُة ، مل من  اإلاؿنناقضو ؿالننت ال بعمنه يمابجُننة قننبىُة

ة ؾ كض فوحي يبضاًة لتيٍو  ماؾؿا  قبىُة اي خاٌ لـة الظهغ اؤملصت الضعاؾة يإن الترهؼا  الجؼائٍغ

 فضزه الضمللة.

 اإلااؾؿا  الصؼحرو ملاإلاتوؾؼة.التااؿؿُة، اإلااؾؿة الكبىة، الترهؼ،  الكلماث املفخاحُت:  

 JEL:L62 ;O14جصيُف 
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Abstract:  
   The aim of this study is to know the manifestations of the automatic 

concentration of small and medium industries in Algeria, and to try to adapt 

this concentration in light of the constraints faced by these industries 

through the strategy of the association or the network to increase the 

competitiveness of institutions in them; 

           The study found that there are many concentrations of small and 

medium enterprises in Algeria, such as: dairy products in the center, and the 

regions and states neighboring Bouira Bejaia, Tizi Ouzou and Bordj Bou 

Arreridj are concentrated on 51% of the country's olive areas within a 

radius of 100 km, But there is no division of labor, and institutions have no 

contact with scientific organizations and support bodies, although there are 

types of support they do not work with a network methodology  , In addition, 

through the passing of the Pakistani experience, the study recommended 

that these concentrations may suggest the beginning of the formation of 

network institutions in the event of state intervention. 

  Keywords: Enterprise Network, Concentration, Small and Medium 

Enterprises. 

Jel Classification Codes: L62 ;O14 
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 ملذمت:  .1

غ اإلااؾؿا  الصؼحرو  ؿتدت الجؼائغ اإلاجناٌ ملاؾنعا لللؼا  الخاص، مما ؤحنبر الضمللنة الى بصجنُع فؼٍو

ملاإلاتوؾؼة، ؿالتدٌو م  اكتصاص مسؼؽ ؤي مدص ، بلى اكتصاص ألاؾواق ًلتض ت طغملعو بخضاث 

ة م  ؤحه ببعاص  ، يما -كضع ؤلاميان –بؼُحرا  حظٍع ًتوؿغ لضيها ألاطغاع اإلادتملة م  حغاء هظا التدٌو

 م  زُاعا  متاخة زصوصا اي هه اؼلة هظه اإلااؾؿا  الى الغػ  م  امليا متلاعبة؛ 

التؼبُلي)اإلااؾؿة  للماؾؿننا  الى اإلاؿتوى  ميمحن إلاوطواحن فااملليا الضعاؾة اي ؤهمُة فتجلى   

اي بااصو  اإلااؾة للضمللة الخاحة ٌعىـ قدو الكبىُة اي ياهؿتان ملفمغهؼ اإلااؾؿا  اي الجؼائغ( الى

م فلؿُ  العمه ؿُما يُ ها  التـىحر يىُـُا  الاؾتـاصو م  فوػ  اإلاكغملاا  ملفمغهؼها ا  ػٍغ

 ملفسصصيا؛

ؾاهمت بها فجغبة ؾُاليو   اليت للىُـُة كغاءو م  ز،ٌ الخالة صعاؾة مابج البدث اؾتسضم   

 ملالاؿلُة. الباهؿتاقُة اي صا  بكبًُ ماؾؿاتها اإلاتلاعبة م  ز،ٌ الع،كا  الغؤؾُة

 ؾادامٌل م  ز،ٌ هضه اإلاضازلة ؤلاحاية الى التؿاٌئ الغئِس ت التالي: إشكالُت املوضوع:.1.1

الصغيرة واملخوصطت اصخغالل جرهس الصىاغاث  مًصتراجُجُت املؤصضت الشبكت ل هُف ًمكً     

 ؟ الػشوائي في الجسائر للوصول بها الى أداء جىافس ي أفضل

 :قظع الـغطُة الغئِؿُة التالُةمللإلحاية الى التؿاٌئ الؿايم  فرضُاث البحث:.2.1

ة فدت مظلة اإلااؾؿة الكبىة  توؾؼةاإلامل  ؼحروصال للصاااا آلاصاء التااؿس ت  ؤؿظه م  اإلااؼٍو

 االؾتـاصو م  مؼاًا الىـاءو التجمُعُة؛ي ملالتصضًغ  الايتياع ملالىـاءو ز،ٌؤصائها ملهي متـّغكة م  

 .ملهُاوه كااضًة مكترهة مصالر فمتلً يااتباعها

 : مظاهر جرهساث الصىاغاث الصغيرة واملخوصطت في الجسائر-2

ة هصاااة فجمُع الؿُاعا      فتعضص مظاهغ فوػ  ملفغهؼ اإلااؾؿا  الصؼحرو ملاإلاتوؾؼة الجؼائٍغ

لُة متـغكة ملمااػم صاااُة.  ملصاااا  ؤزغى فدٍو

اي بػاع  Medaبن اإلاعؼُا  اإلاتوؿغو م  ز،ٌ الضعاؾا  اليت كضميا يغقامج  صىاغاث مخفركت:-2-1

فإهُه اإلااؾؿا  الصؼحرو ملاإلاتوؾؼة بكحر بلى يضاًة بكيه ماؾؿا  قبىُة طا  ماتجا  متجانؿة 

 اي بعع اإلاااػم الجؼغاؿُة م  الوػ ، ملالجضمٌل اإلاوالي ًوضر طلً
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 ملؤصضاث الصغيرة واملخوصطت في الجسائر(: جمرهس إلاهخاج لبػض صىاغاث ا1الجذول ركم)

 املىاطم                    

 الصىاغت

 الجىوب الشرق  الوصط الغرب

 % 1 % 32 % 59 % 9 الخلُب ملمكتلافه

 % 6 % 37 % 16 % 21 صاااة الوعق

 % 7 % 42 % 21 % 30 صاااة النؿُج

 % 20 % 22 % 14 % 44 صاااة اإلاؼاغ ملالب،ؾتًُ

 % 18 % 45 % 13 % 25 الؿحرامًُصاااة 

 % 12 % 55 % 11 % 32 الخبوب ملمكتلاتها

Source: Euro - Développement, ANDPME,     .2010  

ًمىااا ؤن نؿتنتج ؤن هاان يضاًة لتيٍو  ماؾؿا  قبىُة مثه: صاااة الؿايم  م  الجضمٌل      

مكتلا  الخلُب اي الوؾؽ، ملاليت فتمغهؼ اي اإلاثلث يومغصاؽ، يجاًة، فحزي ملػمل، خُث اغؿت هظه 

اإلااؼلة اؾتلؼايا ل،ؾتثماع اي الصاااا  الؼظائُة اإلاغفبؼة يالخلُب ملمكتلافه، خيى ؤن البعع م ها 

ماؾؿا  ااإلاُة مثه صاقون، ياإلطاؿة بلى يضاًة فمغهؼ بقتاج مكتلا  الخبوب فتعاملن آلان مع 

 .(166ص:  ،2010 اماع، الوني)   يالكغق، ملالظي ٌعتبر زؼاقا إلقتاج هظه اإلااصو.

غو يجاًة، فحزي ملػمل، ملبغج  ج الى ملهمثاٌ آزغ "فترهؼ اإلاااػم ملالوالًا  اإلاجاملعو للبٍو ٍغ م   %51يواٍغ

تون اي الب،ص، مل  30000م  ؤلاقتاج الوػنت ليظه اإلااصو، يمتوؾؽ بقتاج ملػنت ًلضع ين  % 65مااػم الٍؼ

(ONUDI ,2013p23) ه . 100ػ / ؾاة صازه صائغو قصف كؼغها 

فوحي يإن فجمُع الصاااا  اي مجاال  مدضصو ملؤماه  مدضصو بؿمذ للخيوما   بن هظه الترهؼا     

غ لصالر هظه اإلاجمواا   م  ملطع مُياقؼما  زاصة للغؿع م  ؤلاقتاج، ؤلايضا ، البدث ملالتؼٍو

 الصاااُة. 

ة، اي هظا الصضص نكحر ؤقه كامت الُوقُضمل يوطع يغقامج انكاء مغاهؼ اإلااامللة يمستلف الضمٌل الاامُ     

تهضؾ الى يااء قظام للمعلوما  التلاُة ملبؿيُه الافصاٌ يحن مستلف اإلااؾؿا  الاكتصاصًة، "خُث 

ملاي كؼا  الصاااا  اإلاُياقُىُة يالجؼائغ قجض بعع اإلاصاعحن الىباع ملاإلالامللحن ًولون اهتماماته  

  (16ONUDI ,2013p) بعلض قبىة ماامللة م  الباػ  اي ماؾؿاته  الصاااُة الىبرى.
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)  حػبر بذكت غً وحود ما ٌضمى بترهساث أو ججمػاث حلُلُتبن اإلاعؼُا  الؿايلة ال  

ماؾؿا  قبىُة( اي الجؼائغ، بقما هو بقاعو بلى ما ًمى  ؤن فلضمه الخيومة للُام ؤكؼاب صاااُة 

خلُلُة، ملالاؾتـاصو م  فجاعب الىثحر م  الضمٌل اليت هي اي مؿتواقا الاكتصاصي، ملاليت قجخت اي 

، مثه: مصغ اليت ؤنكإ  ما ٌؿمى يالتجمعا  الصاااُة اي مضًاة الؿاصؽ م  ؤهتوبغ، ملمضًاة طلً

الكغملق ملػحرها م  اإلاااػم اي قيه ؾلؿلة م  الصاااا  اإلاتلاعبة م  خُث اإلااتوج ملاإلاتضازلة م  

 خُث اإلاواص ألامللُة، ملاي ؾوعٍة ػبلت قــ العملُة يالنؿبة لصاااة النؿُج.

ؼ -2-2  ججمُؼ الضُاراث في الجسائر:مشاَر

يوهغان. ملصزه مصاع  2014اي ” عملقو“ف  فضقحن مصاع فجمُع الؿُاعا  التابع للعم،ق الـغنس ت    

يتُاع . هما ًنتؼغ ان ًبضؤ اقتاج الؿُاعا   2016مغخلة الاقتاج اي ” هُوقضاي“فابع للعم،ق اليوعي 

، ملال فبعض هظه اإلاااػم ا  بعظيا اي الؼغب بؼلحزان” ؾيوصا”مل” ؿولىؿـاػ “الاإلااقُة م  ا،ميت 

 (http://www.alquds.co.uk/?p=673030 الجؼائغي.

 :مشروع روهو الجسائر 

ٍسظع ول  ا  حاوب ػغب اإلاضًاة، مل  27ًلع ملغ اإلاصاع يوهغان يالظبؽ ملاص فلُ،  الظي ًبعض     

 اإلاصاع إلاعاًحر التجمُع اإلاؼبلة الى حمُع مصانع عملقو؛ 

مؿاهمة الكغهة الوػاُة ياإلاائة نؿبة  34ياإلاائة اي اإلاكغمل ، مل 49ؾاهمت مجمواة عملقو ينؿبة    

 ياإلاائة؛ FNI17 نؿبة مؿاهمة للصاضملق الوػنت ل،ؾتثماع ، اي خحن يلؼت SNVIللؿُاعا  الصاااُة 

ة بعبر  220نت اي عملماقُا؛ ما ٌع Pitestiٌعتمض اإلاصاع الى بمضاصا  كؼع الترهُب اإلاصاواة ين      خامٍل

ش ػلبها م  كبه  Constantzaوه ؤؾبو  مُااء  يغملماقُا، ملبؿتؼغق مضو بؿل  الؼلبُا  لترهُبها ماظ فاٍع

عتمض بؿُحر هظا التضؿم الؿلعي الى وه م  اإلاوعصً  ملاإلاصانع ملمُااء  مصاع ملهغان جماقُة ؤؾايُع، مَل

سة، ) و ؛ملهغان ملالجماعن ملمياضس ت ؤلامضاص ملكؼا  اإلاالُة ملالـوفغ   .(14، ص:2017غبذ الضالم بٍر

ؿعى الى يلوغ حج  بقتاج ًصه الى 2016لف ؾُاعو اي ؤ 42” عملقو“"ؤقتج مصاع     الف ؾُاعو  75، مَل

 (http://www.alquds.co.uk/?p=673030 ."2019ؾاة 

ماصب  350ملُون ًوعمل؛ زلم اإلاكغمل  ما ًلاعب  50ًمثه حج  الاؾتثماع اي اإلاكغمل  يما ٌعاصٌ   

جي مدلي بصماجغلى أصاش أن ًكون هىان  امه مباقغ ااض اقؼ،كه، الىيغبائُة  للكبيا  فضٍع

ا  ملاليوايه ة؛ ملمتوؾؼة صؼحرو ماؾؿا  ؾتنتجيا اليت ملالبؼاٍع  حؼائٍغ
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  :مشروع هُوهذاي 

ؤلف  25ؤنش ئ هظا اإلاصاع يالتعاملن يحن عحه ألااماٌ الجؼائغي ملقغهة ووعٍة، الى ؤمه ؤن ًنتج    

ؤلف ؾُاعو بعض الؿاوا  الث،ث ألامللى، لىاه فدٌو بلى العمه الى  100ؾُاعو اي الؿاة فغفـع بلى 

ة.فوعٍض ؾُاعا  مغهبة بكيه وامه يضملن عج، ، لُت  فغهُبها اي اإلاصاع، ملبسجُليا هؿُ  اعو حؼائٍغ

 (6، ص  2017 ،هداٌ خمؼو)

ف  اإلاكغمل  يحن مجمع ػديو  اي الجاقب الجؼائغي، ملقغهة هُوقضاي الكغهة اليوعٍة الجاوبُة   

 يتوكُع افـاكُة يحن اإلاجمع الجؼائغي ملباً اللغض الكعبت الجؼائغي.

 ، i 10 ، i20 ملهي: الكغهةؤصااؾ م  الؿُاعا  صائما لاــ  جماقُة يةقتاج ُلومل اقجاػه ف  اإلاصاع  

م اإلااتوج بعض فوؿغ مسؼملن ًىـي لتلبُة الؼلب.  فوهؿ   ملللض يضؤ  املُة بؿٍو

 ًون  اإلاؿامللون  جرق  :مشروع فولضفاه  ألاإلااقُة، ؿولؿـاه  قغهة مؿامللي بكاا  اي الجؼائٍغ

 اإلاكغمل  ليظا ؤلاحمالُة التيلـة ملفلضع ،الجؼائغ اي الؿُاعا  ملفغهُب لتجمُع مصاع يةكامة

 ؤملعمل. ملي 250 يدوالي

 27ملكع مجمع "ؾوؿان" الجؼائغي ملُمصاع الؿُاعا  ألاإلااني "ؿولىؿـاػ " ًوم ألاخض   

يالجؼائغ العاصمة الى يغملفووٌو افـاق إلنكاء مصاع لتجمُع ملفغهُب الؿُاعا   2016قوؿمبر 

لُة  27الخاصة بهظه الع،مة ألاإلااقُة يالجؼائغ ملبالظبؽ اي   .  فضقحن هظا اإلاصاعف 2017حٍو

ض"           ُّ  فغهُب ألحه الجؼائغ، العاصمة ػغب ػلحزان، يوالًة زؼاب ؾُضي يلضًة اياإلاصاع يالظبؽ  ق

 مغهب يحن بكغاهة ملواصي، 7 ملحولف ؤملػتاؿُا ملؾيوصا بيحزا ؾُا  هي ألاإلااقُة، اإلااعهة م  ؤقوا  ؤعبعة

  ".ألاإلااقُة ملالكغهة الجؼائغي  "ؾوؿان"

(https://arabic.cnn.com/business/2017/07/27/algeria-volkswagen-factory) 

 املىاطم الصىاغُت: -2-3

 .جخػذد مظاهر جرهس وجوطً الصىاغاث في الجسائر في املىاطم الصىاغُتهظلً        

ًتمغهؼ اي ؿظاءا  ميُإو ملمؼملصو يالوؾائه  في حالت املىاطم الصىاغُتبّن كؼا  الصاااة         

ة، لى  هاان ماؾؿا  متاواة اي قــ اإلااؼلة الصاااُة، وه ماؾؿة بعمه يمـغصها، مع  الظغملٍع

ماذ بؿيُ،  ملمؼاًا للمؿتثمٍغ  ملالصاااُحن م  ؤحه بعب ة اإلاواعص اإلاتاخة مدلُا، ملبصجُع اإلاباصعو 

 الـغصًة.
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فلوم يتؿُحر اإلاااػم الصاااُة ااض بنكائها ألحه  E.G.Z.Iاُة واقت ماؾؿة بؿُحر اإلاااػم الصاا

فـعُه ملاؾتؼ،ٌ وه العلاع الصااعي، ملحعله فدت فصغؾ اإلاؿتثمٍغ ، ملفدولت هظه اإلااؾؿة بلى 

لُة  25اإلااعر اي  05يموحب اللغاع  SGIماؾؿة التؿُحر العلاعي  ، ملاليت م  مياميا ؤًظا 2003حٍو

 ة ال،ػمة للماؼلة الصاااُة.فوؿحر ألام  ملؤاماٌ الصُاق

ملبعض خصٌو اإلاؿتثمغ الى اإلاتؼلبا  الخاصة الؾتعماٌ اإلااؼلة يااءا الى بعقاصا  الؿلؼة 

عا  اإلاعمٌو بها، ًجب فلؿُ  فلً اإلاؿاخة الواؾعة م  ألاعض بلى مؿاخا  مستلـة فتااؾب  ملالتكَغ

لُة ملألاؾاؾُة م  اإلاغاؿم العامة ملػبُعة الاؾتسضام، مع بمياقُة عبؽ وه كؿُمة ياالختُاحا  ألامل 

ملالخضما  مثه: اإلاُاه، هيغباء، الصغؾ الصخي ملالافصاال ، ملخُث ؤن هظه اإلاؿاخا  ملاللؿائ  م  

ػقاص ؾيُلة، ) اإلامى  يُعيا ؤمل فإححرها مع العلاع اإلاوحوص ؤمل اللُام اليها، ملطلً خؿب فصنُف اإلايان

 (9، ص:2013يواىٍغف ػملهحر، 

الصاااُة ابر وامه التراب الوػنت: اإلااؼلة الصاااُة ؤصعاع، ململاص ؾلي يالكلف، "م  ؤه  اإلاااػم 

غو، ململاص الؿماعو  ملاحن ملُلة يإم البواقي، ملؤَعـ ملحغمة يبافاة، ملؤكبو يبجاًة، ملؾُضي زالض يالبٍو

ج. الخ، ملالضمللة آلان بكغ  اي  ٍغ الخغاف يالجؼائغ العاصمة، ملماؼلة صاااُة بؿؼُف، يغج يواٍغ

ملالًة، ملطلً كصض باؼاء صؿع لعملُة  34ماؼلة صاااُة يمواصـا  صمللُة فتوػ  الى  42ء بنكا

 (9، ص:2013ػقاص ؾيُلة، يواىٍغف ػملهحر، ) التامُة

 :وضػُت املىاطم الصىاغُت في بذاًاتها 

غ اإلاجلـ الوػنت الاكتصاصي ملالاحتماعي اي صملعفه  بن ألاحيؼو ملاليُ ا  ؾايلة الظهغ ااتبرها فلٍغ

مدضملصو اإلايام م  خُث اإلاتابعة ملؤلاقغاؾ، ملبالتالي يغػ   2004بعة ملالعكغملن اإلااعلضو اي ماي الغا

اضو مكنننننننننننننننناوه، " ؿبضٌ ؤن ًيون العلاع اي الجؼائغ ؤصاو لضا  الاؾتثماعا ، ؤصبذ م  ؤه  العااصغ 

ؾؼة الى ملحه الخصوص، اليايدة لنكاغ اإلااؾؿا  الوػاُة بكيه اام، ملاإلااؾؿا  الصؼحرو ملاإلاتو 

 ؤعض كؼعة  4211 م  يحن مجمو  2001 ػاًة ملبلى ؤقه ؤلاكلُ  لتهُ ة الوػاُة للوهنننننننننننننننننننننننننالة ؿـي صعاؾة

غ ؾلمت ة ملايه كاقوقُا مؿواو ػحر كؼعة (3233) فوحض الصاااُة، اإلااننننننننننننننننناػم لتؼٍو  ؤمل ما ،978بؿٍو

مو صعاجي) 23.22 %نؿبته  مؿواو.  ػحر % 76.77  ملننننننننننننننننننننننننننننننننايه (67ص ،2011 ،هٍغ

، ملؤزـظيا اي الجاوب ينؿبة %17اي الكماٌ يمعضٌ  2004ؾاة "ملكض واقت ؤؿظه نؿبة اؾتؼ،ٌ   

7% (Voir K. Khebbache, M. Belattaf 2008.p;9.)،  مما ًاهض ؤن اإلاكيلة لِؿت مكيه الننننننننننننننناع يلضع

 ما هو مكيه انعضام عملح اإلالاملالفُة.  
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 اي ًوحض الصاااُة اإلااننننننننننننننناػم مدُؽ م 20% ؿةن الصاااُة، للمااػم اإلاؼعٍة الوطعُة بلى "ياإلطاؿة    

 ػضًغ ؾلُمة)اي الؼغب  62.8 %مل الكغق  اي43.5%النؿبة  فتعضى الوؾؽ، ؿُما ماؼلة اي ؾِ ة ملطعُة

عوص طلً الى:( .135، ص: 2011، ؤخمض  (,P612011La configuration du foncier en Algérie) مَل

 بؼُحر ملحيا  العلاع بلى نكاػا  ؤزغى ال فغفبؽ ياالؾتثماع؛ -

  ػالبُة العلاعا  اليت ف  التااٌػ ا ها يلُت يضملن اؾتؼ،ٌ. -

 ٌعتبر يغقامج بااصو فإهُه اإلاااػم الصاااُة مكغمل  ملػنت : الصىاغُت إغادة جأهُل املىاطم

ًضزه اي بػاع فاـُظ البرقامج الخماس ت لضا  الامو الاكتصاصي، ملالظي قغات اي فاـُظه 

ًلوم الى فدضًث اليُاوه اللااضًة،  ،2005بيتضاءا م  ؤمل   اليُيلة ملبااصو الصاااة ملػاعو

 للىيغباء الوػاُة الكبىة مع الصاااُة، الغبؽ اإلاُاه قبىة فوصُه الخاعحُة، ملؤلاقاعو الؼغكا 

 اؾتىماٌ اي ؤلاؾغا  طغملعو فبرػ هظا ؤلاػاع، ملاي ،الخ...ملخغاؾة.  مغاكبة مغاهؼ بنكاء ملالؼاػ،

ع ع الىبرى، والؼٍغم اإلاكنننننننننننننننننننننننننناَع  ملفننننننننننننن  ، (.130ص ،2012 مؿؼوني، منى)ػغب  قغق  الؿَغ

للمااػم الصاااُة حؼائغي  صًااع ملُاع 72 مالي لعملُة بااصو التإهُه يذج  ػ،ؾ فسصُص

ماؼلة صاااُة ملماؼلة نكاغ موػاة  97ملمااػم النكاغ ابر اضو ملالًا  الكماٌ، ملتهُ ة 

 الى اإلاؿتوى الوػنت.

ملُاعا  صًااع حؼائغي اي بػاع يغقامج اليظاب العلُا، م  ؤحه فوؿحر العوامه  5هما ف  فسصُص خوالي 

سص هظا البرقامج ه، م  ملالًة فبؿة ملبافاة ملألاػواغ ملالجلـة ملؾعُضو  ألاؾاؾُة لجظب الاؾتثماع، مٍل

يغقامج ؤلانعاف الى ؤن فاجؼ مع نهاًة  2006ملفُاع  ملاإلاؿُلة، خُث اقؼللت ألاقؼاٌ مع نهاًة 

 . 2009الاكتصاصي الثاني ؤي نهاًة 

ملُون صًااع حؼائغي لتهُ ة اإلاااػم  200مللتضاُ  الاؾتثماع اي ملالًا  الجاوب زصص ما ًلاعب م  

الصاااُة ليه م  ملالًة بكاع ملؤصعاع ملػغصاًة، ملمااػم النكاغ ليه م  فاضملؾ، ؾُضي البة يوالًة 

لض )ملعكلة  (، فمجراؾت، ملألاػواغ.بؿىغو، بلحزي، ؾُضي زٍو

 ( 2017-2012البرهامج الوطني الاصدشرافي للمىاطم الصىاغُت للفترة) 

ة ملاي بػاع التعاملن ملفباصٌ الخبرا  مع صمٌل البدغ ألايُع اإلاتوؾؽ، كننننننننامت     " الضمللة الجؼائٍغ

ه يتؼُحرا  الى مؿتوى اإلااننننننننننننننننننناػم الصاااُة، ف  ااتماصها اي قيغ  ، يمصاصكة م  اللجاة 2012ؤؿٍغ

ش ، (Ministère de l’industrie, 2012 ,p03 ) "6/3/2011الوػاُة للصانننننننننننننننننننااة اي صملعتها الخمؿُنننن  يتاٍع
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ملُاع  88ماؼلة، يتيلـة بحمننننننالُة كضع  ين 42 "ًاص هظا البرقامج الى ؤن اضص اإلااننننننناػم الصاااُة 

 Ministère de l’industrie, 2012 )هىتاع". 7179ملالًة، يمؿاخة صاؿُة كضع  ين  34ى صج، موػاة ال

,p12   

ملكض ف  الترهحز الى مااػم الكماٌ ملاعقة ياليظاب العلُا ملالجاوب قظغا إلاعاًحر ازنننننننننتُاع اإلااؼلة    

، اإلاوكع ملاللغب % 15، اإلاؿاخة ينؿبة % 20الصاااُة اليت فغفىؼ ؤؾاؾا الى: فواؿغ اإلا،خم ينؿبة 

ة )اإلاضًاة، ألاخُاء، البلضًة( ينؿبة  ، % 15، اليُاوه ملالؼغكنننا  ينؿبة % 15م  اإلااننننننننننننننننننننننناػم الخظٍغ

، الخضما  ملالنكاػا  اإلالخلة، التإجحرا  البُئُة، %10،النؿُج الصااعي % 10الاظنننننام العمغاني 

    .%5، هنه م ه  ينؿبة اكتصاص اإلاعغؿة

 ص:ئ"املفهوم والخصا ــاملؤصضت الشبكت:  3     

 بعٍغف ف  2002 ؾاة (DATAR)الجيوي  ملالعمه ؤلاكلُمُة للتهُ ة الـغنؿُة اليُ ة ؤاماٌ بػاع اي    

 ملاليت متياملة ؤمل متكابهة نكاػا  مترايؼة، ليا هكبىة بعمه ملخضا  بقتاحُة، "يإقه الكبىة ؤمل العالوص

  (        Jean Guillaume2005 p :3العمه فلتؿ 

خُث فتكايً هظه اإلااؾؿا  اي ا،كا  بعاملن ؤؿلُة ملاموصًة، فتسّصص وه م  ماؾؿة م      

الترهحز خٌو نكاغ ؤمل ؤنكؼة معُاة م  ؾلؿلة اللُمة م  فوعٍض اإلاواص الخام املهمت )الكبىة اي بقجاػ 

 الخصائص اي طلً الى معتمضو(، حؼء م  اإلااتوج ال هائي فصنُع(، أو املرحلت )الى بؿلُ  اإلااتج

سُة ملالاحتمااُة ملكوى الؿوق   اإلادضصو. ياإلااؼلة الؿائضو التاٍع

)اإلاصاعحن ملاإلاوعصً ، الكبيا  ننن بطاؿة الى التيامه يحن ماؾؿا  اللؼا  الواخض _فكرة  فستصغ      

  اليت بؿتسضم مضز،  متكابهة ؤمل امالة ماتجي اإلااتجا  اإلاىملة، اإلااؾؿا  اإلاؿّوكة، ملاإلااؾؿا

م  ألاقظمة ملاللواقحن، ملبنُة فدتُة خضًثة اي  اااصغ البنى التدتُة  حشبُكؿىغو  -ملفلاُة متلاعبة(ن

 ماظما  اإلاجتمع اإلاضنيمجاٌ الافصاال  ملاإلاواص، ، هظا م  حية ملم  حية ؤزغى فظ  الكبيا  

ه، ملاليُ ا  الخيومُة ملػحر الخيومُة مثه الجامعا ، ملهُ ا  التوخُض اللُاس ت  م  هُ ا  فمٍو

ب اإلانهت، يوعصا  اإلااامللة ملالالايا  اإلاياُة ملخاطاا  ألااماٌ اليت فلضم زضما   ملماؾؿا  التضٍع

 ماؾؿا  البدث العلمت ملالضا  الـنت
ً
ب ملبعلُ  ملمعلوما ، ملؤزحرا  . فضٍع

فدالُه  معظ  ، ؿلض اعفىؼ اللذرة الخىافضُت لللطاع واملؤصضاث الشبكتيحن  ا  الع،كة    

Porter ش صعاؾة الى  يإي اللؼا  ليظا الخالُة التااؿؿُة فـّؿغ اللضعو خيى معحن كؼا  اي اإلاااؿؿة فاٍع

 مؿتلب،.  الُه ؾتيون  ملطع ملبإي ؿُه، هي ملطع
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م زؼوغ ماتجا  حضًضو بعمه الكبىة الى       البُاقا ،  فوؿحر ؛أكوى مً املىخجاث املىفردةبؿٍو

غ البنُة ألاؾاؾُة للماؾؿا  م  الخضما  اللاقوقُة ملاإلاالُة ، فدؿحن التسؼُؽ بؿبب فوؿغ فؼٍو

ض م  اإلاعلوما  ا  العم،ء ملاإلاوعصً ، بمياقُة الخصٌو الى ألاؾعاع التـظُلُة لكغاء همُا   مٍؼ

 . هبحرو م  اإلاواص الخام

ؿا  الصؼحرو ملاإلاتوؾؼة اي قيه قبيا  هي قلؼة حضًغو يالثلة، طلً ؤن فلً "ؿتموكع اإلااؾ 

اإلااؾؿا  بهىظا اؾترافُجُة بؿتؼه اإلادُؽ اإلادلي الى ؤهمه ملحه، م  ز،ٌ الاؾتـاصو م  ملؿوعا  

لة ألامض مع العم،ء  الدج  الضازلُة ملالخاعحُة، ملفسـُع فيالُف التسٍؼ ، ملبااء ا،كا  ػٍو

 .(Antonia R. Gurrieri and Luca Petruzzellis , 2006, p:3)  عبدُة ملالكغواء ألاهثر 

م جثمين الروابط ألافلُت والػمودًت -4 شبكت –الاصدثمار في جرهس الصىاغاث الػشوائي غً طٍر

  -صُالكوث لألدواث الجراحُت همورحا

ملكض فدولت  مجرد جرهس ملؤصضاث صغيرة ومخوصطت وهبيرة بشكل غفوي،واقت يضاًا  ؾُاليو      

م فجمُع فلً اإلااؾؿا  إلزغاج ماتوج ياؾ  اإلاجمواة وليا ملالاؾتـاصو  بلى ماؾؿة قبىة ا  ػٍغ

للمعضا  الجغاخُة ملاخض م  ؤقجر الصاااا   SIALKOTؤزحرا م  الىـاءو التجمُعُة، ؿكبىة 

 (.NADVI ،1999اإلااتجا  الؼبُة الجغاخُة اي الؿوق العاإلاُة ) لخمطاإلاصّضعو 

خ جطور صىاغت صُالكوث لألدواث الجراحُت في باهضخان-4-1  جاٍر

يصيغ اإلاعاصن، ملفصنُع  يىثرو اضص الخضاصً  الظً  ًلومون  1890 ؾُاليو  ؾاة "اغؿت ماؼلة   

اي بقتاج الجوصو العالُة م  ؤاماٌ  SAILKOTألاملاني اإلاعضقُة اي اإلااؼلة، هما لوخظت مياعو خضاصو 

اة ملالترصُع، ملكضعت ه  الى بص،ح ملفصنُع همُا  هبحرو م  الصااصًم، ملالضعمل  ملالؿُوؾ، الٍؼ

 (.     Nadvi K 1997, P:7 )    الؿياهحن، قـغا  الخ،كة، يضعحة االُة م  البرااة ملاختراؿُة الصاعة.

، خُث ؤنه  ًغّصصملن اي فإهُض SAILKOT"ااتبر ؤًظا الندضاصً  م  الخغؿُحن ألاهثر مياعو اي  

 (19Nadvi K 1997, P بنها اي صمائاا(."-مياعو العمه الى اإلاعاصن-)قد  قملىيا 

امؿتكـى مُمو1895"ؾاة       ؼاقُون ٌ اإلاؿُخي وان ٍع ؿُه ؤهثر بعجايا يلضعو ؤلاقتاج،  ألاػباء البًر

ًام  يلضعو الصاا  الى نسخ  امُض اإلاؿتكـىملالجوصو العالُة ملالضائمة إلااتوحا  ؾُاليو ، ملوان 

ؤمغمل يصاع اإلاكاعغ، اليت واقوا عاطحن ا  قتائج صاعيا، ملؤزحرا خصلت  آلاال ، هاالء ألازحًر 
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SAILKOT  ؤزغى مستلـة م  الؿياهحن اإلاؿتسضمة اي العملُا   الى ؤمغ فصنُع اإلاكاعغ ملؤقوا

 (NAHEED AKHTAR, 2012 : P:9)  الجغاخُة."

قعبُة هبحرو، خُث يضؤ  اإلاكااي الواكعة  SAILKOT"مع الوكت يلؼت الصاااة الجغاخُة اي  

ؼاقُة اي  وان فغهحز هظه  1920ملبلى خض اام  ألاصملا  الجغاخُة ملحغاخة ألاؾاان،قغاءاي الياض البًر

ؼاقُة، ملبعض اام  ا ". SAILKOT ؤصبدت 1930الصاااة الى الياض البًر   مصّضعا حيٍو

 (Faisal, A, 2010, ) 

غ الصاااا  اإلاعضقُة، ملاإلاستصغو   " فت  مغاكبة حوصو هظه ألاصملا  م  ػغؾ مغهؼ فؼٍو

 MIDC: Metal Industries Development Centerبؿمُتها اي: 

مساػغ املؤصضاث الصىاغُت الصغيرة لصىاغت ألادواث الجراحُت في صُالكوث ملاحيت    

، ااضما ؤملكـت ماظمة الؼظاء 1994واقت قلؼة ألاػمة اام ، "خُث هبحرو، هضص  ملحوص هظه الصاااة

ىُة ) ( اؾتحراصها م  ياهؿتان بلى ػاًة فبنت اإلااؾؿا  معاًحر حوصو لتؼبُلا  fDAملالضملاء ألامٍغ

 (Government of Pakistan,  2007 )      التصنُع الخاصة بهظه الصاااة".

( مصاواة م  معاصن ػحر ملبولة FDAااتبرتها ) ،Sialkot"صاصعا  ألاصملا  الجغاخُة م     

خُث ؤصغ  (  . Theresa Thompson Chaudhry, , 2011 P:95)إلاواصـا  ململاًِـ الجوصو العاإلاُة "، 

فلً اإلااظمة الى طغملعو خصٌو هظه الصاصعا  الى قياصا  الجوصو اإلادضصو، ملهظه الكياصا  هي 

ٍبة الاعفباغ يملاًِـ الجوصو العاإلاُة؛ مثه ألاًؼمل ملهي ؤخض ملاًِـ الىـاءو، ملهي كغ  GMPقياصو 

 ملؾ،ؾليا.  9000

"فظم  هظه اإلالاًِـ فدلُم مؿتوى الجوصو اي وه مغخلة م  مغاخه ؤلاقتاج، ؾواءا اي فصمُ     

خطلب جحلُم املؤصضاث للمضخوى املطلوب مً الجودة اإلااتج، ؤمل اي املُة التصنُع ملالتوػَع،  ٍو

غفبؽ خضملث هظه التؼُحرا  يتدؿ  ماث إلادارة وإلاهخاج في املؤصضاثحذور حغيراث في جىظُ ، مٍل

ب، ملطلً يجاقب خضملث بؼُحرا  اي الع،كا  ألاؿلُة ملالغؤؾُة يحن  مؿتوى التعلُ  ملالتضٍع

ملبظلً ملطعت هظه  (.18ص ،2007الؿ،م ابض العاٌ ابض مدمض مدموص مصؼـى)اإلااؾؿا "، 

 فدض هبحر. اإلاساػغ اإلااؾؿا  الصاااُة اي

ملكض فغفب الى هظه اإلاساػغ اقسـاض مبُعا  اإلااؾؿا  الصاااُة الصؼحرو ملاإلاتوؾؼة بلى ألاؾواق   

ىُة، ملاليت بعض ؤهبر مؿتواب لصاصعاتها، مما ؤصى بلى بًلاؾ بعع م ها إلقتاحيا فماما، ملفدولت  ألامٍغ
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مثه ؤؾواق آؾُا ملقماٌ بعع اإلااؾؿا  لخؼوغ بقتاج ؤزغى، مع مداملال  لضزٌو ؤؾواق حضًضو 

لُا.  ؤؿٍغ

ملبعض خضملث هظه اإلاساػغ ملألاطغاع الىبحرو اليت لخلت يماؾؿا  بقتاج ألاصملا  الجغاخُة اي        

SAILKOT  ًاؾتؼاات اإلااؾؿا  الصاااُة الصؼحرو ملاإلاتوؾؼة التؼلب الى طل ً مً خالل جكٍو

مؼ نهاًت  (.18ص ،2007الؿ،م ابض العاٌ ابض مدمض مدموص مصؼـى)شبكت جضم جلك املؤصضاث" 

 1996اام 

 الفاغلون في شبكت صُالكوث-4-2

حن:      ًتيون قبىة ؾُاليو  م  مجمواة ؿاالحن ؤؾاؾُحن ملمجمواة ؿاالحن جاقٍو

فتيون هظه الكبىة م  مجمواة ماؾؿا  هبحرو، متوؾؼة ملصؼحرو، ملؤزغى : الفاغلون ألاصاصُون -

 (2)متعاكضو م  الباػ ، هما هو مضملن اي الجضمٌل عك  

 (: فاغلي شبكت صُالكوث ألاصاصُين للمػّذاث الطبُت والجراحُت 2الجذول ركم )

ؤحجام 

 اإلااؾؿا 

اإلاضازُه )عملبُة  اضص العماٌ اضص اإلااؾؿا 

 ياهؿتاقُة(

 ملُون  100نن  60 400نن  250 30 هبحرو

 ملُون  60نن  10 250نن  100 50 متوؾؼة

 ملُون 10نن  1 50نن  30 150 صؼحرو

 ملُون 1.5نن  1 20نن  5 2000 متعاكضً  

 / / 1000نن  800 موعصً 

 Source: Theresa Thompson Chaudhry, 2011, P:49 .   

ف ألاػلبُة  230ؤقه ًوحض اي كلب الكبىة خوالي   ( هالحظ2مً الجذول ركم)   
ّ
مصّاعا مسّج،، فوه

اام،، فتإؾـ اللضعو الى ؿً ؤلاقتاج قدو مغاخه املُا  زاصة  50بلى  30الؿاخلة م ه  ما يحن 

 2000مؿتللة الى قدو فوّضر ؿُه خضملص اإلاياعا  ملالتىاولوحُا ، "مما ٌؿمذ لخظوع ؤهثر م 

ن ميام والصباػة، التلمُع، الؼد ، التصنُع، الؼ،ء يالىيغباء ملاإلاعالجة متعاكض م  الباػ  ًتولو 
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ة، ياإلطاؿة بلى ملحوص ؤاضاص هبحرو م  اإلاوعصً  اإلادلُحن اإلاتسصصحن اي اإلاعاصن ملالـوالط، آال   الخغاٍع

ا ، ؤخؼمة التلمُع، مواص واقؼة، آال  ػد   (P:. 1997، Nadvi K 8)  حضًضو ملمؿتسضمة، هُمامٍل

 ًاضعج هاالء  موعص. 800ملصه اضص اإلاوعصً  الى ؤهثر م  بط 

 ًاضعج هاالء الـاالحن فدت مغاؿم البنُة التدتُة بهظه الصاااة اي ؾُاليو  ملهي واآلبي   

(" 2006, P13 .. Ather Raza Zaidi) 

 مدؼة الؿىة الخضًضًة؛ 

  مُااءDRY ايSIALKOT ملهو قظام شخ  كوي، خُث ؤن مؼمّلصي زضما  الصخ ، 

ملوالة  40اإلاؿامللحن ا  بؼُحر اإلااتجا  طم  ملزاعج الىتلة ًصلون الى خوالي 

 (P 13 .. Ather Raza Zaidi ,2006 اإلااؼلة: شخ  الى مؿاخة

  مدؼة عاصًوFM؛ 

 ة، خوالي ب ؿةن حمُع  23قبىة مصغؿُة كٍو قبىة مصغؿُة ملػاُة، ملبالتلٍغ

ة ملالصاااُة اي ياهؿتان ليا ؿغمل  اي قب ىة ؾُاولو ، خُث فلضم الباون التجاٍع

ة، هما ًت  ؿيها فإححر اإلاعضا  ملآلاال ؛   كغملض يإؾعاع ؿائضو عمٍؼ

 اإلاغاهؼ الغكمُة ملالكغوا  اإلاؼصملحة لخضمة الاقترقت؛ 

 بمضاصا  الىيغباء ملالؼاػ الؼبُعي؛ 

  مؼاعSIALKOTالضمللي )كُض الاقجاػ(؛ 

 مغهؼ زضما  الغؿاهُة الاحتمااُة؛ 

 ة؛ معاهض ب التلنت ملهُ ا  فجاٍع  التضٍع

  اإلاغهؼ الصخي لنSIALKOT. 

ون - غ الصاااا   :الفاغلون الثاهٍو ًملً الكبىة ؤًظا حمعُا  ؤاماٌ مدلُة، فتظم : مغهؼ فؼٍو

ة ملالصاااُة ) SIALKOT(، ػغؿة MIDCاإلاعضقُة ) (، ملحمعُة صّاا  اإلاعّضا  الجغاخُة اي SCCIالتجاٍع

 (43،,p 2001, Ilias, N)( SIMAPياهؿتان )

اصو الى اماٌ التإمحن ملالؿعاو الضمللُحن". :,   "هما ًوحض ؤهثر م  م ة اامه قظاؿة، ملقله، ٍػ

(le site web http://www.simap.org.pk/facts.php le :26- 12-2014, a 11 :00 .) 

 ( ت والصىاغُت  (SCCI:) 6 2006, P 1 . Ather Raza Zaidiغرفت صُالكوث الخجاٍر
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)Sialkot Chamber of Commerce and Industries( 

ة ملالصاااُة ؤهبر حمعُة إلاصّضعي حمُع اللؼااا  اي اإلاضًاة، SIALKOTبعض ػغؿة   التجاٍع

 اظو، هما فملً ؾمعة ػُبة حضا اي متاب 7000ؤهثر م   SCCIفملً 

ة الخاصة يالؿيان ملباإلاضًاة معا، بط واقت ؿدو  ع التامٍو ى هظه اإلاباصعا  اة العضًض م  اإلاكاَع

 ماصبة الى التامُة الاحتمااُة، ملفامُة البنُة التدتُة.

 ر املؤصضاث الصغيرة واملخوصطت  هُئت جطٍو

)SMEDA: Small and Medium Enterprise Development Authority( 

غ اإلااؾؿا  الصؼحرو ملاإلاتوؾؼة اي ؤهتوبغ   بؼغض ملاخض؛ ؤال ملهو  1998انكإ  هُ ة فؼٍو

غ   اإلااؾؿا  الصؼحرو ملاإلاتوؾؼة اي الب،ص.فؼٍو

 .. P 1 ,72006) الخضما  التالُة: SMEDA، فوؿغ SIALKOTفملً هظه اليُ ة مغهؼ ؤاماٌ حيوي اي  

Ather Raza Zaidi) 

 يغامج فضٍعب كصحرو لإلصاعو الصؼغى ملاإلاتوؾؼة؛ 

 قصائذ اي الؿوق ملقصائذ فلاُة؛ 

 بؿيُ،  اي فغفِب اإلاعام،  الباىُة؛ 

 .زضما  كاقوقُة، ملمغاهؼ للمغاؿم اإلاكترهة 

 ( مكخب جروٍج الصادراثEPB ) EPB: (Export Promotion Bureau) 

ملً ؤًظا خصة زاصة  ًملً هظا اإلاىتب التوهُه لترملٍج اإلااتجا  اإلادلُة اي ألاؾواق العاإلاُة، مٍل

ة الضمللُة، ملاإلاافمغا ، ياإلاواػاو مع %20للماؾؿا  الصؼحرو ملاإلاتوؾؼة ) ( اي وه اإلاعاعض التجاٍع

 اي: EPB. فتمثه ملهائف الن SIALKOTاإلاىتب الجيوي اي 

 اإلاعاعض ملألااماٌ اإلادلُة ملالضمللُة؛ 

 الضااًة اإلادلُة ملالخاعحُة؛ 

 ة؛  بؿيُه اإلاعام،  التجاٍع

 الاضملا ، اإلاافمغا  ململعقا  العمه؛ 

 الىتاب الؿاوي لإلخصائُا ؛ 

  14000مافمغا  زاصة ين ISO.9000 ISO؛ 
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 ( بصاعو الجوصو الكاملةTQM؛) 

 خه اإلاكاوه الخاصة يالتصضًغ؛ 

 ب للؼلبُا ؛  الـاهـ ملموكع الٍو

 ألؾعاع التصضًغ. بسجُه الوص التصضًغ، ملفدضًض الخض ألاصنى 

 ( مرهس جىمُت الصىاغاث املػذهُتMIDC)Metal Industries Development Center)    ) 

 مغهؼ لتامُة الصاااا  اإلاعضقُة مللتوؿحر الخضما  الـاُة للماؾؿا .  ملهو 

 ( حمػُت صىاع املػذاث الجراحُت في باهضخانSIMAP 

)http://www.simap.org.pk/facts.php le:26- 12-2013, a 11 :00( 

(The Surgical Instrument Manufacture’s Association of Pakistan) 

 ع، ملفلوم يتلضً  التؿيُ،  اي الاله.تجمفلوم هظه اإلااؾؿة يتوؿحر الواعصا  لل

ش هظه الصاااة اي ؾُاليو : الوضػُت الخىافضُت لشبكت صُالكوث-4-3 ٌعوص بلى  قىغع اللٌو ؤن فاٍع

، مللىاه قيض ؤًظا بعع الصعوص ملاليبوغ ماظ فإؾِؿه، اي هظا الصضص ؤعصقا الترهحز الى 1890اام 

 خلائم معُاة ملحواقب ؿُما ًتعلم بهظا الكبىة.

 هظه اإلااقغا  هي اباعو ا  متـغكا  خٌو هافه الصاااة، ملهي والتالي:: مؤشراث مخخارة 

  كضع  الاؾتثماعا  اي صاااةSIALKOT  ملُاع عملبُة ياهؿتاقُة؛ 20ين 

  فبلؽ خصةSIALKOT   2010ملُاع صملالع ) 30اي الؿوق العاإلاُة لألصملا  الجغاخُة ؤهثر م 

SIMAP؛)    (1P1  ،2012   ،NAHEED AKHTAR) 

 ( ماؾؿة صؼحرو ملمتوؾؼة، ملنؿبة امالة متوؾؼة ملضعو ين 2500- 2000ما يحن ) فوحض

 ( اامه اي وه ماؾؿة فسضم اللؼا ؛10-50)

  اام، اي ماؾؿا  مضًاة  500.000ًلضع خالُا العضص ؤلاحمالي لعضص العماٌ اي هظا اللؼا  ين

SIALKOT( .SIMAP 2010؛)  (2P1  ،2012   ،NAHEED AKHTAR) 

 قواا مستلـا م  ألاصملا  الجغاخُة ػحر اللايلة إلااصو  10.000ا  الكبىة خوالي فنتج ماؾؿ

قواا مستلـا م   2000خوالي  10.000الاؾتسضام، ملاللايلة إلااصو الاؾتسضام، "فظ  هظه النن 

، خُث بؿتسضم اي وه ؿغمل  ملاللايلة إلااصو الاؾتسضامألاصملا  الـوالطًة اإلالاملمة للصضؤ، 

ة"، الؼب، الجغاخة، "ملفتمثه اي ؤصملا  (8P  Nadvi K 1997 )ػب ألاؾاان ملألااماٌ البُؼٍغ
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حغاخُة متسصصة م ها )اإلالصا ، اإلابظع الجغاحي، ملآلاال  الضكُلة( اإلاصاواة م  خضًض 

 (،P94 , 2011 ,Theresa Thompson Chaudhry) الضعحة ألامللى ألاهثر ملاملمة للصضؤ".  

ا )ؤصملا  اللحزع ملؤحيؼو الخُاػة( 110هظلً نكحر ؤقه ًت  فصنُع  نؿتؼُع ، ملُون آلة ؾاٍو

 فمثُه العااصغ اإلاصاعة ألاؾاؾُة اي هظه الصاااة يالنؿب التالُة:

 80%  م  بحمالي الصاصعا  ًتمثه اي ألاصملا  ػحر اللايلة إلااصو الاؾتعماٌ؛ 

 19%  ًتمثه اي ألاصملا  اللايلة إلااصو الاؾتعماٌ؛      م  بحمالي الصاصعا 

 1% (  ؿلؽ لخصة ألاحيؼو اإلاتؼوعو اي هظه الصاااة م  بحمالي الصاصعاSIMAP 2010 ،)

 فتمثه هظه ألاحيؼو اي ؤصملا  اللحزع، ملألاصملا  الجغاخُة الىيغبائُة. 

 ة، مما ًجعله م  الصاصعا  العاإلاُ % 20"كضع  خصة هظا الكبىة ين : مؤشراث الخصذًر

 (Nadvi K 1997 (:P 536,)  جاني ؤهبر مصّضع بعض ؤإلااقُا للماتجا  الؼبُة ملالجغاخُة". 

 إلااتجا  قبىة ؾُاليو  الذول الػشر ألاولى املضخوردةالجضمٌل التالي ًوضر 
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املالُت  لألدواث الجراحُت للضىتشبكت صُالكوث (: املضخوردون الػشر ألاوائل غً 3الجذول ركم )

(2002/2010) 

Source: Surgical instruments manufacturing association of Pakistan 

(SIMAP), consuler sur le site web http://www.simap.org.pk/facts.php le:26- 

12-2031, a 31 :00 . 

( 2002/2010للضىت املالُت )للذول الػشر ألاوائل قجض ؤن بحمالي الصاصعا  ( 3)م  ز،ٌ الجضمٌل 

كي. 161وصل إلى   ملُون دولر أمٍر

يا الكمالُة ملؤملعملبا  لذول الػشر ألاولىصادراث ام   % 80فوحيت خوالي       قدو ؤؾواق ؤمٍغ

ىُة ؤهبر مؿتواب 21P  Theresa Thompson Chaudhry, 2011 )،الؼغبُة خُث بعتبر الؿوق ألامٍغ

ت  فصضًغ للذول الػشر ألاولى% م  بحمالي صاصعا  الكبىة 36إلقتاج الكبىة، بؿتواب خوالي  ، مٍل

لجوصو بلى ؤملعملبا الؼغبُة زاصة اقجلترا، ألاصملا  الجغاخُة اإلاصاواة م  الخضًض اإلاصلٌو االي ا

غحع طلً لوحوص اضص هبحر م  اإلالامللحن م  الباػ  الظً  ٌعملون اي بقتاج ألاصملا  الجغاخُة االُة  مٍل

 الجوصو.

 كُمت الصادراث "ملُون دولر" الذولت

 57 الولًاث املخحذة

 34 أملاهُا

 24 إهجلترا

 11 فروضا

 8 البراٍزل

 7 إًطالُا

 6 الُابان

 5 اصترالُا

U.A.E 5 

 4 املكضُك
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خوالي  SIALKOTاإلاعضا  الجغاخُة ليظه الصاصعا  اي  إحمالي صادراث( 2010-2009"يلؽ اام )   

اصو ملخوهة ملصلت بلى  225 ملُون صملالع اي الؿاة اإلاالُة  260ملُون صملالع، هظه اللُمة بكيض ٍػ

2010-2011 (SIMAP 2011 ".)((NAHEED AKHTAR, 2012 P10 

 املىخجاث الطبُت والجراحُت لصىاغتصُالكوث جحلُل جىافضُت ججمؼ -4-4

ملبكيه متزاًض طؼوػا  فتعلم يالجوصو اي  SAILKOTملاحه صانعي ألاصملا  الجغاخُة اي  

ألاؾواق العاإلاُة طا  الجوصو الؼغبُة اإلاعغملؿة، هظا ًتؼلب بؼُحرا  فتظم  بااصو فاظُ  ؤلاصاعو 

ؾواءا اي فصمُ  اإلااتج، ؤمل اي املُة Nadvi K 1997, P)  (32ج ملالاقتاج اي وه مغخلة م  مغاخه ؤلاقتا

ه ،  التصنُع ملالتوػَع  الى كغاع ) 11بعض مغملع مل  1995اي ؤؿٍغ
ً
( يةصضاع معاًحر الجوصو؛ ػلبت FDAقيغا

م  الخيومة  (حمعُة صاا  اإلاعضا  الجغاخُة اي ياهؿتان) SIMAPماؾؿة فوؿحر الواعصا  يالصاااة 

الباهؿتاقُة فلضً  اإلاؿااضا  اإلاالُة إلااؾؿا  ؾُاليو  للمعضا  الجغاخُة، ا،ملو الى مؼالب 

يظغملعو الض الافـاكُا  مع مؿتكاعي الجوصو اي الو.م.ؤ )الى ؾبُه  SIMAPالخيومة م  ماؾؿة 

ب الـنت ال،ػم للماتجحن، لتؿيُه (، AMERI TRADEمىتب اإلاثاٌ  لضعاؾة مضى بمياقُة فوؿحر التضٍع

 .كبه التصضًغ بلى ؤؾواق االُة الجوصو GMPالخصٌو الى قياصو 

  اي فاظُما  ؤلاصاعو ملؤلاقتاج اي اللؼا ، ؤي بعض بكيه الكبىة )خضملث بؼحرا 1997" اي ًااًغ   

ماتج الى قياصو  75يجاقب خضملث بؼُحرا  اي الع،كا  ألاؿلُة ملالغؤؾُة يحن اإلااؾؿا (، خصه 

GMP  ب ال،ػم، ملبعض اػصاص اضص  1997ؤقيغ ملبالظبؽ اي قوؿمبر  10بعض خصولي  الى التضٍع

 200ملصه العضص بلى  2005ملاى اام  ،ماؾؿة 133ملصه بلىالى هظه الكياصو بلى ؤن الخاصلحن 

ملليي قدضص الضملع الظي لعبه الكبىة إلخضاث الاتائج ؤلاًجايُة ملفدلُله للتااؿؿُة العاإلاُة، ، ماؾؿة"

 -ًمى  بًجاػ طلً اي الالاغ التالُة :

 الىواجج الخىافضُت غً الخغيراث في الروابط ألافلُت في شبكت صُالكوث 

الجوصو خضجت بؼحرا  اي الغملايؽ ألاؿلُة، ؤي خضجت بؼحرا  اي "بعض بعغض الصاااة إلاساػغ     

الع،كة يحن اإلااؾؿا  يبعظيا البعع، هظا م  حية، ملخضجت بؼحرا  اي ا،كة اإلااؾؿا  يماؾؿة 

(، ملاليت ؤحٍغت (Nadvi, k , 1999 ( م  حية جاقُة ، بط  ؤقاع  صعاؾةSIMAPفوؿحر ملاعصا  الكبىة )

اصو اي صعحة فباصٌ Sialkotم  ماؾؿا  قبىة  ماؾؿة 60اُاة م  الى  ، فوصلت بلى ؤن هاان ٍػ

 اي هُـُة مواحية اإلاساػغ، ملفباصٌ 
ً
اإلاعلوما  يحن ماؾؿا  الكبىة، قتُجة لتداملعها ملبعاملنها معا
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 مدموص مصؼـى) SIMAPاإلاعلوما  يحن اإلااؾؿا  ؿُما ًتعلم يالضملع ملالجيوص اليت فلوم بها ماؾؿة 

 (.21ص ،2007الؿ،م ابض العاٌ ابض مدمض

حمعُة صاا  )تهضؾ اإلااؾؿا  م  ملعاء طلً بلى الظيوع ؤمام ماؾؿة فوؿحر ملاعصا  الكبىة ؤمل  

ة، اإلاعضا  الجغاخُة اي ياهؿتان ه، ؤمل الـوػ يبرامج  يوطعُة كٍو خُث فمى ها م  الخصٌو الى التمٍو

ب معُاة.          فضٍع

 طالبذ الحكومت، اليت SIMAPا  الكبىة م  زضما  ماؾؿة اؾؿ"ملكض اؾتـاص اضص هبحر م  م    

ه ملفضاُ  الاؾتكاعا  ألاحابُة إلاؿااضو اإلااؾؿا ، ملفإهُلي  للخصٌو الى الكياصو، ململاؿلت  يتمٍو

ملُون صملالع، هما ػالبت اإلااؾؿة الخيومة  1.6الخيومة الباهؿتاقُة الى فلضً  مؿااضو كضعها 

 يإن ًصه خض الائتمان اإلاتا
ً
 مِؿغو بلى ؤًظا

ً
 ملُون صملالع. 2.5ح إلكغاض ماؾؿا  الكبىة كغملطا

ىُة )م       ملاليت خصلت اليها  (،AMERI TRADEمىتب "ملم  قاخُة ؤزغى ؿةن الاؾتكاعا  ألامٍغ

اإلااؾؿا  صازه الكبىة اي بػاع التيامه ألاؿلي ؾاهمت بكيه حوهغي اي فدؿحن مؿتوى الجوصو، 

 علوما  ملالخبرا  ملفاظُ  ؤلاقتاج."ملخضث هظا التدؿ  اي قيه فضؿم اإلا

، ملاي اإلالايه ؿةن ؤػلب اإلااؾؿا  اي الروابط الاحخماغُتبكبىة هثُـة  SAILKOTامتاػ ؤًظا   

الكبىة بعتبر مااؿؿة لبعظيا البعع، بط ًمى  ليظه اإلاااؿؿة ؤن فيون قغؾة ابر ألاؾعاع، 

ض خلُلة التعاملن ألاؿلي، خُث ًتباصٌ اؾتلؼاب العم،ء، ملبالغػ  م  اإلاااؿؿة اإلادلُة ؿةنها فوح

تااككون اإلاكاوه اإلاكترهة مع بعظي   ا، مٍل اإلالامللون ألاؿياع اإلاتعللة ياإلقتاج ملمواحية ألاػما  ؾٍو

البعع، ملفدضث م  خحن آلزغ بعع هظه الالاقا  اي حمعُة افداص التجاعو، ملػالبا ما فجغى بكيه 

 Nadvi K 1997, P )(2ػحر عؾمت".

 DRYطم  اإلاباصعا  التعاملقُة ألاؿلُة ألازغى، فإؾِـ ؤخض عملاؿض البنُة التدتُة )فإؾِـ مُااء )    

PORT الظي ؾيه كُاصو ملفظلُه الصعوبا  اليت ملاحيت اإلااؾؿا  اإلادلُة ؾايلا، "هما ؤن التعاملن )

ملاإلاوعصً ، هما فوؿغ  يحن اإلاتعاكضً  الع،كا اإلادلي ًوؿغ كااضو مـتاخُة لتإجحرا  الؿمعة اليت فاظ  

فظيغ هظه الع،كا  اي الترايؽ الاحتماعي، الوصٌو بلى اإلاعاعؾ الـاُة التلاُة الخاصة ياللؼا "، مل 

ة  مثه: الع،كا  الاحتمااُة، ملالثلاؿة، العاصا  ملالتلالُض اليت ًمى  ؤن فلله م  الؿلوهُا  الاقتهاٍػ

 اي قبىة ؾُاليو . يحن اإلاتعاملحن )اإلااؾؿا  ملاإلاتعاكضً  م  الباػ (

اؾتسضام اإلاغاؿم التلاُة ًوحض ؤًظا ؤقياٌ مباقغو م  ؤلاقتاج ملالتعاملن ألاؿلي م  ز،ٌ    

(، ملهي ملاخضو م  ؤهبر DIAMOND SURGIALS، قإزظ الى ؾبُه اإلاثاٌ ماؾؿة الن )ملاإلاواعص اإلاكترهة
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 6صاااُة متيوقة م  ملؤكضم ملاقجر اإلااؾؿا  اي الكبىة، فتمثه اإلااؾؿة اإلاظووعو اي مجمواة 

 ؤقلاء ملؤياائه . 03ماؾؿا  ؿغاُة ماـصلة اي فصنُع ألاصملا  الجغاخُة، ملفت  بصاعتها م  ػغؾ 

بن وه ماؾؿة  م  هظه اإلااؾؿا  الـغاُة؛ فيون مؿتللة يمغاؿم بقتاحُة ماـصلة، ملبااة     

ة، مساػن  متمحًز ، لى  هظه اإلااؾؿا  الؿت فلتلي م  خُث اإلاغاؿم التلاُة؛ واإلاعالجة الخغاٍع

ٌو )عئِـ مجلـ بصاعو اإلااؾؿة ألام( ًلHOEEDاإلااتجا  ال هائُة، ملاإلاواص الخام، مما حعه الؿُض 

م مع بعظاا البعع، هو ًملً ػبائاه ملؤقا هظلً،  ؿُما ًتعلم يإزُه: "قد  ال قتكاعن معلوما  التؿٍو

ؤقا ال اؾإله خٌو ؤؾعاعه، ؤمل هُف ًلوم يظلً، هما ؤقه ال ٌؿإلنت ا  ؤؾعاعي، ملقد  يالتإهُض قد  

وفغ مغاكب عكمُا(، خيى الخاص ياا )وومبُ CNCنعغؾ ما ًجغي اموما،...هما ؤقاا ال قترن ؤًا وان ًلمـ 

      Nadvi K 1997, P ) (22    ال ًمىاه الوصٌو بلُه، اي هظا العمه اليه لاـؿه". KAFISHؤدي

"ًت  فصنُع ألاصملا  الجغاخُة الى مغاخه مستلـة فتظم : فدظحر اإلاضز، ، التصنُع ملالخضما      

املُة ؤلاقتاج، ملباؾتثااء  التىمُلُة م  ماؾؿا  صؼحرو فتسصص اي ملاخضو ؤمل ؤهثر م  مغاخه

 اإلاصاعحن ألاهبر، ؿةن ؤلاقتاج ال هائي للؿلعة ػالبا ال ًت  اموما اي ماؾؿة ملاخضو متياملة اموصًا "

( Ilias, N, 2001, P51)     :التعاكض م  الباػ  ملالتزملٍض نؿتؼُع فلخُص الغملايؽ الخلـُة اي عايؼتحن

صازلُا م  ز،ٌ حملة م  العلوص  SAILKOTا  ألامللى "ؿلض اعفبؼت ماؾؿا  قبىة الخاعجي، 

ة ؾمُت يالتيامه العموصي للتجمع، ملطلً لتوؿحر ؤلاقتاج ال هائي طمل الجوصو العالُة"  اللٍو

،28, ):( NAHEED AKHTAR, 2012 P   بعضى موطو  التعاكض م  الباػ  اي قبىة ؾُاليو  اإلااتجا

ة.ؼبلى الخضما ؛ ه  غق اإلاعاصن، الصله، البرص )البراصو(، التلمُع، ملاإلاعالجة الخغاٍع

لة اإلاضى مع ؤػلب اإلااؾؿا  اليت بعاملت مع       "فمُه الغملايؽ العموصًة اي التجمع بلى ؤن فيون ػٍو

ياإلطاؿة  (Nadvi,  1997, P8) ؾاوا "، 10قــ اإلالامللحن ملاإلاتعاكضً  م  الباػ  اإلادلُحن ألهثر م  

فتعيض يميام التعاكض م  الباػ  للصاا  ألاحاقب زصوصا ألاإلاان  SAILKOTهظا ؿةن ماؾؿا  بلى 

 (Nadvi,  1997, P8)   م ه .

% م  ماؾؿا  الكبىة التعاكضا  م  الباػ  للخصٌو 75"ؿبعض خضملث اإلاساػغ اؾتسضم ؤهثر م  

 ابض العاٌ ابض مدمض مدموص مصؼـى)الى الخضًض اإلاصلٌو االي الجوصو ملاإلاضز،  ألازغى." 

 (22ص ،2007الؿ،م
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بكغاء الؿلع الوؾُؼة ؤمل ألام اؾؿة اإلاؤما الغايؼة الثاقُة ملهي التزملٍض الخاعجي ؿتكحر بلى كُام 

 
ً
ًلوم اإلاوعصملن ، بط م  بقتاحيا الخضما  اإلاؿااضو للعملُة ؤلاقتاحُة م  ماؾؿا  التجمع يضال

إلاعاصن ملالـوالط، آال  حضًضو ملمؿتسضمة، اإلادلُون اإلاتسصصون يتزملٍض ماؾؿا  اللؼا  يا

ا  ؤخؼمة التلمُع، مواص واقؼة، آال  ػد   .هُمامٍل

 )ألاحاهب ً  الروابط ألامامُت )الػالكاث مؼ املشتًر

% م  مصاصع 85"بن هاان ا،كة ملػُضو يحن اإلااتجحن ملاإلاكتًر  ألاحاقب، بط ًمثه اإلاكترملن ألاحاقب   

 مدموص مصؼـى)اإلاعلوما  الؿوكُة ملالـاُة يالنؿبة إلااؾؿا  العُاة اليت قملتها الضعاؾة الؿايلة" 

 (24ص ،2007الؿ،م ابض العاٌ ابض مدمض

غ كضعاته"      التلاُة يسؼوغ ؤلاقتاج م  ز،ٌ التعاملن النكُؽ ملالـعاٌ قجر بعع اإلااتجحن اي فؼٍو

ً ألاحاهب ألاملان،مع  لضعحة صزٌو بعع اإلااؾؿا  اإلادلُة الكغاهة مع كاصو ؤلاقتاج ألاإلاان  املشتًر

اي هظه الصاااة، الى ااتباع ؤن اإلاكتًر  ألاإلاان قيلوا همؼو ملصه يحن اإلااؾؿا  الباهؿتاقُة 

لت مؿااضو اإلاكتًر  ألاإلاان إلااؾؿا  الكبىة اي بعؾاٌ اإلاياضؾحن ملالخبراء فمثملألاإلااقُة"، ؤًظا 

ب العاملحن ؿُه إلاضو ج،جة ؤقيغ، للخصٌو الى قياصو  ، ملبؿيُه املُة الضزٌو GMPلؿُاليو  لتضٍع

ة اليت  ؿااضملن اي فللُه فإجحر اللُوص هتيالُف العملُا  التكؼُلُة ملؤلاصاٍع بلى الؿوق الضمللُة، مَل

 ًتؼلبها الضزٌو لألؾواق الضمللُة. 

" فإزظ الغملايؽ يحن اإلااتجحن ملالوه،ء الخاعحُحن بعضا احتمااُا، ؿلض ااتبر اإلاكترملن ألاإلاان الى       

ؤنه  )اإلاعل  التلنت(، ؿالع،كا  اإلادلُة لِؿت ملخضها ؿلؽ م  فتؼلب الاخترام ملعملايؽ الصضاكة، يه 

 (Nadvi K, 1997, P9)ء ألاحاقب فـعه طلً"، ؤًظا الع،كا  الخاعحُة مع الوه،

"ؿالبعض الاحتماعي، عملايؽ الصضاكة، عخ،  بلى مد،  وه م  الؼغؿحن، فلضً  اليضاًا ملامتضاص 

 حن ألاإلاانيتالاؾتلباٌ ملالظُاؿة، ًجب ؤن فتكيه إلاا هو ؤبعض م  طلً للاجاح اي الكغاهة يحن الكبى

TUTTLIGEN ملالباهؿتاني SAILKOT."  
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 الخاجمت-5

ة التجغبةفوحي       ، ملال فوحض عملايؽ  الجؼائٍغ فوحي يإن هظه اإلااؾؿا  ماػالت بعمه بكيه ماعٌؼ

اإلاااػم الصاااُة اي الجؼائغ ملمظاهغ الترهؼ ؾواء ؿُما يُ ها، ؤمل مع اإلااؾؿا  ألازغى ؤمل اإلادُؽ؛ ؿ

، ؿالت م  حية ػحر مؿتؼلة ملخولت الى ملحيا  ؤزغى لمااػم الصاااُة ياًؼالُالألازغى ال فمت يصلة 

ػحر الاؾتثماع، ملبن ملحض  ؿالت بعبر ا  فغهؼا  إلااؾؿا  صؼحرو ملمتوؾؼة، ملال ًيون ؿيها فلؿُ  

للعمه مللِـ ليا افصاٌ مع ماظما  المُة ملهُ ا  صا ، ملبن وان هاان ؤقوا  م  اإلاؿاقضو ؿالت ال 

 بعمه يمابجُة قبىُة؛

لى  نكحر ؤن هظه الترهؼا  الجؼغاؿُة للماؾؿا  اي الجؼائغ كض فوحي يبضاًة لتيٍو  فجمعا      

 فوص ت صعاؾتاا ما ًلي:قبىُة اي خاٌ فضزه الضمللة خُث 

  ،طغملعو عؿع اللضعو التااؿؿُة للماؾؿا  الصؼحرو ملاإلاتوؾؼة الظي نعتلض ؤقه ميمة الجمُع

مؿاقضو هُاوه الضا  ملماظما  اإلاجتمع اإلاضني  يضاًة يغػبة اإلااؾؿا  اي فدؿحن ملطعُتها،

م :، ياون، ؤلاصاعو العمومُة، ماؾؿا  التؿُحر العلاعي، يوعصا  اإلااامللة ، ملواال  بكؼُه 

الكباب، مغاهؼ البدوث الخ، ياإلطاؿة بلى الضملع اليام الظي ًجب ؤن فلعبه الوػاعا  اإلاعاُة 

ػحر م،ئ  ؤن فاصي بلى فدلُم قتائج هبحرو  ياألمغ، خُث ال ًمى  ألي حيوص مؼغملخة اي ؾُاق

 خيى مللو واقت هظه الجيوص ضخمة؛

  بصزاٌ اإلااؾؿُة ملآلُا  التعاملن بلى كؼااا  اإلااؾؿا  الصؼحرو ملاإلاتوؾؼة، ملاضم الاهتـاء

 يالترهؼ اإلاياني ؤمل اإلاااػم الصاااُة اي الجؼائغ؛

  اصو صعحة التيامه يحن الصاااة ملاللؼااا  ألا زغى اي اإلاااػم الصاااُة العمه الى ٍػ

اصو  لتدؿحن التااؿؿُة، ؿمث، ملحوص مؼننننننننننننننننناخ  اي ماؼلة صاااُة ما هو مضااو بلى بصجُع ٍػ

 ػعااة اللمذ ياإلااؼلة.
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 . كائمت املراحؼ : 6

 ؤملال: اإلاغاحع ياللؼة العغبُة:

ش  متوؿغ ملاٌ ،الوهمُت الضُاراث صىاغت ملف جفخح لجسائرا ( ،2017) ،هداٌ خمؼو .1  23يتاٍع

 ttps://www.alaraby.co.uk/economy/2017/4/6/%D9%87% الى اإلاوكع 2017قوؿمبر 

 مجلة ،"الجؼائغ اي ملاإلاتوؾؼة الصؼحرو اإلااؾؿا  فإهُه متؼلبا " ( ،2011، )  هٍغ  صعاجي .2

 .03 الجؼائغ حامعة ،23 العضص ملالتجاعو، ملالتؿُحر الاكتصاص الوم

ؼو،ابض الؿ،م  .3 ع  الجؼائغ واؾترافُجُة للؿُاعا  اي الصااعي "التجمُع ( ،2017)يٍغ فاَو

ع الاكتصاصي،  : ؤػمة الاـؽ: ؾُاؾا  ؤلاص،ح ملالتاَو اكتصاصي"، اإلالتلى الضمللي ألامٌل خٌو

 .ؤهتوبغ  15-14امعة اااية ًومي: ح

 ملالًة خالة :اإلادلُة التامُة اي ملاإلاتوؾؼة الصؼحرو اإلااؾؿا  صملع " ( ،2010)  اماع، الوني .4

 .ؾؼُف حامعة صهتوعاه، ؤػغملخة ،"ؾؼُف

"مؿاهمة اإلاااػم الصاااُة اي صا  التامُة اإلادلُة  ( ،2013)،ػقاص ؾيُلة، يواىٍغف ػملهحر  .5

اإلاؿتضامة"، اإلالتلى الضمللي خٌو صملع التجمعا  ملالعااكُض الصاااُة اي فامُة اإلااؾؿا  

 ماي  7مل 6حامعة كاإلاة، ًومي  الصؼحرو ملاإلاتوؾؼة ملاي صا  فااؿؿُتها،

 فلُُمُة صعاؾة :الجؼائغ اي ملاإلاتوؾؼة الصؼحرو اإلااؾؿا  "فإهُه(2011)  ؤخمض، ػضًغ ؾلُمة .6

 .، حامعة ملعكلة09مجلة الباخث، العضص  ،"مُضا لبرقامج

 اصاعو اي الصاااُة العااكُض صملع " (،2007) الؿ،م، ابض العاٌ ابض مدمض مدموص مصؼـى .7

ٌ  الؿابع الضمللي اإلاافمغ ،"ملاإلاتوؾؼة الصؼحرو الصاااُة اإلانكأ  مساػغ  اإلاساػغ اصاعو خو

توقة حامعة اإلاعغؿة، ملاكتصاص  اؿٍغه 18 نن16 الاعصقُة، ؤًام الٍؼ

 ،"الجؼائغ اي ملاإلاتوؾؼة الصؼحرو للماؾؿا  متمحز فااؿس ت آصاء قدو" ( ،2012) مؿؼوني، منى .8

 .ملعكلة حامعة ،10 العضص الباخث، مجلة

ش ، ؿُـغي  11متوؿغ ملاٌ( ،2017)  للؿُاعا ، صاااة انكاء فدضي امام الجؼائغ .9  الى يتاٍع

 http://www.alquds.co.uk/?p=673030الغايؽ

لُا، .11 ملاٌ  ( ،2017) الجؼائغ فضق  ؤمّلٌ مصاع لترهُب ؾُاعا  ؿولىؿـاػ  اي قماٌ بؿٍغ

ش متوؿغ ي  الى اإلاوكع: 2017قوؿمبر  24تاٍع

http://www.alquds.co.uk/?p=673030
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 ملخص8 

املقاااااق  اأااااا  نماااااص ال بملااااة ال ااااالة لااااالجؼاٍغ  اااا  البرااااا  ال اااا   الجؼاٍااااغ  الااااظ  يع باااار  يعااااال           

لاالخ لاجاااا ال ااالة  ال للااة للمج مااا،  طلااا لكاا  الةؾاااٍ  ال  ااغ ة  املاص ااة لال كفاا   القاااٍ الهلكاا  

غ ا  البرااا  أامااا اللاخ اة ل ع نناةا  املغامااألا  زجهاؼط ال للاة  ال مغ فاالةل  ا  ن ق امل اا  املاللاة  لا  

 ال اااا   مااااة الباخلااااة البرغ ااااة ل ع باااار نألا الض لااااة داااا  املؿااااى لة ز  اااا    اااا   دض ااااض الؿلاؾااااة ال ااااالة  

 ةص  اللدث ي   نألا ل  زن  ة التي   علألا لدما اة  ععؼ اؼ     ززير ، القةا ض العامة للبرا  ال   ل

    املج مال ال اة عؿ ةجب معا ير الكفاءط لل كلل  ما الةاأا إلاج ماع   ال   

البرا  ال ا   لاالجؼاٍغ، يؾاترا جلة ال ااة لاالجؼاٍغ، ال بملاة ال االة لاالجؼاٍغ،  اليلمات املفحاحية8

 نماص ال بملة ال الة لالجؼاٍغل

 JEL8 I11; I12; I18; P36ثصييف 

Abstract: 
    This article deals with the reality and prospects of health development in 

Algeria in the Algerian health system, which is the existing structure to 

ensure the health and medical needs of society, by all human, material and 

financial means and all kinds of medical and nursing facilities. At first, the 

researcher defined the health system in theory to consider that the state is 

the first responsible for determining the health policy and general rules of 

the health system. Finally, the research found that all activities related to 

protecting and promoting health require competency standards to adapt to 

the social and health realities in society. 
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 ملدمة8  .1

 قاااااض     دؿااااايألا ال ااااااة لحجملاااااا،  ماااااظلا الااااااض أاااااضع إلامكااااااألا ماااااة تهاااااض  الااااابر  ال اااااالة ي ااااا          

 الفةاعص القاٍمة ليألا زمغاص  الجما اا لا ةله      الغ ا ة ال الة بؿهةلةل

 اأعه  نماأه لؿبة  ممة زالق هظا املقاق ندا ق خةصلة مةضة  يؾترا جلة ال بملة ال الة لالجؼاٍغ 

إلاصاع اااااة  ال اااااالة   ااااا  مس لااااا  املؿااااا ة اا )املغماااااؼ    إلاطاااااال    ااااا  ملفلاااااة  برااااال  زن ااااا ة ،  9191

  الةؾلط  املد  (ل

 ملفلة  برل     دضص م كلة اللدث    طغح يشكاللة ال بملة ال الة لالجؼاٍغ إشيالية الدراسة 1.1.8

 ،  لظا يؾ ةجب  للبا اللدث    زؾئلة ال اللة: زن  ة إلاصاع ة  ال الة     ل  املؿ ة اا

الجؼاٍاغ،  ملا  ع  اا  ا   التي  بر  زن  ة إلاصاع ة  ال الة لالبرا  ال ا    ماد  آلاللاا -

  اأا  نماص البرا  ال    لالجؼاٍغ؟ ما     ػ ا هظه زن  ة؟

    املابج  الةصافا ال دلل ا  لللاةعط مداا ع الضعاؾاة،  طلاا ماة  الا  ماصؾي   مىهجية الدراسة 8 .0.1

  برلمه  اأعه  نماأهل زالق ال  غص ي   نه  الجةانب التي   علألا لالبرا  ال    لالجؼاٍغ 

الااةط ي  طلاااا  ؿااب نهملااة لالياااة  اا  إلاأ  اااصت ب  ااألا نهملااة املةضاااة   اا  ننااه   كأهميةةة الدراسةةة 8 .1.1

ألناااااه يعمااااا    ااااا  ؾاااااالمة اااااااة املاااااةاطبيألا   جض اااااض القاااااة  العاملاااااة  ااااا  ال بملاااااة ال اااااالة ألااااا  ال بملاااااة 

 إلاأ  اص ةل

  مكة خ غ نهضا  الضعاؾة    البقاط ال اللة : أهداف البحث 2.1.8

 اللدث    آلاللاا  العباصغ زؾاؾلة التي  بر  زن  ة إلاصاع ة  ال الة    البرا  ال ا   -

 لالجؼاٍغ؛

 لالجؼاٍغ؛ 9191ال بملة ال الة ألماص  يؾترا لجلةصعاؾة  -
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 . مدخل للىظام الصحي بالجسائر0

يع باار البرااا  ال اا    اا  الض لااة نؾاااؽ  ةػلااا الغ ا ااة ال ااالة للؿااكاألا،  ألاا  نألا نعااغ  ي اا  البرااا          

 ة نهضامه  مكةنا ه مة الباخلة البرغ ة ، ث   ال    الجؼاٍغ  نقة  ل عغ   البرا  ال     إلاطال 

 لن لا     ال برل  الهلك   لل اة العمةملة لالجؼاٍغ

 . ماهية  الىظام الصحي1.0

 .جعريف الىظام الصحي 1.1.08

البراااا  ال ااا     ااا  نناااه     ،  اااغ   ااااع مة  0990 ااا  مر اااةع نصاااضع ه مبرماااة ال ااااة العامللاااة  ااا  ؾااابة 

العباصاااااغ املعقاااااضط  امل ضازلاااااة التاااااي عؿااااااه   ااااا  ال ااااااة  ااااا  اللياااااا  املىؾؿاااااة ال عللملاااااة  مكااااااألا العمااااا  

  املج ما املد  ،     الليئة املاص ة  البفؿلة  ال اة  الق ا اا طاا العالأة 

  (Tarimo E., 1991, p. 2)  ا  ماضا مبرماة ال ااة العامللاة   ا  ععغ ا  نزاغ لدلاث 9117  ا  ؾابة ،

 غم ااااااه   اااااا  ننااااااه  جملااااااا املبرماااااااا  زاااااااإاص  إلاجااااااغاءاا التااااااي تهااااااض   اااااا  املقااااااا  ز ق ي اااااا  ال هااااااة  

مبااااه مااااة    اااا  ععغ اااا   زااااغ  ل(01، صاااافدة 9118)لااااةق هانااااا،  لال اااااة ن اؾاااا عاصتها ن  الافااااا   ل هااااا 

يع بااار نألا البراااا  ال ااا   هة مجمة اااة ماااة املبرمااااا  املىؾؿااااا  املاااةاعص املكغؾاااة لل اااضزالا ال اااالة 

ليغضاايألا نؾاؾااليألا : ن ال للاااةم نمفاا  مؿاا ة  صااا   )الجااةصط( ،  ثانلاااا الاااض لقااضع إلامكااااألا مااة الفاااةاعص 

العضالاااااااااة(  زماااااااااغاص  الجما ااااااااااا  ااااااااا  عؿااااااااالير خ اااااااااةله    ااااااااا  الغ ا اااااااااة ال اااااااااالة العاماااااااااة ) لااااااااايألاالقاٍماااااااااة 

(http://www.sgh.org.sa/fan.htm ،9119).  زاااغ ألا يعغماااةألا البراااا  ال ااا   لهناااه   لااا  الجهاااةص التاااي  

 لااظق دهااض   دؿاايألا ال اااة ؾااةاء ععلقااا هااظه الجهااةص لالعبا ااة ال ااالة لممااغاص ن  ل قااض   الإااضماا 

ل  الالع  ما ه  يعغماه لهناه   إلاطااع الاظ  (38هاا، صافدة 0293)مالح لة ػ اص الفالح،، ال الة العامة  

مة زالله     ال عغ      اخ لاجاا الؿكاألا مة الإضماا ال الة  العم       ةمير هظه الإضماا 

  اا  اااااة مااة زااالق ي جاااص املااةاعص الالػمااة  يصاعتهاااا   اا  نؾااـ اااالدة  ااىص   ااا  ال ها ااة ي اا  املدامرااة 

املااااةاطة  ععؼ ؼهااااا   قااااة   هااااظه الإضمااااة ل غ قااااة شاااااملة  م كاملااااة للؿااااكاألا    كلفااااة معقةلااااة    غ قااااة 

    ل(2، صفدة 9113)     لض القاصع    ،  ميؿغط  

ل ااضزالا ممااا ؾاالألا ،  مكااة ععغ اا  البرااا  ال اا     اا  ننااه جملااا املىؾؿاااا  املااةاعص امل ااإغط  ن ااا  ا

، 9118) اااضماألا مغ اااؼص،  ال اااالة دهاااض  للاااةم نمفااا  مؿااا ة  صااا  ، مغا لاااا  ااا  طلاااا جملاااة ماااة زماااةع 

 التاي   علاألا لال ي لاة ال االة ال ااملة  الكاملاة  العاصلاة   ماظلا نألا  كاةألا طاا  كلفاة   (011صافدة 

معقةلاة للض لاة  للماةاطةل   للاه  مكاة ا  لااع البراا  ال ا     ا  نناه نؾالةة  ما   طغ قاة  يجااغاءاا 
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عؿااال  ل دقلاااألا زهاااضا  ال اااالة  ااا  ص لاااة ن  مىؾؿاااة ماااة زاااالق ي جااااص مجمة اااة ماااة نؾااااللب العمااا  

 إلاجاغاءاا التااي  ا    ةػلعهاا   اا  مس لا  املىؾؿااا ال ااالة  زأؿاا   الق ا ااا املس لفااة   ال اغص 

 مة نج   دقلألا زهضا  ال الةل

 .أهداف الىظام الصحي 8 0.1.0

للباااء ن  نرااا  صاا      لااب جماااا املعلةماااا الفااغ ع ة  اا  مس لاا  املجااااالا التااي مااة شااه ها عيظ اااة       

لالؾ مغاع     قض   الإضمة ال الة لمس ل  مؿ ة اتها،  يهض  ن   البرا  ال    لاملعلةماا الالػمة

 (9، صفدة 9119)صالح مدمةص ط اة،  :نرا  ص   ي    دقلألا ما    

يؿااااالة   ة لااااة املج ماااااا لهؾاااالاة   جااااا  خاااااض  ها  عشااااإلح   داااااغ   إلازلاااااع  اااااة القفااااا ا ال اااااالة الٍغ

  للااااا الةأا ااااة م هاااا ن  مبااااا  ثاعهاااا   ؼ  ااااضه لالةؾاااااٍ  املعبلاااة   اااا   دقلاااألا طلااااا  ماااظا   ااااة غ ؾلاؾاااااا 

ج ماا  ز ط  ض ل   الجهةص ال الة لممغاص  املج معاا ما  دغ ا  فعل   للاا شاغامة ماا نماغاص امل

ليؿااااهمةا  ااا  ال عاااغ    ااا  امل اااكالا ال اااالة  خلهاااا ماااا ضاااماألا  اااةمير أاااة   املاااة مفاااةءط  ااا  املجااااالا 

ال اااالة العاماااة   قاااض   الإاااضماا ال اااالة العالجلاااة  الةأاٍلاااة يضاااامة ي ااا  طلاااا يأاااغاع   فعلااا  ننرماااة 

  أةانيألا  دمي ال اة  ععؼػ الؿالمة الللئلة  املهبلةل 

 .العىاصر ألاساسية املىىهة للىظام الصحي8 1.1.0

مااة نجاا  ععؼ ااؼ الاابر  ال ااالة اللااض مااة  ااةمير مكةناااا   باصااغ ع ااكل  نرااا  صاا   معاااق،    م اا       

هاااااااااظه العباصاااااااااغ  ااااااااا  الإاااااااااضماا ال اااااااااالة   نرااااااااا  املعلةمااااااااااا ال اااااااااالة  املب جااااااااااا ال للاااااااااة  اللقداااااااااااا 

 ق ال     القلاصط  إلاصاعط الؿللمة  إلاشغا ل ال كبةلةجلاا لا ضامة ي   القة  العاملة    املجا

 دور الدولة في ثحدًد الىظم الصحية 8 .2.1.0

يألا الض لاااااة داااااا  املؿااااااى لة ز  اااااا    اااااا   دض ااااااض الؿلاؾاااااة ال ااااااالة   دض ااااااض القةا ااااااض العامااااااة للبرااااااا      

 ال ااا  ، لدلاااث  قاااة  لً اااضاص  إلاشاااغا    ااا  الؿلاؾااااا  ااا  مجااااق العبا اااة ال اااالة   ةػلاااا الإاااضماا

 ال الة لك  املؿتهلكيألال  

 ثىظيم ألاوشطة إلادارية والصحية في الىظام الصحي بالجسائر .0.0

يألا ال برااااال  الهلك ااااا  لل ااااااة العمةملاااااة لاااااالجؼاٍغ  س اااااط   ااااا  مؿااااا ة  ال برااااال  إلاصاع  للض لاااااة،       

املغمااااؼ ، الةؾاااالط،  :  الهلكااا  ال برلمااااي للبراااا  ال اااا   الااااةط ي لاااالجؼاٍغ  جمااااا لااايألا نع عااااة مؿاااا ة اا

  . الض    القا ض
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 .هيئات ألاوشطة إلادارية والصحية على املسحىي املرهسي 1.0.08

 اااا   س اااالط الااااض   إلاصاع  مااااة طااااغ  الض لااااة للاااا دك   اااا  الغ ا ااااة ال ااااالة   اااا  املؿاااا ة  الااااةط ي      

 ؾملا الهلئة لالةػاعط املكلفة لال اة العمةملة  غير اؾمها  اضط ماغاا لدلاث اؾامها الازيار هاة  ػاعط 

 التاااي ال ااااة العمةملاااة  اصاااالح املؿت ااافلاال  قاااة  هاااظه الهلئاااة لغؾااا   دااا  الجؼاٍاااغ،  ؾااامي لاااالةػاعط 

  كفااا  لال ااااة العمةملاااة،   لقاااض ماااغا هاااظه الهلئاااة عؾااا  الؿلاؾاااة الةطبلاااة لل ااااة العمةملاااة   هزاااظ 

 ال ضالير الالػمة ل بملة ال اة     املؿ ة  الةط يل 

 .هيئات ألاوشطة إلادارية والصحية على املسحىي الىسيط 0.0.08

ض ، لدلااااث  قااااة    اااا   قلاااال   م ابعااااة  لع باااار هااااظا املؿاااا ة  الةؾاااالط لاااايألا املؿاااا ة  املغمااااؼ   القا اااا    

 البرامج املؿ غط    مجاق ال اة   ضص هظه الهلئاا ثالثة: 

 : .املجلس إلاكليمي للصحة1.0.0.0

 اؾت اااااااااع  جهاااااااااػ (0991)الامانااااااااة العامااااااااة لحاكةمااااااااة الجؼاٍغ ااااااااة ، يع باااااااار املجلااااااااـ إلاأللمااااااااي لل اااااااااة      

(Oufriha Fatima-Zohra, 2002, p. 50) املؿ ة  إلاأللمي  يهض  ي     ة غ ال رؿلألا  ال عا ألا  ليألا    

الق ا ااااااا  خما اااااة  معاللاااااة  ي ااااااصط  ههلااااا   اااااااة البااااااؽ   ااااا  املج ماااااال  أاااااض  ااااا    قؿااااال   الاااااةطة ن  

ةال ااال   قاة  هاظا املجلاـ ( ل  م ها  د اة    ا   اضص معايألا ماة ال1الجؼاٍغ ي   زمؿة مباطألا االة )

 اااا  يطااااااع  ملاااااه ل ةجلااااه الر ااااااط ال ااااا    لعاااااا لحاالااااة الة اٍلاااااة،    ااااا  خؿااااب املاااااةاعص امل اخاااااة للمب قاااااة 

 لشاااجا امللااااصعاا املدللاااة ماااا جملاااا ال اااغلاء لماااا  ااا  طلاااا الجمعلااااا    هماااض ماااة جماااا  معالجاااة  ن اااغ 

 أللمي لل اة إلاأللملة لاملعلةماا ال الة     ززير  قترح البرامج     املؿ ة  إلا

 8 (ORS).املرصد إلاكليمي للصحة 0.0.0.0

،  (0991)الامانااة العامااة ،  داا  املغامااألا إلاأللملااة التااي  ر مااي يصاع ااا للمعهااض الااةط ي لل اااة العمةملااة    

(،  اخضط    ل  مب قاة ااالة،  دا  ع اك  العماةص الفقاغ  لللرلاة زؾاؾالة ل ااة 1  ضصها زمؿة )

املعلةماااا ال ااالة للمب قااة،  خما ااة  ععؼ ااؼ ال اااة،  مكامدااة زمااغا   مااظلا اللدااث  ال ااضع ب  اا  

 ال اة العمةملة للمب قةل

 (DSP)  :  .مدًرية الصحة والسيان1.0.0.0

ل اااة  الؿااكاألا   اا  املؿاا ة  الااةط ي خؿااب  ااضص الةال اااا  اا  الجؼاٍااغ، مفااا لاا  مااض غ اا ا للااع  ااضص 

 ال ة مة الةطة مض غ اة ال ااة  الؿاكاألا التاي تها   لر ااطاا الاما اة ال االة   ا  املؿا ة  الاةالَا، 

مماة صااالخلاتها عي لااة العض ااض مااة مجاااالا الر اااطاا  لماا  اا  طلااا : جمااا   دللاا  املعلةماااا ال ااالة 
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الق ا لااة،  قلاال  العماا  ال اا   لمااا  اا  طلااا : ااااة زؾااغط ،     الااةالَا ،   بفلااظ الباارامج  اا  املؿاا ة 

 .ال ااااااة املضعؾااااالة  الجامعلاااااة  العمااااا   ال علااااال ،  ماااااظلا البراماااااة ال اااااالة  الؿاااااكة  خما اااااة الليئاااااة

(Assises nationales de la santé, p. 22)  

 8 )على املسحىي املحلي( ألاوشطة إلادارية والصحية على املسحىي اللاعدي. هيئات 1.0.0

مىؾؿااة  مةملااة طاا طااابا يصاع    م ااا  (0997، 80) الجغ ااضط الغؾااملة عأاا  يع باار الق ااا  ال اا        

ال االة العمةملاة لالشإ لة املعبة ة  الاؾا قالق املاا  ،    كاةألا الق اا  ال ا   ماة مجماة  الهلالا  

الإاصة لالةأا ة  التشاإلح  العاال   الاؾت افاء ،  ي ااصط ال كللا  ال تاي التاي عي اا خاجااا ؾاكاألا 

( 21 ا  مجمة ااة مااة الللااض اا  ال ابعااة للااةػاعط املكلفااة لال اااةل   غ ااب الق ا اااا ال ااالة ي اا   ثالثااة )

 د  املغامؼ إلاؾت فاٍلة الجامعلة  املىؾؿاا ، نصبا      نؾاؽ معا ير  دضصها ال برل  املعمةق له

إلاؾت ااااااافاٍلة امل س  اااااااة  املىؾؿااااااااا العمةملاااااااة إلاؾت ااااااافاٍلة  التاااااااي  فااااااا  املؿت ااااااافلاا العمةملاااااااة 

 لل اة الجةاع ة  العلاصاا امل عضصط الإضماا  أا اا العال ل

 .هياول الدعم للىظام الصحي بالجسائر2.0.0

ح املؿت فلاا، هباك هلال  عؿمى دهلال  الض    التاي  داغؽ ي   جانب  ػاعط ال اة  الؿكاألا  يصال 

       للألا لغامج ال اة العمةملة،   بقؿ  لض عها ي   هلال  الق ا  العمةما  هلال  يؾت اع ةل

 . الهياول العمىمية 8 1.2.0.0

  (INSP)  .املعهد الىطني للصحة العمىمية 1.1.2.0.08

لالضعاؾاااا  اا  اللدااةة لل اااة العمةملااة ل ااةمير زجهااؼط العلملااة  الفبلااة الالػمااة  قااة  هااظا املعهااض        

ل  اااة غ لاااغامج العمااا   ععؼ اااؼ ال ااااة لاملعلةمااااا ال اااالة  الا  ااااالا الاج ما لاااة،  لعمااا  ماااظلا   ااا  

 نؾااااـ للمعهااااض الااااةط ي  .مكامدااااة زمااااغا   خما ااااة ال اااااة   اااا  املؿاااا ة  الااااةط ي  ال ااااضع ب  اللدااااث 

(،  اخضط لكا  مب قاة 11  ضصها  زمؿة ) (ORS)مالخألا املغاصض إلاأللملة لل اة   ةملةلل اة العم

  كلاا  مااا الإ اااٍح   لكاة  ااالة مهمتهااا  اا  املب قاة مؿاا مضط مااة املعهاض الااةط ي لل اااة العمةملااة

 ل (Assises nationales de la santé, 1998, p. 19)إلاأللملة 

 (IPA) .معهد باسحىر الجسائر8 0.1.2.0.0

   املغاألة الة اٍلة لممغا   (Assises nationales de la santé, 1998) معهض لاؾ ةع الجؼاٍغ  يؿاه     

التاااي  ااابح   اااا  ععؼ اااؼ عشااااإلح البراماااة ب اااك   ااااا   نة لاااة الليئااااة ب اااك  زااااص، مفااااال  اااة  ااااضع ب 
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اؾااااا يراص   ةػلاااااا اللقاخااااااا   ااااا   املاااااةوفيألا  ال بملاااااة  ي ااااااصط ال اااااضع ب  للمس باااااراا ،  ل اااااغ  ماااااظلا 

  زم اقل 

  8  (PCH) .الصيدلية املرهسية للمسخشفيات1.1.2.0.0

د  املؿى لة     ضماألا  ةمير للمغامألا ال الة العمةملة املةاص ال لضالنلة،    برل   واٍ   يصاعط     

إلاؾااااترا لجلة  اااا  مجاااااق ال اااالضالنلةل ممااااا نألا هباااااك  ااااضط مىؾؿاااااا  مااااةألا املااااةاص ال اااالضالنلة زعصااااضط 

  ال جهيزاا ال للةل

 (ANS).الىوالة الىطىية للدم 8 2.1.2.0.0

أةا ااض  ضاا  ل  اة غ ؾلاؾاة الاض ،   براال  نقا  الاض    (0991)الاماناة العامااة ،  نن ائا هاظه الةلالاة   

  .خؿب املعا ير الض للة مماعؾة  مللة نق  الض 

    (0989، 00-89)مغؾة  عأ   8 (ENSP) .املدرسة الىطىية للصحة العمىمية  3.1.2.0.0

دهااااااض   اااااااةمير  ااااااضع ب مااااااةوفا ال ااااااااة  0989نن اااااائا املضعؾااااااة الةطبلاااااااة لل اااااااة العمةملااااااة   ااااااا  ؾاااااابة 

املؿا ة  الااةط ي   ااألزح مااض غ  مىؾؿاااا املغاماألا ال ااالة  ماظلا صاابا  الؿلاؾاااا العمةملاة   اا  

ال االة   اا  املؿا ة  الااةط ي،  دا  مؿااى لة   ا  ضااماألا ال بملاة  ي اااصط  اض  غ املماعؾاايألا ال االيألا  اا  

الق ااااا  العمااااةما ملغاألااااة العمللاااااا  ال ف اااايه،  م اااااعمة  مض ااااض الاااابج   زؾاااااللب  ال قبلاااااا إلاصاع ااااة 

  ة،  مىزغا    عيلير اؾ  هظه املضعؾة ل  لذ معهضلالاض 

 (LNCPP)املخبر الىطني ملراكبة املىاد الصيدالهية 8  .4.1.2.0.0

للااااا دك   ااااا  جاااااةصط  (0993،  021-93)املغؾاااااة  عأااااا   ننشاااااخب املسبااااار الاااااةط ي ملغاألاااااة املاااااةاص ال ااااالضالنلة   

املب جاااااااا الض اٍلااااااة  املب جاااااااا ال اااااالضالنلة العلملااااااة  ال قبلااااااة الإاضااااااعة للت ااااااجل ،  مااااااظلا ل دااااااض ث 

أةا اااض الللانااااا   ااا  املعاااا ير الفبلاااة  طاااغص نزاااظ العلبااااا ملغاألاااة جاااةصط املب جااااا ال ااالضالنلة،  عصاااض 

 .املؿةأة ؾالمة  معاللة املب جاا ال لضالنلة

 (ANDS) ىثائم الصحية للىطىية الىوالة ال.5.1.2.0.0

نن ئا لجع   دا   غ  مةوفا ال اة العمةملة  املغامألا ال الة  الةثااٍألا، الك اب، املر اةعاا    

  عؿاه  مظلا      مل     اة غ  ين اا   امتؿااة   . املعلةماا  ال علل   املعلةماا الإاصة لال اة

 املةاص  الةؾاٍ  ال عللملة،  العلة   ال كبةلةجلال 

 8 (INPFP)البيداغىجي لحىىيً الشبه طبي املعهد الىطني .6.1.2.0.0

 .شخب هظا املعهض ل قلل  ال علل   ين ا  الةثاٍألا    ة غ اللدةة ال  للقلة    ال كة ة ال له ال تي نن 
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  8 (CNPM)املرهس الىطني لليلظة والسالمة الدوائية .7.1.2.0.0

 ك املسضعاا  اؾ سضا  زجهؼط ال للةل ننشخب  لغصض آلاثاع الباجمة  ة يطالص يؾتهال  

 8  (CNT) املرهس الىطني لعلم السمىم  .12.1.2.0.0

 للكةألا املؿى ق  ة صعاؾة   قلل  جملا املساطغ الؿامة ل ننشخب  

 الهيئات إلاسخشارية .0.2.0

ي ااا  جاناااب الهلالااا  العمةملاااة  ل اااض ل  ال ااااة العمةملاااة  ااا  الجؼاٍاااغ   ااا  املؿااا ة  الاااةط ي ، هبااااك      

 األا  طبلة عع بر هلئاا يؾت اع ة أل ها م كةنة مة ن فاء  قبليألا    امللضاألا،  د  مما     : لج

 .اللجان الىطىية الطبية املشترهة بين اللطاعات 1.0.2.08

  يؾاباصا للهلالاا  العمةملاة مااة جهااة  لاض   ب ااك  نؾالااخي ال ااة العمةملااة، شاكلا لجاااألا مس لفااة   

اؾااة نخااض  ػعاء الاكةمااة امل س  اايألا   اا  خؿااب هااض     اا  املؿاا ة  الااةط ي،  جعلااا صاٍمااا  دااا ٍع

 هؾااااايـ الحجبااااااة،  طلااااااا لغؾاااااا  الإ ااااااط إلاؾااااااترا لجلة  م ابعتهااااااا ل براااااال  ال اااااااة العمةملااااااة  مةاجهااااااة 

مااغا  الحجبااة الةطبلااة ملكامداة زمااغا  الالةانلااة،  الحجباة الةطبلااة ملكامدااة ز  :م االلها  داا  ممااا   ا 

املبقةلااااة  اااااة طغ اااااألا امللااااااه، الحجبااااة الةطبلاااااة لونجااااااة   برااااال  زؾااااغط، الحجباااااة الةطبلاااااة ل اااااب العمااااا ، 

املسضعاا  إلاصماألا     املسضعاا   الحجبة الةطبلة ملكامداة زماغا  املبقةلاة   كامدةملالحجبة الةطبلة 

باااة الةطبلاااة لل يظ اااة  الحجباااة ، لا ضاااامة ي ااا  الحج  RAA جرؿااالا ي إلا اااضػ، الحجباااة الةطبلاااة ملكامداااة  

 الةطبلة للمغاألة ال الة     الاض ص  مظا الحجبة الةطبلة ملكامدة ال هثغ لؼخا  خ غاا العقغةل 

 .اللجان الطبية املشترهة بين اللطاعات 0.0.2.08

  عااضها نن اائا لجاااألا ل قلاال  لااغامج الحجاااألا ال للااة الةطبلااة هااضمها    ااة غ الإااضماا املااظلةعط ن اااله    

لجبة طللة  31ث ي ترك املعهض الةط ي لل اة العمةملة    ن اطها إلاصاع ،  خاللا نن ئا خةا   لدل

  : طبلة م س  ة     خؿب ال س  اا ال اللة

نماااااغا  القلاااااب  جغاخاااااة القلاااااب  ز  لاااااة الضمة اااااة، جغاخاااااة املاااااش  ز  ااااااة، طاااااب زطفااااااق  الؿاااااكغ  

اصط ال ههلاا  الااةولفا، جغاخااة الاااغ ص  ال جملاا ،  الؿااغطاألا، الغ ا ااة الجغاخلااة  خاااالا ال ااةاٌع  ي اا

طااااب زمااااغا  العقللااااة  ال ااااضماا البفؿاااالة  جغاخااااة زؾااااباألا، طااااب نمااااغا  الرؿاااااء  خااااض  ي الااااةالصط، 

نمغا  الجهاػ الهفمي، جغاخة العرا  ،  ل  الةعاثة، ال  ة غ ال تي، ال ب ال غع ، نماغا  الك ا ، 

 .ا طب العلةألا،  نرامة املؿت فى ،  ل  زمغ 
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 "AD HOC 8 حلىية املحخصصة أو الفرق الحلىية ".اللجان ال1.0.2.0

لا ضامة ي   طلا،    ع كل   ضص مة الحجاألا ن  الفغص املس  ة    ال قبلاا ل فعل  م ق ا مهلئة     

اؾت اع ة للع  البرامج الةطبلة    ال اة العمةملاة م ا : لغناامج ال  عال  املةؾاا،   غناامج مكامداة 

التهالااااااا الجهااااااػ ال بفواااااخي الاااااااص  إلاؾاااااهاق ، البرناااااامج الاااااةط ي ملكامداااااة ماااااغ  الؿااااا  ، لغناااااامج نماااااغا  

مكامدااااة  ملاااااا زمهاااااا  خااااض  ي الااااةالصط ، لغنااااامج مكامدااااة التهاااااة ال اااااا ا الااااضما   ال ااااةلا، لغنااااامج 

    يلخللل"،  ل اع مظلا ي    مؿت فى صض ألا ال ف    Anti-trachomateuseمكامدة مغ  العلةألا  

 . هظام ثرثيب وثىزيع ألاوشطة الصحية بالجسائر 3.0

 Développement du Système) ،،(Séminaire sur le développemen, 1983, pp. 52-79) 0992مبظ 

National de Santé, p. 127) الاكةمااة الجؼاٍغ اة ملاااصٌ ال ااة الض للااة التاي نرمتهااا املبرمااة  ي لعاا

(،  طلاااا ل قاااض   الغ ا اااة ال اااالة الالػماااة للمج ماااا لحا اااةق   ااا  نراااا  صااا   OMSالعامللاااة لل ااااة )

ة مااة الغ ا اااة لجملااا الؿااكاألا  اا  الجؼاٍاااغ مجمة اا (LAMRI .L, 1986, pp. 102-106)  ل ااةميرمعاااقل 

الةأاٍلااااة  الغ ا ااااة ال ااااالة  ال للااااة للمغالااااخى  الغ ا ااااة العالجلااااة  الغ ا ااااة ال للااااة  اااا  خاااااالا ال ااااةاٌع 

 اا   غ يااب ز لة اااا  لدلااث مااظلا البقاهااة  ي اااصط ال ههلاا ،  اا    اامل  شاالكة  ةػلااا الغ ا ااة ال ااالة 

  مؿاااااااا ة  املىؾؿاااااااااا ل دض ااااااااض زن اااااااا ة ال ااااااااالة  التااااااااي  قااااااااض  ؾااااااااةاء  اااااااا  الهلالاااااااا  الإاعجلااااااااة ن    اااااااا

، A ،B،C    Dإلاؾت افاٍلةل   أاض اؾا لؼ   غ ياب ز لة ااا للمؿا ة اا ال االة   ا  نع عاة مؿا ة اا : 

 : طلا  مقا لضعجة مة ال عقلض   س ح الغ ا ة       رلفها     البدة ال ا   

 " D8"أوال املسحىي . 1.3.0

   كااااةألا   اااا  مؿاااا ة  املغامااااؼ ال ااااالة  أا اااااا العااااال    اااا  D يألا الغ ا ااااة ال ااااالة ز للااااة  ملؿاااا ة      

نؿامة أا اة  اال   111ل01العلاصاا يألا  جضا  ا  املب قاة،   قاضع معاا ير ال ةؾاا لحإاضماا ال االة ق 

مغماؼ صا     ا  مؿا ة  الللض اة ز اح نؿامة  111ل91ق  الفداح لل اب العاا ،   الرؿالة ملاا  قااعة 

قغ اة ن   اا  املض باة لدلااث نن ا ة اااالة للةأا اة  خما ااة زمةماة  مااظلا ن مااق ال لقاالذ  ال  قلاا  الن  

ال     الغ ا ة املضعؾلة  الفدةصاا ال للة  زاصة مدح ال ب العا  ،  نماا   ا  مؿا ة  الاضاٍغط 

  ا  نألا  نؿمة  كةألا  لااصط م عاضصط الإاضماا  التاي  جماا لايألا  اضط  للاض اا  لهاا القاضعط  111ل91ملك  

  ةمغ بع  ال س  اا    ال ب يطا لانا مجهؼط  ماص ا    غ ال 
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  " C 8ثاهيا املسحىي" . 0.3.0

زضما ااه     قااا   اا  مؿت اافلاا الااضاٍغط  الةال ااة  املب قااة  الااظ   قااض C يألا العااال    اا   املؿاا ة        

 ال ااااضع ب  ال كااااة ة   اااا  هااااظه الغ ا ااااة  الةأا ااااة   اااا  مؿاااا ة  الق ااااا  ال اااا  ،  التااااي   م اااا  مهامااااه  اااا  

ؾغ غ   الظ   ف    921الاالة يع بر املؿت فى  املدةع  زاصة لالرؿلة للمؿت فى الظ   د ة       

ال س  اااا زؾاؾااالة  التاااي يع برهاااا البرااا  ال ااا   نؾاؾااالة للماااةاطة   داا  لال اااا   : ال اااب اللااااط ي، 

اا نألا  جااةص هااظه ال س  اااا    اا  مؿاا ة   ع ااير ال قااض غ  ق، الجغاخااة العامااة  ال ةللااض  طااب زطفااا

 مااااظلا الاؾت اااافاء  مةملااااةالااااضاٍغط  فاااامة عي لااااة اااااالة  لاملااااة للغ ا ااااة  العااااال   اااا  املؿت اااافلاا الع

 ل  % 81 الظ   قضع ة 

 :  "  B" ثالثا مسحىي . 1.3.0

 اا  املؿت اافلاا امل س  ااة مقااط ،  طلااا    B اا    ااةمير الغ ا ااة  ال ااالة امل س  ااة مااة البااة        

لمااااااا يؿاااااامى    لاملىؾؿاااااااا إلاؾت اااااافاٍلة امل س  ااااااة    التااااااي  قااااااض  زااااااضماا اااااااالة م س  ااااااة   اااااا  

 ضصها     املؿ ة  الةط ي غير لاا   ماة    الةط ي،  مقغها  كةألا صاٍما    الةال ة،  املؿ ة  إلاأللمي ن 

 ناخلة ال س ح ل لللة يخ لاجاا الؿكاألال

 " A8عا املسحىي"راب. 2.3.0

 ااا  ال س اااح  ناااة  الغ ا اااة ،  صألقاااة  صعجاااة  اللاااة   يألا هاااظا الباااة  ماااة الإاااضماا ال اااالة دااا  ماااة     

املدللاة  التاي مقغهاا  كاةألا  ا  الةال اة للمب قاة، لدلاث   فامة    قض  ماة ألا  املىؾؿااا إلاؾت افاٍلة

هاااااااظه املىؾؿااااااااا زن ااااااا ة امل س  اااااااة  ااااااا  الةأا اااااااة   اااااااال  زماااااااغا   ال قللاااااااة  م ااااااا  نماااااااغا  القلاااااااب 

 ال ااااااغا يألا  نمااااااغا  الؿااااااغطاألا  مااااااظلا  ال ااااااضماا البفؿاااااالة   الاااااااغ ص  نمااااااغا  الك اااااا ،  عع باااااار هااااااظه 

 .ؿ ة  الةط ياملىؾؿاا طاا الهلال  املغجعلة     امل

مة زالق هظا التر يب لبرا    ةػلا زن  ة ملس ل  نصبا  الإاضماا ال االة  ماألا صعجاة ال عقلاض  

 .Keddar Miloud, 1988, p)  س ح الغ ا ة ،  مكة   رل  املؿت فلاا     خؿب التر يب ال ا   

139) :  ، 

إلاأللملااة   اا  مؿاا ة  املب قااة ال ااالة  داا   فاامة  ااةمير الغ ا ااة ال ااالة  إلاؾت اافاٍلة املىؾؿااة  -

،  لكة ملما  سح مب قة ال ماق مة الجؼاٍغ  الم را  الؿاكاألا ماًألا هاظا الباة   A    B  Cمة البة  

 التاي  اضص نؾاغتها  تارا ح لايألا   (CHU)مة الغ ا ة ال الة م ةمغ    املىؾؿااا إلاؾت افاٍلة الجامعلاة 

 .ؾغ غ 711ي    991
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إلاؾت ااافاٍلة الةالٍلاااة  التاااي مقغهاااا   ااا  مؿااا ة  الةال اااة،  اااةمغ للؿاااكاألا الإاااضماا ال اااالة  املىؾؿاااة  -

 ؾغ غل 211ي    921، لدلث  للع  ضص نؾغتها  ماليألا B  Cمة البة  

التي  قا     مؿ ة  الضاٍغط   قضع   نزيرا ،     القا ضط إلاؾت فاٍلة ، هباك املىؾؿة إلاؾت فاٍلة -

 يضااااامة ي اااا  هااااظه املىؾؿاااااا   ل Cؾااااغ غ،  التااااي  فااامة زااااضماا اااااالة مااااة الباااة    091 اااضص نؾااااغتها  

 إلاؾت فاٍلة هباك مىؾؿاا يؾت فاٍلة م س  ةل

  مكة إلاشاعط ي   نألا هظا التر يب ل ةػلا الإضماا ال الة ، ال  مكة للمغ   يز لاع طليله املعاال ،   

 ااا  يخاااض  املىؾؿااااا ال اااالة دلاااث  ااا   إلاجاااغاء مماااا   ااا  :  اااظهب املاااغ   ي ااا  الفداااح لل اااب العاااا  ل

 ك ااااب لااااه ال ليااااب العااااا   صاااافة ن  عؾااااالة ، ثاااا  يطا لانااااا خال ااااه عؿاااا لؼ  طليااااب م س ااااح املااااظلةعط ، 

 الفحةص العةام لالهحلةال إ ةىلل ب امل س ح يطا اؾ ضع  زمغ ي   طلا،  مًطألا  مللة الفغػ      بض 

أن الطبيةةب العةةام فةةي الىظةةام الصةةحي بةةالجسائر هةةى املحةةىر ألاسا ةة ي  امل س ااح،  دهااظا نع باارالفحةص 

 في الىظام.

 . واكع وأفاق الىظام الصحي بالجسائر1

 . إصالح الىظام الصحي بالجسائر1.1

 اااغ  البراااا  ال ااا   لاااالجؼاٍغ، مغاخااا   ماااة ال  اااةع  ال اااضهةع  هاااظا ماااا نص  ي ااا  ضاااع  مغص ص  اااه ماااة 

 مظا مة ناخلة عؿلير املغامؼ  الهلئاا ال االة  التاي نصا ي ا   ،ناخلة مكةناا البرا   مكةناا املدلط

 ااض   جااةص اع لاااط لاايألا ال اأااة الفبلااة  امل م لاااة  اا  الؿاالا ال تااي  ال االه ال تااي )ال مغ  ااخي(  ال ااااأ  

 عض  ال رؿلألا ليألا مس ل  املها  املةللة لك   ب غللإلاصاع   نتلجة 

ضمة خغملة إلاصالخاا التي شهضتها الجؼاٍغ    مجاق ال اة  الظ    9119لاضة املميز لؿبة  لع بر ا

 م ااا   ااا   عيليااار اؾااا   ػاعط ال ااااة  الؿاااكاألا ي ااا   ػاعط ال ااااة  الؿاااكاألا  يصاااالح املؿت ااافلاا، ماااه عص 

هااااظا ال يلياااار مجمة ااااة مااااة زهااااضا  التااااي اعؿااااما  اااا  عؾاااا  اؾااااترا لجلة جض ااااضط   ةجلااااه جض ااااض للبرااااا  

ل اا   الجؼاٍااغ ،  طلااا ملمااا  سااح خما ااة املغالااخى   اا   جااه الإ ااةص   ااةمير الامكانلاااا الفااغ ع ة ا

ملدتر   ال اة ،  طلا لالؾ جالة لاهمرر معاللاة لحااجااا ال االة   الاج ما لاة، لا ضاامة ي ا  يخ ااء 

 الما معاق  غ   العال    الاؾت فاء   كللفها ما الااجاا ال الة للمةاطة لاال  ماص     نرا  ي 

جؿااااض املجلااااـ الااااةط ي  صااااالح املؿت اااافلاا   اااا   مللااااة :  صااااالح املؿت اااافلاال امللفاااااا الإمؿااااة 3ل9

يؿلة :  إلاصالح مة زالق زمؿة ملفاا ٍع
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 :  .ملف الحاحيات الصحية وطلب العالج 1.0.1

املبرةماااااة  مداااااةع هاااااظا امللااااا  خاااااةق صعاؾاااااة ملفلاااااة ال رؿااااالألا لااااايألا البراااااا  الاااااةط ي لل ااااااة العمةملاااااة   

الاؾت اااااافاٍلة الفغ لااااااة  فاص ااااااا يصااااااالح املىؾؿاااااااا الاؾت اااااافاٍلة  ااااااة إلاطاااااااع الاج ماااااااع   الة اااااااَا  املااااااا   

  ال برلمي ل

 :. ملف املىارد البشرية 0.0.1

اه   هظا املل   لال كة ة لك  مئاا مة املؿ سضميألا : ال ليلبألا ، شله ال لليألا )املمغضايألا(  املؿاير ة 

أ ا ااااا نزاااغ  لاااال علل  العاااا    ال كاااة ة املماااي لا ضاااامة ي ااا  مغاجعاااة شاااغ ط   ال قبلااايألا لاالشاااغاك ماااا

  وغ    م  ل  املؿ سضميألا   ال اته   نجةعه    غألته    كة  ه     املؿاع املميل

 : . ملف املىارد املادًة 1.0.1

ةاػنااااا لاااايألا اع كااااؼ هااااظا امللاااا    اااا  ضااااغ عط يصمااااا  الةؾاااااٍ  الفااااغ ع ة لل براااال  العال اااا  الااااظ  يؿاااا ضع   

الةؾاااااٍ   مؿااااا ة  الر ااااااط  عؿلؿااااا  العاااااال    قلااااايـ الةؾاااااٍ  ،  طلاااااا ملااااابذ لااااا  الةؾااااااٍ  الفاااااغ ع ة 

ل اااالكة العاااااال   التاااااي ع ااااك  الجةاناااااب املغ ل اااااة لال اااالانة  املعاااااا ير ال قبلاااااة  الإاصااااة لااااااألمة  البة لاااااة 

  ععليألا ال اأ  الف يل 

 : . ملف الحمىيل 2.0.1

إلاصاااااالح لضعاؾاااااة طاااااغص  ةؾااااالا ماااااةاعص املؿت ااااافلاا  ي ااااااصط البراااااغ  ااااا  اهااااا    ملااااا  ال مة ااااا   ااااا   مللاااااة 

ال براااال  مااااة ناخلااااة التؿاااالير املااااا   ، لا ضااااامة ي ااااا  الؿااااهغ   اااا   كللاااا  القااااةانليألا زؾاؾاااالة التااااي عؿاااااير 

املىؾؿاااا ال ااالة  مااظلا ال عااض    اا  مجاااق ال مة اا  القاااٍ    اا  ال عاأااض  اا  الر اااطاا ،  ال ااغ ط 

  الفة غط لال غ قة  التي عؿل       دقلألا املؿا اط    العال لاملس  ة للميزانلاا 

 : . ملف اشتران اللطاعات 3.0.1

يهاااا   هااااظا امللاااا  لفاااااماألا الان ااااجا  لاااايألا ال ااااااة  الؿلاؾاااااا العمةملااااة ززاااااغ  مااااة زااااالق يصعا  لااااا  

لاااة، زن ااا ة الق ا لاااة طاا ال ااالة لال ااااة ضااامة إلاؾاااترا لجلة العاماااة للاااةػاعط  طلاااا ماااا أ اااا  املال

 العمااا   الاما اااة الاج ما لاااة، الفاااماألا الاج مااااع ، ال علااال  العاااا  ، ال كاااة ة املماااي، الجما ااااا املدللاااة 

  الليئة  ال با ة  الفالخةل
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 . ملف الهياول الاسخشفائية 8 4.0.1

 مدةع هظا املل  خةق يصاالح الهلالا  ال االة،  لاًصعا  مكاغط ال كاما  لايألا الق اا  العماةما  الإااص 

الغأالااااة  يصزاااااق نص اا ال س اااالط  الفاااالط املاااا   لا ضااااامة ي اااا  م اااااعمة املااااةاطة  اااا   براااال   ماااة زااااالق

 العال  ما نزظ خقةأه   اجلا ه بعيألا الا  لاعل

 إستراثيجية الحىمية الصحية بالجسائر . 2

 . شعار الصحة للجميع 8 1.2

 0977  ااا  نؾاااااؽ نألا  ال ااااة لحجملااااا   هااااة ال اااعاع الااااظ  ا سظ اااه املبرمااااة العامللااااة لل ااااة  اااا  ؾاااابة 

خاااضص نؾاااـ  اؾاااترا لجلاا عاملاااة   0978  اااا    ااا  ؾااابة  املاااا ،   بعاااض ينعقااااص يج ماااا   9111ألمااااص ؾااابة 

ز اااة العماا    اا  ماااض  لا ضااامة ي اا  )  9111ل دقلااألا هااض  املبرمااة العامللاااة لل اااة  امل علااألا لهمااااص 

لجبااااة املبرمااااة   31( الااااظ  ا  مااااضه  ػعاء ال اااااة  إلامااااغ قليألا  اااا  الااااض عط  0992-0991زمااااـ ؾاااابةاا )

 الض   اليير م غ ط لغوؾاء ص ق  خكةمااا مبرماة  0981العامللة لل اة إلاأللملة ألمغ قلا    ؾبة 

 ا  ال بملااة إلامغ قلااة، الاظ  ا  مااض  اا  الةخاضط إلامغ قلااة  البرملاانليألا زماعأااة،  طلااا لولاالم  ااة ال اااة 

 ، 0222الصةةةحة للجميةةع فةةةي سةةةىة   دااا شاااعاع   ، (نثبااااء املااى مغ البرملاااانال 0988  ااا  ؾاابة  0987ؾاابة 

 الااظ  يلتزمااا  لتبفلااظه الجؼاٍااغ لدكاا   فااة تها  اا  مبرمااة ال اااة العامللااة،  ممااا ص مااا طلااا لملاااصٌ 

ليئاااااة  مكامداااااة نؾااااالاة   ةامااااا  زماااااغا    اااااةمير الغ ا اااااة ال اااااالة ز للاااااة   دؿااااايألا اااااااة  ؾاااااالمة ال

ال ااضع ب ملااةوفا ال اااةل  أااض ن  ااا الجؼاٍااغ نهملااة ملياارط للهلالاا  ال ااالة    ة غهااا  التااي   م اا   اا  

املىؾؿااا إلاؾت افاٍلة   ال االة ل   ا  هاظا إلاطااع، ماغا الجؼاٍاغ بعاضط مغاخا  ؾا غا م هاا الؿلاؾااة 

اصا التؿااا ير  صعؾاااا الب ااااٍج  هكاااظا يؾااا  ا ا نألا  مكاااة ال اااالة ثااا  صعؾاااا الب ااااٍج بعاااض متااارط   ن ااا

الجملااااااا مااااااة إلاؾاااااا فاصط مااااااة ال اااااااة لااااااال س لط  امل ابعااااااةل عغاااااا  لاااااا  إلاؾااااااترا لجلة امل لعااااااة  اااااا   قااااااض   

الر اااااطاا ال ااااالة وهااااغ  جااااةص المؿااااا اط ملمااااا  سااااح إلاؾاااا فاصط مااااة الغ ا ااااة ال ااااالة   اااا  مؿاااا ة  

 الفةاعص الجيغاملة ل 

 الىطىية للصحة العمىمية 8مبادئ السياسة .0.2

ليألا الق ا اا     جملا املؿ ة اا  يألا امللاصٌ ال ةج هلة للؿلاؾة الةطبلة لل اة، ي ترط إلاشتراك 

)املد    إلاأللمي  الةط ي(  طلا ل عؼ ؼ ال اة  الا ةق     املةاعص الالػمة م   الا اةق   ا  امللااه 

ا ملمااا  سااح امللاااصٌ ال ةج هلااة معااي  قااة    اا  نؾاااؽ البرلفااة  ال علاال   إلاؾااكاألا  خما ااة الليئااةل  نماا

(Charte de la santé, 1998, pp. 5-10) ين اااء الااغ الط لاايألا الق ااا يألا العمااةما  الإاااص  ال االه
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ة العمااةما     ااة غ  ععؼ ااؼ زؾاااؽ القااانةنا للمب قااة ال ااالة     ااة غ نرااا  املعلةماااا الااةط ي لل ااا

  دؿيألا وغ   العم ،   وغ   الاالة الاج ما لة املهبلة لك  املؿ سضميألا    الق ا  ال ا    ععؼ اؼ 

 جهاػ ال دك   الؿالمة الض اٍلة  مظا  مللة نق  الض ل

 إلاكحصادي إلستراثجية الحىمية الصحية بالجسائر 8 الححليل السيا  ي و.1.0.2

لااااه نثااااغ ملياااار  اااا  ينجاااااح الؿلاؾااااة ال ااااالة ،  هااااظا مااااا ن ضااااا ه  إلاأ  اااااص    الاج ماااااع يألا ال قاااض      

يؿالة لللرلاة ال د لاة   أاض جاجلا ينجااػاا مليارط  ا  مجااق ال بملاة املىشاغاا الض ميغاملاة  الة اٍلاة الٍغ

 ,Conseil National Economique et social)   ا  الجؼاٍاغ، مماا الخربااه للمةاعص املاص اة  املاةاعص ال  اغ ة

2006, p. 82) ا  زلا   ا  ؾابة  0018،  هاة ينسفاا   ا  معاضالا الةملااا : معاضق الةملااا العاماة ماة 

،   لااااع  اااا  ؾاااابة  9111 اااا  زلاااا   اااا  ؾاااابة  1129ي اااا  نألا   اااا   0991 اااا  زلاااا   اااا  ؾاااابة  9111ي اااا   0981

  ماشااخى مااا إلا جاااه العااا  ،   قااا  ملاااا  اا  زلاا   طلااا مااة يجمااا   الةملاااا الااظ   2ي اا  خااةا    9101

زمةمة  د  يخض   ملاا الرؿاء التي  غجاا ؾالاها ي ا  الاما  ن  الاةالصط، خؿاب ال دقلاألا الاةط ي خاةق 

لكاااا    00712( ،  اااا  خااااض ص 0999 ملاااااا زمهاااااا ) الااااظ  نجااااغاه املعهااااض الااااةط ي لل اااااة العمةملااااة ؾاااابة 

ماا  9117 عها انسفاضا محاةوا لدلث للياا  ا  ؾابة ،  التي  غما لض0999 الصط خلة ؾبة  111ل011

 الصط  111ل011لكااا   9119ي ااا    9101 الصط خلاااة  الاااظ   صااا   ااا  ؾااابة  111ل011لكااا   8819 قااااعة  اااة 

خلةل  ما نالخره     مؿ ة  معضق  ملاا زطفاق، الظ   غ   دؿبا مؿ مغا زالق ل  هظه الفترط، 

 الصط خلاة ؾابة  111ل011لكا    07011  (Indicateurs de santé, 1996, pp. 19-28)لدلاث ان قا  ماة 

 الصط خلااااااة ؾاااااابة  111ل011لكاااااا   9119ثاااااا  ي اااااا   0999 الصط خلااااااة ؾاااااابة  111ل011لكاااااا    3912ي اااااا   0999

األا ،  هة ل مما نالخظ نألا ال  ةع الض ميغا   أض   هثغ لال دؿة امل ج     املؿ ة  املعيشخي للؿك9101

 30ؾبة  ي    0813ما ن اهضه    الاع فا  ال ضع ج  للؿة امل ةؾط للؼ ا   الظ  ان ق   بض الرؿاء مة 

ؾاابة لاابفـ  31ؾاابة ي اا   9318،   بااض الغجاااق مااة  9101ي اا  ؾاابة  0999ؾاابة للفتاارط املم ااضط مااة ؾاابة 

 الفترطل

ي ااااااااا   0999نؿااااااااامة ؾااااااااابة  111ل111ل01   مياااااااااز الجؼاٍاااااااااغ لبماااااااااة مليااااااااار لعاااااااااضص  الؿاااااااااكاألا الاااااااااظ  ان قااااااااا  ماااااااااة 

،  9117نؿاااامة ؾاااابة  111ل011ل32ؾااابة، ثاااا  ي ااا   21 ااا  مغخلااااة  مغهااااا  0999نؿااامة ؾاااابة  111ل111ل99

ن  لم ةؾااط نمااة ؾاابة    9117ؾاابة  % 0181ي اا   0999ؾاابة  % 0110لمعااضق  نمااة طلللاا  ين قاا  ي اا  

ا ماة الاؾا قغاع، ملعاض   البا ج    الةأا نفؿه  اة معاضق الاةالصاا التاي ععايه نة ا 2113صا    قضع ة 

 ل 9117ؾبة   % 9919ي    0999ؾبة   % 09189ان ق  مة  0999ؾبة   % 2811نألا لاألا  قضع لا :  
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 7919ة 9117 نماااا ملماااا  ساااح املىشاااغاا الض ميغاملاااة لاألمااا   ااا  الالااااط  باااض الاااةالصط مللياااا  ااا  ؾااابة 

ؾبة  9919) ن  ع ذ نمرر مة  0999ؾبة     ا   2711،  التي ججلا ة 0999ؾبة     7019ؾبة مقال  

ذ  ال ااب ؾاابة(  هااظا عاجااا ي اا  نؾاالاة  ض ااضط  م هااا الامااالا ال ااالة املةؾااعة  ال لقاال 21زااالق متاارط 

املجااااانا  زص  ااااة الغزل ااااة الاااا مة  التااااي  اااا  خقلقااااة زمااااغ مض مااااة مااااة طااااغ  الض لااااة   طاا الاؾاااا عماق 

الةاؾاااا   اااغامج ال س ااالط العااااٍ    غيرهاااا، غيااار نناااه هبااااك لقااااء بعااا  زماااغا  املعض اااة التاااي  رؿاااب ي ااا  

 الفقغاءل 

لااااااصاا امل عاااااضصط الإاااااضماا، لدلاااااث مماااااا ننباااااا نالخاااااظ اع فاااااا  مؿااااا مغ  ااااا   اااااضص الهلالااااا  لالرؿااااالة للع      

 هااااظا  م اااا   9119ي اااا   0991 لاااااصط م عااااضصط الإااااضماا جض ااااضط  هاااظا  اااا  متاااارط مااااة  91جاااجلا نمراااار مااااة 

 9119نؿاااامة  اااا  ؾاااابة  93982  لاااااصط  اخااااضط ق  0991نؿاااامة  اااا  ؾاااابة  90170خااااةا    لاااااصط  اخااااضط ق 

 ) لااصط  ا   لاا الفتارط  19  اظلا  كاةألا أاض لبياا  9101نؿمة  ا  ؾابة  99099 مظلا  لاصط  اخضط ق 

Rapport Annuel, 2002, p. 95) ممبااظ إلاؾاا قالق، ن  مبااظ الؿاا يباا جااجلا ال ي لااة ال ااالة  اا  ل

نؿاااامة مااااا العلاااا  نألا املماااااعؽ  م اااا   اااا  جملااااا  02799اع فااااا  مؿاااا مغ لدلااااث جااااج  مماااااعؽ  اخااااض لكاااا  

نؿامة،  971ي ا   9111، لدلث اع فعا هظه ال ي لة ل  لذ  ا  ؾابة زطلاء  نطلاء زؾباألا  ال لاصلة

لاا  املعااضالا خؿاا ا   اا  املؿاا ة  الااةط ي )  هااظه الكفاااءط جااجلا لالرؿاالة ألطلاااء زؾااباألا  ال االاصلة

 ؾاااابة ة لالرؿاااالة لل ي لااااة ال ااااالة، لدلااااث يؾاااا عبا لاااالع  املعلةماااااا مااااة الااااض ةاألا الااااةط ي لوخ اااااء 

 ل( زاصة ملما  سح  ضص الؿكاألال

 التاااي لاناااا  تهاااض  ي ااا   دقلاااألا  0983ال اااالة التاااي ا  ماااضا  ل هاااا الجؼاٍاااغ  ااا   اااا   يألا الإغ  اااة       

نراااا  التؿلؿاا  الهغماااا، لااا   دقاااألا جملااا نهاااضامها، لااايـ مقاااط بؿااا ب  نؿااب ال ي لاااة ال اااالة  داااا

يباااا أااض  اجااه  اا  ن ازااغ ال مان املفغطااة  ال مةخااة  لكااة ن فااا ألألا البرااا  ال اا   الااةط ي ال ةأعاااا 

 ع اااام   مةمااااا ،  ااااض  مفا ااااة  غ يلااااااا  العض ااااض مااااة املعةأاااااا التااااي غياااارا  ااااضع جلا معالل ااااه  نصاءه ، 

ال برااال   إلاصاعط  ال مة ااا  لل يياااراا الؿلاؾااالة  الاأ  ااااص ة  التاااي  اجهتهاااا  الااالالص،  نالخاااظ   ااا   جاااه 

عض اة  وهاةع زماغا  غيار الإ ةص، ال دةق الة اَا،  الظ   ميز لالعبء املؼص   )اؾ مغاع زماغا  امل

املعض ة(،  ال دةق الض ميغا   )عيلير    الترمللة الؿكانلة خؿب العمغ(،  عيليار املماعؾاة ال للاة  طلاا 

الهلئة الةطبلاة املكلفاة لال ااة  ؾالاص  بفلاظ ؾلاؾاة  لظلا أغعا .بؿ ب ال  ةع املؿ مغ لل كبةلةجلا

 الماة   ا    ؾاماح لةضاا 9119-9111، 9112-0999مج   بفلاظ امل ااعلا املضعجاة  ا  يطااع البارا إلاصاالح

 .9191 دا يشغا  مض غ ال اة الةط ي     ا   العم  الظ  ؾلف لا
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 8  0203أفاق الحىمية الصحية بالجسائر سىة   ل1

يألا مىشغاا الض ميغاملة    الجؼاٍغ  م   عييرا  ا  اللرلاة الض ميغاملاة ، الاظ  ؾالكةألا لهاا نثاغ مليار        

ؾابة مماا يع اي اع فاا  نؿالة  81ال لب ال     طلا بؿ ب اع فا  م ةؾط العمغ  باض الاةالصط ي ا      

، لا ضااامة ي اا   غاجااا معااضالا الةملاااا  بااض زطفاااق 9191مااا خلااةق  ااا   % 0019ال االسةزة لمعااضق 

، لااا  هاااظا ؾااايز ض ماااة ال لاااب   ااا  الإاااضماا املقضماااة  % 818،  معاااضالا  ملااااا زمهااااا ي ااا   %1ي ااا  

 ل غ دة ملاع الؿة بؿ ب ػ اصط نؿلة زمغا  املؼمبةل

نماااا ملماااا   علاااألا لاملىشاااغاا الة اٍلاااة، مالةضاااعلة ؾااا حاألا الاااض ق امل قضماااة لدلاااث ؾاااي   القفااااء ب اااك  

شااااله لاماااا    اااا  زمااااغا  امل بقلااااة  ااااة طغ ااااألا امللاااااه لةاؾاااا ة ع ااااط )الااااظ  هااااة  اااا  طغ ااااألا إلانجاااااػ( لامااااة 

الاة لل ااغة  شاالكة ال ااغ  ال اا  ل ممااا عؿاال  الض لااة الجؼاٍغ ااة الؿااكاألا ب االكة ال مااة ة لامللاااه ال اا

    هظا إلاطاع ي    القفاء ال هاَا     زمغا  التي     مغاألتها  ال دك  م ها  ة طغ ألا ال لقلذل

ي ااا   بفلاااظ البااارامج التااااي شاااغ  ملاااه  امل علقااااة  9191تهاااض   مللاااة   اااة غ أ ااااا  ال ااااة ماااا خلاااةق ؾاااابة 

ة ال اااااالة لاملؿت ااااافلاا العاماااااة لفاااااا العؼلاااااة  اااااة الؿاااااكاألا   دؿااااايألا  مللاااااة لم ابعاااااة  ك لااااا  الإغ  ااااا

الا ةق     الغ ا ة ال الة  يضاامة ي ا  طلاا مةاصالة ال كفا  ل ااة ز   ال فا  ل سفال  معاضق 

 ملاااا زمهاااا  زطفاااق )الااةالصط  خااض  ي الااةالصط(    ااة غ شاالكة الاؾاا حجاالا ال للااة الجغاخلااة لكااا  

س  ااااا ال للاااة  ااا  يطااااع ال كفااا  لااااألمغا  اللتلماااة  البااااصعط  م ابعاااة ينجااااػ شااالكة ننةا هاااا    اااة غ ال 

ال كفاا  لمغالااخى إلاصماااألا   اا  املسااضعاا  مااظا   ااة غ  مللااة ال كفاا  لاااألمغا  العقللااة  م ابعااة ال كفاا  

 لالعال   ا   املؿ ة  م   جغاخة ز  اة  جغاخة ز  لة  ػعا ة ز فاءل

ال  اااا    دقلااااألا    ااااة غ هااااظه الباااارامج يال للااااظق املجهااااةصاا الجلاااااعط مااااة طااااغ   نزياااارا اللااااض مااااة طمااااغ ننااااه 

الؿااال اا املكلفاااة لال ااااة  طلاااا ل كللااا  مد اااة  ال كاااة ة زؾالاااخي لل اااب  مةاصااالة لغناااامج ال كاااة ة 

امل ةاصااااا  الجااااااع   بفلاااااظه لالرؿااااالة لعمااااااق ال ااااااة،  الاااااظ  يهاااااض  ي ااااا   دؿااااايألا مؿااااا ة  املؿااااا سضميألا 

مت ااااماا الجاع اااة   ااا  مؿااا ة  الازترا ااااا ال للاااة  الللة كبةلةجلاااال   مكاااة  ماااةاملته  لل  اااةعاا  الا

 حإاااالح إلا جاهاااااا إلاؾااااترا لجلة ملمااااا  سااااح ال ي لااااة ال ااااالة مااااة ناخلااااة املااااةاعص ال  ااااغ ة ممااااا هااااة 

 مةضح    الجض ق ال ا   : 
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 مؤشر الحغطية الصحية بالجسائر 1حدول ركم 

 0203 0213 الللاألا

 211 771 طليب  ا ينؿمة

 911 0211 طليب از اَا ينؿمة

 311 111 طليب  ا  + از اَاينؿمة

 811 9911 صلض  ينؿمة

 0211 9111 جغاح نؾباألا از اَاينؿمة

 090 321 مماعؽ طتيي نؿمة

 021 921 ممغ ي نؿمة

Source : MSPRH, La politique Nationale de santé : Bilan et perspectives, Avril 2008, p 47 

 9119-9111مؿااابة مغجعلاااة لل ةأعااااا أل هاااا ليؿاااا مقاااط دااا  ؾااابة ين اااالص لغناااامج  9111 اااا   از يااار

 صاعط زمااغا    لكااة ن فااا ي ااالألا مبرمااة ال اااة العامللااة  ااة ا لااا   اؾااترا لجلاا جض ااضط  طمةخااة 

يألا مبع اااااااي لاملمااااااااعؽ لااااااا  زطلااااااااء لماااااااا مااااااا ه  زطلااااااااء العااااااااميألا  زز ااااااااٍل .الإ يااااااارط لماااااااا م هاااااااا الؿاااااااغطاألا

 971ة ممااااعؽ  اخاااض لكااا   9111 ال ااالاصلة  نطلااااء نؾاااباألا، مقاااض جاااجلا ال ي لاااة ال اااالة  ااا  ؾااابة 

ي اا  ممااااعؽ  9191مماااعؽ، ماااًطا نعصنااا الةصاااةق  اا  ؾااابة  28917نؿاامة،  هااظا يع اااي نألا هباااك لال قغ اااب 

مماااااعؽ  هااااظا يع ااااي ننبااااا ؾااااة   89711نؿاااامة   اااا  ؾاااا ل  امل اااااق مااااال لااااض نألا ن اااا  ي اااا   111 اخااااض لكاااا  

    اا   ااضص املماعؾاايألا املةجااةص ة  اا  الق ااا  ال اا   لااض ألا نألا نميااز الق ااا  العمااةما  ااة الق ااا  نفااا

 الإاصل
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 الخاثمة 4.8

يوااااخي لل بملاااة الاج ما لااااة  الاأ  اااااص ة           ال ااااة ليؿااااا مقااااط خاااألا نؾالااااخي  لكااااة ن فاااا مااااةعص ٍع

خما ااة  ععؼ ااؼ ااااة الؿااكاألا، مقااض  نرااغا لهااظا، مقااض لااظلا الجؼاٍااغ جهااةصا محاةوااة  اا    الشإ االة، 

نن اااااها ن فاااااا ملاااااضن خاااااألا املاااااةاطبيألا  ااااا  الاما اااااة ال اااااالة  ااااا  الب اااااةص زؾاؾااااالة  مماااااا هاااااة الاااااااق  ااااا  

 جملاا املااةاطبيألا لها  الاااألا  ا  خما ااة   الاظ   اابح   ا  نألا 0999الضؾاا ير الؿاالقة،  طلااا ماة نااةممبر 

  مل ةطبة  لااته ل  عؿهغ الض لة     مبا  مكامدة زمغا  الة اٍلة  ا

 مااا طلااا، مااًألا ال ييااراا الاأ  اااص ة  الاج ما لااة العملقااة   دااض  املج مااا الااةط ي   اا  ال كلاا         

الاااالػ  للبراااا ،  ماااال دةالا الؿلاؾااالة  الاأ  ااااص ة  الاج ما لاااة  الللئلاااة  جاااضص يؾااا عضاصها  يلتزامهاااا 

امااااألا لاااايألا م  للاااااا يأ  اااااص ل دقلااااألا مماعؾااااة خااااألا املااااةاطبيألا  اااا  خما ااااة ااااااته    دض ااااض مؿاااا ة  ال ة 

 الؿةص  صعجة الاما ة إلاج ما لةل

  عع باااار الؿلاؾااااة ال ااااالة داااا  الاز لاااااع لاااايألا العض ااااض مااااة اللااااضاٍ ،  داااا  نتلجااااة للمفا ضاااااا لاااايألا         

مس ل  ناااة امل حاة ماة امل ةأاا نألا  كاةألا مم لاة املج ماا  ا  صابا القاغاع، م ا  ال فاامة الاةط ي، 

 لعبر  ة البرا  ال ا   الاةط ي   الاظ    .ا ةق     الغ ا ة ال الة لحجملا العضالة الاج ما لة  ال

 برااااال  نن ااااا ة ال اااااضع ب  ااااا  العلاااااة  ال اااااالة، ععغ ااااا   ،  ب اااااة    ااااا   برااااال  نن ااااا ة إلاصاعط ال اااااالة

هلئااااااااا ن فااااااااء الاااااااض   لل اااااااااة العمةملاااااااة،  برااااااال   قاااااااض   الغ ا ااااااااة ال اااااااالة  ال للاااااااة ، لضا اااااااة مااااااااة 

املماعؾااااايألا،  زاصاااااة امل س  ااااايألا   ااااا  مؿااااا ة   اااااااق لت ااااام  الق اااااا  الإااااااص،   ال اااااا  ،   مياااااز نرااااااا  

ط نزظ بعيألا الا  لاع نؿلة ال كلفة ي   نؿالة الكفااء املةاعص لض ألا  يؿ سض   الغ ا ة ال الة الاا   لهنه 

مهاة  غماؼ   ا  ال برال  اللير أغاطاا   ، ال عؿ جلب ملعاا ير الكفااءط،   ما نالخره    البرا  ال    لهنه 

 لاظا لعمللاا العالجلة   الةأاٍلة التي ال عؿمذ له  لاال كل  ماا الةاأاا الاج مااع   ال ا    ا  املج ماال 

ً ااااصط  دض ااااض املهاااا  املةللااااة لاااه مااااة خلاااث آلاثاااااع املتر لاااة لااااض ع للبرااااا  ال ااا   الااااةط ي يااار لنقتااارح  اااا  زز

  ال اا  ، ماًألا هاظا  ،الةػاعاا  الهلئاا الةطبلة  املبرماا  طلا للباء  ععؼ ؼ ال ااة  ا  لا   الق ا ااا

ة  املاص ااااة البرااااا   رهااااغ  اااا    ااااملمه لاااا  زهااااضا  الاج ما لااااة   التااااي   ااااهل  مااااة جملااااا املااااةاعص ال  ااااغ 

  زن  ة التي   علألا لدما ة  ععؼ ؼ ال اة ص ألا ينكاع الض ع ال كمل    الظ   لعله الق ا  الإاصل
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 ل أاٍمة املغاجا :7

 
ه 0208شعلاألا  ا   9مىعر     299-97(ل مغؾة   بفلظ  عأ  0997ل )80الجغ ضط الغؾملة عأ  -0

أةا ض ين اء الق ا اا ال الة   برلمها  ؾيرها   ،  دضص  0997صيؿمبر ؾبة  9املةامألا ق 

 ل الجؼاٍغلمغؾة   بفلظ ،، الجمهةع ة الجؼاٍغ ة الض مقغاطلة ال عللةل 

، الجمهةع ة الجؼاٍغ ة 0991جةاألا  99املىعر     23(ل املغؾة  عأ  10991 19 99الامانة العامة ل )-9

 الض مقغاطلة ال عللةل الجؼاٍغ ل

، الجمهةع ة الجؼاٍغ ة 0991نمغ    9املىعر     018 -91(ل املغؾة  عأ  0991الامانة العامة ل )-3

 لمغؾة   بفلظ الض مقغاطلة ال عللةل 

  املغؾة   0991نمغ    00املىعر     99(ل أغاع  ػاع  عأ  0991الامانة العامة لحاكةمة الجؼاٍغ ة ل )-2

، الجمهةع ة الجؼاٍغ ة الض مقغاطلة 0997 للة جة  02املىعر     990-17ال بفلظ  عأ  

 ل الجؼاٍغ لاملغؾة  ال بفلظ ال عللةل 

، الجمهةع ة الجؼاٍغ ة الض مقغاطلة  0993جةاألا  02(ل املىعر 0993ل ) 021-93املغؾة  عأ  -1

 ال عللةل

ضنلة ،  قغ غ خةق خألا إلانؿاألا    ال م ا له    مؿ ة  ممكة مة ال اة الل(ل 9118لةق هانال )-9

لمم   جانفال 30 العقللة، مجلـ خقةص إلانؿاألا ، الجمعلة العامة ، الض عط الؿابعة، 

 امل دضطل

ال لعة ز   ، صاع  ، يصاعط املؿت فلاا  املغامؼ ال الة الاض  ة،ل(ل 9119صالح مدمةص ط اةل )-7

 الفكغ، ،ل

العمةملة ، صعاؾة خالة  (ل ،   اأا جةصط الإضماا    املىؾؿاا ال الة9118 ضماألا مغ ؼصل )-8

نطغ خة مقضمة لحا ةق     شهاصط الضم ةعاه    املىؾؿاا ال الة لالجؼاٍغ العاصمة ،ل 

ل لللة العلة  إلاأ  اص ة  لة  التؿلير، نطغ خة غير مر ةعط،  س ح  لة  التؿلير،

   لة  التؿلير، جامعة الجؼاٍغ،ل

، ص ع ة عع ي أفا ا ال بملة    زأ اع العغ لة، ، اأ  اص اا ال اة(ل 9113     لض القاصع    ل )-9

 املعهض العغ ا لل س لط، الكة ال ، الؿبة ال انلة،ل9113العضص ال انا  الع غ ألا، نم ة غ 
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عمفاألا  09هاا(ل ،   ةع البرا  ال       اململكة، الغ ا  إلالكتر نا، 0293مالح لة ػ اص الفالح،ل )-01

 ل09ه، العضص 0293

، الجمهةع ة الجؼاٍغ ة 0989ملفغ   7املىعر     00-89(ل مغؾة  عأ  0989ل )00-89مغؾة  عأ  -00

 لمغؾة   بفلظ  الض مقغاطلة ال عللةل 
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