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 فتتبحية العددإ

 
هللريهمم ارممماهللحىتمتايممواك ام اارممماهللحىتممتا  هللاا،هللرم يم ااهللرالممواااهللرسممومابيم الكممم اهللر م مابسم اهلل اهللرمم   

ارامتاارماهللحىتتابعتاهللر اا.
 التنمية دراسات مجلة م اهللرالف يهللرعتداهللركايثنيابزهللءلااأاتيأيأنالضعابنيااايسعتلابتوفمقام اهلل ابزااجلا

ادرهللساتاهللرتن هاالتراي داريةاجمية اهي ، "اإلقتصادية اخمرب اهللالقتالادية ااهللرتجاريةااا-ىتمة اهللالقتالادية اهللرعيوم كيمة
اهللألغوهللطا-جامعةابىتاراثيمجياابيوماهللرتسمري

اكشمجعاكملامماامم ارم اا،أبوهللهبااأماماهللركمايثنيااهللرعمارفنياشا مواهللرتاالالماتاامىت اجماعمااهللرعيىتميهللجمليةافتحايمثاك
سمممابنياشاا،ااكممملابارممملابيممم اركمممملاجمتهمممتصمممورةابيىتممممةاشاهللثممم هللءاهللجمليمممةابهف ممماردااأ اثممم ااهللجتهادهللكممم ارمسمممتفمتامنهممم

افمقاقوهللبمتاهللرك ممثاا،امنشموراسمالينياهلل اكعماأاأناينفمعافماافمهماامم ا مو ابيىتممةاااهللرنهموضااهللر قميابمارعي ااهللفع فمة،
ااهللرعيىتيااأصور اهللفتعارفابيمها.

ارالمملهلل،ااهللرمم يايممهىابيمم ارأسممهاا احتممتياتاشا ممواهللروهلللممل نامممااكشممهتداهللرزهلللمم اشاهللروقممتاهللرمم هلله اممما
م امعضميةاهللالقتالادي،ايمثايشهتاهللالقتالاداهللروبينام ييةاصعكةايستوجلاكضاف امجمعاهللرهودام اأجلاهللخل اجا

أدىا أارمممتالاهللرممموبيناأالااهمممواهللرمممنف ،اهللرممم يايشمممهتاهللافممماضاككمممرياشاسمممع د،ادمممماااهللالبتىتمممادابيممم امالمممترارلمسمممي
ا اهللرعتيمتامم اهللرتمتهللبرياريام اجامم اهم داهللألزممة،اهللجعامتهللاملاهللالقتالاداهللروبينااهللرتاولاشاأزمةامارمةالتجابن اهللختك ا

ممم اككعمممةاهللفممورداامم ارااهللالركءمماءابمم أساهللفممالاهللركشمم يااك مموي داب مممةاهللخلمم اجااترهللسمماتاشاكمملاممم ااكىكممتابيمم غممرياأناهللر
،اابيم افإنام ابنياآرمماتاحتءممقا رممادبم اهللرك مثاهللرعيىتمياافمتحاهللجملمالاكبم هللزاأف ماراادرهللسماتاهللرناالا)هللرنف (
حتءمءمم اارمموابشمم ا" دراسةةات التنميةةة اإلقتصةةادية" مجلةةةكسممع امممااايل،ااهمموااهللجملممالاهللالقتالمماديااهللفمممتاالالممةاش

هللركسمممم امممم اامممولافمممتحامسمممايةابيىتممممةا ثممممةافاتيمممناهللركمممايثنياهللفاتالمممنياشاهللفممممتهللناهللالقتالممماديااهللفمممايل،اكبممم هللزا
ا.هللفءتمةاقه اهللرك ثمةهللفت اللابيمهاام اخمتيناأاراخمتيناهللرنتالجااهللرتوصماتا

،ااهللرعىتملادتيمةامم اأجملاهللالركءماءابمارعي ااهللرك مثارهللقمم ا ثممةارهللقبتءمتماأااأام ىااام اابيم التبوامجمعاهللركايثنياااا
ا هللاهللروب اهللر ايلاامجمعاهللركيتهللناهللرع بمةاهللرشءمءة.هللرعيىتيااهللالجتهادام اأجلاكءتمادرهللساتاك كءياهب

ا
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 :ةــــــة العلميــــــالهيئ

 -هللرزهللل -زاهللرامعيامميةد.ااهللاحافوهللزاهللف كااااااااااهللرزهللل ا-جامعةاهللالغوهللطا-أ.داب اقشوااجيولاا

ا-هللرزهللل -جامعةاأماهللركوهللقيايزيتاكء هللرتد.اااااااااااهللرزهللل ا-جامعةاهللالغوهللطا–مءتمابكريهللتاأ.د.ا
ا-هللرزهللل –د.جمتابا وصياجامعةابشارااااااااااهللرزهللل ا-جامعةاهللالغوهللطا–بورلانا ب هللهم أ.د.
 -هللرزهللل –هللف كزاهللرامعيامميةااحا رماساهللعناينف اد.ااا هللرزهللل ا-جامعةاهللالغوهللطا–زيتاهللخلريامميودأ.د.

اهللرزهللل ا-جامعةاهللالغوهللطا-د.اسعتااالداهللرعمتاااااهللرزهللل ا-جامعةاهللالغوهللطا–أ.دارمضاينارعي اااااااااااا
 -هللرزهللل –ياوهللد  اخلض اهللرجامعةا-د.ا رماسا اهتاااهللرزهللل ا-جامعةاهللالغوهللطا–ف يياحمىتتد.اأ.اااااااااااا

اهللرزهللل ا-جامعةاهللالغوهللطا-مسعوداب امويزاااد.اااهللرزهللل ا-جامعةاهللالغوهللطا–ق شابكتاهللرءادر.د.اأااااا
اهللرزهللل ا-جامعةاهللالغوهللطا-د.ابكتاهللرءادرا ارفااااجامعةاهللس نترية-هللسوماهللب هللهم ابكتاهللركارئاد.اأ.اااا
ازهللل هللرا-بشاراجامعةا–اب بااياكىتالد.ااااهللألردن–قترياهللرش  ياجامعةابجيوناد.اأ.اااا

اهللرزهللل ا-انشيةاجامعةاا-  هللفامولد.ااااك كما–فابىتةاداغ لاجامعةام م ااد.اأ.ااااااااااا
اهللرزهللل ا-جامعةاهللالغوهللطا-د.ابكتاهللحفمظياب هللهم ااااأفالما–هللمريااهللحتهللدامعهتاهللرتنىتمةاد.اأ.ااااااااااا
اهللرزهللل اا-جامعةاانشيةا–انابكتاهللر  ماد.ازرمااا-هللرزهللل –أ.د.احمىتتاب ابوزياناجامعةاكيىتساناااااااااااا

اهللرزهللل ا-جامعةاهللرشينا-د.اكء ارتاحمىتتاااهللرزهللل ا-ا3جامعةاهللركيمتااا–أ.دارزيقاكىتالاااااااااااا
اهللرزهللل ا-جامعةاهللالغوهللطا-د.اب ابوناهللر ملاااهللرزهللل ا-هللرءيمعة-هللفترسةاهللرعيمااريتجارااا-أ.داحمىتتاب هللقااااااااااا
اهللرزهللل ا-جامعةابشارا-د.اب ازهللي امكاركااا-هللرزهللل -نابيعوراجامعةاغ دهلليةأ.د.اسيمىتااااا
اهللرزهللل ا-م كزاهللرامعياهللركمضا-د.الشاداي م اااااااااا-هللألردن–أ.د.ازك ياام يماهللرتارياجامعةاهللكس هللءااااا
اهللرزهللل ا-معياهللركمضم كزاهللراا-د.اسايحا زاااااااااا مال -أ.د.اهللرورمتاصاحلابكتاهللرعزيزاجامعةابيناسويناااا
اهللرزهللل ا-جامعةامست امناا-د.اخمفياأمنياااجامعةاهللرءادسمةا-جممتابكتاهللحسنياهاكناأ.د.ااااا
اهللرزهللل ا-جامعةاهللريفةا-د.كاكيابكتاهللر  ماااهللالغوهللطا-م كزاهللرامعيامميةاا-د.ابوساملاأبوب  اااا
اهللرزهللل ا-م كزاهللرامعيامميةا-بوبةاحمىتتد.ابواااهللرزهللل ا-جامعةاهللالغوهللطا–د.اب اك بحاب اك بحااااا
اهللرزهللل ا-جامعةابشارا-د.ا رماساسيمىتاينا-هللرزهللل –جامعةاغ دهلليةاب اءاهلل اب ابريشد.اااا



 قواعد النشر في المجلة
تما رسالا وثه ا الابي يلام اهللرسادااهللركايثنياهللر ي اي غكوناشالش امءاالهت اا وثه اشاهللجمليةا ب اءاهللرعنايةاهللر اميةارينءاطاأدلاد،ااا

  امجمعاهللرش اطاشا وثه .  هللامتاكوف
اهللالقتالاديااك ورهللك اااصةاشاهللرزهللل اا-1 اهللريتاكش لاهللرف   اهللرت يميمة اأا اهللروصفمة ام اهللفوهللامعاهللالقتالادية أنايتناالاهللرك ثامواوبا

اهللرتارمة.هللرع بمةاااااهللرشىتالاهللكف يءيا اافةا أاهللرت ورهللتاهللالقتالادية
م ااارجهاا  ي ةاأنايتعهتاهللركايثابهناالاي ونار افةاهللألساك اااهللركايثنيام اهللرزهللل اااا و اهللالقتالاديةةارنش اهللركهللجمليةامفتويا-2

ي وناقتمارينش اشاجميةاأا ى،ااأنايت ىتلاككعاتاهللكاولابءوهللبتااأاوقماتاهللرك ثاهللرعيىتي،ام ااهللرك ثامنشورهللام اقكلاااأناال
اااصادمضيام اب فاهللركايثاأااهللركايثني.اإقرار اولاهللكمضاءابي 

اهللرك ثا-3ا ايتجااز اال ا)ا32اأن ابادية ااخب اا(A4صف ة اباروهللرد ارينصاااا14ا ج   Traditinal Arabic م توبة بارنسكة
اهللرنصا23ا ج  اب ض اش ارألرقام ابارسنتىترت:ااابارنسكة اهللرتارمة اH:2.5ابيوياباألبعاد اB:2.5اسفيي، اميني ،D:3.5ايسارا ،

G:1.5.اهللرنصاهللرف لسياأااهللالذميمزياي وناخب ااT.NEW ROMAINا.11اوهللمشا ج هللعااا12ا ج ا
اeco.studies03@gmail.comاااب اب يقاهللكميمل:أناك سلاهللرك و اا-4ا
اي هللبياشا رماااصةهللألصولاهللرعيىتمةاهللفتعارفابيمهااااأنايءتماهللرك ثاافقاا-5ا
اكنسمقاخمتينابناص د.ماريك ثابت تيتاأهتهللف اامنهجمت ،ااهللرعىتلابي اهللرتءتا-اا
اهللر سوماتاهللركمالمة.ااتوثمقاهللر املاريىت هللجعااهللرتهللالاهللرا-اا
اأناينتهياهللرك ثاخبادتةاكتضىت اهللرنتالجااهللرتوصمات.ا-اا
ا)يج ا-اا اهللرالف ة اهللرك ثاارمساأسفل اهناية اهللعوهللمشاش ا أ ايشار اايج  12أن اريع بمة اك ق ا11ابارنسكة اكىتا اروكمنمة(، بارنسكة

لاهللف هللجعابنتمااي ونابتدهااككريهلل،ااأنايت اك كملابنوداهللرتهللالااهللر سوماتابهرقامامتتارمة،اكىتاايست س ا درهللجهااشاهنايةاهللرك ثااقك
ا**ا-ا-،اأ،اب،ا3،2هللحملور،اأاال،اثالما،ااااهللرك ثابي اهللرن واهللرتترجي:

ا.هللرن ويبي اهللفتققاهللري وياااااارماام اأياا هار وياأاام كعي،ااأناي وناقتامتا م هللرداهللرورقةاهللرك ثمةأناي ونالصاا-6ا
هللكذميمزية،اابنتمااي وناهللفواوعابارف لسمةاأااهللكذميمزيةااع بمةاأساسا،امعا رفاقامياصاباري ةاهللرف لسمةاأاكنش اهللفوهللامعاباري ةاهللرا-7ا

امعا ظهاراهللرعنوهللنااىت اهللفياص.اكيىتة(221اي فقافياصاباري ةاهللرع بمةا)هللفياصاالايتجااز
اأجنكمة.ةااام اجامعاتاام هللكزا ثاجزهللل ياختضعاهللرك و اريت  م اهللرعيىتيام اب فابايثنيا-8ا
ايوما.ا22شايارةابيلاكعتيلاشاهللرك ثابي اهللركايثاأنايعمتاهللرك ثاهللفعتلاشافرتااالاكتجاازاا-9ا

ابي اهللركايثاحتىتلاككعاتابتماهلليرتهللماقوهللبتااأاوقماتاهللرك ثاهللرعيىتي.ا-10
اة.حتتفظاهللجمليةاب افةايءوقاهللرنش ،اا باداالش امواوعاهللركايثايت يلاموهللفءةاكتابمةام اهللجملياا-11

ااهللآلرهللءاهللريتايعربابنهااهللركايثنياالاكيزماسوىاأص اهبا.اهللرنتالجااهللالقرتهللياتا-12
احتتفظاهللجمليةا ءهااشاي فاأاا بادااصماغةابعضاهللرىتلارتتوءمامعاأسيوهبااشاهللرنش .ا-31

ا.أيا ثاالاييتزمابارش اطااهللفوهللصفاتاهللف يوبةاكيهااالايىا ابعنياهللالبتكار،ااالايعتربامستيىتاا-14
اهللألبي ادرجةااشايارةااجوداأكث ام امىرنايت ام هللسيةاهللالس اهللر ياي داأاالاشاك كملاهللألمساءاشايارةاكسااياهللرترجاتاهللرعيىتمة،ا-15

 اشايارةاهللاتوفاهللرترجاتاهللرعيىتمة.
ابي اهللركايثاأنايع فابنفس االشاباك اهللرعيىتمةاشاأالاارقةام اهللرك ث.ا-16
ا
ا
 

http://www.univ-chlef.dz/renaf/ikrar.pdf
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 . صاولي الحاجد 

 د. بن شيدان الحاج   
10-01 

والًة الوادي -الظياحة الصحساوية وأثسها على التىمية املحلية املظتدامة في الجصائس 

 -هموذجا

 

 أ.مسداس ي أحمد زشاد     
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ىة  د.بوطبة صبًر

01-88 
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 التنويع االقتصاد كخيار اقتصادي مستدام لمواجهة تقلبات أسعار النفط  في الجزائر
 قسم )أ( زلاضرأستاذ   مراد صاويلمن تقديم: د.                                                         

 mouradsaouli5@yahoo.fr 
 قسم )أ( زلاضرأستاذ  بن زيدان احلاجد.                                                                                     

                                                                                                      ben_zidane@live.fr 
 الملخص:

تعد أغلب الدول ادلنتجة للنفط، اقتصاديات ذات مورد واحد تعتمد بشكل أساسي على ادلورد النفطي يف سبويل 
لقد أدركت  ، األخريما يعرضها دلخاطر تقلبات أسعار ىذا و شلا جعلها تعاين من التبعية النفطية  اقتصادياهتا.

الدول النفطية ضرورة عدم االعتماد على النفط كمورد أساسي اقتصادي ناضب يكون ركيزة للصادرات و زلرك 
استحوذ التنويع االقتصادي على اىتمام االقتصاديني يف معظم الدول من بينهم   لقد للنشاط و النمو االقتصادي، 

دناذج ناجحة يف التنويع االقتصادي تؤىلها لتعميم التجربة والتخلص من االعتماد الكامل على اليت قدمت  اجلزائر
و تنويع مصادر الدخل كحتمية لبناء  والتخلص من التبعية للنفط، النفط كمصدر رئيسي للدخل االقتصادي

درجة عالية من التكامل الداخلي بني قطاعاتو و اقتصاد مستقر يرتكز على قاعدة متنوعة من ادلوارد االقتصادية و 
 أنشطتو ادلختلفة.

يف ظل  االقتصادي للتخلص من االقتصاد النفطيهتدف ىذه الدراسة إىل إبراز أذنية تبين اسًتاتيجيات التنويع 
 اهنيار أسعاره  على  الساحة  الدولية.

 االقتصادي، اقتصاد نفطي : أسعار  النفط، ادلورد النفطي ،  التنويع الكلمات المفتاحية

Abstract:: 

Most oil-producing countries are economies with a single resource that depend mainly on the 

oil supplier to finance their economies. The oil countries have realized the need not to rely on 

oil as a depleted economic resource that is a pillar of exports and an engine of activity and 

economic growth. Economic diversification has attracted the attention of economists in most 

countries, including Algeria Which provided successful models in economic diversification to 

qualify the generalization of experience and to eliminate the full dependence on oil as the 

main source of economic income and the elimination of dependency on oil, and diversify 

sources of income as an imperative to build a stable economy based on a diverse base of 

economic resources and A high level of internal integration between its various sectors and 

activities. 

This study aims to highlight the importance of adopting strategies of economic diversification 

to get rid of the oil economy in light of the collapse of its prices on the international scene. 

Keywords: oil prices, oil resource, economic diversification, oil economy 
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 مقدمة:

حيث  يشكل  النفط ادلصدر الرئيسي للطاقة بالنسبة للدول الصناعية الكربى، فبدونو ستتوقف اقتصاديات الدول
التنافس والصراع الدويل هبدف السيطرة على ادلصادر  اذلامة اليت يدور حوذلا  اإلسًتاتيجيةمن ادلوارد  يعد

 النفطية العربية تعيش الدول  اقتصادآليات اإلنتاج والتسعري والتوزيع، األمر الذي رنعل  واألسواق، والتحكم يف
 سعار ىذا ادلورد االسًتاتيجي آثاراً فإن أل ومن جهة أخرى،  العادلية االقتصاديات مزيداً من التشابك واالندماج يف

 بالنفط وما يدره من إيرادات التنمية مرتبطة ارتباطا وثيقا اقتصادية زبتلف باختالفها، مادامت عملية
حيث طرح ىذا الًتاجع احملسوس يف أسعار النفط  أدناىا بدأت أسعار البًتول يف االخنفاض إىل  2015 منذ عام 

القدرة ادلالية للجزائر اليت يعتمد اقتصادىا بشكل  رئيسي على احملروقات وترتبط مداخيلها أعباء ثقيلة على 
 بعائداتو

 وشلا ال شك فيو، أن استمرار اخنفاض أسعار النفط لفًتة طويلة ستكون لو انعكاسات مباشرة على ميزانية الدولة 
ىذا يؤكد خطورة  على احملروقات هتافرط يف صادراومن مت دخول اجلزائر يف أزمة مالية نتيجة اعتمادىا الكبري وادل

حىت يتم التقليل من أثر  وعدم تنويع االقتصاد لتجاوز صدمات اخنفاض األسعار الًتكيز على منتوج وحيد
 الصدمات اخلارجية على األداء االقتصادي الوطين

 إشكالية الدراسة:
 النفطية ؟ للتصدي لالزمات اجلزائر يف إسًتاتيجية التنويع االقتصاديما مدى مساذنة 

 النامجة عن الصدمات النفطية ؟تعويض حجم اخلسارة  اجلزائر ناالقتصادية العمومية يف  ىذه القطاعات عتستطي ىل -
دون  االعتماد   وتشجيع بيئة األعمال دبا يساعد على ربقيق النمو احلاجة إىل زيادة اإلنتاجية والقدرة التنافسية -

 ؟على مداخيل  النفط 
 يف الناتج احمللي اإلمجايلمستوى  كيف يساىم التنويع االقتصادي يف رفع  -

 فرضيات الدراسة:
 تفعيل التنويع االقتصادي يف  اجلزائر يتطلب  تفعيل دور  القطاعات  االقتصادية  العمومية األخرى الفرضية األولى: -
 يأيت انعكاسا الرتفاع أسعار النفط النفطالتحول حنو ادلزيد من االعتماد على  الفرضية الثانية : -
 .ساىم  يف رفع مساذنتو يف الناتج احمللي اإلمجايلتتنويع القاعدة االقتصادية  الفرضية الثالثة: -

 : أهداف الدراسة
الريعية،  لالقتصاديات كقطاعات بديلةاالقتصادية يف اجلزائر  قطاعات  تفعيل  هتدف ىذه الدراسة إىل إبراز أذنية

 تنويع الصادرات تنويع مصادر اإليرادات بفعل تنويع القاعدة اإلنتاجية من جهة وكذا تطبيق سياسة من خالل
 شاملة تنمية االقتصادية واالبتعاد عن  التصدير  ادلفرط للمحروقات وبالتايل ربقيق

 أهمية الدراسة:



 
 

  "اإلقتصادية التنمية دراسات "مجلة
   األغواط -جامعة عمار الثليجي  –مخبر دراسات التنمية االقتصادية  يصدرها مجلة دورية 

 8102مارس  /10العدد 

3 

 تعد احملرك الرئيسي على قيمة الصادرات النفطية اليت2015لقد انعكست تقلبات أسعار النفط خالل عام 
 الصعبة،  االقتصادية واالجتماعية يف الدول العربية ادلنتجة للنفط، والداعم الرئيسي الحتياطيات من العملة للتنمية

 من خالل االقتصادية الوطنية ادلؤسسة طرف من التنويع إسًتاتيجية تبين من لذالك تتجلى أذنية ىذه  الدراسة
 حاليا تقوم هبا اليت ادلنتجات تشكيلة طبيعة عن زبتلف الدولية اليت  األعمال رلاالت دخوذلا

 :الدراسةمنهج  -
تبعا لطبيعة ادلوضوع فقد مت استعمال ادلنهج الوصفي من خالل التعرض إىل سلتلف ادلفاىيم ادلرتبطة دبوضوع 
الدراسة ) أذنية النفط والتنمية االقتصاديةـ التنويع  االقتصادي (، كما مت إتباع ادلنهج التحليلي يف ربليل طبيعة 

بني أسعار  النفط واسًتاتيجيات التنويع قة اليت تربط العالقة بني سلتلف متغريات الدراسة أي دراسة العال
 االقتصادي.

 حدود الدراسة :
 .خصائص ذبارتو اخلارجيةمن حيث  تقتصر على دراسة  االقتصاد  الوطين ؛للدراسةالحدود المكانية  -
ظاثرىـا علـى االقتصـاد الـوطين  خـالل   العادليـة  تقلبات أسعار الـنفطتقتصر الدراسة الزمانية على دراسة  ؛للدراسةالحدود الزمنية  -

   الفًتة
(1986-2016) 

 النفط ومساهمته في التنمية  االقتصادية المحور األول:
 :وقعات الطلب العالمي على النفطت -أوال

كالتطورات التقنية والتكنولوجية، ومدى اعتمادىا على  :تؤثر عوامل متعددة يف توقعات الطلب العادلي على النفط
زبفض أو ترفع من  مصادر الطاقة، ومدى كفاءهتا يف استغالل الوقود وتوفري استهالكو، حبيث غريه منالنفط أو 

االقتصادية دبا فيها معدالت النمو االقتصادي/ وعمليات  استهالك النفط/ وكذلك العالقات السياسية والعوامل
تستهدف بشكل  اين/ والضغوط البيئية؛ اليتيف العديد من الدول الصناعية/ والنمو السك إعادة اذليكلة االقتصادية

للدول ادلستهلكة/ إضافة إىل التطور ادلستقبلي لألسعار،  والسياسات ادلالية  /تقليل انبعاث الغازات الدفيئة يرئيس
وذبمع أغلب الدراسات ومراكز  .الطلب. وغري ذلك من العوامل اليت يصعب التنبؤ هبا وتناسبها عكسًا مع
النمو يف الطلب العادلي النفطي أثناء العقدين القادمني، ألسباب عديدة،  على استمرار زخم البحوث النفطية،

وعلى الرغم من  .للمشتقات النفطيةي أبرزىا النمو الواسع يف قطاع ادلواصالت، الذي يعترب ادلستخدم الرئيس لعل
مهيمنًا يف السنوات القادمة،  بطيئة، سيظل النفط احملاوالت العديدة إلحالل طاقات بديلة؛ واليت مازالت

االحًتاق  ادلؤشرات اليت تنبئ بظهور منافس حقيقي حملرك السيارات؛ نتيجة غياب وخصوصًا يف رلال صناعة
على حساب  (ادلازوت)و )البنزين)وسبيل كفة الطلب على ادلشتقات النفطية؛ لصاحل  . لياالداخلي السائد حا

يف الدول النامية أكثر منو يف الدول الصناعية، العتماد البلدان  ادلشتقات األخرى، وسيستمر تزايد الطلب
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الغاز الطبيعي، والطاقة )سياسات ربد من استهالك النفط، واعتمادىا ادلتنامي على الطاقات البديلة، عيةالصنا
 (1).سوف تستمر باالخنفاض خالل العقود القادمة ، حيث إن كثافة استهالك النفطي(النووية بشكل رئيس

 8101للعام  توقعات الطلب العالمي على النفط(: 0جدول رقم)
 2014 2015 2020 2025 2030 

إمجايل الطلب  العادلي  على  النفط وسوائل اإلنتاج 
 األخرى

91.3 92.5 98.4 102.9 108.8 

 89.8 85.2 82.2 78.6 78.3 على  النفط اخلام ومنها:  إمجايل العرض  العادلي
 80.6 76.9 74.7 73.0 73.4 النفط اخلام االحفوري

 shale  oil  4.9 5.6 7.5 8.3 9.2نفط السجيل 
 oil shale 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007نفط الكريوحني 

 12.4 11.9 11.3 9.9 9.5 *إمداد  العامل من سوائل الغاز  الطبيعي 
 6.6 5.8 4.9 4.4 4.3 ** إمداد  العامل من السوائل األخرى

الفائض/العجز بدون  إضافة إمدادات الطاقة 
 األخرى 

13.0- 13.9- 16.2- 17.7- 19.12- 

 0.0 0.0 0.0 0.4 0.8 الفائض/العجز بعد  إضافة إمدادات الطاقة األخرى
 53.2 51.7 50.3 48.3 48.2 إمجايل إمداد النفط اخلام االحفوري  من أوبك 

 53.2 21.7 50.3 48.3 48.2 إمجايل إمداد النفط اخلام  من خارج أوبك
Natural gras plant liquids *  

 تشمل السوائل األخرى : على سوائل الطاقة من الفحم والطاقة ادلتجددة وسوائل الغاز األخرى  *
 10، ص 2015صندوق  النقد العريب  ،العادلية وأثرذنا على أسواق النفطالنفط والغاز الصخريني  مجال قاسم حسن،  :المصدر

مليون برميل  13.9توقع أن يبلغ العجز العادلي بدون إمدادت الطاقة من سوائل الغاز الطبيعي واألخرى حوايل 
يومياً  مليون برميل 19.1إىل  سنويا ليصل  %2.1كما تشري التقديرات أن يرتفع العجز بنحو140.يومياً عام ،

ادلعروض من النفط اخلام االحفوري  يعزى ذلك إىل ارتفاع الطلب على الطاقة دبعدل يفوق 2030.عام
ألف برميل يومياً  800سوائل الطاقة األخرى من  والصخري. يف ادلقابل، يتوقع أن ينخفض الفائض بعد إدراج

يتوازن االستهالك واإلنتاج 149. من عام مث ابتدأ  2015 ألف برميل يوميا عام 400إىل  2014.يف عام 
 (2).العامل

 النفطية العالمية: تاألزما -0
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وتتمثل  م2014لقد شهد سوق النفط عدة أزمات مرتبطة بتقلبات أسعار النفط منذ بداية السبعينات إىل غاية 
 (3) :أىم احملطات التارسنية فيما يلي 

البًتول  اسم أزمة تصحيح األسعار البًتولية وتقييم برميلأطلق على ىذه األزمة  :م0790األزمة النفطية عام  -أ
البًتول  م قررت ادلنظمة زيادة أسعار1973كانت متدنية إىل مستويات قياسية،حيث يف سنة  احلقيقية اليتبقيمتو 

 بنسبة دوالر أي رفع األسعار12م إىل 1973دوالر للربميل الواحد يف أكتوبر 3من جانب واحد لتقفز من 
.℅400 

 م ثالث مرات إثر1979ارتفعت أسعار البًتول ثانية و بشكل مفاجئ سنة  :م0797األزمة النفطية عام  -ب
 دوالر للربميل الواحد خالل أشهر قليلة32دوالر إىل 13اإليرانية )حرب اخلليج األوىل( من  –احلرب العراقية 

 .شلا أدى إىل انفجار أزمة نفطية ثانية
 م اخنفض سعر البًتول1986يف األسبوع األخري من الشهر األول سنة  :م0721األزمة النفطية عام  -ج

 دوالر للربميل،و باقًتاب فصل الربيع انطلقت حرب أسعار شاملة17.70بشدة إذ وصل سعر حبر الشمال إىل 
 .دوالر للربميل الواحد13اخنفضت فيها أسعار النفط إىل أقل من 

 م تعرضت سوق النفط العادلية إىل1998التسعينات و بالضبط سنة يف هناية  :م0772األزمة النفطية عام  -د
 ىزة سعرية أدت إىل اختالل كبري يف العرض و الطلب،فتدىورت أسعار البًتول إىل أدىن مستوى ذلا دبا يقل عن

 .دوالر للربميل يف ديسمرب من نفس السنة10
 ألسعار النفط حيث وصلت إىل مستويات سبيزت ىذه السنة بارتفاع متواصل :م8112األزمة النفطية عام  -ه

 دوالر36قياسية مل تشهدىا األسعار االمسية للنفط من قبل،إذ وصل ادلعدل السنوي لسعر سلة أوبك إىل 
 م(،وقد عرفت ىذه1987للربميل) وىو أعلى معدل سنوي لسلة أوبك منذ بدء العمل بنظام السلة يف عام 

 .الفًتة بثورة أسعار النفط
 :تأثير انخفاض أسعار النفط على االستهالك في العالم -ثانيا

 ، مستوى السعر ومستوىموعة من العوامل تنصرف إىل: أواليقرر مستوى استهالك (أي الطلب على) النفط رل
 والعالقة بني الطلب والسعر ىي عالقة عكسية (من خالل مرونات الطلب السعرية والداخلية، تباعاً.)الدخل 

 طردية. ثانياً، التطور التكنولوجي واالجتماعي وادلؤسسي يف زيادة كفاءة استهالك النفط ومع الدخل عالقة
 على سبيل ادلثال، بالرغم من أن النقل ال زال أكثر اعتمادًا على .وترشيده ومن مث زبفيض "كثافة" استهالكو

 بري يف تقليل الطلب لكلالنفط لعدم وجود بديل واسع منخفض الكلفة لكن التطور التكنولوجي كان لو دور ك
 نقل/مسافة من خالل زيادة كفاءة استهالك الوقود النفطي يف السيارات. ثالثاً، مدى توفر بدائل ذات-واسطة

يف  خواص اقتصادية وفنية وبيئية أفضل من النفط. والغاز مثال جيد يف ىذا اجملال. إن استخدام الغاز الطبيعي
بديل  ًا يف انبعاث الغازات من النفط. على ىذا إضافة خلواصو األخرى فهوتوليد الطاقة الكهربائية ىو أقل ضرر 
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 مرغوب يف توليد الطاقة الكهربائية. ىذا بالطبع يف حالة عدم وجود إجراءات ووسائل وسياسات ربد من
 ناطقاستخدامو كما ىو حال استخدام الفحم بدلو يف الصني واذلند. رابعاً، ويؤثر على طلب منطقة معينة لنفط م

 سياسية، من ناحية، ومدى توفر بديل يف-أخرى درجة أمان اإلمداد ومدى تعرض تلك ادلناطق للمخاطر اجليو
 ىذه ادلنطقة أو مناطق بديلة، من ناحية أخرى. وكمثال مهم يف ىذا اجملال، يالحظ أن التنامي السريع للنفط

والغاز  سنوات ادلاضية أدى إىل تقليل استريادىا للنفطاخلفيف والغاز احملصورين يف الواليات ادلتحدة خالل السبع 
 من منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا. يف ذات الوقت ال زالت دول شرق آسيا أكثر اعتمادًا على

لالخنفاض  وإضافةٕ   .وغاز ىذه ادلنطقة بسبب عدم وجود منطقة نفطية بديلة جدية، يف الوقت احلاضر نفط
أعاله اخنفاض رلموع  (أي يف الناتج احمللي اإلمجايل)، نتج عن زلصلة العوامل ادلذكورة النسيب للنمو االقتصادي

م 45.7إىل 2000سنة  م ب ي يف48.2من OECD   استهالك النفط يف دول رلموعة التعاون االقتصادي
ة من النامية والصاعد يف ادلقابل زاد استهالك الدول األخرى2).سنوياً، اجلدول 2014، (-0.4%ب ي يف 

التوجهات ادلتعاكسة  سنوياً.) وكانت زلصلة ىذه2014 (3.5%يف 46.7إىل 2000م ب ي يف 28.7
ومن ضمن  سنويا،1.3م ب ي خالل ىذه الفًتة ( %92.4م ب ي 76.9ارتفاع االستهالك العادلي من 

النامية األخرى. ال بل أن  الدول الصاعدة برز أثر النمو السريع يف الصني، واآلن يف اذلند والشرق األوسط والدول
استمرار دنو الطلب عاليًا حىت  اذباه ادلستهلكني يف الصني (واذلند) حنو ملكية السيارات اخلاصة يشري إىل إمكانية

 (4).بعد اخنفاض النمو االقتصادي ادلتوقع مستقبالً 
 ضرورة التوجه نحو إستراتجية التنويع االقتصادي الجزائر و المحور الثاني:

 : دور الثروة النفطية في تحقيق التنمية االقتصادية في الجزائر -أوال
لعبت الثروة النفطية دورا بارزا يف تنمية االقتصاد اجلزائري ، حيث اعتربت القاطرة اليت ذبر عملية النمو االقتصادي 

وضعت اجلزائر 1967انو وبعد استقرار احلكم السياسي يف اجلزائر بعد عام  .االستقالل و إىل غاية يومنا ىذا منذ
على وجو اخلصوص على تقوًن قطاع احملروقات وإعادة تنظيم  إسًتاتيجية اقتصادية على ادلدى البعيد مرتكزة

كامل الصالحيات يف تسيري شؤون قطاع  فأعطت لشركة سوناطراك1النشاط على شكل مؤسسات وطنية 
سوناطراك مصدر إزعاج للمؤسسـات  للنفط والغازالوطين احملروقات ،" و أصبح التدخل ادلتزايد للدولة وللمؤسسة 

أن تضمن لنفسها ادلوارد  ـذا سبكنت اجلزائر منىو 1971فرباير ،24األجنبية واليت حصل يف األخري تأميمها يف 
خالل ادلخطط  أي1970-1973ـا يف التطور فأنفقت الدولة اجلزائرية خالل الفًتة ēاليت بفضلها ربقق مشروعا

إنشاء  دفمليار دينار وكان ى15مليار دينار جزائري استحوذ قطاع احملروقات لوحده على 30ألول الرباعي ا
-1977دف زيادة إيراداتو ، مث جاء ادلخطط الرباعي الثاين ىصناعات قاعدية وتنمية قطاع احملروقات، 

قطاع احملروقات  مليار دينار، استحوذ100والذي مت فيو توظيف 1973أسعار النفط عام ، بعد ارتفاع1974
وخالل 2وىذا ما جعل االقتصاد اجلزائري يفقد توازنو لصاحل قطاع احملروقات ، مليار دينار،60على أكثر من 
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العاطلة أو اليت مل تكتمل من ادلخططات السابقة مت إنفاق  ادلرحلة االنتقالية اليت خصصت إلسبام ادلشاريع
. مليار دينار خالل سنيت106

(5)
 

 أثر تقلبات أسعار النفط في التنمية االقتصادية بالجزائر -0
عليها آثار  أثرت تقلبات أسعار النفط العادلية يف التنمية االقتصادية باجلزائر خالل الفًتة زلل الدراسة، وترتبت

 :عدة يف ادلتغريات االقتصادية ىناك، ومن أذنها
بتمويل  كبرياً يف توفري العمالت األجنبية للجزائر، فسمحت ذلافلقد لعبت أسعار النفط دورًا   :الميزان التجاري·

ىذا ادلوضع  احتياجاهتا من الواردات، كما أهنا انعكست بشكل مباشر على جانب الصادرات، ولذلك سيتم يف
وتتناول الدراسة ذلك  استعراض وربليل أثر التغريات احلاصلة يف أسعار النفط يف حصيلة الصادرات والواردات،

مليار 21.42ويف باب الصادرات فقد بلغت الصادرات اجلزائرية من احملروقات  .حليل رصيد ادليزان التجاريبت
قيمة مرتفعة مقارنة مع السنوات ادلاضية، وتعود ىذه الزيادة إىل االرتفاع يف أسعار النفط  وىي 2000دوالر عام ،

 حيث قدرت
ومباشرة عادت قيمة  .الصادرات اجلزائرية تلك السنة دوالر للربميل، باإلضافة إىل ارتفاع حجم27.60بـ 

االخنفاض يف أسعار النفط،  مليار دوالر، ويعود ذلك إىل18.5لتبلغ  2001صادرات النفط إىل االخنفاض عام 
شهدت الصادرات 2012إىل  2002دوالر للربميل. وخالل الفًتة من عام  23.12حيث اخنفض السعر إىل 

مليار دوالر عام 70.57إىل  2002مليار دوالر عام 18.1اعًا كبرياً، فتضاعفت من النفطية اجلزائرية ارتف
دوالر للربميل عام 24.36من  نتيجة لالرتفاع والتطور ادلستمر يف أسعار النفط، حيث انتقل السعر 2012،

حبها وصا2008لكن األزمة ادلالية العادلية اليت بدأت عام  2012دوالر للربميل عام 109.45إىل  2002
يف الطلب العادلي على النفط، أدت إىل اخنفاض متوسط أسعار  دخول االقتصاد العادلي يف حالة ركود وتقلص

وىو ما أثّر يف صادرات 2009دوالر للربميل عام ،61.06إىل  2008 دوالر للربميل عام94.45النفط من 
مليار عام 44.22إىل 2008مليار دوالر عام 78.02من  اجلزائر من احملروقات، اليت تراجعت

مليار 45.45إىل 2008مليار دوالر عام 79.15اإلمجالية من  واخنفضت تبعًا ذلا قيمة الصادرات2009،
االرتفاع من جديد بعد األزمة لتصل الصادرات اإلمجالية إىل  لتعود أسعار النفط إىل2009دوالر عام ،

ادرات اجلزائر من احملروقات حيث اخنفضت قيمة ص2014وخالل عام  2012مليار دوالر عام .72.63
مليار دوالر عام 65.49واخنفضت تبعًا لذلك قيمة الصادرات اإلمجالية من  مليار دوالر،58.45قدرت بـ 

دوالر 105.87وىذا بسبب اخنفاض متوسط أسعار النفط من 2014عام ، مليار دوالر61.26إىل 2013
 (6). 2014. دوالر للربميل عام 96.2إىل 2013للربميل عام 

 :تطور إنتاج النفط والصادرات الجزائرية -8
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احتياطات 56%مليون طن من النفط السائل ادلكافئ، منها 2014عام ، 2500 بلغت احتياطيات اجلزائر 
 ثابتة،
 بقية االحتياطات، فهي من النوعأما  احتياطات ثابتة.60%مليار مًت مكعب من الغاز الطبيعي، منها 4500و 

 - 2015مع انتعاش طفيف يف الفًتة 2007وقد بدأ اخنفاض إنتاج النفط والغاز منذ عام ، .احملتمل وادلمكن
مليون طن من النفط 195األويل اإلمجايل إىل  وصل اإلنتاج 2014لو. فخالل عام  كما ىو سلطط2014

مليون طن يف السوق الداخلية، والفرق ىو 47.3هلك منو مليون طن، واست 102.7 در منوادلكافئ، ص
الغاز الطبيعي لتحسني اسًتجاع احملروقات السائلة واحملافظة على الضغط  واضح عادة ستهالك ادلنشآت النفطيةا

مليون برميل يف 1.1منها  2014 مليون برميلً  يوميا عام ،1.4وقد بلغ إنتاج احملروقات السائلة  .يف احلقول
در منها مليون طنً  سنويا،ُ  ص77.1سائلة إىل ووصل اإلنتاج اإلمجايل للمحروقات ال .اليوم من النفط اخلام

؛ إذ يستهلك الفرق يف السوق احملّليةً  وقودا، وموارد طاقة، أو ّ مواد 46.3% يعادل مليون ّ طن؛ أي ما35.7
 2007 أن اإلنتاج اإلمجايل للغاز الطبيعي اخنفض منذ عام  كذالكنالحظ   .خام يف الصناعات البًتوكيماوية

؛ إذ وصل اإلنتاج خالل عام 2007بعيدا من الرقم القياسي لسنة  ولكنو ال يزال2014يستقر عام ، أوبد
مليار مًت مكعب، و 45منوً  ذاتيا يف احلقول أو ادلنشئات  مليار مًت مكعب، اسُتهلك 131إىل  2014

 (7).مليار مًت مكعب 48  مليار مًت مكعب يف السوق الداخلية،ُ  وّص در منو35
 (8101-8117هيكل الصادرات الجزائرية خالل  الفترة )(: 8رقم )جدول 

 )%( الحصة 9002 9002 9002 9002 9009 9000 9000 9002 السنوات
 1,13 327 235 323 402 315 355 315 113 التغذية

 93,84 102 27 699 32 304 60 960 62 804 69 427 71 527 55 128 44 الطاقة والتشحيم

 0,29 84 106 109 109 168 161 94 170 ادلواد اخلام

 4,5 597 1 693 1 121 2 458 1 527 1 496 1 056 1 692 نصف ادلواد

 سلع ادلعدات
 - - 1 2 - 1 - 1 - الفالحية

 سلع ادلعدات
 0,18 53 19 16 28 32 35 30 42 الصناعية

 سلع االستهالك
 0,06 18 11 11 17 19 15 30 49 الغري غذائية

 مجموع
 100 883 28 668 34 886 62 974 64 866 71 489 73 053 57 194 45 الصادرات

 :ANDIالوكالة الوطنية لتطوير االستثمار المصدر: 
http://www.andi.dz/index.php/ar/statistique/bilan-du-commerce-exterieur 

 إستراتيجية التنويع   االقتصادي في  الجزائر -ثانيا 
 التنويع إستراتيجية -0
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 نظر )  وجهة من ادلنتجات، والتنويع من تشكيلة تقدًن على ادلؤسسة تعتمد حيثالتنويع ىو عكس التخصص  
Ansoff  )منظمة امتلكت ما فإذا ، بشكل كامل جديدة أسواق إىل جديدة منتجات قدمت إذا عملية حالة 
 يتم مل ألسواق جديدة منتجات تقدًن فبإمكاهنا والتكنولوجيا ادلوارد ناحية من وقابليات إمكانيات األعمال
 .معها  التعامل
 من جديدة، يف حني يعرف آخرون دبنتجات جديدة أسواق إىل ادلؤسسة دخول التنويع بأنو  يعرف( Berryأما )
 بشكل شنكن إدارهتا اليت ادلستقلة، األعمال أو األنشطة رلاالت عدد أنو على التنويع( Pitts و Rumelt)أمثال 
 دخول أي االسًتاتيجي، النشاط رلال بتنويع عنو يعرب وىذا النشاط، رلاالت بقية على منفصل
التنويع تعين قيام  إسًتاتيجية أنشلا سبق ذكره تستنتج  .جديد لسوق منتج أو جديدة نشاط رلاالت يف ادلؤسسة
 (8)بالتوسع من خالل:  ادلؤسسة

 . جديدة منتجات أو خدمات تقدًن-
 .جديدة سوقية حصص كسب -
 احلالية. عملياهتا إىل اإلنتاجية العمليات بعض إضافة -

 اليت باألعمال مرتبط أو سباما سلتلف األعمال من جديد ميدان يف الدخول ادلؤسسة إدارة زبتار أن فهي تعينإذن 
 أسواق يف لبيعها مألوفة أو تقليدية غري وردبا جديدة منتجات إضافة تعين احلاضر، كما الوقت يف ادلؤسسة تقوم هبا
 إنتاج إىل اذبهت اليت ميتسوبيشي شركة مثل عنو، خروجا أو األصلي للنشاط امتدادا يكون قد فالتنويع جديدة،
 .للفاكهة وعصائر وتعليبها، األمساك لًتبية ومزارع الكهربائية، ادلصاعد وأيضا الكهرباء توليد زلطات

 اليت األعمال رلاالت دخوذلا ىو االقتصادية ادلؤسسة طرف من التنويع إسًتاتيجية تبين من الرئيسي اذلدف إن
 ربت التنويع اسًتاتيجيات أنواع إىل التطرق شنكن إذ حاليا، تقوم هبا اليت ادلنتجات تشكيلة طبيعة عن زبتلف
 الرأسي  أو األفقي اخلارجي، التنويع أو الداخلي ادلًتابط، التنويع وغري ادلًتابط التنويع وىي رئيسية رلموعات ثالث

 وىي شلثلة يف الشكل ادلوايل:.
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 استراتيجيات التنويع المختلفة أنواع(: 10شكل رقم)

 
 ، 1999 اإلسكندرية، احلديث، العريب ادلكتب تطبيقية، وحاالت مفاىيم اإلسًتاتيجية اإلدارة السيد، زلمد : إمساعيلالمصدر

 .223 ص
 الجزائر:  حتمية التنويع االقتصادي في -8

سنة ىذه الو قد مت خالل  2013اجلزائر تنطلق مرحلة ذبسيد برنامج دعم تنويع االقتصاد اجلزائري خالل سنة 
ربديد عشرة صفقات للتجهيزات و اخلدمات و مت زبصيصها لتجسيد األعمال ادلتضمنة يف الربنامج الذي يرمي 

حيث أن صفقات  من تبعيتها لقطاع احملروقات.اىل دعم السياسات العمومية اجلزائرية للتخلص تدررنيا 
التجهيزات ادلخصصة بشكل أساسي لتجهيز معاىد التكوين و ادلخابر و تزويد أنظمة التسيري بالتطبيقات 

 .2015يف حني أن صفقات التكوين فستمتد إىل غاية مارس  2013ادلعلوماتية سيتم استكماذلا يف هناية 
مدة ثالثة سنوات لتحديد األعمال الواجب القيام  2009دلوقع يف ديسمرب ( ا1و قد استغرق برنامج )ديفيكو

يهدف برنامج و  هبا على أساس االحتياجات ادلسجلة على مستوى مؤسسات و شركات القطاعات الثالثة ادلعنية.
فالحة و ( ادلمول من االرباد األورويب إىل دعم إسًتاتيجية تنويع االقتصاد اجلزائري سيما قطاعات ال1)ديفيكو

 الصناعات الغذائية و السياحة من اجل ربسني أداءىا االقتصادية على مستوى السوق الوطنية و للتصدير.
كما ترمي ىذه األعمال إىل دعم الوزارات ادلعنية و ادلؤسسات التقنية وادلنظمات ادلهنية الفالحية و الصناعات 

و قد مت زبصيص أكثر من  يف رلال تأىيل سلطط النوعية. الغذائية و اذلياكل ادلرتبطة بالسياحة حىت ربرز تقدما
مليون اورو لقطاع الفالحة اما الباقي فموزع على قطاعي  20% من ميزانية ىذا الربنامج الذي يناىز  60

 السياحة و الصناعة.
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ني ( يعتمد على اخلربة التقنية سيما تلك ادلتعلقة بتحس1أما خبصوص قطاع الفالحة فان برنامج )ديفيكو
اإلجراءات القانونية و استحداث برنامج تكوين من اجل ربسني قدرات التسيري و توفري التجهيزات لفائدة ادلخابر 

 و ادلراكز التقنية.
لتعزيز تسيري ادلوارد البشرية و التكوين يف رلال النوعية و األمن  و فيما يتعلق بالقطاع الصناعي فان الربنامج يسعى

 (9)الغذائي و دعم إمكانيات اجلمعيات ادلهنية.
 لخاتمة:ا
، قيمة مضافة صناعية ال تها أنشط و إنتاجها  قاعدة  من تنويع الـيت سبكنـت الدول األقل دنـوا اقتصادياتحققت ،

النفط   على ادلواردالدول اليت ظلت تعتمد اعتمادا شديدا دبعدالت أعلى باستمرار من معدالت دنو أعلى دنوا 
ىذه الدراسة إىل إبراز أذنية إسًتاذبية التنويع االقتصادي يف ربقيق  ، لذالك ىدفتللدخل كمصدر أساسي

 االقتصادي، مستويات مرتفعة للنمو
ول كمصدر وحيد للمداخيل، سيجعلو يف عرضة دائمة و متواصلة ويف ظل االقتصاد اجلزائري يعتمد على البًت 

 للصدمات
الـــمـــشـــاريـــع  دون تطبيق صـارم إلصــالحــات اقتصادية مؤسسية فـــي الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، وتـنـمـيـة اخلارجية

ىـذه  وتتحكم بتوزيعها بطريقة رشيدة، ورغم أن اإليــــــرادات النفطيةمع أن اجلزائر سبتلك  الـــصـــغـــيـــرة والـــمـــتـــوســـطـــة
خاصة  يف ظل االخنفاض  السياسات ضـروريـة، ولكنها ليست كافية للتأثري يف مسار النمو االقتصادي الوطين

 إسًتاذبيةلذالك تطلب لزاما من   االقتصاد الوطين بناء  2015النفط منذ منتصف عام  الكبري والسريع يف أسعار
وزيادة الصادرات الغري نفطية دبا يساىم يف   ترشيد السياسات االقتصادية  االقتصاديجديدة أساسها  التنويع  

 االعتماد الكبري على مداخيل  النفط الوطنية حنو زيـادة النمو االقتصادي مع زبفيض
 اختبار فرضيات الدراسة:

 الناتج عن تدىور أسعار النفط يف األسواق الدولية ، العادليأمام ىذا الوضع االقتصادي  الفرضية األولى: -
االقتصادية  العمومية اتتبين إسًتاذبيات ناجعة تقوم أساسا على تفعيل دور القطاع اجلزائريتطلب األمر من 

بدرجة كبرية يف خلق مصادر أخرى  فعال يساىم اقتصادي تنويعاحملرك الرئيسي لتحقيق  باعتبارىا  األخرى
يف  ربقيق مستويات مرتفعة للنمو االقتصادي هبدف  االعتماد ادلفرط  على  تصدير احملروقاتبدال  من  للدخل
 وهذا ما يؤكد صحة الفرضية األولىاجلزائر، 

إن عدم تنامي حصة أو نسبة اإليرادات غري النفطية بالرغم من ارتفاع قيمتها ادلطلقة يعكس  الفرضية الثانية :
فبشأن التقدم  اإليرادات النفطية كان أكرب من معدالت دنو اإليرادات غري النفطية دنو حقيقة إن معدالت

تنمية وطنية تركز على احلاجة إىل تنويع القاعدة اإلنتاجية لتقليل االعتماد على  االقتصادي تتجسد يف خطط
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وهذا ما يؤكد ،  وربقق القدر األكرب من النمو  االقتصادي دون االعتماد على  مداخيل النفط قطاع النفط
 الثانية صحة الفرضية

وخفض نسبة قيمة  إن االعتماد اذليكلي على النفط وعدم تنويع القاعدة االقتصادية  الفرضية الثالثة: -
ىي عوامل تيساىم  يف زبفيض نسبة مساذنة القطاع النفطي يف الناتج  الصادرات النفطية من إمجايل صادرات

لذالك  فإن دفع القطاع اخلاص وتعزيز دوره يف احلياة  راجع أسعار النفطاحمللي اإلمجايل خاصة  يف ظل ت
االقتصادية. يُطرح كثري من ادلشاريع الكربى من أجل التمّكن من تنويع القاعدة االقتصادية من أجل رفع مساذنتو 

 الثالثة. وهذا ما يؤكد صحة الفرضية،  .يف الناتج احمللي اإلمجايل
 نتائج الدراسة:

 التكيف مع صدمة أسعار النفط ادلتوقع أن يتباطأ دنو االقتصاد اجلزائري وىو يواصلمن  -
 االقتصادي لنموجديد ل تشكيل دنوذج  وإعادة، إنتاج النفطإىل تنويع االقتصاد بعيدا عن  اجلزائرزنتاج  -
أعدادىم زيادة اإلصالحات القوية شنكن أن تدعم النمو وزبلق وظائف جديدة للسكان الشباب الذين تشهد  -

 مستمر
 توصيات الدراسة:

 االستثمار يف التجمعات الصناعية عالية اإلنتاجية -
 دعم ترقية وتطوير الصادرات الوطنية -
 ادلستقبلية ادلناسبة تأكيد احلاجة الستخدام أدوات ربليلية كمية يف صياغة السياسات االقتصادية الكلية -
 اليت تشكل ىيكل اإلنتاج يف االقتصاداالعتماد ادلتبادل بني القطاعات  -
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والية الوادي -السياحة الصحراوية وأثرها على التنمية المحلية المستدامة في الجزائر 
 -نموذجا

 جامعة خنشلة-.مرداسي أضبد رشادأ                                                     
 جامعة بسكرة. -.بوطبة صربينةد                                                             

 د. تقرورت ؿبمد جامعة الشلف                                                             
 

 الملخص:

 وضمن حدودىا, لذا لزم األمر العمل  اليت تعيش فيها اجملتمعات البدائية أداة تعمل على تنميةالسياحة الصحراوية  تعد     
اؼبهتم هبذا النوع من  السائح  عبذب، أدرى خبباياىاحبكم أن أبناء ىذه البيئة  ستفادة من ىذه اجملتمعات يف اإلرشاد السياحيلإل

 السياحة وتنميتها والًتويج  ؽبا ؼبا ؽبا من أثر على النمو.
تعترب والية الوادي من أىم اؼبناطق السياحية الصحراوية يف اعبزائر لتوفرىا على صبيع مقومات ىذا النوع من السياحة من        

 مناظر طبيعية وجغرافية وإمكانات مادية. 
من خالل اعبزائر يف وسنسعى من خالل ىذه الورقة البحثية إبراز دور السياحة الصحراوية يف ربقيق التنمية احمللية اؼبستدامة      

 .والية الوادي اعبزائريةدراسة ذبربة السياحة الصحراوية يف ربقيق التنمية احمللية اؼبستدامة يف 
 الكلمات المفتاحية:

  .والية الواديالتنمية احمللية اؼبستدامة, السياحة الصحراوية,  ,السياحة
Summary: 

 
      Longer desert tourism tool on the development of the primitive societies in which they 

live within its borders, so necessary action to take advantage of these communities in tourist 

guide by virtue of the sons of this environment know to attract tourists interested in this kind 

of tourism and development and promotion of their impact on growth. 

    The mandate of the Valley of the most important tourist regions in the desert in Algeria 

availability to all elements of this kind of tourism of the views of natural and geographical 

material capabilities. 

    We will seek through this research paper highlighted the role of desert tourism in the 

achievement of sustainable local development in Algeria through the study of the experience 

of desert tourism in the achievement of sustainable local development in the mandate of the 

Algerian Valley. 

Keywords: 

tourism, sustainable local development, desert tourism, the The mandate alwadi. 
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 مقدمة: 
قدرات سبلك فيها بعض الدول  وبديال للقطاعات اليت ال أساسيا فـي حـركـة التـنميـة عامال السياحة بصفة عامة تعترب      

سبثل , و وضاع االقتصادية الراىنة، فهي يف الوقت اغبارل الصناعة األوذل عاؼبيا يف ظل األتنافسية أو اليت تفتقر للموارد  الطاقوية
 .من حركة السياحة العاؼبية %4سياحة الصحراء 

صحراء  نسبة كبرية من  مساحات الدول حبكم أن  دل تعترب السياحة الصحراوية مستقبل اقتصاديات صناعة السياحة يف العا      
الصحراء ب يهتمونلتوفري اػبدمات اليت وبتاج اليها السائحون الذين  الدول وتسابقااىتماما كبريا من اغبكومات و  تشهدولذلك 

 اؼبصورين احملًتفني والفنانني.السفاري و  وسياحة اؼبغامرات و
وتعترب من أىم اؼبناطق السياحية يف اعبزائر ويف الصحراء الوسطى للبالد  تضم والية الوادي منطقة وادي سوف ووادي ريغ،      

ومساجدىا العتيقة والزوايا، واألزقة الضيقة وأحياؤىا القديبة، اؼبمتدة يف الًتاث احمللي وذاكرة السكان  بساتينها اؼبسماة )الغيطان(
عديد من بساتني النخيل جعلت وادي سوف ووادي ريغ من أشد منذ قرون، وبياض كثبان رماؽبا الالمتناىية األطراف، احمليطة بال

 .اؼبناطق استقطابا للسواح يف اعبزائر
كيف تساهم السياحة الصحراوية في تحقيق التنمية  :ومن خالل ىذه اؼبعطيات مت طرح ىذه اإلشكالية الرئيسية التالية      

 والية الوادي ذلك؟حققت ؟ وكيف  المحلية المستدامة
  :الدراسةأهمية 

  تكتسي ىذه الدراسة أنبيتها من خالل ما يلي:

 التعرف على سوق السياحة الصحراوية فهو سوق جديد ؼبنتج جديد؛ 
 ؛ موقع اعبزائر من مفهوم السياحة الصحراوية 
 ؛من البدائل اؼبعتمدة لتحقيق النمووإذل جعلها  التوجو العاؼبي إذل سياحة الصحراء 
  الواديوالية اؼبستدامة يف احمللية دراسة أثر السياحة الصحراوية على التنمية. 

 :الدراسة منهج
 دبختلف لإلؼبام وذلك التحليلي الوصفي اؼبنهج ماستخدامت  حيث الدراسة، يف اؼبستخدمة اؼبناىج من صبلة نيالباحث عتمدإ      

 ستقرائياال اؼبنهج ستخداما نيالباحث رتأىا فقد والية الواديعلى  الدراسة ىذه وإلسقاط ,ةالدراس تضمنتها اليت النظرية اؼبفاىيم
 .ىذه الواليةالصحراوي يف  السياحة تلعبو الذي التنموي الدور لدراسة وذلك

 وقد قمنا بتقسييم موضوع حبثنا إذل ثالث ؿباور:

 السياحة الصحراوية.مفهوم  المحور األول:
 اؼبستدامة.احمللية من منظور التنمية الصحراوية  السياحة   المحور الثاني:

 .والية الوادياؼبستدامة يف احمللية السياحة الصحراوية وأثرىا على التنمية  المحور الثالث:
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 اإلطار المفاهيمي للسياحة الصحراويةالمحور األول:

م و وقد تطور مفه , فهي قديبة قدم اإلنساناإلنسان عرفها منذ نشأتو األوذل ن  يثة رغم أاحة ظاىرة إجتماعية حديتعد الس     
عوام اػبمسني األوروبا الغربية خالل فقد بدأت وتشكلت يف دول أالسياحة مع تطور األيام, أما السياحة دبفهومها اغبديث 

ا أصبحت سبثل ظاىرة ناحية العلمية, إال أن  عرفتها من الم, ورغم حداثة م1960وبا الشرقية بعد سنة يف أور  اؼباضية, كما بدأت
والتوسع اغبضري, والتطور الصناعي, وإزدياد  لزيادة السكانيةيف ـبتلف أرجاء اؼبعمورة, نتيجة لخذت بالنمو السريع قتصادية, أا

  .1وسهولة وسائل السفر, وإرتفاع مستويات اؼبعيشة
  :السياحة مفهوم -أوال

 :ؼبفهوم السياحة نأخذ منهاىناك العديد من التعاريف   
ذل ن اغباجة اؼبتزايدة إذل الراحة وإاحة ىي ظاىرة من ظواىر عصرنا تنبثق مي: الس1905سنة  لماني جويير فرويلرتعريف األ -0

طبيعتها تغيري اؽبواء وإذل مولد اإلحساس جبمال الطبيعة ومبو ىذا اإلحساس وإذل الشعور بالبهجة واؼبتعة من اإلقامة يف مناطق ؽبا 
تساع شبرة اتصاالت اليت كانت اال تصاالت على األخص بني شعوب ـبتلفة عن اعبماعة اإلنسانية وىياػباصة وأيضا على مبو اال

 .2كانت كبرية أو متوسطة أو صغرية وشبرة تقدم وسائل النقل  سواء نطاق التجارة والصناعة
ىداف ـبتلفة ولفًتة زمنية تزيد نتقال الفرد أو األفراد من مكان آلخر ألالسياحة تعين ا فإن   ووفقا لمنظمة السياحة العالمية -8

سنة, أما بالنسبة ؼبسافة اإلنتقال اليت يشًتط قطعها ليعد السائح سائحا فقد حددهتا خبمسة وعشرين قل عن ساعة, وت 24عن 
 .  3ميال

 :تعريف السائح -3
 24شهرا وال تقل عن  12, وال تتجاور مدة إقامتو عن قامةأغراض غري اإلؤقت للبلد ألي و :" أي زائر مويعرف السائح بأن      

وأطقم  ة وركاب العبور) اؼبهاجرون والبعثات الدبلوماسي ساعة يأيت فيها لزيارة أو مهرجان أو عالج, وال يدخل يف التعريف
 الطائرات(.

مم اؼبتحدة يف سنة حصائية لألقرتو اللجنة اإلأمم اؼبتحدة و األذل مؤسبر ياحة العاؼبية إوالتعريف اآلخر للسائح قدمتو منظمة الس    
ذل إقامة إساعة وال تتحول ىذه اإلقامة  24السائح ىو كل شخص يقيم خارج موطنو اؼبعتاد لفًتة تزيد عن  , بأن  1968

 ستخداما.كثر اأول التعريف األ .إال أن  4دائمة
 احة الصحراوية:يتعريف الس -ثانيا

ن جهة أخرى من أكباء عليها م لتنوعها من جهة، ولإلقبال الشديدتعد السياحة الصحراوية أحد أىم أنـواع السياحة وذلك        
ومـا ربويو مـن نـقـاء وجـمـال وكـنـوز  ـي احملميات الطبيعية وخـارجـهـاىذا النوع جباذبية وخاصة ؽبواة الطبيعة فسم , حيث يت  العادل كافة

 ل عصور التاريخ.تسج ائعة وحفرياتجيولوجية وتكوينات جغرافية ر 
ا: "حركة موظبية قصرية اؼبدى إذل اؼبناطق السياحية بعيدا أن   1976سنة  عتبرتها الجمعية البريطانية للسياحةقد ا -0       

 عن ؿبل اإلقامة والعمل الدائمني".
والغاية منها  ديثا: "ظاىرة طبيعية من ظواىر العصر اغببأن   (Guyer Freuler) فها األلماني غاير فرولروعر   -8       

ستمتاع وتذوق صبال اؼبشاىد الطبيعية واالالوعي الثقايف كتساب ها اإلنسان، وا لبيئة اليت يعيش فيستجمام وتغيري ااغبصول على اال
 .5جبماؽبا"
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نسان للبيئة اليت كان يعيش الـسـيـاحـة الصحراوية  ظاىرة طبيعية، الغاية منها تغيري اإل الـسـابـقـة لبلص إلـى أن  مـن الـتـعـاريـف     
 ستجمام وذلك يكون يف فًتة معينة من اؼبوسم.من أجل االستمتاع واال  مكان غري ؿبل إقامتوفيها, حيث ينتقل إذل

لكل صحراء خصوصيتها تستمدىا من طبيعة أرضها وشعبها  المرتبطة بها:أشكال السياحة الصحراوية واألنشطة  -3     
 نا نوجزىا دبا يلي:الزمان, ورغم تعدد األنشطة اؼبرتبطة بأشكال السياحة الصحراوية إال أن   ودرجة التفاعل بني اؼبكان والسكان و

ل الطبيعة والراليات )السيارات والدراجات( : مثل الصيد والسفاري والسري على األقدام ولتأمأشكال الرياضات الصحراوية -أ
 وسباقات اػبيل واؽبجن والقفز اؼبضلي؛

اريسية الغريبة للتعرف على حياة التنوع البيولوجي يف الصحراء واألشكال التضالسياحة البيئية الصحراوية) اإليكولوجية(:  -ب
متداد ات وصبال الشروق والغروب للشمس واالواح أشكالئح ىنا نتباه الساكثر مايلفت اأرية اؽبوائية) الروبية( و اليت تصنعها التع

اؼبغاور والكهوف واعببال الربكانية وليل الصحراء اؼبدىش, واألودية اعبافة  الصحراء والكثبان الرملية وتشكيالت الصخور و
 اعبميلة؛

 واؼبتمثلة يف القصور الصحراوية اليت خلفتها اغبضارات واغبصون واآلبار والربك؛ السياحة التاريخية واألثرية الصحراوية: -ج
جزاء متفرقة من الصحاري, وىي سياحة إلمتاع النفس واعبسد معا, أو ىي اؼبنتشرة يف أ السياحة العالجية بالمياه المعدنية: -د

 ؛ستشفاءسد مع الًتويح عن النفس وتشمل االسياحة العالج من أمراض اعب
وتتمثل بوجود العديد من أضرحة األولياء الصاغبني والرسم والتصوير يف اؽبواء الطلق  السياحة الثقافية )الدينية اإلجتماعية(: -ه

ب الشعبية صحراء واؼبؤسبرات والندوات واأللعاوالصناعات التقليدية واؼبعايشة مع البدو واؼبهرجانات اليت سبثل ثقافات شعوب ال
 .6واؼبساجد

 عوامل جذب السياحة الصحراوية:-4
ومناطق الـجـذب  سبثل مناطق اعبذب السياحي جوىرة اػبربة السياحية وراحـة ذىنية مستقاة من ذبربة السائح مـع اؼبناطق      

ربدد عوامل اعبذب السياحي أسباب اختيار السياح ؼبنطقة  والطلب، حيث ق التوازن بني العرضالسياحي ىـي العامل الـذي وبق
 .على عوامل جذب متعلقة دبوقع معني ختيار مبنيايكون اال ما دون غريىا، وقد 

 .بالنسبة إذل السائحنيتشكل مغريات  عية اليت تزخر هبا الصحراء اليت : سبثل أحد اؼبقومات الطبيالواحات -أ
مـتـدادىـا الـشـاسـع، وكانت الصحراء وما زالت ؿبل شغف العديد الرملية السائحني وتبهرىم بـاطـئ تـجـذب الـشـوا الصحراء: -ب

 .من السائحني
اذة اليت تًتصبها تلك القصور اؼبًتامية يف ـبتلف اؼبناطق الصحراوية : تزخر الصحراء اعبزائرية باؽبندسة اؼبعمارية األخــ  القصور -ج

 .ىنالتبقى شاىدة على حضارات مرت من 
تزخر اؼبناطق الصحراوية باؼبعادل األثرية اؼبتنوعة من القصور ذات الشكل  اؼبعماري اؼبتميز وصوال إذل اؼبعادل التارىبية  اآلثار: -د

ماكن، وىذه اآلثار متمثلة بالنقوش واللوحات الصخرية اليت تعكس عمق الصحراء واؼبصنفة الرومانية اؼبنتشرة عرب ـبتلف األواآلثار 
 .7الًتاث العاؼبيضمن 

 وتظهر الطبيعة الصحراوية حول:
 الرق الذي ىو عبارة عن مساحة واسعة من اغبصى واغبجارة؛ -
 رمال شاسعة سبثل طبس الصحراء؛العرق الذي ىو عبارة عن  -
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 اغبمادة اليت ىي مساحة كبرية للحجارة الكلسية؛ -
 اعببال اليت مصدرىا بلوري شقاق ذات تكوين بركاين؛ -
 .8و حوؽبا النباتات واألغاللماألحواض اؼبغلقة اليت تنالسبخات أو  -

 منظور التنمية المحلية المستدامةالثاني: السياحة الصحراوية من  المحور
 معترب للتنمية السياحية احمللية ىذا النوع من السياحة لو خصائصو, ويبثل يف اغباضر مؤىال إن       
 احية:يمفهوم التنمية الس -أوال
السياحية  ديعرب مصطلح التنمية السياحية عن ـبتلف اػبطط والربامج اليت هتدف إذل ربقيق الزيادة اؼبستمرة اؼبتوازنة يف اؼبوار        

لتزام بني لسبيل الوحيد لتحقيق التنسيق واالوتعميق وترشيد اإلنتاجية يف القطاع السياحي فالتخطيط العلمي للتنمية السياحية ىو ا
حيانا على قاعدة اؼبوارد احملدودة وتعظيم النتائج واآلثار اإلهبابية  اؼبطالب التنافسية واؼبتعارضة أوإهباد التوازن بنيـبتلف القطاعات 

 للتنمية السياحية مع زبفيف النتائج واآلثار السلبية.
ىا من العوامل اإلقتصادية فالسياحة دعامة أساسية من دعامات التنمية الشاملة إلحتوائها على عدة أنشطة تتفاعل مع غري      

 .9األخرى
نيات, فهي عملية تتم بشكل قاعدي من األسفل تعطي األسبقية يظهر ىذا اؼبفهوم يف حبر الست التنمية المحلية المستدامة: -0

يات العيش غباجات اجملتمع احمللي وتتأسس على اؼبشاركة الفاعلة ؼبختلف اؼبوارد احمللية وكل ذلك يف سبيل الوصول إذل رفع مستو 
ال مهما يف ندماج والشراكة واغبركية وتعتمد على تفصيل كل موارد ؾبتمع ؿبلي ما بإعتبار ىذه اؼبوارد واؼبؤىالت احمللية فاعواال

 . 10ستمراريتو مع إشراك اإلنسان احملليصناعة التغيري وضمان ا
 إذل اؼبضيفة واؼبواقع السياح حتياجاتإ تليب اليت ىي ابأن   :اؼبستدامة السياحية التنمية وتعرف :التنمية السياحية المستدامة -8

 اؼبسائل متطلبات فيها تتحقق بطريقة اؼبوارد إدارة ؾبال يف اؼبرشدة القواعد اأن   كماللمستقبل، الفرص وتوفري ضباية جانب
 اغبياة. نظم ودعم اغبيوي التنوع البيئية والعوامل الثقايف التكامل معها ويتحقق والثقافية جتماعيةواإل قتصاديةاإل

 :وىو اؼبستدامة السياحية التنمية أىداف بني من أولوية ذي ىدف على السياحة خرباء بعض يركز     
 االقتصادية النواحي من احملتملة السياحية الفوائد تعظيم إذل تؤدي األراضي، ستخداماتال فعالة زبطيطية تدابري وتنفيذ تنمية -

 .واغبضاري البيئي التدىور حتماالتا تقليص مع والبيئية
 األساسية القاعدة غالبا سبثل األن   اؼبوجودة البيئية األنظمة تنوع على اغبفاظ عليو يًتتب أمر مستدامة سياحية تنمية فإقامة     
 ستثماراتاإل واذباه اؼبوارد ستغاللإ فيها يكون تغيري عملية جوىرىا يف اؼبتواصلة السياحية فالتنمية النشاط، ىذا عليها يقوم اليت

 لتلبية واؼبستقبل اغباضر ربط إمكانية تعزيز على وتعمل نسجام،اال حالة يف أيضا اؼبؤسسايت والتغري التكنولوجي التطور ووجهة
 .11للسياح األساسية اغباجات

  :السياحة المحلية المستدامة مبادئ -ثانيا
 ن نؤخذ اؼببادئ التالية:سياسات واؼبمارسات احمللية, هبب أواليت تتعلق بال ة دمج الرؤى والقضايا سابقة الذكرعند ؿباول   

ة أو التنمية اؼبستدامة لإلقليم أو الدولة,  دارهتا جزء من إسًتاتيجيات اغبماييكون التخطيط للسياحة وتنميتها وإن هبب أ -
وكاالت حكومية ـبتلفة, ومؤسسات ن يتم زبطيط وإدارة السياحة بشكل متداخل وموحد يتضمن إشراك كما هبب أ

 فراد لتوفري أكرب قدر عدد من اؼبنافع؛ة, ومواطنني سواء كانوا ؾبموعات أو أخاص
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هبب أن تتبع ىذه الوكاالت, واؼبؤسسات, واعبماعات, واألفراد اؼببادئ األخالقية واؼببادئ األخرى اليت ربًتم ثقافة وبيئة  -
 مباط السياسية؛اة اجملتمع وسلوكو دبا يف ذلك األقليدية غبيوإقتصاد اؼبنطقة اؼبضيفة, والطريقة الت

اإلستخدامات اإلقتصادية اؼبثلى للبيئة  جل اغبماية وأهبب أن يتم زبطيط وإدارة السياحة بطريقة مستدامة وذلك من  -
 الطبيعية والبشرية يف اؼبنطقة اؼبضيفة؛

 وأفراد اجملتمع اؼبضيف واؼبنطقة؛ احةهبب أن هتتم السياحة بعدالة توزيع اؼبكاسب بني مروجي السي -
هبب أن تتوفر الدراسات واؼبعلومات عن طبيعة السياحة وتأثرياهتا على السكان والبيئة الثقافية قبل وأثناء التنمية, خاصة  -

 ذباىات التنمية الشاملة؛ يبكنهم اؼبشاركة والتأثري على اللمجتمع احمللي, حىت
طيط البيئي واإلجتماعي واإلقتصادي قبل اؼبباشرة بأي تنمية سياحية أو أي ربليل متداخل للتخ لميتم ع هبب أن -

 ؛خذ دبتطلبات البيئة واجملتمعأن يتم األخرى هبب أمشاريع 
اغبكومة, وقطاع  ن يتم تشجيع األشخاص احملليني على  القيام بأدوار قيادية يف التخطيط والتنمية دبساعدةأهبب  -

 وغريىا من اؼبصاحل؛عمال, والقطاع اؼبارل, األ
هبب أن يتم تنفيذ برناؾبا للرقابة والتدقيق والتصحيح أثناء صبيع مراحل تنمية وإدارة السياحة, دبا يسمح للسكان احملليني  -

 .12على حياهتم وغريىم من اإلنتفاع من الفرص اؼبتوفرة والتكيف مع التغيريات اليت ستطرأ
 التنمية المحلية المستدامة:تحقيق أهمية التنمية السياحية في  -ثالثا
إذل إدماجها ضمن دول ؽبذا سارعت العديد من الدول تلعب السياحة دورا مهما يف ربقيق التنمية احمللية اؼبستدامة لل     

 بشكل يضمن الربح والفائدة للمجتمع احمللي بالدرجة األوذل.ـبططاهتا اإلسًتاتيجية 
 اإلقتصادية:آثار التنمية السياحية على النواحي -0

 الرخاء وزيادة مستوى اؼبعيشة رفع يف تساىم قتصاديةإ مزايا من ؽبا ؼبا السياحة على قتصادياهتاا يف الدول من العديد تعتمد     
 :نذكر مزاياىا ومن نامية أو صناعية كانت سواء الدول يف

 السياحية؛ اػبدمات بيع نتيجة الصعبة بالعمالت الدخل زيادة -
 لألسر واألفراد؛ الدخول يف السياحة على اؼبًتتبة الزيادة نتيجة قتصادياإل النشاط زيادة يف السياحة مساعدة -
 الدولية؛ التجارية العمليات إذل اغباجة دون إليو اؼبستهلك وبضر تصديريا، قطاعا السياحة تشكل -
 التجاري؛ اؼبيزان يف اؼبنظورة غري اؼبعامالت جزءا من السياحة سبثل -
 اػبصائص اؼبناطق ذات إذل السياحة فتتجو سياحيا، تستغل دل اليت اؼبناطق يف التنمية زيادة على السياحة تعمل -

 العمران؛ من ؿبرومة تكون ما غالبا واليت واؼبناخية الفريدة، الطبيعية،
 مستوى رتفاعإ رتفاع، نتيجةاال إذل األسعار سبيل وهبذا  سواء؛ حد على ستهالكاإل و نتاج،اال زيادة على السياحة تعمل -

 والسلع؛ اػبدمات من أنواع على الطلب وزيادة اؼبعيشة،
 واألجنيب؛ الوطين، ستثماراال فرص زيادة يف تساىم السياحة -
 فرص عمل؛ تساىم السياحة يف توفري -
 .13تنشط السياحة قطاع النقل -

 جتماعية:على النواحي اإلالتنمية السياحية آثار  -8
 للمجتمعات والشعوب وربسني مبط حياهتم؛تعمل على رفع مستوى اؼبعيشة  -
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 تعمل على خلق وإهباد تسهيالت ترفيهية وثقافية ػبدمات اؼبواطنني إذل جانب الزائرين؛ -
 تساعد على تطوير األماكن اػبدمات العامة بدولة اؼبقصد السياحي؛ -
 .14تساعد على رفع مستوى الوعي بالتنمية السياحية لدى فئات واسعة من اجملتمع -

 :السياحية على النواحي الثقافية التنميةآثار  -3
 اؼبواطنني؛ لدى الثقايف الوعي تنمية على تعمل -
 والتارىبية؛ األثرية واؼبواقع اؼبباين تراث على للحفاظ الالزم التمويل توفر -
 واجملتمع السائح بني واؼبعلومات واػبربات الثقافات تبادل عملية تنمية على تعمل -
 .15"اغبضارات بني اغبوار" مصطلح عليو نطلق أن يبكن والذي اؼبضيف، -

 لمستدامة:ااوية في تحقيق التنمية المحلية دور السياحة الصحر  -رابعا
ة، إذا وضعت يف إطار إسًتاتيجية التنمية، ووفرت ؽبا الشروط الالزمة لتنميتها، حيث قق السياحة الصحراوية فوائد كثري رب    

 تتجلى أنبيتها يف:

وية خاصة بعد السياحة الصحراوية اليوم، إحدى النشاطات اإلقتصادية األكثر مردودية ألىل اؼبناطق الصحراتعترب  -
 ستثمار وباقي النشاطات التقليدية اؼبرتبطة بو؛زدىار السياحة واالا

ؿباربة البطالة, خاصة بعد تشجيع  ىتساىم يف إنشاء مناصب عمل جديدة, فهي بذلك تعترب قطاعا مساعدا عل -
 ستقبال؛انب إلقباز فنادق وىياكل أخرى لالاؼبستثمرين سواء كانوا ؿبليني أو من خارج الوطن وحىت أج

فك العزلة وربويل اؼبناطق الصحراوية إذل مناطق تعمري وجذب للسكان, وبالتارل دمج ىذه اؼبناطق مع مراكز التجمعات  -
 ؼبدينة؛السكانية الكبرية, والقضاء على ىجرة السكان من الريف إذل ا

 نارة, اؼبياه, ربسني الطرق, اؼبواصالت واػبدمات الصحية؛ربسني اػبدمات العامة مثل اإل -
فكار, خاصة فيما يتعلق نتقال أو مشاركة اؼبعرفة واألؼبوجهة لتشجيع اتلعب دورا ىاما خصوصا يف النشاطات ا -

 خل؛ت, اإلنتاج اؼبشًتك لألفالم....ابالعروض التمثيلية واألفالم, الربامج اإلذاعية والتليفزيونية والتسجيال
 اغبفاظ على اآلثار التارىبية وترقيتها, وتطوير الصناعات التقليدية والًتاث الثقايف؛ -
 جنبية: تساىم يف توفري العملة الصعبة, بتوافد السياح األجانب, من أجل زيارة ىذه اؼبناطق؛تدفق رؤوس األموال األ -
نقراض, يف إطار جذب السياح, كما قد زبلق أذى غري متعمد, حيث اغبيوانية من اال يق ضباية الثروةربمي البيئة عن طر  -

 . 16أن توافد السياح اؼبغامرين غالبا ما يؤثر على الطبيعة
نقراض من خالل والتذكارية اؼبميزة واؼبهددة باالتساعد السياحة الصحراوية يف مبو الصناعات واغبرف التقليدية اليدوية و      

مثل اؼبنتجات اػبشبية واعبلدية والسجاد والتطريز واألقمشة واألكالت الشعبية  اؼبوارد الوفرية والعمالة اؼباىرة بالتوارثإستغالل 
 األمر الذي يساىم يف إستغالل اؼبوارد الطبيعية البيئية إستغالال أمثل

 .17وىي من العناصر اؽبامة يف البيئة السياحيةتدفع السياحة الصحراوية إذل اإلىتمام بًتميم وصيانة اآلثار واغبفاظ عليها و 
 المقومات السياحة الصحراوية في الجزائر: -خامسا    

سبتلك اعبزائر ثروة حضارية وثقافية وتارىبية وطبيعية ىامة وىي تشتمل على العديد من اؼبواقع السياحية ذات القيمة العاؼبية      
سًتاتيجي, ومناخها اؼبتميز وىذا مايرشحها بأن تكون من البلدان الرائدة يف إ موقعها اعبيوالعالية واألبعاد اعبمالية باإلضافة على 
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حدود طويلة رباذي  ؽبا ميدان السياحة, حيث تقع اعبزائر يف مشال القارة اإلفريقية وىي أكرب بلد من حيث اؼبساحة, كما أن  
 ها سبتلك العديد من الطبوع الثقافية.هبعل سبعة بلدان إفريقية شرقا وغربا ومشاال وجنوبا, وىذا ما

مشال يتميز بساحل يطل على  :نا نقسمها إذلزائر فإن  الصحراوية يف اعبالسياحية  أىم مقوماتوإذا أردنا تفصيال أكثر يف إبراز     
كما تشكل مليون كلم,   2كلم وجنوب يتميز ىو اآلخر بصحراء تقدر مساحتها دبا يقارب   1200البحر األبيض اؼبتوسط طولو 

وسلسلة اؽبضاب العليا وسلسلة اعببال الوسطى  يفها كما يلي: سلسلة جبال ساحليةتضاريسها من أربعة ؾبمعات يبكن تصن
 ومنطقة الصحراء ومرتفعاهتا اعببلية.

ا جا سياحيمن اؼبساحة اإلصبالية للجزائر, حيث تعد الصحراء اعبزائرية منتو  %80أما بالنسبة للجنوب اعبزائري فهو يشكل     
ستغاللو للنهوض بالسياحة الصحراوية, كما يتميز اعبنوب بوجود عدد كبري من الواحات اؼبتناثرة عرب ثريا ومتنوعا البد من ضبايتو وا

ومن بني   الصحراء تتميز بوجود غابات النخيل, الًتبة اػبصبة, الكثبان الرملية, اؽبضاب اؼبنابع اؼبائية اؼبختلفة والسهول اغبجرية
 ىذه اؼبناطق والية بسكرة, وادي سوف, غرداية, أدرار, عني صاحل, ورقلة, جانيت, سبنراست بشار.

عن تعاقب اغبضارات البشرية واؼبراحل التارىبية اليت مرت هبا كل ريا وتارىبيا ىائال يعترب شاىدا كما سبتلك اعبزائر إرثا حضا       
 .من ىذه اؼبعادل الثقافية والطبيعية من قبل منظمة اليونسكو ضمن الًتاث العاؼبيمنطقة ف ىذا البلد, وقد صنفت العديد 

ومقصدين سياحيني  ا من أىم وأروع اؼبعادل العاؼبيةفالطاسيلي واؽبقار, اللتان تعتربان متحفني طبيعيني على اؽبواء الطلق, ونب      
رئيسيني للسياح الباحثني عن اؼبتعة واؼبغامرة بني فبراهتا الصحراوية اؼبلساء, ومشاىد النقوش والرموز الألثرية اليت تنبئ عن حياة 

 سنة. 5000االنسان يف ىذه اؼبنطقة قبل 
بتصاميم ذات طابع صحراوي وىندسة متناسقة طبسة قصور ذا اؼبوقع ىو قيمتو اعبمالية, ووجود وواد ميزاب بغرداية وما يبيز ى    

 مع البيئة اليت سبيز ىذه اؼبنطقة.
ك يف العام وذل عشر اؼبيالديباضية يف القرن اغبادي دينيت العطف ومليكة حيث أسسها االتقع مدينة غرداية بعد م       

زاب وباط قصرا مليكة وغرداية بسور يعلو  كم جنوبا, وعلى غرار صبيع قرى وادي م  600ة اعبزائرية مص(, وتبعد عن العا1053)
كما قبد اؼبنازل مشيدة حول اؼبسجد بشكل   الروحية واالجتماعية يف اؼبدينة كل واحد منهما مسجد يهيمن ويشرف على اغبياة

من اؼبعادل ىرمي حبيث توفر لكل منزل اغبرية وتراعي يف ىندستها حقوق اعبار واؼبنافع العامة للكان, وقد أدرجت بلدية غرداية ض
 التارىبية العاؼبية من جانب منظمة اليونسكو عام 

(1982.) 
وتتميز غرداية حبرفها خصوصا نسيج الزرايب والفرش والسجاد اؼبصنوع من الصوف الرفيع والبسط واػبدمات ذات الرموز      

 ة إذل حرفة صناعة النحاس من حلي وأطباق.واألشكال الرببرية اؼبستوحاة من البنية احمللية واأللبسة العائلىي التقليدية, إضاف
 صنفا أجودىا دقلة نور, ومن ضمن الزراعات 24كم مربعا تتضمن   590ألف شجرة على مساحة ال تتعدى  100وتتوزع     

 اليت قبحت يف اؼبنطقة الفول السوداين والقطن والفراولة.
وتتفاوت حرارهتا بني الليل والنهار وبني فصلي الشتاء والصيف, إذ ويعترب مناخ غرداية جافا نظرا لوقوعها يف أعماق الصحراء,     

ذل ما دون درجة, ووبدث يف فصل الشتاء أن تنخفض اغبرارة إ 48و 18ويف الصيف بني  25تًتاوح شتاء ما بني درجة واحدة و
 الصفر خصوصا يف الليل.

و هبب على حراء اعبزائرية, يبكننا القول بأن  فمن خالل عرضنا ؽبذه اؼبقومات السياحية الطبيعية والثقافية واغبضارية اليت سبيز الص  
 .18ات اؼبسؤولة ضرورة االستفادة من ىذه الثروات وتعمل على حسن استغالؽبا من أجل تفعيل عملية التنميةاعبه
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 والية الواديية وأثرها على التنمية المحلية المستدامة في المحور الثالث: السياحة الصحراو 
لتنشيط السياحة الداخلية واػبارجية و قبلة  تزخر مناطق الوالية دبعادل سياحية فريدة من نوعها جعلت منها مبوذجا حيا     

التقليدية واغبرفية والتضاريس الطبيعية مقومات السياحة الصحراوية، السيما يف شقها اؼبتعلق بالصناعات   للسياج الذين تستهويهم
% و بزيادة يف رقم األعمال  49.48زيادة يف نسبة السياح تقدر بــ   2014حيث سجل سنة  من كثبان رملية اليت سبيز اؼبنطقة

  .سهيالتصبلة من الت توجو العديد من الشباب لالستثمار يف ىذا اجملال نتيجة تقدمي  السيما بعد   مليون دينار 121بقيمة 
 :لوالية الواديالموقع الجغرافي  -أوال

 .2كلم  44.585تقع والية الوادي يف اعبنوب الشرقي من الوطن، وتبلغ مساحة والية الوادي حوارل 
 .وبدىا من الشمال واليات تبسة وخنشلة وبسكرة -
 .وبدىا من اعبنوب والية ورقلة -
 .وبدىا من الغرب واليات اعبلفة وبسكرة وورقلة -
 .وبدىا من الشرق اعبمهورية التونسية -
 :دائرة إدارية، وتنقسم إذل واديني ـبتلفني 12والية الوادي على  تتوزع    

 بلدية 22منطقة وادي سوف وتقع وسط العرق الشرقي وتضم  –    
 بلديات 8منطقة وادي ريغ وتقع يف األراضي اؼبنبسطة وتضم  –    

 :إدارية، وتنقسم إذل واديني ـبتلفني دائرة 12تتوزع والية الوادي على 
 بلدية 22منطقة وادي سوف وتقع وسط العرق الشرقي وتضم  –
 .19بلديات 8منطقة وادي ريغ وتقع يف األراضي اؼبنبسطة وتضم  –

 
 وكيبيديا اؼبوسوعة اغبرة . -والية الواديالمصدر:
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 :والية الواديثانيا: أشكال السياحة الصحراوية في 
 دبا يلي: والية الوادي أشكال السياحة الصحراوية يفتتمثل     

 المعالم الثقافية:-0
على اغبماية و االستعمال العقالين لكل اؼبوارد الثقافية و وعليو فإن اسًتاتيجية التثمني و   تنصب  اىتمامات التنمية اؼبستدامة

اختلفت طبيعتها عن طريق االستعمال العقالين، مع ترقية كل العقلنة ترتكز على تقدمي و إعطاء األولوية غبماية تلك اؼبوارد مهما 
 .الوسائل و الطرق اؼبفضية إذل ذبديدىا و ربسني أحواؽبا

  االىتمام بالًتاث الثقايف والطبيعي من أىم عوامل اعبذب السياحي وخلق تنمية يف اجملتمعات  إذ يعترب
اغبماية والتثمني و ترك بصماتو يف العديد من أشكال اغبماية  وذلك يتجلى يف التطور الذي أصبح مشهودا من خالل عملية 

اؼبتعلق حبماية  98/04كالتصنيف ،التسجيل يف قائمة اعبرد اإلضايف أو االستحداث يف شكل قطاعات من خالل القانون 
  الغنية  واديها من الوالياتالوادي ب  والية  الفقري للحفاظ على تراثنا، حبيث تعترب  العمود  القانون  الًتاث ، حيث يعترب ىذا

فبا زاد يف   على مر العصور ونبا وادي سوف ووادي ريغ  ىامتني  منطقتني  اليت جعلت منهما  واؼبعادل التارىبية  باؼبواقع األثرية
 .الطبوع والعادات والتقاليد  اختالف

القانونية للحماية كقطاعات ؿبفوظة أو التصنيف أو وذلك الستوفاىا الشروط  98/04إذ سبت ضباية البعض منها طبقا للقانون  
 :التسجيل يف قائمة اعبرد اإلضايف وهبذا اػبصوص نشري إذل أن بالوالية ثالثة معادل ؿبمية و اؼبتمثلة يف

 ؛1980 ذمن  تارىبي  كمعلم   مصنفة  بقمار  الزاوية التجانية -
  ؛ 2009ذ قطاع ؿبفوظ منؿبمي ك   قصر سبرنو القديبة ببلدية سيدي عمران جامعة -
 . 2011ؿبفوظ يف  األعشاش و اؼبصاعبة صنف كقطاع  اغبي العتيق -

 :   يف اطار اعبرد اإلضايف  أما اؼبعادل احملمية
 ؛الزاوية القادرية  -
 ؛زاوية سيدي اإلمام الشريف الرباح  -
 ؛اغبي العتيق وغــالنة -
 ؛مسجد ومنارة سيدي سادل  -
 ؛زاوية سيدي سادل  -
 .20اؼبوقع األثري الشكشاك بن قشة -

 :تراث وفنون شعبية-8
فهو دبثابة نافذة , حياة سكان القصور والبدو الرحل يعترب الًتاث اؼبادي واؼبعنوي شيئا شبينا بوالية الوادي ويبس يف كل جوانبو   

وحىت كل ما يتعلق باألغاين، والرقص الشعيب حول الفنون الشعبية العريقة والعمران والصناعات التقليدية الفنية والشعر والطبخ 
 .الذي حافظ عليو أىل اؼبنطقة وقاموا بًتقيتو وتطويره

 :الرقصات التقليدية الشعبيةو  الفلكلور -أ
، الرقصات التقليدية اليت سبثل تاريخ وعادات اؼبنطقة منذ عهود قديبة وسبثل أيضا كل من منطقة وادي ريغ ووادي سوفل     

 .العريق لسكان اؼبنطقةالًتاث 
 :رقصات الزقايري -
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رقصة "الزقايري" يقوم هبا رجال مستعملني بنادق تقليدية )الغرابيال( وذلك على نغمات الطبل والغيطة ىي رقصة "عربية" يف    
بصفة متناسقة يف مرة رموزىا ومعانيها، وأنبية ىذه الرقصة تكمن يف التفاىم والتكامل ألعضاء الفرقة يف ؿباولة اطالق الطلقة 

واليت معناه اؼبقاوم وردبا تدل على اؼبقاومة   "Guerrier"والزقايري مشتق حسب بعض اؼبختصني من كلمة فرنسية, واحدة
 .الشعبية بالوادي إبان الفًتة االستعمارية

 :رقصات سيدي مرزوق -
افريقي، وىي تعود إذل عهود قديبة يف تاريخ اؼبنطقة، رقصة "سيدي مرزوق" من الرقصات احمللية يقوم هبا رجال من أصل    

وحسب بعض الروايات فإنا تنسب إذل زاوية موالي الطيب، ويف بعض اؼبناطق قبد عند ىؤالء األفراد رقصات على آلة الطبل 
 "وعلى بعض اآلالت اؼبصنوعة باغبديد، ما يسمى عند العامة "بالقرقابو

ؾبموعة موالي الطيب أي "سيدي مرزوق" حبفل كبري يقوم بو الرجال والنساء يف شكل حفل  كل عام يف بداية الصيف ربتفل    
 .ليلي ويطعم الزوار بعد كبر أضحية متمثلة يف عجل أسود اللون

 .والزالت اؼبنطقة ربافظ على ىذا الًتاث اؼبعنوي منذ القدم إذل يومنا ىذا ويسمى ىذا "بالقناوة" باعبنوب الغريب    
 :النخرقصة -  

 .م بالقرى واؼبداشر السوفية وعلى وجو اػبصوص بقمار19رقصة النخ رقصة بدوية إرتبطت باؼبدينة يف القرن     
 ل اختيار رفيقة العمر عند الشبابوقد كانت رقصة النخ بشروطها وتقاليدىا ورموزىا واؼبقام الوحيد الذي يبكن عند البدو الرح

 .وىي كذلك فرصة لعرض صبال الشعر واألناقة
 :عادات و تقاليد -ب  

الزال اللباس التقليدي مرتبط بالصوف والوبر )أي شعر االبل(، والزال أيضا تصنع منو عدة ألبسة تقليدية عند عائالت ربافظ     
 .الشتاءعلى ىذه الطريقة األصيلة فتصنع يف البيوت الربانيس والقشاشيب والعباءات ؼبوسم 

اؼبديح الديين "بأصولو وأحكامو" مرتبط بالدين، وىو يعرب عن شعر وذكر " أما بالنسبة للنساء فاللباس التقليدي فهناك "اغبورل
ومدح للرسول صلى اهلل عليو وسلم من بعض الصوفية واؼبشايخ واألولياء الصاغبني واؼبديح مرتبط أساسا بالزوايا. و يستعمل يف 

 .الصوفية آالت البندير والطبل ويعتمد فيو كثريا عن األصوات اؼبختلفةاغبضرة عند 
 واشتهر يف ميدان الغناء الكثري من الفنانني واؼبطربني دبنطقة سوف وريغ، وبعضهم ذاع صيتو داخل اعبزائر وخارجها،    

 :شعر و أدب -ج
اللغة العربية اليت تأثرت قليال بتواجد االستعمار الفرنسي  تعرف منطقة الوادي بفصاحة لسان أبنائها الذين يتقنون بصفة بارعة    

وىجماتو على اللغة. والشعر يرافق السكان منذ العديد من القرون، عند البدو الرحل وعند سكان اؼبدن والقرى واؼبداشر، وتأصل 
عربية أسهمت عن طريق أبنائها الشعر خالل النصف األول من القرن العشرين، وظهر إذل الوجود عدة شعراء، كما أن اللغة ال

وعلماءىا يف ترقية عدة علوم ذات البعد العلمي واألديب والديين، وكان مسند ىذه الًتقية علوم الفقو والشريعة وأصول الدين، 
 .والنحو والصرف والتاريخ

 :الحفالت و المهرجانات -د
تظاىرات ثقافية وسياحية ورياضية تنعش اؼبنطقة وسبكن الزوار خالل الربيع واػبريف تعرف منطقة وادي سوف ووادي ريغ عدة     

 :من التعرف على سبيل اؼبثال
 الطيب. عيد النخيل بالوادي وجامعةعيد بابا مرزوق ؼبوالي(عيد مدينة األلف قبة بالواد يعيد الناقة)اعبمال
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 :األكالت الشعبية -ه
يومنا يتمثل يف استهالك اللحوم اؼباعز والبقر واعبدي واػبروف  مازال األكل األساسي لسكان وادي ريغ ووادي سوف إذل    

خاصة يف اؼبناسبات، يضاف إليها عدة مأكوالت متعددة أخرى مثل السفة والربكوكش، والشخشوخة السوفية و"الطعام" أو ما 
ونة من اغبمص والفول والعديد من إضافة إذل اؼبطابيق، ومن بني اؼبأكوالت اؼبشهورة باؼبنطقة فهي "الدوبارة" اؼبتك يسمى بالكي

 .التوابل ، اؼبعروفة عند سكان اؼبنطقة
ويرجع أصل الطبخ احمللي إذل العائالت البدوية األوذل والذي تطور، ودخل اؼبدن والقرى وأضافت إليو بعض العائالت أنواع    

 .التوابل
 .إليها السميد، والقمح والشعري والتمورأما األلبان اؼبختلفة فتشتق من حليب اؼباعز والبقر والناقة يضاف   

 :الصناعات التقليدية-4
اتسمت الصناعة التقليدية يف اجملتمع السويف يف القدمي بطابع البساطة، ولكن مع مرور الزمن بلغت مستوى عال من الرقي،     

 .فتعد ت بعض اؼبنتوجات الصناعية حدود وادي سوف
فعاال يف اػبدمات احمللية اؼبنزلية واليت كانت تستمد موادىا األولية من غيطان اؼبنطقة ونباتاهتا وقد لعبت ىذه اؼبصنوعات دورا     

 .وحيواناهتا وصخورىا
فمن النخلة ُتصنع األواين واآلالت ومواد البناء، ومن أصواف األغنام وأشعار اؼباعز وأوبار اعبمال يتم نسج اؼبالبس واألفرشة   

اعبلود لتصري جاىزة ؼبختلف الصناعات اعبلدية، أما اغبجارة الباطنية فهي أساس اعببس الذي يعترب اؼبادة  وإعداد اػبيام، ويتم دبغ
 .األساسية لتشييد اؼبباين واؼبنشآت العمرانية

 المقومات الطبيعية: -5
بعض األماكن، نباتاتو، وحيواناتو  مًت يف100العرق الشرقي الكبري من أصبل اؼبواقع السياحية بوالية الوادي لكثبانو اليت تفوق      

 .الصحراوية، إضافة إذل سكانو من البدو والرحل، أما بساتينو ولبيلو فتنفرد خبصوصيتها يف اعبزائر من ناحية اعبمال والعناية
يتمتع بو ىنا يف العرق الشرقي قد ىبيف السكون وكرب الكثبان الزائر يف بعض األحيان، أما غروب الشمس فيعترب من أصبل ما 

الزائر إذل الوادي خصوصا يف الشتاء والربيع. إنا لوحة رائعة من صبال الصحراء كما أن العرق الشرقي آىل بالسكان من البدو 
 .الرحل منذ قرون، يف مبط عيشة بسيطة ومتواضعة بعيدا عن نبوم اؼبدن

 .21بساتني النخيل يف وادي سوفىي  الغيطانو 
 الوادي: دور السياحة الصحراوية في تحقيق التنمية المحلية المستدامة لوالية لثاثا

يف ىذا  متياز ؼبا تتوفر عليو من إمكانات سياحية ىامة طبيعية وجغرافية وتارىبيةابصحراوية والية سياحية  الواديتعترب والية     
، وتسعى السلطات العمومية جاىزة إذل ترقية اؼبقصد السياحي الثقايف بًتاثهاة متنوعة وغنية وما تزخر بو من كنوز ثقافي اجملال

 .للوالية من خالل ـبتلف الربامج التنموية واؼبشاريع اؼبهيكلة واؼبنشات القاعدية واؼبرافق العمومية عبعل الوالية أكثر جاذبية سياحية
 :الوادي فيدور السياحة الصحراوية في تطوير وترقية قطاع السياحة والصناعة التقليدية -0

 : سانبت السياحة الصحراوية يف ربقيق النمو يف الوالية يف عدة ؾباالت نذكر منهالقد    
 :في مجال التنمية السياحية -أ
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ببلدية أميو « الضمريين ، ذراع غبمر»( مناطق للتوسع السياحي وىي  منطقتا 08شباين ) ستحداث اشجعت على  -
، منطقة ىكتارا 25دية حاسي خليفة دبساحة ببل  «صحن بري»منطقة  ، ىكتارا 50تًتبع على مساحة   ونسة

أم »، منطقة ىكتارا 62ية سيدي عمران دبساحة ، اؼبنطقة الرطبة ببلدىكتارا 20بلدية اغبمراية دبساحة ب« اؼبرجة»
ببلدية » ر حي النص»ببلدية الرقيبة و منطقة « سيف ؼبنادي»باإلضافة إذل منطقيت  ىكتارا،  50دبساحة  « الطيور

 ؛وادي العلندة
حيث مت إذل غاية   إنشاء وكاالت سياحية هبدف تفعيل اغبركية السياحية باؼبنطقة من خالل التعريف باؼبوروث السياحي -

 ؛وكالة سياحية 14إعتماد  2014 سنة 
  وات القادمة إذل قطبإقباز العديد من اؼبشاريع التنموية اؽبامة هبدف ربويلها يف السن  وتعرف الوالية تسجيل وإنطالق -

 ؛وقبلة للسياح  إقتصادي ، فالحي
 

 دور السياحة الصحراوية في خلق فرص العمل في الوالية : -ب
الذي يقع باؼبدخل الغريب لوسط اؼبدينة على « الغزال الذىيب»تدعمت اؼبنشآت السياحية باؼبركب السياحي الصحراوي   -   

 140ويًتبع على مساحة إصبالية تقدر بـ  ورقلة وىو مشروع سياحي ألحد اؼبستثمرين اػبواصمستوى الطريق الرابط بني الوادي و 
خيمة ؾبهزة بأحدث  51بنقالو ،  72غرفة ،  87ووبتوي على العديد من اؼبنشآت واؼبرافق السياحية فندق يتضمن  ىكتار 

 18هبا « فالغول»، ومساحة لرياضة غرفة 384وبتوي على العديد من االمتيازات، ومقر للعمال بو  مسكنا 14التجهيزات و
إقبازه دبواصفات  متمشروع سياحي ضخم  ، وىو ىكتار، ضبام صونا، ومتحف، وعدد من اؼبسابح واؼبطاعم 100حفرة دبساحة 

 .منصب شغل 393سرير و  494عاؼبية وسيوفر ىذا اؼبرفق السياحي 
مليار دينار إلعادة بعث مشروع هتيئة منطقة التوسع السياحي  09إذل زبصيص غالف مارل يقدر  دفعت السلطات اإلدارية  -

 4طوابق يًتبع على مساحة  04قبوم من  5وفندق  قبوم  03فنادق صنف  03اليت ربتوي على   باؼبدخل الغريب لوسط اؼبدينة
  ستيعابابنغالو بقدرة  52إذل جانب  سرير 432ستيعاهبا افيال قدرة  28سرير باإلضافة إذل  450  ستيعابوادرة ىكتارات ق

22منصب شغل 847سرير وسيوفر ىذا اؼبشروع دبجرد وضعو حيز اػبدمة  400
.  

 :األجنبية في الوالية اتستثمار اال جذبر السياحة الصحراوية في دو  -8
وحفاوة استقبال صبال اؼبنطقة، بوصف  كتابتها اؼبشهورة يف  إزابيل ابرىاردت الفرنسية من اصل روسي عرفت وادي سوف،     

سكانا للزوار، كما أن تقرهبا من الدين اإلسالمي، وتقاسم اؼبعاناة معهم من طرف االستعمار الفرنسي، جعلها من الشهود العيان 
 .األوائل عن بشاعة االستعمار يف تعاملو مع سكان اؼبنطقة

 اج أفالم، نذكـر على سبـيل اؼبثـال أفـالم األنــغلوكما أن األمريكيني ومنتجي ىوليود اختارو اعبنوب الشرقي للجزائر إلنت    
، وفور ذلك أصبحت منطقة وادي  "CHEIK THE OF SON THE"يف فيلمو الشهري VALENTINO" "RUDOLPHO ايطارل

الفرنسية سوف مقصدا سياحيا ىاما يف أوروبا وأمريكا خالل السنوات مابني اغبربني العاؼبية االوذل والثانية فبا دفع بالشركة 
 –ورقلة  –بوسعادة  –بسكرة  –لبناء عدة فنادق عرب مدن الواحات )الوادي ""TRANSATLANTIQUE للمالحة البحرية

 .سكسونيني غرداية( لتلبية الطلبات اؼبتكاثرة للسواح األجانب من فرنسيني وأنغلو –بشار  –تقرت 
ائيني جزائريني وأجانب ، ونذكر على سبيل اؼبثال ريح تستقطب منطقة وادي سوف على وجو اػبصوص أنظار عدة سنيم     
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ة وربقيقات تلفزيونية حول شرطأباإلضافة إذل عدة … و"قيس وليلة"، و"لوس" إذل آخره "ضر ضبينة"ػب اعبنوب للمخرج اعبزائري
  .23ءالصحرا

 الخاتمة: 
يف يف ربقيق التنمية احمللية اؼبستدامة من خالل إسهامها يف  كبري دور السياحة الصحراوية ؽبا أن   الدراسة إذل توصلت ىذه      

إنشاء مناصب عمل جديدة ألىل اؼبناطق الصحراوية خاصة و  تطوير القطاع السياحي وربسني اػبدمة العمومية واؼبرافق العامة
األفبوال األجنبية بتوافد , وتساىم يف توفري العملة الصعبة من خالل تدفق رؤوس جذب االستثمارات األجنبية ومسانبتها يف

 السياح األجانب اؼبهتمني هبذا النوع من السياحة.
والية  أن نربز أنبية السياحة الصحراوية يف ربقيق التنمية احمللية اؼبستدامة من خالل ذبربةولقد حاولنا من خالل ىذه الدراسة      

 .النوع من السياحةالرائدة يف ىذا  الوادي اعبزائرية
 ه الدراسة خرجنا هبذه التوصياتذومن خالل ىالتوصيات: 

 ؛تبين اسًتاتيجيات عملية من أجل ربقيق التميز يف ىذا القطاع -
 ؛العمل على إنشاء أو إستغالل احملميات الطبيعية يف اؼبناطق الصحراوية  -
الصحراوية ويفضل أن يكون من ؼبتعددة للسياحة لتوجيو للسياح ؼبمارسة األنشطة اتأىيل كادر متخصص يقوم باإلرشاد وا -

 سكان اؼبنـاطق الصحراوية؛
 ؛من خالل اإلشهار والدعاية ىتمام وسائل اإلعالم بالسياحة الصحراوية أكثرا -
القيام بإنشاء مرافق سياحية حديثة للسياحة الصحراوية واليت يكون بناءىا من اؼبواد األوليـة احملليـة مـع مراعاة التصميم الذي  -

 و من طبيعة اؼبنطقة؛يأخذ شكل
 التوعية والتثقيف للسكان احملليني يف اؼبناطق الصحراوية فيما ىبص دببادئ السياحة الصحراوية؛ -
 توفري األمن يف اؼبناطق السياحية الصحراوية اؼبعزولة. -

 قائمة المراجع:
مكتبة اؼبلك فهد الوطنية, الطبعة األوذل,الرياض, اؼبملكة  ,"أثر السياحة على إقتصاديات المملكة العربية السعوديةناصر عقيل الطيار,"  -(0)

 .7, ص:2012العربية السعودية, 
 .54, ص:1988عادل الكتب, الطبعة االوذل, القاىرة,  ," مدخل إلى علم السياحة",أضبد اعبالد -(8)
 .12ص:, 2012القاىره, بدون طبعة,  ," السياحة البيئة تعريفها أهميتها, همومها وتطويرها",درويش مصطفى الشافعي -(3)
 .22, ص:2001ؾبموعة النيل العربية, الطبعة األوذل, القاىرة,  مبادئ السياحة",ماىر عبد اػبالق السيسي,"  -(4)
العريب, العدد اؼبستقبل  ؾبلة الواقع واآلفاق", -احة الصحراوية في الجزائر كوجهة سياحية مستدامةيالسزرزار العياشي, مداحي ؿبمد, " -(5)

 .52, العراق, ص:2015, مارس 433
, جامعة 15ؾبلة آداب الكوفو, العدد   السياحة الصحراوية في الوطن العربي) دراسة في جغرافيا السياحة("خليف مصطفى غرايبة,"  -(6)

 .283-282ص ص:  ,2013, الكوفو, العراق
 .53زرزار العياشي, مداحي ؿبمد, مرجع سبق ذكره, ص: -(7)
, ص 2004", ؾبلة إقتصاديات مشال إفريقيا, العدد األول, جامعة الشلف, اعبزائر, مقومات ومؤشرات السياحة في الجزائرخالد كواش, " -(8)
:219. 
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األوذل,  عادل الكتب, الطبعة," التنمية السياحية في مصر والعالم العربي, اإلستراتيجيات, األهداف, األولويات", فؤاده عبد اؼبنعم البكري -(9)
 .61, ص:2004القاىرة, 

," التنمية إذل ورشة حبث مقدم ," األطر المؤسسية للمجتمع المحلي والشراكة في تحقيق التنمية",األمني العوض حاج أضبد وآخرون -(01)
 .9الرعاية اإلجتماعية, اػبرطوم, السودان, ص: ة, وزار 01/11/2007احمللية ودورىا يف التنمية اإلجتماعية", يوم 

دراسة أداء فعالية  مؤسسات القطاع السياحي في -التنمية السياحية المستدامة في الجزائرعيسي مرازقة, ؿبمد الشريف شخشاخ," -(00)
, جامعة بسكرة, 2010مارس  10و 09", حبث مقدم للملتقى الدورل حول," إقتصاديات السياحة ودورىا يف التمية اؼبستدامة", يومي الجزائر

 .7-6: اعبزائر, ص ص
 .93-92ص ص: , 2007القاىره, دار كنوز اؼبعرفة,  ," صناعة السياحة",أضبد ؿبمود مقابلو  -(08)
" مقدم للملتقى الدورل الثالث حول حبث", نحو صناعة سياحية في إطار رؤية تنموية مستدامة ومسؤولة قويدري ؿبمد, دورل سعاد," -(03)

 .7-6, جامعة بشار, اعبزائر, ص ص: 2011فيفري  15و  14يومي منظمات األعمال واؼبسؤولية اإلجتماعية". 
 ",لتحقيق التنمية والتقليص من البطالة دور التنويع االقتصادي من خالل الصناعة السياحية في الجزائر بربيش السعيد, شايب حليمة," -(04)

, جامعة 2011نوفمرب  16و 15", يومي البطالة وربقيق التنمية اؼبستدامةسًتاتيجية اغبكومة يف القضاء على إحول,"  الدورل لتقىاؼبحبث مقدم إذل 
 .6اؼبسيلة, اعبزائر, ص:

أحباث إقتصادية وإدارية, العدد السابع, جوان  ," السياحة البيئة وأثرها على التنمية البيئية في المناطق الريفية",, خان أحالمزاوي صورية -(05)
 .235, بسكرة, اعبزائر, ص: 2013

(", واقع القطاع السياحي في الجنوب الغربي الجزائري وتحديات تطويره) دراسة حالة والية بشاربن عبد العزيز سفيان, زيرمي نعيمة,"  -(06)
 .5ص:, جامعة قاؼبة, اعبزائر, 2015نوفمرب  09و 08, يومي"اؼبقاولتية ودورىا يف تطوير القطاع السياحي يف اعبزائر"حبث مقدم للملتقى الدورل, 

 .287مرجع سبق ذكره, ص: ,خليف مصطفى غرايبة  -(07)
", ؾبلة علوم اإلنسان واجملتمع, جامعة بسكرة, دور وسائل اإلعالم واإلتصال في تنمية السياحة الصحراوية في الجزائرعبيدة صبطي,"  -(08)

 .177اعبزائر, ص:
 مديرية التجارة لوالية الوادي. -(09)
 لوالية الوادي.مديرية الثقافة  -(81)
, تاريخ التصفح موقع ستار تايبز العربية, موقع الكًتوينمنشور يف مقال  ",مدينة ألف قبة وقبة واد سوف," دليل سياحي جزائري -(80)

 http://www.startimes.com/?t=32796089 :رابط اؼبقال .00.27, 24/09/2016

تاريخ التصفح:  23/08/2015بتاريخ يف جريدة النصر,   مقال منشور ",األخيرةالوادي تحقق قفزة نوعية في السنوات ," ب. ثابت -(88)
 http://www.annasronline.com/index.php :رابط اؼبقال .03.25, 20/09/2016

 . رابط اؼبقال:17.36, 28/09/2016, تاريخ التصفح عاؼبكمقال منشور على موقع  اعبزائر, -السياحة يف والية الوادي -(83)

http://3almoki.dzbatna.com/ 
 , رابط اؼبقال:22.30, 31/08/2016اؼبوسوعة اغبرة, تاريخ التصفح: موقع وكيبيديا, والية الوادي,  -(84) 
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 فريقياإل اإلقليمياالقتصادي  التكاملتحقيق  مجال في الجزائر تقدم تقييم مدى
 

 داد:ـــــمن اع                                                                                   
 ادلركز اجلامعي البشَت بالبيض  -أ. بن قرين مجال                                                                                    

Djamel_tlemcen@hotmail.fr    
 جامعة عُت سبوشنت  – د. على دمحان زلمد                                                                                    

Mohammedali84@hotmail.fr 
 

 
 الملخص 
ان البحث ُب قضية التعاون االقتصادي والتجاري العريب األفريقي حباجة إذل حيز أكرب بكثَت قدر االمكان والًتكيز على         

تقدًن تصور عام حول القضية يستلهم بصورة مبسطة ادلناخ العام الذي يعمل ُب اطاره مكون التعاون ُب الوقت احلاضر. فإذا كان 
العبلقات العربية األفريقي بصورة روتينية يبدي تشاؤمًا إزاء امكانيات تطوير تلك العبلقات بالنظر إذل  البعض شلن يتناولون شأن

فإننا نرى  من خبلل ما تعرضنا لو من خبلل ىذه الورقة البحثية قد  ،حجم التحديات والصعوبات اليت تواجهها ُب الوقت احلاضر
مناخًا استثنائيًا بالنظر إل طبيعة التحوالت القائمة ُب ىيكل العبلقات الدولية  بُت  أن مناخ العبلقات احلارل يُعد  ببل ريب 

واإلقليمية بصفة عامة. فهو ببل شك مناخ دافع على التعاون والتنسيق بُت الطرفُت أكثر من أي وقت مضى. فالعديد من تلك 
 ومواجهة التهديدات ادلشًتكة. التحوالت تشَت إذل ضرورات واضحة اللتفاف عريب أفريقي حول محاية ادلصاحل

من كل تلك ادلنطلقات ؽلكن التأكيد على أن ادلناخ العام للتعاون االقتصادي والتجاري العريب االفريقي وباألخص اجلزائر يشَت     
ل اعتماد إذل أن ىناك بالفعل العديد من ادلعوقات والصعوبات اجلادة اليت تعًتض طريق أي زلاولة قد تبذل لتطويره خاص من خبل

اجلزائر ُب معظم تعامبلهتا مع الشركاء األوربيُت. ولكن معظم تلك ادلعوقات والصعوبات، وخاصة تلك الناشئة من ظروف 
 .موضوعية تتسم هبا اقتصاديات الطرفُت، تتميز بأن معاجلاهتا ؽلكن أن تتم بصورة أفضل ُب ظل التعاون وليس بعيداً عنو
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 مقدمة
ادلعلوم بالضرورة أن إدراك ُصنّاع القرار العرب واألفارقة ألعلية الدفع بعجلة التعاون االقتصادي فيما بُت دوذلم رىٌن ُب ادلقام من    

وىذا ُب واقع احلال أمٌر شبو ثابت. ولكن ىناك من يشدِّد ُب ادلقابل على أن ادلسألة ال تتعلق بتلك ،األول بتوافر االرادة السياسية
حسب؛ إذ أن ىناك حاجة حقيقية لتوافر تصورات افًتاضية جادة لدى صناع القرار دلا ؽلكن أن ُيسِفر عنو أي شكل من االرادة ف

ودرجة التأثَت ادلتوقع لتلك ادلعوقات. وذلك ُب حقيقة  ،اشكال التعاون بُت الطرفُت من عوائد وما ؽلكن أن يواجهو من معوقات
إذ من ادلهم أن يسعى كل أولئك لرسم  ،ادلتخصصُت واجلهات وادلنظمات ذات العبلقةاألمر ىو ما غلب أن يكون زلل اىتمام 

 . "1"ادلبلمح االفًتاضية دلدخبلت وسلرجات أي ظلوذج تعاوين شلكن بُت الطرفُت
ا من منطلق الفكرة سالفة الذكر سنحاول تقدًن عرض ربليلي موجز لبعض النقاط اليت نرى من وجهة نظرنا على األقل  أهن   

. و باألخص التعاون التجاري بُت اجلزائر ودول افريقيا ترتبط ارتباطًا مباشرًا دبسألة التعاون االقتصادي والتجاري العريب األفريقي
اإلشكالية العامة التالية:ما ىو دور التكامل االقتصادي ُب تعزيز ذلك العرض التحليلي سيتم ُب اطار زلاولة االجابة على 

 اجلزائرية مع دول افريقيا؟ادلبادالت 
 يندرج ضمن التساؤل الرئيسي رلموعة من اإلشكاليات الفرعية التالية: 

 ما ىي طبيعة ادلعوقات أمام توجهات التعاون ادلفًتضة بُت الطرفُت؟ 
  ؟دلاذا التعاون االقتصادي والتجاري العريب األفريقي 
  وىل من فرص  ،قتصادي بُت الطرفُت والتغلب عليهاما ىي آفاق ذباوز معوقات تطوير التعاون التجاري واال

 واقعية وعملية ؽلكن احلديث عنها ُب الوقت احلاضر؟
 ان اإلجابة على ىذا اإلشكاليات تطلب منا التطرق بالدراسة والتحليل النقاط التالية:

 مفهوم ومراحل وعوامل صلاح التكامل االقتصادي. 
 ة والتجمعات االقتصادية اإلقليمياالفريقياالداء االقتصادى والتجارى للقارة  
 اصلازات ذبربة التكامل االقتصادي االفريقي 
 الوضع االقتصادي باجلزائر ورلاالت التكامل االفريقي 
 التحديات ادلاثلة أمام التعاون العريب االفريقي وسبل تفعيلو 

 مفهوم ومراحل وعوامل نجاح التكامل االقتصادي : أواًل.
 الدولية اإلقتصادية للعبلقات شلكن إطار أحسن إغلاد  أنو على اإلقتصادي التكامل مفهوم بتعريف االستعانة غلب         

 عدد بُت االندماج ربقيق يعٍت االقتصادي التكامل أن حيث الدول، بُت االقتصادي التعاون أمام ادلصطنعة العوائق والسعي إلزالة
 أن كما متميزة، جديدة اقتصادية وحدة وتكوين بينها فيما القائمة التمييز مظاىر لةفأكثر،وإزا إثنتُت الوحدات االقتصادية من

االقتصادية.وفيما رل سوف ضلاول إعطاء مفهوم  العبلقات صيغ من وصيغة متصلة مستمرة تنسيق عملية يعترب االقتصادي التكامل
 اتباعها لتحقيق تكامل اقتصادي .واضح ذلذا ادلدلول االقتصادي مع ابراز أىم الشروط وادلراحل الواجب 

ىناااك اخاتبلف بااُت االقتصااديُت حااول ربديااد مفهاوم للتكاماال االقتصاادي، فااالبعض اسااتعمل مفهـوم التكامــل االقتصــادي: -0
مصطلح االندماج، والبعض اآلخر استعمل مصطلح التعاون، وآخرون استعملوا مصطلح التكتال . ولاذلك سانحاول عارض 

 :لح التكامل االقتصادي واليت قدمها رلموعة من رواد الفكر االقتصادي التكاملي كما يليبعض التعريفات اخلاصة دبصط
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بأناو عملياة وحالاة، فبوصافو عملياة فإناو يشامل اإلجاراءات والتادابَت الايت تا دي  :يعرف "بيال بالسا" التكامل االقتصـادي 
إذل إلغاااء التمييااز بااُت الوحاادات ادلنتميااة إذل دول قوميااة سلتلفااة، وإذا نظرنااا إليااو علااي أنااو حالااة فإنااو يتمثاال ُب انتفاااء سلتلااف 

 صور التفرقة بُت االقتصادات ادلختلفة. 
فااَتي أن مفهااوم التكاماال البااد أن يشاامل العماال علااى زيااادة الكفاااءة اإلنتاجيااة ضاامن الكتلااة  أمــا االقتصــادي "ميــردل"  

االقتصاااادية ادلشاااكلة ماااع إعطااااء الفااارص االقتصاااادية ادلتسااااوية لؤلعضااااء ُب ىاااذا التكتااال بغاااض النظااار عااان سياسااااهتم. أماااا 
ُب أساعار السالع عناصار اإلنتااج ُب  االقتصادي "ىوفمان" يقول بأن قياام أي تكامال اقتصاادي الباد لاو مان وجاود تسااوي

 ادلنطقة التكاملية.
 التنسايق علاى تقاوم تبادلياة عبلقاة إطاار ُب موحادا لايس ماا مجاع :ىاو التكامال أن فيعتارب عمـاد الغنـي عبـد الـدتتور أمـا 

 زلاددة شليازات ذبمعهاا الادول مان رلموعاة باُت االقتصاادية السياساات مان معيناة أظلااط توحياد واإلرادي ىادف الطاوعي
 ."2"التفضيلية العبلقات من سلسلة خبلل إغلاد من ادلشًتكة ادلنفعة تستهدف

  "3".ادلال لرأس خاصة ادلوارد استخدام بكفاءة أنو يهتم فيعرف التكامل االقتصادي على 1987 سنة أما روبنسون 
 إلزالاة أكثار أو دولتاان علياو تتفاق الايت اإلجاراءات مجياع عان عباارة بأناو االقتصاادي التكامال سـتي  أبـو فـااد يعرف تما 

 ربقياق بغارض االقتصاادية سياساات ا سلتلاف باُت وللتنسايق بينهاا، فيماا اإلنتااج وعناصار الدولياة التجاارة حركة على القيود
 "4"النمو معدل
إلغاء كافة احلواجز وأمام تعدد ادلفاىيم ادلقدمة دلصطلح التكامل االقتصادي ؽلكن القول بأنو ىذا األخَت ىو عملية         

اجلمركية وغَت اجلمركية بُت رلموعة من الدول ادلتكاملة ، مع تنسيق السياسات االقتصادية والنقدية وادلالية شلا ي دي إذل خلق 
 ات الوطنية ُب ادلنطقة التكاملية.تكتل اقتصادي جديد ػلل زلل االقتصاد

 اإلقتصادية للعبلقات شلكن إطار أحسن إغلاد " أنو على اإلقتصادي التكامل مفهوم بتعريف االستعانة كما ؽلكن تعريفو غلب    
 االندماج ربقيق يعٍت االقتصادي التكامل أن حيث الدول، بُت االقتصادي التعاون أمام ادلصطنعة العوائق والسعي إلزالة الدولية
 كما متميزة، جديدة اقتصادية وحدة وتكوين بينها فيما مةالقائ التمييز مظاىر وإزالة فأكثر، إثنتُت الوحداتاالقتصادية من عدد بُت
 ".5" اإلقتصادية العبلقات صيغ من وصيغة متصلة مستمرة تنسيق عملية االقتصادي يعترب التكامل أن
 وشروط نجاحه مراحل التكامل االقتصادي -8

راحل دبجموعة من ادلتبُت أدبيات اقتصاديات التجارة الدولية أن التكامل االقتصادي بُت الدول يتحقق من خبلل ادلرور      
تتابعة، حيث يتم ُب كل مرحلة التغلب على عائق من عوائق التكامل. وأدناه نستعرض باختصار ىذه ادلراحل كي نستخدمها  ادل

 : إلفريقيقتصادي اكمدخل الستعراض واقع التكامل اال
:تبااُت أدبيااات التجااارة الدوليااة أن التكاماال االقتصااادي بااُت الاادول يتحقااق ماان خاابلل ادلاارور مراحــل التكامــل االقتصــادي . أ

 :بست مراحل متتابعة، حيث يتم ُب كل مرحلة التغلب على عائق من عوائق التكامل، وىي كالتارل
وفقااً ذلاذه االتفاقياة ياتم تقلايص التعرفاة والعوائاق التجارياة األخارى بالنسابة لابعض السالع (: PTAاتفاقية التجارة التفضايلية   

اخلدمات بُت الدول ادلوقعة على االتفاقية حيث يتم ذلك أحياناً من جانب واحد وبناًء علاى ذلاك فلايس ىنااك زبفايض عاام 
تقوم دول اجملموعة األوروبية دبنح معاملة تفضيلية دلساتعمراهتا للتعرفة الداخلية أو التعرفة اخلارجية ادلشًتكة . فعلى سبيل ادلثال 
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السابقة ُب أفريقياا ودول الكااريو واطايط اذلاادي   الايت تعارف بادول أفريقياا والكااريو واطايط اذلاادي ( ُب إطاار معاىادة لاوم 
 LOME.) 
ة التجاارة احلارة بإلغااء التعرفاات الداخلياة تقاوم الادول ادلنضاوية ُب أطاار منطقا: Free Trade Area منطقة التجاارة احلارة 

واإلجااراءات األخااارى حياااث يعااد االربااااد االقتصاااادي امتااادادا للسااوق الداخلياااة ادلشاااًتكة وتوجاااد ىناااك عملياااة موائماااة لئلطاااار 
قاوم ادل سسي فيما يتعلق بسياسة ادلنافسة وادلشًتيات وغَتىا إذل جانب وجود قدراً ال بااس باو مان تنسايق السياساات وعلياو ي

االربااد االقتصاادي بتااوفَت النظاَت ُب اجملااال احلقيقاي لئلربااد النقاادي حياث توجااد سياساية تنسايق كافيااة ااا تساامح بوجاود عملااة 
واحدة ، وذلك كما ىو عليو احلال ُب االرباد االقتصادي واالرباد النقدي وتعترب منطقة التجارة احلرة أكثر إشاكال االنادماج 

ار ىااذه االتفاقيااة ؽلكاان التعاارف علااى االتفاقيااات التجاريااة أحاديااة اجلانااب واالتفاقيااات التجاريااة شاايوعاً بااُت الاادول . وُب إطاا
اإلقليمية . وتعترب االتفاقيات التجارية اإلقليمية تفضيلية حبكم طبيعتهاا حياث سبانح معاملاة تفضايلية أكارب جملموعاة صاغَتة مان 

ج الاابعض أن تلااك االتفاقيااات تقااوض النظااام التجاااري ادلتعاادد األطااراف الاادول الاايت ال تتقيااد دبباادأ الاادول األوذل بالرعايااة وػلاات
يقاوم االربااد اجلمركاي كماا ىاو علياو احلاال ُب منطقاة التجاارة : Custom Union اإلربااد اجلمركاي واألكثر قدرة وكفااءة

ُب إطااار الاادول األعضاااء ُب  احلاارة . بإلغاااء التعرفااة الداخليااة وبقيااة القيااود التجاريااة األخاارى ادلفروضااة علااى الساالع واخلاادمات
االرباد . عبلوة على ذلك يقوم االرباد بتطوير سياسة ذبارية مشًتكة مثل التعرفات اخلارجية ادلشًتكة اليت زباص بلادان أخارى 

 .( EEC   . وذلك كما ىو عليو احلال ُب اجملموعة االقتصادية األوروبية
تقوم الدول األعضاء ُب السوق ادلشًتكة بالسماح حبرية حركة السلع واخلدمات  :Common Market السوق ادلشًتكة 

.وتتحول األساااواق ادلشاااًتكة تااادرغلياً إذل ساااوق العاملاااةكماااا تسااامح ايضااااً حبرياااة حركاااة عوامااال اإلنتااااج مثااال رأس ادلاااال والقاااوى 
تعيق السياسة التجارية كما ىو علياو احلاال ُب متكاملة أو داخلية أذا قامت الدول األعضاء بإزالة العوائق اخلفية األخرى اليت 

 االرباد األورويب .
إن التكامل واالندماج االقتصادي اإلقليمي والذي تقاوم مان خبللاو رلموعاة : Economic Union اإلرباد االقتصادي 

علاى ادلساتوى الادورل قااد مان الادول بإزالاة العوائاق الايت تعاًتض مساار التجاارة الدوليااة وادلنافساة علاى ادلساتوى اإلقليماي ولايس 
 أصبح ػلظى بشعبية متزايدة منذ زمن احلرب العادلية الثانية

إنشااء ىيئااة  السااابقة يتطلاب ىااذا االربااد باإلضااافة للشاروط الااواردة ُب ادلراحال  :Monetary Union االربااد النقادي 
لكتلة االقتصادية، وإصدار عملة موحدة نقدية مركزية تصدر عملة موحدة، وتكون من صبلحياهتا مسئولية السياسة النقدية ل

 . "6"ذلا
 ":7": ومنها ما يليمزايا التكامل االقتصادي والحاجة إليه فى العصر الحاضر . ب
 .تعميق وحسن تنظيم العبلقات االقتصادية الدولية ُب إطار تنظيمى مستقر 
 .حسن زبصيص واستخدام ادلوارد ادلتاحة ُب الدول األعضاء 
 ادلتاحة بتضافر عوامل اإلنتاج الىت قد يتوفر بعضها ُب دولة مثل األراضى الواسعة أو العمالة الكبَتة  استغبلل كافة الطاقات

 وال يتوفر لديها رأس ادلال البلزم لبلستثمارات الذى يتوفر ُب دولة أخرى.
  .وجود مناخ وشروط أفضل للتجارة البينية بُت دول التكامل وبينها وبُت باقى دول العادل 
  ة التكااتبلت االقتصااادية الااىت انتشاارت علااى مسااتوى العااادل حيااث يتاايح التكاماال فرصااة ألن تكااون الاادول نااد ا ذلااذه مواجهاا

 التكتبلت.
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   العمل على إغلاد اقتصاد قوى ؽلكنو أن يواجو االقتصاديات األخرى من حيث القدرة على التفااوض والتوصال إذل شاروط
 تعامل مناسبة مع ىذه االقتصاديات.

  8"االقتصادي وفق ىذا التصور البد لو من أسس حىت ػلقق ىذه ادلزايا وُب الفقرة التالية نوضح ىذه األسسوالتكامل." 
إن التكامال االقتصاادي يادور حاول تنظايم العبلقاات االقتصاادية باُت رلموعاة مان الادول ولاذلك ج. أسس التكامـل االقتصـادي:

 التكامل على رلموعة من األسس من أعلها ما يلي:البد أن تكون ىناك عبلقات اقتصادية أوال، وأن يستند 
 .اجلوار بُت الدول األعضاء ُب التكامل لتسهيل االنتقال واالتصاالت 
 .التجانس الثقاَب واالجتماعي ألن التكامل ُب هناية األمر عبلقات بشرية بُت سكان الدول ادلتكاملة 
  وكااذا التنااوع البيئااى ألن التكاماال ُب أحااد مضااامينو ىااو ذبميااع  التنااوع ماان حيااث اخااتبلف ادلااوارد وادلنتجااات فيمااا بااُت الاادول

 أجزاء سلتلفة ُب كل واحد.
 .وجود طاقات غَت مستغلة لدى كل دولة وبالتكامل فيما بينها ؽلكن االستفادة هبا 

َب حاجاة إذل التكامال؟ وىال  القاارة االفريقياة فهل الوضع االقتصادى َب  ،ادلفاىيم األساسية للتكامل االقتصادي بعد ربديد
 .تتوفر فيو أسس التكامل؟ 

ىناك عدد من ادلتطلبات األساسية والعوامل ادلساعدة ُب إصلاح التكامل االقتصادي  عوامل نجاح التكامل االقتصادي:د. 
 ":9"واإلسراع بوتَتتو واطافظة على مصاحل الدول األعضاء بو وىي

كااي ياانجح أي تكتاال اقتصااادي ال بااد وأن يكااون ىناااك إطااار قااانوين ػلاادد حقااوق وواجبااات الاادول األعضاااء،   إطــار قــانوني: 
ويبُت كيفية التعامل مع ادلستجدات اليت قد تطرأ ُب ادلستقبل. فبل ؽلكن أن يقاوم التكامال االقتصاادي علاى اتفاقياات شافهية 

ناصر، ومنها: وجود اتفاقيات مجاعية، ومواثيق عمال، وتشاريعات أو أعراف قومية. ويشتمل اإلطار القانوين على عدد من الع
 مشًتكة. 

:إن وجود إطاار قاانوين باُت الادول األعضااء لايس كافياا لتجناب اخلبلفاات الايت قاد تنشاأ باُت األعضااء، فلاذلك إطار ماسسي 
يعات جديدة، وتعمال توجد ىناك حاجة ماسة إلنشاء م سسات واربادات قومية تشرف على تطبيق االتفاقيات، وتسن تشر 

 على حل اخلبلفات البينية. 
:صلاح التكامل يتوقف علاى اإلصلاازات الفعلياة وال يعتماد فقاط علاى اجلواناب القانونياة وادل سساية ادلاذكورة استثمارات مشترتة 

مناااخ أعاابله. فالتكاماال يتطلااب وجااود اسااتثمارات مشااًتكة داخاال التكتاال، وال يااتم ذلااك إال ماان خاابلل بااذل اجلهااود لتحسااُت 
 االستثمار وتشجيع القطاع اخلاص على ادلبادرة ُب االستثمار. 

: والعنصار ادلهام ُب النجااح ىاو مادى وجاود ذبااارة بينياة باُت الادول األعضااء، وىاو ماا يعكاس درجاة اعتماااد دول تجـارة بينيـة 
ول زبفاايض وإزالاااة التكتاال علااى بعضااها الاابعض ُب تااوفَت مااا ربتاجااو ماان ساالع وخاادمات. ويتطلااب انسااياب الساالع بااُت  الااد

 احلواجز التجارية فيما بينها من خبلل تقدًن ادلعامبلت التفضيلية لؤلعضاء.
 االداء االقتصادى والتجارى للقارة االفريقية والتجمعات االقتصادية االقليميةثانيا: 
لنمو الناتج اطلي لقد شهدت الدول األفريقية ُب السنوات األخَتة أعلى معدالت  الوضع الراهن لالقتصاد االفريقي: -0

%. كما ربسنت أوضاع  6،5حوارل  2007اإلمجارل، وأدىن معدالت للتضخم حيث بلغ معدل النمو االقتصادي عام 
االقتصاد الكلي بصفة عامة، وربسن أداء السياسات االقتصادية وحقق الطلب على السلع األولية اإلفريقية زيادات سنوية 
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مليار  18، و 2003مليار دوالر أمريكي ُب عام  13،8حيث بلغت  ،موال األجنبيةمتوالية.كما زادت تدفقات رؤوس األ
 .2007مليار دوالر ُب عام  53و  ،2006مليار دوالر ُب عام  38،8و  ،2005دوالر ُب عام 

فاع ادلهول ألسعار ادلواد وحبسب تقرير دل سبر األمم ادلتحدة للتجارة والتنمية فإن ىذه الزيادات راجعة ُب األساس إذل االرت          
وخاصة ُب رلال مشاريع استغبلل  ،2007% عام 31األساسية وإذل القفزة النوعية لعائدات االستثمارات األجنبية ادلباشرة إذل

وقد ترتب على تلك التدفقات وادلشاريع ارتفاعات ُب احتياطي العمبلت األجنبية ُب العديد من الدول  .الثروات الطبيعية
 .ةاالفريقي

زبفيف أعباء ادلديونية وذلك ُب اطار مبادرة  أطلقاىا كل من  توجهًا دوليًا جاداً إزاء 2006كما شهدت افريقيا من عام         
صندوق النقد الدورل، والبنك الدورل بالشراكة مع م سسات سبويل دولية واقليمية اخرى دبا فيها البنك االفريقي للتنمية ُب عملية 

العادل. وقد أسهمت ىذه ادلبادرة بلدًا من سلتلف بلدان  22مليار دوالر أمريكي( ادلستحقة على  50شطب كامل الديون   
دولة أفريقية من  26بتخفيض مديونية البلدان اإلفريقية بشكل ملحوظ سواء بإلغائها كلية أو بإعادة جدولتها حيث استفادت 

 . 2007% من ناذبها اطلي اإلمجارل ُب هناية عام 50مليار دوالر أمريكي دبا يوازي حوارل  68،4زبفيض مديونيتها حبوارل 
 االستثمار وربفيز العمل فرص إحداث رلال ُب ىائلة إمكانات األفريقية البلدان بُت للتجارة ة:في مجال التجارة الخارجي 

 من الستينات ُب السياسي االستقبلل على حصوذلا منذ األفريقية، ات احلكوم بذلت وقد . أفريقيا ُب النمو عجلة ودفع
 أعلنو ما اجلهود ىذه وآخر التنمية، ربقيق أجل من التجارة تتيحها اإلمكانات اليت من لبلستفادة عدة جهوًدا ادلاضي، القرن
 بتعزيز متجدد سياسي التزام من 2012 يناير/ الثاين كانون ُب ُعقد الذي األفريقي االرباد قمة ُب م سبر األفارقة القادة
 األفريقية البلدان ربرز دل احلسابات، معظم ووفق . القار ُب حرة ذبارة منطقة إنشاء ُب واإلسراع األفريقية البلدان بُت التجارة
 بُت الصادرات حصة متوسط بلغ ،2011 إذل 2007 من الفًتة ففي. اإلقليمية بالتجارة النهوض رلال ُب كبَتًا تقدًما
 ُب%21 و اآلسيوية، النامية البلدان ُب%50 بنسبة مقارنة %11 أفريقيا ُب السلع صادرات رلموع من األفريقية البلدان
 ادلستوى أن إذل ادلتاحة األدلة تشَت ذلك، على عبلوة .أوروبا ُب%70و الكاريو، البحر ومنطقة البلتينية أمريكا بلدان

 أفريقيا ُب التجارة قطاع بلغو الذي التنمية دلستوى نظرًا ادلمكن ادلستوى إذل يرقى ال أيًضا ىو القارة ُب للتجارة احلقيقي
 .فيو ادلتوفرة اإلنتاج ولعوامل

 مستوى ُب ادلاضي العقد خبلل ادلسجلة الزيادة إن األفريقية التجارة مجموع من األفريقية البلدان بين التجارة حصة 
 فقد .األفريقية التجارة رلموع من األفريقية البلدان بُت التجارة حصة ُب اطلفاض صحبها قد األفريقية البلدان بُت التجارة
  عام%4.22 اتهذرو لتبلغ 1995 عام ُب %3.19 من التجارة رلموع من األفريقية البلدان بُت التجارة حصة زادت

 العادل مناطقباقي  مع األفريقية التجارة كون إذل اذلبوط ىذا ويُعزى2011 عام ُب%3.11  إرل تًتل أن قبل 1997
 سجلت ، 2011 إذل 1996 من الفًتة لوخبل . األفريقية البلدان بُت التجارة شهدتو الذي ذلك من أسرع ظلًوا سجلت
 زيادة سجلت العادل مناطق باقي مع األفريقية التجارة أن حُت ُب %2.8 بنسبة يقدر سنويًا ظلًوا األفريقية البلدان بُت التجارة
 غَت البلدان لدى بكثَت أعلى التجارة رلموع من األفريقية البلدان بُت التجارة حصة أن ىو لبلىتمام وادللفت %12 بنسبة

 رلموع من األفريقية البلدان بُت التجارة حصة تعترب ذلك، على عبلوة. للوقود ادلصدرة البلدان لدى منو للوقود ادلصدرة
 بُت الصادرات حصة متوسط بلغ ادلثال سبيل فعلى . العادل ُب أخرى مناطق مع بادلقارنة نسبًيا منخفضة األفريقية التجارة
 بلدان ُب %21 بنسبة مقارنة %11 ضلو 2011 إذل 2007 من الفًتة خبلل الصادرات رلموع من األفريقية البلدان
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 ال األرقام ىذه أن غَت .أوروبا ُب %70 و اآلسيوية النامية البلدان ُب %50 و الكاريو، البحر ومنطقة البلتينية أمريكا
 بلدان ففي .أفريقيا ُب الرمسية غَت التجارة نطاق ُب توسع من األخَتة االستقصائية الدراسات إليو تشَتا م احلسبان ُب تأخذ

 من%40 و 30 بُت سبثل الرمسية غَت التجارة أن إذل التقديرات تشَت ادلثال، سبيل على األفريقي، للجنوب اإلظلائية اجلماعة
 أن سنبلحظ الرمسية، بالتجارة ادلتعلقة األرقام إذل الرمسية غَت بالتجارة ادلتعلقة األرقام أضفنا فإذا . اجلماعة بلدان بُت التجارة
 البحر ومنطقة البلتينية أمريكا بلدان ُب ادلسجلة ادلستويات تضاىي التجارة رلموع من األفريقية البلدان بُت التجارة حصة

 .الشمالية وأمريكا وأوروبا آسيا ُب ادلسجلة األرقام من بكثَت أدىن ذلك مع تبقى لكنها ،الكاريو
لقد اصبح من الواضح خبلل العقدين االخَتين هتافت العديد من القوى الدولية  :شرتاء أفريقيا في التجارة واالستثمار 

وحرصها على انشاء روابط ذبارية واقتصادية متميزة مع أفريقيا. والواقع يشَت إذل أن تلك الروابط أصبحت أكثر نضجًا عن 
ريها طيلة عقود مضت. ويأٌب ُب مقدمة تلك القوى الدولية الصُت واالرباد األوريب تلك اليت طادلا ربطت دول القارة دبستعم

والواليات ادلتحدة األمريكية. ولعلو من ادلفيد ُب ىذا ادلقام أن نعرض لطبيعة أىم مبلمح تلك الروابط االقتصادية علها 
 ."10"زة ما بُت الطرفُت العريب واألفريقيتساعد على االستفادة من ذبارب تلك الدول ُب صياغة عبلقات اقتصادية متمي

ويبلغ حجم التبادل التجاري بُت االرباد األورويب وأفريقيا يعد االرباد االورويب أكرب شريك ذباري ألفريقيا  الشريك األوروبي: -
مة مساعداهتا ُب عام مليار يورو. كما ان اوروبا ىي ايضا تعد ابرز جهة ماضلة ألفريقيا وقد بلغت قي 200حوارل  2006ُب عام 
وتتمتع العبلقات التجارية بُت االرباد االورويب وأفريقيا بتوافر رلموعة من الشروط االستثنائية اليت  مليار يورو. 35حوارل  2006

ا. تصب معظمها ُب صاحل دول االرباد ُب ظل ما يسمى:"سياسة االفضلية التجارية" ادلوروثة منذ عهد االستعمار االورويب ألفريقي
ومعلوم ان كثَت من الدول االفريقية تعتمد على االسواق  وىي السياسة اليت تسعى منظمة التجارة العادلية إذل وضع حد ذلا.

االوروبية ُب تصدير منتجاهتا بصفة رئيسية. كما أن الدول االوروبية تعتمد بشكل رئيسي على أفريقيا ُب استَتاد العديد من ادلواد 
 ال التعدين والطاقة وادلعادن النادرة. األولية وخاصة ُب رل

وواقع احلال ان االرباد األورويب يلقى منافسة جادة وشديدة من قبل الصُت وكذا الواليات ادلتحدة اليت استشعرت م خراً حاجة    
ملحة لتعزيز تواجدىا االقتصادي والسياسي ُب أفريقيا. وذلك األمر اصبح مطروحاً بقوة م خراً ُب أجندة السياسات األوروبية اليت 

بصفة جذرية ُب سياساهتا االقتصادية والتجارية ُب افريقيا. ولعل شلا يعيب تلك السياسات تركيزىا التقليدي  رباول اعادة النظر
تصدير منجاهتا االستهبلكية إذل دول ادلصدر دون أدىن اىتمام بتعزيز بنية التصنيع واالستثمار ُب  وإعادةعلى استَتاد ادلواد األولية 

ثمارية لبلستفادة من الثروات الطبيعية وتصنيعها ومن ٍب تصديرىا لتشكل بذلك قيمة مضافة تلك الدول عرب انشاء مشاريع است
 ات الدول االفريقية.يحقيقية القتصاد

ادلبلحظ أن الواليات ادلتحدة ظلت لعقود مضت تعتقد بعدم جدوى زيادة االنغماس ُب التجارة مع  الشريك األمريكي: -
أو العتقادىا بتواضع نصيب افريقيا من حصة التجارة العادلية. ولكن تلك الرؤية ما لبثت  ،يب ىناكافريقيا سواء لغلبة النفوذ االورو 

عندما قام وزير اخلارجية األمريكي وقتها "وارين   1996منذ عام  أن تغَتت بصورة نسبية مع بداية التسعينيات وباألخص
 1996تبلحقة دلسئولُت أمريكيُت من أبرزىا زيارة كلينتون عام كريستوفر" بزيارة بعض الدول األفريقية، ٍب تبل ذلك زيارات م

 70، اليت دعا فيها كلينتون إذل إسقاط 2000لست دول أفريقية، ٍب انعقاد القمة األفريقية األمريكية ُب الواليات ادلتحدة عام 
 مليار دوالر عن كاىل األفارقة.
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 22إذل  2001مليارات دوالر ُب عام  7أفريقيا جنوب الصحراء من وقد تصاعد حجم التبادل التجاري بُت أمريكا ودول     
. ومعظم تلك 2010مليار دوالر ُب عام  3.2االستثمارات األمريكية اجلديدة ضلو  ، كما بلغ حجم2011مليارا عام 

 . االستثمارات موجهة ضلو مشاريع الطاقة
" اليت ركزت على بناء شراكة اسًتاتيجية مع افريقي. كما "ورقة اسًتاتيجية العمل وقد وضعت ادارة الرئيس اوباما م خرا ما أمستو   

فضبًل عن نشاط ادلسئولُت االقتصاديُت األمريكان ُب زياراهتم ألفريقيا ُب اآلونة ،ًب انشاء رللس للشركات االمريكية معٍت بأفريقيا
ربت  2000دارة االمريكية قد وضعت سلططًا اسًتاتيجيا عام وكانت اال.األخَتة برفقة كبار رجال ادلال والصناعة ُب أمريكا
عامًا هتدف إذل تعزيز التبادل التجاري واالستثمار بُت الواليات ادلتحدة  15مسمى: سلطط" آغوا" باعتباره خطة عمل دلدة 

من رسوم  جنوب الصحراء بأفريقيااألمريكية والقارة االفريقية. وقد تضمن ادلخطط اعفاء قائمة طويلة من السلع ادلصنعة ُب بلدان 
إذ أن بعض الدول االفريقية  ،غَت أن ذلك االجراء أصبح ُب حد ذاتو مصدر اختبلل ُب العبلقات التجارية بُت الطرفُتاالستَتاد. 

ج مثبل إذل الزالت تلجأ إذل دول آسيوية ُب االنتاج ُب إطار ىذا الربنامج شلا سهل ولوج منتجات صينية وفيتنامية من قطاع النسي
 .السوق االمريكية من دون رسوم

سبثل الصُت ثالث أكرب شريك إلفريقيا ُب الوقت الذي أصبحت فيو إفريقيا مقصدا مهما لبلستثمارات  الشريك الصيني:  -
ذجًا مقبوال ربرص الصُت على انتهاج مسار شليز ُب عبلقاهتا مع افريقيا حيث تقدم ظلو واخلارجية اليت تقوم هبا الشركات الصينية. 

ُب بناء التعاون ادلشًتك الذي يعود بالفائدة على كل االطراف. كما ربرص الصُت على تعزيز عبلقاهتا الثنائية بالدول االفريقية وُب 
ر واىتمام الصُت ادلتزايد باالستحواذ على االسواق االفريقية يقابلو ُب حقيقة االم مقدمتها جنوب افريقيا وأثيوبيا والسودان ومصر.

اىتمامًا جادًا بتعزيز قدرات ادلنافسة والتصدير لدى الدول االفريقية وذلك عرب االىتمام بقطاعات الصناعات االستخراجية 
وتسويق ادلنتجات االفريقية ُب السوق الصينية. ُب حُت أن الصادرات الصينية إذل أفريقيا ىي ُب معظمها منتجات تامة الصنع 

ثمارات كبَتة ُب رلاالت: االتصاالت السلكية والبلسلكية والنقل، والبنية التحتية، ومصايد ومنسوجات. فضبًل أيضا عن است
 األمساك.

وقد قامت الصُت بتشجيع الصادرات االفريقية إذل السوق الصينية وللتصدير إذل مناطق اخرى ُب العادل عرب انشاء معرض دائم     
تشجيع تسويق وذلك هبدف  ،أفريقي بشكل دائم 1000ث يقيم فيها اكثر من حي ،للسلع االفريقية دبدينة "ييوو" دبقاطعة موك

ادلنتجات األفريقية ومساعدة الشركات األفريقية والتجار لبلستفادة من السوق الصينية، وتعزيز ذبارة الًتانزيت و رفع مسعة ادلنتجات 
مليار دوالر، وذلك عرب مشاريع استثمارية ُب  15ما يوازي األفريقية ُب الصُت.وذباوزت االستثمارات الصينية ادلباشرة ُب أفريقيا 

مليار دوالر دلساعدهتا ُب تطوير  15بتقدًن قروض تفضيلية للدول االفريقية حبوارل  2009بلدا. كما تعهدت الصُت عام  50
 .البنية التحتية، والزراعة، والصناعة التحويلية، وادلشاريع الصغَتة وادلتوسطة احلجم

وقد ساعدت التجارة الصينية واالستثمار ُب أفريقيا على ربفيز النمو االقتصادي ادلرتفع باستمرار. ويقدر صندوق النقد الدورل     
كما عمدت الصُت إذل تقدًن الدعم   .% ُب دول أفريقيا جنوب الصحراء كنتيجة ذلذه االستثمارات5،8معدل ذلك النمو بااا 

حيث قامت الصُت منذ عام  ،دول األفريقية ُب العديد من اجملاالت االقتصادية والفنية والبنية التحتيةاالقتصادي والفٍت لعدد من ال
مركزا لعرض التكنولوجيا الزراعية ُب  20مركزا دلكافحة ادلبلريا و  30مستشفى و  30مدرسة و  100ببناء أكثر من  2006
 أفريقيا.
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الصُت وأفريقيا ؽلكن تلمس اجلهود االستثنائية اليت تبذل ُب سبيل تعزيز العبلقات وبالنظر إذل تطور حجم التبادل التجاري بُت   
 6،5كان   1999وُب عام  ،حوارل مليار دوالر 1980حيث بلغ إمجارل حجم التجارة بُت الصُت وأفريقيا ُب عام  ،بُت الطرفُت

 39،7ارل التجارة الصينية اإلفريقية حوارل كان إمج  2005وحبلول عام  ،مليار دوالر 10بلغ  2000مليار دوالر، وُب عام 
. وقد بلغت نسبة 2010مليار دوالر عام  100ٍب إذل  ،2006مليار دوالر ُب عام  55وذلك قبل أن يقفز إذل  ،مليار دوالر

وي ُب حُت سجلت تلك الزيادة ُب السنوات األخَتة معدل ظلو سن ٪.700ما يقارب  1990الزيادة ُب حجم التجارة منذ عام 
 اجملاالت كل ُب األفريقية على أساس ادلساعلة الصينية للشراكة جديدة وقد جاءت الصُت عمومًا بنظرة  .%30يتجاوز 

ستوصفات ادلو  ادلستشفيات بناء ،البلسلكية والشبكات البصرية األلياف شبكات تركيب السدود، بناء مثل وباختصاصات سلتلفة
كاملة ُب مشاريع  شراكة الدول بعض على تعرض احلكومة الصينية ذلك على عبلوة فائدة. دون قروض وتقدًن وادلدارس،

 اسًتاتيجية مثل ادلناجم والسدود واططات الكهرومائية وخطوط السكة احلديدية والطرق السريعة ومصاُب البًتول.
 ادلستثمرون فيو يضع الذي الوقت وُب ومطاعم. وفنادق ربويلية مصانع ُب أفريقيا ُب الصينية استثمارات اجلالية  وتتمثل   

 وعادة ما تفرض للمساواة. أقرب مبدأ على الصينيون ادلستثمرون يتعامل ،األفارقة لشركائهم مسبقة شروطا الغربيون والشركاء
 واإلجابة اطلية، القوانُت احًتام وخاصة ادلضيف، البلد مع التصرف حسن واخلاصة العمومية م سساهتا على الصينية السلطات

 .البيئة على واطافظة ادلستقبل، البلد عمال لصاحل العمل قانون واحًتام بشفافية، العروض طلبات على
 

 أهم شرتاء أفريقيا التجاريين )واردات أفريقيا وصادراتها((10الجدول )

 
واردات تنسبة مئوية من إجمالي واردات البضائع 

 األفريقية
صادرات صادرات تنسبة مئوية من إجمالي 
 البضائع األفريقية

0998 8111 8112 8119 0998 8111 8112 8119 
 ..2. 90.9 94.4 ...2 2.2. 9..9 99.9 22.0 أوروبا

 02.8 80.0 02.4 04.1 4.9 4.2 9 00.8 الواليات المتحدة
 08.9 8.. 9.8 ..0 09.1 2.0 ..9 0.2 الصين 

 2.9 9.0 2.4 ..8 9.9 01.0 00.9 9.8 فيما بين البلدان األفريقية
 

 البيانات الواردة مأخوذة بتصرف عن الجدول المتوفر على الرابط:المصدر:           
http://www.oecd-ilibrary.org/sites/factbook-2011-en/04/01/05/index.html 

 اطلي الناتج دبعيار األخرى القارات عن ادلاضية األربعة العقود مدار على اإلفريقية القارة زبلفت :اتجاهات النمو في أفريقيا -8
 ادلعدالت من يقًتب ظلو معدل ربقيق من القارة دول اقتصادات تتمكن ودل .الدخل من الفرد نصيب دبعيار وكذلك اإلمجارل،
 داخلية عوامل التخلف وذلذا .عامة بصفة النامية الدول ُب اطققة النمو معدالت على احلفاظ تستطع دل أهنا كما العادلية،
 اجلفاف مثل البيئية والكوارث الداخلية والصراعات احلروب ذلك ُب دبا إفريقيا، ُب االقتصادية األزمة تفاقم ُب ساعلت
 صندوق من كل هبا أوصى اليت االقتصادي واإلصبلح اذليكلي التكيف برامج إن  الزراعي واآلفات والفيضانات والتصحر

http://www.oecd-ilibrary.org/sites/factbook-2011-en/04/01/05/index.html
http://www.oecd-ilibrary.org/sites/factbook-2011-en/04/01/05/index.html
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من  اإلفريقية الدول ُب النمو معدالت ُب االطلفاض إذل أدت ادلاضي القرن من الثمانينات ُب والبنك الدورل الدورل النقد
 االقتصادي األداء لتحسن بوادر بعد فيما ظهرت ٍب آنذاك، متوقعة كانت اليت %08 إذل زيادهتا من بدالً  %03 إذل05%
 .اقتصاداهتا ىيكلة وإعادة األزمة، مع التكيف هبدف التسعينات خبلل القارة دول بذلتها اليت الكبَتة اجلهود مع
ضعف النمو العادلي عن ادلتوقع واستقرار أسعار السلع األولية أو اطلفاضها، فإن   كد البنك الدورل أنو رغمأومع ذلك فقد       

 % 5.2اقتصاد البلدان األفريقية مازال ينمو بوتَتة سريعة بعض الشيء، حيث من ادلتوقع أن يرتفع معدل النمو بادلنطقة إذل 
ومن ادلتوقع أن يستمر تعزيز النمو ُب ادلنطقة نتيجة لضخ   .2014عام % 4.6من  2016-2015سنويًا ُب عامي 

استثمارات عامة ضخمة ُب مرافق البنية التحتية، وزيادة اإلنتاج الزراعي، والتوسع ُب اخلدمات ُب رلال ذبارة التجزئة واالتصاالت 
لسلع األولية واطلفاض االستثمار األجنو والنقل والتمويل. ومن ادلرتقب أن يرتفع النمو ُب سياق مزيد من االطلفاض ُب أسعار ا

 .ادلباشر بسبب ما يشهده االقتصاد العادلي من تراجع
ومازالت أسعار السلع األولية سبثل أعلية كبَتة لتوقعات النمو ُب أفريقيا، حيث أنو وفقًا دلا يشَت إليو التقرير فإن "السلع         

سلع من أفريقيا جنوب الصحراء، فقد ارتفعت نسبة أكرب مخس صادرات من ادلنطقة ثبلثة أرباع إمجارل صادرات ال  األولية سبثل
 ."1995عام  % 41من  2013عام  % 60إذل إمجارل صادراهتا إذل 

بشكل عام، من ادلتوقع "وُب ىذا الصدد يقول فرانشيسكو فَتيرا، رئيس اخلرباء االقتصاديُت ُب البنك الدورل دلنطقة أفريقيا          
وتشمل  .عاماً  20تظل أفريقيا واحدة من أسرع ثبلث مناطق ظلواً ُب العادل، وربافظ على ظلوىا ادلستمر ادلدىش الذي استمر أن 

 ادلخاطر السلبية، اليت تتطلب تعزيز حالة التأىب، ارتفاع العجز ادلارل ُب عدد من البلدان.
اجعت وتَتة النمو بشكل ملحوظ ُب جنوب إفريقيا ثاين أكرب تر جهة أخرى كشفت العديد من التقارير األخرى عن  نم         

ُب % 1وقد شهد اقتصاد جنوب إفريقيا ظلواً متواضعاً بنسبة   اقتصاد ُب ادلنطقة، بسبب مشاكل ىيكلية واطلفاض ثقة ادلستثمرين.
. وعلى 2009األزمة ادلالية عام مقارنة بالفًتة ذاهتا من العام ادلاضي، وىو أدىن معدل ظلو منذ  2014الربع الثاين من عام 

 % 6.5  إذ ارتفع الناتج اطلي اإلمجارل بنسبة  النقيض من ذلك، تعزز النشاط االقتصادي ُب نيجَتيا، أكرب اقتصاد ُب ادلنطقة.
ادلنطقة دبا ُب ما ظل النمو قوياً أيضاً ُب العديد من البلدان ذات الدخل ادلنخفض ُب  .ُب الربع األول % 6.2ُب الربع الثاين من 

وُب كوت ديفوار، على سبيل ادلثال، عززت زيادة قوية ُب إنتاج  .ذلك وعلى وجو اخلصوص كوت ديفوار وإثيوبيا وموزامبيق وتنزانيا
كما استمر النمو القوي ُب إثيوبيا مدعوماً   .الكاكاو واألرز ظلو قطاع الزراعة وساعدت على استدامة النمو ادلرتفع ُب الببلد

   .الزراعة كذلك، وباالستثمارات العامة، خاصة ُب رلال البنية التحتية بقطاع
وارتفعت معدالت التضخم ُب عدد من البلدان، ولكنها كانت أكثر مدعاة للقلق ُب بلدان األسواق عالية ادلخاطر اليت        

ت، دبا ُب ذلك غانا وزامبيا، ظل الوضع ادلارل وخاصة غانا. وُب عدد قليل من احلاال -شهدت أيضاً زبفيضاً كبَتاً لقيمة عملتها 
ويعمل  .ضعيفًا نتيجة لزيادة ادلصروفات اجلارية والسيما ارتفاع فاتورة األجور، وُب بعض احلاالت ضعف اإليرادات بشكل أكرب

 .ةالعجز ادلارل على خفض احتياطي ادلالية العامة وي ثر على قدرة ىذه البلدان على التصدي للصدمات اخلارجي
الصناعات االستخراجية ُب قطاع ادلوارد الطبيعية وقطاع اخلدمات  خاصة وأن التحول االقتصادي سيصبح أكثر أعلية      

ادلتصاعد علا ما يدفعان النمو ُب أفريقيا. أما نسبة ناتج الصناعات التحويلية والزراعة فهي آخذة ُب االطلفاض ُب مجيع أضلاء 
  .مازالوا ػلصلون على اجلزء األكرب من دخلهم من الزراعة من الفقراء  % 80تقريبا ال  و أن معظم العم  ادلنطقة، رغم

بول، وىي خبَتة اقتصادية أوذل ُب البنك الدورل ومشاركة ُب إعداد دراسة نبض أفريقيا، ذلك -وتوضح بونام تشوىان   
تصاد بلدان أفريقيا، ولكن التغيَت اذليكلي ليس ىو ما "يعمل النمو القوي ادلستمر منذ ما يقرب من عقدين على ربويل اق  قائلة
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ولكن ليس ُب  يتوقعو العادل. فمازالت الوظائف ُب معظمها ُب أفريقيا قائمة ُب رلال الزراعة وسبيل إذل الزيادة ُب رلال اخلدمات
راعة واخلدمات كان أكثر فعالية ُب احلد واخلرب السار ىو أن ىذا النمو ُب أفريقيا ُب رلال الز  .رلال الصناعة والصناعات التحويلية

من الفقر منو ُب رلال الصناعة. أما ُب بقية أضلاء العادل، وعلى النقيض من ذلك، فإن الصناعة واخلدمات ذلما تأثَت أكرب على 
 .احلد من الفقر

ُب ادلائة مقابل  2.6 نصيب الفرد من ظلو اخلدمات، بلغ متوسط 2011و  1996بول إنو بُت عامي -وتقول تشوىان      
ُب ادلائة ُب الزراعة والصناعة على الًتتيب. وتضيف أن ظلط النمو والتحول االقتصادي لو آثار على خفض  1.7ُب ادلائة و  0.9

زلركُت ن معدالت الفقر ُب أفريقيا بدرجة أكرب كثَتا: فزيادة اإلنتاجية الزراعية وتعزيز تنويع مصادر الدخل ُب ادلناطق الريفية ؽلثبل
وؽلثل االستثمار ُب سلع وخدمات النفع العام ُب  ن طريق إبعاد العمال عن ادلزارع  واحلد من الفقر.ع مهمُت للتحول اذليكلي

الريف  مثل التعليم والصحة والطرق الريفية والكهرباء وتكنولوجيا ادلعلومات واالتصال(، دبا ُب ذلك ُب البلدات الصغَتة، أدوات 
ُب حُت أن الصناعات التحويلية قد ال يوفر حبًل سحريًا ودواء شافياً، فإن .االقتصاد الريفي وتوفَت فرص العملأساسية لتعزيز 

مناخ األعمال، واستقرار  من خبلل تعزيز العوامل األساسيةأفريقيا ؽلكنها بل ينبغي عليها توسيع قاعدهتا الصناعية، وخاصة 
شلا سيعود بالنفع على  لنقل، ووجود قوة عمل أكثر مهارة ة التكلفة، وخفض تكاليف ااالقتصادي الكلي، والطاقة ادلنتظمة ميسور 

 .مجيع القطاعات
 التارل التقسيم يبُت .نسمة مليون ( 730 ) من أكثر ويسكنها بلداً  ( 43 ) أفريقيا تضم:اإلفريقية االقتصادية التكتالت -.

 : كبَتة مناطق أربع
 بلداً  15  أفريقيا غرب -
 بلدان 8  أفريقيا شرق -
 بلدان 10  أفريقيا وسط -
 بلدان 10  اجلنوبية أفريقيا -

  التجمعات ىذه وتشمل االقتصادي التكامل ربقيق إذل هتدف متعددة إقليمية ذبمعات ُب البلدان ىذه تشًتك       
(CEMAC) - إفريقيا لوسط والنقدية االقتصادية الكتلة 

(COMESA) - 11"أفريقيا وجنوب لشرق ادلشًتكة السوق". 
 

 التكامل االقتصادي االفريقي:انجازات تجربة ثالثا:
ػلااول ىاذا التجماع بنااء منطقاة التجاارة احلارة اخلاصاة باو ، كماا : (SAD- CEN) تجمـع دول السـاحل والصـحراء -0

ػلاول ايضا تدعيم التجارة البينية بُت دولو والعمل على ازالة احلواجز اجلمركية وغَت اجلمركية الىت تعرقل حركة ىذه التجارة . 
طاور التعااون باُت الادول االعضااء ولكن ؽلكن القول بأن مسَتة التكامل َب ىذا التجمع تتسم بالبطء فهى دل تتجاوز بعد 

وارباد ادلغرب  ،وااليكواس  ،بو . ومن ادلتوقع أن تتوافق منطقة التجارة احلرة ذلذا التجمع مع مثيبلهتا َب كل من الكوميسا 
 ".11"وذلك َب ضوء عضوية دول ذبمع الساحل والصحراء َب ىذه التجمعات االقليمية الثبلثة ،العرىب 

ًب رمسيا تطبيق اجراء تأشَتة الدخول االنتقائية بقرار وقعت عليو  ،وفيما يتعلق حبرية انتقال االشخاص والسلع واخلدمات       
ودبوجاااب ىاااذا القااارار ًب اساااتثناء حااااملى جاااوازات السااافر الدبلوماساااية والرمسياااة ، 2009دولاااة عضاااو باااالتجمع مناااذ ماااايو  17
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يوماا  30دولة من احلصول علاى تأشاَتات دخاول للزياارات الاىت ال تزياد مادهتا عان وادلبعوثُت اخلاصُت ادلكلفُت من سلطات ال
 ."12"متتالية اذل الدول ادلوقعة 

قامات الكوميساا بتأسايس وتنفياذ اربادىاا اجلمركاى والاذى مثال :رق والجنوب االفريقى)الكوميسـا(السوق المشترتة للش -8
أحاد أىام اصلازاهتاا ضلاو ربقياق التكامال االقليماى . كماا تساعى الكوميساا اذل ربقياق التنسايق والتنااغم باُت السياساات ادلالياة 

وة علااى خلااق عاابل، 2018وتكااوين ارباااداً نقاادياً العضااائها وذلااك حبلااول  2014والنقديااة العضااائها وذلااك حبلااول عااام 
والصاادك ورلموعاة شارق افريقياا(،تتمتع بااللغااء الكامال لكافاة  ، الكوميسااواساتثمار واحادة للتكاتبلت الثبلثةمنطقة ذبارة 

وتكااوين منطقااة ذباريااة واسااتثمارية واحاادة تنعاادم هبااا احلااواجز اجلمركيااة ، 2025وغااَت اجلمركيااة حبلااول عااام  الرسااوم اجلمركيااة
 2025االخرى الاىت تعاوق حرياة حركاة السالع واخلادمات ورؤوس االماوال واالفاراد وذلاك حبلاول  وغَت اجلمركية واالجراءات

"13" 
اذل  2009مليون دوالر عام  12.7حيث ظلت االخَتة من  ،ولقد حقق ذبمع الكوميسا تقدما ملموسا َب ذبارتو البينية     

وخاصاااة َب قطااااع الصاااناعة  FDIدلزياااد مااان . كماااا تزايااادت قااادرة التجماااع علاااى جاااذب ا 2010ملياااون دوالر عاااام  17.2
وتركياا . وقاد  ،وماليزياا  ،واذلناد  ،التحويلية . وتأتى معظام ىاذه االساتثمارات مان االقتصاادات الصاناعية اجلديادة مثال الصاُت

ج وتتااااوذل الوكالااااة دور تنساااايق انشااااطة وكاااااالت تااااروي ،انشااائت وكالااااة اقليميااااة لبلسااااتثمار تابعااااة للكوميسااااا ومقرىااااا َب القاااااىرة 
يقاوم العدياد  ،وفيما يتعلق حبرية حركة االشخاص والسالع واخلادمات ورأس ادلاال .االستثمار الوطنية التابعة للكوميسا وتعزيزىا

 ،من البلدان االعضاء بالكوميسا حاليا باستخراج تأشَتات دلواطٌت بلدان أعضاء اخرى َب الكوميسا حال وصوذلم اذل ادلطار 
ولقد ًب التوقيع على بروتوكول حرية حركة االشخاص وااليدى العاملاة واخلادمات وحقاوق االساتقرار واالقاماة مان جاناب أرباع 

والذى يتطلب ان يصدق عليو من جانب سبعة من البلادان االعضااء  ، 2001دول فقط منذ أن صدر ىذا الربوتوكول عام 
 . على االقل حىت ؽلكن دخولو حيز النفاذ

 ،أكثار التجمعاات االقتصاادية االقليمياة تقادما َب تنفياذ معاىادة أبوجاا ( EAC  تعاد( :EACشـرق أفريقيـا ) جماعة -.
، واطلقاات سااوقها ادلشااًتكة َب يونيااة ماان نفااس العااام،وغلرى حالياااً العماال 2010فلقااد كوناات اربااادا مجركيااا َب يناااير عااام 

دعيم التجاارة واالساتثمارات ويوجاد لاديها قاانون ظلاوذجى اذل ت( EAC  التحضَتى لبلنتقال إذل االرباد النقدى. وتسعى
وغلرى وضع خطط لتحويلو اذل تشريع أوبروتوكول يروج جلماعة شرق أفريقياا كوجهاة الساتثمار . كماا ؽلثال  ،لبلستثمارات 

بلدان شرق افريقياا  رللس االعمال التجارية دلنطقة شرق افريقيا اذليئة العليا لرابطات االعمال التجارية َب القطاع اخلاص َب
وقد أصدر اجمللس دليل أعمال شارق افريقياا وىاو الادليل التجاارى  ،وكينيا ( ،ورواندا ،وتنزانيا ،و بوروندى،اخلمسة   أوغند

التحتيااة  ساواء الطاارق الربيااة أو السااكك  االول واالكثار وااوال َب ىااذا االقلايم . كمااا اىااتم التجمااع بتطاوير مشااروعات البنيااة
 "15"وكذلك اىتم دبشروعات توليد ونقل الطاقة بأقل تكلفة لتلبية احتياجات االقليم للكهرباء ،احلديدية أو النقل اجلوى 

( ساارى ادلفعاول وىاو يتايح حرياة التنقال دلاواطٍت EACوفيما يتعلق حبرية حركاة االشاخاص أصابح جاواز السافر دلنطقاة       
ويقضااى حااق حريااة حركااة االشااخاص دبنااع أى  ،(  دلاادة تصاال اذل سااتة أشااهر EAC  لاادول االعضاااء والساافر داخاال اقلاايما

 وتشمل حرية احلركة ما يلى : ،شكل من أشكال التمييز على اساس اجلنسية
 احلق َب دخول أراضى دولة عضو َب التجمع بدون تأشَتة دخول . -
 الدولة العضو .احلق َب التنقل حبرية داخل اراضى  -
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 احلق َب احلماية بقوانُت الدولة العضو . -
يناااير ماان عااام  1( باادأ أعمالااو َب EACوفيمااا يتعلااق حبريااة حركااة الساالع واخلاادمات فااان االرباااد اجلمركااى جلماعااة         

يلااة علااى بعااض مع وجااود اسااتثناءات قلالتجمع باالعفاااء اجلمركااى التااام،وسبتعاات التجااارة الساالعية للاادول االعضاااء باا ، 2010
 ".16"كما ًب انشاء نقاط حدودية لتسهيل سرعة االنتقال عرب احلدود   ،السلع االكثر حساسية والىت ًب االتفاق بشأهنا

اعتماادت البلاادان االعضاااء َب االيكاااس خطااة لبللغاااء التاادرغلى :الجماعــة االقتصــادية لــدول وســط افريقيــا ) االيكــاس ( -9
وذلك اعتبارا من  ،للرسوم اجلمركية ادلفروضة على التجارة البينية لدول اجملموعة وادلعروفة بأسم التعريفة التفضيلية لبليكاس 

ادلفاًتض ان تنفاذ ىاذه  وكاان مان ، 2004وقد اطلقات االيكااس منطقاة التجاارة احلارة هباا َب عاام ، 2004يوليو عام   1
ولكنها دل ربققها بعد، كما كاان مان ادلفاًتض ان يبادأ العمال باالربااد اجلمركاى ذلاا خابلل عاام  ،2007ادلنطقة حبلول عام 

اتسام ماا ربقاق مان تقادم َب ،. وفيما يتعلق حبرية حركة االشاخاص  2012ولكن ًب تأجيل ىذا التاريخ اذل عام  ،2008
 .ومع ذلك غلوز القول بان احلركة بُت بلدان ذبمع االيكاس قد شهدت تطوراً نسبياً  ،غاية ىذا الصدد بانو زلدود لل

بادأ انشااء منطقاة ذباارة حارة داخال اقلايم رلموعاة االيكاواس عاام :الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا ) االيكواس ( -5
 10ٍب ًب ربديد مهلة  ،لية وادلنتجات التقليديةعندما جرى تبٌت قرار حبل قيود التعريفة ادلفروضة على ادلنتجات اط 1979

وبعااد مضااى فااًتة دل يتحقااق خبلذلااا شاا  ملمااوس قااررت  ،ساانوات اللغاااء الرسااوم والضاارائب علااى التجااارة بااُت دول اجملموعااة
دما وقد أحرزت االيكواس تق ، 2004االيكواس تعجيل اقامة منطقة التجارة احلرة حىت تثٌت تعزيز ىذه ادلنطقة حبلول عام 
.  وتساعى االيكاواس اذل انشااء  2015ملموسا َب بناء منطقة التجارة احلارة لاديها وزبطاط الطابلق اربادىاا اجلمركاى عاام 

سوق مشًتكة لبلستثمار وربقيق التكامل بُت االسواق ادلالية للدول االعضاء هباا . كماا تساعى لتطاوير الباٌت التحتياة للادول 
تجاااارة والنقااال ، وؼلطاااط ذبماااع االيكاااواس اذل اطااابلق االربااااد النقااادى حبلاااول عاااام االعضااااء وذلاااك لضااامان التااادفق احلااار لل

2020. 
يعتارب جاواز السافر االقليماى باااليكواس واحاداً مان أفضال االمثلاة  ،وفيما يتعلق حبرية حركة االشخاص واحلاق َب االقاماة      

وىااذا اجلااواز الااذى يسااتخدم حاليااا َب الساانغال . خدمة لتحسااُت حريااة حركااة االشااخاصلوثاائق الساافر االقليميااة ادلشااًتكة ادلساات
وػلمل شعار االيكواس على غبلفو االمامى ؽلكن استخدامو للسفر دولياً . وبدأت رواندا اعتبارا  ،والنيجر وبنُت وغينيا وليبَتيا

 .باصدار تأشَتات الدخول عند الوصول جلميع مواطٌت أفريقيا 2013من يناير 
بُت كافة أعضائها   2008نفذت الصادك منطقة التجارة احلرة َب اغسطس :قى )الصادك (تنمية الجنوب االفريجماعة  -4

% من 15% من منتجاهتا وال85حيث ًب الغاء التعريفات اجلمركية على  ،أصلوال والكونغو الدؽلقراطية  ،باستثناء سيشيل
قاررت الادول  ، 2009وَب بداياة عاام  . 2012الباقية والىت تتشكل باالساس من سلع أكثر حساسية ًب ربريرىا َب عاام 

وذلاك  ،2012اذل عاام  2010االعضاء بالصادك تأجيل اعبلن االرباد اجلمركى ذلاا والاذى كاان مان ادلتوقاع أن ياتم عاام 
ولقاد انتهات مجاعاة الصاادك مان وضاع اجلمركياة علاى بعاض السالع لاديها . بسبب عدم قادرة بعاض الادول الغااء التعريفاات

 . 2010ودخل حيز النفاذ َب ابريل من عام  ، 2006ويل واالستثمار عام بروتوكول خاص بالتم
شاَتة وفيما يتعلق حبرية حركة االشخاص فان مجاعة الصادك مسعت بدخول ادلواطنيُت مان دول عضاو اذل اخارى بادون تأ     

 ،2015فاااان الصاااادك هتااادف اذل اصلازىاااا حبلاااول عاااام  ،وَب ساااياق اصلااااز ساااوق مشاااًتكة  0يوماااا  90دخاااول دلااادة تصااال اذل 
 . 2018واربادىا االقتصادى حبلول عام  ، 2016وتكوين ارباد نقدى حبلول عام 
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حاُت ربااول  ،تتسام مساَتة االغلااد ضلاو ربقياق هنياات معاىادة أبوجاا باالبطء الهيئة الحكومية المعنية بالتنمية )االيجاد (: -.
حيااث أن  ،ولكنهااا حاليااا تاادعم برنااامج الكوميسااا لتحرياار التجااارة  ،ا َب ادلسااتقبل القريااب اذليئااة خلااق منطقااة ذبااارة حاارة هباا

العديد من اعضاء االغلاد ىم اعضاء ايضا بالكوميسا . كما تسعى االغلاد اذل ازباذ اجراءات من شأهنا ضمان حرية حركة 
 . االشخاص والسلع واخلدمات ورؤوس االموال

 ( : EMUاتحاد المغرب العربى ) -2
حياث ػلااول االربااد خلاق منطقاة ذباارة ،( تقدماً يذكر فيما يتعلق بتحقياق اىاداف معاىادة ابوجاا EMUدل ػلرز ذبمع     

وماان ٍب فااان مسااَتة التكاماال داخاال ىااذا التجمااع دل تتجاااوز بعااد طااور التعاااون بااُت  ،حاارة خاصااة بااو وكااذلك االرباااد اجلمركااى 
 . الدول االعضاء بو

وشلا تقدم فانو ؽلكن تلخيص أىم أوجو التقدم اطرز َب رلال انشاء اجلماعة االقتصادية االفريقياة دبوجاب معاىادة أبوجاا        
 كما يلى : 

  كمااا حققاات   ،وااليكااواس منطقااة التجااارة احلاارة  ،وااليكاااس،والكوميسااا  ،والصااادك ،حققاات كاال ماان مجاعااة شاارق افريقيااا
وتباذل  ،تقوم دبواصلة التنفيذ الكامل لو . أماا مجاعاة شارق افريقياا فقاد نفاذت ادلنطقاة بالكامالالكوميسا اربادىا اجلمركى و 

 التجمعات االقليمية االخرى جهودىا الطبلق وتنفيذ مناطق التجارة احلرة .
 ) من معاىدة أبوجا ال يوجد تقدم هبا حىت االن  االرباد اجلمركى القارى. 
  دل يتحقق االرباد االقتصادى والنقدى (اليوجد هبا تقدم حىت االن  حيث. 
  رباد اجلمركى اذ دل تتحقق خطوات تنفيذ منطقة التجارة احلرة القارية أو اال ،من معاىدة أبوجا ال يوجد هبا تقدم حىت االن

 أو السوق ادلشًتكة .
 الوضع االقتصادي بالجزائر ومجاالت التكامل االفريقي:رابعا

ان ادلبادالت التجارية اجلزائرية مع الدول االفريقية زلتشمة جدا باعتبارىا ال سبثل اال نسبة ضئيلة جدا ،حبث أن أغلب           
األوريب ،ومن أجل التوضيح أكثر سوف نستعرض من خبلل العنصر ادلوارل حصة ادلعامبلت التجارية اجلزائرية تتم مع دول االرباد 

 ."16"امجارل ادلبادالت التجارية باجلزائر التبادل التجاري االفريقي اذل
، 2015:أما فيما يتعلق بالتوزيع حسب ادلناطق االقتصادية خبلل عام التبادل التجاري من حيث المناطق االقتصادية -1

كل ُب الواقع ، تش ستبُت اجلداول ادلرفقة بوضوح أن معظم مبادالتنا اخلارجية ما زالت منحازة من طرف شركائنا التقليديُت.
 % من صادراتنا. 64،82ن وارداتنا و% م63، 49دول منظمة التعاون االقتصادي الطرف ادلهم ُب التعامل با 

 (: حجم التبادل التجاري من حيث المناطق االقتصادية18الجدول) 

 الصادرات بمليون دوالر أمريكي بالمليون دوالر أمريكي  الواردات المناطق االقتصادية
 نسبة السنة

 التطور
 نسبة السنة

 *8102 8109 8102 8109 التطور
 36.10- 801 25 378 40 09.48- 99. 82 684 29 دول االتحاد االوربي

 47.53- 428 5 344 10 08.29- 353 7 436 8 دول منظمة التعاون و التنمية االقتصادية 
 62.24- .. 92 37.70 220 1 886 الدول االوربية االخرى 
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 CNIS  المصدر: المرتز الوطني لإلعالم األلي و اإلحصاء التابع للجمارك
 و  واردات % 49.21للجزائر ، بنسب على التوارل  االوربية دائما الشريك الرئيسي :تبقى دول االرباد اإلتحاد األوروبي 

%،  14.62  ، اطلفضت الواردات القادمة من دول االرباد األورويب بنسبة 2014% صادرات.وبادلقارنة مع عام 68.28
تضاءلت صادرات  ، ُب ادلقابل2015مليار دوالر أمريكي ُب عام  25.34  إذل  2014دوالر ُب  مليار  29.68من 

داخل ىذه ادلنطقة االقتصادية، ؽلكن للمرء أن  %36.1كي أي ملياردوالر أمري 14.58  اجلزائر إذل ىذه البلدان بقيمة 
%من ادلبيعات اخلارجية، تليها إيطاليا 4،17أكثر من  و اليت تشمل  يبلحظ أن زبوننا الرئيسي ىو اسبانيا، 

األورويب با ٪.بالنسبة للممولُت الرئيسيُت، ربتل فرنسا ادلرتبة األوذل بُت دول االرباد 13.02 فرنسا ٍب ٪16.32با  بنسبة
 .2015خبلل عام  ٪ من إمجارل الواردات من اجلزائر 7.64٪ و 9.37%، تليهاايطاليا واسبانيا حبصة 10.52

ُب ادلرتبة الثانية حبصة بلغت  تأٌب دول منظمة التعاون االقتصادي  خارج االرباد األورويب(  :دول منظمة التعاون والتنمية 
، 2014٪ من صادرات اجلزائر إذل ىذه البلدان.وبادلقارنة مع عام 14،36بلدان، ٪ من واردات اجلزائر من ىذه ال14.28

 2014دوالر أمريكي ُب عام  10.34اطققة مع ىذه الدول، من  إذل اطلفاض كبَت ُب الصادرات فإنو ينبغي ان نشَت 
فاضا يقدر با واردات اجلزائر من ىذه الدول ، سجلت اطل ، كذلك إن2015دوالر أمريكي ُب عام  5.43 إذل

ىي مع الواليات ادلتحدة األمريكية ، ٍب تليها تركيا  كما نبلحظ أن ادلبادالت التجارية للجزائر مع ىذه ادلنطقة  ٪.12.84
بالنسبة للصادرات  %48،5و %23،5% من الواردات القادمة من ىذه الدول، و 95،3  % و26،5بنسب 
 نفس ىذه الدول. إذباه 

احلجم اإلمجارل للمبادالت  بادالت التجارية بُت اجلزائر وادلناطق أخرى ال تزال تتسم بنسب منخفضة:إن ادلباقي المناطق  
مع البلدان األوروبية األخرى خارج االرباد األورويب ومنظمة التعاون والتنمية( يظهر تراجعا ُب حصصها من السوق  التجارية 

مليار دوالر  1.26اذل  2014دوالر أمريكي ُب عام  مليون 984 ، أي2014٪ مقارنة مع عام 28دبا يقارب من 
 .2015امريكى َب عام 

  مليار دوالر أمريكي ُب نفس  14.39ملياردوالر أمريكي إذل  17.68٪ تقريبا، 18.6تظهر اطلفاضا بنسبة   "آسيا"دول
 .الفًتة

    العريب  دول المغربسجل حجم التبادل التجاري مع(UMA)   2014٪ مقارنة مع 40اطلفاض كبَت ما يقارب   ،
 .2015مليار دوالر عام  2.28إذل  2014مليار دوالر أمريكي ُب عام  1.52من مبلغ 

 50.52- 575 1 183 1 .84.0- 818 2 815 3 امريكا الجنوبيةدول 
 49.37- 562 2 060 5 4.82- 830 11 619 12  اسيا 
 - .2 - - - - اوقيانوسيا 
 3.09- 482 648 2.55- 912 1 962 1 الدول العربية 
 47.57- 607 1 065 3 8.67- 4.9 2.. الدول المغاربية 
 16.36- 98 001 20.45- 21. 991 الدول االفريقية 

 39.91- 787 37 886 62 08.12- 501 51 580 58 مجوع المبادالت
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   2014طفيف مقارنة مع عام   اطلفاض ارباد ادلغرب العرب (    خارج الدول العربيةسجلت ادلبادالت التجارية مع ،
مليار دوالر امريكى وذلك  2.54 إذل ملياردوالر امريكى ليصل  2.61ه الدول حيث بلغ حجم التبادل التجاري مع ىذ

 .٪2.68باطلفاض قدره 
   أي من 2014٪ مقارنة مع عام 37.22اطلفاضا ملحوظا من  بلدان أمريكاوأخَتا، سجلت ادلبادالت التجارية مع ،

 .2015مليار دوالر أمريكي ُب عام  4.39إذل  2014مليار دوالر ُب عام  6.99
 2014-2015حصيلة التجارة الخارجية في الجزائر  -8
 :مليار  58.58، حيث اطلفضت من 2014مقارنة مع سنة  % 08،12الواردات اجلزائرية إذل تراجعت نسبة  الواردات

د اجلدول التارل، بع  ، فيتبُت من2015أما التوزيع حسب رلموعة ادلنتجات خبلل عام مليار دوالر. 51.5  دوالر إذل
%، "السلع ادلوجهة 37،15نسبة  %، "السلع الغذائية" 9.74 إذل رلموعة "سلع ادلعدات" اطلفاضات 

 .%81،16%، وأخَتا، "السلع االستهبلكية غَت الغذائية" إذل88،9لئلنتاج"
 2014-2015التجارة الخارجية بالجزائر واردات تطور   :(.1) الجدول

 بمليون دوالر امريكي الوحدة :                                                                                              
  2015 2014 مجموع المواد

 النسبة القيم النسبة القيم  نسبة التطور
 15.37- 18.09 9314 18.79 11005 السلع الغذائة

 9.88- 30.84 15881 30.08 17622 السلع الموجهة للنتاج
 9.74- 34.39 17709 33.49 19619 سلع المعدات

 16.81- 16.69 8597 17.64 10334 سلع االستهالك الغير غذائية
 12.08- 100 51501 100 58580 مجموع الواردات

 CNIS  المصدر: االمرتز الوطني لإلعالم األلي و اإلحصاء التابع للجمارك
 

 :من اإلمجارل العام للصادرات، 94.54حبصة  2015أساس صادراتنا إذل اخلارج خبلل سنة  سبثل اطروقاتالصادرات %
ال تزال ىامشية، ا ؼلص الصادرات"خارج اطروقات"،.أما فيم2014%مقارنة مع  40.76مع اطلفاض قدره 

اطلفاضا  مليار دوالر امريكى، مع تسجيل  2.06من إمجاذل حجم الصادرات أي ما يعادل  % فقط  5.46 بنسبة 
 .2014%مقارنة مع 20.1بنسبة 
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 تطور حصيلة الصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات :(19) الجدول
 2009-2015خالل الفترة 

 التعيين 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 الحصة)%( التطور)%(
 التغذية 113 315 355 315 402 323 234 62 0 55 27-
 الطاقة والتشحيم 128 44 527 55 427 71 804 69 960 62 304 60 724 35 54 94 76 40-

 المواد الخام 170 94 161 168 109 109 106 28 0 75 2-
 نصف المواد 692 056 1 496 1 527 1 458 1 121 2 693 1 48 4 18 20-

 الفالحية سلع المعدات - 1 - 1 - 2 1 - -
 الصناعية سلع المعدات 42 30 35 32 28 16 18 05 0 5 12

 الغير غذائية سلع اإلستهالك 49 30 15 19 17 11 11 03 0 -
 CNIS  ادلركز الوطٍت لئلعبلم األرل و اإلحصاء التابع للجمارك المصدر:
 الوكالة الوطنية لبلسنثمار:                         

 تشمل اساسا :  رلموعة ادلواد اليت يتم تصديرىا خارج رلال اطروقات
  مليار دوالر أمريكي 1.69% من احلجم االمجارل للصادرات، أي 4.48نصف ادلواد اليت سبثل حصة. 
 % أمريكيمليون دوالر  234أي با 0.62السلع الغذائية حبصة 
  أمريكي مليون دوالر  106% بقيمة مطلقة تقدر با 0.28ادلواد اخلام حبصة 
  0.03% و 0.05با السلع اإلستهبلكية غَت الغذائية حبصص على التوارل سلع ادلعدات الصناعية و.% 
 

 وسبل تفعيله التحديات الماثلة أمام التعاون العربي االفريقي.خامسا
ىنلااك رلموعااة ماان التحااديات الاايت ربااول دون اسبااام التكاماال العااريب  العربــي االفريقــي:التحــديات التــي تواجــه التعــاون  -0

االفريقاي وذلااك علااى الغاام ماان اطااوالت اجلااادة بااُت سلتلااف دول القااارة االفريقيااة ،ولعال ماان بااُت األسااباب والعواماال الاايت  
 :"17"ربول دون ذلك نذكر ما يلي

ط الضوء على بعض ادلقومات وادلبلمح األكثر خصوصية اليت تتميز هبا تسليمن خبلل المعوقات الناشئة من البيئة:  
ؽلكن االشارة إذل بعٍض منها  ،وكذا بعض احلقائق االقتصادية ادلتعلقة بتلك ادلقومات وادلبلمح ،االقتصادات العربية واألفريقية

 على النحو التارل: 
  وتدين مستوى  ،بسبب اطلفاض دخل الفرد ومن ٍب القوة الشرائية واإلفريقيةضعف حجم األسواق اطلية دلعظم الدول العربية

وارتفاع فاتورة الواردات لكثَت من السلع االستهبلكية ُب ظل غياب نسو لئلنتاج اطلي ،اخلدمات امجااًل وخاصة ُب أفريقيا
صناعات زللية متخصصة ُب العديد من  ادلعتمد على ادلدخبلت اطلية بالرغم من توافر الكثَت من ادلواد األولية البلزمة لقيام

 تلك السلع. كل ذلك ي دي إذل عرقلة قيام مشروعات حديثة ُب اجملاالت االقتصادية ادلختلفة.
  عدم مقدرة الدول العربية واالفريقية على تنفيذ ادلشروعات احلديثة ذات احلجم األمثل من النواحي الفنية واالقتصادية

 والتكنولوجية.
 تنافسي والتفاوضي للدول العربية واالفريقية ُب رلال ادلعامبلت االقتصادية متعددة األطراف. والسبب يكمن ُب ضعف ادلركز ال

 تعدينية.. إخل( واليت تتميز دبستوى طلب غَت مرن نسبياً عليها –اعتماد معظم صادراهتا على ادلواد األولية  زراعية 
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 ت االنتاج وادلعدات واآلالت من الدول الصناعية شلا أدى إذل اتباع تعتمد ىذه الدول ُب معظمها على استَتاد مستلزما
سياسات اقتصادية خاطئة مثل سياسة "إحبلل الواردات" أو "التصدير من اجل االستَتاد" بداًل من أن يكون التصدير ىدفو 

 األساسي ىو تصدير ادلنتجات وتأمُت تدفقات رأمسالية .
  ى البٌت التحتية بل وانعدامها ُب العديد من ادلناطق ما ي دي إذل صعوبة النقل والشحن تعاين أفريقيا بالذات من تدين مستو

 للبضائع وارتفاع تكلفتو. 
 )ومعاناتو من  ،انكشاف االقتصاد االفريقي إذل حد بعيد واعتماده على اخلارج  اآلسيوي واالوريب واالمريكي بصفة خاصة

تليها  ،نصفها تقريبا ُب احلبوب ،مليار دوالر أمريكي 12.1 حوارل إذل 1996فجوة غذائية مستحكمة وصل حجمها عام 
%. ذلك ناىيك عن ارتفاع نسبة واردات 7.5فاللحوم  ،%9.4ٍب الزيوت  ،%11ويليها السكر  ،%19.8األلبان 

يب إذل سكان الوطن العريب عامة من الغذاء عادليا عند مقارنة نسبة عدد سكانو إذل سكان العادل  نسبة سكان الوطن العر 
% من 55.3فيما امجارل وارداتو ُب العام نفسو من امجارل واردات العادل وصلت إذل:   ،% 4.2ضلو   1990العادل عام 

 % من الزيوت النباتية... إخل(.11.1و  ،% من السكر واألرز15.7و  ،% من القمح20و  ،اللحوم
معلوم أن التعاون العريب األفريقي االقتصادي والتنموي كان قد حقق  :المعوقات الناتجة عن السياسات المباشرة 

انطبلقات قوية سواء منذ بداية ستينيات القرن ادلاضي أو ُب أعقاب تدشينو م سسياً ُب م سبر القمة العريب األفريقي األول 
ة ُب ظل التصدعات العديدة وحىت أواخر السبعينيات. إال أن ذلك التعاون ما لبث أن شهد تراجعات ملحوظ 1977عام 

 اليت خلفتها الظروف السياسية ادلعقدة اليت مرت هبا ادلنطقة العربية بصفة خاصة.
ومع تزايد دور سياسة ادلعونات والقروض ،ومع بداية التسعينيات ُب ظل التحوالت احلامسة اليت أصابت ىيكل النظام الدورل      

ات الدول النامية بالدول الكربى وم سسات التمويل واالقراض الدولية كالبنك وصندوق وادلنح كأداة م ثرة ُب صياغة طبيعة عبلق
بدأت االصوات تتعاذل ُب االطار االفريقي متسائلًة عن جدوى احلديث عن تعزيز  التعاون العريب االفريقي ُب ظل  ،النقد الدوليُت

 ،ارنة بتلك ادلقدمة من اجملتمع الدورل بدولو وم سساتو ادلختلفةاحلسابات النسبية حلجم ادلساعدات ادلقدمة من اجلانب العريب مق
وكذا األعباء السياسية اليت تفرضها طبيعة االلتزامات اجليوسًتاتيجية ادلفًتضة على اجلانب األفريقي إزاء القضايا العربية ادلصَتية  

ناىيك عن مدى منافسة ذلك التعاون ُب األساس  ،كقضية فلسطُت والتدخل الدورل ُب العراق والصومال وقضية مياه النيل..إخل
 ،فرنسا ،الصُت  ،لطبيعة العبلقات االظلائية ادل ثرة اليت اصبحت تربط البلدان األفريقية بالدول الكربى  الواليات ادلتحدة االمريكية

ًا لؤلسس االسًتاتيجية وما اصبح يبدو شبو غياٍب ألي رؤية اسًتاتيجية لدى اجلانبُت لتخطيط عبلقاهتما وفق ،بريطانيا(
 واأليديولوجية اليت تتفق وضرورات األمن وادلصاحل الوطنية ادلشًتكة.

عن  2010وخباصة منذ التئام القمة العربية األفريقية الثانية ُب مدينة سرت الليبية ُب اكتوبر  ،ومع أن احلديث غلري م خراً     
إال أن ىناك بالفعل العديد  ،بل وضرورتو ،ومع اؽلاننا الكامل بإمكانية ذلك ،ضرورات واسًتاتيجيات احياء التعاون العريب االفريقي

من ادلعوقات اجلادة ادلًتتبة على طبيعة السياسات الرمسية ادلباشرة من الطرفُت. وُب ما يلي أبرز تلك ادلعوقات ما يتعلق بسياسات 
 التعاون ادلتبعة وتلك ادلرتبطة باجلوانب االقتصادية والفنية: 

عدم قدرة اجلانبُت العريب واالفريقي على اطافظة على انتظام اجتماعات واعمال جلان المعوقات الناشئة عن السياسات: -أ
التعاون الفنية ادلتخصصة بعيدًا  وإن بصورة نسبية( عن التجاذبات والصراعات السياسية وبصفة خاصة اللجنة الدائمة للتعاون 

التعاون بُت الطرفُت. وذلك على عكس ما ىو حاصل ُب كثَت من أُطر التعاون الدولية القائمة  األفريقي العريب اليت تشكل زلور
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إذ غالباً ما ػلرص أولئك على إبقاء الباب موارباً أمام أي امكانية للتواصل واللقاء بغية  ،بُت العديد من الفرقاء السياسيُت ُب العادل
 السياسي فيما بينهم.  التمهيد إلغلاد حلول حلاالت التجاذب والصراع

عدم حرص األجهزة التنفيذية ُب كبل اجلانبُت على تفعيل دور ادل سسات التشريعية ُب تعزيز عبلقاهتما من خبلل اختصاصات  -
 واستمرار سبرير معظم ملفات تلك العبلقات بعيداً عن تلك ادل سسات. ،تلك ادل سسات ُب الصدد ذاتو

كبل اجلانبُت عن تسويق مفهوم وزلتوى التعاون بينهما على ادلستويات الشعبية بغية خلق رأي عام تلك  األجهزة التنفيذية ُب   -
ناىيك عن عدم تشجيع تلك األجهزة ألي  ،متفهم وم يد ألي خطوات قد تُتَخذ ُب اذباه تعزيز أواصر التعاون بُت الطرفُت

 مساعلة فاعلة ُب الصدد ذاتو من قبل رؤوس األموال الوطنية.
عجز األجهزة التنفيذية ادلختصة ُب كبل الطرفُت عن صياغة اأُلطر التنفيذية ادلناسبة لنقل توصيات وقرارات م سسات وجلان  -

التعاون ادلشًتك بُت الطرفُت إذل حيز ادلمارسة العملية دبا فيها تلك الصادرة عن مبادرات وجهود القطاع اخلاص الذاتية ادلشًتكة 
ذلك العجز ناذباً عن غياب الكفاءة الفنية واآلليات ادلناسبة أو لضعف  بل وردبا( غياب االرادة السياسية  بُت اجلانبُت؛ سواء كان

 ذاهتا.
 المعوقات االقتصادية والفنية: -ب
 ضعف مستوى التبادل التجاري بُت البلدان العربية واالفريقية بصفة عامة.   -
 بشقيو العام واخلاص. ضعف حجم االستثمار العريب ادلباشر ُب افريقيا -
دل تكن سياسة العون العريب ربتوي على رؤية اسًتاتيجية خبصوص دعم دور القطاع اخلاص األفريقي والعريب عرب سبكينو من  -

االستفادة من ادلساعدات ادلرصودة ُب اجملال التنموي؛ إذ غالبًا ما اسُتخدمت مبالغ ادلساعدات لشراء معدات تكنولوجية 
دون إرادة أو رغبة من الدول العربية أو االفريقية  –ة من الدول ادلتقدمة وعرب الشركات متعددة اجلنسيات دبا كّرس وذبهيزات فني

 من التبعية للدول ادلتقدمة وحرم القطاع اخلاص العريب واألفريقي من فرصة شلارسة مثل تلك النشاطات واالستفادة من عائداهتا. 
طبيعة التشريعات ادلشجعة لبلستثمار وحوافز وضمانات ذلك االستثمار وخباصة ُب الدول عدم وضوح الرؤية فيما يتعلق ب -

 األفريقية .
 قلة البيانات وادلعلومات ادلتاحة عن فرص االستثمار ُب أفريقيا. -
 ،وعدم وجود سياسات مالية واقتصادية ثابتة تبعث على االطمئنان ،صعوبة التحويبلت النقدية وادلالية عرب بعض دول افريقيا -

 باإلضافة اذل معاناة بعض الدول األفريقية من حالة عدم االستقرار السياسي.
 عدم وجود قنوات اتصال بُت مكونات القطاع اخلاص العريب واألفريقي بصفة م سسية ومنتظمة.  -
اصة بتقدًن العون العريب ألفريقيا  ادلصرف العريب للتنمية االقتصادية ُب تعدد القنوات وادلستويات وادلبادرات اخل -

والصندوق العريب لئلظلاء االقتصادي  الصندوق اخلاص لؤلوبك،والصندوق العريب للمعونة الفنية للبلدان العربية واألفريقية،أفريقي
ُب صورة م سسية مجاعية أو وجود ترتيبات وأولويات العون العريب عرب ادل سسات الدولية(؛ مع عدم وجود تنسيق ،واالجتماعي

تتكيف مع متطلبات كل مرحلة من مراحل تطور األوضاع االقليمية والدولية. ناىيك عن عدم وجود قاعدة بيانات موحدة أو 
ة وثقافية بنك معلومات لتوثيق ورصد وربليل ما صدر من قرارات وما ازبذ ُب ذات الصدد من خطوات تنفيذية مالية واقتصادي

 واجتماعية من قبل تلك الصناديق.
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 ،بالنظر اذل التقدم اطرز حاليا َب مسَتة التكامال االقليماى َب افريقياا   :أليات تعزيز التعاون التجاري العربي االفريقي -8
 :يؽلكن صياغة عدد من التوصيات لدفع عجلة ىذا التكامل منها ما يل ،والتحديات الىت تواجهها ىذه العملية 

وذلك من  ،ينبغى أن تدعم اجلماعات االقتصادية االقليمية العمل الذى يقوم بو االرباد االفريقى الغلاد موارد بديلة للتمويل  -
 أجل سبويل برامج التكامل

العمل على خفض القيود اجلمركية وتسهيل اجراءاهتا فيما بُت الطرفُت من أجل تشجيع التبادل التجاري، مع البحث ُب نفس   -
 الوقت عن إجراءات تعويضية لآلثار اليت تًتتب على مثل ىذا اخلفض على بعض االطراف اطتمل تضررىا. 

جارية لكى سُبّكن ادل سسات العربية واألفريقية من القيام بصورة منتظمة دبناقشة زيادة برامج التعاون الفٍت ُب رلال السياسات الت  -
 اإلصبلحات اليت ًب تنفيذىا وإعادة النظر فيها وُب أثرىا ادلمكن على الًتتيبات التجارية.

بكة عربية أفريقية االىتمام بتوفَت ادلعلومات التجارية من ِقبل احلكومات والقطاع اخلاص على السواء عن طريق إنشاء ش  -
للمعلومات بالتعاون مع بعض ادل سسات الدولية مثل: "الرابطة الدولية للم سسات التجارية احلكومية ُب البلدان النامية"، و"م سبر 

شبكة و"مركز التجارة الدولية". وتستخدم ىذه ال ،األمم ادلتحدة للتجارة والتنمية"  األونكتاد(، و"برنامج األمم ادلتحدة للتنمية"
أحدث التكنولوجيات ُب رلال االتصاالت وىى متوافرة حاليًا بأسعار معقولة. ناىيك عن امكانية اقامة مركز أو وحدة حبثية 

 معلوماتية متخصصة ُب دراسة العبلقات العربية االفريقية ُب شقها ادلتعلق بتعزيز التعاون التجاري واالقتصادي.
فضل النظام اجلديد إلقامة ادلراكز التجارية، أن ربصل على معلومات وافية عن القوانُت ؽلكن للدول العربية واألفريقية، ب  -

والقواعد وادلمارسات السارية ُب مجيع البلدان األفريقية ُب رلال االستثمارات األجنبية، شلا ؽلكنها من عقد صفقات ذبارية أو 
 اجلزائر مراكز من ىذا القبيل.تشجيع إقامة مشروعات مشًتكة. وقد أقامت مصر وتونس وادلغرب و 

 تعزيز القدرة التنافسية للقطاعات اليت ؽلكن ذلا أن ترفد مسألة التصدير ُب اجلانبُت.  -
ربسُت مناخ االستثمار وخاصة ُب الدول األفريقية وزيادة كفاءة ادل سسات احلكومية وإجراء اتصاالت مباشرة بُت الغرف   -

 عربية.التجارية األفريقية ونظَتاهتا ال
التفكَت ُب إنشاء غرف "مقاصة" بُت اجلانبُت فيما يتعلق بالتجارة بينهما، حيث أن غالبية الدول األفريقية تعاىن من صعوبات   -

 ُب احلصول على العمبلت الصعبة، ونفس الشيء يواجو بعض الدول العربية.
وم بتمويل التجارة فيما عدا ادلدى القصَت فقط. ومن مواجهة صعوبة سبويل التجارة بُت اجلانبُت حيث ال توجد م سسات تق  -

ضمن االقًتاحات ُب ىذا الشأن إنشاء م سسة عربية أفريقية للتمويل وزيادة التعاون بُت البنوك ادلركزية، وكذلك إنشاء م سسات 
 سبويلية قوية مشًتكة لضمان االستثمارات.

 الزراعي والصناعي، وىناك إمكانيات ضخمة لذلك بُت اجلانبُت. تشجيع إنشاء ادلشروعات ادلشًتكة وخاصة ُب اجملالُت  -
 اإلسراع بتفعيل توصيات الدورة العاشرة للجنة الدائمة للتعاون العريب األفريقي ادلتضمنة إهناء الدراسة ادلتعلقة بإقامة منطقة ذبارة  -

إلقامة مثل ىذه ادلنطقة كان قد طرح خبلل أعمال الدورة علمًا أن مقًتح مشروع االتفاقية  تفضيلية بُت الدول العربية وأفريقيا.
 ودل يبت ُب ادلوضوع حىت وقتنا احلاضر.  ،1986والتاسعة ُب بوركينافاسو ديسمرب  1986الثامنة للجنة ُب دمشق يناير 

والعربية والقابلة للتصدير توطُت بعض الصناعات االستهبلكية ادلعتمدة على ادلواد األولية ادلتوفرة ُب بعض البلدان االفريقية   -
كصناعات السكر وادلنسوجات القطنية ومنتجات الكاكاو والنب واللحوم واأللبان واألعبلف النباتية   ،داخل وخارج اطار اجملموعتُت

 وصناعات األجهزة ادلنزلية.،وادلطاط والزيوت النباتية



 

 

 

 

 

  "اإلقتصادية التنمية دراسات "مجلة
   األغواط -جامعة عمار الثليجي  –مخبر دراسات التنمية االقتصادية  يصدرها مجلة دورية 

 8102مارس  /10العدد 

49 

ية لتأسيس ظلط فّعال للتعاون أو التكامل االقليمي العريب العمل اجلاد وادلنهجي على دراسة أصلع السبل االقتصادية العلم  -
االفريقي بالنظر ُب التجارب ادلماثلة وخباصة ذبربة اإلنديان ُب أمريكا البلتينية واآلسيان ُب آسيا القائمتان على منظور "التكامل 

ل اطبلق قوى السوق بُت الدول إما من خبل من أجل التنمية". علمًا بأن مثل ذلك ادلسعى ؽلكن أن يأخذ أحد طريقُت:
لتستطيع ترتيب ىياكلها االقتصادية مع توفَت سياسات داخلية تعمل على مواءمة وتنسيق عمل تلك القوى دبا ػلقق أىداف 
التعاون؛ أو الًتكيز على التنسيق بُت قطاعات زلددة أو مشروعات اقتصادية بعينها وخاصة ادلشروعات ادلتشاهبة. والبعض قد يعترب 

لتنسيق القطاعي من افضل وسائل التعاون بُت الدول النامية ألن معلوم عنها اختبلل ىياكلها ُب قطاعاهتا االنتاجية ما ي دي إذل ا
كما أهنا مرنة ربقق مصاحل    ،ضعف مستوى تبادذلا التجاري البيٍت. وادلشروعات ادلشًتكة عادة ال سبس باالقتصاد القومي  الكلي(

وادلشروعات ،الغنية نسبيًا فيها ال تكون رلرد شلولة بل ومساعلة ُب االشراف على ادلشروعات وإدارهتاوالبلدان ،كل األطراف
 ادلشًتكة تساىم كذلك ُب سد عجز ميزان ادلدفوعات ُب الدول الفقَتة وتساىم ُب توفَت فرص عمل. 

تطوير البٌت التحتية َب رلاالت النقل والطاقة البد من التزام احلكومات االفريقية بدعم وتعزيز التجارة البينية من خبلل  -
اذل جانب زيادة التنسيق بُت دول القارة من أجل توحيد اللوائح والقواعد ادلنظمة حلركة  ،وتكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت

دة القدرة التنافسية ىذا اذل جانب دعم االبتكار لزيا ،التجارة واالستثمار وتسهيل انتقال ادلستثمرين بُت سلتلف دول القارة 
وتوفَت ،اذل جانب تقوية الشراكات بُت القطاعُت العام واخلاص  ،االفريقية َب االقتصاد العادلى القائم على ادلعرفة والتكنولوجيا 

 التمويل البلزم .
 خاتمة :

وقاد صادرت عادة  ،ؽلثل التكامل االقليمى نقطة الًتكيز الرئيسية للبلدان االفريقية منذ انشاء منظماة الوحادة االفريقياة         
كمااا شااددت معاىاادة ابوجااا وخطااة عماال الجااوس   ،اعبلنااات عاان الاادول االعضاااء ربااث علااى دفااع عمليااة التكاماال َب افريقيااا 

نظار اذل اجلماعاة االقتصاادية االفريقياة علاى اهناا مشاروع  ،.ومناذ حلظاة مولادىا على ضرورة تعزيز التكامل االقليمى َب افريقياا 
وحاليااً ذبتااز اجلماعاة االقتصاادية االفريقياة ادلرحلاة الثالثاة والاىت تتطلاب انشااء منطقاة  ،تدرجى غلب تنفيذه على ست مراحال 

. والزالت ىناك فجوة كبَتة بُت الواقع  2019عام  ذبارة حرة وارباد مجركى َب كل كتلة من الكتل االقتصادية االقليمية حبلول
الفعلى للتجمعات االقتصادية االفريقية واالمال االفريقية ادلعقودة على ىذه التجمعاات .ولقاد اتضاح مان التحليال تبااين وتاَتة 

اال ان مسااتوى ،ريقااى فعلااى الاارغم ماان التقاادم ادللحااوظ َب عمليااة التكاماال االف ،التكاماال بااُت اجلماعااات االقتصااادية االقليميااة 
ويواجهاو العدياد مان التحاديات . كماا ان ،ىذا التقدم يظل زلدوداً للغاية مقارنة باالمال واالىداف الاواردة َب معاىادة ابوجاا 

انشاء اجلماعة االفريقية االقتصادية تعوقو التزامات وكذلك ربديات احلوكمة السياسية واالقتصادية واالجتماعية َب بعض اجزاء 
 ة االفريقية .القار 
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   وأهمية استراتيجية االتصال التسويقي في دعم و تميز المؤسسات االقتصادية الخدمية دور 
                                                                    

 فؤاد بوجنانة أ.من تقدمي:                                                                        
 ، اجلزائر3جامعة اجلزائر                                                                                                 

 د. فرح إلياس اهلناين                                                                                                 
 ميلة  -املركز اجلامعي                                                                                                   

 ملخص 
ظمثل االتصاؿ التسويقي جزءا مهما يف تسويق اخلدمات، ويعترب االتصاؿ التسويقي اجليد قلب اخلدمة اجليدة،  

 ظمنن ذبربتها وال اكحن  لليها إال بعد ررائها دما يرفع وىذا راجع لطبيعة اخلدمة وخصائصها، وظروؼ إنتاجها حيث ال
لن املعلومات  درجة اخلطر املدرؾ لدى العميل اذباىها، وسعيا منو لتخفيض ىذا اخلطر فهو يسعى جاىدا للبحث

دة النافية واملقنعة لن ىذه اخلدمة ومقدمها، وهلذا اذبهت معظ  املؤسسات اخلدمية إىل االىتماـ بنولية وحج  وجو 
اتصاالهتا التسويقية لتحقيق تواصل جيد مع لمالئها، ومدى  دبختلف املعلومات الالزمة لنها ولن خدماهتا املقدمة، 

 .ولتعزيز لالقتها هب  وكسب رضاى  ووالئه  هلا ويف الوقت نفسو تنوين صورة موحدة ومتناملة للمؤسسة 
 اخلدمية، أدوات االتصاؿ التسويقي.االتصاؿ التسويقي، اخلدمة، املؤسسة  الكلمات المفتاحية:

 
 
 

Abstract 

 

La communication marketing représente une partie importante dans le marketing 

des services. C’est ainsi qu’un bon plan de communication marketing est considérer 

comme le cœur du service lui-même. Cela est essentiellement lié à la nature du service 

et ses caractéristiques et les circonstances de son production qui font qu’on ne peut ni 

tester ni juger la qualité d’un service avant son utilisation, ce qui implique 

l’augmentation du risque perçu par le client. En recherchant toujours de diminuer ce 

risque, la majorité des entreprises s’intéresse désormais à la qualité et le bon 

déroulement de l’opération de la communication marketing afin de réaliser de bonne 

relations avec leurs clients et leurs offrir des différentes informations nécessaires à 

propos de l’entreprise elle-même et de ses services proposés, en plus de construire une 

relation durable avec les clients basée sur leurs satisfaction leurs fidélité afin de bâtir 

une image uniforme, unique de l’entreprise. 

 

Mots clés : la communication marketing, le service, l’entreprise des services, les outils 

de la communication marketing       . 
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 مقدمـــة:

يعترب االتصاؿ التسويقي التعبَت األكثر حداثة ومعاصرة يف تأرَت حج  التفالل بُت املؤسسة ولمالئها، حيث 
 يلعب دورا حيويا ومهما يف ذماح املؤسسة يف ربقيق أىدافها.

لنبَت فلقد أدركت املؤسسات االقتصادية بصفة لامة واخلدمية بصفة خاصة يف االقتصاديات املتطورة الدور ا
الذي يلعبو االتصاؿ التسويقي يف ربقيق التفالل مع البيئة اخلارجية للمؤسسة وحىت الداخلية منها، وبالتباره لنصر 

اتصالية تسويقية مناسبة  اسًتاتيجيةمتفالل مع غَته من لناصر املزيج التسويقي فقد لمدت تلك املؤسسات إىل وضع 
ـ النايف لألنشطة والسياسات  االتصالية التسويقية اليت سبثل الواجهة العملية لتحقيق أىدافها املنشودة، و وجهت االىتما

 اليت هتدؼ املؤسسة من خالهلا تقدمي ما لديها إىل العمالء واجلمهور املستهدؼ لامة.
حيث يعترب االتصاؿ التسويقي يف جماؿ اخلدمات من أبرز العناصر املشنلة للمزيج التسويقي، من حيث األشمية 

عقيد، وىذا يرجع أساسا إىل اخلصائص املتعلقة باخلدمة، ونظامها اإلنتاجي، وكذا التفالل الذي ضمدث بُت مقدـ والت
، وبالتايل للى املؤسسة  اخلدمة والعميل لند االنتفاع هبا ىذا من جهة، ولدوره النبَت يف ربقيق أىدافها من جهة أخرى

ي بااللتماد للى سياسة اتصالية تسويقية فعالة، تسالد يف تعريف صبهورىا اخلدمية أف تويل أشمية كبَتة التصاهلا التسويق
، وتعزيز لالقتها بو وكسب رضاه ووالئو، ويف الوقت هبا، ودبختلف منتجاهتا)خدماهتا(، وإقنالو بتجربتها واالستفادة منها

.نفسو تنوين صورة موحدة ومتناملة هلا كحمايتها يف املدى الطويل من اهلجـو التناف  سي احملتـو
 االشكالية:

 التايل: تدما سبق ظمنن طرح التساؤال
 .ما مفهـو االتصاؿ التسويقي اخلدمي و ما ىي أى  خصوصياتو؟ 1
 . ما ىي أشمية ودور اسًتاتيجية  االتصاؿ التسويقي يف املؤسسة االقتصادية اخلدمية؟2
 ؟وما ىي أى  صعوبات ومعوقات ذلك اخلدميةذماح اسًتاتيجية االتصاؿ التسويقي يف املؤسسة حمددات . وماىي 3

 أهمية وأهداف البحث:
تستمد ىذه الدراسة أشميتها من كوهنا تركز للى ربليل أحد املوضولات اهلامة اليت ربظى حاليًا باىتماـ متزايد 

ؤسسة االتصاؿ التسويقي يف جماؿ اخلدمات ودوره يف ربقيق أىداؼ املخصوصيات من طرؼ الباحثُت  واملتمثل يف 
  .اخلدمية خاصة ربسُت صورهتا وبناء مسعة طيبة هلا دما ينسبها ثقة لمالئها

توضيح مفهـو االتصاؿ التسويقي يف جماؿ اخلدمات وأى  صعوبات وحمددات ذماح  كما هتدؼ الدراسة إىل
 اسًتاتيجية االتصاؿ التسويقي يف املؤسسات اخلدمية. 

 لية العامة من خالؿ التطرؽ إىل النقاط التالية:وللى ىذا األساس سوؼ رماوؿ معاجلة اإلرنا
 ؛مفهـو االتصاؿ التسويقي يف اخلدمات 
 ؛مستويات االتصاؿ التسويقي يف اخلدمات 
 ؛يةاخلدم املؤسسة أىداؼ االتصاؿ التسويقي يف 
 ؛لناصر لملية االتصاؿ التسويقي يف املؤسسة اخلدمية 
 ؛حماور وصعوبات االتصاؿ التسويقي يف اخلدمات 
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  ؛االتصاؿ التسويقي يف اخلدمات اتيجيةاسًت 
  :الخدماتفي ويقي سالت االتصال مفهومأوال: 

تعٍت لاـ، رائع، مألوؼ و  "Communis" من األصل الالتيٍت مأخوذةباملنظور العاـ كلمة  االتصاؿ إف 
ره يف اكحياة دو و 1 أشميتو معظمهاواملختصُت، لنست  من قبل الباحثُت لالتصاؿ يفتعار وقد وردت لدة ومشًتؾ، 

باستعماؿ وسائل خمتلفة  خر،من طرؼ آل االذباىاتاألفنار و و  نقل املعلومات" : بأنو االتصاؿاإلنسانية، وظمنن تعريف 
 .2" وفق لملية دينامينية مستمرة

أما االتصاؿ التسويقي فهو لملية تنمية حوار حقيقي بُت املؤسسة ولمالئها وتنوين لالقات معه  قبل  
 .3البيع، وكذلك خالؿ مراحل االستهالؾ وبعدىا وخالؿ لملية

، 4فهو جممولة من الرسائل واملعلومات واإلرارات الصادرة من املؤسسة واملوجهة إىل صبيع الفئات املستهدفة          
وؽ، وىذا بغية تعريف املستهلك باملنتج ) اخلدمة( وخصائصو ووظائفو ومزاياه وكيفية استخدامو، وأماكن وجوده يف الس

 .5وأسعاره، باإلضافة إىل حماولة التأثَت لليو وحثو وإقنالو بشراء املنتج"
من جانب آخر فقد لرؼ االتصاؿ التسويقي بالًتكيز للى جانبو الًتوصمي  للى أنو: " تنسيق اجلهود الًتوصمية  

 .6ع لدى العمالء"والتسويقية األخرى لضماف اكحصوؿ للى اكحد األللى من املعلومات وخلق التأثَت واإلقنا 
ويف نفس السياؽ ىناؾ من لرؼ االتصاؿ التسويقي للى أنو: " استخداـ ألدوات االتصاؿ التسويقي، أو  

باألحرى املزيج االتصايل دبا فيو من)إرهار، بيع رخصي، ترويج املبيعات....(، ليت  نقل املعلومات بأسلوب إقنالي 
 . 7ده يف النهاية إىل تصرؼ سلوكي ما اذباه السلعة أو اخلدمة اليت يروج هلا"مصم  وموجو للتأثَت للى ذىن العميل دبا يقو 

إف كل تعريف من ىذه التعاريف لو مزاياه بالتباره يقدـ معٌت إضافيا يزيد من توضيح مفهـو االتصاؿ  
القوؿ بأنو: " التسويقي، ويعنس وجهة نظر لدد من الباحثُت واملختصُت، وبشنل موسع وإللطاء معٌت مشويل لو ظمنن 

دبثابة لملية إدارية يت  من خالهلا دخوؿ املؤسسة يف حوار تفاللي مع اجلمهور املستهدؼ، وذلك بتنظي  و تطوير وتقدمي 
 .8سلسلة من الرسائل املوجهة رمو اجملاميع املختلفة منه  هبدؼ خلق منانو للمؤسسة يف ذىنه "

 ثانيا: مستويات االتصال التسويقي في الخدمات:
بل أف نتحدث لن مستويات االتصاؿ التسويقي البد أف نشَت إىل أف املؤسسة اخلدمية تقـو بنولُت أساسيُت ق

 :9من االتصاؿ التسويقي
وىو اتصاؿ موجو إىل كل أفراد املؤسسة، خصوصا أفراد االتصاؿ املبارر )لماؿ  االتصال التسويقي الداخلي: -   

تصاؿ التسويقي الداخلي بفعالية التسويق الداخلي للمؤسسة كما سنبُت ذلك يف املناتب األمامية(، وترتبط فعالية اال
 املطلب األخَت من ىذا املبحث. 

، فاملؤسسة اخلدمية توجو 10يعترب كل اتصاؿ خارجي للمؤسسة اتصاؿ تسويقي االتصال التسويقي الخارجي: -   
من األىداؼ تشًتؾ صبيعها يف مبتغى واحد ىو رس  صورة  رسائلها االتصالية باذباه أسواقها املستهدفة بغرض ربقيق صبلة

 جيدة لن املؤسسة. 
 : 11ويت  االتصاؿ التسويقي يف املؤسسة اخلدمية وفق أربع مستويات أساسية نوضحها فيما يلي
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ىدفو الوصف بطريقة موضولية للخصائص املادية والتقنية واالجتمالية واالقتصادية واملالية : . اتصال المؤسسة0
أساسا إىل لماؿ املؤسسة، واملساشمُت، واملوردين، ومقدمي اخلدمات  اتصاؿ املؤسسة ويوجو، لمؤسسة، وكذا سياساهتال

 .12وقادة الرأي، واحملللُت االقتصاديُت، واملاليُت واالجتماليُت
والتعبَت لن يهدؼ االتصاؿ املؤسسيت إىل إنشاء وتسيَت صورة املؤسسة أماـ لمالءىا،     :. االتصال المؤسستي8

ىويتها، حيث لليها أف تقوؿ من ىي؟، ماذا تريد أف تعمل؟، ما الذي ذبيد لملو؟ وما الذي تعملو؟، بعبارة أخرى 
  .13وثقافتها تتحدث املؤسسة لن نفسها، طموحاهتا، فلسفتها، لن ررليتها وباألخص لن قيمها األساسية

إىل تقدمي املواصفات اجلوىرية للسلع واخلدمات املقدمة يهدؼ اتصاؿ املنتج )اخلدمة( أساسا  . اتصال المنتج:3
، وينمن دور اتصاؿ املنتج يف مسالدة املؤسسة يف التعريف باملنتج اجلديد لند طرحو    يف السوؽ، ويف دلمو 14للعمالء

فسُت، وكذلك وإطالة حياتو لند وصولو ملرحلة النضج والًتاجع أو االرمدار، ويف سبييز منتج املؤسسة لن منتجات املنا
 .15ربقيق وفاء العمالء ووالئه 

للصور والرموز املرتبطة بالعالمة،  ىو اتصاؿ متمركز حوؿ لالمة املؤسسة، يهدؼ إىل إلطاء قيمة . اتصال العالمة:4
ه ويهت  باألوجو الذاتية لسلوؾ العمالء يف اختيار املنتجات وترسيخ العالمة يف ذىن العمالء )التذكر(، ومن شبة ربط ىذ

العالمة بأفنار وصور اصمابية، ويشنل اتصاؿ العالمة شمزة وصل  بُت االتصاؿ املؤسسيت واالتصاؿ التجاري)اتصاؿ 
املنتج(، فهو يعرب من جهة للى املؤسسة، كما ربمل  من جهة أخرى كل منتجاهتا توقيعو، وىذا ما يضفي لليها طابعا 

 .16دميزا
املؤسسيت اتصاؿ املنظمة                         ويطلق للى كل من اتصاؿ املؤسسة واالتصاؿ

"Communication Corporate بينما يطلق للى كل من اتصاؿ العالمة واتصاؿ املنتج االتصاؿ التجاري ،"
"Communication Commerciale"17. 

المة ىو نفسو ومن اجلدير بالذكر أنو ظمنن أف طمتلط اتصاؿ العالمة باالتصاؿ املؤسسيت لندما ينوف اس  الع 
اس  املؤسسة، كما ظمنن أف يتداخل اتصاؿ العالمة مع اتصاؿ املنتج لندما ينوف اس  العالمة    ىو نفسو اس  

 .18املنتج
 

 :المؤسسة الخدميةثالثــا: أهداف االتصال التسويقي في 
قناع والتذكَت، لنن تسعى املؤسسة اخلدمية من وراء اتصاهلا التسويقي إىل بيع خدماهتا من خالؿ اإللالـ واإل

ىذه األىداؼ قد زبتلف باختالؼ طبيعة املؤسسة ونولها، ومراحل ودورة حياة املنتج، وقد ترتبط أىداؼ العملية 
االتصالية دبراحل لملية الشراء، فعملية رراء اخلدمة تتنوف من مراحل ثالث: قبل الشراء، أثناء الشراء،   وما بعد الشراء،  

 التايل: كما ىو موضح يف الشنل
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 (: أىداؼ االتصاؿ التسويقي وازباذ قرار الشراء.11رنل رق  )
     

                                 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .231.، ص2112، دار وائل للنشر، لماف، 1املصدر: ىاين حامد الضمور، تسويق اخلدمات، ط
لى معرفة دبقدـ اخلدمة أو خبدماتو وخصوصا حيث نالحظ أنو يف مرحلة ما قبل الشراء، قد ال ينوف العمالء ل

إذا كاف جديدا، وبالتايل فقد ينوف اهلدؼ من ىذه املرحلة ىو بناء اإلدراؾ وزيادة املعرفة لدى العمالء لن اخلدمة 
 .واملؤسسة اليت تنتجها، فسمعة املؤسسة ورهرهتا قد تفيد يف زبفيض مستوى املخاطر املرتبطة بشراء خدمة معينة ألوؿ مرة

أما أثناء مرحلة االستهالؾ، فموظفو املنتب األمامي لادة ما يقوموف بإلالـ العمالء لن اخلدمة  اليت يقدموهنا 
وكيفية اكحصوؿ لليها وبالتايل فاف طريقته  يف االتصاؿ ستؤثر للى نولية العالقة وأداء الوظيفة واليت يف النهاية ستؤثر 

اؿ أثناء لملية الشراء قد يفيد  يف تعزيز صورة املؤسسة، وتنرار سلوؾ لملية للى رضا العميل إصمابا أو سلبا، فاالتص
 الشراء وزيادة الوالء وتطوير العالقات.

أما يف مرحلة ما بعد الشراء ينوف االتصاؿ ضروريا ويهدؼ إىل تقليل درجة لدـ الرضا أو الندـ لن طريق 
لملية الشراء يقـو العمالء بتقومي أداء مقدـ اخلدمة، فاخلربة طمأنة العمالء بصواب قرارى  الشرائي، وأثناء وما بعد 

 .19والتجربة السابقة للعميل تؤثر للى قرار استمرار العالقة وتنرار لملية الشراء
 رابعا: عناصر عملية االتصال التسويقي في المؤسسة الخدمية:

ملستقبل من أجل تغيَت سلوكو واكحصوؿ إف لالتصاؿ التسويقي دورا فعاال يف إيصاؿ املعلومات من املرسل إىل ا
للى االستجابة املرغوب فيها، ويوضح لنا خمطط االتصاؿ التسويقي التايل كل من طبيعة اجلهة املرسلة واملستقبلة للرسالة، 

 مع خمتلف الوسائل املناسبة لنقل ىذه الرسالة.
 
 
 
 
 
 

 
 قبل الشراء: 

  زبفيض املخاطر
 املدركة.

  تطوير صورة
 املنظمة.

 .زيادة املعرفة 

  زيادة احتمالية
 الشراء

 أثناء الشراء: 
 تعزيز رضا العميل 

  وتعزيز الصورة لن  دل
 النولية

  يادة سلوؾ تنرار الشراءز 

 ما بعد الشراء: 
 زبفيض درجة الندـ 

 زيادة الوالء للعالمة 

  تصحيح أو تقوية
 الصورة املدركة.
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                    خمطط االتصاؿ التسويقي يف املؤسسة اخلدمية.    : (12)رنل رق 
 
 

     
                                                                                  

 
 
 
 
 

Source: Christiane Dumolin et Autres, Entreprise de Services, 2 ème  
tirage, Les édition d’organisation, Paris, 1993, p 96.    

ىل يت  ربديد الرسالة االتصالية املبعوثة للى املستوى املؤسسايت أـ يت               ذلك للى  :المرسل(من يتكلم ). 0
 املستوى العمليايت؟ وىل زبص ىذه الرسالة املؤسسة، أو العالمة أو اخلدمة يف حد ذاهتا؟.

وإف كاف اهلدؼ من بصفة لامة نالحظ تواجد وحضور قوي للمؤسسة اخلدمية يف رسائلها االتصالية، حىت 
االتصاؿ ىو إبراز فوائد معينة للخدمة املقدمة للعميل، فاملؤسسة ربضى دائما دبنانة يف ىذا ااإلتصاؿ أو الرسالة، وال 

 : 20ظمنن الفصل بينها وبُت اخلدمة املقدمة وىذا ألف
 قدمة؛العميل يف أغلب األحياف يهت  دبقدـ اخلدمة )املؤسسة( أكثر من اىتمامو باخلدمة امل -
أيضا وجود وانتشار العالمات التجارية بالنسبة للسلع الواسعة االستعماؿ يعد رئ مألوفا، وىذا يسمح يف  -

النثَت من األحياف بالفصل بُت املؤسسة ومنتجاهتا املعروضة، بينما يعد ىذا استثناء بالنسبة للخدمات، حيث يسالد ىذا 
لوقت يعترب خطرا لليها ألف كل رسالة صادرة ستمس املؤسسة بشنل للى تضافر اجلهود االتصالية، لننو يف نفس ا

صغَت أو كبَت، وبالتايل لليها أف هتت  كثَتا برسائلها ووسائلها االتصالية، وبضرورة التنسيق والتنامل بينها، لعنس صورة 
 واحدة و صوت واحد للمؤسسة.

ة أف طمتاروا أحسن مزيج        من )اخلدمة، وهلذا ينبغي للى مسئويل االتصاؿ التسويقي يف املؤسسة اخلدمي
العالمة، املؤسسة( وذلك من خالؿ التحليل التسويقي القبلي إلمنانيات املؤسسة، باإلضافة    إىل أىدافها، وصبهورىا 

 املستهدؼ.
هنا متداخلة، إف الفئات املستهدفة باالتصاؿ خمتلفة ومتنولة باإلضافة إىل كو (: تعدد الفئات المستهدفة )المستقبل. 8

حيث تتمثل يف املشًتين، املستعملُت، وقادة الرأي، وىذا ما يفسر صعوبة وتعقيدات قرارات االتصاؿ التسويقي يف 
اخلدمات، فنل واحدة من ىذه الفئات هلا دوافع ورغبات زبتلف لن األخرى، وىذا   ما ظمنع إلداد رسالة واحدة جلميع 

 .21ىذه الفئات
يقدـ لنا الشنل السابق أى  النواقل )اكحوامل( األساسية يف : التصال التسويقي في الخدمات. النواقل األساسية ل3

 :  22اخلدمات وىي تتمثل يف

 أفراد للى اتصاؿ

 حامل مادي )البيئة املادية(

 وسائل االتصاؿ
 الشخصية و غَت الشخصية

 قادة 

 الرأي
 اخلدمة املشًتوف املستعملوف

 العالمة
 مؤسسة

 مةاخلد
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ظمثل أفراد االتصاؿ األرخاص الذين هل  صلة بالعمالء سواء كانوا لماؿ املنتب اخللفي  أفراد االتصال المباشر: -   
امي من خالؿ االتصاؿ املبارر معه ، فه  يعتربوف واجهة املؤسسة اخلدمية، يف إنتاج اخلدمة، أو لماؿ يف املنتب األم

 وىذا ما صمعل هل  أشمية كبَتة يف املزيج االتصايل التسويقي هلا.
فعلى أفراد االتصاؿ املبارر، سبثيل مؤسسته ، االتصاؿ، البيع وكذا إنتاج وتقدمي اخلدمة، كما ظمننه  تقريب 

وخلق صورة جيدة يف ذىنو لنها، من خالؿ سلوكه  وتصرفاهت  وكفاءهت  يف تقدمي اخلدمة، العميل أكثر من املؤسسة، 
ىذه األشمية النبَتة ألفراد االتصاؿ املبارر تدفع املؤسسة إىل ضرورة إحداث تنامل بُت اتصاهلا التسويقي الداخلي 

ذباه العمالء وربفزى  للى تقدمي اخلدمات للى واخلارجي، فالرسائل اليت توجهها املؤسسة للعاملُت هبا تؤثر للى أدائه  ا
أحسن صورة إذا كانت تربز دورى  اجلوىري والفَعاؿ يف إنتاج اخلدمة، واالتصاؿ بالعمالء وتقدظمها، دما يشعرى  بالفخر 

ووسيلة  واالنتماء، والعنس إذا أشملته  ومل تربز دورى  يف تقدمي اخلدمة، وىذا ما صمعل من أفراد االتصاؿ املبارر ىدؼ
 لالتصاؿ يف آف واحد.

ىي كل األرياء املادية احمليطة باخلدمة سواء كانت مباين أو وسائل تقدمي اخلدمة،   الدعم المادي) البيئة المادية(: -   
وبناء للى ىذا، فإف املؤسسة اخلدمية صمب أف تركػز جهودىا االتصالية  كل ىذه العوامل تعترب وسائل اتصاؿ يف اخلدمات

قية لػلى العناصر الداخلية واخلارجية للبيئة املادية للخدمة، ألهنا ذات تأثَت كبَت للى الصورة الذىنية اليت ينوهنا التسوي
 العميل لن املؤسسة.

إف الدل  املادي طملق جًوا يساى  يف ربقيق أو إنتاج اخلدمة، ولليو فإف ىذا األخَت يؤثر للى أفراد االتصاؿ  
ؤثر أيضا للى العمالء، وىذا ما يقودنا إىل اكحديث لن ضرورة وجود توازف بُت الدل  املادي املبارر باملؤسسة، كما ي

والنظاـ الداخلي للمؤسسة، وكذا أفراد االتصاؿ املبارر، ويؤدي ىذا التوازف بالدل  املادي أو التقٍت إىل تسهيل تقدمي 
نوف ىذه السياسة واليت سطرىا النظاـ الداخلي هلا اخلدمة وفق ما تتطلبو السياسة العامة للمؤسسة، إذ ال ظمنن أف ت

 .23تسعى إىل بلوغ أىداؼ تفوؽ ما ربوزه املؤسسة من دل  مادي وبشري
تعتمد املؤسسة اخلدمية يف اتصاالهتا التسويقية مع لمالئها للى وسائل اتصاؿ  وسائل االتصال التسويقي: -   

مالء، ووسائل اتصاؿ غَت رخصية وتض  كل الوسائل االتصالية رخصية واليت تسمح باللقاء الشخصي املبارر مع الع
اليت توصل الرسالة دوف اتصاؿ رخصي مع اجلمهور، واالختيار بُت ىذه الوسائل ال بد أف يؤخذ بعُت االلتبار خصائص 

 النشاط اخلدمي.
 خامسا: محاور وصعوبات االتصال التسويقي في الخدمات.

 :24وتتمثل فيما يلي خدمات:. محاور االتصال التسويقي في ال0
ىذا اجلانب من االتصاؿ لو دور كبَت يف تقدمي املعلومات النافية لن اخلدمة، وإظهار خمتلف دميزاهتا، وكذا  أ. الخدمة:

املنافع املتعلقة هبا، وذلك بالًتكيز للى جانبها املادي نظرا لطبيعتها الالملموسة، كما يت  الًتكيز غالبا للى اخلدمات 
 ية أكثر من اخلدمة األساسية، ملا هلا من ميزة تنافسية يف سوؽ اخلدمة.اجلانب

للى املؤسسة أف ترالي يف خطاهبا االتصايل التسويقي، اختالؼ ررائح وفئات لمالئها،     وأف تركز يف  ب. العميل:
قلب العملية االتصالية رسائلها املوجهة إليه  للى مدحه  واستثارة لواطفه  لنسب رضاى  ووالئه ، وجعله       يف 

التسويقية وطرؼ من أطرافها، وىذا من خالؿ رهاداهت ، وإظهار مدى رضاى  للى جودة اخلدمة املقدمة، وكذلك نقل 
 انطبالاهت  إىل باقي العمالء احملتملُت وىذا ما صمعله  ىدؼ ووسيلة اتصاؿ يف آف واحد.
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 ؤسسة وذلك من خالؿ:وىو اتصاؿ مؤسسيت متعلق بتحسُت صورة امل ج. المؤسسة:
اختيار أفراد هل  القدرة للى تقدمي اخلدمات بشنل متميز وبنفاءة،  من أجل  االهتمام بأفراد االتصال المباشر: -   

 بناء لالقات جيدة مع العمالء وكسب رضاى  ووالئه  للمؤسسة.
 ويت  إبراز ىذه القي  من خالؿ العناصر التالية: قيم المؤسسة: -   

 سسة للى إدارة نشاطاهتا من خالؿ خربهتا، حجمها، كفاءهتا؛قدرة املؤ  -
 التقرب من العميل باالستماع إليو واكحوار معو ملعرفة اىتماماتو، ورغباتو، وكذا تطلعاتو اذباه اخلدمة املقدمة؛ -
 التعريف بفلسفة املؤسسة بوضع القي  الرئيسية هلا يف املقدمة. -

ة املؤسسة اخلدمية للى االلتزاـ بولودىا لعمالئها، وتقدمي ضمانات كافية وذلك بإظهار قدر  د. تعهدات المؤسسة:  
 لعمالئها.

 وتتمثل يف:. صعوبات االتصال التسويقي في الخدمات: 8
إف ىذه اخلاصية يف اخلدمات ذبعل لملية االتصاؿ صعبة و معقدة، الالملموسة وصعوبة االتصال التسويقي:  -    

" أف ىناؾ أربعة    نتائج 'Kentuckyمعة "من جا "Mittal  Banwariحث "حيث تبُت دراسة أجراىا البا
 ،متعلقة بالالملموسية يف اخلدمات وىي: التجريد، لدـ القدرة للى ذبربة اخلدمة، العمومية، وأخَتا   صعوبة العرض

وانب امللموسة للتعبَت لن وللتغلب للى ىذه الصعوبة يلجأ مسوقو اخلدمة ومسؤويل االتصاؿ التسويقي إىل الًتكيز للى اجل
جودة اخلدمة واالىتماـ بالبيئة املادية اليت تقدـ من خالهلا اخلدمة )التصمي ، والعناصر الداخلية، واخلارجية للمؤسسة( 

 .25أكثر من اخلدمة يف حد ذاهتا ملا هلا من تأثَت للى الصورة الذىنية للعميل للى املؤسسة
يف صورة أكثر ذبسيدا وذلك بتضمُت الرسائل اإلرهارية       لن اخلدمات وىذا يعٍت االىتماـ بتقدمي اخلدمة 

دليال ماديا يوضح خمتلف التسهيالت املادية، مثل مواقع إنتاج وتقدمي اخلدمة، باإلضافة إىل ضرورة ربط اخلدمة بلغة 
رعارات معربة لن منافع وخصائص اخلدمة،  دما يسالد العميل للى املزيد من الفه  واإلدراؾ  جمسدة، وحمددة واستعماؿ

 .26لطبيعة اخلدمة
بسبب اخلصائص غَت املادية للخدمات ولدـ  تنتج ىذه الظاىرةكلمة الشفاه المنقولة )من الفم إلى األذن(:  -   

ومات اليت ضمصل لليها العمالء من أفراد آخرين حوؿ اخلدمة ، وتتمثل يف تلك املعل27القدرة للى ذبربتها قبل اقتنائها
املعروضة، وذلك الزباذ قرارى  الشرائي بشنل سلي  وبعيد لن املخاطر املتعلقة بتلك اخلدمة، ظمنن أف ينوف مصدر ىذه 

لمالئها الفعلُت  النلمة املؤسسة نفسها من خالؿ مثال إرساهلا لرسائل قصَتة يف اهلواتف النقالة، من أجل تداوهلا بُت
ونقلها إىل العمالء احملتملُت، كما ظمنن أف تنشأ  من اكحوارات وتبادؿ اخلربات فيما بُت املستهلنُت حوؿ اخلدمة، املشنل 
األساسي ىو صعوبة التحن  فيها لعدـ قدرة املؤسسة للى السيطرة لليها ومراقبتها بشنل كامل، وبالتايل فإف أي خطأ 

 لظاىرة سيؤدي إىل لواقب وخسائر جسيمة للمؤسسة.يف التعامل مع ىذه ا
لنن صبيع الدراسات تؤكد للى مدى تأثَتىا للى سلوؾ املستهلنُت الشرائي خاصة يف جماؿ اخلدمات، حيث   

تعترب تقريبا أوؿ وسيلة يتعرؼ هبا العمالء للى املؤسسة وخدماهتا يف جماالت لدة، وسبب ذلك يعود إىل طبيعة اخلدمة 
، حيث ال يتبقى للفرد بعد استهالكو للخدمة سوى ذبربة حياة وليس منتج مادي ظمنن االحتفاظ بو وإظهاره لند الفنائية

اكحاجة إليو، فما ضمتفظ بو املستهلك ىو جمرد ذبربة خمزنة يف ذاكرتو يتقامسها مع اآلخرين دما صمعل ىذه اخلربات املتقامسة 
، من خالؿ تعزيز 28أف تعَتىا االىتماـ النايف لضماف مسعة اصمابية لنها دبثابة روح اخلدمة اليت ال بد للى املؤسسة
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لالقاهتا العامة مع لمالئها، ورلاية واحتضاف العديد من األنشطة الرياضية والثقافية، كما صمب لليها أف ربرض لمالئها 
أجل تشجيعه  للى طلب اخلدمة الفعليُت وقادة الرأي للى نقل انطبالات اصمابية لن املؤسسة للعمالء احملتملُت من 

 .29واالستفادة منها
مث                        التخزين  للى لنس السلع اليت سبر دبراحل اإلنتاج مثتالزمية إنتاج واستهالك الخدمة:  -   

ثناء وىذا ما يستوجب وجود العميل أتت  لملية اإلنتاج واالستهالؾ يف اخلدمات يف وقت واحد ، البيع مث االستهالؾ
إنتاج وتقدمي اخلدمة، ويزيد من أشمية أفراد االتصاؿ املبارر، ويف ىذا إرارة واضحة إىل ضرورة االىتماـ باالتصاؿ الداخلي 

، فعلى مسؤوؿ االتصاؿ التسويقي أاَل يقصر اىتمامو للى تشجيع العمالء للى الشراء فقط، بل للى تشجيع 30باملؤسسة
دظمه  للخدمة للى أنو متميز، دما يشعر العميل بالثقة ويشجعو للى طلب مقدمي اخلدمات للى األداء ووصف تق

 اخلدمة.
كما ظمنن استعماؿ وسائل مسالدة للبيع يف أماكن إنتاج وتقدمي اخلدمة حبيث تتناسب مع خاصية التالـز يف 

فة إىل النتيبات الصغَتة اإلنتاج واالستهالؾ، مثل اإلرهار يف مناف البيع والنتالوجات لشرح اخلدمة ومنافعها باإلضا
 .31وتعترب ىذه الوسائل أكثر فعالية يف النثَت من األحياف من اكحمالت اإلرهارية يف وسائل اإللالـ الشائعة كالتلفزيوف

من جهة أخرى تالـز اإلنتاج واالستهالؾ يف اخلدمات ال يسمح بتخزين اخلدمة دما صمعلها فانية وظمنن لالتصاؿ 
ا كبَتا للتعامل مع ىذه اخلاصية وحماولة املوافقة بُت العرض والطلب، فالعديد من املؤسسات التسويقي أف يلعب دور 

اخلدمية تلجأ إىل استخداـ تقنيات تروصمية لًتقية مبيعاهتا ورفع الطلب للى خدماهتا، باإلضافة إىل استعماؿ التسويق 
دث للى مستوى الطلب، مع ضرورة اكحفاظ للى املبارر وخمتلف الوسائل اليت تسمح باالستجابة للتغَتات  اليت رب

 .32االتصاؿ املستمر واملتواصل مع لمالئها
: إف تقدمي اخلدمة يتس  بعدـ التجانس الذي يؤدي بدوره  إىل التباين عدم التجانس وصعوبة تقييم عرض الخدمة -   

للعمالء فإنو ينبغي للى مسوؽ اخلدمة أف يف اجلودة، ولتعزيز مفهـو أو فنرة ثبات اجلودة، ومن أجل ضماف تقدمي اخلدمة 
يقدـ معلومات موثقة يف رسائلو اإلرهارية، لند استخداـ إسًتاتيجية التوثيق  ظمنن استخداـ األرقاـ واكحقائق للتأكيد 
للى قيمة أو جودة اخلدمة، حيث يسعى مسوؽ اخلدمة إىل توثيق نطاؽ أو مسات أو جودة أداء أو آثار اخلدمة دبعلومات 

سدة لتقدمي صورة واقعية للخدمة، وإلضفاء نوع من املصداقية للى اخلدمة، وظمنن تعريف التوثيق للى أنو املعلومات جم
اليت ربتوي للى مؤررات رقمية )مثل املتوسطات اكحسابية( ترتبط بتجربة أو خربة مر هبا جممولة من األفراد، وىي بذلك 

 .33زبتلف  لن استخداـ املشاىَت يف اإلرهار
: إف خمتلف التعقيدات املرتبطة بعرض اخلدمة تؤدي إىل صعوبات إضافية يف لملية ظروف إنتاج وعرض الخدمة -   

االتصاؿ التسويقي، للى أي خدمة يف العرض نركز االتصاؿ التسويقي، وأي املواصفات واملنافع املتعلقة هبا زمتار، وتزداد 
ؼ معُت دما يستدلي اختيار اخلصائص املناسبة واملنافع الواجب إبرازىا الصعوبة إذا كانت الرسالة موجهة إىل فئة أو ىد

 .34هلذه الفئة املستهدفة
ىذا ما يتطلب يف النثَت من األحياف أحباث ودراسات طويلة وقد تنوف بال جدوى، للتطور والتغَت السريع يف 

 ظروؼ لرض اخلدمة يف العديد من اجملاالت. 
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 لتسويقي في الخدمات:سادسا: إستراتيجية االتصال ا
إف االتصاؿ التسويقي يف املؤسسة اخلدمية ال بد لو من بعد اسًتاتيجي لميق، فعلى املؤسسة أف تسلك لند 
وضعها إلسًتاذبيتها االتصالية التسويقية، األىداؼ املرسومة مسبقا يف اإلسًتاتيجية التسويقية، مع الًتكيز للى األىداؼ 

واألخذ بعُت االلتبار موضوع العملية االتصالية التسويقية )املؤسسة، العالمة، اخلدمة( وطبيعة  املنوطة بالعملية االتصالية،
 . 35أىدافها، وانتشارىا وموقعها اجلغرايف

بصفة لامة فاف إلداد اتصاؿ تسويقي فعاؿ يت  من خالؿ لدة .مراحل استراتيجية االتصال التسويقي الخدمي: 0
" حيث تبدأ بتحديد الفئات املستهدفة باالتصاؿ، مث ربديد  kotler et Duboisمراحل متتالية حددىا كل من "

أىداؼ االتصاؿ التسويقي ) ىدؼ إدراكي، ىدؼ حسي، ىدؼ سلوكي( وغالبا ما تنوف األىداؼ اإلدراكية واكحسية 
رهرة وصورة  مراحل وسطية تسبق األىداؼ السلوكية، والوصوؿ إىل ربقيق ىذه األخَتة ال يت  إال من خالؿ تطوير

املؤسسة ومنتجاهتا، لتليها مرحلة تصمي  الرسالة حيث صمب أف تتميز بدرجة لالية من الوضوح والسرلة يف الوصوؿ 
للهدؼ، مع الًتكيز للى إبراز اجلوانب امللموسة اليت تساى  يف تقدمي اخلدمة، مثل األفراد، املباين...إخل، واملنافع املنتظرة 

، وأف تتنيف مع طبيعة ثقافة املؤسسة، وصمب أيضا األخذ بعُت االلتبار االىتماـ بنل املتغَتات من االستفادة من اخلدمة
 املنونة للمستقبل واملتمثلة يف لناصر ىويتو ورخصيتو من أفنار، مستوى ثقافة، تقاليد ومعتقدات.....اخل.

أفراد االتصاؿ الشخصي، بعد ذلك ربدد قنوات االتصاؿ)وسائل( التسويقي سواء كانت رخصية ومن اشمها 
وكلمة الشفاه املنقولة من القنوات االجتمالية )املستفيد من اخلدمة وحميطو( أو قنوات غَت رخصية من وسائل اتصاؿ 

 صباىَتي و اتصاؿ احمليط املادي، والتظاىرات )األحداث(.           
حج  املؤسسة، واالسًتاتيجية بعدىا يت  ربديد ميزانية االتصاؿ التسويقي بعدة طرؽ زبتلف باختالؼ 

االتصالية، اليت تنتهجها مع مستهلنيها فمنها ما يعتمد للى املوارد املالية املتوفرة للمؤسسة، أو للى نسبة من رق  
األلماؿ لنن ىذا ال تشجع أية حماولة لزيادة اإلنفاؽ االتصايل يف حالة تدين حج  املبيعات، أو للى إتباع أسلوب 

 ذه الطريقة ليس هلا أساس منطقي فال ظمنن التأكد بأف املنافسُت هل  أفضل طريقة لتحديد امليزانية.املنافسُت لنن ى
بينما تعترب الطريقة القائمة للى األىداؼ أي زبصيص املاؿ حبسب ما يتطلبو اهلدؼ املوضوع، األكثر منطقية 

 وفعالية من الطرؽ السابقة.
توزيعها بُت خمتلف األدوات األساسية لالتصاؿ التسويقي يف  بعد ربديد ميزانية االتصاؿ التسويقي صمب

 املؤسسة اخلدمية، وصمب أف زبلط ىذه األدوات بعناية يف مزيج اتصايل متنامل ومنسق.
وبعد القياـ باكحملة االتصالية التسويقية، تت  مراقبة العملية االتصالية التسويقية و تقيي  مدى كفاءة التقنيات 

 ائج احملققة .املستعملة والنت
إف أي اسًتاتيجية اتصالية تسويقية يف املؤسسة .محددات نجاح استراتيجية اتصالية تسويقية في المؤسسة الخدمية: 8

اخلدمية يعتمد ذماحها بالدرجة األوىل للى زبطيطها التصاؿ تسويقي متنامل، مع االىتماـ ببعدين ىامُت يف االتصاؿ 
بعد املؤسسيت وضرورتو وأشميتو لتحسُت صورة املؤسسة اخلدمية أماـ لمالئها، وىذا ما شما: البعد الداخلي لالتصاؿ، وال

 سنبينو فيما يلي:
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إف أفراد املؤسسة أي كاف نوع نشاطها ينقلوف أفنارى  وانطبالاهت  لن مؤسسته  ولن منتجاهتا أو  أ االتصال الداخلي:
مهما، وذا مصداقية كبَتة، ألف لمله  يف املؤسسة ينسبه  خدماهتا ألفراد حميطه ، وىذا ما صمعله  لنصرا اتصاليا 

 .36صبغة من اخلربة يف نظر من يستمع إليه 
ىذا ما يستوجب للى املؤسسة االىتماـ أكثر هبذه القناة االتصالية ومراقبة كل ما يصدر لنها من رسائل، وىذا 

واألوامر من اإلدارة إىل املرؤوسُت، وتلقي املعلومات  اليت تعرؼ بتدفق املعلومات والتوجيهات من خالؿ اتصاالهتا الداخلية
 . 37الضرورية منه  يف صورة تقارير وأحباث ومذكرات، واقًتاحات، ورناوي...اخل، قصد ازباذ قرار معُت وتنفيذه

ولالتصاؿ الداخلي دور كبَت يف بناء و تطوير ثقافة املؤسسة للى أساس القي  اخلاصة للخدمة، باإلضافة إىل  
 .38ية روح الفريق والتذكَت بأىداؼ املؤسسةتنم

وتزداد أشمية االتصاؿ الداخلي يف املؤسسة اخلدمية اليت تعتمد يف تسويق خدماهتا للى أفراد االتصاؿ املبارر، 
الذين يعتربوف لنصرا مهما يف املزيج التسويقي وكذا اإلسًتاتيجية االتصالية، وىذا لنوهن  دبثابة وسيط بُت املؤسسة 

 ئها وواجهة أمامية هلا.ولمال
وتعتمد فعالية االتصاؿ الداخلي للى فعالية التسويق الداخلي ألنو أحد أى  املدخالت يف بناء نظاـ املعلومات 
باملؤسسة، كما أنو يسهر دائما للى أداء املوظفُت خاصة أفراد االتصاؿ املبارر بالعمالء، ويعترب التسويق الداخلي 

ي من أى  وسائلو لتحقيق أىدافو، حيث يتضمن نشر املعلومات التسويقية الدقيقة واكحديثة االتصاؿ التسويقي الداخل
 .39الداخلية واخلارجية لتوجيو سلوؾ العاملُت وأفراد االتصاؿ املبارر وجعلو يتوافق  واألىداؼ احملددة

ىذا ما يستوجب سبييز كما أف ربسُت صورة املؤسسة وخدماهتا صمب أف يت  للى املستويُت الداخلي واخلارجي و 
الرسائل املوجهة لداخل املؤسسة لن املوجهة خلارجها، فأفراد املؤسسة صمب أف يشعروا بأف معاملة املؤسسة هل  متميزة لن 
معاملتها لباقي لمالئها ملا هل  من دور فعاؿ يف نشر رسائلها، مع اإلرارة يف األخَت إىل ضرورة التنامل بُت الرسائل 

ومنو ظمنن القوؿ أف االتصاؿ الداخلي يف املؤسسة اخلدمية ىو البنية  40رجية لعنس صورة واحدة للمؤسسةالداخلية واخلا
 . التحتية لقياـ التسويق الداخلي وذماحو يف ربقيق أىدافو

توجو املؤسسة اخلدمية رسائلها االتصالية التسويقية باذباه أسواقها املستهدفة بغرض ربقيق  ب.االتصال المؤسستي:
عديد من األىداؼ تشًتؾ صبيعها يف مبتغى واحد، وىو رس  صورة حسنو وآمنة وقيمة هلا، فاخلصائص املميزة للخدمة ال

ذبعل من الصعب ذبربتها واكحن  لليها قبل ررائها دما يدفع العميل إىل الًتكيز للى مقدـ اخلدمة أو مؤسسة اخلدمة أكثر 
فالصورة للمؤسسة اخلدمية دبثابة ميزة تنافسية هلا، دما جعل دمارسة االتصاؿ  من تركيزه للى اخلدمة يف حد ذاهتا، وبالتايل

 .41املؤسسيت ضرورة ملحة
فهو يتمحور حوؿ املؤسسة نفسها، ويهدؼ إىل إظهارىا بصورة حسنة سواء أماـ صباىَتىا اخلارجية )العمالء  

)لماؿ، مساشمُت، دمثلُت نقابيُت(، كما يعمل للى تسيَت  احملتملُت، املوردين، املنتخبُت، املساشمُت احملتملُت( أو الداخلية
صورهتا والتعبَت لن ىويتها، حيث لليها أف تقوؿ من ىي، ماذا تريد أف تعمل، ما الذي ذبيد لملو وما الذي تعملو، 

يارىا بعبارة أخرى، تتحدث املؤسسة لن نفسها، فلسفتها، لن ررليتها وباألخص لن قيمها األساسية، الذي يعترب اخت
قرارا مهما يف العملية االتصالية التسويقية، فيجب أف تنوف جمسدة فعال يف املؤسسة وتعرب لنها ولن ثقافتها، وربقق ميزة 

 .42تنافسية هلا مثل اجلودة، واالبتنار
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وظمنن لالتصاؿ املؤسسيت اإلحالؿ مناف اإلتصاؿ املبٍت للى املنتوج والعالمة خاصة إذا كاف  منتج املؤسسة 
 متميز لن املنافسة ففي ىذه اكحالة فاف صورة املؤسسة ىي اليت تباع وليس املنتج، ىذا ونظرا خلصوصية املؤسسة غَت

اخلدمية فاف للوسائل املادية فيها) بنايات، مناتب...( وسلوكيات القائمُت للى ىذه الوسائل ومظهرى ) لباس، رنل، 
ئها،  ألهنا صبيعا تبث رسائل لن املؤسسة سواء بقصد أو لن غَت حركات...( أثر يف تنوين و نقل صورة املؤسسة لعمال

 قصد.
إف العديد من املؤسسات تركز جهودىا االتصالية للى لدد حمدود من  تخطيط االتصال التسويقي المتكامل: ج.

دلا العديد  العناصر االتصالية، بينما تتطلب درجة تنوع األسواؽ إجابات متعددة ومتنيفة مع كل نوع للى حده،  دما
من املؤسسات الرائدة يف العامل أف تتبٌت مفهـو االتصاؿ التسويقي املتنامل، الذي يعترب خمطط رامل ربدد فيو االدوار 
املختلفة لعناصر االتصاؿ التسويقي ويؤلف فيما بينها من أجل ربقيق التناسق والفعالية، وتدلي  صورة املؤسسة داخليا 

 قياـ املؤسسة دبا يلي : وخارجيا، ويت  ذلك من خالؿ
  إنشاء منصب مدير االتصاؿ التسويقي يف املؤسسة الذي ينوف مسؤوال للى وضع اإلسًتاتيجية الالزمة

 لالتصاؿ؛
 وضع فلسفة لامة ربدد الدور واكحج  النسيب لنل وسيلة من وسائل االتصاؿ حبوزة املؤسسة؛ 
 قية املختلفة حسب كل: منتج، نشاط، مرحلة من حياة، القياـ بتحليل وقياس فعالية األنشطة االتصالية التسوي

 املنتج، والقياـ بالبحوث الالزمة من أجل تطوير وربسُت فعالية استقباؿ الرسائل  املختلفة للمؤسسة؛
 .التنسيق بُت خمتلف أنشطة االتصاؿ وبرجمتها منانيا وزمانيا 
 خاتمة:
 :ج التاليةأى  النتائ إىل خلصنا من خالؿ ىذه الورقة البحثية   

يف التسويقية واملؤسسة اخلدمية، باإلضافة إىل العميل تعترب احملاور األساسية للعملية االتصالية  أف كل من اخلدمة  
 جماؿ اخلدمات.

طبيعة منتجاهتا بالتبار أف اخلدمات ذات طبيعة غَت ملموسة، وىي غَت قابلة ب املؤسسة اخلدمية لن غَتىا زبتلف       
إىل بعض الصعوبات والتعقيدات يف العملية  يؤديتبط بشخصية مقدمها وىي متغَتة وغَت سمطية، وىذا ما للتخزين، وتر 

 .التسويقية االتصالية
السًتاتيجية االتصاؿ التسويقي دور كبَت يف سبيز املؤسسة اخلدمية يف التعريف بنفسها ومنتجاهتا باإلضافة اىل  

 ا دما ينسبها ميزة تنافسية مستدظمة.ربسُت صورهتا وكسب مسعة جيدة لدى لمالئه
التسويقية مواجهة الصعوبات االتصالية يتطلب  إف ذماح اسًتاتيجية االتصاؿ التسويقي يف املؤسسة اخلدمية    

  وذلك من خالؿ:الناصبة لن خصائص اخلدمة 
  اخلدمة، مثل األفراد، الًتكيز للى زيادة  درجة ذبسيد اخلدمة وإبراز اجلوانب امللموسة اليت تساى  يف تقدمي

 املباين...إخل؛
 إبراز املنافع املنتظرة من استعماؿ اخلدمة، وحماولة كسب ثقة العميل من خالؿ تلبية رغباتو؛ 
  االىتماـ بالبيع الشخصي من خالؿ زيادة وتطوير مهارات مقدمي اخلدمة بالتماد برامج تدريبية ترفع من كفاءة

 أدائه ؛
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 ات املقدمة من خالؿ التعامل الصادؽ واألمُت مع املستفيدين منها دما يؤدي إىل تعزيز السمعة اجليدة للخدم
  زيادة املبيعات؛

 - باإلضافة إىل اختيار لالمات دميزة للخدمة لزيادة درجة ثقة العميل فيها، مع الًتكيز للى بناء صورة قوية
 وواضحة للمؤسسة اخلدمية.

 ت نظرا لعدـ ملموسيتها مع اختيار التوقيت اجليد والسلي  زيادة منونات املزيج االتصايل دبجاؿ اخلدما
 للحمالت االتصالية التسويقية حبن  تقلبات الطلب لليها وفنائيتها.

 :والهوامش حسب تسلسلها قائمة المراجع
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 ملخص
ىدفت الدراسة إىل معرفة كاقع الصناديق السيادية يف العامل عامة كيف الدكؿ العربية خاصة،  كذلك من خالؿ اخلوض يف عديد 
 النقاط ذات الصلة هبا بداية باستعراض نشأة كتطور صناديق الثركة السيادية، تعريفاهتا ادلتنوعة كتصنيفاهتا ادلختلفة، مركرا بأىدافها

افع إنشائها، كصوال  إىل التطرؽ إىل موقعها من النظاـ ادلايل العادلي يف ظل التطورات الراىنة كادلتمثلة أساسا يف كشليزاهتا ككذا دك 
التقلبات ادلستمرة يف أسعار البًتكؿ كأثر ذلك على حجم األصوؿ ادلمثلة ذلذه الصناديق كخاصة العربية منها كاليت تعتمد بشكل  

 .وائد البًتكؿكبري يف ذبميع ىذه األصوؿ على ع
 :الكلمات ادلفتاحية
 الثركة السيادية، صناديق الثركة السيادية، الفوائض ادلالية، الدكؿ العربية                        

 
: Résumé 

L’objectif de ce travail est d’étudier l’état des lieux des Fonds Souverains au niveau 

international d’une manière général et au niveau du monde Arabe en particulier. En 

s’appuyant sur une méthodologie descriptive de la genèse des Fonds souverains, leurs 

caractéristiques et leurs objectifs de création, ainsi qu’une analyse approfondie des 

systèmes monétaires internationaux sous la fluctuation des prix de pétrole  et ses impacts 

   sur la stabilité financière et la soutenabilité des finances des pays arabes. 

Mots clés: 

                 Investissement souverains, fonds souverains, l'excédent financier, les Etats 

arabes.     
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 مقدمة:

ظاىرة حديثة كقددية يف  تشهد الساحة االقتصادية العادلية حاليا جدال متزايدا حوؿ ظاىرة صناديق الثركة السيادية كىي 
ا مل تلقى نفس االىتماـ الذم هنالعشرين إال أ حيث يرجع تاريخ ظهورىا إىل منتصف عقد اخلمسينات من القرف ،نفس الوقت
 سلتلف األطراؼ حوؿ دكرىا كمكانتها يف النظاـ ادلايل العادلي. حيث كثر احلديث عنها كتباينت ردكد أفعاؿ ،تشهده حاليا

األسواؽ الدكلية يف  جة ارتفاع أسعار ادلنتجات كادلواد األكلية يفساىم ربقيق بعض الدكؿ لفوائض مالية معتربة نتي  
مضطردا يف أعدادىا كتطورا مهما يف أصوذلا كنوعية  إعطاء نفس جديد لصناديق الثركة السيادية، حيث سجلت ىذه األخرية تزايدا

 .حنوىا جذب انتباه الرأم العاـ العادلي تدخلها يف األسواؽ ادلالية العادلية، شلا أدل إىل
الًتكيز على صناديق الثركة السيادية فبالنظر إىل طبيعة  0228 يفبت شكقد غريت األزمة االقتصادية كادلالية العادلية اليت ن 

 يف حاالت كثرية   مقبوال، كانت ىذه الصناديق مصدرا يف إيرادات النفط كالسلع األساسية  مصادر سبويلها ادلستقرة نسبيا، كادلتمثلة
 األكركبيةيف معظم دكؿ العامل  االقتصادية األزماتسامهت الصناديق السيادية يف التخفيف من حدة ك  أمواؿ جديدة،لرؤكس 

يف إعادة رمسلة ادلؤسسات ادلالية ادلتعثرة.   ، حيث سامهتاألزمة ادلاليةكاخلليجية كيف بعض الدكؿ العربية، خاصة أثناء  كاألمريكية
 عادلي كمؤشر إجيايب يف أسواؽ ادلاؿ كما يرل العديد من اخلرباء. ها يف لعب دكركما أظهرت ىذه الصناديق فعاليت

  
الظاىرة سنقـو بدراسة ماىية ككاقع صناديق الثركة  يف نفس السياؽ كمن أجل إزالة الغموض الذم يكتنف ىذه إشكالية الدراسة:
 التالية: اإلشكاليةاإلجابة على   السيادية من خالؿ

 .؟النظام المالي العالمي في ظل التحوالت االقتصادية الراهنة من صناديق الثروة السيادية، وما هو موقعهاما هو مفهوم 
 أهداف الدراسة:

 نسعى من خالؿ ىذه الدراسة  إىل ربقيق  األىداؼ التالية :
 للصناديق السيادية؛إبراز أىم اجلوانب ادلتعلقة بالثركة السيادية من خالؿ التطرؽ إىل اجلوانب ادلختلفة  .1
 ربديد حجم الصناديق السيادية العادلية عامة كالعربية خاصة خالؿ الفًتة زلل الدراسة .0

 أهمية البحث:
يربز أمهية صناديق الثركة السيادية يف التأثري على الثرة القومية من تأتى أمهية البحث من أمهية ادلوضوع الذم يتناكلو الذم 

ية ادلختلفة كخاصة النامجة عن العوائد النفطية باعتبار أف الدكؿ ادلالكة ذلا تعد من بني أكرب الدكؿ خالؿ استثمار الفوائض ادلال
 ادلصدرة للنفط.

 منهجية الدراسة:
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اعتمدت الدراسة على ادلنهج الوصفي التحليلي، إذ أنو من أكثر ادلناىج العلمية ادلناسبة لدراسة ىذه ادلشكلة، إضافة إىل 

لدراسة العالقة بني حجم العوائد ادلالية ادلًتتبة عن الثركة البًتكلية كحجم االستثمارات اليت ربوزىا االستعانة باجلداكؿ كاألشكاؿ 
 اليت تعتمد أساسا عليها يف جل الدكؿ العربية  خالؿ الفًتة زلل الدراسة . السيادية الصناديق

 محاور الدراسة :
الدكؿ تظم الدراسة مزيج من األفكار األكادديية التنظريية للموضوع زلل البحث، مع زلاكلة زلاكاة الواقع العملي باإلشارة إىل ذبربة 

 زلل الدراسة، فقد مت تقسيمو إىل ثالثة  زلاكر رئيسية على النحو التايل :يف ىذا اجملاؿ، كبغية اإلدلاـ بادلوضوع  العربية
 : مفهوم صناديق الثروة السيادية ودوافع إنشائها:المحور األول
 السيادية: الثروة صناديق أنواع: المحور الثاني
 العالمي المالي النظام في السيادية وموقعها الثروة صناديق : أهميةالمحورالثالث

 صناديق الثروة السيادية ودوافع إنشائها: مفهوم: األول المحور
 قبل من سيادية ثركة صندكؽ أكؿ إنشاء ، حيث متديكن كصف ظاىرة صناديق الثركة السيادية بالظاىرة القددية كاحلديثة 

 السيادم الكوييت الصندكؽ تأسيس مت بعده كمن احلكومي، التعليم نظاـ كدعم سبويل يف للمساعدة 0281 عاـ يف تكساس كالية
 من الصندكؽ تأسيس كمت ،استقالذلا على حصوذلا قبل كذلك الربيطانيني قبل من الكويت دكلة يف 0581 عاـ يف أنشئ الذم

الصناديق منذ فًتة  لتتواىل عمليات إنشاء مثل ىذه ،دكالر مليار411 حبوايل اآلف الكوييت الصندكؽ ليقدر النفط عائدات
 ارتفاع بسبب احلايل القرف من األكؿ العقد ذه الظاىرة ما فتئ يف التزايد منذ بدايةهب االىتماـالسبعينات من القرف العشرين، إال أف 

 .ذباىها األفعاؿ ردكد تباين إىل أدل شلا العادلية ادلالية األسواؽ يف تدخلها كمستويات ادلالية أصوذلا كحجم أعدادىا
 تعريف صناديق الثروة السيادية:أوال: 
 كتنشئ العامة، احلكومة سبلكها خاص غرض ذات استثمار صناديق عن عبارة" على أنها الدولي النقد صندوق هاعرف 

 أىداؼ لتحقيق اهتإدار  أك توظيفها تتوىل أك باألصوؿ ربتفظ كىي كلية، اقتصادية ألغراض السيادية الثركة صناديق العامة احلكومة
 السيادية الثركة صناديق كتتسم األجنبية، ادلالية األصوؿ يف االستثمار تتضمن استثمارية اسًتاتيجيات ذلك يف مستخدمة مالية
 استقرار صناديق فمنها اخلصائص، متغايرة رلموعة كىي احلكومة، كشلارسات كادلؤسسية القانونية للجوانب ادلنظمة ىياكلها بتنوع
 مقًتنة الغري االحتياطات كصناديق التنمية، كصناديق االحتياطات، استثمار كمؤسسات ادلدخرات كصناديق العامة ادلالية

 "1.الصرحية التقاعدية بااللتزامات
ادلالية  األصوؿ من رلموعة عن عبارة على أهنا « OCDE » االقتصادية والتنمية التعاون منظمة عرفتها كما 

 أك األجنيب الصرؼ باحتياطات إما كادلمولة كطنية أىداؼ لتحقيق احلكومة طرؼ من مباشرة غري أك مباشرة بطريقة كادلدارة ادلملوكة
 .2أخرل مداخيل أية أك للدكلة العامة اإليرادات أك الطبيعية ادلوارد صادرات
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ربتفظ عبارة عن كسائط مالية شللوكة للدكلة اليت " تعريفا ذلا على أهنا « Deutsch Bank » البنك األلماني وقدم 
 ادليزانية فوائض بسبب كتدير موارد ادلالية العامة كتستثمرىا يف أصوؿ متنوعة كتلك ادلوارد ناذبة عن سيولة إضافية يف القطاع العاـ

 .3"ادلركزية للبنوؾ الرمسية االحتياطات أك
 شللوكة عمومية استثمار صناديق" يبني أهنا « Problème Economique » بمجلة الخاص التعريفكما أن  
 غرار على زلددة كلية اقتصادية أىداؼ لتحقيق كتسعى ادلدل، بعيد زمين إطار يف مالية أصوؿ لتسري احلكومة طرؼ من أك مراقبة
 طريق عن يتحقق أف ديكن الذم اجلارم ادليزاف فائض من مواردىا تتكوف اإلمجايل، احمللي الناتج كتنويع القادمة، لألجياؿ االدخار
 جلزء ادلركزم البنك ربويالت طريق عن الصناديق ىذه سبويل ديكن مباشرة غري كبطريقة ادلصنعة ادلنتجات أك األكلية ادلواد صادرات

 .4"األجنيب الصرؼ احتياطات من
عبارة عن كسيلة يف يد الدكؿ اليت تتمتع ما ىي إال السيادية الثركة صناديق "كمن خالؿ ما سبق ديكن القوؿ أف  

كزيادة حجمها من جهة أخرل، كذلك من خالؿ استثمار ىذه على ىذه الفوائض من جهة  احملافظةبفوائض مالية من أجل 
 ."القادمة لألجياؿ االدخار غرار على زلددة كلية اقتصادية الفوائض يف شىت اجملاالت لتحقيق أىداؼ

الصناديق السيادية يف العامل كما أسلفنا سابقان، مت إنشاء  التالية من تاريخ إنشاء أكىل ربعنيألاك يف غضوف السنوات  
 :5صناديق ثركة سيادية كربل كىم كالتايل ثالث

 .1976اذليئة العامة لالستثمار بإمارة أبو ظيب عاـ  -
 .1981ىيئة االستثمار احلكومية يف سنغافورة عاـ  -
 .1992صندكؽ معاشات التقاعد احلكومي يف النركيج يف عاـ  -

 : السياديةدوافع إنشاء صناديق الثروة ثانيا: 
آلخر حسب شليزات كخصائص اذليكل االقتصادم كمصدر  تتباين مربرات كدكافع إنشاء صناديق الثركة السيادية من بلد 

 ادلربرات فيما يلي:تلخيص ىذه  الفائض ادلايل احملقق، كعلى العمـو ديكن
 من إيراداتو كاستغالؿ احلايل، األصل نضوب يعوض دخال تدر أخرل أصوؿ لبناء كاحلاجة للمورد الطبيعي للنضوب التحسب .1

 فيها يكوف اليت البلداف فإف فقط، االعتبار ذلك األجياؿ كدبقتضى بني العدالة بتحقيق عليو اصطلح ما كىو احلايل، اجليل قبل
 الزمين العمر يكوف اليت البلداف تلك من لالدخار أكرب لديها احلافز يكوف قصريا، الناضب األصل الحتياطي الزمين العمر

 .مثال اخلليج كبلداف أطوؿ الحتياطيها
تنويع قاعدتو، كىذه تعتمد على حجم االحتياطي كاإلنتاج، كبالتايل حجم  عابية لالقتصاد الوطين كإمكاناتيالطاقة اإلست .0

لذلك  ككذلك حجم االقتصاد مقارنة بتلك العائدات، كعوامل أخرل مرتبطة باإلمكانات احلالية كادلمكنة بالنسبة للفردالعائدات 
احملدكدة، يكوف لديها حافز أكرب  االقتصاد، كىذا يعين أف اقتصادات البلداف صغرية احلجم قليلة السكاف، كذات إمكانات التنويع

االعتبارات قد تتغري عرب الزمن، كنتيجة للسياسات االقتصادية  العوائد النفطية كلكن حىت تلك إلنشاء صناديق الدخار أك استثمار
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 ا، كإمكانات التنويع ذلا ديناميكية كتعتمد أيضا على السياساتهتكتتغري زلددا فالطاقة االستيعابية لالقتصاد الوطين تتزايد

 .6االقتصادية
 اقتصاديات على "الهولندي المرض"بأثر يعرؼ ما أك الطبيعية الثركة عن ناذبةال ادلالية للتدفقات سلبية انعكاسات كجود .3

 االقتصادم النشاط استقرار على للحفاظ خارجيا استثماره أك ادلايل الفائض الدخار آلية إنشاء عليها يفرض ذلا الدكؿ ادلالكة
 . ادلرض ىذا تداعيات من الصناعي القطاع كمحاية

 تنويع الدكؿ على األجنيب الصرؼ كسعر الفائدة معدالت بتقلبات مرتبطة دلخاطر األجنيب الصرؼ احتياطات تعرض يفرض .4
 ىذه من جزء باستثمار تقـو سيادية صناديق إنشاء طريق عن بو القياـ ديكن ما كىو االحتياطات، ىذه توظيف رلاالت

 .7ادلخاطر من التقليل إىل يؤدم شلا متنوعة مالية أصوؿ يف االحتياطات
 مباشرة كالغري ادلباشرة االستثمارات تؤدم حيث ادلالكة الدكؿ إىل التكنولوجيا نقل يف تساعد أف السيادية الثركة لصناديق ديكن .5

 .كادلعارؼ التكنولوجيا نقل عمليات فيها دبا االقتصادية ادلبادالت حجم توسيع إىل ادلتقدمة الدكؿ يف الصناديق ذلذه
 السيادية ومميزاتها: الثروة صناديق أهدافثالثا: 

 ديكن ذلك كرغم كمربرات إنشائها أنواعها باختالؼ السيادية الصناديق أىداؼ تتباينالسيادية:  الثروة صناديق أهداف .1
 :8يلي فيما األىداؼ أىم إبراز

 الصادرات مداخيل يف احلادة التقلبات عن الناذبة اخلارجية الصدمات خطر من العامة كادلوازنة االقتصاد محاية. 
 القادمة لألجياؿ ادلوجو االدخار تعظيم طريق عن األجياؿ بني الثركة توزيع عدالة مبدأ ربقيق. 
 متجددة الغري السلع صادرات على االعتماد من التقليل كبالتايل البلد مداخيل تنويع. 
 األجنبية الصرؼ احتياطات عوائد تعظيم. 
 مرغوبة الغري السيولة امتصاص علىيف سلتلف الدكؿ ادلالكة ذلا  النقدية السلطات مساعدة. 
 كاالجتماعية االقتصادية التنمية برامج لتمويل أداة توفري. 
 للصناديق ادلالكة البلداف يف ادلاؿ لرأس "اآلجاؿ طويل "ادلستداـ النمو ربقيق. 
 كاقتصادية سياسية إسًتاتيجية أىداؼ ربقيق. 

 من دبجموعة األخرل ادلالية اذليئات من غريىا عن السيادية الثركة صناديق تتميز: السيادية الثروة صناديق مميزات .0
 :9يلي فيما ذكرىا ديكن اليت اخلصائص

 النقدية كسياسة الصرؼ،  تتميز عن البنوؾ ادلركزية من حيث أىدافها، فهي تسعى إىل االستثمار كليس إىل إدارة السياسة
ا ملزمة باالحتفاظ دبستول معني من هنكلكو  االستثمار يف األسهم يف حني أف البنوؾ ادلركزيةكيغلب على زلفظة أصوذلا 

يف السندات، كىذا بالرغم من أف بعض الدكؿ مثل الصني  السيولة دلواجهة التغريات يف أسعار الصرؼ، تستثمر أساسا
 ادلركزية لصاحل كزارة ادلالية.السيادية إىل أقساـ يف البنوؾ  كالنركيج توكل مهمة إدارة صناديقها
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 دؼ إىل سبويل هتكىي  تتميز عن صناديق ادلعاشات العمومية لكوف موارد ىذه األخرية تأيت أساسا من االشًتاكات من جهة
 معاشات األجياؿ القادمة من جهة ثانية.

 قانوف التجارم، كاألمر لل تتميز عن ادلؤسسات، حيث تأخذ ادلؤسسات العمومية شكل شركات ذبارية كزبضع دبوجب ذلك
ككظيفة الشركات األساسية ىي إنتاج السلع  ليس كذلك بالنسبة للصناديق السيادية اليت ىي عبارة عن صناديق استثمار

 ىي استثمار األصوؿ ادلالية. كاخلدمات يف حني أف الوظيفة األساسية للصناديق السيادية
 :السيادية الثروة صناديق أنواع: المحور الثاني

 : يلي فيما ذكرىا ديكن سلتلفة دلعايري كفقا أنواع عدة إىل السيادية الثركة صناديق تصنيف ديكن  
 إلى: الصندوق لموارد وفقاأوال: 

ا الدكؿ ادلصدرة للموارد األكلية كأساسا النفطية، ذلك أنو هن: ىي صناديق تكو الصناديق الممولة عن طريق الموارد األولية .1
إشكالية كترية استغالؿ ىذه ادلواد اليت يتسم معظمها بقابلية النضوب، كما إذا كاف من الواجب إبقاء تطرح أماـ ىذه الدكؿ 

ا كحق لألجياؿ الالحقة، كلقد كجدت ىذه الدكؿ يف فكرة الصناديق حال للمحافظة على نصيب هنجزء منها يف مكا
 من األصوؿ. األجياؿ يف ىذه الثركات حبيث يتم إحالؿ ادلوارد الطبيعية بشكل آخر

ذلك أف احلجم اإلمجايل العادلي من احتياطات العمالت األجنبية للبنوؾ  الصناديق الممولة بفوائض المدفوعات الجارية: .0
ادلركزية ما فتئ يف التعاظم، كلقد استطاعت الكثري من الدكؿ الغري نفطية ربقيق فوائض مالية ىامة، خاصة يف أمريكا 

سيا، بفضل تنافسيتها التصديرية على مستول األسواؽ العادلية دبا يفيض عن احتياجات الالتينية، كدكؿ شرؽ كجنوب آ
ا  هباالستثمار احمللي، شلا دفعها إىل ربويل جزء من ىذه الفوائض إىل صناديق سيادية بعد أف كازنت بني االحتفاظ 

 كاحتياطات نقدية أك استثمارىا دبا حيقق ذلا عوائد

 إىل أدت العمومي القطاع خلوصصة كاسعة برامج يف الدكؿ من الكثري دخلت :لخوصصةا بعوائد الممولة الصناديق .3
 العمومية ادليزانية لتمويل مباشرة يوجهها من فمنها العوائد، ذلذه الدكؿ استعماالت كتتباين ضخمة، مالية عوائد على حصوذلا

 إىل تقود أف من كزبوفا العوائد ىذه لضخامة كنظرا الديوف، كسداد االقتصاد ىيكلة إعادة برامج لتمويل األحياف بعض كيف
 التضخم من حالة إىل يؤدم أف ديكن كالذم لالقتصاد، االستيعابية الطاقة من أكرب يكوف العمومي اإلنفاؽ يف كبري توسع

 من جزء أك كل ربويل يتم األجياؿ جلميع عاـ ملك ىي ادلخوصصة ادلؤسسات كوف من كانطالقا فيها التحكم ادلقدكر غري

 .سيادية صناديق إىل اخلوصصة عوائد

 ىذا ربويل إىل العامة للدكلة ادليزانية يف فائضا ربقق دلا مباشرة احلكومات بعض تلجأ :الميزانية بفائض الممولة الصناديق .4
 يالحظ كدلا ثانية، جهة من ادلعطيات االقتصادية كلتوجيو جهة من عوائد ربقيق قصد ادلالية األصوؿ يف الستثماره الفائض

 .10أفضل بشكل كتنميتها استثمارىا قصد سيادية صناديق تكوين إىل اللجوء يتم مستواىا كارتفاع الفوائض ىذه ربقيق توايل
 :إلى الصندوق لوظيفة وفقاثانيا: 
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 مباشرة غري بطريقة منقولة أك قيم شكل يف العادلية ادلالية األسواؽ يف مباشرة بطريقة أصوذلا بتوظيف تقـو :استثمار صناديق .0

 .عقارات شراء خالؿ من
 .ادلالية الدكلية كادلؤسسات ادلنظمات يف أك ادلركزم البنك لدل أصوذلا بادخار تقـو:ادخار صناديق .0
 .كاالدخارية االستثمارية الوظيفتني بكلى تقـو :مختلطة صناديق .3

 :إلى الصندوق عمل وفقا لمجالثالثا: 
 .البلد داخل كاالدخارم االستثمارم نشاطها يًتكز صناديق ىي :محلية سيادية صناديق .1
 .البلد خارج كاالدخارم االستثمارم نشاطها يًتكز :دولية سيادية صناديق .0
 .الوقت نفس يف الوطن كخارج داخل كادخارية استثمارية بأنشطة تقـو :مختلطة صناديق .3

 :إلى الصندوق استقاللية لدرجة وفقارابعا: 
 معظم تتميز القرار، باستقاللية تتمتع كال احلكومة قبل من مباشرة بصفة مدارة صناديق ىي :مستقلة غير سيادية صناديق .1

 .كاإلفصاح كادلساءلة ادلستقلة للرقابة خضوعها بعدـ الصناديق ىذه
 أخرل جهات إشراؾ يتم حيث احلكومة قبل من مباشرة غري بطريقة مدارة صناديق ىي :نسبيا مستقلة سيادية صناديق .0

 اهنأ كما القرار، ازباذ يف النسبية تتمتع باالستقاللية اهنأ دييزىا ما أىم ا،هتإدار  يف ادلستقلة كاذليئات ادلركزم البنك غرار على
 .كاإلفصاح كادلساءلة ادلستقلة للرقابة زبضع
 ما كىو السيادية الثركة صناديق لغالبية الرئيسي ادلورد النفط يعترب :المورد حسب السيادية الثروة صناديق تصنيفخامسا: 

 :ادلوايل اجلدكؿ يوضحو
 : ترتيب الصناديق السيادية حسب ادلوارد21جدكؿ رقم 

 " % " النسبة "دوالر مليار " األصول قيمة عدد الصناديق نوع الصندوق
 82205 884121 15 صناديق سيادية نفطية

 10220 0487211 80 صناديق سيادية غير نفطية
 011 1250211 81 المجموع

أطركحة مقدمة لنيل شهادة   اجلزائر، حالة إىل اإلشارة مع كاألفاؽ الواقع النفطية الدكؿ اقتصاديات سبويل يف السيادية الثركة صناديق دكربوفليح نبيل، : المصدر
 .128ص ، 0214فرع: نقود كمالية، جامعة اجلزائر، ، الدكتوراه يف العلـو االقتصادية

 
 : العالمي المالي النظام في وموقعها السيادية الثروة صناديق أهمية: المحور الثالث

على  احملافظةباعتبار أف الدكؿ اليت ربوز على الصناديق السيادية جلها دكؿ نامية كاف لبد ذلا من إجياد كسيلة تتم من خالذلا 
 سنحاكؿ إبراز ىذه األمهية من خالؿ ما يلي: لذا ،الفوائض ادلالية احملصل عليها من خالؿ الطفرات يف أسعار البًتكؿ

 :السيادية الثروة صناديق أهميةأوال: 
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تلك  بنوؾ كربل عديدة عن اإلقراض أك رفع الفائدة، مّم جعل بلغت الصناديق السيادية أكجها كأمهيتها بعد عزكؼ  
البنوؾ، بعد أف كانت فقط  الكربل ككذلك يف كالطاقة كادلؤّسسات الصناعية الصناديق تزداد كتتجو حنو االستثمار يف العقارات

لألجياؿ القادمة كتنميتها، لتقلل من آثار األزمات  أسواؽ ادلاؿ كالسندات، كبدأت يف توفري مدّخرات تركز استثمارىا يف رلاالت
العادلي كزيادة ادلشاركة  قتصادمالعامة. كىي تساىم يف زيادة التكامل اال على االقتصاديات احمللية، كمعاجلة العجز يف ادلوازنة ادلالية

 .11كربط ادلصاحل
 العالمي: المالي النظام في موقعهاثانيا: 

ادلقارنات الدكلية مع بعض  ادلايل العادلي يتطلب إجراء بعضإف ربديد كزف كمدل تأثري صناديق الثركة السيادية يف النظاـ  
 أمريكي، دكالر مليار تريليوف 3أمواؿ الصناديق السيادية  اإلمجايل لرؤكساإلمجاليات االقتصادية كادلالية الدكلية، إذ يتجاكز احلجم 

 على ادلتداكلة ادلالية لألكراؽ اإلمجالية القيمة كتقدر دكالر، مليار تريليوف 10 لالقتصاد األمريكي اخلاـ احمللي الناتج يبلغ بينما
 تريليوف دكالر؛ 52الدين كأدكات حقوؽ ادللكية" بنحو  أدكات العادلي ادلستول

رؤكس أمواؿ ىذه الصناديق يعترب مبلغا كبريا كلكنو ليس ضخما، بيد أنو مبلغ   كيف ضوء ىذه ادلقارنات يتضح أف إمجايل  
 أسواؽ يف ادلتداكلة ادلالية كراؽلأل اإلمجالية القيمة تبلغ حيث حبجم بعض أسواؽ ادلاؿ يف الدكؿ الناشئة، كبري نسبيا إذا ما قورف

تقريبا حجم نفس رلموعة دكؿ أمريكا  كىو دكالر، تريليوف 4 حنو رلتمعة الناشئة األكركبية كالدكؿ األكسط كالشرؽ اإلفريقية الدكؿ
من إمجايل  %12، كدبا نسبتو 0215تريليوف دكالر حبلوؿ عاـ  10الالتينية، لكن مع توقع بلوغ إمجايل رؤكس أمواؿ ىذه الصناديق 

 .12ذبذب ىذه الظاىرة ادلزيد من االىتماـ يف اقتصاديات الدكؿ ادلتقدمة فمن ادلرجح أفاألصوؿ ادلالية يف العامل 
 يف تعزيز مكانتها إىل ذباىها العادلي ادلايل للنظاـ ادلشكلة كاذليئات األعواف سلتلف كمواقف أفعاؿ ردكد أدت كما 

 أىم إبراز ديكن كإمجاال الصناديق، ىذه نشاط على كمتحفظ مؤيد بني ما اجلهات ىذه مواقف تتباين إذ العادلية، ادلالية الساحة
 :يلي فيما ادلواقف ىذه

 حكومية أداة باعتبارىا العادلي ادلستول على السيادية صناديقها نشاط ادلالكة الدكؿ تساند :للصناديق المالكة الدول موقف .1
 تنويع يف تساىم اهنأ اإلنتاجية،كما احلكومية الشركات غرار على أخرل حكومية استثمارية بأدكات مقارنة رحبية كأكثر فعالة

 ادلوارد نضوب بعد ما فًتة ربديات كمواجهة اخلارجية، الصدمات خطر من االقتصاد محاية يف كتساىم القومي، الدخل مصادر
 على كاقتصادية سياسية ضغط قوة ادلالكة للدكؿ السيادية الصناديق سبنح كما األجياؿ، بني ما العدالة ربقيق إىل باإلضافة الطبيعية
 .الوطنية ادلصاحل خلدمة استخدامها ديكن العادلية الساحة

 الدكر تنكر ال جهة فمن احلذر من بنوع ادلستقبلة الدكؿ مواقف تتسمالصناديق:  الستثمارات المستقبلة الدول موقف .0
 أف باعتبار اهتلشركا كمستدامة جديدة سبويل مصادر كتوفري ادلالية أسواقها سيولة على حفاظها خالؿ من الصناديق ذلذه اإلجيايب

 نشاط ذباه الدكؿ ىذه سلاكؼ تتزايد أخرل جهة كمن األجل، طويلة االستثمارات ضمن تصنف السيادية صناديق استثمارات
 : 13يلي فيما ذكرىا ديكن اليت العوامل من رلموعة بسبب الصناديق
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 األمن على احملتملة دلالكيها كاألخطار اجليو سياسية كالطموحات الصناديق ىذه استثمارات يف الكامنة اإلسًتاتيجية الطبيعة 

 .مراقبتها الصعب من سياسية نظم ذات لدكؿ شللوؾ الصناديق ىذه من بعض كأف خاصة القومي
 األسواؽ كاالنكشاؼ تطورات  كالشفافية، كتأثريات ذلك على الراشد احلكم مبادئ مع الصناديق ىذه إدارات تطابق عدـ

 التجارم للدكؿ الصناعية الكربل.
ذباه صناديق الثركة السيادية يتمثل يف عدـ  أبرز انشغاؿ تبديو ىذه ادلنظمات يكمنوالدولية:  اإلقليمية المنظمات موقف   3

ه ادلنظمات باإلضافة استغالؿ ىذه الصناديق ألغراض سياسية، لذلك حاكلت ىذ التزامها بقواعد ادلساءلة كاإلفصاح كالتخوؼ من
قواعد كتنظيمات  أخرل على غرار منظمة التعاكف كالتنمية االقتصادية كبالتنسيق مع الدكؿ ادلالكة للصناديق كضع إىل منظمات

البلداف ادلستقبلة الستثمارات الصناديق  متفق عليها لتحسني حوكمة ىذه الصناديق كبالتايل التقليل من سلاكؼ كشكوؾ
 يمية كالدكلية.كادلنظمات اإلقل

 :الحجم وكبيرة قديمة العربية السيادية لصناديقاثالثا: 
 عن فتعرب الصندكؽ حجم ادلقصود بكرب أما ، 2000عاـ قبل أنشئت اليت الصناديق تلك الصندكؽ بقدـ ادلقصود  

 العامة اذليئة" ك "لالستثمار أبو ظيب جهاز العربية السيادية الصناديق من النوع ىذا على كمثاؿ الصندكؽ ذلك أصوؿ حجم
 يف األكؿ ادلقاـ يف كاالستثمار كالتحفظ، احلذر على استثماراهتا يف تعتمد ما عادةن  السيادية الصناديق ىذه لالستثمار الكويتية؛

 يف صغرية حصص يف تستثمر ما عادة أهنا كما ىويتهم، عن الكشف عدـ على للحفاظ كسطاء عرب أك األصوؿ السائلة
 .14األجنبية الشركات

 حنو األصوؿ توزيع يف كزيادة العاـ خالؿ ٪2 ىناؾ كاف السيادية، الثركة صندكؽ مبادرة أجرهتا حديثة دراسة كيف 
 صناديق يف االستثمارات قائمة تصدرت قد العقارات فإف لندف يف السيادم الثركة مركز من ،0213 عاـ لتقرير كفقا العقارات،

 ديثل كىذا ،0211عاـ يف الصناديق ىذه استثمارات من ادلمتلكات من ٪ 11نسبتو ما كجعلت ،0211 عاـ يف السيادية الثركة
 ىذا ك ،0210 عاـ يف 31%حوايل من اخنفاضان  ٪ 13ديثل كالسلع ادلالية اخلدمات تاله ،0210 عاـ يف ٪ 24 إىل ارتفاعان 
 األسهم، أسواؽ كتقلب السندات عوائد على احلصوؿ احتماالت اخنفاض إىل أساسا ذلك يرجع ادلاؿ رأس زبصيص يف التحوؿ

 يقدر دبا قياسي مستول إىل ليصل العقارية االستثمارات من قياسية أعداد مع ،0213 سنة طواؿ االذباه ىذا استمر كقد
 .15العامل مستول على دكالر مليار خبمسمائة
ككاف حجمها كقدرهتا طبقا دلبادرة صناديق ، كاف ىناؾ أكثر من مخسوف صندكؽ ثركة سيادية، 0210كحبلوؿ هناية  

 :16السيادية كاليت ىي على النحو التايل الثركة
 تريليوف دكالر على شكل أصوؿ. 0سبتلك صناديق الثركة السيادية ما يزيد عن  .1
 من إمجايل شلتلكات الصناديق.%  71تركيز األصوؿ مرتفع لدل العشر صناديق الكربل كىي ربتفظ بنسبة  .0
 من إمجايل شلتلكات الصناديق. %00.0كؽ الكربل ربتفظ بنسبة العشرين صند .3
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 من العشر صناديق الكربل ىي من الصني كسنغافورة. 25 .4
 مليار دكالر. 01صندكؽ سبتلك أصوؿ تزيد عن  18 .5

 واقع الصناديق السيادية في الدول العربية:رابعا: 
تريليوف دكالر،  0.45صندكقان من صناديق الثركة السيادية، كتبلغ قيمة موجوداهتا أكثر من  14سبتلك دكؿ رللس التعاكف  

 412مليار دكالر للسعودية )صندكقاف(،  763صناديق(،  7مليار دكالر لإلمارات ) 78موزعة عل الشكل اآليت: تريليوف ك
مليار دكالر لسلطنة عماف )صندكقاف(،  19احد( ، مليار دكالر لقطر )صندكؽ ك  172مليارات دكالر للكويت )صندكؽ كاحد(، 

 مليار دكالر للبحرين )صندكؽ كاحد(؛  12.5
إضافة إىل ذلك مخسة صناديق عربية، دبعدؿ صندكؽ كاحد لكل من العراؽ كليبيا كاجلزائر كفلسطني كموريتانيا، كبذلك  

ندكقان على مستول العامل، كتشكل صناديق الشرؽ ص 75صندكقان من أصل  19يكوف رلموع صناديق الثركة السيادية العربية 
تريليوف دكالر، كىي  6.83من رلموع قيمة األصوؿ، البالغة حنو  %35 األكسط )كفق معهد الصناديق السيادية مقره كاشنطن( حنو

%، كقد 3البالغة فقط ، كالواليات ادلتحدة %17نسبة كبرية تدؿ على قوة األمواؿ العربية، مقارنة حبصة دكؿ أكركبا البالغة حنو 
مليار دكالر، كاحتل صندكؽ جهاز أبو  838تصدر صندكؽ ادلعاشات احلكومية يف النركيج قائمة الصناديق السيادية العادلية بقيمة 

مليار دكالر، كجاء صندكؽ مؤسسة النقد العريب السعودم )ساما( يف  773ظيب لالستثمار ادلركز الثاين عادليان كاألكؿ عربيان بقيمة 
 .17مليار دكالر 737ادلركز الثالث عادليان كالثاين عربيان بقيمة 

 :8101السيادية العربية لسنة ترتيب الصناديق خامسا: 
تصدرت دكؿ اخلليج العريب الغنية باستثماراهتا النفطية الًتتيب على ادلستول العريب، فجاءت اإلمارات يف ادلرتبة األكىل  

، مليار دكالر أمريكي، كىي يف ادلرتبة الثانية عادليا بعد الصني. 1278.5عربيا حبجم الصناديق السيادية اليت بلغت قيمتها رلمعة 
مليار دكالر أمريكي.، أما ادلرتبة الثالثة  760.5بة الثانية عربيا بصندكقني سياديني بلغت قيمتهما اإلمجالية كحلت السعودية يف ادلرت

مليار  172مليار دكالر أمريكي، تلتها قطر يف ادلرتبة الرابعة حبجم  412فجاءت لدكلة الكويت بصندكؽ سيادم بلغت قيمتو 
 دكالر لصندكقها السيادم.

مليار دكالر أمريكي.، كجاءت  66يف الًتتيب على ادلستول العريب كبلغت قيمة صندكقها السيادم  كحلت ليبيا خامسا 
مليار دكالر أمريكي لصندكقيهما السياديني على الًتتيب،  18ك 19عماف مث العراؽ يف ادلرتبتني السادسة كالسابعة يف الًتتيب بقيمة 

أما عادليا فحلت الصني يف  مليار دكالر أمريكي. 12.5دكؽ سيادم بلغت قيمتو بينما حلت شللكة البحرين يف ادلرتبة الثامنة بصن
 893مليار دكالر أمريكي، مث النركيج بصندكؽ كحيد قيمتو  1807.4ادلرتبة األكىل من حيث قيمة الصناديق اإلمجالية اليت بلغت 

 .18مليار دكالر أمريكي 6838بلغت القيمة اإلمجالية للصناديق السيادية يف دكؿ العامل كما   مليار دكالر.
 كديكن تبياف ذلك من خالؿ اجلدكؿ التايل:

 : مليار دكالر أمريكيالوحدة     0214ترتيب الصناديق السيادية العربية لسنة (: 10جدول رقم )

 % نسبة المساهمة  أصول الصندوق ترتيب الدول
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 %16 0172.8 اإلمارات
 %11 748.8 السعودية
 %6 101 الكويت

 %2 071 قطر
 %1 44 ليبيا

 %0,28 05 عمان
 %0,26 02 العراق

 %0,15 01218 البحرين
 %37 2534,05 مجموع العربي

 %011 4212 المجموع الكلي
 .من إعداد الطالب باالعتماد على معلومات العنصر السابق المصدر:

 

 بعمل الصناديق السيادية: السلبيات المرتبطةسادسا: 
ا يف ى�ا كدكافع كاذباىاهت ذه الصناديق، تتمثل يف سرية نشاطاهتابعمل ى ددان من السلبيات ادلرتبطةيرل اخلرباء أف ىناؾ ع 

االستثمارات ككيفية ال يكشف عن حجم عوائد  كافتقارىا إىل الشفافية يف عملها، حيث أف معظمها االستثمارية، �خياراهتا
فيها. لذا،  تستحوذ ىي عليها للتحكم بأدكات القرار االقتصادم باإلضافة إىل استغالؿ نفوذىا السياسي على شركات توزيعها،

ار ادلؤسسي �ح لإلطتسمح بفهم أكض لتحديد رلموعة من ادلبادئ الطوعية 0228العاـ  فقد مت تأسيس رلموعة عمل دكلية يف
منفتح كمستقر.  االستثمارية دبا يدعم احملافظة على مناخ استثمارم الصناديق السيادية كنظاـ حوكمتها كعملياهتاعليو  ذم ترتكزال
 التالية:االت تغطي اجمل د تضمنت أربع كعشرين مبدأكق

  ؛كاالتساؽ مع السياسات االقتصادية الكلية اإلطار القانوين كاألىداؼ -
 ؛ادلؤسسي كىيكل احلوكمة اإلطار -
  ادلخاطر. االستثمار كإدارة إطار -

 ضمافك ادلالئمة،  شفاؼ كسليم للحوكمة يكفل الضوابط التشغيلية كقد كاف الغرض من ىذه ادلبادئ ىو إرساء ىيكل 
من أف استثمارات صناديق  التأكدك ذه الصناديق، �البلداف اليت تستثمر فيها ق االلتزاـ دبتطلبات التنظيم كاإلفصاح كفق النظم يف

 ادلساعدة على االحتفاظ بنظاـ مايل عادلي مستقر ادلخاطر االقتصادية كادلالية كاعتبارات العائد، ككذلك السيادية تراعيالثركة 
 .19يسمح حبرية تدفق رؤكس األمواؿ كاالستثمارات

 ، أربعة مبادئ توجيهية لصناديق الثركة السيادية كىي:0228كما حددت كزارة اخلزانة األمريكية يف عاـ 
سياسة  السياسات على إف قرارات االستثمار ينبغي أف تستند فقط على أسس اقتصادية كليس سياسية أك اعتبارات إقرار -

 خارجية.
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كاذليكل  النزاىة ادلؤسسية من الطراز العادلي دبا يف ذلك الشفافية بشأف سياسات االستثمار ك نظاـ قوم إلدارة ادلخاطر، -
 التنظيمي، كالضوابط الداخلية.

 ة العادلة مع القطاع اخلاص.ادلنافس -
 .20احًتاـ نظم البلد ادلضيف -

 
 

 الخاتمة:
 النظاـ يف ادلتنامية مكانتها كعلى السيادية، بالصناديق كاالىتماـ الضوء من ادلزيد إلقاء على العادلية ادلالية األزمة أسفرت 

 بوضع ادلتصلة األعماؿ من زاد ادلستقبلية أدكارىا من أف التخوؼ إال األزمة، عن مسؤكلة ليست الصناديق أف العادلي كرغم ادلايل
السيادية العربية ضمن ىذه الصناديق فتطورىا جيعل الدكؿ  كعلى اعتبار الصناديقكحوكمتها،  أدائها شفافية يدعم دبا لعملها إطار

ول االقتصاد الوطين، كالسري إىل األماـ حتمية استغالؿ ألصوذلا ادلالية دبا يعود بالنفع على مست ادلالكة ذلا )دكؿ العربية النفطية( يف
ىذه السنوات من  أجل دعم التنمية االقتصادية ببلداهنا، كما يعلل التطور الكبري يف الصناديق العربية ىو ما تشهده خالؿ من

 .ارتفاعات كبرية يف أسعار النفط
 ادلستقبل، أجياؿ ثركات فاظ علىاحل من سبكنها مالية ألصوؿ سبتلك العربية الصناديق من جيعل األسعار يف االرتفاع ىذا 

 كيف، البديلة الطاقة مصادر إىل العامل بتحوؿ أك العربية النفطية االحتياطات بنفاذ أم طبيعيا نضوبا النفط نضوب احنصر سواء
 مزاياىا كإبراز العادلي كادلايل االقتصادم النظاـ استقرار على احلفاظ يف األداة ىذه كدكر أمهية لتبني ورقةال هىذ أيتت السياؽ نفس
 أية إدخاؿ رفض على احلكومة إصرار ظل يف خاصة بصفة اجلزائرم االقتصاد كعلى عاـ، وػػػبوج ذلا ادلالكة الدكؿ اقتصاديات على

 ةػػػادلالي األزمات تداعيات من زبوفها حبجة اخلارجي االستثمار ليشمل مهامو كتوسيع ادلوارد ضبط صندكؽ على تعديالت
ادلتغرية  البًتكلية الثركةعوائد  تسيري يف كاحلذر احليطة مبدأ على كاعتمادىا اخلارجية، الصندكؽ استثمارات على العادلية كاالقتصادية

 من فًتة إىل أخرل.
 :التايل النحو على ندرجها النتائج من مجلة مم سبق ديكن استنتاج

 
  أصوذلا كحجم أعدادىا ارتفاع بسبب احلايل القرف من األكؿ العقد بدايةذه الظاىرة تزايد منذ هباالىتماـ بالرغم من أف 

 كصف ظاىرة صناديق الثركة السيادية بالظاىرة القددية، إال انو ديكن العادلية ادلالية األسواؽ يف تدخلها كمستويات ادلالية
 أف تأسيس أكؿ صندكؽ سيادم كاف مخسينيات القرف الثامن عشر. باعتبار

 اليت رؤكس األمواؿ ضخامة  الرغم منبك  ادلقارنات الدكلية مع بعض اإلمجاليات االقتصادية كادلالية الدكلية إجراء بعض
مقارنة مع الناتج احمللي اإلمجايل للواليات ادلتحدة األمريكية فإنو  إال أهنا  يف العامل، تستحوذ عليها الصناديق السيادية

 كؿ النامية فإنو يعترب مبلغا ضخما كمؤثران.يعترب ضئيال نسبيا، إال أنو مقارنة مع الد
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  تعترب دكؿ اخلليج العريب من بني الدكؿ اليت تستحوذ على اكرب الصناديق السيادية يف العامل نضرا للعوائد ادلتحصل عليها

م من أف ، كقد حلت رلتمعة يف ادلركز األكؿ تلتها الصني كالنركيج، كادلالحظ كبالرغمن تصدير البًتكؿ كالغاز الطبيعي
اجلزائر تعد من بني الدكؿ ادلصدرة للنفط كلو اعتربنا بأف صندكؽ ضبط ادلوارد من الصناديق السيادية إال أهنا مازالت 

  بعيدة كل البعد عن الدكؿ ادلستحوذة على اكرب الصناديق السيادية.
 ىا يف خياراهتا�كاذباىاهتا كدكافع بعمل ىذه الصناديق، تتمثل يف سرية نشاطاهتا ىناؾ عددان من السلبيات ادلرتبطة� 

ال يكشف عن حجم عوائد االستثمارات ككيفية  كافتقارىا إىل الشفافية يف عملها، حيث أف معظمها االستثمارية،
 .توزيعها

 من خال ؿ ما سبق ديكن إعطاء بعض التوصيات كما يلي:
  ساسي اليت تعتمد عليو الصناديق السيادية يف الدكؿ يف ظل التذبذبات ادلستمرة يف أسعار البًتكؿ كباعتبار أف ادلورد األ

العربية ىو اجلباية البًتكلية، توجب على ىذه الدكؿ البحث عن مصادر جديدة لتمويل ىذه الصناديق من خالؿ تنويع 
يف صادراهتا اليت من خالذلا يتم جلب العملة الصعبة، للتصدم للصدمات البًتكلية كاحليلولة دكف كقوع اقتصادياهتا 

 األزمات.
   إعطاء أكثر شفافية عن عمل ىذه الصناديق السيادية كتوضيح مصادر سبويلها بدقة كالتوجهات االستثمارية اليت تتم من

خالؿ سبويلها عن طريق ىذه الصناديق، من أجل التصدم للضغوطات اليت تواجهها الدكؿ ادلستقبلة لالستثمارات 
 ة للصناديق السيادية.األجنبية ادلمولة عن طريق الدكؿ ادلالك

   ،فيما خيص اجلزائر كبالنضر إىل ىيكل الصادرات الذم يتسم باعتماده على مصادر زلدكدة ادلتمثلة غالبا على البًتكؿ
أداة يتم من خالذلا تغطية العجز يف ادلوازنة ادلوارد  ضبطصندكؽ  كباعتباركيف ظل التذبذبات ادلستمرة يف أسعار البًتكؿ، 

على القائمني على الشؤكف االقتصادية يف اجلزائر البحث عن مصادر جديدة يتم من خالذلا سبويل ىذا العامة، توجب 
الصندكؽ، كاستثمار الفوائض ادلالية اليت من خالذلا إذا استغلت بالشكل الالـز تزيد من ادلوارد ادلالية للصندكؽ كتشجع 

ا كذلك تساعد عل خلق موارد جديدة ربوؿ دكف كقوع على زيادة االستثمارات داخل كخارج اجلزائر اليت من خالذل
 االقتصاد اجلزائرم يف دكامة األزمات الناذبة عن االخنفاضات ادلستمرة يف أسعار البًتكؿ.
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 السياحة كمقوم للتنمية االقتصادية في الجزائر في ظل تذبذبات أسعار النفط
 
        أستاذ محاضر "أ"  د.دفرور عبد النعيم  من تقديم                                                                      
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 ملخص: 

من أكرب القطاعات منوا يف العامل، لذلك أصبحت اليـو من أىم القطاعات اخلدماتية كالتجارية، كمصدرا تعد السياحة 
للعمالت الصعبة، كىي أكثر استيعابا لليد العاملة، كىدفا لتحقيق برامج التنمية ادلسطرة،  كلذلك تسعى معظم دكؿ كحكومات 

التنمية االقتصادية من خالؿ السياحة، كاجلزائر يف ظل تذبذب اسعار البًتكؿ  العامل لالىتماـ اكثر بقطاع السياحة كزلاكلة حتقيق 
 كاف لزاما البحث عن البدائل االقتصادية ادلناسبة كمن أمهها السياحة.

 الكلمات ادلفتاحية: السياحة، التنمية االقتصادية، ميزاف ادلدفوعات، الصادرات.
Abstract : 

Tourism is one of the largest growing sectors in the world, so it became a day of the 

most important service-and trade sectors, and a source of hard currency, which is more 

inclusive of labor, and a goal to achieve a ruler development programs, so most of the states 

and governments of the world seeking more attention to the tourism sector and to try to 

achieve economic development through Tourism, Algeria under the fluctuation of oil prices, 

had to search for appropriate economic alternatives is the most important tourism. 

Keywords: tourism, economic development, balance of payments, exports. 
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 مقدمة:
السياحة تعد من أكثر القطاعات منوان يف العامل فقد أصبحت اليـو من أىم القطاعات يف التجارة الدكلية، فالسياحة من 
منظور اقتصادم ىي قطاع إنتاجي يلعب دكران مهمان يف زيادة الدخل القومي كحتسُت ميزاف ادلدفوعات، كمصدران للعمالت الصعبة، 

دفان لتحقيق برامج التنمية بشكل مستداـ، كرغم كل ىذه ادلقومات ادلتاحة ، إال أف السياحة يف كفرصة لتشغيل األيدم العاملة، كى
اجلزائر مل حتظ بقدر كبَت من األمهية. فقد راىنت اجلزائر يف مسَتهتا التنموية خالؿ السبعينيات من القرف ادلاضي على الصناعة  

قيقة سرعاف ما انكشفت كأصبحت اجلزائر تواجو أكضاعا يف غاية من كمطلب أساسي لتحقيق التنمية االقتصادية. إال أف احل
اخلطورة كالتعقيد خاصة يف ظل تذبذب أسعار النفط، كىو ماحتم على اجلزائر البحث عن البدائل االقتصادية ادلناسبة دلواجهة 

 تقلبات اسعار البًتكؿ،  
 مدخل نظري للتعريف بالسياحة أوال: 
 العصر القد م فمفهومها البسيط، ادلتمثل يف تنقل االنساف من مكاف خآخر من أجل البحث عن تعود جذكر السياحة إىل    

ادلأكل كادلأكل كغَتىا من ضركريات احلياة، كمع تطور الزماف تغَت ىذا ادلفهـو ليأخذ أبعادا أخرل اجتماعية، اقتصادية ككذا 
حة كصناعة نظرا ألمهيتها الكبَتة يف كافة رلاالت التنمية، كمد ثقافية، كأصبحت العديد من الدكؿ تتجو إىل االىتماـ بالسيا

جسور التعاكف بُت البلداف كتبادؿ الثقافات كنشر األمن كالسلم كسنحاكؿ يف حبثنا ىذا التطرؽ إىل ذكر أىم التعاريف األساسية 
 تبطة هبا.ادلتعلقة بالسياحة كالسائح ككذلك خصائصها كأنواعها، كأيضا بعض اجلوانب األخرل ادلر 

 مفهوم السياحة   -1
 إف التطرؽ دلفهـو السياحة يقودنا إىل التعريف بأصل الكلمة اللغوم كاالصطالحي    
 المفهوم اللغوي -1-1
ـ، كألكؿ مرة مت استخداـ 1643" كيف عاـ Torno"، ادلشتقة من الكلمة الالتينية "Tourيعود مفهـو السياحة لكلمة " -

ليدؿ على السفر أكؿ التجوؿ من مكاف خآخر، كيتضمن ىذا ادلفهـو كل ادلهن اليت تشبع احلاجات  "Tourism"ادلفهـو 
ادلختلفة للمسافرين، كما أف السفر )الًتحاؿ(، ديكن أف يعترب سياحة إذا كاف مؤقتا كغَت إجبارم، حبيث ال يكوف فيو البحث عن 

يف اللغة العربية، حيث يف مفهومو اللغوم صلد أنو يعٍت التجواؿ،  العمل أك نشاطات رحبية، كما أف لفظ السياحة كاف معركفا
 1كعبارة " ساح يف األرض " تعٍت ذىب كسار كجاؿ على كجو األرض.

 المفهوم االصطالحي. -1-2
مل يتبلور مفهـو السياحة بشكل كاضح كزلدد إال يف العصر احلديث، بعد أف أصبحت حركة السفر إحدل ظواىر العصر     
صادية كاالجتماعية حيث جرت عدة زلاكالت إلعطاء تعريف موحد كشامل للسياحة، ألهنا مفهـو متعدد اجلوانب من االقت
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الناحية االقتصادية، االجتماعية كالثقافية، كيطلق عليها اصطالحا بأهنا صناعة القرف العشرين كغذاء الركح كبًتكؿ القرف احلادم 
 كالعشرين. 

 بالسياحة نذكر : كمن أبرز التعاريف اخلاصة 
" ، على أهنا مجيع أشكاؿ السفر كاإلقامة للسكاف غَت احملليُت، كبنفس الطريقة يعرفها "Vegenerفيغنر يعرفها " -

على أهنا انتقاؿ األفراد خارج احلدكد السياسية للدكلة اليت يعيشوف فيها مدة أربعة كعشرين "،   Robinsonروبنسون 
ال يكوف اذلدؼ من كراء ذلك اإلقامة الدائمة أك العمل أك الدراسة أك رلرد عبور لدكلة ساعة كتقل عن عاـ كاحد على أف 

أخرل، كمع أف ىذا التعريف تعتمده األمم ادلتحدة، إال أنو اقتصر على السياحة الدكلية )اخلارجية( كأمهل السياحة 
 2الداخلية.

استخداـ زلدد لوقت  أف السياحة ىيالذم نص على ". Medlikميدليك "ك "Burkart"بوركارت أما تعريف  -
كلكل أشكاؿ االستجماـ كأهنا تشمل معظم أشكاؿ السفر، حيث اعترباىا على أهنا حركة مؤقتة للسكاف كالناس إىل  الفراغ

مناطق معينة خارج مناطق سكنهم كإقامتهم الدائمة كتشمل السياحة مجيع النشاطات اليت دتارس يف ادلناطق ادلستهدفة ك  
 ع اخلدمات كالتسهيالت اليت مت توفَتىا دلمارسة ىذه النشاطات .كذلك مجي

، على أهنا رلموعة من العالقات ادلتبادلة اليت 1935، فقد عرؼ السياحة عاـ "Gluck smanجال كسمان " أما   -
العالقات  تنشا بُت الشخص الذم يتواجد بصفة مؤقتة يف مكاف ما ، كبُت األشخاص الذين يقيموف يف ىذا ادلكاف ، كىذه

 كاخلدمات تكوف نامجة عن التغيَت ادلؤقت كاإلرادم دلكاف اإلقامة دكف أف يكوف الباعث على ذلك أسباب العمل أك ادلهنة. 
كما أف ىناؾ بعض اذليئات اليت ذلا رؤية خاصة يف تعريف السياحة، كما ىو احلاؿ بالنسبة لألكادديية الدكلية للسياحة، اليت    -

اصطالح يطلق على رحالت الًتفيو، ككل ما يتعلق هبا من أنشطة كاشباع حلاجات السائح، أما تعريف  ترل بأف السياحة ىي
، فمفاده أف السياحة ىي رلموعة من األنشطة اخلاصة كادلختارة اليت تتم 1981اجلمعية الربيطانية للسياحة كالذم ظهر عاـ 

(، فًتل يف OCDEما منظمة التعاكف كالتنمية االقتصادية )خارج ادلنزؿ كتشمل اإلقامة كالبقاء بعيدا عن ادلنزؿ، بين
 السياحة أهنا صناعة تعتمد على حركة السكاف أكثر من حركة البضائع .

 األهمية االقتصادية السياحة  -2
هبا  دتثل السياحة قطاعا اقتصاديا رئيسيا لضخ العمالت الصعبة، كجذب االستثمارات األجنبية، كما يوفر أعداد ال يستهاف     

من فرص العمل، كديكن من حتقيق استغالؿ أمثل للموارد الطبيعية كالبشرية كاحلضارية كالتارخيية ادلتاحة خلدمة القتصاد كاجملتمع، 
 كمن أىم اخآثار االقتصادية للسياحة صلد:

 3للسياحة آثار اقتصادية مباشرة تتمثل فيما يلي :  اآلثار االقتصادية المباشرة للسياحة:  -2-1
حيث أف السياحة تعمل من خالؿ عائداهتا على توفَت العمالت الصعبة، اليت ينجم عنها توفير العملة الصعبة:  -2-1-1

حتسُت مستول ادلعيشة كنوعية احلياة للمجتمع احمللي كدعم للتنمية الشاملة على ادلستول الوطٍت كاحمللي، حيث أنو يف مطلع 
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مليار دكالر أمريكي، كعادة ما يتم توفَت العمالت الصعبة  4.6الصعبة ادلًتاكمة حوايل  قاربت ادلداخيل السياحية بالعملة 2013
 من خالؿ النشاطات السياحية بعدة طرؽ كأساليب أمهها :

 االستثمارات األجنبية يف قطاع السياحة . -أ
سياحية بأنواعها كتأشَتات الدخوؿ الرسـو اليت حتصل عليها الدكلة ادلستقبلة على شكل رسـو كضرائب على االستثمارات ال -ب
. 

 اإلنفاؽ اليومي كإيرادات الفنادؽ من السياح.  -ج
يعمل إنشاء ادلشاريع السياحية ادلباشرة أك ادلساعدة ذلا فمختلف أنواعها، أك التوسع يف توفير فرص عمل جديدة:  -2-1-2

ادلشاريع برأس ماؿ أجنيب أك كطٍت، شلا يؤدم إىل  إنشائها رأسيا أك افقيا، على خلق فرص عمل جديدة سواء كاف دتويل ىذه
 التخفيف من مشكلة البطالة يف كثَت من األحياف، كيعمل كلو ببطء على حتسُت مستول الرفاىية االقتصادية إضافة اىل:

 أ. توفَت فرص عمل جديدة، كبالتايل زيادة ادلداخيل الفردية. 
 هن السياحية ادلختلفة، كتوفَت فرص عمل كثَتة خاصة للنساء. ب. تنشيط قطاعات التعليم كالتدريب يف رلاؿ ادل

التوسع يف إنشاء ادلشاريع السياحية يرتبط بو ظهور تحقيق التكامل الرأسي واألفقي بين القطاعات االقتصادية:  -2-1-3
ة كزيادة الطلب السياحي مشاريع أخرل جديدة، دتارس نشاطات إقتصادية معينة يزداد عليها الطلب نتيجة نشاط احلركة السياحي

حيث يعمل تطوير كتنشيط قطاع السياحة على إجياد أنواع متعددة كسلتلفة من العالقات بُت القطاعات االقتصادية األخرل 
 الكثَتة كادلتنوعة ينجم عنها حتقيق عدة منافع إقتصادية مباشرة أك غَت مباشرة مثل :

 أ. جذب االستثمارات األجنبية. 
 ادلاؿ الوطٍت على االستثمار يف مشاريع جديدة .ب. تشجيع رأس 

 ج. خلق فرص عمل جديدة .
 د. استغالؿ ادلوارد الطبيعية كالبشرية .

 ق. زيادة إيرادات الدكلة كبالتايل القدرة على دتويل ادلشاريع التنموية .
اف ادلدفوعات بالنسبة تعمل السياحة )كصناعة تصديرية( على حتسُت ميز  تحسين وضعية ميزان المدفوعات: -2-1-4

، كذلك ألف ميزاف  للدكؿ ادلستقبلة للسياح من خالؿ ما تضخو من عائدات سواء على شكل إستثمارات أك ضرائب أك رسـو
ادلدفوعات يعترب قيدا مزدكجا ينظم كافة ادلعامالت بُت دكلة ما كسائر العامل، كالسياحة جزء من ىذه ادلعامالت، كىو يتكوف من 

 الت التجارية كحركة رأس ادلاؿ .ميزاف ادلعام
فالدخل السياحي يؤثر على القيمة الصافية للميزاف السياحي الذم يؤثر بدكره على النتيجة الصافية للميزاف التجارم كىذا       

 األخَت لو أثره على ميزاف ادلدفوعات.
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يادة ملموسة يف القيمة ادلضافة كاليت بدكرىا تؤدم مجيع ادلنافع السابقة الذكر إىل حتقيق ز  زيادة القيمة المضافة:-2-1-5
تؤدم لزيادة يف الناتج الوطٍت للدكلة، باإلضافة إىل أف توزيع ادلشاريع السياحية على ادلناطق السياحية ادلختلفة يعمل على تطويرىا 

 كحتسُت مستويات ادلعيشة فيها .
 4للسياحة العديد من اخآثار األخرل كاليت من ضمنها ما يلي :   اآلثار االقتصادية غير المباشرة: -2-2
إف ادلبالغ اليت تدخل قطاع السياحة تدكر يف حركة االقتصاد الوطٍت، فاالستثمار يف  األثر على الرواج االقتصادي: -2-1-2

 يت دتثل قدرة شرائية جديدة .القطاع السياحي يؤدم يف كل األحواؿ إىل زيادة العمالة اليت بدكرىا تتحصل على ركاتبها كال
كمن جهة أخرل فإف األمواؿ اليت تدخل للدكلة من السياحة تستخدـ يف غالب األحياف لتنمية ىذا القطاع، كبالتايل تدخل       

 ضمن الدكرة االقتصادية للدكلة.
ادلدخوؿ من إعادة بيع ادلنتوج السياحي إضافة إىل أف الضرائب كالرسـو ادلفركضة على ىذه البضائع كاخلدمات ادلستوردة ككذا      

إىل ادلستهلكُت كأصحاب األعماؿ، تؤدم إىل دكرات جديدة من الشراء كاالنفاؽ داخل الدكلة، كبالتايل تؤدم إىل مضاعفة 
 الدخل السياحي.

سلع تشتهر هبا  غالبا ما يقدـ السياح عند زيارة بلد ما على شراء سلع تذكارية أكاألثر على تسويق بعض السلع:  -2-2-2
تلك الدكؿ ادلستقبلة، كطبيعة ىذا االنفاؽ على ىذه السلع يعد فمثابة تصدير دلنتوجات كطنية دكف احلاجة إىل شحن أك تسويق 

 خارجي، فكلما زاد عدد السياح القادمُت من اخلارج كلما زادت الصادرات .
تاج السياحة حىت تؤدم مهمتها على أكمل كجو، إىل بٌت حتاألثر على تنمية المرافق األساسية والبنية التحتية:  -2-2-3

حتتية متنوعة كالطرؽ كمشركع صرؼ ادلياه، كماء الشرب كسائل النقل، باإلضافة إىل مطارات كموانئ مناسبة، باإلضافة إىل التطوير 
ب تطوير خدمات النقل كخدمات العمراين للمناطق الرئيسية من أجل اجلذب السياحي، كبالتايل فإف زيادة احلركة السياحية تتطل

البنية التحتية األخرل خصوصا مصادر ادلياه كشبكة الصرؼ الصحي كأنظمة التخلص من النفايات كاالتصاالت، من أجل تلبية 
 حاجات قطاع السياحة .

دؽ، ادلطاعم، تتضمن السياحة رلاالت سلتلفة لالستثمارات مثل بناء الفنااألثر على االستثمار الوطني واألجنبي:  -2-2-4
ادلالىي، مراكز الرياضة، القرل السياحية، شركات السياحة كككاالت السفر ككسائل النقل، كبالتايل ترتفع االستثمارات يف ىذا 

 اجملاؿ.
كما تؤدم السياحة إىل دعم األنشطة االقتصادية األخرل يف قطاع الزراعة كالصناعة كاخلدمات كذلك من خالؿ زيادة الطلب       
 ادلنتجات الزراعية كالصناعية كاالستثمارات فيها.على 
 المقومات السياحية في الجزائر.ثانيا: 
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تتمتع اجلزائر فمقومات كإمكانيات طبيعة كتارخيية كثقافية ىامة، كأيضا على مرافق معتربة، من شاهنا ادلسامهة يف تطوير 
ىاتو ادلوارد تشكل قوامة النشاط السياحي، كدعامة لتنمية  كتنمية السياحة يف ادلستقبل، طبعا إذا استغلت بشكل عقالين، ألف

 االقتصاد.
 االمكانيات )المقومات( الطبيعية. -1
 تتميز اجلزائر باإلمكانيات الطبيعية التالية: 

 الموقع الجغرافي: -1-1
أفريقيا كالبحر ادلتوسط، بفضل طابعها تقع اجلزائر يف الضفة اجلنوبية الغربية حلوض ادلتوسط، كحتتل مركزا زلوريا يف ادلغرب العريب ك 

 5اجلغرايف االقتصادم كشليزاهتا االجتماعية كالثقافية.
، كحيدىا من الشماؿ البحر االبيض ادلتوسط كمن الشرؽ تونس كليبيا، كمن الغرب ادلغرب  2كم2381741تبلغ مساحتها 

 18، كحيدىا من اجلنوب مايل كالنيجر، تقع اجلزائر بُت خط االقصى، كمن اجلنوب الغريب موريتانيا كاجلمهورية العربية الصحراكية
إذ يبلغ امتدادىا الشمايل  6 من خط الطوؿ الشرقي، 12من خط الطوؿ الغريب ك  09من خط العرض الشمايل، كبُت  30ك

 كم.1200كم، كامتدادىا الشرقي الغريب 1900اجلنويب بػػ 
جتمع بُت ميزات نادرة استمدهتا من موقعها ادلتوسط يف خريطة العامل القد م فهي كدلوقع اجلزائر أمهية اسًتاتيجية كخصائص حيوية 

جسر اتصاؿ، كزلور التقاء بُت اكركبا كإفريقيا، كبُت ادلغرب العريب كالشرؽ االكسط كشلرا حيويا للعديد من طرؽ االتصاؿ العادلية برا 
 كحبرا كجوا.

 السكان: -1-2
حلتُت متباينتُت، مها ادلرحلة االستعمارية اليت شهدت منوا سكانيا بطيئا بسبب احلركب كتفشي عرؼ النمو السكاين يف اجلزائر مر 

اجملاعة كاألمراض...، أما مرحلة االستقالؿ فقد دتيزت بزيادة كبَتة يف النمو السكاين نتيجة حتسن ادلستول ادلعيشي كتوفر الرعاية 
 الصحية.

، كتتوزع 2ف/كم 16.6بينما تقدر الكثافة السكانية بػ  2015،7نسمة يف جانفي  مليوف 39.5كيبلغ عدد سكاف اجلزائر حوايل 
 حسب األقاليم التالية:

 .2ف/كم 400اىل  100* االقليم التلي: يتميز بكثافة سكانية عالية تًتاكح ما بُت 
 .2ف/كم 100اىل  10* إقليم السهوب: يتميز بكثافة سكانية متوسطة تًتاكح ما بُت 

 .2ف/كم 10حراء: يتميز بكثافة سكانية منخفضة حيث تقل عن * إقليم الص
من السكاف يف االقليم الشمايل يف مساحة  %90كيتميز التوزيع السكاين بعدـ التوازف بُت الشماؿ كاجلنوب، حيث يتمركز حوايل 

 %84من ادلساحة اإلمجاليةأما باقي السكاف فيتوزعوف يف االقليم اجلنويب على مساحة شاسعة تقدر بػػ  %16صغَتة ال تتجاكز 
 من ادلساحة الكلية للجزائر.

 8كىناؾ عدة عوامل تتحكم يف التوزيع السكاين للجزائر ىي:
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دلعتدؿ احلرارة، كيف السهوؿ كاذلضاب حيث * العوامل الطبيعة: كادلناخ كالتضاريس، إذ يًتكز أغلبية السكاف يف االقليم الشمايل ا
 تتوفر الًتبة اخلصبة كادلياه.

* العوامل االقتصادية: كىي أىم العوامل اليت تتحكم يف التوزيع السكاين حيث أف اكرب نسبة تعيش قرب ادلراكز الصناعية 
 كالتجارية كمنطقة اجلزائر العاصمة، كىراف، قسنطينة، عنابة.

كالثقافية: إىل جانب انعداـ ادلنشآت االقتصادية فانعداـ ادلرافق االجتماعية باألرياؼ مثل ادلستشفيات  * العوامل االجتماعية
 كادلدارس أدل اىل ظاىرة النزكح السكاين ضلو ادلدف.

 * العوامل السياسية: يؤدم عدـ االستقرار كاضطراب االمن إىل ىجرة السكاف ضلو أماكن آمنة.
 با ما يتثبت السكاف فمناطق سكنهم االصلية اليت نشأ هبا أجدادىم كتضم أمالكهم.* العوامل التارخيية: غال

 التضاريس: -1-3
 تنقسم تضاريس اجلزائر اىل قسمُت رئيسيُت: التل يف الشماؿ كالصحراء يف اجلنوب.

 9، كتتميز بادلظاىر التالية:2الف/كم 400تبلغ مساحتها ضلو   المنطقة الشمالية)التلية(:-1-3-1
 السهوؿ الساحلية: دتتد مشاؿ السلسلة التلية بُت اجلباؿ، كمن أىم السهوؿ الساحلية، سهل كىراف متيجة كسهل عنابة. - أ

 السهوؿ الداخلية: أمهها سهوؿ تلمساف، سيدم بلعباس كمعسكر بالغرب كسهوؿ تيارت كعُت بساـ. - ب
عا يف الشرؽ دتتد بشكل موازم للسلسلة التلية يف ـ، كىي أكثر ارتفا1000إىل  900اذلضاب العليا: يًتاكح علوىا بُت  -ج

الشماؿ كالسلسلة الصحراكية يف اجلنوب كمنيز فيها، اذلضاب العليا الغربية حبيث يسود فيها اجلفاؼ كتكثر هبا الشطوط، كاذلضاب 
 العليا الشرقية، كىي أكثر رطوبة ، كتقـو هبا زراعة القمح على نطاؽ كاسع.

، كىي على ثالثة أشكاؿ:احلمادة، 2مليوف كم 02تغطي مساحة شاسعة حوايل  )الصحراء(: المنطقة الجنوبية-1-3-2
 العرؽ، كاجلباؿ الصحراكية.

احلمادة: ىي عبارة عن سهل من احلجارة كاحلصى، كىي ادلناطق األكثر جفافا يف الصحراء، مثل محادة تًتكفت يف اجلنوب،  - أ
 الغرب، ليس فيها نبات كال ماء. كمحادة تادميت يف الوسط كمحادة غَتك الدرع يف

العرؽ: كىي مساحات رملية تتخللها أكدية كشطوط جافة، حارة يف الصيف كيف الشتاء شديدة الربكدة ليال، كىي مناطق  - ب
 غنية بادلياه اجلوفية كاليت تكوف أحيانا عميقة جدا، كأحيانا تقارب سطح االرض يف الواحات.

لتكوين كىي قسماف، اذلقار كعاصمة الواحات بتمنراست كهباأعلى قمة يف اجلزائر "تاىات اجلباؿ: ىي قمم بركانية قددية ا -جػ
 ـ"، كتاسلي ناجر ككاحتو الشهَتة جانت.2918

 المناخ: -1-4
تتحكم الظركؼ الناشئة عن تداخل ادلواقع، كتوزيع اليابسة كادلاء كالتضاريس كارتفاعها، يف رسم الصورة ادلناخية العامة للبالد، 
حيث تظهر ثالث نطاقات مناخية رئيسية، ذلا بصمات شليزة دتتد على شكل نطاقات عرضية من الشرؽ إىل الغرب، كمرتبة من 

 10الشماؿ إىل اجلنوب كاخآيت:
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يشمل ادلنطقة الساحلية من الشرؽ إىل الغرب، من تلمساف إىل القالة، كىو نطاؽ ضيق  مناخ البحر المتوسط:-1-4-1
ة اجلزائر، طقسو معتدؿ كيتميز بفصلُت، األكؿ شلطر كدافئ كطويل كىو الشتاء، كالثاين جاؼ كحار كقصَت، مقارنة باتساع مساح

 كىو الصيف، كديكن أف نبُت نوعُت ضمن ىذا ادلناخ:
ىذا النوع زلصور يف الشرؽ، كيشمل قسما من منطقة القبائل كديتد إىل القل، كىو أكثر  النوع المتوسطي الرطب: -1-4-2

ملم يف القل، حبيث توجد فيو منطقة الزيتونة 2000ملم يف جباؿ جرجرة، كحوايل  1000، حيث يزيد معدؿ ادلطر عن رطوبة
أياـ يف السنة،  10ملم/سنة، كما تدـك الثلوج يف ىذه ادلنطقة لفًتة تزيد على  2443أكثر مناطق اجلزائر تساقطا لألمطار بنحو 

 بات البلوط كالفلُت.كالغطاء النبايت فيها كثيف، كدتتاز بغا
ملم/سنة، يشمل ادلنحدر اجلنويب 700يغطي باقي مناطق التل فمعدؿ أمطار بلغ  المناخ المتوسطي شبه الرطب: -1-4-3

 من التل القسنطيٍت، كالقسم الشرقي من الظهرة اىل تنس، كتغلب على تشكيلتو الغابة، البلوط األمحر
كىو مناخ انتقايل بُت ادلناخ ادلتوسطي، كادلناخ الصحراكم، فاألمطار تًتاكح  يغطي اذلضاب العليا، مناخ اإلستبس: -1-4-4

ملم/سنة، كدرجات احلرارة الشهرية متفرقة، فاذلضاب العليا الشرقية شبو جافة كمناخها قار يتميز بفصل بارد 500ك 300بُت 
لبة )حتت الصفر( يف بعض األحياف، أما درجة( كأحيانا سا0طويل أحيانا كرطب، حيث يسجل درجات حرارة معدكمة أحيانا )

 ملم/سنة.400اذلضاب العليا الوسطى كالغربية حتت اجلافة، فاألمطار فيها أقل كمية كانتظاما فال تزيد عن 
يغطي أكسع مناطق اجلزائر، كيشكل األطلس الصحراكم، احلد ادلناخي الفاصل بُت مشاؿ كجنوب  مناخ الصحراء: -1-4-5

 °50ملم/سنة كاجلو يغلب عليو اجلفاؼ، كاحلرارة مرتفعة، حبيث تصل اىل 200قليلة كغَت منتظمة تقل عن البالد، األمطار 
درجة يف بعض ادلناطق الصحراكية، باستثناء منطقة اذلقار ادلتأثرة بادلناخ ادلدارم، حيث األمطار تسقط صيفا، كاحلرارة أكثر 

 جار كالنباتات الصحراكية مثل: احللفاء، الرمت، كبعض النباتات الشوكية.اعتداال، أما الغطاء النبايت فيتشكل من بعض األش
 المقومات التاريخية والحضارية. -3

، الذم تعترب اجلزائر من الدكؿ اليت دتتلك إرثا تارخييا كثقافيا ديتد جذكره إىل أعماؽ التاريخ مركرا فمختلف ادلراحل التارخيية ذلذا البلد
 كمواقعو األثرية اجلذابة.يتميز بتنوع حضاراتو 

 المقومات التاريخية:  -3-1
من يعترب موقع "التاسيلي" من أىم ادلواقع التارخيية كاحلضارية اليت تتوفر عليها اجلزائر، كالذم يعترب كاحدا من أىم ادلواقع العادلية 

خالؿ حفرياتو اليت كشفت عن بقايا احليوانات سنة قبل ادليالد، كتربز أمهيتو من  600حيث طبيعتو اجليولوجية، كيعود تارخيو إىل 
 1982،11كالنباتات اليت كانت تعيش هباتو ادلنطقة، كقد مت تسجيلو كًتاث عادلي من طرؼ منظمة اليونسكو للًتاث العادلي سنة 

 12.ألف لوحة تعكس حتوالت ادلناخ كىجرة احليوانات كتطور احلياة البشرية يف الصحراء 15حيث حيتوم على أكثر من 
كيشمل الًتاث احلضارم للجزائر رصيدا من ادلتاحف أمهها "ادلتحف الوطٍت سَتتا" بقسنطينة، الذم يعترب من أقدـ ادلناطق يف 

 13ـ، كجتمع بو كل القطع األثرية اليت مت اكتشافها فمنطقة الشرؽ اجلزائرم.1852اجلزائر، حيث مت إنشاؤه سنة 



 
 

  "اإلقتصادية التنمية دراسات "مجلة
   األغواط -جامعة عمار الثليجي  –مخبر دراسات التنمية االقتصادية  يصدرها مجلة دورية 

 2018مارس  /01العدد 

88 

 تاحف نذكر منها:باإلضافةإىل أف ىناؾ رلموعة أخرل من ادل
 متحف "باردك" الوطٍت يوجد باجلزائر العاصمة كتعرض بو حفريات عن أصل الشعوب، كأخرل تعود إىل ما قبل التاريخ -
 ادلتحف الوطٍت للفنوف الشعبية باجلزائر العاصمة، كيضم تقاليد كفنوف شعبية باإلضافةإىل معركضات عن الصناعة التقليدية. -
ية باتنة، يضم قطعا من الفسيفساء كآثار قددية منها أسلحة قددية كدتاثيل كنقود، مت إنشاؤىا من متحف "تيمقاد"، يوجد بوال -

إذ تعترب ادلدينة األثرية "تاموقادم" من أكاخر ادلستعمرات الركمانية بأفريقيا ، كاليت ظلت 14 ـ،100طرؼ االمرباطور توجاف عاـ 
قرف، ما جيعلها حتفة نادرة جتذب السياح من  19كانت قبل ما يقارب حتتفظ هبيكلها كسلتلف مرافقها لتعكس حياة حضارة  

 15سلتلف أضلاء العامل، كمن أىم  مكونات ادلدينة األثرية صلد:
 .قوس تراجاف 
 .ادلسرح 
 .معهد الكابيتوؿ 
 .ادلكتبة العامة 
 .الساحة العامة 
 .األسواؽ 
 .احلمامات 
 ار عن الثورة التحريرية، كبعض الصور التارخيية دلراحل الكفاح.ادلتحف الوطٍت للمجاىد باجلزائر العاصمة، يتم عرض آث -

دية كتعترب "قلعة بٍت محاد" من ادلواقع األثرية اذلامة يف الًتاث التارخيي للجزائر، فهي تتوفر على آثار ركمانية كاألسوار كالقبور القد
ة، كتقع قلعة بٍت محاد فمدينة جباية، كصنفت تراثا عادليا سنة كآثار للدكلة احلمادية كدكلة ادلوحدين خالؿ فًتة تواجدىم هباتو ادلنطق

، كيوجد أيضا باجلزائر العاصمة "دار عزيزة" حبي القصبة، كىي عبارة عن قصر بٍت يف العهد العثماين كتعد منوذجا للبيت 1980
 اجلزائرم األصيل.

قركف  04الًتكي باجلزائر العاصمة منذ أكثر من  كيوجد أيضا كذلك "مسجد كتشاكة" الذم مت بناؤه يف عهد "البام الربام"
مضت، كأيضا "اجلامع الكبَت"، الذم يعترب من أكرب مساجد  العاصمة، مت بناؤه من طرؼ ادلرابطُت يف هناية القرف احلادم 

 16عشر.
 ات الحرفية التقليدية في الجزائر:النشاط -3-2

ا اجلزائر صلد: النسيج يف األكراس كاجللفة كبوسعادة، اللباس التقليدم كصناعة من بُت أبرز النشاطات احلرفية التقليدية اليت تزخر هب
اجللود يف دتنراست كتلمساف يف صناعة احلقائب، كصلد صناعة احللي يف منطقة القبائل، صناعة النحاس يف قسنطينة كالطرز يف 

رخاـ كالنقش على اخلشب اليت دتارس يف مناطق سلتلفة توقرت كصناعة كل من الفخار كاخلزؼ الفٍت، اخليزراف، احلدادة الفنية كال
 17من الوطن.
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كغالبا ما تكوف الصناعة التقليدية ضركرية لتحسُت ظركؼ معيشة السكاف بادلنطقة، من خالؿ توفَت مناصب الشغل كفك العزلة، 
أعداد األنشطة احلرفية، إذ حسب كالتخفيف من كتَتة ىجرة الشباب، حيث عرؼ قطاع الصناعات التقليدية توسعا معتربا يف 

ألف حريف بالرغم من كوف ىذا الرقم ضعيف إالأنو يوفر   73إحصائيات غرفة الصناعة التقليدية كاحلرؼ فإهنا سجلت أكثر من 
ألف نشاط حريف إىل غاية  200ألف منصب شغل، كبعد التدابَت ادلتخذة مسح ذلك للوصوؿ إىل أكثر من  150على األقل 
 2003.18ألف نشاط حريف سنة 89، بعد ما كاف عددىم ال يتجاكز 2011هناية سنة 

، بعدما كانت 2011ألف سنة  500، لتصل إىل حدكد 2008ألف سنة  306أما فيما خيص مناصب الشغل فقد بلغت     
َت منخرطُت يف ، ىذا باإلضافةإىل كجود عدد ىاـ من احلرفيُت العاملُت يف منازذلم الغ2003ألف منصب سنة  160ال تتجاكز 

غرفة الصناعة التقليدية ألسباب سلتلفة، أما عن ديناميكية إنشاء األنشطة كالتشغيل أدت إىل ارتفاع مقبوؿ يف الناتج احمللي لقطاع 
، 2007مليار دج سنة  65.5إىل حدكد  2005مليار دج سنة  53.9الصناعة التقليدية كاحلرؼ، إذ انتقل ىذا الناتج من 

، لكن بالرغم من كل ىذا الزاؿ %12، فمعدؿ منو سنوم يقدر بػ 2011مليار دج سنة  100دة حىت قارب ليستمر يف الزيا
قطاع الصناعة التقليدية يف اجلزائر قطاعا ثانويا كغَت اسًتاتيجي على الرغم شلا تزخر بو اجلزائر من موركث تارخيي كثقايف أصيل يعد 

 19مصدرا لصناعة تقليدية كحرفية راقية.
 20رلموعة من ادلشاكل  تواجهها الصناعة التقليدية يف اجلزائر نذكر منها مايلي:كىناؾ 

 غياب تنظيم كتأطَت نشاطات الصناعات التقليدية. -
 عدـ كجود جهاز القطاع يف منظومة التخطيط الوطٍت. -
 عدـ كجود جهاز إعالمي كاتصايل مالئم يركج للقطاع. -
 غياب نظاـ للتمويل كالتسويق. -
 سواء ماليا أك جبائيا كاحلصوؿ على احملالت. نقص يف التحفيز -
 نقص التأىيل للحرفيُت كنوعية ادلنتجات، لعدـ مالئمة جهاز التكوين ادلهٍت ألنشطة الصناعات التقليدية. -
 (:2011-2008ات التقليدية للفترة )تطور أنشطة الصناع -3-3

من خالؿ تطور عدد األنشطة كنتج على ىذا التطور  (2011-2008عرؼ قطاع الصناعة التقليدية قفزة نوعية خالؿ الفًتة )
 خلق كظائف جديدة كمتنوعة يف سلتلف أنشطة الصناعة التقليدية.

 كاجلدكؿ التايل يوضح تطور الصناعة التقليدية لفًتة الدراسة.
 (.2011-2008( تطور نشاطات الصناعة التقليدية للفًتة )17-3جدكؿ رقم )

 الميادين
2008 2009 2010 2011 

عدد 
 األنشطة

 %النسبة
عدد 

 األنشطة
 %النسبة

عدد 
 األنشطة

 %النسبة
عدد 

 األنشطة
 %النسبة

 28 9194 21 4333 21 3633 21 3070 الحرف الفنية
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 24 7804 26 5471 25 4728 21 2999 انتاج السلع الحرفية
 48 15719 53 11018 54 10514 58 8412 خدمات حرفية

 100 32717 100 20822 100 18875 100 14481 المجموع

 : من اعداد الطالب باالعتماد على معطيات كزارة السياحة كالصناعات التقليدية.المصدر
 (.2011-2008(تطور نشاطات الصناعة التقليدية للفًتة )7 -3الشكل رقم )

 
نشاط  32717حيث بلغت  كيتضح جليا من خالؿ معطيات اجلدكؿ كالشكل البياين التزايد الكبَت يف رلموع عدد األنشطة

، كخصوصا يف ميداف  %32، فمتوسط منو سنوم يقارب 2008نشاط سنة  14481، مقابل 2011حريف خالؿ سنة 
 8412، مقابل 2011نشاط سنة  15719اخلدمات احلرفية الذم أخذ احلصة الكربل من رلموع األنشطة بزيادة تقدر بػػ: 

 عود ىذا النمو ادلستمر يف النشاط احلريف إىل:، أم بزيادة تعادؿ الضعف، كي2008نشاط سنة 
 االعفاء من اجلباية الضريبية، شرط أف يلتـز صاحب ادلؤسسة بادلسامهة يف تدريب اليد العاملة. -
 الدعم ادلايل الذم يتلقاه صاحب النشاط من الدكلة عن طريق الصندكؽ الوطٍت لًتقية النشاط احلريف. -
 (:  2011-2008تطور عدد المناصب في الصناعة التقليدية لقترة ) -3-4

ال خيفى على الكثَت أف الصناعات التقليدية سامهت بشكل كبَت يف خلق كظائف كمناصب شغل جديدة كمتنوعة، على قدر 
 حجم نشاطها، كاجلدكؿ التايل يوضح تطور مناصب الشغل يف الصناعة التقليدية لفًتة الدراسة.

 (.2008/2011( تطور مناصب الشغل يف الصناعة التقليدية للفًتة )18-3) جدكؿ رقم

 الميادين
2008 2009 2010 2011 

 النسبة عدد المناصب النسبة عدد المناصب النسبة عدد المناصب النسبة عدد المناصب
الحرف 

 الفنية
9194 28 13449 30 16054 32 34031 41 

انتاج السلع 
 الحرفية

7804 24 11854 26 13701 27 19543 23 

 36 29566 41 20943 44 19977 48 15719خدمات 
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 حرفية
 100 83440 100 50698 100 45280 100 32717 المجموع

 : من اعداد الطالب باالعتماد على معطيات كزارة السياحة كالصناعات التقليدية.المصدر
 كدلزيد من التوضيح نعرض عليكم الشكل التايل:

 (.2011-2008( تطور مناصب الشغل يف الصناعة التقليدية للفًتة ) 8-3شكل رقم )

 
من خالؿ اجلدكؿ كالتوضيح البياين نالحظ التطور الكبَت يف عدد مناصب الشغل يف الصناعات التقليدية، حيث قفز رلموع 

مناصب حيث بلغ معدؿ منو  2011منصب سنة  83440إىل حدكد  2008منصب سنة  32717مناصب الشغل من 
،  %65بػ  2011-2010، كبُت سنيت %12بػ  2010-2009كبُت سنيت   %30بػ  2009ك 2008الشغل بُت سنيت 

، كيعود ىذا النمو أساسا إىل الزيادة اليت سجلتها عدد األنشطة اليت مت خلقها خالؿ %36أم فمتوسط معدؿ منو للفًتة يقارب 
كالتدابَت اليت اختذهتا الدكلة لدعم كتطوير قطاع الصناعة التقليدية بالشكل الذم فًتة الدراسة، باإلضافةإىل ذلك كلو، االجراءات 

 يساعده على دفع عجلة التنمية لالقتصاد.
 
 المقومات التنظيمية واإلدارية.  -4

اجلزائر على حىت يتم تنظيم القطاع السياحي البد من توفر كتواجد ىيئات كإدارات تسهر على الشؤكف السياحية للبالد، كتتوفر 
 عدة مؤسسات تعمل على تسيَت القطاع السياحي،انطالقا من الوزارة الوصية.

 وزارة السياحة والصناعات التقليدية. -4-1
، كأككلت إليها 20/12/1963ادلؤرخ يف  63/474تأسست كزارة السياحة كالصناعات التقليدية فموجب ادلرسـو التنفيذم رقم 

 21ادلهاـ التالية:
 دلنتوج السياحي اجلزائرم كتوجيهو كترقيتو.التعريف با -
 جتسيد السياسة التنموية يف رلاؿ السياحة. -
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 إصلاز ادلخططات التنموية السياحية. -
 ONTالديوان الوطني للسياحة   -4-2

الوطٍت كادلتضمن إنشاء الديواف  1988أكتوبر  31، ادلؤرخ يف 214/ 88أنشأ الديواف الوطٍت للسياحة فمرسـو تنفيذم رقم 
 22، ادلوافق لػ 1411مجادل الثانية عاـ  05ادلؤرخ يف  90/409للسياحة كتنظيمو، كادلعدؿ كادلتمم بادلرسـو التنفيذم رقم 

 31ق ادلوافق ؿ 1413مجادل األكؿ عاـ  05مؤرخ يف  402/ 92،كادلعدؿ كادلتمم بادلرسـو التنفيذم رقم 1990ديسمرب 
مومية ذات طابع ادارم تتمتع بالشخصية ادلعنوية كاالستقالؿ ادلايل كيعد أداة للوزارة كيعترب مؤسسة ع 1992،22أكتوبر سنة 

 23ادلكلفة بالسياحة لًتقية السياحة كدراسة السوؽ كالعالقات العامة.
ىي مؤسسة ذات طابع صناعي كجتارم تتمتع بالشخصية ادلعنوية كاالستقالؿ ادلايل،  الوكالة الوطنية لتنمية السياحة: -4-3

كىي حتت  1998،24فيفرم 21ىػ، ادلوافق لػ  1418شواؿ عاـ  24، ادلؤرخ يف 98/70أنشئت فموجب ادلرسـو التنفيذم رقم 
كصاية كزارة السياحة كالصناعات التقليدية، مقرىا بوالية تيبازة، كتعد ىذه الوكالة األداة االساسية ادلؤىلة للتسيَت، 

 ر السياحي، كتقـو بالوظائف التالية:التنميةكاالستغالؿ العقالين كمحاية العقا
 محاية كصيانةمناطق االستغالؿ السياحي . -
 اقتناء األراضي الضركرية ك ختصيصها للمشاريع السياحية . -
 إجراء دراسة التهيئة لألراضي ادلخصصة لألنشطة السياحية ك الفندقية . -
ادلؤرخ  70/98فموجب ادلرسـو التنفيذم رقم أنشئت ىذه ادلؤسسة  :ENETالمؤسسة الوطنية للدراسات السياحية -4-4

، يف شكل مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي كجتارم، توضع الوكالة حتت 1998فيفرم 21ىػ، ادلوافق لػ: 1418شواؿ  24يف 
 25كصاية كزارة السياحة، كتتمتع بالشخصية ادلعنوية كاالستقالؿ ادلايل، كهتتم باألمور التالية:

 نشاطات السياحية يف إطار السياسة الوطنية لتطوير السياحة كالتهيئة العمرانية .تنشيط كترقية كتأطَت ال -
 تسهر ادلؤسسة على محاية مناطق التوسع السياحي ك احلفاظ عليها . -
 تكلف باقتناء األراضي الضركرية لالستغالؿ السياحي دلنابع ادلياه ادلعدنية ذات القيمة العالجية. -
 د القدرات السياحية كتنميتها.تقـو بالدراسات اخلاصة لتحدي -
 إنشاء بنك ادلعلومات اخلاصة بتهيئة السياحة كتطويرىا. -
يعد ىذا الديواف فمثابة أكؿ مؤسسة سياحية أنشئت يف اجلزائر، كذلك  : ONATلديوان الوطني الجزائري للسياحةا -4-5

سيَت ادلرافق السياحية ادلوركثة عن ، إذ كاف مكلفا بت1962أكت  25ادلؤرخ يف  62/27فموجب األمر رقم  1962سنة 
االستعمار الفرنسي، كيعترب مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي كجتارم تتمتع بالشخصية ادلعنويةكاالستقالؿ ادلايل، كديلك الديواف 

 :فرعا جتاريا ك يعترب أداة لتطبيق السياسة الوطنية للتنمية السياحية كمن بُت مهامو 37الوطٍت اجلزائرم للسياحة 
 احلرص على تطبيق القوانُت ك النصوص السياحية. -
 العمل على ترقية ادلنتج السياحي اجلزائرم. -
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 26اصلاز االستثمارات السياحية. -
 الًتكيج دلناطق التوسع السياحي. -
ادلوافق لػ:  1419ذم احلجة عاـ 18، ادلؤرخ يف 99/06عرفها القانوف اجلزائرم رقم  وكاالت السياحة واألسفار:  -4-6

على أهنا مؤسسة دتارس بصفة دائمة نشاطا سياحيا، يتمثل يف بيع مباشر أك غَت مباشر لرحالت كإقامات  1999أفريل سنة 04
 27فردية أك مجاعية، ككل أنواع اخلدمات ادلرتبطة هبا.

كمن أبرز ، 2010ككالة سنة  296ككالة معظمها يتمركز يف العاصمة بعدد  783يضم القطاع السياحي اجلزائرم حوايل 
 28كظائفها ىي:

 حجز الغرؼ يف ادلؤسسات الفندقية كالعمل على تقد م أحسن اخلدمات للسياح. -
 بيع التذاكر النقل الربم،البحرم كاجلوم. -
 تنظيم ادللتقيات كادلؤدترات. -
 تنظيم جوالت كزيارات برفقة مرشدين داخل ادلناطق السياحية  -
 س نشاطاهتم السياحية.القياـ بتأمُت الزبائن من كل األخطار اليت دت -

كأشار تقرير أعدتو مديرية السياحة لوالية اجلزائر، أف جل الوكاالت السياحية ال تعمل على إنعاش السياحة اجلزائرية، بل يقتصر 
فقط تعمل على استقطاب السياح  % 10بادلئة، كنسبة  30بادلئة، تنظيم الرحالت بنسبة  60دكرىا فقط يف بيع التذاكر بنسبة 

 ارج.باخل
 :مؤسسات التكوين السياحي -4-7

 ىناؾ عدة مؤسسات تقدـ خدمات متنوعة للقطاع السياحي، ك تتوزع على نواحي البالد كاليت ىي:
ىو مؤسسة عمومية ذات طابع ادارم يتمتع بالشخصية ادلعنوية كاالستقالؿ ادلايل كمقره بوسعادة،  معهد بوسعادة: -4-7-1

 29مقعد، كالشهادة اليت دينحها ادلعهد تقٍت سامي يف االستقباؿ ادلطاعم كالطبخ، ك يتوىل ادلهاـ التالية: 300كيوفر 
 نية.تكوين تقنيُت يف سلتلف مهن السياحة ك الفندقة كاحلمامات ادلعد -
 تكوين مجيع األسالؾ التابعة لنشاطات السياحة كالفندقة. -
 حتسُت مستول ادلستخدمُت التقنيُت ادلتخرجُت من قطاع السياحة. -
ىومؤسسة عمومية ذات طابع ادارم يتمتع بالشخصية ادلعنوية كاالستقالؿ ادلايل كمقره يف تيزم  معهد تيزي وزو: -4-7-2

مقعد، كدينح شهادة تقٍت سامي يف االستقباؿ، ادلطاعم، كالطبخ كاحللويات اإلدارة  300كزك، كلو ملحقة يف تلمساف يوفر 
 30الفندقية كالسياحة، كيقـو فمجموعة ادلهاـ التالية:

 تكوين التقنيُت الساميُت يف سلتلف مهن السياحة كالفندقة كاحلمامات ادلعدنية.  -
 حتسُت مستول ادلستخدمُت يف قطاع السياحة كالفندقة . -
 ميم التقنيات اجلديدة ادلرتبطة بالسياحة كالفندقة .تع -
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 إقامة ادلؤدترات كالندكات، اخلاصة بقطاع السياحة. -
تعترب مؤسسة عمومية ذات طابع إدارم تتمتع بالشخصية ادلعنوية كاالستقالؿ  المدرسة الوطنية العليا للسياحة: -4-7-3

غشت  17ىػ، ادلوافق لػ 1415ربيع األكؿ عاـ  09يف  94/255التنفيذم رقم ادلايل، مت إنشاء ىذه ادلدرسة فموجب ادلرسـو 
ذم  03مؤرخ يف  98/104، ادلتضمن إنشاء ادلدرسة الوطنية العليا للسياحة، ادلعدؿ كادلتمم بادلرسـو  التنفيذم رقم 1994سنة 

سانس يف تسيَت الفنادؽ كالسياحة، دتنح ىذه ادلدرسة شهادة اللي 1998.31مارس سنة  31ىػ،ادلوافق لػ 1418احلجة عاـ 
 مقعد، مقرىا باجلزائر العاصمة ك هتتم بػ: 100كتطوير كتدريب العاملُت يف قطاع السياحة كتوفر 

 تقدـ تكوينا عاليا يف سلتلف مواد السياحة كالفندقة كاحلمامات ادلعدنية. -
 التكوين ادلستمر دلستخدمي قطاع السياحة كالفندقة. -
 الدراسات االستكشافية من أجل االستجابة للطلب على السياحة.تقـو جبميع  -
 تصدر رللة متخصصة يف السياحة كالفندقة كاحلمامات ادلعدنية  -
 تشارؾ يف تطوير البحث العلمي ك التقٍت من خالؿ الدراسات ك البحوث ادلنجزة. -

 كاجلدكؿ التايل يلخص مراكز التكوين يف قطاع السياحة عرب الوطن.
 ( توزيع مراكز التكوين يف قطاع السياحة عرب الوطن.19-3)جدكؿ رقم 
 نوع الشهادة الممنوحة طاقة االستيعاب المؤسسة

 مقعد 300 معهد الفندقة كالسياحة ببوسعادة
 تقٍت يف االستقباؿ

 تقٍت يف ادلطبخ كاإلطعاـ

 مقعد 300 معهد الفندقة بتيزم كزك
 تقٍت سامي يف االستقباؿ .

 الطبخ كاحللوياتتقٍت سامي يف 
 إدارة الفنادؽ ك السياحة

 شهادة الليسانس يف تسيَت الفنادؽ كالسياحة. مقعد100 ادلدرسة الوطنية العليا للسياحة
 : من إعداد الطالب. المصدر

 ثار التنموية للسياحة في الجزائر: اآلثالثا: 
اجتماعية أك بيئية حسب ادلقومات كاألمناط السياحية ادلتاحة تتباين اخآثار النامجة عن قطاع السياحة سواء كانت اقتصادية أـ  

 لكل بلد، كذلذا سنحاكؿ يف ىذا ادلبحث إبراز سلتلف اخآثار ادلًتتبة عن السياحة يف اجلزائر حسب أمهيتها.
 اآلثار االقتصادية للسياحة :  -1

التنموية اليت تساىم يف تطوير النشاط االقتصادم، كحتقيق أكلت اجلزائر اىتماما معتربا لقطاع السياحة، باعتبارىا أحد القطاعات 
 معدالت منو اجيابية، كديكن قياس اخآثار االقتصادية للسياحة يف اجلزائر من خالؿ رلموعة من ادلؤشرات أمهها:
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 مساهمة السياحة في الناتج المحلي اإلجمالي. -1-2
 ؿ اجلدكؿ التايل : ك تتضح مسامهة السياحة يف الناتج احمللي اإلمجايل من خال

 ( مسامهة السياحة يف الناتج احمللي اإلمجايل للجزائر 20-3جدكؿ رقم )
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 : كزارة السياحة ، مديرية االحصائيات . المصدر
من الناتج احمللي اإلمجايل، إال أنو  %10ديثل يشَت التقرير الصادر عن عدد كبَت من اخلرباء أف القطاع السياحي فمنطقة ادلتوسط 

يظل حتت ادلستول يف عدد  كبَت من الدكؿ من بينها اجلزائر اليت يبقى فيها القطاع غَت مستغل بصورة كبَتة مقارنة باإلمكانيات 
  32دكلة، 174ايل من رلموع عادليا من حصة مسامهة السياحة يف الناتج احمللي اإلمج 147كالفرص ادلتاحة، كتقع اجلزائر يف ادلرتبة 

بادلئة إىل غاية هناية  03كأرقاـ اجلدكؿ تبُت أف نسبة مسامهة السياحة يف الناتج احمللي اإلمجايل تبقى ضئيلة حبيث مل تتعدل نسبة 
 كالشكل التايل يبُت ذلك . 2013سنة 

 ( مسامهة السياحة يف الناتج احمللي اإلمجايل باجلزائر :9-3الشكل رقم )

 
 

يظهر الشكل البياين أف حصة السياحة يف الناتج احمللي اإلمجايل ظلت مستقرة لعدة سنوات مع ارتفاع طفيف، كمع ذلك سجلت 
، بالرغم من عديد 2013خالؿ سنة  %2.6، لتصل إىل حدكد 2009سنة  %2.3ك  %2.05بػ 2008منوا إجيابيا سنة 

اتج احمللي مثل أنشطة ككاالت السفر أك ذات صلة مثل النقل، كلكن األنشطة اليت ال تدخل يف احتساب حصة السياحة يف الن
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مع ذلك تبقى مسامهة السياحة اجلزائرية ضعيفة كثَتا مقارنة مع الدكؿ اجملاكرة، كىذا يعكس مكانة السياحة يف اجلزائر بُت 
 قطاعات االقتصاد الوطٍت.

 :مساهمة السياحة الجزائرية في ميزان المدفوعات -1-2
مليوف/دكالر من  2505.6حوايل  2005حصائيات ادلسجلة فقد بلغت إيرادات السياحة يف ميزاف ادلدفوعات سنة حسب اال

كصلت اإليرادات ادلسجلة يف ميزاف ادلدفوعات حوايل  2007مليوف /دكالر من األسفار، كيف سنة  184.3اخلدمات ك 
مليوف/  4512.1، مقدار 2013فار لتبلغ يف سنة مليوف دكالر من األس 218.9مليوف/دكالر من اخلدمات ك  2837.1

مليوف/دكالر من األسفارأما النفقات السياحية يف ميزاف ادلدفوعات فكانت أكرب بكثَت من  321.7دكالر من اخلدمات، مقابل 
يبُت يف قطاع االيرادات اإليرادات، شلا يعكس العجز ادلتتايل دليزاف ادلدفوعات يف قطاع السياحة، كدلزيد من التوضيح اجلدكؿ التايل 

 كالنفقات دليزاف ادلدفوعات اخلاص بقطاع السياحة.
 2013-2005( تطور ميزاف ادلدفوعات يف القطاع السياحي للفًتة 21-3جدكؿ رقم )

 الوحدة )مليوف/دكالر(
 2009 2008 2007 2006 2005  السنوات

 الخدمات
 2986.6 3487.1 2837.7 2884.4 2505.5 االيرادات
 11681.1 11075.9 6930.4 5871.2 4221.5 النفقات
 8694.5- 7588.8- 4092.7- 3286.8- 1715- الرصيد

 266.4 324.5 218.9 241.2 184.3 االيرادات األسفار

 
 456.6 468.6 376.7 325.6 287.1 النفقات
 190.2- 144.1- 157.8- 84.4- 102.8- الرصيد

 2013 2012 2011 2010  السنوات

 
 الخدمات

 4512.1 4205.6 3909.8 3613 االيرادات
 15326.2 12165 11972.2 11856.1 النفقات
 10814.1- 7959.4- 8062.4- 8243.1- الرصيد

 321.7 254.6 208.3 219.1 االيرادات االسفار

 
 532.5 543.2 501.7 574.3 النفقات
 210.8- 288.6- 293.3- 355.2- الرصيد

 الديواف الوطٍت لإلحصائيات.: المصدر
 .2013-2005كالشكل التايل يوضح تطور ميزاف ادلدفوعات يف القطاع السياحي اخلاص باألسفار للفًتة: 

 (. تطور ميزاف ادلدفوعات يف القطاع السياحي اخلاص باألسفار10-3شكل رقم )
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أكرب من االيرادات السياحية، كذلذا السبب كاف  كادلالحظ من خالؿ الشكل أف النفقات السياحية خالؿ كامل الفًتة كانت
رصيد ميزاف ادلدفوعات دائما بالسالبأم عجز متتايل، كيعود ىذا العجز إىل أف ما ينفقو اجلزائريُت خارج الوطن يف رلاؿ السياحة، 

مليوف/دكالر كبادلقابل  376.7مثال، أنفق اجلزائريوف يف اخلارج ما قيمتو  2007أكرب شلا ينفقو األجانب يف اجلزائر، ففي سنة 
 مليوف/دكالر. 218.9أنفق االجانب يف اجلزائر حوايل 

كنفس ادلالحظة حىت بالنسبة للسنوات األخَتة اليت عرفت فيها السياحة تطورا ملحوظا، إالأف العجز ادلتكرر يف ميزاف ادلدفوعات 
 بقي يالزمها.

 مساهمة السياحة في الصادرات: -1-3
حجم االمكانيات السياحية اليت تتوفر عليها اجلزائر فإننا صلد أف نسبة مسامهة القطاع السياحي يف الصادرات  إذا ما قارنا     

اجلزائرية )قيمة االيرادات/ قيمة الصادرات الوطنية( تعد ضعيفة جدا، كال ترقى إىل النهوض بالقطاع السياحي على ادلدل القريب، 
 كىذا ما يوضحو اجلدكؿ التايل:

 (.2013-2005( نسبة مسامهة السياحة يف الصادرات )22-3قم )جدكؿ ر 
 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 السنوات

مساهمة السياحة في 
 (%الصادرات )

0.98 0.69 0.52 0.58 0.79 1.12 1.86 2.23 2.56 

 : كزارة السياحة.المصدر
مسامهة السياحة يف الصادرات تبقى جد ضعيفة بالرغم من تطورىا إالأهنا  ادلالحظ من خالؿ القيم ادلسجلة يف اجلدكؿ أف نسبة

، حيث حققت ما يقارب نسبة  %03مل تتجاكز نسبة  كاذا ما قورنت بدكؿ اجلوار، تونس  2013يف سنة  %2.56على العمـو
 ، فإهنا تبقى جد بعيدة.2013سنة  %38.4، كادلغرب 2013سنة  20.3%

 اليت حالت دكف تطور القطاع السياحي يف اجلزائر إىل: كتعود األسباب االقتصادية
 .سوء تسيَت ادلرافق السياحية كندرة اخلدمات اليت حيتاجها السائح 
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 .ضعف ادلنتج السياحي للجزائر، كعدـ قدرتو على جذب السياح احملليُت فما بالك بالسياح األجانب 
  داخل كخارج البالد.غياب اسًتاتيجية فعالة لتسويق ادلنتج السياحي اجلزائرم 

 اآلثار االجتماعية للسياحة:  -2
تعترب السياحة كاحدة من أىم القطاعات اليت تساىم بشكل مباشر يف خلق مناصب الشغل كالقضاء على ظاىرة البطالة، حيث 

كتربز  33مرة، 1.5يعترب معدؿ خلق الوظائف يف قطاع السياحة أكثر سرعة من ادلعدالت السائدة يف القطاعات األخرل بنحو 
 34أمهية السياحة يف اجلوانب االجتماعية يف النقاط التالية:

  استيعاب قطاع السياحة جلزء من العمالة سواء كاف استيعاب مباشر داخل القطاع السياحي أك استيعاب غَت مباشر يف
 القطاعات االخرل.

 ائهم للجزائر شلا يؤدم للحد من الظاىرة اجلديدة يف اعتبار السياحة كخاصة الداخلية أداة لرفع معنويات ادلواطنُت مع زيادة انتم
 السوؽ السياحي اجلزائرم، كىي السياحة ادلضادة.

  كعلى اعتبار أف البعد االجتماعي للسياحة أحد مكونات ادلنتوج السياحي يف البلداف السياحية، كأيضا كعنصر أساسي يف
أك سلبية على اجملتمعات ادلضيفة، كسنحاكؿ يف ىذا ادلطلب قياس اخآثار عملية التنمية، كما يًتتب عنها من آثار قد تكوف اجيابية 

 االجتماعية للسياحة من خالؿ مؤشر مهمُت مها: التشغيل كادلستول ادلعيشي.
 مساهمة السياحة في التشغيل:  -2-1

اإلحصائيات ادلقدمة يف يساىم قطاع السياحة بشكل كبَت يف توفَت مناصب الشغل، بالرغم من ادلعوقات اليت يعاين منها، ك 
 اجلدكؿ التاليتوضح عدد العماؿ يف القطاع السياحي اجلزائرم.

 2013-2000( تطور عدد العماؿ يف القطاع السياحي اجلزائرم للفًتة 23-3جدكؿ رقم )
 الوحدة )الف عامل(

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنوات
 193.9 172 165 103 95 89 82 عدد العمال

 12.8 4.24 60.19 8.42 6.74 8.53 - (%معدل التغير)
 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 السنوات

 388.5 356.2 344 333.5 328 320 204.4 عدد العمال
 9.06 3.54 07.5 1.67 2.5 56.55 5.41 (%معدل التغير)

 : من اعداد الطالب باالعتماد على معطيات كزارة السياحةالمصدر
 كالشكل ادلرافق يوضح بشكل أكرب تطور عدد العماؿ يف قطاع السياحي.

 (: مسامهة السياحة يف توفَت مناصب الشغل باجلزائر.11 -3شكل رقم )
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يظهر من خالؿ اجلدكؿ كالبياف أف العمالة يف قطاع السياحة باجلزائر تزايدت بشكل نسيب خالؿ فًتة الدراسة، حيث كانت يف 

عامل  306، أم بزيادة تقدر بػ 2013ألف عامل مع هناية سنة 388الف عامل، لتصل إىل حدكد  82تقارب  2000سنة 
، كترجع أسباب ىذه الزيادة ادلتتالية يف عدد العماؿ إىل مجلة السياسات اليت اختذهتا الدكلة لتشجيع %28.70كفمعدؿ منو قارب 

)ادلقاىي كادلطاعم( التابعة للقطاع السياحي كأيضا الفنادؽ كادلركبات قطاع السياحة من خالؿ إنشاء ادلؤسسات الصغَتة كادلتوسطة 
السياحية اجلديدة ادلستخدمة خالؿ ىاتو الفًتة، كلكن بالرغم من ذلك فإف ىذا النمو ادلسجل يف قطاع السياحة بالنسبة للتشغيل 

 يعد ضئيال مقارنة بالطاقات السياحية الغَت مستغلة من طرؼ الدكلة.
 115000، أنو سيتم اصلاز حوايل 2013ديرات الواردة باسًتاتيجية التنمية ادلستدامة للسياحة يف اجلزائرإىل حدكد كتشَت التق

 172500منصب ك 57700سرير ، شلا يسمح بزيادة التوظيف هبذا القطاع حسب التقديرات لتبلغ مناصب الشغل ادلباشرة 
منصب  230000، ما يقارب 2013ل يف قطاع السياحة لسنة منصب شغل مباشر، ليصبح العدد االمجايل دلناصب الشغ

 35شغل جديد.
 خاتمة: 

أضحت السياحة اليـو نشاطا اقتصاديا بارزا كموردا ىاما لكثَت من دكؿ العامل، كتسعى الدكؿ بقوة اىل تنشيط ىذا القطاع بكل 
ة كالبيئية يف سبيل الوصوؿ اىل لقب بلد سياحي، أك الوسائل ادلتاحة لديها مسخرة مجيع االمكانيات ادلادية، االجتماعية، الثقافي

مدينة سياحية دلا ديثلو ىذا النشاط من قوة اقتصادية ال يستهاف هبا، كمصدرا لدخوؿ العملة الصعبة كتوظيف األيدم العاملة 
حكوماهتا لتطوير احمللية، كصلد بعض دكؿ العامل تعتمد بشكل أساسي على السياحة يف اقتصادىا، لذلك ظهر توجو كبَت لدل 

 كتنمية قطاع السياحة كخاصة يف ادلناطق اليت دتتلك ادلقومات كاالمكانات الالزمة لتكوف منطقة سياحية بالدرجة االكىل.
 الهوامش واإلحاالت:

                                                           
1
 . 22( ، ص 2014، مكتبة اجملتمع العريب للنشر كالتوزيع، األردف، 1، )ط اخالقيات صناعة السياحة والضيافةمصطفى يوسف كايف ،  - 

2
 .23( ، ص  2003، دار صفاء للنشر كالتوزيع األردف ،  2، ) ط التخطيط السياحي في سبيل تخطيط سكاني شامل ومتكاملعثماف زلمود ،  - 

 
3
 .60نفس ادلرجع، ص  - 

4
 .40صالح الدين خربوطلي، مرجع سبق ذكره، ص 

5
 .215، ص2005، رللة اقتصاديات مشاؿ افريقيا، اجلزائر، العدد االكؿ، مقومات ومؤشرات السياحة في الجزائرخالد كواش، - 

6
 .142عبد القادر عويناف، مرجع سابق، ص- 



 
 

  "اإلقتصادية التنمية دراسات "مجلة
   األغواط -جامعة عمار الثليجي  –مخبر دراسات التنمية االقتصادية  يصدرها مجلة دورية 

 2018مارس  /01العدد 

100 

                                                                                                                                                                                     
7
 .2015التقرير السنوم للديواف الوطٍت لإلحصائيات حوؿ النمو الدديغرايف، اجلزائر، جانفي -  

8
 .181، مرجع سابق، صالياس الشاىد - 

9
 .04(، ص2002، )الزيتونة لالعالـ كالنشر، باتنة، أطلس الجزائرمقداد اسعاد ، - 

-
10

 .115-114، مرجع سابق، صأهمية السياحة في ظل التحوالت االقتصاديةخالد كواش،   

 
  www.alarabonline.org/index.asp?finameنور الدين بازين، الًتاث العادلي يف منطقة ادلغرب العريب، على ادلوقع: -11

12
 - Ministère du tourisme , sept sites algériens figurent patrimoine culturel de l’unisco, 2005,P21. 

13
 .348، ص1999 الدليل االقتصادم كاالجتماعي، ادلؤسسة الوطنية لإلشهار، - 

14
، ادللتقى الوطٍت حوؿ التنمية السياحية المستدامة في الجزائر، دراسة اداء وفعالية مؤسسات القطاع السياحي في الجزائرشخشاخ زلمد الشريف،  ك عيسى مرازقة - 

 .10، ص2010"السياحة يف اجلزائر الواقع كاخآفاؽ"، ادلركز اجلامعي البويرة، مام 
15

، ادللتقى الوطٍت حوؿ "السياحة يف اجلزائر الواقع واقع التنمية السياحية، المجهودات االنمائية والممارسات االجتماعية، حالة مدينة تيمقادعنوف نور الدين كحجَتة الياس،  - 
 .06، ص2010كاالفاؽ"، ادلركز اجلامعي البويرة، مام 

16
 .154عبد القادر عويناف، مرجع سابق، ص - 
 

، ادللتقى الوطٍت حوؿ السياحة يف اجلزائر الواقع كاخآفاؽ، مرجع سابق، وسبل ترقيتها 2003/2008واقع السوق السياحية الجزائرية خالل الفترة اف مريزيق كآخركف، عدم -17
 .03ص
18

 .20، ص2008، سنة 26سياحة، العدد لديواف الوطٍت للسياحة، صالوف الصناعات التقليدية، من اجل انعاش جديد، رللة اجلزائر -ا 
19

 .155عبد القادر عوينات، مرجع سابق، ص - 
20

 .121، ص2006، رسالة ماجستَت، كلية العلـو االقتصادية كعلـو التسيَت، جامعة اجلزائر، واقع السياحة في الجزائر وآفاق تطويرهاعبد القادر ىدير،  - 
21

 .42دير، مرجع سابق، صىعبد القادر  - 
22

 08،ص 79،1992ريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدديقراطية الشعبية ، العدد اجل - 
23

 .107، ص 2002مدكنة النصوص التشريعية كالتنظيمية ادلتعلقة بقطاع السياحة ، اجلزائر ،  - 
24

 .30، ص1998، فيفرم 11اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدديقراطية الشعبية، العدد  - 
25

 .192القادر عويناف ، مرجع سابق ، صعبد  - 
26

 - Office nationale du Tourisme ,les organisateurs Algérien du tourisme. Publicationd’information ,1996,p 05. 
27

 ، حيدد القواعد اليت حتكم نشاط الوكاالت السياحية ك األسفار. 1999ادلؤرخ يف سنة  69/09القانوف رقم  - 
28

 .158ريزيق ك آخركف ، مرجع سابق ، ص عدماف م - 
29

- HachimiMadouche , le tourisme en Algérie,(édition houma, Alger,2003), p16. 
30

 - Ibid, p17 
31

 15، ص 1998، 19اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدديقراطية الشعبية، العدد  - 

 
32

 على ادلوقع: بالمائة 01مستغلة تختزل نصيب الوطن من السياحة الى السياحة في الجزائر، فرص غير عبد احلق عباس،  -
www.annabaa.org/nbanews/60/253.htm(2010). 

33
 .95(، ص2005، ) دار النهضة العربية، القاىرة، التنمية السياحية المستدامة بين االستراتيجيات والتحديات العالمية المعاصرةكفاء عبدالباسط،  - 

34
 .195سابق، ص الياس، مرجعالشاىد  - 

35
 .195سابق، ص الشاىد الياس، مرجع - 

http://www.alarabonline.org/index.asp?finame


 

 

 "اإلقتصادية التنمية دراسات "مجلة
 األغواط -جامعة عمار الثليجي  –مخبر دراسات التنمية االقتصادية  يصدرىا مجلة دورية

 8102مارس  /10العدد 

101 
 لجزائريةاالقتصادية ادعم الذكاء االقتصادي في المؤسسات  إجراءات  

 أستاذ بادلركز اجلامعي بتيبازة  أ.رحموني أحمد                                                                             
          Email7rahah26@yahoo .fr 

 30أستاذة جبامعة اجلزائر د. برامقي رضية                                                                             
Email :bramguiradhia@yahoo.fr            

 

                                               

 ملخص :

فقط للمؤسسات احلفاظ على مكاهنا و مكانتها حدث االنظمة اليت تضمن ليس يعد الذكاء االقتصادي من أىم و أ
اول ادلؤسسة الوصول اليها و ىم ادلوارد اليت ربأعلى اعتبار ادلعلومة من  منا حىت احلكومات و الدول،إيف السوق ادلنافسة و 

 يف السنوات االخَتة بتطبيق ىذا ادلفهوم.و ىذا سبب اساسي لتضاعف انشطة التحسيس  ،دامها دبا حيقق اذلدف و الغايةاستخ

ففي ىذا االطار قامت اجلزائر بازباذ عدة اجراءات لدعم الذكاء االقتصادي نذكر منها دعم ارساء نظام معلومات وطٍت 
 ىذه.،دعم االبداع و االبتكار ،دعم استعمال التكنولوجيا ،وىذا ما سيتم التطرق اليو بشيء من التفصيل من خالل ورقة حبثنا 

Résume :  

    L'intelligence économique est l'un des systèmes les plus importants et les plus modernes 

qui garantissent que les organisations conservent leur position sur le marché de la concurrence 

.L'information est l'une des ressources les plus importantes que l'organisation essaie 

d'atteindre et d'utiliser pour atteindre son objectif. . 

 Dans ce contexte, l'Algérie a pris plusieurs mesures pour soutenir l'intelligence économique, 

notamment en appuyant la mise en place d'un système national d'information, le soutien à 

l'innovation et à l'innovation, le soutien à l'utilisation de la technologie. 
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 مقدمة :

ازدياد الطلب على ادلعلومة ذلك ان امهيتها تكمن يف ان مدة  ة و اختالل موازين القوى ادى اذلان تسارع التغَتات االقتصادي   
زداد معها ادلنافسة و احلياة ادلنتجات )السلع و اخلدمات بشكل عام( تتقلص ،و التكنولوجيا و التقنيات تتطور بسرعة كبَتة و ت

اج االحداث اخلارجية و التصدي سبة للمؤسسات فان الشئ الذي حيدث فرق بينها و بُت غَتىا ىو قدرهتا على ادمنالتتعقد.فب
 ىذه ادلهارات ىي القيمة التنافسية ذلا.رات و ربليلها قبل غَتىا و اشاالذلا و قدرهتا على تلقي 

ىذه التطورات فان الذكاء االقتصادي يعترب كشكل من اشكال احلس االقتصادي اجليد فحىت تستطيع مؤسسة ان تنتج  وأمام  
اصبح اكثر امهية من اي امر آخر   ربليل ادلعلومة.لذا معلومات دقيقة كاملة و قابلة لالستغالل تسوق و تبدع فاهنا ربتاج اذل

 كمعرفة االسواق ،تقسيماهتا،معرفة ادلنافسة،التكنولوجيات احلديثة و  االبداعات ...اخل.  
من  يف ادلؤسسات اجلزائرية ويف ىذا االطار تعترب سياسة دعم تكنولوجيا ادلعلومات و دعم البحث و االبداع التكنولوجي

 جاءت اشكالية حبثنا و اليت تكمن يف مايلي7 ىنا اىم االجراءات الكفيلة بدعم الذكاء االقتصادي يف اجلزائر .و من
 الجزائرية؟ االقتصادية  ما ىي اىم االجراءات الكفيلة بدعم الذكاء االقتصادي في المؤسسات

 7ةبطرح االسئلة الفرعية التاليو بغية االجابة على ىذه االشكالية قمنا 
 مفهوم الذكاء االقتصادي و ما خصائصو؟  -
 فيما تتمثل مكونات الذكاء االقتصادي؟و ما عالقة تأىيل ادلؤسسات اجلزائرية بالذكاء االقتصادي ؟ -
 ؟ لمؤسساتامهية الذكاء االقتصادي بالنسبة لمدى ما  -
 اجلزائرية؟ دلؤسساتات دعم الذكاء االقتصادي بافيما تكمن اجراء -
 ما ىي اىم مقًتحات تثمُت مقومات الذكاء االقتصادي باجلزائر؟ -

 و من اجل االجابة على ىذه االسئلة قمنا بالتطرق الى العناصر التالية:
 (يتو بالنسبة للمؤسساتمراحلو وأمه مكوناتو ،خصائصو، ماىية الذكاء االقتصادي)مفهومو، -
 االقتصادي يف ادلؤسسات اجلزائرية .اجراءات دعم الذكاء  -
 عالقة بُت تأىيل ادلؤسسات اجلزائرية و الذكاء االقتصادي.ال -
 مقًتحات تثمُت مقومات الذكاء االقتصادي يف اجلزائر .-

 الذكاء االقتصادي  ماىيةالمحور االول :
يعترب مصطلح الذكاء االقتصادي من ادلصطلحات اليت ظهرت كنتيجة لظهور اقتصاد ادلعرفة وسوف نتعرض اليو ببعض 

 من التفصيل من خالل ىذا احملور 
 اوال :مفهوم الذكاء االقتصادي و خصائصو

  تعريف بالذكاء االقتصادي :-0
مد على ربصيل ادلعلومة مث ربليلها ،و من مث انتقل ظهر مصطلح الذكاء االقتصادي اوال يف الفكر العسكري الذي يعت

من خالل   harorld wilenskyمن طرف  7634اذل اجملال االقتصادي حيث كان اول تعريف للذكاء االقتصادي يف عام 
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" فهو يعرف الذكاء االقتصادي كنشاط انتاج ادلعرفة اليت زبدم l’intelligence organisationnelleكتاب بعنوان "

 1االىداف االقتصادية و االسًتاتيجية للمؤسسة.
العملي يف احملافظة العامة للتخطيط بفرنسا  رلموعة martreمن طرف  7661اما اول تعريف عملي لو كان سنة 

جياهتم و ادلتدخلُت االقتصاديُت لصياغة اسًتاتي لألعوان7"رلموعة االعمال ادلرتبطة بالبحث ،و معاجلة و بث ادلعلومة ادلفيدة بأنو
"2 

7رلموعة من الوسائل البشرية و التقنية اليت يتم وضعها للوصول اذل تطور  بأنوكما يعرف الذكاء االقتصادي ايضا 
 مؤسسة اقتصادية ما ،و يتعداه حىت يشمل اقتصاد بلد ما .

يو التقنيات و الكفاءات و بعبارة اخرى فالذكاء االقتصادي يهتم بكل ما جيرى و يفعل يف االسواق ،انو نظام كامل تتوحد ف
البشرية ،الن التحدي ادلفروض اليوم ىو الوصول اذل ادلعلومة الصحيحة و ليس التقريبية قبل االخرين دلساعدهتا على حل ادلشاكل 

 ،و بالتارل فالذكاء3و الوقاية و ذلك باحذ القرارات ادلناسبة و سبق ادلنافس و تطوير اساليب العمل و ادلنتوج يف وقت وجيز 
 االقتصادي عامل اساسي للمنافسة .

 خصائص الذكاء االقتصادي :-8
يهتم الذكاء االقتصادي بدراسة التفاعل التكتيكي و االسًتاتيجي بُت كافة مستويات النشاط ادلعنية بو انطالقا بداية من 

( وصوال إذل ادلستويات الوطنية )االسًتاتيجيات ة )اجلماعات احملليةالقاعدة)ادلستوى الداخلي للمؤسسة( مرورا بادلستويات الوسيط
ادلعتمدة لدى مراكز ازباذ القرار يف الدولة( مث ادلستويات ادلتعددة اجلنسيات)اجملمعات ادلتعددة اجلنسيات(أو الدولية )اسًتاتيجيات 

 7 4التأثَت اخلاصة بكل دولة(.ومن بُت اخلصائص الرئيسية للذكاء االقتصادي نذكر مايلي 
 . تخدام االسًتاتيجي و التكتيكي للمعلومة ذات ادلزايا التنافسية يف ازباذ القراراتاالس -
 . وجود إدارة قوية لتنسيق جهود األعوان االقتصاديُت -
 . وجود عالقات قوية بُت ادلؤسسات و اجلامعات و اإلدارات ادلركزية واحمللية -
 تشكيل صباعات الضغط والتأثَت. -
 العلمية،التقنية،االقتصادية،القانونية واجليوسياسية.إدماج ادلعارف  -
 واحلصول عليها بطريقة شرعية. ادلعلومات السرية يف نشر -

 ثانيا :مراحل الذكاء االقتصادي :

                                                   
 7،ادللتقى الدورل الرابع حولصرة االعمال ادلعا دلؤسساتلدعم و تعزيز القدرة التنافسية  كآليةالياس العيداين ،ضويفي ضبزة ،الذكاء االسًتاتيجي    1

 0ادلنافسة و االسًتاتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قطاع احملروقات يف الدول العربية ،ص 
ادلؤسبر العلمي الدورل اخلامس حول اقتصاد ادلعرفة و التنمية عبد الرزاق خليل ،احالم بوعبدرل ،لذكاء االقتصادي يف خدمة منظمة االعمال ،  2
 .7ص ،7332افريل ، 75-74القتصادية ،كلية العلوم االقتصاد و العلوم االدارية ،جامعة الزيتونة ،االردن ،ا

تشرين  74 اخلميس،3337السنة العشرون ،العدد ادلدارات ،مسعود ديلمي ،الذكاء االقتصادي و العمل الضغطي 7احلروب اخلفية ،جريدة القدس ،  3
 .7335الثاين )نوفمرب (

 .0واقعو وافاقو يف اجلزائر، جامعة اجلزائر.ص  الذكاء اإلقتصادي يف إرساء اليات احلكم الراشد من خالل البحث والتطوير7دور  تَت رضا،  4
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ان الذكاء االقتصادي  ىو رلموعة االعمال ادلرتبطة بالبحث ،معاجلة و بث ادلعلومة ادلفيدة لكافة االعوان و االقتصاديُت لصياغة 

 57على النحو التارلو ديكننا عرض أىم مراحل اسًتاتيجياهتم .
 تحديد الحاجة للمعلومة :-0

و ىو أمر ليس صعب يف أغلب احلاالت ، فليس من الضروري توفَت الوسائل احلديثة ، و إمنا يكفي يف أغلب احلاالت أن نطلب 
يتطلب من ادلتخصصُت يف الذكاء االقتصادي معرفة جيدة دبهارة 7 ما ىي ادلعلومات اليت نرغب يف احلصول عليها ؟ .و ىو ما 

 بتنظيم ادلؤسسة 
 جمع المعلومة  :-8

 مصادر ادلعلومة 7 ذكر الىمدبجرد ربديد احلاجة للمعلومة ، يتم اختيار أشكال للبحث عن ىذه ادلعلومة ، و فيما يلي  
 7 و ربتوي أساسا على 7 مصادر رسمية 
 الصحافة ؛ -
 الكتب ؛ -
 اإلعالم ؛وسائل  -
 ( ؛CD ROMبنوك ادلعطيات و األقراص ادلضغوطة ) -
 مصادر معلومات الرمسية. -
 : مصادر غير رسمية 

إن أىم ما دييز ىذه ادلصادر أن ادلعلومات اليت تقدمها تتطلب رلهود شخصي من الفرد الذي يريد صبع ادلعلومة ، جيب  
 ما يلي 7لى ذلك ، و تتنوع ىذه ادلصادر منها حيصل عإخل حىت …أن يبقى على اتصال ، أن ينتقل ، يضيع الوقت ،

       ادلنافسُت يف حد ذاهتم ؛ -         
 ادلوردين ؛ - 
 مهمات وأسفار الدراسة ؛ - 
 ادلعارض ؛ - 
 الطلبة ادلتمرنُت ؛ - 
 ادلصادر الداخلية للمنظمة - 

 معالجة المعلومة : -3
و تعٍت  االقتصادي، فهذا اإلجراء يعتمد أساسا على قيمة ادلعلومة بالنسبة للمستعمل.إن معاجلة ادلعلومة ىي أساس الذكاء 

 ادلعاجلة ذبميع كل ادلعطيات احملصل عليها من أجل ربليلها بشكل متجانس.
غنية لكل ادلعلومات اليت تكون سلتفية  فهي تعطي صورة ربليلية  و تعترب ترصبة ادلعلومة خطوة أساسية إلجراء ادلعاجلة . 

 دائما يف سطور الوثائق .
و ىو ما يتطلب العمليات عاجلة ادلعلومة،اليوم ليس نقص ادلعلومة و إمنا كثرهتا لذلك جيب م ادلؤسسة و نعلم أن ما يواجو أفراد

 التالية 7
                                                   

 .73-5عبد الرزاق خليل،أحالم بوعبدرل،الذكاء اإلقتصادي يف خدمة منظمة األعمال مرجع سابق ،ص   5
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 لتقييم )تقييم البيانات او ادلعطيات ادلتحصل عليها(ا - 
 منها من غَت ادلفيد ؛ فرز ادلفيد - 
 ربليل ادلعطيات -
 ربويلها إذل شكل مناسب  -
 7اي اعطاء قيمة ذلذه ادلعلومة ببثها داخل ادلؤسسة حىت تساىم يف خلق قيمة مضافة .بث المعلومة من اجل اتخاذ القرار-4

بث ىذه ادلعلومة و ايصاذلا دلتخذي القرار  و معاجلة ادلعلومة تكون بدون فائدة اذا دل يتم ان كل العمليات السابقة ،ربديد ،ذبميع
 بادلؤسسة .

 عناصر الذكاء االقتصادي ثالثا:
الشكل التارل يوضح لنا ة االسًتاتيجية ،االمن و التأثَت،و الذكاء االقتصادي من ثالث نظم مًتابطة و متكاملة و ىي اليقظ يتألف
 ذلك 7

 (:مكونات الذكاء االقتصادي0الشكل رقم)
 
 
 
 
 
 
 
 

7سهام عبد الكرمي ،سياسة دعم الذكاء االقتصادي يف ادلنظمات اجلزائرية ،ادلؤسبر العلمي السنوي احلادي عشر"ذكاء  المصدر
(،عمان 7377ان )ابريلنيس73-70االعمال و اقتصاد ادلعرفة "،جامعة الزيتونة االردنية ،كلية االقتصاد و العلوم االدارية 

 .336،االردن ،
بالرغم من ان ادلبادرة تعد من اولويات معظم االعمال ادلتعلقة بالذكاء االقتصادي )احلصول و استغالل ادلعلومات 7 الحماية-0

النافعة للمؤسسة (اال ان اجلانب الدفاعي للذكاء االقتصادي ال ديكن ذباىلو .فجميع النشاطات اليت يقوم هبا الذكاء االقتصادي 
االقتصاديُت  تتم وفق التدابَت القانونية مع ضرورة ضمان احلماية  ادلتعاملُتة من قبل من حبث و ربليل ثو استغالل للمعلوم

 6للحفاظ على ارث ادلؤسسة يف افضل شروط  نوعية و اآلجال و التكلفة .
 77يف الذكاء االقتصادي يف اربع وظائف7ديكن تلخيص دور اليقظة االسًتاتيجية  اليقظة االستراتيجية-8

                                                   
،الذكاء االقتصادي و امن ادلؤسسة ،ملتقى دورل حول 7متطلبات تاىيل ادلؤسسات الصغَتة و ادلتوسطة يف صبال الدين سحنون ،فاضل عبد القادر   6

 .7773،ص  7333أفريل  75و74الدول العربية ،يومي 
رابع حول 7ادلنافسة و زروخي فَتوز،سكر فاطمة الزىراء ،دور اليقظة االسًتاتيجية يف الرفع من تنافسية ادلؤسسات االقتصادية،ادللتقى الدورل ال  7 

 .77االسًتاتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قطاع احملروقات يف الدول العربية ،ص 

لذكاء االقتصاديا  

)اثر في المحيط( التأثير الحماية)حماية المعمومة( اليقظة)البحث عن  
 المعمومة (
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 قعات لنشاط ادلنافسُت او التغَتات احمليطو ىو تو التوقع:-
7اكتشاف منافسُت جدد او زلتملُت ،مؤسسات ديكن شراءىا او اليت ديكن اقامة شراكة معها من اجل التطوير االكتشاف-

 ،اكتشاف فرص يف السوق .
تغيَت يف  بإحداثاو طرق االنتاج اليت تسمح  التكنولوجيةمراقبة تطورات عرض ادلنتجات يف  السوق ،مراقبة التطورات المراقبة :
 النشاط.

او  للتسيَتجديد طرق ادلنافسُت و ىو االمر الذي يسهل اما وضع  صلاح7تعلم خصائص االسواق اجلديدة من اخطاء و  التعلم-
 بناء نظرة موحدة للمسَتين.

جلعلها اكثر مالئمة لتحقيق اىدافها االسًتاتيجية و ا 7ىو استخدام ادلعلومة بطريقة سبكن ادلؤسسة من العمل على بيئته التأثير-3
 مواجهة التيارات اليت قد تكون ضارة .

 المحور الثاني :الذكاء االقتصادي في المؤسسات الجزائرية
 : اوال :اىمية الذكاء االقتصادي للمؤسسات

بكافة مستجدات بيئتها اخلارجية ،حيث سبثل   يف بيئة االعمال التنافسية ادلتغَتة باستمرار جيب على ادلؤسسة ان تكون على علم
كل معلومة فرصة ديكن ذلا ان تستغلها لصاحلها و تعزز من مكانتها و حصتها يف السوق ،و اما ان تكون هتديدا ذلا او معوقا 

لتقليل من ىذا التهديد و زلاولة اا ،االمر الذي يتطلب اما تكيف مع يشكل ذلا خسارة و نقصا يف حصتها يف السوق و ارباحه
و اما ان تتجنبو اذا امكنها ذلك ، و من ىنا تظهر امهية دراسة البيئة اخلارجية و ضرورة اجياد نظام حياكي ىذا التغَت  دالتهدي

ادلستمر يف البيئة و ال ديكن ذلك اال اذا توفرت الرغبة و القدرة النتهاج نظام الذكاء االقتصادي بكافة مكوناتو و ادواتو ليوفر 
 ة ما ديكنها من االستغالل االمثل دلواردىا .للمؤسس

و بالنظر اذل التقدم احلاصل يف التكنولوجيا و ادلعلومات اصبحت القدرات التنافسية و بناء ادليزة التنافسية للمؤسسات امرا صعبا 
افسية صعبة التقليد و ال ميزات تنو يتطلب الكثَت من احلذر و احلماية ،و لذا اصبح على ادلؤسسات ان تعمل على اجياد و بناء 

 87ديكن ذلك إال بتبٍت الذكاء االقتصادي و الذي يعمل على 
 معرفة توجهات ادلنافسُت و زلاولة معرفة اىدافهم و خططهم القصَتة و ادلتوسطة ادلدى.-
 العمل على التنبؤ بتصرفات ادلنافسُت و ما ديكن للمؤسسة ان تقوم بو دلواجهة ىذه التحديات.-
 ،و كذلك التعرف على قدرات ادلنافسُت. لى القدرات الذاتية للمؤسسة )الداخلية و اخلارجية(التعرف ع-
 الجزائريةات اجراءات دعم الذكاء االقتصادي في المؤسسثانيا: 

 دعم استعمال تكنولوجيا المعلومات و االتصال:-0
نسبيا يف رلال الذكاء االقتصادي و يظهر ذلك يف ثقافة االطارات ادلسَتين و يف سلوكياهتم و كذا يف ثقافة  تأخراتعرف اجلزائر 

ادلعلومات و  تكنولوجيا،وعلى ىذا االساس فان ادلؤسسات اجلزائرية تعاين نقصا كبَتا يف رلال استخدام  ادلؤسسات اجلزائرية
مربر مقبول نظرا للفرص اجلديدة ادلوجودة  بأي التأخرىذا  راء فيها .و ال ديكن تربياالتصال اضافة اذل غياب انظمة اليقظة و الذك

و كذا التهديدات القادمة من ادلنافسة ،فالنشاط الصناعي و التكنولوجي يتطلب اليوم التحكم يف عدد كبَت و متزايد من 
 الذي يفرض استعمال التكنولوجيات اجلديدة ،والثاين التكنولوجيات و ذلك لسببُت ،اوذلما التطور التكنولوجي و العلمي و التقٍت

                                                   
 .73العيداين الياس ،ضويفي ضبزة،مرجع سابق نص   8
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،و الذي يفرض على  بادلنتوجىو ان الطلب ذباوز الطلب ادلبٍت على ادلنتوج حبد ذاتو اذل الطلب ادلبٍت على الوظائف ادلتعلقة 

 كم يف نشاطها االساسي.الصناعات اجياد مهارات و قدرات جديدة للمحافظة على التح
احملددة لنشاط فاتفاقيات الشراكة مع االرباد االورويب و الدخول اذل ادلنظمة العادلية للتجارة و القوانُت اجلديدة  و اضافة اذل ذلك

 9العودلة تعترب من اكثر التحديات اليت توجب على ادلؤسسات اجلزائرية الدخول يف للتكنولوجيات العادلية .
 :دعم ارساء نظام وطني للمعلومات االقتصادية -8

تعاين ادلؤسسات اجلزائرية من نقص يف ادلعلومات ادلفيدة و الالزمة يف ازباذ القرارات و ذلك على عدة مستويات نذكر منها نقص 
تعلقة باخلدمات التسويقية ...اخل ،اضافة اذل عدم وجود ىيئات يف ادلعلومات ادلتعلقة بسوق العمل،نقص ادلعلومات ادل

ادلعلومات و نشرىا .و نظرا ذلذه الصعوبات عملت اجلزائر اذل بناء نظام وطٍت للمعلومات االقتصادية )مراكز(متخصصة يف ربليل 
 107و الذي يشمل مايلي

 :اإلحصائية المعلومات نظام-أ
 رلموعة" عن عبارة ىو النظام وىذا أالقتصادية للمعلومات الوطٍت النظام ذبسيد خالذلا من ديكن اليت األساسية النواة يعترب حيث

 تأخذ العمليات وىذه القرار"، الزباذ كأداة يعترب والذي معُت، دبجال ادلرتبطة ادلعلومات ونشر وزبزين ومعاجلة صبع من عمليات
 :النظام ذلذا ادلمثلة اذليئات وأبرز ادلنشورة، أو اجملمعة للمعلومات الشكل الرقمي

 لإلحصاء؛ الوطنية ادلراكز •
 للوزارات؛ التابعة أو لإلحصاء الوطٍت للمركز التابعة الفرعية ادلراكز •
 ادلركزية؛ البنوك •
 األىلية )اخلاصة(؛ ادلتخصصة ادلراكز •
 :المحاسبية المعلومات نظام-ب

 ادلعلومات من كم عنها يصدر واليت ادلالية، الدورة خالل االقتصاديُت األعوان بنشاط ادلتعلقة بادلعلومات أساسا النظام ىذا ويعٌت
 ىذا جوىر الوطنية احملاسبة نظام ويعترب .منها االستفادة هبا للمهتمُت ليتسٌت نشرىا، شبة ومن وزبزينها، وربليلها ذبميعهاديكن 
 االقتصادية القنوات رلموع معرفة إذل ويرمي واحد، آن يف االقتصادية للحياة وربليل للمالحظة أداة" عن عبارة والذي ىو النظام،

 كل معُت، بلد يف معينة زمنية فًتة خالل سبت اليت االقتصادي الطابع ذات العمليات كل وتسجيل بتكميمويسمح  وارتباطاهتا،
  دقيق مشًتك و زلاسيب إطار يف ذلك

 :من كل النظام ىذا ديثل أن ديكن و
 بالنسبة احملاسيب التصريح إلزامية من القانون ذلا خيولو ما خالل من ادلعلومات على ربصل اليت اجلبائية اجلهات-

 .للمؤسسات؛
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 اجلزائر(، دللتقى وادلتوسطة)حالة الصغَتة ادلؤسسات وتأىيل دعم االقتصادية يف للمعلومات وطٍت نظام إقامة حيي،أمهية دريس .حسُت، رحيم.  10
 .2006 أفريل 18 - 17اجلزائر،-بالشلف بوعلي بن حسيبة العربية،جامعة الدول يف ادلتوسطة و الصغَتة ادلؤسسات تأىيل متطلبات :الدورل

 



 

 

 "اإلقتصادية التنمية دراسات "مجلة
 األغواط -جامعة عمار الثليجي  –مخبر دراسات التنمية االقتصادية  يصدرىا مجلة دورية

 8102مارس  /10العدد 

108 
 مع للتعامل معلومات من تشًتطو وما اخل(، االجتماعي، الضمان صناديق التأمُت مراكز البنوك، ) ادلالية ادلؤسسات-

 أي مؤسسة؛
 لتمكن دوريا تصدرىا أن ديكن خاصة هبا نشرات سبلك واليت والعمومية(، )اخلاصة االقتصادية ادلؤسسات-

 .ادلالية وضعياهتا معرفة اخل(من... دارسُت ادلهتمُت)مسامهُت،
 :التسييرية المعلومات نظام-ج

 ادلقدمة االمتيازات أو اجلديدة والتنظيمات واللوائح بالقوانُت أساسا وادلتعلقة اإلدارية اذليئات عن الصادرة ادلعلومات كل ويتضمن
 :من كل النظام ىذا عن يعرب أن وديكن ادلعلنة، أو االستثناءات

 اخل(؛...الصناعة الزراعة، السياحة، ادلعنية)ادلالية، الوزارات- 
 زللية(؛ أو )جهوية للوزارة التابعة ادلديريات- 
 .ادلهنية واجلمعيات ادلختصة ادلراكز-     

 :التوثيق و البحث مراكز -د
للمعاىد  أو العليا للمدارس أو للجامعات تابعة أو مستقلة ادلخابر ىذه كانت سواء بالبحث، ادلكلفة ادلخابر رلموع يف وتتمثل

 كل إذل باإلضافة لغَتىا، أو للجامعات التابعة ادلكتبات أو الوطنية ادلكتبات من كل العنصر ىذا ربت ينطوي كما ادلتخصصة،
 التوثيق    مراكز

 :واالتصال المعلومات تكنولوجيا أنظمة-ه
 7 فنية رلاالت ثالثة إذل واالتصال لإلعالم اجلديدة التكنولوجيات مفهوم يشَت

 بعد؛ عن االتصال-
 )ادلعلوماتية(؛ اآلرل اإلعالم-
 .وتقاطعاهتما اإللكًتونيك-
 ادلعلوماتية، الربامج أجهزة الكومبيوتر، اذلاتف، خطوط من الوسائل من رلموعة وتطوير دعم يستوجب العناصر ىذه تفاعل و

 .اخل... شبكات االنًتنيت
 سرعة أمهها لعل شىت، مزايا من يوفره دلا وذلك االقتصادية، للمعلومات الوطٍت للنظام الرئيسي احملرك النظام ىذا يعترب وعليو،

 )اإلعالم(. االتصال والتوصيل
 دعم االبداع و البحث و التطوير في المؤسسات الجزائرية :-3

بصفة خاصة و اجلزائر بصفة عامة يعترب من ان الضعف التكامل بُت قطاعي الصناعة و البحث العلمي الذي يشهده العادل العريب 
اىم معوقات التنمية اليت جيب التحدي ذلا و اجياد االجراءات العلمية لتداركها .حيث وصلت سلتلف االحباث و الدراسات اليت 

 7 11قامت يف اجلزائر خبصوص العالقة بُت ادلؤسسات اجلزائرية و نشاطات االبداع و البحث و التطوير اذل  مايلي
 تعاين ادلؤسسات اجلزائرية من مشكل عدم االبتكار فهي تعرف صبودا يف رلال االبداع و االبتكار .-
عدم وعي مسَتي ادلؤسسات اجلزائرية بامهية االبداع كعامل اساسي لدعم تنافسيتها وىذا راجع لنقص االىتمام بالتقرب من -

 اجلامعات و مراكز البحث .
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 اليا يف ادلؤسسات اجلزائرية ىي غَت منظمة وفق اجراءات زلددة و اىداف دقيقة.اليقظة التكنولوجية ادلنتشرة ح-

( الذي حدد االطار التنظيمي و 7333-7666و هبدف تدارك الوضع ،مت اعداد برنامج متكامل مسي بادلخطط اخلماسي )
ادلؤسسايت للبحث العلمي و التطوير التكنولوجي ،ومن اىم اىداف ىذا ادلخطط7ضمان ترقية البحث و التطوير ،دعم القواعد 

 يفة البحث .للبحث و التطوير ،رد االعتبار لوظ التكنولوجية
باإلضافة إذل  سلابر و مراكز للبحث العلمي ، إلنشاءالتنفيذية ادلشجعة  ادلراسيمعدد من  بإصدارو قد واصلت احلكومة عملها 

مليون  47مليارات دينار جزائري )حوارل  2مت إنشاء صندوق للبحث العلمي و التطوير التكنولوجي خصص لو سنويا مبلغ  ذلك
 . 12القطاعات ابر و مراكز و وحدات البحث دلختلفدوالر(،خاص بإدارة سل

كما قامت اجلزائر بوضع اسًتاتيجة لدعم االبداع التكنولوجي و البحث و التطوير يف ادلؤسسات التكنولوجية و ذلك ابتداءا من 
و  دوديتهامر ،و كان اذلدف من وراء ىذه االسًتاتيجية تطوير القدرات التكنولوجية ذلذه ادلؤسسات قصد ربسُت  7334

تنافسيتها خاصة بعد االنفتاح على االسواق اخلارجية و ذلك من خالل ادماج ادلؤسسات اجلزائرية ضمن احمليط العلمي و 
التكنولوجي عن طريق انشاء مديرية فرعية دائمة للبحث بالتعاون مع وزارة التعليم العارل و البحث العلمي عال مستوى وزارة 

 سطة .ادلؤسسات الصغَتة و ادلتو 
 المؤسسات الجزائرية بالذكاء االقتصادي  تأىيلثالثا:عالقة 

اكد ادلختصون يف رلال توظيف الذكاء االقتصادي يف ادلؤسسات االقتصادية اجلزائرية على القيمة اليت يضيفها الذكاء يف توفَت 
تصَت ناضجة و قادرة على التنافس ،فالذكاء  احلماية للمؤسسات االقتصادية اجلزائرية الوليدة اليت ربتاج للحماية و الرعاية حىت

 االقتصادي يساىم من جانب اخر يف ضباية االطارات و الكفاءات الوطنية من مسَتين و موظفُت و عاملُت و ىذا يف اطار
 .احملافظة على راس ادلارل البشري

اجلزائرية مدخال اساسيا لتحسُت القدرة التنافسية  و بالتارل ديكننا القول ان الذكاء االقتصادي يعترب بالنسبة للمؤسسات االقتصادية
و ذلك من خالل مسامهتو يف ربسُت ادلؤشرات االساسية للقدرة التنافسية و ادلتمثلة يف التكلفة ،االنتاجية ،احلصة السوقية و 

 الرحبية .
ادلنافسة خاصة يف ظل التحوالت و على ىذا االساس يشكل الذكاء االقتصادي اىم ادوات اليت تستعملها ادلؤسسات دلواجهة 

اليت يشهدىا احمليط ،و بالتارل ضمان توسعها و بقائها يف السوق ،و ىو م رباول القيام بو اجلزائر من خالل ترسيخ ىذا الذكاء 
 13لدى ادلؤسسات اجلزائرية يف حسُت ادائها .

 رابعا:مقترحات تثمين مقومات الذكاء االقتصادي في الجزائر:
ومات الذكاء االقتصادي يف اجلزائر اوصى اجمللس الوطٍت االقتصادي و االجتماعي يف احد تقاريره جبملة من بغية تثمُت مق

 االقًتاحات نذكر منها مايلي 7 
على اإلدارات العامة و ادلؤسسات االقتصادية معاجلة كميات البيانات اذلائلة ادلتوفرة لديها معاجلة  دعم الشفافية و النشر:-0

خراج سلتلف ادلعارف اخلفية اليت سبيز الظواىر و السلوكيات. ومن واجب ىذه اذليئات العمل على نشر ادلعلومات اليت ذكية و است

                                                   
 . 77-73تَت رضا، مرجع سابق،ص  12
عرفة رزيق كمال ،عالش اضبد،االعتماد الرمسي للذكاء االقتصادي يف اجلزائر ،ادلؤسبر العلمي السنوي احلادي عشر "ذكاء االعمال و اقتصاد ادل  13

 .4دن ،ص (،عمان ،االر 7377نيسان )ابريل  73-70"جامعة الزيتونة االردنية ،كلية االقتصاد و العلوم االدارية ،
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زبص اجلمهور دبختلف شرائحو بصفة ىادفة و اقتصادية، و تشجع التعاون بُت ادلؤسسات و ذلك للقضاء على ظواىر حجب 

ادلسؤولية أساسا على مشريف ادلؤسسات الكربى و ادلستثمرين و ادلسامهُت و  ادلعلومات، و استغالذلا كمصدر للسلطة. وتقع ىذه
 القادة اإلداريُت.

7 من واجب اجلامعات و مؤسسات التعليم العارل و التكوين ادلهٍت تطوير الربامج البيداغوجية  تطوير البرامج البيداغوجية-8
انفتاح ىذه الربامج للمعرفة و التعليم النوعي وفقا دلا ىو جاري بو  وربسينها وفقا دلا يتطلبو زليط ادلؤسسات. و يراعى يف ذلك

العمل يف البلدان ادلتقدمة من حيث ألكفاءة و الغرض من ذلك ىو تكريس سلوك البحث عن ادلعلومات و تقييمها و استخدامها 
مراكز التكوين احمللية ز األجنبية يف أحسن استخدام. ولن يتأت ذلك إال باستغالل كافة فرص التعاون ادلتاحة بُت اجلامعات و 

( و باقي اتفاقيات  7337(، و اتفاقيات الشراكة مع االرباد األوريب ) 7662متوسطية ) اتفاقية برشلونة  وإطار الشراكة األور 
 التعاون الدولية يف رلال التكوين و التدريب.

7 ربوز ىذه اذليئات على   الجمعيات المهنية و النقابيةتفعيل دور الغرف التجارية و المصالح االقتصادية للدولة و -0
كميات ىامة من ادلعلومات و وسائل التكوين سبكنها من لعب دور فعال يف ربسُت ادلر دودية و النوعية و إعادة تأىيل أفرادىا. و 

قتصادية و االجتماعية و يضعها دورىا كحلقة أساسية يف سلسة االستثمار و ادلقاولة يف مصب اىتمام طاليب ادلعلومات اال
اجلغرافية. إال أنو من األساسي ربديد إسًتاتيجية لتنسيق نشاط ىذه اذليئات ودعم تدخالهتا على ادلستوى القومي، اإلقليمي و 

 العادلي.
7 تعترب ىذه ادلؤسسات سالح ذو حدين، يتمثل احلد األول يف كوهنا  شبكات البنوك و المؤسسات المالية الدولية-4

ت مهيكلة لإلقليم عن طريق شبكة الوكاالت اليت ربوزىا ، شلا يساعد يف التكفل باحتياجات اجلمهور ادلتعددة و تقييم مؤسسا
اخلدمات ادلختلفة وبناء قواعد وبنوك بيانات ىائلة ديكن استخدامها يف ربديد االسًتاتيجيات التسويقية. أما احلد الثاين فيتمثل يف 

لذكاء االقتصادي و الشراكة فيها و دعمها ماديا، األمر الذي يسهل دخول أسواق جديدة وكسب قدرهتا على سبويل مشاريع ا
 زبائن أقل ما يقال عنهم أهنم مرحبون للمؤسسة.

عمدت الدولة إذل إنشاء وكالة لًتقية دعم ومتابعة االستثمارات هبدف تفعيل سياسة الدولة  ىيئات دعم و تنمية االستثمار:-5
بالوكالة الوطنية لتنمية االستثمار وىي  7337ثمار مسيت سابقا بوكالة دعم و متابعة االستثمار و انطالقا من يف ميدان االست

مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية ادلعنوية و باالستقاللية ادلالية، وىي موضوعة ربت وصاية رئاسة احلكومة. 
ازباذ قرار منح ادلنافع ادلنصوص عليها يف قانون ترقية االستثمارات. كما ىدف  تنحصر مهمة ىذه الوكالة يف تقييم ادلشاريع و

 ادلشرع من خالل إنشائها إذل تقدمي ادلساعدة الفعلية للمستثمرين يف سلتلف مراحل إصلاز مشاريعهم االستثمارية.
ستثمار و ادلزايا التنافسية، وتقع على عاتقها وتعترب ىذه الوكالة دليال للمستثمرين من حيث توفَت ادلعلومات احلامسة حول فرص اال

 مهمة تقدمي و إرشاد ادلستثمرين باستخدام كافة ادلعلومات ذات الطابع احمللي و الدورل.
7 تتمثل ادلهمة األساسية للمصاحل اإلحصائية، اجلبائية و ادلالية و التجارية للدولة يف القيام  المصالح االقتصادية للدولة-6

ية تتميز باجلدية و االستمرارية ذباه مستخدمي ادلعلومات االقتصادية و االجتماعية. كما ان كل من األساتذة و حبمالت إعالم
الباحثُت و الصحفيُت مطالبُت بادلسامهة يف إعداد مثل ىذه النشاطات و إيصاذلا إذل صبهور الطلبة ادلتمدرسُت و ادلمارسُت. إال 



 

 

 "اإلقتصادية التنمية دراسات "مجلة
 األغواط -جامعة عمار الثليجي  –مخبر دراسات التنمية االقتصادية  يصدرىا مجلة دورية

 8102مارس  /10العدد 

111 
ادلصاحل يف رلال الذكاء االقتصادي و إدارة ادلعرفة و أنظمة ادلعلومات، واستخدام الكفاءات أن األمر ادلهم ىو تكوين أفراد ىذه 

 . 14يف كافة مراحل إدارة الشؤون العامة
 نتائج البحث :

 :من خالل حبثنا ىذا توصلنا اذل صبلة من النتائج ديكن اجيازىا يف مايلي
ظل اتطور تكنولوجيا ادلعلومات و االتصال،الن التحدي دل يعد يتمثل  يقوم الذكاء االقتصادي على تسيَت ادلعلومات و ذلك يف-

يف توفَت ادلعلومة و امنا يف سرعة الوصول اليها و كيفية ىيكلة ىذه ادلعلومات و ربليلها ،فهي تساعد يف معرفة الفرص و 
ناسب يف وقت ادلناسب و بالشكل ادلناسب التهديدات و كيفية حل ادلشاكل و الرقابة منها اي اهنا تساعد على ازباذ القرارات ادل

 ،فالسرعة و ادلرونة و القدرة على البقاء اصبحت من العوامل احملددة حلصول اي مؤسسة على ميزة تنافسية .
ربليل ادلؤسسة لبيئتها بواسطة الذكاء االقتصادي ىو امر ضروري لبناء نظام يقظة اسًتاتيجي بكل مكوناتو و يعطي للمؤسسة -

 أثَت على بيئتها .قدرة الت
تعترب ىذه االجراءات )دعم نظام معلومات وطٍت ،دعم االبداع و االبتكار،دعم استعمال التكنولوجيا(خطوة ىامة ضلو ترسيخ -

الذكاء االقتصادي دلا توفره من مزايا ز معلومات من شاهنا ان تدعم ادلؤسسات و تساعدىا يف عدة رلاالت ،كما اهنا تساىم يف 
 سات اجلزائرية و ربسُت تنافسيتها يف االسواق العادلية .تاىيل ادلؤس
 المراجع:

الياس العيداين ،ضويفي ضبزة ،الذكاء االسًتاتيجي كآلية لدعم و تعزيز القدرة التنافسية دلؤسسات االعمال ادلعاصرة  .7
قطاع احملروقات يف الدول  ،ادللتقى الدورل الرابع حول 7ادلنافسة و االسًتاتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج

 .العربية 
عبد الرزاق خليل ،احالم بوعبدرل ،لذكاء االقتصادي يف خدمة منظمة االعمال ،ادلؤسبر العلمي الدورل اخلامس حول  .7

افريل  75-74اقتصاد ادلعرفة و التنمية االقتصادية ،كلية العلوم االقتصاد و العلوم االدارية ،جامعة الزيتونة ،االردن ،
،7332. 

مسعود ديلمي ،الذكاء االقتصادي و العمل الضغطي 7احلروب اخلفية ،جريدة القدس ،ادلدارات ،السنة العشرون ،العدد  .0
 .7335تشرين الثاين )نوفمرب ( 74 اخلميس،3337

يف إرساء اليات احلكم الراشد من خالل البحث والتطوير7واقعو وافاقو يف اجلزائر،  االقتصاديالذكاء دور  تَت رضا، .1
 جامعة اجلزائر.

 تأىيلصبال الدين سحنون ،فاضل عبد القادر ،الذكاء االقتصادي و امن ادلؤسسة ،ملتقى دورل حول 7متطلبات  .2
 . 7333أفريل  75و74ادلؤسسات الصغَتة و ادلتوسطة    يف الدول العربية ،يومي 

ي فَتوز،سكر فاطمة الزىراء ،دور اليقظة االسًتاتيجية يف الرفع من تنافسية ادلؤسسات االقتصادية،ادللتقى الدورل زروخ .3
 الرابع حول 7ادلنافسة و االسًتاتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قطاع احملروقات يف الدول العربية.

                                                   
 .72-77تَت رضا ، مرجع سابق، ص  14
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 الصغَتة ادلؤسسات وتأىيل دعم االقتصادية يف للمعلومات وطٍت نظام إقامة حيي،أمهية دريس .حسُت، رحيم .4

 حسيبة العربية،جامعة الدول يف ادلتوسطة و الصغَتة ادلؤسسات تأىيل متطلبات :الدورل اجلزائر(، دللتقى وادلتوسطة)حالة
 .2006 أفريل 18 - 17اجلزائر،-بالشلف بوعلي بن

االقتصادي يف اجلزائر ،ادلؤسبر العلمي السنوي احلادي عشر "ذكاء  رزيق كمال ،عالش اضبد،االعتماد الرمسي للذكاء .5
نيسان )ابريل  73-70االعمال و اقتصاد ادلعرفة "جامعة الزيتونة االردنية ،كلية االقتصاد و العلوم االدارية ،

 (،عمان ،االردن.7377
سبر العلمي السنوي احلادي عشر"ذكاء سهام عبد الكرمي ،سياسة دعم الذكاء االقتصادي يف ادلنظمات اجلزائرية ،ادلؤ  .6

نيسان 73-70االعمال و اقتصاد ادلعرفة "،جامعة الزيتونة االردنية ،كلية االقتصاد و العلوم االدارية 
 (،عمان ،االردن .7377)ابريل
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 مخطط األعمال ضمان نجاح المشاريع المقاوالتية
 

 المركز الجامعي ميلة أبوبكر بوسالم د. :من تقديم                                                                     

 جامعة أم البواقي دتقرارت يزي  د.                                                                                 

 ليلى فراح  جامعة بسكرة  .د ط                                                                                 

 الملخص:
الدراسة اإلسًتاتيجية للمشروع من الناحية: التسويقية،  وىواحملور األساسي ذلذه ادلداخلة سلطط األعمال ىو يعترب 
إلنتاجية، ادلالية، كما ديثل وثيقة ىوية تعرف بادلشروع ومؤسسيو لدى سلتلف األطراف )شركاء، بنوك، ...( ووسيلة التنظيمية، ا

الذي تبٌت  ،ساساأل باعتباره حجر ل بالنسبة للمشاريع ادلقاوالتيةأمهية سلطط األعماتتمثل اتصال وإقناع ذباه ىذه األطراف، و 
 .لة لتصميم وتنفيذ ادلشروع وتطوره يف ادلستقبلريع فهو الصورة ادلفصو ىذه ادلشايعل

، ادلخطط التنظيمي، ادلخطط اإلنتاجيقاوالتية، ادلقاول، سلطط األعمال، ادلخطط التسويقي، ادلخطط ادل الكلمات المفتاحية:
 ادلايل.

Abstract : 
The business plan is the main axis of this reseach paper, and the strategic study of the 

project from the marketing, organisational, operational, financial. The business plan is 

considred as a representation of the project for (the partners and the banks…), also it is a 

mean of communication and convince towards those parteners, the importance of the business 

plan seems to be the basis for the project start up, and it is the detailed image for the desiging 

and the excution and the development of the project in the future.  

Keywords :entrepreneurship, entrepreneur, business plan, marketing plan, organisational 

plan, operational plan, financial plan 
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 مقدمة:

يودعم التنمية االقتصادية واالجتماعية باعتبارىا منطلق أساسي االقتصاد التوازندورا مهما يف  تلعب ادلشاريع ادلقاوالتية
الفقر والبطالة من ناحية أخرى، وذلذا أولت العديد من الدول من ناحية، وادلسامهة يف معاجلة مشكلة  اإلنتاجيةلزيادة الطاقة 

كما أهنا ربقق التنوع يف ،متزايدا ذلذه ادلشاريع وقدمت ذلا العون وادلساعدة دبختلف السبل ووفقا لإلمكانيات ادلتاحة تمامااى
ض باقتصادىا و تنشيطو من خالل وصلد أن اجلزائر يف اآلونةاألخَتة ركزت على ىذه اآللية للنهو .النسيج االقتصادي للدول

ورغبة من احلكومة لتحقيق االستدامة مؤسسات الدعم و التمويل وعقد ملتقيات علمية خاصة ذلذه ادلؤسسات ودورىا و أمهيتها.
ىنا نطرح ومن التنموية الشاملة فإهنا تسعى اىل ربفيز ادلشاريع ادلقاوالتية ادلستدامة اليت تساعد على خلق قيمة على ادلدى الطويل، 

 إشكالية ادلداخلة:
 ؟قبل تجسيده  المشروع المقاوالتي نضمن نجاحكيف 

من خالل ما يعرف دبخطط األعمال الذي ديكننا من احلكم على مدى قابلية ادلشروع ادلقاواليت وتتم اإلجابة على ىذه اإلشكالية 
 للتجسيد ومعرفة آفاقو ادلستقبلية.

 مفهوم المقاوالتية:  .0
ليعرب عن عملية شراء ( Richard Cantillon)االيرلنديلالقتصادي Entrepreneurshipقاوالتيةيرجع مفهوم ادل

مفهوم ادلخاطرة ومفهوم عدم Cantillonادلنتجات وإعادة تغليفها مث تسويقها بسعر غَت مؤكد وغَت قابل للتنبؤ بو، ومن ىنا أبرز 
 .1التأكد كعوامل مؤثرة يف مفهوم ادلقاوالتية

الذي تبٌت ادلدخل القائل بأن  Joseph Schompeterيف وضع تعريف أمشل للمقاوالتية للمفكر القتصاديويعود الفضل 
النظام االقتصادي ادلكون من جانب العرض والطلب يكون يف حالة توازن وادلقاول يقوم بكسر حالة التوازن من خالل ما يقدمو 

 .2دة، أو أسواق جديدةمن ابتكارات يف صورة منتجات جديدة أو أساليب انتاج جدي
للداللة على ادلبادرة الفردية و األعمال ادلقاوالتية، والكلمة مشتقة من كلمة Entrepreneurshipواستخدم مصطلح 

يأخذ مكانا بُت ادلزودين و العمالء  l’entrepreneurيعٍت يباشر ويبادر، لذلك فإن ادلبادر أو ادلقاول  entreprendreفرنسية 
 .3ادلخاطر لتحقيق النجاح يتحمل عمالء، ويف نفس الوقتأو ادلنتجُت وال

 بادرة وديناميكية زلفزة بادلجتماعية، االقتصادية و االقيمة خالقة للفرص جديدة والتية ىي ظاىرة ظهور واستغالل ادلقا
ىيكل ديناميكية ) لحداثة و ادلنشئة لعملية للظاىرة ىوالمع بيئتو، احملور األساسي  بالتفاعلادلقاول  االبتكار/التغَت يف الفرد،

 .4بنجاحالفرصة الستغاللمقاواليت زلتمل  للتدريب ضلوتنظيمفرد/مشروع( 
 المقاول: .8

الذي عرفو " الفرد الذي يقوم بتحويل ادلوارد االقتصادية من رلال J.B.Sayينسب مصطلح ادلقاول إىل االقتصادي الفرنسي 
 .5وقدر أكرب من العائد" اإلنتاجيةا مستوى أعلى من منخفضة إىل رلال آخر حيقق ذل بإنتاجيةتتمتع فيو 
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على أنو الشخص الذي يستطيع تنظيم وإدارة ادلخاطر يف األعمال، كما تعٍت  websterعرفو قاموس : 6نقال عن السكارنة
 .اإلنتاجيةذلك الشخص الذي لديو القدرة على أخذ ادلخاطرة والعمل على ربويل ادلوارد من مستوى أدىن إىل مستوى أعلى من 

ذلك الشخص الذي يتمتع بصفات أخذ ادلبادرة وينظم اآلليات  "ادلقاول بأنوHistrich and Othersعرف  كما
وادلتطلبات االقتصادية واالجتماعية، وكذلك القبول بالفشل وادلخاطرة، ولديو القدرة على طلب ادلوارد والعاملُت وادلعدات وباقي 

 .7"، ويقدم شيئا مبدعا وجديدااألصول وجيعل منها شيئا ذا قيمة

 خصائص المقاول: -
 ، فإن ادلقاول يتميز بالصفات التالية:8Alain FAYOLLEحسب 
 مبتكر 
  منظم عملية خلق ثروة اقتصادية 
 قائد 

 يف ربديد شخصية ادلقاول: امهم اوىناك أيضا خصائص نفسية تلعب دور 
 القيم: األخالق وادلسؤولية 
 تحكم الذايت مواقف: ادلخاطر، ادلبادر و ال 
 االحتياجات: االستقاللية، االصلاز و االعًتاف 

 المشاريع المقاوالتية: -
وادلبادرات الفردية حسن استغالل الفرص ادلتاحة شلا يدعم ادلنافسة يف األسواق، وزيادة القدرة  اإلبداعيةينتج عن الروح 

 .9على التكامل ويعزز من فرص األمن االقتصادي ومحاية النسيج االجتماعي
 ديكن تعريف ادلشاريع ادلقاوالتية بتلك ادلشاريع وادلبادرات الفردية أو اجلماعية اليت تتميز بدرجة كبَتة من ادلخاطرة يف ظل بيئة غَت

 وتولد ابتكارات جديدة ترفع من مستوى اقتصاد البالد. واضحة ادلعامل
 مخطط األعمال .3

باحثُت يف رلال إدارة األعمال إال يف السنوات األخَتة، وىذا دلا مخطط األعمال كمفهوم باىتمام كبَت من قبل المل حيظى
 دلخطط األعمال. وفيما يلي نقوم بتقدًن بعض تعريفاتيلعبو من دور مهم يف صلاح واستمرارية ادلشاريع ادلقاوالتية

 تعريف مخطط األعمال: .3-0
 لقد تعددت تعريفات سلطط األعمال واليت نذكر منها:

سلطط لتسهيل األعمال يعطي معلومات واضحة ومنظمة على  أي أنودلؤسسة اإلسًتاتيجية يف ادلستقبل ىو وثيقة سبثل نوايا ا
 .10ادلؤسسة، ويعدد أعماذلا وينشئ معلومات شخصية حيث صلد فيو ربليل دراسة للسوق  وإسًتاتيجية التسويق
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شروع يسمح للمستثمر أو ادلقاول بتوقع ادل أوسكسوين األصل، وىو عبارة عن ملف قرار االستثمار -سلطط األعمال أصللو
تباق ادلخاطر والفرص احملتملة، مستقبل ادلشروع احملتمل بطريقة موضوعية، ويركز على احملاور اليت قد تؤثر على ادلشروع من أجل اس

 .11ك يعرب على اإلجراءات والوسائل الالزمةذل إىلإضافة
كططل العوامططل الداخليططة و اخلارجيططة واإلسططًتاتيجية ادلالئمططة لبططدء سلططاطر   سلطططط األعمططال عبططارة عططن الوثططائق ادلكتوبططة الططيت تبططُت

 .12جديدة
كمطا أنططو يطتم مططن خاللطو توضططيح كافططة األمطور ادلتعلقططة بالتسطويق وادلاليططة واإلنتططاج و ادلطوارد البشططرية و يسطعى سلطططط األعمططال 

 لإلجابة عن األسئلة التالية:
 أين ضلن حاليا؟ 
 أين سنذىب؟ 

 ىدافنا؟و كيف نصل إىل أ -
 أىمية مخطط األعمال: .3-8

سلطط األعمال بدراسة و ربليل سلتلف جوانب ادلشروع قبل البدء بو، من أجل ربديد ما ربققو من عوائد أو منافع و  يعٌت
، و تططربز أمهيططة سلطططط األعمططال نتيجططة ألسططبايت عديططدة، والططيت مططن تكططاليف وأعبططاء مططن أجططل إقامتططو لتحقيططق أىدافططو مططا يططتم ربملططو

 13منها:
 سلطط األعمال كافة اجلوانب اليت ترتبط بتوفَت قدر مقبول من درجة التأكد يف ازباذ القرار اخلاص بإقامة ىذه تضمن ي
 ادلشاريع.
 الواقع الفعلي دلمارسة مشروعات األعمال األمهية احلامسة لدراسطات و ربليطل جطدوى القيطام بادلشطروع قبطل إقامتطو،  يؤكد

أثبت ىذا الواقطع الفعلطي، و يف حطاالت ليسطت بالقليلطة وبشطكل يكطاد يكطون شطائعا، تعثطر عطدد والبدء بتنفيذىا و تشغيلها، حيث 
 غَت قليل من ادلشاريع نتيجة غيايت دراسات و ربليل جدواىا.

 .رسم خطة مفصلة عن ادلشروع من عدة جوانب، تسويقية، مالية، بيئية، فنية، تنظيمية 
  ة و نقاط الضعف للمشروع.من خالل سلطط األعمال ربديد نقاط القو ديكننا 

 14أما بالنسبة لفوائد سلطط األعمال فهي كما يلي:
 يقلل من ادلخاطر 
  أداة تربير اخلطط و األنشطة 
 يساعد على كشف األخطاء و ذبنبها 
 يعترب كمؤشر لدراسة ادلهارات و مدى االلتزام 

 وظيفة مخطط األعمال:  .3-3
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 15:ولو وظيفتُت أساسيتُتادلؤسسة  إنشاءسلطط األعمال يف تقدم مشروع يساىم 
 .مساعدة ادلنشئ يف بناء وتنفيذ مشروعو 
 من أجل ربقيق ادلشروع. -مالية –موارد خارجية  إجياد 
 وظيفة سلطط األعمال كما ىو موضح يف الشكل أدناه:  L.J.FILIONوA.FAYOLLEوضح 

 وظيفة سلطط األعمال :10الشكل رقم 
 

 سلطط األعمال
 

Michel Coster, Entrepreneuriat, édition PEARSON, Paris, France, 2009, p137.:source 
 16لو وظيفتان أساسيتان تندرج ربتهما وظائف أخرى نوضحها كما يلي:وفق ىذا التصنيف سلطط األعمال 

 الوظائف الداخلية ) أداةإستراتيجية ( : (أ 
  التفاؤل  إىلة اليت يشًتطها ادلشروع وال يدفع اذ القرار: فهو يسمح دبعرفة الرىانات ادللموسيساعد على التفكَت وازب

 الومهي و يساعد على احلصول على نتائج مسبقة فهو يعترب مرآة للمستقبل.
 ع نظرة مستقبلية عن طريق التقدير وديكن حامل ادلشروع يف فًتة االصلاز ادلساعدة على التقدير للمستقبل: يسمح بوض

سلتلف التغَتات احملتملة، األخطار اليت ديكن أن تواجهو، كما ديكنو من بالتعرف على ادلعلومات ادلتعلقة بقطاعو و 
 التعرف على ادلتعاملُت االقتصاديُت ادلستقبليُت وىذا خيفض من شكوكو 

  ادلساعدة للمرحلة ادلستقبلية:سلطط األعمال يساعد حامل ادلشروع على بناء رؤية مستقبلية قد تكون دبثابة دليل
ادلتبع، حيث ربديد أىداف ادلؤسسة يسهل معرفة اخلطوات وتوقع االجيابيات للمسار القادمة،  للمراحل اإلسًتاتيجية

وعند االقتضاء معرفة األسبايت اليت تؤدي إىل تغيَت وجهة ادلشروع، إذن وبطريقة أخرى وضع الوسائل من أجل ادلراقبة 
 احلسنة للمشروع عن انطالقو.

 للبحث عن الموارد(:  ة)أداة اتصال ومساعدالوظائف الخارجية  (ب 
فإن وظيفة سلطط األعمال أكثر جدية، حيث يتمثل يف قدرتو لإلشارة للمحيط بأن ادلشروع على وشك التجسيد، يف ىذا ادلنظور 

 من ناحية تعبئة الطاقات أو جلب ادلوارد.
 على النحو اآليت:  إمجاعهالمشروع ديكن وظائف االتصال ل

 دلستقبل ادلؤسسة.عن قريت األطراف اآلخذة احملتملُت ادلشروع: اذلدف ىو معرفة التواصلب 
 ديكن التحصل على موارد مالية من األطراف اآلخذة كما ديكن توفَت الوسائل الالزمة للمشروع : البحث عن أموال

 ادلطموح لو.

 لممشروع إستراتيجية: أداة قيادة وظيفة داخمية

 : أداة بحث عن الموارد الخارجيةوظيفة خارجية
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  د األطراف تتمثل يف كون سلطط األعمال عليو أن حيدث فائدة، وذبنيإسًتاتيجيون للمشروع:فكرة التجميع شركاء جلب
 جللب ادلوارد الالزمة للمشروع. اإلمكاناآلخذة قدر 

 مكونات مخطط األعمال .3-4
 17خطط األعمال كاآليت:ديكن توضيح مكوناسب

 الصفحة الرئيسية: (أ 
تتضطططمن العناصطططر الرئيسطططية بطططادلخطط مطططن حيطططث اسطططم و عنطططوان ادلؤسسطططة و طبيعطططة األعمطططال و الطبيعطططة القانونيطططة للمؤسسطططة 

 ادلوقع و احلاجات ادلالية. ادلتعلقة بادللكية و
 ملخص التنفيذ: (ب 

يتكطون ادللخطص مطن ثططالث إىل أربطع صطفحات تتضططمن تلخطيص عطن وصططف دلفهطوم األعمطال و بيانططات عطن الفكطرة الططيت   
 ذبميعها، تتعلق بإسًتاتيجية التسويق، ادلالية، و إجراءات البيع.

 تحليل البيئة: (ج 
 لبيئة االقتصادية، الثقافية، التكنولوجية والقانونية.ويتم فيها ربديد كافة ادلتغَتات ادلتعلقة با

 وصف المشروع: (د 
يططتم توضططيح مهمططة ادلشططروع وطبيعططة ادلنتجططات واخلططدمات الططيت تقططدمها ادلؤسسططة وادلوقططع، وادلعططدات، كططذلك ربديططد رسططالة و 

 أىداف ادلنظمة و دلاذا ىذا ادلشروع و كيف سيتم و مىت ينجز واألدوات الالزمة لإلنتاج.
 اإلنتاج أو العمليات: خطة (ه 

تتضمن كافة اإلجراءات ادلتعلقة باإلنتاج و التكاليف، ادلعطدات و اآلالت الطيت حيتاجهطا ادلشطروع، إجطراءات التخطزين، ادلطواد 
 األولية، ادلوردين، و كذلك خدمات ما بعد اإلنتاج والبيع والصيانة.

 الخطة التسويقية: (و 
 ويق و تسعَت وتوزيع ادلنتجات، الًتويج و كذلك التنبؤ بادلبيعات احملتملة.تتضمن كافة اإلجراءات ادلتعلقة بكيفية تس

 الخطة التنظيمية: (ز 
 تتضمن وصف دللكية ادلشروع كذلك خطوط الصالحيات و ادلسؤوليات لألفراد العاملُت، كيفية أداء األعمال.

 الخطة المالية: (ح 
تتضطمن اخلططة ادلاليطة للمشطروع اجلططدوى االقتصطادية و ضطرورة االلتطزام باالسطتثمار ادلططايل للمشطروع و كطذلك التنبطؤ بادلبيعططات 

 دلدة ثالث سنوات مستقبلية و التكاليف والرحبية و كذلك التدفقات النقدية و خطة ادلوازنة التقديرية.
 المالحق: (ط 

 األعمال. واليت توضح كافة الوثائق ادلتعلقة دبخطط 
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 عمال أبعاد مخطط األ .3-5
سلطط األعمال اخلطوة األوىل إلنشاء ادلشروع، الذي يضمن لنا دراسة مدى إمكانية تطبيق ادلشروع و أساليب يعترب 

تتبٌت التمويل اليت سنرتكز عليها و إسًتاتيجية التسويق و العديد من األمور ادلهمة، كما أنو أداة إقناع اذليئات ادلالية اليت ستمول و 
ديكننا تقسيم سلطط األعمال إىل أربع زلاور أساسية ) سلطط تسويقي، سلطط إنتاجي ، سلطط تنظيمي، سلطط ادلشروع لذلك 

 مايل( نشرحها كالتايل:
 أوال: المخطط التسويقي

بحث عن خطة ويعترب العنصر األكثر أمهية واألكثر صعوبة، ي يعد أىم زلور فعلى أساس نتائجو يتم بناء احملاور األخرى،
 18تسويقية شاملة و توجهات االستهالك ويشمل ادلزيج التسويقي وحيدد كيفية تسويق ادلنتج و اخلدمة خالل فًتة زلددة

ربديد ادلزيج ،ربديد االسًتاتيجيات التسويقية،: ذبزئة السوقىمةمهم مراحلثالث يتكون ادلخطط التسويقي من مكوناتو:
 .التسويقي

 شمل ربليل وذبزئة السوق مث اختيار التموقع اجليد للمؤسسة.وتدراسة و تجزئة السوق: (0
 يهدف تقسيم السوق إىل:تحليل و تجزئة السوق: -0.0

اختيار القطاع التسويقي ويقصد بذلك الشرحية ادلستهدفة يف السوق حىت يتم ربديد حجم وطبيعة التعامل  (أ 
 معها بشكل زلدد تسويقيا.

 التسويقية أو شرائح السوق. وضع برنامج تسويقي فعال لكسب ىذه القطاعات (يت 
ىي الكيفية اليت ترغب ادلؤسسة أن ينظر هبا الزبون ادلستهدف إىل منتجاهتا وبادلكانة اليت ربتلها تلك ادلنتجات التموقع: -8.0

يف ذىنو وانطباعو، لذلك يعرف التموقع بأنو "إعداد تصور معُت عن ادلنتوج وعالمتو هبدف إعطائو مكانا يفضل ودييز عن ادلكان 
 .19الذي حيتلو ادلنافسون داخل ذىن وتفكَت الزبون

 االستراتيجيات التسويقية:تحديد  (8
 ىناك ثالث اسًتاتيجيات أساسية وتسمى االسًتاتيجيات العامة لبورتر، تعتمد عليهم معظم ادلؤسسات ىي كاآليت:

، وذلك من خالل االستغالل ىي اإلسًتاتيجية اليت تضع ادلؤسسة كأقل ادلنتجُت تكلفةإستراتيجية قيادة التكلفة:  (أ 
 .20األمثل للموارد و اإلنتاج دبعايَت منوذجية و البيع بأسعار رائدة يف السوق

تركز ىذه اإلسًتاتيجية على البحث عن االنفراد خبصائص استثنائية تكون ذات قيمة إستراتيجية التمييز: (ب 
يق سبيز ادلنتج باستخدام ثالث طرق أساسية ىي اجلودة، للمستهلك، وذلك من خالل ابتكار منتج حيقق مزايا تنافسية، وديكن ربق

 التطوير، االستجابة حلاجات العميل.
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تستند ىذه اإلسًتاتيجية على أساس اختيار رلال تنافسي زلدود، حبيث يتم الًتكيز على جزء إستراتيجية التركيز: (ج 
يز من خالل أسلويت التميز أو أسلويت التكلفة معُت من السوق و تكثيف نشاط ادلنظمة التسويقي يف ىذا اجلزء، ويكون الًتك

 ادلنخفضة أو األسلوبُت معا.
ديكن تعريفو بأنو ذلك اخلليط من األنشطة الرئيسية اليت يتم من خالذلا دراسة السلعة دبا يتناسب مع المزيج التسويقي:  .3

الزبائن ومن مث توزيعها وايصاذلا ادلستهلك، مث دراسة وربديد السعر ادلناسب والتنافسي لبيعها، مث الًتويج ذلا لدى 
 21للمكان ويف الزمان ادلناسبُت من أجل اشباع حاجات ادلستهلك بأعلى مستوى شلكن وربقيق الربح ادلناسب.

 المخطط التنظيميثانيا:
يف ىذا احملور على حامل ادلشروع ربديد األمور اليت ذلا عالقة بوظيفة التنظيم وتتمثل يف: ربديد الشكل القانوين 

 ادلوارد البشريةربديد للمؤسسة، وضع اذليكل التنظيمي، 
 )الدراسة القانونية(وضع اإلطار القانوين للمؤسسة الذي يتم عرب مرحلتُت: الشكل القانوني: .0

 .اختيار الشكل القانوين للمؤسسة 
 ر ،القيد يف السجل التجاري(اشهاإلجراءات القانونية: )ادللف اإلداري، النشر واال 

 الشكل القانوين للمؤسسة(:18الشكل رقم )
 

 الشكل القانوني للمؤسسة
 
 
 لمـــؤسسة الفـــــرديةمؤسسة الشركــــــاتا
 
 
 
 
 

دلقاوالتية،الفًتة ادلمتدة من حوالدورة تكوينية  مقدمة يف عفطاف حبططو، إنشاء مؤسسة يف القانون اجلزائري، زلاضرةالمصدر: 
 بسكرة. ، جامعة07/02/2017إىل  23/01/2017

 الهيكل التنظيمي:  .8

المؤسسات الصغيـــــرة 
 جدا.            

شركة ذ م م ذات  
 الشخص الوحيد .          

  :شركـــــــات األشخاص 

 شركة التضامن.    
 شركة التوصية البسيطة.

 شركة المحاصة

 شركــــــــــــات األمـــــــــوال 
شركة ذات المسؤولية 

 المحدودة
 شركة المساهمة.

 شركة التوصية بأسهم.
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الطريقططة الططيت يططتم مططن خالذلططا تنظططيم ادلهططام، وربديططد األدوار الرئيسططية للعططاملُت، وبيططان نظططام تبططادل ادلعلومططات، و ربديططد ىططو 
ادفطة ، يعتطرب اذليكطل التنظيمطي ألي مؤسسطة أداة ى22آليات التنسيق، و أمناط التفاعل الالزمة بُت األقسام ادلختلفة و العطاملُت فيهطا

دلساعدة ادلنظمة على ربقيق أىدافها بكفاءة و فاعلية من خالل ادلساعدة يف تنفيذ اخلطط و ازباذ القرارات و ربديد أدوار األفطراد 
 و ربقيق االنسجام بُت سلتلف الوحدات واألنشطة و تفادي التداخل و االزدواجية و غَتىا.

ى سططلوك األفططراد و اجلماعططات يف ادلؤسسططات، باإلضططافة إىل ذلططك ومططن ناحيططة أخططرى فططإن للهيكططل التنظيمططي تططأثَت كبططَت علطط
 تظهر أمهية اذليكل التنظيمي من خالل قيامو بالوظائف التالية:

 .توزيع األعمال و ادلسؤوليات و السلطات بُت األفراد 
 .ربديد العالقات بُت األفراد و تطبيق نطاق اإلشراف 
  و الدوائر يف وحدات.ذبميع األفراد يف أقسام و األقسام يف دوائر 
 .تفويض السلطات 
  تصميم األنظمة و الوسائل لضمان ربقيق االتصال الداخلي الفعطال و مشطاركة األفطراد يف ازبطاذ القطرار و التفاعطل مطع

 اجلمهور و تقدًن منتجات جيدة.
  .توفَت القواعد و الوسائل الالزمة لتقييم أداء العاملُت 

 الموارد البشرية: .3
 ىي عملية هتدف إىل تقدير العدد الالزم من األفراد بالنوعيات ادلناسبة للقيطام بالواجبطات لبشرية: تخطيط الموارد ا

و األنشطططة الضططرورية لتحقيططق أىططداف ادلنظمططة خططالل فططًتة زمنيططة معينططة. هتططدف ىططذه العمليططة إىل تططوفَت االحتياجططات مططن األفططراد يف 
 الوقت ادلناسب لضمان توازن العرض والطلب.

 يتعلق جوىر عملية االستقطايت جبذيت األفراد بالعدد و الوقت و ادلؤىالت ادلناسبة، و لموارد البشرية: استقطاب ا
 تشجيعهم على تقدًن طلباهتم للعمل يف ادلنظمة لإلتاحة ذلذه األخَتة اختيار و تعيُت األفراد األكثر كفاءة.

  :حططىت ينشطططوا يف أعمططاذلم مططن أجططل ربقيططق ىططي عمليططة تشططجيع األفططراد واسططتنهاض مهمهططم تحفيــز المــوارد البشــرية
 .23أىداف ادلؤسسة، و تبدأ العملية بالتأثَت اخلارجي على األفراد كأن يعرض عليهم أجرا من أجل القيام بعمل أكثر

  :من أىم اىتمامات إدارة ادلطوارد البشطرية ىطي كيفيطة احلفطاظ علطى العنصطر البشطري، و الحفاظ على الموارد البشرية
عمل صحي و سليم و توفَت جو عملي مناسب، إذ أن سالمة ادلوارد البشرية قد تضمنتها العديد من التشريعات  ذلك خبلق مناخ

 و القوانُت اليت ربفظ لو حقو.
 : المخطط اإلنتاجياثالث

صطيص تلطك ويعد العملية اليت يتم من خالذلا ربديد ادلصادر اليت ربتاجها ادلؤسسة لغرض تنفيذ عملياهتا ادلستقبلية وكذلك زب
 ادلصادر بغرض إنتاج السلع ادلطلوبة أو تقدًن اخلدمة يف الوقت احملدد وبأقل التكاليف. ودير على ادلراحل التالية: 

 ربديد موقع اإلنتاج 
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 التنظيم الداخلي للمشروع 
 ربديد العملية اإلنتاجية 
 )البنية التحتية اإلنتاجية ) اآلالت وادلعدات 
 ألوليةربديد االحتياجات من ادلواد ا 

 نكون قد حددنا تكاليف ادلشروع ادلتوقعة.اإلنتاجيادلخطط  إهناءبعد 
 المخطط الماليا:رابع

دد لنططا حجطم وقيمططة ادلخططط التسططويقي حيطيتوقطف إعطداده علططى نتطائج كططل مطن ادلخططط التسططويقي والتنظيمطي واإلنتططاجي، حيطث أن 
وتكطاليف اإلنتطاج، وعليطو والتشطغيلية ناصطر وقيمطة التكطاليف االسطتثمارية لنطا ع انبينطوالتنظيميي اإلنتطاجيادلخططط و ادلبيعات ادلتوقعطة، 

 فادلخطط ادلايل يساعد كثَتا يف ازباذ القرار بشأن االستثمار يف ادلشروع، ويتضمن ادلخطط ادلايل اخلطوات التالية:
  ،التثبيتات(اىتالكربديد تكاليف ادلشروع ) تكاليف تشغيلية سنوية، تكاليف االستثمار 
 القوائم ادلالية للمشروع  دادإع 
 ربديد ىيكل التمويل 
  التقييم ادلايل 
 الخاتمة:

من خالل ما تقدم يف ادلداخلة أن سلطط األعمال خطوة جد مهمة يف التخطيط للمشروع وربديد آفاقو نستخلص 
قابلية تطيع احلكم على ومن خاللو نس ،يف ادلشروع بدءوجب على حامل مشروع إعداده كخطوة أولية قبل ال لذا ادلستقبلية

وىنا تكون اإلجابة على إشكالية ادلداخلة حبيث أن سلطط  ،على أرض الواقع وضعوقبل  التجسيد وحسايت ادلردودية التقديرية
على ما جيب أن يكون واجلوانب اليت جيب على شاملة تصورية ضمان لنجاح ادلشاريع ادلقاوالتية فهو يقدم نظرة ىو األعمال 

 الًتكيز عليها وأخذىا بعُت االعتبار. حامل ادلشروع
                                                           

، 2007للنشر، القاىرة، مصر،  اإلدارية، ادلنظمة العربية للتنمية ة الدافعة لالقتصاديات الوطنيةريادة األعمال القو عمرو عالء الدين زيدان، 1
 .49ص

 .50نفس ادلرجع، ص2
، دار حامد للنشر، عمان، األردن، المشاريع الريادية الصغيرة والمتوسطة ودورىا في عملية التنميةليث عبد اهلل القهيوي، بالل زلمود الوادي، 3

 .88، ص2012
4Michel Coster, Entrepreneuriat, édition PEARSON, Paris, France, 2009. 

 .98عمرو عالء الدين زيدان، مرجع سابق، ص5
 .18، ص2008، دار ادلسَتة للنشر، عمان، األردن، الريادة وإدارة منظمات األعمالبالل خلف السكارنة، 6
 .19نفس ادلرجع، ص 7

8A.FAYOLLE, « Entrepreneuriat : apprendre à entreprendre, édition DUNOD, janvier 2004. 
 .89ليث عبد اهلل القهيوي، بالل زلمود الوادي، مرجع سابق، ص9
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أليام العلمية الثالثة حول ادلقاوالتية ا ، دور نظام المعلومات في إعداد وتنفيذ مخطط األعمال بالمؤسسة،د.برحومة عبد احلميد،أ.بوطرفططة صورية10

، 2012أفريل  17/18/19والتنفيذ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيَت، جامعة بسكرة،  واإلعدادوحدود سلطط األعمال: الفكرة فرص 
 .8ص

11Droit-Finances, business plan (définition) ,droit-finances.commentcamarche.net,27/02/2017. 16 :15, p1. 
 .111، ص2008، عمان ، األردن، 1، دار ادلسَتة للنشر، طالريادة و إدارة منظمات األعمال بالل خلف السكارنة،12
، 2012، عامل الكتب احلديث للنشر، إربد، األردن، 1، طأساسيات دراسة الجدوى االقتصادية و تقييم المشروعاتفليح حسن خلف، 13
 .41، 40ص

14Qu'est-ce qu'un plan d'affaires?, 
http://valorisationcapitalhumain.ca/index.cfm?Voir=sections&Id=7261&M=2392%20&Repertoire_No=213798769
8 
15Michel Coster, Op. Cit, p 137. 
16Op. Cit, p138- 140. 

 .119، 114بالل خلف السكارنة، مرجع سابق، ص ص 17
18D. Collins, Élaboration d’un plan de commercialisation, fiche technique, Ministère de l’Agriculture de 
l’Alimentation et des Affaires rurales, Ontario, Canada, 
2010,p01.http://www.omafra.gov.on.ca/french/busdev/facts/10-030.pdf. 

، كلية العلوم االقتصادية وعلوم المسار التسويقي الستهداف السوق، دراسة حالة بعض المؤسسات العمومية بوالية قسنطينةطارق بلحاج، 19
 .128، ص2007/ 2006قدمة لنيل شهادة ادلاجستَت، منشورة، قسنطينة، مذكرة م -التسيَت، جامعة منتوري

 .107، ص 2010،دار اليازوري للنشر و التوزيع، عمان، األردن، 1، ط اإلدارة اإلستراتيجية سعد غالب ياسُت،20
 .141،142بالل خلف السكارنة، مرجع سابق، صص 21
 .40، ص2000لنشر، عمان، األردن، ، دار وائل ل1، طنظرية المنظمة و التنظيمزلمد قاسم القريويت، 22
، رللة الباحث، جامعة اجلزائر،عدد تحليل أثر التدريب و التحفيز على تنمية الموارد البشرية في البلدان اإلسالميةالداوي الشيخ، 23
 .13،ص06/2008

http://valorisationcapitalhumain.ca/index.cfm?Voir=sections&Id=7261&M=2392%20&Repertoire_No=2137987698
http://valorisationcapitalhumain.ca/index.cfm?Voir=sections&Id=7261&M=2392%20&Repertoire_No=2137987698
http://www.omafra.gov.on.ca/french/busdev/facts/10-030.pdf
http://www.omafra.gov.on.ca/french/busdev/facts/10-030.pdf
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 أخالقيات ممارسة الذكاء االقتصادي قراءة نظرية حول 
 وفعاليتها في تحقيق مبدأ الشفافية لدى المؤسسات

 
    خدجية بلبيوض ط د : أ.                                               
  مستغاًل –جامعة عبد اضتميد بن باديس                                                
  أستاذة ػتاضرة أ  -براىيمي بن حراث حياة  د.                                                

   مستغاًل -جامعة عبد اضتميد بن باديس                                                       
 الملخص:

اليت تستخدـ الذكاء ؾتاح اظتنظمات سنحاوؿ من خبلؿ ىذه الدراسة، توضيح أف        
 صحتها وحداثتها، واليتوجودهتا،  اظتستعملةعلى دقة اظتعلومات والبيانات  يعتمد االقتصادي

االلتزاـ بالقيم األخبلقية واالعتبارات القانونية ناىيك عن ، يكوف أغلبها من البيئة اطتارجية
والسلوكيات اإلجابية اليت تعترب من الفلسفات الرئيسية اليت ينبغي وضعها يف اظتقاـ األوؿ ظتمارسة 

 بالقيم ترتبط وتتأثر بإديانو العميق واقتناعو ادي، ففعالية رجل األعماؿ وكفاءتوالذكاء االقتص
مبا  ،اليت تدفعو إىل تنمية معارفو العلمية ومهاراتو السلوكية والعملية ؿتو حتسُت األداء ،األخبلؽو 

يضمن الشفافية يف التعامل مع األطراؼ اظتعنية ودوف اظتساس مبصاحل باقي اظتنظمات، فالشفافية 
ثقة وحرية تدفق دتثل مدخبل لوضع معايَت أخبلقية وميثاؽ عمل مؤسسي ظتا تؤدي إليو من ال

 لمعلومات.ل
أخبلقيات األعماؿ، الشفافية. اظتنظمات، اضتوكمة، الذكاء االقتصادي، الكلمات المفتاحية:  

Résumé : 
Le succès des organisations qui utilisent l'intelligence économique 

dépend sur l'exactitude des informations utilisées et de la qualité, 

l'exactitude et l'actualité des données, qui se déroulent dans 

l'environnement extérieur, sans parler de l'attachement aux valeurs 

éthiques et des considérations juridiques et de comportements tout à 

fait positif, ce qui est l'une des philosophies principales qui doivent 

être placés en premier lieu pour l'exercice de l'intelligence 

économique, l'efficacité de l'homme d'affaires et l'efficacité sont liés et 
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influencés par une foi profonde et des valeurs et l’éthiques, qui 

conduisent au développement des connaissances scientifiques, des 

compétences comportementales et opérationnelle en vue d'améliorer 

les performances, qui assurent la transparence dans le traitement des 

parties concernés et sans préjudice des intérêts des autres 

organisations . 

Donc la transparence représente une contribution aux normes éthiques 

de la Charte et le travail des fondateurs qui conduise à la confiance et 

la libre circulation de l'information. 

Mots clés : intelligence économique, gouvernance, organisation, 

éthique des affaires, transparence 

 مقدمة
التغَت اظتتسارع يف اضتياة االقتصادية إىل ازدياد الطلب على اظتعلومات اليت أصبحت أدى       

خاصة بعد التقدـ اعتائل يف غتاؿ تكنلوجيا اإلعبلـ واالتصاؿ رمزا للتفوؽ والتميز بُت اظتنظمات، 
وزيادة درجة االنفتاح االقتصادي، فسرعة اضتصوؿ على اظتعلومة أضحى ضمن حتديات اظتنظمات 

 تسعى إىل حتقيق أىدافها يف لل عوظتة االقتصاد وارتفاع معدالت التنافسية، وىذا يندرج اليت
الذكاء االقتصادي، األمر الذي يستدعي اظتنظمة البحث عن كل مقومات النجاح ضمن ؽتارسة 

شيوع مبا يعزز كفاءهتا وفعاليتها لتبقى موجودة يف لل ػتيط تنافسي، ما أسفر عن  ،االسًتاتيجي
األعماؿ والتصرفات غَت اظترغوب فيها اليت ولدت اإلحساس باضتاجة إىل ضوابط حتكم بعض 

سلوؾ األفراد من الناحية األخبلقية على الصعيدين الكلي واصتزئي، فاإلطار األخبلقي يعترب مسارا 
اليت تتوافق اآلراء على الصعيد العاظتي على أمهيتها باعتبارىا حجر األساس يف للحوكمة اصتيدة 

نظرا ظتا تدعوا إليو من ضرورة جتسيد اليت أصبحت تثَت جدال واسعا القرف اضتادي والعشرين، و 
خاصة يف بيئة للشفافية، ىذه األخَتة أصبحت مطلبا أساسيا لئلدارة الناجحة وعلى نطاؽ واسع 

، كوف اظتعلومات أصبحت اظتادة األولية اليت حتتاجها جل اظتنظمات إلدتاـ مشاريعها األعماؿ
بشأف اختاذ قراراهتا الصحيحة، واليت باتت حتمية اضتصوؿ عليها يطفو عليها نوع من الضبابية 

 وعدـ الشرعية.
  مشكلة البحث:
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كما   اإلشكاؿ الرئيسي الذي تسعى الورقة البحثية لئلجابة عليوانطبلقا ؽتا سبق ديكن حتديد       
 :يلي

 بين مبدأ الشفافية تعزيزيساهم في  قيةهل االهتمام بممارسة الذكاء االقتصادي بصفة أخال
 المنظمات؟

  أهمية البحث:
 حيث مت إدراج ىذه ،أخبلقيات األعماؿتكمن أمهية البحث يف تزايد االىتماـ العاظتي ب      
مقرر دراسي  055اليت تتوفر على أكثر من  كتخصص يف اصتامعات العاظتية مثل الو.ـ.أ  ةاألخَت 

الذي ، كذلك الًتكيز على الذكاء االقتصادي من مقررات أخبلقيات اظتهنة يف اصتامعات األمريكية
قظة تامة ومستمرة ظتا عل اظتؤسسة يف حالة يومنهج عمل جي تتخذه اظتؤسسات اظتعاصرة كأسلوب

بُت ىذين اظتفهومُت  التوفيقوكيفية منافسُت، خاصة يف ػتيط يشهد تزايد متنامي لل ،جيري حوعتا
  .من خبلؿ مبدأ الشفافية حوكمة الشركاتتعزيز ل

 :يهدؼ البحث أساسا إىلأهداف البحث: 
 ؛يف إطار أخبلقيالتعرؼ على أمهية ؽتارسة الذكاء االقتصادي يف اظتؤسسات  -
 .ضتوكمة الشركات إرساء مبدأ الشفافيةيف دور أخبلقيات األعماؿ  -

 تتمثل فيما يلي: ،رئيسية ثبلث ػتاورلتحقيق أىداؼ البحث مت تقسيمو إىل هيكلة البحث: 
 مفاىيم عامة حوؿ الذكاء االقتصادي.األوؿ: احملور  
 مبدأ الشفافية ضتوكمة الشركات وأخبلقيات األعماؿ.: احملور الثاين 

 .اظتنظماتبُت  مبدأ الشفافيةو  أخبلقيات ؽتارسة الذكاء االقتصادي العبلقة بُت احملور الثالث:  
 

 الذكاء االقتصادي التأصيل النظري لمفهوماألول: المحور 
     
يف لل التغَتات اليت يعرفها ػتيطها اطتارجي أصبحت اظتنظمات اليـو تواجو حتديات كبَتة       

خاصة مع اشتداد اظتنافسة العاظتية ؽتا أدى إىل زيادة الطلب على اظتعلومات، إذ باءت غتربة على 
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 تبٍت نظاـ يضمن عتا االستمرارية، حيث يعترب الذكاء االقتصادي أحد ىذه األنظمة لذلك مت
 إدراج عدة مفاىيم متعلقة هبذا اظتفهـو لتوضيح مدى أمهيتو يف حياة منظمات األعماؿ.

 تعريف الذكاء االقتصادي: -1
جتمع أغلب الدراسات أف مصطلح الذكاء االقتصادي يعود إىل هناية اطتمسينات من القرف       

 Hans Peterيف مقالة لػ  8501العشرين، حيث استخدـ ىذا اظتصطلح ألوؿ مرة يف عاـ 
Luhn  أحد الباحثُت العاملُت يف شركةIBM إذ عرفو على أنو: " القابلية لفهم العبلقات ،

اظتتبادلة للحقائق اظتعروضة بطريقة ترشد العمل ؿتو اعتدؼ اظترغوب، فهو ليس مصطلح تكنلوجي  
للمنظمة كمخزف البيانات أو حتليبلت األعماؿ مثبل، بل يف حقيقتو خيص فهم األوجو اظتختلفة 
 . 1 ومبا ديكن من قيادهتا باجتاه أىداؼ ػتددة مثل زيادة اضتصة السوقية وحتسُت رضا العمبلء"

يف كتابو " الذكاء التنظيمي"  8591سنة  Harold Wilenskyكما عرؼ الباحث        
الذكاء االقتصادي على أنو: " نشاط إنتاج اظتعرفة اليت ختدـ األىداؼ االقتصادية واالسًتاتيجية 

، ىذا التعريف يسمح بتمييز 2للمنظمة، اظتخزنة واظتنتجة يف إطار قانوين من مصادر مفتوحة"
 تخدـ وبشكل رئيسي الوسائل القانونية. الذكاء االقتصادي عن التجسس االقتصادي ألنو يس

( من خبلؿ 8551عمليا مفهـو الذكاء االقتصادي لهر يف فرنسا يف بداية التسعينات )      
الذكاء االقتصادي على أنو: "  Martre Henriتقرير احملافظة العامة للتخطيط، حيث عرؼ 

لؤلعواف واظتتدخلُت  غتموعة نشاطات منسقة من البحث، معاصتة وبث اظتعلومة اظتفيدة
 . 3االقتصاديُت لصياغة اسًتاتيجياهتم "

الذكاء االقتصادي  0555عاـ  IHEDNعرؼ معهد الدراسات العليا للدفاع الوطٍت       
بأنو: " منهج منظم طتدمة اإلدارة االسًتاتيجية للمؤسسة، لتحسُت قدرهتا التنافسية من خبلؿ 

اظتفيدة للتحكم يف بيئتها )الفرص والتحديات(، كذلك رتع، معاصتة اظتعلومات ونشر اظتعارؼ 
عملية مساعدة لدعم القرارات باستخداـ أدوات خاصة وتعبئة اظتولفُت والًتكيز على حركية 

 . 4الشبكات الداخلية واطتارجية "
على  0550اظتسؤوؿ األعلى للذكاء االقتصادي بفرنسا سنة  Alain Juilletوقد عرؼ       

االقتصادي ىو التحكم وزتاية اظتعلومات االسًتاتيجية صتميع اظتتعاملُت االقتصاديُت أف: " الذكاء 
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من أجل الوصوؿ إىل اظتنافسة يف اجملاؿ االقتصادي، األمن االقتصادي وأمن اظتؤسسات وتعزيز 
 . 5 سياسة التأثَت"

رئيس الوكالة األمريكية للذكاء االقتصادي اظتفاىيم   Leonard M.Fludكما طتص     
 :6 اطتاطئة اظترتبطة هبذا اظتفهـو كما يلي

ال ديكن أف يكوف الذكاء االقتصادي ىو التجسس، ألف الشركات ال  التجسس: -
 تستطيع أف ختاطر بأف تنتهي يف احملاكم أو أف تتعرض الستياء اظتسامهُت.

ء االقتصادي أف يقوؿ بالضبط ما سيحصل غدا، فهو ال ديكن للذكا الكرة البلورية: -
 يعطي للشركة صورة جيدة للواقع يف اظتدى القصَت واظتتوسط فقط. 

إف قواعد البيانات ال تقدـ شيئا عدا البيانات، يف  نشاط بحثي حول قواعد البيانات: -
قتصادي حُت أف الذكاء االقتصادي ىو مفيد جدا وقيم، ومع ذلك ال ديكن حتديد الذكاء اال

وحصره يف تراكم البيانات، فهو يذىب أبعد من ذلك بكثَت، حيث يقـو بالتحليل واقًتاح 
 السيناريوىات ويتطلب عمل فكري مع استخداـ اضتدس.

إف األنًتنيت قبل كل شيء وسيلة اتصاؿ  البحث في األنترنيت وصيد الشائعات: -
إال بعد حتليلها للعثور على أدلة وليس مورد للذكاء، فالبيانات ىي خاـ وال ديكن تررتتها 

وتلميحات حوؿ اظتنافسُت وتطورات احمليط، ولكن جيب التمييز بُت ما ىو صحيح وما ىو غَت 
 صحيح، وجيب التحفظ على الشائعات والعمل برباعة كبَتة لفرز واختيار اظتعلومات حبكمة.

ة اظتباشرة واعتاتفية فالورؽ يقتل الذكاء االقتصادي، يف حُت أف احملادث مجموعة أوراق: -
أسرع، فالكتابة تستغرؽ وقتا طويبل، ويف بعض األحياف األفكار اليت يتم دتريرىا عربىا يساء 
تفسَتىا، كما أهنا ديكن أف تقمع القدرة على التحادث والدفاع عن النفس، فاظتعلومات اليت يتم 

 رتعها ال تكوف مفيدة إال إذا كاف دتريرىا بسرعة وواضحة اظتعٌت.
ال ديكن لشخص واحد أف يكمل كل أنشطة الذكاء االقتصادي،  عمل شخص واحد: -

 يف 
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أحسن األحواؿ ىو منسق بُت غتموعة األنشطة، ويقدـ مفهـو الشبكة اليت تتدفق اظتعلومات 
من خبلعتا، فمسؤوؿ الذكاء االقتصادي يضمن باستمرار تعميم اظتعلومات على كل أعضاء 

 اظتؤسسة.
إف الذكاء االقتصادي كاف دائما موجودا، ولهوره  رن العشرين:إحدى اختراعات الق -

يف اظتؤسسات كاف منذ بداية سنوات الثمانينيات، وقد كاف اظتفهـو موجودا خاصة باجملاؿ 
 العسكري.

كما ىو اضتاؿ بالنسبة لقاعدة البيانات، فبل ديكن اختزاؿ   عمل تقوم به البرمجيات: -
للربغتيات، فهي ضرورية للنشاط وال ديكن أف حتل ػتل  الذكاء االقتصادي يف استخداـ بسيط

 حتليل اطتبَت.
فاظتعلومات اليت مت رتعها من خبلؿ الصحافة، اإلذاعة والتلفزيوف  الصحف والجرائد: -

 ليست يف حد ذاهتا وسيلة فعالة لعمل الذكاء االقتصادي.
 مراحل الذكاء االقتصادي: -2

كاء االقتصادي، إال أف أبسطها ىو تقسيمها إىل أربع تتنوع تصنيفات اظتراحل العملية للذ       
 : 7مراحل
تظهر لدى متخذي القرار أو احملللُت أو حىت أصحاب تحديد الحاجة إلى المعلومات:  -

 اظتصاحل من خبلؿ شعورىم باضتاجة إىل اظتعلومات.
ىي استمرار للمرحلة السابقة تبدأ قبل بدايتها، حيث ديكن للمختصُت  المعلومات: جمع -

يف رتع اظتعلومات أف يبدوا آرائهم حوؿ اظتعلومات اظتراد الوصوؿ إليها، كما ديكنهم حتديد 
 مسارات البحث عن اظتعلومة البلزمة والوسائل اظتستعملة من اظتوارد البشرية، اظتادية واظتعنوية.

ىي أساس الذكاء االقتصادي، فجمع اظتعلومات غَت كاؼ بل البد  :معالجة المعلومات -
من حتليل ىذه اظتعطيات حسب طبيعتها والغاية منها وحتديد مدى صبلحيتها ودقتها 
وصحتها، فعملية اصتمع قد توفر كّما كبَتا من اظتعلومات اليت قد تكوف غَت متبلئمة مع 

لوب للتعامل معها، كما أف البعض منها يتطلب اضتاجة إليها حاليا أو مستقببل ولكل منها أس
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إعادة البحث واصتمع من جديد أو طلب معلومات إضافية، فهذه اظترحلة تستلـز أيضا حتويل 
 اظتعلومات الضرورية وتررتتها مبا يسهل استخدامها.

تبدأ بتقدمي اظتعلومات البلزمة لؤلطراؼ اليت ىي حباجة  نشر المعلومات واستخدامها: -
يليها الًترتة الفعلية عتذه اظتعلومات من خبلؿ اختاذ القرارات الصحيحة وتطبيقها إليها، 

بذكاء، ألف حتويل اظتعلومات إىل فعل حيقق قيمة مضافة، كما أف اظتتخصصوف يف الذكاء 
االقتصادي جيب أف يكونوا قادرين على إقناع اآلخرين بالعملية وعلى تركيب التقنيات اليت 

 تسمح بتطبيقها.
  اصر الذكاء االقتصادي:عن -3

الذكاء االقتصادي سياسة عامة حتددىا الدولة مبشاركة باقي اظتتدخلُت واظتتعاملُت، عتا       
  :8ػتتواىا وغتاؿ تطبيقها حيث تتمثل عناصره يف

ترتكز على عمليات البحث والتطوير وتسمح مبسايرة اظتنافسة يف تعقب  سياسة التنافسية: -
سواؽ اطتارجية، عن طريق التعرؼ اظتشًتؾ على الرىانات االسًتاتيجية الفرص واضتصوؿ على األ

 وجتميع اطتربات واظتعلومات العامة واطتاصة.
تؤىل العبلقة بُت ميداف االستخبارات وميداف اظتنافسة  سياسة األمن االقتصادي: -

اشر ترؾ اجملاؿ االقتصادية والصناعية بالتبادلية اصتد وثيقة، حيث أف تراجع اطتطر العسكري اظتب
ظتخاطر جديدة غَت مباشرة من بينها اطتطر ضد اظتصاحل االقتصادية، كما عمل حترير نشاطات 
العديد من القطاعات وتطوير التبادؿ اضتر على رفع التهديد عن التحركات االقتصادية العاظتية، 

صاد، أي تواصل حيث أخذ أىم الشركاء واظتنافسُت منعرجا وصفو " إدوارد لوتفاؾ " باصتيواقت
االسًتاتيجيات العسكرية الدبلوماسية )الوسائل االقتصادية والتجارية(، ومنو األمن االقتصادي 
أصبح حيدد ضمن مفهـو " اظتصاحل اصتماعية لؤلمة " أي ترتيب العناصر األساسية للطاقات 

إمنا اظتؤسسات   االقتصادية والعلمية للوطن، فالدولة مل تعد اظتسؤوؿ الوحيد عن األمن اصتماعي
كذلك ملزمة باظتشاركة كوهنا متغَت أساسي يف األمن االقتصادي ضتماية ومتابعة مصاضتها 

 الشخصية.
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أي التأثَت على القرار السياسي واالقتصادي وسن وتبٍت القوانُت خاصة  سياسة التأثير: -
و ما يعرؼ بػ " العمل على مستوى اعتيئات اظتعدة للنظم واظتعايَت اليت تدير اضتياة االقتصادية وى

الظغطي "، ىذا األخَت أصبح يدرس يف اظتدارس الكربى واصتامعات، حيث جعلتو اللجنة 
األوروبية ضرورة يف العملية الدديقراطية، فساىم يف فعالية القوانُت اظتصادؽ عليها بعد األخذ يف 

نطاؽ الذكاء اضتسباف برأي اظتهنيُت دوف الضرر برأي اآلخرين خاصة اضتكم السياسي، ف
االقتصادي مل يعد يقتصر على األسواؽ اليت تعترب مصدرا للقيمة اظتضافة بل مصدرا للتأثَت والقوة 
)مثل: مشاريع الطَتاف، التسلح، الطاقة، صناعة األدوية، الشبكات االتصالية، تكنلوجيا 

 اظتعلومات واالتصاؿ واألمن، اظتشاريع اليت تتطلب اظتساندة السياسية(.
 الذكاء االقتصادي: خصائص -4

الذكاء االقتصادي من األنظمة اضتديثة اليت لهرت يف إدارة األعماؿ اضتديثة والذي يقـو       
على مبدأ رصد البيئة ورتع اظتعلومات وحتليلها بطريقة تقنية واظتعتمدة على الربغتيات اضتديثة، إذ 

 :9يتميز مبجموعة من اطتصائص ندرج بعضها فيما يلي
 االسًتاتيجي والتكتيكي للمعلومات ذات اظتزايا التنافسية يف اختاذ القرارات؛ االستغبلؿ -
 إرادة قوية لتنسيق جهود األعواف االقتصاديُت؛ -
 وجود عبلقات قوية بُت اظتؤسسات، اصتامعات، اإلدارات اظتركزية واإلقليمية، -
 إدماج ؽتارسات العمل الضغطي والتأثَت؛ -
 ، االقتصادية والقانونية؛إدماج اظتعارؼ العلمية، التقنية -
 السرية يف نشر اظتعلومات واضتصوؿ عليها بطرؽ شرعية. -

 
 المحور الثاني: مبدأ الشفافية لحوكمة الشركات وأخالقيات األعمال

   
يف العديػػػد مػػػن االقتصػػػاديات اظتتقدمػػػة والناشػػػئة خػػػبلؿ العقػػػود  لهػػػرت اضتاجػػػة إىل اضتوكمػػػة      

القليلة اظتاضية، خاصة أعقاب االهنيارات االقتصادية واألزمات اظتالية، وتزايدت أمهيتها نتيجة اجتاه 
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الكثَت من دوؿ العامل إىل التحوؿ ؿتو النظم الرأشتالية اليت يعتمد فيها بدرجة كبػَتة علػى الشػركات 
 يق معدالت مرتفعة ومتواصلة من النمو االقتصادي. اطتاصة لتحق

 المقصود بالحوكمة:  -0
( اضتوكمػػة علػػى أهنػػا: " غتموعػػة مػػن OECDمنظمػػة التعػػاوف االقتصػػادي والتنميػػة ) عرفػػت    

العبلقػػػات الػػػيت تػػػربط بػػػُت القػػػائمُت علػػػى إدارة الشػػػركة وغتلػػػس اإلدارة وزتلػػػة األسػػػهم وغػػػَتىم مػػػن 
 . 10أصحاب اظتصاحل "

ونظرا لبلىتماـ اظتتزايد هبذا اظتفهـو حرصت العديد من اظتؤسسات على وضع معايَت ػتددة       
فتطبيق مبادئ اضتوكمة لو أمهية كبَتة، حيث تشكل عنصرا مهما من عناصر تقييم لتجسيده، 

، ومن بينها مبدأ 8555توصلت إليها منظمة التعاوف االقتصادي والتنمية يف عاـ الشركة واليت 
لشفافية الذي يعترب من أىم مبادئ اضتوكمة يف اظتؤسسة اليت هتدؼ إىل دتكُت األعضاء وكل من ا

لو عبلقة باظتنظمات وأصحاب العبلقة واظتصاحل من اضتصوؿ على اظتعلومات اظتطلوبة بشفافية 
لذلك هتدؼ اضتوكمة إىل تعزيز مبدأ الشفافية الذي تتناوؿ فيو اظتؤسسة اإلفصاح عن وعدالة، 

ظتعلومات اعتامة بطريقة عادلة بُت رتيع اظتسامهُت وأصحاب اظتصاحل يف الوقت اظتناسب ودوف ا
 .11تأخَت

 تكريس مبدأ الشفافية: -8
تعػػٍت الشػػفافية اسػػتعداد اظتؤسسػػة إلشػػراؾ اآلخػػرين يف اظتعلومػػات واضتقػػائق والبيانػػات والقػػرارات     

اطتاصة بعملها، ويرتبط مبدأ الشػفافية بعمليػات التسػجيل والتوثيػق وكتابػة التقػارير إلتاحتهػا لكافػة 
وف البيانات األعضاء وإطبلعهم على أية بيانات أو معلومات فنية، حيث تتطلب الشفافية أف تك

والتقارير اظتعلنة عاكسة للواقع اضتقيقي بشكل واضح وصريح، وىنػاؾ عػدة شػروط جيػب توفرىػا يف 
 :12أي معلومة تتصف بالشفافية منها

إتاحػػػة اظتعلومػػػات بػػػالكم واصتػػػودة اظتناسػػػبُت ويف الوقػػػت اظتناسػػػب، فالشػػػفافية اظتتػػػأخرة ال  -
 قيمة عتا ويفصح عنها أحيانا لبلستيفاء؛
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اظتعلومات لكافة اصتهػات يف نفػس الوقػت وبالتكلفػة اظتناسػبة، ومػن األفضػل أف أف تتاح  -
تتػػاح فػػػور إنتاجهػػػا مبػػا حيقػػػق اظتعرفػػػة الفوريػػػة حػػىت يكػػػوف ىنػػػاؾ نػػوع مػػػن التكػػػافؤ دوف احتكػػػار 

 اظتعلومات من فئة معينة؛
 أف يعقب الشفافية اظتسائلة، فالشفافية ليست غاية بل وسيلة إللهار األخطاء؛  -
الشفافية شارحة نفسها بنفسها، أي أف تكوف اظتعلومات ال تتضمن أي لبس  أف تكوف -

 أو تزوير. 
الشفافية تعد أحػد أىػم عناصػر اإلدارة الرشػيدة ومػن مفػاىيم اإلدارة اضتديثػة، الػيت تتنػاوؿ يف       

 جانػػب مػػن جوانبهػػا البعػػد األخبلقػػي لػػئلدارة الػػيت تعػػده مطلبػػا أساسػػيا لػػئلدارة الناجحػػة، إذ حتظػػى
الشفافية بأمهية عاظتية ووطنية تعٌت هبا جل اظتنظمات كوهنػا تعمػل علػى تقليػل الغمػوض والضػبابية،  
كمػػا تعمػػل علػػى دتكػػُت اظتعنيػػُت بػػالقرارات الصػػادرة مػػن داخػػل وخػػارج اظتؤسسػػة والعمػػل علػػى تلبيػػة 

 حقوؽ العامة من خبلؿ مشاركتهم يف اظتعلومات. 
 غتاؿ الشفافية إىل وجود مستويات عدة للشفافية، حيث أشارت األدبيات اليت حبثت يف      

 : 13لكنها ركزت بشكل كبَت على مستويُت منها
تعٌت بالبيئة الداخلية للمؤسسة، وىي نتاج طبيعي لسلوكيات االتصاؿ  الشفافية الداخلية: -

اظتتسمة بالفاعلية والتدفق اضتر للمعلومات داخل اظتؤسسة، تعكس الدرجة اليت وصل عتا العاملوف 
يف اضتصوؿ على اظتعلومات الضرورية للقياـ مبسؤولياهتم، فاظتؤسسات اليت تتصف بالشفافية 

مستمر مع كافة أفرادىا وتشاركهم يف صناعة القرارات، وىذا يعتمد  الداخلية تتواصل بشكل
بشكل كبَت على حجم ودقة اظتعلومات اظتتعلقة بالعمل اليت حيصل عليها اظتستفيدوف داخل 

 اظتؤسسة.
تعٌت بالبيئة اطتارجية للمؤسسة وتعد أداة تنظيمية مهمة، فقد ربطت   الشفافية الخارجية: -

ة االتصاؿ بالشفافية اطتارجية، فاظتؤسسات اظتنفتحة اليت تستخدـ قنوات كثَت من األدبيات فاعلي
اتصاؿ مناسبة ومتنوعة وحترص على دقة ومصداقية وحجم اظتعلومات اليت يتوجب نشرىا، اعتربت 
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مؤسسات تتمتع بدرجة شفافية عالية، حيث تتطلب الشفافية اطتارجية الوصوؿ اظتفتوح للعامة إىل 
 تدفقها بدقة وموضوعية ومصداقية. اظتعلومات مبا حيقق

 أساسيات حول أخالقيات األعمال: -3
باإلضافة إىل حتسُت درجة الوضوح وزيادة مستويات الشفافية، تركز اضتوكمة على أخبلقيات     

اظتهنة وهتدؼ إىل حتسُت الصورة الذىنية للشركات وتدعيم مصداقياهتا وإىل توليف االعتبارات 
يدة تستدعي ضماف االلتزاـ السلوكي من خبلؿ التقيد باألخبلقيات األخبلقية، فاضتوكمة اصت

وقواعد السلوؾ اظتهٍت الرشيد والتوازف يف حتقيق مصاحل كافة األطراؼ اظترتبطة بالشركة والشفافية 
 عند عرض اظتعلومات اظتالية.

ري ػتاولة فالتصرفات غَت األخبلقية يف غتاؿ إدارة األعماؿ أضحت كبَتة جدا ومن الضرو       
التغلب عليها ألهنا تؤثر تأثَتا مباشرا على منظمات األعماؿ سواءا خدمية أو إنتاجية، إال أنو 
ديكن التحكم يف ىذه التصرفات بفكر إداري متطور قائم على الدراسة والبحث يتم بعده وضع 

قص يف اصتانب نظاـ رقايب حيوي ومرف للتغلب على اظتشكبلت األخبلقية اليت تواجو اظتنظمة، فالن
األخبلقي يعترب مسؤوال إىل حد كبَت عما تعانيو منظمات األعماؿ من مشكبلت اليت تكاد 

 تكوف يف غتملها مشاكل أخبلقية.
ألف األخبلؽ تشكل يف كل أمة أساس تقدمها ورمز حضارهتا وذترة عقيدهتا ومبادئها، حيث       

باألخبلؽ، فهي جزء من ىوية األمة جاءت الرساالت السماوية لتحث الناس على االلتزاـ 
وباألخبلؽ تبقى األمم وبانعدامها تزوؿ، إذ تربز أمهيتها يف حفظ اجملتمع من اظتظاىر السلوكية 

الناشط  Martin Loutherكما يقوؿ فمظاىر الفساد تعرب عن أزمة أخبلقية،  الفاسدة، 
ة حصوهنا وال جبماؿ بنائها، إمنا السياسي األمريكي: " ليست سعادة الببلد بوفرة إيرادىا وال بقو 

 . 14بعدد اظتهذبُت من أبنائها وبعدد الرجاؿ ذوي الًتبية واألخبلؽ فيها "
إذ يعرؼ الباحثوف األخبلؽ بأهنا: " اظتبادئ واظتعايَت اليت تعترب أساس للسلوؾ اظتستحب من       

 . 15أفراد العمل ويتعهد أفراده بااللتزاـ هبا"
كما يهتموف بدراسة األخبلؽ كوهنا عنصرا أساسيا من عناصر وجود اجملتمع وبقائو، ومقوما        

جوىريا من مقومات كيانو وشخصيتو، فبل ديكن ألي غتتمع أف يستمر دوف أف حتكمو غتموعة 
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 من القواعد والقوانُت والضوابط اليت تنظم عبلقات األفراد ببعضهم البعض، حيث تكوف عتم مبثابة
 اظتعايَت اظتعتمدة يف توجيو سلوكهم وتقومي اؿترافاهتم.

إف أخبلقيات األعماؿ اإلطار الشامل الذي حيكم التصرفات واألفعاؿ اجتاه شيء ما،       
وتوضح ما ىو مقبوؿ أو صحيح وما ىو مرفوض أو خاطئ بشكل نسيب يف ضوء اظتعايَت السائدة 

عب الثقافة والقيم وأنظمة اظتنشأة وأصحاب اظتصاحل يف اجملتمع، حبكم العرؼ والقانوف الذي تل
 . 16دورا أساسيا يف حتديده

تعريف يشَت فيو إىل أف: " أخبلقيات األعماؿ ما  Van Vilockيف ىذا السياؽ قدـ       
ىي إال الدراسة والتحليل اظتنهجي للعمليات اليت يتم من خبلعتا تطوير القرار اإلداري، حبيث 

خيارا أخبلقيا آخذا يف االعتبار ما ىو صحيح وجيد للفرد وللمجموعات يصبح ىذا القرار 
 . 17وللمنظمة "

من ىنا يكمن القوؿ إف أخبلقيات األعماؿ نظاـ مكوف من غتموعة من القواعد واألسس       
والقيم اليت تكوف مطلوبة يف سلوؾ العاملُت، تتعلق بالتمييز بُت الصح واطتطأ لتحقيق اظتصلحة 

 العامة.
ومن خصائص السلوؾ اإلنساين أنو ال يأيت من فراغ حبيث تقف عدة عوامل خلفو،       

 : 18بشكل عاـ ىي ثبلث مصادر Daftفمصادر أخبلقيات العمل كما يشَت إليها 
اليت تتمثل باظتعايَت القانونية اظتوثقة إذ حتدد سلوكيات األفراد  القوانين والتشريعات، -

 بتطبيق ىذه القوانُت والتشريعات؛واظتنظمات والقيم األخبلقية 
اليت تستند على القيم اظتتبادلة  العمليات التربوية واالجتماعية والمعتقدات الدينية، -

 واظتشًتكة بُت األفراد؛
اليت من خبلعتا تتحدد اظتعايَت اظترتبطة بسلوؾ الفرد وحريتو  االعتقادات الشخصية للفرد، -

 يف التصرؼ اظتناسب وفقا لذلك.
الثالث: العالقة بين أخالقيات ممارسة الذكاء االقتصادي ومبدأ الشفافية بين المحور 

 المنظمات
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إف أخبلقيات األعماؿ ال تزاؿ حىت يومنا ىذا موضوع نقاش وجدؿ بُت الباحثُت ورجاؿ    

" اليت  األعماؿ، خاصة بعد سلسلة الفضائح األخبلقية للشركات العاظتية مثل شركة " إنروف
نالت اىتماـ معظم اظتنظمات اظتعاصرة اؿتصر اهنيارىا يف تدين أخبلقيات اظتهنيُت، فاألخبلقيات 

اليـو ألف االىتماـ بالعنصر البشري أصبح اظترتكز األساسي لنجاح اظتنظمات وحتقيق أىدافها، 
اليت تتميز  فضبل عن االىتماـ مبفهـو آخر أال وىو الذكاء االقتصادي والغاية األخبلقية لو

يرتكز يف األساس األوؿ على سبل حتصيل اظتعلومات والتحكم بالفعالية واظتشروعية، والذي 
 .19فيها

 العالقة المباشرة: -0
تعمل اظتؤسسة يف ػتيط تتدفق فيو اظتعلومات بسرعة وبكمية كبَتة واليت ديكن اضتصوؿ عليها      

يقل أمهية بل يزيد عن اظتوارد اظتادية واظتوارد فاظتعلومات تعترب موردا ىاما ال من مصادر ؼتتلفة، 
البشرية اظتتاحة للمنظمات، وتعترب اظتادة اطتاـ للبحث العلمي واألرضية الصلبة الختاذ القرارات 
الصحيحة وتعد احملور األساسي يف نظم اظتعلومات ويعرب عنها بالذىب اضتقيقي الذي دتتلكو 

 .20هااظتنظمات ومركز القوة اظتوجود يف داخل
فاظتعلومات تشكل للمؤسسات البيئة التحتية اليت دتكنها من أداء مهامها، وأف نوع       

اظتعلومات وكميتها وطريقة عرضها تعترب األساس يف ؾتاح عملية صنع القرارات داخل اظتؤسسة 
ا اظتعاصرة، وعليو فإف للمعلومات قيمة عالية تستوجب وضع الضوابط البلزمة الستخدامها وتداوعت

، ونظرا ألمهية اضتصوؿ على اظتعلومة كخطوة أولية يف مراحل 21ووضع السبل الكفيلة ضتيازهتا
ينحصر غتاؿ نشاط الذكاء االقتصادي يف األنشطة اليت ؽتارسة الذكاء االقتصادي، جيب أف 
برزت األمهية واضتاجة إىل الطابع القانوين واألخبلقي يف تكوف أخبلقية مهنيا وقانونيا، حيث 

عملية رتع اظتعلومات، بعد االنتقادات اظتوجهة إلدارة األعماؿ واظتقاييس اظتتبناة بعيدا عن األطر 
فاظتسألة األخبلقية يف ؽتارسة الذكاء االقتصادي تكتسي أمهية ، األخبلقية اليت دتيزىا الشفافية

علومات بالغة، حيث جيب أف تكوف مبنية على قواعد أخبلقية واضحة وعتا مبدأ رفض رتع اظت
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بطرؽ غَت قانونية، فالذكاء االقتصادي ؽتارسة قريبة من اصتوسسة توصف بيئتو باظتنطقة الرمادية 
 .22اليت يصعب فيها رسم حدود لؤلخبلؽ

خاصة وأف جل اظتنظمات تنشط يف بيئة تسودىا حدة اظتنافسة، فهي تتسابق للحصوؿ       
منفعتها وسرعة حيازهتا ويف الوقت اظتناسب  على اظتعلومات، ألف قيمة اظتعلومة تعتمد على مدى

قبل اآلخرين حبيث تكوف ذات فائدة ظتشاريع اظتنظمة، فمختلف مراحل حياة ومنو اظتنظمة ترتبط 
ال سيما يف عصر يتسم بالتغَت اظتستمر وبعدـ االستقرار، إذ دائما باحتياجات خاصة للمعلومة، 

ساسيا للمنظمة إذا كانت عتا رغبة يف حتقيق درجة أصبحت عملية إدارة اظتعلومات أمرا ضروريا وأ
عالية من الرشد واصتودة يف اختاذ القرارات اليت تتخذ هبا واالسًتاتيجيات اليت يتم وضعها بواسطة 
العاملُت هبا، ىنا يربز نشاط مهنيو الذكاء االقتصادي يف رصد اظتعلومات، األمر الذي يدفعهم 

 الرشوة مثبل وبسرية، تأخَت نشر اظتعلومة إلرضاء فئة معينة. إىل حيازهتا بطرؽ غَت شرعية كمنح
 العالقة غير المباشرة: -  8   

يسمح غياب الضمَت بتشويو اظتعلومات لتظليل الباحثُت عنها، كذلك األنانية والرغبة يف        
ظمات االنفراد باضتصوؿ على اظتعلومات أو احتكارىا أو حجبها حىت ال تستفيد منها باقي اظتن

النشطة يف الساحة االقتصادية، فاظتنظمات اليت تسعى إىل حتقيق الربح أو الفوز بالصفقات 
العمومية أو غَتىا من األىداؼ اليت ترغب يف حتقيقها، رىُت بقدرة الفاعلُت االقتصاديُت يف 

بالعمل اضتصوؿ على اظتعلومة االقتصادية، ىذا ما يتناىف مع مبدأ الشفافية الذي يلـز اظتنظمات 
بنزاىة اليت دتكن أصحاب اظتصاحل واظتنظمات األخرى من معرفة ما تقـو بو بالضبط، والسماح 
لآلخرين مبعرفة اضتقيقة دوف تظليل اظتعٌت أو تبديل الواقع إللهار األمور بصورة أفضل، ألف 
 أىداؼ اظتنظمة ال تنحصر فيما حتققو من أرباح فقط، إمنا يف احملافظة كذلك على مصاحل
األطراؼ الفاعلة اليت تنشط يف البيئة االقتصادية وعلى عبلقة باظتنظمة نفسها، إضافة إىل باقي 

 .23 اظتنظمات اليت تشغل حيز البحث يف حتقيق أىدافها
إف حتلي مهنيو الذكاء االقتصادي بأخبلقيات اظتهنة يسمح مبنع التجاوزات اليت ديكن وعليو       

اء االقتصادي ديكن أف تضع منظمات األعماؿ يف وضعية حرجة إف أف يقعوا فيها، فممارسة الذك
 مل يتم التحكم فيها.
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األعماؿ النارتة عن الذكاء االقتصادي جيب أال ترتكز على التبلعب يف اظتصادر أو كما أف        
حتتوي على تصرفات جوفية كاذبة من خبلؿ استعماؿ األنًتنيت مثبل )ال سيما الشبكات 

حبيث جيب أال تكوف األعماؿ غَت األخبلقية جزء من األدوات األساسية للذكاء االجتماعية(، 
االقتصادي ؽتا يستدعي أف تتجو ؽتارسة الذكاء االقتصادي ؿتو أقصى حد من الشفافية يف 

 .24اطتطوات اظتتخذة وأف الظروؼ االستثنائية ال ديكنها من تربير استعماؿ طرؽ استثنائية
 :الخاتمة

ي الكبَت ظتنظمات األعماؿ ال يكمن فقط يف القدرة على استيعاب اظتعرفة إف التحد      
والتكنلوجيا بقدر ما يكمن يف القدرة على صياغة قيم أخبلقية وحضارية ومؤسسية جديدة، وال 
يتأتى ذلك إال من خبلؿ دراسة الواقع وما يرتبط بو من لواىر إجيابية أو سلبية يف الوحدات 

األعماؿ تعد مبثابة الدفة اليت تقود اظتنظمات واألفراد ؿتو االلتزاـ األديب اإلدارية، فأخبلقيات 
واألخبلقي اجتاه اصتماعات اظتختلفة، حيث تربز أمهيتها كوهنا تعطي قيمة للمجتمع ككل من 
جهة، وحتسن حياة األفراد داخل اظتنظمة من خبلؿ األنظمة األخبلقية اظتنتهجة من جهة ثانية، 

نيو الذكاء االقتصادي التحلي هبذه األخبلقيات عند رتع اظتعلومات، حبيث لذا جيب على مه
يكوف استخدامها وفق ما دتليو عليهم مبادئهم األخبلقية، األمر الذي يعزز الثقة ويساعد على 

وعي كبَت باالنعكاسات السلبية اليت ختلفها يف جتسيدىا إرساء مبدأ النزاىة والشفافية، اليت يشًتط 
ا، فالشفافية دتثل مدخبل لوضع معايَت أخبلقية وميثاؽ عمل مؤسسي ظتا تؤدي إليو من حالة غياهب

يف حُت أف أخبلقيات األعماؿ من أساسيات النجاح الثقة واظتساعدة على اكتشاؼ الفساد، 
ألهنا تعكس ثقة اظتنظمة مبولفيها وأجهزهتا وثقة اجملتمع الذي تعمل يف خدمتو، كما أف التزاـ 

العاملُت بالقواعد األخبلقية واظتهنية تساعد على اضتد من اظتمارسات اليت هتدد مستقبل اإلدارة و 
 الشركة يف النمو والبقاء واالستمرار.

 :االقًتاحات التالية بعض ديكن تقدمي تقدـ ما على وبناءا      
مسػػػػتوى اإلدراؾ لػػػػدى اظتػػػػولفُت بأخبلقيػػػػات األعمػػػػاؿ مػػػػن خػػػػبلؿ تصػػػػميم بػػػػرامج  رفػػػػع -

 تدريبية على أف تكوف إلزامية يف كافة اظتستويات اإلدارية؛
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اظتنظمػػػػات تتضػػػػمن غتموعػػػة القػػػػيم واظتبػػػػادئ اظترتبطػػػػة مػػػػدونات أخبلقيػػػػة خاصػػػة ب إعػػػداد -
هودىػػػا الراميػػػة إىل بالسػػػلوكيات اظتقبولػػػة واظترفوضػػػة داخػػػل اظتنظمػػػة، الػػػيت تسػػػاعدىا يف ج

 تطبيق اظتعايَت األخبلقية داخلها كوهنا تساىم يف تعزيز الثقة؛
 أمهية انتهاج آليات دورية وسريعة إلحداث اإلفصاح والشفافية الفعالة؛ -
تكػػػػػوين صتػػػػػاف للنزاىػػػػػة يف اظتؤسسػػػػػات اظتختلفػػػػػة مػػػػػن خػػػػػبلؿ تنميػػػػػة اظتمارسػػػػػات اإلداريػػػػػة  -

لػػػائف اظتختلفػػػة الػػػيت تقػػػـو هبػػػا وظتعاصتػػػة اضتػػػاالت واألخبلقيػػػة وااللتػػػزاـ بػػػالقيم يف أداء الو 
 التأديبية اظتختلفة وسوء استخداـ السلطة؛

تنميػػػة القػػػيم الدينيػػػة والًتكيػػػز علػػػى البعػػػد األخبلقػػػي يف ػتاربػػػة حػػػاالت الفسػػػاد الػػػيت تػػػتم  -
 بطرؽ سرية، حيث من الصعب وضع تشريعات وقوانُت تقضي عليها؛

 ة الشفافية واضتد من سرية واحتكار اظتعلومات؛تفعيل دور وسائل اإلعبلـ يف نشر ثقاف -
اضتػػػػرص علػػػػى بنػػػػاء بنػػػػك للمعلومػػػػات يركػػػػز علػػػػى تػػػػوفَت اظتعلومػػػػات الضػػػػرورية يف ؼتتلػػػػف  -

 اجملاالت.
 المراجع: 

 
                                                      

1
 والية حالة – اصتزائري البنكي القطاع يف االقتصادي والذكاء االسًتاتيجية اليقظة واقع"  ضترش، بن صراح بورحلي، توفيق أزتد - 

 18: ص ،0581 اصتزائر، ،58 العدد واإلدارية، احملاسبية اظتالية، الدراسات غتلة".  قسنطينة

2 - M.Jean-Pierre DUFAU, « L’intelligence économique ». Rapport établi en 

application de l’article 12.7 du règlement et présenté à la commission de la 

coopération et du développement, document n° 19, Dakar, 06 au 07juillet 2010, 

France, p : 02  
3 - Idem ; 

، 01خلفبلوي مشس ضيات، " الذكاء االقتصادي رىاف لتسيَت اظتؤسسات اضتديثة ". غتلة العلـو اإلنسانية واالجتماعية، العدد  -4
 ؛332، ص: 3102اصتزائر، مارس 

 001 نفس اظترجع السابق، ص: - 5
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6 - Le CIGREF, « Intelligence économique et stratégique ». Rapport publiés par le CIGREF 

en 2002-2003, p : 25. (http://www.bdc.aege.fr); 

 
7

والتسػػػيَت والعلػػػـو  غتلػػػة العلػػػـو االقتصػػػاية ،مػػػدخل لبنػػػاء األفضػػػلية التنافسػػػيةالػػػذكاء االقتصػػػادي ك حبػػػو ؾتػػػوى، بػػػن بريكػػػة عبػػػد الوىػػػاب، -
 72، ص: 3102، اصتزائر، 00التجارية، العدد 

8
 اظتؤسسػػػات أداء غتلػػػة".  األجنبيػػػة االسػػػتثمارات وجػػػذب األعمػػػاؿ منػػػاخ مبلئمػػػة حتسػػػُت يف االقتصػػػادي الػػػذكاء أمهيػػػة"  ػتمػػػد، زتػػػداين -

 02: ص ،3103 اصتزائر، ،13 العدد اصتزائرية،
 
9
 العدد إفريقيا، مشاؿ اقتصاديات غتاة".  للمؤسسة اظتستدامة التنافسية اظتيزة وتعزيز حتقيق يف االسًتاتيجي الذكاء دور"  ػتمد، كنوش - 

 79: ص ،3102 اصتزائر، ،02
10

 - OCDE, « principes de gouvernement d’entreprise de l’OCDE ». France, 2004, 

p :03 
 ،2 اجمللد جازاف، جامعة غتلة".  األجنبية االستثمارات جذب على الشركات حوكمة بتطبيق االلتزمت أثر قياس"  سليم، أبو خليل - 11
  ؛021: ص ،3102 جانفي ،0 العدد

12
ىواـ رتعة، برايس نورة، فرـو ػتمد الصاحل، " الشفافية واإلفصاح يف إطار حوكمة الشركات ". مداخلة يف اظتلتقى الدويل األوؿ "  - 

 ؛19، جامعة عنابة، اصتزائر، ص: 3117نوفمرب  07-09وأخبلقيات األعماؿ يف اظتؤسسات "،  اضتوكمة
13

 سعود اظتلك جبامعة الًتبية كلية يف األكادديية األقساـ لدى اإلدارية الشفافية مبمارسة االلتزاـ درجة"  اضتريب، أزتد ػتمد بن ػتمد - 
 202: ص 3103 أوت األردف، ،6 العدد ،0 اجمللد اظتتخصصة، الًتبوية الدولية اجمللة". 
14

 اإلسبلمية اصتامعة طلبة لدى اظتتغَتات وبعض االجتماعية باظتسؤولية وعبلقتو األخبلقي التفكَت"  مشرؼ، القادر عبد ػتمد ميسوف - 
 13: ص ،3117 فلسطُت، ماجستَت، رسالة".  بغزة
15

 شركات على ميدانية دراسة – األعماؿ منظمات يف الذىنية الصورة إدارة يف وأثرىا العمل أخبلقيات"  السكارنة، خلف ببلؿ - 
 227: ص ،3103 فلسطُت، ،22 العدد اصتامعة، االقتصادية للعلـو بغداد كلية غتلة".  األردنية االتصاالت

16
 يف الصيدالنية للمنتجات البيع رجاؿ وأداء األخبلقي السلوؾ على للمنظمة األعماؿ أخبلقيات أثر"  اظترايات، عطاهلل عابد رغدة - 

 ؛33: ص ،3100 األردف، األعماؿ، إدارة يف ماجستَت رسالة".  عماف مدينة
17

اإلداري،  الفساد تقليل يف وأثرىا األعماؿ أخبلقيات"  البويت، ػتمود حبيب أزتد - 
soci5.pdf-http://www.nazaha.iq/conf7/conf7؛ 

18 -https://hrdiscussion.com/hr53766.html; 
 

19
 اضتادي السنوي العلمي اظتؤدتر".  وػتيطها اظتنظمة بُت حوار سياسة االقتصادي الذكاء"  ػتمد، صاضتي ستخم، بو الفتاح عبد - 

 222: ص ،3103 افريل 36-32 األردف، ،" اظتعرفة واقتصاد األعماؿ ذكاء: " عشر
20

".  اصتزائرية اظتؤسسات يف اظتعلومات نظم ؾتاح ومعوقات القرار اختاذ يف واظتشاركة القيادة لوحة"  بوعموشة، نعيم بورتعة، كوسة - 
، آفاؽ غتلة  020: ص ،3102 مارس ،2 العدد للعلـو

http://www.bdc.aege.fr/
http://www.nazaha.iq/conf7/conf7-soci5.pdf؛
https://hrdiscussion.com/hr53766.html
https://hrdiscussion.com/hr53766.html
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21

 357ستخم، مرجع يبق ذكره، ص:  بو الفتاح عبد - 
22

 االقتصادي الذكاء حوؿ الدويل اظتلتقى".  األخبلقيات وحدود اظتشروعة اظتمارسة بُت االقتصادي الذكاء"  اعتادي، بوقلقوؿ - 
 22: ص ،3103 ماي 02-02 عنابة، جامعة التنمية، ومتطلبات

23
 22مرجع سبق ذكره، ص:  - 

24
 02: ص ،3102 اصتزائر، دكتوراه، رسالة".  واستعمالو وتأصيلو وإنشائو فهمو: االقتصادي الذكاء"  أػتمد، زتيدوش - 
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 الجزائريةإدارة المعرفة في ترقية الميزة التنافسية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إسهامات 
                                                      

 
 غرداية.جامعة  yahoo.fratallah@84عطاءاهلل بن طَتش د.                                               

 .جامعة اجللفة  doct1984@yahoo.frعبد الكرًن كاكي د.                                               
  تيارت جامعة khaled_hireche@yahoo.com د. خالد حَتش                                                

 
تعّد ادلعرفة حجر الزاوية لنجاح أية مؤسسة، وخاصة ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة، يف ربقيق أىدافها مهما كانت الملخص : 

درجة تطورىا يف سلتلف أنشطتها ادلختلفة، وترتبط ادليزة التنافسية للمؤسسات الصغَتة وادلتوسطة يف ظل اقتصاد ادلعرفة بضرورة 
وير واالبتكار، والتحسُت ادلستمر يف ادلنتجات، باإلضافة إىل االستثمار يف الرأس مال الفكري  الذي يتمتع تعزيز البحث والتط

دبهارات وتدريب جيد وعايل، كما يتمتع باإلمكانيات الفنية والتكنولوجية الضرورية، فإذا أرادت ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة أن 
ا موقعا يف السو،، ال بد أن تكون قادرة على االستفادة من ادلعرفة والتقدم التكنولوجي، تستمر وتعزز قدرهتا على التنافس وذبد ذل

 وغلب أن تدعم روح اإلبداع واالبتكار يف العنصر البشري الذي يعترب مصدرا للميزة التنافسية ادلستدامة.
 َتة وادلتوسطة، االبتكار.إدارة ادلعرفة، ادليزة التنافسية، التنافسية، ادلؤسسات الصغ الكلمات المفتاح :

 
من األعلية دبكان أن نشَت إىل أن ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة تقوم بدور رئيسي يف التخفيض من حجم البطالة من  تمهيد :

خالل توفَتىا لفرص عمل، إىل جانب مساعلتها بنصيب كبَت يف إمجايل القيمة ادلضافة، كما أهنا تقوم بتوفَت السلع واخلدمات 
ار يف متناول اليد لشرػلة كبَتة من ذوي الدخل احملدود، وىي تعترب وسيلة مفيدة لتوجيو ادلدخرات الصغَتة إىل االستثمار، بأسع

وىي قادرة أيضا على لعب دور أكثر اغلابية يف تنمية الصادرات خارج قطاع احملروقات، لذا تعّد ادلعرفة حجر الزاوية لنجاح أية 
صغَتة وادلتوسطة، يف ربقيق أىدافها مهما كانت درجة تطورىا يف سلتلف أنشطتها ادلختلفة، وترتبط مؤسسة، وخاصة ادلؤسسات ال

ادليزة التنافسية للمؤسسات الصغَتة وادلتوسطة يف ظل اقتصاد ادلعرفة بضرورة تعزيز البحث والتطوير واالبتكار، والتحسُت ادلستمر 
مال الفكري الذي يتمتع دبهارات وتدريب جيد وعايل، كما يتمتع باإلمكانيات يف ادلنتجات، باإلضافة إىل االستثمار يف الرأس 

 الفنية والتكنولوجية الضرورية.
فإذا أرادت ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة أن تستمر وتعزز قدرهتا على التنافس وذبد ذلا موقعا يف السو،، ال بد أن تكون قادرة    

كنولوجي، وغلب أن تدعم روح اإلبداع واالبتكار يف العنصر البشري الذي يعترب مصدرا على االستفادة من ادلعرفة والتقدم الت
للميزة التنافسية ادلستدامة، وهتدف ىذه ادلداخلة إىل إلقاء الضوء على الدور الذي تلعبو إدارة ادلعرفة يف تعزيز ادليزة التنافسية 

 : لة إىلللمؤسسات الصغَتة وادلتوسطة، حيث قمنا بتقسيم ىذه ادلداخ
 ؛إطار نظري إلدارة ادلعرفة .1
 ؛مدخل نظري للميزة التنافسية .2
 .أساليب ترقية ادليزة التنافسية يف ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة يف ظل إدارة ادلعرفة .3

 إطار نظري إلدارة المعرفة : -0
 (Knowledge. مفهوم المعرفة : )8 -0

ا ىو عليو" أو " رلموع ادلعارف أو العلوم ادلكتسبة "، أما اصطالحا فقد يقصد بادلعرفة لغة " إدراك وفهم الشيء على م      
عرفت على أهنا:" منتج التفسَت والًتمجة والتحليل اإلنساين، وىي موجود معنوي غَت ملموس لكن لنا قدرة قياسو وىو ؼللق الثروة 

وادلعلومات... اليت تشكل قاعدة لتقييم وربليل  للمؤسسة " ، وعرفت على مستوى األفراد على أهنا: " مزيج من اخلربات والقيم
ودمج اخلربات وادلعلومات من خالل تولدىا وابتكارىا لدى العلماء " أما على مستوى ادلؤسسات فهي " تلك ادلعلومات ادلدونة 

mailto:atallah84@yahoo.fr
mailto:doct1984@yahoo.fr
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والتطبيقات إلصلاز مهام يف الوثائق وادلستندات وادللفات وسلازن ادلعلومات وسلتلف األعمال والسياسات وادلناىج واإلسًتاتيجيات 
 1 .ووظائف ادلؤسسة

ادلعرفة على أهنا سلعة ذات منفعة عامة تدعم االقتصاديات والبيئة  2002لقد عّرف تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعام     
ومات وادلعل (DATA)السياسية واجملتمعات وتنتشر يف مجيع جوانب النشاط اإلنساين، وتتكون ادلعرفة من البيانات 

(Information) .2واإلرشادات واالبتكار    
 (Knowledge Management). مفهوم إدارة المعرفة : 0-8

يتباين تعريف إدارة ادلعرفة بتباين مداخل ادلفهوم، وكذلك بتباين زبصصات وخلفيات الباحثُت والكتاب يف رلال ىذا ادلفهوم،      
وم وديناميكيتو أو التغيَتات السريعة اليت تدخل عليو، ومن أىم تعريفات إدارة ادلعرفة كما يرجع ىذا التباين إىل اتساع ميدان ادلفه

 ما يلي:
  من يف العديد للمعلومات اإلبعاد متعددة للتصنيفات كنتيجة ادلعلومات إغلاد خالذلا من عملية يتم ىي عبارة عن ادلعرفة إدارة 

 .3متعددين مستخدمُت بواسطة ادلختلفة البيئات
  القول أن إدارة ادلعرفة ىي العمليات اليت تساعد على توليد ادلعلومات واحلصول عليها وتنظيمها وعرضها بطريقة سبمّكن من  ؽلكن

 .4استخدامها يف أنشطة ادلنظمة ادلختلفة كحل ادلشاكل، وعملية ازباذ القرارات ، والتخطيط االسًتاتيجي، والتعلم
 ادلعرفة  الكتساب ادلنظمة من ادلستفيدون وأدائها بصياغتها يشًتك اليت والسلوكيات تالعمليات واألدوا عن ادلعرب ىي ادلصطلح

 .5والتكيف طويلة األمد ادلنافسة بقصد التطبيقات أفضل إىل للوصول األعمال عمليات يف وعكسها وتوزيعها وخزهنا
 . الفرق بين إدارة المعرفة وإدارة المعلومات :0-3
إدارة ادلعلومات بقدر اختالف ادلعلومات عن ادلعرفة، حيث أن إدارة ادلعلومات تتعلق بالتعامل مع  زبتلف عنفإدارة ادلعرفة    

البيانات وادلعلومات، وتتعلق بالوثائق والتصميم باستخدام الكمبيوتر واجلداول االلكًتونية وزبزين ونقل البيانات وادلعلومات وتوفَت 
ومجيع الوظائف والعمليات اليت تتعلق بالبيانات وادلعلومات، يف حُت  Information Securityامن البيانات وادلعلومات 

أكثر تقدما حيث تقوم بتحليل ادلعلومات واالىتمام بتحليل كافة األصول ادلعرفية ادلتوفرة وادلطلوبة وإدارة العمليات أن إدارة ادلعرفة 
، استخدامها وادلشاركة فيها، وتتضمن األصول ادلعرفية اليت تتعلق ادلتعلقة هبذه األصول وادلتمثلة بتطوير ادلعرفة واحلفاظ عليها

بالسو، وادلنتجات والتقنيات وادلنظمات اليت سبتلك ادلعرفة واليت ربتاجها، وتستخدم إدارة ادلعرفة تقنية ادلعلومات والنظم اخلبَتة 
  6لالستدالل ادلعريف والذكاء اإلنساين واالصطناعي لتوليد ادلعرفة.

 (KNOWLEDGE ECONOMY مفهوم اقتصاد المعرفة : ). 4 -0
لقد تعددت مفاىيم اليت أعطيت القتصاد ادلعرفة كتعدد تسمياتو، مثل : االقتصاد الرقمي، االقتصاد االلكًتوين، اقتصاد     

 ادلعلومات، اقتصاد االنًتنت، لكننا اقتصرنا على ادلفاىيم اآلتية :
  االقتصاد الرقمي، يعٍت التحول يف مركز الثقل من ادلواد األولية وادلعدات الرأمسالية إىل الًتكيز يرى األستاذ عبد الرمحن اذلامشي أن

 7على ادلعلومات وادلعرفة ومراكز التعليم والبحث والتطوير.
 ميم ىو ذلك الفرع من علم االقتصاد الذي يهتم بعوامل  ربقيق الرفاىية العامة من خالل مساعلتو يف إعداد  دراسة نظم تص

 وإنتاج ادلعرفة مث تطبيق اإلجراءات الالزم لتطويرىا وربديثها .
  ىو نظام ؽلثل فيو العلم القوة الدافعة الرئيسية لتكوين الثروة، ويقوم اقتصاد ادلعرفة على فهم جديد لدور رأس ادلال البشري يف

  8.تطور االقتصاد وتقدم اجملتمع، وىو مصدر أساسي للميزة التنافسية يف اإلدارة
 . أهمية إدارة المعرفة :5 -0

قبل أن نتطر، إىل موضوع أعلية إدارة ادلعرفة، البد لنا أن ضلدد أوال أعلية ادلعرفة كما جسدىا بعض الكتاب والباحثُت        
 ادلختصُت حيث أشار بعضهم ألعليتها يف النقاط اآلتية : 
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  يات منظمة بأن االستثمار يف ادلعرفة ىو عامل إنتاجي يقود إىل ظلو تعد ادلعرفة أكثر مؤشرات النمو االقتصادي، إذ أظهرت نظر
 اقتصادي من دون احلاجة إىل موارد بشرية إضافية؛

  تساعد ادلعرفة على ربديد قدرات ادلنظمة وحاجاهتا ادلستقبلية وىي بذلك تعد أداة إسًتاتيجية على خلق معرفة شاملة؛ 
  ًنافسية واحملافظة عليها من خالل رفع ادلستوى التكنولوجي للمنظمة. البتكار ادليزة الت سبثل ادلعرفة أساسا 

 وبعد أن تعرفنا على أعلية ادلعرفة البد من ربديد أعلية إدارة ادلعرفة، من خالل نشاطاهتا ادلختلفة واليت جسدت باآليت:        
 إنتاج معرفة جديدة.  -
 احلصول على معرفة قيمة من مصادر خارجية. -
 دلعرفة ادلتوافرة يف صنع القرار. احلصول على ا -
 إدخال التحسينات يف العمليات، ادلنتجات، اخلدمات.  -
 تفريغ ادلعرفة يف وثائق وقواعد وبيانات وبررليات. -
 تسريع ظلو ادلعرفة من خالل االبتكار واحلوافز. -
 .9نقل ادلعرفة ادلتوافرة إىل أقسام وفروع أخرى من ادلنظمة وخارجها -

 زة التنافسية :مدخل نظري للمي -8
 (Competitive . مفهوم التنافسية :)8-0

القدرة على مواجهة القوى ادلضادة يف األسوا، واليت تقلل من نصيب الشركة من السو، احمللي أو "تعرف التنافسية على أهنا:     
ألفضل بالسعر األقل(، أي تتحدد تقوم على مبدأ )السلعة ا". فهي "10العادلي، ويًتتب عن التنافسية الوصول إىل مركز تنافسي ما

بلحظة التوافق بُت )السعر و النوعية( و )نوعية السلعة و ذو، ادلستهلك(. و تنزاح ادلنظومة القيمية ىنا دلصلحة ادلنظومة السعرية 
 .")ألن التوافق بُت القيمة و السعر نادرا ما ػلصل(

هلك دبنتجات وخدمات مبتكرة أكثر كفاءة وفعالية من ادلنافسُت القدرة على تزويد ادلست"كما تعرف التنافسية على أهنا      
قدرة بضائع شركة ". أي تشَت إىل مدى 12، وقدرة ادلنظمة على خلق القيمة واحملافظة على العمالء"11اآلخرين يف السو، الدولية

 .13"ادلنتجاتأو صناعة ما على ادلنافسة يف السو،، وىذه ادلنافسة تتوقف على األسعار النسبية ومواصفات 
 ويوجد ضمن ىذه اجملموعة العديد من التعاريف للمنظمات وادلؤسسات واذليئات الدولية نذكر اآليت:    

 :( OCDEتعريف منظمة التعاون االقتصادي و التنمية ) -أ
  :14( التنافسية الدولية على أهناOCDEتعرف منظمة التعاون االقتصادي و التنمية )     

وفقها و يف شروط سو، حرة و عادلة إنتاج السلع و اخلدمات اليت تواجو أذوا، األسوا، الدولية يف الوقت الدرجة اليت ؽلكن 
 (.  Oughton1997الذي ربافظ فيو على توسع الدخول احلقيقية للشعب على ادلدى الطويل )

و اخلدمات اليت تواجو اختبار ادلزامحة القدرة على إنتاج السلع  :يف وثيقة أخرى التنافسية الدولية بأهنا OCDEكما تعرف      
 اخلارجية يف الوقت الذي ربافظ فيو على توسيع الدخل احمللي احلقيقي.

، فإن تعريف التنافسية ألمة ما، ىو قدرهتا على توليد ادلوارد الالزمة دلواجهة ( Aldington 1985)و يف وثيقة أخرى      
و ىو  أن التنافسية الوطنية لبلد ما ىي  (Scott and Lodge 1985)بناه احلاجات الوطنية، وىو تعريف مكافئ لتعريف ت

 قدرتو على خلق و إنتاج و توزيع ادلنتجات أو اخلدمات يف التجارة الدولية بينما يكسب عوائد متزايدة دلوارده.
أداة تنمية للدول اليت ىي ممطالبة ترى منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، أن التنافسية على ادلستوى الدويل غلب أن تكون      

باالندماج يف االقتصاد العادلي، وذلك بتحرير ذبارهتا اخلارجية، وانفتاحها االقتصادي على العامل وتبٍت سياسة اقتصاد السو،، 
رفع من الدخول وىي بذلك مملزمة على تشجيع االستثمارات األجنبية ادلباشرة، واالستثمارات البينية حىت تولد ادلوارد الالزمة لل

 احلقيقية لألفراد، وبالتايل ربقيق الرفاىية االقتصادية بدون اللجوء إىل ادلديونية.
 (IGC):تعريف معهد التنافسية الدولية  -ب
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 :15التنافسية الدولية على أهنا قدرة البلد على(IGC) يعرف معهد التنافسية الدولية      
 :الكفاءة أن ينتج أكثر و أكفأ نسبيا، و يقصد ب -0-ب

 من خالل ربسينات يف اإلنتاجية و استعمال ادلوارد دبا فيها التقانة و التنظيم. :تكلفة أقل
 وفقا ألفضل معلومات السو، و تقانات اإلنتاج. :ارتفاع الجودة

إىل معلومات زلدثة وىي الصلة مع احلاجات العادلية، وليس فقط احمللية، يف ادلكان و الزمان ونظم التوريد، باالستناد  :المالئمة
 عن السو، و مدونة كافية يف اإلنتاج و التخزين و اإلدارة.

أن يبيع أكثر من السلع ادلصنعة، و التحول ضلو السلع عالية التصنيع و التقانة و بالتايل ذات قيمة مضافة عالية يف  -8-ب
خل قومي أعلى للفرد، و ذي ظلو مطرد، و ىو أحد السوقُت اخلارجية و احمللية، و بالتايل يتحصل على عوائد أكرب متمثلة يف د

 عناصر التنمية البشرية.
أن يستقطب االستثمارات األجنبية ادلباشرة، دبا يوفره البلد من بيئة مناسبة و دبا ترفعو االستثمارات األجنبية من ادلزايا  -3-ب

 التنافسية اليت تضاف إىل ادلزايا النسبية.
نمية االقتصادية، فإن معهد التنافسية الدولية يربط التنافسية الدولية بالعامل التكنولوجي، أي عكس منظمة التعاون والت     

استعمال التقنيات الدقيقة للوصول إىل منتجات عالية التصنيع والتقانة، كي تستطيع جذب أذوا، ادلستهلكُت لتحقيق أكرب 
ي يؤدي إىل زيادة التنمية البشرية. كما ركز ىذا التعريف على العناصر العوائد، وبالتايل استعماذلا يف الرفع من الدخل القومي الذ

 التالية: الصادرات، الواردات واالستثمار األجنيب ادلباشر دون غَتىا من العناصر.
 (Competitive advantage. مفهوم الميزة التنافسية : )8-8

لقائمة على مفهوم ادليزة النسبية غَت قادرة دبفردىا على بعد أن أصبحت دول اإلنتاج االقتصادية بصورهتا التقليدية ا    
 (.knowledge intensityتفسَت عمليات اإلنتاج احلديثة واليت تتسم بالكثافة ادلعرفية )

 ومن مث مل تعد ادليزة النسبية ادلستندة إىل توافر اخلامات احمللية، أو العمالة الرخيصة أو األسوا، احملمية ادلغلقة، ىي احلافز
 على تفضيل صناعة على أخرى أو منتج على آخر.

 كما أهنا مل تعد األساس يف إنشاء وتطوير الصناعات ادلستقبلية أو سبب التنافس واالندماج يف االقتصاد العادلي.
لت يف ىذا ما ينطبق على الوضع احلايل يف بعض الدول العربية ومن بينها اجلزائر واليت اعتمدت على ميزة نسبية تقليدية سبث

: 
 القوى البشرية العاملة؛ - 
بعض ادلواد اخلام مثل القطن و البًتول وغَته من اخلامات األولية دون االىتمام بتدعيم ىذه ادلزايا النسبية بالبحوث والتطوير  -

ايا نسبية كثَتة كتلك والتدريب وكانت النتيجة: أنو  استطاعت دول كثَتة مل تكن موجودة على اخلريطة العادلية وال تتمتع بتوافر مز 
ادلوجودة يف الدول العربية، مثل بعض الدول يف شر، آسيا وأمريكا الالتينية أن تلحق بركب التقدم التكنولوجي وتضع لنفسها 

 مكاناً متميزاً ومركزاً تنافسياً بُت الدول؛
ىنا أصبح مفهوم القدرة على التنافس أو  تضاؤل ىذه ادلزايا أمام التطورات الكبَتة يف البحوث والتطوير والتكنولوجيا. ومن -

 القدرة على ربقيق ادلزايا التنافسية ىو األكثر تعبَتاً عن تطور ادلزايا النسبية يف ضوء العوامل ادلتغَتة ويف ظل معطيات السرعة اليت
 النسبية : ، ومن ىنا نقدم رلموعة من التعريفات للميزة16يتحول هبا العامل ضلو االندماج يف االقتصاد العادلي

  تعرف ادليزة التنافسية على أهنا اخلصائص أو ادلواصفات اليت يكتسبها منتج ما أو عالمة واليت تعطيو بعض التفو، على منافسيو
 17احلاليُت.

  حسبPorter  تنشأ ادليزة التنافسية دبجرد توصل ادلؤسسة إىل اكتشاف طرائق جديدة، تكون أكثر فاعلية من تلك ادلستعملة
 18ادلنافسُت اآلخرين، إذ أنو يكون دبقدورىا ذبسيد ىذا االكتشاف ميدانيا.من طرف 
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  ادليزة التنافسية ىي عبارة عن  تنافسية مؤقتة تكتسبها ادلؤسسة مقارنة عن بقية ادلنافسُت اآلخرين يف السو،، شلا يسمح ذلا
تكون قادرة على ادلنافسة يف السو، واحملافظة على باحلصول على أرباح أعلى من نظرائها، وبالتايل ينب ىذا التعريف أن ادلؤسسة 

 ادليزة التنافسية، حبيث غلب عليها أن تويل اىتماما كبَت للمعايَت التالية :
 مكانتها يف السو،؛-1
 البحث والتطوير؛-2
 توفَت جودة اخلدمة للعمالء؛-3
 التكاليف واألسعار؛-4
 اإلنتاجية والرحبية؛-5
 19عر.اجلودة ونسبة اجلودة/ الس-6
 
 . أنواع الميزة التنافسية :8-3

 ىناك نوعُت رئيسيُت من ادلزايا التنافسية وعلا :    
  التكلفة األقل : -أ

وذلك بالضغط على التكاليف بأدائها لوظائفها بكفاءة أكرب من منافسيها، وربقق ادلؤسسة ىذا النوع من خالل سبلُّك     
ألولية، االستغالل األفضل للطاقات اإلنتاجية، كفاءة العمليات التسويقية، فعالية التكنولوجيا األفضل، مصادر أرخص للمواد ا

 نظم اإلنتاج ونظم الصيانة، كفاءة وفعالية عمليات النقل والتخزين؛
 تمييز المنتج : -ب

لبيع، وربققها التميز يف السلعة أو اخلدمة ادلقدمة سواء على مستوى اجلودة، اإلبداع التكنولوجي أو خدمات ما بعد ا    
ادلؤسسة من خالل : التميز يف نوعية وجودة ادلواد األولية، التميز يف أساليب بيع وإمكانية احلصول على السلعة يف أي مكان 

 20ووقت، التميز يف طريقة صنع السلعة.
 . مراحل تطور الميزة التنافسية الوطنية :8-4

 العوامل التالية : أربع مراحل ذلذا التطور، ربركها Porterلقد حدد     
  عوامل اإلنتاجFactor driven   
  االستثمار Investment driven  
  االبتكارInnovation driven  
  الثرواتWealth driven   

 .ربتوي ادلراحل الثالثة األوىل على ربسُت مستمر للميزة التنافسية للدولة، أما ادلرحلة الرابعة فتتميز باالضلدار واذلبوط احلتمي    
 تكتسب الصناعات الدولية الناجحة شليزاهتا من عوامل اإلنتاج. في المرحلة األولى :-أ

تعتمد على رغبة وقدرة ادلؤسسات على االستثمار يف ادلنتجات احلديثة والسلع ادلعقدة وتكنولوجيا  في المرحلة الثانية:-ب
 التشغيل.

جديدة وتتنافس يف السو، العادلي يف قطاعات صناعية متنوعة زبلق ادلؤسسات تكنولوجيات وطر،  في المرحلة الثالثة :-ج
 ومكثفة بناءا على اإلنتاجية ادلرتفعة وليس اطلفاض تكلفة العوامل.

 21تبدأ ادلؤسسة يف فقد ادليزة التنافسية، ونقل ادلخاطرة، وتركز احلكومات على عدالة توزيع الدخل.في المرحلة الرابعة : -د
 التنافسية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل إدارة المعرفة :أساليب ترقية الميزة  -3
 . مفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :3-0
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ذبمع اآلراء على األعلية ادلتعاظمة للمؤسسات الصغَتة وادلتوسطة يف االقتصاد الوطٍت سواء يف البلدان ادلتقدمة أو النامية    
فرص العمل، ومصطلح ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة واسع انتشر استخدامو مؤخرا، و  خاصة يف ظل االحتياج ادلتزايد لتوليد

ؽلكن أن نعترب عدة عناصر تدخل يف تصنيف ادلؤسسات وفق، معيار احلجم، رقم األعمال، حجم ادليزانية، األصول الثابتة، 
. غَت أن التصنيف األكثر شيوعا، وفق … األموال اخلاصة، ذبهيزات اإلنتاج، عدد العمال، احلصة يف السو، وعدد الزبائن

من بُت أىم ذات ادلعيار، ىو ادلعيار الثالثي األبعاد: عدد العمال، رقم األعمال ورلموع ادليزانية، ودرجة استقاللية ادلؤسسة، و 
 ادلفاىيم اليت قدمت لتعريف ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة ما يلي:

 أجَت  851فهو يعرفها على أهنا كل مؤسسة تضم أقل من وادلتوسطة،  تعريف االرباد األوريب للمؤسسات الصغَتة
مليون و.ن.أ واليت  22أو رلموع ادليزانية ال يتجاوز  (ECU)مليون وحدة نقدية أوروبية  40ورقم أعماذلا أقل من 

 .22% من قبل مؤسسة أخرى ال تنطبق على ىذه ادلعايَت25ال تكون يف حد ذاهتا شلتلكة بنسبة 
 ؽليز البنك الدويل عن طريق فرعو ادلؤسسة الدولية للتمويل ما بُت بنك الدويل للمؤسسات الصغَتة وادلتوسطة، تعريف ال

 ثالثة أنواع من ادلؤسسات الصغَتة و ادلتوسطة، وىي :
دوالر أمريكي  100.000وإمجايل أصوذلا أقل من  10وشروطها أن يكون عدد موظفيها أقل من  المؤسسة المصغرة: –أ 

 ونفس الشرط السابق ينطبق على حجم ادلبيعات السنوية.
مليون دوالر أمريكي و كذلك احلال  3موظفام و تبلغ أصوذلا أقل من  50و ىي اليت تظم أقل من  :المؤسسة الصغيرة –ب 

 بالنسبة حلجم ادلبيعات السنوية.
مليون دوالر أمريكي و  15فهي أقل من موظف أما أصوذلا  300و يبلغ عدد موظفيها أقل من  :المؤسسة المتوسطة –ج 

 23نفس الشيء ينطبق على حجم ادلبيعات السنوية.
لقد اعتمدت اجلزائر يف تعريفها  للمؤسسات الصغَتة وادلتوسطة على ميثا، بولونيا أو ادليثا، العادلي حول ادلؤسسة الصغَتة     

ري بذات التعريف، حيث عّرف ادلؤسسة الصغَتة وادلتوسطة، ،  حيث أخذ القانون اجلزائ2000وادلتوسطة اليت وقعتو  يف جوان 
شخصا وال يتجاوز رقم أعماذلا  851إىل  1مهما كانت طبيعتها القانونية، بأهنا كل مؤسسة إنتاج سلع و/أو خدمات تشغل من 

قاللية، حبيث ال ؽلتلك مليون دينار، كما تتوفر على االست 500مليار دينار أو ال يتجاوز رلموع حصيلتها السنوية  2السنوي 
% فما أكثر من قبل مؤسسة أو رلموعة مؤسسات أخرى ال ينطبق عليها تعريف ادلؤسسات الصغَتة 25رأمساذلا دبقدار 

 24وادلتوسطة.
 و ؽلكن تلخيص تعريف ادلشرع اجلزائري للمؤسسات الصغَتة وادلتوسطة يف اجلدول التايل :

 
 السنوي  انيةمج الميز  رقم األعمال عدد األجراء الصنف

 1 - 9  <20 (micro-entreprise)مؤسسة مصغرة 
 مليون دج

 <10 
 مليون دج

 10 - 49  <200 (petite entreprise)مؤسسة صغَتة 
 مليون دج

 <100 
 مليون دج

 moyenne)مؤسسة متوسطة 
entreprise) 

50- 250 200 
 مليار دج 2 -مليون 

100- 
 مليون دج 500

: Etat des lieux, laboratoire de recherche sur  les PME/PMI en Algérie, iSamia Gharb :  Source

l’industrie et l’innovation, université du littoral cote d’opale, N°238, Mars 2011, P : 5.   

 . مصادر الميزة التنافسية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :3-8
للمؤسسات الصغَتة وادلتوسطة، وفيما يلي عرض لبعض العوامل اليت باإلمكان االعتماد عليها  تتعد مصادر ادليزة التنافسية   

 يف بناء ميزة تنافسية للمؤسسات بصفة عامة وادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة بصفة خاصة :
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 االبتكار :-أ
زت عليو كثَتا، إىل درجة اعتباره احلد يف ظل التطورات احلديثة وتنامي اقتصاد ادلعرفة، اىتمت ادلؤسسات باالبتكار ورك    

 األدىن يف األسبقيات التنافسية إىل جانب التكلفة واجلودة، وأصبحت القدرة على االبتكار مصدرا متجددا للميزة التنافسية.
التوصل  ويف ظل الظروف التنافسية مل يعد االبتكار مقتصرا على ادلؤسسات الكبَتة واليت كانت تنظر إليو على أنو عملية   

بل تعدى إىل ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة واليت تنظر  -أي التقدم ادلفاجئ الذي يغَت القطاع، السو، وادلنتج-إىل االخًتا،
 إىل االبتكار دبفهوم التحسُت ادلستمر.

 الزمن :-ب
يف السابق، فالوصول إىل الزبون أسرع  يعترب الوقت سواء يف إدارة اإلنتاج أو إدارة اخلدمات ميزة تنافسية أكثر أعلية شلا عليو    

 من ادلنافسُت ؽلثل ميزة تنافسية، وؽلكن ربقيق ذلك عن طريق األيت :
 زبفيض زمن تقدًن ادلنتجات اجلديدة إىل األسوا، ويتحقق ذلك من خالل اختصار زمن دورة حياة ادلنتج؛ -
 زبفيض دورة التصنيع للمنتجات؛ -
 زبفيض زمن الدورة للزبون؛ -
 جبداول زمنية زلددة وثابتة لتسليم ادلكونات الداخلة يف عملية التصنيع.االلتزام  -

 المعرفة :-ج
أصبحت ادلعرفة ادلورد األكثر أعلية يف خلق ادليزة التنافسية، ويف ظل ظروف التطور السريع يف األسوا، والتكنولوجيا      

ة اجلديدة وذبسدىا يف تكنولوجيا وأساليب وسلع وادلنافسُت، فإن ادلؤسسات الناجحة ىي اليت زبلق بشكل متسق ادلعرف
 25وخدمات جديدة.

 اإلستراتيجية وطبيعة المسير :-د
قصد تفادي ادلؤسسة لالرتباك الناجم عن رلاهبة ادلشاكل، تعمد إىل التفكَت إلغلاد حلول ذلا واخلروج من الوضعيات     

مكنة من جهة أخرى، وؽلكن ذبميع اخليارات اإلسًتاتيجية بالنسبة احلرجة باالستعانة خبربة ادلسَت من جهة وباالسًتاتيجيات ادل
 للمؤسسات الصغَتة وادلتوسطة كما يلي :

إن اذلدف الذي يبحث عنو ادلسَت من خالل ىذه اإلسًتاتيجية ىو الفعالية يف استخدام إستراتيجية االستقرار :  -
البحث عن إغلاد التوازن بالتوفيق بُت ادلهارات ادلوارد الداخلية للمؤسسة بشكل جيد، وذلك لتخفيض التكاليف و 

 الداخلية والسو، وظلط التنظيم.
حيث تكيف وتعدل ادلؤسسة عملها الداخلي سواء تعلق األمر بالتسيَت أو باذليكل االستراتيجيات التفاعلية :  -

لعمل يف حالة التنظيمي أو بالتكنولوجيا...اخل، باعتماد إسًتاتيجية دفاعية كالتخصص الذي يسمح ذلا با
 االضطراب.

رباول ادلؤسسة ىنا السيطرة على مستويات االضطراب باعتماد إسًتاتيجيات ىجومية   إستراتيجيات التفعيل : -
 كاإلبداع، شلا ؽلكنها مثال من احلصول على ادلوارد اليت ربتاجها لتنفيذ نشاطاهتا.

 فسية :استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال للحصول على ميزة تنا-هـ
تتعلق تكنولوجيا اإلعالم واالتصال دبجموعة التقنيات ادلستخدمة يف معاجلة ونقل ادلعلومات خاصة اإلعالم اآليل  

واإلنًتنت والعمل التعاوين عن بعد واإلدارة اإللكًتونية للسَتورات وغَتىا من الدعائم االلكًتونية ادلساعدة يف عمليات 
 26االتصال.

 التنافسية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة : . أسس تطوير الميزة3-3
 ىناك عدة طر، وأساليب لتطوير لتحسُت تنافسية ادلؤسسة الصغَتة وادلتوسطة وتعزيز مكانتها يف السو،، ومن أعلا ما يلي     

 تطوير القدرات اإلبداعية :-أ
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بتكار، فهو إجراء يقود ويسمح للمؤسسة من نقصد باإلبداع ذلك التطبيق التجاري والصناعي والتنظيمي لالكتشاف واال    
اقًتاح منتجات وخدمات وأساليب إنتاج وتنظيم جديدة مغايرة دلا تقًتحو ادلنافسة، فيتوجب على ادلؤسسات حاليا أن تكون 

 ذلا درجة عالية من اإلبداع، خاصة وأنو أصبح مفتاح التطور واحلصول واحلفاظ على الوضعية التنافسية.
 اجية :تحسين اإلنت-ب

تعترب اإلنتاجية أحد أىم عوامل ادليزة التنافسية يف ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة، كما تعترب مؤشرا قويا ومعيارا لقياس كفاءة     
ادلؤسسة فضال على أهنا ىدف من األىداف الرئيسية، وؽلكن قياس اإلنتاجية بالنسبة التالية)القيمة ادلضافة/عدد ادلوظفُت( أو 

 ادلدخالت(.)ادلخرجات/
 النشطات التسويقية :-ج

تشكل الوظيفة التسويقية يف ادلؤسسة إحدى الركائز األساسية لتنافسيتها دبا سبنحو من إمكانيات للتكيف مع تغَتات     
ستقبلية احمليط ورغبات الزبائن وادلستهلك عامة، ىذا األخَت أصبح حجر الزاوية يف ربيد وصياغة الربامج اإلنتاجية واإلبداعية ادل

 ألية مؤسسة تريد البقاء والنمو يف سو، تزداد فيو حدة ادلنافسة يوما بعد يوم.
 الترصد واليقظة :-د

ونقصد بالًتصد واليقظة تلك العملية اجلماعية وادلستمرة واليت بواسطتها تقوم رلموعة من أفراد ادلؤسسة بالبحث عن     
احلصول على فرص للصفقات والتخفيض من ادلخاطر وعدم التأكد بصفة ادلعلومات اخلاصة بالبيئة احمليطة، وذلك هبدف 

عامة حىت تتمكن ادلؤسسة من االستجابة السريعة ويف الوقت ادلناسب، وؽلكن التمييز بُت عدة أقسام للًتصد واليقظة منها : 
 الًتصد واليقظة التكنولوجية، الًتصد واليقظة التسويقية، والًتصد واليقظة التنافسية.

 االلتزام بالمواصفات الدولية للجودة :-ه
 .(ISO)وتعٍت االلتزام دبستوى ثابت من اجلودة وليس التقلبات يف نوعية اإلنتاج، مثل شهادة اإليزو    
 التطور التكنولوجي :-و
وقتنا احلاضر ال يقصد بالتكنولوجيا فقط كمية اإلنتاج، واآلالت الكبَتة اليت تنتج كميات كبَتة وبسرعة، ولكن تعٍت يف    

 الوصول إىل مستوى آخر بدءا من اإلنتاج إىل التغليف والتعليب والتخزين واحلفظ والنقل.
 تطور اليد العاملة وتكوينها :-ز

إن استعمال تكنولوجيا حديثة ومتطورة وااللتزام بادلواصفات الدولية للجودة يتطلب تكوين اليد العاملة اليت تستجيب     
 دلتطلبات العمل.

 االهتمام بالبحث والتطوير :-ر
غلب تفعيل العالقة ما بُت ادلؤسسات من جهة واجلامعة ومراكز التكوين واألحباث من جهة أخرى، ففي الكثَت من     

األحيان تكون ىذه ادلؤسسات ال تعمل وفق ىدف واحد وال يوجد تنسيق كامل فيما بينها، ويعترب العنصر البشري ادلؤىل 
 يف تنشيط البحوث العلمية واستغالذلا. صاحب الدور األكرب

 دراسة األسواق الخارجية :-ع
 تعترب السو، احمللية سوقا زلدودة وال بد من البحث عن خيارات أكثر تطورا وتوازنا وأسوا، زلدودة ادلخاطر.     
 تطوير نظم المعلومات :-ي
 نظم ادلعلومات يف الوقت احلايل تقنية ذات تأثَت كبَت على من خالل إنتاج ادلعلومات وتداوذلا وزبزينها وتوثيقها، إذ تعترب    

 27طريقة عمل ادلؤسسات بصفة خاصة واالقتصاد بصفة عامة.
 .  مقومات تعزيز الميزة التنافسية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  في ظل اقتصاد المعرفة :3-4
د ادلعرفة، ال بد من االلتزام بعدة أركان أساسية من بينها لبناء قطاع تنافسي للمؤسسات الصغَتة وادلتوسطة يف ظل اقتصا  

 األيت :
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 المحافظة على بيئة اقتصادية كلية مستقرة :-أ
تشَت البحوث واألدبيات احلديثة حول تنمية ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة يف الدول النامية ومنها الدول العربية أن ىذه     

ات كلية متقلبة، لذلك توجد حاجة ماسة خللق بيئة عامة داعمة لالستثمار اخلاص، ادلؤسسات تعاين بنسب متفاوتة من بيئ
 وكذلك لتأسيس الشركات وظلوىا.

التكامل الوثيق بين سياسات تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والسياسات التصنيعية والعلمية والتكنولوجية -ب
 والتعليمية :

ب أن يتم التغلب على العوائق ادلتصلة بتداخل الصالحيات والبَتوقراطية، وانعدام إلقامة تلك األواصر من التعاون، غل    
 التنسيق بُت األطراف ادلختلفة.

 تطوير وتنمية البنية األساسية العلمية والتعليمية وتعزيز دورها االقتصادي :-ج
يف طبيعة القدرة التنافسية، أصبحت البنية مع تزايد دور ادلدخل ادلعريف وادلهاري يف اإلنتاج والتحول الناتج عن ذلك      

األساسية العلمية والتعليمية أىم عامل اقتصادي يف عامل اليوم، فبدون قوة عاملة على درجة عالية من التعليم وادلهارة، وأساس 
العمل قوي من البحث والتطوير واالبتكار، والتعليم ادلستمر، والروابط القوية بُت العلم والتعليم من جهة وبُت 

 االقتصادي)السيما ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة( من جهة أخرى.
 االهتمام بآليات دعم االبتكار :-د

لكي تتمكن ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة العربية من مواجهة ربديات اقتصاد ادلعرفة فال بد من تشجيع التحديث      
 واالبتكار واالستثمار فيها، وذلذا غلب :

  االبتكارية؛تعزيز الثقافة 
 سبويل البحث والتطوير؛ 
 تشجيع ودعم احلصول على التكنولوجيا وبناء القدرات؛ 
 .تقدًن حوافز مالية للمؤسسات الصغَتة وادلتوسطة 

 حتمية التعاون اإلقليمي والدولي في ظل اقتصاد المعرفة :-ه
دلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة، وقيام بيئة تشجع من الضروري أن تتعاون احلكومات يف اجلهود الرامية إىل تعزيز القدرات ا    

لالستفادة من اقتصاد ادلعرفة، وؽلكن ربقيق ذلك من خالل إنشاء ىيئة تنسيق إقليمية تعٌت بذلك، وتتوىل تشجيع تبادل 
عاونية ادلعلومات واخلربات بُت ىيئات ووزارات تكنولوجيا ادلعلومات الوطنية، وردبا يف مرحلة الحقة، تسهيل األنشطة الت

 28الداعمة لالبتكار.
 خالصة :

إن تكنولوجيا ادلعلومات وادلعرفة واالبتكار واإلبداع أسلحة فّعالة بيد ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة، إذا أحسنت استعماذلا    
احلديثة، حققت التطور ادلنشود، واكتسبت ميزة تنافسية مستدامة، لذا أصبحت ادلعرفة أحد أىم ركائز ادلؤسسات االقتصادية 

وتعد دبثابة عنصر يعزز من ادليزة التنافسية للمؤسسة ويسمح ذلا باخًتا، األسوا، احمللية والدولية يف ظل ادلنافسة الشرسة بُت 
ادلؤسسات للحصول على أكرب حصة من السو،، وإرضاء رغبات الزبون، وربقيق أرباح كبَتة، لكنا ادلعرفة ال ؽلكنها أن تلعب 

يف ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة ما مل يكن العنصر البشري القائم على ىذه ادلؤسسات مؤىال ومدرب  ىذا الدور األساسي
بشكل جيد، لذا تعّد ادلعرفة والعنصر البشري العمودان األساسيان يف اكتساب ادليزة التنافسية ادلستدامة للمؤسسات احلديثة 

 يف الوقت الراىن. 
  اإلحاالت ومراجع  :

                                                           
، ادللتقى الدويل حول : ادلعرفة الركيزة اجلديدة و التحدي التنافسي للمؤسسات و إنتاج المعرفة لتعزيز تنافسية المؤسسة االقتصاديةميلود تومي،  1

 .50-91، ص : 5002سيَت، جامعة بسكرة، اجلزائر، نوفمربكلية االقتصاد وعلوم التاالقتصاديات،  
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، رللة اقتصاديات مشال إفريقيا، جامعة اندماج اقتصاديات البلدان العربية في اقتصاد المعرفة المقومات والعوائقكمال منصوري، عيسى خليفي،   2

 .29، ص : 5002، جوان 00الشلف، اجلزائر، العدد
 العربية التخطيط، )غَت منشورة(، كلية الًتبية، جامعة أم القرى، ادلملكة و الًتبوية اإلدارة يف ماجستَت مذكرةالمعرفة،  إدارةقاري،  شلدوح بنت زكيو 3

 .92، ص : 5002/5002السعودية، 
 التنافسي التحدي و يدةاجلد الركيزة ادلعرفة:  حول الدويل ادللتقى المالي، التقرير نظام فـي المعـرفـة اقـتصاد أثـر ،زويلف حسن زلسن إنعام 4

 .477:  ص ،5008نوفمرب اجلزائر، بسكرة، جامعة التسيَت، وعلوم االقتصاد كلية ، االقتصاديات و للمؤسسات
 رللة ،(بدمشق الخاصة التحويلية الصناعات شركات على ميدانية دراسة) المنظمات أداء كفاءة رفع في المعرفة إدارة دور الفارس، سليمان  5

 .;9: ص ،5040 ،05العدد ،59اجمللد سوريا، دمشق، جامعة االقتصاد، كلية والقانونية، االقتصادية للعلوم دمشق جامعة
 احلديثة، ادلنظمات يف التنظيمي والتغيَت اإلبداع:  حول الدويل ادللتقى ،للمنظمة اإلبداع تعزيز في المعرفة إدارة دور نذير، بوسهوة اهلل، عبد علي 6

 .09:  ص ،45/46/07/5040 اجلزائر، ،-البليدة – دحلب سعد جامعة التسيَت، وعلوم اديةاالقتص العلوم كلية
، ادللتقى الدويل الرابع حول :  -مع اإلشارة لحالة الجزائر-اقتصاد المعرفة وتعزيز تنافسية المؤسسةعبد الرمحن بن عنًت، عبد الرزا، محيدي،  7

الصناعية خارج قطاع احملروقات يف الدول العربية، كلية العوم االقتصادية وعلوم التسيَت، جامعة الشلف، ادلنافسة واالسًتاتيجيات التنافسية للمؤسسات 
 .05، ص : 00/01/99/5090اجلزائر، 

 صادياتاالقت و للمؤسسات التنافسي التحدي و اجلديدة الركيزة ادلعرفة:  حول الدويل ادللتقى المعرفة، لمنتوج إنساني توظيف نحو ،رمحاين موسى 8
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Résumé 

Conséquence du nouveau contexte économique et de l’intensité concurrentielle, l’approche 

par les compétences a fait son émergence. Désireuse de ne plus s’adapter avec 

l’environnement extérieur en cherchant les facteurs clés du succès afin de réaliser un avantage 

concurrentiel, cette approche cherche à transformer l’environnement plutôt que de le subir et 

le suivre. (Hamel et Prahalad, 1989) 

Inspirée par les travaux de (Penrose, 1959 ; Wernerfelt ,1984 ; Barney, 1986 ; Dierickx et 

Cool, 1989 ;…). Cette approche se présente comme un dépassement du raisonnement 

classique jusqu’au là dominant. 

L’objectif de cet article est de montrer brièvement l’apport apporté par l’approche basée sur 

les compétences dans la formulation de la stratégie en management stratégique. Se propose-t-

elle comme un complément à l’approche classique ou bien au contraire un dépassement et une 

remise en cause. 

Le papier suivant est composé de trois parties. Dans la première partie de notre travail on 

mettra l’accent sur la théorie basée sur l’activité (théorie industrielle), et notamment les 

travaux de  Porter sur la réalisation d’un avantage concurrentiel et plus précisément le modèle 

des cinq forces concurrentielles, ainsi que les critiques apportées à ce modèle. La deuxième 

partie sera consacrée à la présentation de la théorie basée sur les ressources, son évolution et 

sa vision dans l’obtention d’un avantage concurrentiel durable. La troisième partie quant à 

elle,  sera consacrée à la manière avec laquelle la firme élabore sa stratégie dans la logique de 

l’approche basée sur les compétences. 

Mots clés : avantage concurrentiel, compétence-clé, intention stratégique, ressources, 

stratégie.  
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Introduction 

Partant du constat que la plupart des réussites récentes en matière de stratégie sont difficile à 

expliquer à partir des stratégies basées sur l’activité. Hamel et Prahalad (1989) tentent 

d’expliquer ce phénomène en se basant sur l’exemple des firmes japonaises qui se trouvaient 

au départ dans des positions défavorables, mais qui ont su comment faire pour gagner des 

parts de marchés qui étaient dominaient par les firmes occidentales. 

Le modèle classique se trouvait incapable d’expliquer la réussite de ces firmes japonaises 

dans l’obtention d’un avantage concurrentiel. 

Hamel et Prahalad (1989) expliquent ce succès par la volonté de ces firmes de dépasser les 

logiques occidentales classiques dans l’obtention d’un avantage concurrentiel. Elles ont 

montrées que dans un environnement qui change en permanence, la clé du succès ne se trouve 

pas dans l’adéquation avec les facteurs clés du succès, mais dans la modification des règles de 

jeu établies. 

Cette capacité de modifier et de changer les règles du jeu concurrentiel se basait sur un 

élément primordial qui est la compétence-clé. 

Cependant, les travaux successifs de Porter ont eu un impact immédiat. Ils sont focalisés sur 

l’importance de l’environnement externe dans la compétitivité des firmes qu’ils appréhendent 

à partir d’une réflexion sur les sources de l’avantage concurrentiel. 

1-L’approche basée sur l’activité et l’obtention d’un avantage concurrentiel 

Même s’il est difficile de réduire les travaux d’une approche à un seul auteur, les travaux de 

(Porter, 1980, 1982) ont eu un impact considérable sur l’analyse concurrentielle basée sur 

l’activité. (Marchesnay, 2002) 

Le cadre d’analyse Portérien se réfère à une industrie, c'est-à-dire un ensemble d’entreprises 

directement en concurrence sur un marché. 

1-1-Les cinq forces concurrentielles : 

Dans toute industrie, le jeu concurrentiel résulte de cinq forces dont l’intensité détermine un 

niveau de rentabilité moyen influençant cette l’attractivité de cette industrie. Autrement dit, le 

poids de ces cinq forces permet de déterminer la capacité des firmes en présence dans une 

industrie donnée à dégager un profit. 

Cependant, le profit de la firme dépend de l’influence de ces cinq forces car si toutes les 

forces sont faibles cela veut dire que la firme est en mesure de réaliser un profit important, 

mais si l’influence de ces forces est faible cela se traduirait par des profits limités. 

Trois de ces forces sont dite « horizontales » et explicitement compétitive (la rivalité entre les 

concurrents, la menace de nouveaux entrants et la menace de substitution). Les deux autres 

forces sont dite « verticales » et sont considérées comme étant complémentaires (le pouvoir 

de négociation des clients et le pouvoir de négociation des fournisseurs). (Marchesnay, 2002) 

1-1-1-La menace de nouveaux entrants (nouveaux concurrents) : elle s’apprécie en 

fonction de l’existence de barrières à l’entrée et de l’importance de celle-ci. Les concurrents 
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déjà en place tentent généralement de renforcer les barrières à l’entrée comme par exemple : 

l’effet de l’expérience, les brevets déjà en place, les mesures protectionnistes…car les 

nouveaux entrants dans un secteur apportent avec eux de nouvelles capacités, le désir de 

conquérir une part de marché, et fréquemment des ressources substantielles. Il peut en résulter 

une baisse des prix d’offre ou une hausse des coûts des entreprises en place, et donc une 

rédaction de la rentabilité 

 

1-1-2-La rivalité entre les concurrents : dans chaque secteur d’activité les firmes présentes, 

cherchent de se maintenir, voire d’accroitre leurs positions. La taille et le nombre de 

concurrents est un élément majeur à prendre en considération, car plus le secteur est concentré 

moins la compétition est forte. 

1-1-3-La menace des produits de substitution : certains besoins peuvent être satisfaits par 

des prestations ou des produits nouveaux, autrement dit des alternatives. Les produits de 

substitution sont en concurrence directe avec les produits du secteur : ils limitent les profits 

que l’on peut obtenir dans celui-ci. 

1-1-4-Les pouvoir de négociation des fournisseurs : il croit avec le niveau de dépendance 

qu’ils développent ; un fournisseur peut dicter ses conditions en fonction de sa position vis-à-

vis de ses clients. Le pouvoir de négociation des fournisseurs peut capter une partie des 

marges en jouant sur le prix de vente des approvisionnements. 

1-1-5-Les pouvoir de négociation des clients : leurs niveaux de dépendance accroissent avec 

le niveau de dépendance qu’ils développent. Un client important peut exercer un pouvoir 

important et vice versa. La principale influence des clients sur un marché se manifeste à 

travers leurs capacités à négocier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figure n° 01 illustre les cinq forces qui commandent la concurrence au sein d’un secteur 

Figure 01 : les forces qui commandent la concurrence au sein d’un secteur 

Entrants potentiels 
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                                  Menace des produits  

                               ou service substituables  

Source : Porter, 1980, P4 

 

1-2-Les stratégies de bases 

Ainsi, la firme qui cherche à acquérir ou à conserver son avantage concurrentiel, doit 

impérativement prendre en considération ses forces et ses faiblesses par rapport aux 

opportunités et aux menaces que représente son environnement concurrentiel. « Trois grandes 

catégories de démarche stratégique, adaptés aux cinq forces de la concurrence, peuvent 

permettre à une firme de surclasser avec bonheur les autres firmes d’un secteur : 1- une 

domination globale au niveau des couts, 2- une différenciation, 3- une concentration de 

l’activité » (Porter, 1982, P.P 37,38) 

En effet, d’après Porter (1982), la firme a le choix entre trois stratégies qu’il nomme les 

stratégies de base ou bien les stratégies génériques.  Ces stratégies sont : 

1-2-1-La différenciation : afin de réaliser un avantage concurrentiel, la firme va spécifier 

sont offre (une offre unique) sur le marché dans un le but qu’elle  soit reconnue et valoriser. 

Dans cette stratégie la firme cherche à créer quelque chose qui soit ressentie comme unique au 

niveau du secteur.  

1-2-2-La domination au niveau des couts : la firme oriente sont effort principalement vers 

la réduction de ses coûts complet (conception, fabrication…), car son avantage concurrentiel 

dépend de la minimisation de ses coûts. 

1-2-3-Et enfin la concentration (appelée encore stratégie de niche) : la firme concentre ses 

efforts sur un segment de marché. Cela conduit à choisir également dans ce créneau une 

stratégie de domination par les coûts ou de différenciation, pour s'assurer un leadership de 

prix et/ou de quantités sur ce segment. 

Clients Fournisseurs Concurrence du secteur 

 

 

Rivalités entre les firmes 

existantes  

Substitution 
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La logique du modèle portérien est en résumé une logique d’adéquation avec l’environnement 

de la firme. C’est en fonction de ses forces et ses faiblesse et aux opportunités et menaces qui 

se trouve dans l’environnement que la firme va choisir une stratégie qui lui permettra de 

réaliser un avantage concurrentiel. La figure n°02  résume cette logique. 

Figure n° 02 : le paradigme S.C.P 

 

 

 

Source : Moati, 1999, P280 

 

1-3-Les limites de l’approche basée sur l’activité 

Face à ce courant de pensée, plusieurs voix se sont élevées pour montrer que dans un secteur 

d’activité semblable, des firmes adoptent des comportements différents qui les conduisent à 

réaliser des performances différentes. (Snow et Herbeniak, 1980) 

L’approche basée sur l’industrie cherche à expliquer la performance de la firme par 

l’adéquation de cette dernière avec les facteurs clé de succès, autrement dit par le respect des 

règles du jeu édictées par les firmes leaders de l’industrie. Ce qui donne à cette théorie un 

caractère déterministe. (Métais, 2004) 

Wernerfelt et Montgomery (1986), démontrent que l’industrie ne peut s’imposer comme 

facteur absolu d’attractivité. L’étude de l’environnement de la firme pour en déterminer 

l’attrait est insuffisante, il faut prendre en considération les ressources spécifiques et la 

manière avec laquelle elles sont exploitées.  

Dans la foulée plusieurs études ont étaient réaliser avec des données quantitatives pour 

démonter que l’environnement de la firme ne peut pas à lui seul expliquer la performance et 

l’avantage concurrentiel. Ainsi, Hansen et Wernerfelt (1989), trouvent que l’environnement 

externe de la firme n’explique sa performance qu’à hauteur de 15 à 40%, le reste relève des 

éléments internes. 

De sa part, Rumelt (1987, 1991), estime que les effets liés aux firmes sont nettement 

supérieurs au effet de l’industrie, ils représentent respectivement %19,2 contre 3,9%. 

Enfin, toutes les investigations  effectuées par les chercheurs tels que Carr (1993) ; Robins et 

Wiersema (1995)…montrent que les facteurs liés à l’industrie n’explique qu’une part 

relativement faible de la performance de la firme qui est estimée à 20% enivrent, ce qui 

montre que l’industrie est loin d’être le facteur unique.  

Ces résultats constituent les prémisses empiriques de l’approche fondée sur les ressources, car 

elle met l’accent sue le rôle important que joue les éléments internes. Elles orientent 

progressivement les chercheurs vers des concepts nouveaux tels que la possession de 

Structure de 

marché 

Comportement 

des firmes 

Performance 
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ressources stratégiques et leurs impacts dans l’obtention d’un avantage concurrentiel durable 

et ce quel que soit le secteur d’activité. 

Une recherche menée par Mehra sur l’étude de la formation de « groupes stratégiques de 

ressources » d ans le secteur bancaire s’achève ainsi « la principale conclusion de cette 

recherche pour les banques est d’orienter leur réflexion stratégique non plus sur les 

positions produits-marché comme fondement de l’avantage concurrentiel, mais vers les 

ressources sous- jacentes qui sous-tendent cette position. Développer, entretenir et accroitre 

ces ressources clés leur permettra d’améliorer leur position concurrentiel sur le long 

terme ». (Mehra, 1996, P 319). C’est dans ce raisonnement que l’approche fondée sur les 

ressources apparait dans le champ stratégique de la firme. 

2-L’approche fondée sur les ressources  

L’approche basée sur les ressources propose un modèle d’analyse en rupture avec les 

approches traditionnelles. Elle possède des racines qui remontent au 19 siècle, comme le fait 

rappeler (Huault et al, 2007). En effet, Ricardo (1817) avait déjà remarqué que les récoltes 

différées en raison de l’hétérogénéité des ressources telles que la fertilité naturelle des champs 

et leur éloignement des marchés. Il en déduit qu’avec le même prix de vente certains 

agriculteurs obtient des rentes supérieures aux autres en raison de leur faible coût de 

production.  

Cette approche a connu son développement au cours des années quatre-vingt par l’article 

fondateur publié en 1984 par Wernerfelt, par la suite nombre de chercheurs se sont intéressés 

à cette théorie (Barney, 1986 ; Dierickx et Cool 1989 ; Peterfa 1993…) 

Cependant, les notions principales évoquées par ces auteurs telles que (ressources, rente, 

rareté…) trouvent leurs racines dans des travaux plus anciens comme Selznick (1957) ; 

Demsetz (1958)…ou de manière plus explicite dans les travaux Penrose (1959) sur la théorie 

de la firme qui met l’accent sur les ressources tangibles et intangibles pour expliquer 

l’existence et la croissance de la firme. 

Mais cette théorie n’a connu son véritable essor que suite à l’article fondateur publié par 

Wernerfelt (1984) où le terme théorie basée sur les ressources est pour la première fois utilisé 

dans une revue académique. 

Le point de départ de Wernerfelt (1984) est le constat qu’il existe une hétérogénéité en 

matière de possession des ressources entre les firmes concurrentes au sein d’une même 

industrie. Cette différence entre les firmes est la base de la différence de performance. 

Une des principales sources de l’avantage concurrentiel est la capacité de la firme à posséder 

et à bien exploiter les ressources. Ces ressources peuvent être technologiques, physiques,… et 

bien sûr  humaines, l’important est qu’elles ne soient pas facilement transférables d’une firme 

à l’autre. Au plan stratégique, la firme  doit œuvrer pour assurer son accès aux ressources 

qu’elle estime cruciales : les « ressources clés » ou pour les développer en interne. 

2-1-Ressources, marché et avantage concurrentiel 

On s’inspirant de ce constat plusieurs auteurs ont transposés cette théorie et ont essayés de la 

rendre opérationnelle (Dierickx et Cool 1989 ; Barney 1991 ; Peterfa 1993…) 

Deux courants complémentaires tentent d’expliquer la source de l’avantage concurrentiel et 

l’hétérogénéité entre les firmes :  

 Le premier courant basé sur les conditions du marché (Pétéraf, 1993) 
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 Et le second sur les caractéristiques des ressources (Barney, 1991) 

2-1-1-Les conditions du marché et avantage concurrentiel 

Selon (Peteraf, 1993) un avantage concurrentiel durable, le marché devra contenir certains 

caractéristiques, qui doivent être vérifiées de manière simultanée (figure n°03).  

 L’hétérogénéité : il existe une hétérogénéité entre les firmes en matière de possession 

des ressources, et par conséquent, elles sont en mesure soit de valoriser des facteurs de 

production supérieurs (rentes ricardiennes), soit d’avoir une position favorable sur le 

marché (monopole par exemple) 

 L’existence de limites ex-poste : ce que (Rumelt, 1984) appel des mécanismes isolants 

qui empêchent les concurrents d’imiter la stratégie gagnante, dans le but que les rentes 

soient soutenus et la valeur durable une fois les ressources acquise. 

 Les barrières à la mobilité imparfaite : la première firme à en acquérir une ressources 

possède un avantage du moment qu’elle est en mesure d’établir une position 

défendable (Wernerfelt, 1984). Ces ressources ne peuvent pas toujours faire l’objet 

d’une transaction. 

 Les limites ex-ante : les configurations de ressources permettant d’établir un avantage 

concurrentiel ne sont pas connaissables à priori. 

 

 

 

 

 

Figure n° 03 : les quatre piliers de l’avantage concurrentiel soutenable 
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Sources: Peteraf, 1993, p 186 

 

2-1-2-Caractéristiques des ressources et l’obtention d’un avantage concurrentiel 

Dans une perspective complémentaire, la plupart des auteurs définissent les conditions de 

l’obtention d’un avantage concurrentiel durable à partir des caractéristiques des ressources 

(Barney 1991 ; Tywoniak 2007). Pour cela il existe six conditions, les quatre premières sont 

proposées par (Barney, 1991), tandis que les deux autres par (Tywoniak, 2007). 

En effet, (Barney, 1991) propose son fameux modèle VRIN d’analyse des ressources, qui veut 

dire : valeur, rareté inimitable, non-substantialité. Complété par (Tywoniak, 2007). 

 Valeur : une ressource, voire une compétence doit avoir de la valeur pour la firme, car 

elle peut lui permettre de profiter des opportunités ou de neutraliser les menaces de 

l’environnement. 

 Rare : la ressource ou la compétence doit être détenue de préférence par  une seule 

firme ou un nombre restreint de firmes. 

 Imitation : la ressource voire la compétence, doit être difficilement imitable. La 

manière de faire d’une firme sont difficilement imitable par les concurrents si les 

mécanismes à l’origine de l’obtention d’une performance supérieur ne sont pas 

clairement identifiable (Lippman et Rumelt, 1982). 

 La longévité : la ressource ou la compétence doit avoir une durée de vie importante. 

 La substitution : la ressource ne doit pas être substituable aisément, et ceci dans le but 

de conserver sa valeur. En effet, le stock d’actifs d’une firme peut devenir obsolète du 

fait d’un stock d’actifs différent d’un concurrent qui permet d’offrir un produit créant 

une valeur supérieure pour le client. (Dierickx et Cool, 1989)  

« Dell a substitué l’actif « réseau de distribution » que possédait des entreprises 

comme IBM, en vendant uniquement des micro-ordinateurs par correspondance. » 
(Arrègle, 1996). Aussi, pour que ressources, voire des compétences soient 

stratégiques, il est souhaitable qu’elles soient difficilement substituables. 

 Appropriation : selon Barney [1995] afin d’établir un avantage concurrentiel, la firme 

doit organiser ses processus et sa structure afin de réaliser la valeur potentielle de ses 

ressources et compétences cardinales. Grant [1991] et Collis & Montgomery [1995] 

insistent également sur les droits de propriété et la nécessité de s’approprier le surplus 

résultant de l’exploitation d’une ressource ou compétence cardinale (ou au moins une 

partie du surplus supérieure au coût d’exploitation de la ressource). (Tywoniak, 2007) 

Dans ce contexte, il faut que la ressource, voire la compétence respecte ces six conditions afin 

de réaliser un avantage concurrentiel durable. 

2-3- Apports et limites de l’approche basée sur les ressources 

Les stratégies basées sur les ressources internes de la firme introduisent une sorte de liberté 

dans l’action de la firme c'est-à-dire dans l’élaboration de sa stratégie pour l’obtention d’un 

avantage concurrentiel durable plutôt que de rester dans des logiques déterministes.  

La prise en compte des ressources internes et l’intérêt accordé à ces dernières dans les actions 

de la firme, permet une analyse plus ou moins équilibrée de la stratégie de la firme. 
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Cependant, on reproche à cette approche de se reposer sur des concepts invisibles qui ne sont 

pas observable. En plus, cette théorie n’apporte pas grande chose aux firmes qui ne sont en 

mesure de posséder et d’exploiter des ressources spécifiques (valeur, rareté inimitable, non-

substantialité…). 

Par ailleurs, l’approche ressources ne remet pas en cause l’approche basée sur l’activité, mais 

elle se présente plus comme un complément 

3-La formulation de la stratégie dans l’approche basée sur les compétences 

La démarche adaptative est difficile, voire impossible dans un contexte où l’environnement 

extérieur de la firme évolue rapidement et de manière imprévisible. Dans cette logique la 

firme est en mesure (plus ou moins) de s’adapter son présent mais en aucun ca son futur. 

Le principe des stratégies basées sur l’activité ne suppose pas le mouvement dans la mesure 

où la firme cherche à réaliser un avantage concurrentiel et de le défendre. Elle identifie les 

facteurs clés du succès qui se trouve dans l’environnement et élabore sa stratégie. 

Cette manière de faire est probablement efficace lorsque l’environnement est stable ou en 

période d’expansion, mais du moment l’environnement devient hyper-compétitif (d’Aveni, 

1994), ou l’économie en générale en récession ce modèle trouve se limites.  

L’élaboration de la stratégie dans l’approche basée sur les compétences a comme but de 

transformer l’environnement et d’agir sur ce dernier afin de réaliser un avantage concurrentiel 

durable.  

Ce processus stratégique consiste à identifier au préalable les compétences clés déjà 

développées au sein de la firme (Giget, 1998, Koening, 1999), ensuite la firme devra imaginer 

un futur pour le créer (Hamel et Prahalad, 1989), cette différence entre la situation actuelle et 

la situation désirée va créer une sorte de tension au sein de la firme, cette dernière va être à 

l’origine d l’innovation. (Métais, 1997) 

3-1- La prise en compte du passé de la firme 

La première étape dans l’élaboration de la stratégie dans la logique de l’approche fondée sur 

la compétence est la prise en compte du passé de la firme (Hamel et Prahalad, 1995). Cette 

démarche peut permettre à la firme de se rendre compte de ses forces et ses faiblesses et de la 

dynamique d’évolution du système. 

     3-2- Etre clairvoyant 

La deuxième étape consiste à anticiper le futur avant qu’il ne se concrétise, de sorte que la 

firme va tout mettre en œuvre afin qu’elle soit clairvoyante car « l’entreprise n’existe que 

dans son anticipation du futur » (Giget, 1998, p 29). 

En effet, cette anticipation qui « anime les programmes de renforcement des compétences, 

qui assure la cohérence des investissements, qui oriente les décisions en matière d’alliance 

stratégique et d’acquisitions et empêche l’entreprise de se lancer dans des associations 

douteuses » (Hamel et Prahalad, 1994, p 83) 

Aussi, la firme devra anticiper les besoins des consommateurs et imaginer la nature des 

marchés futurs « Les besoins exprimés par les clients ne sortent pas de nulle part, et les 

clients ne passent pas autant de temps que les entreprises à se demander quels sont leurs 

besoins. Ils passent encore moins de temps à se demander quels seront leurs besoins dans 

cinq, dix ou quinze ans. Bien peu d’entreprises comprennent qu’il s’agit moins de satisfaire 

les besoins des clients que de les définir. Alors que chacun sait que les entreprises qui 
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satisferont le mieux les besoins des clients seront immanquablement celles qui les auront 

inventés, définis, esquissés est construits » (Hamel et Prahalad, 1989, p 111) 

Donc, la firme qui cherche à réussir devra s’inscrire dans cette logique, autrement dit elle doit 

inventer et définir les produits ou les services de demain. 

3-3- Intention stratégique 

Appelée encore « stratégie de mouvement » ce concept qui a été utilisé pour la première fois 

par (Hamel et Prahalad, 1989) est considéré comme un élément clé dans la formulation de la 

stratégie. 

La vision est en quelque sorte ce que la firme souhaite être ou faire dans le futur par rapport à 

son état actuel et fixera des ambitions qui peuvent être démesurées mais réalistes pour le futur 

par rapport à l’état actuel de ses ressources. « Elle consiste essentiellement en une vision de 

l’organisation futur, définie par les ressources et les compétences nécessaires » (Abell, 

1993, p.p 222, 223) 

Elle est considérée comme un levier important et primordial pour le développement de la 

firme (Métais et Roux-Dufort, 1997) dans la mesure où la firme va imaginer ce qu’elle veut 

devenir dans le futur, ce qui va constituer un point de repère pour le développement de la 

firme face aux mutations de l’environnement. 

Ce rêve démesuré va créer une différence entre ce que la firme souhaite devenir et ce qu’elle 

est maintenant. Cela veut dire que la firme va transformer les conditions de son 

environnement et cela à partir de ses ressources. Cette manière de faire se présente en total 

opposition par rapport au principe de l’adéquation. 

Cette volonté de transformer l’environnement avec des ressources plus ou moins modeste
1
 va 

créer un gap entre la situation souhaitée et la situation actuelle qui engendra une tension qui 

va démultiplier l’utilisation des ressources existantes. 

Faute d’acquisition des ressources voire des compétences stratégiques sur le marché, la firme 

se trouve obligée de les construire et développer toute seule. (Dierickx et Cool, 1989). Cela ce 

fait par la tension, cette dernière est le résultat de l’écart entre dont dispose la firme 

actuellement et un futur souhaité (Senge, 1991). « La tension, ainsi que la créativité qu’elle 

engendre, sont le moteur et l’énergie de la croissance et de la vitalité de l’entreprise » 
(Hamel, 1991, p 21 » 

C’est cette tension qui va obliger la firme à trouver des solutions (Schmidt, 1993). Mais, il ne 

faut pas que l’écart entre le présent actuel et le futur souhaité soit trop grand car cela risque de 

créer un sentiment d’impuissance. (Schein, 1993), car dans la but qu’elle soit bénéfique est 

efficace la tension doit être créatrice.  

Cependant, la tension produit deux conséquences sur les ressources (Métais, 2004) : 

- Un effet de levier : dans la mesure où la firme va utiliser au maximum ses ressources 

ou ses compétences, 

- Un effet de tension : dans la mesure où la firme se trouve obligée de trouver une 

nouvelle utilisation de ses ressources.  

                                                           
1
 Car la firme qui se trouve dans une position dominante va chercher avant tout de préserver ses parts de 

marché. Elle ne va pas chercher à modifier son environnement qui a fait son succès. 
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En bref, cette intention stratégique oblige la firme à conduire les compétences-clés dont elle 

aura besoin « en créant un écart sur les ressources actuelles et présentes, notamment par des 

effets de mise en scène et d’image sur les futurs désirés, la tension contribue à l’institution 

d’une architecture stratégique » (Métais et Tannery, 2001) 

La firme devra orienter sa manière de faire er sa manière de penser afin de progresser dans le 

sens indiqué par la vision.  

3-4- L’architecture stratégique 

La quatrième et dernière étape dans l’élaboration de la stratégie dans l’approche fondée les 

compétences est l’architecture stratégique. Hamel et Prahalad définisse cette dernière comme 

étant « la carte routière de l’avenir qui identifie les compétences centrales à bâtir et les 

technologies sous-jacentes »  (Hamel et Prahalad, 1990, p 36). Elle est conçue et mise en 

place pour permettre à la firme d’anticiper les changements endogènes et exogènes qui 

peuvent surgir. Les deux auteurs insistent sur le fait que la firme ne doit pas confondre 

architecture stratégique et plan détaillé.  

La firme devra imaginer un futur désiré et mettre en œuvre les actions qui peuvent lui 

permettre de le réaliser. 

Cette architecture est composée de trois niveaux. Il est indispensable de distinguer entre ces 

trois niveaux, car elle met en évidence des espaces concurrentiels différents.  

Les deux auteurs, assimilent la firme à un arbre. Ses racines sont les compétences-clés, car la 

vitalité de l’arbre dépend de la qualité de ses racines. Ces dernières  donneront naissance à des 

branches principales (qui sont les produits de base) ou à des petites branches (qui représentent 

les unités), qui donneront à leurs tours naissances à des fruits (le produit vendu). Lorsque la 

racine est bonne (la compétence-clé) elle donnera lieu à des fruits de bonne qualité (le produit 

vendu). Le lien entre ces deux éléments c’est l’architecture stratégique.  

 

 

Figure n°04 : l’architecture stratégique 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 6 1 2 3 4 

Unité 1 Unité 2 Unité 3 

Produit de base 2 

Produits finaux 



 
 

  "اإلقتصادية التنمية دراسات "مجلة
   األغواط -جامعة عمار الثليجي  –مخبر دراسات التنمية االقتصادية  يصدرها مجلة دورية 

 8102مارس  /10العدد 

164 

 

 

 

 

Source : Hamel et Prahalad, 1990, p 81 

Conclusion 

Le champ de la recherche en management stratégique de la firme a connu au cours de année 

1980 et 1990 de nombreux enrichissements, notamment par l’approche de positionnement (les 

travaux de Porter), l’approche de l’adéquation (l’apport de Wernerfelt, Barney…), et enfin 

l’approche du mouvement qui se présente comme un dépassement et un renouvellement de la 

pensée stratégique classique. 

En effet, Le modèle classique est fait pour des dominants pour des dominés, dans la mesure 

où la firme se trouve dans une position de créer un avantage concurrentiel et le défendre 

(stratégie défensive) où bien d’imiter la stratégie des firmes leaders (stratégies offensive). 

(Saïas et Métais, 2001) 

S’adapter avec l’environnement extérieur plus ou moins stable est possible pour la firme. 

Mais l’adéquation devient difficile, voire impossible lorsque l’environnement de la firme 

évolue de manière rapide, permanente et imprévisible.  

Le principe de base dans l’approche par les compétences est le mouvement par la création 

régulière de nouveaux espaces concurrentiels, et ceci par la modification permanente et 

radicale des axes de création de valeur. Il s’agit pour la firme d’entrer dans une logique de 

destruction permanente par la création régulière, ce qui veut dire que la firme devra innover 

en permanence.  

Par ailleurs, les recherches réalisées par les chercheurs ont montrés qu’il est impossible de se 

baser sur l’intention en permanence, ni sur l’adéquation. Ce qui suppose que la firme devra 

alterner les deux logiques, appelée « la polyvalence stratégique ». (Métais, 2000) 
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