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ص ـخــلـــالم

I

: الملخص 

نهدف من خالل هذه الدراسة إلى الوقوف على مدى أهمیة و نجاعة إنتهاج المنتجات الخضراء كمدخل 
الوعي لتطویر الصادرات في ظل تنامي و إشتداد كل من المنافسة العالمیة في سوق كل الصادرات من جهة و 

.البیئي على مستوى كل من الدول ، األفراد و المنظمات 

لغرض تنمیة و تطویر الصادرات عبر المنتجات الخضراء تعتبر مدخل كفء و قد خلصت الدراسة إلى أن
العالم و األسواق الخارجیة من جهة و تلبیة الحاجات و الرغبات ذات منطلق واعي و مرتكز على أهمیة و 

الجزائر هي األخرى تبنت مدخل المنتجات الخضراء ، التي ركزته في القطاع قضایاها ، فمكانة البیئة و 
تنویع و تطویر و تنمیة اإلنتاج الوطني و المنتجات الموجهة لغرض التصدیر و لدخول الزراعي و هذا بهدف

.  لصادرات الجزائریة او تركیبة تطویر حجموتحریربمنتجات ذات میزة تنافسیة و بالتالي أسواق عالمیة كبرى

: الكلمات المفتاحیة 

. المنتجات الخضراء ، اإلنتاج األنظف ، البیئة ، التجارة الخارجیة ، الصادرات 



ص ـخــلـــالم

II

The summary :

Our aim through this study was to stand on the importance and efficacy of
adopting a policy of green products as input for the development of exports in the
light of the growing and the intensification of global competition, in all the exports
market on one hand and environmental awareness at the level of each of the
countries, individuals and organizations.

And the study concluded that the green products are considered efficient entrance
for the purpose of exports development across the world and overseas markets on one
hand, and meet the needs and desires of conscious spirit and based on the importance
and status of the environment and its issues, Algeria as well has adopted the green
products entrance which concentrated in the agricultural sector and this in order to
diversify and develop national production and products destined for export and to
enter the major global markets with products with a competitive advantage. And thus
freeing and developing the size and composition of Algerian exports

Key words:

Green products, the cleaner production (CP), environment, the foreign trade, exports
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المقدمة العامة

أ

: مقدمة عامة 

ذلك من خالل الدور المهم و الفعال الذي تلعبه و ،تعتبر التجارة الخارجیة من دعائم إقتصاد أي دولة 
تحقیقها إلكتفائها بالنابع بشكل أساسي من عدم قدرة الدولة العیش في عزلة إقتصادیة كاملة عن العالم الخارجي 

و هذا ما أعطي الدفعة القویة لسعي كل الدول و الشركات للدخول أسواق عالمیة و .الذاتي مهما كانت عظمتها 
ت التجاریة و تعدد أشكالها و تبنیها لسیاسات مختلفة التوجه نحو التجارة الخارجیة و العمل على تطویر التبادال

.من أجل تحقیق أهدافها التنمویة 

فالتوجه العالمي للدول و الشركات خلق إتجاه حدیث و المتمثل في العولمة التي جعلت األسواق عالمیة 
و أتاحت الفرص لتوحید مختلف الجهود و التقنیات المعتمدة و كذا ظهور المنشآت العظمي ،مفتوحة و كبیرة ،

من مختلف القیود الضابطة لسیاستها التجارة الخارجیة تحریر أصبح باإلمكان القول أن ،و بذلك العمالقة 
ة و كفاءة لتواجد الدول و كثر فعالیاألهي الوسیلة التجاریة و رقعتها الجغرافیة و أیضا إستراتیجیاتها المتبعة 

و و كسب القدرة على المنافسةالعالمیة و المبادالت التجاریةالدولیةسوق األعمالمحیطالشركات في
.اإلستمراریة

الدول على كل ینبغيلمنافسةتزاید و المستمر لمالطابعالبالمتمیزالجدیدمحیط األعمال الدولیةأمامو 
بالبحث الدائم و المتتالي لمداخل جدید و مبتكرة السابقمنأكثرالخارجيومحیطهامكانتها تأهیلو الشركات

تعدبلفحسب،األولیةالموادالفاتورات وتوفربتكلفةمرتبطةالمنافسةتعدلمحیثلتحسین تنافسیتها العالمیة،
عواملوالتقنیةالتكنولوجیایمیة،التنظوالكفاءاتبتكارمصادر اإلوفعالیةالجدیدةالقاعدیةالمنشآتجودةمنكل

تقومالتيشركاتاللمسایرةمناسبةتحفیزیةبإجراءاتالقیامالضروريمنأصبحولهذاالدولیة،للمنافسةحاسمة
.الدولي المستوىعلىوالمحافظةالوصولبغیةبمجهودات التأقلم

شراسة في الصفة ذلك أعطاها ، رار الدول و الشركات العظمي على تواجدها العالمي صإنتیجةو 
إنتهاكها للبیئة و مواردها و نتج منها إفرازات تسببت في مشاكل بیئیة و قضایا جد معقدة مثل التلوث بأنواعه و 

إلخ، و التي هي في تزاید ...إستنزاف مصادر الطاقة و الموارد الطبیعیة و تلف البیئة و التغییر المناخ العالمي
ومن هنا بدأ العالم یبدي إنزعاجه و قلقه جراء مخاوفه المستقبلیة و التي دفعت بدورها ،و تفاقم مستمر و بالغ 

لى حساب عالعولمة في كبحالدول إلى البحث في أسالیب التخفیف من أثارها السلبیة ، لكن هناك من أفلح
التطبیق و األخر یدفع ثمن البعد البیئي و من سن القوانین لمكافحة المظاهر البیئیة السلبیة و وقف عاجر عن 

.التطور اإلقتصادي 

كبیرة من القوانین التي تستدعي ضرورة ممارسة فالشركات العالمیة أصبحت تخضع لمجموعة و علیه 
النشاطات اإلقتصادیة في إطار المحافظة على البیئة  سواء على مستوى الدولة األم أو الدول المضیفة أو 

دفة ،و هذا ناتج عن زیادة الوعي و اإلدراك و المسؤولیة اإلجتماعیة و األخالقیة األسواق الناشطة فیها و المسته
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ب

ول و الشركات الناشطة و حتى األفراد على حد كل من الدلو قضایاها هافي أهمیة البیئة و حجم تهدید مشاكل
سیاسات و و من هنا سعت كل الشركات العالمیة في البحث و اإلبتكار و تطویر نفسها بإستغالل .سواء 

إستراتیجیات جدیدة محاولة منها خلق مداخل حدیثة و معاصرة إما لمحافظتها على تواجدها في األسواق الدولیة 
، و كأحد تلك المداخل الحدیثة التي تبنتها أخري جدیدة أو الدخول ألسواقو التوسع أو زیادة المنافسة 

تنافسیة في مواصفات منتوجاتها و أسواقها المتمثلة في الشركات العالمیة في وقتنا الحالي و إستغلتها كمیزة 
. اإلنتاج األخضر و و مراعیة للبعد البیئي طریقة صدیقة للبیئة 

:إشكالیة البحث 

واإلنفتاح وماالعولمةظاهرةومع، تساعإ و تطورتحرر ومنالعالمياإلقتصادیشهدهماإنطالقا من 
الذي و اإلنتشاربغیة المنافسةالعالمدولمختلففياألسواقمختلفقتحامهاإ و المنتجاتتطورمنعنهنتج

في ظل تزاید اإلهتمام الشركات كإتجاهات حدیثةإتخذتها معاصرة ألسالیبعدیدة إستخداماتظهور أدى ل
و الشركات أواعد دولي و زیادة الوعي سواء من طرف الدول في تأسیس إقتصاد ، بالمشكلة البیئیة و قضایاها 

لذین هم و أیضا من طرف األفراد اأ، بهدف إمتالك میزة تنافسیة تمكنها من المنافسة في كل األسواق العالمیة 
، من هنا یظهر لنا أهمیة إكتساب الوعي من قبل تفاقم نتائج المشاكل و القضایا البیئیةفي إتصال مباشر مع 

ستغالل اإلتجاهات الحدیثة المتعلقة بإستخدام معاییر و تقنیات التجارة الدولیة بإىالدول الساعیة نحو تفتح عل
الجانب البیئي و أهمیته في إعطاء میزة و قوة ةمرافقة لفلسفة األسواق الدولیة المعاصرة و المتجهة إلي مراعا

و . bioتنافسیة للمنتج لشقه طریق الدولیة تحت مسمى بالمنتجات الخضراء،المنتجات النظیفة أو المنتجات
:علیه یمكن صیاغة إشكالیة البحث علي النحو التالي 

صادرات الدول ؟و تطویر هل یساهم تبني سیاسات المنتجات الخضراء في زیادة-

:و لإلجابة على إشكالیة بحثنا ، یمكن تقسیمها إلى جملة من التساؤالت الفرعیة التالیة 

ما هي اإلتجاهات الحدیثة في تطویر الصادرات ؟-
واقع و وزن المنتجات الخضراء في التجارة الخارجیة ؟ما هو -
كیف تساهم المنتجات الخضراء في رفع حصة الدول و الشركات في التجارة الدولیة ؟ -

:فرضیات البحث 

تأثر المنتجات الخضراء في تحریر التجارة الخارجیة بطریقة إیجابیة إلعتبارها وسیلة معاصرة لفتح أو -
.افسة في األسواق الدولیة دخول أو إكتساب قوة من

الشركات ن للمنتجات الخضراء أن تصبح میزة تنافسیة في ظل تنامي الوعي البیئي لدى الدول و مكی-
.اإلفراد  و 
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:أسباب إختیار الموضوع 

: هناك عدة أسباب إلختیار الموضوع منها 

 األسباب الموضوعیة:
.یشغل مختلف األوساط اإلقتصادیة أهمیة الموضوع بإعتباره موضوع  الساعة و جدید و -
مكانة الموضوع في نظر الشركات العالمیة الكبرى و حساسیته في الإلقتصاد الدولي و التجارة -

.الخارجیة 
 األسباب الذاتیة:

.حیویة الموضوع و حداثته -
رغبتنا في البحث و الكتابة في مواضیع قائمة علي اإلتجاهات و الرؤى المعاصر في اإلقتصاد -

.لعالمي و التجارة الخارجیة بصفة أكبر ا
.رؤیتنا ألهمیة البیئة بدون مشاكل في حیاتنا و ضرورة المحافظة علیها لألجیال المستقبلیة -

:  أهداف الموضوع 

: یرمي هذا البحث إلى تحقیق مجمل من األهداف تتمثل في 

.التعرف على ماهیة المنتجات الخضراء -
.راء في التجارة الخارجیة دراسة أهمیة المنتجات الخض-
.رصد تأثیر المنتجات الخضراء في فتح و تطویر التجارة الخارجیة -
التعرف على مدى فعالیة تبني اإلتجاهات الحدیثة و الفلسفات المعاصرة في اإلنتاج على مكانة -

.الشركات في التجارة الخارجیة 

:أهمیة الموضوع 

أهمیة و نجاعة إعتماد و تبني المنتجات الخضراء كمدخل في تحقیق حقیقة أهمیة الموضوع في إدراك تكمن
العالمیة و الوعي بالبیئة و قضایاها المنافسة تناميإستراتیجیة تنمیة و تنویع و تطویر الصادرات في ظل

. یئة الدول و المنظمات و األفراد في تبني المسؤولیة اإلجتماعیة و حمایة البالحدیثة و التوجه الحدیث من قبل

: منهج الدراسة 

لیل طبیعة حالتحلیلي ، لتالوصفي المنهجالدراسةهذهفيسنستخدمأعالهاإلشكالبجوانباإلحاطةمن أجل 
.إستخدام المنتجات الخضراء في تطویر الصادرات و الوقوف على مدى تأثیر . العالقة بین متغیري الدراسة 
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:الدراسات السابقة 

إشكالیة ضبط المعاییر البیئیة في التجارة الخارجیة و تأثیرها على التنافسیة اإلقتصاد " دراسة بعنوان -
ي العلمي الدولي حول ق، للملتعبد السالم مخلوفي و سفیان بن عبد العزیز، لكل من " الوطني الجزائري

، إذ هدفت إلى ) 2012(سلوك المؤسسة اإلقتصادیة في ظل رهانات التنمیة المستدامة و العدالة اإلجتماعیة 
إلقا الضوء على التأثیرات التي أصبحت تحدثها الممارسات اإلقتصادیة من خالل إدراج األبعاد البیئیة في التجارة 

الدولیة و مدى تأثیرها على التنافسیة اإلقتصادیات النامیة بالتركیز على حالة اإلقتصاد الجزائري ، و التي 
لبیئیة أصبحت بمثابة أحد األدوات الخفیة للدول على بعض السلع أجنبیة و توصلت إلى أن اإلشتراطات الخفیة ا

دول الصناعیة خاصة المحلیة لضمان الصحة و السالمة و كذا فیما یخص اإلشتراطات البیئیة ضد واردات ال
أصبحت تعتبر أحد أهم العوائق غیر الجمركیة في التجارة الدولیة و تم إسقاط تأثیر التطبیقات الخفیة 

.لإلشتراطات البیئیة على صادرات الجزائریة بالرغم من ضآلتها 
رسامي الصمادي ، لـ " التسویق األخضر توجه العالم في القرن الحادي و العشرون" دراسة بعنوان -

الذي هدف فیها إلي إلقا الضوء على مفهوم التسویق األخضر و حیثیاته و تطوره في العالم ضمن ورقة بحثیة
المسؤولیة اإلجتماعیة و األخالقیة للتسویق و حركات حمایة المستهدف وصوال إلستعراض و مناقشة إنطالقا من 

المسؤولیة اإلجتماعیة و األخالقیة للمنظمات و عناصرها و أبعادها ، تطور :جوانب التسویق األخضر التالیة 
ستهلك و المنتج و اإلعالن للتسویق األخضر و مفهومه ، الممفهوم حمایة المستهلك و التطویر التاریخي 

األخضر ، أبعاد التسویق األخضر و خصوصیته ، كذلك أهداف و أهمیة و أهم النتائج المترتبة عن تطبیق و 
و التجارب العالمیة و ألیاته و متطلبات األزمة لتطبیق التسویق األخضر ، و أیضا إستعراض بعض األمثلة 

.ةمحددات التسویق األخضر في المنطقة العربی

: صعوبات البحث 

:هناك العدید من الصعوبات و المشاكل التي واجهتنا أثناء إعداد بحثنا هذا و من أبرزها ما یلي 

 صعوبة الحصول على اإلحصائیات من المراكز و الهیئات و المدیریات المتخصصة ، و إن حصلنا
.علیها تكون بعد جهد كبیر و تقریبیة و شحیحة جدا 

 حیان المتعلقة بمصطلحات الدراسة و إنعدامها في بعض األضعف المراجع.
 تضارب بعض اإلحصائیات التي حصلنا علیها حول الصادرات الجزائریة في األرقام ، و إختالفها من

.مصدر إلى أخرى 
 النقص الكبیر إن لم نقول إنعدام المعلومات و اإلحصائیات حول الصادرات الجزائریة من التمور ، و

.ت الناشطة في تصدیر للتمور المؤسسا
 صعوبة الحصول على بعض المعلومات و اإلحصائیات الحدیثة لزمن الدراسة.
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 المؤسسات المصدرة الجزائریة سواءا من حیث اإلستقبال أو عاإلتصال الكلي مالتعامل و إنعدام
.المراسلة اإللكترونیة  

: أقسام الدراسة 

كما بتقسیم البحث إلي ثالث فصول قمنا لإللمام الجید بجمیع جوانب البحث و اإلجابة على اإلشكالیة المطروحة 
:یلي

الصادرات و مداخل تطویرها و : المبحث األول بعنوان:و یتضمن: الصادرات و المنتجات الخضراء : األول 
هیة التصدیر و معوقاته و مداخل تطویر الصادرات ، فیه إلى كل من ماهیة التجارة الخارجیة ، ماناطرقتالذي 

البیئة و المنتجات الخضراء الذي یتضمن هو األخر على البیئة و التلوث ، : و المبحث الثاني تحت عنوان
واقع المنتجات : آلیات حمایة البیئة و اإلنتاج األنظف و المنتجات الخضراء ، أما المبحث الثالث بعنوان

و فیه كل من المناطق البیولوجیة في العالم و السوق البیولوجیة و المنتجات الخضراء في الخضراء في العالم
.  العالم 

معوقات : ثالث مباحث ، األول بعنوان: و یتضمن : السیاسات البیئیة و الزراعة البیولوجیة في الجزائر: الثاني 
2015–2000صادرات الجزائریة خالل الفترة و تطرقنا فیه إلى واقع الالتصدیر و سیاسات ترقیته في الجزائر

البیئة : ، و كذا مشاكل التصدیر في الجزائر ، و جهود ترقیة الصادرات في الجزائر ، أما الثاني تحت عنوان 
في الجزائر و آلیات حمایتها و فیه واقع البیئة و التلوث في الجزائر ، و جهود الجزائر في مجال حمایة البیئة ، 

ایة البیئیة كآلیة لكبح التلوث في الجزائر ، و الثالث بعنوان الزراعة البیولوجیة في الجزائر المتضمن و كذا الجب
لواقع الزراعة البیولوجیة في الجزائر، و SWOTإلطار القانوني للزراعة البیولوجیة في الجزائر ، و تحلیل 

.المناطق و اإلنتاج الزراعي البیولوجي في الجزائر 

بعنوان التجارة المبحث األول :و یتضمن : التمور البیولوجیة في الجزائر صادرات دراســـة حــالــة : الثالث 
تطور الصادرات العالمیة من التمور و مكانة الذي تطرقنا فیه إلىالخارجیة و التمور في العالم و الجزائر 

ي الجزائر ، و جهود ترقیة الصادرات من التمور الجزائر في سوق التمور العالمي ، و مشاكل تصدیر التمور ف
األهمیة اإلقتصادیة لزراعة النخیل و إنتاج التمور في الجزائر و : في الجزائر ، و المبحث الثاني تخت عنوان

تضمن زراعة النخیل التمر و إنتاج التمور في الجزائر ،و واقع زراعة النخیل التمر و إنتاج التمور في واحة 
، أما المبحث األخیر بعنوان مكانة زراعة النخیل و إنتاج التمور البیولوجیة في الجزائر الذي ) سكرة ب( الزیبان 

تطرقنا فیه إلى واقع زراعة النخیل و إنتاج التمور البیولوجیة في الجزائر ، و كذا تقدیم ألهم الشركات الناشطة 
.     ع تصدیر التمور البیولوجیة في الجزائر في تصدیر التمور البیولوجیة في الجزائر ، باإلضافة إلى واق
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:تمهید 

المعروف أنه ال تستطیع أي دولة أن تعیش في عزلة كاملة عن العالم الخارجي ، حیث أنه من 
إكتفائها - مهما كان مستواها و قوتها اإلقتصادیة و مكانتها و تصنیفها- المستحیل أن تحقق دولة ما 

إلخ ، و هذا ما أعطي أهمیة و حاجة كبیرة للتجارة الخارجیة ...الذاتي و كل طلبات مجتمعها و أذواقهم 
بالنسبة للدول ، و ما أدى بالدول الكبرى للسعي المستمر و محاولة بكل الطرق التركیز على جانب 

لخسائر من جهة التصدیر أو ما یدل على تصریف الفوائض للخارج لتعظیم الربح من جهة و تقلیل ا
أخرى ، أي بعبارة أخرى التنمیة إقتصادها من خالل تعظیم منافعها ، و بغرض تحقیق كل تلك األهداف 
لجأت الدول إلى خلق طرق و المداخل حدیثة لتتماشي مع توجهها العلني و التي تتعمد على تطویرها و 

.عصرنتها المستمرة و الدائمة 

همیة و إیجابیة كبیرة على اإلقتصاد، إال أنها تملك عدة مخلفات و للتجارة الخارجیة و نشاطاتها أ
سلبیة على كل محیطها بدایة من البیئة الطبیعیة التي تعتبر المصدر ألي نشاط إنساني ،و كذا عوائد هذا 
األخر التي قد یكون مدمر و هدام في كثیر من األوقات من خالل إنبعاثاته و فضالته بأنواعه ، هذا ما 

وجود آللیات صارمة مقننة من جهات حاكمة لحمایة البیئة و الموارد الطبیعیة غیر متجددة یستدعي
خاصة من جهة ، و إمتالك الوعي بقضایا البیئة و أهمیتها و تبني تقنیات تراعي مبدأ حمایة البیئة و 

ور في المنتجات اإلستغالل العقالني لها و من أمثلتها في وقتنا الحالي نجد اإلنتاج األنظف و الذي یص
الخضراء ، إذ أن هذه األخیرة نجدها ذات إنتشار عالمي و متنوع و شامل لكل الحاجات اإلنسانیة على 

.الرغم من إختالفها و تعددها 

و مما سبق سنحاول التطرق في هذا الفصل إلى ثالث مباحث بهدف التعرف على كل القضایا السالفة 
: اقع المواضیع و المصطلحات و كل هذا من خالل التقسیم التالي الذكر و توضیح لمفاهیم و آلیات و و 

.الصادرات و مداخل تطویرها : المبحث األول 

.البیئة و المنتجات الخضراء : المبحث الثاني 

.          واقع المنتجات الخضراء في العالم : المبحث الثالث 
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.الصادرات و مداخل تطویرها : المبحث األول 

تستقلما أنلدولةیمكنفال،الیومغیرهامنالعالمیتصورالحقیقةالدولبینالتجاريالتبادلیعد
الموادوتباین توزیعاألفراد،حاجاتلتعددهذاونامیة ،أومتقدمةكانتسواءالعالمبقیةعنبإقتصادها
جغرافیة         إستجابة لتغیرالتجارةقیامالدول ، أوجببیناإلستخراجیةووالصناعیةالزراعیةوالمنتجات

رات المتنامي للحاجات أدت إلى اإلبتكار و بدورها تلك التطو .االقتصادیةوالعالقاتواإلستهالكواإلنتاجالنقل
أو السعي خلق طرق و مناهج لتطویر هذه المبادالت و إعطائها صور و مداخل متنوعة و معاصرة لتتماشي 

سنوجز هذا المبحث و نقسمه إلى أجزاء لتضم كل من هو مما سبق الذكر ،مع المكان و الزمان التي تدرسه 
.ماهیة التجارة الخارجیة ، ماهیة التصدیر و كذا مداخل لتطویر الصادرات كما یلي 

.ماهیة التجارة الخارجیة : المطلب األول 

تعتبر التجارة الخارجیة من أهم العالقات التي یمكن أن تكونها دولة ما مع غیرها و كذا هي من أبرز
.المصادر لتنمیة اإلقتصاد الوطني

. مفهوم التجارة الخارجیة : ول الفرع األ 

قبل التطرف لمفهوم التجارة الخارجیة سنحاول إعطاء تعریف التجارة 

: تعریف التجارة : أوال 

. 1"المناسبوبالسعر المناسبینوالزمنالمكانفيالمستهلكإحتیاجاتتلبيأنشطة"تعرف التجارة على أنها
خارجها وذلكأوالدولةداخلاإلقتصادیینالمتعاملینبیناإلنتاجوعواملوالخدماتالسلعتداول"و كذا هي 
.2" النقود بإستعمال

3: و لها تعاریف أخرى بحسب المنظور و هي في 

محاولة"بأنها المشهورةمقدمتهخلدون، حیث عرفها إبنالمالتقلیبكلمةعلىیقتصراللغويالمفهوم
" . بالغالء وبیعهاالسلع بالرخیصبشراءالمالبتنمیةالكسب

3جامعة الجزائر رسالة غیر منشورة ، ماجستیر في العلوم اإلقتصادیة ، فرع تحلیل إقتصادي ، رسالة ، تمویل التجارة الخارجیة في الجزائر، نورة بوكونة 1
.43، ص 2012–2011، 
. 43نفس المرجع ، ص 2
.43، ص المرجعنفس 3
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هذا ما ینتج ، وو المستهلكالمنتجبینالتوسطوالوساطةعملیةو فیه یقوم على:اإلقتصاديالمفهوم
.بها  اإلنتفاعوإستهالكهایهدفالتيبشراء السلعةالمستهلك یقومإذاألعمال عن نطاقها ،منعنها نوعین

بیعهایقصدسلعإلىحالتها األولیةمنالمنتجاتتحویلإلىالتجارةمفهومففیه یتسع:القانونيأما المفهوم
والنقلوالمتعلق بالصناعةیشمل النشاطأیضاوالتحویلیةبالصناعاتتسمىماهيوتصنیعهاإعادةبعد

.غیرها والتأمینوبالعمولةالوكالةوكالسمسرةتجاریة حرفمنبهایلحقماوالبنوك

دولة ، و لهذا نقسم منأكثربینتتمأخرىوالواحدالبلدداخلتقومتجارةو مما سبق یمكن القول أنه هناك
: التجارة إلى نوعین یتمثالن في 

الدولة و نتقسم بدورها إلى لنفسالمقیمیناألفرادبینوالخدماتالسلعتداولوهي:الداخلیةالتجارة:
كمیاتهاتكونبحیثتجار الجملةإلىالمنتجینمنوالخدماتالسلعو التي تعني تداولالجملة تجارة
التجزئة إلىتجارمنوالخدماتالسلعتداولالتجزئة أي تجارمنخفضة نوعا ما ، و وبأسعاركبیرة

.نسبیا مرتفعةوبأسعارالوحداتمنقلیلبعدالمستهلكین
تمثل تبادل السلع والخدمات بین الدول ، بحكمة أنها إستغالل أمثل لموارد العالم :التجارة الخارجیة.

و یكمن الفرق بین كل من التجارة الداخلیة و الخارجیة في الجوهر األساسي في الرقعة الجغرافیة و الطبیعة 
وآلیات ، وقوانین ،وأنظمة ،تداول ،وموانعیاسیة ،سكل منهما ، ففیما یخص التجارة الداخلیة تحكمها  حدود

المجتمع فياإلقتصاديعملیات التبادلتوسعحصیلةدولة و هيبینلدولة واحدة ، أما التجارة الخارجیة تقوم
أو قائمةمغلقةالسوقتعدلمبحیث.الجغرافیةاإلقتصاديالتبادلسوقرقعةإتساععننتجتالتيالبشري،

فیهاوالخدمیةالمبادالت السلعیةلتتمإتسعتبل.واحداً سیاسیاً وتكویناً مجتمعاً تضمواحدة،جغرافیةمنطقةعلى
خاصةطبیعةلهاالخارجیةفإن للتجارةذلكوعلى.والسیاسیةاإلجتماعیةمقوماتهاتختلفأخرىودولةبین
وٕاشباعاإلنتاجزیادةوهوأالواحدأن هدفهماإال.الواحدةالدولةفيالداخلیةالتجارةطبیعةعنتختلفبها،

.والخدمات السلعتبادلخاللمنوالرغباتالحاجات

: تعریف التجارة الخارجیة : ثانیا 

حركة السلع و الخدمات بین الدول المختلفة ، بحیث تشمل الحركات " أنها علىالخارجیةالتجارةتعرف
1" .الخارجیة لرؤوس األموال 

.  168، ص 2013، 15العدد ، مجلة آداب الفراهیدي ،النظریة الحدیثة في التجارة الخارجیةرائد فاضل جوید ، 1
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الدولیة ، المعامالت اإلقتصادیةبدراسةتختصالتياإلقتصادعلمفروعأحد" أنها علىأیضاتعرفو 
تطبقهاالتيالتجارةعن سیاساتفضالالمختلفةالدولبیناألموالورؤوسوالخدماتالسلعحركاتفيممثلة
1".الدولاألموال بین ورؤوسوالخدماتالسلعحركاتفيللتأثیرالعالمدول

لتباین كبیر في الرأي حول نطاق مضمونه وللصور التي یخضع إال أن معنى إصطالح التجارة الخارجیة 
یتألف منها، وفي هذا الخصوص یمكن التفرقة بین مصطلح التجارة الخارجیة بمعناها الضیق بمعناها الواسع ،إذ 

ت والواردات المنظورة وغیر المنظورة، في یغطي إصطالح التجارة الخارجیة بالمعنى الضیق كال من الصادرا
: 2حین یغطي إصطالح التجارة الخارجیة بالمعنى الواسع كال من

الصادرات والواردات المنظورة .
الصادرات والواردات غیر المنظورة .
الهجرة الدولیة، أي إنتقاالت األفراد بین دول العالم .
الحركات الدولیة، أي إنتقاالت السلع ورؤوس األموال بین دول العالم المختلفة .

وأمام هذا التباین في المفاهیم إتجه بعض الكتاب إلى إستخدام إصطالح التجارة الخارجیة للداللة على النطاق 
.3الواسعالضیق لها، بینما أطلق مفهوم التجارة الدولیة للداللة على التجارة الخارجیة بالمعنى

.أسباب قیام التجارة الخارجیة : ثاني الفرع ال

یرجع تفسیر أسباب قیام التجارة الخارجیة بین الدول إلى جذور المشكلة اإلقتصادیة أو ما یسمیه 
4:  اإلقتصادیون بمشكلة الندرة النسبیة ، و تتمثل أهم هذه األسباب بشكل مختصر في 

الخارجیة اإلقتصادیةللعالقاتالحاجة.
الدولي التخصص.
الدولبیناإلنتاجظروفتكالیف و إختالفتفاوت.
آلخربلدمناإلنتاجفيالمستخدمةالتكنولوجیامستوىإختالف.
 التعاون في العالقات اإلقتصادیة الخارجیة.
ذواق إختالف المیول و األ.

.8، ص 2009، الدار الجامعیة ، اإلسكندریة ، التجارة الخارجیةالسید محمد أحمد السریتي ، 1
ماجستیر في العلوم رسالة ، دراسة حالة الجزائر–آلیات تنویع و تنمیة الصادرات خارج المحروقات و أثرها على النمو اإلقتصادي إبراهیم بلقلة ، 2

.3، ص 2009–2008جامعة حسیبة بن بوعلي ، الشلف ، غیر منشورة ، اإلقتصادیة ، تخصص نقود و مالیة ، 
.3نفس المرجع ، ص 3
. 171،172رائد فاضل جوید ، مرجع سابق ، ص 4
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.تطورها نظرة تاریخیة عن التجارة الخارجیة و : ثالث الفرع ال

والحدیث ،العصروحتىالقدیمةالعصورمنالتي تعاقبتاإلمبراطوریاتحدودالتجارةتخطتلطالما
وسطفيتجريبأغلبیتهاالتبادالتكانت، حیثضیقعلى نطاقیتمكانتقریباً التجاریةالنشاطاتإجمالي
شكلتالقارات،نطاقعلىو.المجاورةوالمدینةالقرىبیناألحوالفي أفضلأومتجاورتینأرضینبینالقریة 
و . نسبیًا ضئیلةكمیاتتبادلمنبالرغموذلكإجماًال،البشریةوتاریخالقدیمةتاریخ القاراتفيأساسیاً عنصراً 

المجموعات البشریةبینالتواصلفيرئیسیاً دوراً تلعبالتبادالتأصبحتالدیانات ،وتطورالحروبمع نشوب
في المجتمعاتعمیقةتغیراتإحداثفيساهمتتجاریةوتقنیاتإقتصادیةتحوالتبعدتطورها ووفي

التوصلفيكلهاالتي ساهمتالتحوالتهذهقلبفيكانالمتوسطحوضلكنجمعاء ،البشریةوفياألوروبیة
1.الرأسماليالعصرإلى

كوسیلة للمبادالت التجاریة ، و في العصر الحدیث إذ تطورت التجارة الخارجیة بتطور النقود التي إستعملت 
وجدت عوامل قامت على تطویر العالقات التجاریة المالیة مع الخارج ، و إكتشاف آلیات حدیثة إستخدمت في 
اإلنتاج ، و خلق مؤسسات تساهم في تسهیل حركات السلع و األموال ، و أدت إلى ظهور أسواق و إنتشار و 

.لخارجیة توسیع نطاق التجارة ا

و قد توسعت ظاهرة التجارة العالمیة خالل أكثر من نصف قرن بإرتباط اإلقتصادیات المختلفة و إنفتاح 
و قد عرفت التبادالت التجاریة الخارجیة تطورات عدة . األسواق و كثرة الطلب العالمي على السلع و الخدمات 

.إلى أن وصلت إلى الشكل التي هي علیه في الوقت الحالي 

فقد تغیر میزان القوة نظرا لما عرفته بعض الدول من تطور خاصة منها دول آسیا ، هذا من جهة و من 
فالتغیر الذي حدث على التجارة العالمیة لیس فقط . جهة أخرى تطور دور كل من المنظمات الدولیة و الجهویة 

فمع التطور الصناعي لدول آسیا التي في التوجه اإلقلیمي أو القوة الجغرافیة بل أیضا في هیكلها و موضعها ،
ترتكز سیاساتها على التصدیر مع معدل فائدة مالئم و كذا تقلیل من تكلفة النقل أدي إلى رفع مبادالت المواد 

2.المصنعة و كذلك الخدمات 

لیمیة ، و لزیادة وتیرة التبادالت التجاریة أخذة توجهات حدیثة في التجارة الخارجیة تتمثل في التكتالت اإلق
فالعدید من الدول تحاول التقارب فیما بینها عن طریق إتفاقیات إقتصادیة إقلیمیة أو في إطار منضمات دولیة و 

3.سواءا تعلق األمر بدول متقدمة كدول أوروبا أو أمریكا الشمالیة أو دول في طریق النمو كدول آسیا 

.45، مرجع سابق ، ص نورة بوكونة1
غیر ماجستیر في العلوم التجاریة ، تخصص إدارة األعمال التجاریة ، رسالة ، تسییر المخاطر المالیة في التجارة الخارجیة الجزائریةرشید شاللي ، 2

. 23ص ،2011-2010، 3جامعة الجزائر منشورة ، 
.27نفس المرجع ، ص 3
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.أهمیة التجارة الخارجیة : رابع الفرع ال

أو حتىسیاسیاً أوسواءا إقتصادیاً أهمیتهازادتاألخیرةالسنواتفيلكن،زمنمنذالخارجیةالتجارةبدأت
یمكن للدول، فالاإلقتصاديالتفاوتكانمهماوالسیاسیةالنظمإختلفتمهماأنهالواضحإجتماعیًا ؛ و من

فبدونها تصعبالخارجیةللتجارةالكبیرةاألهمیةتظهرهناوتجاریا،غیرهاعنبمعزلتعیشأنالبلدانلهذه
معتجاریةتقیم عالقاتأنالدولفعلىعلیهواألفرادمعیشةمستوىرفعنستطیعالبالتاليوالتنمیةعملیة
1.االستیراد والتصدیرعملیةطریقعنالدولمنغیرها

أخرى حسب حجمها و مستواها اإلقتصادي، إلىدولةمنتختلفأهمیتهاالخارجیةالتجارةأنالقولیمكنو
فهي، 2كما تختلف أهمیتها في نفس الدولة من فترة زمنیة إلى أخرى حسب السیاسة التجاریة التي تطبقها 

و،تجاریاالعالمعلىتسیطرأنتكادالتيالتكنولوجیاوالتطورشدیدةالصناعیةفي الدولتكونماأعلى
التجارة أهمیةتقلأخرىدولهناكفبینمافناء،أوبقاءمسألةأنهاعلىالخارجیةالتجارةإلىدول تنظرهناك

لجلبألنها وسیلةذلكالوطنياإلقتصادفيكبیرةأهمیةالخارجیةفالتجارة.القومیة إقتصادیاتهالدىالخارجیة
تفسحكماو ترقیته،الوطنياداإلقتصتعزیزبالتاليوالمدفوعاتمیزانوضعیةتحسینوالصعبةالعملة
3.الوطني الدخلإرتفاعإلىیؤديمماللمنافسةالمجال

4: و كما یمكن توضیح أهمیة التجارة الخارجیة أیضا من خالل النقاط التالیة 

 تعد الصورة المباشرة للعالقات الدولیة ، فهي تربط الدول و المجتمعات ببعضها البعض.
 المزید من السلع و الخدمات بأقل تكلفة نتیجة لمبدأ التخصص الذي تقوم علیهتساعد في الحصول على.
 تساعد في توزیع القدرة التسویقیة عن طریق فتح أسواق جدیدة للمنتجات.
 تساعد في زیادة الرفاهیة للمجتمعات عن طریق توسیع قاعدة اإلختبار فیما یخص مجاالت اإلستثمار و

.اإلستهالك 
لقیاس قدرة الدول على اإلنتاج و التسویق و المنافسة في السوق الدولي تعد مؤشرا هاما.
نقل التكنولوجیا و المعلومات األساسیة التي تسمح ببناء إقتصاد متین و تعزیز التنمیة المستدامة   .

1:ا الخارجیة ، وتتلخص فیما یلي تهتجاریة التي تحصل علیها الدولة من جراء تجار وتظهر لنا مكاسب

غیر منشورة ماجستیر في العلوم اإلقتصادیة ، فرع إقتصاد كمي ،رسالة ، 2005-1970عالقة الصادرات بالنمو اإلقتصادي خالل الفترة بهلول مقران ، 1
.3، ص 2011- 2010، 3جامعة الجزائر ، 
دراسة تحلیلیة مقارنة آلثار التحریر على –على تحقیق األمن الغذائي المستدام في الدول النامیة آثار سیاسات تحریر التجارة الدولیة ، مریم عریبي2

تصادیة و التسییر ، تخصص اإلقتصاد الدولي و قماجستیر في إطار مدرسة الدكتوراه في العلوم اإلرسالة ، األمن الغذائي المستدام على اإلقتصاد المغاربي
.  5، ص 2014-2013جامعة فرحات عباس ، سطیف ، نشورة ، غیر مالتنمیة المستدامة ،

. 4بهلول مقران ، مرجع سابق  ، ص  3
.4مرجع سابق ، ص ،مریم عریبي4
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 مكاسب ساكنة أو صافیة  :Gains statiques

السلع، وتجني الدول إنتاجفيالنسبیة كنتیجة التخصص الدوليقانون المیزةوفقتتحققالتيالمكاسبوهي
المكاسب من خالل تبادل فائض اإلنتاج من السلع عن الطلب المحلي علیها بشرط أن یكون معدل التبادل 

ونتیجة لتقسیم العمل فإن اإلنتاج یزداد وبالتالي زیادة . معدل التبادل المحلي لهما الدولي للسلعتین ضمن نطاق 
.تمع ككل لمجالمستوى المعیشي لألفراد أو ما یعرف بزیادة الرفاهیة االقتصادیة لألفراد وا

حركیة مكاسب :Gains dynamiques

اتهسوق صادرالتوسعةوسیلةتمثلللدولةالخارجیةالتجارةأنفيوتتمثلالمكاسبمنالثانيالنوعوهو
التيالتجاریةالمكاسبالغلة فإنتزایدلقانونتخضعإنتاجهادوالكانتوٕاذا.ا التصدیریة تهقطاعاومنتجات

تخصیصكفاءةفيالمكاسب المتمثلةمنأكثرأي)الساكنة (الصافیة المكاسبتتجاوزسوفالدولةتحققها
.االقتصادیةالموارد

الفائض بمنفذیعرفماأواإلنتاجفائضتصریفخاللمنتجاریةمكاسب:Commerce comme
un évent pour l'excédent

منتجاتلفائضمصرفاً أومنفذاً تعتبرالخارجیةالتجارةأنعلىینطويالمكاسبمنالنوعهذاومضمون
وبالتاليبیعهایتملنفإنهالمحليالسوقفيبقیتلووالتي،العالمیةاألسواقإلىالمحليسوقهاعنالدولة
المواردتكونعندماالمنفذهذاخاللمنالتجاریةأهمیة المكاسبوتزداد.اإلقتصادیةللمواردهدراً تصبح

التحویل لإلستخدامقابلةوغیربدیلةإستخداماتلهالیسالفوائضهذهمثلإنتاج وتصدیرفيالمستغلة
.الصادرات حجمفيالتوسعوجیهًا فيسبباً اإلنتاجفائضتصریفمنالمتحققةالمكاسبوتعتبر.المحلي

.مشاكل و مخاطر عملیات التجارة الخارجیة : خامس الفرع ال

.   تعرض طریق التجارة الخارجیة لعدة مشاكل و مخاطر ، إذ تختلف بإختالف الزمن و الوضعیة للدولة 

: مشاكل التجارة الخارجیة : أوال 

فال نجاحالخارجیة ،التجارةمشاكلدراسةعلىالدواء ، إنها مقولة تنطبقوصفیسبقالداءتشخیصإن
علىتؤثرقدالتيعقبات وعوارضمنالخارجیةالتجارةیصادفقدبمامسبقاتحیطالتجاریةلسیاسةمحتمل

الحصولمنبدالالخارجمنجاذبیة إلستیرادمدىوعلىالخارجإلىالتصدیرعلىالدراسةمحلالدولةقدرة
الخارجیةالتجارةعملیاتمنالعدیدعلىحدة المشكلتؤثركذلكالمحلیة ،والمصادراألسواقمنالسلععلى

، مجلة صالح عبد اهللا كامل لإلفتصاد دراسة تحلیلیة قیاسیة–تقدیر أثر الصادرات علي النمو اإلقتصادي في الدول اإلسالمیة عابد بن عابد العبدلي ، 1
.     11. 9ص ، ص2005السنة التاسعة ، ، 27عدد المصر ،اإلسالمي ، جامعة األزهر ،
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ماوهذامعاواإلستیرادیةالتصدیریةالبلدقدرةتتأثرذلك كلهخاللومنوالتأمینوالنقلالسیاحة:مثلاألخرى
.1نامیاأومتقدماكانمجتمعأيفيالحیویةالقطاعاتمنالخارجیة بإعتبارهاالتجارةأهمیةقیمةمنینقص

علىالداخلیة ویشهداإلقتصادیةالمشاكلمعبالمقارنةأكثر إستعطاءبأنهاالدولیةاإلقتصادیةالمشاكلتتمیز
فياألجور، واإلختالفمستویاتفيالدولیةوالفوارقالصرف ،أسعارفيكالتقلباتمشكالتبروزذلك

تقسیمهنا یمكنإلخ ومن...المدفوعاتموازینفيالعجزومشاكلدولیا ،المتبادلةللسلعالنسبةاألسعار
:مجموعتین إلىالخارجیةالتجارةقطاععقبات

العقبات المحلیةعلیهانطلقأنویمكنمعینةلدولةاإلقتصاديالهیكلبطبیعةترتبط:األولىالمجموعة-
.الخارجیةللتجارةالداخلیةأو

العقبات الخارجیةعلیهانطلقأنویمكنالعالمياإلقتصاديالنظامفتتعلق بطبیعة:الثانیةالمجموعة-
.الخارجیةللتجارة

:مخاطر عملیات التجارة الخارجیة : ثانیا 

إحتمالیة مستقبلیة قد تعرض المؤسسة إلى خسائر غیر متوقعة و غیر : " یمكن تعریف المخاطر بأنها 
مخطط لها بما قد یؤثر على تحقیق أهداف المؤسسة و على تنفیذها بنجاح ، و قد تؤدي في حالة عدم التمكن 

2" .من السیطرة علیها و على آثارها إلى القضاء على المؤسسة و حتى اإلفالس 

المصدر ، المستورد ، الوسیط الجمركي ، المؤمن ، ( إن عملیات التجارة الخارجیة تسمح بتدخل عدة أطراف 
و نظرا للبعد الجغرافي بین أطراف العملیة و كذلك اإلختالف في القوانین الداخلیین للبلد ...) الجمركي ، 

و عادة تصنف . جاریة العادیة في بلد واحد المصدر و المستور ، فهي تحتل عدة مخاطر أكثر من العملیات الت
هذه المخاطر حسب عدة معاییر إما حسب موضوع الخطر ، مدى تحققه أو حسب طبیعة الخطر و هو 

. 3التصنیف األكثر إستعماال 

.  و الشكل الموالي یوضح الخمس أنواع من المخاطر على حسب طبیعتها 

.60قادة أقاسم ،  مرجع سابق ، ص 1
. 79رشید شاللي ، مرجع سابق ، ص 2
.85، ص السابقلمرجعا3
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.ي التجارة الخارجیة تصنیف األخطار ف) : 01( الشكل رقم 

ماجستیر في العلوم التجاریة ، تخصص إدارة األعمال رسالة ، تسییر المخاطر المالیة في التجارة الخارجیة الجزائریةشاللي ، رشید : المصدر
.86، ص 2011-2010، 3الجزائر التجاریة ، جامعة 

مخاطر في التجارة الخارجیة ، و التي تصنف إلى القائمة یوضح الشكل السابق خمس أنواع من األخطار 
تمثلة في تالمخاطر القانونیة قانونیة ، إقتصادیة ، مالیة ، و المخاطر السیاسیة و التكنولوجیة ، حیث نجد أن 

التي تمس وطبیعة العقد المبرم في حد ذاته و عالقته مع القانون الدولة القائم بها، و كذا المخاطر اإلقتصادیة 
هناك أیضا مخاطر مالیة و التي ترتبط ثمإلخ، ... بالخصوص عوامل اإلنتاج من مواد أولیة و موارد بشریة 

م إستقرار العملة المنصوص علیها في الفاتورة أو العجز بطریقة و عملیة الدفع للمستحقات و كمثال نجد عد
الجزئي و المؤقت أو الكلي للزبون على الدفع ، و المخاطر السیاسیة و التي تعتبر من أكبر و أضخم المخاطر 

إذ تشمل الحروب و اإلنقالبات العسكریة و غیرها مما یؤدي إلى توقف الجزئي أو الكلي للمشاریع ، و تلیها 
و المتمثلة في ذلك الخطر الذي ینتج من إمكانیة تبني تكنولوجیا ال تتالءم مع الدولة أو التكنولوجیة المخاطر

. المستوي العلمي من قبل متبنیها مما یولد خطر كبیر في الخسائر المادیة المحتملة 

سیاسیة

إنقالب في بلد ما : مثل 
یؤدي إلى توقیف كل 

المشاریع

قانونیة

العقد المبرم غیر : مثل 
مطابق للقانون الداخلي 

للدولة

تكنولوجیة

كنولوجیا تتبني : مثل 
غیر مالئمة

المخاطر

مالیة

تقدیم فاتورة في : مثل 
عملة غیر مستقرة أو 
حالة عجز أو إفالس 

الزبون

إقتصادیة

الزیادة المفاجئة : مثل 
في إحدى عوامل 

اإلنتاج
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Politique de commerce.السیاسات التجاریة الخارجیة : سادس الفرع ال extérieur

هي المنهج الذي یصف فكر و إتجاه العام للتجارة الخارجیة لكل دولة ، الخارجیة تعتبر السیاسات التجاریة 
.اإلستراتیجیة المتبعة و اإلهداف المرجوة و المصوب إتجاهها حیث من خاللها یمكن فهم و معرفة

.تعریف السیاسات التجاریة الخارجیة : أوال 

تتمثل السیاسات التجاریة الخارجیة في السیاسات و القواعد المنتهجة من طرف الدول في تجارتها الخارجیة 
.  مختلفة حسب الحاجة و الهدف من تبنیها تتبلور في مجموعة من األدواتحیثمع العالم الخارجي ، 

: تعریف السیاسة .1

إستصالح طبائع الخلق بإرشادهم إلى الطریق المنجي في العاجل و اآلجل ، فهو فن الحكم و " هي :لغة 
.1" إدارة أعمال الدولة الداخلیة و الخارجیة و منها السیاسیة و اإلقتصادیة و غیرها 

ل و في العالئق المتصلة  بین الدو فن یبحث"تعرف السیاسة الخارجیة أو الدولیة بأنها : إصطالحا 
المصالح المتضاربة و المتباینة بینهم و غایتها توسیع نطاق اإلتحاد البشري و دفع المشاكل الناشئة عن تباین 

.2" الغایات المختلفة 

التيوالتدابیرواإلجراءاتواألدوات واألسالیبالقواعدمنمجموعة"أنها علىالتجاریة فتعرفأما السیاسة
باقيمعالتعاملخاللمنإقتصادیةلتحقیق تنمیةوكذاالعائدلتعظیمالدولیةالتجارةمجالفيالدولةبهاتقوم
للمجتمعاألخرىاإلقتصادیةاألهدافتحقیقضمن منظومةالخارجيالتوازنهدفتحقیقإطارفيالعالمدول

3."إستقرار الصرفالتامالتشغیلكهدفمعینةزمنیةفترةخالل

بقصدالتجاریة الدولیةعالقاتهانطاقفيالحكومةتتخذهاالتياإلجراءاتمجموعة"أنهاعلىو تعرف
حدأقصىالقومي إلىاإلقتصادتنمیةهوعادةإلیهتسعىالذياألسمىوالهدف،معینةأهدافتحقیق

أخرىأهدافإلى تحقیقترميقدولكنها،الخارجيالعالممعالتعاملمنالعائدتعظیمخاللمنمستطاع
.4")بهاتمراإلقتصادیة التيالظروفحسب(إلخ...الصرفسعروتثبیتالكاملةالعمالةكتحقیق

2012، دار النفائس للنشر و التوزیع ، األردن ، الخارجیة في النظام اإلقتصادي اإلسالمي ـدراسة مقارنةالسیاسة التجاریة طارق یوسف حسن جابر ، 1
.39، ص

. 40ص ،مرجع نفس ال2
، -الجزائردراسة حالة –دور تحریر التجارة الخارجیة في ترقیة الصادرات خارج المحروقات في ظل التطورات الدولیة الراهنة عبد الحمید حشمة ، 3

.11ص ،2013-2012جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، غیر منشورة ، ماجستیر في العلوم اإلقتصادیة ، تخصص إقتصاد دولي ، رسالة 
، توسطیةدراسة حالة الجزائر و إتفاق الشراكة األوروم–دور السیاسات التجاریة في تفعیل اإلتفاقات التجارة اإلقلیمیة و الدولیة فیروز سلطاني ،4

. 53، ص 2013-2012ماجستیر في العلوم اإلقتصادیة ، تخصص إقتصاد دولي ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، رسالة 
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مجال فيمطبقةسیاسة إقتصادیةالتجاریة الخارجیة هيیمكننا قول أن السیاسةالسابقةالتعاریفخاللمن
ألخرى  ومن فترةدولةمنتطبیقهایختلفالتياألدواتمنمجموعةإستخدامطریقعن،الدولیةالتجارة
.تحریرهاأومنها كان بتقییدهاالهدف،على حسبألخرى

األهداففهناكأخرى،من دولة إلىتختلفغایاتبلوغوأهدافتحقیقإلىالتجاریةالسیاسةوكذلك تسعى
میزانتوازنتحقیقالصناعات الوطنیة ،حمایةمنهاوالوطنياإلقتصادتنمیةإلىالهادفةاإلقتصادیة
قدرأكبرتوفیرإلىالدولبعضحیث تسعىالسیاسیةاألهدافوالعامة ،الخزینةمواردتحقیقالمدفوعات،

الموادإسترادمنعطریقعنالعامةالصحةمثل حمایة،و أخرى إجتماعیةالذاتياإلكتفاءتحقیقاإلستقاللمن
كالمزارعینمعینةإجتماعیةفئاتمصالححمایةأوالمشروبات الكحولیةإسترادعليالقیودتشدیدوالمخذرة

:أیضا فیما یلي و كما نلخصها،1الزراعیة المنتوجاتإسترادمنبالحد

المدفوعاتمیزانفيالتوازنتحقیق.
اإلغراقمنالوطنياإلقتصادوحمایةاألجنبیةالمنافسةمنالمحليالمنتوجحمایة.
اإلقتصادفيالتشغیلومستوىالعمالةوزیادةالتصدیرأجلمنماراإلستثتشجیع.
اإلستراتیجیةوالصناعاتالناشئةالصناعاتحمایة.
العالمیةاإلقتصادیةالتحوالتمعللتكیفآلیةبإیجادالخارجیةالتقلباتمعالتعامل.
2.إجتماعیةإلعتباراتالوطنیةالصناعاتبعضحمایة

 الجهود التعاون اإلقتصادي الدولي المحافظ على دعم.
 المحافظة على األمن في الدولة من الناحیة اإلقتصادیة و الغذائیة و العسكریة و تحقیق السالم و

.اإلستقرار العالمي 
 3.دعم الدول الصدیقة و الحلیفة

.أنواع السیاسات التجاریة الخارجیة : ثانیا 

تحقیق مصالحهإلىیسعىبلدكلجعلاألحیانمنكثیرفيومتناقضةمختلفةعموماالدولأهدافإن
بیندولة وتراوحتكلطرفمنالمتبعةالسیاساتإختلفتلذااألخرى ،الدولحسابعلىكانولوحتى

:والتقیید ، و سندرج كل واحدة منهما بشيء من التفصیل كاألتي التحریر

. 12عبد الحمید حشمة ، مرجع سابق ، ص 1
.12ص مرجع ،نفس ال2
. 60، 57ص .طارق یوسف حسن جابر ، مرجع سابق ، ص3
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politique protective du commerce extérieur: سیاسة حمایة التجارة الخارجیة .1

: انهیطلق علیها أیضا السیاسة الحمائیة للتجارة الدولیة أو سیاسة تقیید التجارة الدولیة ، ویمكن تعریفها على أ
مجموعة من القواعد واإلجراءات والتدابیر التي تضع قیودا مباشرة أو غیر مباشرة ، كمیة أو غیر كمیة ، " 

.1" تعریفیة أو غیر تعریفیة على تدفق التجارة الدولیة عبر حدود الدولة  لتحقیق أهداف إقتصادیة معینة 

حمایة الصناعات الوطنیة من خطر منافسة أن الدولة تتبناها لتحقیق أهداف معینة ك:" و یقصد بها أیضا 
2" .  الواردات األجنبیة ، عن طریق وضع قیود معینة على التجارة الدولیة 

، إذ أنهم الخارجیةالتجارةفيالحمایةلمبدأالمقدسونالتجاریونإهتماممحلالسیاسةهذهحیث كانت
، لذلك فكانواكالذهب والفضةنفیسةمعادنمنتملكبمافي ذلك الوقت وتقاسالدولةثراءمصدریرونها
أمامالمجالوفتحناحیة الوارداتمنمن أجل تقییدهاالخلرجیةالتجارةمجالفيالدولةتدخلبضرورةینادون

.الصادرات 

Politique de la:الخارجیة التجارةحریةسیاسة.2 Liberté du commerce extérieur

نظامإلى تحویلالهادفةوالتدابیراإلجراءاتمنجملة: " انهأعلىالخارجیةالتجارةحریةسیاسةتعریفو
عملیةالصادرات ، وهيأوالوارداتتجاهالتفضیليالدولةتدخلعدمبمعنىالحیاد،تجاهالخارجیةالتجارة

.3" طویال وقتاتستغرق

تعملحیثللتجارةالعالمیةالمنظمةعلیهاتقومالتيالمبادئمنأساسیاالخارجیة مبدأالتجارةتحریرویشكل
علىثانیةمرحلةفيوتعملتعریفیةقیودإلىوتحویلهاالكمیةالقیودمختلف أشكالمحاربةعلىالمنظمةهذه

.اإلنخفاض نحوذابهاالتجاه

4:و هناك أربع أشكال لتحریر التجارة و تتمثل في 

 تقوم الدولة بمفردها بإزالة الحواجز الحمائیة ، إلعتقادها أنها تصبح و فیه :التحریر من جانب واحد
.أكثر إستفادة من التجارة الخارجیة 

حیث تتفاوض دولتین على تخفیض الحمایة بالنسبة لتجارتهما معا : التحریر الثنائي.
 یمیة فیما بینهم و في هذا تقوم مجموعة من الدول بتطویر ترتیبات التجارة اإلقل:التحریر اإلقلیمي.

.27إبراهیم بلقلة ، مرجع سابق ، ص 1
.45مرجع سابق ، ص ،طارق یوسف حسن جابر 2
.30إبراهیم بلقلة ، مرجع سابق ، ص 3
.16، ص 2008، الدار الجامعیة ، اإلسكندریة ، منظمة التجارة العالمیة و تحریر التجارة الدولیةمحمد صفوت قابل ، 4
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و فیه یتم التحریر على مستوي العالم من خالل إتفاقیات مفتوحة إلنضمام : التحریر متعدد األطراف
.  الدول إلیها 

أهمیتها إن التأثیرات التجاریة التي تربط بین مختلف الدول تجد تفسیرها في عدد من العوامل تتفاوت في
1:علة یمكن إرجاع أهمها إلى بتفاوت الظروف ، عوامل مترابطة ومتفا

و تركیز مصادر الثروة في بعضها الدولبینالطبیعیةالمواردتوزیعسوء.
الدولة أو المساحة الجغرافیة التي تشغلها حجم.
الخارجیة التجارةمجالفيالدولأمامالمفتوحاألفقتحدیدفيدورایلعبالسیاسي الذيالعامل.
النسبیة المیزةتغیر.
 التجارة ونفقات النقل.
 الشركات المتعددة الجنسیات.

2:یليمامنهانذكروالمعامالتالمبادالتعملیةتوسیعفيسهلتعواملعدةكما هناك

والمعامالت المبادالتفيالنقوداستخدامأهمیة.
البدایة فيوالفضةالذهبعلىللحصولالجغرافیةاالستكشافات.
الصناعیة الثورة .
العالیة تركزهاودرجةللمشروعاتالتوسیعوالتنویع.
وكلفته واالتصالالنقلوطرقوسائلفيتطویرواختالف.
والترویج الدعایةوأسالیبالتجاریةالعالماتفياختالف.

.معوقاته التصدیر وماهیة : المطلب الثاني 

مما اإلقتصادیةالتنمیةتحقیقفيالراغبةالدولسیاساتفي مختلفةو مكانة بالغةأهمیةالتصدیرلعملیة
.قتصادیین و جعل له عدة تعاریف و دوافع اإلالمفكرینمنالعدیدبدراساتیحضجعله

.تعریف التصدیر و الصادرات : ول الفرع األ 

بصفةیؤدیهاوالخدمات و التيبالسلعالتي تتعلقالعملیاتتلك"بأنه التصدیرتعریفتوضیحأوال یمكن
. 3البلد المقیمین فيوالغیرالمقیموننهائیة

. 67، 63، ص 2003، الفتح للطباعة و النشر ، إسكندریة ، اإلقتصادیة الدولیةالعالقاتزینب حسن عوض اهللا ، 1
.58، مرجع سابق ، ص نورة بوكونة2
.50عبد الحمید حشمة ، مرجع سابق ، ص 3
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:یلي ذكر من بینها كماویمكنالتعاریفتعددتأما فیما یخص الصادرات ، فلقد

وخدماتسلعوٕارسالبیععلىتقومعملیة"الخارج  ، كما أنها  فيالبضائعتعبر الصادرات عن مبیعات
.1"الخارجإلىوطنیة

الوطنیة المنتجاتقیمةتمثلفهيبذلكالخارج،فيوتستهلكالداخلفيمنتجةسلعهي"كما أن الصادرات
2." الخارجي العالمیشتریهاأنینتظرالتي

إلىالمنشأبلدمنالمادیةوالممتلكاتالخیراتمنوسواهاالسلعإنتقال"ا نهأعلىأیضا الصادراتتعرفو
.3"عالمیةأسواقفيلتسویقهاأخرىبلدان 

إلىیؤدياألمر الذيالبلدداخلالمنتجةوالخدماتالسلععلىأجنبیاإنفتاحاالصادراتتمثلأخرىوبصیغة
تیارإلىجدیدةقوة تضیفالتيأياإلضافةعواملضمنالصادراتتصنفولذاالبالددخلفيالزیادة
. 4المضاعف  أثرطریقالكلي عناإلنفاق

نشاط التصدیر أهمیة كبیرة في إقتصادیات مختلف الدول وهو أحد العوامل األساسیة للتنمیة و كذا یمثل 
فلمدة طویلة من الزمن أعتبره أصحاب النظریة التجاریة وسیلة فعالة لتحقیق معدالت النمو المرجوة . اإلقتصادیة 

كذلك مرتبط بحجم اإلنتاج الذي فأهمیته. ، كما أعتبر طریقة ناجعة لجمع أكبر قدر ممكن من العملة الصعبة 
.كلما زاد إضطرت مختلف المؤسسات والشركات إلى مضاعفة اإلنتاج قصد تغطیة هذه الزیادة في السوق 

.أنواع الصادرات : يثانالفرع ال

:5و هي أنواعأربعةإلىالصادراتتقسیم

Les exportations des:المنظورةالصادرات.1 biens

وٕاحصاء نظر و معاینةتحتالجمركیةالحدودتعبرالتيالملموسةالمادیةالسلعصادراتهي التي تضم
واإلنتاجیةاالستهالكیةكالسلع. الخارجفيالمقیمینإلىمادولةمنالمقیمینمنالجمركیة وتنتقلالسلطات

.واآلالتالبترول:مثلاألولیةوالمواد

.88إبراهیم بلقلة ، مرجع سابق ، ص 1
.36، مرجع سابق ، ص نورة بوكونة2
.88إبراهیم بلقلة ، مرجع سابق ، ص 3
.50مرجع سابق ، ص ،عبد الحمید حشمة 4
.89صإبراهیم بلقلة ، مرجع سابق ،5
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Les:المنظورةغیرالصادرات.2 exportations de services

الدولة وخارجواإلقامةالسفر والسیاحةواإلتصاالت ،المواصالت:وتشملالخدماتصادراتفيوتتمثل
وجهوعلىالفكریةالملكیةنقلالدولي ، خدمات المصرفیة العالمیة و حقوقالتأمینإیرادات إستثماریة ، خدمات

.التكنولوجیانقلقضیةخاص

Exportations temporaires:المؤقتةالصادرات.3

و تتمثل إستیرادهاثم یعادالزمنمنمعینةلمدةالخارجإلىتصدیرهایتمالتياألموالأوالبضائعتلكوهي
:في 

الدولیةالصالوناتأووالمؤتمرات ،المعارضفيتقدیمهایرادالتيالمنتوجات.
من مقاولةعقودإطارفيأوالخارجفيعملبمهماتللقیامضروریةأشغالآالتأووأجهزةمواد

.الباطن
الخارجفيإلصالحهاوآالتأجهزةإرسال.

Exportations finales:النهائیةالصادرات.4

وفائهبمجردعالقتها بالمصدرتنقطعبحیثائیةنهبصفةتصدیرهایتمالتيوالخدماتالسلعتلكوهي
.المستورد معالتعاقدیةبإلتزماته

.أهداف و دوافع التصدیر : ثالث الفرع ال

للتصدیر كعملیة قائمة في الدول جملة من األهداف تختلف بإختالف مصدر إرتباطها ، و كذا مجموعة من 
.الدوافع التي تشجعه و تثبت نجاحه 

.أهداف التصدیر : أوال 

: 1على حسب فئة إرتباطها و همیمكن إدراج أهداف التصدیر في ثالث مجموعات 

:، وهيالتجاریةباإلستراتجیةالمرتبطةاألهداف.1

.الدولیة السوقفيالتواجد- المنافسة معالتكیف-للمخاطرجغرافيتوزیع-المشبعةالوطنیةالسوقتجاوز

.50عبد الحمید حشمة ، مرجع سابق ، ص 1
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:، هيالمالي بالجانبالمرتبطةاألهداف.2

-المستثمرةاألموالرؤوسمردودیةرفع- المالیة واإلیراداتالمردودیةهوامشرفع-األعمالرقمفيالزیادة
.المالي للمؤسسةالتسییرفعالیةمنالرفعمنالمنافسةتسمح

:، و هي اإلنتاج شروطبتحسینالمرتبطةاألهداف.3

من جهودرفع-اإلنتاجیة الكلفةخفض-المتوفرة اإلمتیازاتإستغالل-بالمؤسسةاإلنتاجقدراتتحسین
.والتطویر البحث

.دوافع التصدیر : ثانیا 

دولة فیما أيفيالتصدیرنجاح عملیةمدىتبینالتيوالمالمحالتصدیرعلىالمشجعةالدوافعتتمثل أهم
1:یلي

یشكل النواةأنیمكنتصدیريقطاعإیجادأن،أيالمتواصلالنموهدفتحقیقعنالمحلیةالسوقعجز.1
.أشمل لتنمیةاإلستراتیجیة

.اإلنتاجیة طاقتهافائضمنالمؤسساتبعضمنهتعانيلمامخرجالتصدیریعتبر.2
.الخارجیةالسوقإلقتحاممهمعاملوهوفیه ،التنافسیةضعفوكذااألجنبيالسوقفيالطلبنمو.3

2: و هي كالتالي المؤسسةداخلمنالنابعةو كما أنه هناك بعض الدوافع

.المؤسسةالسوق و تخصصموسمیةالسوق،ركودالسوق،تشبعفيتتمثل:تجاریةعوامل.1
المبیعات ، فيالتوسعخاللمناإلستثماراتوٕاسترجاعالحجمغلةعنالبحثفيتتمثلو :مالیةعوامل.2

.دولیةأسواقعدةفيوالتواجدالتدویلخاللمنالخطروتخفیضاإلنتاجتكالیفوتخفیض
وكذلك القیودإزالةنتیجةالدوليالمحیطوتغیراألجانبالزبائنمنتلقائيطلبفيتتمثل:بیئیةعوامل.3

.المخاطرتحملعلىوحبهالخبرةإلمتالكهالمؤسسةتدویلفيالمسیررغبة
األسواق فقدانمنتخشىالمؤسساتحیثاألجنبیةالمنافسةومواجهةالمؤسسةجودعنالدفاعیمنح.4

.التصدیر طریقعناألسواقهذهعلىلإلحتفاظدوماتسعىفهيمعهاتتعاملالتيالخارجیة
.المناسبالوقتفيالطلباتهذهبتلبیةالمؤسسةتقوموبالتاليالمؤسسةمنتوجاتعلىالطلبعالمیة.5

.55، ص السابق مرجعال1
.56، ص مرجع نفس ال2
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فیماتتمثلأسبابلعدةوذلكاإلقتصادیةاألهدافأهمالصادرات منوتنمیةالتصدیرنحوالتوجهأصبحلذا
1: یلي 

یتمثل السبب الرئیسي في التخلص من العجز التجاري والذي تعاني منه العدید من الدول النامیة.
بل التوازن الخارجي،وتحقیقاألجنبیةالعمالتمواردتنمیةمنأكثرتتضمنالصادراتتنمیةعملیةأن

.الحقیقي القوميالدخللتنمیةأساسیةهي
 هدف تنمیة الصادرات ألجل التنمیة االقتصادیة في إطار تطورات أواخر الثمانینات ثم ازدادت أهمیة

.التسعینات التي شهدت تحوال عالمیا لصالح اقتصاد السوق وحریة التجارة 
العابرةالشركاتنشاطفيالمطردوالنموالعالميالمستوىعلىالثورة المعلوماتیةصاحبتالتيالعولمة

الدولمعظمفياألموالرؤوسأسواقونمووتحریرالتجارةحریةفي إطارالعالممستوىعلىللقومیات
.العالمي شخصیة المستهلكظهورإلىباإلضافة

.مشاكل التي تعوق العملیة التصدیریة  : رابع الفرع ال

األسواقأي فيو خارجیا المصدرة الدولةفيداخلیاالمصدرینتعوقالتيالمشكالتإلىتقسیمهاویمكن
:2یليكماوذلكالخارجیة ،

إلى ثم تؤديومنالمصدرةالدولفيالتصدیریةالعملیةتعوقالتيهي المشكالت:الداخلیةالمشكالت: أوال 
المنتجاتتقلیل جودةأوالصادراتتكلفةفيإرتفاعمنالمشكالتهذهتسببهلماالصادراتتنافسیةإنخفاض

:بینها ومنالمصدرة ،

والتخزین،الشحنخدماتمستوىتدنيفيتتمثلوالتيللتصدیر،الالزمةاألساسیةالبنیةإلىاإلفتقار
.في الجماركوتعقدهاو تعدد اإلجراءاتوالجویة ،البحریةالموانئفيالخدماترسومإرتفاعإلىباإلضافة

إرتفاعإلىباإلضافةللمشروعاتاإلنتاجیةللطاقةالكاملغیراإلستغاللنتیجةالتشغیلتكالیفإرتفاع
.الوسیطیةالموادتكالیف

یؤديوالذيالمختلفة ،التصدیروفرصالعالمیةاألسواقوعنالعالميالطلبعنالمتاحةالمعلوماتنقص
.المتاحةاإلستثمارمجاالتأفضلتحدیدصعوبةإلى
إلىذلكأدىوقداإلجتماعیة ،التأمیناتتكلفةو كذا إرتفاعالدول،بعضفياألجورمستویاتإرتفاع

ولیسعلى الجودةالخارجیةاألسواقفيالمنافسةفيالدولهذهإعتمادثمومنالمنتجاتتكلفةإرتفاع
.السعر

.118–111ص ص،2000اإلسكندریة،مصر،،الجامعیة، الدارمعاصرةقتصادیةإقضایا،أحمدیسريالرحمانعبد1
رسالة ، -دراسة حالة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة–أثر تنمیة الصادرات غیر نفطیة على النمو اإلقتصادي في الجزائر مصطفي بن ساحة ، 2

.76–74ص ص ،2011–2010المركز الجامعي بغردایة ، غیر منشورة ، ماجستیر في تخصص تجارة دولیة ،
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المستوردةللمكوناتبالنسبةللمصدرینالجمركیةالرسومردإجراءاتفيالتأخیر.
الصغیرةللمشروعاتبالنسبةوخصوصاوالتطویرالتوسعملیاتعلتمویلالالزمةالمواردتوافرعدم

المستندیة للمصدریناإلعتماداتقبولعنالبنوكبعضإحجامإلىباإلضافةتكلفتهاوٕارتفاعوالمتوسطة،
.للصادراتالتنافسیةالقدرةعلىسلباالتأثیرمنذلكعلىیترتبقدوما
النقدعلىالحصولومشاكلالصادراتتنافسیةإنخفاضإلىیؤديمماالصرفسعرتحدیدفيالمغاالة

.الثابتالصرفسعرنظامتطبقالتيالدولفياألجنبي
المنتجینبعضإلتزاموعدمقیاسیة ،مواصفاتوجودعدمنتیجةالمنتججودةمستویاتإنخفاض

.للجودة المحددةبالمواصفات
غیابإلىیؤديبماوالتصدیر،اإلنتاجرسموكیفیةالمشروعاتإلدارةالالزمةوالخبراتالمهاراتنقص

.والتصدیراإلنتاجعملیاتبینالتنسیق

منوتنبعالصادراتنموتعیقالتيالمشكالتمنمجموعةالمصدرونیواجه:الخارجیة المشكالت: ثانیا 
منإلیهتؤديلماالداخلیةالمشكالتمنأخطرالمشكالتهذهتكوناألحیانبعضوفيعوامل خارجیة ،

:یليماالمشكالتتلكبینومنالدول ،هذهأسواقإلىالمصدریننفاذتقلیل فرص

شروطفرضیتمحیثالصادرات ،علىالمتقدمةالدولوخاصةاألجنبیةالدولتطبقهاالتيالجودةمعاییر
من الدولالعدیدإشتراطإلىباإلضافةالمتحدة ،والوالیاتاألوربیةالدولقبلمنالصادراتعلىفنیة

.المنتجین المحلیینمنتطلبالالخارجمنالمستوردةالسلععلىمعینةإختباراتبإجراءتفیدلشهادات
الفسادعنالناتجةالمصروفاتإلىإضافتاالمصدرین ،علىالمستوردةالدولتفرضهاالتياإلضافیةالرسوم

.توردة المسالدولفيالشفافیةوعدم
إلىیؤديممامباشرة،غیرأومباشرةبصورةسواءالمحلیینلمنتجیهااألجنبیةالحكوماتتقدمهالذيالدعم

.الدول هذهإلىالصادراتتنافسیةإنخفاض

.مخاطر التصدیر و إدارتها : خامس الفرع ال

التصدیریة ، و التي قد تكون یقصد بأخطار التصدیر تلك المخاطر التي یتعرض لها المصدر أثناء العملیة 
ناتجة عن العوامل التجاریة أو غیر تجاریة أو طبیعیة  و أخرى ال یمكن تصنیفها في و ال واحدة منهن ، و 

1:تتمثل هذه األخطار فیما یلي 

،  جامعة محمد 02، مجلة العلوم اإلنسانیة ، العدد - حالة الجزائر -آلیات ضمان اإلئتمان و تنمیة الصادراتوصاف سعیدي ، ،عبد المجید قدي 1
.  7، 5ص  ، ص2002خیضر ، بسكرة ، جوان 
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.األخطار التجاریة : أوال

إستالم المصدر لكامل و هي تلك التي یكون مسببها المستورد أو األوضاع المالیة ، و تؤدي إلى عدم 
:مستحقاته في اآلجال المتفق علیها و تتمثل في كل من 

.إفالس المستورد أو إعساره أو تصفیته -
.إمتناع المستورد عن السداد ما إستحق علیه للمصدر رغم قیام هذا األخیر بالوفاء بإلتزاماته  -
.رفض المشتري إلستالم البضاعة المشحونة  -

.) السیاسیة ( تجاریة األخطار غیر: ثانیا 

و هي المخاطر الناتجة عن عجز مستورد عن الدفع بسبب عوامل سیاسیة ، و بعبارة أخرى یقصد بها 
المخاطر التي تخرج عن إرادة المستورد و التي یكون مصدرها أو مسببیها سلطات القطر المستورد أو سلطات 

عامة أو وقائع معینة یشهدها القطر المستورد ، و قطر العبور ، و أیضا تلك التي تكون نتیجة عن إضطراب 
تتمثل في الحروب األهلیة  ، الصراعات البیروقراطیة ،الرقابة على األسعار ، اإلرهاب الدولي ، الحرب النوویة 

.إلخ ... ، الضغط الدبلوماسي 

.األخطار الطبیعیة: ثالثا 

.1أخطار ناتجة عن عمل اإلنسان و أخرى ناتجة عن الكوارث الطبیعیة  : یمكن تقسیمها إلى نوعین 

و باإلضافة إلى هذه اإلخطار السابقة الذكر ،هناك أخطار ثانویة منها أخطار الصرف ، أخطار المشاركة 
.     إلخ ...جنیة في المعارض و البحث عن أسواق جدیدة ، إخطار التحویل و أخطار اإلستثمارات األ

2: و إلدارة مخاطر التصدیر ، هناك مجموعة من المداخل ضروریة إلدارة فعالة و هي 

 تجنب مصدر الخطر في المقام األول بلغي ظهور الخطر نسبیا ، حیث یقصد بالتجنب غربلة : التجنب
.دخول أسواقها الدول التي تتمیز بعدم اإلستقرار السیاسي و اإلجتماعي و إستبعاد  إمكانیة 

 و یقصد به قیام المصدر بالتفاوض مع الشركاء اآلخرین أو حكومات الدول التي یتمیز : التفاوض
.بوجود مخاطر سیاسیة أو إجتماعیة ، بحیث یتم أوال تحدید الحقوق و المسؤولیات فبل القیام باإلستثمار 

 قلیل حجم الخسائر المحتملة و تتضمن هذه الوسیلة فصل الموجودات أو تقسیمها لت:اإلنفصال.

.  302، ص 2011، ، دار الفكر ناشرون و موزعون ، عمان اإلقتصاد الدولي ـالنظریة و السیاساتعبد القادر السید متولي ، 1
. 12–11ص وصاف سعیدي ، مرجع سابق ، ص،قدي عبد المجید2
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 و تتم بمشاركة الوطنین في اإلستثمار و كذا إختیار اإلستثمار الذي یتمیز بسرعة :هیكل اإلستثمار
.إسترداد التكالیفه و تحقسق األرباح في األجل القصیر من أجل تقلیل األخطار المحتملة 

.ر الصادرات یمداخل تطو : المطلب الثالث 

لغرض تطویر الصادرات كما و نوعا و فتح أسواق جدیدة ، نجد من الدول التي تستعمل أدوات تقلیدیة و 
التي تتمثل في تلك األدوات التابعة للسیاسات التجاریة الخاصة بالعالقات الخارجیة ، كما هناك من التي تخلت 

اإلقتصادي العالمي و مبادئها التجاریة على تلك األولى و خلقت أدوات حدیثة حسب حاجتها و ما یالءم واقعها
. المعلنة 

Recettes traditionnelles pour le développement des.المداخل التقلیدیة لتطویر الصادرات : ول الفرع األ 

exportations

عتمدة منذ تتمثل المداخل أو الطرق التقلیدیة لتطویر التجارة الخارجي في تلك األدوات السیاسات التجاریة الم
ظهور و قیام التجارة الخارجیة بین الدول ، غیر أنه عندما یكون الهدف محدد فإن األدوات تتعین حسب آثارها 

:و نتائجها المرغوبة منها ، و لتحقیق تطویر الصادرات بعینها یمكن إستعمال األدوات التالیة الذكر 

Système du: الجمركیة للرسومالتخفیضنظام: أوال  réduction des tarifes

حریةهدفهاألطرافمتعددتجارينظامإلقامةهو السعيالعالمیةالتجارةمنظمةإنشاءمناألساسيالهدف
األعضاءالدولجمیععلىیجبأيالجمركیةللرسومالمتواليمبدأ التخفیضتطبیقخاللمنالدولیةالتجارة

للتعریفاتكبیرتخفیضلتحقیقمتبادلةمزایاعلىتنطويحیثللمعاملةفي إتفاقیاتالدخولالمنظمةفي
.1أخرى إلىسلعةمنالرسومخفضمعدلو یختلفالجمركیة

subventions à l'exportation) : إعانات التصدیر ، منح ، دعم الصادرات ( اإلعانات : ثانیا 

أداة سعریة ، و یراد بها المزایا أو التیسیرات التي تساعد على زیادة حجم الصادرات " تعرف اإلعانات بأنها  
و تقلل من تكلفة اإلنتاج و ترفع " ، 2" أو النهوض بمستواها من حیث الجودة أو تدعیم الخدمات المتصلة بها 

.      3" التجارة الدولیة من قدرة  التنافسیة للشركة المحلیة المستفیدة و تأثر على

منیتمكنواحتى،للمصدرینعینیةأونقدیةالدولة مزایاتقدیمفيیتمثل" كما تعرف أیضا على أنها 
البیعمنالمصدرینأوالمنتجینتمكینطریقعنالدولیةاألسواقلكسبفي ذلكمحاولة،معینةسلعتصدیر

.30، مرجع سابق ، ص نورة بوكونة1
.146طارق یوسف حسن جابر ، مرجع سابق ، ص 2
.283ص، 2002، دار المسیرة للنشر و التوزیع و الطباعة ، عمان ،سیاساتونظریات–اإلقتصاد الدولي علي عبد الفتاح أبو شرار ، 3
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الربحذلكعنتعوضهمإعاناتأومنحالهمالدولةتقدمأنعلى،الربحلهمال تحققبأسعارالخارجفي
.1" المفقود 

، و ُیعتبر " عبارة عن مبلغ تدفعه الحكومة لمنشأة ما على كل وحدة قوم بتصدیرها "أما دعم الصادرات فهو 
.2الدعم الحكومي للصادرات أحد أشكال اإلغراق و سیتم مناقشة هذا األخیر فیما بعد 

3: و تقسم هذه اإلعانات إلي نوعین هما 

Les subventions directes: إعانات مباشرة .أ

.نوعي أساستتمثل في دفع مبلغ معین من النقود ، یحدد إما على أساس قیمي أو على 

Les subventions indirectes: مباشرة غیرإعانات.ب

المساعدات اإلداریة المقدمة من : مثل " المالي ، مركزهلتدعیماإلمتیازاتبعضالمشروعمنحفيتتمثل
الحكومة ، برامج إعادة التدریب ، تمویل البحث و التطویر و إعطاء إمتیازات ضریبیة أو تخفیض العبء 

.     4" الضریبي على الشركات المصدرة 

و الهدف من اإلعانات تعزیز قدرة المنتجین الوطنیین على التنافس مع المنتجات األخرى في األسواق 
مناألخرىالدولتفرضهماهواإلعاناتهذهأهمیةمنیقللو زیادة نصیبهم منها ، إال أنه ما5الخارجیة 

الدولةدعمیقابلكما،ألراضیهاإعانةلهاالمقدمالسلعدخولعلىالتعویضیةتعرف بالرسومإضافیةرسوم
، 6السوق فيبمكانتهااإلحتفاظعلىدائماتحرصالتيالمنافسةالدولةطرفمنمقابللصادراتها بموقف

فینبغي على كل حال في سیاسة اإلعانات مراعاة السیاسات الخارجیة و تحدید األنشطة التي یراد دعمها بدقة 
. 7بعد دراسة وافیة 

.                                                                                                                            68مرجع سابق ، ص فیروز سلطاني ،1
، 2007، تعریب محمد إبراهیم منصور ، على مسعود عطیة ، دار المریخ للنشر ، الریاض ، مدخل السیاسات–اإلقتصاد الدولي موردخاي كریانین ، 2

.152ص 
.302زینب حسن عوض اهللا ، مرجع سابق ، ص 3
. 283علي عبد الفتاح أبو شرار ، مرجع سابق ، ص 4
.146طارق یوسف حسن جابر ، مرجع سابق ، ص 5
.302، ص زینب حسن عوض اهللا ، مرجع سابق 6
.146طارق یوسف حسن جابر ، مرجع سابق ، ص 7



الصادرات و المنتجات الخضراء.....................................الفصل األول 

23

Réduction du taux de change -Reduction in the rate of exchange: تخفیض سعر الصرف : ثالثا 

كل إنخفاض تقوم به الدولة عمدًا في قیمة الوحدة النقدیة الوطنیة مقومة " یقصد بتخفیض سعر الصرف 
.  1" بالوحدات النقدیة األجنبیة سواء إتخذ ذلك مظهرا قانونیًا أو فعلیًا في نسبة الوحدة الذهب أو لم یتخذ

تویات األسعلر المحلیة و األسعار و الهدف منه زیادة الصادرات ، و بالتالي  یؤثر سعر الصرف على مس
الخارجیة ، إذ إن تخفیض سعر الصرف یترتب علیه تخفیض أسعار الصادرات مقومة بالعمالت األجنبیة ، و 

2.في المقابل إرتفاع أسعار الواردات مقومة بالعملة الوطنیة 

الصادراتإنخفاض سعرمنعلیهیترتب،بماوالوارداتالصادراتقیمةعلىآثارالصرفسعرلتخفیض
الناتجةاألسعارلتغیراتمرونة الطلبدرجةعلىمتوقفذلككانوٕان،األجنبیةالوارداتقیمةوٕارتفاعالمحلیة

المصدرةالسلعةسعرإنخفاض، یعنيالمحلیةاألسعارمستوىعلىالتخفیضأثرأما،التخفیضهذاعن
،التخفیضأثرتالشيإلىیؤدياألسعار المحلیة،ممافيعاماعیحدث إرتفلمإذاهذا،التخفیضنسبةبنفس
األفرادثقةضعفمنهاعدیدةألسبابالوطنیةالعملةعلى قیمةحقیقیاً خطراً الصرفسعرتخفیضیمثلوقد
علىتعتمدالدولةكانتماإذاالسیماالمعیشةنفقاترفعیسبباإلرتفاع مماإلىالداخلیةاألسعارومیلفیها

3.مرن غیرإنتاج الصادراتكان، أوالضروریةالسلعمنالواردات

Dumping:اإلغراق : رابعا 

و هو أحد الوسائل التي تتبعها الدولة أو المشروعات اإلحتكاریة للتمیز بین األثمان السائدة في الداخل و تلك 
4.التي في خارج 

عندما یتم بیع سلعة ما لمشتر أجنبي بسعر أقل من السعر الذي تباع به نفس السلعة في "إذ یحدث اإلغراق 
.5" بیع السلعة في األسواق األجنبیة بسعر أقل من سعر التكلفة " ، كما هو " السوق المحلیة 

تكون األسعار في األسواق أي أنه یراد باإلغراق التمییز في السعر لألسواق الداخلیة و الخارجیة ، حیث 
الخارجیة منخفضة عن السعر المحلي مضافا إلیه نفقات نقل السلعة عند تصدیرها ،و ینقسم وفق إستمراره إلى 

و العارض لضروف إستثنائیة ؛ و من أهم آثاره أنه یحقق للدولة ) المؤقت ( اإلغراق الدائم ، قصیر األجل 
6. لي إرتفاع مستوى الدخل المصدرة زیادة في حجم الصادرات و بالتا

.303زینب حسن عوض اهللا ، مرجع سابق ، ص 1
.147طارق یوسف حسن جابر ، مرجع سابق ، ص 2
.305-304ص زینب حسن عوض اهللا ، مرجع سابق ، ص 3
. 302مرجع ، ص نفس ال4
.149موردخاي كریانین ، مرجع سابق ، ص 5
.147-146ص یوسف حسن جابر ، مرجع سابق ، ص6
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Blocs économiques: االقتصادیة التكتالت: خامسا 

داخلالتجارةتعزیزعلىتعملوالتجاریة والحواجزالقیودتتمتع بإنعدامها من،إقلیمیةدولیةتجمعاتوهي
غیراألخرىالدولتجاهالتجاریةالقیودمننمط جدیدإستحداثعلىتعملالوقتنفسوفي،المنطقةتلك

المنطقة،التفضیلیةالتجارةتتمثل في كل من ترتیباتمختلفةعدة مراحلعلىالتكتالتهذهوتمر،األعضاء
.والنقدي اإلقتصادي،اإلتحادالسوق المشتركة،الجمركياإلتحاد،الحرة

.المداخل المعاصرة لتطویر الصادرات : ثاني الفرع ال

بعدما إنتهجت التجارة الخارجیة العالمیة نهج التحرر و التطور و عدم التقید الكلي أصبح من الصعب للدول 
التي ترغب في تطویر حالها و مصالحها على غرار الدول األخرى ، أن تستعمل تلك الطرق و األسالیب و 

لدول ثغرات مختلفة و مداخل متطورة حتي األدوات التقلیدیة التي سبق و تناولنا بعضها ، و لهذا وجدت تلك ا
لتستعملها كقناع إلخفاء الوجه الحقیقي ألعمالها ، و من أهداف هذه الدول السعي لتطویر تجارتها الخارجیة من 
خالل تطویر الصادراتها و هو موضوعنا ، و لهذا ستحاول التعرف على مجموعة من هذه المداخیل المعاصرة 

.  وقف مبدأ تطویر الصادرات 

»«إدارة الجودة الشاملة: أوال  T Q M :Total Quality Management

لقد سعت بعض المنظمات أو الدول إلى تبني مدخل إدارة الجودة الشاملة لتیقنها بأهمیته الفعالة و كان ذلك 
و من .الخارجیة من خالل محاولة التطابق مع معاییر هذا المدخل بإتخاذه منهج و فلسفة في تسییرها لتجارتها 

.قسمه لعدة أجزاء لنضمن الفهم الكلي و الصحیحهذا المنطلق سنحاول اإلحاطة بمفهوم إدارة الجودة الشاملة و ت

:مفهوم إدارة الجودة الشاملة .1

و أبعاد و خصائص قبل التطرق إلى تعریف إدارة الجودة الشاملة سنحاول إحاطة بكل من تعریف 
.، كما یلي و إدارة الجودة الشاملة الجودة الشاملة ،الجودة اتلمصطلحل

:ت الجودة من قبل مجموعة من اإلقتصادیین و الجهات نذكر منها فقد عرف:تعریف الجودة .أ

Fred smith و هیئة الخدمات " أداء العمل حتى یتطابق مع المعاییر التي یتوقعها العمالء " بأنها ،
1" .بقة و تلبیة إحتیاجات الزبائن منذ أول مرة و في كل مرة الجودة هي مطا" العامة على أن 

.18، ص 2010، دار صفاء للنشر و التوزیع ، األردن ، 9000: 2000المنظمة الدولیة للتوحید القیاسي القیاسي األیزو كاظم محمود خضیر ، 1
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، لضبط الجودة )EOQC(و المنظمة األوروبیة ) (ASQCكما تم تعریفها من قبل الجمعیة األمریكیة 
المجموع الكلي للمزایا و الخصائص التي تؤثر في القدرة المنتج أو الخدمة على تلبیة حاجات " على أنها 

1". معینة

عملیة دینامیكیة ترتبط بالبضائع و الخدمات و العملیات و األشخاص "یمكن تعریف الجودة أیضا بـو 
.2" القائمین علیها و بیئات عملها و تسعى إلى أن تتطابق مع توقعات عناصرها أو أن تتجاوزها 

الحاجات و التوقعات الدرجة التي تشبع فیها" الجودة بأنها ) ISO(فیما عرفت المنظمة الدولیة للمقاییس 
الظاهریة و الضمنیة من خالل جملة الخصائص الرئیسیة المحدد مسبقا ، و تؤكد المواصفات على ضرورة 

.3" تحدید تلك الحاجات و التوقعات و كیفیة إشباعها

و مما سبق نالحظ أن الجودة ال تعني بالضرورة التمییز ، و إنما ببساطة المطابقة للمواصفات و ترجمة 
اجات الزبائن و توقعاتهم ، و هذا الحكم  النهائي للجودة یكون من قبل الزبون الذي یقرر ما إذا كان المنتج لح

یلبي حاجاته أم ال ، و كذا بالنسبة للشركات الهادفة لتحقیق الجودة فمن الضروري أن تقوم بتصمیم الجودة 
.4قصىبالشكل الذي یجعل الفرق موجبًا بین القیمة و الكلفة بحده األ

تمتلك السلعة أو الخدمة أبعادًا أو خصائص متعددة ترتبط بالجودة ، حیث یمكن من خاللها تحدید قدرة 
:5إشباعها للحاجات و تتمثل في

:بالنسبة ألبعاد الجودة السلع فهي 
 األداء  :performance : الكیفیة التي یتم بها أداء الوظیفة و معالمها.
 المظهر / الهیئة :Caractéristiques /Apparence : الخصائص المحسوسة للسلعة و شكلها و اإلحساس

.بها و رونقها 
 المعولیة :Fiabilité : قابلیة أداء العمل المطلوب تحت ظروف تشغیلیة محددة في فترة زمنیة محددة.
المطابقة :Conformité : قبل الزبونالتوافق مع المواصفات التحددة بموجب العقد أو من
 المتانة:Durabilité : اإلستفادة الشاملة و الدائمة من السلع.
 القابلیة للخدمة:Entretien : إمكانیة تعدیلها أو تصلیحها عند وقوع مشكلة في اإلستخدام ناتج عن

.مشكلة في التصنیع 

.14، ص 2005، دار الیازوردي العلمیة للنشر و التوزیع ، عمان ، إدارة الجودة الشاملةمحمد عبد الوهاب العزاوي ، 1
. 21كاظم محمود خضیر ، مرجع سابق ، ص 2
. 15محمد عبد الوهاب العزاوي ، مرجع سابق ، ص 3
.                                                             19، ص 0022، دار وائل للنشر و التوزیع ، عمان، ISO 9000–ISO14000أنظمة إدارة الجودة محمد عبد الوهاب العزاوي ، 4
.25–24ص ، مرجع سابق ، صإدارة الجودة الشاملةمحمد عبد الوهاب العزاوي ، 5
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  الجمالیة :Esthétique : الرونق و الشكل و اإلحساس التي تولده
  الجودة المدركة :Qualité perçue

: أما فیما یخص أبعاد جودة الخدمة فهي 
 الوقت  :Temps : كم ینتظر المستهلك.
 دقة التسلیم :La précision de livraison : التسلیم في الموعد المحدد
 اإلتمام:état complet : إنجاز جمیع جوانبها بشكل كامل.
التعامل:Courtoisie : ترحیب العاملین بكل الزبائن.
 التناسق :Cohérence : تسلیم جمیع الخدمات بنفس النمط للزبون.
 سهولة المنال :Accessibilité : إمكانیة الحصول على الخدمة بسهولة.
 الدقة :Précision : إنجاز الخدمة بصورة صحیحة من أول لحظة.
 اإلستجابة :Réactivité : من العاملین لحل المشاكل غیر متوقعة التفاعل بسرعة.

كما یمكن دراسة الجودة من خالل ثالث مداخل تتمثل في المنتوج ، المستهلك و المجتمع ، و مما سبق تبرز 
:أهمیة الجودة من خالل تأُثرها و صلتها بكل من 

 صلتها یالمستهلك و إشباع حاجاته.
الحصول على الموقع التنافسي صلتها بالمنتوج و قدرته على التمیز في السوق و.
 صلتها بالمجتمع أثرها على اإلنتاجیة ، و خبرات العاملین ، و بیئة العمل و آثارها الصحیة و الثقافیة

1.  و الحضاریة 

: تعریف الجودة الشاملة .ب

رفًا علیه كلمة الشاملة في مفهوم الجودة الشاملة تشیر إلى تطبیق الجودة في أوسع مفاهیمها مما أصبح متعا
و التي تشیر إلى جودة المنتجات و البضائع و األشخاص القائمین و بیئات العمل ؛ و بشكل Big Qبالـ 

تشیر إلى مجال أصغر یركز في مضمونه على تطبیق جانب أو عنصر واحد من Little Qمماثل فإن 
.جوانب أو عناصر الجودة 

مدخل أو طریقة ألداء العمل و تسعي إلى زیادة قدرة المنظمات على المنافسة : " و نعني بالجودة الشاملة 
".  من خالل التحسین المستمر لجودة البضائع ، الخدمات ، العملیات ، األشخاص القائمین علیها و بیئات عملها

:كما للجودة الشاملة عدة خصائص نذكرها فیما یلي 

.23، مرجع سابق ، ص ISO 9000–ISO14000أنظمة إدارة الجودة محمد عبد الوهاب العزاوي ، 1
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 أساس الفكر اإلستراتیجي الشامل لجمیع األبعاد الهادفة تقوم على.
 الدخلیین و الخارجیین ( تركز على المستهلكین. (
 اإلهتمام الشدید بالجودة و إعطائها األولویة المناسبة و إعتبارها السالح التنافسي الفعال في ظل

.سواء اإلحتدام التنافسي في األسواق اإلستهالكیة أو اإلستعمالیة على حد 
 إستخدام األسلوب العلمي في إتخاذ القرارات و حل المشاكل.
 اإللتزام طویل األمد في بناء متطلبات الجودة المستهدفة.
 بناء فرق العمل و تثویر الطاقة الفردیة الكامنة في فرق العمل و تكوینهافي الخلق و اإلبداع الفعال.
 عملیات التحسین المستمر.
التدریب و التعلیم.
 الحریة من خالل الرقابة.
وحدة الهدف و جعل العاملین على نفس المستوى من الوعي و اإلدراك لمعالم تحقیق األهداف.
 1.إنخراط الموظفین في العملیات و تمكنهم و زرع روح الثقة و المودة بینهم بإستمرار

: تعریف إدارة الجودة الشاملة .ج

، فكانت أول محاولة TQMإدارة الجودة الشاملة هناك بعض التعاریف التي أظهرت تصور عام لمفهوم 
الفلسفة اإلداریة للمؤسسة : " حیث عرفت على أنها BQAلوضع تعریف لها من قبل منظمة الجودة البریطانیة 

.2" لمشروع معا التي تدرك من خاللها تحقیق كل من إحتیاجات المستهلك و كذا تحقیق أهداف ا

عقیدة أو عرف متأصل و شامل في أسلوب : " و تعرف منظمة التقییس العالمیة إدارة الجودة الشاملة بأنها 
القیادة و التشغیل لمنظمة ما ، بهدف التحسین المستمر في األداء على المدى الطویل من خالل التركیز على 

.3" اآلخرینأصحاب المصالح متطلبات و توقعات الزبائن مع عدم إغفال متطلبان المساهمین و جمیع

تدل مبادئإدارة الجودة الشاملة هي فلسفة و خطوط عریضة و " أما من وجهة نظر أمریكیة فإن تعریفها هو
و ترشد المنظمة لتحقق تطور مستمر و هي أسالیب كمیة باإلضافة للموارد البشریة التي تحسن إستخدام الموارد 

فة العملیات داخل المنظمة تسعى ألن تحقق إشباع حاجات المستهلكین المتاحة و كذلك الخدمات بحیث أن كا
.4" الحالیین و المرتقبین 

.24-23ص ، مرجع سابق ، صكاظم محمود خضیر1
.74، ص 2000، دار المسیرة للنشر و التوزیع و الطباعة ، عمان ، إدارة الجودة الشاملةكاظم محمود خضیر ، 2
.39، مرجع سابق ، ص إدارة الجودة الشاملةمحمد عبد الوهاب العزاوي ، 3
.74ق ، ص ، مرجع سابإدارة الجودة الشاملةكاظم محمود خضیر ، 4
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و لذا یمكن القول بأن إدارة الجودة الشاملة عبارة عن نظام یتضمن مجموعة الفلسفات الفكریة المتكاملة و 
ستوى رضا العمیل و الموظف األدوات اإلحصائیة و العملیات اإلداریة المستخدمة لتحقیق األهداف و رفع م

تتضمن العملیات التي یتم في ضوءها إستثمار كافة العاملین في التحسین المستمر " و كذا 1." على حد سواء 
2."للمنتجات و العملیات المراد إنجازها في كل األوقات لغرض تحقیق رضا المستهلكین في إشباع حاجاتهم 

3: ظام إدارة الجودة الشاملة ینبغي أن یتضمن ما یلي و مما سبق یتضح أن المراحل الممیزة لن

بحث و دراسة األسواق و التعرف على تطلعات و رغبات و حاجات المستهلكین الحالیین و المرتقبین.
 تصمیم و تطویر المنتج بما ینسجم مع تحقیق الرضا المستهدف للمستهلكین.
 تخطیط و تطویر المبیعات.
 إنسجامها مع المواصفات و المعاییر القیاسیة المشتریات و التأكد من.
 اإلنتاج أو تورید الخدمات المطلوبة.
 التحقق من إجراء العملیات التشغیلیة بما ینسجم مع تحقیق األهداف.
 التعبئة و التخزین و المناولة.
 البیع و التخزین.
 التركیب و توفیر الخدمة.
خرى المساعدة التقنیة و الخدمات التابعة األ.
 خدمات ما بعد البیع و توجیه و إرشاد المستهلكین و الخدمات الصیانیة و الضمانات.
 أو إعادة التصنیع في نهایة دورة الحیاة ) تنسیق المنتج (الوضع خارج الخدمة.

: أهمیة إدارة الجودة الشاملة .2

كونه نظاما یتبع أسالیب مدونة تتأتى أهمیة إدارة الجودة الشاملة من كونها منهج كامل للتغییر أبعد من
بشكل إجراءات و قرارات و إن اإللتزام من قبل أي منظمة یعني قابلیته على تغییر سلوكیات أفرادها تجاه مفهوم 
الجودة ، و من ثم تطبیقه یعني أن المنظمة باتت تنظر إلى أنشطتها ككل متكامل بحث تألف الجودة المحصلة 

بائن الداخلین و الخارجین ؛ كما أن أهمیته ال تنعكس على تحسین العالقات النهائیة لمجهود و تعاون الز 
المتبادلة بین المجهزین و المنتجین فحسب ، و إنما على تحسین الروح المعنویة بین العاملین و تنمیة روح 

.الفریق و اإلحساس بالفخر و اإلعتزاز ، حینما تتحسن سمعة المنظمة 

.   75جع سابق ،  ص نفس المر 1
.20، مرجع سابق ، ص 9000: 2000المنظمة الدولیة للتوحید القیاسي القیاسي األیزو خضیر كاظم محمود ، 2
.84، مرجع سابق ، ص إدارة الجودة الشاملةخضیر كاظم محمود ، 3
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: ضا ، من أن تبنیها یحقق ما یلي و یمكن أن تتضح أهمیتها أی

 التركیز على حاجات الزبائن و األسواق بما یمكنها من تلبیة متطلبات الزبائن.
 تحقیق األداء العالي للجودة في جمیع المواقع الوظیفیة و عدم إقتصارها على السلع و الخدمات.
 القیام بسلسلة من اإلجراءات الضروریة إلنجاز جودة األداء.
حص المستمر لجمیع العملیات و إستبعاد الفعالیات الثانویة في إنتاج السلع و تقدیم الخدمات الف.
 التحقق من حاجة المشاریع للتحسین و تطویر مقاییس األداء.
 تطویر مدخل الفریق لحل المشاكل و تحسین العملیات.
التنافسیة لتطویر عمل المنظمةالفهم الكامل و التفصیلي للمنافسین و التطویر الفعال لإلستراتیجیة.
 تطویر إجراءات اإلتصال إلنجاز العمل بصورة جیدة و متمیزة.
 1. المراجعة المستمرة لسیر العملیات لتطویر إستراتیجیة التحسین المستمر إلى األبد

: مزایا و معوقات تطبیق إدارة الجودة الشاملة .3

: حققت إدارة الجودة الشاملة للمنظمات الحدیثة مزایا متعددة یمكن إجمالها بما یأتي 

 تعزز الموقع التنافسي لهذه المنظمات طالما یجري التركیز من خالله إدارة الجودة الشاملة على تقدیم
.الخدمة ذات الجودة العالیة للزبون و بالتالي زیادة اإلنتاج بأقل تكالیف / السلع 

ثل تطبیقها سلسلة من الفعالیات المتتابعة التي تتیح للمنظمة إنجاز أهدافها الممثلة في تحقیق النمو و یم
.زیادة األرباح و اإلستثمار األمثل لمواردها البشریة 

 تمثل أحد أهم التحدیات التنظیمیة الكبیرة التي تستلزم تعبئة جهود الجمیع و ذلك یتم من خالل التركیز
، فهي نقطة البدایة الموفقة في هذا المجال ، من خالل أفراد التنظیم خیث المناخ التنظیمي على الزبون 

.المالئم الذي یمثل أحد أهم مستلزمات نجاح التطبیق لهذه الفلسفة 
 التركیز المستمر على تحسین العملیة.
ت التشغیلیة و تقلیص زیادة الكفاءة من خالل تقلیص الضیاع في المخزون ، و تقلیص األخطاء بالعملیا

) .شكاوي الزبائن الداخلیین و الخارجیین ( المشاكل المتعلقة بالزبائن 
 زیادة الحصة السوقیة.

: إال أن هذه الفلسفة ال تخلو من الصعوبات عند تطبیقها ، و معوقات تطبیقها تعود إلى األتي 

جعل تطبیق الجودة الشاملة عالج شافي لجمیع مشاكل المنظمة

. 55-54ص ، مرجع سابق ، صإدارة الجودة الشاملةمحمد عبد الوهاب العزاوي ، 1
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اإلدارة العلیا عن توضیح إلتزامها بإدارة الجودة الشاملة عجز.
 عجز اإلدارة الوسطى عن تفهم األدوار الجدیدة لنمط قیادة الجودة الشاملو و شعورهم المهدد بأن فلسفة

.الجودة الشاملة ستفقد العاملین قوتهم في إنجاز العمل 
هتمام بها ألنها مهمة في األداء الرئیسي للجودة و التركیز العالي على الفعالیات الداخلیة للجودة و اإل

.إعفائها من حاجات الزبائن الخارجیین و رغباتهم 
 تشكیل فرق عمل كثیرة ، و عدم توفیر الموارد و اإلدارة المطلوبة بما یكفل نجاحها.
 یبني برامج ممتازة للجودة دون إجراء تعدیالت علیها بما ینسجم مع خصائص المنظمة.
 1. الربط بین أهداف الجود و العوائد المالیة ضعف

»:سلسلة المواصفات الدولیة للجودة : ثانیا  ISO »International Organization for
Standardization

إن تبني مدخل المواصفات العالمیة للجودة بمعني تبني ما هو أعمق من مجرد المطابقة مع متطلبات الجودة 
متطلبات المواصفات الدولیة بشكل سلیم و مدروس سیؤدي حتمًا إلى تمهید الطریق لتبني فلسفة ، إذ أن تنفیذ 

حیث تسهم هذه المواصفات الدولیة من خالل تركیزها على التوثیق و –السابقة الشرح –إدارة الجودة الشاملة 
ام إلى توفیر فرص مناسبة للتحسین التدقیق و إتخاذ القرارات التصحیحیة و الوقائیة أثناء مراجعة اإلدارة للنظ

.و من هنا سندرج مفهوم هذه المواصفات الدولیة للجودة كالتالي .المستمر و إرضاء الزبون 

: كمصطلح و منظمة ISOالتعریف بالـ .1

International Organization for Standardizationإلسم المنظمة العالمیة للتقییس ISOیرمز مصطلح 

التي تعني التساوي isosفهي مشتقة من أصل إغریقي ISO، أما كلمة المنظمة بالفرنسیةمرتبة حسب إسم
Equal2.

و مقرها 1974أما كمنظمة هي إتحاد عالمي یضم هیئات التقییس الوطنیة في دول العالم تأسست عام 
، رسالتها تشجیع ) ة كل عضو یمثل دولة واحد( عضوًا 150جونیف بـ سویسرا و یبلغ عدد أعضائها أكثر من 

évaluationو تطویر و توحید المواصفات العالمیة و جمیع األنشطة ذات العالقة و المتضمنة تقویم المطابقة 

de la conformité بهدف تسهیل تبادل التجاري الدولي للسلع و الخدمات ، فضال عن تطویر التعاون في
ادیة ؛ عملت المنظمة من خالل إصدارها للمواصفات العالمیة مجاالت األنشطة العلمیة و التكنولوجیة و اإلقتص

3.على توفیر لغة مشتركة بین المتعاقدین و وسیلة لتسهیل التبادل التجاري الدولي  

.69–68ص سابق ، صالمرجع ال1
.33، 29ص ، مرجع سابق ، ص ISO 9000–ISO14000أنظمة إدارة الجودة محمد عبد الوهاب العزاوي ، 2
.56، 52ص .، مرجع سابق ، ص9000: 2000المنظمة الدولیة للتوحید القیاسي القیاسي األیزو كاظم محمود خضیر ، 3
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لها - Technical Committee -TCأعمالها من خالل تشكیل لجان فنیة ISOو تمارس منظمة الـ 
Subالحق بإنشاء لجان فرعیة  – Committee-SC– و مجموعات عملWorking Groupe-WG

من أعضائها الممثلین بهیئات التقییس في الدول المختلفة و یكون هدف هذه اللجان إعداد مسودات –
760المواصفات العالمیة في ضمن البرنامج الرئیسي لتلك اللجان الفنیة ، علما بأن المنظمة شكلت ما یقارب 

مجموعة عمل تعمل تحت ما یسمى بمجلس اإلدارة الفني ؛ و من هنا یقع على 1942لجنة فنیة و فرعیة و 
عاتق المنظمة العالمیة للتقییس مهمة تطویر المواصفات في المجاالت كافة بإستثناء المواصفات الفنیة 

Technical Spesificationsللمنتوجات الخاصة بالصناعات الكهربائیة و الهندسیة اإللكترونیة التي هي
و لعل إهتمام المنظمة ؛ 1906التي  تأسست عام EICمن مسؤلیة اللجنة العالمیة لإللكترونیات التقنیة 

:بإصدار مواصفات أنظمة إدارة الجودة تفسرها األسباب التالیة 

.مواجهة اإلتجاه المتزاید نحو متطلبات أكثر شدة للزبون فیها یتعلق بالجودة .أ
اإلرتباك المتزاید في التجارة العالمیة الناجم عن إختالف متطلبات أنظمة الجودة الوطنیة ، فاإلختالف في .ب

1.  تلك المتطلبات تسبب ما العوائق التجاریة غیر المعرفة 

. المراحل التاریخیة لتطور مواصفات أنظمة إدارة الجودة .2

ISOالث مراحل للوصول إلى یتعین تاریخ تطور المواصفات األنظمة الجودة من ث ، و تتمثل هذه 9000
المراحل بالترتیب بدایة بمرحلة مواصفات الصناعیة العسكریة و تلیها المواصفات الوطنیة ثم المواصفات العالمیة 

2: یمكن توضیح هذه المراحل في الشكل الموالي كما یلي ، و 

. 29، مرجع سابق ، ص ISO 9000–ISO14000أنظمة إدارة الجودة محمد عبد الوهاب العزاوي ، 1
. 31، ص السابق مرجع ال2
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.مواصفات أنظمة إدارة الجودة المراحل التاریخیة لتطور ) : 02( الشكل رقم 

، الطبعة األولى ، دار وائل للنشر و التوزیع ، عمان ، ISO 9000–ISO14000أنظمة إدارة الجودة محمد عبد الوهاب العزاوي ، :المصدر 
.31، ص 2002

1: و یمكن إدراج شرح لهذه المراحل بشيء من التفصیل كما یلي 

militaires de l'industrieNormes. مواصفات الصناعة العسكریة : المرحلة األولى 

شهد عقد الخمسینات و الستینات سعي العدید من الشركات أو ما یسمى بالمشترین الكبار تبني المواصفات 
العسكریة الصادرة حدیثًا آنذاك رغبة منها في تحسین كفاءتها اإلنتاجیة و اإلختیار األفضل للمجهزین باإلعتماد 

امها لهذه المبادئ ؛ ثم قامت تلك الشركات على مبادئ تأكید الجودة للترویج في أدبیاتها التسویقیة إستخد
بإصدار مواصفات تأكید الجودة خاصة بها لكل من عملیاتها و مجهزیها حیث كانت تلك المواصفات تصمم 

حسب المتطابات الفردیة لتلك الشركات التي إستخدمت أساسا لتقویم المجهزین و إختیارهم و بهذا وجد 

. 56،59ص ، مرجع سابق ، ص9000: 2000المنظمة الدولیة للتوحید القیاسي القیاسي األیزو كاظم محمود خضیر ، 1

مواصفات الشركات
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موعة كبیرة و متباینة و أحیانا متعارضة من متطلبات تأكید الجودة الذي المجهزون و الشركات أنفسهم أمام مج
قاد إلى التقییمات المتعددة ذلك أن المجهز قد یستلم تقاریر تقییم متباینة من مختلف المشترین من الشركات 

.للمنتوج و نظام اإلنتاج نفسه بسبب إختالف المتطلبات الخاصة بكل مواصفة 

Normes nationales.لمواصفات الوطنیة ا: المرحلة الثانیة 

ففي بدایة السبعینیات لم یقتصر التطور على توقعات الزبائن فیما یتعلق بجودة المطابقة لمواصفات أنظمة 
الجودة بل ظهر تطور موازي له تمثل في إهتمام الشركات سواء في الصناعة اإلنتاجیة أو الخدمیة بتحقیق هذا 

د من الحكومات األوروبیة إلى توحید و إصدار مواصفات وطنیة ألنظمة الجودة بغیة التطابق مما دفع بالعدی
تقویة الوضع التنافسي لشركاتها في الداخل و لتمكنها من المنافسة على المستوى الدولي خاصة بعد ظهور 

ن المنتجات الصناعة الیابانیة كمنافس قوي التي حققت منتوجاتها تفوقا ملحوظا في الجودة على مثیالتها م
األوروبیة و األمریكیة ؛ لذلك سعت العدد من هیئات التقییس الوطنیة في تلك الدول إلى إصدار مواصفات 

-وطنیة حیث كانت لهیئة المواصفات البریطانیة BSI- السبق في إصدار العدید من إرشادات تأكید الجودة في
–بدلنها بدایة و منتصف السبعینیات حیث كانت حصیلة الجهود التي  BSI في مجال تأكید الجودة -

–إصدارها للمواصفة القیاسیة  BS5750 متطلبات تأكید الجودة لألغراض التعاقدیة بثالثة أجزاء عام -
التي كانت أول محاولة أوروبیة نحو تأسیس نظام لتقویم المجهزین في البیئة الصناعیة البریطانیة من 1979

خالل اإلعتماد على المواصفات السابقة الذكر، و في السنة نفسها التي أصدرت فیها المواصفة تقدمت من 
بطلب رسمي لتطویر مواصفات عالمیة لتقنیات و ممارسات تأكید الجودة ISOیتها في منظمة الـ خالل عضو 

للحاجة إلى إیجاد مواصفات خاصة بالجودة من تأكید و إدارة فقد تم تشكیل ISO، و إدراكا من منظمة الـ 
ISO/TC( لجنة فنیة  د الجودة ؛ و في عام التي حدد مهمتها بوضع مسودة مواصفات إلدارة و تأكی) 176

1987كان لهل أول إصدار على شكل مسودة للمناقشة و تمت المصادقة علیها للنشر النهائي عام 1985
ISOلتكون أول مواصفة عالمیة ألنظمة إدارة الجودة سمیت بـ  1987و 1979، و بین العامین 9000

ة إلنظمة الجودة التي كانت ال تختلف عن تبنت بعض الدول مثل كندا و أسترالیا و أمریكا مواصفات وطنی
.بعضها تقریبا و ال على النسخة البریطانیة 

Normes internationales-International standards.المواصفات العالمیة : المرحلة الثالثة 

فبوال و إنتشارا واسعین لم تالقیه مواصفات أخرى 1987منذ صدورها عام ISO 9000القت مواصفات الـ
الذي كان أحد أهم اإلهداف اإلستراتیجیة للجنة الفنیة عند إصدارها للمواصفة و الذي شخصته في رأیتها لعام 

الجودة فقد سارعت دول كثیرة إلى إعتمادها كمواصفة وطنیة ،إال أنه لم تكتسب مواصفات أنظمة إدارة2000
ISO 9000 دولة و حسب بل إكتسبت إهمیة 99أهمیتها من خالل إعتمادها كمواصفات وطنیة في أكثر من

إقلیمیة إضافة ألهمیتها العالمیة من خالل إعتمادها من هیئات التقییس التابعة للتحالفات اإلقتصادیة اإلقلیمیة ، 
01:و كما هو موضح في الجدول رقم 
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ISOمواصفات أنظمة إدارة الجودة ) : 01(الجدول رقم  و بعض مكافئاتها من المواصفات 9000
.الوطنیة و اإلقلیمیة 

المواصفات الوطنیةالمواصفات اإلقلیمیة
EN ISO 9000

)اللجنة األوروبیة للتقییس ( 
COPANT-ISO 9000

) اللجنة األمریكیة للمواصفات ( 
AFS 9000

) المنظمة اإلقلیمیة األفریقیة للتقییس ( 
12000المواصفات القیاسیة العربیة رقم 

)المنظمة العربیة للتنمیة الصناعیة و التعدین ( 

CAN/CSA-ISOكندا 9000
1001و1000العراق المواصفات العراقیة

NF EN ISOفرنسا 9000
DIN EN ISOألمانیا  9000
VIS Zالیابان 9900

BNSI IASQC/ Q9000الوالیات المتحدة
BS EN ISO 9000بریطانیا 

. 37، مرجع سابق ، ص ISO 9000–ISO14000أنظمة إدارة الجودة محمد عبد الوهاب العزاوي ، :  المصدر 

: أنواع المواصفات الخاصة بأنظمة إدارة الجودة .3

و بما أن كان هدف المنظمة العالمیة للتقییس هو تسهیل التبادل التجاري الدولي للسلع و الخدمات كان ال بد 
لها من توحید المواصفات الوطنیة ألنظمة الجودة حتى ال تكون هذه المواصفات عقبة أمام التبادل التجاري بین 

أهم المواصفات الخاصة بأنظمة إدارة الجودة الذي یتضمن) 02( دول العالم ، و هذا ما یوضحه الجدول رقم
: كما یلي 

. أهم المواصفات الخاصة بأنظمة إدارة الجودة ): 02(الجدول رقم 
اإلستخدام المواصفات القیاسیة السنة 
1959MIL-Q-9858 متطلبات برنامج الجودة ، و

MIL-Q-9857Aعدلت بعد أربع سنوات لتصبح 

ألغراض الصناعة العسكریة لوزارة الدفاع 
) .DOD( األمریكیة 

1968AQAP-1 متطلبات نظام ضبط الجودة الصناعي
لبرنامج أو منشورات الحلفاء لتأكید الجودة 

الصناعة العسكریة لحلفاء الناتو ضألغرا
)NATO(.

1968C-1 ، مواصفات تتعلق بمتطلبات برنامج الجودة
ANSI Zو عدلت بعد ثالث سنوات لتصبح  -18

متطلبات تأكید الجودة في الحاالت التعاقدیة 
.للطرف الثاني 

المواصفات العسكریة DEF-STANو 197005-08
AQAPالبریطانیة على غرار  – 1

ألغراص الصناعة العسكریة البریطانیة 

1972BS دلیل للشركات التي ترغب في تأسیس دلیل تأكید الجودة 3891
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أنظمة الجودة 
-DEFسلسلة المواصفات 1973 STAN , 05-21 ,

24 DEF-STAN,05-08باإلعتماد على 29 ,

البریطانیة 

.ألغراض الصناعة العسكریة البریطانیة 

1974BS partبثالث أجزاء 5179 متطلبات 1,2,3
تأكید الجودة في الحاالت التعاقدیة 

مواصفات أنظمة تأكید الجودة موجه 
لإلستخدامات الصناعیة و التجاریة 

1979ANSI/ASQC Z1,15 أدلة أساسیة ألنظمة
الجودة 

تحدید العناصر األساسیة الالزمة تقییم 
أنظمة الجودة في الصناعات اإلنتاجیة 

إلعداد مسودات مواصفات خاصة بتأكید و ISO/TC 176نیة تم تشكیل اللجنة الف1979
إدارة الجودة 

BSللمساعدة في فهم و تطبیق المواصفة BS 5750تم نشر الدلیل الخاص بالمواصفات 1981
5750

ISO/TCقیام اللجنة الفنیة 1985 بإصدار سلسلة 176
للمناقشة ISO 9000المواصفات القیاسیة 

بإصدار سلسلة المواصفات ISOمنظمة الـقیام 1987
ISO 9000القیاسیة 

لتسهیل التبادل التجاري الدولي من خالل 
توحید المواصفات الخاصة بأنظمة الجودة 

ISO 9001تبني المجموعة األوروبیة متطلبات 1989

.أساسا لتقویم المجهزین 
ISOإستخدام  كأساس في نظام 9000

.تقویم المطابقة 
للمواصفات) تنقیح ( إعادة نشر 1994

ISO ( 9001,9002,9003,9000 , 9004)
–5( تعدیالت دوریة ISOتجري منظمة

لمواكبة التطورات في ) سنوات 7
المواصفات المنشورة

تعدیل دوري لمواكبة التطورات وفقا لفلسفة ISO 9000, 9001إعادة إصدار المواصفتین 2000
.إدارة الجودة الشاملة 

.35، مرجع سابق ، ص ISO 9000–ISO14000أنظمة إدارة الجودة محمد عبد الوهاب العزاوي ، :المصدر 

ISOو بما أن أخر التعدیالت و إصدارات المنظمة العالمیة للتقییس كانت من سلسلة المواصفات العالمیة 

. ، فسنحاول التطرق لهذه العائلة بشكل موضح أكثر في األتي 9000

:ISO 9000التعرف على مواصفات أنظمة إدارة الجودة .4
:كمواصفات ألنظمة الجودة ISO 9000نشوء و تطور .أ

ISOإن نشوء الـ و تطورها كمواصفات ألنظمة أدارة الجودة تعود إلى الصناعة العسكریة و النوویة 9000
، فالحاجة لهذه المواصفات أفرزتها ظروف الحرب العالمیة الثانیة بسبب فشل العدید من منتجات تلك 
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قا من الصناعات في أداء عملها مما أدى بها ألن تفرض على المجهزین قواعد محدد لتأكید الجودة شرطا مسب
شروط التعاقد معهم ، حیث وجدت تلك الصناعات أن تطبیق مبادئ تأكید الجودة ذات فائدة كبیرة في تحسین 

1.جودة منتجاتها خاصة في الحاالت التعاقدیة 

عبارة عن مواصفات و مقاییس : " على أنه ISO 9000و یمكن إعطاء تعریف للمواصفات أنظمة الجودة 
في تحسین جودة عملیات النظام القائم في أیة منظمة إقتصادیة ، و تأكد هذه عالمیة و مقبولة و تساهم

المواصفات على ضرورة فیام المنتج أو المجهز للبضائع أو الخدمات بتطبیق هذه المعاییر و المقاییس المتعلقة 
نحرافات أو المشاكل بجودة المنتجات أو الخدمات و في جمیع األوقات و غالبا ما تساهم هذه المعاییر بتحدید اإل

المرافقة لألداء التشغیلي أو اإلنتاجي و عند ظهور مثل هذه المشاكل و في أي مرحلة من المراحل اإلنتاجیة أو 
التشغیلیة ینبغي على اإلدارة بإتخاذ اإلجراءات الوقائیة أو التصحیحیة لمنع تفاقم المشكلة أو الظاهرة و تجاوز 

. 2" آثارها بشكل سلیم 

:ISO 9000أنواع مواصفات أنظمة إدارة الجودة .ب

تتمثل أنواع المواصفات الخاصة باألنظمة إدارة الجودة في تلك اإلصدارات التي تشمل على اإلرشادات و 
المتطلبات الالزمة لقیام  أنظمة الجودة و كذا تلك التعدیالت لألنظمة السابقة اإلصدار و فیما یلي قائمة 

:في الجدول التالي ISO 9000بالمواصفات القیاسیة لعائلة 

ISOقائمة المواصفات القیاسیة لعائلة ) : 03(رقم الجدول 9000.
العنوان الرسمي تأریخها رقم المواصفة المرحلة 

ISO90002000 أسس و المصطلحات–أنظمة إدارة الجودة
ISO90012000 المتطلبات- أنظمة إدارة الجودة
ISO90042000 لتطویر األداءإرشادات –أنظمة إدارة الجودة
ISO9004-21991 إرشادات –إدارة الجودة و عناصر نظام الجودة

الخدمات
ISO9004-31993 إرشادات للمواد –إدارة الجودة وعناصر نظام الجودة

المصنعة
ISO9004-41993 إرشادات لتحسین –إدارة الجودة وعناصر نظام الجودة

الجودة

ISO14000محمد عبد الوهاب العزاوي ، أنظمة إدارة الجودة 1 – ISO 9000 30، مرجع سابق ، ص.
.94، مرجع سابق ، ص 9000: 2000المنظمة الدولیة للتوحید القیاسي القیاسي األیزو كاظم محمود خضیر ، 2
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ISO100051995 إرشادات لخطط الجودة–الجودة إدارة
ISO100071995 إرشادات إلدارة التشكیل–إدارة الجودة
ISO10011-11990تدقیق أنظمة الجودة التدقیقحولإرشادات
ISO10011-21991المعاییر –تدقیق أنظمة الجودة حولإرشادات

التأهیلیة لمدققي الجودة
ISO10011-31991إدارة برنامج –تدقیق أنظمة الجودة حولإرشادات

التدقیق
ISO10012-11992 المنهجیة- متطلبات تأكید الجودة ألجهزة القیاس
ISO100131995حول تطویر أدلة الجودةإرشادات

إرشادات للجودة في إدارة المشاریع–إدارة الجودة 10006المسودات 
ضبط عملیات القیاس–القیاس متطلبات تأكید الجودة ألجهزة 10012-2

إرشادات إلدارة إقتصادیات الجودة 10014
المشروعات 

الجدیدة
إرشادات حول التدریب و التعلیم المستمر10015
عرض النتائج–سجالت الفحص و اإلختبار 10016
إرشادات حول تطبیق األسالیب اإلحصائیة10017

.103، مرجع سابق ، ص ISO 9000–ISO14000أنظمة إدارة الجودة محمد عبد الوهاب العزاوي ، :المصدر 

ISOمواصفات أنظمة إدارة الجودة منافع تطبیق .ج 9000:

ISOتحقق الشركات من تطبیقها لمواصفات  منافع عدة ال تقتصر على المزایا التسویقیة و التجاریة 9000
مما یثبت قدرتها على اإلیفاء بمواصفات متفق علیها ISOبسبب میل الزبائن إلى شراء سلع تخمل عالمة الـ 

هي توفیر ISO 9000دولیا بل إن على الشركات أن تنتبه إلى أن المنفعة الحقیقیة من تطبیقها لمواصفات الـ 
تحسین المستمر ؛ و عب هذا األساس فإن الشركات في الدول النامیة معنیة بالعمل على إستخدام شهادة آلیة لل

المطابقة دافعا للتحسین المستمر في جودة منتجاها و لتحقیق كلف أقل تمكنها من المنافسة في األسواق العالمیة 
.1الصحیح لمتطلباتها یحقق المنافع للعاملین من خالل التطبیقISO 9000، كذلك فإن الـ 

2:بما یلي 9000:2000ISOكما یمكن إیجاز أهم الفوائد التي یحققها إستخدام المواصفات العالمیة الـ 

 تحقیق أسس ثابتة للجودة على المستوى العالمي من شأنه أن یحقق إستقرارا و ثباتا و ثقة عالیة بالسلع و
.ISOالخدمات المنتجة ، للمنظمات الحاصلة على شهادة المطابقة العالمیة الـ 

.63، 61ص ، مرجع سابق ، صISO 9000–ISO14000أنظمة إدارة الجودة محمد عبد الوهاب العزاوي ، 1
. 61، 59ص ، مرجع سابق ، ص9000: 2000المنظمة الدولیة للتوحید القیاسي القیاسي األیزو خضیر كاظم محمود ، 2
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تحقیق األربح المستهدفة من قبل المنظمات المختلفة على األصعدة اإلنتاجیة أو الخدمیة.
 توفیر لغة و مصطلحات مشتركة و واضحة على الصعید الدولي  .
 إتاحة الفرص الواسعة أمام األنشطة التجاریة و التسویقیة لدخول األسواق العلمیة بقدر فاعله و كفاءة عالیة.
 إطالة العمر اإلقتصادي للمنظمة في األسواق العالمیة.
ع نطاق األسواق زیادة الفرص المتاحة للمنظمات المختلفة و توسی.
 تشكیل األنظمة الثابتة للجودة في المنظمة و إتاحة فرص إعتمادها في إستخدام إدارة الجودة الشاملة.
 كفاءة و فاعلیة األنشطة التشغیلیة و العملیات اإلنتاجیة بصورة عامة.
 تنمیة ثقة المتعاملین مع المنظمة.
الجودة تحقیق اإلنخفاض المستمر بالتكالیف المتعلقة ب.
 تحقیق مساهمة فاعلة لكافة العاملین و تحقیق شعار جمیع األفراد مسؤولین عن الجودة و كل من خالل

.موقعه في اإلسهام بالجودة 
 تنمیة روح التفاعل الجماعي و توفیر سبل العمل الجماعي ، و تنمیة روح الفریق الواحد و الثقة العالیة و

.ء توفیر سبل الرقابة الذاتیة لألدا
 تعزیز قدرة المنظمة اإلقتصادیة على تحقیق صور النجاح و التفوق النوعي في األداء.

Garantie crédit à l'exportation-Export Credit Guarantee:ضمان إئتمان الصادرات : ثالثا 

المؤسسات أقیم برنامج ضمان إئتمان الصادرات أو ما یسمى كذلك بـ تأمین إئتمان الصادرات لحمایة 
.المصدرة من أخطار التجارة الخارجیة ، مما یمكنها في النهایة من إقتحام أسواق دولیة جدیدة بكل أمان 

: تطور فكرة ضمان إئتمان الصادرات .1

یتعلق البعد الزمني لفكرة ضمان إئتمان الصادرات  في المحاوالت األولى إلى القرن الثامن عشر ، حیث كان 
الصادرات ینصب على اإلئتمانات التي تمنح للمستوردین األجانب لتمویل شرائهم البضائع وطنیة ، نظام إئتمان 

و كان هذا الضمان في البدایة مجرد ضمان ضد خطر اإلفالس المدین المستورد أو تأخره في أداء الثمن ، ثم 
ة المستورد أو المصدر و أصبح یعني أیضا مخاطر الحرب و كذا اإلجراءات الحكومیة التي قد تتخذ في دول

التي تحول دون سداد المدین لثمن البضائع في المیعاد و بالعملة المتفق علیها ، أما في شكله الحالي فیرجع إلى 
نهایة الحرب العالمیة األولى ؛ و كذا نجد فیما یخص البعد المكاني ، أروبا التي تعد القارة األكثر خصوبة لنشأة 

، و 1921ل القرون الثالثة الماضیة ، و قد ظهرت الفكرة بدایة في بلجیكا سنة ضمان إئتمان الصادرات خال
، و الوالیات 1932، تلیهم السوید سنة 1929، و فرنسا عام 1925، ثم هولندا سنة 1922الدانیمارك عام 

1949.1، و ألمانیا في سنة 1934المتحدة األمریكیة في عام 

.219وصاف سعیدي ، مرجع سابق ، ،عبد المجید قدي 1
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: مفهوم ضمان إئتمان الصادرات .2

. 1"مبلغا من المال سیتم دفعه في تاریخ محدد مستقباال مقابل منافع تم إستالمها قبل ذلك" یمثل اإلئتمان 

تعیقوالتياألخطارأحدتحققبسببتحدثالخسائر التيیغطيالذيالتأمین" اإلئتمان بأنه ضمانیعرف
.2"  اآلجلالبیعحالة فيالبائعإلىإلیهالمباعةالبضائعلقیمةالمشتريسداد

عدم التسویة الجزئیة أو النهائیة لدفعات معینة و هو الخسائر المحتملة نتیجة " كما یدل خطر اإلئتمان على 
: ، أما في التجارة الخارجیة فهو " رفض العمالء للتسدید أو عدم قدرتهم عن تسدید بالكامل و في الوقت المحدد 

مصدر بعدد تنفیذه إللتزاماته و ذلك نتیجة عدم قدرة الطرف األخر سواء ینتج عن خطر عدم السداد بالنسبة لل" 
.3" تعلق األمر بإفالسه أو نظرا لظروف خارج عن نطاقه 

4: و من المفاهیم السابقة نستخلص ما یلي 

.یعتبر ضمان اإلئتمان نظام تأمین لتعویض الخسائر الذي یعد مبدأ أساسیا للتأمین .أ
.و الدین وجود الشيء المؤمن و ه.ب
.وجود حق في الدین قابل للتغطیة بتأمین القرض .ج
...) .المصدر ، المستورد ، المؤمن ( أشخاص معروفون مسبقا .د

.وجود حالة عدم الدفع و عدم القدرة على السداد .ه

إال أنه یوجد –ضمان إئتمان –و كذا نجد أن كل مكونات التأمین العادي متوفرة في هذا النوع من التأمین 
رقان أساسیان یتمثل األول في الشيء المؤمن في ضمان اإلئتمان و هو الدین ، و الثاني فهو أن هدف كل ف

واحد منهما مختلف عن األخر ، فالهدف الرئیسي لضمان اإلئتمان هو تشجیع التصدیر و النمو اإلقتصادي 
.   للبلد 

:أنواع ضمان إئتمان الصادرات .3

5:حیث المجال إلى یقسم صمان إئتمان الصادرات من 

. 94رشید شاللي ، مرجع سابق ، ص 1
.112مرجع سابق ، ص ، نورة بوكونة2
.94رشید شاللي ، مرجع سابق ، ص 3
.222ص وصاف سعیدي ، مرجع سابق ، ،عبد المجید قدي 4
.112بلقلة إبراهیم ، مرجع سابق ، ص 5
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من والذي یضمن أخطار اإلئتمان بین التجار داخل نفس الدولة ، حیث یكون:ضمان اإلئتمان المحلي .أ
.فقط التجاریةاألخطار

األخطاروالذي یضمن أخطار اإلئتمان في مجال التجارة الخارجیة ، و یشمل:ضمان إئتمان الصادرات .ب
عملیةفيتؤثروالتيعلیهاالمؤمنوطبیعة األخطارخصائصإلىباإلضافةالتجاریة ،وغیرالتجاریة
.اإلكتتاب

و یمكن أیضا سرد أنواع أخرى لضمان اإلئتمان أو ما یعرف بوثائق اإلئتمان أو البولیصة أو العقد ، حیث تتنوع 
1: هذه الوثیقة حسب طبیعة ، و موضوع ، و مدة العقد و سنذكر أهمها فیما یلي 

Document de garantie globale: وثیقة الضمان الشاملة .أ

تعد أقدم وثیقة تستخدمها برامج الضمان و أوسعها إستخداما ، و هي تغطي كال من األخطار التجاریة و 
غیر التجاریة ، و فیها ال یمكن فصل بین أنواع األخطار حتى و لو بطلب المصدر ، غذ أن قاعدتها األساسیة 

و –قصیرة األجل –لیة أي تغطیة كل رقم أعمال المصدر و مدتها ال تتجاوز السنة على األكثر تتمیز بالشمو 
لكنها قابلة للتجدید قبل إنتهاء العقد بشهر و بواسطة إشعار مسبق ألحد الطرفین ،و تتراوح فب األغلبة من یوم 

إللغاء و عدم التسدید أو یوما ، و بإستثناءات تصل إلى ثالث سنوات ، و  هي تغطي أخطار ا180إلى 
.أخطار عدم التسدید وحدها 

Document de garantie:وثیقة الضمان المحدد .ب spécifié

و تعني أن المصدر له الحریة في إختیار الصفقات التي یرغب في ضمانها و تنفیذ كل المبیعات األخرى 
ثالث سنوات و تخص فقط العملیة الواحدة ، دون تغطیة ، و تغطي وثیقة الضمان المحددة القروض التي تفوق 

أكثر من –و تتمیز هذه الصفقات أنها ذات مبلغ مرتفع و األخطار فیها أكثر إحتماال للوقوع و لفترة أطول 
كما توجد وثائق ضمان أخرى نادرة الطرح مثل وثائق ضمان قصیرة األجل ، وثائق ضمان ،-ثالث سنوات 

.جل و وثائق ضمان مشتركة متوسطة األجل، وثائق طویلة األ

:أهمیة ضمان إئتمان الصادرات .4

التجاریةالمخاطرمنالمصدرحمایةفيالصادراتإئتمانضمانیلعبهالذيأهمیة الرئیسیة للدورتظهر
ناحیةومنناحیةمنهذااألجانب،المستوردینمعبعملیاتقیامهبمناسبةلهایتعرضقدالتيوغیر التجاریة

.223وصاف سعیدي ، مرجع سابق ، ص ،عبد المجید قدي 1
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الالزمةالتسهیالت المالیةمنیحتاجهماعلىالمصدرحصولتسهیلفياألهمیةبالغدوراأیضاأخرى له
1.الصادراتوتنویعتنمیةعلىیعملماوهذاالخارج،إلىصادراتهلتمویل

2:كما یمكن أیضا إبراز أهمیة ضمان إئتمان الصادرات في التقاط التالیة 

جدارة المصدر في الحصول على اإلئتمان رفع من جودة كمبیالة التصدیر و من.
 توفیر شروط أفضل في مجال المنافسة مع المنتجات المثیلة في األسواق الدولیة من خالل تقدیم شروط

.دفع میسرة للمشتري 
 تنشیط تداول األوراق التجاریة المرتبطة بعملیات التصدیر المغطاة بالضمان.
یسمح بالتخلص من فائض ، و بضمان دین المصدر یدفعه تشجیع التصدیر ألن التطور اإلقتصادي-

.للتصدیر -رغم المخاطر التي قد تؤثر سلبا 
 جلب اإلستقرار للمؤسسات المصدرة.
 إدارة و تكفل هیئات الضمان للنزاعات التي قد تنجم بین المصدر و زبونه األجنبي.
لالزمة لتمویل التجارة الخارجیة بهدف عدم تحفیز القطاع المصرفي على توفیر التسهیالت اإلئتمانیة ا

.الحاجة لضمانات البنوك المركزیة أو حتى إلشتراط اإلعتمادات  المستندیة المعززة كوسیلة قبول للدفع 

:الصادراتإئتمانضمانوظائف.5

3: یلي فیماتتمثلوظائفعدةالصادراتیؤدي ضمان إئتمان

اإلئتمانیة األخطارعنالناتجةالمالیةاألعباءلتقلیلأداةانهأبذلكوالمقصود:المخاطرتقلیلأداة
.األخطارهذهقبولفيالمتخصصةالتأمینشركةإلىالمؤمنعاتقعلىمنونقلها
وجود بسببالدولةخارجللمستوردأفضلإئتمانیةشروطتقدیمعلىالمصدرتساعد:تسویق أداة

.التسویق أنشطةدعمخاللمنللمصدرتنافسیةمیزةیعطيممااإلئتمانیةالحمایة
وجودبسببونوعاكماأفضلشروطوتقدیماإلئتمانمنحعلىالبنكحفزعلىتساعد:تمویلأداة

.السدادعدمأخطارأحدتحققحالةفيأموالهإلستردادللبنكالضامنةاالئتمانیةالحمایة
إدارةخدماتمثلالخدماتمنواسعنطاقااإلئتمانتأمینووكاالتشركاتتقدم:األخرىالخدمات

.السداد علىوالقدرةاإلئتمانیةالمقدرةوتقییموتحصیلاإلئتمان ،

.112بلقلة إبراهیم ، مرجع سابق ، ص 1
.220عبد المجید قدي و وصاف سعیدي ، مرجع سابق ، ص 2
.113إبراهیم بلقلة ، مرجع سابق ، ص 3
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:الصادرات إئتمانمضمون عقد ضمان.6

1: بهدف إتمام عملیة التصدیر یقترح المؤمن على المؤَمن و قبل إكتتاب وثیقة التأمین بعض الشروط و هي

و یقصد به القیمة المتكفل بها من طرف المؤمن ، إذ أن في الحاالت العادیة أن :المقدار المؤمن.أ
لألخطار التجاریة ، في حین الجزء المتبقي یتحمله %90بالنسبة لألخطار السیاسیة و %95تكون 

. المؤَمن 
تطبق معدالت و تعني المبلغ الذي یدفعه المؤَمن مقابل الضمان الذي یمنح له ، إذ تحسب و :القسط .ب

.قسط مختلفة تأخذ بعین اإلعتبار أهمیة الخطر و طبیعته و مدته 
و تدل على الفترة الممتدة حتى نهایة الدفع التعویض ، حیث تسمح للشركة :مدة تشكیل الحادث .ج

التامین بتأمین نفسها من وقوع الحادث فبل دفع التعویض للمؤَمن ، و تقدر غالبا هذه المدة بستة أشهر 
. مدد حسب جسامة الخطر كما یمكن تقلیصها عند إلغاء العقد أو في حالة إفالس المدین قانونیا و ت

و هو أن یطاب المؤَمن الموافقة المبدئیة و  األولیة من المؤمن على تأمین قرضه ، بحیث :اإلعتماد .د
د من المشترین أقصى یقوم المومن بعد الدراسة و تقییم حالة المشتري إعطاء إعتماده مع تحدید لكل واح

. مبلغ 
:الصادرات إئتمانعیوب ضمان.7

2:یليفیماالتصدیرعندالقرضتأمینعیوبتتلخص

القبول ،وبینیتمحتىللمؤمنالعقدبتسلیمملزمالعقد البائعإمضاءقبلألنهالعقود ،إنجازفيالتأخر
إنجاز فيالتأخراألقلعلىأوالوقتخسارةفيتتسببقدطویلةمدةالقبولوتاریخالتسلیمتاریخ

.المشروع
الخسارةأو)الكارثة(الحادثةوفقالتعویضاتقانونفيالتأمینشركاتمنالمعتمدةالصرامة.
التأمین شركةتطلبهاالتياألقساطنسبةإرتفاع.

Financement des exportations: تمویل الصادرات : رابعا 

المصدر منكلبینالمتعارضةالمالیةالحاجاتمننوعینوجودإلىالدولیةالتجارةعالقاتأدت
فورا وبمجردالمصدرةومنتجاتهبضاعتهقیمةعلىالحصولإلىیحتاجالحالبطبیعةفالمصدروالمستورد،
ناحیة ،منآجلةتصدیریةصفقاتفيأموالهتتجمدالحتىوذلكاألجنبي ،المستوردإلىالشحنإتمام عملیة

.224وصاف سعیدي ، مرجع سابق ، ص ،عبد المجید قدي 1
.115بلقلة إبراهیم ، مرجع سابق ، ص 2
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عقد محلالبضاعةوتجهیزإعدادفتراتأثناءاإلنتاجیةنفقاتهتغطیةإلىكذلكیحتاجفهوأخرىومن ناحیة
یتمكنحتىتصریفهاقصدللبضاعةإستالمهبعدزمنیةفترةإلىیحتاجفهوللمستوردالتصدیر، و كذلك بالنسبة

المستورد وحاجةناحیة ،منالفوريالسدادإلىالمصدرحاجةوأمام.قیمتهالسدادالالزمةاألموالمن تجمیع
هذه وتنقسم،1الصادرات لتمویلاإلئتمانیةأنواع التسهیالتمختلفالمؤجل ، وجدتالسدادفيورغبته

: 2هما رئیسیینشكلینإلىاالئتمانات

Financement des exportations avant expédition:الشحن قبلالصادراتتمویل.1

العاملالمالكرأسالمصدرأوللمنتجالتمویلهذااألجل ، حیث یقدمقصیرالتمویلصورةتأخذوالتي
وأسالیبه وسائلهشحن ، إذ تتعددوقتإلىالخارجيالتوریدأمرتلقيالواقعة بینالفترةفيوذلكلإلنتاجالالزم

المتمثلة بدورها في تسهیالت (من الجهاز المصرفي بین كل من التمویل الذاتي ، التسهیالت اإلئتمانیة المقدمة 
السحب على المكشوف ، القروض بضمان أصول المصدر ، القروض بضمان التنازل عن حصیلة خطاب 

. ، المؤسسات التمویل المختلفة ) اإلعتماد المستندي 

Financement des exportations après expédition:الشحنبعدالصادراتتمویل.2

لتغطیةالتمویلهذااألجل ، و یمنحمتوسط وطویلوالتمویلاألجلقصیرالتمویلهمالها صورتینو 
سدادولحینالبضاعةبشحنقیامهبین ماالفترةفيالتصدیريالمشروعمنهایعانيقدالتيالتمویلیةالفجوة

:ینقسم هو األخر إلىالتعاقدیة و العالقةلشروطوفقااألجنبيالمستوردمنصادراتهحصیلة

اإلستهالكیة للصادراتاألجلقصیرتمویل:financement à court terme des exportations de biens

ذاتصفقاتعلىللمصدریمنحالذيالتمویلذلكالشحن،بعداألجل للصادراتقصیربالتمویلویقصد
مستحقاتهوصوللحینللمصدرالمالیةالسیولةتوفیربغرضوذلكأقل،یوم أو180تتجاوزالدفعآجال

العدیدخاللمنالشحنبعدللصادراتاألجلقصیرالتمویلتحقیقكما یمكن.األجنبيالمستوردمنالتصدیریة
بالنقدبالقبول ، التمویل، االعتماد بالتوقیع ، االعتماد) المصرفيالخصم(بالخصمالتمویل: الوسائل هي من

.الصادرات ائتمانتأمینوالتأمینیة و أسلوباالدخاریةالمتخصصة ، المؤسساتالمالیةالمؤسساتاألجنبي ، 

المعمرة اإلستهالكیةوالسلعالرأسمالیةللصادراتاألجلوطویلمتوسطتمویل:Finances moyen et

à long terme des exportations du capital et des biens de consommation durables

.12ص ،2005القاهرة،العربیة،النهضةدار،-المصریةالتجربةدراسةمع-الصادراتإئتمانوضمانتمویلنظم،محمد شعبانرأفت1
.128، 121ص بلقلة إبراهیم ، مرجع سابق ، ص2
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أماسنوات ،7إلىشهرا18منیمتدالذيالتمویلأواإلئتمانانهأعلىتعرفاألجلمتوسطةاإلئتمانات
تمتدأنسنوات ویمكن10حتىسنوات7منتستمرالتياإلئتماناتعنعبارةفهياألجلطویلةاإلئتمانات

الرأسمالیةصادرات السلعتمویلفياألجلوطویلةمتوسطةالموردینإئتماناتآلیاتوتستخدمذلك ،منأكثر
الخاصة بهذا التمویل عدة اآللیاتالمفتاح ، وتضمتسلیمعقودعلیهایطلقوالتيالكبیرةالمصانعوٕاقامةالثقیلة

.المشاریع  تمویلالتخصیم و آلیةالتشغیلي ، عملیاتالتمویلي ، التأجیرالتأجیرعملیات: أسالیب هي 

Stratégie de développement des exportations: تیجیة تنمیة الصادرات إسترا: خامسا 

تنفیذ مجموعة من اإلجراءات و الوسائل المختلفة هلى مستوى : " تعرف إستراتیجیة تنمیة الصادرات بأنها 
الدولة ، بهدف التأثیر على كمیة و قیمة صادراتها ، بما یؤدي إلى زیادة القدرة التنافسیة للمنتجات المحلیة في 

.1" األسواق العالمیة 

لة من المعالم األساسیة التي تدل على محاورها و أساسیاتها ، كما أنها و تنطوي هذه اإلستراتیجیة على جم
.تعمل على تسهیل الوصول إلى أهداف و مكاسب مرجوة من تطبیق هذه اإلستراتیجیة 

:محاور إستراتیجیة تنمیة الصادرات .1

: 2إن المحاور التي ترتكز علیها إستراتسجیة تنمیة الصادرات تتمثل في 

تي اإلطار المؤسسا:Cadre institutionnel

هذا المرتكز یستند على ضرورة خلق و إیجاد مجموعة من المؤسسات التي تخدم و تسهل  و تأخذ على 
عاتقها إیجاد الحلول المختلفة للعراقیل من الترویج أو تمویل أو ما یرتبط بتبادل المعلومات التجاریة أو إقامة 

المحافل الدولیة ، التي یمكن أن تعترض المنتوجات الموجهة للتصدیر المعارض أو التعریف بالمنتج المحلي في
.أو العملیة التصدیریة ككل 

 جودة المنتوج :La qualité des produits

األول في إقامة نظم فحص : و هي من أهم مرتكزات إستراتیجیة تنمیة الصادرات ،و هذا راجع ألمرین إثنین 
السلع التي یتم تصدیرها من أجل ضمان الجودة المناسبة لألسواق الخارجیة ، و الثاني في الحفاظ على سمعة 

.   ترویج لجودة السلع و التصمیم المنتج من خالل وضع نظام للجودة أو إلقامة ندوات داخلیة و معارض 

، 2006، مكتبة الحریة للنشر و التوزیع ، مصر ، تكنولوجیا المعلومات و زیادة الصادرات و دعم التنمیة الصناعیةعبد الرزاق محمود حامد محمود ،1
.34ص 

، رسالة ماجستیر في العلوم اإلقتصادیة ، غیر منشورة ، -دراسة حالة الجزائر –موالي عبد القادر ، التصدیر كإستراتیجیة لتحقیق التنمیة اإلقتصادیة 2
.21-20ص ، ص 2007، 3جامعة الجزائر 
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 إنشاء المناطق الحرة و المناطق الصناعیة التصدیریة :Création de zones franches et de zones

industrielles d'exportation

و هدف اإلستراتیجیة من هذا اإلنشاء هو جذب اإلستثمارات النوجهة للتصدیر و العمل على توفیر الخدمات 
التي تحتاجها هذه الصناعات بأسعار مدعمة و كذا تحدید مستویات األجةر بما ال یؤدي إلى إرتفاع األساسیة 

.تكالیف اإلنتاج 

 تشجیع اإلستراد و تسهیله بهدف إعادة التصدیر:Encourager  et faciliter l'importation dans le

but de la réexportation

ءات التموین أو خفض تكالیف الحصول علیها ، بالسلع الوسیطیة  و ذلك من خالل تسهیل و تبسیط اإلجرا
التي تدخل في إنتاج السلع الموجهة للتصدیر  ، أو عن طریق نظام إعادة التموین باإلعفاء و الذي هو من 

.األنظمة الجمركیة اإلقتصادیة 

 إصالح القطاع المصرفي:la réforme du secteur bancaire

األدوات السیاسة النقدیة المختلفة بغرض تحفیز الصادرات مع توفیر التمویل الالزم لدعم هذا من إستعمال 
قطاع الصناعي ، و بذاك تطویر الصادرات و ضمان توفر الخدمات البنكیة المتكاملة التي تتطلبها عملیة 

.التصدیر 

:أساسیات إستراتیجیة تنمیة الصادرات .2

:1ا إستراتیجیة تنمیة الصادرات فهي تتمثل في أما فیما یخص األساسیات التي تتطلبه

بإزالة المعوقات التي تقید قدرة الدولة على التصدیر تدخل الدولة لتأدیة دور واضح في عملیة التنمیة ،
و تحسین األنشطة التي سوف تزید من الصادرات ، و إزالة اإلضطرابات الناجمة عن األنظمة التجاریة المتطلعة 

.للداخل 
 من خالل تنویع التركیبة السلعیة للصادرات لضمان إستقرارالعمل على تنمیة الصادرات كما و كیفا

حصیلتها بوضع برنامج للتوسع في تصدیر السلع المصنعة و النصف مصنعة و عمل على رفع و زیادة مستوى 
. إلخ ...الكفاءة اإلنتاجیة للصناعات التصدیریة 

بمعني تنویع األسواق و إعطاء األولویة لبناء و تطیر غرافي للصادراتالعمل على تحقیق التوزیع الج
.إلخ ... عالقات التبادل التجاري 

.94، صمرجع سابقمصطفي بن ساحة ، 1
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:  مكاسب إستراتیجیة تنمیة الصادرات .3

: 1تتعدد و تتنوع مكاسب التي یمكن جنیها من إنتهاج هذه اإلستراتیجیة و نذكر منها

 إمكانیة إستفادة من مزایا إقتصادیات الحجم التغلب على ضیق السوق المحلي ، و بالتالي.
 إستغالل المزایا النسبیة المتوفرة محلیا.
 المساهمة في تقلیص معدالت البطالة و تقلیل التفاوت في توزیع الدخل.
 تحقیق معدالت مرتفعة من النمو اإلقتصادي.
التنافسیة إعتماد سعر صرف واقعي ، مما یسمح برفع أداء الصادرات و زیادة قدرتها.
 دخول األسواق الدولیة و المنافسة علیها .
 تحقیق مدخرات إضافیة من العملة الصعبة من خالل التوسع في التصدیر.
 رفع قیمة أعمال المؤسسات المصدرة.
 إمكانیة تنویع المنتجات المصدرة و بذلك تقلیل من مخاطر اإلعتماد على سوق واحد أو زبون واحد.
 تحقیق المنافسة من خالل اإلستفادة من التجارب األجنبیة و محاولة مواكبة عجلة التصنیع من حیث

.  الجودة ، النوع ، الكمیة و الزمن 
: مالمح نجاح إستراتیجیة تنمیة الصادرات .4

رة بهدف معرفة نجاح و نجاعة و جدیة السیاسات المنتهجة بغرض تنمیة الصادرات في تحقیق األهداف المسط
: 2لها مسبقا ، فتجد بعض المالمح التي تدل على ذلك و من بینها 

 مدي التطور الفعلي للهیكل السلعي و هیكل الخدمات المصدرة.
مدي تنویع الفعلي في األسواق الخارجیة و ما یصحب ذلك من خفة الضغوط اإلقتصادیة و السیاسیة.
 الصادرات من السلع و خدمات تقلیدیة و غیر مدي القدرة على تحقیق زیادة متوالیة في حصیلة

.تقلیدیة
مدى إستقرار و إنتظام التصدیر إلى مختلف األسواق الخارجیة .

Les incitations fiscales et douanières pour: والجمركیة على التصدیر الضریبیةالحوافز: سادسا 

l'exportation

لتدعیمالدولإتبعتهاالتيالناجحةمن أهم السیاساتللمصدرینوجمركیةضریبیةحوافزتقدیمسیاسةتعتبر
.الخارجیةاألسواقفيالمصدرةتكلفة المنتجاتتقلیلفيالحواجزهذهتساهمحیثالصادرات ،

.24، 22موالي عبد القادر ، مرجع سابق ، ص ص 1
.97، ص مرجع سابقمصطفي بن ساحة ، 2
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Les incitations fiscales:الضریبیة  الحوافز.أ

أساس إعطاءعلىتقومجادة و واضحة ضریبیةسیاسةتبنيضرورةتطویر الصادراتسیاسةتقتضي
: 1التالیة من اإلجراءاتمجموعةخاللمنللمصدرقویاحافزاالصادرات ،إذ تكونلزیادة و تنمیةاألولویة

الرأسمالیةاألرباحوضریبةالدخلضریبةمنالتصدیریةإعفاء األنشطة.
تتعرض الحتىجدیدضریبينظامأيوضععندالدولیةالتجاریةوالقواعدإلزامیة مراعاة كل من النظم

.أخرى قیود و مشاكلأیةأوإغراقلقضایاالبلدصادرات
معینةتصدیریةأهدافاتحققوالتيوالمتوسطةالصغیرةللمشروعاتالضریبیةلإلعفاءاتنظاموضع.
للتصدیرموجهةمشاریعفيإستثمارهاالمعادلألرباحإضافیةضریبیةمزایاإعطاء.
Incitations douanières:الجمركیة الحوافز.ب

الموادمناإلنتاجعلى مستلزماتالجمركیةللرسوموالتخفیضاتباإلعفاءاتالخاصةالحوافزوتمثل مجموعة
والمجهزالنهائيومكونات المنتجبإضافة إلى أجزاءالتصدیري ،الضروریة في المشاریعالخاموالمواداألولیة

للمشروعالتكالیف الرأسمالیةخفضفيمباشربشكلالجمركیةوالتسهیالتالحوافزللتصدیر، حیث تساهم
والتسهیالتالمختلفة للحواجزاألنظمةمنالعدیدالمالیة ،إذ یوجدالمواردمنالمشروعحاجةإنخفاضوبالتالي

:2فيتتمثلوالتيالجمركیة

األولیةالموادمنالمحدودةاألنواعالجمركیة لبعضالرسومإعفاء منیعنيوالذي:المؤقتالسماحنظام
.معینة تصدیریةأوامربهدف تنفیذیتم تصدیرهاسلعفيتدخلالتي

الرسومإسترداد أو إسترجاع أساسعلىالنظامهذاویقوم) :دروبال(الجمركیةالرسومنظام إسترداد
بعضتصنیعفيإستخدامهابغرضإستیرادهایتمالتيوالمكوناتاألولیةالموادعنالجمركیة المدفوعة

.سیتم تصدیرها الحقا التيالسلع
و یكون هذا بنسب و معاییر مختلفة و متباینة:الصادراتعلىالموانئخدماترسومتخفیض.

Diversification de la production et la production:تنویع اإلنتاج و اإلنتاج لغرض التصدیر : سابعا  pour

l'exportation

إن تنویع اإلنتاج و التحرر من التخصص الشدید في إنتاج و تصدیر المنتجات األولیة فعل من شأنه أن 
یزید من مرونة عرض صادرات البالد ؛ و هو ما یترتب علیه قدر كبیر من اإلستقرار في حصیلتها من النقد 

.613، مرجع سابق ، ص محمد شعبانرأفت1
.123مرجع سابق ، ص إبراهیم بلقلة ،2
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صادراتها و كذا العمل على إیقاف التحول في شروط األجنبي بإضافة إلى یرفع من معدالت نمو الطلب على
.التجارة ضد صالحها 

فإذا كان من عقبات نمو اإلنتاج الصناعي ببعض الدول هو صغر حجم المشروعات الصناعیة بسبب ضیق 
السوق المحلي ، فإن دور النشاط التصدیري یتمثل في تمكین تلك الدول من تجاوز هذه العقبة ، و هذا ما جسده 

التي تمكن من توجیه النشاط الصناعي بتنظیم مركب اإلستراتیجیة ذات النظرة الخارجیة تجاه المعروف بـ إ
.      لتحویل جزء من إنتاجیه نحو أسواق التصدیر حتى مع وجود أسواق محلیة رئیسیة منذ البدایة 

لصادرات من السلع المصنعة، فمن أجل ذلك تعد مسألة تنویع الصادرات من خالل التوجه نحو تنویع تركیبة ا
أحد أهم العناصر في السیاسة طویلة األجل لتخطیط اإلنماء اإلقتصادي بالدول ، كما أنه لیس ثمة من شك في 
أنه توجد آفاق إنمائیة واعدة في مجال التصنیع عن طریق تنویع الصادرات متاحة للعدید من الدول النامیة ،  و 

ا من المشاكل التي تسبب فیها تخصصها المركز في إنتاج و تصدیر العدد التي یشكل ذلك بالنسبة لها مخرج
.القلیل من المنتجات األولیة 

و كما تجدر اإلشارة إلى أن سیاسة تنویع صادرات الدول ال تقتصر على تنویع الصادرات السلعیة فحسب ، 
تشكل هذه األخیرة جانبا كبیرا من بل ینبغي أن یتسع هذا المفهمو لیشمل الصادرات غیر المنظورة أیضا ، حیث 

صادرات العدید من الدول التي یعتمد فیها نمو الناتج اإلجمالي و بالتالي النمو اإلقتصادي على صادراتها من 
.  إلخ ...خدمات السیاحة و الخبرة ، كثل الیونان و فبرص و إسبانیا و البرتغال و مالطا 

فة بالدول النامیة منها خصوصا العمل على إیجاد أنماط تقوم ففي هذا الصدد یتوجب على الحكومات المختل
على فكرة المزایا التنافسیة في التصنیع ، بحیث تضمن النجاح في المستقبل من خالل التغییر الهیكلي في 

میة مستقبال من الخدمات سیكون بمعدالت ناإلنتاج و التبادل ، إذ تشیر التوقعات إلى أن نمو صادرات الدول الت
یمكن أن تسهم بنسبة مقبولة في سیاسة تنویع الصادرات ، بما ینعكس على الهیكل اإلنتاجي باألثر اإلنمائي 
الواضح خاصة إذا ما تم التركیز على تلك األنواع التي تسهم في جهود التنمیة كالتأمین ، المالحة و الطیران 

1. ألخرى و التي تعمل على تبدید جزء من الفائض اإلقتصادي إلخ من الخدمات ا... 

Fournir une gamme d'exportation de services:توفیر مجموعة من الخدمات التصدیر المتكاملة : ثامنا 

intégrés

2:و التي یمكن ذكر بعضها في 

اتهحتیاجاإعلىللتعرفالخارجیةاألسواقعنالدراساتتوفیر.

.144، 142ص .مصطفي بن ساحة ، مرجع سابق ، ص1
.54- 53عبد الرزاق محمود حامد محمود ، مرجع سابق ، ص ص 2
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والتصدیریةالتسویقیةللمعلوماتنظامبناء.
التصدیریةالمنتجاتوتطویرلتصمیممراكزإقامة.
المنتجاتعنواإلعالنترویجیةوبعثاتالبیعخدمةومراكزمعارضمنالتسویقیةالخدماتتقدیم

.الخارج فيالوطنیة
التعبئةنشاطومن بینهاالمساعدةالتصدیریةالخدماتمنتوفیر و تطویر المستمر لمجموعةعلىالعمل

النقلخدماتالتصدیریة ،والتكلفةالتسعیرنظمالتصدیریة ،المنتجاتجودةعلىوالتغلیف ، الرقابة
.الخارجیة البیعومراكزالتسویقبیوتالداخلي والخارجي ،

التسویقیةواألنشطةالمراحلجمیععلىالتسویقیةالكوادرالتسویقي لتدریبللتدریبجهازإنشاء.

Adopter responsabilité sociale et éthique:واألخالقیةاإلجتماعیةالمسؤولیةتبني: تاسعا 

اآلثاراإلیجابیة وتقلیلاآلثاربتعظیمالمنظماتإلتزامإلىواألخالقیةاإلجتماعیةالمسؤولیةمفهومیشیر
إلى)Pride  & Ferrell(و فیرل برایدالمجتمع، إذ ینظرفيالسائدةالقیموتقویةلممارساتهاالسلبیة

نظروجهةمنالمنظمةفيالمقبولالسلوكتحددالتيوالمعاییرالمبادئ"أنها علىاألعمالفياألخالقیات
اإلجتماعیةبالمسؤولیةاإللتزامعندالمحددةالمعاییربعض، حیث یضع المؤلفان1" المصالح أصحاب

حاجاتوٕاشباعناحیة ،منلألرباحالمنظمةتحقیقبینالتوازنتحقیقفي ضرورةتتلخصواألخالقیة ،
.ثالثةناحیةمنالمجتمعومصالححاجاتو كذا تلبیةثانیة ،ناحیةمنورغبات المستهلكین

التي تصدرواألنظمةللقوانینالمنظمةإحترامعلىتشتملاإلجتماعیةالمسؤولیةأنإلىویشیر الباحثانكما
منظمات األعمالعلىالیابقة الذكر أنالثالثیةمنو یتضحالبیئة ،علىوالمحافظةالحكومیةالجهاتعن

البطالة ،األفضل ، معالجةالمنتجتقدیمالحیاة ،نوعیةتحسینمثل(المختلفة المجتمعبمشكالتاإلهتمام
علىأرباحهاوزیادةفي المجتمعسمعتهاتحسینشأنهمنالذياألمر،)الخ ...البیئیة ،بالقضایااإلهتمام
.الطویلالمدى

بالمواطنةحدیثا علیهیصطلحماأوواألخالقیة ،اإلجتماعیةبالمسؤولیةالتسویقإداراتإلتزامكما أن
: 2یتطلب منها األخذ بعین اإلعتبار أربعة أبعاد أساسیة تتمثل في- Citizenship marketing-التسویقیة 

–2009جامعة دمشق ، الجمهوریة العربیة السوریة ، غیر منشورة ، ، رسالة ماجستیر في تسویق ، كلیة إقتصاد ، األخضرالتسویق محمد العجاجي ،1
.5ص . ، ص2010

. 6ص  ، صنفس المرجع2
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Dimension économique: االقتصادي البعد.أ

المناسبالعملتأمینعنللمساهمین ، فضالاإلستثمارعوائدوتعظیماألرباحتحقیقفيیتمثلوالذي
.المجتمعألفراد عملفرصوتوفیرمالئمةعملبیئةضمنللعاملین

Dimension juridique: القانوني البعد.ب

تكون مخرجاتها غیر ضارةوالتشریعات ،وأنواألنظمةواللوائحبالقوانینالتسویقإداراتإلتزامفيویتمثل
.البیئةأوبالمجتمع

Dimension éthique:األخالقي البعد.ج

.المجتمعفيالتسویقي المقبولالسلوكتحددالتياألخالقیةوالمعاییربالمبادئوهو بعني اإللتزام

Dimension humaine: اإلنسانيالبعد.د

المنظماتمنالعدیدالصدد ، تقومهذاوفيالمجتمع ؛ألفرادالرفاهیةتحقیقفيالمساهمةفيویتمثل
(Philanthropy)المختلفة الخیرألوجهمثل التبرعاتواإلجتماعیةاإلنسانیةالقضایامنالعدیدفيبالمساهمة
العملدعمللمحتاجین ،باألدویةوالتبرعالطبیةالبحوثدعممنتجاتها ،فيللبیئةصدیقةمواد، إستخدام
. الخ...في المجتمع ،التطوعي

:التصدیرمجالفيالكبرىالكیاناتإنشاءتشجیع: عاشرا  1
Encourager la création des grandes entités

dans le domaine de l'exportation

وٕامكاناتقدرةذاتالوطنیةالشركاتجعلفيمجالالكیانات الكبرى في هذاإنشاءتشجیعمنالهدفیكمن
الدولبعضفيالشأنهوكمااألنشطة ،هذهمثلفيإقتصادیاتمنالخارجیة واإلستفادةاألسواقفيتنافسیة

والمصدرةالمنتجةالشركاتمنعشرااألقلعلىتتضمناألطرافمتعددةخارجیةشركات تجاریةأنشأتالتي
مناإلستفادةوأیضاالحجم ،ومتوسطةالصغیرةالشركاتوٕامكانیاتكفاءةضعفمشكلةللتغلب علىوذلك

منالتجاریةالشركاتهذهبهتقومأنیمكنعمافضال،التصدیریة للشركاتتمنحالتيالتسهیالت اإلئتمانیة
.الصادراتفي تنمیةدور

العلوم فيدولةدكتوراهأطروحة،-والعوائق الحوافز-النامیةالبلدانفياالقتصاديالنموعلىالنفطیةغیرالصادراتتنمیةأثرسعیدي ،وصاف1
.138ص ،3،2004الجزائر جامعةمنشورة ،، غیراإلقتصادیة
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Entrée d'adopter les produits verts -Entrance to adopt: مدخل تبني المنتجات الخضراء : حادي عشر 

green products

التصنیع الخضراء أي على وفق یمكن جوهر هذا المدخل في إنتهاج الدول أو المؤسسات لطریق اإلنتاج و 
رد البیئة من أعمال اإلنتاجیة ، و كذا من جهة ثانیة امعاییر و طرق و مبادئ التي تراعي من جهة حمایة المو 

حمایة المستهلك من منتجات قد تكون مضرة بسبب دورتها اإلنتاجیة و مكوناتها ، باإلضافة إلى الجهة الثالثة و 
ما ؤسسة التي تقوم على األخالق و اإلنسانیة قبل الربحیة و المنافسة ، و هذا هي حمایة مبادئ الرئیسیة للم

و إتخاذها –للمبحث الثاني الثالثفي المطلب –مفهوم و أهمیة المنتجات الخضراء سیدفعنا للبحث في 
و –لمیة كمدخل أو إستراتیجیة بهدف تنمیة و تطویر حجم و مستوى و مدي كفاءتها اإلنتاجیة في األسواق العا

.        - هذا ما سنتطرق له فیما سیأتي الحقا في دراستنا 
.البیئة و المنتجات الخضراء : المبحث الثاني 

والسیاسیةاإلعتبارات اإلقتصادیةإلىبالنظراإلشكالیاتمنالعدیدتثیر،متكاملة وحدةبإعتبارهاالبیئةإن
الحاديالقرنفياإلنسانیةالتي ستواجهاإلشكالیاتأهمبینمنالبیئةإشكالیةأصبحتحیث،والقانونیة

نتائج و األفعال، إذ ینتج على هذه األخیرة مجموعة ها ر والعشرین و هذا راجع لما یترتب علیها من عالقاتها بغی
تلوث البیئة و الو لهذا سنحاول التطرق في هذا المبحث إلى كل من .قد تكون إیجابیة أو سلبیة على حد سواء 

.، و كیفیة حمایة البیئة بواسطة تقنیات اإلنتاج األنظف و المنتجات الخضراء كالتالي 

.البیئة و التلوث : المطلب األول 

البیئة عبارة عن نظام متكامل یعمل بطریقة متجانسة و منظمة في مكوناته و بهدف محدد ، حیث أن إي 
.    إختالل في مكون من مكوناته یؤدي إلى إختالل النظام ككل مما یسبب بدوره ظهور عائق و مشكل معین 

. مفاهیم للبیئة :الفرع األول 

بما یجاورها و أنظمة تحكمها و تنتمي إلیها، كلما أرتبط كیانها للبیئة مفاهیم و مكونات عدیدة و عالقات 
.   بكیان أخر 

. مفهوم البیئة الطبیعیة : أوال 

لكي نوجز مفهوم للبیئة الطبیعیة یجب علینا التطرق لمفهوم البیئة أوال في شقین اللغوي و اإلصطالحي كالتالي

I. تعریف البیئة :
:لتعریف اللغوي ا.1

.البیئة یدل على أكثر من معني أو من نوع و ذلك حسب وجهة نظر المتلقي أو طبیعة دراستهامفرد : لغة 
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الشهیرمنهجهفيمنظورأبنقالحیث،)باء(الماضيمنه الفعلأخذالذي)بؤا(" في اللغة العربیة فهي .أ
منمركبینمعنییننفسهالمعجمفيوذكر،الشيءإلىرجعأوإلیهرجعأي)الشيءإلىباء(العربلسان

1.واإلقامةالنزولبمعنىوالثانيفیهللمبیتوتهیئتهالمكانإصالحهواألولتبؤالكلمةبعضهما 

یعنيالذي،)Environner(فهو مشتق من المفردة ) Environnement(مصطلح " في اللغة الفرنسیة .ب
.2باإلنسان یحیطمماحیةوكائناتوهواءوماء أرضمنللمكانالطبیعیةوالظروفالعناصرمجموع

إلىاإللتفافوالفیزیقیة دونالعضویةبعناصرهاالطبیعیةللبیئةبدراستهیهتمالذيالعلم"بأنهكذلكویعرف
3" . المشترك العیشعنالناشئةالتفاعلیةالعالقاتتلك

علىالمؤثرةالمحیطةعلى الظروفالداللةفي(environment)البیئة لفظیستخدم:في اللغة اإلنجلیزیة .ج
فیهایعیشالتيواألرضوالماءالهواءالطبیعیة مثلالظروفعنللتعبیریستخدموكذاوالتنمیة،النمو

4.وأفكاره وأخالقهمشاعرهعلىویؤثربالشخصیحیطالذيالمكانهيوعموما،اإلنسان،

:و كما تعرف البیئة أیضا من جوانب أخرى 

و أما البیئة بالنسبة لمنظمات األعمال فهي " هي كل ما یحیط به بشكل عام " تعرف بالنسبة للفرد على أنها 
5" محیط المنافسة من منظمات األعمال أو غیرها " 

وكساءغذاءمنحیاتهمقوماتعلىمنهویحصلاإلنسانفیهیعیشالذياإلطار" أیضا و تعني البیئة
6" اإلنسان بنيمنأقرانه مععالقاتهفیهویمارسومأوى،ودواء

7:جد أنها تنفصل إلى جزأین هما كلمة البیئة نمن أصل و 

-Oikasالمنزل أواإلغریقي أي ما یحیط بالشيء و یصبح له بمثابة البیتاألصلمنمشتقةالكلمةوهذه.
-LOGASمنازلهافيالحیةالكائناتبدراسةیهتمالذيالعلمأيالعلم،وتعني.

.و الكلمة بشقیها تعني العلم أو اإلتجاه الذي یهتم بدراسة البیت أو المحیط 

.56ص،2007األردن،عمانالتوزیع،وللنشرالعلمیةالیازوريدار،األخضرالتسویق،البكريثامر، النورينزارأحمد1
رسالة ماجستیر في علوم التسییر ، تخصص إدارة البیئة و السیاحة ، ،-دراسة حالة فرنسا –البیئة أهمیة المنتجات الخضراء في حمایة ، مناد العالیة2

.24، ص 2014–2013، 3غیر منشورة ، جامعة الجزائر 
2000التوزیع والطباعة ، عمان، ولنشرالمسیرة، دار14000ISOتطبیقات ومتطلباتونظمالبیئةإدارةالنقار،حكمت ،اهللاعبدالعزاوي ،نجم3

.93، ص 
.24، ص مناد العالیة ، مرجع سابق 4
.56صمرجع سابق ، ،البكريثامر،النورينزارأحمد5
-2009، 07عدد الجامعة قاصدي مرباح ورقلة ،، مجلة الباحث ،أهمیة تدخل الحكومات في حمایة البیئة من خالل الجبایة البیئیةفارس مسدور ، 6

.345ص ،2010
.29، ص 2005، مطبعة ناس بعابدین ، القاهرة ، إدارة البیئة نحو اإلنتاج األنظفزكریا محمد عبد الوهاب طاحون ، 7
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فهو یبحث في المحیط الذي یعیش فیه الكائنات الحیة و -écologie /Ecology- أما علم البیئة  و " 
وامل الطبیعیة و الذي یتضمن بمعناه الواسع الع-biosphère/Biosphere- یدعي أیضا بالمحیط الحیوي 

و اإلجتماعیة و الثقافیة و اإلنسانیة التي تؤثر على األفراد و جماعات الكائنات الحیة و تحدد شكلها و عالقاتها 
1". و بقائها 

، فیتخذ فیه منزله ومعیشته، ولعل اإلنسانالموضع الذي یرجع إلیه: " أما البیئة بمعناها اللغوي الواسع تعني 
المخلوق بالدار وسكنه قلبإرتباط البیئة بالمنزل أو الدار له داللته الواضحة حیث تعني في أحد جوانبها تعلق

2." إلیها، ومن ثم یجب أن تنال البیئة بمفهومها الشامل إهتمام الفرد كما ینال بیته ومنزله إهتمامه وحرصه

فیه بماالكائناتحیاةفيتأثیرلهاالتيالخارجیةوالمؤثراتالظروفمجموع"یعني البیئةمصطلحلیصبح
3" .اإلنسان 

من عدة نواحي و هي العلمي ، البیئةتعریفاإلصطالحي،بالمفهومونعني: التعریف اإلصطالحي .2
:القانوني و البیئة في الفكر اإلسالمي   

حيكائنأيفيتؤثرالتيالخارجیةوالظروفالعواملكل:تعنياألحیاءعلمفيوهي: التعریف العلمي .أ
.ما حيأو مجتمع

للبیئة مفهومان یكمل بعضهما البعض، أن منالبعضبهقالماأیضاالعلمهذافيالبیئةتعریفاتبینومن
فحسب، بل تشمل عالقة ووراثةتكاثرنفسه مناإلنسانالبیئة الحیویة وهو كل ما یختص ال بحیاة: أولهما 

وهي البیئة الطبیعیة أو : أما ثانیهما. یش في صعید واحداإلنسان بالكائنات الحیة، الحیوانیة والنباتیة، التي تع
والجو ونقاوته أو تلوثه وغیر ذلك من الخصائص الطبیعیة األرضوتربةموارد المیاهالفیزیقیة وهذه تشمل

4.للوسط

تشریع فيالجزائريالمشرعأنهواالنتباهیلفتمافإنهالجزائريالقانونإلىبالرجوع:التعریف القانوني .ب
المصطلحاتیحدد بعضالملغى03- 83القانون بخالفومرةألولو10- 03رقم تحتالصادرالبیئة

المادةنصفيجاءحیث. الجوي،المواقعالتلوثالمیاه،تلوثالتلوث،البیئة،:منهاتتضمنالتيوالمفاهیم
والنباتاألرضوباطنواألرضوالماءوالجوالالحیویة والحیویةالطبیعیةالمواردتتضمنالبیئةأنمنه04

، اإلدارة العامة لتصمیم و تطویر المناهج ، المملكة العربیة مراقبة البیئة و التلوث-تخصص إنتاج كیمیائيالمؤسسة العامة للتدریب التقني و المهني، 1
. 2هـ ، ص 1429السعودیة ، الطبعة 

2 http://ar.wikipedia.org/wiki , consulté le :19/02/2015 ,à 17 :18 .
.345ص فارس مسدور ، مرجع سابق ،3

4 http://ar.wikipedia.org/wiki , opcit .
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والمعالموالمناظراألماكنكذاوالمواردهذهبینالتلوثوأشكالالوراثيالتراثذلكفيبماوالحیوان
1.الطبیعیة 

عناصرهابمختلفالبیئةسبحانهاهللاتسخیرإلىإشاراتالكریمالقرآنفيوردتلقد: تعریف الفكر اإلسالمي.ج
:نجدالقرآنیةاإلشاراتومناإلنسان،لخدمة
 " و اذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد و بوأكم في األرض تتخذون من سهولها قصورا و تنحتون

الذي جعل لكم ." )74:األعراف("  الجبال بیوتا فاذكروا أالء اهللا و ال تعبثوا في األرض مفسدین
.)22:البقرة("  األرض فراشا و السماء بناء 

 " 25:دیدالح(" و أنزلنا الحدید فیه بأس شدید(.
 " 30:األنبیاء(" و جعلنا من الماء كل شيء حي( .
 " 32:األنبیاء(" و جعلنا السماء سقفا محفوظا(.
 " ألم تر أن اهللا سخر لكم ما في األرض و الفلك تجري في البحر بأمره و یمسك السماء أن تقع على

.)65: الحج( " األرض إال بإذنه 
 " 13:النبأ( " و جعلنا سراجا وهاجا(.
 " 22: الحجر( "   و أرسلنا الریاح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقینا كموه(.

والتدمرأنیجبالالبشریةلخدمةمجموعهافيسخرتالتيالبیئیةالعناصرهذهأنتبینإشاراتوكلها
الضرریلحقأندونجلدتهبنيوخدمةلخدمتهیستغلهاأناإلنسانعلىبلغیر رشیدة،بطریقةتستغلأن

2.بعناصرها 

أخذمنفمنهممختلفین،إتجاهینللبیئةتعریفهمفيإتجهواوالباحثینالعلماءكما أن:تعریف العلماء .3
لها،الواسعبالمفهومأخذمنومنهمفیها؛الطبیعیةالعناصرتبیانعلىیقتصرللبیئة الذيالضیقبالمفهوم

.واإلنسانیة الطبیعیةالعناصرعلىبشموله یتسموالذي
فهيعلیها،نعیشاألرض التيهيالبیئة":عرف جوناثان تورك البیئة في على أنها:التعریف الضیق .أ

الحیةالكائناتوكلوالمیاه،والصخور األرضیةوالمعادنالهواءمثللألرضالفیزیائیةالجوانبكلتتضمن
3."النباتاتوالحیواناتمثل

یتعداها وٕانمافقط،الطبیعیةالبیئةعلىیقتصرالكونهفيسابقهعنیختلفأما الواسع:التعریف الواسع .ب
.والمجتمعاتاألفرادحیاةعلىتؤثرالتيوالثقافیةواإلجتماعیةاإلقتصادیةالجوانبكللیشمل

، الجزائرجامعة،غیر منشورة ، الخاصقانون:التخصص،القانونفيدكتوراهرسالة،تعویضهآلیاتوالبیئيللضررالقانونيالنظام،جمیلةحمیدة1
.23، 22، ص ص 2006/2007

.346، 345ص صمسدور ، مرجع سابق ،فارس 2
.27ص،2000مصر،الجامعیة ،المعرفةدار،والبیئةالمواردإقتصادیاتعزت،، محمدالكریمعبدمحمد3
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منها،إلىیتجزأالجزءاوالمعنويالماديوٕابداعهفكرهونتاجاإلنسانعملتعتَبرالشاملبمفهومهاوالبیئة
.1الطبیعيالعنصرأوالجزءجانب

لهایستجیبالتيالخارجیةهي تلك العواملو من خالل كل التعارف السابقة ، یمكن تعریف البیئة على أنها 
هواء وتربةوماءمنللبیئةوالبیولوجیةالفیزیقیةفعلیة إحتمالیة ، كالجوانبإستجابةبأسرهالمجتمعأوالفرد

المناخمثلالكلیةوظواهرهاالریاح والمیاه،دوراتمنالمتداخلةوحیوانات وتفاعالتهاونباتاتومحیطاتوبحار
المتجددةوغیر...والغاباتوالمصایدكالزراعیةالطبیعیة المتجددةالثرواتتشملكماالجغرافیة،وتوزیعاته
والمجتمعالفردحیاةفيتؤثروالتيالمجتمعتسودالتيواإلجتماعیةوالبترول ، والعوامل الثقافیةكالمعادن
.بطابع معین وتطبعهاوتشكلها

II. تعریف البیئة الطبیعیة :

السوید البیئة الطبیعیة عاصمةبستوكهولم1972إنعقد سنةالذيالبشریةللبیئةالمتحدةاألممعرَّف مؤتمر
اإلنسانحاجاتإلشباعمامكانوفيماوقتفيالمتاحةاإلجتماعیةوالمادیةالمواردرصید:أنها على

.وتطلعاته 

ذلك النظام الفیزیاوي و البایولوجي الخارجي الذي یحیا فیه فیه : أما األمم المتحدة فتعرف البیئة الطبیعیة بـ 
.ا بینها،و هي كل متكامل تشتمل على عناصر متداخلة و مرتبطة فیماإلنسان و الكائنات األخري

و كتعریف شامل للبیئة الطبیعیة و الذي یجتمع فیه كل من فصي البیئة الطبیعیة و هما اإلنسان و الكائنات 
ذلك المحیط الفیزیاوي ، البایولوجي ،الكیمیائي و المتكون من الكائنات الحیة : الحیة األخرى ، الذي یقول بأنها 

ي تربط بینهما عالقات متداخلة متكاملة تكثل النظام البیئي و الموارد الطبیعیة التي تحیط باإلنسان و الت
2. الطبیعي العام 

. مكونات البیئة الطبیعیة: ثانیا 

وفقا للتعارف السابقة الذكر و التي أخذت بعدة معاییر و نواحي لتعریف البیئة و البیئة الطبیعیة وكذلك 
: األهمیة البالغة لهاتین األخیرتین في حیاتنا كونها مصدر كل شيء فسنحاول معرفة مكوناتهما فیما یلي 

إقتصاد و تسییر البیئة ، كلیة : ماجستیر في فرع العلوم الإلقتصادیة ، تخصص رسالة ، دور الجبایة في الحد من التلوث البیئيمحمد مسعودي ، 1
.2جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، ص غیر منشورة ، الحقوق و العلوم اإلقتصادیة ، 

.58، 57صصمرجع سابق ،، البكريثامرالنوري،نزارأحمد2
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:مكونات البیئة.1

مكونات إصطناعیة،طبیعیة،مكونات: أقسام ثالثةمنتتكونالبیئة حسب منظور المفهوم الواسع إن
:1منهالكلموجزبیانیليوفیما.مكونات ثقافیة

Composantes naturels: الطبیعیة المكونات.أ

.والتربةوالهواءكالماءالحیةغیروالعناصروالحیوانات،كالنباتاتالحیةالعناصرفيوتتمثل
Composantes synthétiques:اإلصطناعیة  المكونات.ب

تعلیمیة ومؤسساتمساكنمناإلنسانشیَّدهماكلأياإلنسانیة،للحضارةالماديالناتجفيوتتمثل
.إلى ذلكوماوالمطاراتوالموانئالطرقإلىباإلضافةتجاریة؛ومراكزصناعیةمنشآتومنواستشفائیة،

Composantes culturelles:الثقافیة المكونات.ج

المتوالیة منذالبشریةالمسیرةعبرمختلفةوفنونعلوممناإلنسانيالفكرمحصلةعلىاألساسفيوترتكز
. اإلنساني الوجودبدایة

:مكونات البیئة الطبیعیة .2

مجموعة،فيمتوازنطبیعينسقإطارفيوتتصلتتكاملاألساسیة للبیئةهناك من یرى أن المكونات
.أشكالهبمختلفاإلنسانيالنشاطمعوالتفاعلوالعطاءالتجددعلىوقادر

لكلبیانیليوفیماالحیة،والمكوناتالحیةغیرالمكونات:هماقسمینمنتتشكلالبیئةفإنالعموموعلى
:منهما

composants biotique de l'environnement -Biotic composents of the: للبیئة الحیةالمكونات.أ
environment

و هي المتمثلة في النباتات و الحیوانات و التي یمكن إعتبارها موارد طبیعیة محدودة ألنها قابلة للفناء و 
وأحجامهاوأشكالهافيالمتنوعةالكائناتمنهائلةأعدادعلىللبیئةالحیةالمكوناتتشتمل، 2اإلنقراض

La biodiversité )البیولوجي بالتنوععلیهإصطلحمابذلكتَشكلالتي،ومعیشتهاو طرقألوانها الذي(
في أمالیابسةعلىذلككانسواء،األرضوجهعلىالحیاةأشكالكافةتنوع"أنهعلىبإختصاریعرف
،بمظاهر الحیاةتعرفالخصائصمنمجموعة، فيالمتنوعةاألحیاءمنالكبیرةاألعدادتشتركو3"المیاه 
.التكاثروالتنفسالنمو،،التغذیة،الحركة،اإلحساس:فيتتمثلوالتي

.25، 24، ص2004ماي4أدرار،جامعةشرعي ،منظورمنالبیئةحمایةحولدراسيیوم،البیئةحمایةفيالتعبدوجھرقادي ،أحمد1
.58ص مرجع سابق ،البكري،ثامرالنوري،نزارأحمد2
.6ص ، محمد مسعودي ، مرجع سابق 3
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1:إلىآخربشكلتقسیمهایمكنالطالئعیاتوالحیوانات،،النباتاتفيالمتمثلةالحیةالكائناتو

الُمنتجة الحیةالكائنات :Organismes producteurs

Lesالتغذیة ذاتیةالكائناتعنعبارةوهي organismes d'auto-alimentation،القدرةلهاالتيأي
( الغذاءتصنیعبإمكانهاالتيالخضراءالنباتاتاألساس منفيتتشكلهيو.غذائها بنفسهاإنتاجعلى

.الضوئيالتمثیلعملیةخالل، من) العضویة المركبات
الُمستهلكة الحیةالكائنات:Organismes Consommateurs

الُمنتجة ، والكائناتعلىغیر مباشرةأومباشرةبطریقةغذائهافيتعتمدلكونهاالتغذیةذاتیةغیروهي
:قسمینإلىبدورهاتنقسم

المغذیاتوالطاقةعلىللحصولالنباتاتعلىتتغذىهيو:العشب آكالت.
تتغذى اللحومآكالتمنبعضاهناكأنكماالعشب،آكالتعلىتتغذىالتيوهي:اللحوم آكالت

.أخرىلحومآكالتعلى
الُمَحللة الكائنات:Organismes analystes

أساسیةبوظیفةتقومأنهاو الحیوانات، كماالنباتاتنفوقعنالناجمةالعضویةالموادعلىتتغذىالتيوهي
إلنتاجالتربةمنالنباتیستخلصهاغیر عضویةمغذیاتإلىتحویلهاوالعضویةالموادتحلیلفيتتمثل

.العضویةالمركبات

-composants anti: للبیئة الحیةغیرالمكونات.ب biotique de l'environnement

و المتمثلة بجمیع الموارد الطبیعیة األخري مثل الهواء و الماء و النفط و غیرها ، و التي تقسم بدورها إلى 
:نوعین هما 

 المحدودة مثل الهواء الموارد غیر.
  الموارد المحدودة التي تشمل معظم المكونات غیر الحیة مثل الماء ، النفط ، الفحم ، الحدید و الكبریت

2.إلخ ... 

.األرضیةالقشرةالجوي،الغالفالماء،:فيأساساتتمثلالحیةغیرالبیئةو بذلك فمكونات

ثالث أقسام أساسیة أخرى تتمثل في البیئة الهوائیة و المائیة و و هناك أیضا من یقسم البیئة الطبیعیة إلى 
:  ، و هي كما یلي 3التربة و األرض

 والفطریاتالبكتیریاإنتشاراأكثرهادقیقةحیةكائنات:الطالئعیات.
.19ص،2004،المصریة ، اإلسكندریةالمكتبة،التلوثوالبیئيالنظامالخطیب ،أحمدالسید1
.58ص مرجع سابق ،البكري،ثامر،النورينزارأحمد2
.27مرجع سابق ، ص ، مناد العالیة3
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Envirronemment aérobie:  الهوائیة البیئة.أ

الجوي فهو عبارة عن خلیط من الغازات المحیطة بالكرة األرضیة و هو یتكون من الغالفیقولمنوهناك
:ازات التالیة بخار الماء و خلیط من الغ

، وغاز0.03 %بنسبةالكربونأكسید، ثاني%21بنسبة، األوكسجین72 %بنسبةالنیتروجین
، NH4النیون ، المیثان (ضئیلة تركیزاتذاتأخرىغازاتإلىباإلضافة،0.93 %األرجون بنسبة  

1)الهلیوم والهیدروجین

الستراتوسفیر ، طبقةالتربوسفیر ، طبقةطبقة: كالتاليوهيطبقاتعدةالجوي منالغالفویتكون
2.األیونوسفیر المیزوسفیر و طبقة

Environnement aquatique: المائیة البیئة.ب

فهو ،"  حيشيءكلالماءمنوجعلنا"العزیزكتابهفيتعالىهللایقولوأساسها، إذالحیاةجوهرالماء
األنشطة مختلفعلیهترتكزهاماطبیعیامورداكونهعنناهیكالحیة،الكائناتلمختلفحیويعنصر

.والنقلوالصناعةكالزراعةاإلقتصادیة

H2O )األكسجین منوذرةالهیدروجینمنذرتینعنعبارةهوالذيوالماء المادة بكونه، یتمیز(
سائل فيهیئةعلىیوجد،فهو) سائلة،غازیة،صلبة(مختلفةفیزیائیةحاالتثالثفيتتواجدالتيالوحیدة
األرضیة،أجزاء الكرةبعضفيجلیدهیئةوعلىالجوي،الغالففيبخارهیئةوعلىوالجوفیة،السطحیةالمیاه
الكرةفيالماءیَسهِّل دورةمماالغازیة،أوالصلبةالحالةإلىالسائلةالحالةمنتَحوِلهبسهولةیتمیزأنهكما

یحصلأنالنباتالخاصیة یستطیعهذهفبواسطةالمواد،معظمفیهتذوبعاممذیبكذلكیعتبرو.األرضیة
من97 %عنیزیدماتمثل البحار والمحیطاتفيالمالحةالمیاهأنغیرالتربة؛أمالحمنالغذاءعلى

3.المیاه إجماليمن3 %عن تقلنسبةسوىالعذبةالمیاهُتمثلالبینمااألرضیة،الكرةفيالمیاهمجمل

Sol ou Terre) : القشرة األرضیة ( األرض أوالتربة.ج

هذه البیئة تظهر أنها بسیطة فعند القول التربة أو األرض أو حتى القشرة األرضیة فهي تدل على عنصر 
:أن واحد و لكن تجدر اإلشارة و تعریف  للمصطلحات الثالث للتفرقة الجیدة بینهم حیث

.24، ص2006، - تمارة فرع–البیئة لحمایةالمغربیة، الجمعیةللجمعیات البیئيالدلیل1
.15-14ص،2000االسكندریة ،شركاه ،وخويجاللالمعارف ،منشأة،التلوثیحاصرهعالمبلبع ،المنعمعبد2
 30سورة األنبیاء ، األیة.
.46ص،2004دمشق ،الفكر،دار،معاصرة عالمیةقضایاوهبي ،صالح3
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 األرض :Sol–Soil

ماأيالطبیعیة،لكل الموارددمجوهيالمتنوعة،الجغرافیةمعالمهاحیثمنالماديبالكیاناألرضوتعرف
تؤديمثالیةنظمفيالعناصرهذهوتتحدد.والحیواناتوالنباتاتوالمیاهوالمعادنالتربةأنواعمنتتضمنه
الحیاةإستمرارتكفلالتيوتوازنهاالنظمهذهسالمةعلىبغیة الحفاظالضروریةالوظائفمنمتنوعةمجموعة
.1المتجددةاإلنتاجیةوالطاقة

 التربة:Terre-Ground

نشاطتأثیرتحتمختلفة، تشكلتوعضویةمعدنیةموادمنالمكّوناألرضیةالقشرةمنالسطحيالجزءفهي
معقدةعملیاتبداخلهتتمتحول مستمر،فيحيوسطوالتربة.والبیولوجیةوالكیمیائیةالفیزیائیةالعواملبعض
المفِتتةالكائناتمنالهائلةاألعدادوهذا بواسطةمعدنیة،موادإلىالعضویةوالفضالتالبقایاتحویلفيتتمثل

.2والبكتریاوالدیدانكالحشرات

األرضیة القشرة:Croûte terrestre-Crustal

:3ي یلمما، وتتكونكم60إلى35بینیتراوحإمتدادإلىاألرضسطحتحتیقعالذيالجزءوهي

مثلواحدعنصرمنیتكونوقدالطبیعة،بفعلتكونتعضویةغیرمتجانسةمادةالمعدن:المعادن:
وثاني الكالسیومكلورید:مثلكیمیائيمركبهیئةعلىعناصرعدةمنأوالذهبالنحاس،الحدید،
.السیلیكونأوكسید

من التيالناریةالصخورفهناكعلیها،تحتويالتيالمعادنبنوعیةالصخورنوعیةترتبط:الصخور
الحدید مثلمختلفةمعادنتتضمنالتيالمتحولةوالصخوروالبازلت،والدیوریتالجرانیتأهمها

الرسوبیة الصخورأیضاوهناكوالذهب؛والنیكلكالنحاسأخرىوخاماتوالماغنیسیوم،واأللومنیوم
والمنجنیز والحدیدالزنكخاماتمنالصخورهذهوتتكونوالطباشیري،الجیريالحجرأهمهامنالتي

.الرصاصرواسبوبعض

نظام بیئيإطارفيهذاوالتناغم،وبالتناسقتتسمموحدةمنظومةتشكلذكرها،السابقبمكوناتهاالبیئة
وإلستمرار التعایشأساسیاعامالالبیئيالتوازنلكوننظراوومتوازن،منتظمأنهعنهیقالماأقلبدیع

. العناوین اآلتیةفيلعوامل إختاللهوإلیهسنتعرضفإننا،البیئةمكوناتمختلفبینالتفاعل

.17، ص2002لبنان ،التوزیع ،والنشروللدراساتالجامعیةالمؤسسةمجد،العالميالنظاموالتلوثإرهابطراف،محمودعامر1
.37صسابق ،مرجعللجمعیات ،البیئيالدلیل2
.6، ص سابق مرجعمحمد مسعودي ، 3
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.البیئي و عوامل إختالله  التوازن: ثالثا 

للبیئة العدید من التفاعالت التي قد تكون في بعض األحیان تؤدي إلى حدوث التوازن و توطید آلیاته كما قد 
.   تكون في البعض األخر باإلخالل بأنظمتها و مكوناتها و بذلك بتوازنها 

L’équilibre écologique: البیئي التوازن.1

یلحق خللعناصرها ، فأيبینالقائمةالتبادلیةوالعالقةالتوازننظامهوالطبیعیةالبیئةیمیزماأهمإن
ال سیؤديهذافإنتجاوزهافإنطاقته،حدودیتجاوزلمماتصحیحهالتوازننظامیستطیعالبیئةبمكونات

1.خرابها والبیئةدمارإلىمحالة

2" تبدلدونالبقاءعلىالطبیعةقدرة هذه:"بأنهالطبیعةبتوازنیسمىماأوالبیئيالتوازنُیعّرفو

بالنسبوٕاستمرارها ووجودهابقائهاتضمنطبیعیةبدوراتالبیئةمكوناتإرتباط"البیئي بالتوازنكما یقصد
معبعضهاالحیة، وعالقاتهاوغیرالحیةالكائناتمنمكوناتهاعلىالبیئةتوازنویعتمد.بهاوجدتالتي

3"باآلخرمنهاكالتأثیروبعض،

مناسبةوكمیاتالبیئة بأعدادمكوناتعلىالمحافظةیعنيالبیئيالتوازنأنالقولیمكنالتعریفهذهخاللمن
.المستمروتجددهانقصهامنالرغمعلى

:البیئي التوازنإختاللعوامل.2

:یليبشریة و هي كماأخرىوطبیعیةأسبابإلىالبیئيالتوازنفياإلختاللیرجع

الطبیعیة البیئةتفاعالتإلىسیرورتهاوتكوینهافيتعودأيالمنشأ،طبیعةوهي:الطبیعیةاألسباب.أ
بینیعتبر منالذيالتصحرو،)الخ...الحرائقالسیول،الزالزل،األعاصیر،(الطبیعیةكالكوارثذاتها،حدفي

–دائماتبقىإذجسمیة ،أخطارعلىتنطويال البیئي، إذ هذه األخیرةبالتوازنالمخلةالطبیعیةاألسبابأبرز
.إستیعابهاعلىالبیئةقدرةحدودفي-قلیل منهاعدافیما

نفسه، التاریخقدمقدیمةعالقةالطبیعیةبالبیئةاإلنسانعالقةأنفیهشكالمما:البشریةاألسباب.ب
مراحل بإختالفإختلفتالتأثیرهذاشدةأنإاللوجوده،األولىاألیاممنذالبیئةفياإلنسانتأثیربدأفقد

إختاللإلىأدىالتصنیع،مرحلةالبشريالتطوربلوغوالمتسارع للسكاناإلزدیادأن، حیثالبشريالتطور
والبیئةعلىالغالبةالسمةهوالقدیمفيالتوازنكانأنفبعد،األنظمة البیئیةمنالعدیدفيالبیئيالتوازن

.164،ص2000،عمان ،الشروق، دار-السكانوالبیئةوالطاقةمنظومة-البیئةواإلنسان،عبیدهاني1
.73، صمرجع سابق زكریا محمد عبد الوهاب طاحون 2
.26ص،2006القاهرة ،للكتاب ،الدار العربیةمكتبة،السیاحةإعاقةوالبیئيالتلوثشحاتة ،أحمدحسن3
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العارضهوالتوازنوالسائدهواإلضطراب،اآلنأصبح،یزولماالذي سرعانالعارضهواإلضطراب
.یختلماسرعانالذي

.التلوث البیئي : ثاني الفرع ال

عرفالمتقدمة والذيوالدولالنامیةالدولبینیفرقالخطیرمشكلالراهنالوقتفيبأكملهالعالمیشهد
.البیئي التلوثهوهذهدراستنافيإلیهسنتطرقو الذيالتلوث ،سمإب

:مفهوم التلوث البیئي: أوال 

: سنقسم هذا المفهوم إلى عدة وجهات نظر متمثلة في التعریف اللغوي ، اإلصطالحي و تعاریف أخرى كما یلي 

:اللغوي التعریف.1

ثوبه ) و تلوث... (كدره) أي و لوث الماء(لوث الشيء بالشيء خلطه به  و الماء: في مجمع اللغة العربیة 
. خالطته مواد غریبة ضارة): أي و تلوث الماء أو الهواء ونحوه( و  الماء أو الهواء و نحوه. تلطخ به: بالطین

تطلق POLLUTE) یلوث(أن كلمة " ونجمانل" وبالنظر إلى قوامیس اللغة االنجلیزیة، نجد أنه ورد بقاموس
كما أن كلمة تلوث تطلق على الضرر . غیر نظیف، أو خطر االستعمال...هواء أو ماء، أوتربة( على الشيء 

1.الحادث  للبیئة بسبب النفایات و المواد الضارة 

:اإلصطالحي التعریف.2

: و هو أیضا یقسم بدوره إلى التعریف العلمي و القانوني كالتالي 

الطارئأنهعلىعامبشكلالتلوثتعریفعلىالبیئةعلمفيالباحثینبعضأجمع:العلمي التعریف.أ
للهواءأوللمیاه أواألرضوالبیولوجیةوالفیزیائیةالكیمیائیةأيالطبیعیةالتركیبةفيأدخلالذيغیر المناسبأو

الكائناتمجملأواإلنسانالضرر بحیاةیلحقمماالعناصرتلكنوعیةفيتدنأوفسادأوتغیرإلىفأدى
2.متعددة مشاكلإلى)واألرضوالماءالهواء(الموارد الطبیعیةتلوثویؤديالطبیعیة ،المواردیتلفوالحیة

03/10رقم القانونمن04المادةفيالجويالمحیطتلوثالجزائريالقانونعرف:القانونيالتعریف.ب
كل تغیر مباشر و: " أنهعلىالمستدامةالتنمیةظلفيالبیئةبحمایةوالمتعلق2003جویلیة19الصادر في

غیر مباشر للبیئة یتسبب  فیه كل فعل یحدث أو قد یحدث وضعیة مضرة بالصحة و سالمة اإلنسان و النبات 
3" .الجو و الماء و األرض و الممتلكات الجماعیة و الفردیة و الحیوان و الهواء و 

.30مناد العالیة ، مرجع سابق ، ص1
. 29ص، 2002إرهاب التلوث و النظام العالمي ، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع ، لبنان ،  طراف ،محمودعامر2
، جامعة محمد خیضر 5، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، مجلة المفكر ، العدد المدلول العلمي و المفهوم القانوني للتلوث البیئيمنصور مجاجي ، 3
.103ص ،2009مارس بسكرة ،،
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مختلف "أنهعلىتعریفهتم1974سنةالمتحدةاألممعنالصادرللتلوثالدوليالقانونو حسب
هذه تعملحیثالبیئة،إلىجدیدةطاقةأوموادإضافةأولزیادةبالضرورةتؤديالتياإلنسانیةالنشاطات

كان ذلكسواءللخطرالطبیعةمصادرأورفاهیتهأوصحتهأواإلنسانحیاةتعریضعلىالموادأوالطاقة
1."مباشر غیرأومباشربشكل

:و كما یمكن تعریف التلوث كذلك 

تلك التغیرات الفیزیائیة و الكیمیائیة التي تصیب العناصر الطبیعیة و تغییر من "نه بأعام الشكل ففي ال
2".مضر أو غیر مرغوب فیه خصائصها بشكل 

تغییر صفاتهاعلىیعملالبیئةفيإضطرابأوتعكیرأيحدوث"أنه علىآخربأسلوبالتلوثعرفیو 
بعبارةللحیاة،أوبآخرأوبشكلمناسبةغیرواإلستغاللردیئةیجعلهاوالحیویةأوالفیزیائیةأوالكیمیائیة

دونللبیئة إستیعابهیمكنالبحیثالحیةغیروالحیةالبیئةمكوناتفيكیفيأوكميتغییركلهوأخرى،
3" .توازنها یختلأن

للعلومالوالیات المتحدةلرئیساإلستشاریةللجنةالتابعةالبیئةبتلوثالمعنیةالهیئةقدمت1965عامفي
فهونطاقأوسعوعلىكلیا،محیطنافيالمستحبغیرالتغییرهوالبیئةتلوثإن" للتلوثالتاليالتعریف

ونماذجهاالطاقة فيلتغیراتالمباشرغیرأوالمباشرالتأثیرخاللمناإلنسانیة،الفعالیاتعنناتج عرضي
4."الحیة الكائناتووفرةوالفیزیائيالكیمیائيوالقواماإلشعاعمستویات

حیاةتوفیرعلىقدرتهمنوتنتقصالبیئيالنظامتلحقالتياألضرارتلك"أنه علىالتلوثكذلك یعرف
عن سلوكتنتجماعادةاألضرارتلك،لإلنسانواألخالقیةواالجتماعیةوالنفسیةالبدنیةمن الناحیةصحیة
5" . ممكنجهدبأقلالمادي إشباعهلتعظیمسعیهفياإلنسان

الناتجة عن التغیرات المستحدثة فیها والتي تسبب عبارة عن الحالة القائمة في البیئة " وآخرون یرون بأنه 
6"  .لإلنسان اإلزعاج أو األضرار أو األمراض أو الوفاة بطریقة مباشرة، عن طریق اإلخالل باألنظمة البیئیة 

.82ص ، مرجع سابق،صالح وهبي1
.62صمرجع سابق ،البكري،ثامر،النورينزارأحمد2
.214، ص 2005، دار المریخ ، الریاض ، النظم البیئیة و اإلنسانعبد الرحمان المهنا ، محي الدین محمود ، 3
.101مرجع سابق ، ص النقار،حكمت ،اهللاعبدالعزاوي ،نجم4
المؤتمر العلمي الدولي حول سلوك المؤسسة اإلقتصادیة في ظل ،إدماج البعد البیئي في المؤسسات الصناعیة الجزائریةعمر موساوي ، مصعب بالي،5

. 431ص ،2012نوفمبر 21–20یومي ورقلة ،، جامعة قاصدي مرباح رهانات التنمیة المستدامة و العدالة اإلجتماعیة ، 
سم علم قماجستیر في علم اإلجتماع الحضري ، كلیة العلوم اإلنسانیة و العلوم اإلجتماعیة ، رسالة ، تلوث البیئة و التنمیة بمدینة بسكرةبایة بوزغایة ، 6

.51، ص 2008-2007جامعة منتوري ، قسنطینة ، غیر منشورة ،اإلجتماع و الدیمغرافیا ،
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التغیرات غیر المرغوب بها فیما یحیط باإلنسان كلیا أو " و من التعاریف الشاملة للتلوث البیئي على أنه 
نشاطه من خالل حدوث تأثیرات مباشرة أو غیر مباشرة على المكونات الطبیعیة أو الكیمیائیة أو جزئیا بسبب

1".البیولوجیة للبیئة مما یؤثر علي اإلنسان و على نوعیة الحیاة التي یعیشها 

ل و ال بد من القول بأن التلوث البیئي هو لیس بحالة واحدة تشمل جمیع أنحاء العالم و في كل األوقات ب
هي حالة نسبیة في درجة تأثیرها علي اإلنسان أو الطبیعة بمجملها و لهذا له عدة أنواع و أشكال و التي 

.سنحاول ذكرها في اآلتي 

:أنواع التلوث : ثانیا 

: قبل التطرق ألنواع التلوث لنتعرف على أنواع الملوثات أوال 

تلحق األذى باإلنسان و تسبب له األمراض أو التيالطاقةأوالمیكروباتأوالمواد"بأنها المَلِوثَاتتعرف
سواءالبیئیة،األنظمةبتوازناإلخاللإلىو تؤديللخطر سالمتهوصحتهبتعرِّیض2"تؤدي به إلى الهالك 

3: و هي تصنف كما یلي . مباشرة غیرأومباشرةبصورةذلككان

:إلىلمصدرهاطبقاً الملوثاتُتصنف.1
Contaminants naturelles: الطبیعیة الملوثات.أ

هي التي یكون مصدرها في الظواهر الطبیعیة التي تحدث من وقت آلخر كالبراكین، والصواعق، العواصف 
الزهریة والنباتاتاللقاح لبعضحبوبواألتربة ،والغباروالغازاتالتي قد تحمل معها كمیات هائلة من 

، ومن ثم اإلنسانتدخلدونذاتهاالبیئةمكوناتمنتنتجذات منشأ طبیعي إذًا تعد غیرها ، والجراثیم
.فیصعب مراقبة هذا التلوث أو التنبؤ به والسیطرة علیه تمامًا 

Contaminants industriels:الصناعیة الملوثات.ب

هي المخلفات أخرىبعبارةاإلستهالك ،أوأواإلنتاجبعملیاتعادةترتبطینتج من فعل اإلنسان ونشاطه أي 
جزءتدویریتمماعادةالتيومراحلهامختلفالصلبة فيالغازیة،السائلة،أنواعهابشتىالصناعیة والتجاریة

.الطبیعیة البیئةفيالتخلص منهفیتماألكبرالجزءأمامنها،ضئیل

:إلى حسب أنواعهاو تصنف على .2
Contaminants biotiques: الملوثات الحیویة .أ

هي الملوثات التي تغیر في عناصر البیئة و تركیبتها و عدد وحدات في مكان أو زمان ما بكم غیر مناسب 
.  ، حیث تسبب أضرارا لإلنسان و الحیوان و النبات مختلفة و خطیرة 

.128، 127ص، ص2012، إثراء للنشر و التوزیع ،عمان ، دراسات سابقةحاالت دراسیةتطبیقات–اتیجیات التسویق األخضر إستر ثامر البكري ، 1
.8المؤسسة العامة للتدریب التقني و المهني، مرجع سابق ، ص 2
.37-36صص، محمد مسعودي ، مرجع سابق 3
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Contaminants chimique:ُملوثات كیمیائیة .ب

ة التي یساء إستخدامها و الغازات و لرصاص و و تشمل المبیدات بأنواعها و األسمدة الزراعیة الكیمیائی
الزئبق و العناصر الُمشِّعة الناتجة عن التفجیرات النوویة و استخدام الذرة في إنتاج الطاقة و الُجسیمات الدقیقة 

یسبِّبمماالماءأوالتربةفيتلقىالتيالسائلةالكیماویاتوالتي تنتج عن مصانع اإلسمنت و األمیانت
.الحیة الكائناتلمختلفجسیمةأضرارا
Contaminants physiques: ملوثات فیزیائیة.ج

مثل التلوث الحراري الناتج عن المصانع و التدفئة و المیاه الحارة الصادرة عن بعض الصناعات، و التلوث 
كذا الضوضاء التي اإلشعاعي الناتج عن المواد المشعة المنبعثة من التفجیرات النوویة و المفاعالت النوویة، و 

تعتبر من الُملوثات الفیزیائیة، و تكثر في المدن المزدحمة بالسیارات، و في المطارات و الطرقات السریعة و 
.خطوط السكك الحدیدیة 

:إلى للتحللقابلیتهاحسبالملوثاتكما تصنیف.3
Contaminants biodégradables:العضويللتحللقابلةملوثات.أ

أو،)طبیعیةعملیاتخاللمن(ذاتهامن تلقاءسواءبسرعةتتحللأنالممكنمنالتيالملوثاتتشملو
أمثلةمنوالصحي،الصرفمیاهمعالجةفي محطاتالشأن،علیههوكمامیكانیكیةآالتجراء إستخداممن
النوعهذایصبحو.إلخ...النتراتمركباتوالقمامة،و السائلة،الصلبةاآلدمیةالمخلفاتنجدالملوثاتهذه
.إختفائهاوتحللهامعدلالبیئةفيتراكمهامعدلیفوقضارًا، عندماالتحللقابلیةلهاالتيالملوثاتمن

Contaminants  non:العضوي للتحللقابلةغیرُملوثات.ب - biodégradables

أمالحأمثلتهامنوالعادیة،البیئیةالظروففي ظلببطءتتحللأوتتحللالالتيالملوثاتفيتتمثلو
تحتويالتيأيالكلورونیةالحشریةالمبیداتوالمركبات الفینولیة،،الزئبقالرصاص،كأمالحالثقیلةالمعادن

علبوو زجاجاتالغازیةالمشروباتوالمیاهعلبالفارغة مثلاأللومینیومعلبوالكلور،عنصرعلى
األخرىالمركباتبعضمعللتحللقابلةالغیرالملوثاتبعض هذهتتحدقدوأحیانا،.إلخ ...الفارغةالبالستیك
.سامةمركبات أخرىبذلكمشكلةالبیئة،فيالموجودة

مصدر التلوث ، نمط طبیعتها ، للنظام البیئي المتواجدة به ،و یمكن أیضا تصنیفها وفقا لصفاتها ،
.التالي)03(رقم في الشكلالناتجة عنها كما یلياإلستخدام و األثار 
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.تصنیف الملوثات ) : 03(الشكل رقم 

اإلنسان الصناعةنواتج إحتراق الوقودملوثات هوائیة التركیب الكیماويقابلة للزوبان         
الحیوانالمنازل و المستشفیاتصول صناعیةألنواتج ملوثات المیاه العذبة الحالة الطبیعیة للملوثمعدل إنتشار و التخفیف      

النباتالزراعةمنتجات منزلیة و خدمیةملوثات میاه البحار التحلل البیولوجي 
مكونات الجوالنقلزراعیةنواتج ذات أصولملوثات التربة الثبات 

العملیات الحیویة الحروب.نواتج األنشطة العسكریة لتفاعللةقابل
الطبیعیة في الماءنواتج نشاط بكتیري و فطري

.9،11ص هـ ، ص1429، اإلدارة العامة لتصمیم و تطویر المناهج ، المملكة العربیة السعودیة ، الطبعة مراقبة البیئة و التلوث-تخصص إنتاج كیمیائيالمؤسسة العامة للتدریب التقني و المهني، :المصدر 

تبعا 
لصفاتها

تبعا 
لطبیعتها 

تبعا لنظام 
البیئي  

تبعا لمصدر 
التلوث  

لنمط تبعا 
اإلستخدام

لنمط تبعا 
اإلستخدام
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كما سبق القول أنه تتعدد أشكال و أنواع التلوث و ذلك تبعا إلى المجال البیئي الذي یحدث به التلوث، و 
.                                                                                                                            على المصادر التي تنجم عنها التلوث 

نسبیاقلیلة التهویةواإلغالقمحكمةصغیرةبمساحاتیرتبطأيداخلیا:یكونقدالتلوثحیث أن
أمكنةعلىأي یقتصرمحلیایكونقدومثال،التبغبدخانتَلَوثالتيالمكاتبوالعامةالمبانيوكالمساكن

إقلیمیا بأن یشمل منطقة " غیرها ، و یمكن أن یكون والمدنوالصناعیةالمناطقواألحیاءكبعضمحدودة
،1" أكبر تضم عدة دول أو حتى قارة بأكملها مثل تلوث حوض البحر األبیض المتوسط أو تلوث قارة أوروبا 

إالمعین،بلدفيتنشأالتلوثمنأنواعاً هناكأنبحیث،للحدودعابراأدقبعبارةأوعالمیایكونقدأنهكما
اإلشعاعاتنجدللحدود،العابرالتلوثهذاأمثلةمنوعدیدة،أخرىبلدانإلىالبلدهذاقد تتجاوزأضرارهاأن

2.الحمضیة األمطاربظاهرةُیعرفوماالنوویة

فیما یلي سبق اإلحاطة بمعظمها وفیماحاولناأنناإالمتعددة،وكثیرةالحاضرالوقتفيالتلوثأنواعو
.التربةوالماءوالهواءتلوثفيالمتمثلةولهالرئیسیةاألنواععلىالتركیز

Pollution de l'air: تلوث الهواء .1

و المدنفيبخاصةوالحاضر،الوقتفياإلنسانیواجههاالتيالمشكالتأخطرمنالهواءتلوثُیعد
.المزدحمةالعواصموالصناعیةالمناطق

إدخال مباشر أو غیر مباشر ألیة مادة في الغالف الجوي بالكمیة التي تؤثر على " و یعرف تلوث الهواء بأنه 
نوعیة الغالف الجوي الخارجي و تركیبته بحیث ینجم عن ذلك آلثار ضارة على اإلنسان و البیئة و األنظمة 

3."  وجه عام البیئیة و الموارد الطبیعیة ، و على إمكان اإلنتفاع من البیئة ب

مادة غریبة،فیهتتواجدعندما" -الجويللتلوثاألوروبيالمجلستعریفحسب-فَیحُدث الهواءتلوثأما
تسببنتائج ضارةحدوثالتغیرهذاعلىیترتبحیثله،المكّونةالموادنسبعلىهامتغیُّریحدثعندماأو

.المادیة األصولقیمةمنتُنقصوالحیةالكائناتلمختلف4" إنزعاجات ومضایقات

الطبیعیةالخصائصفيمقبولتغییر" بأنه األمریكیةالمتحدةبالوالیاتللعلومالوطنیةاألكادیمیةكما عرفته
فیهاالمرغوبلألنواعلحیاته وأضراراأضرارایسببوالذي،اإلنسانیستنشقهالذيللهواءوالبیولوجیةوالكیماویة
.1"الخامالموادمواردتدهورأوتلفإلىأو یؤدي،الحضاریةوالمظاهرالحیویةوللظروفالصناعیةوللعملیات

.19المؤسسة العامة للتدریب التقني و المهني ، مرجع سابق ، ص 1
.35ص ، محمد مسعودي ، مرجع سابق 2
.64، ص 2000مكتبة الدار،عربیة للطباعة و النشر، مصر، ،السلوكیات الخاطئة و كیفیة مواجهتها–تلوث البیئة حسن أحمد شحاتة ، 3
.433عمر موساوي ، مصعب بالي ، مرجع سابق ، ص 4
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من 04في نفس السیاق جاء تعریف المشرع الجزائري لتلوث الهواء في الفقرة الحادیة عشر من المادة " 
إدخال ایة مادة في : عرفه بأنه المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة بحیث 03/10القانون رقم 

الهواء أو الجو بسبب إنبعاث غازات أو أبخرة أو أدخنة أو جزیئات سائلة أو صلبة ، من شأنها التسبب في 
2" . أضرار و أخطار على اإلطار المعیشي 

تلویثفيالطبیعیةالبیئةومصدر هذا التلوث فهو من جهتین األولي و هي مصدر طبیعي حیث  تساهم
خالل البراكین ، حرائق الغابات و المراعي ،األتربة و الغبار التي تثیرها الریاح و العواصف ، غبار منلهواءا

أما الثانیة فهي تتمثل في مصدر بشري أي ناجمة على األنشطة البشریة و التي تقسم إلى . الطلع و الجراثیم 
و الكهرباءتولیدكمحطاتثابتةأماكنمنتنطلقالتيالغازیةاإلنبعاثاتفيمصدر ثابت ویتمثل: قسمین 

َمركباتمنتنطلقالتيالغازیةاإلنبعاثاتفيیتمثلالنفط ، و مصدر متحرك وكصناعةالمختلفةالصناعات
و. كبیر بشكلللهواءُملوِثةوسامةغازاتمنهاتنبعثالتيالنقلوسائلمختلفبالخصوص ومتنقلة،
في الجزیئات العالقة ، أكسید الكبریت ، أكسید النیتروجین ،غاز للهواءالملوثةالموادوالغازاتأهمتتمثل

. األوزون ، أول أكسید الكربون ، مبیدات اآلفات ، الرصاص ، الهیدروكاربونات و الزئبق 

Pollution de l'eau: تلوث المیاه .2

وجود الملوثات و العناصر غیر المرغوب فیها في المیاه بكمیات كبیرة أو " یمكن تعریف تلوث الماء بأنه 
3."  بشكل یعیق إستعمال المیاه ألغراض المختلفة كالشرب و الري و التبرید و غیرها 

المائي المجرىأنفیهأعتبرتالماءلتلوثتعریفا،1961عامفيالعالمیةالصحةهیئةأصدرتقدو
ونشاط اإلنسان،بسببمباشرةغیرأومباشرةبطریقةحالتهتتغیرأوعناصرهتركیبیتغیرعندماملوثاً یكون
4. أو لبعضها لهاالمخصصةالطبیعیةلإلستعماالتصالحیةأقلالمیاههذهمعهتصبحبشكلهذا

األرض،علىبحیاة الكائناتیضربقدرالغازاتأوالشوائببعضبهتختلطعندماملوث،الهواءأننقول" 
5" .األسبابمنسببأليتكوینهأوتركیبهفيخللحدوثأو

من القانون 04أما بالنسبة للمشرع الجزائري ، فقد عرف هذا النوع من التلوث في الفقرة العاشرة من المادة 
/ أن تغیر الخصائص الفیزیائیة أو الكیمیائیة و إدخال أیة مادة في الوسط المائي من شأنها :" بأنه 03/10رقم 

.57بایة بوزغایة ، مرجع سابق ، ص 1
.108منصور مجاجي ، مرجع سابق ، ص 2
.97مرجع سابق ، ص ،السلوكیات الخاطئة و كیفیة مواجهتها–تلوث البیئة حسن أحمد شحاتة ، 3
.130،131، ص ص2002، مطبعة اإلشعاع الفنیة ،إسكندریة ،اإلقتصادیة و المالیة لتلوث البیئة و وسائل الحمایة منهااآلثار محمد صالح الشیخ ، 4
.35مرجع سابق ، ص  ،مناد العالیة5
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أو البیولوجیة للماء ،و تتسبب في مخاطر على صحة اإلنسان ، و تضر بالحیوانات أو النیاتات البریة و المائیة 
1."  و تمس بجمال المواقع أو تعرقل أي إستعمال طبیعي أخر للمیاه 

ار و المحیطات و التي من أهم مصادر هذا التلوث تلوث البح: عد أنواع تلوث المیاه حیث نجد كل من 
نجد النفط ، مصبات الصرف الصحي ،المعادن الثقیلة و اإلشعاعات النووریة ؛ وتلوث األنهار و البحیرات و 

من مصادرها ذلك التلوث الناتج عن كل من سقوط األمطار ، میاه الصرف الصناعي ،میاه الصرف الزراعي ، 
التلوث الحراري ؛ و كذا تلوث المیاه الجوفیة و هي األخرى مصادرها تتمثل في میاه میاه الصرف الصحي ، و

. الصرف الزراعي ، النفایات المدفونة ، حفر میاه الصرف الصحي و تسرب المیاه البحریة المالحة 
Pollution de sol: تلوث التربة .3

الفساد الذي یصیب األراضي الزراعیة فیغیر من صفاتها و خواصها " یعرف تلوث األراضي الزراعیة بأنه 
بصورة مباشرة أو غیر مباشرة –الطبیعیة أو الكیمیائیة أو الحیویة أو یغیر من تركیبتها بشكل یجعلها تؤثر سلبا 

2." على من یعیش فوق سطحها من إنسان و حیوان و نبات –

تدهور قیمتها،إلىیؤدي-لهتتعرض-كیمیائيأوفیزیائيتغییرأيبأنهاألرضتلوثتعریفمكنیو" 
3".  إستغاللها عملیةمنُیصعِّبو

كما قد تحدث المشرع الجزائري من مقتضیات حمایة التربة من التلوث في الباب الثالث و تحدیدا في الفصل 
، حیث أكد على ضرورة حمایة األرض و باطن األرض و الثروات 62المادة حتى 59الرابع و هذا من المادة 

التي تحتوي علیها من كل أشكال التدهور أو التلوث ، و كذا ضرورة تخصص األرض لإلستعمال المطابق 
یئیة لطابعها الزراعي أو الصناعي أو العمراني أو غیرها طبقا لمستندات التهیئة العمرانیة و مقتضیات الحمایة الب
، كما أكد على ضرورة إتخاذ التدابیر االزمة لمكافحة التصحر و اإلنجراف و الملوحة و كذا إستغالل موارد 

4.باطن األرض وفقا لمبدأ العقالنیة 

تتمثل أهم ملوثات التربة في األسمدة الزراعیة و المبیدات الكیمیائیة و كذا المخلفات الصلبة التي تمثل كل 
المنزلیةالفضالتجمیعتشملفهيوالغازات،وبالتاليالسوائلغیرموادمناالستهالكواجاإلنتعنیتخلفما
.الخطرة غیراألخرىالنفایاتو

.مستویات ، أقسام و عناصر التلوث : ثالثا 

.  للتلوث مستویات و أقسام تختلف بإختالف تأشیر درجاته و مجال تأثیره ، و  كذا عناصر إلثباته 

.110منصور مجاجي ، مرجع سابق ، ص 1
.115سابق ، ص مرجع ،السلوكیات الخاطئة و كیفیة مواجهتها–تلوث البیئة حسن أحمد شحاتة ، 2
.53ص ، محمد مسعودي ، مرجع سابق 3
.110منصور مجاجي ، مرجع سابق ، ص 4



الصادرات و المنتجات الخضراء.....................................الفصل األول 

69

:التلوث مستویات .1

:1تبعا إلى اآلتيحسب تأشیر درجاتهالتلوث یأخذ مستویات 

Pollution acceptable: التلوث المقبول .أ

هي درجة من درجات التي ال یتأثر بها توازن النظام اإلیكولوجي  و ال یكون مصحوبا بأي أخطار أو 
الصناعي و الزراعي أو النفایات المنزلیة و مشاكل بیئیة رئیسیة ، كما هو مثال في مخلفات عملیات اإلنتاج 

.التي توضع في أماكن غیر مخصصة لها أو تبقي لفترة زمنیة أطول مما یجب لنقلها إلى أماكن طمرها

Pollution dangereuse: التلوث الخطر .ب

نیع أو تعاني الدول الصناعیة على وجه الخصوص من هذا النوع و الناتج عن زیادة عملیات التعدین و التص
و هذه المرحلة تعتبر متقدمة . اإلعتماد على مصادر للطاقة الملوثة كأساس في عملیاتها الصناعیة أو التشغیلیة 

نسبیا من مراحل التلوث، حیث یظهر التأثیر السلبي على العناصر البیئیة و الطبیعیة و البشریة بشكل ملموم و 
، غازات عوادم السیارات في المدن الكبیرة و المزدحمة كما هو مثال بإنبعاث الغازات من المصانع. واضح 

.إلخ...بالحركة المروریة ، الموارد الكیمیائیة المستخدمة في اإلنتاج الزراعي ،النفط المتسرب من البواخر الناقلة 

Pollution dévastatrice: التلوث المدمر .ج

ار في النظام اإلیكولوجي و یصبح بالتالي و هو أعلى درجات التلوث و أخطرها و ذلك عندما یحصل إنهی
و لعل حادثة التسرب اإلشعاعي . غیر قادر على العطاء نظرا إلحتالف مستوي اإلتزان في النظام بشكل جذري 

من المفاعل النووي تشیر نوبل في أوكرانیا هو األسوء في عالمنا الحاضر ة الذي نتج عنه بأنه هناك أكثر من 
من المخاطر الناتجة عنه سواء كان ذلك بشكل تلوث أو إشعاع ، و التي نتج عنها ملیون شخص یعانون 10

.إلخ ... أمراض مختلفة كالسرطان ، إصابة الرئة ، الربو ، التسمم الفوري ، التخلف العقلي ، التشوه الخلقي 

:أقسام التلوث .2

:2معنوي،  و هماوالتلوثمادي،كل من التلوثإلىالتلوثتقسیمو یمكن

.128،129صثامر البكري ، مرجع سابق ، ص1
. 77، 56مرجع سابق ، ص ص بایة بوزغایة ،2
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Pollution financière:الماديالتلوث.أ

فيوالمجردة،بالعینویراهبهیشعر ویتأثرمحسوسا،أيویكونباإلنسانیحیطالذيالتلوثبهویقصد
فيیتسببالحدیثةالتكنولوجیاوراءلسعیهنتیجةأن اإلنسانحیثفیه ،المتسببهویكوناألحیانغالب

.الغذاءفيتلوثوبالتاليوالتربةالهواءوالماءمنكلفيتلوثإلىفیؤديالبیئي بالتوازناإلخالل
Pollution incorporel: المعنوي التلوث.ب

الحیاةنظامعلىیؤثرالالتلوثأن هذااعتقادهنتیجةمرئي،غیرألنهاإلنسانیهملهالذيالتلوثوهو
ومنوسیكولوجیة،عضویة،أضرارالتلوثهذاعنینتجصحیح حیثالعكسأنغیرواالجتماعیة،الطبیعیة

.قیميتلوثالفكري،التلوثالثقافي،التلوثاألخالقي،التلوثالتلوث السمعي،:أنواعه

:  عناصر التلوث .3

مع أنه یوجد العدید من التعاریف التي شرحت التلوث و من بینها التي تم التطرق إلیها و ذكرها إال أنه من 
الضروریة في تعیین التلوث توجد ثالث عناصر أساسیة و هي إدخال مواد ملوثة في الوسط البیئي ، اإلعتبارات

حدوث تغیر غیر مرغوب فیه في نفس الوسط و نتیجته ، و أن یتم هذا اإلدخال بواسطة اإلنسان و سنعرضها 
1:في اآلتي بالتفصیل 

:   إدخال مواد ملوثة في الوسط البیئي .أ

أو طاقة أو أي كان شكلها في الوسط الطبیعي )صلبة أو سائلة أو غازیة ( یتحقق التلوث بسبب إدخال مواد 
فتحدث إضطرابات في األنظمة البیئیة المختلفة و تسبب أضرار تصیب الكائنات الحیة ، كما ال یشترط أن 

الفعل المتسبب في التلوث یمكن أن تكون اآلثار الضارة قد وقعت بالفعل بل یكفي أن یكون هناك إحتمال بأن 
یؤدي إلى إحداث هذا الضرر مستقبال ، و قد أشرع المشرع الجزائري إلى هذه النقطة في الفقرة التاسعة من 

كل تغیر مباشر أو غیر مباشر للبیئة یتسبب فیه كل فعل یحدث أو قد : " بأنه 03/10من القانون 04المادة 
..."   مة اإلنسان و النبات و الحیوان یحدث وضعیة مضرة بالصحة و بسال

:حدوث تغیر بیئي ضار .ب

ینبغي للقول بتحقق حالة تلوث بیئي ، أن یؤدي إدخال المواد الملوثة في الوسط البیئي إلى حدوث تغیر بیئي 
...) هواء، ماء ، تربة( غیر مرغوب فیه في الخواص الطبیعیة أو الكمیائیة أو البیولوجیة للوسط البیئي المعني 

و هذا التغیر تبدأ معالمه بحدوث إختالل في التوازن الفطري أو الطبیعي القائم بین عناصر و مكونات البیئة 
بإختفاء بعضها أو قلة حجمها أو نسبتها بالمقارنة بالبعض اآلخر أو بحالتها األولى ،أو بالتأثر علي نوعیة أو 

یكفي في حد ذاته للقول بتوافر حالة تلوث بیئي و إنما غیر أن حدوث تغیر في البیئة ال. خواص تلك العناصر 

.104،105ص منصور مجاجي ، مرجع سابق ، ص1
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و لقد أشار المشرع الجزائري لهذا . ینبغي لذلك أن یؤدي هذه التغیرات أو یحتمل أن یؤدي إلى آثار ضارة 
... " كل تغیر مباشر أو غیر مباشر للبیئة " من نفس القانون بأنه 4العنصر في الفقرة التاسعة و المادة 

:التلوث بفعل اإلنسان أن یكون .ج

عن طریق –ال بد أن یكون سبب التلوث عائدا لإلنسان ، ذلك أن الطبیعة قد تتدخل في إحداث التغیر 
و لكن هذه الظواهر رغم ما تحمله من تهدید للتوازن البیئي إال أنها ال یمكن أن - ...العواصف و البراكین و 

.- أي فعل اإلنسان–یقتصر هذا التنظیم على التغیر اإلداري للبیئةتكون محال للتنظیم القانوني لحمایة البیئة،إذ

.البیئة على التلوث تأثیر : رابعا 

إلىونظراعناصرها،أحدأوكلعلىالتأثیرأيسلبا،البیئةعلىیؤثرماكلهوفالتلوثسابقاذكرناكما
.التلوثهذابآثارالمعرفةعدموبالتاليمرئي،غیرأوملموسغیرألنهالهواءلتلوثالكثیرتجاهل

:تأثیر تلوث الهواء على البیئة .1

.و معادنأبنیةمنالجمادفيوحتىالنبات،والحیوانواإلنسانصحةفيبالغاً تأثیراالجوتلوثیؤثر
:1فیما یليالهوائيالتلوثعلىسنركزوبالتالي

:اإلنسانعلىالهواءتلوثأثر.أ

على اإلنسان ، و هذا راجع للغازات السامة المنتشرة و التي یستنشقها البشر جسیمةالهوائي أضراراً للتلوث
إختالطیؤديكماتأثیرًا سلبیًا ،الرئةفيُتؤثر-الرصاصمثل-ثقیلةمعادنعلىالدقیقةفي ذراتهافهي تحوي

.األكسجینإمتصاصعلىتقلیل قدرتهإلىاإلنسان،دممعالسیاراتدخانمنالمنبعثالكربونأكسیدأول

وبأمراض السرطاناإلصابةنسبةإلرتفاعرئیسیاً سبباً كانالهوائيالتلوثأنأثبتتالدراساتمنالكثیرو
.إلخ .. .العصبیةاألمراضوالربووالجلدیةكالحساسیةأخرىخطیرةأمراض

:النبات والحیوانعلىالهواءتلوثأثر.ب

المؤكسدة التي الغازاتوالفلوریداتوالكبریتأوكسیدثانيواألوزونغازاتللنباتات تتأثر منبالنسبة 
التمثیلو عرقلةالغاباتوموتالزراعیة،المحاصیلإنتاجنقصإلىتؤديأنهابحیثلها،بالغةأضراراتسبب

الضوئي و غیرها من المشاكل التي قد تصل حتى للتغییر من نوعیة و جودة النباتات و في بعض األحیان حتى 
. إلى مفعولها و طبیعتها 

.45–44صص، محمد مسعودي ، مرجع سابق 1
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األغنامواألبقارتأثرذلكمثالوجویة،علیها ُملوثاتترسبتنباتاتتتناولعندماللحیوانات،بالنسبةأما
منبالقربالفلورُمركِّباتتتواجدواللبن،إدرارفيو نقصاألسنانتآكلوالهزالتسببالتيالفلوربمركبات
.غیرهاوالسیرامیكوالصلبوالحدیدوالكیماویةمعامل األسمدةوتعدینه،مناطقواأللمینیوممصانع

:األبنیة والموادعلىالهواءتلوثأثر.ج

والكبریتأكسیدثانيغازمنینجمالضرر للموادأغلبوالمواد،علىكبیربشكلُتؤثرالجوملِوثاتإن
نة للرخامالكالسیومكربوناتتتفاعلحیثالكبریت،حمض المَلوث،الجوفيالكبریت الموجودحمضمعالُمكوِّ

األبنیةتاركةبعدفیماتنجرفالتيوالماء،فيلإلنحاللالكالسیوم القابلةكبریتاتالتفاعللهذانتیجةتتشكلو
فيكذلكالكبریتأكسیدثانيغازوالكبریتیكحمضیؤثرواضح، وبشكلمشوهةالتذكاریةالنصبو

الهواءفيالعالقةالجزیئاتتساقطفإنأخرى،جهةمنو.األلبسةبعض أنواعواللدائنوالمطاطوالمعادن
الذياألمرمظهرها،تأذيوأللوانهااألخیرةهذهفقدانإلىیؤدياأللبسةوو األبنیةالسیاراتعلىتوضِعهاو

.السابقفيعلیهكانتماإلىإلرجاعهااإلنفاق علیهازیادةیتطلب

:المناخ والطقسعلى حالةالهواءتلوثأثر.د

تساقطنسبةأننجدسبیل المثالفعلىالمناخ ،والطقسحالةعلىیؤثرالهواءتلوثأنو كذلك نشیر إلى
- 5بنحوالمجاورةالریفیةالمناطقفينسبة التساقطعنتزیدللهواءكبیراتلوثاً تشهدالتيالمدناألمطار في

.للغیوم بالنسبةالتكاثفمن عملیةُتَسرعنویاتتشكلالصلبةالذراتألنهذاو،10%

: المشاكل البیئیة الناتجة عن تلوث الهواء .2

العالم الیوم أخرى یشهدهاظواهرأومشاكلهناكأنإالخطیرًا،بیئیاً مشكالذاتهحدفيُیعدالهواءتلوث
و هي الضباب الدخانيوالحمضیةاألمطارالحراري،اإلحتباسظاهرةطبقة األوزون،تآكلفيتتجلىو

1:كالتالي 

érosion de la couche d'ozone:تآكل طبقة األوزون.أ

كیلومتر في أعلى الغالف الجوي، أي في طبقة الستراتوسفیر، 50إلى 11إرتفاع توجد طبقة األوزون على 
بعضتتحللحیثالعادي،األكسجینو هي تَنُتج في الغالف الجوي تحت تأثیر األشعة فوق البنفسجیة على

.األوزون بذلكأخرى ُمشكلةمرةإتحادهالتعاودذرات،إلىاألكسجینجزیئات

.435، 434عمر موساوي ، مصعب بالي ، مرجع سابق ، ص ص 1



الصادرات و المنتجات الخضراء.....................................الفصل األول 

73

تتمثلأساسیةبوظیفةتقومكونهاكبرىأهمیةعلىللكرة األرضیة ألنها تنطويالواقيدرعالُتمثلفهي طبقة
جداً الضارةالبنفسجیةفوقاألشعةمن%99حواليتمتصفهيالفناء،من خطرالحیةالكائناتحمایةفي

مناختدفئةإلىیؤديممااألرض،إلىالحمراءتحتاألشعةبمرورتسمحوو الحیوانالنباتولإلنسان
الطبیعي إنتظامهوالجويالغالفالحفاظ علىواألرض

المجاالتفيالمكثف للكیماویاتاإلستخداموالصناعیةالثورةاألوزون تناميطبقةتدمیرسببیعزىو
و .الظهورفيالمشاكلو بدأتالطبیعيالتوازنإختلوتأثرتالمتوازنةالطبیعیةالعملیةتلكفإنالمختلفة،

الجوطبقاتفيالتي ُتَحلِّقالنفاثةالطائراتعوادمعنالناتجةالكیماویةالمركباتإلىیبقى السبب راجع 
مركباتفي مقدمتهاواألرضمنالمنطلقةالملوثاتوالفضاء،فيالصواریخإطالقإلىوالعلیا،

والتبریدأجهزةفيو بالخصوصالصناعیةاألغراضمنالعدیدفيتستخدمالتي" CFC" الكلوروفلوروكربون
. إطفاء الحرائقوالعطوركعبوات" Aérosol" الرذاذیة الرشاشات

Réchauffement planétaire:الحرارياإلحتباسظاهرة.ب

الغازاتبعضتركیززیادةإلىفیهاالسببیرجع"الدفیئةظاهرة"بُیعرفماأوالحرارياإلحتباسوظاهرة
من% 55بنسبةالظاهرةهذهعنمسؤولاألخیرفهذاالكربون،أكسیدثانيغازال سیماوالجويالغالففي

یتمثل في -األحفوري الوقودإحتراقمناألساسفيینجمهولها،والمسببةاألخرىالغازاتإنبعاثجملة
تركیزهأنكماالعالم،مستوىالسنة علىفيطنملیار20بحواليتقدربكمیةهذاو-الغازوالبترولالفحم،

الموجات والمرئيللضوءبالنسبةشفافغازالملیون و كذلك بكونهمنجزء365األخیرةالسنواتفيبلغ
حرارةدرجةترتفعوعندما.األرضسطحإلىیصالنوتامةعبره بسهولةینفذانأنهمابمعنىالبنفسجیة،فوق

سیماالوالحراریةاإلشعاعاتبعضالجويالغالفإلىالشمس الساقطة فتنعكسأشعةبفعلهذه األخیرة
غازعبرالنفاذتستطیعالالمرتدةالحراریةاإلشعاعاتهذهأنإالالطویلة،الموجاتذاتتحت الحمراءاألشعة

الغالف حرارةدرجةترتفعتممنوبهایحتفظویمتصهااألخیرفهذاالجو،فيالموجودالكربونثاني أكسید
تحلیلواإلحتراقعملیاتعنینتجهوواألرض،حرارةزیادةفيكذلك یساهمالمیثانوغاز.األرض والجوي

أكسیدتركیزأماطن ،ملیون550بـالجوإلىسنویاً المنبعثةالكمیةتقدرالعضویة،وللعناصرالبكتیریا
فيكذلكالمتوقعمنو2030عام الملیارمنجزءاً 375نحوإلىیصلالمتوقع أنفمنالجوفياآلزوت

منجزء1800–1100بین ماإلىالخطیرةالكلوروفلوروكربونمركباتیصل تركیزأنالسنةهذهحدود
أنهعلىالعلمیةالتقاریرأكدتفقداألرضیة ،الكرةعلىوخیمةآثارإلىسُیفضيالذياألمرهووالتریلیون،

حرارةدرجةزیادةإلىسیؤديهذافإن-ذكرهاالسابق–الحرارياإلحتباسغازاتمضاعفة تركیزاتحالفي
.القرنهذامنتصففيمئویةدرجة3إلى1بیناألرض ما
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Pluies acides:الحمضیةاألمطار.ج

هناك عالقةأنلوحظحیثالصناعیة،الثورةبدایةمعظهورهاتزامنالعهد،حدیثةظاهرةالحمضیةاألمطار
األمطارفي میاهالحموضةمستوىبینوالمصانع،مداخنمنالهواءفيالمتصاعدالرمادوالدخانبینترابط

فيحمضیاً المطرماءتجعلالتيالغازاتأهمالمصانع ، وتتمثلبهذهالمحیطةالمناطقعلىالمتساقطة
والسیاراتمحركاتمنالغازاتهذهتنُتجو.الكبریتأكسیدثاني والهیدروكربوناتوالنتروجینأكاسید

أكاسیدتنتجالتيالرئیسیةالمصادرُتعتبر منالبترولتكریرأن معاملكماالوقود،حرقوالعامةالمركبات
.النیتروجین 

ضا لها آثار مسافات كبیرة و أیإلىتنتقلبللِّهاتشكُ مصادرمنقریبةومحصورةتبقىو تتسم بأنها ال
سیئة على الصحة العامة لإلنسان، فهي تؤدي إلى إحتقان األنف و البلعوم و زیادة أمراض الربو و الحساسیة، 

و ضیق التنفس، و ُتهیِّج العینین، كما أن هذه األحماض عندما یزداد تركیزها تسقط من الجو على سطح 
أشجار الغابات و الحیوانات و األسماك، و لیس األرض كجزیئات صلبة تكون لها تأثیرات ضارة بالنباتات و

هذا فحسب، فاألمطار الحمضیة تعمل على تخریب المباني و اآلثار التاریخیة المكشوفة، و المباني الحجریة 
.الكلسیة واإلسمنتیة و المنشآت المدنیة األخرى  

Phénomène de smog-Smog phenomenon:الدخانيالضبابظاهرة.د

وهي تكون السیارات،والمصانعوبالسكانالمزدحمةالكبیرةالمدنخاصبشكلالظاهرةهذهمنتعاني
یكثر فیها التيالباردةالمناطقفيعادةالضبابمنیتكوناألول التقلیدي و الذيمختلفینعلى شكلین

إحتراق الفحم باإلضافةمنیتصاعدو.المنازللتدفئةأوللصناعةالالزمةالطاقةعلىللحصولالفحمإستخدام
معلقةتظلوفي الهواءتتطایرعالقةأخرىدقائقوالرمادوالكبریتأوكسیدثانيالكربون،أوكسیدثانيإلى
لندن ، و مدینةفيمنهذا النوعإشتهرقدوالریاح،هبوبفیهایقلالتيالساكنةاألجواءفيبخاصةوفیه،

معالتي تتفاعلالنیتروجینأكسیدكثانيالملوثاتمنمجموعةعنعبارةالكیماويالدخانيالثاني هو الضباب
األولىالكیمیوضوئیة بالدرجةالتفاعالتهذهعنینجموالبنفسجیة،فوقاألشعةتأثیرتحتالبعضبعضها
والنیتریك،و أكاسیدالنتروجینبیروكسیدالكیماويالضبابيالدخانفيالمؤذیةالمركباتومنن،و األوز 

تعانيأشهر التيومن.الُمشمسوو الجافالحارالمناخذاتالمدنفيالنوعهذاینشأوالنتریك،حامض
.كالقاهرة العربیةالعواصمبعضوسیدنيوأنجلسلوسالمشكلةهذهمن

.التحلیل اإلقتصادي للتلوث : خامسا 

بصدد التحلیل اإلقتصادي للتلوث فإننا نكون أمام مواجهة لتلك المنافع التي تنتج على األعمال و األنشطة 
بما یقابلها من أضرار متعددة و مختلفة و هذا ما ینجم علیها من تكالیف متفاوت مما یؤدي لتقلیل أو تقلیص 

. أثر تلك المنافع 
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:  أضرار التلوث .1

تأخذ صورًا مختلفة مثل التي سبق ذكرها ، ویشتمل و لبیئي تنجم عنه أضرار عدیدة ال شك في أن التلوث ا
اإلنسان، الحیوان، النبات، (الضرر على جمیع اآلثار السلبیة للتلوث التي تلحق بجمیع مكونات البیئة 

التلوث العالیة ، كما له مفاهیم مختلفة فهناك الضرر الحاد الذي یرتبط بآثار التعرض لتركیزات )الخ...المواد
نسبیًا في األجل القصیر، بحیث تكون إستجابة العنصر المَعَرض للتلوث فوریة و الضرر الدائم؛ و هناك 

الضرر المزمن الذي ینجم من التعرض لتركیزات التلوث المنخفضة خالل فترة زمنیة أطول، بحیث قد یكون 
:كالتالي األُسسمنلمجموعةتبعاً التلوثأضرارتقسیمو یمكن.1الضرر مؤقتا أو دائما 

:الضررلنوعوفقاالتلوثأضرار.أ
2:هي رئیسیةأنواعأربعةإلىالضررأنواعحیثمنالتلوثأضرارتنقسم

مادیة أضرار:
الذيالضررذلكو مثالنقدیة،بوحداتمباشرةعنهاالتعبیروتقییمهایمكنالتياألضرارفيتتمثلو
أواإلضافیةالحمایةوتكالیفأو المجتمع،بالمشروعالخاصةالمادیةلألصولالمبكراإلستبدالعنهینجم

.المحاصیل الزراعیةناتجفيالتغیروللمواد ،المتزایدةالصیانةتكالیف

 أضرار یمكن تمییزها:
ثار الضارة للروائح و هي التي تنعكس في سلوك السوق و یحدث أثرها بشكل واضح و ملموس ، و مثالها األ

.التي یمكن أن تؤثر علي قیم الممتلكات و معدالت األجور و نحو ذلك 
سوقیةقیمةلهالیسأضرار:
بالكاملتنعكساللكنهاومادیةحدوث أضرارإلىتؤديوتمییزهایمكنالتيالضارةاآلثارفيتتجلىو
.للبیئةالجماليالمظهرإفسادوللتلوثالسلبیةمن اآلثارلألفرادالنفسیةالمعاناةذلكمثالوالسوق،سلوكفي
معروفة قیمةلهالیسونقدیةبوحداتقیاسهایتمالأضرار:
هذهقیاسیتطلبحیثالهوائیة،الشعببالتهابالمصابوناألفرادیعاني منهاالتياألضرارتلكمثالهاو

تكلفةتحدیدیصعبأنهكماباإلصابة،المرتبطةالمعلوماتعلىللحصولمعمقةدراسة تحلیلیةإجراءاألضرار
.األضرارفعلیة لهذه

:تكلفتهاقیاسإلمكانیةوفقاالتلوثأضرار.ب
1:هماومجموعتینإلىو هي تنقسم بدورها

، الریاض ،1، مجلة دراسات اإلقتصادیة ، جامعة ملك سعود ، العددإطار النظري للقیاس الكمي ألضرار التلوث الصناعيعشماوي علي عشماوي ، 1
.56،  ص 1914

.56محمد مسعودي ، مرجع سابق  ، ص2
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بدورهاتنقسمونقدیة،بوحداتعنهاالتعبیروقیاسهایمكنالتياألضرارتضمو:األولىالمجموعة
:نوعینإلىمباشرةبصورةتمقدحدوثهاكانإذاتبعًا لما

التكالیف المباشرةجمیعمناألضرارهذهتتكونو:االقتصاديأوالنقديللقیاسقابلةمباشرةأضرار
:أمثلتهامنوالتلوث،حدوثبسببالمجتمعیتحملهاالتي

.البیئةتلوثمنأساساالناجمةوالمجتمعیتحملهاالتيالصحیةاألضرارتكالیف-
.للبیئةتلوثاتسببواإلنتاجیةالعملیةأثناءتنبعثالتيالطاقةوالموادقیمة-
.التلوثبسببالعمالمرضاءجرّ منالعمللعنصراإلنتاجیةانخفاض-
.اإلنتاجوسائلوأدواتوبالموادَتلحقالتياألضرارتكالیف-
.التلوثمعالجةتكالیف-

تنشأ التياألضرارجمیععلىتشتملو:االقتصاديأوالكميللقیاسقابلةمباشرةغیرأضرار
:ومثالها،نقدیةبوحداتعنهاالتعبیرأوكمیاقیاسهایمكنوالتلوث،لوقوعنتیجةمباشرةغیربطریقة

.عالیةبیئیةنوعیةذاتمناطقفيسكنیةتجمعاتبناءكتكالیفالتلوث،آثارتفاديتكالیف-
.التلوثمكافحةوالبیئةحمایةإلىتوجهالتيلالستثماراتالبدیلةالفرصتكالیف-
عنهاالتعبیرأوكمیاً قیاسهایستحیلأویصعبالتياألضرارعلىتحتويو:الثانیة المجموعة

:ذلكمثالوبوحدات نقدیة،
.أو نفسیاً بدنیاً كانسواءاأللمأوالمعاناةمثلالتلوثجراءمناإلنسانلمرضالمصاحبةاألضرار-
.بمالتقدیرهُیمكنالالذيواألثریةبالتماثیلَیلحقالذيالماديالتلف-

:للتلوثالمعرضالعنصرلنوعوفقاً التلوثأضرار.ج
2:إلى األساسلهذاوفقاالتلوثأضرارتنقسم

علىاألعراضهذهتشتملو:البشریةالصحةأضرار:
كالخسائر التلوث،بسببالبشریةالصحةتدهورأولفقدان"المالیة الخسائر" اإلقتصادیةالتكالیف

كذاوالتلوث؛أضراربأمراضاإلصابةحاالتوالمبكرة،الوفاةحاالتمنالناجمةاإلنتاجیة
.للتلوثالصحیةاآلثارلتفاديالالزمةالبحوثتكالیفذلكفيبماالصحیةللرعایةالتكالیف المتزایدة

باألفراد تلحقالتيكاألضرارالبیئة،نوعیةفيالسلبیةالتغیراتعنالناتجةاإلجتماعیةالتكالیف
الولد أواألبأواألممنالحرمانوالمعاناةفيالمتمثلةومجتمعهم؛وعائالتهموبالتلوثالمتأثرین

.الكریهةالروائحوالضوضاءمنتنشأالتيالمختلفةالصحیةاألضرارإلىإضافة
للتلوث، مثلالنباتتعرضعنالناجمةالمالیةالخسائرفياألضرارهذهتتمثلو: النباتات أضرار

.الزراعیةالمحاصیلضیاعأوإنخفاض

.61-60عشماوي مرجع سابق ، ص ص عشماوي علي 1
. 58محمد مسعودي ، مرجع سابق ، ص2



الصادرات و المنتجات الخضراء.....................................الفصل األول 

77

كذاالمیاه، وأوبالتربةتلحقالتيلألضراراإلقتصادیةالتكالیفمنتتكونو:الطبیعیةالمواردأضرار
.للبیئةاإلستجمامیةالمنافعوالجمالیةبالنواحيالتمتعفقدان
واللون واإلتساخ،فيوالتغیُّرالتآكلنتیجةبالموادتلحقالتيالضارةاآلثارفيتتركزو:الموادأضرار

:علىتشتمل
والمادة،منفعةأوإنتاجیةتناقصوالمادة،حیاةمدةانخفاضمثلالموادألضراراالقتصادیةالتكالیف-

التلوث،المطلوبة بسبباإلضافیةالصیانةوالحمایةتكالیفوللتلوث،مقاومةبدیلةمادةتصمیمحتمیة
.التنظیفعملیاتتكالیفذلكفيبما

.تقدربثمنالالتيالجمالیة،القیمةذاتالتاریخیةواألثریةاألماكنوبالتماثیلتلحقالتيالخسائر-
الخسائر التيتتضمنالتياالقتصادیة،التكالیففياألضرارهذهتتمثلو:المناخوالطقسأضرار

بسبب الرؤیةالحوادثتزایدوكذاالمطر؛سقوطتناقصأوتزایدنتیجةالزراعیةبالمحاصیلتلحق
.العالقةبالجزیئاتالهواءتلوثإلىسببهایرجعالتيالمنخفضة

: تكالیف التلوث .2

ذلك ُیقابلحیثالصافیة،المنفعةدائماتمثلالعام،بشكلاإلنتاجيالنشاطزیادةعنالمتولدةالمنافعإن
ثمالتلوث ،آثاروتجنبمنعتكالیفتبیانأوالسنحاولیليالمنافع، وفیماتلكأثرمنتقللاجتماعیةبتكالیف

.للمنشآتاإلنتاجيالنشاطعنالناجمةللتلوثالخارجیةالتكالیفإلى تحلیل
1:التلوث أثروتجنبمنعتكالیف.أ

أو الشركاتأواألفرادكانسواءالمجتمع،یتحملهاالتيالتكالیفعنعبارةوهي:التلوثمنعتكالیف
أو إنتاجينشاطعنالناجمالتلوثحدوث–جزئیاً أوكلیاً لمنعاهذاأكانسواء–لمنعالحكومة

.إستهالكي 
في مصانعالغازیةاإلنبعاثاتلتنقیةالمرشحاتتكالیف إستخدامنذكر،التلوثمنعتكالیفأمثلةومن

هذهمثلوتشغیلوتركیبشراءتكلفةأساسًا فيالتكالیفهذهوتتمثلاألتربة تسربمنعلغرضوهذااإلسمنت،
تحملطریقعنوهذاالمائیة،المجاريفيحراريتلوثمنع حدوثمحاولةعنداألمروكذلكالمرشحات،

المجاريفيمنهاالتخلصقبلالصناعيالنشاطعنالناتجةمیاه التبریدمعالجةمحطاتتركیبتكالیف
مخلفاتتأثیرمنعتكالیفذلكومثالالتلوث،منعتكالیفجهتهاأیضًا منتتحملالدولةأنكماالمائیة،
الصحيالصرفمیاهمعالجةمحطاتاءإنشطریقعنوهذاالبیئة الخارجیة،علىالصحيالصرفمعالجة

.والصیانةالتجهیز والتشغیلنفقاتتتطلبالتي

.62-61صمحمد مسعودي ، مرجع سابق ، ص1
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باإلمكان یكنلمأي،فعالالتلوثوقوععندالتكالیفمنالنوعهذایظهر:التلوث أثرتجنبتكالیف
طریق عنسواءللتلوثالسلبیةاآلثارتجنببمحاولةوالهیئاتاألفرادیقومالحالةهذهوفيالتلوث،منع

.وقائیة إجراءاتاتخاذأوالتلوث،هذامعالجةمحاولة

بغرضالمَلوثة،الشربمیاهلتنقیةمرشحاتاألفراد بإقتناءقیامالتلوثأثرتجنبتكالیفأمثلةومن
المیاه،هذهلتلوثالسلبيالتأثیرلتجنبإضافیةیتحملون تكالیفیجعلهمماوهونقیة،میاهعلىالحصول

التيالجهةفيللبیئةالمَلِوثةالمصانعأحدعنبعیداً أماكن إقامتهمبنقلاألفرادقیامعلىینطبقذاتهواألمر
هذاضمنإدراجهایمكنالبیئةتحسینلبرامجالدولةمن طرفالمخصصةاإلعتماداتأنكمابها،یقیمون

األفرادعلىالسلبیةاآلثارتجنبُبغیةما،مكانفيالواقعةمشاكل التلوثلحلُتوجهلكونهانظراً وهذاالمنحى،
.والمجتمع

.آلیات حمایة البیئة : المطلب الثاني 

مع كل ما تواجهه البیئة من مشاكل و عدم التوازن الناتج عن عدة عوامل بفعل اإلنسان بالدرجة األولى ، ال 
.یجد حل و طرق لحمایتها و بأي وسیلة كانت یبقى في وسع هذا األخیر بغرض المحافظة علیها إال أن 

.سالیب الحد من التلوث األ:ول الفرع األ 

یؤدي إلى تحمیل أشخاص آخرین سواء كانوا طبیعیین أو سلبیةخارجیةآثارمنالتلوثعنینجمماإن
وسائل وآلیات تكفل األمر الذي إستدعى تبني . معنویین تكالیف خارجیة ناجمة عن التلوث الغیر ُمتسببین فیه

تتسععلى الوعي وٕانمافقطتقتصرالالهدفهذالتحقیقالمتبعةللتلوث ، والوسائلالضارةاآلثارمن هذهالحد
.إقتصادي هووماتنظیميهومابینتتنوعلهابدیلةأخرىأسالیبلتشمل

فيتساهمسیاساتالیوم بوضعتطالب)بالبیئةالمهتمة(المدنيالمجتمعومؤسساتوالدولالمتحدةفاألمم
: 1یليطریق ماعنوذلكأنواعهبمختلفالتلوثمنالحد

علىالتلوث  البیئيخطورةالبشریةتعيبحیثوالطبیعیةالبشریةالبیئةعلىالمحافظةثقافةنشرضرورة-
…واألرضاإلنسان

وبالبیئةیسيءتحریفهاأومحاولة محوهاألنالكون،فياهللاسنهاالتيوالسننالقوانینإحترامضرورة-
.اإلنسان

.التلوثإنتاجفيتساهمالتيوالفعالیاتالمشاریعأمامللوقوفالتدابیرجمیعوٕاتخاذاإلحترازضرورة-
.بتخریبهایقوممنومعاقبة كلالبیئة،لحمایةالدوللجمیعملزمةدولیةقوانینإصدارضرورة-

.44مناد العالیة ، مرجع سابق ، ص  1



الصادرات و المنتجات الخضراء.....................................الفصل األول 

79

لهذااألنابیبفتأسیسإلى المنخفضات،تواجدها،أماكنمنالملوثةالمیاهلنقلتوصیالتإیجادضرورة-
.النفطتأسیس أنابیبعنأهمیةیقلالالغرض،

.بالتلوثالمشبعللهواءطبیعیةمصداتلتكونسقي،إلىتحتاجالالتيالتشجیرحمالتمناإلكثار-
.واألحیاءالشوارعوتنظیفالنظافةأجلمنالمدنفيالمدنیةالحمالتتشجیع-
األنهارإلىالطاقةتولیدأوالتحلیةمراكزأوالنوویةالمفاعالتعنالناتجةالحارةالمیاهتصریفمنع-

.والبحار
.البیئیةالجبایةمثلالتلوثومحاربةالبیئةلحمایةوٕانسانیةومعنویةمادیةإجراءاتإعتمادضرورة-
یضرالالذيالطبیعيالقدرإلىالبیئيالتلوثنسبمنالحدإلىالبیئةحمایةمؤسساتتسعىأن-

والدوائروالمدارسكالمستشفیاتالعامةفي األماكنوالجسیماتالغازاتمنذلكواإلنسان،بصحة
.الرسمیة

المستعملالبنزینمنتلوثاأقلبدائلوٕاستخدامالهواءتلوثفيتتسببالحتىالسیاراتتقنیةعلىالعمل-
الطاقةعلىأوالهیدروجینعلىتعملالتيكمصادرالجدیدة للطاقةالمصادروٕاستخدامالسیارات،في

…الشمسیة
.الغرضلهذاعملیةمختبراتوٕانشاءالبیئةحولخاصةدراسةإعداد-

:ةلیفي الفروع التاو فیما یخص األسالیب األخرى فسنحاول تمییزها 

.والتنظیمیةالقانونیةاألسالیب: ثاني الفرع ال

التلوثفيالمتسببینعلىفرضهایتمواإلجراءات التيالقوانینعلىترتكزالمباشرالتحكمبأسالیبُیعرفو ما
:المنتجین ، تتمثل في وخاصة

Normes et exigences environnementales:المعاییر واإلشتراطات البیئیة  : أوال 

تلك الشروط التي یجب توافرها في المنتجات سواء في " : على أنهایقصد باإلشتراطات البیئیة عموما 
مدخالت إنتاجها أو المواد المكونة لها أو في أسالیب إنتاجها أو عبواتها وطریقة تغلیفها وكذلك المواصفات 

1". المحددة لكمیات الملوثات الخارجة أثناء العملیة اإلنتاجیة وكیفیة التعامل معها 

: بالتفصیل في هذا التعریف نستنتج مجموعة من اإلشتراطات المعتمدة و تتمثل في 

. المدخالت اإلنتاجیة أي من طبیعة و كمیة و مصدر و نوعیة -

الجزائري ، الملتقىالوطنيقتصاداإلتنافسیةعلىوتأثیرهاالدولیةالتجارةفيالبیئیةالمعاییرضبطالعزیز ، إشكالیةعبدبنسفیان،مخلوفي السالمعبد1
.53، ص 2012جامعة بشار ، االجتماعیة ،والعدالةالمستدامةالتنمیةرهاناتظلفياالقتصادیةالمؤسسةسلوكحولالدوليالعلمي
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.المواد المتركبة منها المنتجات -
.أسالیب و طرق اإلنتاجیة المعتمدة -
.المنتجاتالنسب القصوى المسموح بها من السموم الصناعیة والكیماویات في -
مواصفات المنتجات من الشكل الخارجي المتمثل في شكل العبوة و حجمها ، نوعیة مواد و تقنیات و -

طریقة التغلیف ،إلي مواصفات المنتجات النهائیة من أثار ناتجة عن اإلستعمال و كمیات الملوثات 
.ل للتخلص منها و طرق التعامأو العرض لسلعة معینة الناتجة عن اإلنتاج و صوال لإلستهالك 

أو إعادة Le recyclageكیفیة التخلص والتصرف في المنتج بعد إستخدامه كإعادة التدویر -
.اإلستخدام

منتجاتإنتاجأسالیبلضمانالصناعيالقطاععلىفقطیقتصرالمعاییر أو اإلشتراطات الهذهووضع
منالعدیدلصادراتاألساسیةالركیزةتمثلالتيالزراعیةالسلعلتشملولكنها تتعداهفحسب،للبیئةملوثةغیر

.الدول

1:من خالل تجسید للمعاییر البیئیة المشترطة یمكن محاولة تصنیفها ألنواع أو صور متمثلة في 

Normes de qualité de l’environnement:معاییر نوعیة البیئة.1

ینبغي تجاوزها في الوسط المستقبل للتلوث وهي تلك التي تعین الحدود القصوى للتلوث أو اإلزعاج التي ال 
أو في جزء منه، وتستخدم العدید من األدوات لتحقیقها، یتعلق بعضها باإلنتاج والبعض األخر باإلستهالك، وهي 

.تعد معاییر عامة تصف حالة البیئة 

:Normes des émissionsمعاییر اإلنبعاث .2

التي تنبعث من مصدر أو مادة معینة، خالل وحدة زمنیة وهي تحدد كمیات الملوثات أو درجة تركیزها 
ومن تم یكون تأثیرها كبیر على أسالیب اإلنتاج التي یجب أن تعدل من معینة، أو أثناء دورة تشغیل معینة ،

وتطبق معاییر اإلنبعاث عادة على المنشآت الثابتة كالمصانع خالل إاستخدام طرق إنتاج معینة تقلل التلوث، 
.محطات القوة الحراریةأو 

:Normes des processus et de productionمعاییر العملیات واإلنتاج .3

تنظم الكیفیة التي ینبغي أن تنتج بها السلع، وتصف الطرق واألسالیب الواجب إستخدامها أو مراعاتها في 
علىأیضاتشتملكما.الخ...مالئمتهاعملیات اإلنتاج، مثل نوع التكنولوجیا واآلالت والمعدات المستخدمة ومدى 

. ینبغي مراعاتها في إستغالل المنشآت الثابتة و كیفیة تصمیم هذه المنشآت التيوالقواعداإلنبعاثمستویات
.54-53ص سابق ، صالمرجع ال1
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:Normes des produitsمعاییر المنتجات.4

أو منتج ما ،تلك المعاییر تهدف إلى حمایة البیئة من األضرار التي تحدث من إستعمال أو إستهالك سلعة 
الذيالدقیقیخل بالتوازنأوالنباتأووالحیوانباإلنسانمضرةموادمنیحتویهأوعنهیصدرقدلمانظرا
.البیئي النظامعناصربینیربط

Normes de performances: معاییر األداء .5

.إدارة البیئةوهي تتطلب أنشطة معینة كالتقییم البیئي، والذي غالبا ما یعمل على تحسین 

législation -legislation: التشریع : ثانیا 

وهذا"یجبالومایجبماوتحدیدتفعلالأوإفعل"فيالتلوث البیئيمنللحدكأداةالتشریعجوهریكمن
ترخیصسحبأوالغرامة،أوالحبسإلىتصلقدعقوباتمخالفتهاعلىالتي یترتباآلمرةقواعدهخاللمن

.والردعالشدةفيتتفاوتالتيالعقوباتمنذلكغیرإلىمعینةوقفه مدةأوالنشاطمباشرة

المتخلفة، وهوالدولوالسیماالعالم،دولأغلبفيوقبوالإنتشاراالبیئةحمایةوسائلأكثرالتشریعإذ یعتبر
سریعةتستدعي حلوالخطیرةتلوثمشاكلعنهاینجمالتياألنشطةبعضفيالمباشرالتحكمشكلعادةً یأخذ

طویل،مدى زمنيعلىالتلوثتكالیفتخفیضعلىتعملحلوالتستدعيمماأكثرالسلبیة،اآلثارلتالفي
كمیةالحد منفيأوالملوثة،األنشطةبعضمنعفيأساساً تمثلتتبنیهاتمالتيالتشریعیةوالسیاسات
.1البیئة فيمنهاالتخلصیتمالتيالمخلفات

علىبشكل أوسعتركزأصبحتبحیثالبیئیة،التشریعاتمضامینفيكبیراً تطوراً األخیرةالعقودشهدتوقد
دراسات"عنعبارةهي، التي( les études d’impact)البیئي التأثیردراساتبإعدادالمشروعاتإلزام

تأثیرهاوتقییمالبدائل المتاحةبتحدیدتعنى،محتملبیئيتأثیرذاتتنمویةنشاطاتأولمشروعاتتنبؤیة
التأثیرمنالحدأووسائل التخفیفوٕاقتراحسلبیة،األقلالبیئیةالتأثیراتذاتالبدائلأفضلوٕاختیارالبیئي،
2.السلبي 

l’ecolabel: العالمة البیئیة : ثالثا 

وتأثیر علىتلویثأقلالسلعهذهبأنلتُبیِّناإلستهالكیةالسلععلىتوضعنوعیةشهاداتعنعبارةهي
أخرىأو هیئاتحكومیةجهاتطرفمنللمؤسساتمنحهامماثلة ، ویتمإستهالكیةبمنتجاتمقارنةالبیئة

.26ص،2002القاهرة ،والنشر ،للطباعةمصرنهضة،والتنمیةالصناعیةالمشروعاتفيالبیئياألثردلیلالحجار ،صالح1
.270، ص 2003، دار األمین ، القاهرة ،إقتصاد حمایة البیئةمحمد عبد البدیع ، 2
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السلسلةعلى طولالبیئةعلىاآلثاراإلعتباربعینتأخذمعینةمعاییرعلىاإلعتمادخاللمنخاصة،
).النهائیةالمنتجات( المخرجاتغایةإلى)األولیةالمواد(المدخالتمنالمؤسسات،أيلهذهاإلنتاجیة

تسعى والخدمیةالصناعیةالمؤسساتأنبحیثإلزامي،الغیرالطوعيبطابعهاالبیئیةالعالماتوتتمیز
وٕاكتساب سمعةالبیئيالتلوثمنالحدفياإلسهامبهدف)الدولةمنإلزامأيدون(طواعیةعلیهاللحصول

.عامبشكلوالمجتمعزبائنهالدىطیبةبیئیة
المستهلكین، الذینلدىالبیئيالوعيعلىیتوقفالبیئيالتلوثمنللحدكأداةالبیئیةالعالمةو یبقى تفعیل

بالمؤسساتیؤدي الذياألمربیئیًا،المسؤولةالمؤسساتلصالحالكفةترجیحالشرائیةقوتهمعبریستطیعون
عملیاتهاسلیمة فيبیئیةممارساتعلىاإلعتمادخاللمنالوضعتداركإلىبیئیاً مسؤولةالغیراألخرى

1.اإلنتاجیة 

: األسالیب اإلقتصادیة : ثالث الفرع ال
تعتمد األسالیب اإلقتصادیة للحد من التلوث البیئي على الحوافز ذات الطبیعة المالیة، بحیث أنها تستهدف 
إستدخال اآلثار الخارجیة للتلوث عبر تفعیل المیكانیزم السعري بدال من أسالیب التحكم المباشرة ، و تضم كل 

2: من 

Système: للتداول القابلةالتلویثرخصنظام: أوال  de permis de polluer négociables

منطقةكلفيالتلوثمنبهاالمسموحالكمیةتحددأنتستطیعالسلطات العمومیةأنعلىفكرتهتقوم
قیمةتعادلالتلوثمنبكمیةلهوتسمحالُمَلوث،یشتریها"التلویث رخص" بـتسمى رخصتبیعثممعینة،

.ُیَلوَثها أنیریدالتيالكمیةزادتكلمایشتریهاالتيالرخصكمیةزادتوكلما،بشرائهایقومالتيالرخص

به ،المرخصللتلوثاإلجماليالحجمیكونأنضرورةالتلویث،لرخصنظامعند وضعالسلطاتوتراعي
تخفیض إنبعاثاتهمبإمكانهمالرخصهذهعلىتحصلواالذینوالملوثینمقبولإجتماعيمع مستوىمتوافق
المؤسسةوتقدم.آخرإشعارحتىیستعملوهأولدیهم،الرخصفائضبیعمنحتى یتمكنوامعینحدإلىالملِوثة
التلویثرخصةسعرمنأعلىلدیهاالتلوثلمعالجةالحدیةالتكلفةكانتإذاالتلویثشراء رخصةعلىالُملوثة
سعرمنأدنىلدیها،التلوثلمعالجةالحدیةةالتكلفكانتإذاالرخصةتبیعذلك،منالعكس،وعلىالواحدة

.الواحدةرخصة التلویث

.71محمد مسعودي ، مرجع سابق ، ص  1
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الفاعلین المختلفین، وهذابینالتلوثمقاومةجهودتوزیعإلىللتداول،التلویث القابلةرخصنظامیهدفو
ألفرادتعویضلتكون بمثابةالسلطاتعلیهاتحصلإیراداتالمقابلفيهيإضافیة،تكالیفالملوثینبتحمیل
فيأیضاً إستخدامهللتداول ،یمكنالقابلةالرخصنظامأنإلىنشیركمانفسها ،التلوثعملیةعنالمجتمع
كلمنمعینعددتحدیدمعبالصیدكالترخیصوهذاالبیئیة،المواردإستنزافمنالحدبهدفأخرىمجاالت

.بقطعها المسموحاألشجارتحدید أنواعمعمحددبقدرالغاباتبقطعالترخیصصیده،أویمكنحیوانأوطائر

subventions:المالیة اإلعانات: ثانیا 

حمایة البیئةمجالفيإستعمالهاكذلكیمكناإلقتصادیة،القطاعاتمختلففياإلعاناتإستخدامیتمكما
والوقودالطاقات المتجددةعلىاإلنتاجیةعملیاتهمفيالمنتجینإعتماددعمطریقعنوهذاالتلوث،منوالحد

یمكنكما،)البیئةال تلوث(كفاءةأكثرإنتاجیةلطرقتبنیهموكذاالكربون،منقلیلةنسبعلىالمحتوي
تحقیقألجلالتكالیف ،النفایات وتخفیضمعالجةعملیةتدعیمبغیةللمنشآتإعاناتبتقدیمتقومأنللحكومة
.المنشودةالبیئیةاألهداف

Négociation: المساومة : ثالثا 

بإستخدام المرتبطةالملكیةحقوقغیابعنتنجمالتلوثمشكالتأن،( 1960 )كوزاالقتصاديیرى
واضحة ودقیقة،تكونالبیئیة،للمواردخاصةملكیةحقوقإقرارفيیكمنحسبهالحلفإنلهذا،البیئیةالموارد
حسب–لن یتأتىوهذاالدولة،لتدخلحاجةدونماللتلوثالسلبیةالخارجیةاآلثارظاهرةمنالحدتكفلبحیث
والمتضررینالمسببة للتلوثالمنشآتبینأيالمشكلة،طرفيبینالتفاوضأوالمساومةطریقعنإال-كوز
.منه

المسببة المنشآتعددیكونحیثإالإعتمادهیمكنالكوز،إقترحهالذيالمساومةأسلوبأنوالحقیقة
السیارات الذینكسائقيكبیرة،بأعدادكالهماأوالطرفینأحدكانإذاأمامحدودًا؛المتضررینوعددللتلوث،
إعتماده،ال یمكناألسلوبهذافإنالمدینة،سكانجمیعوهمذلكمنوالمتضررینالوقود،بعادمالهواءیَلِوُثون

التلوثعنتعویضات مالیةلهموتقدمالمتضررینعنطواعیةالمنشأةتبحثأنالمتصورغیرمنأنهكما
منها الصادر

.ملحةضرورةتبدوالخارجیةآثارهوٕاستدخالالتلوثمنللحدالحكوميالتدخلضرورةأنفإننا نستنتجوعلیه
الحدالرامي إلىالحكوميللتدخلاإلقتصادیةالوسائلأهممنتعتبرالمَلوِثین،علىالمفروضةالبیئیةوالضرائب

.ةلب الموالیاالتلوث ، و هذا ما سنتطرق له في المطمن
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.اإلنتاج األنظف و المنتجات الخضراء : المطلب الثالث 

، نجد الموجهة لإلستهالكبغرض حمایة البیئة و مواجهة مشاكلها و كذا حمایة المستهلك من المنتجات 
بصفة جد مهمة مما نفسنا في مواجهة مع العمل على تعزیز تقنیة اإلنتاج األنظف في المؤسسات الناشطة 

.یندرج علیها منتجات خضراء ذات أهمیة و كفاءة و بالدرجة األولى ذات بعد بیئي 

Production Propre. اإلنتاج األنظف : ول الفرع األ 

یعبر مصطلح اإلنتاج األنظف على تقنیة إنتاجیة متبناة من جهات اإلنتاج ، تدل على درجة الوعي بالبیئة و 
.   أهمیتها و العمل على المحافظة علیها و على المحیط بشكل أساسي 

:مفهوم اإلنتاج األنظف : أوال 

في باریس لنشر ثورة األعمال لبقیة دول العالم و رسالتها هي إنتاج Left bankلقد أستخدمت منطقة
األنظف ، أما مضمونها فهو إیجاد فرص للصناعة و المنتجین الرئیسیین لتحقیق مكاسب مالیة من وراء 

ة التحسینات البیئیة ، و فیما یخص منشأ هذه الثورة فهي وحدة الصناعة و البیئة التابعة لبرنامج األمم المتحد
بإدارة جاكلین الوسى دى الدیرل التي وصفت اإلنتاج 1989بدأ برنامج اإلنتاج األنظف عام  و . للبیئة 

مصطلح یقر بأننا یجب أن ننتج و لكنه یقول إن علینا أن نفعل ذلك بشكل مختلف،و هو یشیر :" األنظف بأنه 
و من الواضح أن الحكومة و المستهلكین إلى أن الحل هو الوقایة و أن تحقیقها یقوم على أسلوب الخطوة خطوة

1.، و بأنه لم یكن أبدا مجرد نشاط فني"و الصناعة یسهمون جمیعا فیه 

والخدماتوالمنتجاتالصناعیةالعملیاتفيالمستمرالتطور: "  و یعرف اإلنتاج األنظف على أنه ذلك
كمیة المخلفاتوخفضالمنبع،عندوالتربةءوالماالهواءتلوثومنعالطبیعیة،المواردإستهالكبهدف تقلیل

2" .والبیئة  البشریةلهاتتعرضالتيالمخاطرلتقلیلوذلكالمنبع،عندالمتولدة

اإلنتاج األنظف هو ": كما قام برنامج األمم المتحدة للبیئة بطرح تعریف علمیا من منظور شامل كلي بقوله 
التطبیق المتواصل إلستراتیجیة بیئیة وقائیة متكاملة على العملیات و المنتجات من أجل تقلیل المخاطر المتصلة 

؛ ففیما یتعلق بعملیات اإلنتاج ، فهو یشمل الحفاظ على الموارد الخام و الطاقة و إستبعاد "باإلنسان و البیئة 
و بالنسبة للمنتجات ،فإن . افة اإلنبعاثات و النفایات الناتجة كما و كیفا المواد الخام السامة و تقلیل ك

اإلستراتیجیة تركز على خفض التأثیرات على مدى و دورة حیاة المنتج بأسرها بدأ من إستخالص المادة الخام و 
3. إنتهاء بتصریف المنتج في النهایة 

.75- 73ص الحیاة ، تعریب عال أحمد إصالح ،  مرجع سابق ، صكلود فوسلر و بیتر جیمس ، إدارة البیئة من أجل جودة 1
.97زكریا محمد عبد الوهاب طاحون ، مرجع سابق ، ص 2
.75- 74ص مرجع سابق ، ص،كلود فوسلر و بیتر جیمس3
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نتیجةسلبیةمخلفاتإجتناب حدوثعلىالبدایةمنذوقائي إذ یعملأنهفياألنظفاإلنتاجأهمیةو تكمن
قول بأنهوبالتالي یثبتالنهائیةالتقلیدي الذي یقوم بمعالجة النواتجاإلنتاجیة و هذا على عكس اإلنتاجالعملیة
.البشریةوالصحةالبیئةعلىالعملیة اإلنتاجیةعنالسلبیة الناتجةاآلثارمنوقائیةعملیة

Objectifs de production propres.اإلنتاج األنظفأهداف : ثانیا 

حیث المصادرمنالبشريوللمجتمعلبیئتنامستداممستقبلبضمانترتبطاألنظفاإلنتاجأهدافإن
1:اإلستدامة وهيلضمانأساسیةأهدافأربعفيالنظیفلإلنتاجالعامةأهدافإبرازویمكن.والصحةالطبیعیة

 الخام و الطاقة الحفاظ على المواد.
 إستبعاد إستخدام المواد الخام السامة.
 خفض كمیة و سمیة إنبعاثات ة المخلفات الناتجة عن الصناعات.
 ، تقلیل اآلثار الضارة خالل دورة اإلنتاج األنظف ، بدأ من إستخدام هذه اآللیة للحفاظ على المواد الخام

.و تدویره من المخلفات و إنتهاءا بالتخلص مما ال یصلح إعادة إستخدامه
 مراعات اإلعتبارات البیئیة عند تصمیم و تشغیل و تنفیذ خطط اإلنتاج.
المستدامةالتنمیةعلىومؤكداالتكالیف،ناحیةمنوفعالیةتأثیراالطرقبأكثراألهدافهذهتحقیق.
Avantages de production propres.فوائد اإلنتاج األنظف: ثالثا 

: 2تقنیة اإلنتاج األنظف جملة من الفوائد منهایتولد على

آمنةعملبیئةتحقیق.
التسویقفرصالتنافسیة و تحسینالقدرةرفع.
للبیئة صدیقةبأخرىالملوثةالخامالموادإحالل.
البیئیةوالتشریعاتالقوانینتنفیذفيسهولةضمان.
عنهاالناجمةوالمالیةالقانونیةوالمسؤولیةالسلبیةالبیئیةاآلثاریخفض.
خفض كمیة سموم اإلنبعاث والمخلفات الناتجة عن الصناعات .
مواردأخرى إلیجادمنتجاتإنتاجفياإلستخدامإعادةأوالصناعیةالعملیاتفيالمخلفاتتدویرإعادة

.التكالیفتخفیضإلىیؤديإضافیة و مماإقتصادیة
 دورة اإلنتاج بدءا من إستخدام هذه اآللیة للحفاظ على المواد الخام وانتهاءا تقلیل اآلثار الضارة خالل

.بالتخلص مما الیصلح إعادة إستخدامه وتدویره من المخلفات
اإلنتاجطرقفي تحدیثالعالمیةالتطوراتالجدیدة لمواكبةالتقنیاتإستخدام

.98زكریا محمد عبد الوهاب طاحون ، مرجع سابق ، ص 1
.64مرجع سابق ، ص ، مناد العالیة2
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 اإلنتاجمراعاة اإلعتبارات البیئیة عند تصمیم وتشغیل وتنفیذ خطط.
جدیدةبطریقةوالخدماتالتجهیزاتوتأمینالتصنیعیةالعملیاتإدارة
علیهاالطلبزیادةیضمنوالبیئیة للمنتجات بماالصحیةوالسالمةالفنیةیغیر الجودة.
مواردأخرى إلیجادمنتجاتإنتاجفياإلستخدامإعادةأوالصناعیةالعملیاتفيالمخلفاتتدویرإعادة

. التكالیف تخفیضإلىیؤديإضافیة و مماإقتصادیة
.مجاالت و دورة اإلنتاج األنظف : رابعا 

. یرتبط اإلنتاج األنظف بمجموعة من المجاالت و التي تكون بدورها مكونات لدورة حیاته 
:مجاالت اإلنتاج األنظف .1

أو بعید اإلنتاج و المنتجات ، و یمكن / تتعدد مجاالت اإلنتاج األنظف و تلم كل ما یخص من قریب و
. إدراج مجاالته كما یلي في الشكل الموالي 

.مجاالت اإلنتاج األنظف ) : 04( الشكل رقم

.229ص،2005العربیة ،مصرجمهوریةاإلداریة ،للتنمیةالعربیةالمنظمة،المتكاملةالبیئیةاإلدارةسعد ،جاللسامیة:المصدر 

( تتمثل مجاالت اإلنتاج األنظف كما سبق القول و توضیحه في الشكل ، في كل ما یتعلق بالمنتج من مواد
، )بالمراجعة البیئیة( و إدارة دورته) بالتعامل مع المخلفات و تدویرها ( و تقنیات ) بإحالل موارد صدیقة للبیئة

، ) بإدارة الجودة و البیئة و التطویر( و إدارة المنتج) بالتخطیط لإلنتاج و رقابة العملیات( لتلیها عملیة التسییر 

التدریب و 
إعداد 

المختصین

إحالل الموارد 
صدیقة  البیئة

التعامل األمن 
المخلفاتمع 

المراجعة 
البیئیة الدوریة

التخطیط لإلنتاج 
و رقابة 

تالعملیا

إدارة الجودة 
و البیئة

التطویر في 
عملیات التصنیع 

لیاتھاآو 

دورة حیاة

التدویر و المنتج
إعادة 

اإلستخدام

مجاالت 
اإلنتاج األنظف
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و یتعدى ذلك إلى ما یتعلق بالكفاءات البشریة من خالل التدریب و إعداد المختصین في هذه التقنیة بشكل 
.خاص 

:1و إلمكانیة تحقیق اإلنتاج األنظف هناك ثالث طرق ذات أهمیة خاصة و هي
.تغییر اإلتجاهات -
.تطبیق المعرفة التقنیة -
. تحسین التكنولوجیا -

:دورة حیاة اإلنتاج األنظف .2
) 05(رقم في الشكلهي موضحة یمكن تلخیص دورة حیاة اإلنتاج األنظف كماهإستنادا على ما سبق الذكر 

:الموالي
.دورة حیاة اإلنتاج األنظف  ) : 05( الشكل رقم 

:التغذیة العكسیة :                                        مدخالت 
إستعمال المواد الخام                                قیام بعملیة  تدویر السلع 

الصدیقة للبیئةعلى أساس التكنولوجیا النظیفة 

: مخرجات :                             إنتاج نظیف 
قیام بمختلف العملیات اإلنتاجیة                           إنتاج سلع صدیقة 

قابلة لإلستعمالعلى أساس مراعاة الجودة البیئیة

لماجستیر في علوم التسییر ، تخصص رسالة ، - دراسة حالة فرنسا –أهمیة المنتجات الخضراء في حمایة البیئة ، مناد العالیة:المصدر 
.65، ص 2014–2013، 3، جامعة الجزائر إدارة البیئة و السیاحة  

،2000، تعریب عال أحمد إصالح ، مركز الخبران المھنیة إلدارة بمیأل ، القاھرة ، إدارة البیئة من أجل جودة الحیاةكلود فوسلر و بیتر جیمس ، 1

.75ص 
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كل دورات حیاة العملیات اإلنتاجیة متشابهة ، إذ تتمحور في كل من المدخالت ، العملیات ، المخرجات ثم 
التغذیة العكسیة ، و لكن المختلف في دورة حیاة اإلنتاج األنظف في حد ذاته أنها مرتكزة بشكل أساسي على 

مثل في أساس على التكنولوجیا النظیفة الوعي البیئي في كل مراحلها ، حیث نجد فیما یخص المدخالت بأنه تت
كشرط ضروري ، لتعطي بعدها مخرجات صدیقة للبیئة و قابلة تلیها عملیة اإلنتاج بمراعاة الجودة البیئیة و ، 

.  لإلستعمال و أیضا للتدویر كتغذیة عكسیة لما سبق 

.تقنیات و متطلبات تطبیق تقنیة اإلنتاج األنظف : خامسا 

.اإلنتاج األنظف بعدة عملیات متفاوتة مما یستوجب متطلبات مختلفة إلمكانیة تطبیقها  تمر تقنیة 

: تقنیات اإلنتاج األنظف .1

1: هذه التقنیات تعتبر مجموعة من المراحل التي یمر بها اإلنتاج األنظف و تتمثل في 

 عملیة فرز المخلفات الصلبة.
 رالتدوی( عملیة إعادة تصنیع المخلفات الصلبة.(
 التخمر الهوائي ( عملیة معالجة الفضالت بالكمر. (
 التخمیر الالهوائي ( إستخدام البكتیریا الالهوائیة. (
 الترمید ( عملیة الحرق اآلمن للمخلفات. (
 عملیة الدفن الصحي اآلمن للمخلفات الصلبة.
 المحطات المسیطة للمناطق المعزولة و النائیة  .

: متطلبات تطبیق تقنیة اإلنتاج األنظف .2

إلمكانیة تطبیق تقنیة اإلنتاج األنظف بالضبط ، یتعین تحدید الخیارات التي حققت للمؤسسة مزایا نسبیة من 
الناحیة الفنیة و اإلقتصادیة و كذا البیئیة ، و بناءا على تلك الخیارات توضع أولویات و تصنف من قبل 

2:ي المؤسسة على الشكل التال

.265-222صزكریا محمد عبد القادر طاحون ، ص1
.66،مرجع سابق ، ص ، مناد العالیة2
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التكلفةتقلیلمن خاللللمؤسسةملموسةفائدةذاتأوقویةتلوثیةآثارذاتتتمثل في العوامل: أول أولویة
المدىفيالتطبیقوسهلةقلیلة التكلفةالواضحةالتطویرإجراءاتاألولویاتهذهوتشملالكفاءة،وتحسین
.واحدةسنةتتجاوزالأيالقصیر

علىفوائدأن تتوقعللمؤسسةیمكنمع ذلكسریعة،سلبیةآثارلهالیسالتيبالعواملوتتعلق:ثاني أولویة
.سنواتثالثتتجاوزوالتيالطویلالمدى

اإلعتبار اإلجراءاتبعینباألخذوذلكالنظیفاإلنتاجتقنیةتطبیقللمؤسسةیمكناألولویاتتحدیدو بعد
:التالیة

تشملالتيوالتنفیذیةالخطواتبتحدیدوذلكالتلوثمصادرفيالتحكم:
الخامالموادتداولعملیاتمنبدءاتعدیلهاأواإلنتاجیةالعملیةفيالتحكم.
الصیانةأسالیبوتحسینتطویر.
األخرى المدخالتأوالخامالموادإستبدال.
المخلفاتوتدویرالخامالموادإستعادة.
بینللتوفیقالمقترحةوصف اإلجراءاتیتمحیثالخطرة،المخلفاتتولیدمنوالحدالموادإستخدامترشید

.القانونمتطلباتوفقالخطرةوالمخلفاتالمواردإدارة
لمتطلباتطبقابیئة العمللتحسینالمقترحةواإلجراءاتالخطواتتحدیدأیضایتم:العملبیئةتحسین

.القانون
الذاتينظام الرصدلتأسیستنفیذهاالمزمعالخطواتبتحدیدوذلك:الصناعیةالملوثاترصد.

.خطوات تفعیل آلیات اإلنتاج األنظف : سادسا 

1: هناك عدة خطوات للقدرة على تفعیل آلیات اإلنتاج األنظف نذكر من أهمها 

آلیةإستخدامعندیسمح بهاأنیمكنوالتيالضرر،لهذاالقصوىوالحدودبالبیئة،الضارةاألنشطةتحدید
.اآللیةلهذهالنجاحفیها فرصتتحققأنیمكنالتيالمواقعتحدیدمعاألنظف،اإلنتاج

السابقوالبدائلنتیجة اإلختیاراتتحقیقهاالمتوقعالفوائدوتقدیرحدا،علىفرصةكلتنفیذتكلفةحساب
.تحدیدها

بدقةتوضحتنفیذیة محددةخططإعتمادمعالتكلفة،عدیمةأوالمنخفضةلإلجراءاتاألولویةإعطاء
.النفقاتأقلوالطرقبأیسراألنظفاإلنتاجخطواتتنفیذكیفیة

.106-102ص، مرجع سابق ، صزكریا محمد عبد القادر طاحون1
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المراجعةمراحلجمیعفيالواعیةاإلدارةمنهجوٕالتزاموالفنيالماليالدعمتوفیر.
بإستمرار،المراجعةلفریقوٕاتاحتها الالزمةالمعلوماتوتوفیرالمراجعة،عملیاتبدعمالعلیااإلدارةإلتزام

عنالتفصیلیةوالبیاناتالمطلوبة،الخاموقائمة الموادللمواقع،التخطیطیةالرسومإعدادمنیتمكنحتى
آخروسجلالبیئیة،للحالةبسجلواإلحتفاظمنها،التخلصكیفیةونوعا وكماوالسائلةالصلبةالمخلفات
.والسالمة البیئیةللصحة

والتنظیمالتوجیهإلتمام عملیاتالعالیة،الكفاءةذاتالبشریةالعناصرمناألنظفاإلنتاجفریقإختیار
اإلنتاجفرصوتحدیدالصناعیة،عمل المراجعةتتضمنعدیدةبمهامالفریقهذاویختصوالمراجعة،

خططوضبطمرحلیا،بإستمرار، وتقییمهاومتابعتهاالصناعیة،تنفیذ المراجعاتعلىواإلشرافاألنظف
(علیها المدخالتموضحاحدا،علىعملیةلكلتتابعیهخریطةإعدادطریقعنالتشغیل المرحلیة،

المخرجاتوكذلكالالزمة،والمیاه والطاقةالتشغیلوكیماویاتالخامالموادفیهابما،)اإلنتاجمستلزمات
أخرىخطواتوأيالغازیة،اإلنبعاثاتكذلكوسائلة وصلبةومخلفاتوثانویةأساسیةمنتجاتمن

.اإلستخدامإعادةتتطلبها
قسمالمدخالت لكلكمیةتقدیرمحددة،خطواتفيوتتابعهاالصناعیةالعملیاتخاللمنویمكن كذلك

المستخدمة،الوقودالكمیات، كمیةلكلالمستخدمةالوحداتتحدیدمعالصناعیة،المؤسسةأقساممن
عندماالتقدیراتأفضلإلىاللجوءیجبالمخرجات، أینتحدیدالمستهلكة ؛ وكذاوالمیاهالكیماویات،وكذا
أنیجبالذيالتقدیر،هذافيعلیهاإلعتمادتماألساس الذيذكرمعكافیة ،غیرالبیاناتتكون

المخلفاتوكذلكصناعیة،عیوبعلىیحتويالذيواإلنتاجتام الصنعاإلنتاجمثلعناصرعدةیشتمل
العملیات عنالناتجةالغازیةاإلنبعاثاتومستوىوحجمها،ومكوناتهااإلستخدامالقابلة إلعادةوغیرالقابلة

واحدة،التشغیلیة دفعةالعملیاتكافةعلىاألنظفاإلنتاجتقنیةتطبیقباإلمكانیكنلمالمختلفة وٕاذا
.لذلكالالزموالوقتوفق اإلمكانیاتبالتدرجالعملیةتطبقحیثالتطبیق،لهذاأولویاتتحدیدیمكنفإنه

. المنتجات الخضراء : ثاني الفرع ال

تمثل المنتجات الخضراء من أهم المنتجات المعاصرة و المصور لفلسفة الوعي البیئي و أهمیة البیئة سواء 
. من طرف منتجاها أو مستهلكیها 

Bio"Concept de produits verts".مفهوم المنتجات الخضراء : أوال 

سنحاول إعطاء صورة عامة لمفهوم المنتج قبل أن نورد مفهوم المنتجات الخضراء  

Produit:تعریف المنتج .1

–أي شيء مادي أو غیر مادي یمكن الحصول علیه من خالل عملیة التبادل " إن المنتج بكل بساطة هو
échange -  " و یمكن أن یكون في ثالث صفات ، فكرة -idée-مجموعة المفاهیم أو الفلسفة " و هي
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الصورة الذهنیة التي یمتلكها فرد ما و التي من الممكن أن تقدمها الفرد ألفراد آخرین نظیر الحصول على مقابل 
service، أو خدمة"  ، كما قد یكون " ة و اآللیة أیة ناتج غیر ملموس لمحصلة الجهود اإلنسانی" بمعني --

.1"أي شيء أو أي كیان مادي ملموس " بأنه–marchandise- سلعة
أي شيء یمكن تقدیمه للسوق لإلنتباه، أو اإلستحواذ أو اإلستخدام أو اإلستهالك و " المنتج بأنه  و یعرف 

2." یمكن أن یلبي حاجة، أو یحقق رغبة

خلیط من الخصائص الملموسة و غیر ملموسة و المتضمنة تشكیاه من الصفات " و عرف كذلك على أنه 
التي تمیز المنتج عن غیره و ما یضیفه مقدم المنتج من خدمات و التي بمجملها تخلق اإلشباع و الرضا لدي 

3. " المشتري 

بغرضالسوقفيعرضهیمكنالذييءالش"أنهعلىالمنتجللتسویقاألمریكیةالجمعیةو أیضا عرفت
رغبةأولحاجةاإلشباعمنقدراأن یحققیمكنوالذياإلستعمالأواإلستهالكأوالتملكأواإلنتباهجلب

.4"واألفراد واألماكنالمادیة والخدماتالسلعذلكویتضمنإنسانیة،
الغالف،الملموسة یتضمنهاوغیرالملموسةالصفاتمنمجموعة"أنه علىSTANTONكما قد عرفه 

تشبع حاجاتهأنهاعلىالمستهلكالمنتج ، التي یقبلهاوخدماتالتجزئةوتاجرالمنتجوشهرةالسعراللون،
.5"ورغباته 

Bio"Produit vert": تعریف المنتج األخضر .2

تهدفالتيمن المعاییرلمجموعةوفقامصنعومنتج ،مصممأي:" أنه علىاألخضرالمنتجتعریفیمكن
6" .األصلیة األداءعلى خصائصالمحافظةمعالطبیعیةالموادإستنزافوتقلیلالبیئةحمایةإلى

الخضراءالمنتجاتتقدیمیعنيوالذياألخضر،المزیج التسویقيعناصرأحداألخضریعتبر المنتجكذلك
7.البیئيالتوجهضمنإستخدامهاحیاتها من أجل ضمانمراحلخاللالمنتجاتهذهمتابعةضرورةللعمالء، و

معهاالتعاملیمكنالتيالمنتجاتتلكهي-البیئة صدیقة- الخضراء المنتجاتأن" Martinكما یرى 
8" . إعادة التصنیع أوالتدویرإعادةأواإلستخدامإعادةأوالتهیئةإعادةاإلصالح أوحیثمن

. 174مرجع سابق ، ص البكري،ثامر، النوري نزارأحمد1
.7، جامعة بنها ، كلیة التجارة ، قسم إدارة األعمال ، مركز التعلیم المفتوح ، ورقة بحثیة ، ص التسویق األخضرعبد العلیم محمد البكري ، 2
.175رجع سابق ، ص مالبكري،ثامر، النوري نزارأحمد3
.49مرجع سابق ، ص ، مناد العالیة4
.49، ص السابقالمرجع5
.175، مرجع سابق ، ص البكريثامر، النوري نزارأحمد6
.55مرجع سابق ، ص ، مناد العالیة7
.243عبد العلیم محمد البكري ، مرجع سابق ، ص 8
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-للبیئةالصدیقةالموادیستخدمالذيذلك المنتج"هو األخضرالمنتجبأنالقولیمكنعام ،و بشكل
ضمنبقائهلضمانحیاتهدورةمراحلخاللمتابعتهمع ضرورة،-تدویرهایعادأوذاتیاً تتحللأنیمكنوالتي

1." البیئيااللتزام

Green Manufacturing: التصنیع األخضر .3

صنع منتجات سلیمة من الناحیة البیئیة عبر تصمیم العملیات اإلنتاجیة و هذا المصطلح یشیر إلى عملیة
.تنفیذها بشكل كفؤ 

التحسس لمختلف القضایا البیئیة و أخذها بعین اإلعتبار عند قیام :إذ یعرف التصنیع األخضر بأنه 
:2كما یمكن یعتمد على مجموعة أسس تتمثل في. بالعملیات اإلنتاجیة 

بحیث تصمیم شكلها یعطي إمكانیة إعادة إستخدام :Recyclableجعل المنتجات قابلة للتدویر .أ
.مكوناتها مرة أخرى 

من خالل جمع و معالجة ما یتبقى من المنتجات : Matériaux recyclésإستعمال مواد معادة .ب
.  بعد إستعمالها ثم إعادة إستعمالها في العملیة التصنیعیة 

بدراسة خصائص مكونات المواد األولیة ،أو إستبدال : أولیة سلیمة من الناحیة البیئیة إستعمال مواد.ج
.المواد المضرة من الناحیة البیئیة 

.بتقلیل كیة المواد المستخدمةأي : Légèreإستعمال مواد و مكونات أخف وزنا  .د
العملیة اإلنتاجیة و التي بمعني تقلیل الطاقة المستخدمة في: moins d'énergieإستعمال طاقة أقل .ه

.یستعملها المنتج 
.بتخفیض المواد المستخدمة في المنتجات: moins de matériauxإستخدام مواد أقل .و

.الوعي البیئي و ثقافة اإلستهالك صدیقة البیئة .4

إن تیقن و فهم المستهلك ألهمیة البیئة یعتبر في حد ذاته الوعي البیئي، و هذا األخیر یترجم من قبل 
.     المستهلك في مجموعة من التعامالت و معتقدات توصف على أنها ثقافة تراعي و تهتم بالبیئة و قضایاها 

Sensibilisation à l'environnement: الوعي البیئي .أ

المجاالت اإلقتصادیة والثقافیةإلىجوانبهاإتسعتالتيالبیئةمفهومبتطورالبیئيالوعيمفهومإرتبط
.البیولوجیة والفیزیائیة عناصرهافيمحصورةتعدولمواإلجتماعیة ،

.5، ص مرجع سابق محمد العجاجي ، 1
. 180- 179ص مرجع سابق ، صالبكري،ثامرالنوري،نزارأحمد2
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ترشید مثل( للبیئةصدیقةسلوكیةأنماطاً وتبنيالبیئیةبالمسؤولیةاإلحساس: " البیئي نعني به الوعي
البیئیةبالتأثیراتالتعریفالبیئي فهيالوعيفیما یخض أهدافو1.)" البیئةنظافةعلىوالمحافظةالكاإلسته

.سلبیاأوإیجابیاالبیئيالنظامعلىینعكسمماالبیئیةوالحیةالكائناتالمختلفة على

La culture de la consommation:للبیئةصدیقةاإلستهالكثقافة.ب environnementale

وٕاستخدام بشراءاإللتزامللبیئة ، مثلصدیقاً إستهالكیانمطاً تبني" للبیئةصدیقةإستهالكثقافةنقصد بـ  
للبیئة والمستنزفةالملوثةالسلععنواإلبتعادالطاقة،مناألدنىالحدتستهلكوالتيللبیئةالصدیقةالسلع

.2"السلوك هذابتبنياآلخرینونصحإرشادإلىاألمرویتعدىلمواردها

. مفهوم سلوك المستهلك األخضر ، تصرفات خضراء و الشراء األخضر .5
La notion de comportement du consommateur vert -The: مفهوم سلوك المستهلك األخضر .أ

concept of green consumer behavior

مجموعة من التصرفات التي تدفع الفرد نحو تفضیل المنتج ذي الخصائص البیئیة عن غیره ، و : " هو 
النابغة من مجموعة من المتغیرات و في مقدمتها األفكار و اآلراء التي یحملها أوالئك األفراد و التي تدفعهم نحو 

3" . السلوك 

vert: تصرفات خضراء .ب » Bio «Green’s behavior - comportements

Earthاألرض یومعننتجو من أعظمها الذيالبیئة ،عنالمتزایدالوعيتنتج التصرفات الخضراء نتیجة

Dayوتمالنطاقواسعةحركةاألرضیومأصبحبالبرازیل ،إذجانیروریوديفي1992عقد عاموالذي
حیثاألرضسیكون عقدالعشرینالقرنمناألخیرالعقدأنعناإلعالنوتموسائل اإلعالمكافةفيتناوله

درجة وٕارتفاعالبیئةمشاكلتزایدنتیجةعامبتأییدتتمتعواسعة اإلنتشارعالمیةقوةالبیئةحمایةحركةأصبحت
مشاكلوكلهاالصلبةالمخلفاتفيوالتصرف العشوائيوالهواءالماءوتلوثالحمضیةواألمطاراألرضحرارة

.  4جذریةحلولتتطلب
منبشرائهیقومنفیماالتفكیربإعادةمن المستهلكینالعدیدقیامإلىالبیئةلحمایةالجدیدةالحركةأدتوقد

: 5منهاالصناعاتعلى بعضالضوابطبعضالحركةهذهفرضتوقد.منهاالشراءیتمالشركات التيوفيسلع
القمامةكمیةلتخفیضمبتكرةطریقعنبالبحثوالتعبئةالتغلیفصناعاتقیام.

.4مرجع سابق ، ص محمد العجاجي ،1
.4نفس المرجع ، ص 2
.103البكري ، مرجع سابق ، ص ثامر،النورينزارأحمد3
.233عبد العلیم محمد البكري ، مرجع سابق ، ص 4
.233مرجع سابق ، ص نفس ال5
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أقل رصاصذو-بنزین بنوعیات و تأثیرات أقل كـ بإبتكارالبترولصناعةقیام-.
العادملتقلیلأجهزةبإبتكارالسیاراتشركاتقیام.
التلوثفيالتحكمفي معداتالدوالراتملیاراتبإستثماروالصلبالحدیدصناعاتقیام.
Greenاألخضر  التسویقمفهومفي ظهورالمستهلكینوٕاتجاهاتتفكیرفيالتغییرهذاعلىترتیبوقد

Marketingالخضراءوتسویق المنتجاتتطویرأجلمنوذلكالبیئيالتسویقأوالبیئةالتسویق صدیق
.البیئة صدیقة

L’achat vert: الشراء األخضر .ج » bio «

إمتالك السلع و الخدمات التي لیس لها تأثیر سلبي " على أنه عرف الشراء األخضر من وجهة نظر أخرى 
.1"على البیئة أو بدرجة أقل مقارنة بالسلع التقلیدیة األخرى و التي تؤدي ذات الغرض 

شراء المواد أو المنتجات ذات أقل مستوى من الضرر البیئي أو " كما یشیر مفهوم الشراء األخضر إلى 
.2"إستخدامها و حتى بعد عملیة اإلستخدام عدیمة الضرر عبر إنتاجها و

اإلختیار المؤكد " على أنه –Environmental Protection Agency- عرفته وكالة الحمایة البیئیة 
إلمتالك منتجات و خدمات ال تحدث تأثیرات سلبیة على البیئة و أن تكون أكثر فاعلیة خالل دورة حیاتها و ما 

3".بعد اإلنتهاء منها 

الشراء األخضر یتضمن كل األوجه البیئیة الخاصة بدورة حیاة المنتج بدءا " بعبارة أخرى یمكن القول أن و
من المواد األولیة المستخدمة لتصنیع المواد وصوال إلى كیفیة اإلستفادة من مخلفات ذلك المنتج بعد اإلنتهاء من 

التي ال تدخل في عملیة اإلنتاج بشكل كبیر و أنها عملیة اإلستخدام و اإلستعمال ، و حتى فیما یتعلق بالمواد
تستعمل في األنشطة المنظمة األخرى، مثل الورق أو المعدات المكتبیة و ختي مواد التنظیف المستخدمة في 

4" .المنظمة 

ومما سبق نستخلص القوا أن سلوك المستهلك األخضر ال یختلف بشكل جوهري عن سلوك المستهلك اآلخر 
ختالف األساسي بینهما یكمن في أن المستهلك األخضر قد یتأثر بمجموعة من العوامل بشكل ، و لكن اإل

یختلف عن غیره و المالحظ في المستهلكین الخضر من تصرفاتهم  ألنهم یحاولون دائما جمع قدر كبیر من 
ذلك فإنهم متأنون معلومات حول الخصائص البیئیة لكل منتج قبل تفضیله عن غیره و من شرائه و إستعماله ، ل

.قبل إتخاذ القرار بشراء منتج معین 

.321البكري ، مرجع سابق ، ص ثامر 1
.158مرجع سابق ، ص البكري،ثامر،النورينزارأحمد2
.320ثامر البكري ، مرجع سابق ، ص 3
.159–158ص مرجع سابق ، صالبكري،ثامر،النورينزارأحمد4
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.تصمیم المنتج األخضر :ثانیا 

منالطبیعیةوالمواردالبیئةعلىالحفاظفيتكمنأهم مهامه األساسیةاإلنتاج من مدیرأنالمختصونیرى
اإلنتاجمدیرفإن كفاءة المدخللهذاوفقاالهدف وهذاتحقیقنحواإلنتاج والعملیاتأنشطةتوجیهخالل

: 1باآلتيعلى القیامتظهر في قدرته

استخدامهاتقلیلوالطبیعیةالمواردحمایة.
النادرةللمواردجدیدةبدائلإیجاد.
اإلنتاجعملیاتعلىالمترتبةالتكالیفخفض.
الزبائنقبلمنومرغوبةمتطورةنماذجتقدیم.

بینوالتكاملالتنسیقلتحقیقوالمفیدةالناجحةاألسالیبالبیئیة هو أحدالفرقتكوینون إعدادأمع العلم
تتكونالتي، والخضراءالمنتجاتوٕانتاجتصمیممجالفيوالتطویروالبحثاإلنتاجوٕادارةإدارة التسویقعمل
قبلمنالبیئیةالنواحيمختلفمناقشةودراسةیمكنحیثالسابقة ذكر،األقساممنمختصینأفرادمن

منمجموعةاإلعتباربعینتأخذأنیجبالفرقهذهفإنالوقتنفس،وفيومتعددةمختلفةنظروجهات
:2المهمة منهاالقضایا

اإلقتصادیةالناحیةمنالمنتجتصمیمتأثیرفيهوكمانواحيعدةمنالمنتجتصمیمتأثیردراسة
علىالبیئیةالتغییراتإجراءوبعدللشركة وللمشترینبالنسبةاألنسبالتصمیموٕاختیارالشركة ،على

.المنتج 
عملیةثمومناألولیةبالموادإبتداءكاملة ،المنتجحیاةدورةاإلعتباربعینكذلك علیها األخذ

للمنتجالسلبیةالبیئیةاآلثارتقلیلأجلمناإلستعمالما بعدمرحلةوحتىالمنتجإستعمالوالتصنیع
.حیاته دورةمراحلمختلففي
ما ومعرغباتهممعتوافقهومدىالزبائنإلحتیاجاتالمصممالمنتجمالئمةمدىالفرقتلكتدرسأن

.الزبائنتطلعاتمعمتالئماالمنتجیكونبحیثإلقتنائه ،یتطلعون

:3الفوائدهذهومنللشركةبالنسبةكثیرةفوائدیحققأنالممكنمناألسلوبهذاإتباعإن

البیئیةالناحیةمنأكثرومناسبةآمنةمنتجاتتطویروتصمیم.
والطاقةاألولیةالموادفيوالهدرالضیاعتقلیل.

.178المرجع السابق ، ص 1
.178نفس المرجع ، ص ص  2
.179–178صمرجع سابق ، صال3
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المنافسةالمنتجاتعنالشركةقبلمنالمقدمالمنتجتمییز.
السلبیةالبیئیةاآلثارتقلیل.
البیئياإلبداعأسسعبراإلنتاجیةالتكالیفتخفیض.
المجتمعفينافعكعنصروتقدیمهاللشركةطیبةبیئیةسمعةخلق.

.تطویر المنتج األخضر : ثالثا 

أساسیة األولى و مراحلثالثةفيFujixeroxاألخضر حسب نموذجالمنتجتطویرمراحلتلخیصیمكن
مرحلةكلتوضیحما یليفيالمعلومات وتولیدمرحلةالمنتج ثمتطویرمرحلةالمعاییر تلیهاوضعهي مرحلة

:1حداعلى

:المعاییروضعمرحلة.1

التيالتشریعات والقوانینومراعاةدراسةخاللمنللمنتجالبیئياألداءمعاییرتحدیدالمرحلةهذهفيیتم
لیتموهذابالدراسة،المتعلقة التقني والمعلوماتبالجانبالمتعلقةالمعلوماتودراسةالمنتجة،الشركةلهمتخضع
.معلوماتجمعه منما تممعومتناسبدقیقبشكلالمعاییرتحدید

.أساسیة خطواتأربعإلىالمرحلةهذهتقسیمیمكن:المنتجتطویرمرحلة.2
فيالمحددةالمعاییرمعتتماشىالتياألفكاروٕاختیارتحدیدیتمالخطوةهذهفي:للمنتجالتخطیط.أ

الخاصالفنيأوالتقنيمع التصمیموتكییفهاللمنتجالعامةالخطوطبوضعوالبدءاألولى،المرحلة
.للمنتجاألوليیوضع التصمیمذلكعلىوبناءاالمنتجلذلكاألداءبخصائص

.األوليإلنتاج النموذجإستعدادااألولىالخطوةفيعملمنأنجزماتقییمیتموهنا:التصمیمتقییم.ب
وٕاختبارهالسوقإلىأولينموذجبتقدیمالشركةتقومالتصمیمبتدقیقالقیامبعد:األوليالنموذجتقدیم.ج

إرشاداتومعاییرمنتم تقدیمهبمامقارنتهأوإیجابیاتهوسلبیاتهعلىللوقوفمحدودنطاقعلى
.األولىالمرحلةفي

.وبشكل واسع للسوقالمنتجویقدمنهائیاتقییماالمنتجیقیمالمرحلةهذهوفي: النهائي التقدیم.د
:المعلوماتتولیدمرحلة.3

توفیرهاالخاصة والالزمالمعلوماتمنمجموعةإلىیحتاجإداریةعملیةأيوكمثلاألخضرالمنتجتطویر
التقنیة،البیئیة ، والمعلوماتتتعلق بالتشریعاتبحیث المعلوماتخطواتها،بكلالتطویرمرحلةعبربإستمرار

و . المنتج لتصمیمالتخطیطمرحلةخاللأساسيوبشكلمنهایمكن اإلستفادةإذبالسوقخاصةومعلومات
.الشكل الموالي یوضح تطور المنتج األخضر علي حسب النموذج المختار 

.182–181ص ، صمرجعنفس ال1
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.Fujixeroxنموذج تطویر المنتج األخضر حسب نموذج ) : 06( الشكل رقم 

.   183ص ،2007،األردن،دار الیازوري العلمیة للنشر و التوزیع،التسویق األخضرثامر البكري و أحمد نزار النوري،:المصدر 

، بغرض تطویر المنتج األخضر تتطلب Fujixeroxحسب نموذج أنه ) 06(یمكننا إستنتاج من الشكل رقم 
المرور بعدة مراحل متتالیة تتمثل في التخطیط ، تلیها تقییم التصمیم الجدید ، مما یؤدي للحصول على النموذج 

األولي ، ثم في المرحلة الموالي یكون التقییم النهائي للمنتج ، قبل إصداره كمنتج فعلي ، حیث أن الخمس 
و أدوات تقنیة محددة و معاییر للتدقیق و الت تتمثل في جملة معلومات مختلفة خطوات السابقة تتطلب مدخ

.أكید تغذیة عكسیة لضمان و تأكد من حسن سیر العملیة 

. دورة حیاة المنتج األخضر : رابعا
واإلستمرارلغرض البقاء المنظماتتستخدمهاالتياإلستراتیجيالتحلیلأدواتأحدالمنتجحیاةدورةتعتبر

منمرضيمستوىلهاتضمنالسوقیة التيوالحصةالمبیعاتحجمخاللمنالنجاحوتحقیقالصناعةفي
.األرباح

و من المقارنة لدورة حیاة المنتجین التقلیدي و األخضر نجد أنها متطابقة كلیا ، بمعني أن لكل من المنتجین 
یمران على نفس المراحل في حیاته و التي بدورها تتمیز بخصائص متشابهة فیما یخص ما یعیشه المنتج من 

فهي -مرحلة التقدیمة و التي تسمى بـ نسبة مبیعات و إیرادات و حتي أخطار ، إال أنه فیما یخص أول مرحل
تمتاز بزیادة المخاطر بشكل خاص في مجال المنتجات الخضراء كونها تحتوي على تغییرات جذریة عن 

المنتجات التقلیدیة إضافتا إلى إرتفاع تكالیف تقدیم ألنها تحتاج إلى مجهودات أكبر في مجال البحث و التطویر 

معاییر الشركة الداخلیة معاییر التصمیم

أدوات التدقیق

التخطیط
لمنتجالتطویر

تقییم
التصمیم

النموذج 
األولي

التقییم 
النھائي المنتج

معاییر التقییم

معلومات تشریعیة

معلومات تقنیة

معلومات السوق

التغذیة 
العكسیة

معلومات 
التقییم
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، و تلي بقیة المراحل المعروفة 1-لتعریف بخصائص و ممیزات هذه المنتجات و كذا مصاریف ترویجیة عالیة ل
.    مرحلة اإلنحدارو ختامها بـ مرحلة النضجثم مرحلة النموو التي تتمثل في 

ویركزون علىكبیربشكلالمنتجحیاةبدورةیهتموناألخضرالتسویقمجالفيالمختصینغیر أن
:2منهاالقضایامنمجموعة

یعطیهبشكلالبیئیةالناحیةمنالمنتجلتمییزدائماالسعيعبراإلمكانقدرالمنتجحیاةدورةإطالة
إستخدامفيالرغبةإلىالمنتج ، یعودحیاةدورةإطالةفيالسعيوهذااألخرىالمنتجاتعناألسبقیة
.إستنزافهاإلىال یؤديرشیدبشكلالموارد

أحدفيتظهرقدالتيالجانبیةالبیئیةاآلثارعلىللتعرفدقیق ،بشكلالمنتجحیاةمراحلجمیعمتابعة
ذلك تفاديعلىالعملوبالتاليالمراحل ،

دورةوهيالمنتج،حیاةدوراتمنأخرىبدورةدائمایهتموناألخضر،للتسویقالمتبنینأوالمهتمینإن
:وهيأربعة مراحلإلىمقسمةالدورةوهذهاإلستعمالأواإلستخدام
المنتجتطویروتصمیم:

منتجتطویرولتصمیمبینهاالتنسیقتموالتيالبیئیة،والتقنیةوفقا للمعاییرالمنتجوالدةمرحلةتعتبرو 
.الشركةأهدافیتناسب معأویتالءم

التصنیعمرحلة:
الضیاعمثلالسلبیة ،اآلثارمنالتخلصمحاولةو كذا للعملیة اإلنتاجیة ،البیئیةاآلثارمتابعةتتمهنا
الناحیة منسلیمةاإلنتاجیةالعملیاتجعلبالتاليوالمواردفيالطاقةوهدراألبخرة والغازات،وٕانبعاثوالتلف
.البیئیة

الزبون قبلمناإلستعمالمرحلة:
و رأي الزبون في اإلستخدام،بتقییمالخاصةالمعلوماتدائما عنتبحث فیهاالمرحلةالشركات  في هذه

اإلستخدام أثناءمشكالتأیةمنیعانيالالمنتج، وٕاذ أنالناحیة البیئیةمنصالحفعالإن كانالمنتج
.في مرحلة التصمیمالموضوعةالبیئیةالمعاییرمعتتعارض

التدویروٕاعادةالجمعمرحلة:
لیتمإستهالكه ،أوإستعمالهالمنتج بعدمنتبقىماجمعالسبل إلعادةأفضلهنا عنالشركاتتبحث

.جدیدةمنتجاتلتقدیمأخرىمرةإستخدامهاإعادةثمومعالجتها ومنتدویرها ،إعادة

. 186، 183ص مرجع سابق ، صال1
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.تكلفة المنتجات الخضراء :خامسا 

منالسعرإبتزازفيمتشككونأنهعالوة علىالبیئة ،القضایاعنالكثیریفهمواالالمستهلكینمعظمإن
المنتج بهذاالخاصةالتكلفةوهماعنصرین هامینطیاتهفيیحويبالمنتجالخاصالسعرأنالتجزئة ؛ أالتجار

الشركةفإن علىنظره ،وجهةمنوالتكلفةالقیمةبینللعالقةإلدراكهوفقاً هذا السعرلدفعالمستهلكوٕاستعداد،
الهامةالبیئیةالقضایاتلكومواجهةالبیئةعلىعلیها الحفاظتفرضهاالتياإلضافیةالتكلفةتلكإلىتنظرأن

النهایة فيللمستهلكتقدمهأنیمكنالذيالسعرأثرها علىومراعاة

:1التسعیر وهماعملیةفيبالبیئةاإلهتمامتعكسمباشرتینطریقتینأن هناكوالواقع

التيالمنتجاتوتلكالخضراءبین المنتجاتتوجدالتيالسعریةالفروقبتلكاألفرادلديالوعيزیادة
تلكوهيعلیهاقیمة یحصلمقابلفيأكثریدفعأنهیدركأنللمستهلكفالبدبالغًا بالبیئةضرراتسبب
علىتقوي فیهالوضعفيالخضراءللمنتجاتالمنتجةالشركةوٕاال أصبحتلهوالمالئمةالصحیةالبیئة

.غیر خضراءمنتجاتینتجونالذینالمنافسینأسعارمواجهة
یعكسشرائيموقففيیكونوالذيبالمستهلك األخضریسميماخلقعلىالشركاتقبلمنالعمل
المنتجاتمنأقلذات سعركانتوٕانحتىبالبیئةالضارةالمنتجاتتلكمعفي التعاملرغبتهعدم

.الخضراء

سیدفعمستقرةالتسویقیةالسیاساتتكونولكن حینماللبعض ،مقبولةتكونقداألسعارفيطفیفةزیادةإن
النشاطأن یركزبتعینلذلكالبیئيالبعدذوللمنتجاتاألسعارزیادة-وبسعادةطیب خاطرعن-المستهلكین

یتناسبفحینمااإلستخدام و غیرهافياألمانوتوفیر درجةاألفضلاألداءطریقةعلىواإلعالنيالتسویقي
.المنتجاتالمستهلكونفسوف یلتقطالداءمعالسعر

.واقع المنتجات الخضراء في العالم : المبحث الثالث 

الخضراء في العالم على حسب توزعها و المناخ السائد ، لتكون بذلك مجموعة من المنتجات المنتجات نوع تت
أنها ذات طبیعة بیولوجیة ، و من هنا سنحاول تختلف في نوعیتها و خصائصها ، و لكن تبقى میزتها األساسیة 

.إجمال المناطق البیولوجیة عبر العالم و منتجاتها و أسواق هذه األخیرة  كما یلي 

.245–244ص عبد العلیم محمد البكري ، مرجع سابق ، ص1
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.المناطق البیولوجیة في العالم : المطلب األول 

تنتشر المناطق البیولوجیة في العالم حسب إنتشار مصادر إنتاجها ، و الجدیر بالذكر أنها تنتشر في كل 
.  قارات العالم و تتمایز وفق مجموعة من الخصائص 

.حجم إنتشار المناطق البیولوجیة في العالم : ول الفرع األ 

یدرس هذا اإلنتشار من خالل تبیین المساحة البیولوجیة المتوفرة في العالم ككل ، و كذا تقسیمها حسب 
.  المزارع و المناطق الجغرافیة المنتمیة لها 

: واقع المساحة البیولوجیة في العالم : أوال 

، تحصى المساحة 2011في آخر سنة IFOAMحسب تقدیر لإلتحاد الدولي لحركات الزراعة العضویة 
من %0.9ملیون هكتار ، و التي تمثل بدورها ما یعادل 37,2العالمیة وفق المعیار البیولوجیة بما یفوق 

یوضح خریطة العالم التي تمثل توزیع المساحة ) 07(دولة ، و الشكل رقم 162اإلجمالي األراضي الزراعیة لـ 
كما 2011آلخر سنة ) سواءا كانت بشهادة أو في عملیة التحویل( ة العالمیة و األراضي الزراعیة البیولوجی

: یلي

. 2011لآلخر سنة ) بشهادة أو في تحویل(توزیع المساحة و األراضي الزراعیة البیولوجیة): 07(الشكل رقم 

Sources : Agence BIO d’après FIBL/IFOAM et différentes sources européennes , le bio dans le monde ,
chapitre 2 , 2013 , p 10 .

التي تبین توزیع المساحة و األراضي الزراعیة )07(نالحظ من الخریطة الموضحة في الشكل أعاله رقم 
100تنتشر بكثرة و تفوق 2011البیولوجیة في آخر سنة  هكتار في دول  كل القارات العالم ما عدى 000

12,2إذ تقدر بـ ابیولوجیفي المساحة المحولة عمق نجد أن قارة أوقیانوسیا هي أكبر واحد قارة إفرقیا ، و عند الت
10,6و بما یعادل إفریقیا،ألف هكتار لتلیها أوروبا ،أمریكا الجنوبیة ، ثم آسیا و أمریكا الشمالیة و في األخیر 
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.  قارات العالم و تتمایز وفق مجموعة من الخصائص 

.حجم إنتشار المناطق البیولوجیة في العالم : ول الفرع األ 
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chapitre 2 , 2013 , p 10 .
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10,6و بما یعادل إفریقیا،ألف هكتار لتلیها أوروبا ،أمریكا الجنوبیة ، ثم آسیا و أمریكا الشمالیة و في األخیر 
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ألف هكتار على الترتیب  ، أما فیما یخص عدد المزارع البیولوجیة فتترأس 1,1و 2,8، 3,7، ثم6,9،
أالف مزرعة ، 540,9أالف مزرعة و في المرتبة الثانیة قارة إفریقیا بما یقدر بـ 619,3القائمة قارة أسیا بـ 

أالف مزرعة ، إضافة إلى أمریكا 290,6أالف مزرعة ، ثم أوروبا بـ 315,8تلیهما أمریكا الجنوبیة بما یعادل 
. أالف مزرعة 14,1أالف مزرعة و أوقیانوسیا بـ 16,7الشمالیة بـ 

.2011–2000تطور المساحة و األراضي الزراعیة البیولوجیة خالل الفترة : ثانیا 

ة العالمیة ، بتضاعف كل من المساحة و عدد األراضي الزراعیة البیولوجی2011–2000تمیزت الفترة 
) 08(و الشكل رقم . على التوالي %7,2و %4,2على حد سواء ، حیث قدر هذا التضاعف بنسب تقدر بـ 

. الموالي یوضح التطور الحاصل في المساحة و عدد األراضي الزراعیة البیولوجیة العالمیة 

.2011–2000تطور المساحة و األراضي الزراعیة البیولوجیة خالل الفترة ) : 08( الشكل رقم 
العالم تطور عدد األراضي الزراعیة البیولوجیة فيتطور المساحة البیولوجیة في العالم          

Sources : Agence BIO d’après FIBL/IFOAM et différentes sources européennes , ibid , p 11 .

ففیما یخص المساحة البیولوجیة العالمیة سواء بشهادة أو في عملیة التحول ، نجد خالل فترة الدراسة أن 
؛ و على رغم التناقص الذي سجل في الفترة 2000النمو األكبر یتعلق بإفریقیا و آسیا و ذلك إبتداءًا من سنة 

431المقدر بـ 2010و 2009بین  ، إال أنه كان هناك إرتفاع بما یعادل %1,2- هكتار أي 500
196 :، و لكن بنسب و تطورات مختلفة تُفصل كما یلي %0,5+أي 2011–2010هكتار في فترة 000

 928آسیا بـ :تزاید في كل من 560، أوروبا بـ %33+هكتار أي 429 ، %6+هكتار و 616
137أمریكا الشمالیة بـ  .%5+ر بما یقدر بـ هكتا538

1أمریكا الالتینیة بـ : و تناقص في 534 .%18-هكتار و بـ 278
 أوقیانوسیا و إفریقیا :و إستقرار لـ.

كل من الصین و الهند هما الدولتین التي إرتفعت فیهما المساحة البیولوجیة ، : كما توصلنا إلى أن في آسیا 
47ن بزیادة تعادلنجد الصی2011و 2009إذ ما بین فترة  95هكتار مقابل تناقص للهند بـ 000 734
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بالنسبة للمساحة البیولوجیة خصت بإسبانیا و فرنسا ، و في 2011فأكبر زیادة لسنة : هكتار  ، أما في أوروبا 
ناقصها أمریكا الالتینیة لنفس السنة ، كان األرجنتین هو البلد المسجل لتناقص في المساحة البیولوجیة و إستمر ت

و البذور الزیتیة ، و فیما یخص قصب ) القمح ( و الذي إرتبط بالحبوب %6- حیث قدر بـ 2012في سنة 
.السكري و شجرة الزیتون و الكروم فكان لهم نمو بقوة 

، و 2010–2009و أما فیما یخص عدد األراضي الزراعیة البیولوجیة العالمیة ، فهي متناقصة لفترة 
241متزایدة بـ ، و یترجم هذا التزاید بإختالف من 2011-2010خالل فترة %15,5+مزرعة أي 000

158ما یقدر بـ %34+منطفة إلى أخرى ، إذ نجد هناك آلسیا  43مزرعة ، أمریكا الالتینیة بـ 591 648
20ما یعادل %4+، إفریقیا بـ %16+مزرعة أي  12أي %5+مزرعة ، أروربا بـ 688 مزرعة و بـ 642

5 أما بالنسبة ألكبر تزاید في . ؛ و إستقرارًا في عدد ألمریكا الشمالیة %67+مزرعة في أوقیانوسیا أي 655
.عدد المزارع العضویة فهو في الهند ، تنزانیا و بنغالدیش 

:حصة المساحة الزراعیة البیولوجیة الصالحة لإلستخدام وفق القارات  : ثالثا 

الذي یوضح توزیع المساحة الزراعیة المستعملة بطریقة البیولوجیة ) 09( من خالل معطیات الشكل رقم 
وفق القارات كالتالي ، و نالحظ أن أوقیانوسیا و أوروبا في الصدارة بالنسبة لألراضي الزراعیة الصالحة بیولوجیا 

-SAU- و %0,1على الترتیب ، في حین النسبة في إفریقیا تقدر بـ %2,2و %2,9بنسبة 2011لسنة
.هي في  المرتبة األخیرة مقارنة بالمناطق األخرى 

.لإلستخدام وفق القارات الصالحةالبیولوجیةتوزیع حصة المساحة الزراعیة ) : 09(الشكل رقم 

Sources : Agence BIO d’après FIBL/IFOAM et différentes sources européennes , ibid , p 12 .
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Sources : Agence BIO d’après FIBL/IFOAM et différentes sources européennes , ibid , p 12 .
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:الزراعة البیولوجیة في منطقة حوض المتوسط : رابعا 
ملیون هكتار مزروعة في أكثر 4,9، الزراعة البیولوجیة في دول حوض المتوسط تغطي 2011في سنة 

173من  ، المساحات المزروعة بیولوجیا في الحوض المتوسط تطورْت 2011و 2010مزرعة ؛ و بین 500
262بـ  .20111و 2001ما بین فترة 2,1، بمعنى ما یعادل تضاعف بـ%6+هكتار أي 500

و أما بالنسبة لتطور الزراعة البیولوجیة و ظهورها و حجم مساحاتها في منطقة الحوض المتوسط ، كلها 
. وضحة في الشكل الموالي م

.تطور الزراعة البیولوجیة في حوض المتوسط ) : 10( الشكل رقم 

Sources : Agence BIO d’après FIBL/IFOAM et différentes sources européennes , ibid, p 16 .

من األراضي المزروعة بیولوجیا في الخوض المتوسط تتمركز في إسبانیا و إیطالیا و فرنسا 4/3إذ في حین 
2011و 2010و حیث عرفت إسبانیا أكبر قدر من التطور في المساحة ما بین سنتي . 2011حسب سنة 

165ما یقدر بأكثر من  130هكتار إضافي ، لتلیها فرنسا ثم تركیا بما یقارب بـ000 59ر و هكتا000 000
.هكتار إضافیان على التوالي 

أما المكانة التي تشغلها الزراعة البیولوجیة في المساحة الزراعیة الصالحة لإلستخدام اإلجمالي لمجموعة 
و إسبانیا بـ %6,6و تلیها سلوفینیا بـ %8,6تصل إلى أعلى مستوى في إیطالیا بـ 2011الدول في سنة 

6,5%.

فواكه طازجة ،مجففة : منطقة أیضا فغنها تقدم مجموعة من المنتجات جد متنوعة نذكر منها و فیما یخص 
.إلخ ...و مصبرة ، زیتون ، أعشاب و توابل ، عسل ، حبوب ، نباتات طبیعیة و زیت عضوي 

1 Agence BIO d’après FIBL/IFOAM et différentes sources européennes , le bio dans le monde , chapitre2 ,
2013 , p 16 .

الصادرات و المنتجات الخضراء.....................................الفصل األول 

103

:الزراعة البیولوجیة في منطقة حوض المتوسط : رابعا 
ملیون هكتار مزروعة في أكثر 4,9، الزراعة البیولوجیة في دول حوض المتوسط تغطي 2011في سنة 

173من  ، المساحات المزروعة بیولوجیا في الحوض المتوسط تطورْت 2011و 2010مزرعة ؛ و بین 500
262بـ  .20111و 2001ما بین فترة 2,1، بمعنى ما یعادل تضاعف بـ%6+هكتار أي 500

و أما بالنسبة لتطور الزراعة البیولوجیة و ظهورها و حجم مساحاتها في منطقة الحوض المتوسط ، كلها 
. وضحة في الشكل الموالي م

.تطور الزراعة البیولوجیة في حوض المتوسط ) : 10( الشكل رقم 

Sources : Agence BIO d’après FIBL/IFOAM et différentes sources européennes , ibid, p 16 .

من األراضي المزروعة بیولوجیا في الخوض المتوسط تتمركز في إسبانیا و إیطالیا و فرنسا 4/3إذ في حین 
2011و 2010و حیث عرفت إسبانیا أكبر قدر من التطور في المساحة ما بین سنتي . 2011حسب سنة 

165ما یقدر بأكثر من  130هكتار إضافي ، لتلیها فرنسا ثم تركیا بما یقارب بـ000 59ر و هكتا000 000
.هكتار إضافیان على التوالي 

أما المكانة التي تشغلها الزراعة البیولوجیة في المساحة الزراعیة الصالحة لإلستخدام اإلجمالي لمجموعة 
و إسبانیا بـ %6,6و تلیها سلوفینیا بـ %8,6تصل إلى أعلى مستوى في إیطالیا بـ 2011الدول في سنة 

6,5%.

فواكه طازجة ،مجففة : منطقة أیضا فغنها تقدم مجموعة من المنتجات جد متنوعة نذكر منها و فیما یخص 
.إلخ ...و مصبرة ، زیتون ، أعشاب و توابل ، عسل ، حبوب ، نباتات طبیعیة و زیت عضوي 

1 Agence BIO d’après FIBL/IFOAM et différentes sources européennes , le bio dans le monde , chapitre2 ,
2013 , p 16 .

الصادرات و المنتجات الخضراء.....................................الفصل األول 

103

:الزراعة البیولوجیة في منطقة حوض المتوسط : رابعا 
ملیون هكتار مزروعة في أكثر 4,9، الزراعة البیولوجیة في دول حوض المتوسط تغطي 2011في سنة 

173من  ، المساحات المزروعة بیولوجیا في الحوض المتوسط تطورْت 2011و 2010مزرعة ؛ و بین 500
262بـ  .20111و 2001ما بین فترة 2,1، بمعنى ما یعادل تضاعف بـ%6+هكتار أي 500

و أما بالنسبة لتطور الزراعة البیولوجیة و ظهورها و حجم مساحاتها في منطقة الحوض المتوسط ، كلها 
. وضحة في الشكل الموالي م

.تطور الزراعة البیولوجیة في حوض المتوسط ) : 10( الشكل رقم 

Sources : Agence BIO d’après FIBL/IFOAM et différentes sources européennes , ibid, p 16 .

من األراضي المزروعة بیولوجیا في الخوض المتوسط تتمركز في إسبانیا و إیطالیا و فرنسا 4/3إذ في حین 
2011و 2010و حیث عرفت إسبانیا أكبر قدر من التطور في المساحة ما بین سنتي . 2011حسب سنة 

165ما یقدر بأكثر من  130هكتار إضافي ، لتلیها فرنسا ثم تركیا بما یقارب بـ000 59ر و هكتا000 000
.هكتار إضافیان على التوالي 

أما المكانة التي تشغلها الزراعة البیولوجیة في المساحة الزراعیة الصالحة لإلستخدام اإلجمالي لمجموعة 
و إسبانیا بـ %6,6و تلیها سلوفینیا بـ %8,6تصل إلى أعلى مستوى في إیطالیا بـ 2011الدول في سنة 

6,5%.

فواكه طازجة ،مجففة : منطقة أیضا فغنها تقدم مجموعة من المنتجات جد متنوعة نذكر منها و فیما یخص 
.إلخ ...و مصبرة ، زیتون ، أعشاب و توابل ، عسل ، حبوب ، نباتات طبیعیة و زیت عضوي 

1 Agence BIO d’après FIBL/IFOAM et différentes sources européennes , le bio dans le monde , chapitre2 ,
2013 , p 16 .



الصادرات و المنتجات الخضراء.....................................الفصل األول 

104

:2011وقائع عامة للبیولوجیة في العالم لسنة : خامسا 

%23أسترالیا :بلد كما یلي 20تتموقع في ) األرض( من المساحة البیولوجیة في كل أنحاء العالم 86%
3، الهند %3، إیطالیا %4، إسبانیا %5، الصین %5، الوالیات المتحدة األمریكیة %10، أرجنتین 

،بولندا %2المملكة المتحدة ،%2، برازیل %2، كندا %3، أوروغواي %3، فرنسا %3، ألمانیا %
و . %1، و جمهوریة النشیك و السوید و تركیا و جزر فوكالند و المكسیك تقریبا بـ %1،النمسا 2%

یوضح وقائع للمساحة ، عدد المزارع البیولوجیة و المنتجات الرئیسیة الخضراء حسب القارات ) 04(الجدول رقم  
.كالتالي 

.وقائع المساحة، المزارع البیولوجیة و المنتجات الرئیسیة الخضراء حسب القارات) : 04( الجدول رقم 

2011إحصائیات 
أوقیانوسیاأوروباآسیاأمریكا الالتینیةأمریكا الشمالیةإفریقیا

المساحة

المساحة المزروعة عضویا   
)ملیون هكتار ( 

1,12,86,93,710,612,2

في للقارات SAUحصة 
العضویة

0,1%0,7%1,1%0,3%2,2%2,9%

البلدان ذات أكبر منطقة من 
العضویة 

أسترالیاإسبانیاالصین األرجنتینالوالیات المتحدةأوغندا

نسبة المساحة العضویة من 
القارة في البلد 

21%70%55%51%15%98%

عدد 
المزارع 

540عدد المزارع العضویة  87316 659315 799619 255
) بدون الصین(

290 62414 138

عدد من البلدان ذات أكبر
المزارع العضویة 

- بابوا  إیطالیاالهند المكسیك الوالیات المتحدةأوغندا
غینیا 

الجدیدة
نسبة المزارع العضویة من 

القارة في البلد
من 35%78%54%88%

المزارع العضویة 
المحصاة 

14%63%

المحاصیل العضویة الرئیسیة
البن ، الزیتون 

، البذور الزیتیة 
، الكاكاو و 

القطن

المحاصیل 
الزراعیة الكبرى

البن ، كاكاو ، 
الفواكه 

اإلستوائیة و 
شبه اإلستوائیة 

الحبوب ، البن ، 
البذور الزیتیة ، 

المكسرات و 
الفواكه اإلستوائیة 

و الشبه اإلستوائیة  

المحاصیل 
الزراعیة 
الكبرى ، 
الزیتون و 

العنب 

الفانیلیا ، 
جوز الهند 

والفواكه 
االستوائیة

Sources : Agence BIO d’après FIBL/IFOAM et différentes sources européennes , ibid , p 13 .
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.في العالم المنتجات الخضراء السوق البیولوجیة و : ثاني المطلب ال

كما سبق القول بأن المنتجات البیولوجیة منتشرة على العالم أجمع ، فهو كذلك الحال أیضا بالنسبة لألسواقها 
. ، لتتنوع هذه األخیرة و تتطور بالملیارات الدوالرات سنویا 

:2012–1999السوق الغذائي البیولوجي في العالم خالل الفترة : ول الفرع األ 
ملیار 65,4سنة ، حیث وصل لـ 12تضاعف معدل سوق الغذائي البیولوجي في العالم بأربع أضعاف في مدة 

في األسفل یوضح تطور ) 11(ملیار أورو ؛ و الشكل رقم 50,5أي ما یعادل 2011دوالر خالل سنة 
:في السوق الغذائیة البیولوجیة في العالم ككل و هو كما یلي 2012إلى غایة 1999الفترة الحاصل خالل 
.  2012–1999تطور السوق الغذائي البیولوجي في العالم خالل الفترة ) : 11( الشكل رقم 

Sources : Agence BIO d’après FIBL/IFOAM et différentes sources européennes , ibid , p  .13

%48,5یمثل نسبة أمریكا الشمالیةو من خالل معطیات الجدول السابق نستنتج ؛ أن السوق البیولوجیة لـ 
من إجمالي السوق البیولوجي العالمي ، حیث یكون بذلك اإلتحاد األوروبي بالمرتبة األولي بنسبة مشاركة من 

ملیار دوالر لـ 32,50و 2011ملیار دوالر لسنة 29,22أي ما یعادل %44,7السوق اإلجمالیة تقدر بـ 
ملیار أورو 2,37ملیار دوالر أي 3,2، في حین تتمیز السوق الكندیة بالتطور هي األخرى لتصل إلى 2012

.   2012في سنة 

مالي السوق البیولوجیة من إج%44، الذي إرتفعت نسبة مشاركته بـ أوروبا أما بالنسبة للسوق البیولوجیة لـ 
: ، و الذي یقسم بدوره على كل من 2011ملیار أورو لسنة 22,2ملیار دوالر أي 28,8العالمیة بما یعادل 

ملیار أورو ، وفي المرتبة 20,4ملیار دوالر أي 26,4ما یقدر بـ %40,4سوق اإلتحاد األوروبي بنسبة 
9,29ملیار دوالر أي 7,04و یصل لـ %6یتطور بنسبة ، ل2011في %13,1بـ الثانیة لسوق ألمانیا

، و فیما یخص سویسرا التي تمثل السوق الرئیسیة األوروبیة على غیر اإلتحاد 2012ملیار أورو خالل سنة 
ملیار دوالر و 1,9األوروبي و التي وصلت نسبة مشاركتها هي أیضا من إجمالي السوق البیولوجیة العالمیة بـ 

و الممیز في هذه %5,3+على التوالي أي بنسبة تغبر تقدر بـ 2012و 2011الر لكل من سنة ملیار دو 2
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9,29ملیار دوالر أي 7,04و یصل لـ %6یتطور بنسبة ، ل2011في %13,1بـ الثانیة لسوق ألمانیا

، و فیما یخص سویسرا التي تمثل السوق الرئیسیة األوروبیة على غیر اإلتحاد 2012ملیار أورو خالل سنة 
ملیار دوالر و 1,9األوروبي و التي وصلت نسبة مشاركتها هي أیضا من إجمالي السوق البیولوجیة العالمیة بـ 

و الممیز في هذه %5,3+على التوالي أي بنسبة تغبر تقدر بـ 2012و 2011الر لكل من سنة ملیار دو 2



الصادرات و المنتجات الخضراء.....................................الفصل األول 

106

ما یعادل %51+بإرتفاع 2012–2009السوق أنها جریئة و تتطور بسرعة ، حیث تقدر نسبة تغیرها لفترة 
.ملیار دوالر 147,7

السنوات األخیرة ، إذ قدرت تقریبا كبیر فيتطور و التي عرفت كذلكآسیا في حین نجد السوق البیولوجیة لـ 
، و نذكر األربع أهم أسواقها و المتمثلین في كل من الیابان ، الصین 2011ملیار دوالر لسنة 3,3مشاركتها بـ 

كلیار 64ملیار دوالر أي 59بـ 2011، كوریا الجنوبیة و تایوان ؛ أما السوق الهندیة فسجل تطورها في سنة 
83و 79دوالر نیوزلندي أي ما یقدر بـ 133و 126السوق النیوزلندي الذي وصل تقریبا بین أورو ، و كذا

.2012ملیار أورو في سنة 

بالتواضع و مصدر لنسب كبیرة من اإلنتاج البیولوجي ، إذ تمثل أمریكا الالتینیةو یتمیز السوق البیولوجیة لـ 
اآلخر بنموه المستمر منذ عدة سنوات ، حیث سجلت في سنة البرازیل أول سول بیولوجي لهو الذي یتمیز هو 

من المبیعات المنتجات %56ملیون أورو ، و أكثر من 425ملیون دوالر أي 550ما یقدر بـ 2011
ساوباولو ؛ و هناك تطور لسوق محلي بیولوجي في مجموعة من البلدان البیولوجیة في البرازیل كانت تحدیدًا في

المكسیك ، بیرو ، أوروغواي ، األرجنتین ، شیلي ، كوستاریكا ، بناما ، بولیفیا و : ي تشمل األمریكیة و الت
.اإلكوادور 

تتصف أیضا بقلة تطورها ، و منتجاتها البیولوجیة هي أساسًا موجهة اإلفریقیةكما أن السوق البیولوجیة 
جیة مع الزمن ،إضافة إلى أنه یعتبر سوق للتصدیر ، بینما تعمل على تولید تطویر للمحاصیل الغذائیة البیولو 

جنوب إفریقیا هو السوق الرائدة في المنتجات البیولوجیة ، و هناك بعض الزراعات البدائیة التي ظهرت تقریبا 
.   في كل من البنین ، المغرب ، و مصر التي تعتبر سوق في تطور 

.المنتجات الخضراء في العالم :ثاني الفرع ال

المنتجات الخضراء المتواجد في العالم بین كل من المنتجات التي تخص المحاصیل الزراعیة البیولوجیة تتنوع 
.و األلبان البیولوجیة ، تربیة األحیاء المائیة البیولوجیة و النحل البیولوجي 

Les produits des cultures arables biologiqueمنتوجات المحاصیل الزراعیة البیولوجیة : أوال  :

من المساحة العالمیة ؛ حیث سجلت المحاصیل الزراعیة البیولوجیة ما %17تحتل المحاصیل الزراعیة 
، إذ تموقعت 2010مقارنة بسنة %7+أي بنسبة إرتفاع تقدر بـ 2011ملیون هكتار في سنة 6,3یعادل 

و تتمثل المحاصیل الزراعیة البیولوجیة ، المحاصیل الزراعیة البیولوجیة أساسًا في أوروبا و أمریكا الشمالیة 
ملیون هكتار ، 2,6ما یقارب 2011ة التي قدرت في سنة -Les céréales- بصفة خاصة في الحبوب 

ملیون هكتار ، ثم المحاصیل 2,2بـ - les cultures fourragères-لتلیها المحاصیل علف الماشیة 
ملیون هكتار ، و المحاصیل 0,5بما یقارب هي األخرى - les cultures oléagineuses–الزیتیة 
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ملیون هكتار ، و كذا الخضروات بأكثر من 0,3تقریبا بـ -les cultures protéagineuses- البروتینیة 
، و كذا 2011و حسب سنة . كما تعتبر البرازیل هي أول منتج عالمي للسكر البیولوجي ؛ ملیون هكتار 0,2

تمتلك مكانة بارزة في المحاصیل الزراعیة البیولوجیة على المستوي العالم، إذ تقول اإلحصائیات أوروبا لدیها 
من مساحة المحاصیل %37من مساحة الحبوب ، %70أنها تملك من مجموع المساحة المحصاة ما یقدر بـ 

. 1من مساحة المحاصیل البروتینیة %81الزیتیة و 

:الحبوب البیولوجیة .1

2,55أي ما یعادل %4+بنسبة إرتفاع 2011–2010تقدر مساحة الحبوب البیولوجیة لفترة ما بین 
بنسبة 2011، لتكون في سنة %17ملیون هكتار ، في حین نسبة المساحة التي في طور التحویل قدرة بـ 

و التي تمثل هي و تتمثل هذه المساحة في ثالث أنواع و هي القمح الصلب و اللین و المتهجي0,4%
من إجمالي المساحة البیولوجیة العالمیة ؛ و من أهم المنتجین العالمیین للحبوب %43األخرى نسبة  
367الوالیات المتحدة األمریكیة بـ : البیولوجیة نجد  2009، كندا في 2008هكتار خالل سنة 420

207بـ 217هكتار ؛ و كل من تركیا بـ 191 204یا بـ هكتار ، ألمان941 هكتار و إیطالیا بـ 000
184 أما فیما یخص إنتاج األرز البیولوجي التي تتطور ؛ ، لتلیها إسبانیا و فرنسا 2011هكتار لسنة 111

أساسًا في آسیا أي بـ الهند ، باكستان ، الصین ، آسیا الجنوبیة و كذا في الحوض المتوسط ، و یتمركز في 
10بـنسبة أوروبا و بالتحدید في إیطالیا ، كما تتواجد محاصیل األرز البیولوجي 2011هكتار في سنة 638

.   2، كینیا ، األرجنتین ، بولیفیا و البرازیل ) كلفورنیا ( في الوالیات المتحدة األمریكیة 

: البذور الزیتیة .2

499 مقارنة بـ %8+، بنسبة تغیر 2011هكتار من بذور الزیتیة ،هي مساحة بیولوجیة في سنة 911
منها في %37من نسبة المساحة بذور الزیتیة العالمیة و التي تمركزت بنسبة %0,3، و تمثل 2010

و من أهم الدول المنتجة لبذور الزیتیة البیولوجیة نجد الوالیات المتحدة ؛ في أمریكا الجنوبیة %34أوروبا و بـ 
127األمریكیة بـ  42، كندا بـ 2008هكتار في 116 64؛ و رومانیا بـ 2010هكتار في 269 046

42هكتار ، كزاخستان بـ  37هكتار و أكرانیا917 ، أما بالنسبة للدول التي تملك 2011هكتار خالل 850
.3أكبر حصة من مساحتها من البذور الزیتیة البیولوجیة هي بیرو ، سالفادور ، النمسا ، بیكاراغو و الیونان 

colza et- بذور اللفت و المكوك: توزع حسب مساهمتها كما یلي تو ور الزیتیة و تشمل محاصیل البذ
navette - سمسم%15,4بـ ،–sésame -كتان %13,5بـ ،–lin– الفول السوداني ، %10,3بـ–

1 Agence BIO d’après FIBL/IFOAM et différentes sources européennes , opcit , p18 .
2 Ibid , p 18 .
3 Ibid , p  .19
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arachide - صوجا%2,2بـ ، -soja– عباد الشمس%23,6بـ، -tournesol - كما %24,6بـ ،
، إذ نجد أن من أهم المساحات البیولوجیة %10,4هناك مجموعة من المحاصیل األخرى تقدر باإلجماع بـ 

للصوجا تتمركز في الوالیات المتحدة األمریكیة ،كندا ،األرجنتین و فرنسا على الترتیب ، و بخصوص كتان في 
0,5لـتقسیمذلك الالموالي یشرح ) 12( شكل رقم و ال.كندا و أرجنتین ،الصین ، روسیا ،أوروبا و أوقیانوسیا 

.2011ملیون هكتار من البذور الزیتیة البیولوجیة إلى أنواعها في العالم لسنة 
.2011أنواع البذور الزیتیة في العالم لسنة ) : 12( الشكل رقم 

Sources : Agence BIO d’après FIBL/IFOAM et différentes sources européennes , ibid , p  .19

:القطن البیولوجي .3

من اإلجمالي إنتاج العالمي %74أهم الدول المنتجة للقطن البیولوجي تتمثل بالدرجة األولى في الهند بنسبة 
و الوالیات المتحدة %5، تنزانیا بـ %6، ثم الصین بـ %11للقطن البیولوجي ، و تلیها تركیا بنسبة 

316، 2012–2011و في فترة ؛ %1األمریكیة بـ  هكتار من القطن البیولوجي تمت زراعته من 907
214ِقَبْل  و .فقط من المساحة اإلجمالیة للقطن في العالم %1مزارع بیولوجي ، و هذا ما یمثل نسبة 905

- 2011جید لمدة أربع مواسم ، إال أنه في فترة و اإلنتاج القطن البیولوجي یعرف تطور2006منذ سنة 
138و إنتاج قدر بها %8عرفت إنخفاض بنسبة 2012 من إجمالي اإلنتاج %0,5طن ما یعادل 813

العالمي للقطن ،حیث یعود هذا اإلنخفاض إلى الثورة بسوریا التي مثلت ثاني أكبر منتج في العالم للقطن 
) 13( و الشكل رقم . 1ذا مشكل الجفاف الذي مس الوالیات المتحدة األمریكیة البیولوجي لمدة موسمین ، و ك

.  كما یلي 2013إلى غایة 2004یمثل تطور إنتاج القطن البیولوجي في العالم من سنة 

1 Agence BIO d’après FIBL/IFOAM et différentes sources européennes , opcit , p  .19
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. تطور إنتاج القطن البیولوجي في العالم ) : 13( الشكل رقم 

Sources : Agence BIO d’après FIBL/IFOAM et différentes sources européennes , ibid , p  .19

: المحاصیل المعمرة : ثانیا 

ملیون هكتار في سنة 2,6تحتل المحاصیل المعمرة سواء كانت بشهادة أو في طور التحویل ما یعادل تقریبا 
إجمالي المساحة من %7، حیث تتركز أساسًا في أوروبا ،أمریكا الالتینیة و إفریقیا ، كما تمثل 2011

من إجمالي المساحة الزراعیة %3البیولوجیة في العالم خالل نفس السنة ، في حین هذه الحصة تمثل حوالي 
.1في العالم 

، %23و تقدر بـ ، حوالي ربع المساحة البیولوجیة من المحاصیل المعمرة مخصصة للبن2011ففي سنة 
، %10، الكروم بـ %11الجوز بـ ، بساتین%21التي تقدر بـ و أكثر من خمسها تغطیها بساتین الزیتون

ومنها مكرسة للموز%2،4من بینها%19لفواكه أخرى بـ إلى بساتین، باإلضافة%8شجر الكاكاو بـ 
یوضح دائرة نسبیة تقسم ما یعادل ) 14( الشكل في األسفل رقم . %8محاصیل أخرى بما یعادل مجموع

.ملیون هكتار من المحاصیل المعمرة البیولوجیة وفق النوع المتواجدة في العالم 2,6
.توزیع المحاصیل المعمرة البیولوجیة في العالم ) : 14( الشكل رقم 

Sources : Agence BIO d’après FIBL/IFOAM et différentes sources européennes , ibid , p  .20

1 Agence BIO d’après FIBL/IFOAM et différentes sources européennes , opcit , p  .20

الصادرات و المنتجات الخضراء.....................................الفصل األول 

109

. تطور إنتاج القطن البیولوجي في العالم ) : 13( الشكل رقم 

Sources : Agence BIO d’après FIBL/IFOAM et différentes sources européennes , ibid , p  .19

: المحاصیل المعمرة : ثانیا 

ملیون هكتار في سنة 2,6تحتل المحاصیل المعمرة سواء كانت بشهادة أو في طور التحویل ما یعادل تقریبا 
إجمالي المساحة من %7، حیث تتركز أساسًا في أوروبا ،أمریكا الالتینیة و إفریقیا ، كما تمثل 2011

من إجمالي المساحة الزراعیة %3البیولوجیة في العالم خالل نفس السنة ، في حین هذه الحصة تمثل حوالي 
.1في العالم 

، %23و تقدر بـ ، حوالي ربع المساحة البیولوجیة من المحاصیل المعمرة مخصصة للبن2011ففي سنة 
، %10، الكروم بـ %11الجوز بـ ، بساتین%21التي تقدر بـ و أكثر من خمسها تغطیها بساتین الزیتون

ومنها مكرسة للموز%2،4من بینها%19لفواكه أخرى بـ إلى بساتین، باإلضافة%8شجر الكاكاو بـ 
یوضح دائرة نسبیة تقسم ما یعادل ) 14( الشكل في األسفل رقم . %8محاصیل أخرى بما یعادل مجموع

.ملیون هكتار من المحاصیل المعمرة البیولوجیة وفق النوع المتواجدة في العالم 2,6
.توزیع المحاصیل المعمرة البیولوجیة في العالم ) : 14( الشكل رقم 

Sources : Agence BIO d’après FIBL/IFOAM et différentes sources européennes , ibid , p  .20

1 Agence BIO d’après FIBL/IFOAM et différentes sources européennes , opcit , p  .20
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. تطور إنتاج القطن البیولوجي في العالم ) : 13( الشكل رقم 

Sources : Agence BIO d’après FIBL/IFOAM et différentes sources européennes , ibid , p  .19

: المحاصیل المعمرة : ثانیا 

ملیون هكتار في سنة 2,6تحتل المحاصیل المعمرة سواء كانت بشهادة أو في طور التحویل ما یعادل تقریبا 
إجمالي المساحة من %7، حیث تتركز أساسًا في أوروبا ،أمریكا الالتینیة و إفریقیا ، كما تمثل 2011

من إجمالي المساحة الزراعیة %3البیولوجیة في العالم خالل نفس السنة ، في حین هذه الحصة تمثل حوالي 
.1في العالم 

، %23و تقدر بـ ، حوالي ربع المساحة البیولوجیة من المحاصیل المعمرة مخصصة للبن2011ففي سنة 
، %10، الكروم بـ %11الجوز بـ ، بساتین%21التي تقدر بـ و أكثر من خمسها تغطیها بساتین الزیتون

ومنها مكرسة للموز%2،4من بینها%19لفواكه أخرى بـ إلى بساتین، باإلضافة%8شجر الكاكاو بـ 
یوضح دائرة نسبیة تقسم ما یعادل ) 14( الشكل في األسفل رقم . %8محاصیل أخرى بما یعادل مجموع

.ملیون هكتار من المحاصیل المعمرة البیولوجیة وفق النوع المتواجدة في العالم 2,6
.توزیع المحاصیل المعمرة البیولوجیة في العالم ) : 14( الشكل رقم 

Sources : Agence BIO d’après FIBL/IFOAM et différentes sources européennes , ibid , p  .20

1 Agence BIO d’après FIBL/IFOAM et différentes sources européennes , opcit , p  .20
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: البن البیولوجي .1

608، 2011خالل سنة  العلم أن هذه هكتار من البن البیولوجي بشهادة أو في طور التحویل ، مع 385
من %11، و - التي تعتبر أول منتج عالمي للبن ، نظرًا لعدم وجود إحصائیات –المساحة ال تضم البرازیل 

المحتلة للمركز - إذ أن أهم الدول المنتجة للبن البیولوجي هم إثیوبیا ؛ ور التحویل المساحة محصاة في إطار ط
بمساحة جد مهمة في سنة –المركز الثامن –، و مكسیك –في المركز السابع –، بیرو - الثالث عالمي 

من المساحة المحصاة من البن البیولوجي تتركز في أمریكا الالتینبة و التي هي بدورها 3/2في حین . 2011
، كما أن نصف من المساحة البن في بولیفیا تمت زراعتها 2008من الطلب العالمي في سنة ¾  تلبي 

في المرتبة و فیما یخص الدول الكبرى المصدرة في العالم للبن البیولوجي ، نجد ؛ بیولوجیا في نفس السنة 
من إجمالي الصادرات البیولوجیة ، و التي %51بما یقدر ب 2010ملیون دوالر في 108األولي بیرو بـ 

من المبیعات العالمیة ؛ و في المرتبة الثانیة للصادرات الهندوراس التي تضاعف حجمها %24تغطي قیمة 
أما بالنسبة لألسواق العالمیة للبن ؛سبق الذكر ، لتلیها إثیوبیا في المرتبة الثالثة كما 2012–2010بین 

105، و بـ 2008ملیون دوالر تقریبًا في سنة 3البیولوجیة فتقدر بـ  %1,4ما یعادل 2010طن في 000
، 2009ملیون دوالر في سنة 1,4من السوق العالمیة ، بإضافة لسوق أمریكا الشمالیة للبن البیولوجي تعدى 

–ساسیة للبن البیولوجي فتتمثل في الوالیات المتحدة األمریكیة ،و الیابان و أوروبا و بخصوص األسواق األ
من البن البیولوجي متحصل على %50، تقریبا 2013؛ إذ في حین سنة - الشامل لـ ألمانیا و بلجیكا و سوید 

خریطة العالم موضح یمثل 15و الشكل التالي المرقم بـ .  1أكثر من شهادتین و ملصقات إلثبات النوعیة 
.علیها الدول المنتجة للبن البیولوجي 

.تموقع الدول المنتجة للبن البیولوجي في العالم ) : 15( الشكل رقم 

Sources : Agence BIO d’après FIBL/IFOAM et différentes sources européennes , ibid, p 21 .

1 Agence BIO d’après FIBL/IFOAM et différentes sources européennes , opcit , p  .21
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608، 2011خالل سنة  العلم أن هذه هكتار من البن البیولوجي بشهادة أو في طور التحویل ، مع 385
من %11، و - التي تعتبر أول منتج عالمي للبن ، نظرًا لعدم وجود إحصائیات –المساحة ال تضم البرازیل 

المحتلة للمركز - إذ أن أهم الدول المنتجة للبن البیولوجي هم إثیوبیا ؛ ور التحویل المساحة محصاة في إطار ط
بمساحة جد مهمة في سنة –المركز الثامن –، و مكسیك –في المركز السابع –، بیرو - الثالث عالمي 

من المساحة المحصاة من البن البیولوجي تتركز في أمریكا الالتینبة و التي هي بدورها 3/2في حین . 2011
، كما أن نصف من المساحة البن في بولیفیا تمت زراعتها 2008من الطلب العالمي في سنة ¾  تلبي 

في المرتبة و فیما یخص الدول الكبرى المصدرة في العالم للبن البیولوجي ، نجد ؛ بیولوجیا في نفس السنة 
من إجمالي الصادرات البیولوجیة ، و التي %51بما یقدر ب 2010ملیون دوالر في 108األولي بیرو بـ 

من المبیعات العالمیة ؛ و في المرتبة الثانیة للصادرات الهندوراس التي تضاعف حجمها %24تغطي قیمة 
أما بالنسبة لألسواق العالمیة للبن ؛سبق الذكر ، لتلیها إثیوبیا في المرتبة الثالثة كما 2012–2010بین 

105، و بـ 2008ملیون دوالر تقریبًا في سنة 3البیولوجیة فتقدر بـ  %1,4ما یعادل 2010طن في 000
، 2009ملیون دوالر في سنة 1,4من السوق العالمیة ، بإضافة لسوق أمریكا الشمالیة للبن البیولوجي تعدى 

–ساسیة للبن البیولوجي فتتمثل في الوالیات المتحدة األمریكیة ،و الیابان و أوروبا و بخصوص األسواق األ
من البن البیولوجي متحصل على %50، تقریبا 2013؛ إذ في حین سنة - الشامل لـ ألمانیا و بلجیكا و سوید 

خریطة العالم موضح یمثل 15و الشكل التالي المرقم بـ .  1أكثر من شهادتین و ملصقات إلثبات النوعیة 
.علیها الدول المنتجة للبن البیولوجي 

.تموقع الدول المنتجة للبن البیولوجي في العالم ) : 15( الشكل رقم 

Sources : Agence BIO d’après FIBL/IFOAM et différentes sources européennes , ibid, p 21 .

1 Agence BIO d’après FIBL/IFOAM et différentes sources européennes , opcit , p  .21
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1 Agence BIO d’après FIBL/IFOAM et différentes sources européennes , opcit , p  .21
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323 221تقدر المساحة العالمیة لشجر الكاكاو البیولوجي الموثق بیولوجیا أو في طور التحویل بحوالي 
من المساحة شجر الكاكاو المزروعة بیولوجیا كانت في طور التحویل ، و %14و بـ 2011هكتار في سنة 

مضاعفة بخمس مرات 201–2004في حین نسبة التغیر لفترة بین 2010مقارنة بـ %4یسجل إنخفاض بـ 
تحتل جمهوریة الدومینیك المركز األول من بین ؛ من المساحة تتركز في أمریكا الالتینیة 10/9، كما یقدر بـ 

من المساحة العالمیة و هي أیضا أول مصدر عالمي للكاكاو البیولوجي %60المنتجین ، حیث تقدر نسبتها بـ 
العالمیة ، في حین تقدر المساحة المزروعة بشجر الكاكاو البیولوجي لسنة من المساحة %6، و تلیها البیرو بـ 

إضافتا إلى أنها تطورت عملیة اإلنتاج و التصدیر . للبیرو %17للجمهوریة الدومنیك و %82بـ 2011
لبیولوجي كما یمثل الكاكاو ا؛ بسرعة في أمریكا الالتینیة و خاصة في اإلكوادور ، كولومبیا ، بیرو و بولیفیا 

441، و بـ 2008في %1,4من السوق العالمیة للكاكاو ، حیث هذا األخیر یقدر حوالي بـ %0,5تقریبًا 
، إذ %2.4ب 2013، لتكون في 2004ملیون أورور في 294في حین قدرت بـ 2009ملیون أورو في 

تحتل أوروبا أول سوق عالمیة لحبوب الكاكاو البیولوجي ، و في اإلتحاد األوروبي السوق الرئیسیة للشوكوالطة 
ملیون أورور في أمریكا 114البیولوجیة هي المملكة المتحدة ، هولندا ، ألمانیا و فرنسا ، حیث تمثل ما یقارب 

من %48، بنسبة 2008؛ لتكون سنة 2004ملیون أورو في26,6في مقابل 2009الشمالیة لسنة 
هو خریطة ممثل علیها دول ) 16( و الشكل رقم .1الشوكوالطة المباعة في العالم موثقة بشهادة و ملصقات 

.المنتجة للكاكاو البیولوجي في العالم 

.توزیع الدول المنتجة للكاكاو البیولوجي في العالم ) : 16( الشكل رقم 

Sources : Agence BIO d’après FIBL/IFOAM et différentes sources européennes , ibid , p 22 .

1 Agence BIO d’après FIBL/IFOAM et différentes sources européennes , opcit , p  .22

الصادرات و المنتجات الخضراء.....................................الفصل األول 

111

:الكاكاو البیولوجي .2

323 221تقدر المساحة العالمیة لشجر الكاكاو البیولوجي الموثق بیولوجیا أو في طور التحویل بحوالي 
من المساحة شجر الكاكاو المزروعة بیولوجیا كانت في طور التحویل ، و %14و بـ 2011هكتار في سنة 

مضاعفة بخمس مرات 201–2004في حین نسبة التغیر لفترة بین 2010مقارنة بـ %4یسجل إنخفاض بـ 
تحتل جمهوریة الدومینیك المركز األول من بین ؛ من المساحة تتركز في أمریكا الالتینیة 10/9، كما یقدر بـ 

من المساحة العالمیة و هي أیضا أول مصدر عالمي للكاكاو البیولوجي %60المنتجین ، حیث تقدر نسبتها بـ 
العالمیة ، في حین تقدر المساحة المزروعة بشجر الكاكاو البیولوجي لسنة من المساحة %6، و تلیها البیرو بـ 

إضافتا إلى أنها تطورت عملیة اإلنتاج و التصدیر . للبیرو %17للجمهوریة الدومنیك و %82بـ 2011
لبیولوجي كما یمثل الكاكاو ا؛ بسرعة في أمریكا الالتینیة و خاصة في اإلكوادور ، كولومبیا ، بیرو و بولیفیا 

441، و بـ 2008في %1,4من السوق العالمیة للكاكاو ، حیث هذا األخیر یقدر حوالي بـ %0,5تقریبًا 
، إذ %2.4ب 2013، لتكون في 2004ملیون أورور في 294في حین قدرت بـ 2009ملیون أورو في 

تحتل أوروبا أول سوق عالمیة لحبوب الكاكاو البیولوجي ، و في اإلتحاد األوروبي السوق الرئیسیة للشوكوالطة 
ملیون أورور في أمریكا 114البیولوجیة هي المملكة المتحدة ، هولندا ، ألمانیا و فرنسا ، حیث تمثل ما یقارب 

من %48، بنسبة 2008؛ لتكون سنة 2004ملیون أورو في26,6في مقابل 2009الشمالیة لسنة 
هو خریطة ممثل علیها دول ) 16( و الشكل رقم .1الشوكوالطة المباعة في العالم موثقة بشهادة و ملصقات 

.المنتجة للكاكاو البیولوجي في العالم 

.توزیع الدول المنتجة للكاكاو البیولوجي في العالم ) : 16( الشكل رقم 

Sources : Agence BIO d’après FIBL/IFOAM et différentes sources européennes , ibid , p 22 .

1 Agence BIO d’après FIBL/IFOAM et différentes sources européennes , opcit , p  .22
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1 Agence BIO d’après FIBL/IFOAM et différentes sources européennes , opcit , p  .22
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:الفواكه اإلستوائیة و شبه اإلستوائیة البیولوجیة .3

190ما یعادل  2011هكتار ، هي المساحة البیولوجیة للفواكه اإلستوائیة و شبه اإلستوائیة المحصاة سنة 577
17منها متموقعة في أمریكا الالتینیة و %60من المساحة اإلجمالیة العالمیة ، في حین %0,8، و نسبة 

في جمهوریة الدومنیك ، إلضافة %26بوركینافاسو ، و %27في فیجي ،%55في آسیا ، كما تقدر بـ %
:إلي أن الفواكه اإلستوائیة و شبه اإلستوائیة تتمثل في المجموعة التالیة 

 61مقدارب:الموز من %32ما یقدر بـ أو في طور التحویلةهكتار من شجر الموز موثق بشهاد887
من %1، و بحوالي أقل من 2010مقارنة بـ %28-، و بنسبة إنخفاض 2011لسنة إجمالي المساحة 

.المساحة اإلجمالیة العالمیة لشجر الموز 
 34بمساحة : أفوكا .2011لسنةمن اإلجمالي %18أي جر أفوكا هكتار مخصصة بیولوجیا من ش890
 24بما یعادل : المانجو و بنسبة 2011ة نمن شجر المانجو البیولوجي لس%13أو بـ هكتار987

، باإلضافة إلى كل من التین ، التمور، الكیوي، أناناس،الرمان ، باباي و 20101مقارنة بـ %4إنخفاض 
) : 17( و الشكل رقم . %19و %1، %1%3، %3، %9فواكه أخرى بما یقابل بالترتیب 

.2011یوضح مشاركة الفواكه اإلستوائیة و شبه اإلستوائیة البیولوجیة في سنة 

190): 17( الشكل رقم  .2011هكتار من الفواكه اإلستوائیة و شبه اإلستوائیة البیولوجیة في سنة 577

Sources : Agence BIO d’après FIBL/IFOAM et différentes sources européennes , ibid, p 23 .

Les produits du la filière laitière biologique.منتوجات األلبان البیولوجیة : ثالثا 

إن إنتاج الحلیب البیولوجي قد تطور بشكل رئیسي في كل من أوروبا و أمریكا الشمالیة حیث كانت 
لمنتوجات األلبان مكانة كبیرة في المبیعات اإلجمالیة من المنتجات البیولوجیة  ، و في الوالیات المتحدة 

حلیب ، و هو األمر الذي جعل من  األبقار المنتجة لل%20083األمریكیة مثلت األبقار البیولوجیة سنة 
أول والیة مع إنتاج الحلیب ) أوریجون ( قطاع الحلیب البیولوجي یتطور بإستمرار، فبعد ما كانت أوریغون 

1 Agence BIO d’après FIBL/IFOAM et différentes sources européennes , opcit , pp 23 -24 .
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البیولوجي أصبحت الوالیات المتحدة األمریكیة تمثل أول سوق عالمي لمنتوجات األلبان البیولوجیة بما یقارب 
في السبع األشهر %4لیبلغ حجمه في المقابل 2011و زادت في 2010ملیار دوالر أمریكي عام 3,9

3إذ 2012و 2011، ثم یأتي بعدها السوق األلماني بملیار دوالر أمریكي سنة 2012األولى من سنة 
، و تطور إنتاج 2011من األبقار المنتجة للحلیب في اإلتحاد األوروبي هي أبقار بیولوجیة و ذلك سنة %

كما أن كندا . 2011من الحصاد في %6لوجي في سویسرا حیث أن الزراعة البیولوجیة تمثل الحلیب البیو 
.2011/20121طن من الحلیب البیولوجي في 967125قامت بإنتاج 

Les produits l’aquaculture biologiqueمنتوجات تربیة األحیاء المائیة : رابعا  :

بوضع تشریع 2003قامت مجموعة تربیة األحیاء المائیة لإلتحاد الدولي لحركات الزراعة العضویة في سنة 
خاص بمنتوجات تربیة األحیاء المائیة البیولوجیة و خاصة في كل من اإلتحاد األوروبي ، النرویج ، كندا ، 

لم تصدر أي تشریع یخص منتوجات تربیة في حین أن الوالیات المتحدة األمریكیة. البرازیل ، الصین و الهند 
األحیاء المائیة البیولوجیة 

حیث شهدت 2013طن و ذلك في سنة 125000إن منتجات األحیاء المائیة البیولوجیة العالمیة تقدر بـ 
، و على رأي الخبراء في هذا المجال سوف تعرف 2000طن سنة 5000تطورا سریعا بعدما كانت تقدر بـ 

حیاء المائیة البیولوجیة تطورا مستمرًا نتیجة توسع اإلستثمارات و ظهور العاملین الجدد في هذا منتجات األ
2030ملیون طن في عام 1,2القطاع ، إذ أصبحوا یتوقعون أن هذا النوع من المنتجات سوف یصل إلى 

) الطحالب الجزئیة بما فیها( إستثمار في منتجات األحیاء المائیة 240أزید من 2009كما شهدت سنة 
إستثمارا  في حین كثیرا منها كانت صغیرة جداً 124دولة حیث إحتوت أوروبا وحدها 29في 

و كان سمك السلمون في بدائیة األمر من بین أهم األنواع المنتجة ، لتتطور و تتنوع منتجات األحیاء المائیة 
:ین نوعا و باإلضافة إلى السلمون نجد البیولوجیة بعد ذلك مع مرور السنوات ، إذ من بین الثالث

الجمبري ، جراد البحر ، السلطعون ، سرطان البحر ، الكركند النرویجي ( القشریات (
القاروس ، السلمون المرقط ، الشبوط ، السلور ، األبرامیس ، الحفش ، اللبیس األوروبي ( مجموعة األسماك

... ) ، البلطي ، سمك الفرخ ، سمك القد 
 الرخویات البحریة ، المحار ( خویاتالر (
خیار البحر ، السالحف و الطحالب و یتم أیضا إنتاج .

1 Agence BIO d’après FIBL/IFOAM et différentes sources européennes , opcit , p 24 .
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و قد شهد إنتاج السمك البیولوجي تطورا كبیرا في أروبا ، آسیا و أمریكا الالتینیة حیث أن أوروبا تنتج بشكل 
مجموعة أنواع أخرى تتمثل في السلمون رئیسي األسماك البیولوجیة و خاصة السلمون و القاروس ، األبرامیس و 

, أما أمریكا الالتینیة تتخذ من الجمبري النوع الوحید و الرئیسي المنتج . المرقط ، السلطعون و اللبیس األوروبي 
ثم آسیا بإنتاج كل من الجمبري ، السلور و السلعطون

تم إشهار بیان نطاق مشروع حول إنتاج أما الهند فقد طورت إنتاج الطحالب الجزئیة البیولوجیة ، و في كندا
.الذي سیساهم في تطویر إنتاج أسماك بیولوجیة 2012تربیة األحیاء المائیة سنة 

و فیما یتعلق بإنتاج الجمبري البیولوجي فقد تطور بشكل كبیر في العالم حیث أصبح ینتج في مدغشقر و 
الفیتنام ، تایلندا ، بنعالدش ( مجموعة من البلدان اآلسیویة و) اإلكوادور ، البیرو و البرازیل ( أمریكا الالتینیة 

، كما أن إنتاج الجمبري البیولوجي أصبح یتم في المغرب جراء إنشاء مزرعة بیولوجیة ) ، الهند و أندونیسا 
كبیرة

من منتجات تربیة األحیاء المائیة البیولوجیة %70بیع سوى 2009إذ حسب الخبراء أنه تم في عام 
ملیون 331لعالمیة على أساس أنها صدیقة للبیئیة  و هذا ما یعني أن سوق هذا النوع من المنتجات قدر بـ ا

من خالل التطور 2011ملیون دوالر أمریكي في 647دوالر أمریكي ، كما قدر الخبراء أن هذا السوق سیفوق 
ن و الجمبري ، و سیتم تطویر سوق و بالخصوص في السلمو ) أول سوق في العالم ( الذي سیشهده في أوروبا 

.1األسماك البیولوجیة في آسیا 

Les produits l’apiculture biologiqueمنتوجات النحل البیولوجیة: خامسا  :

في أربع %42خلیة نحل بیولوجیة حیث تطور عدد هذه الخالیا بنسبة 700000تم إحصاء أكثر من 
في %30كان یوجد بأوروبا ما یقارب ثلثي خالیا النحل البیولوجیة ، و ما یقارب 2011سنوات ، و في سنة 

في إفریقا ، و كانت إیطالیا ، فرنسا و رومانیا من الدول الرئیسیة المنتجة للعسل %6أمریكا االتینیة و 
.2البیولوجي 

1 Agence BIO d’après FIBL/IFOAM et différentes sources européennes , opcit , p 25.

2 Ibid , p  .25
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: خالصة الفصل األول 

للتجارة الخارجیة أهمیة كبیرة للدول و لإلنسان بالتحدید ، و للصادرات من خالل ما سبق إتضح لنا أن
أهمیة أكبر لمكانة الدول في اإلقتصاد العالمي ، مما یستدعي كسر كل الحواجز و تقلیل من معیقات هذه 

لتأسیس بنیة إقتصادیة و مواكبة العصر و التطور من خالل زیادة الوعي بأهمیة –التصدیر –العملیة 
، هذا ما أدى إلى رسم طرق لتحقیق الهدف من خالل مراعاة بیئة ومدى تأثیرها في السلوك اإلنساني ال

المبادئ ، حیث عملت الدول على تطویر صادراتها بالتحدید من خالل خلقها لمداخل حدیثة و معاصرة 
ییر البیئیة و الطرق ترتكز على البعد البیئي و الربحیة معا ، و مثال ذلك یتصور لنا في اإلنتاج بالمعا

النظیفة للحصول على منتجات ذات میزة تنافسیة بیئیة و سوقیة و هذا ما یسمي في وقتنا الحالي 
بالمنتجات الخضراء ، إذ هذه األخیرة أصبحت تعتبر من مصطلحات العصر و متطلباته مما أدي إلى 

.    و نسبیة للمجتمعات ظهورها و ضرورة إنتشارها عبر دول العالم لتغطیة الحاجات المتنوعة



الثاينالفصل
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: تمهید 

إلقتصادها و الجزائر كغیرها من الدول الراغبة و الساعیة لتفعیل تجارتها الخارجیة بهدف تطویر 
مما یستدعي منها تنشیط عالقاتها مع العالم الخارجي من خالل كم و نوع ،النهوض بالتنمیة المحلیة 

یة ، و لكن یعیق هذا الهدف مجموعة من المشاكل و المعوقات المختلفة و المتعلقة التصدیر العملیة 
بكامل أطراف العملیة من اإلنتاج إلى غایة الوصول إلى األسواق ، هذا ما یؤدي بالجزائر على العمل 

و خل المشاكل و إزالة العوائق السیطرة بها التي تحاول تسطیر مجموعة جهود و خطط تنمویة جاهدة في
.أمام صادراتها مما یعطیها قدرة على التنویع و الترقیة 

التهدیدكانالزمنمنعشریتینمنأكثرفمنذ،البیئیةبالتهدیداتاألخرىهيمعنیةكذلكالجزائرو
األحیاءوأنواع،المراعيوتدهورالتربةوتأثرالصحاريمساحاتتساعإ و الغاباتمساحاتنكماشإمن

وتشملكثیراأطولأصبحتقدحالیاالتهدیداتقائمةأما،المنهارةاألسماكمصایدوكذاتختفيالتي
وجفاف،الحرارةدرجاترتفاعإ و الجوفیةالمیاهطبقاتنخفاضإ و الكربونأكسیدثانيمستویاترتفاعإ

، مما أستدعي من السلطات تمییز الجويالغالفمنالعلیاالطبقاتفياألوزونستنفاذإ و ارنهاأل
جهودها في مجال حمایة البیئة بالذات من خالل إستعمال آلیات لكبح التلوث و الجوانب األخرى السلبیة 

التي مست أو قد تمس بالبیئة الجزائریة ، و تبني فلسفة أو تقنیة صدیقة للبیئة و جعلها أداة معاصرة 
.تسییر أهدافهاتمكنها من مواكبة الزمن و 

و آلیاتستجداتو من خالل ما سبق ذكره ، سنسعى إلبراز مكانة و واقع الجزائر من كل تلك الم
: تقسیم هذا الفصل إلى ثالث مباحث كما یلي التي تنتهجها في تلك المجاالت ،لذا قمنا ب

.معوقات التصدیر و سیاسات ترقیته في الجزائر : المبحث األول 

.لبیئة في الجزائر و آلیات حمایتها ا: المبحث الثاني 

.الزراعة البیولوجیة في الجزائر : المبحث الثالث 
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.معوقات التصدیر و سیاسات ترقیته في الجزائر  : المبحث األول 

كما سبق القول أن للتجارة الخارجیة و التبادالت التجاریة أهمیة عظمي في إقتصاد كل الدول ، و الجزائر 
هي األخرى كمثیالتها تحتاج للتجارة الخارجیة بین مختلف الدول العالم لإلستفادة من تلك المزایا التي تتواجد 

ن هذا المنطلق سنحاول التعرف على واقع تلك التجارة بهذه األخیرة و ُتَخِلُفَها هذه العملیة على حد سواء ، و م
الخارجیة الجزائریة بشكل خاص لمعرفة هیكلها و توزعها و كذا تطورها عبر الزمن، فیما یلي من خالل واقع 

. الصادرات ومشاكله و جهود ترقیته 

.2015–2000واقع الصادرات الجزائریة خالل الفترة : المطلب األول 

على الصادرات الجزائریة نجد نفسنا في صدد التفكیر في الصادرات في قطاع المحروقات ، عند الحدیث 
.  ألنه هو واقع لیس صحیح نظرا لوجود الشطر الثاني من الصادرات حتى و إن كان ضعیف 

.2015–2000تطور المیزان التجاري الجزائري خالل الفترة : الفرع األول 

في فترة دراستنا هذه و تناوبت بین اإلنخفاض و ري ثالث مراحل من التغیرعرف المیزان التجاري الجزائ
:التالي ) 05( اإلرتفاع ، و هذا ما یمكن أن نلمسه من خالل معطیات الجدول رقم 
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USبالملیون دوالر : الوحدة .                                       2015–2000تطور المیزان التجاري الجزائري خالل الفترة ) : 05( الجدول رقم 

2000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015
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1
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3
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4

6295
6

11307

المیزان 
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1285
8

919268161107
8
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5
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4

3315
7

3253
2

3981
9

59001658
0

2624
2

2149
0

99464626 -
1731

نسبة 
التغطیة 

 )%(

24019215718217522625521820111514115614311810887

SOURCE : République l’algérienne , Ministère de Finances , Direction Générale des Douanes , Centre nationnal de l’information et des statistique , Statistiques du
commerce Extérieur de l’Algérie , période : du années 2000 au 1ére trimestre 2015 .

 فقط 2015ول لسنة األالثالثي بإحصائیات خاصة.
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2000سجل ببدایة المرحلة  سنة إذتمیزت أول مرحلة في المیزان التجاري باإلنخفاض ، المالحظ بأنه
ملیون دوالر 6816بما یقدر بـ 2002ملیون دوالر أمریكي إلى أن وصل لنهایتها سنة 12858ما یقدر بـ 

أمریكي و هذا راجع لتناقص كل من الواردات و الصادرات على حد سواء ، أما المرحلة الثانیة التي كانت 
بما یقدر 2003میزت باإلرتفاع المتواصل لمدة عشر سنوات ببدایة  سنة إیجابیة للمیزان التجاري الجزائري إذ ت

ملیون دوالر أمریكي ، و بإستثناء سنة 21490بقیمة 2012ملیون دوالر أمریكي وصوال لسنة 11078بـ 
ملیون دوالر أمریكي و سببها كان إنخفاض الصادرات لقیمة 5900التي سجلت قیمة منخفضة تقدر بـ 2009

ملیون دوالر أمریكي ، و تلیها المرحلة األخیرة لفترة الدراسة التي كانت بإنخفاض و شدید ، حیث كانت 45194
على التوالي و هو راجع إلنخفاض 2014و 2013ملیون دوالر أمریكي لكل من 4626و 9946بدایتها بـ 

ل المیزان التجاري الجزائري بها إذ سج2015بالثالثي األول لسنةالصادرات لكل من السنتین، لتكون في نهایة 
13038ملیون دوالر أمریكي و هذا لتسجیل اإلنخفاض الكبیر من قبل الواردات بما یعادل 1731عجز بقدر بـ 

ملیون دوالر أمریكي و لتصل كذلك نسبة التغطیة إلى أدنى 11307ملیون دوالر أمریكي و الصادرات لـ  
.%87قیمت لها بـ

.2015–2000تطور هیكل التجارة الخارجیة الجزائریة خالل الفترة : الفرع الثاني 

یمثل التطور الحاصل في الهیكل للتجارة الخارجیة الجزائریة في ذلك التطور الذي یمس كل من الواردات و 
.    المعطیات و بإختالف2015إلى غایة 2000الصادرات الجزائریة على حد سواء خالل الفترة الممتدة من 

.2015- 2005هیكلة الواردات و تطورها خالل الفترة : أوال 
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USبالملیون دوالر : الوحدة .                                  2015–2005تطور الواردات الجزائریة خالل الفترة ) : 06( الجدول رقم 

20052006200720082009201020112012201320142015

السلع الغذائیة
358038004954781358106058985089839580110052517

سلع موجهة لإلستخدام 
505060218754120021192412462136321408117536174753789الصناعي

861086248680132671527316117164371378216702195634640سلع التجهیز

السلع اإلستهالكیة غیر 
3100301152436397609658367328995511210102872092غذائیة

2034021456276313947939103404734724746801550285833013038المجموع
SOURCE : République l’algérienne , Ministère de Finances , Direction Générale des Douanes , Centre nationnal de l’information et des statistique , Statistiques du
commerce Extérieur de l’Algérie , période : du années 2005 au 1ére trimestre 2015 .

 فقط 2015ول لسنة األإحصائیات خاصة بالثالثي.
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تعتبر التجارة الخارجیة الجزائریة كثیفة بسبب حجم المبادالت التجاریة التي تمثل شقیها ، فبالنسبة للصادرات 
فهي تمثل النسبة األكبر من المبادالت التجاریة –سنتطرف لها بالتفصیل و لكل من شقیها أیضا في اآلتي –

تطورها بشيء من ) 06(یوضح الجدول رقمحیث الثاني و الذي یمثل الوارداتالخارجیة ، أما بالنسبة للشق
أنه یبین لنا بأن تطور الواردات الجزائریة إیجابي و مستمر و معتبر عبر إذالتفصیل للمجموعات المكونة لها ، 

2014و 2010، 2005ملیون دوالر أمریكي لكل من 58330و 40473، 20340الزمن حیث قدرت بـ 
و هذا ،2015ملیون دوالر أمریكي في الثالثي األول لسنة 13038على التوالي ، و لتكون بقیمة ما یعادل 

إذ إحتلت مجموعة سلع التجهیز سنة ، التطور هو عبارة عن تزاید في حجم كل مجموعة منها عبر كافة الفترة 
لإلستخدام الصناعي بما یعادل ملیون دوالر أمریكي ، ثم مجموعة السلع الموجهة 19563لقیمة 2014

ملیون دوالر أمریكي و أخیرا 11005ملیون دوالر أمریكي ، و تلیهما مجموعة السلع الغذائیة بـ 17475
ملیون دوالر أمریكي ؛ و كذا یبقي الترتیب نفسه في 10287مجموعة السلع اإلستهالكیة غیر غذائیة بقیمة 

2015      .

:2015–2000ق المناطق اإلقتصادیة خالل الفترة تطور الواردات وف: ثانیا 
بنوع من الجدة و الثقة 2015–2000تتمیز التجارة الخارجیة مع مختلف المناطق اإلقتصادیة خالل الفترة 

، أما بالنسبة للواردات فهي تتمیز كذلك باإلستمراریة  - سینم تناولها الحقا –المتبادلة ، فبخصوص الصادرات 
.القادم ) 07(، و هذا ما سنلمسه من خالل الجدول رقم اإلیجابي عبر الزمنو التطور 
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USبالملیون دوالر : الوحدة .                2015–2000تطور الواردات الجزائریة وفق المناطق اإلقتصادیة خالل الفترة ) : 07( الجدول رقم 

SOURCE : République l’algérienne , Ministère de Finances , Direction Générale des Douanes , Centre nationnal de l’information et des statistique , Statistiques du
commerce Extérieur de l’Algérie , période : du années 2000  au 1ére trimestre 2015 .

 فقط 2015إحصائیات خاصة بالثالثي األول لسنة.

2000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015

525659036732795410097112551172914427209852077220704246162633328724294946437دول اإلتحاد األوروبي 

منظمة التعاون اإلقتصادي 
خارج ( OCDEو التنمیة 

)اإلتحاد األوروبي 

2194212524852242307135063738536372456435651962196160696584431937

6036367578551097105877771565972838857916521213886261دول أوروبیة أخرى
14226938556711661249128116722179186623803931359034663796592أمریكا الجنوبیة

الدول بإستثناء ( أسیا 
)العربیة 

599579943120619522506305543186916757482808873953810623125763132

-26----2---6492127475631أوقیانوسیا
بإستثناء ( الدول العربیة 

)إتحاد المغرب العربي 
144179366418525387493621705108912621760155524141958440

52721271201692172352843954785446918071029711155الدول المغربیة
119858712517514814823139535039657874159444084دول إفریقیة أخرى

917399401200913534183082035721456276313947939294404734724750376550285833013038المجموع
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تتزاید بشكل ملحوظ الواردات من مختلف المناطق اإلقتصادیة ، نالحظ أن) 07( رقم السابقمن الجدول
قیمة الواردات اإلجمالیة وفق المناطق اإلقتصادیة ما 2000خالل كل فترة الدراسة ، حیث تسجل في سنة 

ل في صملیون دوالر أمریكي ، و تبقي تتزاید لت27631لـ 2007مریكي ، و في ملیون دوالر أ9173یساوي 
ما 2015ملیون دوالر أمریكي ، و كما تسجل في الثالثي األول فقط من سنة 58330ما یعادل 2014سنة 

تعامل ملیون دوالر أمریكي ، و هذا التزاید المسجل فهو طابع على كل المناطق اإلقتصادیة الم13038یقدر بـ 
معها و عبر كافة الفترة إال أنه هناك منطقة أوقیانوسیا التي تتمیز بقلة قیمة الواردات منها بإضافة إلى أنها 

2014فتصنف المناطق اإلقتصادیة خالل سنة متذبذبة و متقطعة في كثیر من السنوات ، أما ما عدى ذلك
ألولي في قیمة الواردات منها إلى الجزائر یقیمة تأخذ دول اإلتحاد األوروبي المرتبة ا: على النحو التالي 

، ثم في المرتبة الثانیة لمنطقة من اإلجمالي السنوي %50,56ما یعادل نسبة ملیون دوالر أمریكي 29494
، و المرتبة %21,56أو بنسبة ملیون دوالر أمریكي12576بما یعادل ) بإستثناء الدول العربیة ( أسیا 

8443بما یساوي ) خارج اإلتحاد األوروبي ( OCDEظمة التعاون اإلقتصادي و التنمیة الثالثة تكون لـمن
نسبة من اإلجمالي ، تلیها في المرتبة الرابعة أمریكا الجنوبیة ب%14,47و یقابل نسبة  ملیون دوالر أمریكي

ملیون 1958بـ ملیون دوالر أمریكي و كمرتب الخامسة 3796ما یفسر مشاركة %6,51قدر بـالسنوي ت
دول أوروبیة أخرى بـ لل، ثم البقیة ) بإستثناء إتحاد المغرب العربي ( للدول العربیة %3,36و دوالر أمریكي 

دول وملیون دوالر أمریكي ،711أي %1,22، الدول المغربیة بـ %1,51و ملیون دوالر أمریكي886
و بـ ملیون دوالر أمریكي 26و أوقیانوسیا بـ %0,75ل ما یقابملیون دوالر أمریكي 440إفریقیة أخرى بـ  

خالل یبقي الترتیب مستمر للمناطق و حجم الواردات إتجاه الجزائربأنه هنا أیضا نالحظ فقط ؛ و 0,044%
.كل الفترة الدراسة 

.2015–2006هیكلة تطور الصادرات خالل الفترة : ثالثا 

تهیكل الصادرات الجزائریة بین كل من الشق الخاص بالنفطیة من جانب و غیر نفطیة من جانب الثاني ، 
حیث أن الشق األول و نظرا لنسبة تغطیته من اإلجمالي الهیكل یعتبر أو یأخذ في كثیر من األحیان على أنه 

.   ممثل الصادرات الجزائریة ككل 

:تطور هیكل الصادرات النفطیة .1

ارة الخارجیة الجزائریة النفطیة ، تتمثل في الصادرات في قطاع المحروقات أو بعبارة أخري الصادرات التج
و األقوى في إجمالي حجم الصادرات حصةاألكبرونالنفطیة ، التي تعتبر من أهم الصادرات كونها دائما المك

2006للصادرات النفطیة من سنة تطور یوضح الذي ) 08( الجزائریة ، و هذا واضح من خالل الجدول رقم 
.2015إلى غایة 
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USبالملیار دوالر : الوحدة .                                                    2015–2006تطور الصادرات الجزائریة النفطیة خالل الفترة ) : 08(جدول رقم 

SOURCE : République l’algérienne , Ministère de Finances , Direction Générale des Douanes , Centre nationnal de l’information et des statistique , Statistiques du
commerce Extérieur de l’Algérie , période : du années 2006 au 1ére trimestre 2015 .

 فقط 2015ول لسنة األالثالثي بإحصائیات خاصة.

2006200720082009201020112012201320142015

نسبة الصادرات 
من اإلجمالي 

97.98%97.80%97.58%97.6%97.33%97.19%97.04%96.72%95.54%93.96%

51.75658.20676.20942.755.77371.24971.46863.7560.19410.625مبلغ الصادرات 

نسبة التغیر 
مقارنة بالسنة 

السابقة 

 +4.77% +8.94%  +29.76%-44% +26% +28.63% +0.51%-8.67%-4.47%-31.75%
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أن حجم الصادرات النفطیة بین السنوات عرف تزاید نسبي ، ) 08(من الجدول أعاله المرقم بـ و المالحظ 
ملیار دوالر أمریكي  ، ثم یلیها 76.209یعادلما %29.76فوصلت إلى  2008إلى غایة سنة 2006من 

فقط مقارنة بالسنوات 2009ملیار دوالر أمریكي سنة 42.7ما یعطي حصیلة و هو %44إنخفاض بـ 
السابقة بسبب أزمة تناقص سعر البرمیل التي حلت آنذاك ، و لكن مع هذا إال أنه لم تتأثر الصادرات النفطیة و 

إذ. 2013دلیلها أنها عادت إلى مستواها المعتاد باإلرتفاع نسبیا كل سنة على التي تسبقها إلى حد سنة 
أي الوقت 2015تصل لفترة الثالثي األول من سنة هاأنإلى غایة ) 2013سنة ( بعد هذه األخیرة نالحظ 

بالتناقص المستمر و المتزاید بقیم متفاوتة و معتبرة ، و كل هذا فهو واضح بشكل أخر في هاتمیز بالحالي ، 
ة و التي أخذت بالتناقص خالل الفترة المدروسة إذ نسبة الصادرات النفطیة من إجمالي حجم الصادرات الجزائری

و في %96.72لـ 2013إلى أن وصلت سنة %97.98بنسبة تقدر بـ 2006نجدها في أقصاها سنة 
%1,17تقدر بـ 2013–2006، إذ أن نسبة التغیر المتمیزة بالتناقص فیما بین سنتي %95.54لـ 2014

الثالثى سجل أخیرا ، %1,18سجلت تغیر بالتناقص أیضا یعادل ف2014–2013أما فیما یخص فترة 
و ، 2014مقارنة بمثیلتها لسنة %31,75أي بنسبة تناقص %93.96إلى ما یساوي 2015األول من 

.و آثار السیاسات الجزائریة في هذا القطاع هذا ما یعكس التوجه الجدید 

.هیكل الصادرات خارج المحروقات  .2
النفطیة نظیرتها الجزائریة غیر النفطیة فهي كانت و الزالت شبه منعدمة تقریبا مقارنة بلصادرات ص او فیما یخ

إلى الثالثي 2006سنة لالنوع من الصادرات یوضح هذا الذي ) 09( الجدول رقم یمكننا لمسه من، و هذا ما 
.كما یلي 2015األول من سنة 
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USبالملیار دوالر : الوحدة .             2015–2006تطور الصادرات الجزائریة خارج المحروقات خالل الفترة ) : 09( الجدول رقم 

SOURCE : République l’algérienne , Ministère de Finances , Direction Générale des Douanes , Centre nationnal de l’information et des statistique , Statistiques du
commerce Extérieur de l’Algérie , période : du années 2006 au 1ére trimestre 2015 .

 فقط 2015لسنة ول األالثالثي بإحصائیات خاصة.

2006200720082009201020112012201320142015

نسبة الصادرات 
من اإلجمالي

2.02%2.2%2.42%2.4%2.67%2.81%2.96%3.28%4.46%6.04%

1.071.3121.891.051.532.062.182.162.810.683مبلغ الصادرات
نسبة التغیر 

مقارنة بالسنة 
السابقة

 +17.53% +11% +42%-46% +43% +35.12% +6% +5% +39.52% +12.36%
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أنه مع قلة حجم للصادرات غیر نفطیة هناك تطور الجدول السالف الذكر نستنتج التحلیل للمعطیات بعد 
واضح و مستمر و إیجابي لكنه متباین و متغیر في حجمها من سنة ألخرى على التوالي ، و ما عدا سنة 

1.05أي ما یعادل %46مقدرة بـ  2008التي تمیزت بالتناقص لتصل إلى نسبة تغیر مقارنة بسنة 2009
ملیار دوالر أمریكي ،  و إذا أردنا أن نرى مكانة الصادرات النفطیة و من وجهة نظر أخرى یكون باإلمكان 

مالحظة لحجمها من إجمالي الصادرات الجزائریة و التي تعطي صورة لتطورها الواضح و بشكل سهل ، حیث 
ملیار دوالر 1.07ما یعادل %2.02كانت تقدر بـ حیث2006نجد أن طیلة فترة الدراسة الممتدة من سنة 

أمریكي ، و هي في تزاید مستمر و إیجابي و معتبر نوع ما لما كانت تواجهه من تحدیات و عراقیل إلى أن 
و الثالثي األول 2014، 2013لكل من سنة %6.04و أقصى قیمة بـ %4.46، %3.28وصلت إلى 

هنا نقول أن للصادرات غیر نفطیة نهج جدید و تطور واضح و لیس هین و من.علي التوالي 2015من سنة 
و الجدول . من إجمالي الصادرات الجزائریة مما یعطي رؤیة مستقبلیة للتنوع و أكثر إستقرار و مواجهة لألزمات 

.    في األسفل للتوضیح أكثر 

.2015–2006التركیب السلعي للصادرات الجزائریة خالل الفترة : ا رابع
تتمیز سلة الصادرات الجزائریة خالل الفترة المدروسة بالتنوع التركیبي و التزاید المستمر و الملحوظ لقیمها عبر 

تركیب السلعي للصادرات الجزائریة التطور لوضح اآلتي الم) 10(الزمن و كل هذا مستنتج من قَبل الجدول رقم 
.2015–2006خالل الفترة 
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USبالملیون دوالر : الوحدة .2015–2006تطور تركیب السلعي للصادرات الجزائریة خالل الفترة ) : 10( الجدول رقم 
2006200720082009201020112012201320142015

الزیوت وغیرها من منتجات تقطیر 
القطران

269,4351,92534,86311,79558,44836,01909,17966,621105,22266,47

156,6164,88298,48147,43195,95371,73481,21283,16610,30177,20النشادر الالمائیة 
النفایات والخردة من الحدید الزهر أو 

الصلب
126,188,07189,7283,0033,69-----

-------95,181,1685,52النفایات والخردة من النحاس
---81,0962,0050,9675,8361,4225,7214,85الزنك الخام

المنتجات الصفائح الرقیقة من الحدید 
والصلب المسطح

79,1155,4392,83-------

108,4513,00---53,117,9955,7723,8323,07الهیدروكربونات الحلقیة
37,857,08137,1875الطبیعيالفوسفات الكالسیوم  ,8843,96128,34152,8896,5795,9626,22

-17,0627,6244,7549,0330,4255,38-31,6937الكحول الالحلقیة ومشتقاتها
45,3345,7643,3939,1436,0431,4253,368-25,6الهیدروجین و غازات النادرة ,00

---------24اإلیثیلینبولیمیر

---------21,3الحطام والنفایات األلومنیوم
--------23-المطاط اإلطارات الجدیدة

 فقط 2015إحصائیات خاصة بالثالثي األول لسنة.
 أو عضویة معدنیة، وقد تكون طبیعیة أو إصطناعیة في أصلها غیر عضویةأوعضویةقد تكون هذه المواد. هو مركب ذو وزن جزیئي مرتفع مكون من وحدات جزئیة مكررة و : البولیمر ، المبلمر ، المكثور ، المتبلمر أو المتماثر.
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14,3122,6723,3724,7129,8538,359,46-23-التمور 
بما فیها المیاه المعدنیة والمیاه (المیاه 
) الغازیة 

-16,8828,8322,3826,7525,7231,1333,7615,33-

------6,5549,5416,21-اإلسمنت المائي
-------30,2646,71-) األرجون ( الهیدروكربونات 

7231,35265,23207,97272,15228,1455,06---سكر قصب أو الشمندر 
بما في ذلك الذهب المطلي (الذهب 
)بالبالتین

--15,7626,54------

------12,5420,51--عجائن غذائیة 
----19,8819,05----الزجاج باللوحات أو بالصفائح 

---11,0220,3314,87----الجلود المسبوغة
27,90312,3273,85-------األسمدة المعدنیة أو كیمیائیة آزوتیة 

3,84---------قوارب المنارة 
1000.881133.331644.03887.531298.961799.391921.861771.852622.81473.1المجموع 

SOURCE : République l’algérienne , Ministère de Finances , Direction Générale des Douanes , opcit , période : du années 2006  au 1ére trimestre 2015 .
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و باإلضافة إلى ما سبق التطرق إلیه بالنسبة لقائمة كل السلع المصدرة خالل الفترة المدروسة ، نجد أنها ال 
بمعنى ( تخلوا على اإلطالق من مجموعة السلع التي تمثل الركیزة األساسیة لها ، حیث تتمیز هذه األخیرة 

الزیوت وغیرها من منتجات تقطیر القطرانهي األخرى بالتزاید المعتبر ، و التي تشمل على كل من ) السلع
ملیون دوالر 558.44لتستمر في التزاید و تصبح 2006ملیون دوالر أمریكي خالل سنة 269.4الممثلة في 

266.74ملیون دوالر أمریكي ، و مسجلة لـ 1105.22ما یقدر بـ 2014، ثم في 2010أمریكي لسنة 
نیة النشارد الالمائیة و التي تسجل ؛ و تلیها في المرتبة الثا2015ملیون دوالر أمریكي في الثالثي األول فقط لـ 

2014و 2010، 2006ملیون دوالر أمریكي في كل من سنة 610.30و 195.95، 156.6ما یقدر بـ 
الفوسفات الكالسیوم ؛ و ثم 2015ملیون دوالر أمریكي للثالثي األول لـ 177.20على التوالي و ما یعادل 

ملیون 43.96، كذا 2006ملیون دوالر أمریكي في 37.8ا قیمة في المرتبة الثالثة لتسجل هي أیضالطبیعي
و هناك من السلع من تعرف .بالترتیب 2014و 2010ملیون دوالر أمریكي في 95.96دوالر أمریكي و 

بتذبذبات و إنقطاعات في تواجدها بین قائمة السلع المصدرة و كأقصى تسجیل لهم نالحظ الجلود المسبوغة 
108.45ما یقدر بـ 2014في سنة الهیدروكربونات الحلقیة، و  2012یون دوالر أمریكي لـ مل14.87بقیمة 

، الذهب هو األخر بما 2011ملیون دوالر أمریكي خالل 19.05ملیون دوالر أمریكي ، و كذا الزجاج لـ 
خالل طول الفترة ، باإلضافة لما سبق توجد من السلع التي كان ظهورها لمرة واحدة 2009لـ 26.54یعادل 

ملیون دوالر 21.3بـ الحطام والنفایات األلومنیومملیون دوالر أمریكي و 24المدروسة مثل بولیمیر بما یقدر بـ 
، باإلضافة 2007ملیون دوالر أمریكي خالل 23، و مطاط اإلطارات ما یعادل 2006أمریكي  في سنة 

الر أمریكي ،أما بالنسبة للسلع الحدیثة المشاركة نجد األسمدة ملیون دو 3.84بقیمة 2015لقوارب المنارة لسنة 
بالترتیب ، و أیضا سكر القصب أو 2014و 2013ملیون دوالر أمریكي لـ 312.32و 27.90المعدنیة بـ 
.2014ملیون دوالر أمریكي خالل 228.14و 2009ملیون دوالر أمریكي في 7الشمندر بـ 

.2015–2006لجزائریة وفق فئات اإلستخدام خالل الفترة توزیع الصادرات ا: خامسا
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USبالملیون دوالر : الوحدة .  2015–2000تطور توزیع الصادرات الجزائریة وفق فئات اإلستخدام خالل الفترة ): 11( الجدول رقم 

SOURCE : République l’algérienne , Ministère de Finances , Direction Générale des Douanes , ibid , période : du années 2000 au 1ére trimestre 2015 .

 فقط 2015إحصائیات خاصة بالثالثي األول لسنة .

2000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015

32283548596773881191133153553154023232517الغذاء 
214191848418091239393130245094534295883177361441285552771427698046296060146457الطاقة و مواد التشحیم

443751509013419516933417094161168109110404مواد خام 
4655045515095716518289931384692105614961527145823502928مواد نصف مصنعة

2163-1-1-111--1122201سلع التجهیز الفالحي   
4745503047364446674230353228154477سلع التجهیز الصناعي 

1312273514194335324930151917102092سلع إستهالكیة غیر غذائیة
22031191321882524612320834600154613601637929845194570537348971866649746295613038المجموع
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و مفسر للسیاسة بأن تطور الصادرات الجزائریة هو تطور إیجابي و ملحوظ بإستمراریة كما سبق اإلستنتاج 
ما أعطى نفس ا سواءا من حیث نوع مصدرها أو تركیبتها ، و ذاك مالتجاریة الجزائریة في وقتنا الحالي ، و هذ

الذي یوضح ذلك ) 11( التمیز بالنسبة لتوزیعها على أساس فئات إستخدامها ، إذ نستنتج من الجدول رقم 
على كل الفئات ةأنه سائدب، 2015من إلى غایة الثالثي األول لسنة 2006التطور في التوزیع خالل الفترة 

اإلیجابیة و التزاید ما عدى فئة و هي سلع التجهیز بشقیها ؛ و نالحظ من الجدول أیضا ، أنه تحتل فئة صفة 
ملیون دوالر أمریكي في سنة 21419الطاقة و مواد التشحیم الصدارة من حیث قیمة العائد منها إذ سجلت 

ملیون 60146لـ 2014، و لتصل سنة 2007ملیون دوالر أمریكي لسنة 58831و ما یقدر بـ  2000
ملیون دوالر أمریكي ، و هذا 457ما یعادل 2015في الثالثي األول فقط من سنة تصبح دوالر أمریكي و كذا 

ها التي ال یمكن نفیها أو تغییر یفسر من أن طابع المعروف للصادرات الجزائریة مرتكز أساسا على المحروقات 
بـ 2000؛ لتلیها في المرتبة الثانیة فئة مواد نصف المصنعة التي هي األخرى كانت في سنة في مدة قصیرة 

ملیون دوالر أمریكي في 2928ملیون دوالر أمریكي  و 2350ملیون دوالر أمریكي لتسجل ما یقارب 465
ملیون دوالر 404لـ 2015مسجلة في على التوالي ، لیتوالي الترتیب بفئة المواد الخام2015و 2014سنة 

ملیون دوالر أمریكي ، و كذا فئة السلع اإلستهالكیة غیر غذائیة بـ 2517أمریكي ، ثم فئة الغذاء بما یقدر بـ 
أما فیما یخض فئة سلع التجهیز ، فنالحظ أن بالنسبة للشق األول الخاص بسلع . ملیون دوالر أمریكي 2092

ا متذبذبة و ضعیفة كثیرا و كذا متقطعة مما یعطیها قاعدة لیست مستقرة و یجب تكثیف التجهیز الفالحیة بأنه
یر أنه سجلت في سنة غاإلهتمام بها ، وفیما یخص فئة سلع التجهیز الصناعیة فتعتبر هي األخرى غیر مستقرة 

طور الملحوظ و ملیون دوالر أمریكي مما یمیزها بطابع الت4477نسبة كبیرة و قصوى لها تقدر بـ 2015
. اإلیجابي كغیرها من الفئات السابقة الذكر 

.2015–2000توزیع الصادرات وفق المناطق اإلقتصادیة خالل الفترة : سا داس
تحتل دول اإلتحاد األوروبي الصدارة في تصنیف تطور الصادرات الجزائریة وفق المناطق اإلقتصادیة خالل كل 

، إذ تعتبر من أهم المناطق ) 12( ومنا هذا و الموضحة في الجدول رقم إلى غایة ی2000الفترة من سنة 
، 2000ملیون دوالر أمریكي  خالل سنة 13792اإلقتصادیة في التجارة الخارجیة الجزائریة بتسجیلها لقیمة  

، 2013ملیون دوالر أمریكي أیضا عند سنة 41277، ثم بقیمة 2006ملیون دوالر أمریكي لسنة 28750و 
.2015ملیون دوالر أمریكي في 8298، و ما یفوق 2014ملیون دوالر أمریكي لسنة 40520و 
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USر بالملیون دوال : الوحدة .                           2015–2000تطور توزیع الصادرات الجزائریة وفق المناطق اإلقتصادیة خالل الفترة ) : 12( الجدول رقم 

SOURCE : République l’algérienne , Ministère de Finances , Direction Générale des Douanes , ibid , période : du années 2000 au 1ére trimestre 2015 .

 فقط 2015إحصائیات خاصة بالثالثي األول لسنة.

2000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015

1379212344121001450317396255932875026833412462318628009373073979741277405208298دول اإلتحاد األوروبي 
منظمة التعاون اإلقتصادي و التنمیة 

OCDE ) خارج اإلتحاد األوروبي(
582545494602763111054149632054625387286141532620278240592002912210104821440

18187130123911577107101023652496دول أوروبیة أخرى
16721037951122019023124239825962875184126204270422832113005288أمریكا الجنوبیة

2104764565076861218179240043765332040825168468346974851540)بإستثناء الدول العربیة ( أسیا 
----41---55---023380أوقیانوسیا

بإستثناء إتحاد المغرب (الدول العربیة 
)العربي 

55315248355521621591479797564694810958797721209

254275250260407418515760162685712811586207326393248485الدول المغربیة
4226501326491442365937914662918041دول إفریقیة أخرى

22031191321882524612320834600154613601637929845194570537348971866649746295611307المجموع
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و من الجدول أعاله نستنتج أیضا تتابع ترتیب للمناطق اإلقتصادیة وفق قیمة مشاركتها من الصادرات 
بما OCDEمنظمة التعاون اإلقتصادي و التنمیة ة الثانیة لتكون المرتبالجزائریة ، حیث بعد اإلتحاد األوروبي 

على التوالي ، و آسیا في المرتبة 2015و 2014ملیون دوالر أمریكي لسنة 1440و 10482یقدر بـ  
بالترتیب ، أما في 2015و 2014ملیون دوالر أمریكي لستني 540، 4851الموالیة بالتحدید بمشاركة 

ملیون دوالر 485و 2014كي لـ ملیون دوالر أمری3248المرتبة الرابعة فهي للدول المغربیة بما یقدر بـ 
2015ملیون دوالر أمریكي  و لسنة 3005بقیمة 2014، ثم أمریكا الجنوبیة بمشارك لسنة 2015أمریكي لـ 

الدول 2015ملیون دوالر أمریكي ، و یكتمل الترتیب للمناطق اإلقتصادیة األخرى لتكون في سنة 288بـ 
ملیون دوالر أمریكي ، وتلیهما 41و ثم دول إفریقیة أخرى بما یقدر بـ ملیون دوالر أمریكي ،209العربیة بـ 

ملیون دوالر أمریكي ، و أخیرا أوقیانوسیا التي مشاركتها تعتبر شبه معدومة من خالل 6دول أوروبیة أخرى بـ 
.عائدها و مقارنة بإستمراریة المناطق األخرى ؛ و الجدول التالي یوضح هذا 

.شاكل التصدیر في الجزائر م: المطلب الثاني 

عدة مستویات و إرتباطات تتمیز فیما بینها لتصنف وفق المستوى تشمل مشاكل التصدیر في الجزائر على
.الجزئي و المرتبطة بالمحیط اإلقتصادي و أخرى بالمحیط المؤسساتي و التشریعي 

: 1و تتمثل في: الجزئي المستوىعلىالمشاكل: أوال 

و والمصالحوالمستویاتالدوائركلطرفمنومعروفةومعلنةوواضحةاألهدافمحددةسیاسةغیاب
.األفراد 

نظام غیابإلىباإلضافةالجودة ،نظامفيعلیهاالمنصوصالعملإلجراءاتمنتظموغیرعشوائيتطبیق
.االختالف لتحدیداإلحصائیةاألسالیبعلىالمبنيالقیاسقادر على

المنتجاتوتصمیمتحدیدمجالفيالجودةنظامبأسلوباألخذعدم.
عملي كأسلوبواإلبتكاراإلبداعفرصكلعلىقضىالذيالمؤسسةداخلوالمعنويالماديالتحفیزغیاب

.الحاليالوضعومتطلباتیتالءمالذيالمنتوجتحضیرمنالجزائریةالمؤسسةیمكن

:2یمكن إدراجها في النقاط التالیة :االقتصادي بالمحیطالمرتبطةالمشاكل: ثانیا 
جزء أنهایفترضوالذيالمحلیةالحاجیاتتغطیةاألقلعلىأوللتصدیرالمعالممحددةإستراتیجیةغیاب

والتشابكواإلجتماعياإلقتصاديللجانباإلعتبارتعطيتنافسیة ،وتحقیقالصادراتوتوزیعضروري لتنمیة
.واألجنبیة الوطنیةاألسواقبینوالتداخل الحاصل

.12، ص2002، 01، مجلة الباحث ، العدد - الواقع و التحدیات –تنمیة الصادرات و النمو اإلقتصادي في الجزائر وصاف سعیدي ، 1
.13نفس المرجع ، ص 2
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بسبباإلستیرادعملیةلممارسةومیلهمالجزائریین ،اإلقتصادیینالمتعاملینلدىالتصدیرثقافةغیاب
.التصدیرعنالناجمةالمخاطرمنوالتقلیلالربحإرتفاع نسبة

هذه .أطوللمدةاألجنبیةاألسواقفيتموقعهمدونتحولوالتيالجزائریینالمصدرینلدىالخبرةإنعدام
للنظامالتجاریةالتبادالتتحریرجراءمنالسلبیةوالتأثیراتاإلنعكاساتخاللمنالوضعیة تجلت

.الوطنياإلنتاجي
التصمیم، حیثمنسواءالدولیةللمواصفاتمطابقةمنتجاتتقدیمدونحالالتكنولوجیاإستخدامسوء

والتطویرالبحثمیزانیةضعفسببوالتكنولوجيالتقنيواإلبتكاراإلبداعغیابإلىباإلضافةتغلیف،
.المتسلطةوأنماط اإلدارة

:1تتعدد المشاكل المرتبطة هنا لتتمثل في : والتشریعيالمؤسساتيبالمحیطالمرتبطةالمشاكل: ثالثا 

المحروقاتخارجالصادراتیخدمبماالخارجیةاألسواقفيالتجاريللتواجدتنظیمأدنىغیاب.
الخارجيأوالوطنيالمستوىعلىسواءالجزائریینالمصدرینبینكافیینغیروتنسیقتنظیموجود.
المحروقاتخارجالصادراتلترقیةالخاصللصندوقالمالیةالمواردوتوجیهإستخدامسوء.
أساسیةأداةتعتبروالتيلذلك ،المخصصةالتصدیردعمخدماتوعجزالدوليالنقلتكالیفإرتفاع

التسویقیةالتكالیفإرتفاععلیهیترتبالنقلتكالیفإرتفاعألنالتصدیرنشاطاتوضروریة لتطویر
.التصدیرعملیةمنتحقیقهالممكنالربحإنخفاض هامشوبالتالي

الحصول أصبحبحیثللمؤسساتمعلوماتمنتقدمهأنیمكنوماالدوليالتسویقبوظیفةاإلهتمامعدم
لنقصنظراالجزائريالمصدرتواجهالتيالمشكالتأهممنالخارجیةاألسواقعنالمعلوماتعلى

.التسویقیةخبرته بالدراسات

كماالمنتجات المصدرةأسعاروالمصدرالمنتوجنوعیةهماجانبینفيتتمثلو: الهیكلیة المشاكل: رابعا 
:2یلي

نفس مع نوعیةمقارنةالردیئةالنوعیةوالمنخفضةالجودةمنالجزائریةالمنتجاتتعاني: النوعیة .أ
الملكیةعلىیعتمدالذياإلنتاجيالجهازسیر، و یرجع سببها إلى طبیعةالخارجیةالسوقفيالمنتجات

كبیرة وعدیدةمساوئتنجر عنهااإلحتكار التيشبهأواإلحتكارعملیةو بالتالياإلنتاجلوسائلالعامة
فإن أخرىجهةمنوجهة ،منهذابالّسلب،الخدماتوالمنتجاتجودةعلىاألمرنهایةفيتؤثر

بعض قیامهوالسواءحدعلىكلٌّ الخاصوالعامالقطاعفيالنوعیةرداءةوراءالكامنةاألسباب
كذلك بدونالطلب ،دراسةبدونالمستهلك ،لذوقمسبقةدراسةبدونسلعهابعرضاإلنتاجیةالمؤسسات

.السلعهذهتسویقوتوزیعلإلمكانیاتتدقیقأودراساتأي
.14المرجع السابق ، ص 1
.69، ص  مرجع سابق بهلول مقران ، 2
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ضعفعناألعباء الناجمةإرتفاعهوّإنماالمصدرةالجزائریةالمنتجاتبعضأسعارإرتفاعإن:األسعار.ب
.التوزیعقنواتإنعدامكذلكاإلنتاجیة

الصادراتلترقیةإجراءاتعدةالجزائرالجزائریة ، إعتمدتو للتخلص من المشكالت التي تعرض الصادرات 
إجراءاتالصادرات ،تمویلالصرف ،متعلقة بإصالحات إقتصادیة و حوافر مرتبطة بسعرخارج المحروقات

.یلي ماالتطرف إلیها فیو كذا إنشاءات لهیئات مختلفة و سیتمجمركیةوجبائیة

.الصادرات في الجزائر جهود ترقیة : المطلب الثالث 

تتمثل هذه الجهود في صورة إصالحات إقتصادیة مختلفة  و مجموعة من الحوافز المتنوعة تندرج ضمن ما 
:یلي 

.اإلصالحات اإلقتصادیة لترقیة الصادرات : ول الفرع األ 

اإلقتصادیة التياإلصالحاتمنالجزائرإلیهتصبوكانتماأهممنوتنویعهاالصادراتترقیةتعتبر
یتمخارج المحروقاتالتصدیرقطاعینظمقانونيإطاروضعثمهذابلوغوقصدالتسعینات ،بدایةمنذباشرتها

المستوىعلىشكل تسهیالتفيذلكبعدوترجمتهاالمصدرتواجهالتيالعراقیلمختلفحصرخاللهمن
: إلخ ، و تتمثل في ...والجمركي والضریبيالمالي

:المالیة التسهیالت: ال أو 

یسمح أنعلىالسابعةمادتهفيینصالذي1990سبتمبرفيالمؤرخ02- 90رقمالقانونمنبدایة
تصدیربعملیةقیامهمن خاللبالصعبةبالعملةعلیهاالمحصلالمبالغكلفيأوجزءفيالتصرفللمصدر
عملیة إقرارثمآخرومن جانبالخدمات ،مصدريأیضاً المادةهذهوتمسالمحروقات ،خارجمنتجات
األخیرةلهذهمنحفقدالتجاریة ،البنوكیخصفیماأما.المحروقات خارجللصادراتالمالیةوالتسویةالتوطین

بإمكانأصبح1994المحروقات ، كما أنه منذخارجالصادراتمن حصیلةاألجنبيالنقدإدارةفيأكبرحریة
حسابهمفيالمنجمیةمنتجاتهمومنخارج المحروقاتصادراتهمحصیلةمن%50بالنسبةتسجیلالمصدرین

.1الصعبةبالعملة

2003جویلیة17فيالمؤرخ04-03رقماألمرإصدارعبروتنظیماتناتشریعاتناتأهیلإعادةتجسیدوتم
وتصدیرتحریر إستیرادمبدأاألمرهذاویكرس.السلع وٕاستیرادتصدیرعلىالمطبقةالعامةبالقواعدالمتعلق
.الصرفلمراقبةخضوعهشرطالتجارة الخارجیةممارسةطبیعيأومعنويشخصلكلیمكنو كما أنهالسلع

.97عبد الحمید حشمة ، مرجع سابق ، ص1
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تغطیة العملیاتهوالسوقلهذااألساسیةالمهاممنكانالجزائر،فيالبنوكبینماصرفسوقإنشاءومع
من الحصیلة المتأتیةحولتسبیقاتوتقدیمتمویلبإعادةأساساالمتعلقةزبائنهموعملیاتللبنوكالجاریة

.1المنجمیةوالمنتجاتالمحروقاتخارجلصادرات

مزدوجدعممنیستفیدتصدیرهاأنحیثالتمورمنهاالسیمابعض الموادللمصدرینالدعمتقدیمیتمضافةإ
نفقاتمن% 80بـالتكفلفيوالمتمثل2001سنةوالفالحةالتجارةبین وزارةالمشتركالوزاريللقرارطبق
.2والتصدیراإلنتاجلتشجیعكمكافئةكلغ لكلدج5ومنحالنقل

بعنوان302رقم تحتخاصحسابإنشاءتم1996لسنةالمالیةقانونمن129المادةوبموجب
80قیمةفيالتي تتمثلالمالیةالمساعداتتقدیمهوإنشائهوغرضالصادراتبترقیةالخاصالوطنيالصندوق

األسواقدراساتفي خصوصالمساعداتتقدیمإلىإضافةالنقللتكالیف80 %والدولیةللمعارض%
.3النوعیة وتحسین

:الضریبیةالتسهیالت: ثانیا 

المؤسساتإعفاءخاللالمحروقات منخارجالصادراتترقیةعملیةفيهاماً عنصراالضرائبتعتبر
4:اإلعفاءات هيهذهأمثلةومنالضرائب ،دفعمنجزئیاً أوكلیاً إعفاءاالمصدرة

نحوالموجهةالمبیعاتكلتعتبر13المادةفهوTVA :المضافةالقیمةعلىالرسممناإلعفاء.1
.الفنیة األشیاءببیعالمتعلقةالعملیاتبعضبإستثناءTVAمعفاة  من التصدیر

1996لسنةالمالیةقانونمن12المادةخاللمن: IBSالشركات أرباحعلىالضریبةمناإلعفاء.2
والخدمات السلعمنتصدیریةعملیاتتحققالتيللمؤسساتبالنسبةسنوات5لمدةاإلعفاءهذاویتمثل

قدم كما،واألسفارالسیاحةوكالتلفائدةسنوات3اإلعفاءمدةلخدماتبالنسبةأماالخارج ،إلى
.الفنادقلقطاعضریبیةتحفیزات

الصادرات خارجإعفاءجاءلقد: TAPالمهنيالنشاطعلىالرسمومنVFالجزافي الدفعمناإلعفاء.3
البري والجويالنقلخدماتبإستثناءوهذا1996لسنةالمالیةقانونمن19المادةعبرالمحروقات
رقمیمس فقطسنوات3إعفاءمنالسیاحةقطاعإستفادةكذلكالتأمینإعادةوخدماتالبنكیةوالخدمات
.2006لسنة المالیةقانونمن06المادةطریقعنهذاتدعیموتم، الصعبة بالعملةالمحققاألعمال

.100المرجع السابق ، ص 1
2 www.mincommerce.gov.dz/ , consulté le 28 / 04 /2015 , à 19 :31 .
3 www.algex.dz/ , consulté le : 27/04/2014 , à 15.30 .
4 Ibid .
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: الجمركیة التسهیالت: ثالثا 

حیثكیوتو،إتفاقیةوالمستقاة منالجمارك قانونفيعلیهاالمنصوصالجمركیةاإلقتصادیةاألنظمةتشكل
القیام دونرسمحق أوأيدون تطبیقالبضائعونقلإستخدامووتحویلتخزینمناألنظمةهذهتسمح

المنتوج سعرعلىإیجاباوینعكسخزینة المؤسسةعبءتقلیلفيیساهمماوهوالخارجیةالتجارةبإجراءات
.للتصدیرالموجه

محلیة موجهةمنتجاتصنعفيتدخلالتياإلنتاجمستلزماتبإستیراد-مؤقتاً –تسمحأنهاإلىباإلضافة
:1أهمهااألنظمةمنالعدیدإنشاءتمالصددهذاوفيللتصدیر،

أو تحویلهاإعادةقصدالخارجإلىالمرسلةالبضائعإنعلى195المادةنصتفقد:المؤقتالتصدیر.1
.الخارجمنإنطالقانهائیةبصفةتصدرأنیمكنهاأخرىتظاهرةأیةأوالمعرضفيعرضها

الجمركي، اإلقلیمفيبقبولیسمحالذيهوالنظامهذابأن174المادةعرفت:المؤقت القبولنظام.2
تطبیق ودونوالرسومالحقوقوقفمعمعینة ،مدةخاللللتصدیرالمعدةالمستوردةالبضائع

.تصنیعأولتحویلإخضاعهاأوحاالتهاعلىبقبولهاوذلكاإلقتصاديالطابعذاتالمحضورات
تعینها محالتفيالبضائعتخزینیتمالذيالجمركيالنظامبهویقصد:الجمركیةالمستودعاتنظام.3

األنظمة إلىباإلضافةصناعیةخاصة،عامة،األنواع،منالعدیدوهناكمعینة ،لمدةالجمارك
وتتمثلالمحروقاتخارجالصادراتلتشجیعالجماركتستخدمهاأخرىوسیلةهناكالجمركیة،اإلقتصادیة 
وٕازالة المصدرمحلفيالبضائعفحصعملیةالتصدیر، مثلعندالجمركةطرقتسهیلفي إجراءات

.تراخیص التصدیر 

مثل السماحالنهائیة ،صادراتبالالمتعلقةالجمركیةالحقوقدفعمناإلعفاءفيفتتمثلالثالثةالوسیلةأما
مامثلعلى الحدودالمقایضةحقوقأيدفعبدونأجنبیةنهائیةمنتجاتأوأولیةبموادجزائريمنتوجبمقایضة

.الجنوبفيبهمعمولهو

:2التالیةالتدابیرفيتتمثل: التصدیر  لمؤسساتتفضیلیةمعاملةمنح: رابعا 

في   المؤرخة20/94رقم التعلیمةبموجب:الصعبةبالعملةللمواردالمركزيالتخصیصإلغاء.1
هذا عننجمكماالصعبةالعملةتداولفياإلقتصادییناألعوانبحریةالسلفةإعترفت1994/04/12

حرة المنتوجاتكافةوأصبحتالتمیزهذاوألغيسابقا،بهاالمعمولاإلستیرادقوائمفيالنظرإعادة
.واالإستیرادالتصدیر

.98عبد الحمید حشمة ، مرجع سابق ، ص 1
.99نفس المرجع ، ص 2
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القیمة علىالرسمأداءمنالصادرات1996لسنةالملیةقانونأعفىحیث:جبائیةإعفاءاتمنح.2
والتجاریة الصناعیةاألرباحعلىسنواتخمسلمدةمؤقتإعفاءفمنحالضرائبقانونأماالمضافة،
أرباح علىالضریبةدفعمنسنوات5لمدةإعفاءإلىإضافةالجزافي،الدفعوكذاالتصدیرلمؤسسات
عن الناجمةللمداخیلبالنسبةاإلجماليالدخلعلىالضریبةإلىاإلعفاءتمدیدتمكماالشركات،
.التصدیر

تم تخفیضهاحیثالجمركیةالتعریفةفيتخفیضاتإجراءتم:الجمركیةوالحقوقالجمركيالنظامتعدیل.3
ثم 1997سنة % 45إلى% 50منالقصوىالنسبةإنخفضتثم،% 60إلى% 120نسبةمن
إلى 1994منإبتداءسنویا% 10بنسبةالتخفیضمستوىیقدرهكذا، و1998سنة % 40إلى

رقمالقانونبموجبتمتفلقدالجمركیةاألنظمةبتعدیلوالمتعلقةالثانیةللخطوةبالنسبةأما. 1997
األنشطةنظام:هماأساسییننظامینبینالتعدیلهذامیزحیثالجماركبقانونالمتعلق98/10

.باإلعفاءالتموینإعادةللتصدیر و نظامالموجهةالصناعیة
نوع منالمتبعةالطریقةكانتإذابالدینارالتسدیدفيویجري:و البحري البريالنقلأسعارتخفیض.4

األجنبي المستوردعلىدفعهاعبءویقعFOBصیغة األطرافتبنتإذاالصعبةبالعملةوCIFسیف 
1997لسنة المالیةقانونمن104المادةاإلعفاءهذاعلىنصتوقد: الكفالة إیداعمناإلعفاء.5

:التالیةالنشاطاتویمس
التحویلبعدالتصدیرإلعادةالمخصصةالسلع.
التصدیرإعادةبغرضالتحسینلعملیاتالخاضعةالسلع.
المصدرةللسلعالمخصصةالتغلیفموادمنالصادرات.
التصدیربمهامیقومونالذینالمعنویینلألشخاصالصعبةبالعملةحساباتبفتحالترخیص.
نوعیة علىبالرقابةوالتعلق1994/ 04/ 10المؤرخ في 90/ 94رقمالتنفیذيالمرسومأحكامإلغاء

المؤرخ في 413/ 97رقمالتنفیذيالمرسومصدورمعلكنللتصدیر،المخصصةالمنتوجات
كانت محلإذاإالالجمركيالتصریحقبلمنالشهادةاستخراجعلىمجبراالمصدریعدلم1997/11/16

.األجنبيالمشتريمنطلب

:الجزائر  فيالنفطخارج قطاعالتصدیرحوافزهیكل: يثانالفرع ال

النفط جملة من الحوافز و اإلجراءات تتباین في نوعیتها بین تتضمن القائمة الجزائریة للتصدیر خارج قطاع 
إلخ ، لنكون بذلك شاملة لكل مكونات السلسلة ...المالیة و الجمركیة ، الضریبیة ، المصرفیة و القانونیة 

:1التصدیریة ، و هي كما یلي

12، 11ص صوصاف سعیدي ، مرجع سابق ،1
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:الصرف سعرسیاسة: أوال 

إلىیؤديمما1994في أفریل  الوطنیةالعملةصرفسعربتخفیضالعمومیةاإلقتصادیةالسلطاتقامت
طلبمرونةوجودبإفتراضالقابلة للتصدیرالخدماتوالسلعمنالوطنياإلنتاجعلىالخارجيالطلبزیادة

.سعریة

إلى غالءالتخفیضهذاوأدى%5بقیمة 2003سنةجانفيفيثالثتخفیضالمركزيالبنكمثالو أقر
.للمستهلكالقدرة الشرائیةتدمیرإلىأدىوبالتاليوالصناعيالفالحياإلنتاجتكالیفإرتفاعوالمستوردةالمواد

:الصادراتضمانوتأمین: ثانیا 

الصادراتضمانولتأمیننظام جدیدإنشاءتممتخصصةغیرتأمینشركاتطریقعنتتمكانتفبعدما
النظامهذابموجبیتم، حیثCAGEXالصادرات وضمانلتأمینالجزائریةالشركةتدیره1996بدایةمع

أسواقإكتشافوالدولیةالمعارضفيللمشاركة إضافةالتجاریة ،األخطارمنالمصدرةالشركاتتأمین
.جدیدة

:خاللمنویتم:الصادراتتمویل: ثالثا 

أوالمعدة للتصدیرالمنتجاتفيالداخلةاألولیةالموادإلستیرادالتصدیرفيالراغبةللمؤسساتقروضتقدیم.1
.للمصدرینالمالیةالعملیاتلتسهیلالبنوكمستوىعلىالوحیدالشباكإنشاء

، بمساعدةیقوم1996لسنةالمالیةقانونبمقتضىFSPEالصادرات بتنمیةالخاصالصندوقإنشاءتم.2
قرار وزاريصدرالصندوقهذالدورأكثرتفعیالو.الدولیة المعارضفيالمشاركةفيالراغبةالمؤسسات

هذاإنطالقا منالدولةشروطمساعدةمناإلستفادةشروطعدد2000مارس26في10رقممشترك
.الخ .....المباشرةالضرائبواألعمالرقمعلىالرسوممنالتصدیرعملیاتإعفاءوالصندوق،

: الجمركیة اإلجراءات: رابعا 

منو لمزیدتنشیطهاوعلى الصادراتالتأثیرفيالمساهمةحیثمنوفعالمهمدورالجمركيللنظامإن
لآلفاقتستجیبأنیجبالمهام الجمركیةبالتاليواألجنبیةاإلستثماراتإستقطابوالصادراتترقیة

أنواعأما.التمویل وظیفةاإلستعمال،وظیفة،التخزینوظیفة:هيالجمركيالنظاموظائفو إمااإلقتصادیة
1.المؤقتالتصدیرنظاموالنهائيالتصدیرنظام:هيالجزائرفيالمعتمدةالجمركیةاألنظمة

.59عبد الحمید حشمة ، مرجع سابق ، ص 1
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:والجبائيالضریبياإلطار: خامسا 

یؤديمماوالمتوسطةالمؤسسات الصغیرةمنالتصدیریةالسلعدخولعلىالضریبیةالتخفیضاتمنحیتم
.1الدولیة األسواقفيبالمیزة التنافسیةالمؤسساتهذهسلعتمتعوبالتالياإلنتاجتكلفةخفضإلى

:العقاري اإلطار: سادسا 

الالزمةبالوسائلمزودةالصناعیة المناطقبتهیئةالدولةقامتالصناعيالعقارإستغاللتحسینإطارفي
.2العقاريوالضبطللوساطةالوطنیةالوكالةو إنشاءالمشاریعلتجسید

:3وهي التالیةاألحكامویشمل: التصدیرلعملیةالمنظمالمصرفياإلطار: سابعا

رقم   والقرضالنقدو قانون23/12/1995الصادرة في 07- 95رقم الخارجیةللتجارةالمنظمةاألحكام
.بالتصدیر الخاصةبالمنتوجاتالمتعلقة1990أفریل14فيالصادر10–90
 1992مارس22فيالصادر04–92و قانون 1994أوت 14فيالصادر13–91قانون رقم

.المصرفيالتوطینالتجاریة  و إجباریةالمبادالتبمراقبةالخاص
92- 09رقمالبنكوقرار14/08/1992بتاریخ 13- 91القانونحسبالوطنإلىاألموالدخولإجباریة

.األموالدخولتصدیركلیرفقأنیجبحیث26/11/1992بتاریخ
1996سنة 22- 96رقم القانونحسبوالعقوباتاألموالوحركةالصرفعلىالرقابة.
المتضمن  2007المؤرخ في 01–07رقم القانونیتمم2011سنةبدایةفيقانونالجزائربنكإصدر

یتمثل األولاإلجراء.الصعبةبالعملةالحساباتوعلىالخارجمعالجاریةالمعامالتعلىالمطبقةالقواعد
الخاص بنسبةالثانياإلجراءوكذلك.یوم180إلىیوم120منالصادراتإیراداتتحویلأجلتمدیدفي

حصة إیراداتمن40الى20منفعلیاالمنجمیةوالموادالمحروقاتخارجالصادراتمداخیلتحویل
.الصعبةبالعملةالحسابفيالمصدرتسجیلفيالحقیعطيمماالتصدیر

:القانوني اإلطار: ثامنا 

حاسممنعرجویعتبر2001/12/12بتاریخ والمتوسطةالصغیرةالمؤسساتلترقیةالتوجیهيالقانونصدر
.4ودعمها ترقیتهاوأدواتآلیاتفیهحددالذيالقطاعهذاتاریخفي

.59مرجع ، ص نفس ال1
.59، ص السابق المرجع 2
10 /1996/07.، الصادرة في 93الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، العدد  3
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:المعلوماتي اإلطار: تاسعا 

المؤسساتلبنك معلوماتالمؤسس04/01/2009في المؤرخ05- 09رقمالتنفیذيالمرسومحسب
1.والنجاعةالتنسیقوضمانالمعطیاتوٕانسجامالمصداقیةلزیادةوالمتوسطةالصغیرة

:واللوجیستي التجارياإلطار: عاشرا 

خاللمنقنواتثالثبواسطةلألسواق الخارجیةطریقهاتجدأنوالمتوسطةالصغیرةللمؤسساتیمكن
بتقدیمالدولبعضتقومالكبیرة حیثمع المؤسساتاإلندماجأو.الصادراتومراكزالتجارةكمراكزوسطاء

منلنسبةالدولةبتحملتصدیرهاالمرادالسلعةنقل وتوزیعمجالفيالمصدرةالمؤسساتلهذهالمساعدة
مثلوالتوزیعللنقلالكلیةالتكلفةمن%50تتعدى قدالدولیةفي المعارضوالمشاركةوالتوزیعالنقلمصاریف

19972.منذ بالجزائربهمعمولهوما

:أخرىإجراءات: إحدى عشر  3

المالحظ التالعببعدالخارجفيالوطنياإلنتاجلسمعةحمایةالمنتجاتلبعضالمصدرشهادةإنشاء
.الدولیةاألسواقإلىالتصدیرعملیةفي
الوطنیة الصادراتلتنمیةالكلیةاإلستراتیجیةبرسمالقیاممهمتهالصادراتلتنمیةأعلىمجلسإنشاء

.تنفیذهاومتابعة
الصغیرة و المؤسساتمساعدةبهدفالتصدیرفيالمتخصصةالتجاریةالشركاتإنشاءإلىالدعوة

المتوسطة 
إحصاء جمیعمهمتهالخارجیةالتجارةلتنمیةالوطنيالدیوانمستوىعلىللمصدرینوطنيملفإنشاء

.المصدرینالمتعاملین
الجماركمستوىعلىللتصدیرمستودعإنشاء.
الوطنيبالمنتوجبالتعریفبالخارجسفاراتنابعضمستوىعلىتجاریینممثلینإنشاء.
السلعبعضفيالمجاورةالدولمعالجنوبیةالحدودمستوىعلىالمقایضةتجارةتنظیم.
في العاملةللمؤسساتالجمركیةاإلجراءاتلتسهیلالعملآلیاتمستوىعلىالجماركإدارةعصرنة

.التصدیر
و تدابیرلبرامجمرجعایكونو المتوسطةالصغیرةالمؤسساتترقیةحولتوجیهيلقانونالجزائرإصدار

.المؤسساتهذهلصالحوالدعمالمساعدة

.60مرجع ، ص نفس ال1
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.البیئة في الجزائر و آلیات حمایتها : الثاني المبحث 

بالرغم من كون اإلهتمام بالبیئة و مشكالتها ال زال متخلفا في الدول النامیة على المستویات الحكومیة و 
تسعي إلى إعادة اإلعتبار للبیئة و –و إن كانت ضمن هذه الدول –المؤسساتیة و الشعبیة ، إال أن الجزائر 

نفتاح على إقتصاد السوق و ترشید إستغالل الموارد الطبیعیة و المالیة ، إلدراكها على غرار ذلك من خالل اإل
باقي الدول أهمیة إقامة توازن بین واجبات حمایة البیئة و متطلبات التنمیة من خالل اإلدارة الحكیمة للموارد ، و 

و اإلقتصادیة و اإلجتماعیة و لتجسید هذا الهدف إتخذت إجراءات من شأنها تحسین األوضاع المعیشیة
الصحیة للمواطن و صون بیئته ، و مما سبق سوف نتناول هذه الحالة و اإلجراءات من خالل المطالب 

:الموالیة

.واقع البیئة و التلوث في الجزائر : المطلب األول 

السكاني السریع،النموإلىاألساسفيیعود-مقلقبشكل–الجزائرفيالبیئيالتلوثمشكلتفاقمإن
منالكبیرةالزیادة السكانیةهذهتولِّدهعمافضالوهذاتتحملها ،أنالبیئیةللمواردیمكنالبمعدالتیتزایداّلذي

، 1األخرى األساسیةومختلف المتطلبات،الّنقل و المیاهالطاقةالصحیة ،والعنایةالسكن ،مجاالتفيضغوط
خاص ببیئة اإلقلیم الجزائري من خصائص و طبیعة و نوعیة لمكوناتها و هذا كله و التي أدت إلى إعطاء طابع 

.موضح في أشكال التالیة 

.نوعیة البیئة الهوائیة الجزائریة : ول الفرع األ 

الحضري الصعیدعلىتطورمنالجزائرعرفتهماللحیاة ، وبسبباألساسیةالعناصرأحدالهواءیشكل
الهوائیةالملوثاتوتنتجالمجردةبالعینمشاهدتهاألحیانبعضفيیمكنهوائيلوثتتولدفقدوالصناعي ،
والزراعیة ،المنزلیةالمخلفاتالصناعیة ،األنشطةحركة السیارات ،:األنشطة كـمنكبیرعددالمنبعثة من

اآلخرالطلق هوالهواءفيالصلبةالنفایاتإحتراقعنناتجةملوثاتأقل ،أو حتىالمنزلیة بمستوىالتدفئة
.2الجوي للتلوثبهیستهانالمصدر

الملوثة إلىالصناعیةاإلنبعاثاتمصادرمنبالقربالقاطنینواألفرادالمدنسكانمنكلإذ یتعرض
الربو إلتهاب القصبات:بأمراضالمصابیناألشخاصاألولىبالدرجةتطالاّلتيالجویة ،الُملوثاتمختلف

واألطفال الصغار؛ المسنیناألشخاصوكذلكاألخرى ،التنفسیةاألمراضومختلفالحساسیة ،،الهوائیة 

.5، ص2003مارس،02عددال،للتجارةالوطنيالّتجاریة ، المعهدالعلوم، مجلةالجزائرفيالبیئةتلوثلمشكلاإلقتصاديالّتحلیل،لسلوسمبارك1
،2009–1999دراسة حالة والیة الجزائر-السیاسة العامة البیئیة في الجزائر و تحقیق التنمیة المستدامة على المستوى المحلي،سمیر بن عایش2

.22، ص 2011-2010، 3رسالة ماجستیر تخصص الدراسات اسیاسیة المقارنة ،غیر منشورة ، جامعة الجزائر 



الجزائرفيالبیولوجیةالزراعةوالبیئیةالسیاسات....................الثانيالفصل

145

الغطاء النباتيعلىأضرارالتلوثمنالنوعهذاعنینجمالّصحة ،علىالسلبیةالتأثیراتجانبوكذلك إلى
.1الملوثة تخفیض اإلنبعاثاتُیوجبمماللبیئة ،األخرىالمكوناتمختلفوعلىوالحیواني ،الزراعيواإلنتاج

التلوث المالحظة ،مستویاتفيدورالجویةلألحوالأنكما،الهواءتلویثفيتشتركالعواملهذهفكل
ملوثاتالمحتوي علىالساخنوالهواءاإلرتفاع ،زادكلماالهواءحرارةتنقصالحرارة ، حیثدرجاتتغیروكذا

على الملوثاتالمحتویةالدخانیةالسحبفإنالقویةالریاححالةوفيالحرارة ،تقلبحالةفيعمودیاینتشر
تسقط بالضرورةالفالملوثاتكیلومترات ،بعدةمصدرهاعنبعیداتدفعهاالعالیة ،المدخناتمنالمنبعثة
النقل،(منتشرة كانتسواءطبیعتهاتختلفجویةإلنبعاثاتخاضعةالجزائریةالمدنومعظمالتلوث ،بمصدر
.2) عمومیةمزابلصغیرة،صناعیةوحدات(ثابتةأو، ) التسخین

البیئیة المشاكلمنالعدیدهناكأنّ إالالجوي ،التلوثمنالحدمجالفيالمبذولةالجهودو مع هذا و رغم
فإن مشاكلالعموموعلىإستفحالها،دونللحیلولةأكبرإضافيجهدتتطلبواّلتيالهواء ،تلوثعن، الناجمة

:و تعود تلوث الهواء في الجزائر إلى جملة من المصادر تتمثل في الجزائر،فيالجويالتلوث

:النقلوسائلعنالناجمالتلوث: أوال 

والبویرة المدیة،، بومرداستیبازةالبلیدة،:لمهاالمحاذیةوالمدنالجزائرمدینةفيأساسایتركزالهواءفتلوث
المساعدة علىالمناخیةالظروفحیثالساحل ،مستوىعلىخاصةو یتفاقمو وهرانعنابةمدنفيوكذا

.3األحیان منكثیرفيالمالئمةغیرالحرارةوتقلباإلنتشار

:الصناعيالتلوث: ثانیا 

على الشریطتركزتعدیدة ،صناعیةمركباتإنشاءالماضيالقرنمنالسبعینیاتخاللالجزائرعرفت
تلویثا التكنولوجیة األقلبالمناهجاإلهتمامیتمولمخصبة ،زراعیةأراضيعلىبناؤهتموبعضهاالساحلي
فهيوٕان وجدتالتيالتلوث،مكافحةبأجهزةاإلهتمامعدموكذاوللماء ،األولیةوللموادللطاقةتوفیراواألكثر
:الجوي للتلوثالمسببةالصناعیةالوحداتأهمو،4تأهیلهابإعادةتسمحالسیئةبحالة

سنویامنهاتتدفقالملوثة ،والدقائقاإلحتراقغازاتلتدفقهاممصدر، التي تعتبراإلسمنتمصانع.1
العضویةالمركباتمنطن464والكربون ،أكسیدمنطن1200واآلزوتمن أكسیدطن4569حوالي

.159، مرجع سابق ، ص يمحمد مسعود1
.57ص،2000الجزائر،فيالبیئةمستقبلوحالةحولتقریروالبیئة ،اإلقلیمتهیئةوزارة2
.23سمیر بن عایش، مرجع سابق ، ص 3
.90، ص 2000النجاح ،  الجزائر ،مطبعة،الجزائرفيالبیئیةالرهانات،ملحةأحمد4
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حامةسعیدة ،صاف ،بنيزهانة ،الشلف ،مفتاح ،الغزالن ،سورحمیدو،برایس:المتبخرة والتى تتواجد في 
1.تبسة عین التوتة ،الكبیرة ،عینالسود ،حجربوزیان،

20000منأقل(ضعیفةالوحداتلهذهاإلنتاجیةالقدرةأنرغمحیثوالكلس ، الجبسإنتاجوحدات.2
المتعلقة بالصیانة، المشاكلبسبباألحیانأغلبفيمعطلةبمنظفاتهي األخرىمجهزةنهاأإال،) سنویاطن

الدقائقمنطن20250حواليجرانأمالكلسإنتاجووحدةوریسلفلإنتاج الجبسوحدةمنتدفقیتمحیث
العضویة المركباتمنأطنان08والكبریت ،أكسیدمنطن20وأكسید اآلزوتمنطن70وسنویا

.2العامةوالصحةوالنباتبالطبیعة تضرتدفقاتو هيالمتبخرة
قدراً إالّ تولِّدالالوطني ،الترابعبرالموزعةالكهرباءإنتاجمحطاتإن:الكهرباء إنتاجمحطات.3
أنّ غیرالملوثة ،اإلنبعاثاتكبیرةبصورةُیقلِّلاّلذيالطبیعيبالغازتشتغللكونهاالتلوث ،وهذامنقلیال

.3نسبیًا هامةتعتبرالمحطاتهذهعنالّناجمةالكربونوأوكسیداآلزوتمن آكاسیدكلإنبعاثات
التيالمحارقغازاتإحتراقعنناتجةالمصانعهذهعنالصادرةالتدفقاتإذ أن أهم:التكریرمصانع.4

التنفسیةخاصةاألمراضتزایدإلىالملوثو بذبك تؤدىوالهواءالحراريالمفعولذاتإرتفاع الغازاتفيتساهمت
، و یقول التقریر أن مصانع التكرار المتواجدة في سكیكدة ، أرزیو و الجزائر ) ...سرطان الرئة الربو ،(

طن من 2000طن من أكسید األزوت و 9000العاصمة تصل إجمالي كمیاتها التدفقات منها سنویا حوالي  
. 4طن من مركبات عضویة متبخرة و غبار على التوالي 1000طن و 1200أكسید كربون ، و حوالي 

طن9000والزنكمنسنویاطن40000إنتاجدفبهو الذي أنجزبالغزواتالزنكتحلیلمركب.5
مصدرایشكلأنهإال،) بالقصدیرشبیهعنصر(الكامیوممنسنویاطن150وحامض الكبریتمنسنویا

.5للجوالملوثةالثقیلةالمعادندقائقوٕانبعاثاتالجو،فيالكبریتمن دیوكسیدهامةلتدفقات

: تلوث النفایات الحضریة : ثالثا 

الترابكاملفيوالسائدة-تتعرض لها اّلتيالحرقعملیةطریقعنالهواءتلویثفيُتسهمهي أیضا 
فيمراقبةوالغیرالعشوائیة- Les décharges Public- العمومیة المفارغفيتتمواّلتي–الوطني

منالجوي بالقربالتلوثأنّ إالّ العاصمة ،فيفایتأوالدكمفرغةالمراقبة ،المفارغبعضوجودُمجملها، ورغم
.6یزدادیلبثما-الوطنيالمستوىعلى-العشوائیةالعمومیةالمفارغ

.24سمیر بن عایش، مرجع سابق ، ص 1
.68ص مرجع سابق ، والبیئة ،اإلقلیمتهیئةوزارة2
.163محمد مسعودي ، مرجع سابق ، ص 3
.68، ص سابقوالبیئة ، مرجعاإلقلیمتهیئةوزارة4
.70نفس المرجع ، ص 5
.161محمد مسعودي ، مرجع سابق ، ص 6
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.نوعیة البیئة المائیة الجزائریة : ثاني الفرع ال

العقالني للموارد ، غیرواإلستعمالالتبذیرمنالجزائرفيللشربالصالحةبالمیاهالتزویدشبكاتتعاني
تختلط المیاهوأحیاناطویلةلمدةحالهاعلىوبقائهاإصالحهادونالشبكاتفيالتسرباتمنالعدیدووجود

لنقل المیاهوأخرىالمیاهلصرفأنابیبتوجدكماالقذرة ،المیاهصرفشبكاتتسرباتمعللشربالصالحة
طریق المیاه ، عنالمتنقلةاألمراضإنتشارنسبةارتفاعإلىأدىمماللمعاییرمطابقةغیرللشربالصالحة

% 35.45إلى% 28.5مناألمراضهذهإنتشارنسبة1996و1993بینماالفترةخاللفمثال إرتفعت
بینمانسبةتمثلحیثإنتشارا،األمراضأكثرالتیفویدبمرضاإلصابةوتعتبرنسمة ،100000 %من  لكل
و تنقسم نوعیة المیاه إلى المیاه العذبة و أخرى قذرة و میاه البحر . 1األمراض هذهمجموعمن% 47إلى44

:و تكون حالة التلوث فیها كما یلي 

: المیاه العذبة : أوال 

من جافلمناخخاضعةاإلقلیممن% 95نسبةألنأهمیةذاتالجزائرفيالمائیةالمواردمسألةتشكل
للودیان المنتظمغیرللجریانإضافةجزئیاإالتعبأالاألحواضتستقبلهاالتياألمطارمیاهمواردولكونجهة،
السطحیة ، المیاه الجزائر بین كل من المیاه فيالمائیةالمواردوتوزیعالصیف،فصلفيكلهاتقریباتجفالتي

.2على التوالي %26و %10، %64الجوفیة في الشمال و المیاه الجوفیة في الجنوب بنسب تقدر بـ 

متر ملیار11.5بیقدرسنويسقفعلىالجزائرتتوفرللتعبئة ،القابلةالمائیةالمواردیخصوفیما
الشمال الجوفیة ، فيالحقولإستغاللو3مملیار4.7بـ ) السدود (السطحیةالمیاهعلى تعبئةموزعةمكعب

:و تقسم المیاه العذبة كذلك حسب نوع إلى .3مملیار05الجنوب بـو في3مملیار1.8 :بـ

:المیاه السطحیة .أ

سد بن: مثلالجزائرفيسدا52إحصاءتم، حیثالسدودإنجازخاللمنالسطحیةالمیاهتعبئةإذ أنه یتم
. 3إلخ ... بالشلفالفضة، واديبخنشلةببومرداس ، وبابارعمرانو بنيبمیلة ، قدارة هارون

أساساتعنىالمغیاثیةهذهأنإال،3ملیار م12.4باألمطارلمیاهالسنويالمتوسطالحجمو كما یقدر
یصلوال،%10سوىالعلیاالهضابفيالمنحدرةاألحواضتستقبلالحینفي% 90بنسبةشمال الجزائر
.4جدا ضئیلةكمیاتإالالصحراویةإلى المناطق

1 Ministère de L’Aménagement du Territoire et de , L’Environnement, Rapport sur l'Etat et l'Avenir de
l'Environnement, 2005, p. 188.

.30مرجع سابق ، ص ، والبیئة اإلقلیمتهیئةوزارة2
3 Office National Des statistiques, L’Algérie En Quelques Chiffres , Edition 2008. P 52 .

28،31مرجع سابق ، صص والبیئة ،اإلقلیمتهیئةوزارة4
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:الجوفیة المیاه.ب

مكعب مالییر متر05بحواليیقدرسنويحجمبإستغاللتسمحالجزائريالجنوبفيالجوفیةالمیاهإحتیاطات
وتعبئة المیاهالشمالفيالباطنیةالحقولمنمكعبمترملیار1.5مقدارإالإستغاللیمكنالحینفي،

أمواال باهظةیكلفتنقیبتحقیقتتطلبكذلكالجوفیةوالمیاهالتكالیفالباهظةالسدودإلىتحتاجالسطحیة
إال بأحجامال تتجددوالتيالعمیقةالمائیةالحقولفيكامنةاألساسیةاإلحتیاطاتحیثالجنوبفيوالسیما
.1ضعیفة

:القذرة والمیاهالصحيالصرف: ثانیا 

بشبكات صرفالموصلیننسبةسنویا، وكانت3مملیون600بحواليالحضریةالقذرةالمیاهإنتاجیقدر
تدفقات تزایدیالحظیزالفالالمدن ،لسكانبالنسبة، وهذا1996سنة85 %نسبة تعادلالعمومیةالمیاه
أجزاء، فهناكالسطحیةالمیاهنوعیةعلىخطیراتهدیدایشكلالذياألمرالودیان ،فيالحضریةالقذرةالمیاه

القانونصدورفقبلالسیبوس ،الصومام ،الشلف ،المكرة ،تافنة ،:مثلالتلوثمنتعانيالودیانهامة من
البیئة ، علىاآلثاربدراسةالقیامدونتنجزالصناعیةالمشاریعكانت،1983عامالبیئةالمتعلق بحمایة

وشبكاتوطرقالعاملة ،الیدتواجدأماكنمنوالقریبةالتهیئةالسهلةالمواقعیفضلونفالصناعیون كانوا
الودیانتلویثفيالوحداتهذهساهمتحیثالنفایاتمنللتخلصالمسهلةالظروفإضافة إلىالمواصالت ،

. 2لكحل وسدنجدةوسددلبهبنيسدمنكلتلوثمثل،والسدود

خطرا محتمالتشكلمناطقمنبالقربتتواجدالوحداتهذهفبعضاإلقتصادیة،المؤسساتوبخصوص
مكعب منمترملیون200منأكثریومیاتخلقالصناعیةوالوحداتفالمركبات،المائیةالمواردتلوثعلى
ا بهتولدالتيوالوالیات،) والهیدروكربونالثقیلة، المعادنعضویة ،مواد(ملوثةموادعلىالمحتواةالقذرةالمیاه
دون الطبیعيالوسطفيغالباالمیاههذهتصببحیثوهران ،بسكرة،عنابة،:هيالقذرةالمیاهمنحجمأكبر
یعادل ماأيسنویا،مكعبمترملیون20سوىالحاالتأحسنفيیعالجفالمسبقة ،معالجةأليتخضعأن

.3الصناعیة والوحداتالمركباتعنالناجمةالمیاهحجممن%10 .

:البحرمیاه: ثالثا 

تصب مباشرةالتيالصناعیةاألنشطةعنتنجمالتيتلكإلیهاالمضافالحضریةالسوائلتدفقاتعنینتج
فيوناقالت البترولالسفنبعضتساهمكمامتزایدا ،وبیولوجیابكتیریاتلوثامسبقةمعالجةأيدونالبحر،في

.30، ص مرجعنفس ال1
. 30، ص السابق مرجع ال2
.28، مرجع سابق ، ص سمیر بن عایش3
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الوضع فحواليهذاجراءمنتضررتو الجزائر،1السمكیةللثروةالمهددالبترول ،بزیتالبحرمیاهتلویث
المحروقات منطنملیون50والجزائریة ،الشواطئمنبالقربسنویاتمرالمحروقاتمنطنملیون100

العملیات هذهأثناءالبحرإلىوتتسربتفقدمنهاطن10000والجزائریة ،الموانئمنإبتداءسنویاشحنهایتم
1200غایة إلىرقیقةسحابةیغطيأنیمكنالبترولمنواحداطناأنحیثبیئیاخطراتشكلالتسرباتوهذه

األعماقفيتتسربالثقیلةأجزاءهفإنالسطحمنللتبخرالقابلالجزءیتبخروعندماالبحر،سطحمنهكتار
.2البحریة والنباتاتالحیواناتفتتلف

وتوفیر جمیعبفعالیةوالتدخلالمائیةالمواردتسییروضعیةتحسینمنالبدالذكرالسابقةالحاالتولمعالجة
بحاجةولكنمتوفرةالمیاهأن، ألنه یتین3األمراضوٕانتشارالتلوثلتفادياللمجالهذاالالزمةاإلمكانیات
.نوعها حسبإیجابیةبصفةلتوظیفهاالعقالنيلإلستغالل

. نوعیة بیئة الترابیة و النطاق النباتي الجزائري : ثالث الفرع ال

الصناعي والبیولوجيبالتطورتأثرهاوٕانمامحاصیلمنتنتجهمافقطلیستللتربةالحالیةالتحدیاتأكبرإن
وكذلكأكسید الكربونثانيغازإنبعاثمنذلكمنینتجوماالمحاصیللهذهوالجويوالبحريالبريوالنقل

اإلقلیموأما عن،4التربةعلىمحتملةأضرارمنعنهاینتجوماالمحاصیلهذهلزیادةالتقنیةالطرقإستخدام
%09جافة تشكل سهبیةومناطقاإلقلیم ،من87 %بنسبةشاسعةصحراویةمناطقعلىفیشتملالجزائري

التي تضمها هكتارملیون238الجبلیة ، ضمنوالمرتفعاتالساحليالشریطیتقاسمها04 %ونسبةمنه
7.5ال تشكل سوىمنهاالمستغلةالزراعیةوالمساحةللزراعةقابلةهكتارملیون40توجداإلقلیمهذامساحة
،  و من المشاكل التي 5الشمالیة بالمناطقتقریبامجملهافيتوجدوهي18.75 %نسبةأيهكتارملیون

، اإلنجراف الناتج عن عمل الریاح ) أي تحدثه میاه السهول ( تواجه األراضي الجزائریة هناك اإلنجراف المائي 
. إلخ ...، التصحر و التملح 

.جهود الجزائر في مجال حمایة البیئة : المطلب الثاني 

بقة الذكر ، هو من أهم األسباب الذي دفع بها نظرا للمشاكل التلوث و غیرها المتفشیة في الجزائر السا
لتسطیر حماة من الجهود تتمثل بعضها في اإلطار المؤسساتي و البعض األخر في مجال البیئة و أخرى في 

.     التمویل 

.28نفس المرجع ، ص 1
.39مرجع سابق ، ص ، والبیئة اإلقلیمتهیئةوزارة2

3 Alescandre Brun, Frédric Lasserre, Politique De L’eau, Edition Presse de L’université Du Québec,
Québec , 2006,  p 01.
4 Philippe Derbrosses , Emmanuel Bailly ,Terres D’avenir , Monaco, Edition Alphée , 2007 , p 11 .

.25مرجع سابق ، ص ، والبیئة اإلقلیمتهیئةوزارة5
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. المؤسسات و الهیئات البیئیة في الجزائر : ول الفرع األ 

رسم السیاسةفيواإلعالمالحكومیةغیرالمؤسساتوكذاالرسمیةالمؤسساتدوراإلطارهذافيسنتناول
.الجزائرفيالمستدامةالتنمیةوتحقیقالبیئیةالعامة

:الرسمیة المؤسسات: أوال 
لعدة قطاعاتتابعاجعلهممامتنوعةتشكیالتعرفقدفإنهالبیئة ،لقطاعالمؤسساتياإلطاریخصفیما

قبلهذا القطاعفعالیةعدمإلىأدىاإلستقراروعدم،) والثقافةالتربیةالعلمي،البحثالفالحة،الغابات،الري،(
لوحدهبقطاع البیئةخاصةوزارةعلىاإلبقاءالضروريمنیجعلمیماالبیئة،بقطاعتتكفلخاصةوزارةظهور
أوالغاباتقطاعأومثالالسیاحةكقطاعالبیئیةباإلهتماماتمقترنةكانتمهماأخرىبقطاعاتجمعهدون
:البیئي القطاعابهمرالتيالمختلفةالمراحلیبینالتاليوالجدول،1الفالحة أوالري

.تطور المؤسسات البیئیة في الجزائر ) : 13( الجدول رقم
المالحظةالوصایةالتسمیةالسنة 
، تهیئة الغابات ، الري ( هیئة مكونة من عدة میادین/المجلس الوطني للبیئة1974

.1977، و تم حله في أوت ...) الساحل
وزارة الري و إستصالح مدیریة البیئة 1977

األؤاضي و حمایة البیئة 
1981تم إلغاء المدیریة في مارس 

مدیریة المحافظة على 1981
الطبیعة و ترقیتها 

كتابة الدولة للغابات و 
إستصالح األراضي 

/

الوكالة الوطنیة لحمایة 1983
البیئة 

//

تم إنشاء أربع مدیریات 1984
مركزیة تتكفل بالبیئة 

/وزارة الري و البیئة و الغلبات 

/وزارة الفالحة /1988
كتابة الدولة المكلفة بالبحث /1990

العلمي لدى وزارة الجامعات 
/

وزارة الداخلیة و الجماعات المدیریة العامة للبیئة 1994
المحلیة و البیئة و اإلصالح 

الزراعي 

تم إنشاء المجلس األعلى للبیئة و التنمیة المستدامة 
وزارة و غیرها 12الذي یضم 1994في دیسمبر 

.من الجمعیلت البیئیة و الباحثین
.عامة للبیئة و مصالح أخرى تشرف على السیاسة الوزارة الداخلیة كتابة الدولة المكلفة بالبیئة 1996
.والیة 48في /إحداث كل المفتشیات 1998

.34، ص مرجع سابقسمیر بن عایش،1
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الوالئیة للبیئة
.تم إنشاء وزارة خاصة بالبیئة /وزارة تهیئة اإلقلیم و البیئة 2000
تعدیل تسمیة الوزارة /وزارة تهیئة العمران و البیئة 2002
//إنشاء المدیریات الوالئیة2003
تعدیل تسمیة الوزارة/وزارة تهیئة اإلقلیم و البیئة2004
وزارة تهیئة اإلقلیم و البیئة و 2007

السیاحة 
.تعدیل تسمیة الوزارة /

.85ع سابق ، ص جمناد العالیة ، مر -: من إعداد الطالبة باإلعتماد على :المصدر 
–1999(دراسة حالة والیة الجزائر-تحقیق التنمیة المستدامة على المستوى المحليالسیاسة العامة البیئیة في الجزائر و ،سمیر بن عایش-

.35، ص 2011- 2010، 3جامعة الجزائرغیر منشورة ، الدراسات السیاسات المقارنة ، :رسالة ماجستیر، تخصص،)2009

لس العلمي للبیئة، لمجواإضافة لما سبق یساعد الوزیر المكلف بالبیئة مدیر الدراسات ، ومفتشیة عامة 
والمرصد الوطني للتكوین في البیئة ، كما تم تأسیس إمتداد عملي على المستوى المحلي والجهوي لهذه الدائرة 

اإلداریة ، وتم تشكیل هیئات وسیطة ذات اإلمتداد العلمي والتقني لإلدارة إذ صممت في شكل وكاالت للتنفیذ في 
:هیئات تتمثل في ) 10( الیا توجد عشر خدمة العمل العمومي للبیئة ، و ح

المرصد الوطني للبیئة والتنمیة المستدامة ، المحافظة الوطنیة للتكوین على البیئة ، المركز الوطني لتنمیة 
لس الوطني للتهیئة والتنمیة المستدامة لمجالموارد البیئیة ، المركز الوطني لتكنولوجیات اإلنتاج األكثر نظافة ، ا

لإلقلیم ، المحافظة الوطنیة للساحل ، الجزائریة للمیاه ، الدیوان الوطني للتطهیر، الوكالة الوطنیة للتغیرات 
مجلس التنسیق الشاطئ ومندوبیة : ، وهناك هیئات بصدد اإلنشاء مثل 1المناخیة ، الوكالة الوطنیة للنفایات 

.، وكلها وكاالت متخصصة لتدعیم دور اإلدارة المركزیة للبیئة األخطار الكبرى 

:الحكومیة غیرالجمعیات: ثانیا 

في إطارهاا، ویجتمعبهالمعمولللقوانینتخضعإتفاقیةتمثل: " نها أعلىالجمعیاتالجزائريالمشرععرف
معارفهم تسخیرفيیشتركونكمامربح ،غیرولغرضتعاقديأساسعلىمعینونأوطبیعیونأشخاص
والدیني و والعلميواإلجتماعيالمهنيالطابعذاتاألنشطةترقیةأجلمنمحددةغیرأومحددةلمدةووسائلهم
.2" الخصوصعلىو الریاضيو الثقافيالتربوي

.326، ص 2005، البیئةمستقبلوحالةحولتقریروالبیئة،اإلقلیمتهیئةوزارة1
،02المادة،1990دیسمبر05:بتاریخالصادر،1990دیسمبر04فيالمؤرخ،31- 90رقمقانون،53،العدد للجمهوریة الجزائریةالرسمیةالجریدة2

.8143ص
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البیئة یمكنحمایةأنإالالجمعیات ،نشاطمیادینتعدادفيصراحةتردلمالبیئةحمایةأنمنالرغموعلى
یمكن میماواسعااللمجاتركفالمشرعالجمعیات ،قانونعددهاالتياألنشطةمنالعدیدإطارفيتندرجأن

.1بیئي طابعذاتجمعیاتعدةبالفعلتكونتوقدالبیئیة ،الجمعیاتإنشاءمناألفراد

اإلنسانفیهیعیشالذيوالمحیطالبیئةممیزاتإبرازعلىالبیئةعنالمدافعةالجمعیاتو یمكن عمل
الحیاةعلىوالحفاظالبشریةالحیاةنوعیةتحسینإلىدفالهو المواطنین ،لدىالبیئةلحمایةوتكوین الوعي

عنوذلك،وغیرهاو الغابیةو الجبلیةو الصحراویةوالساحلیةالبحریةالمختلفةالبیئیةوحمایة النظمالطبیعیة
الدراساتوٕاعدادالمحاضراتإلقاءأوالندواتبعقدوكذلكوالمرئیة ،والمسموعةاإلعالم المقروءةوسائلطریق

.2التطوعیة الحمالتوبإجراءبالبیئةالصلةالعلمیة ذاتواألبحاث

:اإلعالموسائل: ثالثا 

لدى قطاعاتالبیئيالوعيتنمیةإلىتهدفالبیئیة ، فهيالعامةالسیاسةمنجزءاإلعالموسائلدوریعتبر
لدعم تنفیذالجمهوریئتهو ومراجعتهاومراقبتهاالبیئیةالعامةالسیاساتتطویرفيوتشاركالمختلفةتمعلمجا

،من البیئةالناسمواقففيسلوكيتغییرإحداثالبیئيلإلعالمالرئیسیةاإلهتماماتومن،البیئیةالسیاسات
العامة وعدموالحصصالمحلیةالصفحاتمستوىعلىالجزائرياإلعالمفيمطروحایبقىاإلهتمامهذاأنرغم

اإلهتمام فيمجالوالشواطئالبحروتلوثالصناعيالتلوثویأتيبه ،خاصةأو حصصصفحاتتخصیص
.3البیئیة والصحةوالتصحروالكوارثالصلبةالنفایاتمشكلةتلیه،الشأنهذا

.الجزائر قبلمنالبیئةمجالفيالمبذولةالجهود: ثاني الفرع ال

:بعض اإلنجازات كما یلي خاللمنالبیئةحمایةمجالفيالجزائرقبلمنالمبذولةالجهودترجمةیمكن

.نظافة أكثرإنتاجعلىالحث:الجدیدة البیئیةالجبایة: أوال 

فيالتشریع الجبائيعرفحیثالمستدامة ،والتنمیةالبیئةحمایةألهدافالبیئیةالجبایةتطویریستجیب
سنةمنإال إبتداءاإجراءات ملموسةإدخالمع1992لسنةالمالیةبقانونالمكرسةإنطالقتهالبیئةمیدان

الترتیباتمختلفإدخالتموهكذا.فعالةتسییر بیئیةسیاسةلتنفیذقاعدیةأدواتتشكلأنشأنهامن،2000
والفضالتالصلبةبالنفایاتالترتیباتهذهوتتعلق2003، 2002للسنوات المالیةقوانینفيالجبائیة

.4البیئة علىالخطیرةأوالملوثةاألنشطةوكذاالجويالصناعیة السائلة ، اإلنبعاث

.37مرجع سابق ، ص بن عایش،سمیر 1
.38مرجع ، ص نفس ال2
.38، ص السابقمرجعال3
.242، مرجع سابق ، ص 2005، البیئةمستقبلوحالةحولتقریروالبیئة،اإلقلیمتهیئةوزارة4
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:الخضراء العالمة: ثانیا 

المقلصةتستعمل الموادالتيللمنتجاتبالنسبة"األوزونبطبقةال یضر"إجباریاالرمزالحكومةتجعل
األوزونلطبقةالمقلصةالموادوالتخلص مناألوزونطبقةلحمایةالجزائریةالسیاساتتعتبر(األوزونلطبقة
إذ تمثل هذه العالمة میزة تنافسیة قویة بین المنتجات، . 1) البیئة لحمایةالوطنیةالسیاسةمنمتكامالجزءا

.واد غیر مضرة بطبقة األوزون وبالتالي فهي تحفیز إلستخدام الم

:المتجددة الطاقة: ثالثا 

حولاألنشطةاإلستقالل إستمراریةمنذ،تتولىالمتجددةالطاقةتطویرمركزتدعىهیئةبـ بوزریعة هناك
كماووصایتها،القانونیةوضعیتهافيعدة تغیراتإلىالهیئةهذهتعرضتوقدالشمسیة ،والمتجددةالطاقات
تطویربوحدةاألمرویتعلقالشمسیة ،الطاقةقطاعتنشیطقصد1988فيمتخصصةأخرىهیئاتأنشئت

فيالشمسیةللتجهیزاتالتجاربمحطةوالسیلیسومتكنولوجیاتطویروحدةوهناك أیضا.الشمسیةالتجهیزات
العلميالعالي والبحثالتعلیموزارةقبلمنجدیدةهیئةأنشأت2002نوفمبروفيأدرار،بـالوسط الصحراوي

كما.الجافشبهوالجاففي الوسطالمتجددةالطاقاتفيالتطبیقيللبحثبوحدةاألمرویتعلقبغردایة
.2متخصصة بحثوحداتالجامعاتفيأنشئت

:سونلغازبرنامج: رابعا 

وتمالشمسیة ،خالل الطاقةمنالصحراویةالوالیاتبعضفيبالكهرباءالقرىمنالعدیدبتزویدسونلغازقامت
.الدولةطرفمنبالكاملالبرنامجتمویل

:الدعم التشریعي و التنظیمي :خامسا 

: و أهمها 2001و تتمثل في صیاغة مجموعة من القوانین منذ سنة 

 و قد 3المتعلق بتسییر النفایات و مراقبتها و إزالتها 12/12/2001المؤرخ في 19- 01القانون رقم ،
نص هذا القانون على كیفیة تصنیف النفایات و تثمینها ، بإعادة إستخدامها أو رسكلتها بأي طریقة 

. صحة اإلنسانتضمن إعادة إستخدامها على شكل طاقة أو موارد ، حیث ال تشكل خطرا على البیئة و
 موضوعه 1المتعلق بتهیئة اإلقلیم و تنمیة المستدامة 12/12/2001المؤرخ في 20- 01القانون رقم ،

عقلنة اإلعمار و توزیع األنشطة على المستوى اإلقلیم و حمایة الموارد الطبیعیة ، كما یتضمن هذا 
.ر البشري القانون الربط بین حمایة الموارد و التنمیة اإلقتصادیة و التطو 

.238ص مرجع  ،نفس ال1
.283، 282ص ، صسابق،مرجع2005، البیئةمستقبلوحالةحولتقریر،والبیئةاإلقلیمتهیئةوزارة2
.8–9ص،ص2001دیسمیر 15:،الصادر بتاریخ2001دیسمبر 12،المؤرخ في 19-01،القانون رقم 77،العدد للجمهوریة الجزائریةالجریدة الرسمیة3
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 2المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة 19/07/2003المؤرخ في 10- 03القانون رقم ،
یسعى من خالل ذلك للتوفیق بین تنمیة إجتماعیا و إإلتصادیة مع مراعاة الجوانب البیئیة إي إدراج البعد 

.البیئي لتحقیق تنمیة شاملة و مستدامة 
 المتعلق بحمایة المناطق الجبلیة في إطار التنمیة 23/06/2004مؤرخ في ال03- 04القانون رقم

. ، یهدف هذا القانون إلى حمایة المناطق الجبلیة خاصة الهشة و الحساسة منها 3المستدامة 
 المتعلق بالوقایة من األخطار الكبیرة و تسییر الكوارث 25/12/2004المؤرخ في 20- 04القانون رقم

، یهدف هذا القانون إلى سن قواعد الوقایة من اإلخطار الكبیرة و تسییر 4ة المستدامة في إطار التنمی
.الكوارث في إطار التنمیة المستدامة 

 یتعلق بتسییر المساحات الخضراء و حمایتها و تنمیتها 13/05/2007المؤرخ في 06- 07القانون رقم
الخضراء و حمایتها و تنمیتها في إطار التنمیة ، یهدف هذا القانون إلى تحدید قواعد تسییر المساحات 5

.المستدامة 
 یتعلق بمجاالت المحمیة في إطار التنمیة 2011فبرایر سنة 17المؤرخ في 11- 02القانون رقم ،

، و یهدف إلى تصنیف المجاالت المحمیة و تحدید كیفیات تسییرها و حمایتها في إطار 6المستدامة 
مبادئ و األسس التشریعیة المعمول بها في مجال حمایة البیئة أي یدعم حمایة التنمیة المستدامة وفقا لل

.    التنوع البیولوجي 

: كما تم صدور جملة من المراسیم التنفیذیة منها 

 یتعلق بالرسم على النشاطات الملوثة أو 2009أكتوبر 20المؤرخ في 336-09المرسوم التنفیذي رقم
.7الخطرة على البیئة 

 الذي ینظم إستعمال الموارد المستنفذة 2007جوان 30المؤرخ في 207-07سوم التنفیذي رقم المر
.8لطبقة األوزون و أمزجتها و المنتجات التي تحتوي علیها 

 9المعدل للمرسوم السابق 2010ماي 23المؤرخ في 142–10المرسوم التنفیذي رقم.

.30–18ص ص 19-01القانون رقم ،مرجعنفس ال1
.9–6ص،ص2003جویلیة 20:، الصادر بتاریخ2003جویلیة 19،المؤرخ في 10-03،الفانون رقم 43،العدد للجمهوریة الجزائریةالجریدة الرسمیة2
.14–11ص .،ص2004جوان 27:در بتاریخ،الصا2004جوان 23،المؤرخ في 03-04،القانون رقم 41،العدد للجمهوریة الجزائریةالجریدة الرسمیة3
.24–13ص.،ص2004دیسمبر 29:بتاریخ،الصادر2004دیسمبر 25،المؤرخ في 20-04،القانون رقم 84،العدد للجمهوریة الجزائریةالجریدة الرسمیة4
.11–6ص .، ص 2007ماي 13:بتاریخادر ،الص2007ماي 13،المؤرخ في 06-07،القانون رقم 31،العدد للجمهوریة الجزائریةالجریدة الرسمیة5
.4-9ص .،ص 2011فیفري 28: بتاریخ،الصادر2011فیفي 17،المؤرخ في 11-02،القانون رقم 13،العدد للجمهوریة الجزائریةالجریدة الرسمیة 6
3، ص 2009نوفمبر 4: ،الصادر بتاریخ 2009أكتوبر 20،المؤرخ في336-09،المرسوم التنفیذي رقم 63الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة،العدد 7
2007جویلیة 01یخ ، الصادر بتار 2007جوان  30، المؤرخ في 207-07، المرسوم التنفیذي رقم 43الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، العدد  8

.19-13ص .، ص
. 12، ص 2010ماي 23،الصادر بتاریخ 2010ماي 23،المؤرخ في 142-10،المرسوم التنفیذي رقم 34الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة،العدد 9
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 الذي یضبط القیمة القصوى و مستویات 2006نفي جا7المؤرخ في 02-06المرسوم التنفیذي رقم ،
.1اإلنذار و أهداف نوعیة الهواء في حالة تلوث الجو 

. واقع التمویل البیئي في الجزائر : ثالث الفرع ال

رئیسیینقسمینإلىتقسیمهایمكنالبیئةحمایةإلىترميمختلفةتمویلمصادرتوفیرعلىالجزائرعملت
:2هما

:البیئیة للمشاریعالمحليالتمویلمصادر: أوال 

و لقد إهتمت. "یدفعیلوثمن: "القائلالدافعالملوثلمبدأمطابقتمویلنظامتسمح بإعدادو التي
:التالیة والصنادیقالمؤسساتبإنشاء مجموعة منالبیئیةالمشاریعتمویلإطارفيالجزائریةالحكومة

: (FEDEP)التلوث ومكافحةالبیئةصندوق.1

التلوث خفضإلىالرامیةمشاریعهاتجسیدعلىالمؤسساتمساعدةأجلمنالصندوقهذاإنشاءتم
إنشاءه تموقد،واإلقتصاديالبیئيأدائهاتحسینعلىوتشجیعهاللبالد ،الساخنةالنقاطمستوىفيواألضرار

:اآلتیة المصادرمنتمویلهویتم،2001لسنةالتكمیليالمالیةقانونضمن

المائةفي75بنسبةالخطیرةأوالملوثةالنشاطاتعلىالرسم.
المائةفي75بنسبةبالصحةالمتعلقةالفضالتتفریغعلىللحثالرسم.
القیمةتتجاوزوالتيالمنبعثةالكمیاتعلىصناعيأصلمنالهوائيالتلوثعلىاإلضافيالرسم

.الرسممنالمائةفي75القصوى
المائةفي50والرصاصوالعاديالممتازالبنزینعلىالرسم.

:فيإجماالفتتمحورالصندوقیمنحهاأنیمكنالتياإلعاناتعنأما

الوقایةلمبدأطبقاوهذااألنظفالتكنولوجیاتنحوالقائمةالمنشآتبتحویلتتعلقالتيالمساعدات.
المنبعمنالتلوثبمراقبةالمتعلقةالنشاطاتتمویل.
العرضيالتلوثحالةفيالمستعجلةبالتدخالتالمتعلقةوالمصاریفالبیئةحالةمراقبةنشاطاتتمویل

.ماحادثعنالناتج
النظیفةالتكنولوجیاتتدمجالتياإلستثماراتتشجیع.

، 2006جانفي 8، الصادر بتاریخ 2006جانفي 7، المؤرخ في 02- 06، المرسوم التنفیذي رقم 01الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، العدد 1
.4، 3ص .ص

،  مجلة الباحث -دراسة حالة الجزائر–إستراتیجیات المؤسسات المالیة في تمویل المشاریع البیئیة من أجل تحقیق التنمیة المستدامة حدة فروحات ، 2
.132، 131ص .، ص2010–2009، 07عددال، 
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المكافحةباإلنشاءاتالمتعلقةللنشاطاتالموجهةواإلعاناتللصندوقالممنوحةالقروضتعویضات
.والعمومیین الخواصقبل المتعاملینمنالمحققةللتلوث

وتمنح مساعدات الصندوق عموما للوحدات اإلقتصادیة العمومیة والخاصة، السیما الصناعیة منها التي 
میدان تتعهد بتطویر نشاطات مكافحة التلوث من أجل حمایة البیئة والهیئات التي تطور نشاطات المراقبة في 

البیئة ومكاتب الدراسات التي تعد الدراسات المیدانیة المؤسسات والجمعیات التي تقوم بنشاطات التحسیس 
أما عن إعتمادات الصندوق فتغطي میادین المراقبة ومكافحة التلوث، وهذا عن طریق . والتربیة في میدان البیئة

جیات األكثر نظافة، أما الدراسات واألبحاث في هذا النشاطات المتعلقة بتحویل المنشآت القائمة نحو التكنولو 
المیدان فیتعلق األمر بالدراسات المنجزة من قبل األخصائیین ومكاتب الدراسة الوطنیة واألجنبیة المتعلقة 

بالتلوث، وتتعلق خاصة بتسییر الفضالت والتنوع الطبیعي وحمایة وترقیة المناطق الحساسة و التحسیس والتربیة 
.البیئیة

:(FNAT)لإلقلیم المستدامةوالتنمیةللتهیئةالوطنيالصندوق.2

لتصنیفومساعداتاإلقلیملتهیئةعالواتلمنحموجه، وهو1995لسنةالمالیةقانونبموجبأنشئالذي
:بـ تتعلقوالتياألنشطة

االتلمجافيالترقیةمناطقفياألقلعلىدائمینعمالعشرةمنتتكونعامةمؤسساتإنشاء
.اإلنتاجیةباألنشطةالمرتبطة

مجاالتوفيالمناطقنفسفياألقلعلىدائمینعمالخمسةمنتتكونعامةمؤسساتإنشاء
.) لالتصالتقنیات جدیدة(الساميالنوعمنالخدمات

بـ فتتعلقاإلقلیمتهیئةعالواتأما:
اإلقلیمتهیئةبمجالالمتعلقةالدراساتمكاتبأوالبحوثمعاهدطرفمنالمنجزةوالبحوثالدراسات- 

.والبیئة
.الساحلیةالمناطقفيخصوصاالعمرانیةلألنسجةالهیكلةإعادةوعملیاتمشاریع- 
.النظیفةالتكنولوجیاتتستعملالتياإلقتصادیةالمشاریع- 

:(CEAT)اإلقلیم یئةتهو التجهیزصندوق.3

بالسیاسةالمتعلقةالدعمونشاطاتالبرامجوتطبیقإنجازأجلمنإنشاؤهتمجدیدةأداةالصندوقویمثل
الهیاكل تمویلعلىالمساعدةخاللمنالمتوازنة ،الجهویةالتنمیةخصوصاوالبیئة ،اإلقلیملتهیئةالوطنیة
هذهإطارفيالضروریةالمساعداتومختلفاإلقتصادیةواألعوانالمحلیةالجمعیاتوتموینالكبرى ،القاعدیة
.األنشطة
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:(FNPLZC)الساحلیة والمناطقالشواطئلحمایةالوطنيالصندوق.4

:اآلتیة العملیاتأجل تمویلمن،2003لسنةالمالیةقانونبموجبإنشاؤهتم

الساحلیةوالمناطقالشواطئبحمایةالمختصةوالبحوثالدراسات.
الطبیعیةللمناظراإلعتبارردفياألولیةوالخبراتالدراساتتمویل.
الساحلیةوالمناطقالشواطئوتحسینلحمایةالتلوثمكافحةأنشطةتمویل.
المفاجئالبحريالتلوثحالةفياإلستعجاليبالتدخلالمتعلقةالنفقاتفيالمساهمة.

(FLDDPS) :السهبیة والرعویةالمناطقوتنمیةالتصحرمكافحةصندوق.5

ملیون500بقدرأوليماليمبلغلهخصصوقد،2002لسنةالتكمیليالمالیةقانونبموجبإنشاؤهتم
المتعلقةتلكوتمویلهابتدعیمهاسیقومالتيأهم األنشطةوتتمثلالریفیة ،والتنمیةالفالحةلوزارةتابعوهودج ،

:بـ 

األراضيوتنمیةوصیانةالتصحرمكافحة.
السهبیةاألوساطفيالحیواناتإنتاجتطویر.
الدواجنإنتاجتقویم.
الرعویةالمناطقوصیانةالمواشيمربيخیلمداحمایة.

:البیئیةللمشاریعالدوليالتمویلمصادر: ثانیا 

وهذاالخارجي،البیئيمصادر للتمویلعنالبحثضرورةإستدعىالبیئةحمایةمشاریعتمویلإن إتكالیف
والتنمیة البیئیةلألنشطةالوطنيالمخططتنفیذحول إنطالقدوليمؤتمرإنعقدحیثحدث ،مابالفعل

العدیدفیهشارك2002جوان18و17یوميالعاصمةبالجزائراألوراسيبفندق) (PNAE-DDالمستدامة
:بینهامنالدولیةوالصنادیقالبنوكمن

العالمي البیئةصندوقFEM
واالجتماعیة االقتصادیةللتنمیةالعربيالصندوقFADES
للتنمیة السعوديالصندوقFSD
العربي النقدصندوقFMA
الفالحیة للتنمیةالعالميالصندوقFIDA
الدوليالبنك.
لالستثمار األوربيالبنكBEI
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للتنمیة اإلفریقيالبنكBAD
للتنمیة اإلسالميالبنكBID

.   التمویل في مجال البیئي في الجزائر كما یليو الجدول الموالي سیوضح لنا بعض المساهمات لهیئات دولیة

.بالجزائرالبیئياللمجافيالدولیةالتمویلهیئاتبعضمساهمة) :14(رقمالجدول
المبلغالتمویلهیئةمجال التمویل

الصناعيالتلوثمراقبة
البیئیةلألعمالالوطنيالبرنامجدراسة
البیئیةالمخططاتدراسة
المؤسسات لفائدةوالمعداتالتجهیزاتتورید

إصالحوللشربالصالحةللمیاهالعمومیة
.القذرةالمیاهتطهیرشبكات ومحطات

السدود أحواضلتهیئةالمؤسساتيالتدعیم
.بالغربالواقعةالمناطقفيالریفيوالتشغیل

547.600.000الدوليالبنك
دوالر

مارك10.000.000(GTZ)األلماني التقنيالتعاونوكالةالبیئةمیدانفيالتدخلقدراتتنمیة
البیئيالمیدانفيالوطنیةاإلمكانیاتتدعیم.
التعلیمفيالبیئیةالتربیةإدخال.

للتنمیة المتحدةاألممبرنامج
(PNUD)

دوالر1.862.000

األبیضالبحرفيالبترولیةللنفایاتالتلوثتسییر
)مینائیةمخابر04تجهیز(المتوسط

دوالر439.000لالستثماراألوروبيالصندوق

المناخیةللتغیراتالوطنیةاإلستراتیجیة
البیولوجيللتنوعالوطنیةاإلستراتیجیة

دوالر591.296للبیئةالدوليالصندوق

لتطبیقاألطرافالمتعددالصندوقاألوزونطبقةعلىللمحافظةالوطنيالبرنامج
مونتلایرمعاهدة

دوالر12.500.000

.26ص ،1999الجزائر،02البیئة ، العدد الجزائرالدولي  ، مجلةالنشاطبالبیئة،المكلفةالدولةكتابة:المصدر

.الجبایة البیئیة كآلیة لكبح التلوث في الجزائر : المطلب الثالث 

مجموعة من األدوات الجبایة ، إذ نجد منها ما هو تعتمد الجزائر في عملیة كبح و تقلیل من التلوث من خالل 
.عقابي و أخرى تحفیزي  ، كما هناك من األدوات القانونیة التنظیمیة وقائیة 
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:التعریف بالجبایة البیئیة الجزائریة : ول الفرع األ 

أنواعلمختلفحد لوضعكمحاولةالبیئیة ،والرسومالضرائبمنمجموعةقرارإلىالجزائریةالحكومةسعت
للصناعةماأحدیخفى علىو الالنفطیةالدولبینمنالجزائرأنوذلكوالماءالهواءتلوثوخاصةالتلوث
الشریطفيتتركزمعظم المصانعكونالتيباإلضافةالبیئة ،علىسلبیةآثارمن)البتروكمیاویة ( النفطیة

مكافحةعملیةأنغیرالمائیة ،في المسطحاتالسامةوالنفایاتاألطنانبمالیینسنویاتقذفوهيالساحلي
عنتكشفأنانهشأمنالتياإلحصائیاتفي غیابوذلكالمطلوبالمستوىإلىترقلمالجزائرفيالتلوث
أكثرعقابيبطابعالجزائرفيالمفروضةاإلقتصادیةتتمیز األدواتأخرىجهةومنجهة ،منمرعبةأرقام
.1أخرىأمورتغطیةإلىوٕانصرافهاالبیئیةاألضرارلتغطیةكفایة مردودیتهاعدمإلىباإلضافةتحفیزي ،منه

:أنواع الجبایة البیئیة المعتمدة في الجزائر : ثاني الفرع ال

، حیث تم فرض الرسم 1992تم إدخال أول ضریبة بیئیة من خالل قانون المالیة سنة أنهبكما سبق القول
المتعلق بالنشاطات الملوثة أو الخطیرة ، لكن تجسید الجبایة البیئیة كأداة إقتصادیة ومالیة إلدارة الموارد البیئیة 

یة من خالل قوانین المالیة لسنوات لم یتم إال خالل السنوات القلیلة الماضیة حیث تم إستحداث عدة ترتیبات جبائ
:، ومن أهم الرسوم البیئیة ما یلي2003،2002،20002

 الرسوم على األنشطة الملوثة أو الخطرة على البیئة(T.A.P.D).
 الرسوم المرتبطة بالنفایات الصلبة.
 الرسوم المرتبطة باإلنبعاثات الجویة الملوثة.
 السائلة الملوثة الرسوم المرتبطة بالتدفقات.

:و سنتناول كل نوع من الرسوم السابقة الذكر بشيء من التفصیل كما یلي 

:(T.A.P.D)الرسوم على األنشطة الملوثة أو الخطرة على البیئة : أوال 

: التشدید ، حیث أنمرحلةثماألوليالتأسیسمرحلةأساسیتین تتمثلن في مرحلتینالرسمهذاتفعیلشهد

:األولي التأسیسمرحلة.1

علىرسمتأسیستم،1992لسنةالمالیةقانونالمتضمن25- 91رقمالقانونمن117المادةبموجب
: التالیین كما هو موضح في الجدول اآلتي السنویینبالمعدلینالبیئة ،علىالخطیرةأوالملوثةاألنشطة

ماجستیر في العلوم السیاسیة ، تخصص سیاسات رسالة ، -دراسة حالة الجزائر –المجتمع المدني في صیاغة السیاسات البیئیة دورغنیة ابریر ، 1
.93، ص 2010–2009جامعة حاج لخضر ، باتنة ، غیر منشورة ، عامة و حكومة مقارنة ،

2 Ministère de l'Aménagement du Territoire et de L'Environnement , Rapport d'audit sur les opération
financières relatives au projet , contrôle de la pollution industrielle , Algérie, date d'édition inconnu , p  02.
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.على األنشطة الملوثة أو الخطرة على البیئةتفصیل مرحلة التأسیس األولي للرسوم ): 15(الجدول رقم
مـــــــــرحـلـــة الــــتــأسـیـس األولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

1التصنیف 

2التصنیف 

المصنفةالمنشآت
الخاضعة للترخیص

المصنفةالمنشآت
للتصریح الخاضعة

مالحظات عن الرسم 

للمنشآتبالنسبة
لهااّلتيالمصنفة

األقلعلىواحدنشاط

یتراوحمضاعفبمعاملالرسمهذاتطبیقیرتبط-دج3000دج 3000
وهذاالنشاطات ،هذهمننشاطكلعلى6و1بین 

.وأهمیتها طبیعتهاحسب
قابض الضرائبقبلمنالرسممبلغُیحَصل-

.للوالیة المختلفة
یتملمإذا،% 10بنسبةالرسممبلغویضاعف-

.المعنیةاآلجالفيالمبالغ المستحقةتسدید
تطبق غرامة، تحدد نسبتها بضعف مبلغ الرسم، -

على مالك المنشأة اّلذي یمتنع عن تقدیم المعلومات 
الضروریة أو یعطي معلومات خاطئة ، فیما یخص 

.تحدید نسبة الرسم 
ُیخصص ناتج هذا الرسم كلیة لصالح الصندوق -

) .FEDEP(الوطني للبیئة وٕازالة التلوث 
و عرف الرسم التطبیق الفعلي إال إبتداًءا من سنة -

1994.

بالنسبة المنشآت
أكثرُتشغِّلالاّلتي
.شخصینمن

دج 750دج6000

.1992من إعداد الطالبة إستنادا لقانون المالیة لسنة:المصدر 

والمالحظ أن التطبیق األولي للرسم على األنشطة الملوثة أو الخطیرة على البیئة ، تم بمعدالت ضعیفة ، ال 
ُتمّكن من فرض أثر تحفیزي فعال للخفض من التلوث ، األمر اّلذي أدى بالمشرع إلى التشدید أكثر في فرض 

.وهذا ما سیتضح لنا في المرحلة الموالیة . هذا الرسم 

:رحلة التشدید في فرض الرسم م.2

والمتضمن قانون المالیة لسنة 1999دیسمبر 23المؤرخ في 11-99من القانون رقم 54بموجب المادة 
، تم رفع المعدالت السنویة للرسم على األنشطة الملوثة أو الخطیرة على البیئة ؛ كما تم تصنیف 2000

:المنشآت الملوثة إلى نوعین هما

الصحةعلىسلبیةآثارلهاتكونقد،ومساوئأخطارإلىستغاللياإلنشاطهایؤدياّلتيالمؤسساتتلكهي: للترخیصالخاضعةالمصنفةالمؤسسات
.السیاحّیةالمناطقوكذلكالتاریخّیةوالمعالماآلثارعلىالمحافظة،والبیئةالطبیعةحمایةالفالحة،،واألمنالنظافة،العمومیة

آنفًا المذكورةالمجاالتعلىبالغاً خطراً تشكلالاّلتيفهيالخاضعة للتصریحالمؤسساتأما.
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 الخاضعة قبل إنطالقها للتصریح المسبق من رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص إقلیمیاً المنشآت.
 المنشآت الخاضعة لترخیص مسبق سواء من الوزیر المكلف بالبیئة أو الوالي المختص إقلیمیًا أو رئیس

.المجلس الشعبي البلدي المختص إقلیمیاً 

:رسم كما یلي في الجدول وقد ُحدِّدت المعدالت السنویة الجدیدة لهذا ال

.البیئة علىالخطیرةأوالملوثةاألنشطةعلىالسنويالرسممعدالت) : 16(الجدول رقم 
الحجم

التصنیف
تشغلمصنفةمؤسسات
من شخصینأكثر

أقلتشغلمصنفةمؤسسات
من شخصین

دج 2.000دج9.000للتصریحخاضعةمؤسسات
لترخیصخاضعةمؤسسات

الشعبي البلديالمجلسرئیس
.إقلیمیاً المختص

دج 3.000دج20.000

مؤسسات خاضعة لترخیص 
.الوالي المختص إقلیمیاً 

دج 18.000دج 90.000

لترخیصخاضعةمؤسسات
.بالبیئةالمكلفالوزیر

دج 24.000دج120.000

.2000من إعداد الطالبة إستنادا لقانون المالیة لسنة :المصدر 

نوعوأهمیته وكذاالنشاطلطبیعةتبعاً 10و1بینیتراوحمضاعف ،بمعاملالمبالغهذهمضاعفةوتتم
.عنه الناجمةوالنفایاتالفضالتوكمیة

.الرسوم المرتبطة بالنفایات الصلبة : ثانیا 

: تتمثل جملة هذه الرسوم في خمس أنواع تتعلق كلها بتلك النفایات الصلبة المختلفة المصادر، و تشمل كل من 

لسنةالمالیةقانونخاللمنالرسمهذامعدالتزیادةتمت:(T.E.O.M)المنزلیة القماماترفعرسم.1
1. النفایات تسییرتكالیفالملوث الدافع و تغطیةمبدأتفعیلبغیة2002

الرسم التحفیزي على عدم تخزین النفایات المرتبطة بأنشطة العالج في المستشفیات والعیادات .2
العالج ومراكزالعیادات،المستشفیات،تحفیزللتشجیع و 2002لسنةالمالیةأسس بموجب قانون: الطبیة

 117؛ واّلتي عدلت أحكام المادة 2002، والمتضمن قانون المالیة لسنة 2001دیسمبر 22المؤرخ في 21–01من القانون رقم 202حسب المادة
.، فیما یخص قیمة المعامل المضاعف 1992من قانون المالیة لسنة -
. 11، المادة ، مرجع سابق21–01، القانون رقم 79الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، العدد 1
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فيالعالجكیمیائیًا المرتبطة بأنشطةَثةوالُمَلوَ الُمْعِدیةالنفایاتتخزینكمیات و عدمعلى تخفیضاألخرى
1.تنجر عنهااّلتيالكبیرةلألخطارنظراً وهذاالطبّیة ،والعیاداتالمستشفیات

تأسس هذا الرسم بنص :الخطیرة أو/والخاصةالصناعیةالنفایاتتخزینعدمعلىالتحفیزيالرسم.3
.2لتشجیع عدم تخزین النفایات الصناعیة 2002القانون المالیة لسنة 

3. 2004لسنة المالیةقانونبموجبالرسمهذاإستحداثتم: البالستیكیة األكیاسعلىالرسم.4

.20064لسنة المالیةقانونبموجبتم: المطاطیة العجالتعلىالرسم.5

:بیانات لخصائص في الجدول التالي و سنفصل كل نوع على حدا من حیث مبالغ الرسوم ، توزیع الحاصل و 

.الرسوم المرتبطة بالنفایات الصلبة ) : 17( الجدول رقم 
مالحظات و بیانات عن الرسم مبلغ الرسم الرسم
المنزلیةالقماماترفعرسم

TEOM
قانونمن11المادة- 

.-2002المالیة لسنة 

دج1000ودج500بینما- 
.سكنيإستعمالكل محل ذيعن
10000دج  و1000بینما- 

إستعمالمحل ذيكلعندج
ماأوأو حرفيتجاريأومهني

.شابهه 
20000ودج5000بینما- 

و للتخییممهیأةكل أرضعلىدج
المقطورات

ودج10000بینما- 
ذيمحلعلى كلدج100000

أوأو تجاريصناعيإستعمال
نفایات ینتجشابهماأوحرفي
.أعاله المذكورةاألصنافتفوق

.سنویةتحصل المبالغ- 
تسییرلتغطیة تكالیفكافیةغیرعائداته- 

.النفایات
.ضعیفتحصیلهمعدل- 
ینایرأولمنابتداءاً تحصیلهمهمةأوكلت- 

.البلدیةالشعبیةإلى المجالس2005
كلمستوىعلىوتطبیقهاالرسومهذهتحدید- 

البلدي، الشعبيالمجلسرئیسمنبقراربلدیة
وبعدالبلدي ،الشعبيالمجلسمداولةعلىبناءاً 

الوصیةالسلطةرأيإستطالع

عدمعلىالتحفیزيالرسم
النفایات تخزین

طن/ دج 24.000االستشفائیة

العالجلقدراتوفقاالمعنيالوزنضبطیتم- 
طریق عنأومعنیة ،مؤسسةكلفيوأنماطه
. المباشرالقیاس

.204، المادة ، مرجع سابق21–01، القانون رقم 79الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، العدد 1
.203، المادة مرجع سابق،21–01رقم ، القانون 79الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، العدد 2
. 53، المادة 2003دیسمبر 28ؤرخ في م، ال22–03، القانون رقم 83الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، العدد 3
.60دة ، الما2005دیسمبر 31، المؤرخ في 16–05، القانون رقم 85الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، العدد 4
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لسنةم. ق من204م-
2002-.

:یليكماالرسمهذاناتجیوزع- 
.لفائدة البلدیات10%*
.لفائدة الخزینة العمومیة15%*
لفائدة الصندوق الوطني للبیئة وٕازالة 75%*

.FEDEPالتلوث
سنوات للمستشفیات والعیادات 03تم منح - 

.المالئمة للتزود بتجهیزات الترمید 
عدمعلىالتحفیزيالرسم
الصناعیةالنفایاتتخزین

الخطیرةأو/والخاصة
لسنةم . ق من203م-

2002-

طن/ دج10.500
النفایاتمنمخزون

منسنوات03مهلةبعدالتنفیذحیزیدخل-
إزالةمنشأةمشروعفي إنجازتاریخ اإلنطالق

.النفایات
المعالجة تكلفةمنقریباً یعدالرسم ،هذامبلغ- 
.مؤكدتحفیزيأثریكسبهاألمر اّلذي،
:یليكماالرسمناتجیخصص- 
.لفائدة البلدیات10%*
.لفائدة الخزینة العمومیة15%*
لفائدة الصندوق الوطني للبیئة وٕازالة 75%*

.FEDEPالتلوث 
األكیاسعلىالرسم

البالستیكیة
لسنةم . ق من53م-

2004-

كلغ1/ دج 10.5
المستوردة أوالبالستیكیةاألكیاسعلىیطبق- 

.محلیاً المنتجة
إلى الصندوق كلیةالرسمهذاحاصلیدفع- 

.FEDEPالوطني للبیئة وٕازالة التلوث 
العجالتعلىالرسم

المطاطیة
لسنةم . ق من60م-

2006-

المستعملةالواحدة،للعجلةدج5- 
في

.الخفیفة المركبات
الواحدةللعجلةدج10-

. الثقیلة المركباتفيالُمستعملة

یطبق على العجالت الجدیدة المستوردة أو - 
.المنتجة محلیاً 

:یليكماالرسمهذاناتجیوزع- 
للتراثالصندوق الوطنيلصالح10%* 

.الثقافي
العمومیةالخزینةلصالح15%*
.البلدیاتلصالح25%*

للبیئةالوطنيالصندوقلصالح50%* 
.FEDEPالتلوث وٕازالة

.2006، 2004، 2002من إعداد الطالبة إستنادا للقوانین المالیة لسنة :المصدر 
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:و یشمل نوعان هما : الرسوم المرتبطة باإلنبعاثات الجویة الملوثة : ثالثا 

المصدرذوالجويالتلوثمنالحدُبغیة:الصناعيالمصدرذوالجويالتلوثعلىالتكمیليالرسم.1
المنشآتمنالمنبعثةالكمیاتعلىتكمیليرسمتأسیس2002لسنةالمالیةقانونتم بموجبالصناعي ،

.للتلوثالمسموح بهاالقانونیةالعتبةتتجاوزواّلتيالمصنفة
كانبحیث؛2002لسنةالمالیةقانونبموجبمّرة ،ألولالرسمهذاإستحداثتم: الوقود علىالرسم.2
أّنهإالّ ،1- ممتازأوعاديكانسواء- الرصاص علىیحتويالبنزینمنلترلكلدج1بـمبلغهُیقدر

هذاناتج؛ و تجدر اإلشارة إلى أنه ُیْقَتَطع2الرسم هذامعدلتخفیضتم،2007لسنة قانون المالیةوبموجب
تحصیله مهمةُتوكلبحیث(T.P.P)البترولیة المنتوجاتعلىللرسمبالنسبةالحالهوكمادفعه ،الرسم وُیَعاد

هذهطرفمنتوزیعهاتماّلتيالبنزینعلى كمیاتباالستنادوهذا(N.A.F.T.A.L)نافطال شركةإلىودفعه
.3الّشركة 
.الملوثةالجویةباإلنبعاثاتالمرتبطینالرسمینمضامینلنایلخصالمواليوالجدول

.الرسوم الخاصة باإلنبعاثات الجویة الملوثة ) : 18( الجدول رقم 
مالحظات و بیانات عن الرسم مبلغ الرسم الرسم 

الرسم التكمیلي على التلوث 
المصدر الصناعيالجوي ذو

م لسنة . من ق 205المادة -
2002-

باإلعتمادالرسمهذامبلغیحسب- 
T.A.P.Dلـ األساسیةعلى المعدالت

و1بینمضاعف یتراوحومعامل،
القیم حدودتجاوزلمعدلتبعاً وهذا5

.المحددة

:یأتيكماالرسمهذاناتجُیخصصو
البلدیاتلفائدة10%*

العمومیةالخزینةلفائدة15%* 
الوطنيالصندوقلفائدة75%* 

.FEDEPالتلوث وٕازالةللبیئة
الوقودعلىالرسم

م لسنة. ق من55المادة-
2007 -

البنزینمناللترعلىدج10-
على المحتويالممتازالعادي أو
.الرصاص

دج لكل لتر بالنسبة غاز أویل0.3- 

:الّنحو اآلتيعلىالرسمهذاناتجیوزع
للطرقاتالوطنيللصندوق50%* 

.السریعةوالطرق
للبیئةالوطنيللصندوق50%* 

.FEDEPالتلوث و إزالة
.2007، 2002من إعداد الطالبة إستنادا للقوانین المالیة لسنة :المصدر 

.38، مرجع سابق ، المادة 21–01، القانون رقم 79الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، العدد 1
.55، المادة 2006دیسمبر 26، المؤرخ في 24-06، القانون رقم 85الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، العدد2

3 Ministère des finances : Circulaire n°17/MF/MDB/DGI/DLF/LF2002, concernant le recouvrement de la
taxe sur les carburants .
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:و یمثل هو اآلخر نوعان : الرسوم المرتبطة بالتدفقات السائلة الملوثة : رابعا 

2003تم بموجب قانون المالیة لسنة : الصناعي المصدرذاتالمستعملةالمیاهعلىالتكمیليالرسم.1
، إنشاء رسم تكمیلي على المیاه المستعملة ذات المصدر الصناعي، وهذا وفقًا لحجم المیاه المنَتجة وعبء 

.1التلوث الناجم عن النشاط اّلذي یتجاوز حدود القیم المحددة 
أنشأ رسم على الزیوت والشحوم وتحضیر الشحوم :الشحوم وتحضیروالشحومالزیوتعلىالرسم.2

. 20062بموجب قانون المالیة لسنة 
.السابقین الرسمینمضامینأهملنایلخصالمواليوالجدول

.الرسوم المرتبطة بالتدفقات السائلة الملوثة ) : 19( الجدول رقم 
مالحظات و بیانات عن الرسم مبلغ الرسمالرسم 
المیاهعلىالتكمیليالرسم

المصدرالمستعملة ذات
.الصناعي

م لسنة  . قمن94المادة-
2003-.

على باالعتمادالرسمهذامبلغیحسب
T.A.P.Dلـ األساسیةالمعدالت
5و1بینیتراوحمضاعفومعامل

.المحددةالقیمحدودتجاوزلمعدلتبعاً 

:یليكماالرسمهذاعوائدتخصص
للبیئة و الوطنيالصندوقلفائدة50%* 

.FEDEPالتلوث إزالة
.الدولة میزانیةلصالح20%* 
.البلدیاتلصالح30%* 

والشحومالزیوتعلىالرسم
.وتحضیر الشحوم

م . ق من61المادة-
- 2006لسنة 

طن/ دج 12.500
.محلیاً أو مصنوعمستورد

:الّنحو اآلتيعلىالرسمهذاناتجیوزع
.العمومیةالخزینةلصالح15%* 
.البلدیاتلصالح35%* 
للبیئة و الوطنيلصالح الصندوق50%* 

.FEDEPالتلوث إزالة
.2006، 2003من إعداد الطالبة إستنادا للقوانین المالیة لسنة :المصدر 

الوقودعلىالرسمعداطبعا ما–الذكرالسابقةاإلیكولوجیةالرسوموتحصیلسیرأما فیما یخص عملیة
:3اآلتي الّنحوفهي تتم على-تحصیلهكیفیةإلىاإلشارةالذي سبقت

المنشأة بوجودالّتصریح:

قرینة ( بالوجود تصریحاً یعتبرالُملوثة ،المنشآتأصحابقبلمنالمقدمالّترخیصأوالّتصریحطلبإن
ره ،محضركلعنالتبلیغبمهمةبالبیئةالمكلفةاإلدارة؛ وتضطلع) الُملوثةالمنشأةوجودعلىقانونیة ُتحرِّ

.94، المادة 2002دیسمبر 24، المؤرخ في 12-02، القانون رقم 86الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، العدد 1
.61، المادة 2005دیسمبر 31، المؤرخ في 16-05، القانون رقم 85مهوریة الجزائریة ، العدد الجریدة الرسمیة للج2

.2002/05/08فيالصادر،اإلیكولوجّیةالرسومتطبیقبكیفیةیتعلق،والبیئةاإلقلیمتهیئةووزارةالمالیةوزارةبین(1 )رقممشتركوزاريمنشور3
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الرسمتسدیدیتولىاّلذيُمسیِّر النشاطإلىالخطیرة ،أوالملوثةباألنشطةالّترخیصالتصریح أوعدمبسبب
تاریخكانمهماللنشاطاألولىالسنةبصددُیستحقالرسمأنّ كما.المختص إقلیمّیاً ُمحصل الضرائبلدى

.إنطالقه 

المصنفة المنشآتإحصاء:

ُیرَسل  سنویًا ، واإلحصاءهذاتعیینویتمبالوالیة ،البیئةمفتشيإلىالمصنفةالمنشآتإحصاءمهمةُتوكل
بإحصاءبالبیئةالمكلفةاإلدارةقیامولدى.سنة كلمنأفریلالفاتحقبلإقلیمیًا ،المختصةالضرائبمدیریةإلى

ُیمنحكماماي ،أولقبلوهذاهذا النشاط ،إلى مستغلباإلحصاءإشعاراً ُترسلمرة ،ألولجدیدنشاط
بالبیئةالمكلفةاإلدارةلدىلإلحتجاجتاریخ إستالم اإلشعار،منإعتباراً یومًا ،15مدتهأجلللرسمللخاضعین

.اإلشعارهذایتضمنهااّلتيالمعلوماتعلى

الرسم دفع:

الجبائیة ؛ وتقوم مدیریةاإلدارةمصالحبهفتقومالتحصیلأماالبیئة ،إدارةمصالحقبلمنالرسموعاءُیحَدد
على المعلومات بناءاً سنة ،كلمنسبتمبر30تاریخقبلالضرائب ،سجالتبوضعبالوالیةالضرائب
أفریل ، 30تاریخ قبلوهذاللوالیة،البیئةمفتشیةمصالحطرفمنالمقدمینالمبلغوكذاللوعاءالُمَؤِسَسة
المضاعف المنشأة ، العنوان ، الصنف و المعاملتسمیةأواإلسم:التّالیة البیاناتالمعلوماتهذهوتتضمن
ویقومالجداول ،طریقعنالمستحقةالضرائبدفعلقواعدالرسومهذهتسدیدالّنشاط ؛ و یخضععلىالمطبق

.الرسومهذهبتحصیلإقلیمیاً المختصمحصل الضرائب

النشاط توقف:

یجب كماتاریخ التوقف ،عنالّنظربغضوهذاالسنة ،علىالرسمإستحقاقیتمالنشاط ،توقفحالةفي
اإلدارةلدى-الوقف الفعلي تلياّلتياألولىیوماً 15خالل-النشاطبتوقفالتصریحللرسمالخاضعینعلى

على مستحقاً یصبحالرسمفإنالجدیدة ،المدنیةالسنةو إبتداءاألجلهذاتجاوزحالةوفي.بالبیئةالمكلفة
.السنة الجدیدة 

اإلیكولوجّیة بالرسومالمرتبطةالمنازعات:

إلى مصالحإرسالهتتولىاّلتيالجبائیةاإلدارةمصالحإلىطعنتقدیمالبیئیةللرسومالخاضعینبإمكان
مادیة الطعن بأخطاءتعلقإذاأماالرسوم ؛وعاءبتحدیدالطعنتعلقإذابه،التكفلقصدبالبیئةالمكلفةاإلدارة

.الجبائیة اإلدارةمصالحكاهلعلىیقعبهالتكفلفإن،
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اإلیكولوجّیة بالرسومالمرتبطةاإلحصائیاتمسك :

ضبطاّلتي تتولىبالوالیة،الضرائبمدیریةقبلمناإلیكولوجیةالرسوممنرسمكلإحصائیاتمسكیتم
.سنةكلمندیسمبر31تاریخقبلاإلحصائیات

. اإلجراءات التحفیزیة في الجبایة البیئیة: ثالث الفرع ال

تحفیزیة لصالحجبائیةإجراءاتأيعلىالمالیة ،الجزائري في قوانینیرد نص للمشرعبكل صراحة لم
ضمنالقانونیة الُمندِرجةالموادبعضعكس منعلىالبیئة ،وحمایةالتلوثمنالحدمجالفياإلستثمار
البیئةحمایةمجالقصوى فيأهمیةالمالیةالحوافزدفعلضرورةَأدرجتواّلتيالمختلفة ،البیئیةالتشریعات

منه بـ 76نص في المادة واّلذي التنمیة المستدامةإطارفيالبیئةحمایةقانونو من بینهاالتلوث ،منوالحد
تستورد التجهیزاتاّلتيالمؤسسات الصناعیةالمالیة ،قانونبموجبتحددوجمركیةمالیةحوافزمنتستفید: "

منوالتقلیصالحراري ،اإلحتباسظاهرةتخفیفأوبإزالةمنتوجاتها ، أوصناعتهاسیاقفيتسمحاّلتي
یقوم بأنشطةمعنويأوطبیعيشخصكلیستفید: " على أنه 77و أیضا في المادته "أشكالهكلفيالتلوث
" قانون المالیة بموجبالتخفیضهذاللضریبة ویحددالخاضعالربحفيتخفیضمنالبیئةترقیة

وتطویرالمرتبط بتشجیعالقانونفيعلیهاالمنصوصالتنظیمیةاإلجراءاتو لكن بصفة أشمل فإن
الحوافزبواسطةوهذاحمایة البیئة ،مجالالخاص و خاصة فياإلستثمارُتعتبر جد مهمة لتحفیزاراإلستثم
لتطویر الوكالة الوطنیةمن خاللالدولةطرفمنالممنوحةالمتعددةالجبائیةوالشبهالجبائیة

أنشأت غرض تحقیق هذا الهدف تحدیدا ، اّلتي(A.N.D.I)اإلستثمار

المجال یخصفیمااإلستثمار،لتطویرالوطنیةالوكالةطرفمنالمسجلة للمستثمرینفي حین التوجهات
المنزلیة ، إذ تمالقماماتجمعوالسیماالصلبة ،الحضریةالنفایاتتسییربمجالأساساً تتعلقالبیئي، نجدها

الجزائرلمدینةالحضريالنسیجفيمتواجدةالمشاریعهذهمن%50مشروع و تمثل نسبة 14التسجیل لـ
%25و بنسبة مشروع28تسجیل هي األخرى النفایات التيوتدویرإسترجاعالعاصمة ؛ باإلضافة لمشاریع

العاصمة كذلك الجزائرمدینةفيمنها متمركزة 

أن اإلستثمار ، غیرلتطویرالوطنیةطرف الوكالةمنالممنوحةالتحفیزیةاإلجراءاتمنإال أنه وبالّرغم
النفایات ، ونقلبجمعالمتعلقةالمشاریعیخصفیماوالسیماالبیئي ضعیفًا،المجالفيالمشاریع المسجلةعدد

المصاحبةالعوائقوكذاللبلدیات ،المالیةأبرزها الوضعیاتذلك ، لمجموعة من العواملفيالسببحیث یرجع
بالورق أساساً ویرتبطدینامیكیة ،أكثرفهوالنفایاتوتدویرإسترجاعالمناقصة ؛ أما فیما یخص سوقلعروض

المستعملةالعضويالتحللذاتالنفایاتبتثمینمرتبطةمشاریعیضمالإضافتا أّنهالبالستیك و المعادن ،،
المجالهذافيوالتحسیسالتوعیةلنقصنظراً وهذاالعضوي ،إنتاج السمادفي
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مجال نظامتوسیعجهة ،منتقتضيالبیئي ،المجالفياإلستثماریةالمشاریعدعممتطلباتأنكما
أنواع وأشكالمختلفیشمللكياإلستثمار،لتطویرالوطنیةالوكالةطرفمنالُمعَتمداإلستثنائیةالحوافز

أخرى ،جهةومن؛-مكافحة التلوثمعداتمجالفيباإلستثمارمنهاإرتبطماوالسیما-البیئیةاإلستثمارات
.1الشبابتشغیللدعمالوطنيللصندوقالُمخصصةالمالیةزیادة اإلعتمادات

.القانون الجزائري و اإلجراءات التنظیمیة الوقائیة : رابع الفرع ال

2:یمكننا أن ندرج بعض أهم اإلجراءات الوقائیة وفق القانون الجزائري ضمن الثالث أشكال اآلتیة 

و یكون إما بـ:للمؤسسات و اإلنشاءات الغلق أو اإللغاء .1
أم . أي المنع النهائي أو التخلص من اإلنشاءات المضرة بالبیئة و الموطن: الغلق أو اإللغاء النهائي:
 المشكلة خطرا على لتلك المؤسسات و اإلنشاءاتبالمنع المؤقتو ذلك: الغلق أو اإللغاء المؤقت

ا ال تقل عن األولى بإعتبار المستغل فیها أیضا ملزم بدفع تكالیف اإلستغالل البیئة و المواطن ، كما أن فعالیته
.و بصورة مستمرة طیلة مدة اإللغاء أو التوقیف لنشاطه 

.یعتمد هذا اإلجراء عند غیاب اإلنشاءات و المؤسسات : وقف اإلعمال .2
الضرر البیئي الالحق في حال یتم إلزام المستغل بعملیات صیانة و إصالح : التنفیذ اإللزامي لألشغال .3

.عدم تنفیذ اإلجراءات الوقائیة للبیئة ، و ذلك من خالل التعویض أو إرجاع األماكن إلى حالها الطبیعي 

.الزراعة البیولوجیة في الجزائر : المبحث الثالث 

الحدیثة ، و الجزائر ككل الدول الساعیة لتطویر و التنمیة إنتهجت في هذا العصر تلك المناهج المعاصرة و 
حیث بغرض تطویر و تنمیة اإلقتصاد على العموم و الصادرات على الخصوص تبنت . هي األخرى من بینها 

منهج الزراعة البیولوجیة التي كما سبق الذكر أنها أحد أهم أنواع األسالیب و المداخل لرفع كفاءة المنتجات و 
رجیة أیضا ، و من هنا سنتعرف على اإلطار القانوني و محاولة حصة السوقیة و حصیلة الدولة من التجارة الخا

.تحلیل  للواقع و كذا المناطق و اإلنتاج الزراعي البیولوجي في الجزائر فیما یلي 

.اإلطار القانوني للزراعة البیولوجیة في الجزائر : المطلب األول 

وانین ، اللوائح ، و برامج مسطرة من قبل یحكم الزراعة البیولوجیة في الجزائر مجموعة من األجهزة و الق
.الدولة في إطار تقنینها 

. 194، 193ص محمد مسعودي ، مرجع سابق ، ص1
، -دراسة لآلثار المتوقعة على تنافسیة الصادرات الجزائریة –أثر السیاسات البیئیة على القدرات التنافسیة لصادرات الدول النامیة سامیة سرحان ، 2

اإلقتصاد الدولي و التنمیة المستدامة ،غیر منشورة ، جامعة : رسالة ماجستیر في إطار مدرسة الدكتوراه في العلوم اإلقتصادیة و علوم التسییر ، تخصص 
.111، ص 2011–2010فرحات عباس ، سطیف ، 
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:جهاز الدعم : ول الفرع األ 

، بصفة وحدة ADRMو الذي یتمثل في إنشاء الخلیة الوزاریة تحت وصایة وزارة الزراعة والتنمیة الریفیة 
:، عملها یتمثل في 09/12/2002الصادر في 2884الوزاري للملف رصد الزراعة بیولوجي بقرار رقم 

 وضع لوائح على الزراعة البیولوجیة.
 الرقابة ومنح الشهادات.
 المساهمة في الدعم الفني لمزارعي المنتجات البیولوجیة.

: اللوائح و القوانین : ثاني الفرع ال

:1تمثل في جملة من القوانین نذكرها بالترتیب كما یليو

تم إعداد مشروع قانون الزراعة العضویة لكنه قوبل بالرفض من قبل األمانة العامة للحكومة : 2004سنة - 
SGG لعدم وجود الدعم القانوني.

تم تعدیل مشروع الفانون السابق بمشروع مرسوم یشمل العالمات المنتجات الزراعیة ، و : 2005–2004- 
.إصدار الشهادات و الزراعة البیولوجیة 

طار األخیر من مشروع المرسوم على وضع العالمات، والشهادات والزراعة العضویة التي اإل:2006- 
) .2006فیفري (أحیلت إلى األمانة العامة للحكومة لتوقیع 

من أجل تطویر 33و 32المادة 01الفصل ( 2008أغسطس 10تنفیذ قانون الزراعة في :2008- 
بموجب التشریعات المعمول بها، والمنتجات :نصت أنه 31دة والترویج للمنتجات الزراعیة ، حیث أن الما

أو تجهیز تخضع لقواعد محددة بشأن األصناف / الزراعیة أو األصل الزراعي الموجهة لألسواق الزراعیة و 
من : فصلت في 32أما المادة .ووضع إجراءات وشروط وضع اللوائح المحددة التي أثارتها . والمحاصیل

یج للمنتجات الزراعیة والمنتجات الزراعیة والتي أنشئت بموجب نظام الجودة التي تسمح بـ أجل تطویر والترو 
 :

 تمییزها من قبل جودتها.
 أو تصنیع ، و ال سیما فیما یتعلق الزراعة البیولوجیة / إعالن صحة شروط محددة لإلنتاج و.
 بتحدید آلیات التتبع التي تثبت و ضمان المنشأ.
 أو تصنیع وفقا ألسالیب المعرفة واإلنتاج المرتبطة بها/ تم إنتاج و إعالن صحة إن.

1 Houria hadjira abdelaoui , presentation de l’approche algerienne en matière d’agriculture
biologique :potentiel,conditions de leur développment et perspectives pour la valorisation de la production
algérienne , p p 32 – 33 .
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نظام الجودة للمنتجات الزراعیة أو األصل الزراعي، الذي عرضته ألحكام : المنصوص فیها 33و المادة 
: السابقة الذكر ، یحتوي على 32المادة 

 التسمیات الزراعیة.
 تسمیات المنشأ والمؤشرات الجغرافیة.
 متطلبات تسمح باإلعالن عن طابع منتجات الزراعة العضویة.
 آلیات لتقییم المطابقة مع اللوائح الفنیة والعالمات ، وتسمیات المنشأ، ومتطلبات المنتجات الزراعیة

.البیولوجیة
 آلیات تسمح بالتتبع.
لتنظیمي یتم تعیین نظام الجودة للمنتجات الزراعیة أو األصل الزراعي من خالل المسار ا.

:برنامج الزراعة البیولوجیة التجریبي في الجزائر  : ثالث الفرع ال

لترویج المنتجات المحلیة لألراضي الزراعیة بهدف 2010- 2009تم إطالق برنامج تجریبي من حملة 
ان ، والیات وهي بسكرة  ، سكیكدة ، قالمة ، غلیز 07تشجیع المنتجات الزراعة البیولوجیة ، حیث شاركت فیه 

هكتار ، و بتركیب سلعي یشمل التمور، الثوم ، البصل ، 188بجایة ، معسكر و عین تموشنت بمساحة 
هكتار لیشمل 720الزیتون ، التین و الحبوب ؛ كما هدف لتمدید المزارع و التي هي في طور تحویل بمساحة 

، و هذا ما یمثله الجدول 1و وهران تیزي وزو، مستغانم ، تلمسان ، المدیة ، خنشلة ، تیبازة: كذالك كل من 
: التالي ) 20(رقم

.واقع تطور برنامج الزراعة البیولوجیة في الجزائر ) : 20(الجدول رقم
المنتج البیولوجي )هكتار ( المساحة الوالیة 
) المائدة و زیت ( الزیتون 5بجایة 

12تیزي وزو
17

الكرز 
الكروم 

البصل 2معسكر 
زراعة الخضر 0,5مستغانم

زراعة الخضر 2وهران
زراعة الخضر ، األشجار المثمرة و 237عین تیموشنت 

محاصیل القمح  
محاصیل الزیوت ،الرمان ، الكرز و زراعة 200تلمسان 

الخضر  
محاصیل القمح  18غلیزان 

1 Houria hadjira abdelaoui , opcit , p 29 .
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محاصیل الزیوت2
نخیل التمور 160بسكرة 

0,5سكیكدة 
0,5

الثوم 
ابلصل

3قالمة
3

زیتون
اللوز

زیتون30خنشلة 
البزالء ، البرقوق15تیبازة
3البلیدة

2
زیتون ،خوخ ،تین ،خضر 

الفاصولیا
3,5المدیة 

4,25
.زراعة الخضر األشجار المثمرة ،

.القمح ، زراعة الخضر 
المجموع15720,25

Source : RIA hors série – maghreb , septembre 2011 , p 38 .

.لواقع الزراعة البیولوجیة في الجزائرswotتحلیل : المطلب الثاني 

وفق هذا التحلیل سنوضح كل من نقاط القوة و الفرص من جهة و التي یجب على الجزائر إستغاللها ، و في 
المقابل نقاط الضعف و التهدیدات من جهة أخرى التي یجب العمل على تجنب بعضها و تقلیص البعض 

:  اآلخر، و تتمثل النقاط كما یلي 

: نقاط القوة : ول الفرع األ 

 التربة والظروف المناخیة للزراعة البیولوجیة: اإلمكانات الطبیعیة والمتنوعة في جمیع أنحاء البالدتوافر.
 منخفض المیكنة وتوافر الید العاملة (بإستخدام نظام واسع النطاق الزراعي. (
 تنوع المعرفة و الدرایة المحلیة والتقلیدیة في الزراعة متمسكة بالُعْرْف.
 لوجي النامیة وجود منافذ البیو.
 إمكانیات التكیف مع المعاییر الدولیة لبعض المنتجات األصلیة و على مقربة من السوق األوروبیة.
 إلتزام المصدرین في محراب البیولوجیة و العالقات التجاریة.
 اإلرادة و إلتزام الحكومات في تعزیز الزراعة البیولوجیة.
مدیریة الخدمات الزراعیة (ضویة في المؤسسات المختلفة وجود كوادر مدربة في مجال الزراعة العDSA ،

INRAA)، المعهد الوطني للبحوث الزراعیة في الجزائر CNCCالمركز الوطني للرقابة وٕاصدار الشهادات 
.التي یمكن أن تتحول في إیصال المعرفة المكتسبة 
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:  نقاط الضعف : ثاني الفرع ال

 المهنیة للمزارعین والمؤسسات على كیفیة إجراء الثقافة البیولوجیة نقص الخبرة أو الكفاءة.
 اإلرتباك والغموض بین الزراعة التقلیدیة و البیولوجیة.
 جهل المعیار الدولي للزراعة البیولوجیة من ممثلي القطاع.
 ندرة أو عدم توفر المدخالت العضویة في السوق المحلیة.
 البیولوجیة عدم وجود معیار وطني للزراعة.
 عدم وجود منظمات الشهادات الدولیة على الصعید الوطني.
 عدم وجود تنظیم مهنة الزراعیة في المجال البیولوجیة.
 عدم الثقة أو عدم التیقن من المزارعین و صانعي السیاسات على إمكانیات الزراعة البیولوجیة.
 مقارنة مع الدول المجاورة تأخیر طویل لممارسة و تبني الزراعة البیولوجیة.
 وقف عمل الوحدة الوزاریة المسؤولة عن ملف الزراعة العضویة.
 التأخیر في تدریب و البحوث مصممة خصیصا إلحتیاجات المزارعین و الموظفین التقنیین في المحاصیل

.البیولوجیة 
 الفجوة المتواجد بین الفالح و جامعة و معهد البحوث.
 عیة حول الزراعة البیولوجیة على الصعید الوطني و إن وجدت فهي قلیلة وتروج لها عدم وجود حمالت تو

.بالنسبة الالزمة  
 غیاب التنسیق والتآزر بین مختلف اإلدارات أو ممثلي القطاع.

: الفرص : ثالث الفرع ال

 تنفیذ السیاسة الزراعیة والتجدید الریفيPRAR لتحدیث في مزارع.
خارج الموسم(ر في وقت مبكر إمكانیة إنتاج الخض. (
 تغییر أنماط اإلستهالك على المستوى والوعي الصحي ومشكلة بیئیة وطنیة ودولیة.
 القرب الجزائر بالنسبة لألسواق األوروبیة و وجود إتفاق الشراكة الجزائر مع االتحاد األوروبي.
 الطلب القوي على بعض المنتجات البیولوجیة في السوق الدولي.
 فر متوسطة األجل للموارد البشریة المؤهلة تو.
 وجود معاهد التدریب الزراعي.
آلیة الدعم المتمثل في صندوق التنمیة الوطنیة لالستثمار الزراعيFNDIA من أجل تطویر الزراعة،

. البیولوجیة 
 إنشاء مشروع مرسوم على شهادة، ووضع العالمات والزراعة البیولوجیة.
 واستهداف منتجات ذات جودة عالیة في مناطق مختلفة یبدأ عمل توصیف.
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 الوعي بالحاجة إلى زیادة التعاون الدولي في الجزائر.

: التهدیدات : رابع الفرع ال

 مشكلة التلوث الكیمیائي في المزارع الجماعیة.
یمكن أن تقدم تكثیف المحاصیل حالة بسكرة مع إنتشار المحاصیل المسببة لإلحتباس الحراري ، والتي

.تلحق الضرر التراث الطبیعي 
 المنافسة وتنمیة الزراعة المستدامة.
 السعي وراء الربح فوري(السلوك اإلنتهازي في مهنة الزراعیة. (
 إرتفاع تكلفة إصدار الشهادات وعدم وجود منحةFNDIA لتغطیة تكالیف إصدار الشهادات من قبل

.الدولة 
ة البیولوجیة مقارنة بالقوة الشرائیة للمستهلك إرتفاع أسعار المنتجات الزراعی.
 منافسة قویة من الدول المجاورة.

.المناطق و اإلنتاج الزراعي البیولوجي في الجزائر : المطلب الثالث 

بعد ما سبق التطرق إلى الوالیات المنتجة بطریقة البیولوجیة ، سنعرض عینة من الشركات التي تعمل في إطار 
بیولوجیة في الشركات ذات اإلنتاج المن بعض) 21(یوضح الجدول رقم ولوجي في الجزائر ، اإلنتاج البی

.كالتالي الجزائر
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.بعض المناطق و اإلنتاج الزراعي البیولوجي في الجزائر ) : 21(الجدول رقم 

Source : Houria hadjira abdelaoui , presentation de l’approche algerienne en matière d’agriculture biologique :potentiel,conditions de leur développment et perspectives
pour la valorisation de la production algérienne , p 21

و ( المنتوج الشركة
)كمیة 

األراضر الموقع
الزراعیة

هیئة إصدار )هكتار ( المساحة 
الشهادات

السوقوحدة المعالجة
داخليفي طور التحویلموثقةالبلدیةالوالیة

)محلي(
خارجي

)تصدیر(
ONCV 772نبیذ hl2110كورتمعسكرEcocert

)تونس(
كهف صناعة النبیذ 

ONCV
الفنادق ، المطاعم، و 

محالت خاص 618.50مامونیة
1750مزرعة عباسعین فكون

SAEX17834زیتون المائدة qxمتاجر التجزئة و  الحلویات الخاصة2940مزرعة بنسحةجدیویةغیلیزان
تاجر الجملة زیت الزیتون 

104 hl
مزرعة بن میلةمیلة

سي مزوزي
وحدة مطحنة زیتیة1240

Ass.
Producteurs

Bio

فوغالة  لغروسبسكرةتمور دقلة نور
البرج

15155.750Ecocert
)رومانیا(

ورشة عمل التعبئة 
والتغلیف خاصة

تصدیرسوق محلیة

Sarl
Bionoor

تمور دقلة نور
3960t

فرنسا 07400طولقة
الجودة

ورشة عمل التعبئة 
والتغلیف خاصة

فرنسا بقالة ، 
مطاعم

Sarl biodatte2630006طولقةبسكرةتمور ، فواكهEcocert ورشة عمل التعبئة
والتغلیف خاصة

فرنسا و ألمانیا
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83:ق نذكرها فیما یلي و للتوضیح بعض المعلومات اإلضافیة للمناط

:معسكر –الكروم البیولوجیة : أوال 
.VAOGإختیار و أنشأت عقد سنوي مع مزارعي المنطقة - 
2000: سنة التحویل - 
Ecocertمن طرق 2003وثقت بیولوجیة في - 
.هكتار204.5: المساحة الكلیة لكرم البیولوجیة - 
.هكتار 150هكتار و 10- 05: حجم منطقة البیولوجیة- 
.60إلى 45: العمر- 
Cinsault ،Grenache  ،Carignan ،Alicante, Mâtereaux: أصناف- 
غلیزان و میلة -زراعة الزیتون البیولوجیة : ثانیا 
 مزرعة بنسحة:

.2003: سنة التحویل -
 مزرعة سي مزوزي
 2000: سنة التحویل
 من طرق 2003وثقت بیولوجیة فيEcocert

بسكرة–البیولوجي النخیل : ثالثا 
المختارة ووضع قائمة المصروفات المتجددة ) SocobioوBionoor ،BIODATTES(مصدرین - 

.سنویا مع منتجي المنتجات العضویة 
.هكتار 495,75: المساحة الزراعیة البیولوجیة الكلیة -
Ecocertوثقت المنتوجات البیولوجیة من طرف - 
50إلى 35: العمر - 
.هكتار 20- 10: البیولوجیةحجم منطقة - 
48: عدد المزارع - 
. طولقة ،فوغالة ،غروس ، برج بن عزوز ،بوشقرون ، سیدي خالد ، والد جالل ، دوسن : المناطق المعنیة - 
دقلة نور ،غرس ،دقلة بیضة ، و منتجات أخرى مثل الرمان ، مشماش ، التین ، : المنتجات البیولوجیة - 

.إلخ ...العنب 

83 Houria hadjira abdelaoui , presentation de l’approche algerienne en matière d’agriculture
biologique :potentiel,conditions de leur développment et perspectives pour la valorisation de la production
algérienne , p.p 23 – 27 .
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.......الفصل الثاني 
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:خالصة الفصل الثاني 
أن الجزائر تعاني من أكبر مشكل و هو تبعیتها الكبرى في صادراتها نستنتج دراسة الفصل في آخر

عالقاتها مع لقطاع المحروقات مما یجعل من إقتصادها غیر مستقر نسبیا و تنوع ضعیف لصادراتها و 
العالم محدودة و غیر منتشرة بالشكل المرغوب ، و كذا الحال بالنسبة للبیئة الجزائریة التي تعاني من 
بعض المشاكل و المعوقات جاعلة منها عقبة ضخمة و صعبة التجاوز ، لذا سعت الجزائر و بهدف 

ق الخارجیة لغرض تطویر وضح حل للمشاكل السابقة و تحقیق تطور التنمیة و اإلنفتاح نحو األسوا
الصادرات ، عملت على تأسیس برامج تنمویة بأدوات تشریعیة و تنظیمیة و إقتصادیة و جبائیة و حتى 
قانونیة و مؤسساتیة لحمایة بیئتها و إستغاللها األمثل إلنتاج ما هو رائد و مستحب من قبل المستهلك 

.م المنتجات العالمیة و تلك للدول الكبر الصناعیة العالمي و ما یعطي قوة و میزة تنافسیة لمنتجاتها أما
و مما سبق هو ما أدى بالجزائر هي األخرى لتبني تقنیة البیولوجیة في المجال الزراعي بالتحدید و 

محاولة تعمیمه و نشره في مجموعة من والیات الوطن و بمختلف المنتجات الزراعیة الممكنة ، للحصول 
یة و جودة بیولوجیة جیدة و القدرة على إستغاللها لتنویع صادراتها و على جملة من المنتجات بنوع

عالقاتها الخارجیة و بالتالي تحررها من تبعیتها للقطاع الوحید و إستقرارها مما سیؤدي إلى تنمیة 
.             إقتصادها الوطني و مكانتها العالمیة 



الفصل الثالث



لجزائرادراسة حالة التمور البیولوجیة في ........................الفصل الثالث

178

: تمهید 

یعتبر النخیل نبع الحیاة في المناطق الصحراویة و تعتبر من من أقدم األشجار التي عرفها اإلنسان و 
بزراعتها عمل على زراعتها منذ أقدم العصور ، فقد كرمت كل الدیانات السماویة شجرة النخیل و إهتمت 

" ، و ذكر في القرآن الكریم النخیل و التمر في سبعة عشر سورة لقوله تعالي بعد بسم اهللا الرحمن الرحیم 
، و كذا في قول الرسول اهللا 25في سورة مریم اآلیة " َوُهِزْت ِإَلْیِك ِبِجْدِع ْالَنْخَلِة ُتَسِقْط َعَلْیِك ُرَطبًا َجِنًیا 

" .أهله بیت ال تمر فیه جیاع) " ص(

و في العصور الحدیثة إستمرت الدراسات و التجارب لتطویر جمیع العملیات الزراعیة التي تحتاجها 
النخلة و خاصة العملیات الفنیة التي تجري على رأس النخلة و تشمل التلقیح ، التقلیم ، خف الثمار ، 

و محاربة األعشاب الضارة التقویم و التكمیم من جهة و على األرض لتشمل كذلك التسمید ، السقي
.إلخ من جهة أخرى...

هذا و شهدت الجزائر في وقتنا الحاضر نهضة زراعیة كبیرة كان لنخیل التمر نصیبا وافرًا منها و 
خصوصا في اآلونة األخیرة لتشمل الدعم و اإلهتمام الموجه تحدیدًا إلیها من قبل كل الجهات المعنیة ، 

جانب الكمي فقط لتشمل الجودة أیضا المطلوبة من قبل األسواق العالمیة لتتوسع و تتعدى اإلهتمام بال
بهدف تطویر صادراتها و تنمیة القطاع لتتمیز البعض منها بإسم البیولوجیة ، حیث أن حسب بعض 

المزارعین و الجمعیات المهنیة أول منتجات بیولوجیة مصدرة من الجزائر و للسوق األوروبیة و إلى فرنسا 
700بكمیة جد ضئیلة تقدر بحوالي 2006كانت من التمور و صنف دقلة نور تعود لسنة بالخصوص 

.   قنطار و هذا من منطقة الغربیة لوالیة بسكرة 7000إلى 2009قنطار بمناطق جد محدودة لیصل سنة 

و من خالل ما سبق التطرق إلیه سنحاول خالل هذا الفصل للتعرف على األهمیة التي تعطیها زراعة
نخیل التمر في الجزائر من جهة و اإلنتاج التمور البیولوجیة بالتحدید من جهة أخرى ، و التفصیل في ما 

إذا كان یمكن إعتبار میزة اإلنتاج البیولوجي للتمور سیفتح أمام الصادرات الجزائریة أسواق أخرى جدیدة 
:نا الفصل إلى و لهذا قسم.أو یمكنها من إحتالل حصة سوقیة أكبر في دول العالم /و

.التجارة الخارجیة و التمور في العالم و الجزائر : المبحث األول 

.األهمیة اإلقتصادیة لزراعة النخیل و إنتاج التمور في الجزائر : المبحث الثاني 

.جزائر مكانة زراعة النخیل و إنتاج التمور البیولوجیة في ال: المبحث الثالث 
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.التجارة الخارجیة و التمور في العالم و الجزائر : المبحث األول 

علىاإلقتصاديالبنیانإعتمادعنالتنمیة اإلقتصادیةخططتمویلفيالصادراتعلىالدولتعتمد
اإلقتصادیةالظروفمواجهةالمرونة فيقلیلیجعلهالتصدیریةصادرالممنقلیلعددأوواحدمصدرم

الحصولفي ضمانكبیرةأهمیةالتصدیریةمصادر حصیلة لتنویعكانلذاغیر المالئمةاإلجتماعیةوالظروف
.عام آلخرمنوتبادلهابلالصعبةالعمالتعلى

.للتمورزائر من السوق العالميتطور الصادرات العالمیة من التمور و مكانة الج: المطلب األول 

لألهمیة للتمور مكانة مهمة في العالم سواء بالنسبة للدول المنتجة أو المستوردة على حد سواء ،و هذا راجع 
. من جهة أخرىالمنتج لمختلف الشعوب من جهة و المكانة اإلقتصادیة و میزة الدول المنتجة للتمور 

.الصادرات العالمیة من التمور واقع اإلنتاج و : الفرع األول 

میزة  تعدد ىالعالم ، و هذا ما أعطواسعة تشمل مناطق مختلفة منرقعة جغرافیة على إنتاج التمور توزعی
.اإلتجاهات التجاریة الخارجیة لإلنتاج التمور بمختلفة أنواعه و عبر عدة دول 

:تطور اإلنتاج العالمي للتمور : أوال 

ما لىإ1965لـ العالمفيطنملیون1,85منالماضیةربعةاألالعقودخاللللتمورالعالمينتاجاإلیداتز 
، ) الفاو(2006لـ العالمیةعةاوالزر غذیةاألمنظمةحصاءاتإحسب2004العامفيطنملیون7یفوق
نتیجةسالبةبصورةالعالمينتاجاإلتأثرفيملحوظةتحولنقطةالماضيالقرنثمانیناتبدایاتكلتوش

فيذلكنعكس، إذ إعالمیاً للتمورالرئیسیینالمنتجینمنالدولتینكالحیث أن ،یراني اإل-قياالعر عاللصر 
واضحرتفاعإلىأیضا إأدىو،النموسریعةاآلسیویةسواقاألووربیةاألسواقاألفيالتمورعرضنخفاضإ

ةعازر قطاعفيتهااستثمار إلزیادةللتمورالمنتجةالدولمنالعدیدحفزالمقابلوفي،عالمیاً لتموراسعارأفي
تقو تفبوتیرة الماضیینالعقدینخاللعالمیاً التمورنتاجإفيالواضحةالزیادةلىإبدورهذلكوأدى، النخیل
سجل كما ، 1سیویةواألوروبیةاألسواقاألفيساسیةأبصورةیتركزوالذيالتمورعلىالعالميالطلبعلى

یستمر بالتزاید ملیون طن ، و 6,5لتكون نسبة اإلنتاج بهذه األخیرة أكثر من 2005تراجع طفیف خالل سنة 
أما ،ملیون طن عالمیًا 7التي قدرت بـ أزید من 2008ما سجل في سنة 2007و 2006في سنتي قاربیل

ملیون طن بمعدل التطور 6,7خیرة فیقدر بـ معدل اإلنتاج العالمي للتمور خالل العشر سنوات األفیما یخص 
.2%1,7السنوي یعادل  

.1، ص datepalms.net-www.iraq ،2012: ، ورقة بحثیة ، منشورة على موقع ویلیة للتمورحمستقبل الصناعات التبكري حسین حسن ، 1
www.ctd.tn:منشورة على موقع ، تونس-، قبليواقع قطاع التمور في العالموزارة الفالحة للجمهوریة التونسیة ، المركز الفني للتمور ، 2
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، 2008إلى غایة سنة 1999ذلك التطور في اإلنتاج العالمي للتمور من سنة )18(یوضح الشكل رقمو 
:  مع العلم أن الوحدة المعبر بها هي بالملون طن ، كما یلي 

.2008–1999تطور اإلنتاج العالمي للتمور خالل الفترة ) : 18(لشكل رقم ا

www.ctd.tn:منشورة على موقع ، تونس-، قبليواقع قطاع التمور في العالموزارة الفالحة للجمهوریة التونسیة ، المركز الفني للتمور ، : المصدر

.التجارة الخارجیة للتمور في العالم : ثانیا 

تتوزع التجارة الخارجیة للتمور في العالم على عدد كبیر من الدول ، لتنقسم هذه األخیرة على مجموعات منها 
.مستهلكة أي مستورة للتمور  الدولمنتجة أي مصدرة و منها الدول

: الدول المنتجة للتمور في العالم .1

وفق 2003توزیع لحصص الدول المنتجة للتمور في العالم خالل سنة ) 22(كما یوضح الجدول رقم 
: إلحصائیات الفاو كالتالي 

.   2003اإلنتاج العالمي للتمور في سنة ) : 22( الجدول رقم

الدولة
%)طن ( اإلنتاج الدولة%)طن ( اإلنتاج 

325000,5الیمن6749356100العالم
240000,4موریتانیا111500016,5مصر 
180000,3تشاد87500013,0إیران 

176000,26أمریكا83000012,3المملكة العربیة السعودیة
165060,244مملكة البحرین 76000011,3اإلمارات العربیة المتحدة

165000,2قطر 6500009,6باكستان
104000,154الكویت 4200006,2الجزائر 
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94000,139تركیا 4000005,9العراق 
77000,114النیجر 3300004,9السودان 

55000,08فلسطین 2386113,5سلطنة عمان
37320,055إسبانیا 1400002,07لیبیا 

36000,053المكسیك 1200001,8الصین
5363057,9دول أخرى 1150001,7تونس

540000,8المغرب 
Source : www.fao.org , consulté le 23/05/2015, à 15 :30 .

6749356یقدر 2003أعاله اإلنتاج العالمي اإلجمالي للتمور خالل سنة ) 21(نالحظ من الجدول رقم
من اإلجمالي %16,5بـ طن ، حیث تحتل مصر المرتبة األولى عالمیة كأول بلد منتج للتمور بنسبة تقدر 

على التوالي في %12,3و %13، ثم تلیها كل من إیران و المملكة العربیة السعودیة بـ اإلنتاج العالمي 
7,6و مجموع دول أخرى %9,6، و باكستان%11,3المرتبة الثانیة و الثالثة ، و اإلمارات العربیة المتحدة 

من إجمالي اإلنتاج %6,2سة عالمیا من حیث حجم اإلنتاج بنسبة ، أما الجزائر فتأتي في المرتبة الساد%
. العالمي للتمور

:الدول المصدرة للتمور في العالم .2

: 1التي تنقسم بدورها إلىالمصدرینمجموعةإلىاإلشارةمنالبدالصادراتلتحدید

دولكالسكانكثیرةالدولنحوالتمورإنتاجها منتصدر، حیثالخلیجدولالتي تمثل :المجموعة األولي 
هاملجزءأساسیاغذاءالتمورتعتبرینأإندونیسیاو،باكستانالهند،الصینمثل آسیاو دول األوسطالشرق

.الدولهذهفيالمناطقبعضلدىاألقلعليأوانهسكامن

أوروبانحوالجیدةالنوعیةذاتالتمورإنتاجها منتصدر، إذ إفریقیاشمالدولو هي :المجموعة الثانیة 
قلأجودةذاتفهيالساحلدول تمثلهانحوالمصدرةأما،كفاكهةبلضروريغیرغذاءالتمورتعتبرأین

.وماليالنیجرمثل 

بجدیةتنافسقداألمریكیةالمتحدةالوالیاتثالثةمجموعةهناكاألساسیتینموعتینلمجاهاتینجانبإلى
. "نوردقلة"العالیةالجودةذاتوخاصةالتمورنوعیةیخصفیماخصوصاإفریقیاشمالدول

2008للتمور في العالم خالل سنة مصدرةألهم الدول ال) 23(لجدول رقم یوضح او

.45، ص 2002، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، 1، مجلة الباحث ، العدد إستراتیجیة تسویق التمور في الجزائرعمر عزاوي ، 1
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.2008أهم الدول المصدرة للتمور في العالم لسنة ) : 23( رقم جدولال

الترتیب
نسبة المساهمة في اإلنتاج ) ألف طن ( اإلنتاج الدول 
%7048100العالم 

%132618,8مصر 1
%100014,2إیران 2
%98314المملكة العربیة السعودیة3
%75510,7اإلمارات العربیة المتحدة 4
%6809,7باكستان 5
%5507,8الجزائر 6
%4406,2العراق 7
%3364,8السودان 8
%2563,6عمان 9

%1752.5لیبیا 10
%1351,9الصین 11
%1271,8تونس 12
%731المغرب 13
%2123بلدان أخرى 14

.وزارة الفالحة للجمهوریة التونسیة ، مرجع سابق : المصدر 

العالمي و مشاركة أهم الدول حصیلة اإلنتاج ، أن ) 23( و ) 22( یمكننا أن نالحظ من الجدولین رقم 
المصدرة للتمور تبقي بنفس الترتیب خالل مدة الدراسة لكلیهما ، مما بعني أن الدول الكبرى المنتجة للتمور في 

74,4تمثل الستة بلدان األولىكما ،2008و 2003العالم هي نفسها تلك الدور المصدرة له خالل السنتین 
اإلجمالي ي النسب منحاصل فولكن المالحظ أیضا أن التغیر ملیون طن5,244من اإلنتاج العالمي بـ%

، تلیها كل من إیران ، %18,8ى تقدر بـدرجة األوللمصر المحتلة للالنسبة فالمساهمة في اإلنتاج ، مما یقدر 
2008المملكة العربیة السعودیة ، اإلمارات العربیة المتحدة ،ثم باكستان و الجزائر بنسب مشاركة خالل سنة 

نسب تغیر معظمها باإلیجاب بأيبالتسلسل ، %7,8و %9,7، %10,7، %14، %14,2عادل اتم
للجزائر و %0,1، %1,6لمملكة العربیة ، ل%1,7بالنسبة لمصر ، و 2003مقارنة بسنة %2,3تقدر بـ  

.  %0,6باكستان في حین كانت نسبة التغیر سلبیة لإلمارات العربیة بنسبة تناقص تعادل 



دراسة حالة صادرا ت التمور البیولوجیة في الجزائر.................. الفصل الثالث 

183

و یرجع التفاوت في الكمیات المصدرة من التمور و قیمتها إلى الكفاءة التصنیعیة لهذه الدول من خالل 
تمور و المتمثلة في عملیات تعبئة و تغلیف التمور بحیث تتوافق مع أذواق و رغبات تصنیع الاتعملی

.المستهلكین 

: كما یلي 2008توزیع اإلنتاج العالمي للتمور لنوع دقلة في سنة ) 19( و یوضح الشكل رقم 
.2008نور في سنة دقلة اإلنتاج العالمي للتمور) : 19(الشكل رقم 

.الطالبة بإعتماد على مرجع وزارة الفالحة للجمهوریة التونسیة ، مرجع سابقمن إعداد: المصدر 

یوضح لنا أن النسبة األكبر من اإلنتاج التمور العالمیة من النوع دقلة نور بالتحدید في ) 19( الشكل رقم 
من %70و حسب إحصائیات المنظمة العالمیة للتغذیة و الزراعة تخص الجزائر التي قدرت بـ 2008سنة 

لتلیها في المرتبة الثانیة تونس بما ، 2008ألف طن خالل سنة 350اإلجمالي اإلنتاج العالمي الذي یقدر ب 
مقارنة و التي تعتبر نسبة كبیرة %7من المشاركة  ، ثم الوالیات المتحدة األمریكیة بنسبة %23یعادل 

20حواليتصدیراألخیرةالسنواتفيو قد سجلت ؛حد ذاته بخصائص الدولة و طبیعة الجغرافیة للمنتج في 
.1بلد35منأكثرنحونوردقلةتصدرإذ.سنویاطنألف

: الدول المستهلكة أو المستوردة للتمور في العالم .3

منمجموعتینأمامنحنلهذافاكهةشكلعلىأوأساسيشكلعلىإماشكلینعلىالتمورتستهلك
: 2و هما للتمورالمستهلكینأوالمشتریین

: مثالللتصدیرالموجهالعالمياإلنتاجمنالكبیرةالكمیةتستوردالتياألسیویةالدول:األولوعةلمجا
جافةالتمورونوعیةمنخفضةوبأسعارالسعودیةالعربیةوالمملكةالعراقمنكبیرةكمیاتتستوردوالهندالصین

األساسیةالغذائیةللمأكوالتمنافسةتكونأنیجبالمطلوبةفالنوعیةوسنغافورةمالیزیاالهنديالمحیطدولأما
.بسهولةنقلهاویمكنالجیدوالحفظللتخزینصالحةالتمورتكونأنویجب،األخرى

1 sidab.caci.dz/?page_id=531&lang=ar , consulté le 20/05/2015 , à 20 :12 .
.45مرجع سابق ، ص ، عمر عزاوي 2

70%
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جافةالتمورونوعیةمنخفضةوبأسعارالسعودیةالعربیةوالمملكةالعراقمنكبیرةكمیاتتستوردوالهندالصین

األساسیةالغذائیةللمأكوالتمنافسةتكونأنیجبالمطلوبةفالنوعیةوسنغافورةمالیزیاالهنديالمحیطدولأما
.بسهولةنقلهاویمكنالجیدوالحفظللتخزینصالحةالتمورتكونأنویجب،األخرى

1 sidab.caci.dz/?page_id=531&lang=ar , consulté le 20/05/2015 , à 20 :12 .
.45مرجع سابق ، ص ، عمر عزاوي 2

الوالیات المتحدة األمریكیة 

تونس 

الجزائر
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راجًعاهذالعلالمتحدةالمملكة، فرنساالخصوصعلىمنهاالغربیةالدولنجد:الثانیةموعةلمجا
نموردیالأهموتونسالجزائروتعتبر"نوردقلة"نوعومنهاالمستوردةالتمورلفوائدأواالستعماريلماضیها

.الدوللهاته
سیوضح لنا مجموعة من أهم الدول المستوردة للتمور وفق إحصائیات المدیریة) 24(و الجدول الموالي رقم 

: كالتالي 2006/2007األوروبیة خالل للمفوضیةالعامة
.2007–2006أهم الدول المستوردة للتمور في العالم ) : 24( الجدول رقم 

) الحجم / دوالر ( سعر الحجم المستورد) ملیون دوالر ( قیمة )طن ( حجم اإلسترادالدول 
73,92201,102,72الدول األوروبیة

268,3274,670,26الهند 
196,8733,710,17اإلمارات العربیة المتحدة 

15,3520,991,37مالیزیا 
16,4016,401,9كندا 

22,3813,630,6روسیا 
8,6511,311,30أمریكا 
6,669,451,42إسترالیا

13,297,630,57أندونیسیا 
23,927,410,31سوریا 
12,626,660,25تركیا 

17,705,630,31بنغالدیش 
6,121,000,16سیریالنكا 

.2007–2006المدیریة العامة للمفوضیة األوروبیة ، :المصدر 

2006الذي یوضح قائمة ألهم الدول المستورة للتمور في العالم خالل فترة ) 24(الجدول السابق رقم نالحظ من 
طن ما 268,32تعتبر الهند الدولة األولى في إستراد التمور عالمیا من حیث الحجم و یقدر بـ ، أنه 2007–

ملیون دوالر ، ثم 33,71طن بقیمة 196,87ملیون دوالر ، لتلیها اإلمارات العربیة المتحدة بـ 74,67یعادله 
طن و لكن بالمرتبة األولى من حیث القیمة المسجلة بما 73,92في المرتبة الثالثة للدول األوروبیة بحجم یقدر 

خامسة لكل من سوریة و روسیا بحجم یعادل ملیون دوالر ، باإلضافة إلى المرتبة الرابعة و ال201,10یعادل 
ملیون دوالر على الترتیب ، و یفسر هذا الترتیب 13,63و 7,41طن و بقیمة 22,38طن و 23,92

.بالرجوع لمبدأ تصنیف و إعتبار التمور 

.مكانة الجزائر و الصادرات من التمور في السوق العالمیة : الفرع الثاني 
تحتل الجزائر مكانة جد مهمة من حیث اإلنتاج العالمي و مشاركتها في إجمالي الصادرات العالمیة و هذا ما 

.أهلها إلمتالك حصة سوقیة كبیرة في السوق العالمیة 
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: مكانة الجزائر عالمیا : أوال 
حتى نهایة السبعینیات المرتبة األولى عالمیا من حیث إنتاج وتصدیر التمور، لكن إنتاجنا من الجزائراحتلت

تسییر ثروتنا الفالحیة هذه المادة تراجع بشكل محسوس ألسباب مختلفة منها ما فرضته عوامل مرتبطة بكیفیة 
وأخرى باألطر المنظمة لنشاط التجارة الخارجیة آنذاك، وامتد تأخر الفرع في اإلنتاج والتصدیر لفترة طویلة فاقت 

، ومع مطلع التسعینیات تعرض منتوجنا الفالحي وعالمتنا 1990و 1970العشرین سنة وتحدیدا بین سنوات 
ستغلت الوضعیة األمنیة التي مرت إب من قبل شبكات تهریب منظمة إلى النزیف والنه"دقلة نور"التجاریة 

لتهریب منتوجنا من هذه المادة عبر الحدود وبات منتوجنا الوطني یروج في السوق العالمیة من قبل الجزائربها
ها الخارجیة وترتیبها أسواقالجزائرنه منتوج محلي خاص بها، ولنفس األسباب المذكورة فقدتأدول أخرى على 

.1العالمي في مجال تصدیر هذه المادة
في إطار مختلف برامج الدعم الفالحي إلى الرفع من قدرات إنتاجها 2000وهي اآلن تحاول ومنذ سنة 

منتجأول(مصرمنكلوراءاإلنتاجحیثمنعالمیاالسادسةالمرتبةتحتلالفالحي وحمایته ، لتصل و 
منكلوفقهذاو.الباكستانو،المتحدةالعربیةاإلمارات،السعودیةالعربیةالمملكةوإیران،)عالمي
و2003لـطنألف550وطنألف420بـساهمتالجزائرأنحیث،السابقین)23(و)22(رقمالجدول
طیها مكانة ، هذا ما یع2008فیما یخص %7,8و 2003خالل سنة%6,2بنسبةوالتواليعلى2008

.في السوق العالمي للتمور إستراتیجیة 
.یوضح لنا التوزیع الدول المصدرة و حصصها من السوق العالمیة) 20( و الشكل الموالي رقم 

. مكانة الجزائر عالمیا ) : 20(الشكل رقم 

.وزارة الفالحة للجمهوریة التونسیة ، مرجع سابق:المصدر 

1 www.djazairess.com/elmassa/26475" , consulté le 20/05/2015 , à 19 :15 .
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العالمیة سوق الصادراتمشاركتا في أن الجزائر من بین األكبر الدول ) 20(نالحظ من الشكل أعاله رقم 
لتمور إذ إحتلت المرتبة السابعة متفوقة علة كل من العراق ، السودان ، عمان ، لیبیا ، الصین ،تونس و ل

. المغرب 

. واقع الصادرات الجزائریة من التمور : ثانیا 
ور الجزائریة من أجود األنواع في العالم نظرا لخصائصها و تركیبتها ، هذا ما جعل منها منتج التمعتبرت

.  رائج و ذو طلب في األسواق الخارجیة 
.2015- 2001تطور الصادرات الجزائریة من التمور خالل الفقرة .1

تتمركز الصادرات الجزائریة من التمور على النوع األكبر جودة و هي دقلة نور ، و فیما یلي سنوضح واقع 
.  الموالي ) 25(كما هو مبین في الجدول رقم 2015–2001تصدیرها خالل الفترة 

طن/ USدوالرملیون: دة الوح. 2015-2001تطور الصادرات الجزائریة من التمور خالل الفقرة ) : 25( الجدول رقم 

الكمیة القیمةالسنوات 
200114,4497 851
200216,36111 035
200316, 48110 200
200414,5608 133
200519,13911 258
200620,04712 331
200723,08313 356
200820,01310 055
200914,3088 954
201022,64716 054
201125,35628 143
201226,20620 439
201329,77520 682
201438,35225 640
20159,460-

Source : - http://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx , consulté le : 19 / 05/ 2015 , à 21 :50 .
- Ministère de Finances , Direction Générale des Douanes , opcit , période : du années 2014  au 1ére trimestre 2015 .

 فقط 2015ول لسنة األإحصائیات خاصة بالثالثي.
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كما سبق القول بأن زراعة نخیل التمر تعتبر زراعة إستراتیجیة للجزائر ، إذ المستنتج من الجدول أعاله رقم 
وجود تطور ملحوظ و مستمر للصادرات الجزائریة من التمور خالل الفترة المدروسة و هذا یفسره التوجه ) 25(

دوالر أمریكي خالل ملیون14,449نجد أنها مثلت ما یعادل فیما یخص القیمة نحو تدعیم هذا القطاع ، حیث 
أمریكي أي بزیادة تقدر بـ ملیون دوالر 23,083بـ2007و واصلت التطور لیتضاعف و یقدر في 2001سنة 

و 2008تسجیل تناقص واضح في كل من مع، %7,44ي بزیادة قدرهاأمریكي أملیون دوالر 8,634
أمریكي أي بنسبة تغیر ملیون دوالر 14,308و 20,013لتقدر قیمة التمور الجزائریة المصدرة بـ2009
راجع لألزمة المالیة التي حلت في تلك الوقت مما أدي إلى على التوالي و هذا%3,03و %0,99سلبیة

2010ها ؛ لتعاود التطور من جدید باإلیجاب من سنة علیمجموعة من األسواق الخارجیة الطلب في ضعف 
أمریكي أي نسبة زیادة ملیون دوالر 22,647ما یقدر بـ2010إلى غایة السنة الجاریة ، حیث سجلت في 

زیادةكنسبة %12,36أمریكي أو ملیون دوالر 38,352ما یقارب 2014، و في سنة %7,29تعادل
لصادرات الجزائریة من التمور و یدل على األهمیة اإیجابیة و هذا ما یعطي الطابع اإلیجابي و التطور 

، حیث قدرت فتطورها موازي للقیمة  ؛ أما فیما یخص الكمیة اإلقتصادیة لمنتج التمور من إجمالي الصادرات 
یة المصدرة من التمور مطن ، و إمتازت فترة الدراسة كلها بالتطور اإلیجابي في الك851 7بـ 2001في 

8فلقد قدرت بـ2009و 2008، 2004ما عدى في كل من الجزائریة  8طن و 055 10طن، 133 954
28تطور إیجابي كما سبق القول یقدر بـ 2011طن و لنفس السبب المؤثر على القیمة ، في حین ، طن 143

كل السنوات الباقیة بزیادة في الكمیة مقابل تناقص خالففتمیزت على 2013و 2012و أما في فترة ما بین 
.تراجع خالل تلط الفترة عرف قد لمیة التمور الجزائریة في األسواق العاأسعارفي القیمة و الذي یدل على أن 

) :                      الدول المصدرة لها( توزیع الصادرات الجزائریة من التمور حسب أسواقها .2

عدد كبیر من األسواق العالمیة ، إذ بفضل نوعیتها الجیدة مقارنة بمنافسیها و فيتنتشر الصادرات الجزائریة 
تنوعها الكبیر إستطاعت إقتحام مجموعة من األسواق ، و الجدول الموالي سیوضح هذا اإلنتشار العالمي في 

.   2013–2001الفترة 



دراسة حالة صادرا ت التمور البیولوجیة في الجزائر.................. الفصل الثالث 

188

USدوالر ألف: الوحدة 2013–2001خالل )الدول المصدرة لها ( جزائریة من التمور حسب أسواقها توزیع الصادرات ال) : 26( الجدول رقم 
2001200220032004200520062007200820092010201120122013

85013 83917 04210 41115 11717 00315 84515 36310 08111 17811 8فرنسا 25114 18115 092
451 0483 4243 3001204371961671706061 80036 125710الفدرالیة الروسیة

1608025685581 3369161 3565652396961 4011المغرب  0311 822
779 0891 3159683132873461 3594718643618307251كندا

723 3361 01920100000235381ألمانیا
486 2491 3701 0821 151121120038711281591اإلمارات العربیة المتحدة

21587360727520216915147192306493 9972 8061بلجیكا
260109759902417792610670345724493433الوالیات المتحدة األمریكیة

20292254344836213111285801170100262239139إسبانیا
04005603503709611384مالیزیا
787115331136177143104041392724سوید

000000142424146112620أندونیسیا
190147155129358528000801819إیطالیا
07012870118301252270182128501تركیا

00339392272040057244333553المملكة المتحدة
Source : www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx , consulté le : 19 / 05/ 2015 , à 23 :28 .
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الدول العالم بإنتشار جد واسع ، حیث نجدها تصل إلى مجموعة تتوزع الصادرات الجزائریة من التمر عبر 
الذي یوضح أسواق التمور الجزائریة في الفترة و ) 26(كبیرة من دول ذكرنا بعضها في الجدول السابق رقم 

رأس القائمة في طول الفترة و مسجلة صدر فرنسا تتأن ، حیث نالحظ منه 2013إلى غایة 2001ممتدة من 
8بـ 2001، إذ نجدها في سنة ألكبر قیمة  بـ 2013و 2009دوالر أمریكي و في سنتي ألف178
10 15و 839 دوالر أمریكي على التوالي و هذا یفسره تصنیف المنتج في السوق الفرنسیة كفاكهة ألف092

فقط مسجلة ما 2004و كذا نسبة الجالیة الجزائریة هناك ، لتكون الفدرالیة الروسیة في المرتبة األولي لسنة 
دوالر أمریكي یفسر هذا النسبة للخصائص التمور الجزائریة و الدقلة نور بالتحدید و ألف 300 36یعادل 

10ا فرنسا في المرتبة الثانیة بـ هالمناخ السائد في البلد لتتبع الدولو تتكون مجموعة.دوالر أمریكي ألف 845
، ثم المغرب بـ 806إذن من فرنسا ، و بلجیكا بـ 2001في سنة المستوردة للتمور الجزائرالخمس األوائل

تأتي بعد الفدرالیة الروسیة و 2004دوالر أمریكي ، أما ألف190و أخرها إیطالیا بـ 202و إسبانیا بـ 401
ألف 448نیا بـ ثم إسبا759تلیها الوالیات المتحدة األمریكیة بـ 873فرنسا في المرتبة الثالثة بلجیكا بما یقدر بـ 

و الوالیات 802نجد المغرب تختل المرتبة الثانیة بـ 2009دوالر أمریكي ، أما فیما یخص الترتیب لسنة 
في 2013في سنة ودوالر أمریكي ، ألف170و 313لتلیهم كندا و إسبانیا بـ 670المتحدة األمریكیة بـ 

3المرتبة الثانیة الفدرالیة الروسیة بـ  1المغرب بما یقدر بـ ، ثم 451 1، و كندا بـ  822 ، و في 779
1األخیر ألمانیا بـ  دوالر أمریكي  ، كما أنه توجد عدة أسواق أخرى لم تذكر في الجدول أعاله و ألف723

. إلخ ...من بینها الهند ، المملكة العربیة السعودیة ، اإلمارات العربیة ، الكویت 

.و سبل مواجهتها مشاكل تصدیر التمور في الجزائر:المطلب الثاني

تواجه الجزائر مجموعة من المشاكل و المعوقات في مجال تصدیر تمورها نحو األسواق الدولیة ، و تتنوع 
هذه المشاكل و المعوقات بین المعوقات اإلنتاجیة و المعوقات التصدیریة ، لكن الجزائر تسعى جاهدة للتصدي 

. بكل الطرق لهذه المعوقات 

. معوقات تصدیر التمور في الجزائر : الفرع األول 

حیث أنها تعاني من العدید من .الجزائر جملة من المعوقات في صادراتها و من التمور بالتحدید تواجه
العقبات التي تؤثر على قطاع النخیل و تحد من إمكانیة زیادة المساحة المزروعة و زیادة إمناجیة النخیل ، و قد 

ساهمت هذه العقبات إلى حد كبیر في تدني المردود و إنخفاض اإلنتاج الكلي للتمور ، و یمكن تلخیص أهم 
: 1ما یلي اإلنتاجیة و التصدیریة كمن المشاكل وعین في نتلك العقبات أو المشكالت 

محمد خیضر ، جامعة،3، العدداإلنسانیةالعلوممجلة،الجزائرفيمواجهتهاوكیفیةللتموروالتصدیریةاإلنتاجیةالمعوقاتعیشى،بنبشیر1
.82، 80، ص ص 2002أكتوبر  بسكرة ،
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واجهت زراعة النخیل و إنتاج التمور العدید من المشاكالت و التي كان لها اثر : المعوقات اإلنتاجیة : أوال 
:البالغ في تدهور هذه الثروة الهامة في الزراعة الجزائریة و یمكن حصرها في 

 الصحیة للنخیل و الثمار و الناتجة على اإلصابة باألمراض و الحشرات و المعوقات المتعلقة بالحالة
.تسبب ضیاع أو فقد اإلنتاج على مستوى النخلة أو المخازن األعراض التي

 أغلب النخیل تم غرسها على الطریقة التقلیدیة العشوائیة مع عدم مراعات المسافات األمر الذي یعیق
.إجراء العملیات الزراعیة 

 و نوع التمور التي مع وجود أنواع ممتازة في الجزائر ولكن هناك المعوقات المرتبطة بأصناف النخیل
.نسبة كبیرة من النخیل التي تنتج ثمارا ذات نوعیة متدنیة 

 ضعف المعرفة التقنیة عند المزارعین التقلدیین التمكنهم من إتقان كل األعمال التي تنفذ سواء داخل أو
.عة مما ال تسمح له بالمساهمة الفعالة في إقتصاد السوق خارج المزر 

 ندرة الید العاملة المتخصصة في زراعة النخیل مع إرتفاع أجورها.
 سنوات 7بطء دورة رأس المال في إنتاج التمور فمن أجل حصول على رأسمال إنتاج التمور یستلزم

.لعدید التوجه نحو المحاصیل األكثر ربحیة لیصل اإلنتاج لمرحلة اإلنتاج التجاري األمر الذي أدى با

حصر أهم المعوقات أو المحددات الداخلیة و الخارجیة للسیاسة التصدیریة یمكن:المعوقات التصدیریة : ثانیا 
:للتمور الجزائریة في 

 إرتفاع التكالیف اإلنتاجیة لبعض أصناف التمور و خاصة تكلفة الید العاملة.
 إلخ مما یساهم في ... التسویق الخارجیة خاصة من حیث الدعایة و الترویج إنخفاض كفاءة أجهزة

.خفض الطلب الخارجي على التمور المحلیة 
 سوء تقدیم التمور ، الشيء الذي یرجع إلى سوء العملیات التقلیدیة لجنیها و تخزینها و تعبئتها.
 الحفاظ علیها لمدة طویلة مما یؤدي لصعوبة غیاب العنایة بالتمور قبل و بعد حنیها.
 نقص الدراسات واألبحاث الخاصة لمعرفة و تطویر مسالك تسویق التمور.
 كثرة المتدخلین و الوسطاء.
 مشاكل تهم جودة الثمار و مطابقتها للمواصفات الدولیة.

الفالحة للرفع من یثیر القلق هو أن هذا الواقع یأتي في ظل الدعم المالي والتقني المخصص لقطاع ما ماأ
القدرات اإلنتاجیة للمحاصیل الفالحیة ومنها التمور، وحسب المنتجین ورئیس الجمعیة الوطنیة لمصدري التمور، 

: التي یمكن إدراجها في أخرى بمجموعة من عوائقفإن األمر یرتبط

حسب ممثل وزارة الفالحة- وهو مشكل یوجد حله الجزائريوجود المضاربین الذین یخلون بنوعیة التمر -
.نطالقا من التسویق حتى التصدیرإفي تكتل أهل الفرع 
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 1ستفادة المصدرین من اإلعانات المالیة الموجهة لهمإالعراقیل البیروقراطیة وتأخر.
 للتصدیر محددة وطنیا و ذات أهداف مخصصة و معینة عدم وجود إستراتیجیة.
 عدم وجود لوجیستیك للنقل خاصة بالتمور و أنواعها.
 عدم وجود سوق منظمة خاصة بالتمور ال على المستوي الداخلي و ال الخارجي.
 إنعدام الصدق و المصلحة من المتعاملین في السوق.
بالنوعیة أو مواصفات منتوج التمر إستغالل السوق ألغراض ربحیة و عدم المباالت     .

.تصدي لمشاكل و صعوبات تنمیة و تطویر إنتاج و تصدیر التمور الجزائریة : الفرع الثاني 

طط الدولة في مجال زراعة النخیل و إنتاج التمور و خسنتطرق لكیفیة مواجهة المشكالت السابقة الذكر و 
: 2وهي تصدیرها

أعطى المخطط الخامسي الثاني أولویة لتنمیة الجنوب الجزائري و ذلك : للمشكالت اإلنتاجیة تصدي : أوال 
بإستصالح أراضي جدیدة و تحسین الواحات الموجودة بفضل تحسین صرف المیاه و التنقیب علیها ، إال أن 

195إستصالح األراضي قد نال أهمیة كبیرة حیث أن  40هكتار قد وزعت منها 000 ار تم هكت000
إستصالحها ، إذ أن هذه األهكیة سمحت بمضاعفة اإلنتاج في المناطق الصحراویة ة بالتالي رفع اإلنتاج 

)  ...تمور ، خضروات ، أشجار مثمرة ، ( الزراعي 

:و تتمثل في : تصدي للمشكالت التصدیریة : ثانیا 

جدیدة في المعامالت و غزو أسواق التصدیریة ل التجاریة و صمراعاة األ.
 تحسین وسائل الدعایة و اإلعالن للتمور الجزائریة في األسواق العالمیة و قیام أجهزة متخصصة في

.التسویق الخارجي تدعم من قبل الحكومة 
 التنویع في التصنیع و التعبئة.
 تشجیع اإلستثمارات إلنشاء مصانع إلنتاج التمور على أحدث تقنیة.
مكتبیة و المواصفات القیاسیة  إلعداد تصنیف نهائي للتمور و رفع من إجراء البحوث المیدانیة و ال

.اإلنتاجیتها 
 العمل على الصیانة الدوریة للمزارع لضمان إستمراریة خطوط إنتاجها و العمل على زیادتها فترة اإلحالل

.و التجدید 
 تدعیم التمویل و التشجیعات للقطاع  .

1 www.djazairess.com , opcit .
.84، 82عیشى، مرجع سابق ، ص ص بنبشیر2
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.تمور في الجزائر الصادرات من الجھود ترقیة : المطلب الثالث 

تهدف الجزائر منذ السنوات الماضیة إلى قطع تبعیة صادراتها للمحروقات ، و بهذا سعت لتنمیة القطاعات 
كانت لزراعة نخیل التمر نسبة و ، و على رأسها قطاع الزراعة ألهمیته في اإلقتصاد الوطني اإلنتاجیة األخرى 

تسطیر و لتحقیق هدفها السالف عملت علىبتذلة نصیب ال یستهان به ، من تلك اإلصالحات و الجهود الم
.خطط و إستغالل مجموعة من األدوات مستهدفة 

.آفاق و سیاسات لدعم الصادرات من التمور في الجزائر: الفرع األول 

برنامج "و" المخطط الوطني للتنمیة الریفیة"تسعى من خالل مختلف البرامج التي وضعتها منها الجزائرإن
ة جیدة من المحاصیل ، وتوفیر نوعیوحمایته إلى الرفع من إنتاجها الفالحي" التجدید االقتصادي والریفي

المخطط الوطني للتنمیة "نطالق برامج الدعم في إطار إتاریخ 2000الزراعیة، وقد تمكن القطاع منذ سنة 
نتقلت فیها إبالمائة 100، من توسیع المساحات المزروعة من أشجار النخیل إلى نسبة معتبرة قاربت "الریفیة

قتصادي والریفي، ر، ویتم في إطار برنامج التجدید اإلألف هكتا169.3ألف هكتار إلى 100المساحة من 
التركیز على عملیة توفیر نوعیات جیدة وممتازة من التمور من خالل القضاء على مختلف األمراض التي عادة 

نطالقا إما تصیب األشجار والثمار وتم في هذا المجال تقدیم إعانات مالیة للفالحین وتوفیر الدعم التقني لهم 
ستثمار الفالحي، ، كما تم تخصیص صندوق خاص لدعم اإلت المعاهد المتخصصة التابعة للوزارةمن خدما

موجه إلى عدد من الفروع ومنها ما یخص زراعة أشجار النخیل وٕانتاج التمر، ویهدف هذا الصندوق إلى دعم 
نور، ودعم التصدیر، ، وحمایة صنف دقلةعملیات تهیئة النخیل وقلع القدیمة منها، وتعدیل األرض بالرمال

قتناء مواد متخصصة لتجهیز وحدات جدیدة وتجدید تجهیزات إوتجهیز التمور لعملیة التصدیر، ویشمل الدعم 
3.6نتقل فیها من حجم إالوحدات الموجودة وقد أدت مختلف هذه العملیات إلى تسجیل تضاعف في المنتوج 

سن معتبر في مردود الشجرة الواحدة منها ما بلغ فیها مالیین قنطار، كما تم تسجیل تح6مالیین قنطار إلى 
.1كیلوغراما60اإلنتاج 

بوضح وزارتي الفالحة والتنمیة الریفیة والتجارة بالتعاون مع الوكالة الوطنیة لدعم الصادرات قد قامت و
والسهلة لعملیة خطة وطنیة لدعم تصدیر التمور، حیث سیوجه هذا الدعم بشكل مباشر لألنشطة المرافقة 

.2التصدیر والعملیات الهادفة، للرفع من تنافسیة المنتجین الجزائرّیین، ومنها دعم نشاط التعلیب والتغلیف

كما تقترح الوكالة الوطنیة لترقیة التجارة الخارجیة ، إستحداث هیئة رسمیة ترافق المصدرین على مختلف 
جمركة والنقل عبر الحدود، وهو أمر یقر ضرورة إقحام كل من المستویات منها التمویل المالي والجبایة وال

1 www.djazairess.com , opcit .
2 www.elmihwar.com/ar/index.php , consulté le : 20 / 05/2015 , à 16 :30 .
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الرامیة في مجال التجارة الخارجیة والتي الجزائرمصالح التجارة والمالیة والنقل للوصول إلى تحقیق إستراتیجیة
.1منها التقلیل من فاتورة اإلستیراد والرفع من صادراتنا خارج المحروقات 

.المعاییر و المواصفات القیاسیة في التجارة الخارجیة للتمور في الجزائر : الفرع الثاني 

المواصفة،و تشملالمنتوجفيتوفرهاالواجبو الخصائصالمتطلباتبهالذي یحددعلميأسلوبهي
فيمهمادوراتلعبفهيالمطلوبة ، لذاللمواصفاتالمنتوجمطابقةمنو التأكدالفحص و اإلختیارطرق

دقلة:عالیة ، مثال بدرجات جودةمتمیزةفالتمورللجودةواإلطمئنانالثقةمن عواملتوفرهبماالخارجیةالتجارة
لذاالتبادل التجاريتسایرانهأإلىإضافةعاليإقتصاديمردودالعالمیة ولهاقللسو عاديبإقبالتحضىنور

2:التالیة القیاسیةالمواصفاتتمورها حسبجودةفيالثقةزیادةالجزائرتحاول

الجودة درجاتمندرجةكلحسبوترتیبهاالنوع والصنفحسبالمنتجاتفرزإن:التصنیفضوابط.1
إن هذه التصنیف ،ضوابطموضوعهوذلكالوزن والشكلحیثمنمتجانسةبوحداتعبواتفيووضعها
.والتوزیعالعبوات ، النقل،الحفظتوحید:العملیات المتمثلة في أداءتسهیلعلىتساعدالضوابط

وأسالیببطرقالطبیعیة،خصائصهمنها حسبكلالمنتجات ،بمعالجةتتعلقعملیةهو:التكییف.2
وحسبالمشتري،إلىغایة وصولهإلىسالمتهعلىوالمحافظةالمنتوجبتهیئةتسمحا أننهشأمنعلمیة ،
وٕاماجیدة،بدرجة حفظیمتازالمنتوجیكونعندمااإلنتاج ،مستوىعلىتتم إماقدالعملیةهذهفإنالحالة،

مصانععن طریقالجملة،وىمستعلىوٕاماالمنتجات ،بتكییفأوقات فراغهبإستغاللالتجزئةمستوىعلى
بعدةعملیة التكییفوتقوم.ببسكرةاإلنتاجبمنطقةوالموجودةمن المنتجاتنوعلكلخصیصاهزةلمجاالتكییف
:منهاوظائف

لموزعيالمقدمةالخدماتبالمكروبات ، تبسیطواإلصابةالمیكانیكیةاآلثارمنالمنتجاتحمایة-
. الجملة أوالتجزئة

األساسیةاألهدافأهممنو هيحول المنتوجصحیحةنظرةللمشتريیعطيمماالمستهلكینجذب-
العلبة ،فيالمنتوج المحتوىبرؤیةلهبالسماحوذلكوظیفة التكییفتؤدیهاالتي

كماصحیحةبصورةبالمنتوجبالتعریفلإلعالن یسمحدعامةشيءكلقبلفالتكییفلإلعالنوسیلة-
.السوققبلمنالمطلوبةالمعلوماتكلإلى یشیرأنه

قصدالمكیفةالعناصربعضمنبداخلها مجموعةتضمالتيالحاویةهيالتعبئةأوفالعبوة:التعبئة .3
الصندوق: فيتتمثللألخر فالعبوةأحدهمایعنيماغالباوالتعبئةالتكییفعبارتيالنقل ، فإنعملیةتسهیل

وتقوم.إعالنیة ملونة أشرطةأوالتزیینأحزمةأوخاصورقمنیحمیهبكل مافیتمثلالتكییفأماالخشبي
:منهاوظائفبعدةالتعبئةعملیة

1 www.djazairess.com , opcit .
.47عمر عزاوي ، مرجع سابق ، ص 2
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حمایة إذنفهيالتكییف،عملیةالتي توفرهاتلكعنعالوةالمیكانیكیة ،اآلثارمنالمنتوجحمایة
.إضافیة

المكیفةالوحداتتجمیعبواسطة الموزعإلىالمنتجمنالنقلعملیةبتسهیلتسمح.
اإلشهارقوةمنتزیدوٕاشاراتمن عالماتالعبوةتحملهلمااإلعالن،لوظیفةمدعمةأداةتعتبر.

ظلفيالمشتراةبالمنتجاتاإلحتفاظدف إلىتههامةتسویقیةوظیفةالتخزینعملیةتعتبر:التخزین.4
هذهإن.زمنیةمنفعةعلى المنتوجتضفيإذنفهيبیعهاثمومنلعرضهاتمهیداالتخزین المناسبةشروط

أوتقصرقدمنها لمدةالفائضیخزنبلجمعهابمجرداإلستهالكلمراكزدائمة موجهةكلهالیستالمنتجات
:مایليإلىتعودالتخزینإلىالحاجةإنموسمیة توزیعها،والإنتظامإلىیؤديماذلكتطول

السنةمدارعلىیوزعالمنتظم الذيو إستهالكهاموسميإنتاجالتمورمناإلنتاجكون.
الفترةتلكخاللالفائضذلككلأو إستهالكإمتصاصیمكنهالاإلنتاجلفیضالظرفیةالحالةفي.
األخرىخالل األوقاتالمستهلكعلىبعرضهإضافیةقیمةللمنتوجیضیف.
األثمانتدنيفترة خاللللمنتوجالكبیرالعرضبتجنبالسوقعقلنة.

منمنتجاتبنقلقیامهاخاللمنوظیفة التسویقفيهامةإقتصادیةمكانةالنقلعملیةتحتل:النقل .5
نقلویتمالتسویقرقعةفي توسیعالنقلتكالیفوتؤثرتوزیعهاأوتسویقهامواقعإلىأو تخزینهاإنتاجهامواقع

.البحريوالنقلالجويالنقلوسیلتین وهمابإستعمالالمنتجات

.إنتاج التمور في الجزائر لزراعة النخیل و األهمیة اإلقتصادیة : المبحث الثاني 

فوائد ، منتقدمهلمانظراجداهامةمكانةتحتلحیثالزراعاتأقدممنالجزائرفيالتمرنخیلزراعةتعد
سجل أینالسابقةالزراعیةاإلصالحاتمراحلمختلفخاللعدیدةتحوالتالحیويالقطاعهذاعرفولقد

خاصبشكلو)الخدماتوالمنتجنوعیة،النخیلعدد،اإلنتاجكمیة(كثیرةمجاالتفيملحوظاتطورا
هذهلكبیرةأهمیةأولىالذيالزراعیةللتنمیةالوطنيالمخططتنفیذفيالبدءمنذأياألخیرةخالل العشریة

.الشعبة

.في الجزائر و إنتاج التمورزراعة نخیل التمر : المطلب األول 

تعتبر زراعة النخیل من أقدم الزراعات و أعرقها في الجزائر و هذا ما جعل من منتج التمور ذو تباین و 
. تنوع على حسب العوامل السائد و طبیعة الحیاة و الحاجة في كل منطقة
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.في الجزائر إنتاج التمور النخیل و ةإحصاء زراع: الفرع األول 

ككل المنتجات الزراعیة فإن إنتاج التمور یتصف بالتعقید من حیث إختالف الظروف الطبیعیة ومنها 
المرتبطة بعامل المناخ والمیاه و اإلنعزال للواحات عن بعضها البعض وتعتبر التمور من المحاصیل الزراعیة 

والجدیر بالذكر أن الطاقة 1999طن لعام 427583المهمة في الجزائر ویبلغ إنتاج الجزائر من التمور حوالي 
اإلنتاجیة للتمور تعتمد بصفة أساسیة على كل من المساحة المزروعة بالنخیل واإلنتاج الكلي ومتوسط اإلنتاجیة 

حیث بلغت 1999- 1990للمحصول، وعرفت المساحة المزروعة بالنخیل إتجاها عاما تصاعدیا خالل الفترة 
بالنسبة لسنة % 27هكتار أي بزیادة قدرها 100120م حوالي 1999النخیل في سنة المساحة المزروعة ب

90بلغ قرابة 2014ـ 2013إنتاج الجزائر من التمور خالل الموسم سجل و2013و في سنة .19901
.2ملیون قنطار

الزراعةتعدالتمورنخیلزراعةأنإالالصحراویةالمناطقعرفتهاالتيالمختلفةالزراعةو رغم
11,9ما یعادل 2000ألف هكتار سنة 101ب تقدرمساحةعلىتمتدحیثالواحاتفي مناطقاإلستراتیجیة
وهذا2003 .سنةفينخلةملیون15منأكثروعلىهكتار135000منبأكثر ،  لتنتقل إلى3ملیون نخلة 

17، كما إرتفع العدد اإلجمالي إلى أكثر من 4القطاع هذالتنمیةللفالحینالدولةقدمتهالذيالدعمعنناتج
موزعة عل كل المناطق الصحراویة و ) صنف 900أكثر من (و بجمیع أصنافها 2007ملیون نخلة في سنة 
هكتار 165000جمالیة للنخیل في الجزائر تبلغ المساحة اإل، كما 5نوع دقلة نور %50شبه الصحراویة منها 

حیث 90000ملیون نخلة فیما یبلغ عدد منتجي التمور 7،18یمثل حسب وزارة الفالحة مما 2008في سنة 
.6منصب عمل دائم128000یوفر الفرع حوالي 

وكشفت مؤشرات فالحیة أّن المساحات الزراعیة لألشجار والنخیل قد سّجلت قفزة نوعیة مهمة خالل الموسم 
هكتار على 361ألف و169إلى 2009ث وصلت خالل سنة بالمائة، حی69الماضي، مسّجلة زیادة قدرت بـ 
ألف منشأة زراعیة، وتتراوح مساحة 100ملیون نخلة، موّزعة على نحو 18.7المستوى الوطني بإجمالي یقدر بـ

وبخصوص عدد المهنّیین بشعبة التمور في الجزائر، . ملیون نخلة11.9هكتار مقابل 5و1كل منشأة بین 
ألف مزارع یمارسون هذه المهنة بشكل دائم، كما سّجلت شعبة التمور 200ها تقّدر بأكثر من أفادت المؤشرات أنّ 

التي تمتاز بجودتها دقلة نورملیون دوالر لـ458ملیون دوالر، منها 650ألول مرة رقم أعمال تجاوز 
ان الخلیج العربي وبلدان الساحل العالمیة، والتي تصّدرها الجزائر إلى البلدان األوروبیة وأمریكا الشمالیة وبلد

.52، ص مرجع سابقعیشى،بنبشیر1
2 www.elmihwar.com , opcit .
3 www.echoroukonline.com/ara/articles/50087.html , consulté le 20/05/2015 , à 21.30 .

. 44، ص مرجع سابق عمر عزاوي ، 4
، دلیل التمور البیولوجیة بمنطقة الزیبان تحویل بساتین النخیل من النظام التقلیدي إلى النمط الزراعي البیولوجيو حسین بن حفیظ ، شنصر الدین عیا5

. 2، ص 2010، المدیریة العامة لعین بن النوي ، بسكرة ، 
6 www.algeriapressonline.com/ar/index.php , consulté le: 20/05/2015 , à  21 :45 .
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والیة في الجنوب الجزائري، حیث تعتبر 16وقّدر عدد الوالیات التي تتوّفر علیها زراعة النخیل بـ. اإلفریقي
والیات بسكرة وورقلة وواد سوف وغردایة مناطق اإلنتاج للتمور في الجزائر، ویتم إنتاج كمیات رئیسیة من دقلة 

سوف، مقابل كمیات قلیلة بوالیة غردایة، كما تعرف والیات بشار وأدرار بإنتاج أنواع نور بكل من بسكرة وواد 
تیناصر و تكربوشت وغیرها من األنواع األخرى، وتعرف وتمرأخرى من التمور، على غرار تمر الحمیرة

البیضاء ، باإلضافة و دقلةو مخ الدقلةالغرسدقلة نور ووالیات بسكرة وواد سوف وغردایة وورقلة بإنتاج
وحسب مؤّشرات وزارة الفالحة فإّن إجمالي أنواع التمور التي تّم إحصاؤها في الجزائر بلغ أكثر .تافزوین إلى

ملیون نخلة تّم غرسها في 2.5من ألف نوع من منتوج التمر، مرجعا ذلك إلى تحسین المسّجل في دخول 
نتاج وتسجیل نتائج إیجابیة، بفضل تطبیق تقنیات زراعیة حدیثة، السنوات الماضیة، باإلضافة إلى مرحلة اإل

على غرار السقي بالتقطیر والمعالجة الواسعة لنطاق أشجار النخیل ضد الطفیلیات واألمراض التي تصیب 
أشجار النخیل، والقضاء على أشجار النخیل المصابة باألمراض ومكافحة ظاهرة صعود المیاه الجوفیة ومعالجة 

فقد(FAO)والزراعة األغذیةمنظمةوحسب.1ت المتعّلقة بزیادة المساحات الخاصة بزراعة النخیلالمشكال
السنواتغرارعلىزیادةنالحظبحیثطنألف710.00حوالي2010سنة التمورمنالجزائرإنتاجبلغ

.عدد النخیل للتطورراجعوهذاالسابقة

.إنتاج التمور في الجزائر واحات النخیل و : الفرع الثاني 

التمورلنخیلالرئیسیةالزراعیةالمناطقالجزائریةالصحراءربوععبرمتفرقةو تعتبر واحات إنتاج التمور
2:یلي كماوهي

.طولقة بوسعادة ،بسكرة ،:الزیبان.1
.الوادي:سوفوادي.2
.توقرتورقلة ،:ریغوادي.3
.میزابوادواحة.4
.رقانأدرار،:توات.5
.تیمیمون : قورارة.6
.بشار:ساورة.7
.تمنراست:الهقار.8
.صالحعین:تیدیلكت.9

.المنیعة:تادمیت.10

1 www.elmihwar.com , opcit .
.44عمر عزاوي ، مرجع سابق ، ص 2
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:1كما یمكن تقسیم و تصنیف أهم التمور إلى أنواع على حسب خصائصها ما یلي 

.دقلة بیضاء ، مش دقلة و تین ناصر –تتمثل في : التمور الجافة .أ
.دقلة نور ، تافزوین ، تمجوهرت و أزرزة –و تشمل: التمور نصف الجافة .ب
. الغرس ، آدالة ، بنت أخبالة : التمور اللینة .ج

:الموالي ) 27(حسب الجدول رقم تواجدهاومناطقوخصائصهااألصنافهذهو سنوضح

.أصناف و خصائص و مناطق تواجد التمور ) : 27( الجدول رقم 
مناطق الزراعة الخصائص أصناف التمور 

صحراء السفلى نصف لینة دقلة نور 
صحراء السفلى لینة غرس 

واد ریغجافة دقلة بیضاء
زیبان جافة مش دقلة
شبكة  / ورقلة لینة تافزوین 

شبكة  / ورقلة لینةبنت أخبالة 
شبكة لینة آدالة 

قورارة / شبكة نصف لینة تمجوهرت
ساورة / توات نصف لینة حمرایة 

تیدیلكتنصف لینة تفزة
شبكة نصف لینة أزرزة 

ورقلة ، واد ریغ نصف لینة ورقلیة 
تیدیلكت ، توات جافة تین ناصر 
.قورارة / توات نصف لینة تقربوشت

.45، ص 2002، جامعة ورقلة ، 1عمر عزاوي ، إستراتیجیة تسویق التمور في الجزائر ، مجلة الباحث ، العدد :المصدر 

كما یمكننا أن نقوم بإحصاء و بتوزیع األشجار النخیل و اإلنتاج المرفق لهم و مردوده حسب النوع التمور 
:كما یلي ) 28( من خالل الجدول2013لسنة  

.44نفس المرجع ، ص 1
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.توزرع عدد النخیل و اإلنتاج وفق نوع التمور ) : 28(الجدول رقم 
)طن ( اإلنتاج )شجرة ( عدد األشجار النخیل

7دقلة نور  070 000432 000
4غرس و مثیالنها 000 139167 000

7دقلة بیضاء و مثیالتها  125 000247 900
www. sidab.caci.dz: من إعداد الطالبة إعتمادا على :المصدر 

:2012التركیب المؤسساتي للصادرات الجزائریة في سنة :  لثالفرع الثا

تتنوع مراكز المؤسسات المصدرة للتمور في الجزائر عبر كامل التراب الوطني و ال تقتصر إال على الواحات 
. كالتالي ) 29( المنتجة فقط و هذا ما سیوضحه الجدول رقم 

.2012تركیبة المؤسسات الجزائریة المصدرة للتمور حسب القیمة و الوالیة في سنة ) : 29( الجدول رقم 
الوالیة )ألف دوالر(القیمة)طن(الكمیة المصدر 

ETS HADDOUD SALIM1,8902,472

بسكرة

بسكرة

ZIBAN GARDEN1,0661,336
PHENIX IMPORT-EXPORT1,5160,969
BEN ABDELHALIM MOKADEM FOUZI0,4440,952
SUDACO0,5640,935
BEN ABBES TRANSFORMATION ET CONDITIONNEMENT0,3640,663
AGRODAT0,3780,549
SUD DATTES0,3010,526
EL BISKRIA0,5350,522
HELLAL SAMIR EXPORT0,2810,498
STB TOLGA EL BARAKA0,3560,431
KERBAA ABDELKARIM0,3420,371
SOCIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE0,2020,335
DATOL EXPORT0,1400,317
BISKRI MOHAMED MOKHTAR0,1490,311
PALMERAIE DE TOLGA0,0650,211
CHENOUFI SALAH0,0800,187
LABED ZINEDDINE0,0800,184
ZERRARI NACEREDDINE0,1000,180
LATRECHE ABDELHAFID0,1160,160
MABROUKI RIADH0,0550,151
GHERRAICHI  MOHAMED0,0980,126
HAFIDHI COMMERCE0,1030,125
SAHARIENNE. COM0,0740,097
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AGRONOMIA0,0400,083
KISRANE IMPORT EXPORT0,0170,080
ASMA DATTES0,0290,073
DANA DATTES0,1300,067
PALMOAS0,0300,061
KAZZOULA ABDESSALEM0,0330,045
MABROUK S CE IMP0,0190,039
MABROUKI HOCINE0,0190,037
LATRECHE MILOUD0,0100,026
AISSAOUI  ABDERRAHMANE0,0100,024
NOVEXA0,0130,022
HETHAT MOHAMED0,0060,018
BEN AYAD ZINE EDDINE0,0110,018
HAI KHAIF MOHAMED0,0060,014
DERBALI TAHAR0,0010,004
MEHIRI SEID0,0010,003
BIO OASIS1,1060,898

10,7814,12المجموع 
ALLALI BRAHIM0,9230,445

الجزائر 
العاصمة

SELECT DATTE IMPORT EXPORT0,4260,318
FX PRO LIMITED IMP EXP0,8110,223
ALGERINA EXPORT0,0830,217
PUR OASIS TRADING0,0700, 150
SCT.P.AA0,0900,120
DATTE COFFEE0,0300,091
FAMILIA IMPORT EXPORT0,0630,071
TOP TEST0,0360,066
BOUKHOUIDEM IMPORT EXPORT0,0360,060
GOLDEN SEED0,0190,046
BIONOOR0,0090,043
GROUPE INTERNATIONAL DJAZEXPORT0,0110,029
SOUDOUD DATTES0,0070,029
FRUITS ET LEGUMES SOLEIL ALGERIE0,0020,010
BOUARFA BUSINESS TRADE0,0020,008
LES MIELS D’ALGERIE0,0130,003
PRONUTRIS0,0010,002
SOHHEX EXPORT0,00020,0003
FRUITS STORE EXPORT0,000010,00005

2,632211,93135المجموع
BACHIR CHERIF TAYEB0,1540,095سطیف



دراسة حالة التمور البیولوجیة في الجزائر.............................الثالث الفصل 

200

BOUKELLAL MOHAMED TAHAR1,7622,678
BOUTI ABDELKADER0,0300,040

1,9462,813المجموع
AMADHAGH IMPORT EXPORT0,8822,318بجایة
AMRIDJ AGRO0,0040,021

0,8862,339المجموع
SOCOFEL0,4040,743قسنطینة
OULED KHESSAL COMMERCE2,0240,519

2,4281,262المجموع
SOCOFLA IMPORT EXPORT0,3331,216البلیدة
EL TAJE PLUS IMPORT & EXPORT0,0010,001

0,3341,217المجموع
STE BOUTI ET BOUDRAA EXPORT PRODUIT0,0320,050ورقلة
MAITRE FRUITS IMPORT EXPORT0,0360,049
BREIKA HAMITOU0,0320,004
AFRIDAT0,3470,584

0,4470,687المجموع
BIODATTES ALGERIE0,0760,214وهران
SAADA LIL JAOUDA OUA ITKANE0,0360,133
SAVEUR DU SAHARA0,0370,078
IMPEX DE L’OUEST0,0070,014

0,1560,439المجموع
ZERHOUNI CHERIF COMM0,00040,0004تمنراست
RAKZA MOHAMED0,3560,823مسیلة

Source : ministère du commerce, chambre de commerce et d’industrie ,le marché mondial de la datte pours
l’année 2012 , ziban biskra , p.p 25- 28 .

التمور الجزائریة و بالتحدید في خصصة في تصدیر تمؤسسة م80من خالل الجدول أعاله یمكننا أن نحصي 
بسكرة، الجزائر العاصمة ، سطیف ( والیات من الوطن 10نوع دقلة نور إلى دول العالم ، إذ نجدها تتمركز في 

مؤسسات مصدرة للتمور 3، و من بینها ) ، بجایة ، قسنطینة ، البلیدة ، ورقلة ، وهران ، تمنراست و مسیلة 
، حیث أن ) وهران ، بیو أوازیس في والیة بسكرة ، بیو نور في الجزائر العاصمة بیو دات في(البیولوجیة فقط 

14,12ألف دوالر و بقیمة طن 10,78مؤسسة مصدرة  لكمیة إجمالیة تقدر بـ 41في والیة بسكرة فقط توجد 
ازیس ، و مؤسسة بیو أو ألف دوالر 2,472و ما یقدر بـ  طن1,890ها مؤسسة حدود سلیم بكمیة صدر تت

0,001، و في أخر القائمة لمؤسسة مهیري سعید بكمیة ألف دوالر 0,898و قیمة طن1,106بـكمیة تقدر بـ 
مؤسسة بإجمالي كمیة 20، أما بالنسبة في الجزائر العاصمة فنجد ألف دوالر 0,003بل قیمة اما یقطن 

0,923مؤسسة هاللي إبراهیم بكمیة ، بالمرتبة األولي لألف دوالر 1,93135ما یقدر بقیمة طن2,63221
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و في ألف دوالر ، 0,043و قیمة طن 0.009ـ و مؤسسة بیو نور بكمیة ألف دوالر 0,445و قیمة طن
، بإضافة مشاركة ألف دوالر 0,00005و قیمة طن0,00001المرتبة الدنیا لـ فروي ستور إكسبورت بكمیة 

متشكلة في ألف دوالر0,439ما یقدر بقیمة طن 0,156ة مؤسسات مصدرة بإجمالي كمی4والیة وهران بـ 
، لتكتمل المشاركة من حیث ألف دوالر 0,214ما یقدر بـ طن0,076المرتبة األولي لمؤسسة بیو دات بكمیة 

طن0,886مؤسسات ، و  3من والیة سطیف ناتجة عن طن1,946الكمیة من قبل الوالیات األخریات بـ 
للبلیدة من طن0,334من قبل قسنطینة من مؤسستین ، و كذا بـ طن 2,428، و لبجایة من مؤسستین 

مؤسسات لألولي و 4لكل من ورقلة و مسیلة بالترتیب بمشاركة طن0,356و طن 0,447مؤسستین ، وبـ 
ل من قبطن0,0004مؤسسة واحدة للثانیة و في المرتبة األخیرة على المستوي الوطني لوالیة تمنراست بكمیة 

.     مؤسسة زروني شریف فقط  

) .بسكرة ( واقع زراعة النخیل التمر و إنتاج التمور في واحة الزیبان : المطلب الثاني 

بإنتشارهولهاالغذاءمكوناتفيالتمرأهمیةوالتمرالنخیلبزراعةبعراقتهاالزیبانواحةأومنطقةتعرف
والمنطقةأهلحسبعلىذلكوالتمورأصنافمنهائلتنوعنجدالزیبانفيأن،إذغربهاإلىشرقهامن

.السقيمیاهوالتربةطبیعة

.)بسكرة(الزیبانةحوافيالتمورإنتاجونخیلالزراعةإحصاء:األولالفرع

إذ،الوطنيمستوىعلىالنخیللزراعةاإلجمالیةالمساحةحیثمناألولىالمرتبةبسكرةوالیةوتحتل
،الزراعياإلنتاجمن%5أوطن600.000یعادلما2010سنةلنتاجاإلإجماليسجل

سنةفيو،طن260.000بـقدرفقدنوردقلةإنتاجیخضفیماأما،1الفاكهةإنتاجمن%23.5أي
شجارأمجموعمن%31.1و،الوطنيإجماليمن%25.8ـبللنخیلالزراعیةالمساحةقدرة2013
بوالیة قر المؤشرات الفالحیة أن إنتاج لتو ،2بوالیةمتبوعةللتمورالوطنياإلنتاجمن%38و،النخیل
بالمائة، األمر الذي یجعل من هذه الوالیة الرائد األول في شعبة 37أي بنسبة ملیون قنطار7.3یقدر بـ  بسكرة

حینفي، 20133ملیون قنطار سنة 6.7التمور، باإلضافة إلى قدرتها في إنتاج الخضروات التي وصلت إلى 
بأنواعهانوردقلةتمورمنطن300.000منها،طن828.500یعادلبماقدر2014عاملاإلنتاجمجموع

.4هكتار10.000بـالجدیدةالمنشاةالمساحةتحصىكما

1 www.dipmepi-biskra.com/cluster-datte.aspx consulté le : 27 / 05 / 2015 , à 21 : 25 .
2 sidab.caci.dz/?page_id=531&lang=ar , opcit .
3 www.elmihwar.com , opcit
4 www.dipmepi-biskra.com , opcit .
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) .بسكرة ( واقع قطاع التمور في واحة الزیبان : الفرع الثاني 

له،المكونةالجهاتتلكمنصادرةمعینةألسبابراجعضعفالمننوعبالزیبانلواحةالتمورقطاعیعرف
:1یليكمالهاإلشارةسبقماسنوضحو

:التمورقطاعلتعزیزبرنامجبالتعریف:أوال

علىوالمساعدةللبالد،الغذائياألمنلضمانالجادةواإلرادةالقطاع،هذالمدىمقیاسهوالهام،البرنامجهذا
:علىیعملو،الجزائرفیهااشتركتقدالتيلأللفیةاإلنمائیةاألهدافتحقیق

مساحةعلىجدیدةمزارعإنشاءمع،هكتار000 30علىالقدیمةالنخیلبساتینتأهیلإعادة
.هكتار000 10

الجدیدةاألصنافوتشجیعالصادراتتنمیة.
الزراعیةالتقنیاتوتحدیثالنخیلفيالبیولوجيالتنوعوتعزیزصیانة.

:التمورقطاعضعفأسباب:ثانیا

المنتجینوالتنظیمعدم(اإلنتاجوالسوقرصد.(
السلسلةفيالفاعلةالجهاتمختلفبینالمعامالتغموض.
موجودةغیرأوسيءبشكلتتطورالشهادات.
التصدیرلخدماتالتشجیعنقص.
شرعیةغیرسوقألنها(منظمةغیرسوق(.

:فيیتمثلونو:الزیبانواحةفيالتمورلقطاعالرئیسیةاألطراف:ثالثا

مربحةداخلیةسوق(للتصدیرالمضافةالقیممنالقلیللكنالتمور،إنتاجعلىعادةتقتصر:المنتجین(
و،األنشطةمنعددفيللمشاركةنخراطاإلوالمنتجینلجماعةقانونيبشكلرسمیةمنضمةغیابمع

نورلةقدغیرالتمورمنأخرىأصنافتطویركذاو،األعضاءإنتاجتسویقعلىأساساتعتمد
.للتصدیر

حیث،والمصدرینالموضبینوحدةسمإبعموماالعملوأسواقلمنتجینلبالنسبةیعرفونو:المجمعین
المسبق،التمویل:المنفذةلتدابیرابفضلالتمورأسعاریضعونوالتمرمنتوجبیعفيالسلطةیملكون

.والتغلیفوالتعبئةوالنقلوالحصاد

1 http://www.dipmepi-biskra.comx , opcit .
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برنامجفيمنهاأستفیدالتيالتبریدبیوتبفضل2001سنةحدیثاالمخزنونظهر:المخزنینPNDA.
.والمضاربینالوسیطدورمتزایدبشكلأثروا
یزودون السوق المحلیة و الخارجیة  : المصدورین/الموضبون.
تزویدوالمجمعینوالمخزنینوالمنتجینطرفمنالتمورشراءبیقومون:التجزئةوالجملةتجار

المحلیةالسوق

.التمور البیولوجیة في الجزائر النخیل و إنتاج مكانة زراعة: المبحث الثالث 

أصبح المتدخلون في القطاع الفالحي و المستهلكون خالل السنوات األخیرة یعطون أهمیة كبیرة إلى دور 
مما أدى إلى تطور الفالحة ، الفالحة في المحیط الطبیعي و تأثیرها على جودة األغذیة و على صحة اإلنسان 

ا الزراعات العریقة مثل زراعة النخیل ، و إلى تنوعها لتشمل معظم المنتجات و من بینهالبیولوجیة بنسق سریع
الفالحة البیولوجیة النواحي الفنیة و اإلقتصادیة و تأخذ بعین اإلعتبار بهدف إنتاج التمور البیولوجیة ، حیث 

اإلجتماعیة و البیئیة و تعتبر تعاونا و تصالحا بین اإلنسان و الطبیعة و سلوكا حضریا و محبة لإلنسان و 
. األرض و البیئة 

.في الجزائر ةالبیولوجیو إنتاج التمور زراعة نخیل واقع : األول المطلب 

تعتبر زراعة النخیل و إنتاج التمور البیولوجیة في الجزائر تقنیة حدیثة ال تزال في بدایة تأسیسها و غیر 
.  معروفة بالنسبة للعامة و ال حتي بالنسبة لكل أصحاب اإلختصاص 

.بزراعة نخیل التمر البیولوجي التعریف : الفرع األول 

من طرف 1924تعتمد الزراعة البیولوجیة على الوسائل الطبیعیة و قد بدأ العمل بهذا النمط من اإلنتاج سنة 
نمطا إنتاج تنظمه مجموعة من الشروط أو القوانین تمنع إستعمال جمیع : " فتعرف على أنها .غیدوف ستینز 

، و تشجیع على ) إلخ ... أدویة حشریة ، فطریة ، للحشائش الضارة ( بأنواعها األسمدة الكیمیائیة و المبیدات 
إستعمال المواد العضویة الطبیعیة كالذبال المزرعة و الطحالب و بعض األسمدة البیولوجیة و كذا األدویة 

مط من اإلنتاج یودي البیولوجیة و اإلحترام الجید للمسار التقني ، و العنایة األزمنة لزراعة النخیل ، و هذا الن
إلخ ، و إنتاج ...إلى المحافظة على بیئة و صحة اإلنسان و سالمة الحشرات النفعیة كالنحل و الكوكسینال 

. 1" مواد غذائیة سلیمة 

للنظم الزراعیةالنشطةاإلدارةأساسعلىیقومشاملإنتاجنظام: " العضویة هي كما أن الزراعة
ویعززهاالزراعة التقلیدیةإستخدامعلىیقومنظاموهوالخارجیة ،المدخالتأساسعلىاإلیكولوجیة ال

التياإلیكولوجیةأوالمستدامةالزراعةأشكالمنو شكلسواء،حدعلىوالعلمیةالتقلیدیةالمعارفویستخدم
. 2، ص مرجع سابقو حسین بن حفیظ ، شنصر الدین عیا1
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ُمعَتمدةغیرأمدةُمعَتمأكانتسواءالعضویة ،دقیقة ؛ حیث أن الزراعةلمعاییراإلنتاج وفقاً علىتنطوي
.1" والبیئیة و اإلجتماعي اإلقتصادیةوالفوائدالغذائيباألمنالمتصلةالفوائدمنواسعةتتیح طائفةبشهادات ،

.فوائد و أهمیة الزراعة البیولوجیة : الفرع الثاني 

تنتج فوائد الزراعة البیولوجیة على أساس وعي منا ألهمیة البیئة و السوسیو إقتصادیة للزراعة البیولوجیة و 
: 2التي تؤدي إلى نظام بیئي مستدام ، و التي تتمثل في ما یلي 

:الفوائد اإلیكولوجیة : أوال 

 المحافظة على التنوع البیولوجي.
 تجنب التلوث البیئي.
د الطبیعیة المحلیة إستعمال الموا.
 التقلیل من أثار التغیر المناخي.

:الفوائد التقنیة اإلقتصادیة : ثانیا 

 تحسین اإلنتاج كما و نوعا.
 تصدیر اإلنتاج.
 تساهم في األمن الغذائي.
 تحسین َمَداِخیْل مزارعي النخیل.

:الفوائد اإلجتماعیة : ثالثا 

 إنتاج التمور الصحیة.
 ممتازة ظروف عمل.

:مواصفات و خصائص المنتجات البیولوجیة : الفرع الثالث 
تتمیز المنتجات البیولوجیة بمواصفات و خصائص مما یؤهلها لتلبیة رغبات المستهلكین و المحافظة على 

: 3المواد الطبیعیة و المحیط على حد سواء ، و تتمثل في 
الجودة الغذائیة
جودة المذاق

، فیفري 6، النشرات الموجزة لسیاسات األونكاد ، العدد دعم إنتاج الزراعة العضویة في أفریقیااد ، مؤتمر األمم المتحدة للتجارة و التنمیة ، تاألونك1
. 1، ص 2009

.4نصر الدین عیاش و حسین بن حفیظ ، مرجع سابق ، ص 2
.6، 2ص ص ،2008جوان ، سوسة ، تونس ،جودة المنتجات البیولوجیةوزارة الفالحة للحمهوریة التونسیة ، المركز الفني للتمور ، 3
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 جودة البیئة
 الجودة الصحیة
 الجودة التكنولوجیة.

:كیفیة إنتاج التمور البیولوجیة : رابعالفرع ال

یخضع النمط الزراعي للبساتین البیولوجیة لمبادئ إحترام البیئة ، و بحكم حضر األسمدة اإلصطناعیة و 
مبیدات الحشرات ، فإن المواد الطبیعیة و التقنیات غیر ملوثة هي وحدها المسموح بها ، حیث أن المزارعي 

ودات كبیرة خالل هذه المراحلة التي قد النخیل الذین یردون التحول إلى الزراعة البیولوجیة مطالبون ببذل مجه
، و بمجرد تجاوز هذه األخیرة یتعود المزارع - تسمى بفترة التحول أو مرحلة التحویل –سنوات 03تصل إلى 

.   على هذا النمط و یتعلم تدریجیا التحكم في الوسائل الطبیعیة لتغذیة و حمایة منتوجه

بالبساتین ، تجعل من مستوى المردود العضوي یساوي المردود إن التحكم الجید في التقنیات و العنایة 
التقلیدي من الناحیة الكمیة و یفوقه من ناحیة النوعیة ، لهذا یستوجب العنایة الكافیة للبساتین و إحترام كل 

.1العملیات الزراعیة ذات العالقة بخدمة األرض و رأس النخلة 

: 2خذ بها و إحترامها كنصائح و تتمثل في إضافة إلى ما سبق هناك معاییر أخري یجب األ

 یستحسن إستعمال تقنیة التلقیح الیدوي لدقتها و فعالیتها بالنسبة لنخیل التمر ، كما یجب أن تكون العملیة في
توافق ( الوقت المناسب و حبوب اللقاح ذو حیویة عالیة و رائحة قویة و إختیار نوعیة جسب األصناف 

) .الجنسي 
ع السعف الجرید األخضر غال للضرورة القصوى لمنع فرصة حدوث اإلصابة من الحشرات و یجب عدم قط

.األمراض 
 و التي ال یفید عالجها ثم تقطیعها و ) إلخ ... جرید ، عرجون ، بقایا الفضالت ( إزالة كل األجزاء المصابة

.حرقها وفق تقنیات معینة لتحول إلى ذبال عضوي یستعمل في التسمید 
 إصطیاد الحشرات و الدیدان المضرة بإستخدام مصیدة هرمونات أو من خالل عملیة الغرقیمكن-

.اإلحتراق ، و بتالي خفظ تعدادها و القضاء علیها تدریجیا - اإلختناق
 التخلص المباشر و تنظیف جید لكل أجزاء النخلة و األرض.
 البولیتیالن حتى ال یسمح للحشرات و الطیر و تغطیة العرجون بالبالستیك األصفر أو األبیض من مادة

.من تأثیر على نوعیة و كمیة التمر ) الغبار(الریاح المحملة بحبیبات الرمل 
 إنتظام الري حسب اإلحتیاجات الفصلیة ، طبیعة التربة و مرحلة اإلنتاج  .

.5نصر الدین عیاش و حسین بن حفیظ ، مرجع سابق ، ص 1
.20، 18نفس المرجع ، ص ص 2
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 عزل الفصائل المصابة حتى ال تصبح مصدر للعدوى.
جیدة لتكون خالیة من جمیع اآلفات و األمراض إختیار الحبوب الطلع بعنایة.
 الحشائش الضارة و السقي العشوائي و المفرط و إحترام كثافة ( ضرورة إزالة مسببات الرطوبة في البساتین

...) .الغراس و اإلعتناء الجید بالزراعة البینیة 
 الصرف الجید للتخلص من الماء األراضي و الراكد على سطح التربة.
 خلط التمور المتساقطة سواء كانت قبل أو أثناء الجني أو عند نقل المحصول مع األخرى عدم.
 في حالة إضافة السماد المعدني یجب أن یكون سماد بیولوجي.
على األرض ) باش، بالستیك ( عدم ترك الثمار تتساقط على األرض أثناء عملیة الجني بوضع فراش.
ي البساتین ، إذ یجب نقالها بعد تطهیرها عدم ترك التمور بعد الجني لمدة ف   .
 یجب أن تكون المخازن مبلطة و مسبوغة بالجیر فقط ، و تنظف جیدا و تهوى إلستقبال الغلة مع تنظیف

.كل المكان من ممرات و الصنادیق المستعملة قبل و بعد اإلستعمال بالماء و الجافیل فقط 
ولوجیة أو فواكه حتى و إن لم تكن مصابة عدم إدخال أي نوع أخر من التمور غیر بی.
 یجب أن تكون منابع ماء سقي طبیعیة و خالیة من جمیع المواد السامة.
 یجب وضع حاجز من الجرید النخیل أو حائط من طین بین البساتین في طریق التحویل و المزارع التقلیدیة.
 ینصح بتربیة الحیوانات داخل المزرعة.
لة في العملیات الزراعیة للنخیل یجب أن تكون معقمة و مطهرة فبل و بعد العمل بها كل األدوات المستعم.
 یجب عدم إستخدام منظفات كمیائیة نهائیا ال من قبل المزارعین أو في عملیة التطهیر المعدات.
 إلخ للمزرعة ... عدم السماح بإدخال الشاحنات أو لألشخاص المدخنین.
ل مالبس مخصصة للمزرعة فقط و تغطیة الشعر لتفادي دخول الجراثیم و یجب على المزارعین إستعما

.األمراض و اإلغتسال بالصابون الطبیعي فقط و تفادي المواد الكیمیائیة 
 سنوات للزراعات المستدامة 03سنوات بالنسبة للزراعة الحولیة و 02مدة التحویل تكون.

.في تصدیر التمور البیولوجیة في الجزائر تقدیم أهم الشركات الناشطة : المطلب الثاني 
تمثل قائمة هذه الشركات في ثالث شركات تنشط في عملیة التصدیر التمور ذات طبیعة بیولوجیة و هي 

.الجنوب متموقعة في قطر الجزائر من غربها إلى شمالها و وصوال إلى 
:bio-oasisشركة : الفرع األول 

من قبل الدكتور 2002تأسست خالل سنة ذات مسؤولیة محدودة وشركةهي "bio-oasis"بیو أوازیس
74برأسمال یقدر بـ قرقب أحمد  574 ، ناشطة بشكل رئیسي في تصدیر و إستراد التمور و الفواكه دج 000

نور خالل كل السنة ، وتصدیر المنتجات ة مصبرة و بشكل خاص معالجة و تصدیر التمور دقلالو أالجافة 
الغذائیة الزراعیة و كذا معالجة و تعلیب المنتجات و المواد الغذائیة ، تقع في المنطقة الصناعیة ببلدیة أوماش 

عقدت هدف بأن تخلق شركة أخالقیة و مسؤولة إتجاه البیئة، 2013نوفمبر 22في إذ ، الجزائر- لوالیة بسكرة 
حیث من التموري تصدیر التمور العادیة و كما لها حصة من تصدیر المنتجات البیولوجیةو هي شركة تنشط ف
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، و یمكن التعرف أكثر على الشركة من خالل الصفحة النوعیةشهادة للمطابقة الجودة و 15تحصلت على 
.dates.com-oasis-www.bio:على أو oasis.net-www.bio: اإللكترونیة التالیة 

:diodattesشركة : الفرع الثاني 

، تم تأسیسها من قبل السید دةو تمثل شركة ذات شخص الوحید و بمسؤولیة محد" diodattes" بیودات 
2برأسمال یعادل 2003خبیزات فیصل سنة  000 حي 407منطقة 152دج و عنوان مقرها بـ 000

الجزائر ، تعمل في تصدیر و إستراد التمور و الفواكه الجافة و من أنشطتها –خمیستي بیر الجیر  وهران 
الفرعیة أنها تقوم بتصدیر المنتجات الغذائیة و تصدیر و إستراد التمور و الفواكه الجافة أو المصبرة ، و هي 

مطابقة الجودة للمصادقة على و مصادق علیها من قبل هیئتین التمور البیولوجیة شركة مخصصة في تصدیر 
من التأسیس على ) 2007في (و بیودات هي شركة جد نشطة حیث حصلت بعد أربع سنوات فقط ، النوعیةو 

التصدیر من أجل أحسن على جائزة الشرف للقطاع 2008المغرب و في سنة –وسام رئیس المؤسسات فرنسا 
.شركة جزائریة للتصدیر المنتجات الزراعیة 

:bionoorشركة : الفرع الثالث 

هي شركة للتصدیر و اإلستراد التمور و الفواكه الجافة أو المصبرة  بطبیعة ذات " bionoor" یبونور 
، تأسست الجزائر- شارع حلیفة بوخالفة الجزائر العاصمة 48: مسؤولیة محدودة تتواجد عبر العنوان التالي 

100بأسمال یقدر بـ  و تعمل على تصدیر المنتجات البیولوجیة متنوعة دج على ید السید حاج خلیل ، 000
البن البیولوجي المنتج في البیرو و الشوكوالطة بمجموعة من األنواع و كذا التمور البیولوجیة من الجنوب منها

.الجزائري 

.التمور البیولوجیة في الجزائر تصدیر إنتاج و واقع : المطلب الثالث 

و هي جد مهمة في الترتیب العالمي من تصدیر التمور ، إنتاج و عالمیا فيمرتبة السادسة الحتل الجزائر ت
یعرف تطور إیجابي جدا مما أدى إلى تزاید التمور البیولوجیة إنتاجهأنكما حیث طبیعة و نسبة المشاركة ، 

.  إجمالي الصادرات الجزائریة من التمورتطور 

.تصدیر التمور البیولوجیة في الجزائر إنتاج وتطور: الفرع األول 

یتم تصدیر التمور البیولوجیة من عدة دول المنتجة لها و بكمیات و أنواع مختلفة ، و الجزائر كذلك لدیها 
.هذا الشق إنتاج و التصدیر حصة معتبرة من

: صادرات من التمور البیولوجیة حسب الكمیة في الجزائر اإلنتاج و التطور.1

: كما یلي المنتجة التطور الحاصل في كمیة التمور البیولوجیة الجزائریة ) 30( التالي رقم الجدولیمثل 
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القنطار : الوحدة التمور البیولوجیة في الجزائر          إنتاج تطور ) : 30(الجدول رقم 
2012 2009 2006

15000 7000 120 منتجةالكمیة ال
8000 6880 بین السنواتفرق الكمیة المنتجة 

consulté le 31/05/2015 , à 12 ,-من إعداد الطالبة  إعتمادا على: المصدر  :48 .www.ech-chaab.com

2006سجل في سنة نالحظ من الجدول أعاله أن إنتاج التمور البیولوجیة یمر بتطور جد إیجابي إذ أنه 
قنطار أي 7000ما یعادل 2009قنطار ، لیصبح في سنة 120فیما یخص التجربة األولیة له ما یقدر بـ 

15000البیولوجیة أكثر من حیث سجل فیها إنتاج التمور 2012، لتلیهما سنة قنطار 6880الكمیة بـ زیادة 
.قنطار 8000كمیة بقنطار ما یعادل زیادة

مكین منتجي التمور من تصدیرها إلى إلى تفي إنتاج التمور البیولوجیة الزیادة الكبیرة تلكأدت حیث 
البیولوجیةمنتجي التمور لجهود جمعیة بالرجوع لتفسراألسواق األوروبیة ، وتسجیل طلب متزاید على ذلك ، و

یكمن دور هذه الجمعیة في ، إذ من أصل البلدیات المعروفة بإنتاجها للتمور البیولوجیةبلدیات 8و التي تضم 
القیام بخرجات میدانیة لمهندسین وخبراء جامعیین من منطقة االتحاد األوروبي، ألجل متابعة عملیة نمو النخلة 

أن هذه العملیة تتطلب مع العلم بلها إلى المستهلك بسالمة، من لحظة غرسها إلى غایة تعلیب العراجین ووصو 
أنه یجب على المصدرین مراعاة الشروط كما تشیر الجمعیة ب،إتباع المنتج لقواعد السالمة الصحیة الدولیة

والمعاییر الصحیة المعمول بها، حتى ال ترفض أثناء مراقبتها لحظة التسویق، وألجل المحافظة على مكانة 
و ین مستثمر تسعى الجمعیة أیضا على التكفل بتكوین برفقة الخبیر الدولي لو، في السوق الدولیة الجزائر
لتقنیات الجدیدة ، و هذا بهدف تعمیم و تعریف باالدخول في عالم إنتاج التمور البیولوجیةونیودین مصدر 

.1والمستحدثة في كیفیة التعامل مع النخلة
: من التمور البیولوجیة حسب مشاركة الشركات الجزائریة الجزائریة تطور الصادرات .2

سنتطرق لنسبة مشاركة كل شركة من حیث القیمة و الكمیة من اإلجمالي ) 31(في الجدول الموالي رقم 
.2012الصادرات من التمور البیولوجیة الجزائریة خالل سنة 

تطور الصادرات الجزائریة من التمور البیولوجیة حسب مشاركة الشركات الجزائریة ) : 31( الجدول رقم 
bio dattesBio oasisشركة  المجموع bio noorشركةشركة

0,0761,1060,0091,191)طن ( الكمیة 
%0,76%92,86%6,38نسبة المشاركة حسب الكمیة  

.)29( الجدول رقم إعتمادا علىمن إعداد الطالبة : المصدر 

1 www.ech-chaab.com , consulté le 31/05/2015 , à 12 :48 .
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Bioالموضح للصادرات الجزائریة من التمور البیولوجیة ، بأن شركة) 30(نالحظ من الجدول السابق رقم 
oasis1,106ما یعادل %92,86تقدر بـ إذ البیولوجیة التمورالصادراتكمیةتتصدر المشاركة من إجمالي

، طن 0,076ما یعبر على %6,38بـ بنسبة المشاركة bio dattesركة طن ، و تلیها في المرتبة الثانیة ش
الصادرات التمور كمیةفهي بالمرتبة الثالثة و األخیرة بمشاركة ضعیفة من اإلجماليbio noorأما شركة 

.   طن 0,009یفسر ما%0,76البیولوجیة بنسبة 
.البیولوجیة الجزائریة حسب الشركات الجزائریة المصدر توزیع األسواق األساسیة للتمور : الفرع الثاني 

سنحاول  إحصاء إنتشار التمور البیولوجیة الجزائریة من خالل أسواق الشركات المصدرة لها في الجدول رقم 
: كالتالي ) 32(

.المصدرة توزع األسواق الرئیسیة للتمور البیولوجیة الجزائریة حسب الشركات ) : 32(الجدول رقم 
bio dattesBio oasisشركة  bio noorشركة شركة

الوالیات المتحدة األمریكیة 

-بریطانیا –المملكة المتحدة 

ألمانیا 

فرنسا 

إسبانیا 

تركیا 

المغرب 

371المجموع 
.إعتمادا على المواقع اإللكترونیة للمؤسسات و منشورات من إعداد الطالبة : المصدر 

، أن عدد هذه الذي یوضح األسواق الرئیسیة للتمور البیولوجیة الجزائریة ) 32(مس من الجدول أعاله رقم تنل
تأخذ تلك لتصدیر منتجاتها من التمور البیولوجیة لفرنسا فقط bio noorأسواق ، إذ أن شركة 7األخیرة یقدر بـ 

bio dattesعلیها ، و شركة المنتجات من فرنسا موقع إلعادة تصدیرها لدول أخرى حسب الطلب المقدم 
فهي تصدر Bio oasisأسواق تتمثل في المملكة المتحدة ، ألمانیا و فرنسا ،  أما شركة 3فتصدر منتجاتها لـ 

ناك الوالیات المتحدة األمریكیة ، إسبانیا ، تركیا و أسواق، إذ باإلضافة إلى الثالث أسواق السابقة الذكر ه7لـ 
.المغرب 

. تركیبة المنتجات التمور البیولوجیة للشركات الجزائریة المصدرة : الفرع الثالث 
) 33(لتدرج مجموعة المنتجات من التمور البیولوجیة الجزائریة المصدرة حسب الشركات في الجدول رقم 

: المدرج أسفله 
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.تركیبة المنتجات من التمور البیولوجیة للشركات الجزائریة المصدرة ) : 33(الجدول رقم 

bio noorشركة Bio oasisشركة bio dattesشركة 
مجموعة 

L’Authentique
مجموعة
Phoenix

مجموعة
Gusto

في األغصانTea timeكلغ5

1كلغ غ Naturalia500كلغ5

Sléaكلغ1عادي بدون نوى بالجملة في األغصانفي العرجون في األغصان

غ500بالعلبة 
كلغ6

كلغ2
كلغ12

كلغ3
كلغ12

غ500
كلغ6

غ250
كلغ12

غ250
كلغ12

Sléaغ400
بتجمیع 
كلغ1بالعلبة 

كلغ12
كلغ4
كلغ12

كلغ5
كلغ15

كلغ5
كلغ15

غ500
كلغ12

غ500
كلغ12

غ 500Touareg
بتجمیع 

كلغ2بالعلبة 
كلغ12

غ400
كلغ12

100Touaregغ
بتجمیع 
كلغ5بالعلبة 

كلغ15
Pasteكلغ1كلغ9 نور

بتجمیع 
.من إعداد الطالبة إعتمادا على المواقع اإللكترونیة للمؤسسات و منشورات   : المصدر 
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الذي یشرح تركیبة المنتجات من التمور البیولوجیة لكل من الشركات الثالث ) 33(السابق رقم من الجدول 
تملك أكبر تركیبة من المنتجات تتمیز وفق طبیعة bio dattesشركة نالحظ بأن حیث أنناالمصدرة لها ، 

لتتنوع هي Gustoو L’Authentique ،Phoenixفتنقسم إلى ثالث مجموعات تتمثل في مجموعة 
األخرى بین التي في األغصان ، في العرجون ، بالجملة ، بدون نوى  و عادي ، و وفق الحجم أو كمیة من

الصنف الواحد على عدة أحجام ، مما یعطي للمنتجات تنوع كبیر و تنوعلیخالل أنها تكون في علب أو بالجملة 
فتتمتع بتركیبة هي األخرى Bio oasisقدرة على تلبیة أكبر طلب و رغبات ممكنة في أسواقها ، أما شركة 

غ ، أما وفق الطبیعة فهي بین العادیة و العجینة ، أما فیما 100كلغ و 5تتنوع من حیث الحجم كأقصاه بین 
.فهي ال تملك تنوع كبیر في منتجاتها إذ نجدها بنوعین مختلفین من حیث الجحم فقطbio noorیخص شركة 

.و تصدیر التمور البیولوجیة في الجزائر معوقات إنتاج و تطویر: المطلب الرابع 

إنتاج التمور نوعا و ررضتتكما سبق اإلشارة لها سابقا و مما أدي إلى یعاني قطاع الفالح من جملة مشاكل 
كما ، و كذا و إن كانت التمور العادیة تتضرر في كل مراحلها إلى غایة الوصول إلى المستهلك مع أنها تعتبر 

.جیة و مع حالة المشاكل الجزائریة لتمور البیولو إذن فكیف الحال بالنسبة لأقل تخوفا علیها ، 

. معوقات إنتاج التمور البیولوجیة في الجزائر : الفرع األول 

یمر اإلنتاج البیولوجي على عدة مراحل و عدة مشاكل مما تشكل له جمل من عوائق یمكن إدراج بعضها 
: فیما یلي 

 صعوبة فهم ما یجب : التقنیات البیولوجیة من قبل المزارعین لعدم أسباب منها صعوبة تبني و إستخدام
.إلخ ....فعله و ما ال یجب و وقته المالئم أو الضروري و كیفیة التعامل 

المواصلة على نفس المنوال الحتمي عدم تحمل المزارعین لتكالیف التقنیة و معداتها الضرورة و.
في اإلنتاج البیولوجي في األسواق الجزائریة مما یستدعي ضرورة إسترادهازمة العدم وجود المعدات ال.
 عدم القدرة المزارعین على تحصیل بعض المعدات التي تجعل من التمور البیولوجیة أكثر جودة و كمیة

.بسبب السیاسات التجاري للجزائر أو دولة اإلستراد  أو معًا موسمیة 
صین في التقنیات البیولوجیة في الجزائر للقیام بتوعیة و اإلرشاد عدم وجود مرشدین و باحثین متخص

.  المزارعین للتعمیم و التحكم فیها 
 عدم قدرة و إستحباب و تحمل المزارعین لقضاء فترة التحول الواجبة بدون عوائد مالیة.
 خوف المزارعین من التجربة و نتائجها الغیر معروفة بالنسبة لهم .
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.تطویر التمور البیولوجیة في الجزائر معوقات : الفرع الثاني 
:   توجد عدة مشاكل تصد تطویر التمور البیولوجیة الجزائریة من بینها 

 عدم وجود هیئات مراقبة مختصة في التقنیة في الجزائر.
نویة و الضروریة عدم وجود من یمكنه تحمل التكالیف الباهضة إلجراء الفحوصات و المعاینة للمزارع الس

.المنتج لصفة البیولوجیة ها إلمتالك إلستمرار 
 التبعیة للدول القائمة على إصدار الشهادات و المصادقة علیها.
 عدم وجود دراسات علمیة حول التقنیة و الجزائر بهدف التعرف على المشاكل و كیفیة التعامل معها .
 إنتشار و إنتقال الكالم للرأي الناتج عن فشل بعض المزارعین في التجربة إلى مزارعین لم یخوضوها بعد

.معوقات تصدیر التمور البیولوجیة في الجزائر : الفرع الثالث 
لها معوقات قاسیة التسییر من قبل المصدر و تتمثل البعض تواجههاالجزائرمنتصدیر التمور البیولوجیة 

: منها في 
 عدم وجود لوجیستیك خاصة بالتمور البیولوجیة.
 عدم وجود كفاءات متخصصة في متابعة التمور البیولوجیة الجزائریة في األسواق العالمیة.
البیولوجیة للحفاظ علیها وسائل النقل المتخصصة و المجهزة بمتطلبات التمور عدم وجود.
 تكالیف الباهضة و عدم القدرة على تصدیر كمیات كبیرة في النقل الجوي في حالة إستخدامه لفوائده

. األخرى 
 عدم و جود شركات صناعیة مكملة لعمل المزارعین مثل غرف التبرید و معدات التخزین و التعبئة و

. النقل من مختلف تواجد المنتوج 
هناك عدة ج المعوقات التي تتصدي اإلنتاج و التطویر و التصدیر التمور البیولوجیة في الجزائر ، و بعد إدرا

تمور تفادي و إزاحة أو تقلیل من تلك العوائق المواجهة للنقاط یجب أخذها بعین اإلعتبار لضرورة إمكانیة 
:   البیولوجیة في الجزائر منها 

 حول هذه التقنیة القیام بعملیات التوعیة واسعة النطاق.
 عمل على تكوین هیئات علمیة إن لم تكن متخصصة في المواصفات و إصدار الشهادات ، تكون

.للمراقبة و اإلرشاد المزارعین طیلة السنة و خاصة أوقات المشاكل 
 تخصیص دراسات و حاالت واقعیة و جزائریة لتفسیر التقنیة و تبسیطها أمام المزارعین.
 تطویر في هذا المجال بقیام بتجارب على أنواع مختلفة من التمور و في مناطق مواصلة البحث و

.إلخ ...مختلفة من تربة و مناخ و میاه و 
   محاولة الدولة من إعطاء تحفیزات و إعانات مالیة و تثقیفیة لكل المناطق اإلنتاج و كذا كل عناصر

. إلخ ....السلسلة إلى غایة الوصول للمستهلك النهائي
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:خاتمة الفصل 

على حد المناطق الجنوبیةالجزائر و تمثل زراعة النخیل إحدى الدعائم األساسیة للنشاط الفالحي في 
من تأثیرات و إنعكاسات غذائیة و إجتماعیة و إقتصادیة و بیئیة في مناطق تواجدها او ذلك لما لهسواء 

و بالرغم من أن إنتاج التمور یأتي في مرتبة أساسیة في الزراعة الجزائریة إلى أنه یواجه بالعدید من ، 
نتاجي من المشاكل اإلنتاجیة و التسویقیة و التصدیریة و التي كان لهم إنعكاس شدید على الجانب اإل

. حیث الكمیة و النوعیة على الرغم ما تبذلة الدولة من جهود ضخمة في التنمیة الزراعیة 

ضعیفة مقارنة إذ أنها في مراحلها األولى و بالرجوع إلى التمور البیولوجیة في الجزائر نجد أنها ال تزال 
طلب إنتشار محلي وجودة عالیة وب، إال أنها تتمیز من حیث الكمیة المنتجة بشبیهتها في الدول العالم 

إشتداد المنافسة في سوق الصادرات و عالمي كبیر مما یكسبها میزة تنافسیة في األسواق العالمیة في ظل 
و و بالتالي تنویع ،صادراتها حجم یؤدي بدوره إلى تطورهذا ماتلبیتها لحاجات و أذواق مختلفة ، 

.اإلقتصاد الوطني و تنمیة الصادرات الجزائریة تطویر 



اخلامتة العامة
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الخاتمة 
:   نتائج إختبار الفرضیات .1
 تأثر المنتجات الخضراء في تحریر التجارة الخارجیة بطریقة إیجابیة إلعتبارها وسیلة " : الفرضیة األولى

إذ أن المنتجات الخضراء ، مؤكدةو هي " معاصرة لفتح أو دخول أو إكتساب قوة منافسة في األسواق الدولیة 
المزارعین بتحویل بساتینهم إلى النمط المتمثلة في التمور البیولوجیة بالنسبة لدراستنا ، قد أعطت دافعا لعدد من 

البیولوجي بهدف تصدیر تلك المنتجات إلى أسواق عالمیة أكبیر حجم و مطالب من خالل تحسین الجودة و 
الكمیة و بذلك اإلستفادة من العوائد األكبر أولها فتح و دخول ألسواق عالمیة و القدرة على المنافسة في ظل قوة 

.یین و األجنبیین اآلخرین السوق و المنافسین المخل
 یمكن للمنتجات الخضراء أن تصبح میزة تنافسیة في ظل تنامي الوعي البیئي لدى " : الفرضیة الثانیة

المنتجات الخضراء أصبحت تعتبر تعبیر فلسفي على سیاسات ألن،و هي مؤكدة " الدول و الشركات و اإلفراد
.ختیار إلقتناعات ذات بعد علمي و تطلعي للواقع البعید المستقر تنمویة و خطط إستراتیجیة تطوریة و آراء و إ

:     نتائج الدراسة .2

: للموضوع البحث توصلنا إلى النتائج التالیة ا نلیلحمن خالل دراستنا و ت

 و تقلیدیة سلیمة في المضمون شكلمنتجات معاصر في الالمنتجات الخضراء تعتبر.
 یمكن إستغالل المنتجات الخضراء على أساس میزة تنافسیة قویة في ظل المنافسة الشرسة  .
 المنتجات الخضراء عبارة على المفتاح لعدة أسواق مغلقة بالمنافسة الكبیرة و صعبة الدخول أو التواجد و

.اإلستقرار بها 
 تعتبر المنتجات الخضراء صورة حدیثة في جلب العوائد للدول.
نتجات الخضراء مدخل من مداخل تطویر التجارة الخارجیة و بالتالي أداة لتنمیة اإلقتصاد الوطنيالم.
 إعتمدت الجزائر على مدخل المنتجات الخضراء في تجسید إستراتیجیتها و لتحریر تجارتها الخارجیة و

.تطویر صادراتها خارج قطاع المحروقات 
ات ضعیفة اإلنتشار من حیث المساحة و التنوع تعتبر المنتجات الخضراء في الجزائر منتج.
 ، تعمل الجزائر جاهدة على تطویر و تنویع منتجاتها الخضراء من خالل مجموعة جهود مؤسساتیة

.قانونیة ، جبائیة متطورة وفق الزمن و الحاجة 
 تتمركز الجزائر في مرتبة عالمیة مهمة فیما یخص إنتاج التمور و تصدیرها .
رات الجزائر من التمور جملة من المشاكل و الصعوبات إتجاه تنمیة و تطویر إنتاج الجزائريتعیق صاد.
 تسعى الجزائر من خالل مجموعة الجهود المحددة و الموجهة للقطاع الفالحي بهدف النهوض بهذا

.األخیر و تطویره 
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 تعرف إنخفاضا في الكمیة و التصدیر رغم الجهود الدولةالمنتجات الخضراء الجزائریة من التمورال تزال
 یعتبر تبني الجزائر لمدخل المنتجات الخضراء آلیة جد فعالة و كفؤت لغرض تنمیة و تطویر و تنویع

.  الصادرات ، ولكن یحتاج لوقت أكبر و مجهودات مستمرة و متطورة 

:  التوصیات و اإلقتراحات .3

:  و النتائج المتوصل إلیها ، نقدم التوصیات و المقترحات اآلتیة على ضوء دراستنا السابقة 

 تنمیة العنصر البشري و توعیته و اإلرتقاء بمستوى مهاراته ، و خلق الكفاءات القادرة على تولید
.تكنولوجیا أكثر إنسجاما مع متطلبات و موجودات المحلیة 

 سن قوانین فعالة و واقعیة و العمل على تطبیقها و العمل على تعزیز كفاءة اإلطار التشریعي ، من خالل
مراقبة نتائجها ، مع تبسیط اإلجراءات و الرسوم و سرعة اإلصدار ، و العمل على إدخال تعدیالت 

مستمرة على التشریعان و نصوص القوانین المتعلقة بالقطاع و مالحقه بما یخدمه و یشجعه على التطور 
.و التقدیم األفضل 

ر محیط من األعمال شفاف و خال من البیروقراطیة و غیرها ضرورة توفی.
 الزیادة من نفقات البحث و التطویر و إعطاء األهمیة الالزمة لتنمیة القدرات اإلبداعیو في شتى

.المجاالت
 اإلستفادة من التجارب الدول المتقدمة فیما یخض التعامل مع تقنیات البیولوجیة و المنتجات الخضراء.

: البحث أفاق.4

المواضیع المكملة و مطورة لبحثنا هذا نوردها فیما في النهایة دراستنا هذه و كآفاق مستقبلیة نقترح  مجموعة من 
: یلي 

 على إنتشار الصادرات الجزائریة في العالم أثر المنتجات الخضراء.
  حجم المنتجات الخضراء من الصادرات الجزائریة.
 سیاسات اإلصالح و دورها في تشجیع إنتاج و تصدیر المنتجات الخضراء.

و في األخیر ما یمكن قوله ، أنه مهما تكن المعلومات و البیانات المقدمة و األدوات امستخدمة في التخلیل فهو 
شأنه أو یكون لیس إال جهدا یبقي دائما قابل لإلنتقاد و التحسین ، ثم إن أي تقصیر ورد في هذا العمل من 

.منطلقا لدراسات أخري أكثر عمقا ، و أدق تحلیال ، ولكل درجات مما عملوا 



املراجع
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.باللغة العربیة : أوال 

I. الكتب:
.2000النجاح ،  الجزائر ،مطبعة،الجزائرفيالبیئیةالرهاناتملحة ،أحمد.1
األردنعمانالتوزیع،وللنشرالعلمیةالیازوريدار،األخضرالتسویقالبكري ،ثامرالنوري ، نزارأحمد.2

،2007.
، إثراء للنشر و تطبیقات حاالت دراسیة دراسات سابقة–إستراتیجیات التسویق األخضر ثامر البكري ، .3

.2012التوزیع ،عمان ، 
.2006، مكتبة الدار العربیة للكتاب ، القاهرة ، التلوث البیئي و إعاقة السیاحةحسن أحمد شحاتة ، .4
، مكتبة الدار،عربیة للطباعة و السلوكیات الخاطئة و كیفیة مواجهتها–تلوث البیئة حسن أحمد شحاتة ، .5

.2000النشر، مصر، 
النهضةدار،-المصریةالتجربةدراسةمع- الصادرات إئتمانوضمانتمویلنظم،محمد شعبانرأفت.6

.2005،القاهرةالعربیة،

.2013، 15، مجلة آداب الفراهیدي ، العدد الحدیثة في التجارة الخارجیةالنظریةرائد فاضل جوید ، .7

، مطبعة ناس بعابدین ، القاهرة إدارة البیئة نحو اإلنتاج األنظفزكریا محمد عبد الوهاب طاحون ، .8
،2005.

.2003، الفتح للطباعة و النشر ، إسكندریة ، العالقات اإلقتصادیة الدولیةزینب حسن عوض اهللا ، .9
.2004،المصریة ، اإلسكندریةالمكتبة،التلوثوالبیئيالنظامالخطیب ،أحمدالسید.10

.2009، الدار الجامعیة ، اإلسكندریة ، التجارة الخارجیةالسید محمد أحمد السریتي ، .11

.2004دمشق ، ، دار الفكر، قضایا عالمیة معاصرة صالح وهبي ، .12
والنشر للطباعةمصرنهضة،والتنمیةالصناعیةالمشروعاتفيالبیئياألثردلیلالحجار ،صالح.13
.2002القاهرة ،،
السیاسة التجاریة الخارجیة في النظام اإلقتصادي اإلسالمي ـدراسة مقارنةطارق یوسف حسن جابر ، .14

.2012، دار النفائس للنشر و التوزیع ، األردن ، 
.2005، دار المریخ ، الریاض، النظم البیئیة و اإلنسانعبد الرحمان المهنا ، محي الدین محمود ، .15
. 2000،اإلسكندریةمصر،الجامعیة ،، الدارمعاصرةإقتصادیةقضایا،أحمد یسريالرحمانعبد.16
، الصادرات و دعم التنمیة الصناعیةتكنولوجیا المعلومات و زیادة عبد الرزاق محمود حامد محمود ، .17

.2006مكتبة الحریة للنشر و التوزیع ، مصر ، 
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، دار الفكر ناشرون و موزعون ، اإلقتصاد الدولي ـالنظریة و السیاساتعبد القادر السید متولي ، .18
.2011عمان ، 

.2000سكندریة ،اإلشركاه،وخويجاللالمعارف ،،منشأةالتلوثیحاصرهعالمبلبع ،المنعمعبد.19
، دار المسیرة للنشر و التوزیع و نظریات و سیاسات–اإلقتصاد الدولي علي عبد الفتاح أبو شرار ، .20

.2002الطباعة ، عمان ،
، دار المسیرة للنشر و التوزیع و الطباعة ، عمان ، إدارة الجودة الشاملةكاظم محمود خضیر ، .21

2000.
، دار 9000: 2000المنظمة الدولیة للتوحید القیاسي القیاسي األیزو كاظم محمود خضیر ، .22

.2010صفاء للنشر و التوزیع ، األردن ، 
، مطبعة اآلثار اإلقتصادیة و المالیة لتلوث البیئة و وسائل الحمایة منهامحمد صالح الشیخ ، .23

.2002إسكندریة ،اإلشعاع الفنیة ،
، الدار الجامعیة ، اإلسكندریة ، العالمیة و تحریر التجارة الدولیةمنظمة التجارةمحمد صفوت قابل ، .24

2008.
.2003، دار األمین ، القاهرة ،إقتصاد حمایة البیئةمحمد عبد البدیع ، .25
.2000مصر،الجامعیة ،المعرفةدار،والبیئةالمواردإقتصادیاتعزت،، محمدالكریمعبدمحمد.26
، دار الیازوردي العلمیة للنشر و التوزیع ، عمان ، إدارة الجودة الشاملةمحمد عبد الوهاب العزاوي ، .27

2005.
، دار وائل للنشر و ISO 9000–ISO14000أنظمة إدارة الجودة محمد عبد الوهاب العزاوي ، .28

.2002التوزیع ، عمان، 
، تعریب محمد إبراهیم منصور ، على مسعود السیاساتمدخل –اإلقتصاد الدولي موردخاي كریانین ، .29

.2007عطیة ، دار المریخ للنشر ، الریاض ، 
، دار14000ISOتطبیقات ومتطلباتونظمالبیئةإدارةالنقار،حكمت ،اهللاعبدالعزاوي ،نجم.30

.2000التوزیع والطباعة ، عمان، ولنشرالمسیرة
،عمان ،الشروق، دار-السكانوالبیئةوالطاقةمنظومة-البیئةواإلنسان،عبیدهاني.31

2000.
II. الرساالت

دراسة –آلیات تنویع و تنمیة الصادرات خارج المحروقات و أثرها على النمو اإلقتصادي إبراهیم بلقلة ، .1
، رسالة ماجستیر في العلوم اإلقتصادیة ، تخصص نقود و مالیة ، غیر منشورة ، جامعة حالة الجزائر

.2009–2008حسیبة بن بوعلي ، الشلف ، 
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، رسالة ماجستیر في علم اإلجتماع الحضري ، كلیة تلوث البیئة و التنمیة بمدینة بسكرةبایة بوزغایة ، .2
علم اإلجتماع و الدیمغرافیا ،غیر منشورة ، جامعة منتوري ، العلوم اإلنسانیة و العلوم اإلجتماعیة ، قسم

.2008- 2007قسنطینة ، 

، رسالة ماجستیر في العلوم 2005- 1970عالقة الصادرات بالنمو اإلقتصادي خالل الفترة بهلول مقران ، .3
.2011-2010، 3اإلقتصادیة ، فرع إقتصاد كمي ،غیر منشورة ،  جامعة الجزائر 

:التخصصالقانون ،فيدكتوراهرسالة،تعویضهآلیاتوالبیئيللضررالقانونيالنظامجمیلة ،حمیدة.4
.2006/2007الجزائر، الخاص ،غیر منشورة ، جامعةقانون

، رسالة ماجستیر في العلوم التجاریة تسییر المخاطر المالیة في التجارة الخارجیة الجزائریةرشید شاللي ، .5
.2011-2010، 3، تخصص إدارة األعمال التجاریة ، غیر منشورة ، جامعة الجزائر 

دراسة لآلثار –أثر السیاسات البیئیة على القدرات التنافسیة لصادرات الدول النامیة سامیة سرحان ، .6
ماجستیر في إطار مدرسة الدكتوراه في العلوم ، رسالة -المتوقعة على تنافسیة الصادرات الجزائریة 

اإلقتصاد الدولي و التنمیة المستدامة ،غیر منشورة ، جامعة : اإلقتصادیة و علوم التسییر ، تخصص 
.2011–2010فرحات عباس ، سطیف ، 

-المحليالسیاسة العامة البیئیة في الجزائر و تحقیق التنمیة المستدامة على المستوى سمیر بن عایش ، .7
، رسالة ماجستیر تخصص الدراسات اسیاسیة المقارنة ،غیر 2009–1999دراسة حالة والیة الجزائر
.2011–2010، 3منشورة ، جامعة الجزائر 

دور تحریر التجارة الخارجیة في ترقیة الصادرات خارج المحروقات في ظل التطورات عبد الحمید حشمة ، .8
، رسالة ماجستیر في العلوم اإلقتصادیة ، تخصص إقتصاد دولي ، - ة الجزائردراسة حال–الدولیة الراهنة 

.2013- 2012غیر منشورة ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، 

، رسالة - دراسة حالة الجزائر –دور المجتمع المدني في صیاغة السیاسات البیئیة غنیة ابریر ، .9
حكومة مقارنة ،غیر منشورة ،  جامعة حاج ماجستیر في العلوم السیاسیة ، تخصص سیاسات عامة و

.2010–2009لخضر ، باتنة ، 

دراسة –دور السیاسات التجاریة في تفعیل اإلتفاقات التجارة اإلقلیمیة و الدولیة فیروز سلطاني ، .10
، رسالة ماجستیر في العلوم اإلقتصادیة ، تخصص إقتصاد حالة الجزائر و إتفاق الشراكة األورومتوسطیة 

.2013- 2012لي ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، دو 



المــراجــــــع 

221

، رسالة ماجستیر في فرع العلوم الإلقتصادیة دور الجبایة في الحد من التلوث البیئيمحمد مسعودي ، .11
إقتصاد و تسییر البیئة ، كلیة الحقوق و العلوم اإلقتصادیة ، غیر منشورة ، جامعة قاصدي : ، تخصص 

.مرباح ، ورقلة

آثار سیاسات تحریر التجارة الدولیة على تحقیق األمن الغذائي المستدام في الدول مریم عریبي ، .12
، دراسة تحلیلیة مقارنة آلثار التحریر على األمن الغذائي المستدام على اإلقتصاد المغاربي–النامیة 

تخصص اإلقتصاد الدولي و رسالة ماجستیر في إطار مدرسة الدكتوراه في العلوم اإلقتصادیة و التسییر ، 
.2014-2013التنمیة المستدامة ،غیر منشورة ،  جامعة فرحات عباس ، سطیف ، 

دراسة حالة –أثر تنمیة الصادرات غیر نفطیة على النمو اإلقتصادي في الجزائر مصطفي بن ساحة ، .13
ورة ، المركز ، رسالة ماجستیر في تخصص تجارة دولیة ،غیر منش-المؤسسات الصغیرة و المتوسطة

.2011–2010الجامعي بغردایة ، 

، رسالة ماجستیر في - دراسة حالة فرنسا –أهمیة المنتجات الخضراء في حمایة البیئة ، مناد العالیة.14
2014–2013، 3علوم التسییر ، تخصص إدارة البیئة و السیاحة ، غیر منشورة ، جامعة الجزائر 

، رسالة - دراسة حالة الجزائر –كإستراتیجیة لتحقیق التنمیة اإلقتصادیة موالي عبد القادر ، التصدیر .15
.2007، 3ماجستیر في العلوم اإلقتصادیة ، غیر منشورة ، جامعة الجزائر 

، رسالة ماجستیر في العلوم اإلقتصادیة ، فرع تحلیل تمویل التجارة الخارجیة في الجزائرنورة بوكونة ، .16
.2012–2011، 3إقتصادي ، رسالة غیر منشورة ، جامعة الجزائر 

- أثر تنمیة الصادرات غیر النفطیة على النمو االقتصادي في البلدان النامیة وصاف سعیدي ، .17
، 3ة ، غیر منشورة ، جامعة الجزائر ، أطروحة دكتوراه دولة في العلوم اإلقتصادی- الحوافز والعوائق 

2004.

III. و ورقات بحثیة العلمیة و الجرائد المجالت

العلوممجلة،الجزائرفيمواجهتهاوكیفیةللتموروالتصدیریةاإلنتاجیةالمعوقاتعیشى،بنبشیر.1
.2002أكتوبر  محمد خیضر ، بسكرة ،جامعة،3، العدداإلنسانیة

: ، ورقة بحثیة ، منشورة على موقع مستقبل الصناعات التحویلیة للتموربكري حسین حسن ، .2
datepalms.net-www.iraq ،2012.

إستراتیجیات المؤسسات المالیة في تمویل المشاریع البیئیة من أجل تحقیق التنمیة حدة فروحات ، .3
.2010–2009،  07،  مجلة الباحث ، العدد- دراسة حالة الجزائر–المستدامة 



المــراجــــــع 

222

دراسة تحلیلیة –تقدیر أثر الصادرات علي النمو اإلقتصادي في الدول اإلسالمیة عابد بن عابد العبدلي ، .4
لسنة ، ا27، مجلة صالح عبد اهللا كامل لإلفتصاد اإلسالمي ، جامعة األزهر ،مصر ، العدد قیاسیة

.2005التاسعة ، 
، جامعة بنها ، كلیة التجارة ، قسم إدارة األعمال ، مركز التسویق األخضرعبد العلیم محمد البكري ، .5

.التعلیم المفتوح ، ورقة بحثیة
، مجلة - حالة الجزائر - آلیات ضمان اإلئتمان و تنمیة الصادراتعبد المجید قدي ، وصاف سعیدي ، .6

.2002،  جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، جوان 02العدد العلوم اإلنسانیة ،
، مجلة دراسات اإلقتصادیة إطار النظري للقیاس الكمي ألضرار التلوث الصناعيعشماوي علي عشماوي ، .7

.، الریاض1، جامعة ملك سعود ، العدد
عة قاصدي مرباح ، ، جام1، مجلة الباحث ، العدد إستراتیجیة تسویق التمور في الجزائرعمر عزاوي ، .8

.2002ورقلة ، 
، مجلة الباحث ، جامعة أهمیة تدخل الحكومات في حمایة البیئة من خالل الجبایة البیئیةفارس مسدور ، .9

.2010-2009، 07قاصدي مرباح ورقلة ، العدد 
.1999الجزائر،02البیئة ، العدد الجزائرالدولي  ، مجلةالنشاطبالبیئة،المكلفةالدولةكتابة.10
الّتجاریة ، المعهدالعلوم، مجلةالجزائرفيالبیئةتلوثلمشكلاإلقتصاديالّتحلیل،لسلوسمبارك.11

.2003مارس،02للتجارة ، العددالوطني
، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة المدلول العلمي و المفهوم القانوني للتلوث البیئيمنصور مجاجي ، .12

.2009، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، مارس 5، مجلة المفكر ، العدد 
، مجلة - الواقع و التحدیات –تنمیة الصادرات و النمو اإلقتصادي في الجزائر وصاف سعیدي ، .13

.2002، 01الباحث ، العدد 

IV. الملتقیات و الندوات و التظاهرات العلمیة

جامعةشرعي ،منظورمنالبیئةحمایةحولدراسيیوم،البیئةحمایةفيالتعبدوجهرقادي ،أحمد.1
.2004ماي4أدرار،

،المؤتمر العلمي إدماج البعد البیئي في المؤسسات الصناعیة الجزائریةعمر موساوي ، مصعب بالي،.2
المستدامة و العدالة اإلجتماعیة ، جامعة الدولي حول سلوك المؤسسة اإلقتصادیة في ظل رهانات التنمیة

.2012نوفمبر 21–20قاصدي مرباح ، ورقلة ، یومي 
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V. التقاریر و نشرات المؤسسات

اد ، مؤتمر األمم المتحدة للتجارة و التنمیة ، دعم إنتاج الزراعة العضویة في أفریقیا ، النشرات تاألونك.1
.2009فیفري ، 6الموجزة لسیاسات األونكاد ، العدد 

.2006، - تمارة فرع–البیئة لحمایةالمغربیة، الجمعیةللجمعیات البیئيالدلیل.2
العربیة ،مصرجمهوریةاإلداریة ،للتنمیةالعربیةالمنظمة،المتكاملةالبیئیةاإلدارةسعد ،جاللسامیة.3

2005.
.2007–2006المدیریة العامة للمفوضیة األوروبیة ، .4
الرسومتطبیقبكیفیةیتعلق،والبیئةاإلقلیمتهیئةووزارةالمالیةوزارةبین(1 )رقممشتركوزاريمنشور.5

.2002/05/08فيالصادر،اإلیكولوجّیة
، اإلدارة العامة مراقبة البیئة و التلوث- تخصص إنتاج كیمیائيالمؤسسة العامة للتدریب التقني و المهني، .6
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