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ملخص:
ثحمحوض موامين هصا الوضٟة البحثية حو ٨جشخيم م٦اهة الؼ ً٥الطيٜي همً الؼياػات الٔموميةة
بامل٘طب مً دال ٨املذٌٌات الاٟحلازية للسولة ،وثِهط هصه الوضٟة ؤن الؼ ً٥الطيٜي وضٗم الخوةوض
امله ةةم ٓس ةةا مؼ ةةحوم الحل ةةوضات ه ةةمً املذٌٌ ةةات الاٟحل ةةازية ،بال ؤه ةةل يِ ة الخاػ ةةط أ٣ب ة ع ةةي مٔط ٣ةةة
الححةةسيل ال٠ةةطو التةةا داهةةها امل٘ةةطب دةةال ٨الٔ٠ةةوز الؼةةبٕ أدي ة  ،لن السولةةة ثبيةةد بموجبةةل مىٌ٠ةةا
محواضباٛ ،ها ثاض ٤اهد ثطجح ٜ٣ة الٔالم ال٠ةطو وبًةاضه املٔش ة،ا ،وثةاض ؤدةطم جٌٔةي أولويةة للمجةا٨
الخو ةةط  ،وشل ةة ٧بمبة ة ض ه ةةٔ ٝالحح ةةوالت باملج ةةا ٨الطي ٜةةي وباػ ةةم ال٠و ةةايا الاػ ةةحهاالية الت ةةا ٛطه ةةها
الحمةةسيً الؼةةطوٕ ،وهةةو مةةا يجٔة الؼةة ً٥يذوةةٕ عةةي مؼةةاض لححةةوالت شاثيةةة وٜٓويةةة وٗية مةةاًط  ،بال ؤن
ثبنةةا السولةةة للم٠اضبةةة املىسمجةةة عةةي بًةةاض ػياػةةة بٓةةساز الاة اب الةةوًنا ،م٥ىةةد الؼةة ً٥الطيٜةةي مةةً ٔةةى
الحجهيزات أػاػية مً ماء و٣هطبةاء وًةط .ٞل٥ةً املالحةّ هةو ؤن هةصه الحةسدالت الٔموميةة ٓسةا ؤهمي ةا
وثىوٓها لم ثىجح عي ثساض ٢مذحل ٝؤؿ٦ا ٨الحإدط باملجا ٨الطيٜي .
ع ةةي ه ةةصا امل ٠ةةا ٨ػ ةةىحاو ٨جؼ ةةليٍ الو ةةوء ٓس ةةا حو ةةوض الؼ ةة ً٥الطي ٜةةي ه ةةمً املذٌٌ ةةات الاٟحل ةةازية
للسول ةةة ،م ةةً د ةةال ٨الا ٣ي ةةز ٓس ةةا ؤر ةةط الب ة ام الحىموي ةةة واملذٌٌ ةةات الٌ٠آي ةةة واملىسمج ةةة ،وٟي ةةاغ م ةةسم
ٔٛالي ا عي ضػم مٔالم الححو ٨الؼ٥نا ،وثجاوظ حاالت الاموز والط٤وز التا ًبٔحل عي الٔ٠وز املاهية
الكلمات املفحاحُة :السكً الزٍفي -املخععات الاقحصادًة –املقاربة املىدمجة
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داليس الخاهط

Résume:
Cet article aborde le poids de l’intervention de l état dans l’habitat rural
à travers la politique de plans économiques. L article souligne que malgré
la présence importante du l’habitat rural au niveau des plans économiques,
il resté le plus parent pauvre dans le processus de modernisation rural que
le Maroc à mené à cours des sept derniers décennies, non, l’état favorisait
jadis le monde rural et donnait une fois de l’importance à la sphère
urbaine, et cette dernière n avait jamais préparé la sphère rurale et urbain
dans logique de fusion de l’aménagement intègre. Ce paradoxe a soumis
l’habitat rural à des transformations titre de sanction et non encadré, et en
également fait un domaine ou toutes les autres formes sont basées sur
niveau des infrastructures et des équipements de base, cependant,
l’adoption par l’état de l approche intégré de l’aménagement du territoire
à permis de remédier à certains aspects de retard ou niveau social et des
équipements de l’infrastructure de base. Cependant, ces efforts publics,
malgré leur importance, n’ont pas réussi à corriger les différentes formes
de retard dans le monde rural ou Maroc.
Les mots clé: L’habitat rural- plans économiques- l’approche intégré.
Jel Classification Codes: D83 ;A32
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داليس الخاهط

(السكً الزٍفي باملغزب مً املقاربة القعاعُة إلى املقاربة املىدمجة )

 .1مقدمة:
يحِى املجا ٨الطيٜي بامل٘طب بإهمية ٣ب م مً ًط ٚالٔسيس مً الباحثينٓ ،سا ادحالٚ
ثذللات م ومىاهاهم وؤهساٛهم ،وييبٕ هصا الاهحمام عي ٤ون املجا ٨الطيٜي بامل٘طب يـ ٦الط٣يز
الاٟحلازية والاجحمآية والؼياػية للبالز .وب صا املٔنىٛ ،ةن الاهحمام باملجا ٨الطيٜي ُ ،يؼحمس
مـطوٓيحل مً أهمية الساثمة لهصا املجا ٨ػواء ٓسا مؼحوم حمولحل السيموٗطاٛية ؤو ٓسا مؼحوم
الحىمية وضهاهات ا ،وزوض املجا ٨الطيٜي ٛي ا بما باإليجاب ؤو بالؼلب.
وٟس ٟاضبد الٔسيس مً السضاػات الححوالت التا ٓطٛها املجا ٨الطيٜي امل٘طبي ،وؤجمٔد ٓ -سا ثىوٓها –
ؤن هصا املجاٟ ٨س ٓط ٚثحوالت عي بيياثل الطثشؼية ،اٟحلازيا ،اجحمآيا وػياػيا ،وبـٓ ٦ام عي
بهحاج وثوظوٕ الخي ات املازية وال٠يميةٛ .هصا املجا ٨جؼحوًىل مجموٓات ـطية جٔشف ٓسا العضآة ؤو
الطعي ؤو هما مٔا عي بًاض هِام مط٣ب يجمٕ بين العضآة والحسجين ،ويحذص الؼ ً٥ؤؿ٦اال مذحلٜة،
ٟس ي٦ون محٜطٟا ؤو محجمٔا ؤو م٦٥ٜا٣ .ما ثحذص هىسػحل املٔماضية ؤؿ٦اال محٔسز  ،وٗالبا ما
ثخىاػب هصه الهىسػة مٕ املٌٔيات البيئية والث٠اٛية والاجحمآية ،وثذوٕ هصه الهىسػة للححو٨
والح٘ي بححو ٨وج٘ي هصه املٌٔيات.
بن مِٔم ؤؿ٦ا ٨الححسيل التا ٓط ٛا أضيا ٚامل٘طبية٤ ،ان وال بس ،ؤن ثىٔ٥ؽ ٓسا الؼً٥
الطيٜي ،آحباضا ؤن هصا أدي هو مح٘ي ثا ٕ ،يححو ٨بححو ٨أهِمة الاجحمآية والث٠اٛية
والاٟحلازية ،ب يطثبٍ بححو ٨املجحمٕ  . ٦٣مً هصا املىِوض٥ٛ ،ثي ا ما ئحب الؼ ً٥مطآ كطيحة
ل٠طاء الححوالت املجالية ،بآحباض ؤن م٦وهاثل وهىسػة ؤؿ٦الل جٔ٥ؽ زضجة وؤػاليب اػح٘ال٨
لاوؼان للمجا.٨
عي هصا الؼيا ،ٞيـ ٦ثىمية الؼ ً٥الطيٜي بامل٘طب وهبٍ ثٌوضه ،ؤهم ًط ٞلححسيس الٔوام
واملي٦اهيزمات املحح٥مة عي ثحوللٛ .الؼ ً٥الطيٜي ئس اليوم الطهان الخاػط عي مٔط٣ة الححسيل
ال٠طو والهي٦لة الهيسض وٛالحية التا ٓط ٛا أضيا ٚامل٘طبية دال ٨الٔ٠وز الؼحة أدي  ،وحتى وٟد
ٟطيب جسا ماظا ٨امل٘طب يححوً ظهاء  %02مً الؼا٣ىة ال٠طوية .وثخبنى السولة ومذحل ٝالٜآلين
مىٌ٠ا محواضبا عي ػياػحي ا املوجهة للٔالم ال٠طو ٛ ،مط جٌٔي أولوية للؼ ً٥الطيٜي واملجا٨
ال٠طو  ،ومط ؤدطم ج٘ى ًطٛها ،ثحد ٌٗاء مب ضات ؿتى (محاضبة الؼ ً٥اللٜيخي بوواحي املسن
مثال) ،مما يٜؼط عاع الب ام ًٓ ثح٠ي ١ؤهساٛها .وؤنا هصا اؤسام بكالح يىٜص بلا ٓم ١املـا٤
التا ئطٛها املجا.٨
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مىص ٓـية الاػح٠ال ،٨آحب ثحسيل لاهحاج الٜالحي عي ج البواز امل٘طبية ٣ـطي ؤػاس،ا لححؼين
ُطو ٚاػح٠طاض الؼ ،ً٥وثىٌلٛ ١لؼٜة الححسيل هاثل ،مً ٤ون الحٌوض الؼياس،ا للبالز يحٌلب
ثىِيم اجحماعي جسيس لألٛطاز ثاهلهم للمـاض٣ة املوػٔة عي حيا أمة ،ويس ٕٛهصا الحىِيم بلا الحذسي
ًٓ همٍ الخيا الح٠ليسية التا ثىاٟى بٌبئ ا مٕ اللب٘ة الؼياػية للامآات ال٠طوية ومٕ
الاٟحلاز الٔلط  ،والتا ثحو ٨زون الح٠سم الاجحماعي للؼا٣ىة ال٠طوية٣ .ما اجؼم الخٌاب حو٨
الٔالم ال٠طو بحطخم وؼبا مً ًط ٚاملهحمين بالـإن الحىمو ٓسا اللٔيس الوًنا والسولي ،وهصا
الاهحمام وري ١الاضثباي بالحٌوض الص ٓطٛل املجا ٨الٜالحي ،والص ؤهخا يـ ٦ؤحس ؤهم ؤوضاؾ
الححسيل والٔلطهة وضهاها ئوٓ ٨ليل لخ مـ٦لة الا٣حٜاء الصاجي وثعويس امللاوٕ ال٘صاثية باملواز
أػاػية.
وهمً مىٌ ١الححسيل٥ٛ ،ثي ا ما ثم الا ٣يز ٓسا ج٘يي بيية لاهحاج ،عي حين ؤٗ ٜالؼ ً٥الطيٜي
همً ٛلؼٜة لآساز ،باػحثىاء ثجطبة مٔعولة ومحسوز عي املجا ،٨يحٔل ١أمط ب ي٦لة الؼ ً٥عي بًاض
وحسات ٟطوية للحجهيز والخؼيي التا لم ثح ١٠الىحاث املطٗوبة  ،ؤو ػ ً٥جٔاوهيات لاكالح العضاعي او
ثجسيس وحماية ال٠لوض باملجاالت الواحية.
بن بٜٗا ٨الؼ ً٥همً مـاضوٕ الححسيل جٔلل يذوٕ لححوالت شاثية وؤحياها ٗي مذٌٍ لها.
ٗي ؤن السولة وعي بًاض مـاضوٕ ال يئة املىسمجة ،ؤًل٠د مجموٓة مً الب ام عي ميازيً املاء
وال٥هطباء والبييات الحححية الوطوضية ل ٧ٜالٔعلة ًٓ أضيا ،ٚأمط الص ػاهم عي بحساذ ثحوالت
ملخوُة٣ ،ما ٲن ثىامي زيىامية الحمسيً ػاهم هو آلادط عي جٔعيع ػي وض هصا الححو.٨
وٟس وهٔد مجموٓة مً املذٌٌات ثلب عي اثجاه ثىمية وت يئة الؼ ً٥الطيٜيٛ .ما ًبئ ا؟ وما
آرطها ٓسا ثحو ٨الؼ ً٥الطيٜي بامل٘طب؟
 .2املفاهُم املهُكلة لدراسة
 .1 .2السكً وإلاسكان
ئط ٚاملؼٓ ً٥سا ؤهل البىاء الص يإو لاوؼان ،ويحومً هصا املإوم  ٤الوطوضيات والخؼهيالت
والحجهيزات وأزوات التا يححاجها ؤو يطٗب ا الٜطز لومان ثح٠ي ١الصخة الٌبئية والٔ٠لية
والؼٔاز الاجحمآية لل ولٔاثلحل ،وهو امل٦ان الص يؼٔس ٛيل الٜطز بمماضػة هواياثل ،وهو ؤيوا
يحٛ ّٜيل الث٠اٛات أػاػية وم٦وهات الٔازات والل٘ة والح٠اليس ،والٜواء الص يـٔط ٛيل الٜطز
باحا ام آلادطيً والوٛاء ولادالق وأماهة وؤؿياء ؤدطم.
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ؤما لاػ٦ان ٛهو ـٓ ٦ام ،ئطٓ ٚسا ؤهل زضاػة للوحسات الؼ٥ىية التا ئشف ٛي ا الىاغ ،وهو
زضاػة لؼو ٞبهحاج لاػ٦ان ،وؤيوا زضاػة لطٗبات ومحٌلبات الىاغ الخاكة بمؼا٣ن م ،واملـا٤
التا يحٔطن لها الىاغ للخلوٓ ٨سا مؼ ً٥مالثم ،وؤيوا ثإري لاػ٦ان ٓسا الىاغ هٜؼيا واجحمآيا
ور٠اٛيا.
وهىا ٢بجماْ ٓسا ؤن هوٓية املؼ ً٥الص ثٌ٠ىل أػط يحإرط بالبشئة املحيٌة ،شل ٧ؤن مواضز أػط
وٟطاضات ا وأهِمة الٔسيس املحيٌة هي التا ثارط ٓسا أػط  ،وثارط ٓسا هوٓية املؼ ً٥الص ثذحاضه .
هىا ٢الٔسيس مً الٔوام التا ثارط ٓسا ال٠طاضات املحٔل٠ة باملؼ: ً٥من ا املٔلومات املحوٛط لسم أػط
ًٓ املؼا ً٣املذحلٜة الـاٗط عي ػو ٞلاػ٦ان ،وٓوام ؤدطم محٔل٠ة بالهِمة الاجحمآية
والاٟحلازية والؼياػية ،وآدط محٔل٠ة بالخ٦ومة ٓسا املؼحوم املحسي وٓسا املؼحوم السولي ،واملحٔل١
باملال ٢والبىاثية واملذحلين بالحىمية الـاملة وبالبىا ٢والـط٤ات الٔ٠اضية و٣صل ٧املٔماضيين
واملذٌٌين٤ ،لها ٓىاكط ثارط عي ٟطاضات أػط التا ثذحاض مؼ٥ن ا.
شكل  : 2ارثباط هظام إلاسكان باألهظمة آلاخزى للمجحمع

املصدر  :مً بٓساز الباحل بىاءا ٓسا ٟطاضات ػاب٠ة
.2.2السكً الزٍفي
ئط ٚالؼ ً٥الطيٜي ٓسا ؤهل مجموٓة مً املؼا ً٣الساثمة ؤو املاٟحة يٌ٠ن ا ػ٦ان ٗالبي م
يـح٘لون عي الٌ٠اْ الٜالحي .وب صا املٔنى ٛهو الـ ٦الحوًينا للؼ٦ان الصيً ئشـون مً العضآة،
6
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وجؼل ٧املؼي الٔازية بلا البحل ًٓ ٓمليات الاضثباي بين املؼ ً٥الطيٜي وأؿ٦ا ٨ال٠سيمة والخالية
الػحٔما ٨أضن والٔم ٛي ا .وبصل ٧ئحب الؼ ً٥الطيٜي بمثابة الوجل الخ٠ي٠ي لىوٓية الحٌوض
لاٟحلاز والث٠اعي للمجحمٔات الطيٜية ،حيل جٔب املؼاحات املبيية عي ٗالب أحيان ًٓ هوٓية
اهسماج الؼ٦ان بالوػٍ املحسي وًٓ ثىِيم املجا ٨واملؼحوم الاٟحلاز ولاضذ الث٠اعي ،وبيية
املجحمٔات الطيٜيةٛ ،هو ئحب آدط بًاض ج٘طاعي يبنا ٛيل املجحمٕ وؼ٠ل الاٟحلاز  ،ويىِم ٛيل
مذحل ٝجواهب حياثل ،باإلهاٛة بلا ٤وهل ٓىلطا م٦وها لليؼ ١الاجحماعي واملؼ ً٥مٔاٛ .هو باإلهاٛة
بلا شل ٧يحومً ميزات داكة من ا محسوزيحل واو٘الٟل ووؼ٠ل الاٟحلاز مبنا ٓسا وـاي ؤحاز ،
بهاٛة بلا ٟو وربات الٔالٟة مٕ املجا. .٨
ومً الىاحية الـ٦ليةٛ ،الؼ ً٥الطيٜي هو همٍ مً ؤهماي الحوًً البـط  ،ثخـٛ ٦يل ثجمٔات
ػ٦اهية محبايىة ٓسا مؼحوم زضجة اهخـاضها(ٛهىا ٢مؼ ً٥محٜط ٞوآدط محجمٕ ،وآدط مىحِم بجواهب
الٌط ).)ٞؤما مً الىاحية الوُيٜية ٛ ،الؼ ً٥الطيٜي هو ٔس اجحماعي واٟحلاز  ،وهو بًاض للخماية،
ل٥ىل عي هٜؽ آلان ٓىلط ؤػاس،ا ومؼاهم عي الٔملية لاهحاجية ،بش يإو أػط وعي هٜؽ الوٟد يإو
وػاث لاهحاج(.جما.)0222 ْ ٨
.2.0الدوار كوحدة سوسُومجالُة وثزابُة
يٌطح مٜهوم السواض بؿ٦االت ٣ثي ػواء ٓسا املؼحوم الساللي ،حيل ثحٔسز وثخـاب ٧السالالت،
وثعزاز هصه اللٔوبة ٓىس الٔوز بلا املٔاجم الل٘وية الٔطبية ال٥الػي٥ية ،بش يحي هصا امللٌلح بلا
مٜاهيم ٔيس مً ٟبي « زواض هو جعء ٟاب للسوضان والل ٝعي آلة ،وي٠ا ٨جؼط يسوض ـ ٦ؤ٠ٛي
للؼماح باملطوض والخطوج.
بن هصا املثا ٨ئٌي الاهٌباْ لو ٨وهلة ًٓ ٔس مسلو ٨السواض ٣حجمٕ ػ٦اوي ًٓ ما وضز عي
املٔاجم الٔطبية .لٓ ً٥سا الٔموم ٦ٛلمة زواض مً زاض وزاثط  ،وثٌل ١عي امل٘طب ؤيوا ٓسا جميٕ
ؤؿ٦ا ٨الحجمٕ الؼ٦اوي الص يإدص ؿ ٦زاثط  .وهصه الخؼمية ثٌلٓ ١سا ؤؿ٦ا ٨الؼ ً٥املؼح٠ط،
بالطٗم مً وجوز مطازٛات لهصه الخؼمية ،والتا ثذحل ٝبادحال ٚاملىاً ١الا٘طاٛية٦٣ ،لمة السؿط
املؼحٔملة ـً ٦بيعي عي جبا ٨الطي ،ٝواٗطم عي بالًلؽ ال٥بي  ،وال٠لط عي املجاالت الواحية
والصخطاوية.
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ؤما مً الىاحية الاكٌالحية ٛشـي ملٌلح السواض عي البلسان الٔطبية وداكة عي البلسان امل٘اضبية بلا
 ٤ثجمٕ ػ٦اوي مؼح٠ط ؤو محى ٠ماٟد ؤو زاثم ،يوم ؤٛطاز ثطبٌهم ٓالٟة ال٠طابة وأبوية ،وهو
جعء مً الحىِيم املجالي والاجحماعي  .وهصا الحىِيم هو شو مؼحويات وؤ ٔاز مذحلٜة ٣ ،ما ؤهل لشؽ
وحس جامس ب وحس ثخؼم بالسيىامية.
ثجب لاؿاض بلا ؤن مٜهوم السواض ٟس ُ ٗاموا مً الىاحية ال٠اهوهية بامل٘طب ،بلا ؤن ؤجى ٟطاض وظيط
السادلية ػىة ،1604حيل ثم جٔطيٜل ب٦وهل مجموٓة مؼا ً٣محجمٔة ومطثبٌة بطوابٍ ٔٛلية ؤو
كوضية ٔىلط ال٠طابة ٛهو يوا ١ٛؤك٘ط دلية بٟليميةٟ ،س يحومً همٍ اػح٘ال ٨جماعي ومؼي ا
بزاضيا مً ًط ٚامل٠سم(.لو٤وظ.)1600.
.3السكً الزٍفي ضمً املخععات الاقحصادًة للدولة :الحصورات وحدود الىجاح
عي ٛجط الاػح٠ال ٨ؿ٦لد لاىة يطؤػها املحمس وظيط السادلية ٟسمد مـطوٓا إلٓاز بىاء الٔالم
ال٠طو همد ٛطي٠ا مً املطاٟبين الليب اليين ٓسا ضؤػهم اله ٤امي وػ٦االبط .وه٥صا ٛمً دال٨
اػخباٟية لٓما ٨اللاىة ٟطض وظيط السادلية عي  1621ؤن يوٕ أػوا ٞال٥ب م همً وحسات بزاضية
مؼح٠لة ،و٤ان الهس ٚمً هصه الا ٟية هو بحساذ ثٌوض حوط يؼحمس ٟوثل مً الىاحية املازية مً
املواضز املالية للبازية املجاوض ٣ ،ما ؤٟيم عي هٜؽ الوٟد ثٌ٠يٕ جماعي يحا م بلا حس ٣بي الخسوز
ال٠بلية ال٠سيمة ،بش ؤكبحد ثوم ٟ ٤بيلة لها جمآة ثطابية  .وٟس ٤ان الهس ٚأػاس،ا مً هصه
الحٌ٠يٕ هو ٓسم ال٠واء ٓسا ضوابٍ الح٦ا ٛبين ال٠طويين املمحس مً هِام ال٠طابة ،حيل ػحِ
هصه الطوابٍ ث٠وم بسوضها ،الػيما عي ٛا ات الحٔبئة الاجحمآية الؼياػية همً املجموٓات
الؼ٦اهية٣ .ما ثم ثإػشؽ زاد هصه الامآات مطا٣ع ٟطوية ٤ي ث٦ون محوضا للٔلطهة والححسيل،
حيل جؼحٌيٕ البواز املجاوض لها ؤن ثوٜي ٓلي ا ما ثححاجل مً ثواظن .عي هصا الؼيا ٞوؼحٔطن

ضؤ ؤحس ؤٓواء اللاىة امل٦لٜة بمـطوْ ثحسيل وٓلطهة أضيا ٚحيل ي٠و " ٨لشؽ هىا ٢ؤ ثث٠يٝ
مثمط وؤ جٔليم مؼحسام وال ؤ ثٌوض يم ً٥ؤن ي٦ون ما زام ٟاثما شلٓ ٧سا الخـخد الطاهً بالبازية
امل٘طبية ً .بٔا بن أمط ال يحٔل ١بح٠ب الؼ٦ان وبضٗامهم ٓسا الحجمٕ ٓب ال٠طمٗ ،ي ؤهل ثوجس بين
هصا الخ املحٌط ،ٚوبين الوهٔية الطاهىة بم٦اهية للح٥ٜي عي بٟامة مطا٣ع ٟطوية عي م٠اب ٟ ٤بيلة ؤو
ٛذس مً ال٠بيلة ،بحيل ثلبح ثل ٧ال٠طية ٛيما ٔس مط٣عا للح٦ويً ولاؿٔاْ وهوا بزاضية للحجمٕ
امل٠لوز ،بحيل ثىٌل ١هصه ال٠طية مذحل ٝالحجاضب والحِاهطات املطثبٌة بالٔلطهة والححسيل"(ضيما
لوٛو.)1602.
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وهىا ٢ؤيوا عي هصه ال٠طية يم ً٥ؤن يحجمٕ كىاْ ال٠طاض الصيً بسون م لً يحإجى ل ثٌوض مىحِط
ومحواك وؤن ي٦ون ٟابال لإلزضا ،٢شل ٧لن أمط ال يحٔلٛ ١حؼب باجحصاب الـباب ال٠طو هحو
اػحٔما ٨الٔحاز الٔلط الخسيل ،ب ؤهل ي٠حض،ا ثعويس هصا الـباب بطوح الىِام والىِاٛة
وبال٠سض ٓسا جٔهس وكياهة شل ٧الٔحاز ،وهصه هي الطوح التا ال يم ً٥الح٥ٜي ٛي ا بالىِط بلا هصا
الخـخد الطاهً للؼا٣ىة ال٠طوية" ويوي ٝؤحس ؤٓواء اللاىة ؤيوا  ":يجب بشن الح٥ٜي عي بوـاء
ال٠طية واملطا٣ع ال٠طوية ،عي م٦ان م٠بو ٨ومٔيىا مً ٟب الامآة التا ثحولا ؿإن بٟامة املط٣ع الاماعي
املؼح٠بسي ،حيل ؤن الامآة املحجسز والتا ثِهط بين ُهطان ا ٓسز ٗي محسز مً ٟسماء الحالميص ،هي
التا ػحٔوز ٓسا ثسبي الـاون الٔامة وٓسا ت يئة املطا٣ع وٓلطهة ٌٟاْ لاػ٦ان .ؤ وعي ٤لمة واحس ،
 ٤ما مً ؿإهل ؤن يٜطن هٜؼل عي موهوْ ثٌوض الامآة املحلية"( ضيما لوٛو..)1602.
وؤهل مً أػاس،ا ؤال ثوم هصه الامآات عي مطحلة ؤولا بال ٟؼٌا محسزا مً الـباب املحذطجين مً
مساضػىا ،وشل ٧ل٦ي ال يخؼبب عي ثٌوض ػطوٕ جسا مً اللٔب موا٣بة بي٠آل مً لسن مجموٓة مً
الؼ٦ان .بش ؤن ؤ جؼطْ عي هصا املجاٟ ٨س ياز ال محالة بلا حسوذ ٌٟئة بين جي الـباب وبين
أجيا ٨الؼاب٠ة ،مما مً ؿإهل ؤن ئطن للخٌط ـ ٦زٟي ١ثٌوض الاماهي ال٠طوية وهو الحٌوض
الص ال يم ً٥بال ؤن ي٦ون محمهال وثسضيجيا ،وعي هصه املطا٣ع ؤيوا يجب ؤن ث٠ام الحجهيزات الطياهية
التا ػشحواٛس ٓلي ا جميٕ الـباب ليحالٟوا وليى٘مؼوا مً جسيس عي جو ػليم مً ؿإهل ؤن يطبٌهم
بالضن وبحث م ًٓ الاػح٠طاض(ضيما لوٛو" .)1602.
وؼحيح اهٌالٟا مً هصه الىلوق ؤن ثإػشؽ ؤهوية ثمسييية بالٔسيس مً املطا٣ع ال٠طوية ٤ان حلما
يطاوز ؤصخاب ال٠طاض ٓـية الاػح٠ال ٨مً ؤج ثثبيد الؼا٣ىة املحلية ،ودل ١مطا٣ع يحم ٓب ها ثحسيل
وٓلطهة السواويط املجاوض  ،بيس ؤن حووض امل٠اضبة أمىية حا ٨زون بٌٓاء هصه املطا٣ع ٛطق
للححسيل ،حيل ؤن ؤصخاب ال٠طاض ،وبن ؤبسوا ضٗبات م عي ثمسيً املطا٣ع ال٠طوية والسواويط املجاوض
ملواجهة جـخد الؼا٣ىة ،بال ؤن م ثذوٛوا مً ؤن ثلبح هصه املطا٣ع مجاالت لححو ٨ػطوٕ يلٔب
موا٣ب ا ،حيل لوحّ ؤن الىم يححسذ ًٓ هطوض ث٠ب الـباب للولوج بلا املاػؼات املحلية
واملـاض٣ة ٛي ا ،وبآحباض ؤن الخيا ٓب هصه املطا٣ع هي ػي وض للمثاٜٟة داهٔة للمطاٟبة التا ثِ عي
يس ال٠سماء ،حتى ال يحح ّٜلهاالء الـباب ببٔى املٜاجأت ٗي املحؤٟة ،وٗي املحؼوبة الٔواٟب.
وبشا ٤اهد هصه لاجطاءات ٟس اه د بةحساذ مجموٓة مً الاٟاليم والٔماالت ،وثطٟية ٔى ال٠طم الا
مطا٣ع مؼح٠لة ،وبةوـاء ٔى الوحسات لازاضية ال٠طوية بالامآات املحسرة ( م٠ط الامآة ،م٠ط
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ال٠ياز  ،مطا ١ٛالؼو ٞأػبوعيٛ .) .ةن ٣ثي مً لاجطاءات لم ي٥حب لها الىجاح .ويم ً٥ثلييٝ
مذحل ٝهصه لاجطاءات همً ؤجواء الخماغ التا ثٌبٕ ٓاز البسايات أولا لالػح٠ال ،٨حيل ٤ان
ممثلو الؼلٌة املط٣عية ولازاضيون املحليون ئلىون ضٗب م عي ثحسيل ٓلطهة أضيا ،ٚالػيما عي
الاهات الٜالحية ال٘ىية ،وؤلىون ًٓ ضٗب م عي دل ١ؤهوية ثمسييية ث٦ون بمثابة كلة الوك لليـط
مبازت الٔلطهة والححسيل.
ل ً٥هصه الٌموحات اه د بالٜـ الصضوٕ ،بحيل آا ه ا ضٗم ًبئ ا الخاولة كٔوبات مالية
دلوكا ٔس اوسخاب الاػخثماضات أجىبية وٟلة الطػامي الوًىية .لصلٛ ٧ةن مبازت الحمسيً
والٔلطهة ثحٌلب مواضز مالية موموهة ،وعي اؤسام ٟآس اٟحلازية ح٠ي٠ية وليس لاكالحات
الهي٦لية ؤ٣ث مما هي هخيجة لحٌ٠يٕ ما بحيل ؤن ال٘ايات املٔلً ٓن ا ،هي ٗايات ؤٟل٠د ال٠طويين ؤ٣ث
مما ٤ان عي مللخ م ،ويطم ضيما لوٛو" عي هصه الِطو ٚال يجب ؤن هحهاب وهحً هطم ُهوض هذبة
محلية ؤ٣ث اوـ٘اال باملٌالبات بح٠وٟها باليؼبة للحجمٔات املجاوض واملحىاٛؼة مٔها ،وشل ٧بسال مً
ؤن ثٌالب بالٔلطهة والححسيل"(.ضيما لوٛو .املطجٕ هٜؼل)  .مما ئنا ُهوض مثاٜٟة مواز للح٘يي
والححسيل ب ٜٔضٗبة أٓيان عي لاب٠اء ٓسا أوهاْ ٓسا ما هي ٓليل ٘ية الاػحٜاز مً ؤو هآهم،
وٟس ُ لاجطاء الوحيس الص ؤحسرحل اللاىة هو بوـاء مطا٣ع ٟطوية ثٜيس عي بطوظ هموشج جسيس مً
الىذب املحلية.
ؤما مذٌٍ ٠ٛ 1604-1602س آحب دال ٨هصه املحٌة ثجهيز املطا٣ع ال٠طوية ٓامال ؤػاػيا لححسيل
البواز  ،بحيل ػح٦ون هصه أٌٟاب بمثابة ه ٍ٠ليـط الح٠سم .وبالطٗم مً شل٠ٛ ٧س همف الؼً٥
ال٠طو للالح الؼ ً٥الخوط  ،ثحد مب ض الاػحهاالية ،وهٔ ٝالححوالت الاجحمآية بالوػٍ
ال٠طو  .ل ً٥هصا ال يىٜي مً وجوز ثسدالت اػحثىاثية ،محٜطٟة واهح٠اثية ومٔعولة ؤحيان ،ثطجمد
هصه الٔملية ٓسا مؼحوم الؼ ً٥بما يؼمى باملؼآس ٓسا البىاء الصاجي ،والٔم ٓسا ثحؼين البييات
الحححية مً دال ٨ث٠سيم املؼآس املالية والح٠ىية للؼ٦ان عي بًاض ٓملية الاهٌالٟة الامآية
ولاؤاؾ الوًنا.
ودال ٨مذٌٍ  1620-1601اػحٜازت حوالي  022222ػ ً٥ؤٓيس ثجسيسه ٓسا مجموْ الا اب
الوًنا ،وشل ٧بحذليم  12مليون زوالض وهو ؤوٟ ٨طن موجل ل يئة الؼ ً٥ال٠طو .
ل ً٥الص حل هو اهعال ٞهصه املـاضوٕ هحو أٓسا٠ٛ ،س اػحٜازت هصه الٔملية املطا٣ع الخوطية ،عي
حين ٗيبد السواويط ال٠طوية ًٓ هصا املـطوْ ،وثم ثحوي  %42مً ال٠طون ًٓ هسٛها عي مـاضوٕ ال
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ٓالٟة لها باملـطوْ .هصا أمط ز ٕٛاملؼاولين بلا ثمسيس هصه الٔمليات لاكالحية عي املذٌٌات
امل٠بلة(.الىاكط م.)1660.
وٓـية مذٌٍ  1622-1622آحب ت الوهٔية الؼ٥ىية بالوػٍ ال٠طو جس ٤اضرية %01 ،بلا %62
آحب عي ٓساز الؼ ً٥ال٠طو ٣ ،ما ؤن ٔى الحجهيزات ٤املطاحيى والخمامات ٗي موجوز بال٠طم،
ب ٗي مٔطوٛة لسم الؼا٣ىة ال٠طوية٣ .ما آحب ت الخليلة املىجع جس هعيلة ،بحيل لم يىجع ػوم
 %22مً املـاضوٕ امل٠طض .
ومهما ي٠ٛ ً٥س ض٣عت السولة بحسدلها عي بًاض ثلوضها الـمولي لإلٓساز ػياػة الا ييٓ ٝسا مىاً١
الاػخثماض الٜالحي شات بم٦اهية لخل ١اهسماج ما بين الحىمية الاٟحلازية ،وبهحاج الؼ ً٥بمطجٔية همٍ
الؼ ً٥الخوط ٟ ،لس ثحؼين ُطوٓ ٚشف الؼ٦ان .ؤما ٛيما يذم الحموي ٛ ،املؼٌط مٔ٠س
والآحمازات هعيلة هِطا لحطخم الاٟحلاز ػىة  ،1624ب ٜٔالخطب الٜوػٜاًية التا ؿى ا ؤمطي٦ا
ٓسا املؼحوم الٔالما ،عي حين ؤن الٔ٠س املب مة ما بين الب هام الٔالما والخ٦ومة امل٘طبية عي ثموي
البىاء الصاجي لم ثح ١٠الىحاث املطجو  .وٛيما يذم الىِام البى٦ي داكة اللىسو ٞالوًنا لل٠طن
الٜالحي ٛةجطاءاثل مٔ٠س ووؼب الٜاثس مطثٜٔة ،مما حس مً مؼإلة البىاء الصاجي بالٔالم ال٠طو .
ل٠س ُ مؼلؼ الحجاه وال مشف ؤحس الثوابد عي هصه املذٌٌات .وؤمام هٔ ٝاملىجعات وداكية
جـخد الؼ ً٥التا آحب ها مذٌٍ ٓ 1612 _ 1621واث ١ثحو ٨زون حسوذ ثحوالت ػ٥ىيةٛ ،ةن هصا
املذٌٍ ثبنى مىاهج ثسد جسيس (ثإًي املحٔلمين ،بهحاج املواز املحلية ،بوـاء جٔاوهيات دسماثية،
بؤاؾ البىاء الصات) ،وشل ٧باالهٌال ٞمً الوا ٕٟبالا ٣يز ٓسا الؼ ً٥املجحمٕٓ ،ب بوـاء ٟطم
هموشجية ،عي حين ؤل٘يد الاػخثماضات شات الٌا ٕ الاجحماعي عي املذٌٍ هٜؼل ،هِطا لب وظ ٟوية
الصخطاء وثلسضها لألولويات .هصا لاجطاء ٤اهد لل اؤ٦اػات ٓسا املؼحوم الؼ٥نا أ٣ث حؼاػية،
الػيما بوواحي املسن حيل اظزازت ؤهمية السواويط الؼطية وٗي املهي٦لة.
م٠اب شلٛ ٧ةن ميز الخـخد التا يخؼم ب ا الؼ ً٥ال٠طو وٗياب ت يئة مىسمجة وهٔ ٝاملىجعات
الؼ٥ىيةٟ ،س زٔٛد مذٌٍ  1612_ 1611بلا آحماز ت يئة مىسمجة ث٠وم ٓسا ثم٥ين الوػٍ ال٠طو
مً ثلاميم ت يئة محماػ٥ة ومحىاٗمةٛ .ةٓساز البواز يجب بشن ؤن يىسضج عي بًاض ٓام يإدص ٔين
الآحباض ثحؼين الؼ ً٥ال٠طو وثىميحل مً هاحية ؤدطم .ل ً٥ػياػة الح٠ويم الهي٥سي لؼىة 1612
وجٜا ٚالثماهشىات الص ز ٕٛباآلال ٚمً ػا٣ىة البواز امل٘طبية بلا الهاط داكة باملىاً ١البوضية،
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٤لها ٓوام حالد زون بلوٖ الىحاث املطجو  .ومً هىا ثسدلد الؼلٌات املحلية بحجهيزها ٔى الٌطٞ
وبوـاء كهاضي للماء وثطكئ ٝى أظٟة و٣هطبة ٔى املطا٣ع ال٠طوية وثعويسها باملاء الـطوب.
وعي ث٠طيطها الا ٣يبا ،جاءت اللاىة الوًىية للؼ٥نى التا جـح٘ عي بًاض مذٌٍ مؼاض 1660 _ 1611
بحلوض جسيس للحذٜي ٝمً مـا ٤الؼ ً٥ال٠طو  ،ما٣س ٓسا الخلاثم الاهوية للؼ ،ً٥وُطوٚ
ث٥ي ٝالحسدالت مٕ الؼيا ٞاملحسي ،الص يىسضج ٛيل ثسد الامآات املحلية ،وجشايٕ البىاء الصاجي.
ل ً٥الخليلة ٤اهد هعيلة ،ولم ث ً٥عي مؼحوم حام الاهحِاضات .وه٥صا جٔسزت السضاػات إليجاز
م٠اضبة مىهاية مالثمة لخلوكيات الٔالم ال٠طو ٛ ،اهذطًد السولة عي ػياػة بوـاء ال٠طم
الىموشجية ،هصه امل٠اضبة جٔحب ثجسيسية ووأٟية ت س ٚبلا ثجاوظ دلوكيات الؼ ً٥الح٠ليس
بةزماج الؼ ً٥مٕ الحجهيزات وأوـٌةٟ ،لس ثحؼين همٍ ٓشف الؼ٦ان والخس مً الهاط
ال٠طوية .ومىص شل ٧الخين آحب ت ال يئة املىسمجة م٠اضبة لحجاوظ جـخد الؼ ً٥والخٜاَ ٓسا
الخلوكيات الاهوية واملحلية ،بال ؤن ٗياب ؤزوات ال يئة وٓسم الحيؼي ١بين املحسدلين ثِ ٤لها
ثحسيات ؤمام هصه الؼياػة.
ومً ؤج ثصخيح وا ٕٟحا ٨الؼ ً٥ال٠طو ثم الـطوْ مىص ثذٌٍ  0224_0222عي بهجاظ ػياػة
مالثمة إلٓساز الا اب الوًنا ،جؼمح ٓسا املسم البٔيس بحوجيل بوـاء الحجهيزات وأوـٌة ٓسا ؤػاغ
زضاػات مٔم٠ة للٔوام املحسز الػح٘ال ٨املجا ،٨مما ػيم ً٥مً مواجهة ٓسز مً الححسيات ٣حل٧
املحٔل٠ة بِاهط الهاط ال٠طوية والححوط .وهصه املىهاية ثىٌل ١مً م٠اضبة ثطابية بةؿطا ٢جميٕ
الٜآلين ودل ١زيىامية للح٘يي وجٔبئة املبازضات الاهوية واملحلية.
وه٥صا بشن ،وعي بًاض الب هام السولة الـمولي لحجهيز الٔالم ال٠طو بال٥هطباء واملاء اللالح للـطب
اػحٜازت ٣ثي مً البواز امل٘طبية مً جٌ٘ية ؿبل ثامة٠ٛ ،س ؿملد ال٥هطباء ال٥ثي مً السواويط
والحجمٔات ال٠طوية .وٓسا مؼحوم الازوز باملاء الـطوب همد ٓملية الطبٍ ؤ٣ث مً  02عي بالوػٍ
ال٠طو ػىة  ،0224وشل ٧بٜو ثِاٛط جهوز مذحل ٝالٜآلين :السولة ،الامآات املحلية ،الب هام
الـام للازويس باملاء الـطوب .ؤما عي مجا ٨الؼ٠ٛ ً٥س ثمد بطمجة بٓاز هي٦لة الٔسيس مً أحياء
الؼ٥ىية باملطا٣ع الخوطية ،ال ػيما ٔس ٓ٠س الـطا٣ة مٕ ماػؼة الٔمطان.
 .4مً سُاسة املخععات إلى فلسفة الحصامُم
ؤُهطت ػياػة املذٌٌات الخماػية التا ثبىاه امل٘طب بذلوق الؼ ً٥كٔوبات ٓسا مؼحوم
الحٜٔي  ،بالىِط بلا ًا ٔها املط٣ع  ،مما حسا بالسولة بلا محاولة مٔالاة لاؿ٦الية الؼ٥ىية باملجا٨
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الطيٜي اهٌالٟا مً لاًاض الاهو  .وعي هصا اللسز بطظت الحلاميم الاهوية وثلاميم الهي٦لة ال٠طوية
رم ثلاميم الو٤االت الخوطية.
.1.4ثصامُم التهُئة الجهوٍة :املضمون ولاهداف
جؼعا الحلاميم الاهوية للحىمية وال يئة بٓساز املجا ٨الا ابي الاهو بلٜة محماػ٥ة
ومحىاػ٠ةً ًٓ ،طي ١اػح٘ال ٨لام٦اهات املحاحة وثوجي ها هحو بٗىاء حيا الؼ٦ان ،مٕ ثٜاز حسوذ
ؤ ادحال ٨مححم مً الاهاتٛ .هصه الحلاميم جـ ٦بشن ؤػاػا مطجٔية ٗىية باملٌٔيات ،ثمً٥
املحسدلين ػواء مً الٌ٠اْ الٔام ؤو الخاق ٓسا اثذاش ال٠طاض .وثبٔا لهمي ا الحوجي ية والحيؼي٠ية،
٠ٛس ٤ان مً الٌبيعي ؤن جؼحجيب هصه الح٠ىية لالوـ٘االت والٌموحات الاهوية ،داكة ٔس ث٠وية
املؼلؼ الاهو ًٓ ًطي ١املطاجٔة السػحوضية أدي التا ضٔٛد الاهة بلا مؼحوم املاػؼة
السػحوضية ال٠اثمة الصات .ويحومً الحلميم الاهو ملىٌ٠ة ز٤الة جشخيم للخلاثم الٌبئية
للاهة  ، ٦٣و٣صا الاواهب السيم٘طاٛية وأوـٌة الاٟحلازية ،ووهٔية الحٔمي ولاػ٦ان والبييات
الحححية والحجهيزات أػاػية٣ ،ما يحومً ؤيوا املاهالت الاٟحلازية ٗي املؼح٘لة ،و٣صا املٔي٠ات
الؼوػيواٟحلازية وبؿ٦الية الا٣حِاَ الؼ٦اوي.
ويطوم ثلميم ال يئة الاهوية بلا ثح٠ي ١مجموٓة مً الـطوي:
بلوض مىهاية جس مالثمة ،جٔحمس ٓسا ثذٌيٍ الحىمية املحلية والاهوية ،مً ؤج ث٠ويم ه ٍ٠ال٠ووثحسيس ملازض هٜٔها ،والاػحٜاز من ا ٓسا مؼحوم الحذٌيٍ الاهو  ،وهو ما ػشؼمح باالهح٠ا،٨
لشؽ  ٍ٠ٛمً ثذٌيٍ ٌٟاعي واػحسضا٤ي ب بلا ثذٌيٍ اػا اثيجي ومىسم  ،و٣صل ٧مً جهوية
وثذٌيٍ ٛوقي بلا ثذٌيٍ جهو ثٜاوض،ا وجـاوض  ،ي٠بلل الٜآلون املحليون والاهويون عي بًاض
الخؼيي الخـاض٤ي ال مط٣ع وال محمط٣ع.
يجب ٓسا الحىمية الاهوية ؤن ثطث٥ع ٓسا بػهامات جسيس  ،وٓسا ٜ٣اءات ث٦ون ٟازض ٓسا ال٠يامبسوضها عي مجا ٨الخؼيي املٌبوْ بالحذسي الحسضيجي للسولة ًٓ جعء مً مهامها باالهٜحاح والليب الية.
ومً هىا هطوض البحل ًٓ ٜ٣اءات وادحلاكات جسيس ث٦ون مهم ا ،هي زٓم الحذٌيٍ الاهو
وامل٠اضبة الخاكة بالحلاميم الاهوية.
 ثحسيس البييات الحححية ،ولاجطاءات الحىٜيصية للحذٌيٍ الاهو  ،ويحٔل ١أمط ؤػاػا بالٜآلينواملاػؼات وآليات الحيؼي ١والحخبٕ والح٠ييم ،وييبغي للحٜآ امليسام بين هاثل املؼحويات وآلاليات
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ؤن ياز بلا بلوض مـطوْ ثىمية جهوية ،يمو ٨اهٌالٟا مً لام٦اهيات املحاحة الاسيس ٣ ،ما يؼح٘
الٜطق التا يخيحها الحٔاون السولي الالمط٣ع
بٓساز ؤزوات ل٘ايات بٓساز الا اب الاهو  ،بحيل جـ ٦ؤزا ٔٛالة لحح٠ي ١الحىميةالاهوية ،وييبغي ؤن ثطاعي دلوكيات ٔى املجاالت ؤرىاء ثيهئ هصه أزوات الحىموية.
 يم ً٥للاهة ؤن جـ ٦بًاضا جيسا لخ املـا ٤الخاكة بالالثواظن الاهو  ،والحٜاوت بين املسنوال٠طم ٓسا مؼحوم الحجهيزات الؼوػيور٠اٛية ،وبٓاز البيية الاٟحلازية ال٠ازض ٓسا املؼاهمة عي
مجهوز الحىمية الاجحمآية .وبشا لم ت س ٚالاهة بلا ثح٠ي ١هصه الحىمية ،ولم جؼحجب للٌلبات
املحٔسز أؿ٦ا ٨للؼ٦انٛ ،ةن ا ػخححو ٨بلا مجطز بيية بزاضية بسون ٔٛالية اٟحلازية.
جؼٜيس الاهة بلا جاهب ملازضها الحمويلية الخاكة ب ا ٣باقي الامآات الا ابية مً وؼبمذللة لها مً الوطاثب الوًىية٤ ،الوطيبة الٔامة ٓسا السد  IGRوالوطيبة ٓسا الـط٤ات .ؤما
ٓسا مؼحوم بٓاز ثوظوٕ املواضز املاليةٛ ،ةن بحساذ كىسو ٞللحىمية الاهوية ػي٦ون بػهاما ؤػاػيا
عي بىاء الاهة.
وٓموماٛ ،ةن مىِطو هصا الحلميم يإملون بلا ثحوي الاهة بلا م٦ان يححطض ٛيل الؼ٦ان مً ا٣طاهات
املط٣عية ،ويحٌوضون اجحمآيا ور٠اٛيا وػياػيا و٠ٛا لطوح جهوية(.لب٥ط ض)0222.
 .2.4ثصامُم الهُكلة القزوٍة لحأهُل العالم القزوي
جٔط ٚثلاميم الهي٦لة ال٠طوية ٓسا ؤن ا وراث ١ت سٓ ٚسا املسم املحوػٍ والبٔيس بىاء ؿب٥ة
ملجموٓة مً الح٥حالت ال٠طوية املعمٕ بوـائها ،حؼب أهمية الاٟحلازية للاهة التا ثٌبٛ ١ي ا،
ب س ٚبجطاء ثليي ٝلاسوم هصه الح٥حالت حؼب أهمية ،لححسيس ًط ٞثىمي ا للحجهيزات الوطوضية
لها .وٟس ؿ٦لد ثلاميم الهي٦لة ال٠طوية احس ؤهم وراث ١ػياػة ت يئة املجا ٨ال٠طو  ،وؤ٣ث ها ثحسيسا
٣صل ٧بش جٔحب بمثابة وراث ١شات ؤهمية بال٘ة بين الهيئات املىحذبة وامللالح لازاضية الاهوية ،ئحمس
ٓلي ا عي ثحسيس الادحياضات الالظمة ل مً املطا٣ع ال٠طوية ٓسا املسيين املحوػٍ والٌوي  ،ب س ٚالخس
مً الٜواض ٞبين الاهات وال٠طم بلٜة ؤز.ٞ
هصه الحلاميم ثم الىِط بلي ا ٓسا ؤن ا ؤزوات ٜ٣يلة بذل ١مطا٣ع ؤو ٟطم هموشجية ،ثجمٕ بين الؼً٥
والحجهيز ًٓ ًطي ١ث٠سيم جملة مً الامحياظات من ا:
 ٛسح املجا ٨ؤمام الاميٕ حتى ث٦ون الخِوَ مخؼاوية ٟسض لام٦ان املؼاهمة عي جٔميم أػاليب ،والٌط ٞالخسيثة عي الٜالحة والاػخثماض عي أضن14
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 ثح٠ي ١ثىمية للالح الٌ٠آات الاٟحلازية امللخ٠ة٤ ،الحجاض واللىآحين الح٠ليسية والل٘ي  ،ممايؼه ٓملية اػح٘ال ٨املواضز املحلية بما يذسم املللخة الاٟحلاز .
.2بعض ثجارب الحدخالت العمومُة في السكً الزٍفي بمجال دائزة الاسخثمار الفالحي بدكالة
عي بًاض ال يئة الهيسضوٛالحية لساثط الس٤الةٓ ،م مذٌٌو لآساز ٓسا الامٕ بين ج٘ي بيية ووػاث
لاهحاج وهي٦لة الؼ ً٥الطيٜي ،وشل ٧مً مىٌل ١ؤن ٓملية أٓساز الٜالحي ،ػيِ ٔيس ًٓ ثح٠ي١
الىحاث املطجو  ،ما لم ثحم هي٦لة الؼ ً٥ال٠طو  .وعي هصا اللسز بطظت بمجا ٨ز٤الة ثجطبحين
مذحلٜحين ٓسا مؼحوم هي٦لة الؼ ً٥ال٠طو  ،مً دال ٨دلٟ ١طم هموشجية ب س ٚمحاضبة جـخد
الؼً ،ً٥املا ؤن هصا الخـخد ػيزيس مً اضثٜاْ ث٦الي ٝالحجهيزات الهيسضوٛيالحية وػيحو ٨زون
الاػحٜاز الامآية من ا ،ومً ؤبطظ هصه الحجاضب هص٣ط:
 .1.5سكً جعاوهُات إلاصالح الشراعي
ٓباض ًٓ ثجمٔات ػ٥ىية وظٓد ٓسا ك٘اض الٜالحين عي بًاض ٓملية لاكالح العضاعي ،حيل يحٌاب١
ٓسزها مٕ ٓسز الحٔاوهيات ،وال يخبايً مومون ا الوُيٜي ٣ثي ا ًٓ باقي السواويط بس٤الةٗ ،ي ؤن ا
مذحلٜة مً حيل الـ ٦الهىسس،ا وهوٓية ثجهيزاتٛ ،ها ثِهط ؤما ٣ؼ ً٥محجمٕ مٜحوح (جٔاوهية
الٌالبية بالعمامط ) ؤو ػ ً٥محجمٕ ما اق ( ؿط٣ة بولٔوان)).
وهي ٓسا الٔموم ٓباض ًٓ ثجمٔات ػ٦اهية محبايىة مً حيل أكو ،٨وب صا املٔنى ث٠ٜس وؼبيا البٔس
الايىالوجي ،و ٤مجموٓة ثيحما بلا زواض بالامآة ؤو داضجها ،والظالد  ٤مجموٓة لها ٓالٟة مٔيىة
بالسواض الص ثىحسض مىل ،لٓ ً٥الٟات الاواض وامللاهط وامللالح املـا ٣ة ثاز بلا ث٠وية الٔالٟات
الحوامىية ٛيما بين ا ،وال ثحجاوظ ٓسز ػ٦ان ا عي ٣ثي مً الخاالت  222وؼمة ٣ما هو الـإن باليؼبة
لحٔاوهية بوسخيمية والٌالبية بجمآة ال٘ىازض  ،حيل ال ثحجاوظ أولا  424وؼمة والثاهية  202وؼمة
حؼب بحلاء  ،0224وثِ ؿط٣ة بولٔوان ؤضخم ثجمٕ ػ٥نا لهصا اللى ٝمً الؼ ،ً٥حيل وك
ٓسز ػا٣ى ا حؼب بحلاء  0224حوالي  0224ن وحوالي  221ؤػط  ،عي حين ال يحجاوظ ٓسز ػا٣ىة
الحٔاوهيات البوضية  022وؼمة٣ ،ما هو الخا ٨باليؼبة لحٔاوهية الهموؿية بإوالز ٓمطان التا يل
ٓسز ػا٣ى ا بلا  110وؼمة.
يح٦ون ػ ً٥الحٔاوهيات مً املجا ٨الؼ٥نا الخاهٕ للحلميم ٓسا مؼحوم هىسػة املؼال ٧واملمطات،
ومً مجا ٨داضجي مـ ٦مً حياظات ٛالحية م٦وهة مً  2ه٥حاض عي ؤٗلب الخاالت لٛ ٦الح ،و٤
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حياظ ٛالحية مـ٦لة مً ٓس مـاضات ظضآية ،ثعضْ ب ا معضوٓات محىوٓة حؼب هِام السوض
العضآية املحبٔة.
 .0.2سكً الوحدات القزوٍة للحجهيز والخسُير:
ؤحسرد هصه الوحسات عي بًاض بطهام لآساز الهيسضوٛالحي بالٌ٠آات املؼ٠ية بس٤الة ٔس ،1622
وهي ٓباض ًٓ ٟطم هموشجية ،ثواجسها ضهين باالػحجابة ملجموٓة مً املحٌلبات ،داكة ٛيما يحٔل١
بالخس مً ُاهط الخـخد املجالي للؼ ،ً٥مٕ ٛل الحجمٔات الؼ٥ىية ٓسا الاػح٘الليات ،ومحاولة
الخس مً البىاء الٔـواجي وثجهيز ال٠طويين بمجموٓة مً الحجهيزات التا يلٔب ال٠يام ب ا عي بًاض
الؼ ً٥املحٜط ٞالٜوهو ٛ ،وال ًٓ ثحؼين أوهاْ املٔشـية للؼا٣ىة الطيٜية ،وثىِيم ثى٠
وػاث لاهحاج باملجا.٨
وهي هخيجة الٟحٌاْ ٔى أضاض،ا مً ٓملية الوم ،وثح٦ون مً مجموٓة مً الب ٕ٠املٔس للبىاء،
حيل ثوم  ٤واحس مً  022بلا  422بٔ٠ة ،ومؼاح ا ثا وح ما بين  1222و 0222ما مطبٕ حؼب
ؤهمية املل٥ية العضآية أكلية للمؼحٜيس ،وثطثبٍ مؼاحة  ٤وحس بإهمية السواويط امللخ٠ة ،وث٠وم
السولة بحجهيز هصه الوحس ٓسا ؿ ٦ثجعثات ػ٥ىية ؿبي ة بالحجعثات الخوطية .وٟس ضوعي ٓىس
ادحياض هٌ٠ة ما عي  ٤وحس ٟطوية ،هطوض ث٠طيب الٜالح مً الخياظ ٛ ،املؼاٛة الٜاكلة بين الخياظ
والؼ ً٥يجب ؤن ال ثحجاوظ ٤ 1,2لم ،باإلهاٛة بلا ثط٣يز الحجهيزات الٔمومية للحذٜيى مً ث٦ل ٜا.
ل ً٥ما يؼا عي الاهخباه ٓىس املالحِة املباؿط لهصه الوحسات ،ؤن املؼاحات الٜاضٗة ثِ ؤهم ميز
ثميز الوحسات ،ومً رمة يم ً٥ال٠و ،٨ؤهل بشا ٤ان الؼ٠ي ٟس ٓم ٓسا محاولة وهٕ حس لِاهط
الخـخد الؼ٥ناٛ ،ةهل عي امل٠اب لم ئم ٓسا ثٌويط وثىمية وؼبة البىاء عي الوحسات ال٠طوية ٓموما،
والتا ثِهط مً دال ٨اللوض الاوية واملٔايىة امليساهية ٓسا ؿ ٦ػ ً٥مجمٕ م.٧٥ٜ
 .6السكً الزٍفي باملغزب مً املقاربة القعاعُة الى املقاربة املىذمجة
.1.6مشزوع ثيىمُة املزاكش الصاعدة
ؿ ٦املجا ٨الخوط ًيلة الٔ٠وز الؼحة أدي مجا ٨بٗطاء الؼا٣ىة الطيٜية ،بالىِط بلا
لام٦اهيات التا يخيحها هصا أدي ػواء ٓسا مؼحوم الخـ٘ي ؤو ثحؼين مؼحوم املٔشـة وثوٛي
الحمسضغ لألبىاء .وبشا ٤ان املجا ٨الخوط ٟس ثم ً٥ـ ٦وؼبا مً اػخئاب هاالء املهاجطيً ٓسا
أ ٟدال ٨الٔ٠وز التا ثلد الاػح٠الٛ ،٨ةهل بسء مً الثماهشىات ؤضخد ٟسض هصا املجآ ٨سا
امحلاق الوٛوز املححالية مً املهاجطيً ٗي مم٥ىة ،عي ُ ثىامي مـا ٤الحمسيً هاجمة ًٓ الهاط (
16
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اهخـاض ؤحياء اللٜيح ،البٌالة .)..وعي هصا اللسز اًل٠د السولة مـطوْ ثىمية املطا٣ع اللآس
لحح٠ي ١مجموٓة مً الطهاهان هص٣ط من ا:
ث٠طيب الىموشج الخوط مً الؼا٣ىة والخس مً الهاط ال٠طوية بلا املسن٣ ،ما ؤن ا جـ ٦مجا٨الح٠اء وثساد مجموٓة مً الٜآلين ٓسا املؼحوم املحسي ،وثهاء الِطو ٚلِهوض وبطوظ املبازضات
الٜطزية والامآية ،و٣صا ثحؼين بًاض ٓشف ػ٦ان هصه املطا٣ع واملجاالت املحيٌة ب ا ًٓ ًطي ١ث٠طيب
وجؼهي ولوج ػا٣ى ا ،وػ٦ان املجاالت املجاوض للخسمات والحجهيزات الٔمومية أػاػية عي بًاض
ػياػة ال٠طب.
ثثمين املواضز الٌبئية والبـطية املوجوز ب ا ،و٣صا الحذٜي ٝوالخس مً ماؿطات ومِاهط الهـاؿةالاجحمآية داكة عي مجا ٨دلٛ ١طق الـ٘ عي ٔى أوـٌة الاٟحلازية لؼ٦ان ا وػ٦ان املىاً١
املحيٌة ب ا لح٠وية الحماػ ٧الاجحماعي واملجالي٣ ،ما ؤن ا جـ ٦مجاالت اهح٠الية بين املسن وال٠طم،
وبالحالي الحذٜي ٝمً الوٍ٘ الص ثطظخ ثححل املسن.
بحساذ ثواظن عي الحىمية بين املجاالت ال٠طوية والخوطية ًٓ ًطي ١ثإهي املىاً ١املحواجس ب ا،وثوظوٕ رماض الىمو الاٟحلاز ٓسا ٓموم الا اب الوًنا ،ثم الحح٥م ٣ما و٣يٜا عي الىمو الخوط
وثحٜيز الحىمية ال٠طوية ،بحيل ؤن املطا٣ع اللآس جـ ٦هٌ٠ة اضث٦اظ للحىمية الا ابية ًٓ ًطي ١دل١
ث٦ام بين هصه املطا٣ع ومحيٌها.
وٓسا كٔيس ؤدط يؼاهم ك٘ط حام هصه املطا٣ع عي جؼهي مإموضية الحح٥م عي ثٌويطهآ ،سا ٓ٥ؽاملسن التا جٔاوي مً ٓس مـا ٤ثلٔب مٔالا ا٣ .ما ثخؼم هصه املطا٣ع بةًاض بيئا ؤحؼً مً املسن
( ٗياب الحلوذ) ،وبالحالي ٛةن ا ثوٛط بًاض ؤٛو لٔشف الؼ٦ان٣ ،ما ؤن ا ثشؼط ػياػة الالمط٣عية
والالثمط٣ع.
ٓموماٛ ،ةن هصه املطا٣ع يم ً٥ؤن ثلٔب زوضا مهما عي ثجىب الاه٥ؼاضات املجالية والاجحمآية ًٓ
ًطي ١ث٠وية الحمٜلالت بين املجا ٨الخوط واملجا ٨ال٠طو وثح٠ي ١ثىمية ثطابية محواظهة ًٓ ًطي١
ث٠وية مىٌ٠ة ال٠طب عي مجا ٨الحىمية (ٟطب هصه املطا٣ع مً وؼيجها ال٠طو والاجحماعي والاٟحلاز )
 ٦ٛ.هصه لام٦اهيات التا ثوٛطها هصه املطا٣ع يم ً٥ؤن جؼحمط ـ ٦جيس بشا ما ًب٠د ال٠وآس
أػاػية لخؼً الحسبي ٛ ،الحٌبي ١أمث لهصه ال٠وآس ػيم ً٥مً ثح٠ي ١الخ٦امة الا ابية ،وبالحالي
همان الحىاٛؼية والااشبية والا ابية التا جٔحب آلان ؤماال ال محيس ٓىل مً ؤج ثح٠ي ١ثىمية ؿاملة
ٓسا املؼحوم الوًنا .
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وثجب الاؿاض الا ان ؤهمية هصه املطا٣ع عي ػياػات وبطام السولة مىص ٛا الاػحٔماض ،ومً ؤهم هصا
الب ام هص٣ط :بطهام اي٦وؿاض عي الٜا ما بين  1622و ،1624و٤ان هس ٚهصا الب هام بلا الاضث٠اء
باملطا٣ع ال٠طوية .اما م ٓسم ٔٛاليات ثل ٧الطام اثجهد الؼلٌات الٔمومية ،وثحد هٍ٘ الحإري ات
الىاجمة ًٓ الهاط ال٠طوية وثعايس حام املسن وثىامي املـا ٤املطثبٌة باملسيىة بلا الاهحمام مً جسيس
باملطا٣ع ال٠طوية ،حيل ؤ٣س مذٌٍ الحىمية الاٟحلازية والاجحمآية  1622 -1622بلا هطوض ههج
ػياػة اػحٌ٠اب املهاجطيً ال٠طويين واملطا٣ع ال٠طوية .هصا لاجطاء ثوج عي املذٌٍ الح ١ؤ مذٌٍ
 1612-1621بةًالٓ ٞملية املطا٣ع الامآات ال٠طوية .وابحساء مً الخؼٔيىات ،وعي بًاض ال يئة الطيٜية
املىصمجة ،اػحٜازت املطا٣ع ال٠طوية مً ٓس بطام ٌٟآية ٤ال٥هطباء واملاء والٌط.ٞ
بجماالٛ ،ةن الوهٔية الخالية لٔس املطا٣ع ثٜطن آلان ثبنا هموشج جسيس للحىمية ،يجمٕ بين ال٠طب
والاػح٘ال ٨أمث ملواضز وماهالت  ٤مجا ،٨داكة مٕ ؤهمية كٔوز الحىمية املحلية واملؼحسامة.
ٛاملطا٣ع اللآس جـ ٦ال٠آس أػاػية لحىِيم املجالي املحسي وثحسيل املجا ٨داكة باملىاً١
الهامـية وال٠طوية٣ ،ما ؤن ا ثم ً٥مً ٓلطهة وثحسيل املجا ،٨بش ث٠سم بم٦اهيات محٔسز للحىمية
ثوا ١ٛاهحِاض املواًىين ٛيما يذم ثحؼين ُطو ٚالٔشف ،ال٠طب مً املجا ،٨الخٜاَ ٓسا البشئة.
ل ٦هصاٛ ،املطا٣ع اللآس  ،جٔس ضأٛا للحىمية املجالية ٓسا املؼحوم الاٟحلاز والاجحماعي ،وبالحالي
همان الحواظن املجالي للبالز ًٓ ًطي ١محاضبة الاه٥ؼاضات املجالية والاجحمآية.
.0.0السكً الزٍفي :مً مىظور إعداد التراب الوظني
مً مىِوض بٓساز الا اب الوًنا ٛةن ثحؼين وهٔية املجا ٨ال٠طو يِ ضهيىا بححؼين ُطوٚ
ٓشف الؼ٦ان ،وثوٛي املحيٍ املالثم لححٜيز الاػخثماض ،ػواء عي الٌ٠اْ الٜالحي ،ؤو عي مذحلٝ
أوـٌة ٗي الٜالحية.
وعي هصا أ ،١ٛيحوجب ثط٣يز الاهوز لحساض ٢الحإدط املا ا٣م عي دمؼة ميازيً حاػمة هي الاهخـاض
الواػٕ لألمية ،وهٔ ٝالحٌ٘ية الصخية ،وثٜاوت ثوظؤها عي املجا ،٨وػوء الؼ ً٥وهـاؿحل
ومـا ٤الازوز باملاء الـطوب ولاهاض الٔمومية ،والحلطي ٝاللخي ،ومـ ٦الٔعلة التا جٔاوي من ا
مِٔم الحجمٔات ال٠طوية ،وؤدي ا هٔ ٝمطزوزية اليـاي الاٟحلاز وثسوي مؼحوم السد عي
الوػٍ الطيٜي. .
ومً مىِوض بٓساز الا اب الوًنا ،وبالىِط بلا دلوكيات مىٌ٠ة ز٤الةٛ ،ةن املجهوزات الٔمومية
ييبغي ؤن ثطث٥ع ٓسا واجهحين ؤػاػشحين ،ثحٔل ١الواجهة أولا بالساثط املؼ٠يةٛ ،يما جـم الواجهة
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الثاهية املىاً ١البوضيةٔٛ .سا مؼحوم السواثط املؼ٠ية ٛةن ثلوض بٓساز الا اب الوًنا يلح ٓسا
الاػحمطاض عي ثىٜيص الب هام الوًنا للط  ،مٕ هطوض ثطؿيس اػحٔما ٨املياه املحاحة ،والط ٕٛمً ؤزاء
الٌ٠اْ الٜالحي وثسٓيم ثىاٛؼشحل ،هصا باإلهاٛة بلا ثىووٕ املواضز الاٟحلازية مل٠اومة ال٠ٜط ،والطٕٛ
مً مؼحوم ٓشف ػ٦ان أضيا ،ٚو٣صا ث٠وية الاهسماج الاٟحلاز زاد السواثط الؼ٠وية ،و٣صا
ٓالٟات الح٦ام مٕ محيٌها.
ؤما ٓسا مؼحوم املىاً ١البوضية ٛامليثا ٞالوًنا إلٓساز الا اب الوًنا يوص،ا بمٔالاة الحىمية وبٓساز
الا اب بمىاً ١البوض بحٌبي ١بطهام بػا اثيجية  0202للحىمية ال٠طوية ،وثٌبي ١مذٌٍ الاػخثماض
الٜالحي عي املىاً ١البوض ؤ بطهام  ،1664رم بٟامة الحجهيزات أػاػية للط ٕٛمً مطزوزية ؤضاض،ا
البوض وثحؼين املطاعي وثجهيزها ،واملحاِٛة ٓسا الا بة بةٟامة الحجهيزات ملحاضبة الحٔطية.
ٓموماٛ ،ةن ثلوضات بٓساز الا اب الوًنا م٥ىد مً ٟياغ حام الحإدط الص ضا٣محل البواز  ،ػواء
ٓسا مؼحوم الٔعلة ،وٗياب ال٥هطباء واملاء الـطوب ،وهٔ ٝالحجهيزات أػاػية ودلوكا مسم
اهخـاض أمية(.الٔطاقي وادطون .)0210
وبشا ٤اهد ٣ثي مً أموض ٟس ثحؼيد ـ٣ ٦بي  ،لن الؼلٌات الٔموميةٟ ،امد بمواجهة  ٤مـ٦لة
ٓسا حس مً دال ٨بطام موجهة ملذحل ٝامليازيًٛ ،ةن مؼإلة ثساض ٢الحإدط ،ال ييبغي ادازالل عي
مجطز لاهجاظ ال٦اثً٣ ،ما ٤ان يجب ال٠يام بل مىس الٔ٠وز الؼاب٠ة ،ب يجب ثلوض هصا الٔم
اهٌالٟا مً الِطٛيات الخالية وٓسا هوء الححسيات ال٠ازمة ،وٓسا أػاغ ٛةن الحلميم الوًنا
إلٓساز الا اب يا٣س لشؽ ٓ ٍ٠ٛسا اٟامة الحجهيزات ،ب يجب ٣صل ٧الح٥ٜي عي ٟوايا الحىمية
الاٟحلازية ،مما ئنا ؤن ح مـا ٤أضيا ٚيمط ٓب ههج ػياػة ؿمولية عي ميسان لآساز الطيٜي.
.3.6ثصامُم الوكاالت الحضزٍة ثصامُم غير معزوفة وٍعبعها عدم الاوسجام
عي بًاض ثوػيٕ مهمات ثسدلها لخـم املجا ٨الطيٜيً ،طحد الو٤االت الخوطية مجموٓة مً
الحلاميم املجاهية ٣إزا للمؼآس ٓسا البىاء الصاجي للٔالم ال٠طو  .وهي ثلاميم ت س ٚمً حيل
مححواها الٔام بلا ثٌويط الؼ ً٥الطيٜي ٓب ث٠ليم املؼاحة التا يـ٘لها ،وشل ٧للخس مً اهخـاض هصا
أدي ٓسا حؼاب أضاض،ا العضآيةٛ ،وال ًٓ ثومين ا ملبسؤ الٜل بين مطا ١ٛالؼ ،ً٥بحيل
ثومً ثلميم املبنى الؼٜسي ٣مإوم للماؿية ووػاث لاهحاجٛ ،يما ثومً الٌاب ١أو ٨مإوم لألػط.
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بن هصا الحلميم ،و٘٣ي ه مً الحلاميم املوجهة للٔالم ال٠طو (ثلاميم الوحسات ال٠طوية مثال)
يح٘ا٤ ٛلية الوا ٕٟالاٟحلاز لألضيآ ،ٚسا آحباض ؤن البىاء شو ًاب ١ؤو ؤ٣ث يححاج بلا بم٦اهيات
مالية مهمة ،ثحومً ث٦الي ٝالخطػاهة وبػمىد مؼلح وؤجوض ويس ٓاملة محذللة ٬ويححاج بلا
ثموي بى٦ي مومون٣ .ما ؤن هصا الحلميم ال يطاعي ح٠ي٠ة الوهٕ الاجحماعي للؼا٣ىة الطيٜية٤ ،ون ا
ثٜو البىاء أ٠ٛي ب س ٚالحواك بين الاي ان واٟخؼام مٔها مجاالت الؼ ً٥وبٔى املطا١ٛ
املـا ٣ة ( ٓحبات املىاظ ،٨املٌابرٛ ،) . . . .وال ًٓ شلٛ ٧ةن ٓملية البىاء عي الٔالم ال٠طو ثحميز
بالٌا ٕ املحسضجٓ ،سا آحباض ؤن ؤٗلب أػط جـيس عي البساية ٗطٛة واحس ثحذص جؼمية " حٌة"،
وٓىسما ثححؼً ُطو ٚأػط مازيا ؤو عي بًاض الطٗبة عي ثلبية حاجيات أػط مً ال٘ط ٚيحم جـشيس
مباوي جسيس ٛ ،بىاء املؼ ً٥الطيٜي يحٌلب ٛا ظمىية ثٜو٠ٓ ٞس مً العمً عي ٔى أحيان.
 .7خاثمة:
وٟس لوحّ ؤهل ثم ثجطيب ٓس م٠اضبات عي مجا ٨الحىمية باملجا ٨الطيٜي ،ؤزم ٔوها بلا ج٘ي م٦وهات
املـهس الؼ٥نا بالبواز امل٘طبية ،ل ً٥مٕ شل ٧وسا ؤهل بالطٗم مً وكو ٨الحياض ال٥هطباجي واملاء
الـطوب والٌط ،ٞوثم٥ين املجا ٨الطيٜي مً ٓسز مً ماػؼات ال٠طون الل٘طمٛ ،ةن املجا٨
ال٠طو اػحمط عي الا اجٕ هسا ٓسا  ٤مبازضات الحىمية ،مما يجٔ الؼ ً٥الطيٜي واملجا ٨ال٠طو
ٓسا مؼحوم آلاٛا ٞمٌبوٓا بىوْ مً الوبابية ،هِطا الهخـاض ال٠ٜط واػحمطاض الهاط  ،هصا الوهٕ
يلٔب مٔل ثحسيس ػشىاضيوهات املححملة للؼ ً٥الطيٜي.
بن هصا الوهٕ زٔٛىا بلا ًطح جملة مً الخؼائالت٣ :ي ٝيم ً٥بدطاج املجا ٨ال٠طو مً هصه
الوهٔية؟ وما هي امل٠اضبات املم٥ىة لحح٠ي ١الحىمية ال٠طوية وهمان ؤػباب الب٠اء زاد املجا٨
الطيٜي؟ وه ثٜي بال٘طن مذحلٓ ٝمليات الحمسيً املذازلة عي ال٥هطباء وؿ ١الٌط ،ٞوثوٛي املياه
واػحخباب املاػؼات الاجحمآية والث٠اٛية؟ وه ث٦ون املطاهىة ٓسا الٔم الامٔو ؤجسم؟ ؤم ؤن
أمط يحٌلب بٓما ٨دياضات ضازي٦الية املحللة بةٓاز كياٗة ٓالٟة لاهحاج عي مجحمٕ ؿسيس الا ٣يب؟
بن ؤهم مٔوٟات ثٌوض الؼ ً٥الطيٜي ثحجؼس عي ًبئة البيية الٔ٠اضية الؼاثس مً جهة( بيية ٓ٠اضية
مط٣بة هىا ٢ؤضاض،ا املل ٧الخاق وأضاض،ا الامآية والخبوغ ،)..ومً جهة آدطم ث٥مً عي ٓسم
ٔٛالية الب ام الحىموية ٓسا مؼحوم الحمسضغ والصخة والبىايات الث٠اٛية والطياهية .هصا ٓالو ٓسا
الخـخد املبالٛ ٙيل للؼ ،ً٥والص ئؼط مإموضية الاػحٜاز مً الحجهيزات أػاػية.
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وٓىس هصا املؼحوم يم ً٥الخؼائٓ ٨ما يمٔٛ ً٥لل ،لهىا هالحّ ؤن الٔالم ال٠طو حاليآ -سا أٟ
املجا ٨الص هسضػلٟ -س اػخىٜس ٤ليا  ٤بم٦اهية الاػحمطاض وثجاوظ مـا٤لل وثلطيٜهاٛ :الٜطق التا
٤اهد ثمىحها املسيىة وبم٦اهية الـ٘ ٛي ا ؤكبحد ؿبل مىٔسمة٣ ،ما ؤن ُاهط البٌالة التا ٤ان يحم
اححوائ ا زاد ٓالم ال٠طية آحمازا ٓسا آلاليات الحوامىية املحٔسز  ،والتا ٤اهد ػاثس آهصا،٢
ؤكبحد حاليا ؿبل ٗاثبة ،وبالحالي وعي ٗياب بساث ٟس ثى٠ص ما يم ً٥به٠اشه ،يم ً٥ؤن هحلوض
مؼح٠ب هصا الٔالم ال٠طو ومً ثم املجحمٕ امل٘طبي  ، ٦٣حيل ؤن الٔالم ال٠طو ال يم ً٥ؤن يِ
عي اهحِاضية زاثمة.
مٕ شلٛ ٧ةم٦اهيات الحسد عي املجا ٨عي هِطها ما ظالد مم٥ىة ،محٔسز الاثجاهات وآس ؿطيٌة ؤن
ث٦ون مبيية ٓسا م٠اضبات ٓلمية زٟي٠ةٓ .سا الٔموم ٛةن مؼح٠ب الؼ ً٥الطيٜي يِ مطثبٌا بحٌوض
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ملؼح٠ب الٔالم ال٠طو  ،حيل يـ ٦ثىووٕ هصه أوـٌة حال مالثما لحوٛي هصه لام٦اهية٣ ،ما
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ملخص:
لقدز عداو الدػدىق الػدياي مدً مؿد لت جىطيد الخدزماث الػدياييت ،بال ؤن الخكىىلىظيدا غدمحذ
للمىـمداث الػدياييت بىطد ألاغداع اإلاعضفد الخداص بهدا وجحػدنن ؤلاراصة ووؿدائ الدػدىق  ،كمدا يقد
اغدخدزا ؤلاهترهيدذ كدإراة حػدىق هجدا هدش اإلاىـمداث الػدياييت فد اكدػدا مظايدا مخعدزرة كدفدع
الخ لفت وطقارة الزخل وبحىر الدػىق وجؼىقض ألاغاع اإلاعضف .

م
م
ؤبزث اإلاملكت العضبيت الػعىريت اهخماما كبنرا بالقؼاع الػياي الشي ؤصدب يخلقد رعمدا متيايدزا

م ددً ػ ددض الخ ىم ددت الػ ددعىريت الح د حعم ددل يالي ددا عر د جىفي ددش عملي دداث جؼ ددىقض ؾ دداملت إلاىـىم ددت القؼ دداع
الػددياي عبددر جحىقددل الػدديايت بطد قؼدداع اقخ دداري ػداهم بفعاليددت متيايددزة فد الىدداجا القددىمم ؤلاظمدداط ،
ورعم الاقخ ار الدىػي  ،بعائدزاث ج دل بطد  ،%10وجدىينر مدا ي دل بطد  1.6مليدىن وؿيفدت فد عدا 2030
وسلك مً خالل جلبيت ايخياظاث الػائ بمحايـتها عر ؤصالتها ومىاكبتها الخؼىص الخكىىلىج مً خدالل
اغخدزا ؤلاهترهذ والخقىياث الخزيشت للدػىق الالكترووم .
الكلماث املفخاحيت :الدػىق الالكترووم ،الدػىق الػياي  ،الدػىق الػياي الالكترووم.
جصييف . L83;M31 :JEL
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Abstract:
Tourism marketing has suffered from the problem of distributing
tourism services, but technology has allowed tourism organizations to
establish their own knowledge base and improve management and
marketing functions. The use of the Internet as a marketing tool has
achieved the success of these tourism organizations in gaining multiple
advantages such as cost reduction, increased income, marketing research,
and the development of the knowledge base.
The Kingdom of Saudi Arabia has shown great interest in the tourism
sector, which has been receiving increased support from the Saudi
government, which is currently working on implementing comprehensive
development processes for the tourism sector system by transforming
tourism into an economic sector that contributes more effectively to the
gross national product and support the national economy, with returns of
10% And, providing up to 1.6 million jobs in 2030 by meeting the needs of
tourists by maintaining their originality and keeping pace with
technological development through the use of the Internet and modern
technologies for e-marketing.

Keywords: e-marketing; tourism marketing; e-tourism marketing.
Jel Classification Codes: M31;L83.
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 .1مقدمت:

م
عخبر الدػىق مً ؤكثر العلى ؤلاوػاهيت جؼىصا ف الػىىاث ألاخنرة ،بس لم عز كما كان ف الػاب

بإهه بي الػل والخزماث بل جىفيش مدخل ؤوؿؼت اإلايؿإة الح تهز بط جىظيه جزي الػل والخزماث
مً اإلاىخا بط اإلاػتهلك ،كما ؤن مفهى الدػىق ؤكبر مً ؤلاعالن والتروقا ،يهى عمليت يهم صغباث العمالء
ومحاولت بصطائهم وجحفني صغباتهم ف الخ ىل عر ما جقزمه اإلايؿإة مً غل وبضاما ومىخجاث ،كما عز
م
الدػىق مً ؤهم ألاوؿؼت الح جقى بها اإلايؿأث الخزيشت ،برصاكا منها ألهميت اإلاىهج العلم ف الخعامل م
ألاغىاق الح جدزمها ،وللخعض عر صغباث وايخياظاث اإلاػتهلكنن ،والعمل عر بؾباعها مما يحق
يائزة مؿتركت للؼضينن.
وف ؿل الخؼىص الخكىىلىج وؿهىص وغائل الاج ال الخزيشت والاهدؿاص الىاغ لها وؤلاقبال
الالمخىاه عليها لم عز الدػىق يقخ ض عر اإلافهى الخقليزي الشي حػخعمل ييه وغائل جقليزيت
بػيؼت ومحزورة كاإلاؼىقاث واإلال قاث وؤلاؾهاص عبر قىىاث الخلفظقىن ؤو صاريى...بلخ ،بل حعزا لغنر سلك
لدػخعمل ييه وغائل جكىىلىظيت مخؼىصة عر صؤغها ألاهترهذ ليإخش الدػىق صىصا ؤخضي قز يخحق
معها ما ال يخحق ف ؿل الدػىق الخقليزي وهى ما يؼل عليه اغم الدػىق ؤلالكترووم.
كما لم حعز الػيايت ف بظضاءاتها وصىصها الخقليزيت مخفقت م مخغنراث الع ض الضقم الشي
يىث ؾاؾت الخاغى ييه كل مىاي الخياة وؤصبحذ ؾبكت الاهترهذ مضآة الفضر عر هشا العالم ،ي ان
البز وان جمخز يز الخؼىص بط القؼاع الػياي  ،يبعز ؤن كان الدػىق الػياي يخم مً خالل ؤوصاق
وملفاث مخعزرة وظلػاث وماجمضاث ؤصب الدػىق الػياي يخم عبر ؾاؾت الاهترهذ وألاكثر مً سلك
يخم الدجظ والخىـيم للضيلت الػياييت مً البريز الالكترووم بىاغؼت ؤهـمت الدجظ الالكترووم العاإلايت
واإلاعمىل بها ف الزول اإلاخقزمت غياييا وكشلك ف رول الؿضق ألاوغؽ وبعع الزول العضبيت.
لشلك ُيىـض بط الػيايت ف اإلاملكت العضبيت الػعىريت عر ؤنها يضصت للىمى الاقخ اري ،ووغيلت
ُ
مهمت حػهم ف حعضق اإلاىاػىنن بما جمخلكه وجظخض به بالرهم مً مقىماث وبم اهاث ػبيعيت ويظاصقت
وجضازيت؛ مما يىز جاليم اإلاجخم وجضابؽ ؤيضار  ،وجىػيز صو اإلاىاػىت لزيهم ،وقىم اعتياطهم بشقايتهم،
ولزي اإلاملكت العضبيت الػعىريت خؼؽ ػمىيت وكبنرة الغخمضاصقت رعم البييت الخحخيت لقؼاع الػيايت
اإلاػدشمضقً ف اإلاجاالث الػياييت ،وحػىققها،

الىػىيت ،م جىينر الدػهيالث الخاصت باغخقؼا
م
خ ىصا ؤن اإلاملكت جخمخ بمقىماث غياييت هائلت ومخىىعت جمىحها ألايظليت والخمني ف القؼاع
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الػياي  ،وجقزيم خزماث ممنية بجىرة عاليت وؤغعاص جىاغب مدخل ؾضائ الػىق اإلاػتهزيت بالخىميت
الػياييت.

م
وويقا لشلك حع الهيئت العامت للػيايت والترار الىػي ؤهميت ألاوؿؼت والخزماث الدػىققيت ف

رعم الػيايت الزاخليت والتروقا لها والخعضق

بمقىماتها ،وطضوصة الخ امل م القؼاع الخاص ف ظهىر

ومؿاصي الخىميت الػياييت بما ييها البراما الدػىققيت لزعم الػيايت الىػىيت وباجذ الخزماث
م م
الدػىققيت اإلاخؼىصة اإلاعخمزة عر جقىياث الدػىق الالكترووم مؼلبا مهما للػائ اإلاحر وألاظىب ومً
هىا هؼض الدػائل الخاط :
ما هي جقىياث الدسويق الالكترووي املعخمد عليها في إوعاش القعاع السياحي في اململكت العربيت
السعوديت؟
لإلظابت عر هشا الػاال وطغىا الفضطيت الخاليت:
 الدػىق الػياي الالكترووم عخمز عر برخال الىغائل الخكىىلىظيت الخزيشت خاصت ألاهترهذ فعملياث الدػىق .
1.1أهميت وأهداف البجث:
جكدػب اهميت البحض ف الاهخما اإلاتيايز مً قبل مدخل

الؿضكاث وعر اإلاػخىي العالم ف

ارخال وغائل الاج ال الالكتروهيت الخزيشت ف اعمالها مشل الاهترهذ والفاكؼ والايميل والهىاج
اإلاحمىلت وغنرها ،ف عقز ال فقاث واهجاط اإلاعامالث الخجاصقت وحػىق الػل والخزماث بما يحق
غضعت الاراء واخخ اص الىقذ واإلاػاياث بنن الزول ،والقيا بإوؿؼت حػىققيت مً عملياث بي وؾضاء
والخفاوض والخعاقز والتروقا وحػزيز الفىاجنر.
كما نهز مً خالل هش الىصقت حػليؽ الظىء عر الخجضبت الػعىريت الح حعز صائزة ف هشا
اإلاجال بعز رولت ؤلاماصاث العضبيت .
2.1خعت الدراست:
ف هشا الاػاص هدب الخؼت الخاليت:
 مفهى وؤهميت الدػىق الػياي الالكترووم حجم الػيايت ف اإلاملكت العضبيت الػعىريت والعالم -جقىياث الدػىق الػياي ؤلالكترووم ف الػعىريت
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 .2مفهوم وأهميت الدسويق السياحي الالكترووي
 .1 .2حعريف الدسويق إلالكترووي:
ال جظال اإلافاهيم الىـضقت عً الدػىق ؤلالكترووم غنر مػخقضة وليػذ مىيزة ،ويعىر سلك بط
الاخخالياث الىاغعت ف آصاء الخبراء واإلادخ نن ،وؤيز ؤغبابها هى ؤن الدػىق ؤلالكترووم بهما وؿإ ف
هيئاث مدخلفت وف ؤيظان الؿضكاث الح كاهذ جضوط إلاىخىظاتها وخزماتها عبر قىىاث الخؽ اإلاباؾض،
ومً بنن ؤهم هش الخعاصق :
 هى اغخدزا بم اهياث ؾبكت ألاهترهذ وؾب اث الاج ال اإلادخلفت والىغائؽ اإلاخعزرة ف جحقي
ألاهزا الدػىققيت م ما يترجب عر سلك مً مظايا ظزيزة وبم اهياث عزيزة( .ؤبىالىجا،2008 ،
ال فحاث )488-486
 ويػب خبراء ؾضكت غيػ ى يةن الدػىق ؤلالكترووم هى حعبنر ػخدز كم ؿمل هؼاقا واغعا
مً ألاوؿؼت مشل :ؤلاعالن ،الاج ال بالظبائً ....،باغخدزا جقىياث ألاهترهذ ،وقخجاوط هشا
الخعضق

مجضر بىاء وجؼىقض مىق عر ألاهترهذ لي ل بط الخىاصل اإلاباؾض ،والزخىل ف يىاصاث

مباؾضة م الظبائً الشيً يخحىلىن وبضغبت منهم ومً رون وع ؤو قضاص بط ؤعظاء ف يضق خل
مىخجاث ؤو خزماث ظزيزة ،واكدؿا ػضق كفاة لظمان والء الظبائً وويائهم ،وحػهيل مهماث
براصة ألاعمال لزيهم( .ال نرف  ،2008 ،صفحت )13
بسن يمكً القىل ؤن :الدػىق ؤلالكترووم هى مجمىعت العملياث وألاوؿؼت الح جماصغها
ماغػت معيىت يهز البحض عً طبائً ظزر ؤو لفذ هـضهم ؤو كػبهم ؤو ِالايخفاؾ بهم ،معخمزة ف
سلك جؼبي جكىىلىظيا اإلاعلىماث والاج ال وبالخ ىص ألاهترهذ.
 . 2.2الدسويق السياحي:
ُ عض الدػىق الػياي بإهه:
 كايت الجهىر وألاوؿؼت اإلاىـمت والح یخم جإريتها بدىاغم مزصوع مً قبل كايت مقزمم الخزمت
الػیايیت بعىاصضها ؤو ؤظظاءها اإلادخلفت والح تهز اط اؾباع ؤسواق اإلاخلقنن ؤو الضاغبنن ف
الػيايت بؿحى صىصها( .عبيزاث  ،2000 ،صفحت )22
 وؿاغ براصي ؿمل كل وؿائ

ؤلاراصة مً  :جدؼيؽ ،وجىـيم ،وجىظيه وصقابت ،وجحق ؤلاراصة

العلميت للدػىق يىائز عزة ،منها :جدؼيؽ وجىـيم الجهىر الدػىققيت ،جقييم وجؼىقض ألاراء
الدػىققم ،اغخدزا اإلاىاصر الدػىققيت بكفاءة عاليت ( ...الهيئت العامت للػيايت والترار)2015 ،
03
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ومىه الدػىق الػياي هى سلك اليؿاغ ؤلاراصي والفي الشي جقى به اإلاىـماث واإلايؿأث الػياييت
راخل الزولت وخاصظها ،لخحزيز ألاغىاق الػياييت اإلاضجقبت ،والخعض عليها ،والخإزنر ييها ،بهز جىميت
الخضكت الػياييت القارمت منها ،وجحقي ؤكبر قزص مً ؤلايضاراث الػياييت.
 . 3.2الدسويق السياحي الالكترووي:
الدػىق الػياي الالكترووم هى م ؼلر هاجا عً جزاخل مفاهيم الدػىق الالكترووم م
مفاهيم الدػىق الػياي العاري وهى م ؼلر عا يؼل عر اغخدزا الخاغب وجكىىلىظيا الاج ال
لدػىق الخزماث ويعض بإهه اغخدزا جكىىلىظيا اإلاعلىماث للضبؽ الفاعل بنن الىؿائ

الح يىيضها

البائعىن) قؼاع الػيايت ( واإلاؿترون )الػيا (.
ويعض

عر ؤهه" :عمليت اغخدزا ؾبكت ألاهترهذ والخكىىلىظيا الضقميت لخحقي ألاهزا

الدػىققيت للؿضكاث وجزعيم اإلافهى الدػىققم الخزيض ،وبخاط يمكً للمػىقنن عبر ألاهترهذ ؤن يقىمىا
بيؿض اإلاعلىماث يىل مىخجاتهم وؾضكاتهم بػهىلت ؤكبر ويضقت ؤكبر مقاصهت بالدػىق الخقليزي( .بىيارة،
 ،2016ال فحاث )23-20
وللدػىق الػياي الالكترووم ؤهميت بالغت جفىق هـنر الخقليزي ،يالدػىق الػياي الخقليزي
يفضض عر الظبىن الخىاظز ف م ان وطمان جقزيم الخزمت وجحمل م اصق ػائلت إلاعايىت هش الخزمت
كما ؤن اإلااغػت اإلاػىقت للخزمت الػياييت جخحمل بزوصها جبعت سلك مً وقذ وهفقت....الخ ،وقمكىىا
بظماال القىل ؤن ؤهميت الدػىق الػياي الالكترووم جكمً ف :
 جيػنر جقزيم اإلاعلىماث الح حعخمز عليها صىاعت الػيايت ،ييض جدػم الخزماث الػياييت بإنهامىخجاث جدبايً ييها اإلاعلىماث بؿ ل كبنر يال يمكً قياع ظىرتها بال بالخجضبت ،وؤنها حعخمز باألغاع عر
زقت الػائ ف ظىرة الخزماث الػياييت الح جقزمها الؿضكاث واإلااغػاث الػياييت .ومً هىا ؤصب
بةم ان اإلاػتهلك الػياي الخ ىل عر ظمي البياهاث واإلاعلىماث الح يحخاظها عً اإلاىخا الػياي مً
خالل ؾبكت الاهترهذ ،ويؿمل سلك معلىماث عً الؼنران والفىارق والبراما الػياييت وؤماكً جإظنر
الػياصاث ..الخ ،وؤغهم سلك ف جحقي صغباث الػائ وبصطاء ايخياظاجه ألاغاغيت ،وسلك مً خالل
بم اهيت قيا الػائ بةظضاء العزيز مً اإلاقاصهاث بنن اإلاىاق الػياييت اإلادخلفت واخخياص ألاوػب منها رون
ؤن يحخاط بط الاهخقال مً م ان بط ؤخض .وجدي ؾبكت الاهترهذ سلك مً خالل ؤؾ ال مخعزرة حؿمل
اإلاعلىماث الخف يليت اإلاكخىبت واإلا ىصة الح ػخؼي الػائ مً خاللها طقاصة ألازض ؤو ج ف اإلاىخا
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بىفػه ،ؤو يحى بم اهيت قيا الػائ بخ ميم البرهاما الػياي الشي يضغب ييه رون الخقيز ببرهاما
للخ لفت( .صريىت و ال ميزع  ،2005 ،صفحت )513
 -جدفيع ج الي

الخزماث الػياييت اإلاقزمت ومً زم جمخ اإلاىخا الػياي بمنية مقاصهت هديجت

الهدفاض ألاغعاص ،يمً ؾإن اغخدزا الػيايت ؤلالكتروهيت الخقليل مً ج الي
وج الي

الدػىق الػياي ،

ؤلاهخاط ) حػهيل وحػضي الخىاصل بنن مىخا الخزمت الػياييت والىغيؽ( ،وج الي

الخىطي ،

باإلطايت بط خفع حجم العمالت  ،يعر غبيل اإلاشال يمكً للػائ حػلم جشاكض الؼنران الالكتروهيت ؤو
وقػيمت الخبارل الخاصت بذجظ ؤيز الفىارق مً خالل بضقز الالكترووم( .الػمان ،2005 ،صفحت )12
 غهىلت جؼىقض اإلاىخا الػياي وؿهىص ؤوؿؼت غياييت ظزيزة جخف م ؾضائ الػائحنن اإلادخلفت ،وسلكمً خالل قياغاث الضؤي الح يمكً مً خاللها م صيت الخىظهاث الػياييت الجزيزة والخزماث ألاغاغيت
واإلاكملت الح يحخاظها الػائحىن.
 طقارة القزصة الخىايػيت للماغػاث الػياييت بما ػهم ف طقارة مبيعاتها وبيضاراتها وؤصبايها ،وهى مايىعكؼ ف النهايت عر طقارة القيمت اإلاظايت للقؼاع الػياي ف الىاجا اإلاحر ؤلاظماط .
 بن ؾيىع اغخدزا الػيايت الالكتروهيت عخبر عر جقز البييت الخكىىلىظيت الالكتروهيت رليال ف بلزما ،بما ػهم  -طمً عىامل ؤخضي – ف طقارة الاغدشماصاث ألاظىبيت وف جمخ بييت ألاعمال الخ ىميت
والخاصت باإلا زاقيت ف مجمل الخقاصقض اإلايؿىصة واإلاعؼاة عر مػخىي روط ( .يمز ،2013 ،ال فحاث
)1045-1044
 .3حجم السياحت في اململكت العربيت السعوديت والعالم
 .1.3حجم السياحت الالكتروهيت في العالم:
بلغذ مبيعاث الػيايت العاإلايت  2100ملياص روالص ؤمضق م عا  ، 2012لترجف بط  3000ملياص روالص
ؤمضق م خالل عا  ، 2018مسجلت معزل همى غىىي مضكب مقزاص  7%خالل الفترة. 2018- 2012
وبلغذ مبيعاث الػيايت الالكتروهيت العاإلايت  510ملياص روالص ؤمضق م عا  2012لترجف بط  950ملياص
روالص ؤمضق م بحلىل عا  2018مسجلت بشلك معزل همى غىىي مضكب  10 %خالل الفترة2018- 2012
ومؿ لت  27 %مً بظماط مبيعاث الػيايت العاإلايت كما يىضر سلك الؿ ل الخاط :
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الشكل  : 1مبيعاث السياحت العامليت والسياحت إلالكتروهيت خالل الفترة ( )2118-2112

Source :.Euromonitor International 2018

وحػيؼض ؤمضق ا الؿماليت عر وظهاث الػفض العاإلايت عبر الاهترهذ بيػبت  43 %مً بظماط البحض
الالكترووم الػياي العالم  ،بيىما كاهذ ؤوصوبا زاوم ؤكبر وظهت غياييت عاإلايت عبر الاهترهذ وبيػبت 35 %
مً بظماط البحض الػياي الالكترووم ،وهىاك يقؽ  15 %مً بظماط البحض الػياي عبر الاهترهذ
ُ
آلغيا ،وباليػبت للزول العؿض ألاول مً ييض وظهاث البحض الالكترووم كمق ز للػيايت يقز ؿهضث
جايالهز كإكبر بلز آغيىي للىظهاث الػياييت عبر الاهترهذ ،والزول ه :
 1الىالياث اإلاخحزة  2بغباهيا  3اإلاملكت اإلاخحزة  4بيؼاليا  5يضوػا 6ؤإلااهيا  7كىزا  8اإلاكػيك  9الباصطقل
10جايالهز (خظضة و الق نري ،2017 ،صفحت )644
 .2.3السياحت في اململكت العربيت السعوديت:
الػيايت ف الػعىريت ه ؤيز القؼاعاث الىاؾئت ساث الىمى الػضي  ،وجمشل ؤيز اإلاحاوص اإلاهمت
لضئقت الػعىريت  ،2030يةطايت للمكىىط الخاصقخ والتراسم والخىىع الؼبيع والشقاف للػعىريت ،حعز
ؤصطها مهز الزيً ؤلاغالمم ما يجعلها محل ظش غياي  ،ييض يق ز اإلاسجز الخضا واإلاسجز
الىبىي مالينن اإلاػلمنن ألراء يضقظت الدج ومىاغك العمضة ،وحعز اإلاملكت ؤول الىظهاث العضبيت
جفظيال مً قبل الػيا اإلاػلمنن وصابعها م
عاإلايا طمً قائمت الىظهاث العؿض ألاوط ألاكثر طقاصة مً
قبل الػيا اإلاػلمنن ،مً بنن  130م
بلزا بحػب جقضقض اإلااؾض العالم للػيايت ؤلاغالميت لػىت
2019
م
م
وباجذ الػيايت جلق رعما متيايزا مً الخ ىمت الػعىريت الح حعمل ياليا عر جىفيش عملياث
جؼىقض ؾاملت إلاىـىمت القؼاع الػياي  ،حؿمل عزرا مً اإلاؿاصي الكبري ،وجحزيض وجؼىقض البييت
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الخحخيت ،وجإهيل اإلاىاق الػياييت والترازيت ،والاصجقاء بقؼاع ؤلايىاء ووكاالث الػفض والخزماث
م
الػياييت ،وجؼىقض ألاوؿؼت والفعالياث ف اإلاىاق الػياييت ،يظال عً جىميت اإلاىاصر البؿضقت
الػياييت .وحػع هيئت الػيايت الغخكمال مهمتها هحى جحىقل الػيايت بط قؼاع اقخ اري ػهم
بفعاليت متيايزة ف الىاجا القىمم ؤلاظماط  ،ورعم الاقخ ار الىػي  ،بعائزاث ج ل بط  ،%10وجىينر ما
ي ل بط  1.6مليىن وؿيفت ف عا .2030
وقز ؤغهم قؼاع الػيايت الػعىري ف جؼىص الىاجا اإلاحر ؤلاظماط بيػبت ججاوطث  %7.2غىت
 ،2011وججاوطث وػبت جىؿي الػعىرينن ييه  %26مً مجمىع العاملنن ف القؼاع الػياي  ،والشيً
بما وػبخه  %9.1مً بظماط القىي

ؿغلىن  670ؤل وؿيفت مباؾضة ،كما ؤغهم هشا الخىؿي
م
العاملت باإلاملكت بالقؼاع الخاص .وويقا لبياهاث مىـمت الػيايت العاإلايت يةن ي ت اإلاملكت العضبيت
الػعىريت مً عزر الضيالث الػياييت بط مىؼقت الؿضق ألاوغؽ قز بلغذ  .%32كما كؿ

جقضقض

عضض ف اإلاىخزي الاقخ اري العالم ؤن الػعىريت ي زث  76ملياص روالص مً الػيايت ف غىت
 ،2013ؤهف منها الػيا ألاظاهب  48ملياص ييما ؤهف الػيا اإلاحليىن  28ملياص .ف غىت 2008
(الدجض) كمىق جضار
ؤعلىذ مىـمت ألامم اإلاخحزة للعلى والتربيت والشقايت عً اعخباص مزائً صالر ِ
عالم  ،وبشلك ؤصب ؤول مىق ف الػعىريت يىظم بط قائمت مىاق الترار العالم  .ف غىت 2010
ؤطيفذ الزصعيت بط القائمت ،وف غىت  2014ؤطيفذ ظزة الخاصقديت بط هفؼ القائمت ،كما جمذ
بطايت الفىىن الصخضقت ف مىؼقت يائل غىت  2015لخ ىن عر قائمت الترار العالم  ،وكشلك وايت
ألايػاء غىت  . 2018ي لذ اإلاملكت عر ج يي

الىظهت الػياييت الضابعت طمً اإلااؾض العالم

للػيايت باليػبت لزول مىـمت الخعاون ؤلاغالمم لػىت .2014
وحعىل الػعىريت عر طقارة مػاهمت قؼاع الػيايت ف الىاجا الىػي ييض جم اغخقؼا
اغدشماصاث جقزص بد 115ملياص صقال يحى وقذ بػالق الخإؾنرة الػياييت ،مخىقعا ف عا  2030اغخقبال
 100مليىن طقاصة غىىقا لخ ىن اإلاملكت وي صئقت  2030طمً ؤكثر  5رول اغخقباال للػيا  ،بس حعمل
آلان عر طقارة القزصة الاغديعابيت إلاؼاصاتها بط  150مليىن صاكب غىىقا ،كما حعمل عر جؼىقض وظهاث
غياييت ظزيزة مشل مزيىت اإلاػخقبل ”هيى “ ،ومزيىت القزيت الشقاييت قض الضقاض ،بطايت لعزر مً
اإلاؿاصي الػياييت والترييهيت ف محيؽ البحض ألايمض .وقخىق ؤن حؿهز ؤعزار الغض الفىزقيت طقارة
قزصها  500ؤل غضيت بطاييت
03

« مجلت املقريسي للدراساث الاقخصاديت واملاليت  ،اإلاجلز  ،4العزر  ، 1ظىان  ،» 2020ص ص43 -26 :

ػيب مىغر

(جقىياث الدسويق السياحي الالكترووي ودورها في اوعاش القعاع السياحي السعودي )

م
م
ؤما عً يضكت الػيايت الىايزة بط الػعىريت يقز ؾهزث اصجفاعا ملخىؿا وبلغ بظماط الضيالث
الػياييت لؿهضي يىليى وؤغػؼؼ  ،2019يىاط  3.2مليىن مػايض ،مقاصهت بد  3مالينن للمزة ساتها مً
العا  ،2018ييض ؤن الػيا الىايزيً قظىا راخل مزن اإلاملكت ما يظقز عر  56مليىن ليلت
غياييت خالل الؿهضقً اإلااطينن ،ف مقابل  52.9مليىن ليلت للعا اإلااض عً اإلازة ساتها ،ييض
ؤهفقىا خاللها ما يقاص  36.2ملياص صقال مقاصهت بد  33ملياص ف .2018
كما اصجف ؤلاهفاق الػياي ليبلغ  33.8ملياص صقال ف  2019مقاصهت بد  31.3ملياص صقال العا الفائذ.
كما اهدفع عزر اإلاػايضقً بط خاصط اإلاملكت ،ف اإلازة مً ؾهض يىايض ويحى ؤغػؼؼ  2019بيػبت
 ،%5.8مقاصهت بشاث اإلازة مً العا اإلااض  ،ييض وصل عزرهم ف ؾهضي يىليى وؤغػؼؼ هشا العا ،
بالتيامً م وقذ بظاطة ال ي  ،بط  4.4مالينن مػايض ف مقابل  4.6مالينن مػايض للمزة ساتها ف
( .2018العضبيت هذ)2019 ،
 .4جقىياث الدسويق السياحي إلالكترووي في السعوديت
يظرار الاعخمار عر ؤلاهترهذ والخقىيت الخزيشت ووغائل الاج ال الخقىيت بؿ ل غضي  ،لخحخل
مقزمت الىغائل الدػىققيت الح عخمز عليها الػائ ف الخ ىل عر اإلاعلىماث ؤو جىصيلها بليه؛ لشلك
حػع الهيئت بط جلبيت ايخياظاث الػائ مً خالل اغخدزا ؤلاهترهذ والخقىياث الخزيشت ف وغائل
مدخلفت ،وجخعزر هش الىغائل ،ومنها:
 .1.4بوابت السياحت السعوديت Sauditourism.sa :

حعز قىاة حػىق بلكتروهيت جىيضها الهيئت لخزمت صىاعت الػيايت اإلاحليت؛ لدػاهم ف طقارة عزر
الضيالث للىظهاث اإلاحليت ،وطقارة الؼلب عر الخزماث واإلاىخجاث الػياييت ،بما يحق ؤهزا الهيئت.
ولخحقي سلك جقى براصة الاج االث والعالقاث الدػىققيت بالخؼىقض اإلاػخمض لبىابت الػيايت الػعىريت
ب ل خزماتها ،وجؼىقض اإلاحخىي وجحزيشه بؿ ل روصي ،وجمذ بطايت خزمت حجظ الػياصاث طمً
الخزماث اإلاخايت ،وبطايت ظىلت ايتراطيت إلاىاق جضازيت وغياييت ،وبىاء ظظء خاص عر البىابت ُ عيى
بخىزي ووؿض الخزوقً ،وج ميم وجىفيش واػالق مزوهت خاصت بالػيايت الػعىريت ،بطايت بط الخىاصل
م اإلازوهاث اإلاخد ت بالػيايت ليؿض معلىماث الػيايت الػعىريت.وم هشا الخؼىص اإلاػخمض اصجف
م
عزر طواص اإلاىق بيػبت  118 %وبلغ مخىغؽ عزر طواص اإلاىق غىىقا ؤكثر مً  350ؤل طائض.
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 .2.4جعبيق جوال السياحت السعوديتSaudi Tourism mobile application :

ياط الخؼبي عر ظائظة ؤيظل خزمت ي ىميت عبر الهاج

اإلاحمىل ف قؼاع الػيايت عر

اإلاػخىي العضبم ف ماجمض القمت الخ ىميت اإلاقامت ف ربم بزولت الاماصاث العضبيت اإلاخحزة لعا 2014
وقمكً جحميله عبر اإلاىق (.)www.mgov-award.ae
وقز جم جؼىقض الخؼبي باللغخنن ؤلاهجلنييت والعضبيت لي ىن ألاراة الػهلت والػضيعت لخزمت الػائ
وجظوقز بمعلىماث الىظهاث الػياييت وآخض الفعالياث وخزماث الدجىطاث للفىارق وصيالث الؼنران
واغدئجاص الػياصاث م جىينر خضائؽ جفاعليت جضؾز لؼضق الىصىل ومعلىماث الاج ال الخاصت
بمقزمم الخزماث ومىـم الضيالث ،باإلطايت بط جىينر خاصيت جقزيم الؿ اوي م بطايت صىص
وجحزيز مىعز ووقذ الؿ ىي ومعلىماث اإلاؿخ عليه ،وقز بلغ عزر مضاث الخحميل للخؼبي مىش جاصقذ
بػالقه يحى يىهيى 2015ؤكثر مً 32201مضة ( الهيئت العامت للػيايت والترار.)2015 ،
 .3.4رزهامت الفعالياثwww. SaudiEvents.sa :

جم جؼىقضها وصبؼها ببىابت الػيايت الػعىريت وجؼبي الجىال ،وجىيض الضوطهامت الخزمت ل ل مً
الػائ ومىـم الفعالياث الػياييت ،ييض يقى مىـم الفعاليت بالدسجيل وبرصاط كايت اإلاعلىماث
الخاصت به وبالفعاليت ومىقعها وصىصها وعىىان الاج االث ،وجقز الضوطهامت للػائ معلىماث
الفعالياث الػيايت بعزة ػضق لدػهيل وصىله للمعلىمت وببضاط ؤهم الفعالياث القائمت ،والخشكنر بىقذ
الفعاليت والخىبيه بإي حغينر يؼضؤ عر الفعاليت ،وقز جم صبؽ الضوطهامت م
جقىيا بعضض هخائجها مً خالل
جؼبي الػيايت الػعىريت ومؿاصكت معلىماتها ف البىابت الضئيػيت) بىابت غيايت غعىريت(.
 .4.4الخواصل الاجخماعيSocial Media :

مً خالل جىينر يضق مخد ص إلراصة يػاباث الػيايت الػعىريت ،وصي مػخىي الىصىل بط
الخػاباث عبر وؿض وبيجار الخفاعل بنن الػيا واإلاهخمنن ،واإلاحايـت عر الخىاصل اإلاػخمض واإلاعلىماث
الح جضر مً الػيا  ،والخعاون والخيػي م شخ ياث لها مخابعىن ومهخمىن؛ ليؿض حغضقزاث جخعل
بالػيايت الػعىريت ،بط ظاهب اليؿض الزوصي واإلاػخمض لل ىص وألايالك الخاصت بالػيايت الػعىريت
عر مىق بوػخغضا  .وجم جىؿي يػا ) الػيايت الػعىريت (عر مىق ) جىقتر (بؿ ل ؤيظل ،ومً
م
م
م
خالل براصة راخليت .وؾهز الخػا همىا مدػاصعا ،وجإزنرا ؤيظل لدػىق الىظهاث الػعىريت ،وبلغ
م
مخىغؽ عزر اإلاخابعنن  615ؤل مخاب  ،ووصل مخىغؽ عزر بعارة الخغضقز ؤكثر مً  44ؤلفا.
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ووصل عزر اإلاؿتركنن ف يػا الػيايت الػعىريت عر مىق ييػبىك ما يقاص  900ؤل
م
شخص مً بينهم ؤكثر مً  527ؤلفا ؤبزوا بعجابهم ،ييما جم الخىاصل باإلاحارزت م ؤكثر مً  32ؤل
شخص واصجف عزر اإلاعجبنن ب فحت اإلاكخبت عر ييػبىك بيػبت  800 %لي ب اإلاجمىع  550ؤل
شخص ،واطار عزر اإلاخابعنن لخػا اإلاكخبت بيػبت  850 %لي ب اإلاجمىع  17ؤل مخاب  ،كما بلغ عزر
اإلاخابعنن لخػاباث الخىاصل الاظخماع إلالخق الػفض والاغدشماص الػياي الػعىري ؤكثر مً  19ؤل
مخاب ما بنن) جىقتر ( و)ييػبىك ( و)يىجيى  (.وظضي جؼىقض اإلاىق ؤلالكترووم إلالخق الػفض والاغدشماص
م
الػياي الػعىري  STTIMم جقزيم خزماث مخقزمت ،وقبلغ مخىغؽ عزر طواص اإلاىق غىىقا  80ؤل
طائض ،كشلك يخم حػىق ملخق ؤلىان الػعىريت عبر اإلاىق ؤلالكترووم الشي جم جؼىقض وجزؾيىه ليعكؼ
الخؼىص الشي حؿهز عىاصض اإلادخلفت ،بط ظاهب جزؾنن ؤلاصزاص الجزيز مً جؼبي اإلالخق عر ألاظهظة
الشكيت.
م
م
ووصل مخىغؽ عزر طواص مىق ملخق ؤلىان الػعىريت غىىقا ؤكثر مً  190ؤلفا ،واإلاخىغؽ
الػىىي للمخابعنن له عر مىاق الخىاصل ؤلالكترووم ؤكثر مً  77ؤل

شخص ،وبلغ عزر الخغضقزاث عر

جىقتر  4,924حغضقزة ،وقاص عزر اإلاؿتركنن ف قىاة ملخق ؤلىان الػعىريت عر يىجيى  700مؿترك( .
الهيئت العامت للػيايت والترار)2015 ،
 .5.4املواقع إلالكتروهيت للمىاظق Provincial Web :

يخظمً سلك اإلاػاهمت ف بىاء مىاق بلكتروهيت خاصت بالىظهاث الػياييت ف اإلاملكت مىطعت عر
اإلاىاػ  ،وجىفيش وصؽ عمل لخفعيل روص الؿضكاء ف حعظقظ وجيؿيؽ هش اإلاىاق م جقزيم خؼت حػىققيت
إلراصتها وجفعيلها وحؿغيلها ،ومخابعت ماؾضاث ؤرائها ،مً خالل وؿض جقاصقض بي ائيت ؾهضقت ،لخحزيض
وجقييم ؤراء هش اإلاىاق ؤلالكتروهيت بؿ ل مػخمض.
 .6.4مكخبت الصور وألافالم السياحيت السعوديتSaudi Tourism Multimedia Library :

وحعز البىابت ؤلالكتروهيت ألاوط مً هىعها ف اإلاىؼقت الح يبىيها اإلا ىصون ّ
ّ
وصىاع ألا ا الػياييت،
وجحخىي عر مىار م ّىصة ف اإلاملكت حعكؼ مدخل اإلاىاػ  ،واإلاؿاهز الػياييت ،والترازيت الػعىريت،
م
وقز ؤػلقتها الهيئت العامت للػيايت والترار الىػي  ،لخجػيز صئقتها كمضكظ للخحفني الػياي  ،وجفعيال
إلاهمتها ف جؼىقض صىاعت الػيايت ،وجىينر مى ت محتريت للم ىصقً الػعىرينن لعضض ؤعمالهم بؿ ل
م
بلكترووم مخمني عضض واق الػيايت والترار ف اإلاملكت ،مً خالل وغائؽ مخعزرة جظم صىصا ومقاػ
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م
م
ييزيى ومعلىماث ه يت وؤعماال يزوقت وهزايا جشكاصقت لي ىن مضظعا ل ل مهخم بالػيايت الػعىريت ،ول ل
مً يحخاط بط وغائؽ مخعزرة عاليت الجىرة عً اإلاملكت.
وجقى براصة الاج االث والعالقاث الدػىققيت بةراصة وجؼىقض مكخبت ال ىص وألايال الػياييت،
بؿ ل مػخمض ،وهى ما ياري بط طقارة عزر اإلاػخفيزيً واإلاػخدزمنن لها بيػبت ال جقل عً  10ف اإلائت
م
م
غىىقا ،بس يبلغ مخىغؽ عزر طقاصاث اإلاىق ؤكثر مً  150ؤل طقاصة غىىقا ،واصجف عزر ألاعظاء اإلاسجلنن
بط  5400عظى بعظىقت كاملت بيػبت همى  23ف اإلائت ،ووصل مجمىع ال ىص يحى آلان ف اإلاكخبت بط
 17.402ؤل صىصة ،وجقى ؤلاراصة بةصزاص جقضقض ؾهضي للمجمىعاث وؤلاطاياث مً ال ىص وألايال ،
وجىينر صىص حغؼم مدخل

ألاهماغ واإلاىخجاث الػياييت بزقت ووطى عالينن ،م جىىع يدىاغب م

ياظت ال ىاعت ،والخيػي م الجهاث الخ ىميت والخاصت لؿضاء صىص عً ػضق اإلاكخبت ( .الهيئت
العامت للػيايت والترار)2015 ،
 .7.4الخأشيرة السياحيتTourist visa :

ه جإؾنرة ؤػلقتها الػعىريت ف  27غبخمبر  ،2019وحػتهز ظمي ظيػياث العالم رون الىـض
بط الجيؼ ؤو الجيػيت ؤو الزيً ،ييض يمكً الخ ىل عليها بلكتروهيا ؤو عىز الىصىل بط ؤيز
اإلاىايش الجىقت ؤو البريت اإلاخايت ،ؤو مً خالل الػفاصاث والقى لياث الػعىريت ،وي مجمىعخنن،
ألاوط حؿمل  49رولت ،ييما حؿمل اإلاجمىعت الشاهيت بقيت الزول ،وجبلغ قيمت الخإؾنرة  440صقاال ؾاملت
الخإمنن الؼب والظضائب كما ؤن الػيا غيح لىن عر الخإؾنرة بلكتروهيا ف مزة طمىيت ال جخجاوط 7
رقائ .
ويقا لىـا الخإؾنرة الػياييت الػعىريت يمكً للػائ البقاء ف الػعىريت إلازة زالزت ؤؾهض
كحز ؤقص ى ل ل عمليت رخىل ،ييض بن الخإؾنرة ج ىن صالخت إلازة عا كامل ،ػم للمػخفيز
خاللها بالزخىل اإلاخعزر ،كما حػم الخإؾنرة لخاملها بإراء العمضة باغخصىاء مىغم الدج ،كما ال
حؿترغ الخإؾنرة وظىر مضاي للمضؤة ،ؤو طضوصة لبػها للعباءة ،لكً ال حػم اإلاملكت بمدالفت قىاعز
الىـا العا ؤو آلارا العامت .كما ال يمى الخ ىل عر جإؾنرة ؤخضي لغضض آخض كالعمل ،وقخىق
ؤن حػاهم بىحى  % 80مً هفقاث الػفض العاإلايت و %75مً الضيالث الترييهيت ف العالم بحلىل عا
( .2030العضبيت هذ)2019 ،
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 .8.4مركس الاجصالCall Centre :

ييض يخم جد يص يضق عمل ماهل لإلظابت والضر عر اغخفػاصاث الػيا عر مزاص الػاعت،
وتهيئت يضق خزماث العمالء لخىفيش ؤغلى جظوقز الػيا باإلاعلىماث الح جثري البرهاما الػياي  ،وجدي
الخىاصل اإلاػخمض م اإلايؿأث الػياييت؛ لخىينر العضوض بؿ ل ؤغبىع  ،م وؿض صغائل ه يت عبر
الجىال والبريز ؤلالكترووم بؿ ل روصي لخىعيت الػيا  ،بط ظاهب جىينر يضق عمل مخد ص إلاخابعت
يالت البالغاث والؿ اوي .وإلاظقز مً الخؼىقض جم جفعيل الضقم الجزيز  19988وعمل هي لت ظزيزة ف
براصة اإلاضكظ م جؼىقض غياغت خزمت العمالء ،بط ظاهب جىفيش يملت للخعضق باإلاضكظ مً خالل اإلال قاث
واللىياث ؤلاعالهيت ومىاق الخىاصل الاظخماع .وقخلق مضكظ الاج ال الػياي م اإلااث واغخفػاصاث
م
هاجفيت ال جقل عً  100م اإلات يىميا ،وقبلغ مخىغؽ مزة كل منها  2.15رقيقت .وقز بلغذ وػبت الضطا عىز
جقييم الخزمت الح ي ل عليها اإلاخ ل ؤكثر مً  97ف اإلائت ( .الهيئت العامت للػيايت والترار)2015 ،
 .9.4مراكس املعلوماث السياحيتVisitor Centers :

وه مضاكظ خزماث للظواص مىطعت عر مضاكظ ومىاق صئيػيت للىظهاث الػياييت ،يخم حؿغيلها
م
بىاق  18غاعت يىميا عر ألاقل عر مزاص العا  ،وقخم مً خاللها جىينر اإلاعلىماث الػياييت ف اإلاىاق
العامت واإلايؿأث الػياييت ل ل الىظهاث الػياييت ف اإلاملكت ،بط ظاهب جىينر مضاكظ معلىماث مخىقلت
جزي بها الهيئت ف اإلاىاغباث والفعالياث الضئيػيت ،لدػهيل ي ىل الػائ عر اإلاعلىماث الح يحخاط
بليها ،ف بػاص ظهىر الهيئت لخىينر اإلاعلىماث للمىاػىنن عً الىظهاث واإلاىاق وألاوؿؼت والفعالياث
الػياييت ،مً خالل هش اإلاضاكظ.
وقامذ الهيئت بتيوقز يضوعها ب ىارص غعىريت مخد

ت ف براصة وجىطي اإلاعلىماث ف اإلاىاػ  ،م

مخابعت رقيقت للمؼبىعاث ومضاكظ اإلاعلىماث اإلااقخت والزائمت ،الخاليت واإلاػخقبليت ،بما ؿمله هشا مً
بهخاط يىامل مؼبىعاث غياييت حػىققيت ف اإلاىاق واإلايؿأث الػياييت.
وقز صاعذ الهيئت عىز ج ميم ؤظهظة اإلاعلىماث الػياييت ؤن ج ىن وي ؤيزر ما وصلذ بليه
الخكىىلىظيا ف هشا اإلاجال ،وبما يدي غهىلت الاغخدزا مً خالل واظهت جدي البحض والىصىل الػضي
بط اإلاعلىماث الػياييت اإلاؼلىبت.
كما يخمني الخؼبي اإلاػخدز ف ؤظهظة اإلاعلىماث بإهه ليؼ مجضر واظهت ظزيزة يحػب ،بل هى
مجمىعت مً ؤيظل الخجاص الح ُ
صممذ مً ؤظل مػاعزة الػائ ف الخ ىل عر ما يضقز مً
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معلىماث ،مً خالل جضكني الخؼبي بؿ ل ؤغاس عر غهىلت وغالغت الاغخدزا ( .مىق غعىري جىص،
)2019
 .5خاجمت:
حعخبر الػيايت قؼاع بهخاج مً مىـىص اقخ اري ييض يلعب روصا مهما ف جحقي بضاما الخىميت
وم زصا للعمالث ال عبت ،ويضصت لدؿغيل ألايزي العاملت ،وهزيا ف جحػنن منيان اإلازيىعاث ،لشا كان
لظاما عر كشنر مً الزول مػايضة الخغنراث العاإلايت ف مجال اغخدزا جكىىلىظيا ؤلاعال والاج ال
الخزيشت لظقارة مىاصر هشا القؼاع.
ؤما رصاغدىا اإلاملكت العضبيت الػعىريت ف اعخمارها عر جقىياث الدػىق الالكترووم الػياي
جىصلىا بط ماير :
 عملذ عر جىينر البيى الخحخيت الخاصت بالدػىق الػياي الالكترووم بخؼىقض وغائل الاج ال
الخزيشت خاصت الاهترهذ ومىاكبت الخؼىص الخكىىلىج الخاصل ف هشا اإلاجال.
 حػع بط جؼىقض مهاصاث وكفاءة اإلاىاصرالبؿضقت إلاماصغت وؿاغ الدػىق الػياي بلكتروهيا ق ز
جحػنن ظىرة خزماتها الػياييت.
 بعخمزث اإلاملكت عزة بضاما باغخدزا الكشنر مً وغائل التروقا الػياي وبمدخل

الخقىياث

وألارواث اإلاخايت ف الػىق الػعىريت وغىق رول مجلؼ الخعاون الخليج باغخدزا ؤغاليب
اج ال مخعزرة لعضض اإلاىخجاث الػياييت ،ومً خالل جىؿي

وغائل ؤلاعال اإلاخايت.

م
 اغخدزا وغائل ؤلاعال ؤلالكتروهيت ،وخ ىصا مىاق ؤلاهترهذ اإلاد ت للدػىق الػياي
الالكترووم ،وبضطث اإلاملكت باعخباصها بيزي الىظهاث الػياييت الح جقز بضاما ممنية مىظهت
الغخقؼا الػيا .
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4ملخص
تهذي دساظدىا الى جبُان دوس الىـام البىٖي في اسظاء ُىاكذ الخىمُت إلاخخلٍ الِؼاكاث
 الزي ؤصبذ واخذة مً ؤَم دكاثم، الاُخصادًت مً خال٘ الذكم اإلاالي وجدُِّ الاػاس الاثخماوي
وبالخالي وععى الى حعلُؽ،الخىمُت الاُخصادًت وبذونها ال ٌعخؼُم ؤي اُخصاد ملاصش ؤن ًادي وؿٌُخه
الظىء آثر في ابشاص خصاثصه وابشاص اَم ملىُاجه لخجىب اولٖاظاجه العلبُت كلى معخىي اإلااظعاث
 وُذسجه كلى جدُِّ الخىاصهاث،الاُخصادًت وخى٘ ؤداء وًاكلُت الىـام البىٖي في اليؽاغ الاُخصادي
.مً بُنها وؽاغ الادخاس والاظدثماس و جدُِّ ؤَذاًه اإلاخمثلت ؤظاظا في الشبدُت ومىاحهت اإلاخاػش
.الاداء،  الخىمُت، الاثخماوي، الخمىٍل، البىٖي4الهلماث املفخاحُت
D92 ;G104JEL

ُجصي

Abstract:
Our study aims to clarify the role of the banking system in establishing
the rules of development for various economic sectors through financial
support and the achievement of the credit framework, which has become
one of the most important pillars of economic development and without
which no contemporary economy can perform its function, and therefore we
seek to shed more light in highlighting its characteristics and highlighting
The most important obstacles to avoid its negative repercussions at the
level of economic institutions and about the performance and effectiveness
of the banking system in economic activity, and its ability to achieve
balances, including the activity of savings and investment, and to achieve
its goals, which are mainly in profitability and facing various risks.
Key words: banking, finance, credit, development, performance

Jel Classification Codes: D92 ;G10.
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 ..1مقذمت4
ٌلذ ملٍ الخىمُت في ؤي مجخمم واسجباػه بالِظاًا اإلاخللِت بالخمىٍل ،مً خُث ألاظالُب
وألاحهضة وبىحه خاص مً خال٘ الذوس الزي ًمًٕ ؤن ًللبه الجهاص البىٖي لالطؼالق بهزا اللبء،
ومذي بمٖاهُاجه في حوُحر ؤوطاكه وظُاظاجه بما ًمٕىه الخٍُٕ مم ألاوطاق اإلاؼلىبت لخىمُت اإلاجخمم،
ًُمًٕ للبىىْ ؤن جللب دوسا ؤظاظُا في جمىٍل الخىمُت الاُخصادًت مً خال٘ ججمُم اإلاىاسد اإلاخخلٌت
ثم جىحيهها بلى ؤوحه الاظخخذام والاظدثماس اإلاىاظبت.
وُذ جإٓذ دوس الىـام البىٖي مً خال٘ ما ُذمه مً خذماث ؤصبدذ واخذة مً ؤَم دكاثم الخىمُت
الاُخصادًت وبذونها ال ٌعخؼُم ؤي اُخصاد ملاصش ؤن ًادي وؿٌُخه ،وهـشا لٖىن الؼلب كلى خذماث
الىـام اإلاصشفي ػلبا مؽخِا مً خاحت الخىمُت الاُخصادًتً ،بزلٗ ًمًٕ الِى٘ بهه ٔلما احعلذ
خذود الخىمُت صادث الحاحت بلى وحىد هـام بىٖي ؤٓثر جؼىسا وؤوظم خذماث ،خُث ٌؽٖل مم
اإلااظعاث الىظُؼت وألاظىاَ اإلاالُت ؼٖل َُٖل الاثخمان الادخاسي لالُخصاد الىػجي.
ولِغ ثمت ؼٗ ؤن جدُِّ ملذالث همى اُخصادي متزاًذة وُابلت لالظخمشاس ًخؼلب بصالت اللىاثّ التي
َ
وللل ؤَم جلٗ اللىاثّ َى ُصىس مصادس
جىاحه كملُت الخىمُت الاُخصادًت والىمى الاُخصادي،
الخمىٍل وسؤط اإلاا٘ الٖافي لخمىٍل اإلاؽشوكاث الاظدثماسٍت الخاصت وخؼؽ الخىمُت الاُخصادًت
والاحخماكُت.
و في ؿل هُاب ظىَ خُِِي لشؤط اإلاا٘ البىىْ مً اإلااظعاث اإلاالُت راث ألاَمُت البالوت في اليؽاغ
الاُخصادي حلذدث ألاساء والاججاَاث خى٘ ؤداء وًاكلُت الىـام البىٖي في اليؽاغ الاُخصادي ،بال ؤن
اظخِشاس الىـام البىٖي وُذسجه كلى جدُِّ الخىاصن بحن وؽاغ الادخاس والاظدثماس ًخم كً ػشٍّ جدُِّ
ؤَذاًه اإلاخمثلت ؤظاظا في الشبدُت ومىاحهت مخاػش الاظدثماس.
الجهاص البىٖي حهاص ًلاال وميؽؽ لبُِت الِؼاكاث  ،بدُث ًىًش مخخلٍ الخمىٍالث والخذماث التي
ًدخاحها ؤي ُؼاقًٌ ،لالُت الجهاص البىٖي ومذي ُذسجه كلى ججمُم الادخاساث وجىًحر اإلاىاسد اإلاالُت
إلاخخلٍ ألاكىان الاُخصادًت ؤظاط هجاح الىـام الاُخصادي
و مً احل الخؼشَ للجىاهب اإلاخلذدة في َزٍ الىسُت البدثُت وإلبشاص ؤَمُت الخمىٍل البىٖي ودوسٍ في
النهىض وجؼىٍش اإلااظعاث الاُخصادًت ُمىا بؼشح الاؼٖا٘ كلى الىدى الخالي:
 1.1الاشهالُت الزئِسُت 4
ما مذي اهمُت و مساهمت الخمىٍل البىهي في جؼىٍز القؼاع الاقخصادي بالجشائز؟
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جىذسج جدذ ؤلاؼٖالُت الشثِعت ألاظئلت الٌشكُت الخالُت:
 ماهي اإلاٌاَُم اإلاخللِت بالخمىٍل ومصادسٍ وؤَمُخه الاُخصادًت؟؛ ما َى دوسٍ في الخىمُت الاُخصادًت؟؛ ماهي ؤَمُت ،ومشاخل جؼىس الخمىٍل البىٖي ؟ 1.1فزطُاث الذراست.
اسجإًىا صُاهت ًشطِخحن ٓةحاباث ؤولُت لهزٍ الدعائالث والتي مً ؼإنها جدذًذ ملالم اإلاىطىق
والتي ًمًٕ خصشَا ًُما ًلي:
 َىاْ مٌاَُم مخلذدة جخللّ بمٌهىم الخمىٍل وَىاْ مصادس مخلذدة داخلُت وخاسحُت للخمىٍل ؤَمهاالخمىٍل البىٖي؛
 الخمىٍل البىٖي ماؼش مالي واثخماوي حلخمذ كلُه ٓثحر مً اإلااظعاث الاُخصادًت . 1.1أهمُت الذراست.
جيبم ؤَمُت الذساظت مً خال٘ مداولت ببشاص دوس الخمىٍل البىٖي في جؼىٍش مخخلٍ الِؼاكاث ،
باالطاًت الى الذكاثم اإلاالُت والاثخماهُت التي ًدىصَا َزا الىىق مً الخمىٍالث التي جدض ى بها الجضاثش.
 4.1أهذاف الذراست .جخمثل ًُما ًلي:
الخلشي كلى ؤَمُت الخمىٍل البىٖي؛الخلشي كلى اثاس الخمىٍل التي ًِذمها البىٗ واولٖاظه كلى جىمُت وؽاغ اإلااظعت الاُخصادًت. .1مفهىم الخمىٍل ،خصائصه ومصادره.
 1.1حعزٍ

الخمىٍل.

في الاُخصادًاث اإلالاصشة ٌؽٖل الخمىٍل ؤَم ألاوؽؼت الشثِعُت لخؼىٍش الِىي اإلاىخجت وبالخالي
ؤلاهخاج ،بر حلخبر َزٍ الىؿٌُت بالوت ألاَمُت ومً الظشوسٍاث الالصمت ألي ُؼاق رلٗ إلاا جىًشٍ مً
ؤمىا٘ الصمت لخوؼُت هٌِاث اإلاؽاسَم اإلاخخلٌت بِذس خاحتها اإلاؼلىبت.
ولِذ اخخلٍ كلماء الاُخصاد كلى حلشٍٍ مصؼلح الخمىٍل خُث ؿهشث كذة حلشٌٍاث حعدىذ حمُلها
بلى اإلاذاسط التي ًيخمىن بليها والتي هزٓش منها.
 الخمىٍل كلى ؤهه« :البدث كً الؼشاثّ اإلاخىاظبت للحصى٘ كلى ألامىا٘ واخخُاس وجِعُم جلٗ الؼشاثّوالحصى٘ كلى اإلاضٍج ألاًظل بُنها بؽٖل ًىاظب ٓمُت وهىكُت اخخُاحاث اإلااظعت( .ؼآش،،2006 ،،
صٌدت )14
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ٌلشي الخمىٍل كلى ؤهه مجمىكت مً ألاظغ والحِاثّ التي حلامل في جذبحر ألامىا٘ وٌُُٓت اظخخذامهاظىاء ٔاهذ َزٍ ألامىا٘ جخص ألاًشاد ؤو ميؽأث ألاكما٘ ؤو ألاحهضة الحٖىمُت( .الحُٕم،1998 ،
صٌدت )27
وخالصت الخلاسٍٍ هي ؤن الخمىٍل َى جىًحر حجم مً ألامىا٘ الالصمت للُِام باإلاؽاسَم
الاُخصادًت وجؼىٍشَا ،وَى هابم مً سهبت ألاًشاد وميؽإة ألاكما٘ لخدُِّ ؤُص ى خذ مً الشًاَُت.
ومما ظبّ ًمًٕ ان هىحض حلشٍٍ مخخصش للخمىٍل والزي ٌلخبركلى ؤهه الِىة التي جمذ اإلاؽشوق بالؼاُت
وجمٕىه مً جىًحر مبالى مالُت بهذي جؼىٍشٍ ؤو جىظُله.
 1.1خصائص الخمىٍل
بن ألامىا٘ التي جخدصل كلُه اإلااظعاث مً مصادس مخخلٌت لها كذة خصاثص هلخصها ًُما
ًلي:
ا-جارٍخ الاسخحقاق :ألامىا٘ التي جخدصل كليها اإلااظعت لها ًترة صمىُت ًيبغي ظذادَا؛
ب-عائذ على الذخلً :يبغي ؤن مصادس الخمىٍل له الحّ بالحصى٘ كلى ؤمىاله وًىاثذٍ اإلاترجبت كليها
مً العُىلت ؤو دخل اإلااظعت؛
ج-الحق على املىحىداث :برا عجضث اإلااظعت كلى حعذًذ التزاماتها مً خال٘ العُىلت او اإلاىحىداث
اإلاخذاولت جلجا الى اظخخذام اإلاىاسد الثابخت؛
د-املالئمت :وَى ٌلجي ؤي جىىق مصادس الخمىٍل وحلذدَا حلؼي اإلااظعت ًشصت اخخُاس معاس همى الزي
ًىاظب الىُذ والٕمُت والؽشوغ والٌىاثذ.
 1.1مصادر الخمىٍل.
ًمًٕ لىا جِعُم مصادس الخمىٍل بلى( :الحاج ،2010 ،الصٌداث )26-25
أ -مً حُث امللنُت 4وجىِعم بلى:
الخمىٍل مً اإلاالٕحن ؤهٌعهم ورلٗ مً خال٘ كذم جىصَم ألاسباح ،صٍادة سؤط اإلاا٘ ،وٍؼلّ كلُه بإمىا٘اإلالُٕت؛
الخمىٍل مً هحر اإلاالٕحن (اإلاِشطحن) ،وُذ ًٖىهىا مىسدًً للميؽإة ،ؤو بىىْ ؤو ماظعاث مالُت...الخ،وٍؼلّ كلُه بإمىا٘ الاُتراض.
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ب 4مً حُث املصذر 4وٍىِعم بلى:
جمىٍل داخلي :وٍٖىن مصذسٍ مً اإلااظعت هٌعها ؤو مالٕيها ،مثل بُم ألاصى٘ ؤو جإححرَا ؤو حجضألاسباح ...الخ؛
جمىٍل خاسجي :وٍٖىن مصذسٍ مً خاسج اإلااظعت وبلُذا كً مالٕيها مثل الاُتراض البىٖي ،الخمىٍلالخجاسي ،العىذاث ...الخ.
ج 4-مً حُث املذة (الٌترة الضمىُت) وٍىِعم بلى:
-1جمىٍل ػىٍل ألاحل :جدصل كلُه اإلااظعت مً اإلااظعاث اإلاالُت اإلاخخلٌت مثل البىىْ وؼشٔاث
الخامحن ،جخىٍُ كملُت العذاد كلى ما ًخم الاجٌاَ كلُه مً ؼشوغ ورلٗ ًُما ًخللّ بملذ٘ الٌاثذة،
جاسٍخ الاظخدِاَ كادة ما ًٌىَ ظبم ظىىاث؛
-1جمىٍل مخىسؽ ألاحلًِ :صذ بها جلٗ ألامىا٘ التي جدصل كلُه اإلااظعت في صىسة هِذًت او ؤصى٘،
والتي كادة ما جٖىن مذة اظخدِاُها جتراوح بحن ظيخحن وظبم ظىىاث ،وَزٍ الِشوض جٖىن مىحهت
لؽشاء وظاثل ؤلاهخاج اإلاخخلٌت؛
-3جمىٍل قصير ألاحل :وَى جمىٍل الزي ٌعخخذم لخمىٍل اللملُاث الجاسٍت في اإلاؽشوق وجمىٍل ألاصى٘
اإلاخذاولت والاخخجاحاث اإلاالُت اإلااُخت.
 .1مفهىم الخمىٍل البىهي ومعىقاجه.
 4 1.1مفهىم الخمىٍل البىهي.
ٌلخبر الخمىٍل البىٖي ؤخذ ؤَم مصادس الخمىٍل الخاسجي وؤَمها للِؼاكاث الاُخصادًت اللاملت
في بػاس الاُخصاد الىػجي ولزلٗ ٌلشي الخمىٍل البىٖي كلى ؤهه:
الذوس الزي جللبه البىىْ في الاُخصاد الىػجي بصٌتها وظُؼا ؤولُا بحن اإلاذخش واإلاعدثمشً ،مذخشاث
ألاًشاد جخجمم لذي البىىْ في صىسة وداجم ،وبالخالي جخىًش البىىْ كلى سصُذ ُابل لإلُشاض مشة ؤخشي
بلى اإلاعدثمش لخمىٍل كملُاجه الاظدثماسٍت ٓما ؤنها ُذ جِىم بىٌعها ببلع اللملُاث الاظدثماسٍت ،وألن
مً وؿاثٍ البىٗ ألاظاظُت خلّ الىداجم وَزا ٌلٕغ ُذستها كلى الخىظم في مىذ الاثخمان ومً َزا
ًخضح ؤهه ال بذ مً وحىد ظلؼت كلُاً ،مٕنها الخدٕم في ُذسة البىىْ الخجاسٍت كلى مىج الاثخمان
وجىحيهها بلى اججاٍ ًخٌّ مم العُاظت الىِذًت للبالد وَزٍ العلؼت جخمثل في شخص البىٗ اإلاشٓضي؛
(كُاػ ،2012 ،صٌدت )42
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كملُت الخمىٍل البىٖي هي ُُام البىىْ بخىًحر اخخُاحاث ألاًشاد واإلااظعاث والحٖىماث مً اإلاىاسد
اإلاالُت التي مً ؼإنها ؤن حلمل كلى جىًحر اإلاِىماث ألاظاظُت لبىاء اإلاؽشوكاث الاُخصادًت والاظدثماسٍت
ودكمها وجىمُتها ورلٗ بما ًخالءم وؤَذاي الىـام الاُخصادي والخؼت الاُخصادًت للذولت في جىًحر
مخؼلباث النهىض بىاُم الاُخصاد بجمُم ُؼاكاجه في ٔل البلذان الىامُت واإلاخِذمت ،كً ػشٍّ
الِشوض ؤو ما ٌعمى باالثخمان.
ٌلشي الاثخمان بإهه :جضوٍذ ألاًشاد واإلااظعاث واإلايؽأث في اإلاجخمم باألمىا٘ الالصمت كلى ؤن ًخلهذ
اإلاذًً بعذاد جلٗ ألامىا٘ وًىاثذَا واللمىالث اإلاعخدِت كليها واإلاصاسٍٍ دًلت واخذة ،ؤو كلى
ؤُعاغ في جىاسٍخ مدذدة ،وٍخم جذكُم َزٍ اللالُت بخِذًم مجمىكت الظماهاث التي جٌٕل للبىٗ
اظترداد ؤمىاله في خالت حلعش اللمُل وكذم ُذسجه كلى العذاد دون ؤن ًخدمل البىٗ ؤي خعاسة
مالُت ،وٍمًٕ حلشٌٍه مً وحهت هـش ؤخشي بإهه الثِت التي ًىليها البىٗ للمُله في بجاخت مبلى مً اإلاا٘
الظخخذامه في كشض مدذد خال٘ ًترة صمىُت ملُىت وٍخم ظذادٍ بؽشوغ ملُىت مِابل كاثذ مادي
مخٌّ كلُه (الجباس ،1990 ،،صٌدت )45
وٍمًٕ جصيٍُ الاثخمان بلى هىكحن( :ؼُدت ،1999 ،،الصٌداث )125-124
 الاثخمان في ؼٖل جِذًم ُشوض هِذًت بؼشٍِت مباؼشة ؤو بكؼاء جِذًم كلى الحعاب ؤو الذًم مًجدذ الحعاب ،ؤو خصم ٓمبُالت لصالح صاخبها؛
 ال ًِذم ًُه البىىْ ؤًت ؤمىا٘ بلى كمُله وبهما ًمىده الٌٕالت والظمانًُ ،لتزم مثال لصالح اللمُلكً ػشٍّ ُبىله ٓمبُالت صادسة كً اللمُل ،كً ػشٍّ ُبىله ٓمبُالت صادسة كً اللمُل ،وفي الىاُم
بن َزٍ الخٌشُت جخخٌي في النهاًت ألهه خّ في خالت طمان البىٗ للمُلهً ،ةن البىٗ ًادي به بلى التزام
بذًم مبلى ملحن للوحر مً ؤحل كمُله ،ومً ثم بخدىٍل الظمان هلى ُشض هحر مباؼش.
 1.1معىقاث الخمىٍل البىهي4
ظىداو٘ مً خال٘ َزا اللىصش الخلشض ألَم اإلالىُاث التي حلترض الخمىٍل البىٖي الجضاثشي
للماظعاث الاُخصادًت (ًظُلت ،2009 ،صٌدت .)112
ا -صغز حجم البىىك 4كلى الشهم مً الخؼىس الزي ؼهذجه البىىْ الجضاثشٍت مً خُث صٍادة ؤصىلها
وسئوط ؤمىالها ،بال ؤهه ال جضا٘ حلاوي مً صوش ؤحجامها مِاسهت مم البىىْ ألاحىبُت واللشبُت ،خُث ؤن
الاججاٍ العاثذ آلان َى اهذماج البىىْ ًُما بُنها مً ؤحل جِىٍت مٖاهتها وحلضٍض ٌٓاءتها؛
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ب-القزوض املخعثرة 4ؤدث مماسظاث ؤلاُشاض العابِت في الجضاثش بلى جذَىس ملحىؾ في هىكُت مداًف
ُشوض البىىْ وَى ألامش الزي جٌاُم الخِا بعبب ألاوطاق الاُخصادًت اللامت الوحر مىاجُت؛
ج-الظع

في جقُُم املتخاػز 4بن اإلاصاسٍٍ كىذ مماسظتها لىؿٌُتها جخلشض بلى مخاػش مشجبؼت بٖل

مً اللمالء والعُىلت وملذ٘ الٌاثذة والصشيَ ،زٍ الىطلُت جِشض كلى البىٗ ؤن ًٖىن كلى دساًت
بها ودساظتها بالؽٖل الزي ًدُذ الخمًٕ منها وخعً حعُحرٍ ؤو كملُت جِذًش اإلاصاسي الجضاثشٍت لذسحت
مخاػشة صلبت وملِذة؛
د-وحىد عذة مشامل بيروقزاػُت إدارٍت 4هشمي مً وساء جؼُّ ؤلاصالخاث في الجضاثش بلى اكخماد هـم
اُخصادًت ومالُت ولُبرالُت كً ػشٍّ حوُحر حزسي للمدُؽ الاُخصادي واإلاالي ،ورلٗ بخوُحر رَىُاث
ؤلاداسٍت في الدعُحر؛
ٌ-بن الِظاء كلى اللِباث البحروُشاػُت َى اللمل لُصبذ البىٗ ماظعت جخظم في حعُحرَا لِاهىن
سئوط ألامىا٘ العىُُت ،وٓزلٗ لِاهىن الىِذ والِشض والِاهىن الخجاسي ،بال ؤن الىاُم ؤثبذ ؤن
البىىْ ماصالذ ملٖا للذولت ،حلمل جدذ ظلؼت الىصاسة الىصُت ومىحهت خاصت بلى جمىٍل الِؼاق
اللمىمي ختى اإلاخلعش مىه؛
و-أدواث الخمىٍل ووسائل الذفع الخقلُذًت4خُث ملـم البىىْ الخجاسٍت جخم الخلامل بإدواث الخمىٍل
الخِلُذًت التي ال جشقى بلى جِىُاث الخمىٍل الذولُت الجذًذة؛
ي-باإلطاًت هلى ابخلاد البىىْ الخجاسٍت كً وظاثل الذًم الالٕتروهُت سهم البذء في اهدؽاسَا ماخشا
ولًٕ بيعبت طئُلت؛
س-الابخعاد عً جمىٍل اليشاػاث إلاهخاحُت الاسدثمارٍت 4سهم ما حاء به ُاهىن الىِذ والِشض مً
بصالح في كملُت جِذًم الِشوض إلاخخلٍ الِؼاكاث وجىىَلها ،بال ؤن الىاُم اثبذ كذم جمىٍل
اليؽاػاث الاظدثماسٍت التي كىاثذَا في اإلاذي الؼىٍل بل جِذم ُشوض ُصحرة ومخىظؼت اإلاذي
معترحلت بعشكت مىحهت للمُذان الخجاسي ومً اإلاهً الحشة ،هز ؤن ثلثي الِشوض اإلامىىخت مً ػشي
البىٗ الجضاثشي مىحهت ؤظاظا لالظخحراد بذال مً الاظدثماس بيعبت جصل بلى  60ؤو  70باإلااثت مىحهت بلى
كملُاث الخجاسة الخاسحُت.
ك-هُهل ملنُت البىىكً 4دعم َُٖل ملُٕت الجهاص البىٖي في الجضاثش باإلاعاَمت الٕبحرة للِؼاق
اللمىمي صاخبت العُؼشة الٖاملت لهزا الِؼاق كلى بداسة وكملُاث البىىْ ،وُذ ؤثش وحىد اإلالُٕت
والعُؼشة في الهُٖلللبىىْ كلى اظتراجُجُاث وكملُاث اإلااظعاث البىُٕت بؽٖل ٓبحر ،وكلى الشهم مً
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ظُاظت الخِلُل مً وعبت ملُٕت الِؼاق اللمىمي في البىىْ وجخٌُع ُُىد الذخى٘ بلى الِؼاق اإلاالي
و البىٖي ،بال ؤن الِؼاق اللمىمي ماصا٘ ًملٗ الحصت الآبر في الجهاص البىٖي خُث مً بحن  25بىٗ
وماظعت مالُت ملخمذة جملٗ العلؼاث اللمىمُت  11ماظعت مالُت وهي ألآثر حجما.
ى-طُق السىق الىقذي ألاولي والثاهىيً 4دخاج الجهاص البىٖي بلى وحىد ظىَ هِذًت مىـمت ومخؼىسة
إلا ا لها مً اَمُت بالوت ال ًمًٕ ججاَلها ،خُث ًخم مً خاللها جإمحن العُىلت الىِذًت وجىًحر ؤدواث
الذًم للبىىْ ومً خال٘ رلٗ حعخؼُم َزٍ البىىْ جمىٍل اليؽاغ الاُخصادي بمخخلٍ ُؼاكاجه،
وجخمًٕ ٓزلٗ العلؼاث الىِذًت مً مماسظت سُابت ًلالت كلى الاثخمان والىِىد في الاُخصاد ،وجِاط
دسحت همى العىَ الىِذي بلذة ماؼشاث للل ؤَمها :الحجم الٕلي للىداجم ،جؼىس الحجم الٕلي
للِشوض ،حلذد وجىىق ألاصى٘ الىِذًت واإلاالُت حلذد وجىىق البىىْ اإلاخلاملت في العىَ وُذستها كلى
جىًحر ؤدواث الذًم ،والُِام بلملُت جمىٍل اليؽاغ الاُخصادي بإُل جٖلٌت ممٕىت ،في خحن ٌلخبر
العىَ اإلاالي ظىَ الادخاس ؼبه العاثل والاثخمان ػىٍل ألاحل (ًظُلت ،2009 ،صٌدت .)113
 .4أهمُت الخمىٍل البىهي.
للخمىٍل ؤَمُت ٓبحرة في اإلاجا٘ الاظدثماسيً ،ال اظدثماس بال جمىٍل ،ومً َىا بشصث خاحت
اإلاؽشوكاث اإلاخخلٌت الى اإلاا٘ ٓلىصش ؤظاس ي لخدُِّ اَذاي جلٗ اإلاؽشوكاث اإلاخخلٌت في الىمى
والخىظلىخذمتالبؽشٍت ومً اإلاللىم ان جٖىًٍ ساط اإلاا٘ له ؤَمُت ٓبحرة في الخىمُت الاُخصادًت ،ار ان
اهخٌاض جٖىًٍ ساط اإلاا٘ ٌلىد الى هِص اإلاذخشاث وَزا بذوسٍ ًىدي الى اهخٌاض الذخل الحُِِي
وهِص الاظتهالْ والادخاسوٍادي الى اهخٌاض الاظدثماس ،وٍمًٕ ان ٌعهم الخمىٍل مً خال٘
اإلااظعاث اإلاالُت اإلاخخلٌت بىىْ ،اإلااظعاث الخمىٍلُت اإلاخخلٌت ،في حلضٍض الخىمُت الاُخصادًت بإبلادَا
اإلاخخلٌت مً خال٘ حملت مً الصُى اإلاخلذدة التي جدىاظب مم ألاوؽؼت و الِؼاكاث الاُخصادًت
اإلاخخلٌت ظىآءا ٔاهذ ججاسٍت ،صىاكُت صساكُت ،كِاسٍت ،مهىُت ،خشًُتٌ .لذ وؽاغ الخمىٍل مً ؤَم
اليؽؼت بالبىىْ خُث جمثل كىاثذٍ اَم مصذس لألسباح.
وٍمًٕ جلخُص ؤَمُت الخمىٍل كلى الىدى الخالي( :العامشاجي ،2013 ،صٌدت )53
 1.4أهمُت الخمىٍل البىهي في سٍادة إلاهخاج4
جدخاج اإلاؽشوكاث الصىاكُت والضساكُت الٕبحرة الجذًذة منها والِاثمت بلى مىاسد مالُت معخمشة ضخمت
جٌىَ اإلاىاسد الزاجُت للمؽشوكاث ،لزلٗ جلجإ اإلاؽشوكاث بلى الاثخمان في البىىْ ؤو بلى بصذاس ظىذاث
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وػشخها كلى الجمهىس وجللب البىىْ اإلاخخصصت دوسا ؤٓبر في جىًحر مثل َزٍ اإلاىاسد ،وٍمٕىىا الِى٘
َىا ؤن البىىْ الاثخماهُت جِىم بذوس الىظُؽ ًُما بحن اإلاذخشًٍ واإلاعدثمشًٍ مً ؤحل اإلاعاَمت في
جمىٍل ؤو صٍادة ؤلاهخاج والاظدثماس في الاُخصاد الىػجي؛
 1.4أهمُت الخمىٍل البىهي في سٍادة الاستهالك4
ٌعاَم في خصى٘ اإلاعتهلٕحن مً ؤصحاب الذخى٘ اإلاخذهُت كلى بلع العلم الاظتهالُٓت اإلالمشةوهحرَا
مً العلم ،مما ًترجب كليهم دًم ُُم رلٗ الاثخمان كىذما جشجٌم دخىلهم اإلاعخِبلُت ؤو مً مذخشاتهم
اإلاعخِبلُت وظاكذ الاثخمان الاظتهالٔي في جيؽُؽ حاهب الؼلب كلى العلم والخذماث الاظتهالُٓت مما
ًادي بلى صٍادة خصت العىَ وصٍادة حجم ؤلاهخاج ودكم الاُخصاد الىػجي؛
 1.4أهمُت الخمىٍل البىهي في جىسَع املىارد املالُت والائخماهُت على متخخل

ألاوشؼت الاقخصادًت:

ًللب الاثخمان دوسا مهما في جىصَم اإلاىاسد اإلاالُت اإلاخاخت للجهاص البىٖي بحن مخخلٍ الِؼاكاث
وألاوؽؼت الاُخصادًت بما ًظمً الاظخخذام الٍٕء لهزٍ اإلاىاسد مً خال٘ جىصَلها كلى حمُم اإلاؽاسَم
وًِا الخخُاحاتها بما ًدِّ همىا اُخصادًا مخىاصها ًخذم ٔل مً العُاظت الاثخماهُت والعُاظت
الاُخصادًت ورلٗ مً خال٘ حلبئت ألامىا٘ ومىذ الاثخمان وتهخم باألظاط في ٌُُٓت حلبئت اإلاذخشاث
اإلادلُت وججمُم ؤٓبر ُذس ممًٕ منها ووطلها في خذمت الخىمُت الىػىُت مً خال٘ كشض واظخخذام
الاثخمان في بػاس مً الاظخِشاس الاُخصادي ومداسبت الخِلباث الاُخصادًت مً هاخُت الخضخم
والاهٕماػ؛
 4.4أهمُت الخمىٍل في حسىٍت املبادالث أداة جبادى4
هِصذ بدعىٍت اإلابادالث ؤي جباد٘ بحن ػشًحن وبما ؤن ألاوساَ الىِذًت واإلاعٖىٔاث جمثل دًىا
لحاملها بزمت الجهت اإلاصذسة لهاً ،ةن الؽُٖاث جمثل دًىا لحاملها كلى البىٗ اإلاسحىبت كليها ،ؤي
بةجاخت ؤدواث الذًم بالؽٖل الٖافي؛
 4.4أهمُت الخمىٍل البىهي في حشغُل املىارد العاػلت:
ًمًٕ الاظخٌادة مً ألامىا٘ اللاػلت مً حؽوُلها بصىسة ماُخت مً خال٘ الخمىٍالث ُصحرة ألاحل
وبهزا اإلاِترض ًيخٌم مً اظخخذام َزٍ اإلاىاسد في وؽاػاث ماُخت جدِّ له دخال مشبدا وباإلاِابل ًةن
اإلاِشض ظُدصل لِاء اظخلماله لخلٗ اإلاىاسد كلى دخل مىاظب؛
جإحي ؤَمُت الخمىٍل مً الحاحت بلى ألامىاً٘ ،تزداد ؤَمُت وؿٌُت الخمىٍل بضٍادة الحاحت للخمىٍل،
وجىِص بىِصان الحاحت له ،وهـشا ألَمُت الخمىٍل ًةن بلع وؿاثٌه ومهامه حلخبر ؤظاظُت لجمُم
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اإلااظعاث مً هاخُت ٌُُٓت خصىلها كلى مىاسد مالُت مً مصادس خاسحُت وجىصَلها كلى اظخخذاماتها
اإلاخخلٌت ومشاُبتها لخذًّ جلٗ اإلاىاسد في كملُاتها التي ًجب ؤن جادي في ٔل اإلاىـماث ظىاء ٔاهذ
ماظعاث خٖىمُت او ججاسٍت ،وجخمثل َزٍ الىؿاثٍ في( :خعحن ،2000 ،،صٌدت )145
بوؽاء مخؼؽ جمىٍل كلى اإلاذي الؼىٍل؛جىًحر اإلاىاسد ،ومً ثم اظخخذامها بؼشٍِت جادي بلى صٍادة ًلالُت كملُاث وبهجاصاث اإلااظعت بلى خذؤُص ى َزا ٌعخىحب كليها دساظت الاظىاَ اإلاالُت التي جمٕنها مً الحصى٘ كلى اإلاىاسد الجخار الِشاساث
الاظدثماسٍت العلُمت.
ٌعمذ بةهجاص مؽاسَم حذًذة.مً وحهت ثاهُت جٕمً ؤًظاؤَمُت الخمىٍل البىٖي في:
 الاثخمان الزي ٌؽٖل اليؽاغ الزي ًشجبؽ باالظدثماس ألآثر حاربُت له ومً خالله ٌعخؼُم البىٗالخجاسي ؤن ًظمً الاظخمشاسٍت والىمى وٍظمً الِذسة كلى جدُِّ مجمىكت ألاَذاي التي ٌععى بلى
جدُِِها؛ (صبُذي ،2002 ،صٌدت )28
ٌلذ الخمىٍل البىٖي وؽاػا اُخصادًا في هاًت ألاَمُت إلاا له مً جإثحر مدؽابٗ ألابلاد كلى الاُخصادالِىمي ٔىهه ٌلخبر مً ؤَم مصادس بؼباق الحاحاث الخمىٍلُت لِؼاكاث اليؽاغ الاُخصادي اإلاخخلٌت؛
جىًحر سئوط ألامىا٘ الالصمت إلُامت اإلاؽاسَم ؤلاهخاحُت واظخمشاسَا ،وٍخللّ رلٗ خاصت باإلاؽاسَمؤلاهخاحُت الحذًثت راث الثِل الٕمي والىىعي ،والتي حلخبر هخاج الثىسة الللمُت الخٕىىلىحُت ،وهدُجت
خخمُت لخؼىس الحُاة الاُخصادًت ،والتي ًترجب كليها مً الاكخباساث الاُخصادًت والاحخماكُت
والعُاظُت ما ًلي( :كُاػ ،2012 ،صٌدت )43
 جدُِّ وعبت كالُت مً الىمى الاُخصادي باليعبت إلاخخلٍ الِؼاكاث الاُخصادًت؛ الخخٌٍُ الٕبحر مً خذة البؼالت والٌِش ،ورلٗ مً خال٘ جىًحر مىاًز لجمُم اإلاىاسد الاُخصادًت بماًيها مً اللىصش البؽشي اإلاىخج واإلابذق؛
 جدُِّ دسحت كالُت مً اللذالت الاحخماكُت والاُخصادًت في الخىصَم ،وبؼباق الحاحاث ألاظاظُتللمىاػىحن بإظلاس ًمًٕ للوالبُت دًلها ،ورلٗ بما ًدىاظب مم الـشوي واإلاخوحراث اللاإلاُت وبما ًظمً
الاهخشاغ في واُم اإلاجخمم اللالمي؛
 حلضٍض ألامً الِىمي ال ظُما في ؿل اإلاخوحراث الاُخصادًت الذولُت الحالُت واإلاخمثلت بخلذد ألاُؼابالاُخصادًت والخٕخالث الٕبحرة الخؼىس واهٌخاح العىَ وؤًظا جٌاُم الجزاكاث الخجاسٍت؛
04

« مجلت املقزٍشي للذراساث الاقخصادًت واملالُت  ،اإلاجلذ  ، 4اللذد  ، 1حىان  ،» 2020ص ص63-44:

كىٌٍاث مدمذ اللشبي

(الخمىٍل البىهي مالُت دعم ملتخخل

القؼاعاث الاقخصادًت في الجشائز)

 جمىٍل عجض اإلاىاصهت اللامت وحلخبر مصادسَا مً اإلاصادس الذاخلُت والتي جلجإ اليها الذولت كىذ دكمٌٓاًت بًشاداث اإلاصادس الخِلُذًت مً طشاثب وسظىم وُشوض لخوؼُت الىٌِاث اللامت لهزٍ الذولت.
 .4بعع املؤشزاث الخذماجُت للخمىٍل البىهي
اسدها جِذًم همىرححن لبلع البىىْ الجضاثشٍت وما جِذمه مً اداءاث مالُت جمىٍلُت واخشي
اثخماهُت جدض ى باالَخمام والذًم بالعجلت الاُخصادًت  ،واكخباسَا دكامت اظاظُت إلاخخلٍ الِؼاكاث .
 1.4البىو الىػني الجشائزي
او٘ بىٗ ججاسي وػجي  ،ؤوش ئ البىٗ الىػجي الجضاثشي بخاسٍخ  13حىان  ،1966خُث ماسط ٔاًت
اليؽاػاث اإلاشخصت للبىىْ الخجاسٍت راث الؽبٕتٓ ،ما جخصص الى حاهب َزا في جمىٍل الِؼاق
الضساعي ()0202 ،https://www.bna.dz
بلى هاًت  31دٌعمبر 2018جىظلذ وؽاػاث البىٗ مً خال٘ الاهدؽاس وما خِِه مً هخاثج
مالُت واخشي ججاسٍت ولشطها في ما ًلي (الجضاثشي:)2018 ،
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الجذوى  41خذماث وهخائج البىو الىػني الجشائزي
الخذماث
 214 -ؤالت ججاسٍت مىصكت كلى

الىخاثج اإلاالُت
-

59759ملُىن دج

ٔاًت التراب الىػجي.
17 -مذًشٍت حهىٍت لالظخوال٘

اإلاىخج البىٖي الصافي :

-

145 -مىصق آلي لألوساَ الىِذًت

الىاجج ؤلاحمالي

)(DAB

اؼتراْ في خذمت جباد٘ اإلالؼُاث
ؤلالٕتروهُت )(EDI
032122 -بؼاُت بىُٕت

-

-

 هاجج ؤلاظخوال٘95506ملُىن دج

 ؤٓثر مً 5000مىؿٍ -اإلائاث مً اإلااظعاث لذيها

-

لالظخوال٘ 70655:
ملُىن دج

 -ؼباْ آلي للبىٗ )(GAB 97

الىخاثج الخجاسٍت

-

-

الىاجج الصافي : 35 832
ملُىن دج

-

اإلاحزاهُت ؤلاحمالُت :
1921133ملُىن دج.
بحمالي مىاسد الضباثً (دون
اخدعاب اللملت الصلبت ):
1243441ملُىن دج
وؿاثٍ الضباثً 1211444:
ملُىن دج.
حاسي الِشوض اللِاسٍت :
ألثر مً  41ملُار دج.
حاسي ُشوض اإلااظعاث :
 31411ملُىن دج.
 حاسي ُشوض اإلااظعاثالصوحرة و اإلاخىظؼت/

0872272 -خعاب للضباثً

الصىاكاث الصوحرة و
اإلاخىظؼت 109862ملُىن دج

املصذر 4مً اكذاد الباخثحن باالكخماد ()2020 ،https://www.bna.dz
ٌسهز البىو على جقذًم )0202 ،https://www.bna.dz( 4
 قزوض ػىٍلت املذي 4جذكم اإلاؽاسَم الاظدثماسٍت وهي ُشوض جخجاوص مذتها  07ظىىاث مىحهتلخمىٍل الاظدثماساث الضخمت ،مثل بىاء الهُأل ألاظاظُت ،مم ًترة جإحُل الذًم جخالءم مم اليؽاغ
ُذ جصل ختى  05ظىىاث و ججلل مً القزوض ػىٍلت املذي الصُوت ألامثل التي جظمً هجاح
الؽشٓت.وًّ مخؼؽ مذسوط معبِا؛
قزوض مخىسؼت املذي البىٗ الىػجي الجضاثشي ًظم جدذ الخصشي قزض مخىسؽ املذي جتراوحمذجه مً  02بلى  07ظىىاث مم ًترة جإحُل الذًم جدىاظب مم اليؽاغ اإلاماسط جتراوح مذجه مً  01بلى
 03ظىىاث .
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الشهل 4 1اػار مخابعت املشزوع بقزوض ػىٍلت ومخىسؼت املذي
املشزوع

املزافقت

جقلُص وسبت

الفعالُت

املزوهت4

امٖاهُت جإحُل

الفائذة

الذساظت اإلاعبِت؛

ًمًٕ ؤن

-الجذوي

جصل وعبت

واإلاصذاُُت مً

الخمىٍل بلى

اإلاؽشوق؛

هاًت %80

مشدودًتاإلاؽشوق.

مً جٖلٌت

اإلاذكمت مً ُبل

اإلاؽشوق.

الذولت

الذًم ُذ جصل
بلى هاًت اصدَاس
اليؽاغ

في خالت اخخُاس
اخذ اإلاؽاسَم في
بػاس الِشوض

املصذر 4مً اعذاد الباحثين  4باالعخماد على )0202 ،https://www.bna.dz( 4
باالطافت الى ما ًقذمه البىو الىػني الجشائزي (4)0202 ،https://www.bna.dz
-القزض الاًجاري للمهىُحن الزًً ًشهبىن في ؼشاء كخاد الخجهحز ،ملذاث اخشي او ختى ظُاسة بما

ًدىاظب مم الٌترة الاظتهالُٓت مم امٖاهُت ؼشاء اللِاس كىذ نهاًت اللِذ؛
حماًت الاهلُت في الحصى٘ كلى الِشض والاظخٌادة مً جخٌُع في الظشاثب ومً الخمىٍل الخاملللِاس؛
الخجذًذ العقاري كً ػشٍّ الاثخمان الاًجاسي الزي ٌلذ جإمُىا طذ الِذم.؛-املزوهت بخمىٍل كذة مىخىحاث في هٌغ الىُذ بدعب ُذسجٕم كلى الدعذًذ ؛

قزوض بئمظاءاثً 4مًٕ للبىٗ الىػجي الجضاثشي ؤن ًٖىن طامىا  ،و َزا كً ػشٍّ بمظاثه؛مزدودًت الاخخٌاؾ بإالمىا٘ كً ػشٍّ جإحُل الذًلاث و ججىب الصشي الٌىسي لألمىا٘؛-الخىىع في الاظخٌادة مً الدؽُٕلت اإلاخىىكت للِشوض بةمظاءاث؛
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 الظمان الاحخُاػي َى طمان خاص باألوساَ الخجاسٍت ،في خالت ما ارا ؤلضم اإلامى٘ بخِذًم طمانّ
بالذًم ألحلً ،مًٕ للبىٗ الىػجي الجضاثشي مً الاظخٌادة مً هىكُت بمظاثه و رلٗ بظمان الاوساَ
الخجاسٍت؛
لفالت الخعهذ وهي ٌٓالت طشوسٍت في بػاس الصٌِاث اللمىمُت ؤو الخاصت ،الىػىُت منها ؤو الذولُتلخجىِب

اإلااظعت

بًذاق

ؤمىالها

في

ُبى٘

خالت

كشطها؛

لفالت حسً الخىفُذ وهي ٌٓالت طشوسٍت كىذ سهبت اإلااظعت في اإلاعاَمت في وسؼاث كمل مؼلىبتمً ُبل الذولت ؤو الجماكاث اإلادلُت .و ججىب َزٍ الٌٕالت الخاصت باإلاىاُصت و خعً الخىٌُز
اإلااظعت

بًذاق

مً

ٓظمان

ؤمىالها

كىذ

مؽاسٓتها

في

مىاُصت.؛

حعهذ خاص بقزض السحب ُشض ٌعمذ للماظعت بسحب العلم و البظاجم اإلاعخىسدة ُبلو

جصٌُت

دًم

الحِىَ

و

الشظىم

اإلاخىحبت؛

القزض املسدىذي َى ُشض ٌعخخذم في بػاس الخلامالث الذولُت مً ؤحل اظتراد و جصذًش العلم و
ملذاث الخجهحز ،ومً بُنها ٌٓالت حمشُٓتٌٓ .الت ؤلاسحاق اإلاعبّ .حعبُّ كلى وثُِت الخصذًش؛
قزوض الصىذوق ُشوض الصىذوَ ُصحرة اإلاذي مخىًشة في كذة صُى ٓ،دعهُالث الصىذوَمِذمت لدعُحر وحوؼُت الٌاسَ الضمجي في الخضٍىت إلاذة حذ ُصحرة .و إلاىاحهت صلىباث نهاًت الؽهش
باالطاًت الى الاسباح مدعىبت كلى ؤظاط الامىا٘ اإلاعخلملت ًللُا؛
خصم الاوراق الخجارٍت ًِىم البىٗ الىػجي الجضاثشي بخدىٍل الِشوض اإلاجعذة بإوساَ ججاسٍت الىامىا٘ هِذًت بٌظل خصم الاوساَ الخجاسي؛
السحب املنشىف ًجعذ َزا الِشض بسحب مشخص مً الحعاب ًخجاوص ُُمت الشصُذ ،مًاحل مىاحهت اإلاصاسٍٍ الٌىسٍت والوحر مخىُلت والتي جذخل في دوسة الاظخوال٘.او الٌىاثذ اإلادعىبت
كلى اظاط اإلابالى اإلاالُت اإلاعخلمت؛
حعبُّ كلى الصٌِاث َى ُشض ٌعمذ للماظعاث والؽشٔاث اإلاؽاسٓت في الصٌِاث اللمىمُتبمىاحهت ًاسَ الضمً في الخضٍىت الىاجج كً اإلاصاسٍٍ الضخمت (ألاؼوا٘ ،الخمىٍىاث )...و آحا٘
الدعذًذ.
 1.4مصزف السالم-الجشائز4
بىٗ ؼمىلي ٌلمل ػبِا للِىاهحن الجضاثشٍت ،و وًِا ألخٖام الؽشَلت ؤلاظالمُت في ٔاًت حلامالجه
ٓ .ثمشة للخلاون الجضاثشي الخلُجي ،جم بكخماد اإلاصشي مً ُبل بىٗ الجضاثش في ظبخمبر  ،2008لُبذؤ
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جِذًم

معتهذًا
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مصشًُت

خذماث

مبخٕشة.

بن مصشي العالم-الجضاثشي ٌلمل وًّ بظتراجُجُت واضحت جخماش ى و مخؼلباث الخىمُت ؤلاُخصادًت في
حمُم اإلاشاًّ الحُىٍت بالجضاثش ،مً خال٘ جِذًم خذماث مصشًُت كصشٍت جيبم مً اإلابادت و الُِم
ألاصُلت الشاسخت لذي الؽلب الجضاثشي ،بوُت جلبُت خاحُاث العىَ ،و اإلاخلاملحن ،و اإلاعدثمشًٍ ،و
جظبؽ ملامالجه َُئت ؼشكُت جخٖىن مً ٓباس الللماء في الؽشَلت و الاُخصاد .
()0202 ،https://www.alsalamalgeria.com
الجذوى  1اهذاف وخصائص مصزف السالم الجشائزي
الخصاثص

الاَذاي
 -الترٓحز كلى جدُِّ ؤكلى وعبت مً

ٌ -لخمذ ملاًحر الجىدة في ألاداء ،إلاىاحهت

اللاثذاث لللمالء و اإلاعاَمحن كلى

الخدذًاث اإلاعخِبلُت في ألاظىاَ اإلادلُت و

العىاء؛

ؤلاُلُمُت ،و اللاإلاُت؛

 -الشٍادة في مجا٘ الصحرًت الؽاملت؛

 -اإلاؼابِت إلاٌاَُم الؽشَلت ؤلاظالمُت؛

 -جِذًم خذماث و مىخجاث مبخٕشة ،ملخمذة

 -جبجى الخمحز ٓثِاًت حماكُت ،و ًشدًتٌ ،ععى

مً ُبل الهُئت الؽشكُت للمصشي؛
-

لخدُِِها بإكلى اإلالاًحر؛

اللمل كلى ؤلاظخجابت لٖاًت الحاحُاث

 -الؽلىس باإلاعاولُت ؛

اإلاؼلىبت ،و اإلاىخـشة مً ُبل اإلاخلاملحن و

 -بز٘ الخىاصل الذاخلي و الخاسجي ٔ ،اولىٍت

الضمالء.

لخِذًم الخذماث.

املصذر 4مً اكذاد الباخثحن باالكخماد كلى اإلاىُم الشظمي للمصشي (https://www.albaraka-

)0202 ،bank.com
ٓما ًِىم مشي العالم بلملُاث الخمىٍل الخاصت باإلاؽاسَم ؤلاظدثماسٍت ،و ٔاًت ؤلاخخُاحاث في
مجا٘ ؤلاظخوال٘ ،و ؤلاظتهالْ كً ػشٍّ كذة صُى جمىٍلُت منها :اإلاؽاسٓت  ،اإلاظاسبت ،ؤلاحاسة ،
اإلاشابدت ،ؤلاظخصىاق  ،البُم بالخِعُؽ ،البُم آلاحل  ،الخ.....
 الخجاسة الخاسحُتً :ظمً جىٌـُز الخـلامالث الخجاسٍت الذولُت دون جإخحر ،خُث ًِترح خذماثظشَلت و ّ
ًلالت مً:
ّ
اإلاعدىذًت ؛
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الخلهذاث و خؼاباث الظمان البىُٕت . ؤلاظدثماس و ؤلادخاس ًِترح وٍامًبٓخخاب ظىذاث ؤلاظدثماس ؛ًخذ دًتر الخىًحر (ؤمىُتي) ؛بؼاُت الخىًحر (ؤمىُتي)؛خعاباث ؤلاظدثماس ... ،الخ الخذماث :خذمت جدىٍل ألامىا٘ كً ػشٍّ ؤدواث الذًم آلالي ؛الخذماث اإلاصشًُت كً بلذ " العالم مباؼش " ؛خذمت "مىباًل بىٕىى" ؛خذمت ماًل ظىٌٍذ " ظىٌٍتي " ؛بؼاُت الذًم ؤلالٕتروهُت " آمىت " ؛بؼاُاث العالم ًحزا الذولُت ؛خذمت الذًم كبر ألاهترهذ " "E-Amina؛خضاهاث ألاماهاث " ؤمان " ؛ مآُىاث الذًم آلالي ؛-مآُىاث الصشاي آلالي ... ،الخ
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.4خاجمت
مً خال٘ ما جم الخؼشَ الُه خى٘ الخإصُل الىـشي إلااَُت الخمىٍل وبلع اإلاٌاَُم اإلاخللِت
بالخمىٍل وخصاثصه ،ومصادسٍ ومً بحن اَم مصادس الخمىٍلٔ ،الخمىٍل البىٖي الزي ٌلخبر مً ؤَم
اليؽاػاث اإلاالُت مثل الخمىٍل الخاسجي واثشٍ كلى الِؼاكاث الاُخصادًت ٔىنها جمثل وظُؼا بحن اإلاذخش
واإلاعدثمش،
ار ٌلخبر الخمىٍل مً ؤظاظُاث بوؽاء وحؽوُل وجىظُم اإلااظعاث إلاخخلٍ ؤهىاكها وؤحجامها ،وَزا مً
ؤحل حوؼُت مخخلٍ اخخُاحاتها اإلاالُت للُِام بىؿاثٌها وؤوؽؼتها اإلالخادة ،.وَى ما ًبرس الٌشطُت الاولى
منها ما ًخللّ ب:
 اإلاصادس اإلاخلذدة الذاخلُت منها ٔالخمىٍل الزاحي هدى صٍادة اإلاذخشاث واظخوال٘ اليؽاػاث الاظدثماسٍتمً خال٘ الخمىٍل الخاسجي ٔىهه اًظا ٌؽٖل حجش الاظاط في الخولب كلى اولٖاظاث العىَ
والصذماث اإلاالُت الوحر مخىُلت ؤَمها الخمىٍل البىٖي؛
 اما الٌشطُت الثاهُت ًهي جٌعش الخؼىساث اإلاالُت والخدذًاث اإلاتزاًذة باجخار دكامت الخمىٍل البىٖي،ٓماؼش مالي واثخماوي حلخمذ كلُه ٓثحر مً اإلااظعاث الاُخصادًت مثل اصدًاد خذة اإلاىاًعت ،الخؼىس
الخٕىىلىجي  ،صٍادة وؽاػاث اإلااظعاث الىاؼئت ٔاالهٌخاح كلى العىَ الذولُت .
 1.4الىخائج
ان مً بحن الىخاثج التي جم الخىصل اليها خى٘ اَمُت الخمىٍل البىٖي باكخباسٍ دكامت جدض ى
باَخمام الٕثحر مً اإلااظعاث الاُخصادًت َى:
 جإٓذ دوس الىـام البىٖي الزي ؤصبذ واخذة مً ؤَم دكاثم الخىمُت الاُخصادًت وبذونها ال
ٌعخؼُم ؤي اُخصاد ملاصش ؤن ًادي وؿٌُخه؛
 الؼلب كلى خذماث الىـام اإلاصشفي ػلبا مؽخِا مً خاحت الخىمُت الاُخصادًتً ،بزلٗ
ًمًٕ الِى٘ بهه ٔلما احعلذ خذود الخىمُت صادث الحاحت بلى وحىد هـام بىٖي ؤٓثر جؼىسا
وؤوظم خذماث؛
ٌ ؽٖل مم اإلااظعاث الىظُؼت وألاظىاَ اإلاالُت ؼٖل َُٖل الاثخمان الادخاسي لالُخصاد
الىػجي.
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 1.4الخىصُاث
ان جدُِّ ملذالث همى اُخصادًت متزاًذة وُابلت لالظخمشاس جخؼلب ما ًلي:
 بصالت اللىاثّ التي جىاحه كملُت الخىمُت الاُخصادًت والىمى الاُخصادي ،واإلاخمثلت في
الاحشاءاث اإلاالُت والاداسٍت اإلاخاخت للمعدثمشًٍ والخلامل ملها بؽٌاًُت دون جمُحز؛
 الخآُذ كلى طشوسة اصالت اللىاثّ اإلاالُت ،وجىًحر ساط اإلاا٘ الٖافي ؛
 جدُِّ الخىاصهاث اإلاالُت و الاثخماهُت للمعدثمشًٍ  ،هدى بلىن الاَذاي الخىمىٍت الاُخصادًت
للمجخمم وللذولت.
.7قائمت املزاحع
 .)2020( .https://www.albaraka-bank.com .1الجضاثش :بىٗ البرٓت .
 .)2020( .https://www.alsalamalgeria.com .2بىٗ العالم .الجضاثش.
 .)2020( .https://www.bna.dz .3الجضاثش :البىٗ الىػجي الجضاثشي.
 .4البىٗ الىػجي الجضاثشي .)2018( .الىخاثج اإلاالُت والخجاسٍت للبىٗ .الجضاثش :اإلاىُم الشظمي
للبىٗ.
 .5بىٗ البرٓت .)2020( .الجضاثش.

 .6بى الحُت كبذ الحُٕم .)1998( .مؽٖل الخمىٍل في اإلااظعت الاُخصادًت اللمىمُت الجضاثشٍت.،
الجضاثش :سظالت ماحعخحر في الللىم الاُخصادًت ،حاملت مىخىسي ُعىؼُىت.
 .7خمضة مدمىد صبُذي .)2002( .بداسة الاثخمان اإلاصشفي والخدلُل الاثخماوي .الاسدن :ماظعت
الشواَ والخىصَم ،الؼبلت ألاولى ،كمان.

 .8صبحر كُاػ .)2012( .جإثحر جؼبُّ اجٌاُُت باص٘  2كلى جمىٍل اإلااظعاث الصوحرة واإلاخىظؼت.
الجضاثش :ػشوخت دٓخىساٍ ،حاملت اللشبي بً مهُذي ،ؤم البىاقي.
 .9صٓشٍا الذوسي وَعشي العامشاجي .)2013( .البىىْ اإلاشٓضٍت والعُاظاث الىِذًت .الاسدن :داس
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 .13مدمذ اللشبي ؼآش .)،2006( .،مداطشاث في جمىٍل الخىمُت الاُخصادًت .الجضاثش : ،حاملت
مدمذ خُظش بعٕش.
 .14مصؼٌى سؼذي ؼُدت .)1999( .،الىِىد واإلالاسي والاثخمان .،مصش :الذاس الجاملُت الجذًذة
لليؽش ،الاظٕىذسٍت.
 .15هٌِعت مدمذ باؼشي ،ؤماوي كبذ الجباس .)1990( .،بداسة الاثخمان .مصش :مشٓض حاملت الِاَشة
للخللُم اإلاٌخىح.

« مجلت املقزٍشي للذراساث الاقخصادًت واملالُت  ،اإلاجلذ  ، 4اللذد  ، 1حىان  ،» 2020ص ص63-44 :

45

أثر اشخخدام جكىىلىحيا املعلىماث على املرافم العمىميت
دراشت جحليليت لشركت الاجصال جىوض-The effect of using information technology on public utilities -An
analytical study of the Tunisian telecom company

ط.د;خخيري وهيبت

ط.د; بىعالكت هىرة

حامػت ًخي فاعؽ اإلاضًت – الجؼابغ

حامػت ًخي فاعؽ اإلاضًت – الجؼابغ

bouallagsnoura2018@gmail.com
Khetiri.wahiba@gmail.com
Received: 09 /04/ 2020.
Accepted: 23/05/2020
Published:30/06/2020

ملخص;
تهضف الضعاؾت إلى مػغفت الضوع الظي جلػبه اؾخسضام جىىىلىحُا اإلاػلىماث ،في الخدؿحن والغفؼ
مً ؤصاء شغهت الاجطاالث بخىوـ هإخض ؤهم اإلاغافم الػمىمُت التي جدظى باهخمام هبحر ومتزاًض ،مً
زالٌ مػغفت ؾبُػت الػالكت التي جغبـ ول مً جىىىلىحُا اإلاػلىماث والاجطاالث همغفم غمىمي
واللظان ٌشىالن مدىع الضعاؾت لهظا اإلاىغىع ،ومداولت الخػغف غلى ؤهم اللىاغض والبرامج اإلاؿخسضمت
ومضي الاهخمام بها مً كبل الهُئاث الػمىمُت وجضعٍب الػاملحن غليها لخدؿحن مؿخىي ؤصاء الشغهت
والػمل غلى الاعجلاء به.
الكلم اااث امليخا ي اات; جىىىلىحُ ااا اإلاػلىم اااث ،جىىىلىحُ ااا اإلاػلىم اااث والاجط اااٌ ،ش ااغهت الاجط اااٌ ،ألاصاء
الفػاٌ.
جصييف H11, H82, O32, p175JEL

* اإلاؤلف اإلاغؾل 5خخيري وهيبت ،ؤلاًمُل khetiri.wahib @gmail.com 5
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زثحري وهُبت

Abstract:
The study aims to know the role that the use of information technology
plays in improving and raising the performance of the telecommunications
company in Tunisia as one of the most important public facilities that are
receiving great and increasing attention, by knowing the nature of the
relationship that binds both information and communications technology as
a public facility and that constitute the focus of the study for this topic, And
try to identify the most important rules and programs used and the extent of
interest in them by public bodies and train workers on them to improve the
level of company performance and to improve it.

Keywords: information technology; information and communication
technolagy; communication company; effective performance.

Jel Classification Codes: H11, H82, O32, p17.
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 .1ملدمت;
جبيذ مىظماث ألاغماٌ جىىىلىحُا اإلاػلىماث ؾػُا منها الى جدلُم الخمحز في مسخلف الجىاهب
واإلاجاالث ،جماشُا مؼ غالم ألاغماٌ اإلاػاضغ ،الظي ًخمحز بؿغغت الخؿُحر وخضة اإلاىافؿت بحن اإلاىظماث
التي حؿعى صابما الى مىاحهت الخدضًاث في بِئت ألاغماٌ مً ؤحل جلبُت خاحُاث ػبابنها اإلاخؿحرة باؾخمغاع
زاضت في ظل اإلاض الػىلمي الظي ؤزغ بشيل هبحر غلى ؤطواق وعؾباث الؼبىن وجىحهاجه ألامغ الظي ؤحبر
اإلاىظماث إلى مؿاًغة والخىُف مؼ الىغؼ الجضًض ،باغخباع الؼبىن ؾبب وحىص هظه اإلاىظماث بطفت
غامت واإلاغفم الػمىمي بطفت زاضت ،فهى ًلىم غلى اإلابضؤ اللابم غلى جلبُت وجدلُم اإلاطلحت الػامت
والاؾخجابت بشيل وامل لألؾغاع الػامت التي ؤوشئذ مً ؤحلها ،مؿخسضمخا بظلً الخىىىلىحُاث
والىؾابل الحضًثت التي حؿهل وحؿغع في جدلُم الهضف بىفاءة وفػالُت.
مً زالٌ ول ما ؾبم ًمىً ؾغح ؤلاشيالُت الغبِؿُت الخالُت- 5ما مدي اشهام جكىىلىحيا
املعلىماث في جحصين أداء شركت الاجصاالث؟
.3.2أهميت الدراشت;
ًمىً إبغاػ ألاهمُت التي جىدؿيها صعاؾدىا لهظا اإلاىغىع في حملت مً الىلاؽ الخالُت5
 الخػغٍف بالجاهب الىظغي للضعاؾت التي ؾاهمذ بشيل هبحر في ازغاء اإلاىغىع؛ الىاكؼ الفػلي لخؿبُم جىىىلىحُا اإلاػلىماث في مجاٌ الاعجلاء بمؿخىي ألاغماٌ غلى اإلاؿخىي اإلادليوالخؿلؼ إلى اإلاؿخىي الضولي هىىع مً الخدضي إلاىاهبت الخؿىع الظي فغغخه الػىإلات؛
 جىغُذ ؤهم الػغاكُل التي جىاحه جىىىلىحُا اإلاػلىماث غلى مؿخىي شغهت الاجطاالث والاعجلاءبمؿخىي ؤصائها.
.4.2أهداف الدراشت;
ًخمثل الهضف الغبِس ي مً هظه الضعاؾت إلى ؤلاحابت غلى إشيالُت صعاؾدىا اإلاخمثلت في جىغُذ
اؾهاماث جىىىلىحُا اإلاػلىماث في الاعجلاء وجدؿحن مؿخىي شغهت الاجطاالث بخىوـ.
.5.2املىهج املخبع;
اهؿالكا مً ؾبُػت مىغىع الضعاؾت فلض جم الالتزام باإلاىهج الىضفي في ول مً اإلاداوع ألاوٌ،
الثاوي ،الثالث ولخطىضُت اإلادىع الخؿبُلي جم الالتزام باإلاىهج الخدلُلي خُث جم الاغخماص غلى
مؤشغاث صكُلت كمىا بخدلُلها مً ؤحل الاحابت غلى اشيالُت صعاؾدىا والتي حؿمذ لىا بالىضىٌ الى
الىخابج وحػمُمها.
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 .3مياهيم أشاشيت ىل جكىىلىحيا املعلىماث;
ًخيىن مفهىم جىىىلىحُا اإلاػلىماث مً شلحن ؤولهما الخىىىلىحُا خُث ؤهه هظغا للخؿىعاث الؿغَػت
في مسخلف اإلاُاصًً ؤظهغث ألاهمُت الحلُلُت للخىىىلىحُا التي حػخبر مً ألامىع الحُىٍت التي جػمً
غىابض اكخطاصًت هبحرة ،وزاهيهما اإلاػلىماث التي حػخبر اإلاىعص الهام ألصاء مسخلف غملُاث اإلاىظمت لظلً
ؾىداوٌ ؾغص مفهىم هال مً الخىىىلىحُا واإلاػلىماث( .مغٍمت ،0212 ،ضفدت )27
الخكىىلىحيا 5مجمىع اإلاػاعف والخبراث واإلاهاعاث الالػمت لخطمُم ولخطيُؼ مىخج ؤو غضة مىخجاث
وإوشاء مشغوع لهظا الؿغع( .ؾلُمان ،0224 ،ضفدت )44
الخىىىلىحُا 5اإلاػضاث في ألاؾالُب( .بىفؿُمتً ،ىمي  24- 23ماعؽ  ،0227ضفدت )031
خُث

اإلاػضاث = الجاهب اإلاُياهُيي للخىىىلىحُا.
ألاؾالُب = الجاهب الفىغي اإلاػىىي للخىىىلىحُا.

بِىما املعلىماث فُمىً حػغٍفها غلى ؤنها" 5البُاهاث التي جم إغضاصها لخطبذ في شيل ؤهثر هفػا للفغص
اإلاؿخلبل لها والتي لها كُمت مضعهت في الاؾخسضام الحالي ؤو اإلاخىكؼ في اللغاعاث التي ًخم اجساطها".
(ػٍضان ،0214 ،ضفدت )42
 .2 .3ميهىم جكىىلىحيا املعلىماث;
ٌػخبر مطؿلح جىىىلىحُا اإلاػلىماث مً اإلاطؿلحاث الظي طاع ضِخه في مسخلف ؤهداء الػالم
واكترن بػطغ الثىعة ومجخمؼ اإلاػلىماث ،وعؾم هثرة اؾخسضامه مً ؾغف اإلاخسططحن والباخثحن الا
ؤهه لم ًللى احماغا خىٌ مفهىمه ،زاضت في ظل غطغ ًخمحز بالخجضًض وؾغغت الخؿُحر.
غغف عوحغ ( )Roger carterجىىىلىحُا اإلاػلىماث بإنها "5ألاهظمت وألاصواث اإلاؿخسضمت
لخللي ،جسؼًٍ ،جدلُل ،جىضُل اإلاػلىماث في ؤشيالها وجؿبُلها في ول حىاهب الحُاة شاملت بظلً
اإلاطىؼ ،اإلاىخب واإلاجزٌ"( .الطحرفي ،0224 ،ضفدت )14
وغغفذ مً كبل مدمض الهاصي ؤنها" 5زلُـ مً ؤحهؼة الىمبُىجغ ووؾابل الاجطاٌ ،ابخضاء مً
ألالُاف الػىبُت إلى ألاكماع الطىاغُت وجىىىلىحُا اإلاطؿغاث الفُلمُت والاؾخيؿار"( .هفـ اإلاغحؼ،
ضفدت )01
هما حػغف غلى ؤنها"5مجمىغت ألاصواث التي حؿاغض في اؾخلباٌ اإلاػلىماث ومػالجتها وؾباغتها وهللها
بشيل الىترووي ؾىاء واهذ غلى شيل هظ ؤو ضىث ؤو ضىعة ؤو فُضًى وطلً باؾخسضام الحاؾىب"
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(وآزغون ،0224 ،ضفدت  )24وبهظا ًمىً الخػبحر غً جىىىلىحُا اإلاػلىماث باإلاػاصلت آلاجُت( 5باوىع،
 ،0224ضفدت )027
جكىىلىحيا املعلىماث = الحاشىب  +الاجصال
الخػغٍف ؤلاحغاةي لخىىىلىحُا اإلاػلىماث "5اؾخسضام ؤحهؼة الحاؾىب والىؾابل اإلاخؿىعة ألازغي
في مػالجت البُاهاث التي ًخم الحطىٌ غليها وجدلُم ؾغغت في مػالجتها ،جسؼٍنها ،اؾترصاصها وجدىٍلها
إلى مػلىماث مىزىق بها وٍمىً الاغخماص غليها في اجساط اللغاعاث في الىكذ اإلاىاؾب"( .الحؿبان،0224 ،
ضفدت )33
وٍمىً ؤن هسخطغ ميىهاث جىىىلىحُا اإلاػلىماث فُما ًلي( 5مغٍم ،0214 ،ضفدت )42
 ضىاع اإلاػغفت ؛ الىؾابـ اإلااصًت واإلاخمثلت في ؤحهؼة الحاؾىب وألاحهؼة الالىتروهُت؛ الىؾابـ اإلاػىىٍت واإلاخمثلت في البرمجُاث وشبياث الاجطاٌ؛شكل  ;2مكىهاث جكىىلىحيا املعلىماث
جىىىلىحُا اإلاػلىماث

ضىاع اإلاػغفت

ؤحهؼة الحاؾىب وألاحهؼة

البرمجُاث وشبياث الاجطاٌ

الالىتروهُت
املصدر; بغباع هىع الضًً ،مشغي مغٍم ،اإلاغحؼ الؿابم ،ص .42
وبهظا ٌػخبر جؿىع جىىىلىحُا إصاعة اإلاػغفت غامل مهم ووؾـ خاغً للمػغفت وَؿاهم بضوع هبحر
وكىي في جىفحر الحلىٌ للخػامل مؼ اإلاػغفت الىاضحت ومداولت لػب صوع غئُل في اإلاػغفت الػمىُت
وصغمها لخطبذ واضحت ،وهي الىؾُلت الىخُضة التي جمىً ألافغاص في اإلاىظمت مً الىضىٌ إلى اإلاػغفت
بؿهىلت ؤو صفػها إليهم غىض الحاحت ،هما حػخبر حىهغ الحىمت وؤلابضاع والابخياعاث ،لهظا حػلها جغجبـ
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بخىىىلىحُا اإلاػلىماث وهظم الحاؾىب وجؿىعاتها اإلاسخلفت ألن الحطىٌ غلى اإلاػغفت واؾخلؿابها
وجغمحزها وهظلً الدشاعن بها وجىػَػهاً ،دخاج إلى ؤماهً للخسؼًٍ وؾغق خضًثت للخىػَؼ( .وآزغون إ،.
 ،0214ضفدت )48
 . 3.3املهاراث املطلىبت لخكىىلىحيا املعلىماث;
هىان زالر مهاعاث طاث جإزحر فػاٌ في جؿبُلاث جىىىلىحُا اإلاػلىماث هي( 5مدمض الطحرفي،
اإلاغحؼ الؿابم ،ضفدت )81
 ;2. 3.3اإلاهاعاث اإلاشترهت والػمل الجماعي الظي ٌؿاغض غلى عفؼ هفاءة ألاصاء في شبياث الاجطاٌ
واإلاػلىماث؛
 ;3. 3.3مهاعاث فىُت مؿلىبت في جضغُم غملُاث الخطمُم والخىفُظ والطُاهت لشبياث الاجطاٌ ،هما
جخؿلب مهاعاث فىُت لترهُب اإلاػضاث وجضعٍب اإلاؿخسضمحن واحغاء غملُاث الطُاهت؛
 ;4. 3.3مهاعاث للغكابت في إصاعة شبياث الاجطاٌ اإلاػلضة وزضماث اإلاػلىماث وجؿبُلاتها؛
 . 4.3مخطلباث جكىىلىحيا املعلىماث;
ًخؿلب جؿبُم جىىىلىحُا اإلاػلىماث في اإلاىظماث صعاؾاث إلاا جدخاحه إلهجاػ ألاهضاف اإلاغحىة مً
وعاء جؿبُم هظه الخىىىلىحُاث ،هظهغ منها ما ًلي( 5خؿً ،0228 ،ضفدت )844
 جػافغ ؾُاؾاث الدشؿُل مؼ ؾحرها مً الؿُاؾاث الاكخطاصًت ،الؿُاؾُت والاحخماغُت؛
 الخلفُت الخػلُمُت اإلاالبمت للػمل مؼ جؿىٍغ الظواء الطىاعي؛
 الخؿبُم الفػاٌ لخىىىلىحُا اإلاػلىماث ٌؿخضعي بػؼ الخؿحراث في الهُاول الاحخماغُت
وألاهظمت ؤلاصاعٍت التي جخػامل مؼ الخىىىلىحُا؛
 جىمُت زلافت صاغمت ومىار مالبم لخؿبُم جىىىلىحُا اإلاػلىماث واإلاشاعهت في اإلاػلىماث واإلاغوهت
في ألاصواع إلصعان الفغص الجضًضة التي جلضمها جىىىلىحُا اإلاػلىماث؛
 جىفحر ؤشخاص ًخمخػىن بضعحت غالُت مً اللضعة غلى الخفىحر ،الخسؿُـ الفػاٌ ،ؤلاصاعة
الجُضة واللضعة غلى الخجضًض والابخياع؛
 جىفحر الجى واإلايان اإلاالبم لخىىىلىحُا اإلاػلىماث ختى ال جخػغع لألزؿاع والغؾىبت ،الؼالػٌ
والفُػاهاث؛ (ؤخمض ،0228 ،ضفدت )08
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 . 5.3اليىائد املترجبت عً اشخخدام جكىىلىحيا املعلىماث;
ًترجب غً اؾخسضام جىىىلىحُا اإلاػلىماث حملت مً الفىابض ًمىً إبغاػ ؤهمها في الىلاؽ الخالُت5
(اإلاؿغبي ،0220 ،الطفداث )174-173
 عفؼ مؿخىي الاصاء والاهخاحُت في اإلاىظماث بشغؽ وحىص صعحت مً الخىافم بحن ظغوف
اإلاىظمت واؾتراجُجُاث جؿبُلها؛
 ػٍاصة كُمت اإلاىظمت زاضت في ظل ػٍاصة خضة اإلاىافؿت بحن اإلاىظماث؛
 فػالُت اجساط اللغاعاث مً زالٌ جىفحر البُاهاث واإلاػلىماث الضكُلت واإلاالبمت وبالشغوؽ
اإلاؿلىبت؛
 جىمُت الػمل وحػغٍف ألافغاص بما ًضوع خىلهم بشيل مؿخمغ؛
 جضغُم هجاح اإلاىظماث في اإلاجاالث ؤلاصاعٍت والخىظُمُت اإلاػلضة التي ًطػب فيها اؾخسضام
الىظم الخللُضًت؛
 جدؿحن إصاعة اإلاػلىماث واإلاػاعف وصفػها هدى زلم محزة جىافؿُت ملاعهت باإلاىظماث ألازغي؛
 جدؿحن حىصة الخضماث اإلالضمت للؼبابً وهؿب عغاهم وؾغغت جإصًت الخضماث اإلالضمت لهم؛
 جدؿحن إصاعة الجىصة الشاملت مً زالٌ حمؼ ومغاكبت البُاهاث ،جلخُطها ،جدلُلها والخلغٍغ
غنها وػٍاصة ؾغغت غملُاث اإلاغاكبت والخفخِش وجدؿحن هىغُت الازخباعاث وجسفُؼ جيلفت
اللُام بمسخلف وشاؾاث اإلاغاكبت واهدشاف ألازؿاء كبل وكىغها؛
 .4كىاعد شير املرافم العمىميت
ًغجبـ مفهىم اإلاغفم الػمىمي بالػضًض مً الجىاهب الؿُاؾُت ،الاحخماغُت ،الاكخطاصًت
واللاهىهُت اإلاغجبؿت اعجباؽ وزُم بالضولت وهىما ؾىف هداوٌ إبغاػه مً زالٌ هظا اإلادىع.
 .2.4ميهىم املرافم العمىميت;
عؾم وحىص الػضًض مً الخػاعٍف التي جدىاوٌ مفهىم اإلاغافم الػمىمُت الى ؤن الفله واللػاء كام
بدطغه في مػُاعًٍ عبِؿُحن ًمىً إبغاػهما في الىلاؽ الخالُت( 5هىػان ،0223 ،ضفدت )813
 اإلاغفم الػمىمي خؿب اإلاػُاع اإلاىغىعيً 5لخطغ غلى اليشاؽ الظي جماعؾه ؤلاصاعة بهضف
اشباع خاحاث غامت جدلم اإلاطلحت الػامت؛
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 اإلاغفم الػمىمي خؿب اإلاػُاع الػػىيً 5لطض به الهُئت ؤو اإلاىظمت التي جيشئها الضولت بهضف
إشباع خاحاث غامت والتي جيىن جابػت ؤو حؼء مً الخىظُم ؤلاصاعي في الضولت صون ؤي اغخباع
إلاىغىع اليشاؽ الظي جلىم به هظه الهُئت؛
 .3.4فكرة املرفم العام في إطار الدولت الحدًثت;
في إؾاع الضولت الحضًثت وبغوػ مفاهُم حضًضة زاضت منها الػىإلات واهفخاح الضوٌ غلى بػػهم
البػؼ ،ؤضبدذ الضولت ملؼمت غلى جدُحن اإلافهىم الخللُضي لفىغة اإلاغفم الػام ،ؤًً ؤضبدذ الضولت
غاحؼ غً جلبُت ول مخؿلباث الحُاة ،لظلً وان ال بض غليها مً جدضًث اإلاغفم الػمىمي الػام ،وغلُه
ظهغث شغاهت خلُلُت بحن اللؿاع الػام والخاص ؤًً خلذ اإلاشاعَؼ الخاضت مدل الجماغاث الػامت،
وكض ؤضبذ الخمُحز الخللُضي بحن اإلاغفم الػام ؤلاصاعي الظي ال ًجىػ إصاعجه الا بؿغٍلت مباشغة مً ؾغف
الضولت ،واإلاغفم الػام الاكخطاصي ؤو الاؾدثماعي الظي ًمىً ؤن ًضاع مً ؾغف ؤشخاص اللاهىن
الخاص ،ؾحر مىحىص وطلً ألهه ؤضبذ للصخظ اإلاػىىي الػام ؤن ٌؿخػحن بإشخاص اللاهىن الخاص
مً ؤحل إصاعة اإلاغفم الػام ؤلاصاعي ،وهظا ما بغػ مً زالٌ كغاع " ،"Terrierؤًً اغترف مجلـ الضولت
الفغوس ي بئمياهُت الخىاػٌ غً إصاعة اإلاغفم الػام ؤلاصاعي لفابضة الخىاص ،هما ظهغث وؾابل خضًثت في
إصاعة اإلاغفم الػام ،وكض كامذ الضولت ؤًػا بالخىاػٌ غً بػؼ اإلاغافم الػمىمُت الاكخطاصًت لفابضة
الخىاص بمىحب هطىص كاهىهُت زاضت( .مػمغ ،ضفدت )111
 .4.4الدوافع الخكىىلىحيت التي أدث إلى جركيت املرافم العمىميت;
جمثل ألاؾباب الخىىىلىحُت والخلىُت ؤهم مطضع إلخضار الخؿُحر في اإلاىظماث ،زاضت في الىغؼ
الغاهً الظي ؤضبدذ فُه اإلاىافؿت غلى اإلاؿخىي الػالمي ،خُث ًظهغ الخؿىع الػلمي واضح في حمُؼ
هىاحي الحُاة ،إط جؤزغ زىعة اإلاػلىماث الخىىىلىحُت بشيل هبحر غلى ؤؾالُب ؤلاصاعة وجلضًم الخضماث
وجخطاغض هظه الخإزحراث ًىما بػض ًىم بشيل ؾغَؼ هظغا ألن الخؿىع الخىىىلىجي مؿخمغ ،وهظا جلىُت
اإلاػلىماث ؤضبدذ حؼء مً الاججاه الهاصف الى اهجاػ اإلاهام اإلاخضاولت بفػالُت ؤهبر وبىاء غلى طلً ججض
اإلاغافم الػمىمُت هفؿها مجبرة غلى مجاعاة الخؿحراث الخىىىلىحُت الحاضلت في البِئت مً ؤحل الطمىص
ؤمام اإلاىافؿت ،مً زالٌ اجباع ؾُاؾت الاهفخاح خُاٌ ول جؿىع جىىىلىجي ،مما ٌؿاغض غلى اهجاػ
ؤهضافها بىفاءة وفػالُت ؤهبر باغخباعها كابمت غلى اإلاػغفت التي جمىنها مً الاؾخفاصة مما جملىه مً
مػاعف وجدىٍلها الى ابخياعاث وازتراغاث حضًضة جمىنها مً جدلُم الخمحز والخفىق غلى باقي اإلاىافؿحن.
(مغؾلي ،0210 ،ضفدت )04
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 .5طرق عمل املرافم العمىميت الحدًثت وفم ألاهظمت الخكىىلىحيت الحدًثت
مً زالٌ الخدىٌ إلى بِئت عكمُت حؿمذ بئوشاء فػاء اجطاٌ مؿخلل غً الخمىكؼ اإلااصي ،وٍدُذ
جىفغ اإلاػلىماث في ؤي وكذ وفي ؤي ميان وبالضكت والؿغغت اإلاؿلىبت اًماها مً جىوـ بػغوعة إصزاٌ
وحػؼٍؼ اؾخسضام جىىىلىحُا البِئت الغكمُت والخدىٌ مً ألاؾالُب الخللُضًت التي ؾاإلاا الػمتها في
ؤلاصاعاث الػمىمُت وإغاصة الىظغ فيها.
 .2.5حعميم جكىىلىحيا املعلىماث والاجصال;
جغجىؼ غملُت حػمُم جىىىلىحُا اإلاػلىماث غلى الجىاهب الخالُت( 5بىاصي ،0212 ،ضفدت )048
 اؾخىماٌ البنى ألاؾاؾُت للمػلىماث ،ووغؼ هظم إغالم مىضمجت وجىمُت الىفاءاث البشغٍت؛
 وشغ جؿبُلاث كؿاغُت مخمحزة؛
 جؿىٍغ الخضماث ؤلالىتروهُت لفابضة اإلاىاؾىحن ،الشغواث ،الػماٌ وؤلاصاعاث ألازغي؛
 .3.5طرق عمل املرفم العام وفم هظام الحكىمت الالكتروهيت;
ًمىً ؤن همحز ؤهم مظاهغه في الىلاؽ الخالُت( 5ؾػضاوي ،0214 ،ضفدت )884
 أجمخت ألاهظمت; ًلطض بها جدىٌ ألاغماٌ ؤلاصاعٍت إلى ؤغماٌ إلىتروهُت جخم مً جللاء هفؿها
صون جضزل الػىطغ البشغي ،وهى ٌػىـ الخلضم والغقي في ؤصاء الػمل بؿغٍلت الىتروهُت
زاضت فُما ًخػلم باألغماٌ التي جخؿلب وكذ وصعحت هبحرة مً الضكت؛


ىشبت العمل; ظهغ اهدشاع الحاؾب آلالي في مسخلف الجهاث الحيىمُت ،ؤي الاغخماص بشيل
عبِس ي غلى الحاؾب آلالي وجؿبُلاجه في مسخلف ألاغماٌ بضكت مؼ جىفحر الىكذ والجهض واإلااٌ
الالػم لظلً ،والحىؾبت في هظه اإلاغافم حػني اؾخسضام الحاؾب آلالي وجؿبُلاجه مً ؤحل
اهجاػ مهام اإلاغافم الػمىمُت ،وهظلً اؾخسضام هظه ألاحهؼة زاعج ؤماهً الػمل مً كبل
اإلاىظفحن إلنهاء مهامهم الىظُفُت اإلايلفحن بها؛

 الخدفم إلاداري للبياهاث وألارشيت إلالكتروهيت; ًخؿلب ؤصاء ؤغماٌ اإلاغافم الػمىمُت جضفم
الػضًض مً البُاهاث وألاعشفت مً ؤحل اللُام بئهجاػ مسخلف الخضماث وجلبُت عؾباث حمُؼ
اإلاؿخفُضًً منها ،وَؿخىحب ؤن جخم غملُت جضفم البُاهاث بشيل إلىترووي غلى بحن مسخلف
مؿخىٍاث اإلاغفم الػام ،وفي اججاهاث مسخلفت مً ؤغلى مؿخىٍاث ؤلاصاعة إلى ؤصهاها والػىـ
صحُذ ،ؤي ؾعي اإلاغافم الػمىمُت الى الحض مً جضاوٌ ألاوعاق ؤو السجالث التي مض ى غليها
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وكذ ؾىٍل في اؾاع اإلاغفم الػام ؤلالىترووي بدُث ًخم اصزاٌ البُاهاث والسجالث غً ؾغٍم
اإلاسح الػىةي زم جيؿاب غبر شبىت الحاؾب آلالي الى ول اإلاىظفحن طوي الازخطاص
والػالكت.
 .3.5طرق عمل املرفم العام وفم هظام إلادارة الالكتروهيت;
حػخبر ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت إصاعة جىحُه وجىفُظ ألاغماٌ ؤلالىتروهُت ،وهي جخم بشيل إلىترووي
بدُث جطبذ ول اإلاهام جىجؼ باؾخسضام جىىىلىحُا اإلاػلىماث ،ؤما الحيىمت ؤلالىتروهُت فلها صوع غلى
مؿخىي اإلاىظماث الػامت للضاللت غلى ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت ،وهظه ألازحرة حؿعى الى جدلُم وافت ألاهضاف
اإلاؿلىب جدلُلها غلى اإلاؿخىي اإلاىظمت ،والػمل غلى مىاضلت الخلضم ومىاهبت الخؿُحر اإلاؿخمغ للبِئت
الضازلُت والخاعحُت( .الفغجي ،0212 ،ضفدت )02
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حدول  ;2ملارهت بين الىمىذج إلاداري اللدًم والحدًث
الخصائص

الىمىذج اللدًم

الىمىذج الحدًث

الخىظيم

بىاء هغمي به جضعحاث مػغوفت وزابخت

وحىص شبىت ألاهترهذ وإوشاء البيُت

للترقي في الػمل

اإلاؤؾؿُت غلى ؤؾاؽ الخػاون

ألاشلىب

الخػامل مؼ الحضر بػض وكىغه

الخػامل مؼ الحضر كبل وكىغه

املىارد

الاغخماص غلى ألاضىٌ اإلااصًت

الخدماث

جلضم بالؿغق الخللُضًت ومً زالٌ

جدؿم بالخجضًض غبر كىىاث مخػضصة

الىعق وهي مثللت بالبحروكغاؾُت

لخىىىلىحُا اإلاػلىماث والاجطاالث

هطاق العمل

مدلي

غالمي

شرعت الاشخجابت

شهىع لػػف الترابـ بحن ؤلاصاعاث

ؾاغاث ومخابػت مؿخمغة وؾهلت حضا

والبدث غً ابخياع ؾغق حضًضة
للػمل
الاغخماص غلى عؤؽ اإلااٌ الفىغي
وؤؾالُب الػمل اإلاغهت

وضػىبت في الخػضًل
مصخىي

غالي

مىسفؼ

البيروكراطيت
الاشتراجيجيت

ؤلاصاعة هي ألاؾاؽ

الؼبىن هى ألاؾاؽ

الليادة

مدؿلؿت

اؾدشاعٍت

املصدر; صحغ كضوعي ،)0212( ،ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت وامياهُاتها في جدلُم الجىصة الشاملت ،مجلت
اإلاىطىع ،الػضص  ،14الجؼء ألاوٌ ،ص.142
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ًىضح الجضوٌ ؤغاله ؤن الىمىطج الخللُضي لم ٌػض غلى مىاهبت اإلاؿخجضاث التي جفغغها البِئت
ألامغ الظي ؤصي إلى ظهىع الىمىطج ؤلالىترووي الؾدُػاب هظه الخؿحراث الؿغَػت واإلاخىالُت مً زالٌ
اإلاؼاًا ؤلالىتروهُت التي ؤضبدذ حػغف الُىم بالخسؿُـ ؤلالىترووي وٍمىً جىغُده في الجضوٌ الخالي5
حدول  ;3أوحه الاخخالف بين الخخطيط الخلليدي والخخطيط إلالكترووي
اليرق

الخخطيط الخلليدي

الخخطيط إلالكترووي

مً يث الهدف

ألاهضاف مدضصة وواضحت بدُث

ألاهضاف غامت ،مغهت ،آهُت واخخمالُت

ًمىً جىفُظها في الؿىت اللاصة

بضعحت غالُت فػال غً وىنها كابلت
للخجضًض والخؿىٍغ اإلاؿخمغ

مً يث

الخسؿُـ مخلؿػا مً زالٌ

جضفم اإلاػلىماث باؾخمغاع لظا ًيىن

املعلىماث

اؾخسضام الخلاعٍغ ،الخؿـ بإهىاغها

الخسؿُـ مؿخمغا

اإلاسخلفت (الُىمُت ،ألاؾبىغُت،
الفطلُت... ،الخ)
مً يث جلصيم

اإلاضًغون هم اإلاسؿؿىن مً زالٌ

اؾخسضام مضزل الجمُؼ في ول

العمل

اؾخسضام مضزل مً ؤغلى الى ؤؾفل

الاججاهاث الشبىُت

مً يث املدة

زؿـ ؾىٍلت ؤو مخىؾؿت ؤو كطحرة

زؿـ كطحرة ألامض ،آهُت ومخػضصة
الاؾخجابت للظغوف اإلاسخلفت جىؿىي
حمُػها جدذ زؿت اؾتراجُجُت ؾىٍلت
ألامض طاث مغوهت غالُت

املصدر; إًمان خؿً مطؿفى زلىف ،واكؼ جؿبُم ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت في اإلاضاعؽ الحيىمُت الثاهىٍت
في الػفت الؿغبُت مً وحهت هظغ اإلاضًغًٍ واإلاضًغاث ،عؾالت ماحؿخحر في ؤلاصاعة التربىٍت ،حامػت الىجاح
الىؾىُت ،ولُت الضعاؾاث الػلُا ،فلؿؿحن ،0212 ،ص.82
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 .6جطىر البحث العلمي في الجامعت العربيت
غغف جىىىلىحُا اإلاػلىماث الػضًض مً اإلاشاول والخدضًاث التي جدىٌ صون جدلُم ألاهضاف
اإلاغحىة ،زاضت وؤن هظه الخىىىلىحُاث بمثابت اللاغضة ألاؾاؾُت التي جىؿلم منها الخىمُت الاكخطاصًت
والاحخماغُت ،لظلً ؾىلىم في هظا اإلادىع بػغع ؤهم ألاصواع التي جلىم بها شغهت الاجطاالث بخىوـ في
صفؼ عجلت الخىمُت باإلغافت إلى إبغاػ ؤهم الخدضًاث والػغاكُل التي جىاحهها.
 .2.6عدد املراكز العمىميت لالجصاالث;
ختى جدلم الشغهت صوعها في اإلاجخمؼ ال بض ؤن جىفغ اإلاغاهؼ الالػمت لخىفُظ مسؿؿاتها5
حدول  ;4جطىر عدد املراكز العمىميت لالجصاالث بخىوض خالل اليترة ()3125-3124
املؤشر

الى دة

3124

3125

عدد املراكز العمىميت لالجصاالث

الػضص

107

183

املصدرhttp://www.ins.tn/ar/themes/technologies-de-communication5

ًىضح الجضوٌ ؤغاله جؿىع غضص اإلاغاهؼ الػمىمُت لالجطاالث بخىوـ زالٌ الفترة 0214-0218
بهضف جدلُم الاعجباؽ الىزُم باإلاجخمؼ وجلبُت اخخُاحاجه مً الخضماث اإلالضمت ،باإلغافت إلى الخىىع في
مطاصع الخضماث التي جلضمها.
 .3.6جطىر عدد املشتركين بشبكت الهاجف اللار بالعدد;
مما ال شً فُه ؤن شغهت الاجطاٌ الخىوؿُت كض شاهمذ في الىكذ الحاغغ في جىمُت هثحر مً
اكخطاص الضولت ،مً زالٌ الاهجاػاث التي جلىم بها إلًجاص الحلىٌ واإلالترخاث اإلاخػللت باإلاشىالث التي
حػُم غملُت الخىمُت في كؿاغها والتي جىػىـ بضوعها غلى اللؿاغاث ألازغي بؿغع بلىؽ مجاالث
الخىمُت الاكخطاصًت وغلُه ؾىف هداوٌ مً زالٌ هظا الػىطغ ابغاػ جؿىع غضص اإلاشترهحن في جدلُم
ألاهضاف اإلاؿؿغة مً زالٌ الجضوٌ الخالي5

64

« مجلت امللريزي للدراشاث الاكخصادًت واملاليت  ،اإلاجلض  ، 45الػضص  ، 1حىان ،» 0202ص ص 38-44 5

زثحري وهُبت

(أثر اشخخدام جكىىاوحيا املعلىماث على املرافم العمىميت)

حدول  ;5عدد املشتركين بشبكت الهاجف اللار لليترة ()3128-3124
املؤشر

3124

3125

3126

3127

3128

اجصاالث جىوض

441420

331424

374341

378440

421124

شركت الاجصاالث أوريدو

104

3017

04440

71434

100343

شركت الاجصاالث أوروهج

41442

74783

40274

43438

34241

املصدر;http://www.ins.tn/ar/themes/technologies-de-communication

وججااضع اإلاالخظاات ؤن الخفاااوث فااي غااضص اإلاشااترهحن ًغحااؼ إلااى اغخماصهااا غلااى الحيىماات بشاايل هبحاار فااي
اجطااالث جااىوـ ،جليهاا شااغهت اجطااالث ؤوعوهااج فاي اإلاغجباات الثاهُات وفااي اإلاغجبات الثالثاات شاغهت ؤوعٍااضو ،خُااث
هالخظ اعجفاع مؿخمغ مً ؾىت إلى ؤزغي ومً شغهت الاى ؤزاغي ،ألاماغ الاظي ًفؿاغ ؤن الخىاافـ فاي جلاضًم
الخ ااضماث مفػ اال بش اايل مؿ ااخمغ به ااضف إًج اااص مط اااصع جمىٍ اال حضً ااضة حؿ ااخؿُؼ ؤن ج ااضغم بها اا ؤوش ااؿتها
وزضماتها اإلالضمت.
 .4.6مجاالث جطبيم الخكىىلىحيا الحدًثت;
ًمىً جلخُظ مجاالث جؿبُم الخىىىلىحُا الحضًثت خؿب اخطابُاث الضًىان الىؾني
لإلخطابُاث بخىوـ في الجضوٌ الخاليhttp://www.ins.tn/ar/themes/technologies-de-( 5
 ،communicationبال جاعٍش)
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حدول  ;6جطىر مجاالث جطبيم الخكىىلىحيا الحدًثت في جىوض خالل ()3128-3124
املؤشر

3124

3125

3126

3127

3128

عدد املشتركين بشبكت ألاهترهذ

8444

7302

2747

2322

3802

عدد املشتركين بشبكت ألاهترهذ لكل

36.2

52.6

67.2

68.6

72.2

 2111شاكً
عدد مصخعملي شبكت ألاهتراهذ

7442222

--

--

--

--

عدد مصخعملي بشبكت ألاهترهذ لكل

517

--

--

--

--

 2111شاكً
وصبت ألاشر املرجبطت بشبكت ألاهترهذ

29.5

30.7

37.5

44.5

--

عدد مىاكع الىاب

14828

04428

04138

87422

83141

شعت الربط الدوليت لألهترهذ

42

182

132

142

802

13.8

01.0

00.2

00.8

00.3

88.0

84.7

84.8

42.1

--

عدد الحىاشيب بجميع أهىاعها لكل 211
شاكً
وصبت اهدشار الحىاشيب لدي ألاشر

المصدر; http://www.ins.tn/ar/themes/technologies-de-communication

ًىضح الجضوٌ ؤغاله ؤوحه اإلالاعهت طاث الػالكت بمجاالث جؿبُم الخىىىلىحُا الحضًثت في شغهت
الاجطاالث بخىوـ زالٌ الؿىىاث بضاًت مً الفترة  0218إلى ؾاًت الفترة  0212حػؿي صاللت غملُت
واضحت بؿبب الخفاوث مً ؾىت إلى ؤزغي في مػضالث اؾخسضامها في الػضًض مً الجىاهب الاكخطاصًت
الاحخماغُت ،الخىىىلىحُت ،الػلمُت والفىغٍت.
 .5.6مكاهت جىس عربيا في مجال اشخخدام الخكىىلىحيا;
جىفغ الػضًض مً اإلاػىكاث اإلااصًت والفىُت والبشغٍت التي جدىٌ صون جلضم البدث الػلمي في هظه
البالص وؤصابه لضوعه اإلايشىص ،وؾُاب الدشغَػاث اليافُت واإلالؼمت التي جؤصي إلى الشغاهت الحلُلُت بحن
البدث الػلمي ومؤؾؿاث اإلاجخمؼ اإلاسخلفت ،وؾُاب الخدضًض الػلمي الؿلُم لألهضاف الخػلُمُت
وؤهضاف البدث الػلمي وفلا للظغوف اإلاجخمػُت ،وإهماٌ جغجِب ؤولىٍاث الشغاهت والخفاغل اإلاثمغًٍ
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بحن مؤؾؿاث البدث الػلمي واإلاؤؾؿاث ؤلاهخاحُت والخضمُت ومؤؾؿاث اإلاجخمؼ اإلاضوي هما هى
مىضح في الجضوٌ الخالي ( 5جلغٍغ كُاؽ مجخمؼ اإلاػلىماث ،0214 ،ضفدت )14
حدول  ;7مكاهت جىوض عربيا في مجال جكىىلىحيا
الترجيب العربي

البلد

الترجيب الخىافس ي العاملي

كيمت املؤشر

2

البدغًٍ

04

2.44

3

ؤلاماعاث

83

2.11

4

الؿػىصًت

47

4.4

5

كؿغ

44

4.4

6

اليىٍذ

78

4.74

7

غمان

74

4.02

8

لبىان

44

7.48

9

ألاعصن

37

7.24

:

جىوض

:6

5.69

21

اإلاؿغب

44

4.4

22

مطغ

122

4.44

23

الجؼابغ

128

4.4

24

فلؿؿحن

124

4.03

25

ؾىعٍا

100

8.80

26

الؿىصان

183

0.4

27

مىعٍخاهُا

171

1.10

28

الُمً

177

0.20

29

حُبىحي

141

1.30

املصدر; الاجداص الضولي لالجطاالث ،جلغٍغ كُاؽ مجخمؼ اإلاػلىماث ،0214 ،ص.24
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مً زالٌ الجضوٌ ؤغاله هالخظ ؤن جىوـ حاءث مخطضعة اإلاغجبت الخاؾػت غغبُا في مجاٌ جؿىع
جىىىلىحُا ؤلاغالم والاجطاٌ ملاعهت بإصاء الضوٌ الػغبُت ،في خحن الجؼابغ حاءث في اإلاغجبت  10خُث
ؾبلتها صوٌ الخلُج وألاعصن بإشىاؽ هبحرة.
 .7خاجمت;
مااً زااالٌ صعاؾاادىا لهااظا اإلاىغااىع جىضاالىا إلااى ؤهمُاات الااضوع الىبحاار الااظي جلػبااه جىىىلىحُااا اإلاػلىماااث
وما ًغجبـ بها مً جىىىلىحُاث خضًثت ؾاهمذ في الخدىٌ مً الىمـ الخللُضي الظي ٌػخمض بشيل هبحر
غل ااى الى اام الىبح اار م ااً ألاوعاق واإلالف اااث ،إل ااى ال ااىمـ الخىىىل ااىجي ؤلالىتروو ااي الح ااضًث ال ااظي ؾ اااهم ف ااي
ازخطاااع الىكااذ ،الجهااض واإلايااان ،باإلغااافت إلااى ؤصاء اإلاهااام بضكاات وفػالُاات هبحاارجحن ،ألامااغ الااظي غماال غلااى
جغشُض صوع غلى شغهت الاجطاٌ بخىوـ وجفػُلها لالعجلاء الى اإلاؿخىي اإلاؿلىب.
 .2.7هخائج الدراشت;
في نهاًت اإلاىغىع وغلب هظا الخدلُلً ،مىىىا الخؿغق إلى حملت مً الاؾخيخاحاث التي هغاها
غغوعٍت ومفُضة في هظا الشإن5
 جخؿلب الخىىىلىحُاث الحضًثت جغؾُش مفهىم الخؿىٍغ وجفػُله بألُاث خضًثت التي جخؿلب جلبلها مًؤلاصاعة واإلاىاؾً واؾخجابت حمُؼ ألاؾغاف فيها ختى جيىن هاجحت؛
 ظهىع الجاهب الخىغىي للمىظفحن خىٌ ؤهمُت جىىىلىحُا اإلاػلىماث ،والاهخمام ؤهثر بخدؿحن ؤصاءالػاملحن؛
 جخؿلب الخىىىلىحُاث الحضًثت اؾخلؿاب اإلاىعص البشغي الىفء الظي ًلىم بدؿُحرها وٍخىُف مؼجؿىٍغها؛
 ؾُاب الضوع الغكابي الفػاٌ ،ألامغ الظي ولض هثحر مً الؿُاباث وؾىء اؾخسضام الؿلؿت في بػؼاإلاغافم الػمىمُت؛
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 .3.7الاكترا اث;
ًمىً جلخُظ ؤبغػ الاكتراخاث والخىضُاث التي هالخظ ؤنها مهمت وغغوعٍت واإلاخمثلت فُما ًلي5
 غغوعة اهخلاء جىىىلىحُاث خضًثت بىاء غلى صعاؾاث غلمُت جغاعي امياهُت جؿبُم هظه الخىىىلىحُابشيل ؤوؾؼ؛
 اللضعة غلى مغاغاة جىاػن اإلاطالح والخدلم مً اللضعة غلى الػمل وإجلاهه؛ الػمل غلى جؿىٍغ هفاءة الػاملحن اإلاهىُت وجدؿحن كضعتهم غلى الػمل واؾخسضام الخىىىلىحُاثاإلاخؿىعة مً زالٌ صوعاث جيىٍيُت في هظا اإلاجاٌ؛
 جىغُت اإلاىظفحن لػغوعة الخؿُحر في الخىىىلىحُا وإحغاءاث الػمل ختى ًخلبلىا الخؿُحر وال ٌػاعغىهه؛ .8كائمت املراحع;
 .)0214(-1جلغٍغ كُاؽ مجخمؼ اإلاػلىماث .الاجداص الضولي لالجطاالث.
( 2بال جاعٍش)http://www.ins.tn/ar/themes/technologies-de-communication- -.
-8ؤبى ػٍض ؤخمض( .ؤهخىبغ .)0228 ,زىعة اإلاػلىماث ومجخمؼ اإلاؿخلبل  .مجلت الػغبي ،الػضص .784
-4الؼغبي مدمض وآزغون .)0224( .الحاؾىب والبرمجُاث الجاهؼة .غمان ،ألاعصن 5صاع وابل لليشغ،
الؿبػت الؿاصؾت.
-7الؿلم مغٍمت .)0212( .صوع جىىىلىحُا اإلاػلىماث والاجطاٌ في جىمُت الىفاءاث اإلاهىُت .مجلت الخىظُم
والػمل ،حامػت مػؿىغ ،الجؼابغ ،اإلاجلض  ،24الػضص.24
-4الفغجي ,ع .ح . (2010).ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت :مغجىؼاث فىغٍت ومخؿلباث جإؾِـ الػملُت .اإلاىظمت
الػغبُت للخىمُت ؤلاصاعٍت ،حامػت الضوٌ الػغبُت ،الؿبػت الثاهُت.
-2اًذ كاس ي غؼو عغىان ،خاج بً ػٍضان( .صٌؿمبر .)0214 ,صوع جىىىلىحُا اإلاػلىماث في جىمُت اإلاىاعص
البشغٍت .مجلت اإلالغٍؼي للضعاؾاث الاكخطاصًت واإلاالُت ،اإلاجلض  ،28الػضص .28
-3بغباع هىع الضًً ،مشغي مغٍم( .صٌؿمبر .)0214 ,مؿاهمت جىىىلىحُا اإلاػلىماث في جدضًث الخضماث
اإلاالُت (صعاؾت خالت بغٍض الجؼابغ) .مجلت الخىمُت والاؾدشغاف للبدىر والضعاؾاث ،حامػت
آهلي مدىض ؤولحاج بالبىٍغة ،الجؼابغ ،اإلاجلض  ،21الػضص .21
-4بلىبحر بىمضًً ،فؤاص بىفؿُمتً ( .ىمي  24- 23ماعؽ  .)0227زلافت اإلاىظمت اإلاخػلمت همضزل
إؾتراجُجي لخدلُم ألاصاء اإلاخمحز .اإلاؤجمغ الػلمي الضولي خىٌ ألاصاء اإلاخمحز للمىظماث
والحيىماث .الجؼابغ 5ولُت الحلىق والػلىم الاكخطاصًت ،حامػت وعكلت ،الجؼابغ.
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-12بىماًله ؾػاص ،فاعؽ بى باوىع( .ماعؽ .)0224 ,ؤزغ الخىىىلىحُاث الحضًثت لإلغالم والاجطاٌ في
اإلاؤؾؿت الاكخطاصًت .مجلت الاكخطاص ،حامػت الجُاللي بىوػامت زمِـ ملُاهت ،الجؼابغ،
الػضص .28
-11حماٌ صاوص ؾلُمان .)0224( .اكخطاص اإلاػغفت .غمان ،ألاعصن 5صاع الُاػوعي لليشغ والخىػَؼ ،الؿبػت
ألاولى.
-10خمِـ مػمغ( .بال جاعٍش) .اإلاغفم الػمىمي في الجؼابغ وعهاهاجه هإصاة لخضمت اإلاىاؾً .مضازلت
ملضمت غمً فػالُاث اإلالخلى الضولي  .حامػت الجُاللي بىوػامت زمِـ ملُاهت 5ولُت الحلىق
والػلىم الؿُاؾُت ،كؿم الحلىق.
-18عاوٍت خؿً .)0228( .مضزل اؾتراجُجي لخسؿُـ وجىمُت اإلاىاعص البشغٍت .غمان 5الضاع الجامػُت
لليشغ والخىػَؼ.
-14عفُم بً مغؾلي .)0210( .ألاؾالُب الحضًثت للخىمُت ؤلاصاعٍت بحن خخمُت الخؿُحر ومػىكاث الخؿبُم.
عؾالت ماحؿخحر .الجؼابغ ،ولُت الحلىق والػلىم الؿُاؾُت ،كؿم الػلىم الؿُاؾُت 5حامػت
مىلىص مػمغي جحزي وػو.
-17غبض الحمُض غبض الفخاح اإلاؿغبي .)0220( .هظم اإلاػلىماث ؤلاصاعٍت 5ألاؾـ واإلاباصا .اإلاىطىعة،
مطغ 5اإلاىخبت الػطغٍت.
-14غبض الغخمان إصعَـ البلحري ؤبى حلح وآزغون .)0214( .صوع جىىىلىحُا إصاعة اإلاػغفت في جدؿحن
حىصة مسغحاث مؤؾؿاث الخػلُم الػالي (صعاؾت جؿبُلُت غلى الجامػاث الؿىصاهُت في والًت
الخغؾىم في الفترة  .،)0217-0210مجلت الػلىم الاكخطاصًت ،غماصة البدث الػلمي ،حامػت
الؿىصان للػلىم .
-12غؿا هللا اخمض ؾىٍلم الحؿبان .)0224( .الغكابت الضازلُت والخضكُم في بِئت جىىىلىحُا اإلاػلىماث.
ألاعصن 5صاع الغاًت لليشغ والخىػَؼ ،الؿبػت ألاولى.
-13مدمض الطحرفي .)0224( .إصاعة جىىىلىحُا اإلاػلىماث . L.T،الاؾىىضعٍت 5صاع الفىغ الجامعي ،الؿبػت
ألاولى.
-14مدمض الطحرفي( .هفـ اإلاغحؼ).
-02مدمض ؾػضاوي .)0214( .اوػياؾاث جؿبُم هظام الحيىمت ؤلالىتروهُت غلى ؤصاء اإلاغافم الػمىمُت.
اإلاغفم ،20الػضص.17
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ملخص:
تهذف هزه الىسقت البحشُت الى ابشاص دوس اإلاؤظعاث واإلاىـماث في حلضٍض مخؼلباث الخىمُت
اإلاعخذامت وجحقُق اللذالت واإلاعاواة بحن ألاظُاى الخاطشة واإلاعخقبلُت في مافت اإلاىاسد الؼبُلُت مً
خالى حوُحر الاظتراجُجُاث الدعىٍق والاهخاط ،وظللها ألثر مالبمت مم البلذ البُئي والخىظه هحى
العلىك البُئي وجبني فلعفت الاهخاط والدعىٍق الاخظش.
وقذ جىصلذ هزه الذساظت إلى أن حوُحر اإلاؤظعاث الاقخصادًت لعُاظاتها واظتراجُجُاتها والخىظه
هحى الابلاد والخىظهاث البُئُت والتزامها بهافت معؤولُاتها الاظخماكُت والبُئُت في ظمُم أوؽؼتها
وكملُاتها ٌلمل فلال وبنفاءة كلى جحقُق الخىمُت اإلاعخذامت وحلضٍض مبادا الشقافت البُئُت العلُمت
والاسجقاء بالبلذ البُئي.
الكلمااات املاحاةيااة :الخىمُةةت اإلاعةةخذامت ،الدعةةىٍق ألاخظةةش ،اإلاةضٍ الدعةةىٍقخأل ألاخظةةش،الاهخاط ألاهـة ،
العلىك البُئي.
ثصنيف .M39 ،Q01 :JEL
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Abstract:
This research paper aims to highlight the role of institutions and
organizations in promoting the requirements of sustainable development
and achieving justice and equality between present and future generations
in all natural resources through changing marketing and production
strategies, and making them more appropriate with the environmental
dimension and orientation towards environmental behavior and adopting
the philosophy of production and green marketing.
This study found that changing economic institutions to their policies and
strategies and moving towards environmental dimensions and trends and
their commitment to all their social and environmental responsibilities in
all of their activities and operations actually and efficiently works to
achieve sustainable development and to promote the principles of sound
environmental culture and upgrading the environmental dimension.
Keywords: sustainable development; green marketing; Green marketing
mix ;Cleaner production; Environnemental behavior.

Jel Classification Codes:Q01, M39.
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 .1مقدمة:
حلبر اإلاؤظعاث الاقخصادًت بمخخل

أوؽؼتها الشلحزة ألاظاظُت لخحقُق الخىمُت الاقخصادًت

والاظخماكُت ،إر جشجبؽ أوؽؼت هزه اإلاؤظعاث بلملُت الخىمُت اسجباػا كظىٍا مً حُض أجها اإلاصذس
ألاظاس ي لخلبُت الاحخُاظاث البؽشٍت ،لزا حلخبر اإلاىاسد اإلاعخخذمت في أوؽؼت اإلاؤظعاث الاقخصادًت
وحعً إداستها واظخخذامها بؼشٍقت سؼُذة وكقالهُت مً أهم ظُاظاث واظتراجُجُاث الخىمُت اإلاخىاصلت
واإلاعخذامت ،لما ٌؽهل اهخاط هزه اإلاؤظعاث مً ظلم وخذماث كامال أظاظُا في دفم عجلت ؤلاقخصاد
وجحقُق الاظخقشاس والىمى الاقخصادي مما ًىفش فشص اللمل وَعاهم في جحعحن معخىٍاث اإلالِؽت والخذ
مً الفقش كبر اللالم ،وٍخجه ؤلاػاس اللام للبحض في مجاى العلىلُاث والاظتراجُجُاث البُئُت
للمؤظعاث هحى إمهاهُاث جىؿُ

مبذأ الاهخاط ألاهـ

وجحقُقه مً خالى ظملت مً اللىاصش التي

جخجعذ في كىاصش اإلاضٍ الدعىٍقخأل ألاخظش ،إر ٌلخبر جىفحره والىصىى إلُه مؼلب طشوسي للخؼىٍش
الاقخصادي والاظخماعي اإلاعخذام ،إلى ظاهب الذوس الزي جللبه اظتراجُجُت الدعىٍق الاخظش وؤلاهخاط
الاهـ

في مىاظهت التهذًذاث البُئُت والاقخصادًت للخوحر اإلاىادي وحماًت البِئت وجىفحر كامل ألامان

البُئي ،وفي هزا الاػاس حععى ظمُم الذوى اإلاخقذمت والىامُت كلى حذ ظىاء إلى جحقُق جىمُت معخذامت،
بالترلحز كلى طشوسة إدساط الاقخصاد ألاخظش لرقشإ إظتراجُجُت لقلق جىمُت معخذامت بشكاًت ألامم
اإلاخحذة إلهقار مىلب ألاسض مما حلشض له مً اظخجزاف وجذمحر للؼبُلت ولصخت ؤلاوعان ،وهى بمشابت
الشىسة الصىاكُت الشابلت التي ظدىقل اللالم مً الخظاسة الصىاكُت إلى حظاسة الىـم الؼبُلُت.
وجرظِعا كلى ما ظبق جم ػشح الدعاؤى والزي حععى هزه الىسقت البحشُت للظابت كىه في الؽهل الخالي:
ما مدى مساهمة السلوك البيئي للمؤسسات الاقحصادًة في ثحقيق الحنمية املسحدامة ؟
1.1أهمية البحث :جنمً أهمُت البحض في الىقاغ الخالُت:
 جحلُل مفهىم العلىك البُئي وإبشاص أهمُخه في الخفاؾ كلى البِئت. إبشاص دوس وأهمُت العلىك البُئي في سظم العُاظاث البُئُت مً أظل جحقُق أهذاف الخىمُتاإلاعخذامت.
 -حعلُؽ الظىء كلى اإلاؽنالث اإلاخللقت بالعلىك البُئي.
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.1.1أهداف البحث :حهذف هزا البحض إلى ما ًلي:
 الخلشف كلى مفهىم العلىك البُئي ومهاهخه في جفلُل ظهىد جحقُق الخىمُت اإلاعخذامت. إبشاص الخىظه الجذًذ اإلاخللق بظشوسة حماًت البِئت مً خالى حلذًل العلىك البُئي. إًجاد مذخل كلمي ًحذد أهم اإلاخوحراث التي جؤزش كلى العلىك البُئي. .1الاطار املااهيمي للحنمية املسحدامة:
 .1 .1جعريف الحنمية املسحدامة:
ٌلىد أوى اظخخذام لهزا اإلاصؼلح بؽهل سظمي لشبِعت وصساء الجروٍ Gro Harlem Bruntland
ظىت  1987في جقشٍش معخقبلىا اإلاؽترك للخلبحر كً الععي لخحقُق هىق مً اللذالت واإلاعاواة بحن ألاظُاى
الخالُت واإلاعخقبلُت ،وهنزا كشفذ هزه ألاخحرة الخىمُت اإلاعخذامت برهﻬا " الخىمُت التي جلبي احخُاظاث
الخاطش دون ؤلاخالى بقذسة ألاظُاى القادمت كلى جلبُت احخُاظاجﻬا"( .كماسي ،0228 ،صفحت )24
واجفقذ دوى اللالم في مؤجمش ألاسض كام  1990كلى حلشٍ

الخىمُت اإلاعخذامت كلى أجها طشوسة

اهجاص الخق في الخىمُت بحُض جخحقق كلى هحى مدعاو الخاظاث الخىمىٍت والبُئُت لألظُاى الخاطش
واإلاعخقبل( .اللاًب ،0211 ،صفحت )134
حلشٍ اللجىت اللاإلاُت للبِئت والخىمُت التي ؼهلتها ألامم اإلاخحذة لذساظت هزا اإلاىطىق وقذمذ هزه
اللجىت الخلشٍ كام  1987بلىىان معخقبلىا اإلاؽترك إر ٌلذ هزا الخلشٍ

ؼامال ومخخصشا للخىمُت

اإلاعخذامت حُض ٌلشفها برجها " هي الخىمُت التي جلبي حاظاث الخاطش مً دون اإلاعاومت بقذسة ألاظُاى
اإلاقبلت كلى جلبُت حاظاتهم"( .كبذ هللا حعىن و آخشون ،0212 ،صفحت )342
 . 1.1خصائص الحنمية املسحدامة:
إن للخىمُت اإلاعخذامت كذة خصابص هزلش أهمها فُما ًلي( :هاصش ،0229 ،صفحت )129
 الاظخمشاسٍت :بحُض ًخؼلب جىلُذ دخل مشجفم ًمنً مً إكادة اظدشماس ظضء مىه ،حتى ٌعمحبئظشاء الاحالى والخجذًذ والصُاهت للمىاسد.
 جىـُم اظخخذام اإلاىاسد الؼبُلُت اإلاخجذدة ولزلو القابلُت للىفار بما ًظمً مصلخت ألاظُاىالقادمت.
 جحقُق الخىاصن البُئي :ورلو مً خالى اإلاحافـت كلى البِئت بما ًظمً حُاة ػبُلُت ظلُمتوطمان إهخاط الثرواث اإلاخجذدة ،مم كذم اظخجزاف الثرواث هحر اإلاخجذدة.
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اطافت إلى القصابص العابقت فئن الخىمُت اإلاعخذامت جخص

بجملت مً القصابص ألاخشي منها:

(فالق و ظالمي ،0216 ،صفحت )97
 هي جىمُت حلخبر البلذ الضمني فيها هى ألاظاط ،فهي جىمُت ػىٍلت اإلاذي بالظشوسة ،سكاًت حق ألاظُاىالقادمت في اإلاىاسد الؼبُلُت للمجاى الخُىي للهىلب.
 جلبُت الاحخُاظاث ألاظاظُت للفشد مً البؽش في اإلاقام ألاوى. الخفاؾ كلى اإلاحُؽ الخُىي في البِئت الؼبُلُت مً خالى كىاصشه ألاظاظُت مالهىاء واإلااء والتربتواإلاىاسد الؼبُلُت.
 جىمُت مخهاملت ٌلخبر الجاهب البؽشي فيها وجىمُخه هي ألاولى أهذافها فهي جشاعي الخفاؾ كلى القُمالاظخماكُت الاظخقشاس الىفس ي والشوحي إلافشد واإلاجخمم.
 الخىمُت اإلاعخذامت هي جىمُت ال جقىم بخبعُؽ اإلاىـىمت البُئُت لعُىلت الخحنم فيها فهي جشاعيالخفاؾ كلى الىىق الىساسخأل.
 الخىمُت اإلاعخذامت هي جىمُت مخهاملت جقىم كلى الخيعُق والخهامل بحن ظُاظاث اظخخذام اإلاىاسدواججاهاث الاظدشماس والاخخُاس الخنىىلىجي والؽهل اإلاؤظس ي مما ًجللها ظمُلا حلمل بخفاهم واهخـام.
 .2.1أبعاد الحنمية املسحدامة:
حؽمل الخىمُت اإلاعخذامت زالزت أبلاد أظاظُت ،وهي( :مىلخعان و مشكىػ ،0217 ،صفحت )82
 .1.2.1البعد الاقحصادي :وحلني الاظخذامت اظخمشاسٍت وحلـُم الشفاه الاقخصادي ألػىى فترة صمىُت
ممنىت مً خالى جىفحر مقىماث الشفاه ؤلاوعاوخأل برفظل هىكُت مشل الؼلام واإلاعنً واإلالبغ والصخت
والخللُم.
 .1.2.1البعد البيئيً :شلض البلذ البُئي للخىمُت اإلاعخذامت كلى مشاكاة الخذود البُئُت بحُض جهىن لهل
هـام بُئي حذود ملُىت ال ًمنً ججاوصها مً الاظتهالك والاظخجزاف أما في حالت ججاوص جلو الخذود فئهه
ًؤدي إلى جذهىس الىـام البُئي وكلى هزا ألاظاط ًجب وطم الخذود أمام الاظتهالك والىمى العهاوخأل
والخلىر وأهماغ الخُاة العِئت واظخجزاف اإلاُاه وقؼم الواباث واهجشاف التربت.
 . 2.2.1البعد الاححماعيً :شلض البلذ الاظخماعي للخىمُت اإلاعخذامت كلى أن ؤلاوعان ٌؽهل ظىهش
الخىمُت وهذفها النهاةخأل مً خالى الاهخمام باللادلت الاظخماكُت ومهافحت الفقش وجىفحر القذماث
الصخُت لجمُم اإلاحخاظحن إليها ،باإلطافت إلى طمان الذًمقشاػُت مً خالى مؽاسلت الؽلىإ في اجخار
القشاس بهل ؼفافُت.
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وٍمنً جىطُح جذاخل هزه ألابلاد في الؽهل الخالي:
الشكل  :1ثداخل أبعاد عملية الحنمية املسحدامة

املصدر :اللاًب كبذ الشحمً ) ،(0211الخحنم في ألاداء الؽامل للمؤظعت الاقخصادًت في الجضابش في
ؿل جحذًاث الخىمُت اإلاعخذامت ،أػشوحت دلخىساه ،ظاملت ظؼُ  ،الجضابش ،ص.06
ّ
وجمشل ؤلاداساث واإلاؤظعاث اللامت الجهت الخىفُزًت للذولت التي بىاظؼتها وكبرها جشظم وجؼبق
ظُاظاتها الخىمىٍت الاظخماكُت والاقخصادًت والبُئُت .وهزا ما ًذخل طمً البلذ اإلاؤظس ي للخىمُت
اإلاعخذامت.
أًا ماهذ ػبُلت وجىظه وهذف الخىمُت ،وأًً ما وظذث الجهت التي جخحقق فيها هزه الخىمُت ،فهي
بحاظت لهخأل جصبح ً
واقلا إلى مىاسد البِئت ،وهزا ٌلني أن ؤلاوعان الزي ًؼمح إلى الىمى ًخصشف للامل
ملبئ لخلو اإلاىاسد وٍحذر بزلو ً
هـاما مً اللالقاث بحن البِئت والخىمُت ،وجقىم الخىمُت اإلاعخذامت كلى
زالزت كىاصش أظاظُت هي  :الاقخصاد واإلاجخمم والبِئت .ومً اإلاالحف أن هزه اللىاصش ًشجبؽ بلظها
ببلع وجخذاخل فُما بُنها جذاخال لبحرا ،والبِئت هي ؤلاػاس اللام الزي ًخرزش باألوؽؼت الاقخصادًت وٍؤزش
فيها ،لما جخرزش البِئت بعلىلُاث أفشاد اإلاجخمم وجؤزش في أحىالهم الصخُت وأوؽؼتهم اإلاخخلفت ،ولزلو فئن
أي بشهام هاجح للخىمُت اإلاعخذامت ال بذ له أن ًحقق الخىافق والاوسجام بحن هزه اللىاصش الشالزت ،وأن
ًصهشها ملها في بىجقت واحذة حعتهذف الاسجقاء بمعخىٍاث الجىدة لخلو اللىاصش ملا أي جحقُق الىمى
الاقخصادي وجلبُت مخؼلباث أفشاد اإلاجخمم ،وطمان العالمت البُئُت مم اإلاحافـت في الىقذ هفعه كلى
حقىق ألاظُاى القادمت مً اإلاىاسد الؼبُلُت وكلى الخمخم ببِئت هـُفتً( .حُاوي و فظُلت ،0210 ،صفحت
)105
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لما ألذ خبراء بشهام ألامم اإلاخحذة ؤلاهماةخأل حىى هزه ألابلاد أهه لشحرا ما ٌعخخذم مفهىم الخىمُت
اإلاعخذامت لمؤؼش ألهمُت اجباق ألاظالُب ؤلاداسٍت البُئُت إال أن حقُقت مفهىم الخىمُت اإلاعخذامت ال
ًقخصش كلى رلو فقؽ بل ٌؽمل الترلحز كلى اظتراجُجُت إداسٍت اقخصادًت جخظمً مىـىسا بُئُا
واظخماكُا ومؤظعُا قىامه الخىمُت البؽشٍت( .اللاًب ،0211 ،صفحت )04
 .3.1أهداف الحنمية املسحدامة:
حععى الخىمُت اإلاعخذامت مً خالى آلُاتها ومحخىاها إلى جحقُق ظملت مً ألاهذاف وهي( :مذحذ و
مذحذ محمذ ،0217 ،صفحت )88
 جحقُق هىكُت حُاة أفظل ألفشاد اإلاجخمم. حلضٍض وعي ألافشاد باإلاؽامل البُئُت القابمت. حفف اإلاىاسد الؼبُلُت والبُئُت. جحقُق اظخوالى واظخخذام كقالوخأل وأمشل للمىاسد. سبؽ الخنىىلىظُا برهذاف اإلاجخمم. إحذار حوحر مىاظب في حاظاث وأولىٍاث اإلاجخمم. جحقُق همى اقخصادي جقني. جحقُق اللذالت ؤلاظخماكُت وؤلاقخصادًت. .2املواصاة الدولية إًسو :13441
 .1.2ماهوم مواصاة إًسو :13441
حلذ اإلاىاصفت  14221مىاصفت دولُت ػىستها مىـمت الخقُِغ الذولُت ،وفي طىئها حذدث اإلاخؼلباث
ألاظاظُت إلقامت هـام إداسة بُئُت ،لخمنً اإلاىـمت مً صُاهت ظُاظت وأهذاف جرخز في الاكخباس
اإلاخؼلباث القاهىهُت واإلاللىماث اإلاخللقت بالجىاهب البُئُت اإلاهمت،فواًت هزه اإلاىاصفت هى جضوٍذ اإلاىـماث
بلىاصش هـام إداسة بُئُت فاكلت ًمنً أن جخلامل مم اإلاخؼلباث ؤلاداسٍت ألاخشي للمىـمت ،لما حععى إلى
معاكذة اإلاىـماث في جحقُق الخىاصن بحن أهذافها البُئُت والاقخصادًت.
 .1.2مجال ثطبيق مواصاة إًسو :13441
جىؼبق هزه اإلاىاصفت كلى الجىاهب البُئُت التي حعخؼُم اإلاىـمت أن جخحنم فيها والتي ًخىقم أن جؤزش
كليها ،وٍمنً جؼبُقها كلى أي مىـمت جشهب في:
 صُاهت وجؼبُق وجحعحن هـام ؤلاداسة البُئُت .89
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 اإلاؼابقت الزاجُت مم العُاظت البُئُت اإلاللىت . إقامت الذلُل كلى ؼهادة اإلاؼابقت لىـام ؤلاداسة البُئُت مً قبل ظهت خاسظُت . الخقشٍش وؤلاكالن الزاحخأل للمؼابقت مم اإلاىاصفت. .2.2آلية الحصول على شهادة إلاًسو :13441

ٌعخلضم كلى اإلاىـمت أن جقىم بئوؽاء واإلاحافـت كلى هـام ؤلاداسة البُئُت ً
ػبقا إلاخؼلباث اإلاىاصفت،
وجخمشل هزه اإلاخؼلباث في اللىاصش الخالُت:
 العُاظت البُئُت :وهي بُان بىىاًا اإلاؤظعت ومبادئها اإلاخللقت بردائها البُئي الؽامل ،والزي ًىفش إػاسلللمل ووطم أهذافها وهاًاتها البُئُت ،وٍيبغي أن جحذد ؤلاداسة الللُا هزه العُاظت لخرلُذ الالتزام
بالىقاًت مً الخلىر والخقُذ بالقىاهحن والدؽشَلاث وجىفحر إػاس لىطم ألاهذاف البُئُت ومشاظلتها،
باإلطافت إلى جىزُق العُاظت البُئُت ووؽشها.
 الخخؼُؽ ً :بذأ الخخؼُؽ بخحذًذ الجىاهب البُئُت وحصش ألثرها أهمُت ،وٍجشي بلذها جحذًذاإلاخؼلباث القاهىهُت التي جخىافق ملها اإلاؤظعت ،ومً زم جؼىٍش الواًاث وألاهذاف البُئُت للمؤزشاث
وإكذاد بشهام كمل إلهجاصها وفق اإلاؼلىإ وبما ًدىاظب واإلاللىماث اإلاعخخذمت ،وَؽمل حشقُص
الجىاهب واإلاؤزشاث البُئُت وإكادة اإلاىاصهاث إلالالجتها ،جىزُق الواًاث البُئُت ومشاظلتها باظخمشاس ووطم
بشام إداسة البِئت طمً إػاس صمني.
 الخىفُز ً :حخاط جىفُز القؼت البُئُت إلى مىؿفحن مؤهلحن ومذسبحن وإلى إظشاءاث مىزقت وخؼىغاجصاالث واظلت ،باإلطافت إلى طبؽ الىزابق وطبؽ اللملُاث والاظخلذاد للؼىاسا ،وَعخذعي الخىفُز
الىاجح لىـام إًضو  14001إلتز ًاما مً قبل اللاملحن باإلاؤظعت ،وبزلو لم ٌلذ اقخصاس اإلاعؤولُاث
البُئُت كلى ألاقعام البُئُت بل أضخذ طمً أكماى اإلاىـمت لهل.
 الفحص وؤلاظشاءاث الخصخُحُت :البذ مً مخابلت ألاوؽؼت البُئُت وقُاظها ،باإلطافت إلى جحذًذؤلاظشاءاث الخصخُحُت والىقابُت والاحخفاؾ بالسجالث البُئُت وإظشاء جذقُق الىـام.
 مشاظلت ؤلاداسة  :ألذث اإلاىاصفت كلى اإلاشاظلت الذوسٍت للىـام مً ػشف ؤلاداسة ،وطشوسة جىزُقكملُاث اإلاشاظلت لبلىن الخحعحن اإلاعخمش ،وحؽمل اإلاشاظلت كلى  :هخاب وكملُاث الخذقُق ،جقُُم مذي
ججعُذ ألاهذاف والواًاث ،وجحقُق مشوهت الىـام بما ًدىاظب والـشوف اإلاخوحرة( .ظىادي ،كبذ
الالوي ،و هالت ،0210 ،الصفحاث )454 -453
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 .3السلوك البيئي للمؤسسات الاقحصادًة:
أدي الىمى الاقخصادي الزي ؼهذه اللالم مً ظهت واسجفاق معخىٍاث الؼلب كلى اإلاىخجاث
والقذماث مً ظهت اخشي إلى اسجفاق في كذد اإلاؤظعاث الاقخصادًت والصىاكُت ،إر حلمل هزه ألاخحرة
كلى دفم عجلت الىمى الاقخصادي وجلبُت الؼلب اللالمي اإلاتزاًذ كلى مخخل

اإلاىخجاث ،وهى ما حعبب في

خلق اللذًذ مً ألاصماث البُئُت وأصبحذ البِئت جىاظه اللذًذ مً اإلاخاػش بعبب الاظخوالى هحر
اللقالوخأل للمىاسد الؼبُلُت ولزا مخلفاث كملُاث الخصيُم العابلت والصلبت وؤلاهبلازاث الواصٍت العامت
التي جؤدي الى الخلىر البُئي وجضكضق الاظخقشاس والخىاصن البُئي وفقذان الخىىق البُىلىجي واحعاق هؼاق
الخصخش وهحرها.
وفي هزا الاػاس جضاًذ الاهخمام بالخحذًاث اللاإلاُت التي جىاظه القظاًا الشبِعُت اإلاخللقت بمجاى
البِئت والخىمُت ومحاولت اًجاد اظتراجُجُاث مً ؼرجها مىاظهت هزه اإلاؽامل مً ظهت وجحقُق
مخؼلباث واحخُاظاث الخىمُت مً ظهت أخشي ،وبلذ جؼىس مفهىم الخىمُت مً الخىمُت الاقخصادًت إلي
الخىمُت اإلاعخذامت والتي أدث بذوسها إلي حوُحر ظمُم اإلافاهُم بؼشٍقت ظذًذة لظمان الاظخذامت ،بشص
مصؼلح الخىمُت اإلاعخذامت لخحقُق الاوسجام بحن ألاهذاف الخىمىٍت وحماًت البِئت الؼبُلُت.
وللىصىى الى اهذاف الخىمُت اإلاعخذامت وجحقُق أبلادها اإلاخخلفت ًخلحن كلى اإلاؤظعاث
الاقخصادًت جبني مجمىكت مخخلفت مً الاظتراجُجُاث الصذًقت للبِئت والتي جخماش ى مم هزا الخىظه
الجذًذ ،ومً أهمها ظاظُت الدعىٍق الاخظش وؤلاهخاط الاهـ .
 .1.3الخسويق ألاخضر:
یلذ مفهىم الدعىیق ألاخظش امخذاد وجؼىس للمعؤولیت الاظخماكیت وألاخالقیت وجشظمت
إلاخؼلباث كملُت الدعىٍق ،ویخمحىس الدعىیق ألاخظش حىى التزام اإلاؤظعاث الاقخصادًت للخلامل
بالعلم واإلاىخجاث القظشاء الصذیقت للبیئت ومماسظت ألاوؽؼت الدعىیقیت مم مشاكاة الاكخباساث
البیئیت لظمان اإلاحافـت كلى البیئت وجحقُق الخىاصن البُئي ،لما أن الدعىیق ألاخظش اظخلمل
للخلبحر كىه بلذة مصؼلخاث منها " الدعىیق ؤلاحیاةخأل ،الدعىیق اإلاعخذام والدعىٍق البُئي" ،وقذ
جم اكخماد مصؼلح الدعىیق ألاخظش ورلو لؽمىلیت اإلاصؼلح واحعاق هؼاق اظخخذامه واكخباسه
ألالثر حلبحرا كً البِئت ،حُض أن مصؼلح الدعىٍق ألاخظش ٌؽحر إلى اللذًذ مً الخفعحراث التي
جخللق بحمایت البیئت ،إر ًشي البلع أهه ٌلبر كلى معؤولیت اإلاؤظعت الاظخماكیت اججاه البِئت
واجخار مافت الاظشاءاث والخذابحر لخماًتها ،في ححن ًشي البلع آلاخش أهه أظلىإ لخىظه اإلاؤظعت
89
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هحر الهادف للشبحیت وحمایت اإلاعتهلو ،وهىاك مً یحصش الدعىیق ألاخظش في أوؽؼت اكادة جذویش
اإلاىاد فقؽ.
وقذ اخخلفذ الخلشٍفاث اإلاخللقت بالدعىٍق ألاخظش مً قبل سظاى الدعىٍق هـشا الخخالف
الضاوٍت واإلاىـىس الزي ًخبىاه مل منهم ،إال أجهم اجفقىا في اللذًذ مً الىقاغ التي ًمعها الدعىٍق
ألاخظش ،وَلخبر حلشٍ

زامش البنشي ألالثر وجىطُحا حُض ٌلشفه كلى أهه " الدعىٍق ألاخظش هى

مذخل هـمي مخهامل حهذف إلى الخرزحر في جفظُالث الضبابً بصىسة جذفلهم هحى الخىظه إلى
مىخجاث هحر طاسة بالبِئت وحلذًل كاداتهم الاظتهاللُت بما ًيسجم مم رلو ،واللمل كلى جقذًم
مضٍ

حعىٍقخأل مخهامل قابم كلى أظاط الابذاق بؽهل ًشض ي هزا الخىظه بحُض جهىن اإلاحصلت

النهابُت الخفاؾ كلى البِئت ،حماًت اإلاعتهلنحن واسطائهم وجحقُق هذف الشبحُت للؽشلت".
(مىلخعان و مشكىػ ،0217 ،صفحت )84
وَعدىذ جؼبُق مىهج الدعىٍق ألاخظش إلى أسبلت أبلاد سبِعُت هي لما ًلي( :صالخي،0211 ،
صفحت )79
 -جقلُل الخل

والظُاق :إن الخلىر أو جقذًم مىخجاث جالفت أو هحر مالبمت لالظخلماى كادة ما ًيبم

مً كذم لفاءة اللملُاث الاهخاظُت ،لزا أصبح مً الظشوسي الترلحز كلى سفم لفاءة هزه اللملُاث
كىطا كً البحض في لُفُت الخخلص مً جلو اإلاىخجاث الخالفت ،أو مخلفاتها الصىاكُت.
 جىطُح اللالقت بحن الخهلفت والعلش :إن مل مىخ ًجب أن ٌلنغ جهلفخه الخقُقُت أو ما ًقاسبهاكىذ جحذًذ العلش القاص به ،وهزا ٌلني أن ظلش العللت ًجب أن ًىاصي القُمت التي ًحصل
كليها الضبىن مً جلو العللت ،كلما أن هزه القُمت ال حلنغ فقؽ مىن أن هزه اإلاىخجاث ال جظش
بالبِئت وإهما حلنغ الجاهب آلاخش لها اإلاخمشل في البحض كً مىاسد بذًلت وحماًت اإلاىاسد الؼبُلُت
وما ًحخىٍه رلو مً جهالُ كالُت ماسجفاق مصاسٍ

البحض والخؼىٍش.

 ظلل الخىظه البُئي أمشا مشبحا :لقذ أدسلذ اللذًذ مً اإلاىـماث أن الدعىٍق ألاخظش ٌؽهلفشصت ظىقُت قذ جمىح اإلاىـمت محزة جىافعُت ولشبما معخذامت خاصت مم جىامخأل الىعي البُئي بحن
اإلاعتهلنحن وجحىلهم الخذسٍجي إلى معتهلنحن خظش وبالخالي ظُهىن هزا الخىظه أمشا مشبحا وخاصت
في اإلاذي الؼىٍل.
 حوُحر اإلافاهُم اإلاخللقت باإلاىخجاث :جخمشل في أن اإلاىخجاث الجذًذة ًجب أن حلخمذ بؽهل لبحر كلىمىاسد أولُت هحر طاسة بالبِئت ،وال حعتهلو النشحر مً اإلاىاد ،باإلطافت إلى طشوسة جذوٍش بلع
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اإلاىخجاث بلذ اهتهاء اإلاعتهلو مً اظخخذامها إلكادة جفنُنها والاظخفادة منها مشة أخشي ،فظال
كً طشوسة حوُحر أظالُب حلبئت وحولُ

اإلاىخجاث بحُض جخظمً أهلفت ًمنً الاظخفادة منها مشة

أخشي وال جحخىي مىاد طاسة أو مررًت فظال كً الاكخماد كلى مصادس بذًلت لخصيُم جلو ألاهلفت.
 .1.3املسيج الخسويقي ألاخضر:
إن مفهىم اإلاضٍ الدعىٍقخأل الاخظش ٌلخبر امخذاد إلافهىم اإلاضٍ الدعىٍقخأل الخقلُذي ،إال أن اإلاضٍ
الدعىٍقخأل ألاخظش ًىؼلق مً مبذأ الخفاؾ كلى البِئت وحماًتها ،فظال كً الخىظهاث الفلعفُت إلافهىم
اإلاعؤولُت الاظخماكُت ألوؽؼت اإلاؤظعت كامت وللملُت الدعىٍق خاصت ،لما ًشلض اإلاضٍ الدعىٍقخأل
الاخظش كلى الخىظه البُئي في ظمُم مشاحل اللىاصش اإلاهىهت له ولُفُت اجخار القشاس بؽرجها.
إن كىاصش اإلاضٍ الدعىٍقخأل الاخظش ال جخخل

مً حُض الدعمُت واإلاهىهاث كما هى كلُه في اإلاضٍ

الدعىٍقخأل الخقلُذَخأل .ولنً وظه الاخخالف ًنمً جحذًذا في الخىظهاث القظشاء التي ٌععى الى جحقُقها
اإلاضٍ الدعىٍقخأل الاخظش واإلاعدىذة الى الخفاؾ كلى البِئت ومىاسدها مً الاظخجزاف اإلافشغ وجشؼُذ الجزكت
الاظتهاللُت لذي أفشاد اإلاجخمم واللمل كلى جقذًم مىخ آمً وقابل إلكادة الخذوٍش الحقا الى اإلاعتهلو،
واللمل كلى جقلُل معخىٍاث الخلىر البُئي ظشاء اللملُاث الخصيُلُت للمىخ وجىصَله ،ولزلو الامش في
جقلُص الاظخخذام للمىاسد الؼبُلُت واللمل كلى اًجاد مىاسد بذًلت وٍقفض في مقذمتها الخحىى مً
اظخخذام مصادس الؼاقت الخقلُذًت الى اظخخذام الؼاقت اإلاخجذدة او الىـُفت في مجمل مفشداث الخُاة
الُىمُت وظىاء مان في كملُاث الاهخاط أو الدعىٍق( .البنشي و اظماكُل ،0216 ،صفحت )65
 .1.1.3املنحج ألاخضر:
وٍمنً حلشٍ

اإلاىخ الاخظش كلى اهه رلو اإلاىخ الزي اظشٍذ كلُه جحعِىاث ظىهشٍت إلاقابلت

احخُاظاث اإلاؽتري معخقبال وباججاه جقلُل معخىي الخل وان ًهىن مخىافقا مم الاظخذامت البِئت.
هزا الخلشٍ

ابشص ظىهش اإلاىخ الاخظش حُض اهه مىظه لقذمت البِئت وفي راث الىقذ الؼباق

حاظاث اإلاعتهلو  ،وهزا ما ًمحز اإلاىخ الاخظش كً اإلاىخ الخقلُذي ،فخاصُت الخفاؾ كلى الاظخذامه
البُئُت ظلل مً اإلاىخ الاخظش كلى قمت الهشم الاهخاجي قُاظا باإلاىخجاث اإلاؽابهه او البذًلت( .البنشي و
اظماكُل ،0216 ،صفحت )65
وجخمحز اإلاىخجاث القظشاء بالقصابص الخالُت( :صالخي ،0211 ،صفحت )82
 اإلاىخجاث القظشاء هي مىخجاث راث مىافم للبِئت لرظهضة ملالجت الخلىر البُئي والخخلص آلامًمً الىفاًاث وؤلاهبلازاث.
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 مىخجاث أقل أطشاسا وجهلفت بُئُت مقاسهت باإلاىخجاث اإلامازلت ألاخشي (ماإلاىخجاث راث كلب الخولُالقابلت للخذوٍش أو للخحلُل البُىلىجي أو إلكادة الاظخخذام ،أو العُاساث وآلاالث التي حعخلمل
البجزًً القالي مً الشصاص).
 مىخجاث ألثر اظخخذاما للمىاد والؼاقاث اإلاخجذدة ماإلاىخجاث الوزابُت مً مىاد صساكُت أواإلاىخجاث التي حعتهلو الؼاقت الؽمعُت.
 مىخجاث أقل اظخخذاما للمىاد القؼشة ماإلاىاد الخافـت والنُمُاوٍت ،العمُت والىىوٍت. مىخجاث ألثر جحقُقا للجىدة البُئُت لرن جهىن أقل جلفا ،جلىزا وآزاسا ظاهبُت وفي اإلاقابل ألثراظخجابت لخاظاث الضبابً وظملُاث حماًت اإلاعتهلو.
 مىخجاث مىظهت لخاظاث حقُقُت خظشاء لذي الضبابً ولِغ هحى الشهباث التي ًخلقها الدعىٍقوؤلاكالن العلبي كً ػشٍق إزاسة الخاظاث اإلاضٍفت.
 مىخجاث ألثر جحقُقا للكاداث القمغ ( )5Rsوهي :إكادة الخذوٍش  ،إكادة ؤلاظخلماى  ،إكادةالخنُُ إكادة الخصيُم  ،وأخحرا الخصلُح.
ولقذ أصبحذ اإلاىخجاث القظشاء قادسة كلى أن جندعب هىٍت بُئُت مخمحزة مً خالى اإلالصق البُئي أو
ما ٌعمى باإلالصق ألاخظش ،لُهىن بمشابت دكىة للضبابً القظش لخفظُل هزا اإلاىخ كلى اإلاىخجاث
اإلاىافعت ألاخشي ،وبهزا ًهىن اإلالصق ألاخظش وظُلت جشوٍجُت جحقق مصلخت اإلاىـمت في مبُلاث ألثر
ومصلخت البِئت في مىخجاث ودًت بُئُا.
 .1.1.3السعر ألاخضر:
الدعلحر الاخظش بذأ الاهخمام به في ظبلُىاث القشن اإلااض ي ،ولنً الاهخماماث الجاده ماهذ في جهاًت
زماهِىاث القشن اإلااض ي ،ححن بشصث قظاًا الخلىر اإلاشافقت للملُت الاهخاط او ما بلذ رلو ،ومً هىا
اصبح اإلاعتهلو ًشبؽ ما بحن قُمت اإلاىخ الزي ًشهب بؽشابه مم الازاس البُئُت التي ًمنً ان ٌلنعها
ظلبا،لما ًىظذ مً اإلاعتهلنحن مً لذًه اظخلذاد لذفم ظلش أكلى مً اظل الخصىى كلى اإلاىخجاث
القظشاء التي ال جحذر طشس في البِئت او بصخخه( .البنشي و اظماكُل ،0216 ،صفحت )66
جحمل اإلاىخجاث القظشاء اطافت ظلشیت بعبب الخهالی ؤلاطافیت القاصت بجلل اإلاىخ صالخا
مً الىاحیت البیئیت ألن اإلاىخجاث القظشاء كادة ما جخؼلب ظهىدا وجهالی

لبحرة في مجاى البحض

والخؼىیش والخلذیل في الاظالیب ؤلاهخاظیت بما یيسجم مم هذف الاظخخذام الن ء للؼاقت وجقلیل
الخل والظیاق في اإلاىاد اظخخذام الاولیت( .صالخي ،0211 ،صفحت )81
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 .2.1.3الترويج " الاعالن " ألاخضر:
ًمنً حلشٍ التروٍ الاخظش كلى أهه ألاوؽؼت والفلالُاث الهادفت إلى خلق الخرزحر الاًجابخأل لذي
الضبىن ججاه الخلامل مم اإلاىخجاث الصذًقت للبِئت وآلامىت ،كبر اكخماد وظابل اجصاى ال جحذر
اظخجزاف للمىاسد الؼبُلُت والؼاقت ،فلملُت التروٍ الاخظش ال جشلض كلى مظمىن الشبحُت فحعب
وإهما جزهب ألبلذ مً رلو وهى هحى لُفُت اقىاق اإلاعتهلو وكبر حىاس جفاكلي بما ًمنً أن ًقذمه
اإلاىخ مً خذمت للبِئت وجحقق الشطا لذًه بزاث الىقذ ،وللخصىى كلى مل رلو البذ مً وظىد
أدواث جخذم هزه اللملُت بالؼشٍقت اإلاشلى والتي جخمشل بلىاصش اإلاضٍ التروٍجي الاخظش( .البنشي و
اظماكُل ،0216 ،صفحت )66
 .3.1.3الحوزيع ألاخضر:
حلخبر كملُت الخىصَم هي آخش مشحلت مً مشاحل اللملُت الدعىٍقُت ورلو بىصىى اإلاىخ إلى
اإلاعتهلو في الىقذ واإلاهان اإلاىاظب ،وٍمنً حلشٍ

الخىصَم ألاخظش برهه كملُت التي ًخم مً خاللها

اًصاى اإلاىخجاث مً اإلاىخ إلى اإلاعتهلو دون الخاق الظشس بالبِئت ومشاكاة الاكخباساث البُئُت واللمل
كلى حماًتها مً الخلىر بهل أهىاكه ومصادسه هدُجت اظخلماى وظابل للىقل والخىصَم  ،ولخحقُق هزا
اللىصش وألن الىقل ٌلخبر كصب كملُت الخىصَم البذ مً أخز الاكخباساث الخالُت في الخعبان:
 اإلافاطلت بحن مجمىكت مً خُاساث الىقل التي جخمخم بالىعي البُئي. اظخخذام وظابل الىقل اإلاخخلفت مً ظُاساث وؼاحىاث جهىن صذًقت للبِئت خاصت إرا ماحللق ألامش بالىقىد والواصاث اإلاىبشقت كىه أو حجم هزه الىظابل.
-

اظخخذام الىقل اإلاؽترك للمىاد مم مشاكاة ؼشوغ الخفف والخولُ

اإلاىاظبت( .صالخي،

 ،0211صفحت )80
.4.1.3العمليات الخضراء:
یجب أن جهىن اللملیاث باإلاؤظعت ميسجمت مم الخىظه الشبیس ي القاص بمذخل الدعىیق ألاخظش
واإلالخمذ كلى خفع الؼاقت اإلاعخلملت وجقلیل الخل الظاةم واظخجزاف للمىاسد الؼبیلیت ومىم الخلىر
وهحرها بحیض جشلض كلى الىقاغ الخالیت:
 حععى اإلاؤظعت مً خالى كملیاتها للخقلیل مً مً الظشس بالبیئت. -كملیاث اإلاؤظعت ملتزمت بیئیا واظخماكیا وأخالقیا.
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 كملیاث اإلاؤظعت جحقق الخهامل بحن كملیاث الدعىیق ألاخظش وباقي كىاصش اإلاضی الدعىیقخألألاخظش.
 جشقى كملیاث الدعىیق ألاخظش إلى الابذاق ولیغ للظوىغ فقؽ. كملیاث اإلاىظمت القظشاء تهخم بئداسة اللالقت مم ظماكاث الظوؽ والبیئت والؽشماء مً ظهت أخشي.  .جشقى كملیاث اإلاؤظعت القظشاء إلاهافرة أفشاد اإلاؤظعت والضبابً وفق مىـىس بیئي.-

جهامل إداسة ؤلاهخاط ٕواداسة الدعىیق مم ما یخىافق وجشظیخ فلعفت الواء الىفایاث مً خالى إكادة
الخذویش والاظخخذام( .براهيمي ،9998 ،صفحة )84

 .5.1.3ثقدًم املعلومات:
حلخبر اإلاللىماث اإلاقذمت أحذ أهم اإلاذخالث في اللملُت الاهخاظُت باليعبت للمؤظعاث ،وخاصت إرا
ماهذ هزه اإلاؤظعاث جدبنى الفنش البُئي ،ولهزا ًخىظب كليها اإلاشاقبت باظخمشاس مل اإلاللىماث القاصت
بررواق الضبابً ومُىلهم وجىظهاتهم الكخماد اإلاؤظعت كليها في اللملُت الاهخاظُت ،ولزلو اإلاللىماث
حىى لُفُت اًجاد اإلاىاد ألاولُت أو البذابل ألاخشي لها ،أو اإلاىسدًً وػشق الخىسٍذ وهحرها مً اإلاللىماث
التي حلخبر أظاظُت في كملُت صُاهت القشاساث الدعىٍقُت( .مىلخعان و مشكىػ ،0217 ،صفحت )88
 .6.1.3املستهلك ألاخضر:
اإلاعتهلو ألاخظش أو ما ٌعمى أحُاها باإلاعتهلو البُئي والزي ال ًمنً اهفاى أهمُخه في اللملُت
الدعىٍقُت القظشاء ،لهىهه اإلاؤزش ألاقىي في أداء اإلاؤظعاث البُئي ،وكبر مجاى صٍادة الخصت العىقُت
للمؤظعاث في ظىق الخىافغ التي حلمل به ،وقذ كشف اإلاعتهلو ألاخظش كلى أهه رلو الشقص الزي
ًحمل قلقا اججاه البِئت وٍقىم بؽشاء اإلاىخجاث التي جهىن صذًقت للبِئت وفي الوالب هي مىخجاث
ػبُلُت وال جحذر جلىر في البِئت( .البنشي و اظماكُل ،0216 ،صفحت )67
 .7.1.3ألاداء البيئي:
بىاظؼت ألاداء البیئي حعخؼیم اإلاؤظعت جشظمت ادساماث ووعي اإلاؤظعت حىى القظایا البیئیت إلى أفلاى
حقیقیت ورلو مً خالى:
 اإلاىاصهت بحن ألااء البیئي والاظخماعي وأهذاف الشبحیت وهحر الشبحیت دوما. جدبم الخصت العىقیت وفق اإلاعؤولیاث البیئیت والاظخماكیت ولیغ فقؽ الشبخي حلخمذ كلى ملذى لعب الضبابً وخعاستهم وفق جقییم ألاداء البیئي. جقاسن الخوحر في أدائها وجؼللاث لضبابً رو الخىظه الاخظش.« مجلة املقريسي للدراسات الاقحصادًة واملالية  ،اإلاجلذ  ،4اللذد  ، 1ظىان  ،» 0202ص ص120-84 :
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 جقىم بالخجذیذ ومحاولت الابذاق في الالتزام البیئي وأداؤها لیغ مجشد التزام قاهىن( .بشاهُمي،0216 ،صفحت )122
 .4الاهحاج ألاهظف لئستراثيجية لححقيق الحنمية املسحدامة:
إن كملُت الاهخاط هى إظشاء جحىٍالث كلى اإلاعخخذماث لـهىس مىخجاث والعلم قذ جهىن أظتهاللُت
او اهخاظُت حعب الاظخخذام إن جنشاس هزه اللملُت بمشوس الىقذ ًلخق أطشاس لبحرة كلى أهمُت التي
ٌلملىن بها ،ومً هىا بذأث أهلب الذوى بخؼبُق مبادساث جؼىكُت لخخفُ

الاكباء كللى البِئت

واللمل كلى حماًتها في ؿل الـشوف الصىاكُت اإلاتزاًذة واللمل كلى جؼىٍش اظتراجُجُاث وظُاظاث
ؼاملت ومخهاملت وفي هزا الاػاس ٌلخبر الاهخاط الاهـ

الؼشٍقت الالثر فلالُت والىظُلت الالثر لفاءة في

خلق الخجاوغ بحن جىفحر مخؼلباث اللالم مً العلم والقذماث واإلاحافـت كلى البِئت واظخقشاسها.
ولقذ جم إكؼاء مفهىم ؤلاهخاط ألاهـ في كام  1990بىاظؼت البرهام البیئي لألمم اإلاخحذة حیض یلشف
ؤلاهخاط ألاهـ برهه الخؼىیش اإلاعخمش لللملیاث الصىاكیت واإلاىخجاث والقذماث بهذف جقلیل اظتهالك
اإلاىاسد الؼبیلیت ،ومىم جلىر الهىاء واإلااء والتربت كىذ اإلاىبم وخفع لمیت اإلاخلفاث كىذ اإلاىبم ورلو
لخقلیل اإلاخاػش التي جخلشض لها البؽشیت والبیئت( .مافي و ػالم ،0217 ،صفحت )510
لما أن الاهخاط ألاهـ

هى كملُت اهخاظُت حنُمت جقىم كلى اظدبلاد اإلالىزاث قبل حذوثها ،وهزا

بذال مً اإلاقاسبت الخقلُذًت باهظت الخهالُ

والقابمت كلى ملالجت الخلىر بلذ حذوزه( .مىلخعان و

مشكىػ ،0217 ،صفحت )89
ویخم جىفیز جقىیت ؤلاهخاط ألاهـ بخحذیذ القیا ا سث التي جحقق للمؤظعت الاقخصادیت مضاًا وعبیت مً
الىاحیت الفىیت والاقخصادیت والبیئیت ،وبىاء كلى هزه القُاساث جظم اإلاؤظعت أولىیاتها كلى الىحى الخالي:
(مافي و ػالم ،0217 ،الصفحاث )516 -515
 ألاولویة ألاولى :جخللق باللىامل راث آزاس جلىیصیت قىیت أو راث فابذة ملمىظت للمؤظعت
الاقخصادیت مً خالى جقلیل الخهلفت وجحعحن النفاءة ،وحؽمل هزه ألاولىیاث اظشاءاث الخؼىیش
الىاضخت قلیلت الخهلفت وظهلت الخؼبیق في اإلاذي القصحر والتي ال جخجاوص ظىت واحذة.
 ألاولویة الثاهیة  :جخللق باللىامل راث آلازاس الخلىیصیت الـاهشة أو اإلاحخملت ،والتي جحقق فىابذ
للمؤظعت الاقخصادیت مً خالى اظدشماساث في فترة صمىیت مخىظؼت جحذد بعىت إلى زالزت
ظىىاث.
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 ألاولویة الثالثة  :جخللق باللىامل التي لیغ لها آزاس ظلبیت ظشیلت ،ولنً یمنً للمؤظعت أن
جخىقم فىابذ كلى اإلاذي الؼىیل والتي جخجاوص زالزت ظىىاث.
وبلذ جحذیذ ألاولىیاث یمنً للمؤظعت أن جؼبق جقىیت ؤلاهخاط ألاهـ ورلو باألخز بلحن الاكخباس
الاظشاءاث الخالیت:
 الححكم في مصادر الحلوث :ورلو بخحذیذ القؼىاث الخىفیزیت والتي حؽمل كلى: الخحنم في اللملیت ؤلاهخاظیت أو حلذیلها بذء مً كملیاث جذاوى اإلاىاد القام.
 جؼىیش وجحعحن أظالیب الصیاهت.
 اظدبذاى اإلاىاد القام أو اإلاذخالث ألاخشي.
 اظخلادة اإلاىاد القام وجذویش اإلاخلفاث.
 -ثرشید اسحخدام املواد والحد من ثولد املخلاات الخطرة :حیض یخم وص

الاظشاءاث اإلاقترحت

للخىفیق بحن إداسة اإلاىاسد واإلاخلفاث القؼشة وفق مخؼلباث القاهىن.
 ثحسين بیئة العمل  :یخم أیظا جحذیذ القؼىاث والاظشاءاث اإلاقترحت لخحعحن بیئت اللمل ػبقاإلاخؼلباث القاهىن.
 رصد امللوثات الصناعیة :ورلو بخحذیذ القؼىاث اإلاضمم جىفیزها لخرظیغ هـام الشصذ الزاحخأل.وللقُام بئهخاط هـُ وبؽهل ل ء ًخؼلب الاكخماد كلى مجمىكت مً ألاظغ الخالُت:
 ظلل اإلاىخجاث قابلت للخذوٍش :مً خالى جصمُم اإلاىخجاث بحُض ًمنً اكادة اظخخذام مهىهاتهامشة اخشي.
 اظخلماى مىاد ملادة :ورلو بئكادة ظمم ما جبقى مً اإلاىخجاث بلذ اظخلمالها وملالجتها ومً زماكادة اظخلمالها في اللملُت الخصيُلُت.
 اظخلماى مىاد أولُت وظلُمت مً الىاحُت البُئُت :أي دساظت خصابص مهىهاث اإلاىاد ألاولُت أواظدبذاى اإلاىاد الظاسة بمىاد كظىٍت.
 -اظخلماى مىاد ومهىهاث اخ

وصها :وٍخم رلو بؽهل لبحر في جقلُل لمُت اإلاىاد اإلاعخلملت ،وهزا

ؼاةم لشحرا في صىاكت العُاساث.
 اظخخذام ػاقت أقل :ورلو بخقلُل الؼاقت اإلاعخخذمت في اللملُت الاهخاظُت وجقلُل الؼاقت التيًحخاظها اإلاىخ كىذ الاظخلماى.
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 .5خاثمة:
یلذ مىطىق الدعىیق ألاخظش واحذا مً أهم اإلاىاطیم خاصت في ؿل الاوطاق اللاإلاُت الشامُت
لخماًت البِئت واإلاحافـت كلى اظخقشاسها وجىاصجها ،حُض أصبحذ اهلب اإلاؤظعاث اقخصادًت أمام خُاس
حخمي لخبني هزا اإلافهىم الزي یحقق لبیئتها الذاخلیت والقاسظیت ظملت مً الفىابذ وَعاكذها كلى حلضٍض
مشلضها الخىافس ي في العىق اللاإلاُت ،ورلو بالتزامها كلى اإلاحافـت كلى البیئت ومحاسبت الخلىر مً خالى
ادساط البلذ البُئي مً كملُاتها الاهخاظُت والصىاكُت ولزا الدعىٍقُت للخقُُل مً آلازاس العلبُت لهزه
اللملُاث كلى البِئت او أحذ كىاصشها.
لما أن جؼبُق اظتراجُجُت الاهخاط ألاهـ

وما ًخماش ى ملها مً ظُاظاث حعىٍقُت واهخاظُت

حلخبر خُاس فلاى لخحقُق الخىافق والاوسجام بحن مخؼلباث الخىمُت الاقخصادًت وصٍادة ملذالث الىمى
ولزا الخىمُت الاظخماكُت مً ظهت وجحقُق الاظخذامت البِئت مً ظهت أخشي ،ورلو مً خالى الىصىى
الى اؼباق الخاظاث والشهباث مً مىخجاث خظشاء للمعتهلنحن مم مشاكاة اللذالت في جىصَم اإلاىاسد
الؼبُلُت وطمان حقىق الاظُاى القادمت ،مم طشوسة اإلاحافـت كلى البِئت وجقلُص اظخخذام اإلاىاد
الظاسة بها والخفاؾ كلى الىـام الاًهىلىجي والخىىق البُىلىجي ومحاسبت الخلىر ،لما ًمنً للمؤظعاث
أن جصبح ألثر اظخجابت للمؼالب البُئُت وجحقُق الاظخذامت مً خالى ؤلالتزام بالخىصُاث الخالُت:
 ؤلاظخخذام اإلاعخذام للمىاسد الؼبُلُت. اإلاحافـت كلى الؼاقت وؤلاظخخذام البُئي آلامً واإلاعخذام إلاصادس الؼاقت. إهخاط اإلاىخجاث والقذماث آلامىت التي ال حعبب الظشس البُئي. خفع الىفاًاث والخخلص منها كً ػشٍق ملالجتها وإكادة جذوٍشها. صٍادة الخىظه هحى وؽش الىعي البُئي بحن ػبقاث اإلاجخمم اإلاخخلفت مً خالى الترلحز كلى مفهىماإلاعؤولُت البُئُت للخحفحز كلى جبني العلىك ألاخظش ،والزي ًىلنغ بذوسه كلى ؼشاء واقخىاء اإلاىخجاث
القظشاء والتي جحذ مً اظتهالك الؼاقت وإحذار الخلىر.
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 .6قائمة املراحع:

1

 .1أبى الىصش مذحذ ،و ًاظمحن مذحذ محمذ ،)0217(،الخىمُت اإلاعخذامت :مفهىمها  -أبلادها -
مؤؼشاتها ،القاهشة،اإلاجمىكت اللشبُت للخذسٍب واليؽش.
 .0آًاث هللا مىلخعان ،و إلشام مشكىػ ،)0217( ،العلىك البُئي :جىظه حخمي للمؤظعاث لخحقُق
الخىمُت،مجلت ألاصُل للبحىر الاقخصادًت والاداسٍت (.)20
 .3زامش البنشي ،و هذًل اظماكُل ،)0216(،أزش اإلاضٍ الدعىٍقخأل ألاخظش كلى ظلىك اإلاعتهلو
إلظخخذام اإلاىخ رو الؼاقاث اإلاخجذدة ،مجلت ملُت بوذاد للللىم الاقخصادًت الجاملت (.)47
 .4ظمحرة صالخي ،)0211(،الدعىٍق ألاخظش بحن ألاداء الدعىٍقخأل وألاداء البُئي للمؤظعاث
الاقخصادًت الجضابشٍت ،اإلاجلت الجضابشٍت لللىإلات والعُاظاث الاقخصادًت .)21( 20 ،
 .5كبذ الشحمان اللاًب،)0211(،الخحنم في ألاداء الؽامل للمؤظعت الاقخصادًت في الجضابش في ؿل
جحذًاث الخىمُت اإلاعخذامت .أػشوحت دلخىساه،ظاملت ظؼُ  ،الجضابش.
 .6كلي فالق ،و سؼُذ ظالمي،)0216( ،الؼاقاث اإلاخجذدة لمذخل لخحقُق الخىمُت اإلاعخذامت مم
الاؼاسة لخالت الجضابش وبلع الذوى اللشبُت ،مجلت الاحصاء والاقخصاد الخؼبُقخأل (.)05
 .7كماس كماسي،)0228(،اؼهالُت الخىمُت اإلاعخذامت وأبلادها،اإلاؤجمش الللمي الذولي حىى الخىمُت
اإلاعخذامت والنفاءة الاظخخذامُت للمىاسد اإلاخاحت،ظاملت ظؼُ  ،الجضابش.
 .8فاسوق بشاهُمي،)0216( ،الدعىٍق ألاخظش لمذخل لخحقُق اإلاحزة الخىافعُت باإلاؤظعت ؤلاقخصادًت،
دساظت كُىت مً اإلاؤظعاث ؤلاقخصادًت الجضابشٍت .أػشوحت دلخىساه  ،ظاملت بعنشة ،الجضابش.
 .9فشٍذة مافي ،و كلي ػالم ،)0217( ،ؤلاهخاط ألاهـ

لئظتراجُجُت لذكم هـم ؤلاداسة البُئُت لخحقُق

الخىمُت اإلاعخذامت ،دساظت حالت مؤظعت فشجُاى بلىابت ،مجلت مُالف للبحىر والذساظاث .)21( 23 ،
 .12محمذ كبذ هللا حعىن ،و آخشون ،)0212( .الخىمُت اإلاعخذامت ،اإلافهىم واللىاصش وألابلاد ،مجلت
دًالي (.)67
 .11مشاد هاصش ،)0229( ،الخىمُت اإلاعخذامت وجحذًاتها في الجضابش ،مجلت بحىر اقخصادًت كشبُت (.)46
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 .10ولُمت ًحُاوي ،و كاقلي فظُلت،)0210(،الخىمُت اإلاعخذامت واإلاعؤولُت الاظخماكُت مً اإلاىـىس
ؤلاظالمخأل،اإلالخقى الذولي حىى ظلىك اإلاؤظعت الاقخصادًت في ؿل سهاهاث الخىمُت اإلاعخذامت واللذالت
الاظخماكُت ،ظاملت وسقلت ،الجضابش.
 .13هىس الذًً ظىادي ،كقبت كبذ الالوي ،و ظذًذي هالت ،)0210(،العلىك البُئي للمؤظعت
الاقخصادًت في الجضابش دساظت مُذاهُت حىى ججشبت ؼشلت الىسود إلهخاط اللؼىس في إػاس مؽشوكها
للخصىى كلى ؼهادة ؤلاًضو  ،14221اإلالخقى الذولي حىى ظلىك اإلاؤظعت الاقخصادًت في ؿل سهاهاث
الخىمُت اإلاعخذامت واللذالت الاظخماكُت،ظاملت وسقلت ،الجضابش.
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ملخص:
تهذف هزه الوسقة البدثية الى مداولة فهم ِمل البىوك الاظالمية والحىوس الذز ِشفحذم مىذز
وؽذذهتها واِحمادهذذا ِامليذذا أكثذ فذذهكث  ،وابذشاص مذذذق قذذذستها ِحذذى ثدقيذذر الاظذذحقشاس والحذذواصن املذذالي لهذذا مذذشوسا
بالخف ذذابق الم ذذع ثملبه ذذا ِ ذذً البى ذذوك الحقليذي ذذة وك ذذزا الحّ ذذشف ِح ذذى امل ذذاوش الابحماهي ذذة الم ذذع ثواح ذذم
البىذوك الاظذالمية وم حلذس لظذذاليي المذع جعذح ذمها إلداسةم اوشهذذا الابحماهيذة ان امياهيذة اداسة هذذزه
لخل ذ ة اذذي البىذذوك الاظذذالمية مدذذذودة ولشحذذْ العذذكي اذذي رلذذال لحقيذذذها بهخيذذا الؽذذش ّة الاظذذالمية اذذي
مّامالتها املالية ومذق اخحالفها ًِ البىوك الاخشق ووعحّشك الحجشبة لسدهية المع جّحمذ ِحذى عّذن
العياظذذات و الاحذشاءات و لظذذاليي املّحمذذذة اذذي اث ذذار القذشاس والمذذع جّحمذذذ بذذذوسها ِحذذى دسحذذة كبلذ ة مذذً
املّلومات والبياهات املاليةاي كل بىال.
وثوـ ذذلد الذساظ ذذة ال ذذى أن املؤظع ذذات املالي ذذة واملف ذذشفية ظ ذذالمية اظ ذذحىاِد أن ثق ذذذ الب ذذذيل
الؽشعي لفئة كبل ة مً املذخشلً خاـة الزيً يلقون خشحا ؼشِيا اي الحّامل مْ البىوك المذع جّحمذذ
اي مّامالتها ِحى الفوابذ الشبولة ،كما ثشكض اي مٍّم ثمولالتها ِحى الفيغ لقل م اوشة باالِحماد ِحى
املّايل املّحمذة للهيئات الّاملية واملؤظعات املالية الاظالمية.
الكلماث املفخاحيت :بىوك اظالمية،م اوش ابحماهية ،مؤظعات مالية ومفشفية
جصييف G24 ;O16:JEL
*املؤلس املشظل :ط.د .حاكمي إبراهيم  ،يميل Hakim.brahim87@gmail.com :
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Abstract:
This research paper aims to try to understand the work of Islamic banks
and the development that they have known since their inception and
adoption globally more and more, and to highlight the extent of their ability
to achieve stability and financial balance through them through the
characteristics that distinguish them from conventional banks, as well as
identify the credit risks facing Islamic banks and the various methods that
they use to manage their risks Credit is because the possibility of managing
the latter in Islamic banks is limited, and the reason for this is their
adherence to the provisions of Islamic Sharia in their financial transactions
and the extent of their difference from other banks. The policies,
procedures, and methods adopted in decision-making, which in turn depend
on a large degree of financial information and data in each bank.
The study found that Islamic banks were able to offer the Sharia
alternative to a large group of savers, especially those who have a
legitimate embarrassment in dealing with banks that depend on their
transactions for usurious interests, as they focus in most of their financing
on the formulas that are less risky by relying on the approved standards of
international bodies and Islamic financial institutions .
Keywords: Islamic banks, credit risks, financial and banking institutions
Jel Classification Codes: G24 ;O16
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 .1مقدمت :
أضحد البىوك ظالمية خقيقة ملموظة وٌاهشة محملبة فالعاخة املدلية و قليمية جؽهذ
ثىوسا هابل اي ثقذ الّمليات املفشفية ظالمية ظواء اي إوؽاء البىوك ظالمية أو ثدول البىوك
الحقليذية إلى إظالمية أو ِحى ؼيل فحذ فشوُ إظالمية لبىوك ثقليذية ان الذافْ ظالمي للبىال هو
النهوك باملجحمْ فحدقير الشبذ باليعبة للبىال ظالمي يّحب خافضا وليغ هذفا وهزا ما ّ
يدمل البىال
معؤولية كبل ة اثجاه ِمالبم فهو مؤثمً ِحى أموالهم لزا وحي الحشؿ الذابم ِليها فاملودِلن سغم
قبولهم ملبذأ املؽاسكة اي أسباح وخعابش البىال فهم ال يشغبون باملجاصفة بهموالهم اي ِمليات غل
مدعوبة الّواقي ،للبىال الاظالمي أظاليي ِمل ثقو ِحى لـول الحقيقية ال الوهمية لزلال سكضت
الذساظات الىٍشلة ِحى ـيغ الحمولل الاظالمية لحيون بذيال لإلقشاك.
إن الحىوس الهابل اي الفىاِة البىكية فشك م اوش ِذيذة ومحّذدة ،مما دفْ بالقابملن ِحى
البىوك الاظالمية اي البدث ًِ أظاليي ثدووية ووشق مىاظبة لىبيّة ِملها ،وهٍشا اهمية الاداسة
اي هجاح أ مؽشوُ فان البىوك الاظالمية ثولي اهحماما كبل ا إلداسة امل اوش المع ثحّشك لها اداسة
فّالة ثجىبها هحابج ظلبية غل مشغوب فيها  ،وباِحباس أن الابحمان هو أظاط الّمل البىيي كان لضاما
ِحى البىوك الاظالمية البدث ًِ وظابل ووشق كفيلة ملواحهتها والحقليل منها ،فالبىوك ومْ الحىافغ
الكبل الز جؽهذه وهخيجة لتبايذ لصمات المع جّت ك هجاخها أـبدد مىالبة بحىولش أظاليبها لقياط
امل اوش المع ثحّشك لها للحفاً ِحى أـولها وخمايتها مً الخعابش مً خالل ث فيس اخحماالت
وقوِها بولْ البذابل املىاظبة.
 .1.1إشكاليت الدراصت :مً خالل ماظبر يمكً وشح الاؼيال الحالي :
 ماهي لظاليي المع يمكً اث ارها لحدوه مً إداسة امل اوش بحماهية اي املؤظعات املاليةواملفشفية ظالمية ؟
.2.1أهميت الدراصت وأهدافه:
ثحمشكض أهمية هزه الذساظة اي أنها ثخىاول بالبدث والحدليل وشق وأظاليي حذيذة آخزة
بالتبايذ والاهخؽاس اي إداسة وثقييم م اوش الابحمان املفشاي ،وثهجي أهمية هزا البدث خيث أهم يععى
إلى ثدذيذ امل اوش المع ثحّشك لها البىوك ظالمية وخفشها اي مجموِات محىاظقة خعي مفذسها
وبيان كيفية الوقاية منها وثجىي الوقوُ فيها  ،أو كيفية مواحهتها ومّالجتها اي خال وقوِها
301

« مجلت املقريسي للدراصاث الاقخصاديت واملاليت  ،املجلذ  ، 4:الّذد  ، 1حوان ،» 2020ؿ ؿ122-103 :

خاكمع إبشاهيم

(املخاطر إلائخماهيت وإدراتها في املؤصضاث املاليت واملصرفيت إلاصالميت)

كما جععي الذساظة إلى ثدقير الاهذاف الحالية:
 الحّشف ِحى امل اوش الىاؼئة ًِ ـيغ الحمولل ظالمي؛ بيان الّالقة بلن معحوق م اوش ـيغ الحمولل الاظالمي وقشاس مىذ الابحمان؛ فهم خفوـية امل اوش المع ثحّشك لها البىوك الاظالمية ،ودساظة وشق إداستها؛ بيان الّالقة بلن م اوش ـيغ الحمولل ظالمي وقشاس مىذ الحمولل .2إلاطار املفاهيمي للمؤصضاث املاليت واملصرفيت إلاصالميت
ال يوحذ جّشلس مدذد للبىوك الاظالمية محفر ِليم ،بل ثوحذ ِذة جّاسلس لها ،جؽل إلى مماملن
أظاظية منها ما يحي:
-

-

-

-

-

الخعريف ألاول :البىوك ظالمية مؤظعات هقذية مالية ،جّمل ِحى حزب املواسد الىقذية
مً افشاد املجحمْ ،وثوٌيفها ثوٌيفا فّاال ،يكفل جٍّيمها وهموها اي اواس القواِذ املعحقشة
للؽش ّة الاظالمية وبما ي ذ ؼّوب لمة ِحى ثىمية اقحفادياتها( .مدمذ بو خذيذه،
 ،2011ـفدة )209
الخعريف الثاوي :البىال ظالمي :مؤظعة مالية جعاهم اي ثىبير هٍا بىيي حذيذ ي حلس
ًِ غل ه مً الىٍم البىكية اي اهم يلتب بالموابي المع وسدت اي الؽش ّة الاظالمية اي
.
مجال املال واملّامالت (ؼهال أخمذ ظّيذ الّضِض  ،2012 ،ـفدة )11
الخعريف الثالث :البىوك ظالمية هي كل مؤظعة ثباؼش الاِمال املفشفية مْ التبامها
باححىاب الفابذة الشبولة بوـفها جّامال مدشما ؼشِاِ( .فا بوصلذ  ،2016 ،ـفدة )23
الخعريف الرابع :مؤظعة مالية ثقو بحجميْ املواسد املالية وثوٌيفها اي مجاالت ث ذ
الاقحفاد الوونع وفر لوابي مؽشوِة بهذف ثدقير الشبذ لها سظالة اوعاهية رات عّذ
ثىمو ( .ابشاهيم ِبذ الحليم ِبادة ،2008 ،ـفدة )27
الخعريف الخامط :البىوك ظالمية هي مؤظعات مالية مفشفية لحجميْ الاموال
وثوٌيفها اي هىاق الؽش ّة الاظالمية بما ي ذ مجحمْ الحيافل الاظالمي وثدقير ِذالة
الحوص ْ وولْ املال اي املعاس الاظالمي مْ الالتبا عّذ الحّامل بالفوابذ الشبولة أخزا أو
ِىاءا ،وباححىاب أ ِمل م الس اخيا الؽش ّة العالمية.
الخعريف الضادش :البىوك العالمية هي مؤظعات مفشفية ال ثحّامل بفابذة (الشبا) أخزا
أو ِىاءا فالبىال ظالمي ييبغي أن يحلقى مً الّمالء هقودهم دون أ التبا أو جّهذ مباؼش
أو غل مباؼش ،بئِىاء ِابذ رابد ِحى وداةّهم مْ لمان سد لـل لهم ِىذ الىليِ( .بذ
الشخمان يعش  ،2001 ،ـفدة )259
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 وعح لق مما ظبر أن البىال ظالمي هو :املفشف الز يلتب بحىبير اخيا الؽش ّةالاظالمية اي حميْ مّامالثم املفشفية والاظخثماسلة مً خالل ثىبير مفهو الوظاوة املالية
القابمة ِحى مبذأ املؽاسكة اي الشبذ والخعاسة.
 .2.2مصادر املؤصضاث املاليت واملصرفيت الاصالميت
 -1املصادر الداخليت :ثحيون املواسد الذاخلية لألموال اي البىال الاظالمي مً ِىفشلً
هاملن هما ساط املال والاخحياوات ،وال ث حلس هزه املواسد الذاخلية للبىال الاظالمي ِنها
مً غل ها مً البىوك الشبولة:
 رأش املال :يقفذ بم اي الفكش الاظالمي أـل مال الز يدوصه ولملكم الاوعان بالفّل
لالهحفاُ بم ،ظواء اكان مادة او غل ها ،وما ال يملكم الاوعان وال يذخل اي خياصثم ال يّذ ماال،
وهو يمثل قيمة الاموال المع يدفل ِليها البىال مً املعاهملن فيم ِىذ بذء ثهظيعم (مدمذ
ِبذ هللا الؽبحي ، 2002 ،ـفدة )264
 الاحخياطاث :هي املبالغ املقحىّة مً ـااي لسباح القابلة للحوص ْ ،والمع ثذِم املشكض املالي
للبىال وثدفَ سأظمالم مً أ اقحىاُ ،واي خالة وقوُ خعاسة ما وثيون مبالغها مً خر
املعاهملن ،انها جغىي مً لسباح المع كان مً املفشوك أن ثوصُ ِليهم( .مدمذ بوحالل،،
 ،1990ـفدة )53
 ارباح غير مىزعت :غالبا ما يحفر معاهمو البىال ِحى ِذ ثوص ْ الاسباح املدققة ،حضبيا او
كليا ولفملون لمها الى ساط املال بهذف ثوظيْ اليؽاه ودِم املشكض املالي للبىال ،كما
جعح ذ اي مجابهة امل اوش غل املحوقّة المع قذ يواحهها البىال ظالمي (كىاس بهية،2007 ،
الففدات )64-63
 -2املصادر الخارجيت :ثلجه البىوك ظالمية ِادة إلى املفادس الخاسحية لحوفل املواسد ورلال
لحغىية حميْ اخحياحاتها وثحمثل هزه املواسد اي:
 الىدائع جحذ الطلب :جعمى ايما بوداةْ الجاسلة جّشف ِحى انها الوداةْ المع يدر للّميل
املودُ ان يىلبها اي ا وقد ظواء هقذا او ًِ وشلر اظحّمال الؽييات او اوامش الحدولالت
املفشفية لّمالء اخشلً ،وال ثذفْ البىوك ِليها ا ِوابذ لّذ ربات سـيذها الز قذ
يفبذ ـفشا اي ا لحٍة مما ال يّىي البىال الفشـة الخخعابم لمً خىحم اي الاظخثماس
.

(مدمذ حالل ظحي مان  ،1996 ،ـفدة )17
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والوداةْ الجاسلة ثمثل ظىذا ها ليؽاه البىال ورلال إلثاخة الحمولل قفل الاحل والاخحياحات
الحموللية
الىاسبة لزو الاوؽىة الاهحاحية اي املجحمْ كما ثمثل ِىفش مً ِىاـش العيولة ملؽشوِات البىال
الاظخثماسلة (معذوس فاسط ،2007 ،ـفدة .)94
 الىدائع الادخاريت :ثفحذ البىوك الاظالمية خعابات ثوفل لحث املذخشلً ِحى الحّامل مّها
وجعح ذماها باادوات الاظالمية الخاـة بها وهي ثهخز هفيبها مً مشدودية الاظخثماسات المع
يباؼشها البىال ،ووعبة الاسباح الّابذة لهزه الحعابات باملقاسهة مْ املبالغ املودِة ال ثدذد
معبقا وهي محغل ة وال يمكً للبىال ان يحّهذ معبقا بيعبة مدذدة ،يحم فيها الاظخثماس ِحى
اظاط مماسبة املىلقة مً حاهي البىال وليون لفاخبها الحر اي سحي عّن أو كل هزه
الوديّة بموحي دفت الحوفل الز يمىدم البىال إياه ،ولذفْ البىال ِحى هزه الوداةْ ِوابذ
بدعي الوديّة واملذة المع بقيتها اي البىال (ِبذ الحميذ ِبذ الفحاح املغشبي ،2004 ،ـفدة
.

)121

 الىدائع الاصدثماريت :هي الاموال المع يحم ايذاِها مً قبل اصحابها بقفذ اظخثماسها اي
م حل املؽاس ْ ،دون ان ييون لهم الحر اي سحبها خالل الفت ة المع ثم الاثفاق ِليها مْ
البىال ،ما يجّلها أخذ أهم املواسد المع ثحملب باالظحقشاس والمع يّحمذها البىال الاظالمي اي
مماسظة م حلس أوؽىحم الاظخثماسلة ،ثكيس الوديّة الاظخثماسلة اي البىال الاظالمي ِحى انها
ِقذ مماسبة بلن املودُ الز يّحب سب املال ،والبىال الز يّذ مماسبا بااموال ،بديث ال
يممً اـل الوديّة وال الاسباح الىاثجة ًِ اظخثماسها الا ارا ركد ِىم ثقفل ا او جّذق او
م الفة الخذ ؼشوه الّقذ ،ففي خالة ثدقير أسباح ،يحم ثقاظمها خعي اليعي املحفر
ِليها اي ِقذ املماسبة ،أما الخعابش فحقْ ِحى سب املال ول عش املماسب حهذه وِملم (فاد
مدمذ الشفاعي ،2004 ،ـفدة .)102
 .3املخاطر الائخماهيت وأشكالها
ثيون م اوش الابحمان اي ـوسة جعولة أو مذفوِات ثيؽه ِىذما ييون ِحى اخذ أوشاف الففقة
أن يذفْ هقودا ،وان ِليم أن يعلم أـوال قبل أن يخعلم ما يقابلها مً أـول أو هقود ،مما يّشك
البىال لخعاسة مدحملة .وثهجي م اوش الابحمان اي خالة ـيغ املؽاسكة اي لسباح اي ـوسة ِذ قيا
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الؽشلال ععذاد هفيي البىال ِىذ خلول لحل (العاِاجي ِبذ الشخيم ِبذ الحميذ ،2010 ،ـفدة
)9
 .1.3مفهىم املخاطر الائخماهيت
 الخعريف ألاول :يمكً أن ثيؽه هزه امل اوش ِىذ ثبايً البياهات واملّلومات لذق املفاسفظالمية عؽهن لسباح الحقيقية للمعخثمشلً ،ولحدذد حجم م اوش الابحمان اي ِامللن هما:
املوقس الابحماوي لذق الّميل أو املعخثمش  ،وكيفية ثشكلب امل اوش أو إلى أ مذق يوصُ الّميل
أو املعخثمش أوؽىحم الحجاسلة (لشاس املاحي الّبيذ أخمذ ،2011 ،،ـفدة )11
 الخعريف الثاوي :اي اخحمال ِذ مقذسة الّميل املقت ك مً ظذاد قيمة القشك وأِبابموفقا للؽشوه املحفر ِليها اي ِقذ مىذ الابحمان( .ابتهاج مفىفى ِبذ الشخمان،2002 ،،
ـفدة )444
 الخعريف الثالثِ :ذ العذاد اليامل واي الوقد املدذد مما ييحج ِنها خعاسة مالية (خمضةمدمود الضبيذ  ،2002 ،،ـفدة .)98
وبالحالي يقفذ بامل اوش الابحماهية ِحى أنها خعاسة مدحملة هاحمة ًِ ِذ قذسة الّميل املقت ك ِحى
ظذاد قيمة املبلغ لـحي املقت ك وفوابذه للبىال املقشك اي ثاسلخ الاظحدقاق املدذد وفر الؽشوه
املحفر ِليها.
 .2.3أهم أشكال املخاطر الائخماهيت في البىىك إلاصالميت:
 مخاطر الضيىلت :جّحب العيولة مؤؼشا ها ملّشفة مذق ظالمة املشكض املالي للبىال ظالمي ،ثيؽههزه امل اوش مً ِذ كفاية العيولة ملحىلبات الخؽغيل الّادية وثقلل مً ِذ قذسة البىال ِحى
جعذيذ التباماثم قفل ة لحل ِىذ مواِيذ اظحدقاقها (Sophie Brana, Michel Gazals, , 2003,
) p. 114ثدحاه البىوك ملثل هزه السحوبات مً خالل الاخحفاً بمبلغ اخحياوي اي ؼيل هقذ اي
خضابنها أو وداةْ لذق البىوك أو مؤظعات أخشق أو الاخحفاً بموحودات ِالية العيولة والمع
يمكً ثدوللها ععشِة إلى هقذ (ظمل الخىيي ،2005 ،ـفدة  )152أ أن خىش العيولة هو
جّشك البىال ملوحة سحوبات مفاحئة مً قبل املودِلن مْ ِذ ثوفش ظيولة بذيلة مما يدذ مً
قذسة البىال ِحى الوفاء بالتباماثم
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 مخاطر عدم الضداد :ثيؽه هخيجة لّذ ظذاد القشوك اي ثاسلخ اظحدقاقها (ـادق ساؼذالؽمش  ،2009 ،ـفدة  ،)195وهي م اوش هاؼئة اي لظاط ًِ الّميل أو جغل ات اي خشكة
العوق ثيحج ِليها أراس ظلبية ِحى املقت للن (ِبذ الجليل بو داح ،)2001 ،وث حلس لظباب
باخحالف الحاالت الابحماهية املحّث ة ،ومً أهمها هزكش:
 خىش عؽش  :ولحّلر عصخفية الّميل وأهليحم ومذق كفاءثم وقذسثم ِحى ظذاد التباماثم املالية
بىاءا ِحى ظمّحم وحذاسثم الابحماهية.
 خىش ثقذيم مّلومات ممللة ومبالغ فيها للبىال أيً يلجه الّميل بىشلقة غل ظليمة إلى إخفاء
مّلومات ًِ شخفيحم احل الحفول ِحى ابحمان أو احل صلادة ظقس الخعهيالت الابحماهية.
واي هزه الحالة ال يعحىيْ الّميل املقت ك ظذاد قيمة املبلغ املقت ك مْ الفوابذ املعحدقة بدلول
لحل املحفر ِليم ولحم ِالن ًِ عجض الذفْ ِىذما ال يعحىيْ ظذاد مبالغ مجذولة اي مواِيذها
لفت ة أقل مً رالذ ؼهوس عّذ خلول موِذ العذاد و خشق الاثفاق (ِبذ املّىي سلا الشؼيذ ،مدفوً
أخمذ ،1999 ،ـفدة .)183
 مخاطر الضمعت أو الثقت :يقو البىال ظالمي بحقذيم مجموِة كبل ة ومحىوِة مً الخذماتلألفشاد واملؤظعات ،و ؽيل ِا الخحلس هوِية هزه الخذمات مً بىال إلى آخش بقذ ما ث حلس
وشلقة ثقذيمها ،وهزا ما يؤرش ِحى ـوسة البىال لذق الّمالء فيكعي رقتهم أو يفقذها ،ثيؽه هزه
امل اوش هخيجة افحقاد الفهم العليم لشظالة البىوك ظالمية ظواء جّلر الامش بالّامللن اي البىال
أو املحّامللن مّم ،وهزا ما يؤد الى اهتباص الثقة اي البىال الاظالمي وبالحالي ِذ الحّامل مّم
.

(ؼل يً مدمذ ظالم أبو قّىوهة ،2006 ،ـفدة )147

 مخاطر الدشغيل :يمكً أن ثيون هىاك م اوش جؽغيلية خادة اي البىوك ظالمية مثل م اوشالّامللن وثيؽه م اوش الخؽغيل هىا ِىذما ال يحوفش للبىال ظالمي املواسد الكؽشلة اليافية
واملذسبة ثذسلبا كافيا للقيا بالّمليات املالية ظالمية ) ،(Abid fadila, 2014م اوش محّلقة
بهوشاف أخشق هاثجة ًِ أوؽىة لوشاف الخاسحية المع يحّامل مّها البىال ،مثل الغؾ الخاسجي
و ـالخات القاهوهية املؤرشة ظلبا ِحى وؽاوم ،وكزلال لخذاذ الخاسحية المع ثلحر خعابش
بالبىال كّمليات الح شلي واليواسذ الىبيّية(Lamarque e, 2003, p. 65) .
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 مخاطر صعر الصرف :ثحّامل البىوك ظالمية بالّمالت لحىكية ِحى ِذة وحوه منها الؽشاءوالبيْ ،وبالحمولل والاظخثماسات بالّمالت لحىكية وقبول الوداةْ ،وهزا كلم يّشك مشكض البىال
املالي إلى ثقلبات اي أظّاس هزه الّمالت ،يٍهش هزا هخيجة ثزبزب أظّاس الفشف ،وبالحالي فهو
يمثل الخعاسة الىاثجة اي أظّاس الذيون املقومة بالّملة الفّبة وثحممً إوؽاء مذيوهيات
بالّملة لحىكية وثدذذ الحبايىات اي املياظي ععكي سبي يشادات والىفقات بهظّاس الفشف
بواظىة مؤؼشات أو سبي قيم املوحودات واملىلوبات بالّمالت لحىكية وهو ما يحىلي الحدوه
لذ ثقلبات أظّاس الّمالت لحجىي الخعابش املدحملة( .ابشاهيم الكشاظىة ،2006 ،ـفدة )40
 مخاطر أصعار الفائدة :ال ثحّامل البىوك ظالمية بالفابذة كما هو الحال اي البىوك الحقليذية،لكً هزا ال يمىْ أن ّ
ثقيم البىوك ظالمية ثيلفة أموالها أو ِابذ اظخثماساتها وفقا ملّذالت
الفابذة العابذة اي العوق ،هزا مً حهة ،ومً حهة أخشق فان ثقلي أظّاس الفابذة يؤرش ِحى
أظّاس لوساق املالية ،وخاـة لظهم باليعبة للبىوك ظالمية ،لمش الز يؤرش ِحى قيمة
مدفٍتها الاظخثماسلة ،وأخل ا فان جغيل أظّاس الفوابذ يؤرش ِحى أظّاس ـشف الّمالت مما يؤرش
ِحى قيم لـول والالتبامات املقومة بالّمالت لحىكية لذق البىال ظالمي( .مدمذ مدمود
العجلووي ،2008 ،ـفدة )427
 املخاطر الضياصيت والقاهىهيت :مً امل اوش العياظية ما يحّلر بقذسة الذولة ِحى الالتبابحّهذاتها والوفاء بذيونها (ابتهاج مفىفى ِبذ الشخمان ،2002 ،،ـفدة  )449أو ِباسة ًِ خىش
خذوذ جغل ات اي خيومة الذولة وظياظتها الحيومية (بشايان كولل ،2006 ،ـفدة ،)69وأيما ما
يحّلر بكيفية ؼشاف ِحى املؤظعات املالية واللوابذ القواهلن املىٍمة لزلال لمً الىٍا املالي
للذولة ،وبالحالي وعحىيْ ثوقْ اخحماالت ِذد مً امل اوش القاهوهية منها( :مدمذ ظهيل الذسوبي،،
 ،2007ـفدة )73
 م اوش هاحمة ًِ أخىاس اي الّقود أو املعخىذات أو الحورير؛
 م اوش هاحمة ًِ ِذ فّالية الىٍا القماةي اي بلذ ما أو فعاده؛
 م اوش هاحمة ًِ الحهخش اي اث ار عّن حشاءات القاهوهية اي مواِيذها امللضمة؛
 م اوش هاحمة ًِ م الفة عّن القواهلن أو الاثفاقيات امللضمة.
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 .4إدارة مخاطر إلائخمان في بىك دبي إلاصالمي خالل الفترة ()2016-2014
 .1.4بىك دبي الاصالمي :يّذ البىال أول مؤظعة مفشفية إظالمية اي مىىقة الخليج الّشبي ،ثم
ثهظيعم ظىة  1975يقذ بىال دبي ظالمي الّذيذ مً الخذمات واملىحجات املفشفية ظالمية المع
جّحب بذيال اظالميا ًِ الخذمات البىكية الحقليذية (ِمشو ِياػ ،مؽش فشلذ ،2013 ،،ـفدة .)7
 بىال إظالمي محيامل الخذمات يقذ الخذمات املفشفية وما يحّلر بها ،وفقا اظغ الؽش ّةظالمية أـبذ سابذا اي مجال الخذمات واملىحجات املفشفية ظالمية ،ثشثكض أهذافم ِحى
ثقذيم خلول بىكية إظالمية للّالم أحمْ وثكمً سؤلحم اي أن يفبذ مجموِة مالية إظالمية
سابذة اي املىىقة والّالم.
 .2.4ادارة املخاطر في بىك دبي الاصالمي
ان ِملية اداسة امل اوش هامة الظحمشاسلة البىال اي ثدقير أسباح كما أن كل فشد داخل البىال معؤول
ًِ جّشك البىال مل اوش محّلقة بمعؤولياثم ،يحولى قعم اداسة امل اوش معؤولية ثىبير واثباُ
الاحشاءات املحّلقة بئداسة امل اوش ورلال لممان بقاء امل اوش لمً خذود مقبولة وفقا ملا هو مفشح بم
مً قبل مجلغ الاداسة ،وليون القعم معؤول ًِ املوافقة ِحى الخعهيالت الابحماهية واداستها ومشاقبة
كافة امل اوش عؽيل ِا .
 املخاطر الائخماهيت:مً أحل ثجىي الت كلب الضابذ للم اوش ،ثحممً ظياظات واحشاءات املجموِة
ثوحيهات مدذدة ثشكض ِحى الاخحفاً بمدافَ محىوِة ،وثحم مشاقبة الت كلبات املدذدة مل اوش
الابحمان وبقا لزلال.
 يقىم البىك بئداراتها وضبطها مً خالل: ثقذيش اخحمالية جّث كل وشف مً لوشاف املقابلة باظح ذا أدوات ثفييس
داخحي ثم اِذادها لفئات لوشاف املقابلة امل حلفة؛
 اِذاد همارج داخلية لحقييم املؽاس ْ الّقاسلة ،وهمارج أخشق محّلقة
بالؽشكات واملحّهذيً والؽشكات الفغل ة واملحوظىة؛
 ثم الاظحدوار ِليها مً موديض وجّذيلها بما يحوافر مْ مّايل الحفييس
الذاخحي للمجموِة؛
 يحم اظح ذا الىمارج مْ أداة موديض للحفييس وثدليل امل اوش؛
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 ثحم مشاحّة وثدذيث أدوات الحفييس ِىذما يلض لمش؛
 ثقو املجموِة بفوسة مىحٍمة بالحدقر مً فّالية أداة الحفييس وقذسثم
ِحى الحيبؤ بداالت الح لس ًِ العذاد.
.3.4دراصت جحليليت لبىك دبي إلاصالمي للفترة املمخدة مً () 2016-2014
مً خالل هاثم الىقىة ظىداول ثدليل ودساظة ـيغ الحمولل املقذمة مً وشف بىال دبي
ظالمي املدققة خالل فت ة الذساظة (.) 2016/2014
فيما يحي ظىقذ ـيغ الحمولل املقذمة مً بىال دبي ظالمي ووعبها مً خالل الجذاول الحالية:
جدول  : 1جطىر صيغ الخمىيل لبىك دبي إلاصالمي لضىت 2014
الىحدة :الدرهم إلاماراحي والدوالر الامريكي

الدرهم إلاماراحي

صيغ

الدوالر الامريكي محوظي

الخمىيل

ظّش اليضبت

الفشف

املئىيت %

مرابحت

24.918.701

6.785.02

3.67

37.75%

مضاربت

6.058.634

1.649.56

3.67

9.18%

اصخصىاع

4.123.091

1.122.67

3.67

6.25%

مشاركت

4.326.521

1.177.94

3.67

6.55%

اجارة

17.973.087

4.884.14

3.67

27.18%

الضلم

8.642.763

2.353.17

3.67

13.09%

املجمىع

66.042.797

17.972.5

%100

املصدر :مً إعداد الباحثين اهطالقا مً الخقرير الضىىي املفصل لضىت 2014
باليعبة لبىال دبي ظالمي يحضح لىاأن ـيغة املشابدة ثمثل أكب خفة مً ثمولالت البىال،
بيعبة %37.75وثليها ـيغمع حاسة والعلم بيعبمع %27.18و ِ% 13.09حى الحوالي ،رم ثليها
الفيغ الحمولل لخشق مماسبة ،مؽاسكة ،اظحفىاُ بيعي  %9.18و  % 6.55و ِ% 6.25حى
الحوالي.
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الشكل  : 1يمثل وضب صيغ الخمىيل في بىك دبي إلاصالمي لضىت 2014
مرابحة
مضاربة

13%

38%

27%

استصناع
مشاركة

9%

اجارة

6%

7%

السلم

املفذس :مً إِذاد الباخثلن بىاءا ِحى م شحات Excel 2010
جدول : 2جطىر صيغ الخمىيل لبىك دبي إلاصالمي لضىت 2015
الىحدة :الدرهم إلاماراحي والدوالر الامريكي

صيغ الخمىيل

الدرهم إلاماراحي

الدوالر الامريكي

محوظي ظّش اليضبت املئىيت
الفشف

%

مرابحت

34.513.582

9.397.69

3.67

42.75%

مضاربت

10.637.682

2.896.39

3.67

13.18%

اصخصىاع

3.114.303

0.847.924

3.67

3.86%

مشاركت

5.885.591

1.602.45

3.67

7.29%

اجارة

17.973.087

4.884.14

3.67

22.22%

الضلم

8.642.763

2.353.17

3.67

10.70%

املجمىع

80.767.008

21.981764

%100

املصدر :مً إعداد الباحثين اهطالقا مً الخقرير الضىىي املفصل لضىت 2015
هالخَ باليعبة لعىة  2015ثمولالت البىكدققد قفضة هوِية الظيما اي ـيغمع املشابدة
واملماسبة بيعبمع  %42.75و ِ %13.18حى الحوالي مقاسهة ععىة  2014واسثفاُ وفيس اي ـيغة
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املؽاسكة بيعبة  ،%7.29بديث يقابل هزا الاسثفاُ اه فاك اي ـيغمع الاحاسة والعلم بيعبمع
 %22.22و ِ %10.70حى الحوالي ،وأقل وعبة ثم جّامل بها مً خالل البىال لفيغة الاظحفىاُ
قذست ب . %3.86
الشكل  : 2يمثل وضب صيغ جمىيل لضىت 2015
مرابحة
43%

السلم
11%
اجارة
22%

مشاركة
استصناع 7%

مضاربة
13%

4%

املصدر :مً إِذادالباخثلن بىاءا ِحى م شحات Excel 2010
جدول  : 3جطىر صيغ الخمىيل لبىك دبي إلاصالمي لضىت 2016
الىحدة :الدرهم إلاماراحي والدوالر الامريكي
الدرهم إلاماراحي
صيغ الخمىيل

الدوالر

محوظي

الامريكي

ظّش

اليضبت املئىيت %

الفشف
مرابحت

35.275.872

9.605.17

3.67

38.22%

مضاربت

12.357.683

3.364.74

3.67

13.38%

اصخصىاع

2.134.869

0.581.076

3.67

2.31%

مشاركت

6.439.908

1.753.30

3.67

6.97%

اجارة

36.120.709

9.835.26

3.67

39.12%

الضلم

-

-

-

-

املجمىع

92.329.0416

25.139.546

%100

املصدر :مً إعداد الباحثين اهطالقا مً الخقرير الضىىي املفصل لضىت 2016
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فيما ي ق ظىة  2016أن ـيغة حاسة اخحلد املشكض لول مً خيث وعبة الحىوس المع بلغد
 % 39.12مقاسهة بالعيحلن املاليحلن ،أما فيما ي ق ـيغة املشابدة ؼهذت اه فاك بيعبة
 ، % 38.22مْ بقاء وعي الفيغ لخشق محقاسبة مقاسهة ععىمع  2014و  2015ماِذا ـيغ العلم
المع لم يحم الحّامل بها لهزه العىة مً وشف البىال.
الشكل  : 3يمثل وضب صيغ جمىيل لضىت 2016
السلم

اجارة

مشاركة

استصناع

مضاربة

مرابحة

0%
39%

38%

7%

14%

2%

املفذس :مً إِذاد الباخثلن بىاءا ِحى م شحات Excel 2010
الشكل  : 4جطىر صيغ الخمىيل لبىك دبي إلاصالمي لضىتي 2014/2016

المرابحة
45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

المضاربة
االستصنا
ع
مشاركة
االجارة
سلم
سلم

2016

2015

2014

املصدر  :مً إِذادالباخثلن اِحمادا ِحى الجذاول العابقةو بىاءا ِحى م شحات Excel 2010
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هالخَ مً خالل الؽيل أن الفيغ الحموللية املّمول بها مً قبل البىال قذ اخحلفد مّذالت
هومها بدعي العىوات خيث أهم اي ِا  2015سجلد املشابدة أِحى وعبة لها وهي  42.75%لحدحل
ـذاسة الفيغ الحموللية اي البىال ،لحليها الاحاسة اي املشثبة الثاهية ِا  2016بيعبة  ،39.12%يفعش
هزا الاسثفاُ اي الفيغحلن العابقحلن أن بىال دبي الاظالمي يّحمذ ِحى الحمولل القفل لحل
الححىاب امل اوش أو الحقليل منها ورلال ان هزه الفيغ مً الفيغ القابمة ِحى املذيوهية كما أن هزه
الفيغ ظهلة اي اظخيفاء المماهات املىاظبة لعذاد لقعاه ،ومً املالخَ أن العلم اي ِا 2014
ثجاوصت وعكحم  13%لحىّذ اي ظىة  ،2016يشحْ العكي اي اسثفاُ ـيغة العلم اي أن بىال دبي
الاظالمي ثلقى الّذيذ مً آلاساء واملقت خات مً املحّامللن خول خاحتهم الى العيولة الىقذية خيث
أهم اي غياب هزا املىحج دفْ بالّمالء الى الحوحم للبىوك الحقليذية لالقت اك ،لزا ثم اوالق ـيغة
العلم خال اظالميا لحوفل العيولة للمحّامللن ِحى ؼيل رمً مقذ لؽشاء بماِة مّيىة وبالحوافر
مْ الؽش ّة الاظالمية ،أما باليعبة لفيغمع املماسبة واملؽاسكة فاهم كلما اسثفّد ـيغة ثى فن
لخشق سجلد املماسبة أِحى وعبة لها ظىة  2016بلغد  ،13.38%وأقل وعبة مسجلة كاهد لفيغة
الاظحفىاُ 2.31%ظىة  ، 2016يشحْ العكي اي رلال أن هاثلن الفيغحلن أكث ِشلة للم اوش واي
هفغ الوقد جعاهمان اي ثدقير البىال لّوابذ كبل ة وكزلال يحىلي هزا الىوُ مً الفيغ دساظة
خالة والي الحمولل مً م حلس حواهبم مً خيث الٍشوف الّامة والخاـة املديىة بم ومذق
قذسثم ِحى اداسة وؽاوم وجعذيذ التباماثم ،وِحى الّمو بىال دبي الاظالمي يخبْ ظياظة الحىو ْ اي
مدفٍحم الابحماهية للحقليل مً امل اوش.
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 .5خاجمت الدراصت :
املؤظعات املالية واملفشفية الاظالمية جععى دابما للبدث ًِ أظاليي ووشق ثدووية
واظح ذا وظابل مدذدة للحّامل مْ ثلال امل اوش وخاـة الابحماهية والّمل ِحى ثجىبها  ،فالوظابل
املعحّملة للح فيس منها محىوِة ولكنها ممبووة بقواِذ الؽش ّة ظالمية وباِحباس ان الابحمان هو
الشكلبة لظاظية اي الّمل املفشاي فلقذ أولد البىوك ظالمية اهحماما كبل ا إلداسة امل اوش
الابحماهية ،ولشوسة الحهكذ مً ظالمة ِملية ثقذيم ومىذ الابحمان مً خالل ولْ مّايل واضحة
ملىدم والحفاً ِحى إداسة ابحمان مىاظبة اي لوء قياط ومشاقبة ولمان العيىشة اليافية ِحى
امل اوش.
ولحدعلن لـول للبىوك ظالمية البذ مً ثقييم الابحمان بمولوِية قبل وبّذ مىدم،
واملشاقبة الذقيقة لحعابات الّمالء وأن ثحم الضلاسات امليذاهية ملؽشوُ املقت ك باهحٍا  ،كما يجي
ِليها إِىاء لهمية الاصمة لحىبير مشاقبة الابحمان عؽيل ظليم ولبي آلية املشاقبة.
فالبىال مدل الذساظة يقو باإلحشاءات والحذابل املالبمة ثحماش ع مْ مبادا الؽش ّة ظالمية
إلداسة م اوش الابحمان والح فيس منها إلى خذود مقبولة ،اهم مً الفّي الح لق منها نهابيا وإهما
الّمل ِحى الحدكم فيها ،وملالخَ مً خالل دساظخىا أنهم يّحمذون ِحى ـيغ الحمولل قفل ة
ومحوظىة لحل لحمولل اخحياحات ِمالئهم أ ـيغ املذايىات انها ثدقر سبدا بمعحوق م اوش
أقل.
 .1.5الاقتراحاث:
مً خالل ماثم الحىشق اليم يمكً املعاهمة باالقت اخات الحالية:
 كلما صاد البىال اي ثىو ْ مدفٍحم الابحماهية ظواء بدعي الّمالء أو املىاور الجغشافية أوالقىاِات كلما كان ِامال م ففا للم اوش؛
 ثوص ْ الحمولل اي املؤظعات املالية واملفشفية الاظالمية ِحى م حلس القىاِات ،خاـةالقىاُ الضساعي الز تهملم أغلبها ،ولشوسة ولْ ظقس للحّامل اي كل ـيغة خاـة البيوُ
هٍشا إلفشاه هزه البىوك فيها دون غل ها مً الفيغ؛
 يحّلن ِحى املؤظعات املالية واملفشفية الاظالمية أن ييون لذيها هٍا لإلداسة املعحمشةللمدافَ الاظخثماسلة املؽحملة ِحى امل اوش الابحماهية؛
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 لشوسة ثيولً الّىفش الكؽش وثثقيفم ِحى جعيل املؤظعات املالية واملفشفية الاظالميةوإداسة امل اوش بما يعمذ لم اي املعحقبل مً الحيبؤ بامل اوش وثدوه منها؛
 ِحى املؤظعات املالية واملفشفية الاظالمية وؽش حميْ ما ثقو بم مً خذمات اي مجالالّمل املفشاي و مجال الاظخثماس بيل ـوسه وأؼيالم وركش لـول الؽشِية لهزا مً أحل
إلغاء الؽال املديي بمّامالت البىوك ظالمية؛
 -لشوسة

ثفال املعحمش للمؤظعات املالية واملفشفية الاظالمية بالّمالء وهزا لحورير

الّالقة بينهم مما يعمذ بمّشفة املؽاكل الي يواحهها الّميل؛
 الاهحما بالحمولل وولل لحل ،هٍشا ملا يمكً أن يّود بم مً ثىمية اقحفادية واححماِية ايرات الوقد.
 .6قائمت املراجع :

Abid
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Islamicbanks,TishreenUniversity).
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ملخص:
تهدٖ هره الدزاطت الى مِسٗت وا ّٛاليؼان ال٘الحي الجصائسي وما ًىٗسه مً ُائداث جىِ١ع
اًجابا ُلى الاٛخـاد الىهني ن باالكاٗت الى ما ًدخاحه مً جمىٍالث وزدماث  ،ممثلت بالجهاش البى٢ي
ومدي ٛدزجه ُلى ججمُّ الادزازاث وجىٗير اإلاىازد اإلاالُت ،و بما ان الٜواَ ال٘الحي ًدخل مسجبت مهمت
كمً مجمل الٜواُاث الاٛخـادًت  ،بذ ًمثل في الجصائس الِىـس اإلادس ٞلالٛخـاد الى حاهب
اإلادسوٛاث ٗ ،ةن جمىٍل ٛواَ ال٘الخت ٌِد مً اُٜد اإلاؼا٠ل  ،هدُجت الـِىباث التي ٌِاوي منها  ،و
مداولت مىا إلاِسٗت هرا الٜواَ طىداوُ ٤سق بِم الاخـائُاث طىاء ما حِل ٝبالجاهب الاٛخـادي
او الاحخماعي ٠ازس للخىمُت في ججىب الِىائ ٝاإلاظخٜبلُت للٜواَ .
اليلماث املفخاخيت  :الصزاُت ٛ ،واَ ال٘الخت ،الخمىٍل ،الخىمُت.
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ت مدمد١هم

Abstract:
This study aims to know the reality of the Algerian agricultural activity
and the revenues it provides positively reflected on the national economy, in
addition to what it needs from funds and services, represented by the
banking system and the extent of its ability to collect savings and provide
financial resources, and since the agricultural sector occupies an important
rank within the overall sectors Economic, as it represents in Algeria the
driving element of the economy besides hydrocarbons, the financing of the
agriculture sector is one of the most complex problems, as a result of the
difficulties that it suffers from, and an attempt by us to know this sector. The
future of the sector.
Key words: agriculture, agriculture, finance, development.
Jel Classification Codes:O13 ;Q17
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 .1ملدمت:
ً١دس ي الٜواَ ال٘الحي ؤهمُت ٛـىي باليظبت لجمُّ الدو ٤الىامُت ٠اهذ ؤم مخٜدمت،
ٗهىَِخبر ؤخد الٜواُاث الحُىٍت وؤخد ز٠ائص الخىمُت الاٛخـادًت والاحخماُُت في الِدًد مً
الدو،٤خُث جٌهس ؤهمُخه مً زال ٤مظاهمخه في الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي وَؼ٢ل مـدزا للٔراء واإلاىاد
ألاولُت وَظخىُب وظبت ٟبيرة مً الُد الِاملتٟ ،ما ٌظهم في جىٗير اإلادزالث الىطُوت للِدًد مً
الـىاُاث ،وحظاهم ٟرل ٣في الحـىُ ٤لى اإلاىازد اإلاالُت مً زالُ ٤ائد الـادزاث مً الظلّ
الصزاُُتٗ ،سٓم ذل ٣بال ؤهه ٌِاوي مً مؼا٠ل لرا البد مً حشجُّ الاهخمام به و .مً احل ؤلاخاهت
والخِسٖ ُلى مظاهمت الٜواَ ال٘الحي ودوزه في جدسٍ ٣عجلت الخىمُت ٛمىا في هره الىزٛت البدثُت
ُلى جٜدًم ُسق ُلى ان الٜواَ ال٘الحي ًدخل مسجبت مهمت كمً مجمل الٜواُاث الاٛخـادًت  ،بذ
ًمثل في الجصائس الِىـس اإلادس ٞلالٛخـاد الى حاهب اإلادسوٛاث ٗ ،ةن جمىٍل هرا الٜواَ ٌِد مً
اُٜد اإلاؼا٠ل التي جىاحهها الخىمُت الاٛخـادًت هدُجت الـِىباث التي ٌِاوي منها ٜٗ ،د خٌي هرا
الٜواَ باهخمام ٟبير وجسٟيز مً ٛبل الدولت خُث ؤؿبذ ًمثل ألاولىٍت في مسوى الخىمُت الاٛخـادًت
والاحخماُُتٗ ،هراالاهخمام ٠ان مىر الظىىاث ألاولى لالطخٜال ٤طُِا منها لخىمُت و جوىٍس هرا الٜواَ
لرل ٣سخسث ألحله ؤمىالا مِخبرة و ؤحهصة مخســت في الخمىٍل بداًت بةوؼاء البى ٣الىهني الجصائسي
طىت ،1966وج٢لُ٘ه بخمىٍل هرا الٜواَ ازىاء مسخلت الخسوُى اإلاسٟصي ،زم جإطِع بى ٣مخسـف في
جمىٍل الٜواَ ال٘الحي و هى بى ٣ال٘الخت و الخىمُت السٍُ٘ت طىت ،1982والري واٟب مسخلت ؤلاؿالخاث
التي مس بها الاٛخـاد الجصائسي و الٜواَ ال٘الحي بالخـىؾ.
وٛد جميزث طُاطت الخمىٍل الٜواَ ال٘الحي في الجصائس زال ٤الِٜىد الثالزت اإلااكُت بِدم
الاطخمسازٍت خُث ػهدث ٗترة الظخِىاث مسخلت الدظُير الراحي اإلاسخلت الخمهُدًت التي اُادث ؿُٔه
الدظُير الازاض ي اإلاهملت اما ٗترة الظبُِىاث ٜٗد ُسٗذ اإلاؼازٟت اإلااطظاجُت للدولت في بدازة الٜواَ
لُإحي في ٗترة الثماهِىاث ؤلاؿالح الصزاعي في مداولت لالهخٜا ٤هدى اٛخـاد الظى ٚوحشجُّ الصزاُت
الخاؿت ،زم اوسحاب الدولت في طُا ٚبسهامج الخ ُُٙ١الهُ١لي في الدظُِىاث ،وال جصا ٤الدولت حظعى
حاهدة إلخدار جوىزاث دازل هرا الٜواَ الحظاض.
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 1.1إشياليتالدراست.
مً احل الخوس ٚفي الجىاهب اإلاخِددة في هرا اإلاىكىَ ،وإلبساش ؤهمُت الٜواَ ال٘الحي بالجصائس ،
واػ٢الُت الخمىٍل ٛمىا بوسح الاػ٢اُ ٤لى الىدى الخالي:
ما مدي مساهمت اللطاع الفالحي على الخىميت بالجشائز وسبل جطىيزه ؟
جىدزج جدذ ؤلاػ٢الُت السئِظت ألاطئلت ال٘سُُت الخالُت:
 ما هى دوز الٜواَ ال٘الحي في الخىمُت الاٛخـادًت؟؛ ماهي ؤهمُت ،ومساخل جوىز الخمىٍل للٜواَ ال٘الحي؟ :1.1فزطياث الدراست.
ازجإًىا ؿُآت مجمىُت مً ال٘سكُاث ٟةحاباث ؤولُت لهره الدظائالث والتي مً ػإجها جددًد
مِالم الىزٛت البدثُت والتي ًم ً١خـسها ُٗما ًلي:
 للٜواَ ال٘الحي مظاهمت بالٔت في جد ُٜٝالامً ا الٔرائي والاٟخ٘اء الراحي ،والدؼُٔل وٟرل٣الىاجج ؤلاحمالي وهي اهم مداوز الخىمُت الاٛخـادًت؛
-

الخمىٍل اإلاالي لٜواَ ال٘الحي مس بِدة مساخل ؤدث الى حٔيراث في بىِخه الهُ٢لُت ،وج١مً ؤهمُت
الخمىٍل  ،في الازاز الاٛخـادًت والاحخماُُت التي ًدٜٜها.

 :1.1أهميت الدراست.
جيبّ ؤهمُت الدزاطت مً زال ٤مداولت ببساش دوز الٜواَ ال٘الحيٟ ،رل ٣اإلابالٕ ال١بيرة التي
ؿسٗذ ُلى هرا الٜواَ مً ؤحل جوىٍسه وجىمُخه.
 :1.1أهداف الدراست .جخمثل ُٗما ًلي:
 وا ّٛالصزاُت في الجصائس الخِسٖ ُلى ؤهمُت ٛواَ ال٘الخت بالجصائس؛ الخِسٖ ُلى مظاهمت الٜواَ ال٘الحي في الخىمُت الاٛخـادًت ودواّٗ الخمىٍل التي ًدٜٜها . 1واكع الشراعت في الجشائز
 :1.1الشراعت في الجشائز:
ٌِخبرر ٛوراَ ال٘الخرت او مرا ٌظربا بالٜوراَ الصزاعري ُلرى اهره الِـرب الحظراض فري اٛخـرادًاث
بلدان الِالمٗ .الدولت التي جهخم بٜواُها جلرمً الِرِؽ ال١رسٍم لؼرِهها ،وذلر ٣مرً زرال ٤جدُٜر ٝؤٛصر ا
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مرا ًم١رً مرً ؤلاهخراج ال٘الحي،برل وجرسي اجهرا ؤمرت حردًسة براالخترام ألهﻬا جىولر ٝمرً الاهخمرام بمخولبراث
الؼررِب وكررسوزة جدُٜرر ٝمظررخىي مِررين مررً ألامررً الٔرررائي .وٍم١ررً الٜررى ٤ؤهرره مهمررا ٠اهررذ زلُ٘اتهررا
ؤلاطتراجُجُت والخىمىٍت اإلاخبِت ٗمرً الىاحرب ؤن ًدرم الٜوراَ ال٘الحري بإهمُرت مِخبررة ،باُخبرازه ًرازس فري
الٜواُراث ألازرسي بدزحرت ٟبيررة ،بكراٗت بلرى جرإزسه برالخٔيراث التري جدـرل فري الٜواُراث ألازرسي (باشر ي،
 ،2003ؿ٘دت )108
وحِسٖ الصزاُت بإجها ُلم وًٗ وؿىاُت وبهخاج اإلاداؿُل الىباجُت والحُىاهُت الىاِٗت لئلوظان.
وحِسٍ ٙالصزاُت بإجها ُلم ٌِخبر حِسٍ٘ا خدًثا وظبُا ألهه ٠ان ًىٌس بليها ُلى ؤجها مجسد ُمُلت برز
البروز في التربت زم جسٟها لخىمى جدذ الٌسوٖ الوبُُِت ختا ًدين مىُد خـادها ،وجدخل الخىمُت
الصزاُُت م٢اهت مخٜدمت في الِدًد مً الدو ٤هٌسا ألهمُت الصزاُت ٟمـدز للٔراء واإلاىاد ألاولُت
وٜٟواَ ٌظخىُب وظبت ُالُت مً ٛىة الِمل ،وحؼ٢ل الصزاُت في الجصائس ٛواُا اطتراججُا في
الاٛخـاد الىهني ،ومً ؤهم اإلاداؿُل الصزاُُت في الجصائس الحبىب (الٜمذ  ,الؼِير) التي حٔوي هره
الصزاُت وظبت % 45مً اإلاظاخت الصزاُُتٟ,ما جيخج الجصائس الحملُاث و ال١رسوم و الخلس و البٜى٤
.بال ؤن ؤلاهخاج الصزاعي في الجصائس ًخإزس جإزيرا ٟبيرا بالخٜلباث اإلاىازُت مما ًجِله ًخٔير مً طىت بلى
ؤزسي .وُمىما ٗةن ؤلاهخاج الصزاعي وزاؿت الحبىب ال ٌٔوي مخولباث الاطتهال ٞاإلادلي ألامس الري
ٌظخىحب اطخيراد ٟمُاث ٟبيرة ()awladdz.info
 :1.1إلاصالخاث الشراعيت في الجشائز:
ٌِسٖ ؤلاؿالح الصزاعي بإهه" :مجمىُرت ؤلاحرساءاث الدؼرسَُِت والخىُ٘رًرت التري جٜرىم بهرا الظرلواث
الِام ررت إلخ رردار حُٔير رراث بًجابُ ررت ف رري الح ٜررى ٚاإلاخِل ٜررت ب رراألزق الصزاُُ ررت م ررً خُ ررث ملُ١ته ررا وخُاشته ررا
والخـررسٖ بهررا ،لُررىجم ُررً هررره الخُٔيرراث بلٔرراء اخخ٢رراز ألازق الصزاُُررت ؤو جٜلُـرره وكررمان جىشَررّ ؤ ٟررر
ُدالررت ف رري ال ررروة والرردزى .٤وٍ ررخم ذل ررُ ٣ررً هسٍ رر ٝوك ررّ خررد ؤُل ررى للمل ُ١ررت الصزاُُررت الخاؿ ررت ال ًج ررىش
جسوُه ،والاطردُالء ُلرى مرا ًخجراوش هررا الحرد مرً ؤزاق وجىشَِهرا ُلرى ٜٗرساء ال٘الخرين اإلاظرخدٜين وٜٗرا
لؼررسون وؤولىٍرراث جسخلرر ٙبررازخالٖ ألاوكرراَ الظُاطررُت والاٛخـررادًت والظرر٢اهُت والاحخماُُررت ل٢ررل بلررد.
وؤلاؿالح الصزاعي بهرا اإلاِنا اإلاددد ألا ٟر ػُىُا ًسٟص ُلى( :بسىغ ،2011 ،،ؿ٘دت )8
 بؿ ررالح هم ررى جىشَ ررّ ألازق ،ؤي ُل ررى جد ُٜرر ٝالِدال ررت وٗ ررخذ الوسٍ رر ٝؤم ررام جدسٍ ررس ال٘الخ ررين اٛخـ ررادًاواحخماُُا وطُاطُا مً اطخٔال ٤بٛواعي ؤو ػبه بٛواعي؛
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 -.جد ُٜٝالىمى ؤي .اهه ٌؼمل فري هرره الحالرت بِرم ؤلاحرساءاث الُ٘١لرت بدىٌرُم الِالٛراث الصزاُُرت برين
مال ٞألازاض ي الصزاُُت ومظخإحسحها ،وجدزٍب ال٘الخين وبزػادهم وجىٌُمهم في حِاوهُاث؛
 جوىٍس هس ٚالصزاُت ووطائلها ،وجىٗير الٜسوق لهرم ومظراُدتهم فري حظرىٍ ٝاإلاىخجراث الصزاُُرت وبٛامرتوخداث بهخاحُت شزاُُت ُلى ؤطع حماُُت مخٜدمت ،وٓير ذل".٣
وبالسحىَ بلى جوىز الٜواَ الصزاعي في الجصائس مىر الاطخٜالٗ ٤ةهه مس بِدة مساخل ( :بسىغ،،
 ،2011الـ٘داث )9-8
-1بعد الاسخلالل ()1691-1691عزفذ بالدسيير الذاحي
بذ ٠ان الىكّ الري واحهخه الح٢ىمت ألاولى طىت  1962وكِا ماإلاا خُث ٠اهذ مىٌمت الجِؽ
الظسي الخابِت للمِمسًٍ جٜىم بدىُ٘ر طُاطت ألازق اإلادسوٛت ختا ال ًيخّ٘ الجصائسٍىن بِد الاطخٜال٤
مً وحىد ؤي بهجاش وٛامذ الدولت باجساذ ؤو ٤بحساء هى بُالن ؤمال ٞاإلاِمسًٍ دون مال ٣و ه١را ًهس
هٌام الدظُير الراحي الري ٌِسٖ ُلى ؤهه حظُير الِما ٤الدًمٜساهي للميؼأث واإلاظدثمساث التي هجسها
ألاوزوبُىن و جم جإمُمها ،زم جدزلذ الح٢ىمت الجصائسٍت بىاطوت مساطُم مازض و ؤٟخىبس  1963بهدٖ
جىٌُم ألازاض ي الصزاُُت وُُٟ٘ت اطخٔاللها وبك٘اء الؼسُُت الٜاهىهُت لالطدُالء الجماعي مً هسٖ
ال٘الخين ُلى ألازاض ي وجم بوؼاء هٌام الدظُير الراحي خُث بلٔذ هدى  22037مصزُت بمظاخت جٜدز
بر 2.4ملُىن ه١خاز؛
 -1مزخلت الثىرة الشراعيت
حاءث ٟىدُجت للىكُِت التي آلذ بليها ال٘الخت في البالد آهرا ،ٞوٟرل ٣هدُجت للىكُِت
الاحخماُُت اإلاخدهىزة للمىاهىين ،و الخباًً اإلاىحىد بُنهم ،وُلى هرا ؿدز مُثا ٚالثىزة الصزاُُت في
 1971/ 07/14وػسَ في جوبُٜه في ػهس حىان  ،1972و ٛد حاء في اإلاادة ألاولى مً ٛاهىن الثىزة
الصزاُُت ما ًلي " :ألازق إلاً ًسدمها ،و ال ًمل ٣الح ٝفي ألازق بال مً ً٘لحها و ٌظدثمسها"  .بذ تهدٖ
بلى الٜلاء ُلى الخباًً في جىشَّ اإلالُ١ت ،وٟرل ٣دمج اإلاىاهىين البظواء في الخىمُت الاٛخـادًت
الٜىمُت ،و السّٗ مً دزىلهم الشخـُتٟ ،ما تهدٖ بلى جىٌُم الاهخ٘اَ باألزق والىطائل ل٘الختها
بؼ٢ل ًىجم ُىه جدظين ؤلاهخاج بىاطوت جوبُ ٝالخٜىُاث الِ٘الت ،وبمىحب هرا الٜاهىن جم مىذ
ؤزاض ي لل٘الخين اإلادسومين وذل ٣طىاء في ألازاض ي الخابِت إلالُ١ت الدولت والبلدًاث ؤو في ألازاض ي
اإلااممت؛ ٗبلٔذ ألازاض ي اإلاىشُت ملُىن ه١خاز وؼإث ُنها حِاوهُاث شزاُُت بلٔذ هدى 7000حِاوهُت
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جٜسٍبا ،وبِد  1970ؤي بِد دزى ٤مسخلت الثىزة الصزاُُت ازخ٘ذ مظاُداث الدولت لل٘الخين ،و هرا
بظبب جددًد اإلالُ١ت زم ُاد الاهخمام مً حدًد وزاؿت في اإلاسوى الخماس ي الثاوي (.)1989–1985
 -1صدور كاهىن إعادة ألامالن املؤممت سىت  ،1990خُث جم بزحاَ  445000ه١خاز لىدى  22ؤلٙ
مال ٣طاب .ٝوؤمام آلازاز الظلبُت التي ؤخدثها بلٔاء الدُم الصزاعي واطخجابت لىداء ال٘الخين وممثليهم
ٛسزث الدولت الِىدة لظُاطت الدُم اإلاباػس لل٘الخين اإلاىخجين ُىق الدُم للجمُّ ،وذل ٣مً زال٤
حملت مً ؤلاحساءاث والخدابير ػملذ جسُ٘م وظب ال٘ىائد ُلى الٜسوق وبوؼاء ؿىادً ٝمخســت
للدُم ( 9ؿىادً ٝمخســت جبِا ليؼاهاث ٗسوَ ؤلاهخاج الصزاعي) ،مّ جٜدًم بُاهاث
(بُ٘اءاث)حبائُت وػبه حبائُت لل٘الخين (شبيري ،2004 ،،الـ٘داث .)8-6
 -1إصدار كاهىن سىت  1661الٜاض ي بةُادة بِم ألازاض ي اإلااممت بلى مال١يها بهدٖ جىمُت ِٗالُت
هرا الٜواَ .و ػمل البرهامج ؤًلا بحساءاث تهدٖ لدُم الاطخٔال ٤الصزاعي و جىٗير الؼسون اإلادسٟت
لئلهخاج الصزاعي .،لُليها في طىت 1996ؿدوز حؼسَِاث ُدًدة جلمً خ ٝالخمل ٣لؤلزق وجإحيرها
ج١سَظا للخىحه الظُاس ي والاٛخـادي الجدًد للبالد هدى اٛخـاد الظى .ٚزم حاء بسهامج بُادة الهُ٢لت
الري مع ٠ل الٜواُاث بما ٗيها الٜواَ الصزاعي ،بال ؤن الٜواَ ُسٖ جربربا في ؤلاهخاج زاؿت
باليظبت للحبىب باطخثىاء طىىاث 1994و1995و 1996و هرا الُخماده ٠لُا ُلى اإلاىار  ،بذ ُسٗذ
الجصائس ُدم اهخٌام ألامواز اإلادظاٛوت (الدًً ،2004 ،الـ٘داث )14-13
وُٜب الٌسوٖ الظُاطُت الـِبت التي مسث بها البالدٗ ،ةن الظُاطت الاٛخـادًت للدولت ٠اهذ
تهدٖ ؤوال للِمل ُلى بُادة جثبُتها في بهازها الٜاهىوي ٟمظئىُ ٤لى ألاهداٖ الاٛخـادًت ُلى اإلادًين
اإلاخىطى و البُِد ومدس ٞلبرهامج جوىٍس الاٛخـاد الىهني والخىمُت الاٛخـادًت ،ومً زم ػسَ في
جوبُ ٝبسهامجين جىمىٍين ،بسهامج دُم ؤلاوِاغ الاٛخـادي الري اطخٔس ٚجىُ٘ره زالر طىىاث (بين
طىتي  2001و )2004وبسهامج دُم الىمى الاٛخـادي اإلامخد ُلى زمع طىىاث مً  2005بلى .2009
ٗالبرهامج ألاو ،٤بسهامج دُم ؤلاوِاغ الاٛخـادي الري ٠ان مً ؤهداٗه الحد مً الٜ٘س و جىٗير
مىاؿب الؼٔل و جد ُٜٝالخىاشن الجهىي و بُادة بوِاغ ال٘لاء الىهني ،طمذ بخد ُٜٝاطخٜساز
الاٛخـاد الىهني و بُادة بِث مظاز الىمى الاٛخـادي الري بلٕ ؤوحه في طىت  2003خُث سجلذ
وظبت ( .. %7الاحخماعي ،،حىان  ،2007الـ٘داث )4-3
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 .1مشاول اللطاع الفالحي في الجشائز
زٓم ؤلاحساءاث والٜىاهين والبرامج التي وكِتها الجصائس للنهىق بهرا الٜواَ بال ؤجهالم جـل بلى
ألاهداٖ اإلاسحىة بظبب ُدة مؼا٠ل مً بُنهآ( :سبي ،2008 ،،الـ٘داث )289-253
 : 1.1مشاول ومعىكاث جخعلم باملىارد الطبيعيت
 الخلليص العمدي مً طزف إلاوسان :وهي حؼمل مجمىُت ؤُما ٤الخجسٍ ،ٙوالخىبير والبىاء ُلىألازاض ي ال٘الخُت ،خُث ؤدث هره الِملُت بلى ٜٗدان مظاخت ٟبيرة مً ؤحىد ألازاض ي الصزاُُت؛
 فلدان ألاراض ي بسبب مخطلباث الشراعت :خُث حظاهم الصزاُت ه٘ظها في ٜٗدان ٛدز مهم مًألازاض ي الصزاُت ولِل ؤهم ؤطباب ذل ٣هى اهدؼاز ًاهسة ج٘ ٣١اإلالُ١اث والحُاشاجمما ؤدي بلى ٜٗدان
ال١ثير مً مظاخاث ألازاض ي الصزاُُت؛
 اهدشار ألاراض ي املخأثزة باألمالحً :ادي ازج٘اَ مظخىي اإلاُاه الجىُٗت بلى ٛسب طوذ ألازق في ال١ثيرمً ألاخُان بلى جساٟم ألامالح وبِم اإلاسل٘اث اللازة مما ًازس ُلى زـائف التربت وُلى الىباجاث التي
جىمى ٗىٛها؛
 الخصحز :الري ٌِد مً ؤزوسالٌىاهس الوبُُِت ُلى الٜواَ ال٘الحي. : 1.1مشاول ومعىكاث جخعلم باملىارد البشزيت
 هلص العمالت الشراعيت املدربتُ :لى السٓم مً وٗسة اإلاىازد البؼسٍت الزجباهها باألُداد اإلاتزاًدةالظ٢ان بال ؤن هره الاُخبازاث جخِل ٝباججاهاث الخِلُم والخدزٍب ٗةن اإلاؼسوُاث الاطدثمازٍت ُادة ما
جىاحهها مؼ٢لت هٜف الِمالت ذاث الخبرة واإلاهازة اإلادزبت ُلى اطخسدام ألاطالُب الخ١ىىلىحُت
الحدًثت في ؤلاهخاج وُادة ما ج٢ىن بخدي ؤولىٍاث ألاهداٖ ألي مؼسوَ اطدثمازي؛
 طعف البرامج الخدريبيت :ال جس٘ى ُلى اإلاسخـين بهرا الؼإن ؤن البرامج الخدزٍبُت اإلاخبِت جبٜىمىٜىؿت في مجملهابدُث ال جىٗس في ؤٓلب ألاخُان الخ٢ىًٍ الالشم باليظبت لئلهازاث اإلاخ٢ىهت؛
 اهدشار ألاميت واهخفاض املسخىي الخعليمي:إلزالٖ ؤن ًاهسة ألامُت هي الٜاطم اإلاؼتر ٞألاٟبر بينٟاللدو ٤الىامُت وهي الخوس الدائم الري ٌِسٛل ٠ل مظاعي الخىمُت ب٢ل ؤهىاُها وفي حمُّ اإلاجاالث
والٜواُاث.؛
مشاول أخزي :هرٟسمنها مؼ٢ل الدظىٍ ،ٝمؼا٠ل مخِلٜت بالـادزاث ،مؼا٠ل الدظُير ؤلادازيللصزاُت؛
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مشاول جخعلم بالخمىيل البىييٌِ :تري هٌام الخمىٍل البى٢ي للٜواَ ال٘الحي ُدة مؼا٠ل هرٟس منها: الٜلُت الِٜازٍت وما جىجس ُىه مً ُٜباث ُدة ج ٜٙامام الخمىٍل ال٘الحي وذل ٣الن ال١ثير
مً ال٘الخين ال ًمل٢ىن ُٜىد ملُ١ت ألزاكيهم ،الامس الري ٠ان ًـِب مِه جددًد خدود
ألازاض ي الِمىمُت وجمُيزها ًُ ألازاض ي الخاؿت وبالخالي ٗان البى ٣ال ٌظخوُّ جٜدًم
جمىٍالث امام هرا اإلاؼ٢ل هٌسا إلاساهسه ال١بيرة؛
ُ دم اطخٜساز مال ٞألازاض ي هره الىكُِت حؼ٢ل ُائٜا امام البى ٣الطترحاَ ؤمىاله ،خُث
ان هىا ٞحُٔير مظخمس إلاال ٞألازاض ي بما بظبب الاٗالض او بظبب بزحاَ ألازاض ي ألصحابها
بمىحب ٛاهىن  25-90وه١را ًجد البى ٣ه٘ظه ُاحصا ًُ اإلاوالبت بإمىاله؛
 مؼ٢ل ُدم الدظدًد الٜسوق اإلامىىخت خُث ٌِخبر مً بين ؤزوس اإلاؼا٠ل التي ًخِسق لها
البى ،٣خُث ان ال٘الح اإلاظخُ٘د ال ًدترم آلاحا ٤اإلادددة لدظُير الٜسوق اإلاظخدٜت بظبب
اإلاساهس التي ًخِسق لها اليؼان ال٘الحي؛
 الىاشَ الدًني وٍخمثل في الحسج الري ًجده ال٘الح في الخِامل مّ الٜسوق السبىٍت ،خُث
ًالقي هرا الىٌام هىُا مً الاُتراق وُدم الاطخجابت إلاازساجه ؤلآسائُت مً ٗئاث ُسٍلت مً
اإلادزسًٍ واإلاظدثمسًٍ باُخباز ان هره الخٜىُاث الخمىٍلُت اإلاِمى ٤بها في البى ٞالجازٍت هي
هىَ مً اإلاِامالث السبىٍت اإلادٌىزة ػسُا( .دال ،2006 ،،٤الـ٘داث )15-14
: .1الخمىيل الفالحي وشزوط هجاح سياست الخمىيل.
 . 1.1مفهىم الخمىيل الفالحي.
ٌِخبر الخمىٍل خاحت كسوزٍت ،الن الخمىٍل الدازلي الراحي للماطظاث ال ً٘١يها إلهجاش
مؼازَِها ؤلاهخاحُت ٗخخىحه بلى هلب الخمىٍل مً حهاث زازحُت ٗالٜواَ ال٘الحي هى آلازس ًدخاج إلاثل
هرا الخمىٍل ٟٔيره مً الٜواُاث وهرا مً احل جىمُخه جوىٍسه.
هىان عدة حعاريف للخمىيل الفالحي هذهز منها:
 الخمىٍل ال٘الحي ًخمثل في مىذ ال٘الخين اإلاظدثمسًٍ ٗسؿه اطخٔالألزاكيهم وٟرل ٣اطخـالحالازاض ي الصحساوٍت مً زالٛ ٤دزاتهم ُلى اٛخىاء اهىاَ مسخل٘ت مً اإلابُداث وألاطمدةوآلاالجالخاؿت
باطخـالح الازاض ي وتهُئتها وجدُُم السي الطخٔال ٤الازاض ي في ؤ ٟر مً دوزة بهخاحُت زال ٤الظىت
.

(ُلي ،ؿ٘دت )135
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 جمىٍل ال٘الح هى الخىٗير الالشم لالطدثماز في الٜواَ الصزاعي بٔم الىٌس ًُ مـدزه بذا ٠ان مًزال ٤الاٛتراق الصزاعي الخمىٍل الراحي او مظاُداث او اؿداز طىداث( ...ولُد ،2014 ،،ؿ٘دت )36
 ٌِخبر الخمىٍل ال٘الحي مً ؤهم الِىامل التي جدّٗ الاطدثماز ال٘الحي الى جد ُٜٝمِدالث هامت مًالخىمُت الاٛخـادًت بـ٘ت ُامت والخىمُت ال٘الًت بـ٘ت زاؿت ،خُث ان ُملُت جىٗير اإلاا ٤الالشم
لالطدثماز هى ؤخد ؤو ٤الِىامل ذاث الخإزير اإلاباػس ُلى حجم ووؼان الاطدثمازٗ ،الخمىٍل هى ُـب
الِملُت الاطدثمازٍت (طمير ،2012 ،،ؿ٘دت .)71
 : .1.1شزوط هجاح سياست الخمىيل الفالحي.
بن ل٢ل طُاطت او اطتراجُجُت ػسون لىجاخها ،وختا ج ً١طُاطت الخمىٍل ال٘الحي هاجحت
ِٗالت ًجب ان جساعي ألاطع الخالُت (بً طمُىت ،2004 ،الـ٘داث :)32-31
 ل٢ي ً٢ىن الٜسق ذا ِٗالُت ًجب ان حهُا له اإلاىار اإلاىاطب الطخسدامه ختا ًادي الى شٍادةفي الىخاج الري ًترجب ُلُه الصٍادة في الدزل ال٘الحي ،وهى هدٖ مىذ الٜسوق؛
 ؤزر الىٌام الائخماوي بِين الاُخباز وذل ٣بخٜدًم الٜسوق بظِس ٗائدة مىاطب ،مىس٘موظبُا ،الن بم٢اهُاث ال٘الح مددودة وؤطِاز اإلاداؿُل مخٔيرة؛
 مىذ الائخمان ال٘الحي ًجب ان ًاطع ُلى الحُاشة ولِع اإلالُ١ت ،الن ال١ثير مً ال٘الخينلِظذ لدحهم ملُ١ت زابخت ،وهرا ًُٜد مً هاٛاتهم ُلى الاٛتراق؛
 ُلى اإلااطظت اإلاٜسكت ان جلّ زوت بظُوت جىكّ ٗيها ػسون ؤلاٛساق ختا ٌظخوُّ ٠لٗالح وزاؿت ؿٔاز ال٘الخين الاطخ٘ادة مً الٜسوق؛
 وٗاء ال٘الخين بالتزاماتهم ججاه ماطظاث ؤلاٛساق لدشجُّ البىىُ ٞلى مىاؿلت ُملها ججاهال٘الخين مهما ٠اهذ مظخىٍاتهم مىاه ٝال٘الخت؛
ُٛ -ام ال٘الخين بِملُت الخإمين ُلى اإلاداؿُل ال٘الخُت لدي اإلااطظاث اإلاسخـت؛

 ًجب جددًد ُٛمت الٜسوق ُلى ؤطاض ٛىاُد مىٌمت ًساعى ٗيها اخخُاحاث مسخلٙمىاه ٝؤلاهخاج ،وهبٜاث اإلاٜتركين؛
 اطخسدام الٜسوق ال٘الخُت في ألآساق التي ؿسٗذ مً احلها ،ختا حِىد بال٘ائدة ُلىال٘الخين والبىىُ ٞلى خد طىاء؛
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 ًجب ان ج ً١مىاُُد طداد الٜسوق جبِا إلاىاُُد اطخالم الدزل ،وُلى ؤٛظان حظهُالللدّٗ؛
 -جإٟد البىى ٞمً اطخسدام الائخمان اإلامىىح طىٖ ٌِوي اًسادا ً٘١ي حظدًده؛

 ًجب ان حهُإ اإلاىار اإلاىاطب الطخسدام الٜسوق بِ٘الُت ختا ًادي بلى شٍادة ؤلاهخاج؛ امخداد الائخمان ال٘الحي الى الـىاُاث اإلالحٜت بالٜواَ السٍ٘ي ،الن هم هره الـىاُاثطىٖ ًادي بلى شٍادة دزل الٜواَ ال٘الحي.
 .1مساهمت اللطاع الفالحي الجشائزي في الخىميت
: .1.1دور اللطاع الفالحي الجشائزي في جدليم ألامً الغذائي والاهخفاء الذاحي
ٌِخبرألامً الٔرائي ٛدزة اإلاجخمّ ُلى جىٗير الٔراء اإلاىاطب للمىاهىين في اإلادي البُِد والٜسٍب
ٟما وهىُا ،بإطِاز جدىاطب مّ دزىلهم ،اما الاٟخ٘اء الراحي ٗهى طد الحاحاث الٔرائُت ًُ هُٝ
اهخاحها مدلُا( .مِصوش شُٟت ،2014 ،ؿ٘دت )59
ًخولب مسوى ألامً الٔرائي جىٗس حملت مً الس٠ائص جخمثل في حِصٍص حهىد جددًث الصزاُت وجىمُت
ٛدزتها الخىاٗظُت وؤلاهخاحُت وجىمُت وؿُاهت اإلاىازد الوبُُِت والحاٌٗت ُلى البِئت ٟما ً٘١ل جدُٜٝ
ؤهداٖ الجُل الحالي وألاحُا ٤الٜادمت .وهى ما ًخولب ٟرل ٣جىحُه الخىمُت الصزاُُت لخدُٜٝ
ألاهداٖ الخالُت:
 شٍادة ؤلاهخاج الصزاعي ٟما وُٟ٘ا ختا ٌظخوُّ الاطخجابت إلاٜخلُاث الاطتهال ٞمً اإلاىازد الٔرائُت؛جدظين ؤداء وِٗالُت الٜواَ الصزاعي وزّٗ بهخاحُخه ًُ هسٍ ٝالاطخٔال ٤الامثل للمىاد ؤلاهخاحُتوبدزا ٤الابخ٢ازاث والازتراُاث الخٜىُت.
ً
ً
اطتراجُجُ ا في الىٌام الٔرائي وفي الاٛخـاد الىهني .زال٤
م٢اه ا
جدخل مىخجا ث الحبىب
ال٘ترجين  2009- 2000و  ،2017- 2010اخخلذ مظاخت الحبىب مِد ٤طىىي ًبلٕ  ٪ 14مً
اإلاظاخت الصزاُُت اإلاُ٘دة.
جٜدز اإلاظاخت اإلاصزوُت بالحبىب زال ٤الِٜد  2009- 2000بدىالي  1144614هىخار  ،خُث
ٌؼٔل الٜمذ الـلب والؼِير مٌِم هره اإلاظاخت ،بدىالي  ٪ 41مً بحمالي مظاخت الحبىب.
زال ٤ال٘ترة  ، 2017- 2010مِد ٤هره اإلاظاخت بلٕ  1191194هىخار  ،بصٍادة  ٪ 9مٜازهت بال٘ترة
الظابٜت ( .) 2009- 2000
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وٍٜدز مِد ٤بهخاج الحبىب زال ٤ال٘ترة  2017- 2010بىدى  11.1مليىن كىطار  ،بصٍادة
ٛدزها  ٪ 19مٜازهت بِٜد  2009- 2000خُث ًٜدز مِد ٤ؤلاهخاج  11.9مليىن كىطار .
وًخ١ىها إلهخاحإ طاطامًالٜمذ الـلب والؼُِس ،والر ي ًمثلُلى الخى الي  ٪ 11و ٪ 29مً بحمالي
مِد ٤بهخاج الحبىب .)http://madrp.gov.dz ( 2017- 2010
الجدول : 1وسبت الاهخفاء الذاحي ملدصىل الحبىب خالل الفترة .1411 – 1441
إلاهخاج

الصادراث

الىارداث

املخاح

وسبت الاهخفاء

لالستهالن

الذاحي %

1449 -1441

3376.39

9.76

7722.58

11089.21

30.45

1446

5253.15

6.03

7925.19

13172.31

39.88

1414

4558.57

6.03

7925.19

12496.38

36.48

1411

3727.99

8.34

7946.15

11665.80

31.96

املصدر :مً بُداد الباخث باالُخماد ُلى اإلاىٌمت الِسبُت للخىمُت الصزاُُت ،الىخاب السىىي
لإلخصائياث الشراعيت ،اإلاجلد ،32ؾ 296
اإلاظاخت :ؤل ٙه١خاز الاهخاحُتٟ :جم/ه١خاز الاهخاج :ؤل ٙهً
2016
Prod.

Yield

2015
Area

Prod.

Yield

2014
Area

Prod.

Yield

Area

2509,02 6137,16 3435,23 2686,08 7711,54 3760,95 1855,92 9009,77 2942,28

املصدر:مً بُداد الباخث باالُخماد ُلى اإلاىٌمت الِسبُت للخىمُت الصزاُُت ،الىخاب السىىي
لإلخصائياث الشراعيت ،اإلاجلد ،37الٜظم ،3ؾ .52
ُلى السٓم مً الحـُلت ؤلاهخاحُت للحبىب طىت  2009بال ؤن وظبت الاٟخ٘اء الراحي مً
مدـى ٤الحبىب لم جخجاوش وظبت % 39.88وهي وظبت كُِ٘ت ال حِبر ًُ ألامً الٔرائي لهرا
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هم١ت مدمد

اإلادـىٟ ٤ما ؤجها بُِدة ًُ اليظبت اإلاسحىة مىسال ٤ؤلاؿالخاث والظُاطاث التي ُ٘١ذ ُليها الىشازة
ابخداء مً طىت ٟ ،2000ما جدُ ٤لى ؤن ؤ ٟر مً  %60مً اخخُاحاجىا الٔرائُت مً الحبىب حِخمد ُلى
الاطخيراد وهى ما ٌؼ٢ل ُبء ُلىبميزان اإلادٗىُاث وحِلىا ُسكت لآلزازالظلبُت لخٜلباث ألاطِاز
وألاشماث الاٛخـادًت.
الشيل  :1اهخاج الحبىب خالل الفترجين  1446- 1444و 1414- 1414

املصدر:وسارة الفالخت والخىميت الزيفيت ،املىكع الزسمي ،إخصائياث فالخيت،
http://madrp.gov.dz
بن مِدالث الىمى في بهخاج اإلاداؿُل الصزاُُت السئِظُت في الجصائس هى مِد ٤ؤٛل ب١ثير مً
اإلاِد ٤اإلاظتهدٗىاإلاولىب للح٘اي ُلى حجم اإلاِسوق مً اإلاىاد الٔرائُت والظلّ الصزاُُت وهرا ما
طبب في اهس٘اق مِدالث الاٟخ٘اء الراحي لهره اإلاداؿُل والظلّٟ،ما ؤن حجم ؤلاهخاج الصزاعي
إلاسخل ٙاإلاداؿُل ًدظم بالخٜلب وُدم الاطخٜسازوهرا ما ًل٘ي ؤهمُت بالٔت وكسوزٍت حدا للح٘اي
ُلى اخخُاهي اطتراجُجي مً الٔراء مً ؤحل جد ُٜٝألامً الٔرائي ،وه١را ؤؿبدذ الصزاُت الجصائسٍت
ٓير ٛادزة ُلى جلبُت الاخخُاحاث الٔرائُت للظ٢ان وطد ال٘جىة الٔرائُت اإلادظِت ،باإلكاٗت بلى ُدم
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الٜدزة ُلى جىٗير اإلاادة ألاولُت للـىاُاث اإلادلُت وهرا ما ؤدي بلى شٍادة ال١مُاث اإلاظخىزدة مىاإلاىاد
الٔرائُت وج٘اٛم العجص الٔرائي مما حؼ٢ل ُبئا متزاًدا ُلى العجص في ميزاهاإلادٗىُاث.
 .1.1مساهمت اللطاع الفالحي في سياست الدشغيل بالجشائز
حؼ٢ل مظإلت الدؼُٔل في الىٛذ الحالي ،زاؿت في ًل اهدؼاز ًاهسة البوالت ومً هجم ُنها
مً ج٘ص ي آلاٗاث الاحخماُُت ،بخدي ؤهم الاوؼٔاالث التي جسٟص ُليها مٌِم الظُاطاث الاٛخـادًت
وزاؿت بالجصائس ،وَِخبرالٜواَ ال٘الحي مً الٜواُاث التي ٠اهذ وماشالذ وطخٌل بخدي ؤهم
الٜواُاث ؤلاطتراجُجُت التي حظاهم مظاهمت ِٗالت في الٜلاء ُلى البوالت وجُِ٘ل طُاطاث الدؼُٔل
اإلاىخهجت مً هسٖ الدولت.
الجدول  :1اللىي العاملت اليليت والفالخيت في الجشائز خالل الفترة 1419 -1449
الىخدة :ؤل ٙوظمت
العامل ة ال قوى ال قوىالعامل ة
الكلي ة
عة
الزرا ي
Total
Agricultural
Labour
Labour
9730.95
1609.63
9968.91
2220.12
10544,00
2358,34
10662,00
2442,60
11423,00
2476,50
11964,00
2528,90
11454,00
2550,60
11931,00
4959,80
12117,00
2545,00

ال سن ة
 Yearال دولة
2006
2007
2009
2011
2012
2013
2014
2015
2016

ال جزائر

اإلاـدز :مً بُداد الباخث باالُخماد ُلى اإلاىٌمت الِسبُت للخىمُت الصزاُُت ،الىخاب السىىي
لإلخصائياث الشراعيت ،اإلاجلداث مً26الى ،37الٜظم ألاو ٤البُاهاث الِامت.
مً زال ٤الجدو ٤ؤُاله ًم ً١مالخٌت ؤن هىا ٞجوىزا في حجم الٜىي الِاملت ؤلاحمالُت .وحجم
الٜىي الِاملت ُٗالٜواَ ال٘الحيٗ ،هي في ازج٘اَ مظخمس هُلت ال٘ترة مً 2016-2006وهرا ًسحّ
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هم١ت مدمد

الطخجابت طىٛالِمل لئلؿالخاث ال٘الخُت التي ػهدجما ال٘ترة والدظهُالث بلى مىدتها الدولت في هره
ال٘ترة لل٘الخين وؿٔازاإلاظدثمسًٍ ،ما ً٘ظس لىا طُاطت الدولت الهادٗت بلى جىٗير وظبت ٟبيرة مً
مىاؿب الؼٔل في هرا الٜواَ ُبر اإلاؼازَِاالطدثمازٍت واإلاداٌٗت ُلى الخىاشن الاٛخـادي والظُاس ي
الِام ،وهرا لبداًت جوبُ ٝاإلاسوى الىهني لل٘الخت والخىمُت السٍُ٘ت.
الشيل ركم  :41مىدنى اللىي العاملت اليليت والفالخيت في الجشائز خالل الفترة 1419 -1449
14000,00

12117,00

11454,00 11931,00

11964,00

11423,00

12000,00
10544,00 10662,00

10000,00
8000,00
6000,00

4959,80
2358,34 2442,60 2476,50 2528,90 2550,60

2545,00
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4000,00
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ع

2000,00
0,00
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0,00
2006

ق ى ع ل
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0,00

املصدر :مً بُداد الباخث اُخمادا ُلى اإلاِوُاث الظابٜت
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الجدول  :1مساهمت اللطاع الفالحي الجشائزي في الىاجج املدلي إلاجمالي
مساهمت اللطاع الفالحي في الىاجج املدلي

مخىسط هصيب الفزد مً الىاجج الشراعي

إلاجمالي

(دوالر أمزييي)

1446

1414

1411

1446

1414

1411

12820.26

13644.41

16110.62

365.25

382.61

442.43

مساهمت اللطاع الفالحي في الىاجج املدلي مخىسط هصيب الفزد مً الىاجج الشراعي
(دوالر أمزييي)

إلاجمالي
1411

1411

1419

1411

1411

1419

21966.60

19718.00

119476.73

561.60

493.41

476.95

املصدر :مً بُداد الباخث باالُخماد ُلى اإلاىٌمت الِسبُت للخىمُت الصزاُُت ،ال١خاب الظىىي
لئلخـائُاث الصزاُُت ،اإلاجلداث مً26الى ،37الٜظم ألاو ٤البُاهاث الِامت.
مً الجدو ٤هالخٍ ؤن مظاهمت الىاجج ال٘الحي في الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي ُسٖ جوىزا ٟبيرا
زال ٤ال٘ترة 2016 -2009هٌسا لخوبُ ٝؤلاؿالخاث الاٛخـادًت ،وه٘ع الص يء باليظبت لىـِب ال٘سد
الجصائسي مً الىاججالصزاعي التي جسحّ بلى الصٍادة في ٟمُت ؤلاهخاج ال٘الحي مً حهت ِوبلى ازج٘اَ ؤطِاز
اإلاىخجاجال٘الخُت هدُجت جدسٍسألاطِاز.
 : .1.1مساهمت اللطاع الفالحي الجشائزي في الىاجج املدلي إلاجمالي
ًدخل الٜواَ ال٘الحي ؤهمُت بالٔت مً خُث مظاهمخه في الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي وفي السّٗ مً
مخىطى هـِبال٘سد مً هرا الىاجج الري ٌِد مً ؤهم اإلااػساث التي جىضح الىمى الاٛخـادي
للبالد،والجدوالآلحي ًىضح مظاهمتالٜواَ ال٘الحي في الىاجج اإلادلي ؤلاحمالُبالجصائس:
 : .1.1مساهمت اللطاع الفالحي في جزكيت الخجارة الخارجيت للمىخجاث الفالخيت
جبيذ الجصائس في طُاطتها ؤلاؿالخُت جدسٍس الخجازة ومنها ججازة اإلاىخجاث ال٘الخُت ،مما هخج ُىه
جدظً مؼازٟتالٜواَ ال٘الحي في الخجازة الخازحُت ًُ هسٍُ ٝملُاث جـدًس واطخيراد هره
اإلاىخجاث ،وهى ما هدىاوله ُٗما ًلي:
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 -1املساهمت في جزكيت الصادراث:
حِد مظاهمت الٜواَ ال٘الحي في جسُٛت الـادزاث ماػسا آزسا مً اإلااػساث اإلاهمت للداللت ُلى
ؤهمُت الٜواَ ال٘الخُ٘ي جىمُت الاٛخـاد الىهني ،والجدو ٤الخالي ًبين ذل:٣
الجدول  :1مساهمت اللطاع الفالحي في جزكيت الصادراث:
الـادزاث ال٢لُت والصزاُُت والٔرائُت زال ٤ال٘ترة 2016-2009الىخدة:اإلالُىن دوالز ؤمسٍ٢ي
2015

2016

متوسط الفرتة 2013-2009

2014

الصادرات الغذائيةالصادرات الزراعيةالصادرات الكليةالصادرات الغذائيةالصادرات الزراعية الصادرات الكلية الصادرات الغذائيةالصادرات الزراعيةالصادرات الكليةالصادرات الغذائيةالصادرات الزراعيةالصادرات الكلية
TOTAL AGRIC. FOOD TOTAL AGRIC. FOOD TOTAL AGRIC. FOOD TOTAL AGRIC. FOOD

الدولة

EXPORTS
EXPORTS
EXPORTSEXPORTS
EXPORTS
EXPORTSEXPORTSEXPORTSEXPORTS
EXPORTS
EXPORTSEXPORTS
317,7

771,2

29992,1

221,3

648,1

34796,0

302,6

647,0

62884,3

271,8

406,8

54523,0

الجزائر

املصدر:مً بُداد الباخث باالُخماد ُلى اإلاىٌمت الِسبُت للخىمُت الصزاُُت ،الىخاب السىىي
لإلخصائياث الشراعيت ،اإلاجلد ،37ؿادزاث ٠لُت وشزاُُت وٓرائُتج.361
مً زال ٤الجدو ٤ؤُاله هالخٍ ؤن ُٛمت الـادزاث الصزاُُت ُسٗذ جوىزا ملحىًا زال ٤ال٘ترة
 2016-2009اهخٜلذ ٗيها مً 406.8ملُىن دوالز بلى  771.2ملُىن دوالز ،وهرا الخوىز ٠ان ب٘لل
جوبُ ٝاإلاسوى الىهني للخىمُت ال٘الخُت وبسهامج ؤلاوِاغ الاٛخـادي.
 -1املساهمت في جزكيت الىارداث:
بن شٍادة ٟمُت ؤلاهخاج ال٘الحي ًادي بلى حٔوُت الولب اإلاتزاًد وجسُ٘م حجم الىازداثٓ ،ير
ؤن ازج٘اَ ؤطِاز مٌِم الظلّ الٔرائُت في ألاطىا ٚالِاإلاُت ،هخج ُىه شٍادة في ُٛمت الىازداث مً هره
الظلّ ،وٌٍهس هرا مىسال ٤الجدو ٤الخالي:
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الجدول  :1مظاهمت الٜواَ ال٘الحي في جسُٛت الىازداث الىخدة :ملُىن دوالز

2016

2015

2014

متوسط الفرتة 2013-2009

الواردات الغذائية الواردات الزراعية الواردات الكلية الواردات الغذائية الواردات الزراعية الواردات الكلية الواردات الغذائية الواردات الزراعية الواردات الكلية الواردات الغذائية الواردات الزراعية الواردات الكلية
TOTAL AGRIC. FOOD TOTAL AGRIC. FOOD TOTAL AGRIC. FOOD TOTAL AGRIC. FOOD

الدولة

IMPORTS IMPORTSIMPORTSIMPORTSIMPORTSIMPORTSIMPORTS IMPORTSIMPORTSIMPORTSIMPORTSIMPORTS
45455,9 10333,5 6613,3 58274,1 12872,9 9618,2 51803,1 10247,8 8297,2 47090,7 9085,7 7949,1

اجلزائر

املصدر:مً بُداد الباخث باالُخماد ُلى اإلاىٌمت الِسبُت للخىمُت الصزاُُت ،الىخاب السىىي
لإلخصائياث الشراعيت ،اإلاجلد ،37وازداث ٠لُت وشزاُُت وٓرائُتج.188
مً الجدو ٤الظاب ٝهالخٍ ؤن هىا ٞازج٘اُا مظخمسا في ُٛمت الىازداث الصزاُُت مً طىت بلى
ؤزسي ،خُث ٠اهذ  1033.5في ال٘ترة 2013-2009لخِسٖ ازج٘اُا مظخمسا وؿل بلى 9085.7ملُىن دوالز
طىت  ،2016وهرا زاحِةلى ازج٘اَ ؤطِاز الظلّ الٔرائُت ُاإلاُا.
.9خاجمت
مً زال ٤ما طب ٝجبين ان الٜواَ الصزاعي مً بين الٜواُاث الهامت في جد ُٜٝالخىمُت
الاٛخـادًت بذ ًم ً١له ؤن ًـبذ مىزدا لسئوض ألامىا ٤اللسوزٍت لخد ُٜٝالىمى الاٛخـادي و الِمل
ُلى جد ُٜٝالاٟخ٘اء الراحي ،والامً الٔرائي،وٟرل ٣مظاهمخه في الؼُٔل والىاجج ؤلاحمالي .لً١
لخد ُٜٝهرا الهدٖ ًخولب حِصٍص ِٗالُت بهخاحُت في الٜواَ الصزاعي ومِالجت حدًت للمؼا٠ل التي
ًخسبى ٗيها.
للٜواَ الصزاعي م٢اهت هامت في الاٛخـاد الجصائسي وفي الخىمُت الاٛخـادًت والاحخماُُت ل٢ىهه ٌظاهم
بيظبت  %12في ؤلاهخاج الدازلي الخام ًىً %21 ٙمً الُد الِاملت اليؼوت وبالسٓم مً ذل ٣هدد ؤن
الجصائس حِد مً البلدان التي ال جٜدم دُما ٟبيرا لٜواُها الصزاعي وهى ما ًبرز لىا ازخباز ال٘سكُاث
الخالُت:
الفزطيت الاولى  :صحُدت اذا ماجم الاهخمام بالٜواَ ال٘الحي ٗاهه ٌظاهم بدزحت ُالُت فيجد ُٜٝالامً الٔرائي وٍمىذ ٗسؾ الساخت اإلاالُت للدولت في مجا ٤الدؼُٔل والخجازة الخازحُت
وشٍادة الىمى في الِملت الىهىُت وٟرل ٣الىاجج ؤلاحمالي ؛
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 الفزطيت الثاهيت  :صحُدت اي ان الخمىٍل اإلاالي لٜواَ ال٘الحي هى مً بين الٜواُاث التيجدط ا باالهخمام وهىما جسحمخه مسخل ٙالخٜازٍس هدى شٍادة الدزل وجٜلُف ال٘ىاز ٚالاحخماُُت
لالٗساد .
 1.9الىخائج
وسخخلص مً خالل وركخىا البدثيت ان سياست الخمىيل الفالحي في الجشائز شهدث عدة
جخبطاث خالل علىد مً الشمً هعدم اسخمزاريت الدعم الفالحي ،هما شهداث اًظا
مزخلت الدسيير الذاحي وسمي بمزخلت حسيير الاراض ي املهملت هىنها مزخلت صعبت جلخض ي
بالظزورة الى العىدة الى املشارهت املؤسساجيت للدولت وهى واكع الحال في فترة السبعيىاث
لياحي بعدها الاصالح الشراعي همداولت هدى الخىجه اكخصاد السىق وحشجيع الفالخت
الخاصت .
 1.9الخىصياث
مما ججدز الاػازة الُه ان مظاعي الدولت وماطظاتها ًومذ الى بِث الامل في جد ُٜٝالاٟخ٘اء الراحي
وبلىْ مظخىٍاث همى حؼازُٟت الى حاهب اإلادسوٛاث  ،ومداولت مىا اُواء جـىزاث ُلها جاطع
لٜاُدة ِٗالت في جد ُٜٝجىاشهاث مالُت وازسي احخماُُت هىحصها في ما ًلي :
ٗ -سق زٛابت الدظُير واإلاخابِت للمؼازَّ الصزاُُت اإلامىلت مً الدولت ؛

 ازطاء ٛىاُد الؼ٘اُٗت والنزاهت في جىشَّ الٜسوق إلاظخدٜيها مّ كسوزة ٗخذ ؿىادًٝزاؿت لسؿد مدازُل الصزاُت بمسخل ٙاهىاُها؛
 حشجُّ الخىىَ الصزاعي ُلى اإلاظخىي الىهني و جدظين اطخٔال ٤الازاض ي ؛ الظهس ُلى حِبئت اإلاىخج واإلاظتهل ٣في اهمُت ال٘الخت ٟمـدز اطاس ي لخد ُٜٝالخىمُتوالابخِاد ًُ الخبُِت الاٛخـادًت .
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