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المقدمة العامة

8

امللدمت العامت:
مما ال ؼُ٘ ٤ه ؤن اإلادُي لم ً ً٢ؤ٠ثر خىشا و ال تهذًذا إلاال َى ِلُه في الىٜذ الخالش و رل ٤هدُجت
لدعاسُ الخىىس الخ٢ىىلىجي و بشوص الذوس لىٍام اإلاّلىماث و جدشٍش العى ٛو ما ـاخبه مً اججاٍ بلى ألاظىاٛ
الّاإلاُت  . ...و الّذًذ مً اإلاخٕحراث ألاخشي التي ؤدث بلى خذة اإلاىا٘عت و حّذد ؤؼ٣الها
٘ٝذ ؼهذ مدُي اإلااظعاث في آلاوهت ألاخحرة مىحت مً الخٕحراث و الخىىساث
الخإٜلم مّه ؤمشا ـّبا و مّٝذا مً حهت و لشوسٍا و

.

اإلادعاسِت حّلذ مً ِملُت

خخمُا مً حهت ؤخشي  .و ًم ً٢ؤن هجذ في مدُي

اإلااظعت بّن الّىاـش التي جخم ً٢اإلااظعت بالخإزحر ِليها ؤو بخُٕحرَا ٠،ما ًم ً٢ؤن ج٣ىن مخٕحراث اإلادُي
مّا٠عت للماظعت و بالخالي حُّ ٞجدذًذ ؤَذا٘ها.
 .1إلاشكالُت :

حؽهذ اإلااظعت الاٜخفادًت الّذًذ مً الخإزحراث الخاسحُت ،كُف ًمكً أن جخحدي املؤطظاث الاكخصادًت
هره الخغيراث و جخأكلم معها ؟
بن َزٍ ؤلاؼ٣الُت جٝىدها بلى وشح ألاظئلت الٙشُِت الخالُت:
 ما َى مٙهىم اإلااظعت الاٜخفادًت ؟
ُ٘ ما ج٢مً الّالٜت بحن اإلااظعت الاٜخفادًت و اإلادُي ؟
 .2الفسضُاث:
حّخبر الّالٜت بحن اإلااظعت و اإلادُي ِالٜت مخبادلت بدُث ٠الَما ًخإزش بإي حُٕحر ًدفل ِلى معخىاَا
 .3أهداف الدزاطت:
وجخمثل ؤَذاٗ الذساظت في الخّشٗ ِلى ؤظباب التي جادي بلى ٌهىس ؤي خلل ًم ً٢ؤن ًادي بلى حٕحر في
وؽاه اإلااظعت
 .4أهمُت الدزاطت:
ج٢دعب َزٍ الذساظت ؤَمُتها مً ؤَمُت اإلااظعت الاٜخفادًت

١ىنها الش٠حزة ألاظاظُت في الاٜخفاد

اإلادلي و الّالمي .
 .5دوافع الدزاطت:
 الدوافع الراجُت:
ؤما ُ٘ما ًخق دواْ٘ الذساظت ٘حرحْ الذاْ٘ ألاظاس ي بلى ؤن اإلااظعت الاٜخفادًت هي ِىفش َام في
اخخفاـىا لزل ٤اختر ها مىلىُ اإلااظعت الاٜخفادًت ل٣ىهه اإلاىلىُ الؽامل لجمُْ ما دسط هاٍ خال٥
ظىىاث الخخفق.
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 الدوافع املىضىعُت:
ؤما ألاظباب اإلاىلىُِت ٘هي ١ىن اإلااظعت الاٜخفادًت هي الىىاة ألاظاظُت في ؤي دولت وهي التي مً
خاللها جضدَش الذولت ١ىهها اإلاىسد ألاظاس ي ومدش ٟالاٜخفادي في همى واصدَاس البلذ .
ِخمذها في َزٍ الذساظت اإلاىهج الىـٙي واإلاىهج الخدلُلي ِىذ الخذًث ًِ اإلااظعت الاٜخفادًت ووؽإ تها
ووٌاثٙها وِالٜتها باإلادُي  ،مً خال ٥مجمىِت ٠خب و المحالث ومز٠شاث الخخشج بلا٘ت بلى مجمىِت مً
مىا ْٜالاهترهذ.
 .6مىهج الدزاطت:
اِخمذها في دساظدىا ِلى اإلاىهج الىـٙي مً خالِ ٥شك إلاخخل ٚاإلاٙاَُم الخاـت باإلااظعت ومدُىها،
واِخمذها ؤًما اإلاىهج الخدلُلي مً خال ٥جدلُل جإزحر حاثدت ١ىسوها ِلى الّملُت الدعىٍُٝت وِلى اإلااظعت
٣٠ل .
 .7جلظُم الدزاطت:
ثوشٜىا في َزٍ الذساظت بلى ٘فلحن خُث جىشٜىا في الٙفل ألاو ٥بلى اإلااظعت الاٜخفادًت واإلادُي و في
الٙفل الثاني بلى جإزحر حاثدت ٠شوها ِلى اإلااظعاث الاٜخفادًت.
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الفصل ألاول
املؤطظت و املحُط

11

جمهُد :

لٝذ ؼٕلذ اإلااظعت الاٜخفادًت وال جضا ٥خحزا ٠بحرا مً اَخماماث الاٜخفادًحن بمخخل ٚاججاَاتهم
ؤلاًذًىلىحُت ،ظىاء مً الؽش ٛؤو مً الٕشب ،هٍشا ل٣ىنها الىىاة ألاظاظُت في اليؽاه الاٜخفادي في اإلاجخمْ،
و هٍشا ً للخدىالث و الخىىساث التي حؽهذَا العاخت الاٜخفادًت بلى خذ العاِت ٘،ان اإلااظعت آهزا ٟلم حّذ
هي هٙعها اإلااظعت خالُا ٘ ،باإللا٘ت بلى جىىُ و حّذد ؤؼ٣الها و مجاالث وؽاوها ٘ٝذ ؤـبدذ ؤ٠ثر حُّٝذا .
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املبحح ألاول  :عمىمُاث حىل املؤطظت
املطلب ألاول  :املفاهُم والخصيُفاث
 .1حعسٍف املؤطظت:
مً الفّب ؤن هفادٗ الُىم حّشٍٙا وخُذا

ؼامال للماظعت الاٜخفادًت ب٣ا٘ت ؤهىاِها و٘شوِها و

ؤحجامها و ؤَذا٘ها َزا ٌّىد ؤظاظا بلى الخىىس اإلاعخمش الزي ؼهذجه اإلااظعت راتها مً خُث :
 وؽاوها الزي احعْ و حؽّب ؤ٠ثر ٘إ٠ثر.
 وش ٛجىٍُمها و ؤؼ٣الها الٝاهىهُت التي حّذدث و جىىِذ .
 بلا٘ت بلى اخخالٗ الاججاَاث و حّذد اإلاذاسط في هٙغ الاججاٍ للم٢ٙشًٍ الزًً اَخمىا
باإلااظعت و خاولىا حّشٍٙها.
ًجب الىٍش بلى ٠ثرة حّاسٍ ٚاإلااظعت الاٜخفادًت ِلى ؤنها لِعذ مخىاٜمت ُ٘م

ا بُنها بل جثري بّمها

البّن ألنها جدىاو ٥اإلااظعت مً صواًا مخخلٙت  ،في َزا الفذد ًم ً٢الخّشٍ ٚبحن حّاسٍٜ ٚذًمت ٠الظُُ٢ت
و ؤخشي ؤ٠ثر خذازت .
وٜبل الخىش ٛبلى حّشٍ ٚاإلااظعت الاٜخفادًت ،ججذس ؤلاؼاسة بلى ؤهه ِادة ما حعخّمل مفىلخاث ؤخشي
للذاللت ِلى هٙغ اإلاّنى مثل :اإلاىٍمت ،الؽش٠ت ،اإلاٝاولت ،اإلايؽإة ،ل ً٢الخمًّ في مدخىي ١ل منها ِلى خذٍ
ٌّىي هٍشة ؤخشي إلاّاهيها.
 املىظمتِ:باسة جىلِ ٞلى ١ل ججمْ ًخم جىٍُمه و٘ ٞؤظغ وٜىاِذ مُّىت  ،احخماُِت ١اهذ ؤم
اٜخفادًت ؤو ظُاظُت ؤو زٝاُ٘ت ؤو ٔحر رل٤
 الشسكت٘ :خّنى وتهخم خاـت بالهُ٣ل الاٜخفادي مهما ١ان حجمه ؤو وبُّخه الٝاهىهُت.
 امللاولت :وهي مؽخٝت مً ١لمت مٝاو ، ٥و حؽحر خاـت بلى الخىش ؤو اإلإامشة التي جمحز جىٌُ ٚألامىا٥
في اليؽاه الاٜخفادي
 املؤطظت١ :لمت جىلِ ٞلى ١ل ججمْ اٜخفادي ؤو احخماعي ماظغ بفٙت سظمُت ،خُث هجذ َىاٟ
ماظعاث ظُاظُت ،احخماُِت ،جشبىٍت ،اٜخفادًت....1
 امليشأة :حّشٗ ِلى ؤنها مجمىِت مً ألاشخاؿ الذاثمحن الّملحن في هٙغ اإلا٣ان.

2

1

العربً دخموش ،محاضرات فً اقتصاد مؤسسة ،مطابع جامعة منتوري ،قسنطٌنة  ،سبتمبر ، 2001ص2
2
ناصر دادي عدون ،اقتصاد مؤسسة ،الطبعة الثانٌة  ،دار المحمدٌة العامة  ،الجزائر، 1998 ،ص .11
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 .2جصيُفاث املؤطظت الاكخصادًت:
ًم ً٢للماظعاث ؤن جإخز ؤؼ٣اال مخّذدة و هٍشا لالمخُاصاث التي جخمخْ

والالتزاماث التي جخمْ لها دون

ظىاَاٝ٘ ،ذ ً٣ىن مً المشوسي جفيُٙها خعب مّاًحر مخخلٙت .هز٠ش ؤَمها :
 -1-2حظب طبُعت امللكُت َ:ىا ٟزالزت ؤهىاُ مً اإلالُ٢اث
 امللكُت الخاصت :خُث ج٣ىن اإلااظعت مل ٤لصخق واخذ ؤو مجمىِت مً ألاشخاؿ .
 امللكُت العامت (العمىمُت)  :وهي اإلااظعاث التي حّىد ملُ٢تها للذولت ٘ال ًد ٞللمعاولحن ِنها
الخفشٗ ُٙ٠ما ؼاءوا وال ًد ٞلهم بُّها ؤو بٔالٜها بال برا وا٘ٝذ الذولت ِلى رل.٤
وألاشخاؿ الزًً ًىىبىن ًِ الخ٣ىمت في حعُحر وبداسة اإلااظعاث الّامت معاولىن ًِ ؤِمالهم َزٍ
اججاٍ الذولت و٘ ٞالٝىاهحن للذولت.
 امللكُت املخخلطت  :وهي ماظعت ً٣ىن سؤظمالها مؽتر ٟبحن الٝىاُ الّام والٝىاُ الخاؿ
 -2-2حظب الدجم:
ًشحْ جفيُ ٚاإلااظعاث خعب الدجم بلى ؤَمُت اإلااظعت وم٣اهتها في الاٜخفاد  ،وٜذ اخخل ٚفي
ِذد اإلاّاًحر التي جم ً٢مً جفيُ ٚاإلااظعاث خعب حجمها ٘ .هىا ٟمً ًإخز بّحن الاِخباس ِذد الّما٥
وسٜم ألاِما٠ ٥مُّاسًٍ ؤظاظُحن للخفيُ . ٚوَىا ٟمً ًمُ ٚبلى رلُٜ ٤مت ما ًالخَ في العىىاث ألاخحرة
ؤن اإلااظعاث في ِالٜا تها مْ مىسديها بذؤث هإخز مىدا آخش ًخخل ٚجمام ًِ اإلاّامالث ال٢الظُُ٢ت ٙ٘ ،ي
الّادة ِىذما جشٍذ اإلااظعت الخفىِ ٥لى ظّش ؼشاء مىخٙن جٝىم باخخُاس و اهخٝاء اإلاىسدًً ِلى ؤظاط
إلاىاٜفاث بّذَا جخّاٜذ مْ الزي ًى٘ش ؤسخق ألازمان وبٝا إلابذؤ اإلاىا٘عت ،ؤما خالُا ٘هىا ٟال٢ثحر مً
اإلااظعاث التي ؤِادث الىٍش في ِالٜاتها مْ مىسديها بالذخى ٥مّهم في ؼش٠ت راث آحا ٥وىٍلت خُث جخٝاظم
مّها الّىاثذ ،و خحر مثاِ ٥لى رل ٤الجضاثش التي ؤبشمذ ِذة اجٙاُٜاث للؽش٠ت في مجا ٥اإلادشوٜاث وهي حّمل
ِلى جىظُْ َزا الىىُ مً الّالٜاث بلى ٜىاِاث اٜخفادًت ؤخشي إلاا جى٘شٍ َزٍ ألاخحرة مً مضاًا وبًجابُاث
حّىد بالىِ ْٙلى اإلااظعاث و ِلى الاٜخفاد الىوني ٣٠ل.ألاـى ٥والُٝمت اإلاما٘ت للخم٢حن مً الٙفل بحن
حجم اإلااظعاث ،وَىا ٟؤًما مً ٌّخمذ ِلى ألامىا ٥الخاـت للماظعت.وٍم٢ىىا ِشك مضاًا الخفيُٚ
خعب مُّاس الدجم في الجذو ٥آلاحي:
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الجدول زكم(  : )01جصيُف املؤطظاث حظب الدجم
معُاز الخصيُف
خعب ِذد الّما٥

املصاًا

العُىب

ٌ -عمذ بالخٙشٜت بحن اإلااظعاث هٍاسا

ٌ-عدىذ بلى ال٢م و الًاخز بّحن

لالخخالٗ

الاِخباس الخاَُالث .

الالتزاماث خعب ِذد الّما٥

-لِغ َىا ٟاسجباه بحن ِذد

-ظهل الاظخّما٥

الّما ٥و سؤط اإلاا٥
ؼذًذ الخٕحر بحن الٝىاِاثالاٜخفادًت

خعب سٜم ألاِما٥

-دساظت سٜم ألاِما ٥حعمذ بالخدلُل

-لِغ َىاِ ٟالٜت بحن سٜم

الضمني و اإلا٣اوي (بال في خالت الخطخم)

ألاِما ٥و الىدُجت (الا في خالت

-مهم إلاٝاسهت اإلااظعاث الخابّت لىٙغ

اخز الىدُجت ٠مُّاس الافي )

الٝىاُ .

 الٌعمذ بمٝاسهت اإلااظعاثالخابّت لٝىاِاث مخخلٙت

خعب الُٝمت اإلاما٘ت

ٌعمذ بُٝاط الثروة اإلايؽاة مً وشٗ ً-خخل ٚخعب دسحت الخ٣املاإلااظعت

ً-خإزش بىشٍٝت جىٍُم ؤلاهخاج.

ٌ-عمذ بُٝاط ؤلاهخاحُت

ً-م ً٢ان ًخإزش بةخشاج بّن

ً-م ً٢اظخّماله لخعاب الىاجج

الىٌاث ٚو الُٝام بها مً وشٗ

الذاخلي ؤلاحمالي و الذخل الىوني

الٕحر

ؤلاحمالي
خعب مبلٖ ألامىا٥

-اإلاعاخت اإلاالُت للماظعت

-مٝاسهت حذ ـّبت بحن

الخاـت

-بم٣اهُت الذخى ٥لألظىا ٛاإلاالُت .

ٜىاِاث اٜخفادًت مخخلٙت .

مٝاسهت حذ ـّبت بحن الٝىاِاثاٜخفادًت مخخلٙت
املصدزJ. M. AURIAC, Economie d'entreprise :
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وهٍشا لفّىبت اظخّما١ ٥ل مُّاس بمٙشدٍ لخفيُ ٚاإلااظعاث خعب الدجمٌ ،عخدعً اظخّما ٥مُّاسًٍ
في هٙغ الىٜذ (٠مُّاسي الّما ٥وسٜم ألاِما.)٥وسٔم اخخالٗ آلاساء خى ٥اإلاّاًحر اإلاعخّملت للخفيُٚ
خعب الدجم ،بال ؤن ألألبُت جخِ ٞٙلى اظخّما "٥مُّاس الّما٠ ٥إظاط للخفيُ . ٚوِلُه ٘ةن الخفيُٚ
الؽاجْ ِلى ؤظاط مُّاس الدجم ًٝعم اإلااظعاث بلى هىِحن َما :
-1-2-2املؤطظاث الصغيرة واملخىططت : PME
وهي ؤَم س٠حزة حّخمذ ِليها اٜخفادًاث البلذان ألاوسوبُت وألامشٍُ٢ت و٠زا الُاباهُت ،باِخباسَا
ماظعاث ًم ً٢ؤن جيؽإ مً وشٗ شخق واخذ ،وال جٝخفش وؽاه اٜخفادي مّحن  ،هي ماظعاث حؽٕل
ِذد ال ًخّذي ِ 500امل و ٘يها جخىصُ بلى:
 اإلااظعاث الفٕحرة حذا  T.P.E:حؽٕل ما بحن ِ 9-1ما.٥
 اإلااظعاث الفٕحرة  P.E :حؽٕل ما بحن ِ 199-10امل .
 اإلااظعاث اإلاخىظىت  M.E :حؽٕل ما بحن  200وِ 499امل.4
 -2-2-2املؤطظاث كبيرة الدجم:
وهي اإلااظعاث التي حؽٕل ؤ٠ثر مً ِ 500امل ٘خّخبر .وبلٕت ألاسٜام ٘ةن الىىُ ألاوًٙ ٥ى % 99 ٛمً مجمىُ
اإلااظعاث في الذو ٥اإلاٝذمت ورل ٤خعب ما ًىضخه الجذو ٥آلاحي :
الجدول زكم (:)02جىشَع املؤطظاث الاكخصادًت حظب الدجم)(%
عدد العمال
9-1

≥500

499-10

املجمىعاث
الىالًاث املخحدة ألامسٍكُت

74,6

25,0

0,4

الُابان

71,3

28,0

0,7

الخجمع ألاوزوبي

81,85

17,95

0,2

املصدز :هاـش دادي ِذون ،اٜخفاد اإلااظعت ،ؿ72.
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سٔم اهخٙاك وعبت حجم اإلااظعاث ال٢بحرة خعب ما ًىضخه الجذو ٥ؤِالٍ  ،بال ؤن ِذد الّما٥
الزي حؽٕله في الىالًاث اإلاخدذة ألامشٍُ٢ت مثال ًٝاسب  50 %مً مجمىُ الُذ الّاملت ؤلاحمالُت  ،مٝاسهت مْ
ِذد اإلااظعاث الفٕحرة و اإلاخىظىت الزي ًٝاسب  20ملُىن ماظعت.
 -3-2جصيُف املؤطظاث حظب اللطاع الاكخصادي :
مً خالَ ٥زا الخفيًُ ٚم ً٢الخمُحز بحن زالزت ٜىاِاث اٜخفادًت ؤظاظُت :
الٝىاُ ألاولي  ،الٝىاُ الثاهىي  ،الٝىاُ الثالث.و١ل مً َزٍ الٝىاِاث ًخمحز بيؽاواث مُّىت هي :
 اللطاع ألاولي :وَؽمل ماظعاث بهخاج اإلاىاد ألاولُت اإلامثلت في الٙالخت ،الفىاِت الٕابُت ،اإلاىاحم،
اظخخشاج البترو ٥وؤوؽىت الفُذ البدشي.
 اللطاع الثاهىي :وَؽمل اإلااظعاث التي جيؽي في جدىٍل اإلاىاد الىبُُّت بلى مىخىحاث ٜابلت
لالظخّما ٥ؤو الاظتهال ٟالنهاجي ؤو الىظُىي.
 اللطاع الثالح :وَؽمل آ ٥اإلااظعاث التي ٌّخمذ وؽاوها ؤظاظا ِلى جٝذًم الخذماث مثل الىٝل،
البىى ٟواإلااظعاث اإلاالُت ،الخجاسة ،الصخت والاجفا.٥
 -4-2جصيُف املؤطظاث حظب الشكل اللاهىوي :
جفى ٚاإلااظعاث خعب اإلاُّاس الٝاهىوي بلى ـىٙحن ؤظاظُحن :
 املؤطظاث الخاصت :و بذوسَا ًم ً٢ؤن جخخز ألاؼ٣ا ٥آلاجُت:
 املؤطظاث الفسدًت :وهي ماظعاث ًمخل٢ها شخق واخذ و ًاظعها بشؤظما ٥شخص ي ،و حؽمل
ِادة؛ الىخذاث الخشُ٘ت ،اإلادالث الخجاسٍت ،الٙىاد. ...ٛالخ .
 مؤطظاث الشسكاث :وهي ماظعاث ًمخل٢ها ؤ٠ثر مً شخق و جخمْ لؽشوه ٜاهىهُت خاـت ٠خى٘ش
الشلا بحن الؽش١اء ،و معاَمت ١ل ؼشٍ ٤بجضء مً سؤظما ٥بما في ؼ٣ل هٝذي ؤو ُِني ؤو خفت ِمل
٠ ،ؽش١اث ألاشخاؿ ،ؼش١اث راث معاولُت مدذودة ،ؼش١اث اإلاعاَمت. ...الخ .
 املؤطظاث العمىمُت :هي ؼش١اث ج٣ىن ملُ٢تها جابّت للذولت بفٙت ١املت بما في ؼ٣ل ماظعاث
ووىُت ؤو ماظعاث جابّت للجماِاث اإلادلُت ،وٜذ ج٣ىن ماظعاث ٌؽتر ٟفي سؤظمالها الٝىاُ الّام
والٝىاُ الخاؿ.6
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الاكخصادًت
:
املطلب الثاوي :أهداف املؤطظت
 .1ألاهداف الاكخصادًت:
-1-1جحلُم السبح :
ٌّخبر جد ُٞٝالشبذ اإلابرس ألاظاس ي لىحىد اإلااظعت ألهه ٌعمذ لها بخّضٍض

واٜتها الخمىٍلُت الزاجُت التي

حعخّملها في جىظُْ ٜذساتها ؤلاهخاحُت و جىىٍشَا ؤو ِلى ألاٜل الخٙاً ِليها وبالخالي الفمىد ؤمام مىا٘عت
اإلااظعاث ألاخشي و الاظخمشاس في الىحىد .
٠ما ؤن جد ُٞٝالشبذ ٌّني ٠زل ٤ؤن اإلااظعت ٜادسة ِلى حّىٍن و م٣ا٘إة ١ل اإلاخّاملحن الاٜخفادًحن و
الاحخماُِحن الزًً ؼاس١ىَا بىشٍٝت مباؼشة ؤو ٔحر مباؼشة في وؽاوها مما ٌّضص مً زٝتهم ٘يها و حصجُّهم
ِلى مىاـلت الخّامل مّها و مً َاالء هجذ ِلى الخفىؿ :
 املظخخدمىن :الزًً ًخدفلىن باإللا٘ت بلى ؤحىسَم ِلى حضء مً الشبذ اإلاد ٞٝبؽ٣ل اظخٙا داث
مالُت .
 امللسضىن  :الزًً ٌعترحّىن ٜشولهم بٙىاثذَا في آلاحا ٥اإلاخِ ٞٙليها .
 الدولت  :التي جٝخىْ لفالخها مخخل ٚالشظىم و المشاثب .
 الشسكاء  :الزًً ٌعخُٙذون مً ؤسباخهم مً خال ٥خففهم و ؤظهمهم .
 جلبُت حاجاث املجخمع ِ :ىذما جٝىم اإلااظعت ببُْ بهخاحها بهذٗ جد ُٞٝالشبذ ٘ةنها جلبي بىٙغ
اإلاىاظبت الخاحُاث الاظتهالُ٠ت للمجخمْ .
 -2-1عللىت إلاهخاج :
ؤي الاظخّما ٥الشؼُذ لّىامل ؤلاهخاج و سْ٘ بهخاحُاتها

مً خال ٥الخخىُي اإلاد٢م و الذُٜٞ

لإلهخاج و الخىصَْ زم مشاٜبت جىُٙز الخىي و البرهامج و رل ٤بهذٗ جٙادي الىٜىُ في اإلاؽا١ل الاٜخفادًت
و اإلاالُت وؤلا٘الط في آخش اإلاىاٗ هدُجت لعىء اظخّماِ ٥ىامل ؤلاهخاج

ألاَذاٗ الاحخماُِت و الثٝاُ٘ت ،

و جخمثل ِلى الخفىؿ ُ٘ما ًلي:
 لمان معخىي مٝبى ٥مً ألاحىس للمعخخذمحن جدعحن معخىي مِّؽتهم.
 جى٘حر جإمُىاث و مشا٘ ٞاحخماُِت لهم
 الذِىة بلى جىٍُمهم و جماظ٢هم
 الخإزحر في ألاهماه و اإلاّذاث الاظتهالُ٠ت للمجخمْ بىاظىت ظلْ حذًذة و الاظخّماس و ٔحر رل. ٤
 الّمل ِلى ج٣ىًٍ اإلاعخخذمحن باظخمشاس و سْ٘ معخىٍاتهم الثٝاُ٘ت جى٘حر وظاثل الترُ٘ه و الشٍالت
لهم.
7
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 .2ألاهداف الخكىىلىجُت:
حّخبر اإلااظعت مً ؤَم مفادس الخىىس الخ٢ىىلىجي الزي لّب مً حهخه دوسا ؤظاظُا في دْ٘ عجلت الخىىس
الخماسي للبؽشٍت و ًخطح رل ٤مً خال ٥ما ًلي:
 البحح و الخىمُت  :و هي الّملُت التي ؼملذ جىىٍشا لىظاثل و الىش ٛؤلاهخاحُت بر ؤـبدذ ال٢ثحر مً
اإلااظعت تهخم بخخفُق بداسة ؤو مفلخت ١املت جخٙ٢ل بهزٍ

الّملُت و جشـذ لها ؤمىالا واثلت

معاهذة العُاظت الٝاثمت في البالد في مجاالث البدث و الخىىٍش الخ٢ىىلىجي

.

ِبر الخىت الخىمىٍت الّاملت

للذولت التي جبحن الخىىه الّشٍمت لالججاَاث الّامت للىمى الاٜخفادي للبلذ ورل ٤في ٜىاِاث مخخلٙت
الخ٢ىىلىحُت و ٔحرَا ،

و رل ٤بالخيعُ ٞمْ الّذًذ مً الهُئاث واإلااظعاث ألاخشي مثل ( اإلاجلغ

الاٜخفادي و الاحخماعي ،الجامّاث ،ماظعاث البدث الّلمي  ،ماظعاث ؤخشي) .
جخل ٞاإلااظعت و جىمى و جخىىس و جخدى ٥خال ٥خُاتها و ٜذ جيخهي بلى الاخخٙاء ٠ ،ما ؤن ألاخذار التي جدعبب
في جدىله ج٣ىن ؤخُاها مخىّٜت  ،مىذ ٘ترة وىٍلت ( مثل بظتراجُجُت الاوسخاب التي ٜذ جخخزَا اإلااظعت ألنها
ِلى اإلاذي اإلاخىظي ؤو الىىٍل ٜذ جخّشك للخعاثش و ـّىباث ) ؤو بالّ٢غ مً رلٜ ٤ذ ج٣ىن ٘جاثُت وهي
ِلى الّمىم جخخلُ٘ ٚما بُنها مً خُث وبُّتها و ؤَمُتها و ٠زل ٤مً خُث حعلعلها و ُ٘ما ًلي ِشك وححز
ألَم جل ٤ألاخذار.
 .3والدة املؤطظت ( امليشأة) :
ل٣ي جيؽإ اإلااظعت ًجب ِليها ؤن حعخجُب ٜبل ١ل ش يء إلاؽشوُ اٜخفادي مّحن

بمّنى ؤهه مً

المشوسي ؤن ً٣ىن لها ٔشلا ًىضح مجا ٥وؽاوها اإلاىخٍش ( اظخٕال ٥مىخجاث مُّىت مثال ) و وظاثل حعمذ
لها بخخُٙن رل ٤الٕشك ( مادًت بؽشٍت ) وختى ج٣ىن لها خىىه مّٝىلت و ؤو٘ش لالهىال ٛزم الىمى ًجب
ِليها ؤن جخمحز

بما ُ٘ه الٙ٢اًت مً اإلااظعاث اإلاىحىدة ألاخشي و ؤن جلّب ِلى بزش رل ٤دوسا

خاـا في الخُاة الاٜخفادًت مً خال ٥اظخٕال ٥اختراُ حذًذ مثال  ،و جإدًت وٌُٙت مىلىبت في العى.ٛ
 .4همى املؤطظت :
ِادة ما جخخز اإلااظعت بّذ وؽإتها خُاسا اظتراجُجُا َ ،ذ٘ه الىمى والاظخمشاس و بالخالي جد ُٞٝؤسباح ؤ٠ثر
ؤَمُت  ،مً ؤحل رلٜ ٤ذ جدبْ ِذة ـُٖ وؤظالُب للىمى  ،منها مثال الخىظْ مً خُث الدجم و الخىىُ مً
خُث العلْ اإلاىخجت ؤو ألاوؽىت اإلاضاولت و الابخ٣اس والاخترا ٛؤو الخىٔل الاٜخفادي في ألاظىا ٛالخاسحُت ِلى
الخفىؿ ُٝ٘ ،ا ٥في َزٍ الخالت ؤن اإلااظعت جخمحز بمى '' ٜٚومـىح " .ل ً٢بّن اإلااظعاث ال جىمذ بلى
الىمى و جىظُْ آلا٘ا ٛبر هجذَا ج٢خٙي بما هي

ِلُه مً ولْ اٜخفادي و مالي ُ٘ٝاِ ٥نها راث مى" ٜٚ

مالخىس ي " وعبت بلى اإلا٢ٙش ؤلاهجلحزي مالخىط و ؤخعً مثاِ ٥لى رل ٤اإلااظعت الفٕحرة التي جبٝى مداٍ٘ت
ِلى حجمها وىا ٥خُاتها ختى ؤنها ظمُذ حشاء رل ٤باإلااظعت " الٝضم " و لهزا اإلاى ٜٚألاخحر ِذة دواْ٘ منها
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ِلى الخفىؿ الخزس و احخىاب ألاخىاس التي ٜذ جىجش ًِ ِملُت الىمى لِ ً٢ىاٜبه ٜذ ج٣ىن وخُمت خاـت
برا اؼخذث اإلاىا٘عت مما ًادي باإلااظعت اإلاّىُت التي ج٣ىن اظدثماساتها مدذودة ِلى الاخخٙاء في نهاًت ألامش.
 .5جحىل املؤطظت:
ٜذ جدى ٥اإلااظعت مً خُث الدجم ؤو مً خُث جىصَْ سؤط اإلاا ٥الاحخماعي ؤو ٠زل٤
اليؽاه ؤو م٣ان ؤلاٜامت و مهما ١ان هىُ الخدى ٥الزي جخمْ له

مً خُث هىُ

٘ةهه ٜذ ًدذر بؽ٣ل بىيء ؤو ظشَْ .

الخدى ٥مً خُث الدجم ٜ :ذ جٙش اإلااظعت سْ٘ حجم اليؽاه ؤلاهخاج و البُْ ٘ةهه ًفبذ مً المشوسي ؤن
جخذِم بىظاثل مادًت و بؽشٍت بلاُ٘ت ٠ما ًجب إلادُىها ؤن ٌعمذ لها بخد ُٞٝمثل َزا الخىىس بر ًجب ِلى
ظبُل اإلاثا ٥ؤن جخى٘ش اإلاعاخت ألاسلُت ال٣اُ٘ت

لخىظُْ اإلااظعت ؤو ؤن جخى٘ش ألاًذي الّاملت اإلاىلىبت في

اإلاىىٝت التي ج٣ىن مخىاحذ ٘يها  .ؤما برا ؼهذث اإلااظعت جشاحّا َاما في حجم وؽاوها ٘ةنها جمىش بلى
الاظخٕىاء ًِ ؤحضاء مً ٜذساتها ؤلاهخاحُت و مىاسدَا البؽشٍت .
 .6الخحىل مً حُح زأض املال:
جخٕحر ُُٙ٠ت جىصَْ سؤط اإلاا ٥الاحخماعي للماظعت بحن مال٢يها جبّا لّملُت

الخىاص ٥ؤو اهخٝا ٥اإلالُ٢ت

بالىسازت التي ٜذ جدذر مْ مشوس الىٜذ و في ١ل الخاالث ٘ةن بظتراجُجُت اإلااظعت جشظم مً ٜبل مال ٤ؤو
مال٣ي ؤٔلبُت ألاظهم ؤو الخفق.
 .7الخحىل مً حُح هىع اليشاط:
ًم ً٢لىىُ اليؽاه الشثِس ي الزي جضاوله اإلااظعت ؤن ًخٕحر بهذٗ الخإٜلم مْ الخىىس الخٝني الخاـل مثال ؤو
الخإٜلم مْ الخٕحراث التي جىشؤ ِلى العى ٛو الٍشوٗ الاٜخفادًت ِامت و في ؤٔلب الخاالث ٘ةن بظتراجُجُت و
ختى جىٍُم اإلااظعت  ،حّاد ـُأتها جبّا لألَذاٗ الجذًذة
 .8الخحىل مً مكان إلاكامت:
ٜذ جلجإ اإلااظعت بلى حُٕحر م٣ان جمش٠ضَا و بٜامتها بدثا ًِ ٌشوٗ ؤ٘مل وؤمثل إلاضاولت اليؽاه (جى٘ش
ِىامل ؤلاهخاج و اهخٙاك ج٣الُٙها  ،اسجٙاُ الىلب  ،مشوهت الٝىاهحن اإلاىٍمت للخُاة الاٜخفادًت) ؤو ٠زل٤
هدُجت لهضاث ِمُٝت و ِىُٙت ٜ ،ذ اإلاىىٝت التي ج٣ىن مخىاحذة ٘يها ( خشوب  ،زىساث وبُُّت ).
 .9اخخفاء املؤطظت:
برا ١ان اخخٙاء اإلااظعاث ؤمش مدخىم ٘ةهه مً ألا٘مل ؤن ًدذر في ؼ٣ل جدى ٥خُث

ًخم احخىاب

ؤ٠بر ٜذس مم ً٢مً ألالشاس التي ٜذ جىجش ًِ رل ( ٤حعشٍذ ألاًذي الّاملت مثال ) و جخخٙي اإلااظعاث ِادة
ِلى بزش الاهذماج بّمها البّن ؤو الخفُٙت ؤو ٠زل ٤بّذ جى ُٜٚاليؽاه ٠ ،ما ًم ً٢لها ؤن جخخٙي بّذ
ججضثتها بلى ِذة ماظعاث حذًذة.
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 .10الاهدمـاج:
ٜذ جمىش اإلااظعت التي ج٣ىن الىظاثل اإلاىلىِت جدذ جفش٘ها ٔحر ١اُ٘ت لدؽُٕلها

في ؼ٣ل مشك بلى

اللجىء بلى اخخُاس الاهذماج مْ ماظعت ؤخشي ؤو ؤ٠ثر ؤو ٜذ جٝىم َزٍ ألاخحرة بؽشائها ٘خخجش ِلى بزش رل ٤مً
خفىـُاتها العابٝت و حؽ٣ل مْ اإلااظعت التي جىذمج مّها وخذة اٜخفادًت حذًذة.
 .11الخصفُت :
ًمثل مىلىُ جفُٙت اإلااظعاث ٘فال مهما مً الٝاهىن الخجاسي بدُث ًفّب جلخُفه في حملت بعُىت ال
ً ً٠م ً٢الٝى ٥ؤن ِملُت الخفُٙت جخىلب بُْ ١ل ِىاـش ألاـى ٥الٝابلت للبُْ وحعىٍت ١ل خٝى ٛاإلااظعت
ِل الٕحر التي ًم ً٢حعىٍخه بٕشك جم٢حن داثني للماظعت مً اظخّادة خٝىٜهم ١املت ٜذس ؤلام٣ان و رل٤
خعب ألاولىٍاث الخالُت  :الذولت – الممان الاحخماعي – ألاحشاء (الّما ٥وؤلاواساث ) اإلاٝشلىن – اإلاىسدون –
اإلاعاَمىن .و في خالت جىُ٘ ٞاليؽاه ٘ةن خٝى ٛالٕحر ِلى اإلااظعت جامً بىٙغ ألاظلىب .

8

8

مختار بن أعمر – محاضرات في إقـتصاد المؤسـسة – جامعة جيجل 2003

21

املبحح الثاوي  :محُط املؤطظت
املطلب ألاول  :ماهُت املحُط
 .1املؤطظت و املحُط:
بن اإلااظعت الاٜخفادًت جيؽي وظي مدُي جخخل ٚمحزاجه مً مجخمْ بلى آخش ومً صمً بلى آخش٘ ،ةرا
ؤخذها اإلاجخمْ في ؼ٣له اإلاخمثل في ؤِىان اٜخفادًحن ،ألاظش ،اإلااظعاث والذولت ،باإللا٘ت بلى الّالم الخاسجي
وعخىُْ ؤن هىلِ ٞلى ١ل َزا مدُي اإلااظعت.
مٙهىم مدُي اإلااظعت حّشٗ البِئت بإنها " رل ٤الجضء مً اإلادُي ؤلاداسي الزي ًالثم ِملُت ولْ وجدُٞٝ
ألاَذاٗ الخاـت باإلااظعت وَى ًخ٣ىن مً خمعت مجمىِاث مً اإلاخّاملحن َم الضباثً اإلاىسدًً و الّاملحن
باإلااظعاث اإلاىا٘عت بلا٘ت بلى الجماِاث المٕي ؤو الخإزحر ١الخ٣ىماث واجدادًاث الّما ٥ؤحرَا " .
مً خالَ ٥زا الخّشٍ ٚوعخيخج ؤن اإلادُي اإلااظعت ٌؽمل اإلاخّاملحن ألاظاظحن مً حهاث وؤشخاؿ دون ؤن
ٌؽمل ١ل اإلاخّاملحن مثل ؤظىا ٛاإلاالُت و الىٝذًت ِامت  ،البىى ، ٟاإلااظعاث ٔحر اإلاىا٘عت ؤو اإلاىسدة لّىامل
ؤلاهخاج و ِلى سؤظها ماظعاث الخ٣ىًٍ و البدث بال اهه لم ٌؽش بلى الخٙاِالث ؤو اإلاخٕحراث التي جازش في م٣ىهاجه
البُئُت الخاـت للماظعاث
ؤما ( ُ٘ ) Filho.Pلهىا ٘ٝذ ِش٘ها بـ  ":اإلادُي الزي حّمل ُ٘ه اإلااظعت وٍىىىي ِلى زالر مجمىِاث مخٕحرة
هي :
 املجمىعت ألاولى  :جمم مخٕحراث ِلى اإلاعخىي الىوني مثل الّىامل الاٜخفادًت،الاحخماُِت
و العُاظُت .
 املجمىعت الثاهُت  :و هي جمم مخٕحراث حؽُٕلُت خاـت ب٣ل ماظعت جشجبي بمجمىِت مً اإلاخّاملحن
مثل َُئاث و جىٍُماث خ٣ىمُت و بداسٍت ماظعاث الخىصَْ .
 املجمىعت الثالثت  :و حؽمل مخٕحراث اإلادُي الذاخلي للماظعت مً ِما ٥و مذًشًٍ ؤحرَم .
سٔم ؤن َزا الخّشٍ ٚؼمل ِذد ؤ٠بر مً ألاوشاٗ و مخٕحراث اإلااظعت  ،بال ؤهه حمْ بحن ِىامل وَُئاث
ؤشخاؿ ودمج للمدُي الذاخلي لها في هٙغ الّىاـش ٠ .ما ؤنها " مجمىِت ِىاـش مازشة ؤحر مخد٢مت ٘يها
مً ٜبل اإلااظعت ٘هي جازش ِلى خذماث َزٍ ألاخحرة بما اًجابُا ؤي ٘شؿ هجاح ؤو ظلبُا ٠تهذًذ مباؼش"
وَ٘ ٞزا الخّشًٍٍ ٚهش اهه ًم ً٢جٝعُم البِئت بلى ـىٙحن َما :
 املاكسوبِئت Enivement-Macro:وٍٝفذ بها ؤلاواس ال٢لي الزي ًجمْ اججاَاث ال٢بري لخىىس مجخمْ
مّحن .
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 املُكسوبِئت  enivement-Micro :ؤلاواس الجضجي الزي ًىىىي ِلى ِىاـش التي هي في اجفا ٥مباؼش مْ
اإلااظعت.
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 .2أهمُت اهخمام املؤطظت باملحُط :
جخجعذ ؤَمُت اَخمام اإلااظعت باإلادُي مً خال ٥الىٝاه الخالُت :
 املؤطظت غير معصولت  :ؤي انها ال جيؽي في ٘ـشآ بل مشجبىت بؽب٣اث مً اإلاخّاملحن مً ؤظىاٛ
وَُئاث وؤ٘شاد مما ًدخم ِليها معاًشة الخىىساث الخاسحُت الخاـلت مً خال ٥الخإٜلم في ِملُت الخّامل
مّها
 أثس ألافساد و الهُئاث عليها  :جٙشك ألا٘شاد و الهُئاث و اإلااظعاث ألاخشي ُٜىدا وجشظم للماظعت
خذودا لها وباجْ مخخلٙت ( زٝاُ٘ت  ،احخماُِت  ،اٜخفادًت  ،بُئُت)
 املؤطظت مكىهت مً شبكت  :وحؽمل ألا٘شاد و الجماِاث ل٣ل منها ؤَذا٘ها واججاَاتها ٜ ،ذ جخخلٚ
ؤو جلخٝي وعبُا وَاالء َم ؤوشاٗ في مدُىها ؤو بّباسة ؤخشي مفذس مهم مىه  ،ب٣ل ما ًدىي مً ِىامل
اٜخفادًت و ظُاظُت و احخماُِت  ...بلخ
 اطخعمال املؤطظت ملىازد املحُط  :حعخخذم اإلااظعت مىاسد اإلادُي وجٝذم له مخشحاث ٘هي برن
تهخم بم٣ان وحىدَا وؤظّاسَا وهىُِتها وتهخم في هٙغ الىٜذ بمخىلباث اإلادُي مً ٠مُت مىلىبت وهىُِت
مشٔىبت
 مدي كسازاتها  :جخخز اإلااظعت اخخُاساث لها ؤزش لِغ ٘ٝي ِلى ِملها الُىمي وهدُجت الذوسة التي
جدٝٝها بل ِلى وحىدَا ال٢لي ودوسة خُاتها ٘ ،مثال برا ١اهذ جٝلباث ألاظّاس (ؤظّاس اإلاىاسد ؤو ؤظّاس مىخجاث
مىا٘عها)مها في جد ُٞٝهخاثجها في دوسة مُّىت ٘ ،هي ؤًما لها ؤزش ِلى خُاتها في اإلاعخٝبل ٘ىدُجت الُىم جازش
ِلى جىىساث اإلااظعت في اإلاعخٝبل الٝشٍب و البُّذ ٠.ما ًضداد جإزحرَا ِلى ِىاـش اإلاشجبىت باظخٕال ٥وىٍل
ألاحل مثل الُٝام باهجاص ٘شُ حُذ ؤو جىظُْ ٘يها ؤو حٕحر الخ٢ىىلىحُا ؤو ختى اظدبذا ٥اإلاىخىج ٘ ،لِغ مً
ؤظهل حٕىُت ؤِباء مفىْ حذًذ لم ًىجح في ؤلاهخاج هٍش لٍشوٗ العى ٛؤو هٍش لالخخُاس الخاوئ إلاٝشٍ
الاحخماعي ؤو بٍهىس مىا٘غ حذًذ ؤ٠دسح العى ٛالزي جشاًَ اإلااظعت ِلُه  ،جضداد دسحت خىىسة َزا برا
١ان اإلاىاسد اإلاعخّملت ُ٘ه راث مفذس خاسجي ؤو مً مخّاملحن لهم خ ٞاظترداد ؤمىالهم .
 جطىزاث الظىق العىُفت ٌ :عدؽهذ العى ٛجىىس ِىُ ٚفي مخخل ٚالّىاـش اإلادذدة للّشك
والىلب ٠خٕحر ألاروا ٛالىاججت ًِ جدعً الثٝافي و الخماسي لأل٘شاد للخٙاِل و الاخخ٣ا ٟبمجخمّاث
وزٝا٘اث ؤخشي ؤو الخٕحر اإلاعخمش في الخ٢ىىلىحُا التي حّمل ِلى جلبُت سٔباث وخاحاث ألا٘شاد في اإلاجخمْ التي

ِ9ماسي ِماس  ،بً واضح الهاؼمي  ،جُُٝم البِئت الخاسحُت وؤزشَا ِلى ّ٘الُت حعُحر اإلااظعت الاٜخفادًت الجضاثشٍت ،مذاخلت في اإلالخٝي الذولي خى: ٥
الدعُحر الّٙا ٥للماظعاث الاٜخفادًت١ ،لُت الّلىم الاٜخفادًت  ،حامّت اإلاعُلت /04 03/ ،ماي ، 2005ؿ 2.
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جخإزش بؽ٣ل ظشَْ مً وٜذ بلى آخش ٠ ،ما ؤن ِملُت البدث و الخىىٍش جلّب الُىم دوسا َاما في اإلااظعاث
لِغ ٘ٝي مً خال ٥جىحُه الىلب و الاظتهال ٟبل ؤًما لخىحُه ِشك اإلااظعاث اإلاازشة و اإلاخإزشة ُ٘ما بُنها .
 عامل الىكذ  :ؤـبذ الىٜذ ِامـال مهـم في ؤلاداسة و ؤلاهخـاج ٘ةرا ٘اجتها الٙشـت الُىم ٘ال ًم٢نها ؤن
جيخٍش ٘شـت مٝبلت في هٙغ العىت ؤو في ظىىاث مٝبلت بل ِليها أخىامها ؤو الّمل ِلى خل٘ ٞشؿ حذًذة،
خاـت جل ٤التي جمخاص مىخجا تها بالخُٕحر اإلاعخمش في مىاـٙاتها ١الخالّت لخ٢ىىلىحُا جىىس بعشِت ١اإلاىخجاث
الال٢تروهُت ٠ما ؤن اإلاىخجاث اإلاخمحزة بعشِت الخل ٚؤو الاظتهال ٟاإلاعخمش جخىلب مخابّت معخمشة وظبا ٛمْ
الضمً.
 .3مكىهاث محُط املؤطظت :
َىاِ ٟذة جٝعُماث إلادُي اإلااظعتٔ ،حر ؤهىا ظىٝعمه بلى مدُي الذاخلي و مدُي الخاسجي.
 -1-3املحُط الداخلي للمؤطظت:
ٌؽحر اإلادُي الذاخلي بلى حمُْ الٝىي التي حّمل داخل الخىٍُم راجه ،وَؽمل ١ل مً الّىاـش الخالُت :
ؤَذاٗ اإلااظعت ،وبُّت مىخجاتها ،ؼب٣اث وِملُاث الاجفاالث داخلها ،الخالت الخّلُمُت للٝىي الّاملت بها .
وَؽمل زالزت مداوس ؤظاظُت :
 البىاء الخىظُمي  :وٍٝفذ به الهُ٣ل الخىٍُمي الزي ًبحن جىصَْ اإلاهام وألا٘شاد واإلاعاولُاث
والعلىاث وٍدذد وبُّت الّالٜاث في اإلااظعت ٣٘،لما ١ان الهُ٣ل الخىٍُمي للماظعت ٜاثما ِلى ؤظغ
مىىُٝت وواضخت  ،باإللا٘ت بلى جى٘شٍ ِلى خفاثق مثل اإلاشوهت ٌ ،عمذ للماظعت بمعاًشة ١ل
الخىىساث التي ٜذ جدذر وَعاِذَا في جد ُٞٝؤَذا٘ها .
 الثلافت الخىظُمُت  :وجخمثل في الٝىاظم اإلاؽتر٠ت بحن ؤِماء اإلااظعت مً ُٜم وِاداث ومبادت
وؤمىس خاـت بدىٍُم اإلااظعت دون ؤخش ،حؽ٣ل َزٍ الثٝا٘ت الهىٍت الخاـت بالّاملحن وجمحز اإلااظعت ًِ
ٔحرَا مً اإلااظعاث مما ٌعاِذ ِلى جىحُه حهىدَم لخد ُٞٝؤَذاٗ اإلااظعت .
 املىازد املخاحت للخىظُم :وحؽمل ؤلام٣اهُاث اإلاخاخت للماظعت ١ل ؤلام٣اهُاث اإلاالُت واإلاادًت والبؽشٍت
والخ٢ىىلىحُت وألاهٍمت ؤلاداسٍت اإلاخخلٙت وؤلام٣اهُاث راث الفلت بالبدث والخىىٍش .
 -2-3املحُط الخازجي للمؤطظت :
ٌّشٗ اإلادُي الخاسجي ِلى ؤهه :مجمىِت مً الّىاـش التي جخّامل مّها اإلااظعت وحؽ٣ل ِالٜاث
ظببُت مش٠بت مّها٘ ،هي ؤلاواس ال٢لي إلاجمىِت الّىامل اإلاازشة ِلى ِمل اإلااظعت .خُث ً٢مً جفيَُ ٚزٍ
الّىامل واإلاخٕحراث بلى مجمىِخحن :ألاولى جخفل باإلاخٕحراث الخاـت بالبِئت اإلاباؼشة التي حّمل اإلااظعت في
مدُىها ،ؤما الثاهُت ٘هي جخفل باإلاخٕحراث الخاـت بالبِئت الخاسحُت ٔحر اإلاباؼشة .
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-1-2-3البِئت الكلُت (العامت):
وهي البِئت التي ًىىىي جدتها ؤو حّمل لمً بواسَا حمُْ اإلااظعاث ،وجدخىي ِلى مخٕحراث ِامت
جيؽإ وجخٕحر خاسج اإلااظعت ،والتي جادي بلى حُٕحر خخمي في معاس اإلااظعت ،ول ً٢اإلااظعت ال حعخىُْ الخإزحر
٘يها  ،وحؽمل :
 العىامل الاكخصـادًتً :خى ٜٚبىـاء بّن الاظتراجُجُـاث ِلى الخٝذًـشاث الخـاـت بالخـالت
الاٜخفـادًت برا ٘هزٍ الّىامل هي مجمىِت الٝىي الاٜخفـادًت التي جازش ِلى اإلاجخمْ ب٢ـا٘ت ماظـعاجه وجخإزش
اإلااظـعت بهزٍ الٝىي ِلى اإلاعخىي اإلادلي والّـالمي ،ومً َزٍ الّىامل :الذخل ،الىلب ،مذي جىا٘ش ِىامل
ؤلاهخـاج ،الخطخم ،العُـاظاث الىٝذًت واإلاالُت للذولت ،وعبت البىـالت ،اإلااظـعاث اإلاالُت
 العىامل الظُـاطُت :الىٍام العُاس ي َى مجمىِت الهُئـاث وألاهٍمت وألا٘شاد ،لهم َذٗ سثِس ي َى
بداسة وحعُحر اإلاجخمْ ٣٠ل ،خُث حّخبر مً الّىـاـش الهـامت في البُـئت ال٣لُت ،وهي الٝىي التي جدش٠ها الٝشاساث
العُـاظُت ،ولهـا اسجبـاه وزُ ٞبالّىامل الاٜخفـادًت ٘ ،ال٢ثحر مً الٝشاساث العُـاظُت هي في الخٝـُٝت اوّ٢ـاط
إلافلخت اٜخفـادًتِ ،نى بدمـاًت البُـئت مً الخلىر ٘الٝشاساث العُـاظُت التي ث جمثل تهذًـذا للماظـعاث
الفىـاُِت٠،مـا ؤن الّىامل العُـاظُت الخـالُت جمثل بمـا ٘شـت ،ؤو تهذًـذا للماظـعاث ،ومنها :المشاثب
والشظىم ،دسحت الاظخٝشاس العُـاس ي...
 العىامل اللاهىهُت و الدشسَعُت ٌّ :خبر اإلادُـي الٝـاهىوي مً ؤَم الّىامل اإلاازشة ِلى اإلااظـعت،
ورل ًِ ٤وشٍٜ ٞىاهـحن الدؽشَْ للّمل والىٝـابـاث  ،والٝىاهحن الجبـاثُت التي جازش في ظُـاظت اإلااظـعت
الاٜخفـادًت ووؽـاوها ،باإللا٘ت بلى الدؽشَّـاث الخـاـت بدمـاًت البُـئتٜ ،ىاهحن اإلاعتهلٜ ،٤ىاهحن الاظخحراد
والخفذًش ،ؤحرَا ٘...ال٢ثُـش مً اإلااظـعاث الجضاثشٍت حّـاوي مً مؽـا١ل وِشاٜـُل ٜـاهىهُت جازش ظلبُـا ِلى
وؽـاوها وظحروستهـا ،بعبب ِذم ٜذستهـا ِلى جىبُ ٞمـا حعىه الذولت مً ٜىاهحن بؽ٣ل ٌعمذ لهـا بمىاحهت ١ل
مـا ٌّترلها في ؤداء وؽـاوها٘ .اإلادُـي الٝـاهىهـي ٜذ ٌؽ٣ل تهذًذا ٠بُـشا ؤمـام َزٍ اإلااظـعاث.
 العىامل الاجخماعُت والثلافُتًٍ :هش جإزحر الثٝا٘ت ِلى ٜذسة اإلااظعاث في الخّامل مْ مخخلٚ
اإلاجخمّاث وجىضح ججاسب ال٢ثحر مً اإلااظعاث ِلى ألازش ال٢بحر الزي جدذزه الثٝا٘ت العاثذة في اإلاجخمْ ِلى
وؽاواتها خاـت ،وؤن بّن حىاهب الثٝا٘ت حّ٢غ ألاخال ٛالّامت العاثذة في 2اإلاجخمْ ٘البِئت الاحخماُِت
راث جإزحر َام ِلى ماظعاث ألاِما ٥وؤن ؤزشَا ً٣ىن غي حاهب الىلب ِلى اإلاىخجاث اإلااظعت ،و٠زلِ ٤لى
الُٝم والٝىاِذ واإلاماسظاث للّاملحن داخل اإلااظعت ٘.هي جخ٣ىن مً ١ل الٝىي الاحخماُِت التي ًم ً٢ؤن جإزش
في وؽاه اإلااظعت بفٙت مباؼشة ١الّاداث والخٝالُذ ،همي ومعخىي اإلاِّؽت وألاخال ٛوالُٝم والاججاَاث
التي جامً بها الٙشد الزي َى هٝىت الهذٗ لذي اإلااظعاث .
 العىامل الخكىىلىجُت :مً الخٕحراث الهامت واإلاازشة ِلى ِمل مٍّم اإلااظعاث ،وهي جل ٤الخٕحراث
التي جدذر في البِئت الٙىُت والخٕحراث الخذًثت في اإلاعخىي الخ٢ىىلىجي ،مثل صٍادة الاِخماد ِلى الخاظباث
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آلالُت وؤؼّت اللحزس وجازش الخ٢ىىلىحُا ِلى ِمل اإلااظعت ،خُث ًادي بلى صٍادة اإلااظعاث الىلب ِلى بّن
اإلاىخجاث (ؤو هٝفاهه) ٠ما ؤن له جإزحر ؤًما ِلى الّملُاث ؤلاهخاحُت للماظعت .
-2-2-3البِئت الخاصت:
مجمىِت الّىاـش التي جِ ْٝلى خذود اإلااظعت والخاـت بيؽاوها وجخخل ٚمً مىىٝت بلى ؤخشي
وجشجبي بّملُت اجخار الٝشاساث وجذخل بلى خذ ٠بحر في هىا ٛسٜابت ؤلاداسة حؽمل ١ل مً

اإلاىا٘عحن،

اإلاعتهل٢حن ،اإلاىسدًً الخ٣ىمت والىٝاباث .جخ٣ىن البِئت الفىاُِت مً الّىامل آلاجُت:
 املىافظىن :جدؽ٣ل مً اإلاىا٘عحن الخالُحن و٠زا الذاخلحن الجذد ،لزلِ ٤لى اإلااظعت مّش٘ت
حؽُ٢لت اإلاىخجاث التي جٝذمها اإلااظعاث اإلاىا٘عت ووشِ ٛملهم٠ ،ما ًجب ِليها ؤن ال ج٢خٙي بمشاٜبت
اإلاىا٘عحن الخالُحن ،بل جٝىم بمشاٜبت اإلاىا٘عحن اإلاعخٝبلُحن .وجىاحه ١ل اإلااظعاث اإلاىا٘عت في ألاظىا ،ٛالتي
بحعْ هىاٜها لِؽمل ؤهىاُ ِذًذة منها :اإلاىا٘عت اإلاباؼشة ومىا٘عت ٔحر مباؼشة
 املظسهلكىنَ :م ؼشٍدت مً ؤ٘شاد اإلاجخمْ ًخّاملىن مْ اإلااظعت التي جإمل في ٠عبهم وجدُٞٝ
سلاَم مً خال ٥اإلاىخجاث التي جٝذمها إلؼباُ خاحاتهم .
 املىزدون :اإلاىسد ون حضء ؤظاس ي مً بِئت اإلااظعت١ ،ىنهم َم اإلاعئىلحن ًِ جى٘حر وجىسٍذ ِىامل
ؤلاهخاج اإلاخخلٙت (اإلاذخالث) الالصمت إلهخاج العلْ والخذماث التي جٝىم اإلااظعت بدعىٍٝها .وبالخالي ٘ةنهم
ًازشون في اإلااظعت بؽ٣ل ٠بحر وؤظاس ي ،رل ٤ألنها بداحت معخمشة بلى مذخالث مخّذدة ،لخإمحن ِملُت بهخاج
العلْ و اظخمشاسٍتها .
 الىلاباث العمالُت واملهىُت :جازش الىٝاباث اإلاهىُت والّمالُت بحن اإلااظعت والّاملحن بها٠ ،ما جازش ِلى
دسحت الّمالت اإلاىلىبت خُث ًم ً٢ؤن حعاِذ ِلى خل الجزاِاث والخال٘اث التي ٜذ جدذر بحن اإلااظعت
والّاملحن بها ١الٝماًا اإلاشجبىت باألحىس وٌشوٗ الّمل.10

10

ناصر دادي عدون  ،مرجع سابق  ،ص ص 79-78:
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املطلب الثاوي  :خصائص واثس المحُط على املؤطظت
 .1الخصائص:
إلادُي اإلااظعت حملت مً الخفاثق هز٠ش منها:
 الخمحز والخٙشد ،
 الذًىامُُ٢ت،
 ـّىبت العُىشة والخد٢م في مخٕحراث اإلادُي ،وَى ما ٌّشٗ بالىشاب اإلادُي ،
 الخإزحر اإلاخباد ٥بحن مخخحراث اإلادُي ،وَى ما ًىلذ الاًٝحن والخّٝذ .

11

 .2جأثير املحُط على املؤطظت:
ال حعخىُْ اإلااظعت الاٜخفادًت ؤن جيؽي بمّض ًِ ٥اإلادُي الزي حّمل ُ٘ه هٍشا للّالٝاث الخٙاِلُت
اإلاخبادلت بُنهما ،بر ًازش اإلادُي في اإلااظعت مً خال ٥الّىاـش الخالُت :
 -1-2جأثير املىازد البشسٍت:
جازش اإلاىاسد البؽشٍت ِلى اإلااظعت ِبر زالث ِىاـش سثِعُت وهي :
 العمالت٣٘ :لما ١اهذ وش ٛالخّلُم والخ٣ىًٍ راث معخىي حُذ ١اهذ الّمالت راث ٙ٠اءة وحعاَم
بذوسَا في سْ٘ ٙ٠اءة ومعخىي ؤلاهخاج في اإلااظعت .
 املظسهلكً :مثل اإلاعتهل٣ىن ١ل ألا٘شاد والهُئاث واإلااظعاث اإلاعخّملت إلاىخجاث اإلااظعت ،وٍ٣ىن
جإزحرَم بًجابي ِلى اإلااظعت في خالت جمخّهم بمعخىي حّلُمي حُذ بر ًفّب ِليهم اٜخىاء اإلاىخجاث التي
ًدخاحىن بليها.
 املظيرٌّ :ذ اإلاعحر الّمى ألاظاس ي في بداسة وحعُحر وؽاه اإلااظعت٘ ،ةرا ١ان ًخمخْ بٙ٢اءة وهضاَت
١اُ٘ت ورو سوح مبادسة ٘ةن اإلااظعت ظخد ٞٝؤخعً هخاثج والّ٢غ.
 -2-2جأثير املىازد ألاولُت:
حّخبر مً ؤَم الّىاـش التي ًخىِ ٜٚليها وؽاه اإلااظعاث اإلاىخجت ٠ما وُٙ٠ا٘ ،ةرا جى٘شث في اإلادُي بؽ٣ل
١اٗ ومعخمش وبىىُِت وؤظّاس مٝبىلت ظُادي رل ٤بلى اظخمشاسٍت ِمل اإلااظعت واسجٙاُ سبدُتها والّ٢غ
صخُذ.
-3-2جأثير الخطىز الخكىىلىجي:
ؤـبذ معخىي ؤلاهخاج مشجبي بمعخىي اظخّما ٥الخ٢ىىلىحُا في اإلااظعت بىشٍٝت  ٚ٠ؤة وٍجب ِلى
اإلااظعت َىا الّمل للخفىِ ٥لى الخ٢ىىلىحُا اإلاالثمت وراث الجىدة الّالُت .12

11

العربـي دخموش – محاضرات في إقـتصاد المؤسسة – مطابع جامعة منـتوري قسنطينة 2001
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 .3جحلُل محُط املؤطظت:
ًجب ِلى اإلااظعاث التي جيؽي في مدُي مخٕحر وخش١ي ؤن حّمل ِلى جدلُله لخخم ً٢مً اظخٕال٥
الٙشؿ التي ٜذ جخى٘ش ُ٘ه و جٝلُل مً اإلاخاوش التي ٜذ جخّشك لها .
-1-3حعسٍف جحلُل املحُط :
َى ِملُت دساظت وسـذ مخخل ٚالّىامل واإلاخٕحراث التي ٜذ جازش ِلى وؽاه اإلااظعت ورل ٤باظخّما٥
ِذة وش ٛوؤظالُب في حمْ ومّالجت اإلاّلىماث وجدلُلها باظخخذام ِذة وش ٛبخفاثُت وهمارج للخيبا .
 -2-3أهمُت جحلُل محُط املؤطظت :
ج٢مً ؤَمُت جدلُل مدُي اإلااظعت ُ٘ما ًلي :
 الخّشٗ ِلى ٜذساث اإلااظعت اإلاخخلٙت وجٝعُمها بلى هٝاه ٜىة وهٝاه لّ ٚلخخم ً٢مً جىمُتها ؤو
مّالجتها.
 جدذًذ الٙشؿ والتهذًذاث التي ًىىىي ِليها اإلادُي الخاسجي للماظعت مْ جدذًذ هىا ٛالعىٛ
اإلاشجٝب ومجا ٥اإلاّامالث اإلاخاخت .
 بُان ُالٜاث الخإزحر والخإزش مْ اإلااظعاث ألاخشي.
 .4العىامل التي جحكم كفاءة جحلُل املحُط:
وجخمثل َزٍ الّىامل في :
 زباث ؤو حٕحر الّىامل والّىاـش اإلا٣ىهت للمدُي .
 حّذد وجىى ُ الّىاـش اإلا٣ىهت إلادُي اإلااظعت .
 ج٣لٙت الخفىِ ٥لى اإلاّلىماث .
 الٙ٢اءاث والىظاثل اإلاعخخذمت في ِملُت جدلُل اإلاّلىماث .

13

 .5هماذج جحلُل املحُط :
َىاِ ٟذة همارج معخخذمت في جدلُل اإلادُي هز٠ش منها:
 همىذج بىزجس :لٝذ س٠ض بىسجش في جدلُله إلادُي اإلااظعت ِلى ما ٌّشٗ بالٝىي الخىا٘عُت الخمعت
مىضخا الخىاحض التي ًم ً٢للماظعاث ؤن جمّها مً ؤحل جٙادي اإلاىا٘عت  ،وَزا ما ًم ً٢جىلُده في
الؽ٣ل الخالي:

13
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الشكل زكم  : 01اللىي الخمع لبىزجس

قوى التنافس الخمس لبورتر
المنافسون المرتقبون

المتنافسٌن بالصناعة
الموردون

المشترون
المزاحمة بٌن المؤسسات
الحالٌة

السلع البدٌلة

املصدز Porter M, L’avantage concurrentiel14 :

 تهدًد املىافظىن املسجلبىن ٌ :ععى اإلاىٍمىن الجذد للفىاِت بلى حلب ٜذساث حذًذة ١الشٔبت في
الخفىِ ٥لى هفِب مً العى ،ٛؤو ؤ٠بر ٠مُت مم٢ىت مً اإلاىاد مما يهذد خالت الاظخٝشاس للمىٍمت خاـت و
ؤن اإلاىٍماث الٝاثمت حععى لخخُٙن ألاظّاس لجلب الّمالء ،و جٝىٍت مش٠ضَا الخىا٘س ي في العى.ٛ
 اللىي الخفاوضُت للمىزدًً ً :ازش اإلاىسدون للمىاد ألاولُت بؽ٣ل ملخىً ِلى الفىاِت ٣٠لّ٘ ،ىذما
ً٣ىن اإلاىسدون ٜادسًٍ ِلى ٘شك ؤي ؤظّاس للمىاد الخام مثال و ال ٌعخىُْ اإلاىخجىن هٝل ِبئ الضٍادة في َزٍ
ألاظّاس ِلى اإلاعتهل٢حن ٘ةن دسحت سبدُت الفىاِت جىخٙن و جٍهش َزٍ الٍشوٗ في الخاالث آلاجُت :
ِ ذم وحىد مىاد خام بذًلت لخل ٤التي ًٝذمها اإلاىسدون.
ِ ذم ٜذسة (ؤو حاربُت) الفىاِت ِلى حصجُْ دخى ٥مىسدًً حذد بليها.
ِ ىذما ج٣ىن اإلاىاد الذاخلُت في ؤلاهخاج حضءا ٠بحرا ؤو م٣ىن مً العلْ ( مً خُث خفاثفها و
وٌاثٙها ؤو اظخخذامها...الخ).
 جدمل اإلااظعاث لىٝٙاث ٠بحرة بن ٘٢شث في مفادس الخىسٍذ الخالُت.
Porter M, L’avantage concurrentiel, édition Dunod, Paris, France, 1999, p : 1514
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 مش٠ض الفىاِت اإلاىسدة للمىاد و اإلاعخلضماث.
ِ ىذما ٌؽ٣ل اإلاىسدون تهذًذ خُٝٝي ألي مداولت للخ٣امل الشؤس ي ألامامي.
 تهدًد الظلع البدًلت  :جيخج ال٢ثحر مً اإلااظعاث مىخجاث بذًلت ًم ً٢اظخخذامها بذ ٥اإلاىخجاث
ألاظاظُت التي جىشخها اإلااظعت٘ ،دؽ٣ل َزٍ اإلاىخجاث مىا٘عت ٜىٍت ،خُث في خالت جى٘ش اإلاىخجاث البذًلت
٘ةن اإلاؽترًً ٜذ ًٙملىن ؼشاء َزٍ اإلاىخجاث البذًلت خفىـا برا جى٘شث ٘يها مضاًا

اهخٙاك العّش و

جٝاسب الُٝمت.
 اللىة الخفاوضُت للمشترًً ٌ :عخىُْ اإلاؽترون الخإزحر ِلى الفىاِت وتهذًذَا مً خالٜ ٥ذستهم
ِلى جخُٙن ألاظّاس ،و الخٙاوك بؽإن هىُِت ؤ٘مل ؤو خذماث ؤ٠ثر ،و ً٣ىن اإلاؽتري ٜىٍا برا جى٘شث ما
ًلي :
 ؼشاء حضء ٠بحر مً ظلّت ؤو خذمت الباجْ.
٠ ثرة ِذد اإلاىسدًً.
٘ شوٜاث ٜلُلت في ج٣لٙت اإلاىسدًً.
 اخخما ٥الخ٣امل الخلٙي بةهخاج العلّت هٙعها.


املصاحمت بين املؤطظاث الخالُت  :جمثل ؼذة اإلاىا٘عت بحن اإلاخىا٘عحن اإلاىحىدًً مشج٢ضا ؤظاظُا

في همىرج بىسجش لخدذًذ حاربُت الفىاِت ،و ؼذة اإلاىا٘عت حّذ خالت وبُُّت ؤو مإلى٘ت بحن اإلاخىا٘عحن
اإلاىحىدًً في العى٠ ،ٛما ؤن اظخخذام ؤلاظتراجُجُاث و الخ٢خُ٣اث مثل ألاظّاس الخىا٘عُت و جٝذًم اإلاىخجاث
و الخذماث بجىدة ِالُت جدُذ إلاثل جل ٤الؽش١اث جد ُٞٝحاربُت ـىاُِت ؤ٘مل ،و بالخالي حعخىُْ اإلاىٍمت
اإلاخىا٘عت جد ُٞٝؤسباح ِالُت حذا.
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خالصت:
جىٍش الّذًذ مً اإلااظعاث البِئت ّ٠ىفش ال ًم ً٢الخد٢م ُ٘ه و التي ِليها ؤن جخإٜلم و جخ ُٚ٢مّه،
و َزا ما ٌعمى بالخ ُٚ٢البُئي و َى الٝذسة ِلى الخىاصن و

الاوسجام بحن اإلااظعت و البِئت ،و ًٝاط َزا

الخ ُٚ٢بمذي ٜذسة اإلااظعت ِلى جى٘حر الاخخُاحاث اإلاادًت و البؽشٍت الظخٕال ٥الٙشؿ الدعىٍُٝت اإلاخاخت و
ججىب التهذًذاث و ؤلاخىاس التي جىاحهها في الخىىٍش و الخفىِ ٥لى جإًُذ اإلاجخمْ .
٘لهزا بن دساظت البِئت جُٙذ اإلااظعت في ولْ ؤلاظتراجُجُاث الّٙالت مً خال ٥جدلُل ِىامل الٝىة و
المّ ٚو مّش٘ت الٙشؿ و التهذًذاث و الّىامل التي ًم ً٢الخد٢م بها و الّىامل التي ال ًم ً٢الخد٢م بها،
٘ةن هجاح اإلااظعت في جد ُٞٝؤَذا٘ها ٌّخمذ ِلى ٜذستها ِلى الخ ُٚ٢و الاوسجام بّىامل البِئت.
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الفصل الثاوي
جأثير املحُط على
الدظىٍم في املؤطظت
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جمهُد:

ً
جىاحه ؼش١اث ومىٍماث ألاِما ٥ؤًا ١اهذ وبُّت ِملها -خال ٥دوسة خُاتها – الّذًذ مً اإلاخٕحراث
ً
واإلادذداث التي جازش ٘يها بؽ٣ل ؤو بأخش٠ ,ما ًم ً٢لخل ٤اإلاىٍماث ؤن جازش في البِئت اإلادُىت بها  ,اِخمادا ِلى
ٜذساتها في الخ ُٚ٢مْ الٍشوٗ البُئُت وجىبُ ٞالعُاظاث اإلاىاظبت مما ٌّضص مً ٘شؿ بٝائها وهمىَا

وجىىسَا  ,وفي َزا الفذد ًز٠ش ١ىجلش بإن مىٍماث ألاِما ٥الىاجخت هي التي جإخز بّحن

الاِخباس ما ًدُي

بإِمالها في الذاخل والخاسج  ,والتي ؤدس٠ذ ؤَمُت الّىامل البُئُت ولشوسة الخ ُٚ٢والاظخجابت لخل ٞؤ٘مل
الٙشؿ الدعىٍُٝت.16

ِ 16ادٔ ٥ضا ، ٥البِئت الدعىٍُٝت http://www.grenc.com/show_article_main.cfm?id=25111
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املبحح ألاول  :ماهُت الدظىٍم في املؤطظت
املطلب ألاول :مفهىم وأهمُت الدظىٍم في املؤطظت
 .1مفهىم الدظىٍم و إدازة الدظىٍم :
- 1- 1مفهىم الدظىٍم:

ِشٗ ١ىجلش (  ) Kotlerالدعىٍ " ٞبأهه وشاط إوظاوي يهدف إلى إشباع الدجاث والسغباث مً خالل
عملُت املبادلت"بن َذا الخّشًٍ ٚبحن ؤن الدعىًٍ ٞدخىي ِلى ٠ثحر مً ألاوؽىت ٔحر الخجاسٍت ؤو ٔحر اإلالمىظت
وِلى ظبُل اإلاثا ٥ما جٝذمه مىٍماث الخذمت مثل الجامّاث واإلاعدؽُٙاث والىٝل وؤًما ال٢ثحر مً ألاوؽىت
الثٝاُ٘ت والٙىُت ٠ةٜامت اإلاّاسك واإلاهشحاهاث ال٢ٙشٍت والثٝاُ٘ت..الخ.

ؤما ظخاهخىن ( ٝ٘ )Stantonذ ِشٗ الدعىٍ " ٞبأهه هظام كلي مً وشاطاث ألاعمال املصممت لخخطُط
وحظعير وجسوٍج وجىشَع املىخجاث امللبُت للسغباث والطسهداف ألاطىاق مً اجل جحلُم ألاهداف
الخىظُمُت".
هالخَ مً الخّشٍ ٚؤن الدعىٍ ٞهٍام مخ٣امل ليؽىاث ألاِما ٥مىحهت للضبىن وجدذًذ سٔباجه وجلبُتها،
وان ًبذؤ الدعىٍ ٞب٢ٙشة ًِ اإلاىخىج اإلالبي للشٔباث وٍيخهي بخلبُت الضباثً بؽ٣ل ١امل وبّذ خذور الخباد٥
بمذة .لذي ٘ان مٙهىم الدعىٍ ٞالخذًث ٌّخمذ ِلى زالر مٙاَُم:
 جىحُه حمُْ الخىي والعُاظاث والّملُاث هدى الضبىن.
 ؤن حّمل ١ل ألاوؽىت الدعىٍُٝت في اإلاىٍمت بؽ٣ل مخىاظ ٞومخ٣امل.
 بن َذٗ اإلاؽشوُ الىـى ٥بلى حجم اإلابُّاث اإلاشبدت ؤي ؤن الدعىٍ ٞاإلايع ٞواإلاىحه للضبىن
ؤظاظا لخد ُٞٝؤَذاٗ اإلاىٍمت.
 - 2- 1مفهىم إدازة الدظىٍم:
بن بداسة الدعىٍ٠ ٞمثل ؤلاداساث ألاخشي في ؤًت مىٍمت جخدذ ؤَذا٘ها ٠جضء ال ًخجضؤ مً ؤَذاٗ ؤلاداسة
٣٠ل مً اإلاىٍمت ول ً٢ألاَذاٗ الدعىٍُٝت حعخىحب دٜت ا٠بر٘ .ةداسة الدعىٍ ٞجخخز الّذًذ مً الٝشاساث
الخاـت واإلاخّلٝت بإوؽىتها التي جخمحز بها مثل الخخىُي وجىىٍش العلّت مً ١ا٘ت حىاهبها اإلاخخلٙت مً خُث
الؽ٣ل والٕالٗ والجىدة....الخ.
وٍٝفذ بةداسة الدعىٍ ٞالّملُاث اإلاخّلٝت بالخخىُي ،الخىٍُم ،الخىُٙز والشٜابت ِلى ألاوؽىت
الدعىٍُٝت لدعهُل ِملُاث الخباد ٥بٙ٢اءة وّ٘الُت.
٠ما ًم ً٢ؤن وّش٘ها بإنها حؽمل البدث والخدلُل ًِ خاحاث العى ٛوالشٔباث وجخىُي ؤو جفمُم
وجىىٍش وبهخاج اإلاىخجاث (خذماث وظلْ) التي ظىٗ جيخج في جباد ٥اإلا٣اظب مْ الهذٗ العىقي لخد ُٞٝؤَذاٗ
اإلاىٍمت.
17
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 .2أهمُت إدازة الدظىٍم :
جخمخْ بداسة الدعىٍ ٞبإَمُت ٠بحرة ولها دوس ّ٘ا ٥في ؤي مىٍمت ما٘ ،هي حّمل ِلى ولْ الخىي
اإلاخّلٝت بالتروٍج وؤلاِالن ورل ٤لخث وجدٙحز الجمهىس ِلى ؼشاء مىخجاث اإلاىٍمت مً خال ٥جدذًذ الىظُلت
ؤلاِالهُت اإلاىاظبت وجذسٍب سحا ٥البُْ...الخ.
٠ما حّمل ؤًما ِلى جدذًذ واخخُاس ؤ٘مل الٝىىاث التي مً خاللها جامً جىصَْ مىخجاتها وبًفالها
للضباثً في اإلا٣ان اإلاىاظب ورل ٤بما ًخالءم مْ وبُّت العلّت والضبىن وفي الىٜذ اإلاىاظب واخخُاس الىشٍٝت
التي جد ٞٝؤِلى ٙ٠اءة حعىٍُٝت للمىٍمت.
وَىالِ ٤ذة ماؼشاث وعخىُْ ؤن حعخذ ٥بها في بٌهاس ؤَمُت بداسة الدعىٍ ٞفي اإلاىٍمت وٍم ً٢خفشَا
باالحي:
 الىٌُٙت التي جمثل خلٝت الىـل بحن اإلاىٍمت واإلاجخمْ.
 الىٌُٙت اإلاعئىلت ًِ جىصَْ ؤلاهخاج .
 بحشاء الذساظاث والخدلُل الذ ُٜٞللٍىاَش واإلاؽ٢الث الدعىٍُٝت والٙشؿ اإلاخاخت في البِئت
لٕشك اظدثماسَا باججاٍ الىجاح اإلايؽىد مً ِملها.
 بِذاد البرهامج الدعىٍٝي اإلاخ٣امل .
 الخخىُي لفُأت ألاوؽىت الدعىٍُٝت اإلاعاهذة.
 .3الخحدًاث التي جىاجهها إدازة الدظىٍم:
ٌّمل الدعىٍ ٞمً خال ٥بِئت دًىامُُ٢ت (خشُ٠ت) ؼاملت وان ١ل ٘ترة ًذِىا مذساء الدعىٍ ٞللخ٢ٙحر
خى ٥مىلىُِت حعىٍٝهم وجىُٙزَا.
وٍم ً٢خفش ؤَم الخدذًاث التي جىاحه بداسة الدعىٍ( ٞمذساء الدعىٍ )ٞبما ًإحي:
 ُٚ٠ حّشٗ اإلاشا٠ض الشثِعت مارا ًدذر في ١ا٘ت ألاحضاء العىُٜت في الّالم الزي جخّامل مّه
اإلاىٍمت؟
 ُٚ٠ جدذد اإلاىٍمت الٙشؿ الدعىٍُٝت الظدثماس ؤمىالها للبدث اإلاعخٝبلي ،اإلاىْٜ؟
 ُٚ٠ حعخىُْ اإلاشا٠ض الشثِعت ؤن جمْ بّن ولبُاث الخىىَْ إلًجاد اإلاحزة الخىا٘عُت وجدُٞٝ
ؤَذاٗ الىمى وىٍلت ألاحل؟
ً ُٚ٠ م ً٢إلاذساء الدعىٍ ٞفي اخذ ؤحضاء الّالم ؤن ًخّلمىا مً مذساء ألاٜعام ألاخشي في
البلذان ألاخشي التي جىاحه هٙغ الخدذًاث؟
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املطلب الثاوي  :الدظىٍم الالكترووي كبدًل للدظىٍم الخللُدي
 .1الاخخالف بين الدظىٍم الالكترووي والدظىٍم الخللُدي:
بن ؤَم الاخخال٘اث بحن الدعىٍ ٞالال٢ترووي والدعىٍ ٞالخٝلُذي ًم ً٢بًجاصَا ٠ما ًلي :
 بن الاهترهِذ وخاـت الؽب٢ت الذولُت لِعذ ظى ٛالجماَحر بالشٔم مً ؤِذادَا الهاثلت بل هي
الدعىٍ )one-on-one(ٞشخق لصخق.
ً ذِم الاهترهِذ ٠ال مً ألاظىا ٛالّمىدًت وألاُ٘ٝت وَزا ًخىِ ٜٚلى الؽش١اث اإلاىخجت والاججاَاث
الخاـت بها والتي جشٔب به وحعخخذمه لخٙفُل وؽاواتها الدعىٍُٝت ِلى الاهترهِذ.
 بن اإلاسح البُئي ِلى ؼب٢ت الاهترهِذ ٌؽمل ال٢ثحر مً اإلاخٕحراث (٠مسح اإلاىا٘عحن ،اإلاسح
الخ٢ىىلىجي ،الثٝافي..الخ) وِمىما ٘ان َذا اإلاسح ًخممً هٍشة ؤد ٛوؤِم ٞمً اإلاسح الخٝلُذي.
 بن ججضثت العى ٛوالبدىر الذًمٕشاُ٘ت خذًثت الّهذ ِلى ؼب٢ت الاهترهِذ بال ؤنها جىمى بؽ٣ل ٠بحر
حذا.
 بن حّامل الؽش٠ت ِبر الاهترهِذ ٌعمذ لها باالجفا ٥بإِذاد ٠بحرة حذا مً الضاثشًٍ ِلى مى ْٜالؽش٠ت
بؽ٣ل ًخّذي ألاوش اإلادلُت وؤلاٜلُمُت وـىال بلى ألاوش الّاإلاُت خُث ؤن ما حّشله الؽش٠ت مً
مىخجاث وخذماث ًم ً٢مؽاَذجه مً ٜبل الضاثشًٍ لهزا اإلاى ْٜللؽش٠ت في ١ل ؤهداء الّالم.
 الدعىٍِ ٞبر الاهترهِذ ٌعمذ بمّش٘ت الؽش٠ت ومىخجاتها وخذماتها وِشولها ِلى الفُّذ الّالمي
دون ج٣لٙت وحهذ ٠بحرًًِ ،لى الّ٢غ مً الدعىٍ ٞالخٝلُذي الزي ًخىلب حهذا وج٣لٙت ِلُت
للخشوج بلى العى ٛالخاسحُت.

19

 .2الخصائص املميزة للدظىٍم الالكترووي :
ًخمحز الدعىٍ ٞالال٢ترووي بمجمىِت مً الخفاثق مً ؤَمها:
ً خمحز الدعىٍ ٞالال٢ترووي بإهه ًٝذم خذمت واظّت وٍم ً٢للضباثً اإلاخّاملحن مْ اإلاى ْٜالدعىٍٝي
الخّامل مّه في ؤي وٜذ ولً حّشٗ اإلاىٍمت ـاخب اإلاى ْٜمً ٜشاءة سظالخه الال٢تروهُت بال برا
اجفل الضبىن بها ٠ما ال ًم٢نها مشاٜبت الضاثشًٍ إلاىّٜها.
 ال جىحذ ُٜىد ِلى ٠مُت اإلاّلىماث التي ًمِ ً٢شلها ِلى الاهترهِذ او الىاب

 webوَزا الّشك

ٌعخمش  24ظاِت .
 الاجفاالث الال٢تروهُت جٙاِلُت وجبادلُت وبعبب َزا الاجفا ٥زىاجي الاججاٍ جضدادج اخخماالث بىاء
ِالٜاث ٜىٍت بالضباثً في حمُْ اهداء الّالم.
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املبحح الثاوي  :جأثير جائحت كىزوها على الدظىٍم في املؤطظت
املطلب ألاول  :حعسٍف جائحت كىزوها covid-19
 .1حعسٍف:
ِشٗ مىٍمت الصخت الّاإلاُت الىباء بإهه "اهدؽاس مشك بؽ٣ل ظشَْ في م٣ان مدذد" ،ؤما الىباء
الّالمي (الجاثدت) ٘هى "اهدؽاس الىباء بؽ٣ل ظشَْ خى ٥الّالم ".
ؤهخىوي ٘ىش ي ،مذًش اإلاّهذ الىوني للخعاظُت وألامشاك اإلاّذًت ًٝى ٥بن "الجاثدت هي جٙؾ ِالمي
إلاشك حذًذ خىحر في حمُْ ؤهداء الّالم ".
وٍجب ؤن ً٣ىن اإلاشك مّذًا لخد ُٞٝؼشوه وـٙه بالىباء٘ ،اهدؽاس الىىباث الٝلبُت مثال ال ٌّذ
وباء٠ ،ما بن وـ ٚالىباء ال ٌّني بالمشوسة بن اإلاشك ٘خا ٟؤو ظُى ْٜال٢ثحر مً الطخاًا .
١ىسوها الزي ًدمل ٠ثحرا مً َزٍ ألاوـاٗ ،خ ٞٝالؽشه ألاخحر (الاهدؽاس الّالمي) ،بّذ بِالن
ِؽشاث البلذان حسجُل بـاباث ووُ٘اث باإلاشك ماخشاِٝ ،ب حسجُله ؤوال في ألاساض ي الٝاسٍت
الفِىُت ،والُابان ،و١ىسٍا الجىىبُت .
اإلاذًش الّام إلاىٍمت الصخت الّاإلاُت ٜا ٥ألاسبّاء بن َىاٟ

 118ؤل ٚخالت مبلٖ ِنها في  114بلذا

خى ٥الّالم ،وَىا 81 ٟبلذا لم جبلٖ ًِ ؤي خاالث و  57بلذا ؤبلٕذ ًِ  10خاالث ؤو ؤٜل .
الاظم ؤلاهجلحزي للمشك مؽخ١ ٞالخالي "َ "COما ؤو ٥خش٘حن مً ١لمت ١ىسوها
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" "CORONAؤما

خش٘ا الـ ٘"VIهما اؼخٝا ٛألو ٥خش٘حن مً ١لمت ٘حروط " "Virusوخشٗ الـ "َ "Dى ؤو ٥خشٗ مً ١لمت
مشك باإلهجلحزًت " ، " diseasو٘ٝا لخٝشٍش وؽشجه مىٍمت الُىهِع ٚالخابّت لألمم اإلاخدذة .
ُ
ً
وؤلاٗ الخٝشٍش ؤهه "ؤولِ ٞلى َزا اإلاشك ظابٝا اظم  novel coronavirus 2019ؤو"، NCOV-19
ال٘خت بلى ؤن "٘حروط ’١ىُ٘ذَ ‘19 -ى ٘حروط حذًذ ًشجبي بّاثلت الٙحروظاث هٙعها التي ًيخمي بليها
الٙحروط الزي ًدعبب بمشك اإلاخالصمت الخىٙعُت الخادة الىخُمت (ظاسص) وبّن ؤهىاُ الض١ام الّادي ".
وًِ اهدؽاس ١ىُ٘ذ  ،19ؤوضح الخٝشٍش ؤهه "ًيخٝل ِبر الاجفا ٥اإلاباؼش بالشرار الخىٙس ي الفادس ًِ
شخق مفاب والزي ًيؽإ ًِ العّا ٥ؤو الّىغ ،ومالمعت ألاظىذ اإلالىزت بالٙحروط .وٍمً٢
لٙحروط ؤن ٌِّؾ ِلى ألاظىذ لّذة ظاِاث ،ولً ً٢م ً٢الٝماء ِلُه بمسح ألاظىذ باإلاىهشاث
البعُىت ".22

 https://www.alhurra.com/tunisia 21مادا ٌعنً كوفٌد 19؟
 https://arabic.cnn.com/health/article/2020/02/28/covid-19-corona-virus-meaning 22مادا ٌعنً كوفٌد
19؟
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 .2جأثير الجائحت على ألاعمال الدظىٍلُت :
ً
بذاًت ٌهىس َزٍ الجاثدت "حاثدت الٙاًشوط ١ىسوها" خىمذ الّذًذ مً ألامىس في َزٍ الخُاة ،منها
سٍادة ألاِما ٥والؽش١اث مما ؤدي بلى اهخٙاك ٜاِذة ألاِما ٥في ووىىا الّشبيٝ٘ ،ذ ؤدث بلى الٙؽل في اجخار
الٝشاس وخذور ٜشاساث خاوئت دون ألاخز بالخُىت والخزس آو اللجىء بلى ٜشاساث بذًلت والخ٢ٙحر العشَْ واإلاا٠ذ
لىجاح الشٍادة ووٜىٗ الؽش١اث ِلى ؤٜذامها لخبٝى ـامذة في خا ٥خذور ِىامل خاسحُت مازشة ِلى البِئت
الذاخلُت للؽش١اث ،مْ
ومً خىىاث اجخار الٝشاساث

ؤن َزٍ الاخخُاواث مً

ؤظغ هجاح سٍادة ألاِما ٥في الؽش١اث

ؤلاداسٍت في خا ٥وٜىُ مؽ٣لت؛

.

بدسا ٟاإلاؽ٣لت وحّشٍٙها ،حمْ البُاهاث

واإلاّلىماث اإلاشجبىت باإلاؽ٣لت وجدلُلها ،جدذًذ البذاثل لخل اإلاؽ٣لت واخخُاس البذًل ألامثل وَزٍ الّملُت
ً
ًجب ؤن جخم في ؤظشُ وٜذ مم ً٢وفي ٘ترة صمىُت ٜفحرةِ ،لما بإن بّن الؽش١اث جال٘ذ بّن اإلاؽا١ل في
َزٍ الجاثدت بخىي واسثت مخىّٜت ؤخذار ٜشٍبت مً َزٍ الجاثدت ٠ .ما ؤن َزٍ الجاثدت ؤزشث ِلى ألاِما٥
والؽش١اث مً الجاهب الٝاهىوي مما ؤدي بلى الىٜىُ في اإلاؽا١ل الٝاهىهُت٠ ،ما ؤدي بلى لّ ٚالاظدثماس في
الؽش١اث وجشاحْ في ؤسباح الؽش١اث وبالخالي خذور خعاثش ٠بحرة هاحمت ًِ ِذم وحىد ِذد معتهل٢حن
١العاب ٞوٜلت ِذد اإلاعتهل٢حن ؤدي بلى لّ ٚبًفا ٥ما جخشحه الؽش٠ت مً ؤِما ٥ومىخجاث ولّ ٚفي
ِملُاث الؽشاء وخذور سبذ ،مْ ألاخز في الاِخباس وحىد حّثر؛ الخّثر الاٜخفادي وَزا الخّثر ًدفل ِىذما ال
حعخىُْ بًشاداث الؽش١اث حٕىُت هٝٙاتها آو ِىذما جىخٙن بًشاداث الاظدثماس ًِ ١لٙخه ،وحّثر مالي ٌّ٢غ
ؤصمت ظُىلت حّاوي منها بّن الؽش١اث ودًىنها اإلاعخدٝت في مىاُِذَا ،وان ِذم وحىد الىٜذ واإلااَ ٥ما
ِامالن مخالصمان ًازشان ِلى حىدة وٙ٠اءة وّ٘الُت

.

بداسة الّملُاث والخذماث في الؽش١اث

خذور ٘ؽل وب٘الط في بّن الؽش١اث الٝذًمت واإلاعخجذة لخُٕب ألاًادي الّاملت واهخٙاك مهىُت وخبرة
ومفذاُٜت بداساث الّذًذ مً الؽش١اث وِذم الخٙاتها

بلى اإلاؽا١ل والخىاوش التي جىاحه الؽش١اث في

الاظخثىاثُت وجخىلب َزٍ الٍشوٗ حُٕحر خىىها وبظتراجُجُتها وؤِمالها ومؽاسَّها وبِادة الىٍش ٘يها وحّذًلها،
و وحىد لّ ٚفي ٜاِذة الّالٜاث الّامت والذولُت مما

ؤزشث ِلى ِملُاث الاظخحراد والخفذًش في بّن

الؽش١اث وجى٘ش اإلاىخجاث والخاحاث اإلاهمت في ظى ٛاإلاعتهل٘ ،٤ؽل سٍادة ألاِما ٥لّذم ٜذستها ِلى
مؽاسَّها ومخىىاتها ًِ وشٍ ٞالخىاـل ًِ بّذ ،ولم ًخم الخخىُي الصخُذ لىلْ

ؤ٠مل

بظتراجُجُت إل٠ما٥

ألاِما ًِ ٥بّذ.
جإزش الدعىٍ ٞؤًما في َزٍ الجاثدت ٘ٝذ خذر اهخٙاك الىلب ِلى العلْ وـّىبت الدعىٍ ٞبؽ٣ل حُذ
ومىاظبِ ،ذم مّش٘ت سٔبت ؤاًت اإلاعتهل ًِ ٤بّذ وـّىبت في جد ُٞٝسلا اإلاعتهل ٤و٘ٝذان الدعىٍٞ
لخىاصهه في ٘ترة خٍش الخجىاِ ،٥لما

ؤن الٕاًت مً الدعىٍ ٞبؼباُ خاحاث وسٔباث اإلاعتهل ٤مً خال٥

اإلاىخجاث التي جٝذمها الؽش١اث مً ظلْ وخذماث ٠ .ما ًىحذ جإزحر ِلى اإلاىٌٙحن والّاملحن بالؽش١اث ٘ٝذ
اهدفش وٜذ الّمل لذي اإلاىٌٙحن بعبب الخٍش الجضجي واهخٙاك الىٝٙاث مً ألاحىس والشواجب والّمىالث
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ؤزىاء الخٍش الؽامل وَزا سْ٘ اإلاؽا١ل اإلاادًت واإلاالُت لذيهم وجى ٜٚالّمل بؽ٣ل جام في ٘ترة خٍش الخجىا٥
ؤدي اهخٙاك جد ُٞٝالّمل وجى ٜٚالبّن ًِ الّمل.23
املطلب الثاوي  :جأثير الجائحت على الُد العاملت
 .1حظسٍح جصئي للعمال:
في ٌل الخٕحراث الخاـلت ِلى معخىي الّالم مْ ٌهىس ألاصمت الىباثُت ١ىُ٘ذ  19جدى ٥ما ًٙترك اهه
صمً مً ألاِما ٥الذئوبت مً احل الخىمُت اإلاعخذامت بلى صمً الّاحل إلهٝار ألاسواح و بـالح ظبل الِّؾ .
لٝذ ؤؼّل ٘حروط ٠شوها ؤصمت اٜخفادًت ِلى معخىي الّالمي ٘ٝذ ازش بؽذة ِلى خُاة الىاط مً حمُْ
الخلُٙاث الاحخماُِت الاٜخفادًت في مثل َزا الىٜذ مً الّام اإلااض ي لم ج ً٢حّبحراث مثل "ؤلأالٜاث
ً
الّامت" و"بلضامُت اسجذاء ال٢مامت" والخباِذ الاحخماعي مّشو٘ت إلاٍّمىا .ل٢نها الُىم حضء مً لٕت خُاجىا
ُ ِّ
الُىمُت ،بر بن حاثدت ٘حروط ١ىسوها (١ىُ٘ذ )19 -ماصالذ جازش ِلى ١ل مىاحي خُاجىا و في َزا الفذد ظىٗ
وّشك مىدنى ًىضح جٝلُق ظاِاث الّمل و ألاحىس و الاظخٕىاء ًِ بّن الّما ٥بعبب َزا الىباء .
لٝذ ازش ٘شك الدجش الفحي الجضجي و ختى الؽامل في بّن الذو ٥بعبب جٙص ي َزا ألاخحر بؽ٣ل ٠بحر ِلى
ميؽاث ألاِما ٥و الىٌاث ٚفي ؼتى ؤهداء الّالم الظُما اإلايؽاث مخىاَُت الفٕش و اإلاخىظىت في البلذان
الىامُت لمٕىه ؼذًذة بر ؤ٠ثر مً هفَ ٚزٍ اإلااظعاث لم حعذد ١ل ما ِليها مً مخإخشاث معخدٝاث
الذْ٘  ،و لٙهم َزٍ المٕىه التي ًخّشك لها ؤداء الؽش١اث بعبب َزٍ الجاثدت و ٠زل ٤الخّذًالث التي
ًخّحن ِليها بحشائَا ًٝىم البى ٤الذولي و ؼش١ائٍ بةحشاء معىح اظخٝفاثُت ظشَّت لخبغ هبن ألاِما ٥في
ً
ٌل حاثدت ١ىسوها ورل ٤بالخّاون مْ خ٣ىماث البلذان اإلاخّاملت مّه  .وجبّث َزٍ اإلاعىح بفُفا مً ألاخباس
العاسةٝ٘ .ذ ؤٌهشث ؤٌهشث بحاباث اإلاؽاس٠حن في جل ٤اإلاعىح بن ال٢ثحر مً َزٍ الؽش١اث اظدبٝذ مىٌٙيها
ؤمال في اظخمشاسَم في الّمل خُىما جخٕلب ِلى جإزحراث الجاثدت و صاد ؤ٠ثر مً زلث الؽش١اث اظخخذام
مبخ٢شاث الخ٢ىىلىحُا الشٜمُت مً احل الخ ُٚ٢مْ ألاصمت ول ً٢البُاهاث هٙعها َّهبهذ بلى ؤن مبُّاث
الؽش١اث ٜذ َبىذ بمٝذاس الىف ٚبعبب ألاصمت ،ألامش الزي الىش الؽش١اث بلى جٝلُق ظاِاث الّمل
وألاحىس ،وؤن مٍّم ميؽأث ألاِما- ٥الظُما الؽش١اث مخىاَُت الفٕش والفٕحرة في البلذان مىخٙمت
ً
الذخل -حععى حاَذة للخفىِ ٥لى دِم مالي ِام .
خُث هالخَ في الؽ٣ل ألاحي اسجٙاُ وعبت الؽش١اث بدعب حّذًالث الىٌاث ٚخُث هالخَ اسجٙاُ
وعبت الّىل اإلاٙخىخت بيعبت  40 %مما ًبحن ؤن اإلااظعاث لم جٜ ً٢ادسة ِلى الخإٜلم مدُىها الخاسجي و
لبي اظتراججُاث مالثمت خعب الىلْ التي ١اهذ جمش به  ،و ٠زا وعبت خٙن ظاِاث الّمل ١اهذ جٝشٍبا
بيعبت  32 %مما ًذِ ٥لى مداولتها ججىب جىاحذ الّما ٥داخل اإلااظعاث لخٙزي اهخٝا ٥الّذوي بحن

 https://www.ammonnews.net/article/564063 23تأثٌر جائحة كورونا على رٌادة األعمال
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الّاملحن باإلااظعت إلاا ظىٗ ً٢بذ اإلااظعاث خعاثش مادًت و بؽشٍت ٠بحرة و ٠زا هٝق في وٌاث ٚاإلااظعت
بعبب هٝق في اإلاىسد البؽشي ٠ ،ما لجإث اإلااظعاث بلى خٙن ألاحىس وٜذس َزا بيعبت

 20.4%بعبب

هٝق في الخّامالث الخجاسٍت و لّ ٚفي حمُْ وٌاث ٚاإلااظعت و اهخٙاك في العجلت الاٜخفادًت ِالوة
ِلى الخعاثش البؽشٍت التي ؤ٘مذ بلى س١ىد اٜخفادي لم ٌؽهذٍ الّالم مىز الخش الّاإلاُت الثاهُت .
١ل َزٍ الخٕحراث ؤدث في ألاخحر بدعشٍذ الّما ٥بدُث ٜذسث َزٍ اليعبت ب  19 %بعبب عجض اإلااظعاث في
حعذًذ دًىنها و ٠زا دْ٘ ؤحىس الّاملحن .

24

الشكل زكم  :02إلاجساءاث املعخمدة مً كبل الشسكاث ملىاجهت جائحت كىزوها

املصدز :معىح البى ٤الذولي لجغ هبن ألاِما ٥في ٌل حاثدت ١ىسوها
 .2أهم إلاجساءاث املخخرة في هره ألاشمت الاكخصادًت العاملُت :
بٙمل الخىىساث الخ٢ىىلىحُت ،باجذ بحشاءاث الّض ،٥وال ظُما في اإلاذن ال٢بحرة وألاظش اإلاِعىسة ؤمشا
ظهال ومشٍدا مْ بم٣اهُت الّمل مً اإلاجز ٥والخفىِ ٥لى الدصخُق الىبي ًِ بّذ ومماسظت الشٍالت ِبر
الخىبُٝاث ؤو ألاحهضة اإلاىـىلت ووظاثل الترُ٘ه بالبث الخذ٘ٝي ٘ٙي الفحن و١ىسٍا الجىىبُت ودو ٥ؤخشي،
حؽهذ الخذماث اإلاخىا٘شة ِبر الخىظبت السخابُت (٠الود) اسجٙاِا ـاسوخُا  .وفي خحن حسجل ألاظىا ٛاإلاالُت
24دساظت ٥لبى ٤الذولي لجغ هبن ألاِما ٥في ٌل حاثدت ١ىسوها .
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جشاحّا ٠بحرا بٙمل الىلب ال٢بحر ِلى ج٢ىىلىحُا الّمل ًِ بّذ ِلى ما ٌؽحر (مىسَغ ٔشاسد )اإلادلل لذي
"ُ٘ىحؽشظىسط" ،ممُٙا ؤن الؽش٠ت اإلاخخففت باالحخماِاث ِبر الُٙذًى ؼهذث اسجٙاِا ٔحر معبى ٛفي
ِذد اإلاعخخذمحن في ٘ترة صمىُت ٜفحرة و ج٢مً ؤَم َذٍ اإلااظعاث :
 ؤوـذ ِذة مجمىِاث ٠بحرة مً ؤمثا" ٥ؤماصون" و"ماً٢شوظى٘ذ" و"ٔىٔل "،مىٌٙيها بالّمل مً
اإلاجز،٥وفي مجا ٥الخجاسة ؤلال٢تروهُتًٝ ،ى ٥حُمغ ماهِىٖ ظمُث مً "ُ٘ىحؽشظىسط" بن "اإلاى ْٜالفُني
+حاي دي١.ىم +وٌ 20 ٚؤل ٚشخق بلافي .ل ً٢مً الفّب الٝى ٥بن ١ان َزا الٝىاُ ظِعخُٙذ مً
الىلْ الخالي ِلى اإلاذي الىىٍل .بال ؤن الىاط ٜذ ٌّخادون ِلى ِملُاث الدعلُم بلى اإلاجز". ٥
٠ ما لجإث الّذًذ مً الؽش١اث و ختى ؤصخاب اإلاؽاسَْ الفٕحرة لخذماث ؤخشي ٠خذمت
الخىـُل .
 اسجٙاُ وعبت مبُّاث اإلاىاد الفُذالهُت مثل ال٢ماماث و مّٝماث ألاًادي و حعىٍٝها بىشٍٝت
جخالءم مْ حمُْ الٙئاث الّمشٍت.
 اسجٙاُ بّن ألاظّاس اإلاىخجاث للخّىٍن ًِ بّن خعاثش اإلااظعت .
 .3وطائل حظىٍلُت جدًدة للشسكاث الصغيرة في ظل الجائحت :

ؼش١اث البُْ بالخجضثت واإلاخاحش ؤـبدذ مىالبت بإن جٝذم خُاساث الذْ٘ ًِ ُبّذ لخماًت ِمالئها

ومىٌٙيها
٘شك جٙص ي ٘حروط ١ىسوها اإلاعخجذ همارج حعىٍُٝت حذًذة ،اججه هدىَا ؤٔلب اإلاعتهل٢حن ،وٍدخاج
ججاس الخجضثت بلى الخ ُٚ٢مْ َزٍ الخىىساث برا ؤسادوا بُْ مىخجاتهم وجٙادي ؼبذ ؤلا٘الط .
وٜا ٥مى" ْٜبحزوغ بوعاًذس" ألامحر١ي بهه ًيبػي ِلى الؽش١اث الفٕحرة التي حّخمذ ِادة ِلى بُْ مىخجاتها
وبماجّها في اإلاخاحش ؤن ج٢ٙش في الخدى ٥هدى البُْ ِبر ؤلاهترهذ ،ؤو اِخماد بظتراجُجُت الدعىِ ٛبر حجض
اإلاىاُِذ ،وبِادة الخ٢ٙحر في بظتراجُجُاتها الدعىٍُٝت ِبر مىا ْٜالخىاـل الاحخماعي؛ بهذٗ صٍادة اإلابُّاث
ومىا٠بت اخخُاحاث وجىلّاث اإلاعتهل٢حن.
٠ما ًيبػي ؤًما ِلى ججاس الخجضثت ؤن ًىا٠بىا الىش ٛالجذًذة إلًفا ٥الىلباث بلى اإلاعتهل٢حن ،وَعهلىا
ِملُاث الذْ٘ ؤلال٢ترووي.
وخعب اإلاى٘ ،ْٜةن حاثدت ١ىُ٘ذ 19 -جمثل لخٍت مٙفلُت في جاسٍخ البُْ بالخجضثت ،ومً ؼإنها ؤن حٕحر
بلى ألابذ ؤظالُب بُْ اإلاىخجاث والعلْ ،ووش ٛجشوٍجها وحعلُمها للمعتهل٢حن .
ُ
و٠ؽٙذ دساظت خذًثت ألهماه الدعى ،ٛؤحشٍذ خال٘ ٥ترة الجاثدت ًِ ،ؤن

 %64مً اإلاعتهل٢حن

اظدبذلىا صٍاساث الدعى ٛألاظبىُِت في اإلادالث الخجاسٍت بالدعىِ ٛبر ؤلاهترهذ ،وَزا ما الىش ججاس الخجضثت
بلى التر٠حز ِلى بُْ مىخجاتهم ِبر ؤلاهترهذ ،وحذولت مىاُِذ للّمالء للخّشٗ ِلى مىخجاتهم .
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وخعب مجمىِت "بط بم بي"ًٝ ،ى ٥زلث ؤصخاب الؽش١اث الفٕحرة ومخىظىت الدجم بن جدىلهم هدى
اظخخذام اإلاىفاث الشٜمُت في جشوٍج وبُْ مىخجاتهم ظاِذَم في الخٝلُل مً الخعاثش التي ج٢بذوَا حشاء
الجاثدت.
وَعخّشك مى" ْٜبحزوغ بوعاًذس" بّن الىفاثذ التي مً ؼإنها ؤن حعاِذ ؤصخاب الؽش١اث الفٕحرة
في الخ ُٚ٢مْ الخىىساث اإلادعاسِت التي ٌؽهذَا ٜىاُ البُْ بالخجضثت .
ًيبػي ِلى ججاس الخجضثت حعهُل ِملُاث الذْ٘ ؤلال٢ترووي
-1-3جىالث حظىق افتراضُت:
بن البٝاء ِلى اجفا ٥مْ الّمالء باث ؤمشا خاظما ألي ؼش٠ت الىشث بلى الخذ مً جٙاِلها اإلاباؼش،
وهدُجت لزل ٤ابخ٢شث ؼش١اث ٠ثحرة بظتراجُجُاث ٘شٍذة مً هىِها جم٢نها مً بىاء ِالٜاث مْ الّمالء ِلى
مىا ْٜالخىاـل الاحخماعي والخٙاً ِليها.
وَّذ بوعخٕشام وِ٘عبى ٟؤبشص اإلاىفاث الاحخماُِت التي جدُذ للخجاس ِشك مىخجاتهم وصٍادة اإلابُّاث

 .ومً

ؤَم ؤلاظتراجُجُاث اإلاّخمذة لتروٍج اإلاىخجاث ِبر َزٍ اإلاىفاث جٝذًم هفاثذ جىحيهُت ،وِشك ُ٘ذًىَاث
لّمالء ٌؽُذون باإلاىخجاث والخذماث ،وج٢ثُ ٚؤلاِالهاث ًِ الّشوك والخخُٙماث  .ومً ألامثلت الّملُت
اإلامحزة ،ما ٜامذ به ؼش٠ت "دًى ظاور" في ١ىلىسادوِ ،ىذما اٜترخذ ِلى ِمالئها ِبر ِ٘عبى ٟحىالث حعىٛ
ا٘ترالُت وُ٘ذًىَاث مباؼشة ًِ ؤ٘مل الىش ٛلتزًحن اإلاىاص. ٥
 -2-3جىطُع الخُازاث:
ًيبػي ِلى الؽش١اث التي جىاحه جشاحّا في مبُّاتها ،ؤو التي ال جضا ٥ملضمت بةحشاءاث ؤلأال ،ٛؤن حّمل
ِلى جىظُْ الخُاساث ؤمام الّمالء مً ؤحل بسلائهم وحصجُّهم ِلى الدعى ٛوؼشاء اإلاىخجاث  .ومً الىمارج
الؽشاثُت التي ؤٜبل ِليها اإلاعتهل٣ىن بؽ٣ل ٠بحر مىز جٙص ي ٘حروط ١ىسوها اإلاعخجذ؛ الؽشاء ِبر ؤلاهترهذ
والدعلم في اإلاخجش ،وؤٌهشث دساظت خذًثت ؤن  %62مً اإلاعتهل٢حن اخخاسوا َزٍ الىشٍٝت للدعى ٛخى٘ا مً
الخّشك للّذوي.
وفي ٌل الخىىساث الخالُت ،مً المشوسي بجاخت خُاساث ٠ثحرة ؤمام الّمالء لدعلم ولباتهم ،مثل حعلُم
الىلباث في اإلاخاحش ،ؤو جىـُلها بلى اإلاىاص ،٥وبإٜص ى ظشِت مم٢ىت .
مً المشوسي بجاخت خُاساث ٠ثحرة ؤمام الّمالء لدعلم ولباتهم
-3-3املىاعُد املظبلت:
بّن ؼش١اث البُْ بالخجضثت ١اهذ حّخمذ في العاب ٞخذمت اإلاىاُِذ اإلاعبٝت إلاىذ الّمالء ججشبت ٘شٍذة،
ُ
ؤما آلان ٘ٝذ ؤـبدذ الّذًذ مً اإلاخاحش -التي ؤُِذ ٘خدها -حّخمذ َزٍ الخذمت في بواس جىبُٜ ٞىاِذ
الخباِذ الاحخماعي.
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َزا الىمىرج ٌعاِذ اإلاخاحش ِلى الخد٢م في ؤِذاد الّمالء ِىذ حعلُم الىلباث ،وجٝلُل ِذد ألاشخاؿ
اإلامىشًٍ لالهخٍاس في الىابىس٠ ،ما ًم٢نهم مً البٝاء ِلى جىاـل معخمش مْ الّمالء بّذ صٍاساتهم للمخجش .
-4-3ججىب الخالمع:
ٔحرث حاثدت ١ىسوها هٍشة الىاط بلى الّمالث الىٝذًت ،في ٌل اإلاخاوٗ مً ؤن جىٝل بليهم ِذوي

الٙحروط ،ووحذث دساظت خذًثت ؤحشتها ؼش٠ت "ماظتر١اسد" ؤن ؤ٠ثر مً هف ٚاإلاعتهل٢حن ألامحرُ٠حن ِّ
ِبروا
ًِ الٝل ٞالزي ٌؽّشون به ِىذ جٝذًم جىُّٜاتهم ؤزىاء ِملُاث الؽشاء٠ ،ما ًٝى ٥هف ٚاإلاعتهل٢حن بنهم
اخخاسوا ِملُاث الذْ٘ التي ال جخىلب الخالمغ مىز اهدؽاس الىباء .
وخعب اإلاى٘ ،ْٜةن ؼش١اث البُْ بالخجضثت واإلاخاحش ؤـبدذ مىالبت بؽذة بإن جٝذم خُاساث الذْ٘ ًِ
بّذ لخماًت ِمالئها ومىٌٙيها ،وجٝلُل الخالمغ ٜذس ؤلام٣ان ٠ .ما ًم ً٢جىبُ ٞبّن ؤلاحشاءاث داخل اإلاخجش
لخجىب إلاغ ؼاؼاث الذْ٘ ،مثل اظخخذام البىاٜاث ؤلال٢تروهُت في الىٝش ِلى الؽاؼت بذ ٥اظخخذام
ألاـابْ.
وخلق اإلاى ْٜبلى ؤن الؽش١اث الفٕحرة واإلاخىظىت مىالبت مْ بذء جخ ُٚٙبحشاءاث ؤلأال ٛوبِادة ٘خذ
الاٜخفاد ؤن حّمل ِلى مىا٠بت الخىىساث بإظشُ وٜذ ،وؤن جىب ٞالىمارج الدعىٍُٝت الجذًذة لممان
ظالمت ِمالئها ومىٌٙيها ومىاـلت ؤِمالها بىجاح.25

https://www.aljazeera.net/ebusiness 25

للتكٌف مع جائحة كورونا وسائل تسوٌقٌة جدٌدة للشركات الصغٌرة.
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خالصت :
جإزشث البِئت الدعىٍُٝت ّ٘لُا بذسحت ٠بري ،بّذ اهدؽاس حاثدت ١ىسوها خى ٥الّالم ،خُث حّشلذ
بّن اإلااظعاث لالنهُاس الخامُ٘ ،ما ظّذ بّن الؽش١اث ألاخشي إلبٝاء الىلْ ِلى ما َى ِلُه ٘دعب ،مْ
وحىد بّن اإلااظعاث ألاخشي التي خٝٝذ اإلا٣اظب اظخٙادة مً َزا الىلْ الخشج.
في ١ل ألاخىاً ،٥ىصح خبراء الدعىٍ ٞفي جل ٤الٙتراث الفّبت ،التي حؽهذ ِىامل جإزحر خاسحُت مثل
اهدؽاس ألاوبئت والٙحروظاث ،بّذم اإلاجاص٘ت بإي ؼ٣ل مً ألاؼ٣ا ،٥خُث ٌّذ لمان الاظخمشاس دون ج٢بذ
الخعاثش هجاح مبهش خال ٥جل ٤اإلاشاخل الفّبت.
٠زلٌّ ٤خبر الخّامل العشَْ مْ جىىساث البِئت الدعىٍُٝت في ؤخذار مثل اهدؽاس ٘حروط ١ىسوها ،مً
ِىامل الىجاح في جخىي ألاصمت ،ول ً٢مً دون الدعشُ في اجخار ٜشاساث جازش ِلى الّمل بالعلب.
ًىصح ؤًما بّذم جفذً ٞؤي مّلىمت بؽ٣ل ١امل ،هٍشا ألن جل ٤الٙتراث ٔالبا ما حؽهذ جماسب في
البُاهاث وألاسٜام ،مً َىا ًفبذ ؤلاجُان باإلاّلىمت مً ؤ٠ثر مً مفذس واخذ ،مً ِىامل ألامان لٙشٍٞ
الدعىٍ ٞبالؽش٠ت ولبُٝت ألاٜعام ؤًما.

26

 26البِئت الدعىٍُٝت https://www.alqiyady.com
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جىٍش الّذًذ مً اإلااظعاث البِئت ّ٠ىفش ال ًم ً٢الخد٢م ُ٘ه و التي ِليها ؤن جخإٜلم و جخ ُٚ٢مّه،
و َزا ما ٌعمى بالخ ُٚ٢البُئي و َى الٝذسة ِلى الخىاصن و

الاوسجام بحن اإلااظعت و البِئت ،و ًٝاط َزا

الخ ُٚ٢بمذي ٜذسة اإلااظعت ِلى جى٘حر الاخخُاحاث اإلاادًت و البؽشٍت الظخٕال ٥الٙشؿ الدعىٍُٝت اإلاخاخت و
ججىب التهذًذاث و ؤلاخىاس التي جىاحهها في الخىىٍش و الخفىِ ٥لى جإًُذ اإلاجخمْ .
٘لهزا بن دساظت البِئت جُٙذ اإلااظعت في ولْ ؤلاظتراجُجُاث الّٙالت مً خال ٥جدلُل ِىامل الٝىة و
المّ ٚو مّش٘ت الٙشؿ و التهذًذاث و الّىامل التي ًم ً٢الخد٢م بها و الّىامل التي ال ًم ً٢الخد٢م بها،
٘ةن هجاح اإلااظعت في جد ُٞٝؤَذا٘ها ٌّخمذ ِلى ٜذستها ِلى الخ ُٚ٢و الاوسجام بّىامل البِئت.

و مً خال ٥ما جىشٜىا في َز ٌالذساظت وعخخلق ؤن اليؽاه الدعىٍٝي ًٝىم في بِئت مخٕحرة و مّٝذة.
و لخد ُٞٝألاَذاٗ الدعىٍُٝت و ؤَذاٗ اإلااظعت ًجب دساظت و جدلُل َزٍ البِئت التي جىٝعم بلى بِئت
داخلُت و هي ١ل اليؽاواث داخل اإلااظعت ،و بِئت خاسحُت و هي ١ل ما ًازش بفٙت مباؼشة ؤو ٔحر مباؼشة
ِلى وؽاه اإلااظعت و اظتراجُجُاجه ،و هي جىٝعم بلى بِئت ١لُت و حضثُت .
و ال ًٙ٢ي ٘ٝي دساظت و جدلُل َزٍ البِئت ،بل ًجب مخابّت حٕحراتها و جىىساتها و الخيبا بهزٍ الخٕحراث
الجخار ؤخعً الٝشاساث و الخإٜلم العشَْ مْ َزٍ الخىىساث و ًخم َزٍ بىٍام اإلاّلىماث الدعىٍُٝت الزي
ًٝىم بخى٘حر اإلاّلىماث الذُٜٝت و بال٢مُاث الالصمت و في الىٜذ اإلاىاظبت و ٠زا الخيبا بالخٕحراث اإلاعخٝبلُت في
البِئت الدعىٍُٝت و َزا لخى٘حرَا إلاخخزي الٝشاساث الجخار ؤخعً الٝشاساث.
مً خال ٥ما ظبً ٞخطح ؤهه لخد ُٞٝؤَذاٗ اإلااظعت ًجب ِليها جبني هٍام حعىٍٝي خذًث و ّ٘ا٥
إلؼباُ خاحاث و سٔباث اإلاعتهل٢حن في ألاظىا ٛاإلاعتهذ٘ت ،و ًخىلب َزا الُٝام بجهىد حعىٍُٝت و ؤوؽىت
معخمشة ختى حعخىُْ اإلااظعت ؤن جخماش ى مْ خاحاث و ؤروا ٛاإلاعتهل ٤التي جخٕحر باظخمشاس جبّا لخٕحر ِىامل
البِئت الدعىٍُٝت اإلادُىت.
و ًخم الخّامل مْ اإلاعخجذاث الخاـلت في البِئت الدعىٍُٝت مً خال ٥الخفىِ ٥لى مّلىماث معخمشة
و ١اُ٘ت ًِ مخخل ٚحىاهب الّمل و الّٙالُاث التي جماسظها اإلااظعت ألامش الزي ًخىلب مً اإلااظعت جبني
مٙهىم هٍام اإلاّلىماث الدعىٍُٝت و رل ٤بفٙت دوسٍت و مىخٍمت
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: امللخص
ىىلىجي٢ هدُجت لدعاسُ الخىىس الخ٤ذ الخالش و رلٜثر خىشا و ال تهذًذا إلاال َى ِلُه في الى٠ً ؤ٢ً  ُ٘ه ؤن اإلادُي لم٤مما ال ؼ
 و الّذًذ مً اإلاخٕحراث ألاخشي التي ؤدث بلى. ...  الّاإلاُتٛ و ما ـاخبه مً اججاٍ بلى ألاظىاٛو بشوص الذوس لىٍام اإلاّلىماث و جدشٍش العى
.الها٣خذة اإلاىا٘عت و حّذد ؤؼ
لم مّه ؤمشا ـّبا وٜذ ؼهذ مدُي اإلااظعاث في آلاوهت ألاخحرة مىحت مً الخٕحراث و الخىىساث اإلادعاسِت حّلذ مً ِملُت الخإٝ٘
ً اإلااظعت بالخإزحر ِليها٢ً ؤن هجذ في مدُي اإلااظعت بّن الّىاـش التي جخم٢ و ًم. ذا مً حهت و لشوسٍا و خخمُا مً حهت ؤخشيّٝم
. جدذًذ ؤَذا٘هاُّٞعت للماظعت و بالخالي ح٠ىن مخٕحراث اإلادُي مّا٣ً ؤن ج٢ما ًم٠،ؤو بخُٕحرَا
ً ؤن ًادي بلى حٕحر في وؽاه اإلااظعت خُث٢وجخمثل ؤَذاٗ الذساظت في الخّشٗ ِلى ؤظباب التي جادي بلى ٌهىس ؤي خلل ًم

 فكُف ًمكً أن جخحدي املؤطظاث الاكخصادًت هره الخغيراث و جخأكلم معها ؟،حؽهذ َذٍ ألاخحرة الّذًذ مً الخإزحراث الخاسحُت
اَُم الخاـت باإلااظعتٙ اإلاٚ ِشك إلاخخل٥ي مً خالٙالُت اِخمذها في دساظدىا ِلى اإلاىهج الىـ٣ولإلحابت ِلى َذٍ ؤلاؼ
. ل٣٠ ُت وِلى اإلااظعتٍٝىسوها ِلى الّملُت الدعى١  جدلُل جإزحر حاثدت٥ واِخمذها ؤًما اإلاىهج الخدلُلي مً خال،ومدُىها
. ىسوها١ حاثدت-ُتٍٝالبِئت الدعى-اإلادُي-خفادًتٜ اإلااظعت الا:الكلماث املفخاحُت
Résumé :
Sans aucun doute, l'environnement n'était ni plus dangereux ni une menace pour ce qu'il est
aujourd'hui, du fait de l'accélération du développement technologique et de l'émergence du rôle du
système d'information et de la libéralisation des marchés et de la tendance à la mondialisation des
marchés qui l'accompagne. .. Et bien d'autres variables qui ont conduit à l'intensité de la concurrence et
à sa multiplicité.
L'environnement des entreprises a récemment connu une évolution rapides qui ont rendu le
processus d'adaptation difficile et compliqué d'une part, et nécessaire et inévitable d'autre part. Et on
peut trouver dans l'environnement de l’entreprise des éléments que l'entreprise peut influencer ou
changer, et les variables environnementales peuvent être contraires à l’entreprise et ainsi entraver
l'identification de ses objectifs.
Les objectifs de cette étude sont d'identifier les raisons qui conduisent à l'émergence de tout
défaut pouvant conduire à un changement dans l'activité de l’entreprise, car cette dernière est témoin
de nombreuses influences externes, alors comment les entreprises économiques peuvent-elles contester
et s'adapter à ces changements?
Afin de répondre à cette problématique, nous nous sommes appuyés dans notre étude sur
l'approche descriptive à travers une présentation des différents concepts de l'entreprise et de son
environnement, et nous avons également adopté l'approche analytique en analysant l'impact de la
pandémie de Corona virus sur le processus de commercialisation et l'entreprise dans son ensemble.
Mots-clés : l’entreprise économique – l’environnement - l'environnement marketing - la pandémie
corona virus –Covid 19.
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