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 االقتصاد والبيئةة ـمجل

 االقتصادي جالمتخصصة في املمحكمة مجلة  علمية دولية 
 

 
 

 مقـاييس النشــر 
 

بحث "استراتيجية التحول إلى اقتصاد أخضر" المخبر  " عناالقتصاد والبيئةتصدر مجلة "

مستغانم. –جامعة عبد الحميد بن باديس  –كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير ب

. تفتح فضاء والبيئي االقتصادي جالتهتم باملسداسية يتعلق األمر بمجلة علمية دولية محكمة 

صاد بأحد املواضيع املتعلقة باالقتلجميع أصحاب القدرات العلمية في الجزائر وخارجها باملساهمة 

 ومستجداته، ال سيما في الجزائر، في الدول العربية وعلى املستوى الدولي.

تخضع البحوث العلمية التي ترد إلى املجلة لشروط نشر يتعين على الباحثين االلتزام بها، وهي 

 كاآلتي:

كتابة اللقب واالسم والعنوان مرفق برقم الهاتف أو الفاكس والبريد اإللكتروني على ورقة  ▪

 مستقلة عن البحث؛ 

 أن يرسل البحث مكتوبا بالوارد عن طريق البريد اإللكتروني للمجلة؛ ▪

 ال تقبل إال البحوث التي لم يسبق نشرها؛  ▪

أن يشتمل البحث على ملخصين ال يتجاوز كل منهما نصف صفحة أحدهما باللغة العربية  ▪

يتضمن امللخص الهدف  واآلخر بإحدى اللغتين األجنبيتين )الفرنسية أو اإلنجليزية(. كما

 من البحث والنتائج املتوصل إليها؛

 صفحة إتباعا للمقاييس التالية: 15صفحة وأال يقل عن  20أال يتجاوز البحث  ▪

 سم( 1,15، تباعد أسطر 15، حجم الخط Sakkal Majallaمحررا بخط ) -
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 ؛   1,15بين األسطر:  ؛  1,5،  يمين/ يسار: 1,5الهوامش بالسنتمتر: علوي/ سفلي: -

 .24/ طول: 17حجم الورقة: عرض: -

يجب احترام املقاييس األكاديمية والشروط الشكلية في إعداد املقال، ويراعى في ذلك  ▪

 خاصة:

 مقدمة البحث: تحديد أهداف البحث ومنهجيته؛  -

 في آخر املقال وباعتماد أسلوب:  تدوين املراجع يكون  -

American Psychological Association (APA) 

 :وذلك بذكر )صاحب املرجع، السنة، الصفحة( في قلب النص

(Brown, 2006, p31) 

 ترقيم األشكال والجداول والرسومات ترقيما متسلسال ولكل على حدة؛  -

تخضع البحوث للتحكيم من طرف هيئة علمية لقبول أو رفض نشرها أو القيام ببعض   ▪

 التعديالت الالزمة؛ 

ال تقبل إال البحوث املرسلة من طرف أصحابها عن طريق البريد اإللكتروني الشخص ي. وال  ▪

 ؛البحوث التي لم تنشر ترد

الباحث يتطلب موافقة كتابية  تحتفظ املجلة بكافة حقوق النشر، وإعادة نشر موضوع  ▪

 من املجلة؛

 ، تعرض على مستوى موقع املجلة وهي قابلة للتحميل؛ في املجلة املقاالت التي يتم نشرها ▪

 ال يمكن نشر مقال ثاني إال بمض ي ثالث سنوات بعد نشر األول؛  ▪

 املفاهيم واآلراء املعبر عنها في املقاالت ال تلزم إال أصحابها.  ▪

 

 

، "أخضراقتصاد استراتيجية التحول إلى " بحث المخبر مجلة االقتصاد والبيئة، املراسالت واالشتراك: 

 ، الجزائر 27000مستغانم -جامعة عبد الحميد بن باديس

 eco.env@univ-mosta.dz/    البريد اإللكتروني:  421150 45 00213    الفاكس:

 stratev.univ-mosta.dz   :املوقع اإللكتروني

mailto:eco.env@univ-mosta.dz
http://stratev.univ-mosta.dz/
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 االقتصادي جالمتخصصة في املمحكمة مجلة  علمية دولية 

   2020 بريلأ/      ( 01) العدد ،  (03املجلد )

 

 افتتاحية العدد  
 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم، والصالة والسالم على خير املرسلين،

السالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته،  بسم هللا نبدأ وبكتابه الكريم نهتدي، وبرسوله الصادق 

 األمين نقتدي، اللهم وفقنا إلى ما تحبه وترضاه. 

يسعدنا أن نضع بين أيدي القراء الكرام العدد الثاني من مجلة " االقتصاد والبيئة"، وهي 

استراتيجية التحول إلى اقتصاد مخبر البحث "، تصدر عن سداسيةمجلة علمية دولية محكمة 

التجارية وعلوم التسيير بجامعة عبد الحميد بن باديس،  ،كلية العلوم االقتصاديةالتابع ل "أخضر

الجزائر. وباملناسبة أشكر كل فريق عمل املجلة والباحثين الذين كان لهم دور في  -مستغانم

مساهماتهم البحثية املميزة. أين تناول هذا العدد مقاالت متنوعة عالجت مواضيعها مشاكل  

 ، على املستوى الكلي والجزئي.متعددة واقترحت حلوال لها عملية تطبيقية

، وكلنا امتنان للقائمين عليها،  االقتصاد والبيئةفهنيئا لنا جميعا صدور هذا العدد ملجلة 

 هدهم وعلمهم ووقتهم خبراء كانوا أو باحثين، لكم جميعا ألف شكرا وتقدير.جوالذين ساهموا ب

رقي هذه املجلة خدمة للبحث العلمي، وفي األخير ال يسعني إال الدعاء واألخذ باألسباب الستمرار و 

 اللهم ثبتنا بالقول الثابت، وأشرح صدورنا، وسدد خطانا، وأجر الخير على ألسنتنا وأقالمنا...

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
 

  

 مدير املجلة:      

 أ.د. عدالة العجال 

 



 مجلـة االقتصاد والبيئة  32 -08ص ، (2020) 01 ـــدد:/ الع 03 املجلد: 
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 -الجزائر دراسة حالة–ربية املصدرة للنفط سياسات التنويع االقتصادي في الدول الع

Policies of economic diversification in the Arab countries exporting oil  

-Case study of Algeria-  

 2دحمان بن عبد الفتاح، 1أسماء بللعما
 myahoo.coo@nessraya، جامعة أحمد دراية أدرار 1

 benabdelfattah@yahoo.fr ،أدرارجامعة أحمد دراية   2

 

 :  ملخص

الدول العربية املصدرة للنفط عامة،   الدراسة إلى تشخيص واقع التنويع االقتصادي في تهدف هذه

تحليل  وفي الجزائر بصفة خاصة، وذلك بالتركيز على أهم السياسات التي اعتمدت في هذا املجال، مع 

 . االقتصادي ات التنويععض مؤشر ب

خلصت الدراسة إلى أنه بالرغم من النتائج املعتبرة التي حققتها الدول العربية املصدرة للنفط في 

 على اقتصاداتها، وتبقى مسألة التنويع االقتصادي في الجزائر  مجال تنوي
ً
ع صادراتها، يظل النفط مسيطرا

ب تبني استراتيجية بعيدة املدى  ، مما يتطلصاد الوطني ع االقتام تنويرهينة تجاوز التحديات التي تقف أم

   . رد النفطيةللتنويع االقتصادي بالجزائر تضمن التخلص من التبعية للموا

الععععدول العربيععععة املصععععدرة للععععنفط، سياسععععات  ،التنويععععع االقتصععععادي، االقتصععععاد الجزائععععري  :يــــةمفتاح كلمــــات

  .التنويع االقتصادي

 F49؛ E69 ؛JEL : B22 اتتصنيف

Abstract:  

This study aims at diagnosing the reality of economic diversification in the Arab oil 

exporting countries in general, and in Algeria in particular by focusing on the most important 

policies adopted in this field. 

            The study concluded that despite the results achieved by the Arab oil exporting 

countries in the diversification of their exports, oil remains in control of their economies,  

__________________________________________ 
 comyahoo@ayanessro. يميل: ال  ،أسماء بللعما : املؤلف املرسل

mailto:ayanessro@yahoo.com


 

                        أمساء بللعما، دمحان بن عبد الفتاح 
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and the question of economic diversification in Algeria remains hostage to the challenges 

facing the diversification of the national economy. This requires adopting a long-term 

strategy for economic diversification in Algeria. 

Keywords: Economic Diversification; Algerian Economy; Arab Oil-Exporting Countries; 

Economic Diversification Policies. 

JEL Classification Codes: B22 ; E69 ; F49 

 مقدمة  .1

املصدرة للنفط تحديات اقتصادية كبيرة ناجمة عن اعتماد العربية  تواجه الدول 

اقتصاداتها على استغالل املورد الطبيعي املتمثل في النفط، وذلك في ظل ما تتميز به أسعار النفط 

نب اآلثار السلبية للتقلبات املحتملة في حادة، ومن صدمات نفطية متكررة، ولتج من تقلبات

املصدرة للنفط تبني سياسات جادة لتقليل االعتماد على  العربية الدول  ار النفط، توجب علىأسع

فقد تزايدت أهمية التوجه نحو التنويع االقتصادي في هاته اإليرادات النفطية غير املستقرة، 

 في ال
ً
 أساسيا

ً
في   2030خطط والرؤى االستراتيجية لعدة دول كرؤية الدول، إلى درجة أنه أصبح ركنا

ورؤية   2040، ورؤية سلطنة عمان 2035لكويت رؤية اة والبحرين وقطر، و كل من السعودي

 .2050اإلمارات 

رغم اعتماد عدة اقتصادات منذ أمد بعيد في خططها اإلستراتيجية على استهداف تنويع 

صدرة ملاالعربية الدول  ل، إال أن فئة قليلة فقط منمصادر اإلنتاج والتصدير لتنويع مصادر الدخ

حقيق بعض النجاح وإنتاج وتصدير مواد تصنيعية متنوعة ذات قيمة ت من ت، تمكنللنفط

مضافة مهمة، كما استطاع البعض اآلخر تنمية وتطوير عدد من الصناعات ذات الصلة بالنفط  

عادن وبعض الصناعات التمويلية األخرى،  ومشتقاته، مثل الصناعات البتروكيماوية واألسمدة وامل

 في تنأحرزت دول أخرى تق فيما
ً
 ملحوظا

ً
نمية قطاعات خدمية على غرار اإلمارات، مثل ويع وتدما

مكنتها في نفس الوقت من تحسين مستويات  ،اللوجستيةوالخدمات القطاع املالي والسياحي 

 التنويع في هيكل إيراداتها العامة.

ها ياسات وير جهودها وسبحاجة إلى تط  املصدرة للنفطالعربية الدول  العلى العموم ال تز 

 بدور الدولة في مواجهة امل
ً
وجهة لتنويع اقتصاداتها وهياكلها اإلنتاجية، فالنجاح في ذلك يبقى رهينا

التحديات التي تقف أمام تنويع القاعدة اإلنتاجية، ومن ثم خلق منتجات تنافسية ذات قيمة 

مة، وليس الستمرارية والديمو مان أن تأخذ سياسات التنويع االقتصادي طابع امضافة عالية وض
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ذلك من خالل التعامل معها ضمن أطر مخططة طويلة املدى، وأن ال يكون فقط ظرفي، و الطابع ال

 بمثابة ردود أفعال ذات طبيعة مؤقتة.

 :الدراسة إشكالية 1.1.   

فط، العديد من السياسات الهادفة انتهجت الجزائر كغيرها من الدول العربية املصدرة للن 

ات كانت في الغالب ظرفية تتزامن مع انهيار أسعار النفط؛ ال أن هذه السياستنويع اقتصادها، إ إلى

 إذ تميزت بغيات استراتيجية بعيدة املدى لتنويع االقتصاد الجزائري.

لتنويع أي مدى ساهمت سياسات ا التالي: إلىفي هذا السياق نطرح التساؤل الجوهري 

خاصة، في الحد من وفي الجزائر بصفة  صدرة للنفط عامة، االقتصادي في الدول العربية امل

 التبعية النفطية؟

 يقودنا هذا التساؤل الجوهري إلى طرح األسئلة الفرعية التالية:

فيما تتمثل مختلف السياسات التي انتهجتها الدول العربية املصدرة للنفط في سبيل تحقيق  -

 االقتصادي؟التنويع 

 للنفط، وفي الجزائر بصفة خاصة؟ املصدرةفي الدول العربية  ما واقع التنويع االقتصادي -

هل حققت السياسات االقتصادية التي اعتمدتها الدول العربية املصدرة للنفط التنويع  -

 االقتصادي املنشود؟

 ما هي متطلبات تحقيق التنويع االقتصادي في الجزائر؟ -

 أهداف الدراسة:. 2.1

بية املصدرة للنفط ي الدول العر االقتصادي ف لتنويعواقع ا دف هذه الدراسة إلى تشخيصته

عتمدت في هذا املجال، 
ُ
عامة، وفي الجزائر بصفة خاصة، وذلك بالتركيز على أهم السياسات التي ا

مع تحليل بعض مؤشرات التنويع االقتصادي، باإلضافة إلى محاولة توضيح أهم متطلبات تنويع 

 اد الجزائري.االقتص

 :منهج الدراسة. 3.1

في عرض الطرح النظري املتعلق مفهوم سياسات لى املنهج الوصفي لقد تم االعتماد ع

التنويع االقتصادي؛ واملنهج التحليلي في قراءة البيانات املتوفرة حول مؤشرات التنويع االقتصادي 

 في الدول العربية املصدرة للنفط والجزائر على وجه التحديد.

 للنفط  ملصدرةت الدول العربية اادمية التنويع في إطار اقتصا. أه2
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 :مفهوم التنويع االقتصادي 1.2

يعتبر التنويع االقتصادي سياسة تنموية تهدف إلى التقليل من نسبة املخاطر االقتصادية؛ 

رفع القيمة املضافة؛ تحسين مستوى الدخل؛ توسيع فرص االستثمار وتقوية أوجه الترابط في 

اف متداخلة، تثبيت النمو ثة أهدويع االقتصادي ثال نتد، وعادة ما يكون لجهود الاالقتصا

 ( 08، صفحة 2002)التوني،  .االقتصادي؛ توسيع قاعدة اإليرادات؛ رفع القيمة املضافة القطاعية

تعد سياسات التنويع االقتصادي إحدى األدوات الهامة في عملية التنمية االقتصادية 

مد بشكل كبير على تي تعتاقتصادات الدول ال همن أهم التحديات التي تواجاملستدامة، وتعتبر 

،  ةتصدير سلعة واحدة هي النفط، والتي تتعرض عوائدها للتقلبات والتذبذبات في األسواق العاملي

نوفمبر  02،03)فقير و عبابة،  وبالتالي ال يمكن االعتماد عليها في دفع عجلة التنمية املستدامة.

2016 ) 

د واالنتقال إلى مرحلة تمتين الوحي عتماد على املوردال اعام يتضمن التنويع تقليل  شكلب

القاعدة االقتصادية الصناعية والزراعية وخلق قاعدة إنتاجية، وهو ما يعني بناء اقتصاد وطني  

وباملعنى الواسع  (Le- Yin, 2003, p. 07) سليم يتجه نحو االكتفاء الذاتي في أكثر من قطاع.

 ئمة واسعة من السلع والخدمات.دير قاالبلد أن ينتج لتص ىويع االقتصادي يعني أنه علفالتن

(paul, 2008, pp. 13-14) 

أما من حيث التركيز على الهدف األساس من التنويع فهو" تخفيض االعتماد على قطاع 

أخرى،  النفط وعائداته عن طريق تطوير اقتصاد غير نفطي وصادرات غير نفطية ومصادر إيرادات

)الفي مرزوك و  دور القطاع الخاص في التنمية. وتعزيزدور القطاع العام  ضفي الوقت نفسه تخفي

 (57، صفحة 2014مكي حمزة، 

يعرف التنويع االقتصادي بصورة أساسية في إطار اقتصادات الدول العربية النفطية على 

ية، من مو جمالي، وفي اإليرادات الحكأنه: "عملية تستهدف تقليل مساهمة النفط في الناتج املحلي اإل 

عات غير النفطية، وتقليص دور القطاع الحكومي، وتعزيز مساهمة القطاع القطا خالل تنمية

 ( 234، صفحة 2014/2015)بلقلة،  الخاص في النشاط االقتصادي".

 :أهمية التنويع االقتصادي بالنسبة للدول النفطية 2.2

در عمل على زيادة مصا تلق قطاعات إنتاجية جديدة تبرز أهمية التنويع االقتصادي في خ

)كاظم معلة   وتقلل االعتماد الكلي على القطاعات التقليدية في تكوين الناتج املحلي اإلجمالي، الدخل

هناك العديد من املنافع التي يمكن أن تنشأ عن االقتصاد ف، (46، صفحة 2015و محمد أحمد، 
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، أهمها أن يصبح االقتصا
ً
 للصدمات ااألكثر تنوعا

ً
كاسب يق املخارجية، زيادة تحقلد أقل تعرضا

التجارية، تحقيق أعلى معدالت اإلنتاج، يساعد أكثر على التكامل اإلقليمي، باإلضافة إلى أنه يخلق 

 ,United Nations, 2011) .فرص عمل متنوعة تستوعب األيدي العاملة الباحثة عن هذه الفرص

p. 14) 

 (2016 )الجبوري، اآلتي: يالنسبة للدول النفطية فكما تظهر أهمية التنويع ب

-  
ً
عن النفط مع تشجيع القطاع  بناء اقتصاد مستدام لألجيال الحالية واملستقبلية، بعيدا

 الخاص واالستثمار األجنبي؛

؛   -
ً
 واجتماعيا

ً
 تنمية اقتصادية متوازنة إقليميا

 عات اإلنتاجية األخرى؛تحقيق االستقرار للموازنة العامة، وذلك من خالل تفعيل القطا  -

ر ما يحتاجه التخطيط من خبرات محلية وأجنبية املستقبلية بتوفي تشجيع تنفيذ الخطط  -

 ومؤسسات إدارية وبيئة اجتماعية عن طريق توفير األموال املطلوبة.

 :االقتصادي مؤشرات قياس التنويع 3.2 

ؤشرات من أشهر امل  (HERFINDAL- HIRSHMAN) هيرشمان  -مؤشر هرفندل يعتبر 

(، 1( والواحد )0اقتصاد، تتراوح قيمته ما بين الصفر )ألي  التنويع االقتصادي التي تقيس درجة

بحيث كلما اقترب هذا املؤشر من الصفر دل ذلك على التنوع االقتصادي، وكلما اقترب املؤشر من  

ؤشر من  الواحد دل ذلك على عدم التنوع االقتصادي، أي التركز االقتصادي، ويحسب هذا امل

 ( 333، صفحة 2018تاح، بن عبد الف)بللعما و  تالية:لخالل العالقة ا

 

 ؛i  الناتج املحلي اإلجمالي في القطاع:  Xiحيث: 

           X:  الناتج املحلي اإلجمالي PIB؛ 

          N  :.)عدد مكونات الناتج )عدد القطاعات 

، تتعلق عأدلة على مستوى التنويباإلضافة إلى هذا املؤشر هناك مؤشرات أخرى تعتبر ك 

 بأ
ً
 (36-35، الصفحات 2014)نوري،  القتصاد الكلي وهي:داء اأساسا

 



 

                        أمساء بللعما، دمحان بن عبد الفتاح 

 

13 

 

 درجة التغير الهيكلي؛ -

 درجة عدم استقرار الناتج املحلي اإلجمالي وعالقتها بعدم استقرار أسعار النفط؛ -

 تطور إيرادات النفط كنسبة من مجموع إيرادات الدولة؛ -

 لنفطية وتكوينها؛تطور الصادرات غير ا -

 العاملة؛قطاعي للقوى يع الز التو  -

 نسبة مساهمة كل من القطاع العام والخاص في الناتج املحلي اإلجمالي؛  -

                 توزع ملكية األصول بين القطاعين العام والخاص. -

واقع التنويع االقتصادي في االقتصادات العربية املصدرة للنفط  .3  تشخيص 

 للنفط:  ل العربية املصدرةو نويع االقتصادي في الدسياسات الت 1.3

تركز السياسات الداعمة لتنويع االقتصاد على تأمين بيئة اقتصادية مستقرة، وتحسين 

مناخ األعمال، واالستثمار في البنية التحتية والتعليم، باإلضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص، من 

دعم القطاع الخاص، وت يهارات الالزمة للعمل فخالل ضمان نظم للتعليم والتدريب توفر امل

 ( 04، صفحة 2014)صندوق النقد الدولي،  شطة البحث عن فرص العمل.أن

 من الدول العربية ألهمية تنويع هياكلها االقتصادية تبنت مجموعة من السياسات 
ً
إدراكا

 لعل أهمها يتمثل في اآلتي:

ات النفطية مقليل من حدة تأثير الصدسياسات تستهدف دفع النمو االقتصادي والت تبني -

القتصادي تمثلت في اإلنفاق الجاري واإلبقاء على اإلنفاق االستثماري عند ائها اعلى أد

مستويات داعمة للنمو لحفز الطلب الكلي مع التركيز على مشروعات البنية األساسية 

)وزارة  صادر الدخل؛املادية والبشرية ودعم املبادرات الهادفة إلى زيادة مستويات تنويع م

 (17صفحة ، 2016تصاد، قاال

إنشاء صناعات ناجحة تندرج في مجاالت البتروكيماويات واملعادن األساسية، وإيجاد قاعدة  -

عريضة من الصناعات التحويلية، وتنمية املوارد الزراعية، ونمو قطاع الخدمات، بما يشمل 

قدم في خصخصة مؤسسات، الخدمات املالية، فضال عن السياحة، وإحراز بعض الت

 ؛ رافق القطاع العاممو 

 إلى تشجيع االستثمارات في  -
ً
تخفيف وإزالة القيود املفروضة على االستثمار األجنبي سعيا

 (236-235، الصفحات 2015/ 2014)بلقلة،  ؛مشاريع تخدم التنويع
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بر في تقديم العديد من الحوافز الضريبية واالستثمارية للقطاع الخاص للمساهمة بشكل أك -

تمت الدول العربية النفطية بتعزيز مساهمة كما اهاعات االقتصادية، ط عدد متنوع من الق

قطاع الخدمات في الناتج، السيما قطاع الخدمات الحكومية لتوفير البيئة املواتية 

لالستثمار والنمو في املقابل تبنت الدول العربية غير النفطية سياسات مختلفة لتعزيز 

ة مساهمة تلك ى زيادوالخدمية ساعدت عل ية الصناعية والتصديريةالقدرة التنافس

 ( 18، صفحة 2012)عبد املنعم،  القطاعات في توليد الناتج؛

تبني أسعار متحفظة في تقديرات إيرادات امليزانية املالية، وإنشاء صناديق الستقرار  -

 ( 246، صفحة 2014/2015)بلقلة،  العائدات النفطية؛

دعم وتنويع  2015-2011ة لعربية خالل الفتر اسات الضريبية في الدول كما استهدفت السيا -

 عن النفط واملواد األولية األخرى ملواجهة آثار التطورات 
ً
مصادر اإليرادات املالية بعيدا

االقتصادية واملالية الدولية على االقتصادات العربية، من خالل زيادة حصيلة اإليرادات 

، 2017العربي، )صندوق النقد  بي.يل وتعزيز االمتثال الضر الضريبية ورفع كفاءة التحصي

 (03صفحة 

تبرز اإلمارات العربية املتحدة كتجربة ناجحة في التنويع االقتصادي، من بين الدول العربية 

املصدرة للنفط، وذلك كونها البلد العربي األول الذي يحقق مستويات عالية في جملة من املؤشرات 

كما ، تحققه في مجال الطيران اصة ماتنويع االقتصاد، خ مدى نحاج هذا البلد في العاملية التي تبين

أنه ال يمكن إغفال الجهود املستمرة التي تبذلها دول اململكة العربية السعودية في سعيها لتحقيق 

التنويع االقتصادي، لذا ارتأينا الوقوف على أهم السياسات التي اتبعتها كل من اإلمارات العربية 

ويع االقتصادي، كأمثلة عن سياسات التنويع التن ة السعودية لتحقيقيملتحدة واململكة العربا

 .االقتصادي في الدول العربية املصدرة للنفط

يمكن توضيح أهم خطوات التنويع االقتصادي سياسة التنويع االقتصادي في المارات:  1.1.3

 لدولة اإلمارات في اآلتي:

نبية لتأسيس األج واستقطاب الخبرات ،متابعة تطويرها عن كثبإنشاء املدن الصناعية، و  -

صناعات محلية قادرة على املنافسة، بالتزامن مع إنشاء املعاهد الصناعية إلعداد وتدريب 

نوفمبر  03، 02)عبد الرحمان و آخرون،  اليد العاملة، وإنشاء مراكز أبحاث متخصصة؛

2016  ) 
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في فطية من اإليرادات الن ةكزت على ضخ مبالغ كبير تبنت اإلمارات سياسة مالية توسعية ر  -

تطوير وترقية البنية التحتية، من أجل خلق فرص للقطاع الخاص وتخفيض كلفة ممارسة 

األعمال، باإلضافة إلى بنية تحتية متطورة أسهمت السياسة املالية من خالل اإلعفاءات 

أحمد،  )بدوي و ويع االقتصاد.الضريبية في رفع ربحية مشاريع القطاع الخاص، ومن ثمة تن

 ( 14، صفحة 2010

انتهاج نظم حديثة لتحصيل رسوم الخدمات الحكومية األساسية كتطوير شبكات متميزة  -

من املواصالت العامة والعمل على تطوير خطوط السكك الحديدية؛ وتجدر اإلشارة إلى أنه 

في  ةعتمد على أسلوب الكفاءتم تبني نظام مالي جديد إلدارة النفقات العامة ي 2000في عام 

 من أسلوب التنمية الشاملة، وذلك بهدف ترشيد النفقات وزيادة رد بداستخدام املوا
ً
ال

 ( 12، صفحة 2002)عميرة،  فاعليتها.

تستثمر اإلمارات فوائضها النفطية في تطوير القطاع غير النفطي، خاصة في مجال الطيران  -

تجارة التجزئة. و باإلضافة خدمات النقل والسياحة الرياضية والصناعات الخفيفة، 

  2015 -2012فعلى سبيل املثال خالل الفترة (28، صفحة 2016اراجان و متقي، يف)د

% سنة 11.2ارتفعت نسبة إسهام القطاعات غير النفطية في الناتج املحلي اإلجمالي من 

وهو ما   (International Monetary Fund, 2015, p. 04) ،2015% سنة 15.4، إلى 2012

 تحدة في تنويع اقتصادها.ة املة اإلمارات العربيليثبت نجاح دو 

، بعد نجاح 2030ورؤية أبو ظبي  2021وضع مخططات مستقبلية للتنويع كرؤية اإلمارات  -

التي تضمن بيئة اقتصادية  2050، باإلضافة إلى استراتيجية الطاقة 2015مشروع دبي 

ارات ة الطاقة: اإلمزار و ) تنويع مصادر الطاقة.مريحة للنمو في جميع القطاعات، وكذا 

 ( 07-06، الصفحات 2017ملتحدة، العربية ا

يمكن تلخيص أهم الخطوات التي اعتمدتها  سياسة التنويع االقتصادي في السعودية:  2.1.3

 اململكة العربية السعودية بهدف تنويع قاعدتها اإلنتاجية في اآلتي: 

أسس  لى تجارة تقوم علىإموسمية )كموسم الحج(  تطوير التجارة من تجارة محدودة -

 اقتصادية ثابتة؛

زيادة مشاركة القطاع الخاص في النمو االقتصادي ملختلف القطاعات )مثل االتصاالت  -

السلكية والالسلكية والكهرباء وشركات الطيران، والخدمات البريدية والسكك الحديدة 

 اه واالستثمار(؛واملدن الصناعية وخدمات املوانئ ومرافق املي
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عية في مختلف مناطق اململكة، وتزويدها بكافة املدن الصناالعديد من  وتطوير إنشاء -

الخدمات واملرافق، إضافة إلنشاء الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية عام  

  29-27)حسن و داود،  ، كهيئة مستقلة لإلشراف على إنشاء وإدارة املدن الصناعية؛2001

 ( 2017س مار 

لت حكومة اململكة على إعداد خطة تنمية عم حيثبلية للتنويع بقإعداد خطط مست -

، تركز من خاللها على التنويع باالعتماد على مجموعة مختلفة من 2019-2015لألعوام 

)بوابة جدة  الصناعات الحيوية من بينها السيارات واألجهزة املنزلية، والطاقة الشمسية.

، التي تستهدف زيادة 2030رؤية اململكة  باإلضافة إلى (10صفحة ، 2015االقتصادية، 

اإليرادات الحكومية غير النفطية، ورفع نسبة الصادرات غير النفطية من إجمالي الناتج 

 املحلي غير النفطي.

 : بعض مؤشرات التنويع االقتصادي في الدول العربية املصدرة للنفط 2.3

تنويع سبيل املصدرة للنفط في  اتبعتها الدول العربيةبعد الوقوف على أهم السياسات التي 

اقتصاداتها، نحاول من خالل اآلتي تحليل بعض املؤشرات الدالة على مستويات التنويع 

االقتصادي في هذه الدول. )تعتمد هذه الدراسة على الدول العربية املصدرة للنفط التالية: 

يا، قطر، الكويت، ليب ،السودان، العراق، عماناإلمارات، البحرين، تونس، الجزائر، السعودية، 

 صر، اليمن(.م

يعتبر هذا املؤشر من أهم املؤشرات األهمية النسبية للقطاعات في الناتج املحلي الجمالي:  1.2.3

لقياس درجة التنويع االقتصادي، ويوضح الشكل املوالي تفصيل الناتج املحلي اإلجمالي حسب 

 .للنفطالعربية املصدرة  ل القتصادي بالنسبة للدو القطاعات الرئيسية للنشاط ا 
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: تطور مساهمة القطاعات في الناتج املحلي الجمالي للدول العربية املصدرة للنفط 1الشكل 

 ( 2016 -2000الفترة )  خالل

 
 على: :ملصدرا

ً
، التقرير االقتصادي العربي املوحد صندوق النقد العربي، من إعداد الباحثين بناءا

 عداد مختلفة.أ

 ما يلي: (01) قمر  نالحظ من الشكل

، 2012-2000بذب في نسب إسهام القطاع النفطي في الناتج املحلي اإلجمالي خالل الفترة ذت -

 40% و 24بحيث تراوحت نسبة مساهمته بين 
ً
%، بينما نجد هذه النسبة عرفت انخفاضا

 بعد تلك الفترة بداية من سنة 
ً
، ويعود 2016% سنة 18.8لى إلى أن وصلت إ  2013مستمرا

 ط على املستوى العاملي؛ ع أسعار النفب في ذلك إلى تراجبالس

إن القدر األكبر من النمو في القطاع غير النفطي تحقق من إسهام قطاع الخدمات، فقد  -

% سنة 53، إلى 2000% سنة 40انتقلت نسبة مساهمته في الناتج املحلي اإلجمالي من 

 لناتج املحليبنسب معتبرة في ا ةي الزراعة والصناعات التحويلي ، في حين أسهم قطاع2016

 اإلجمالي.

إن تتبع تطور مساهمة الصادرات نسبة الصادرات النفطية إلى إجمالي الصادرات:  2.2.3

النفطية من إجمالي الصادرات، ُيمكن من معرفة مدى حدوث التنوع في الصادرات، بحيث كلما 

إسهام   دل ذلك على ارتفاع النفطية من إجمالي الصادرات، انخفضت نسبة إسهام  الصادرات

 رات غير النفطية من إجمالي الصادرات وبالتالي تحقيق التنويع.الصاد
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على مستوى الدول العربية املصدرة للنفط فرادى، حققت كل من اإلمارات، البحرين، 

النفطية والتقليل من هيمنة الجزائر، السعودية، قطر وليبيا جهود معتبرة في تنمية صادراتها غير 

%،  44%، 33سهام الصادرات النفطية لهذه الدول من نتقلت نسبة إرات النفط، بحيث ادصا

% على التوالي 40% و11%، 18%، 39% 15، إلى 2007% على التوالي سنة 75% و%43، %57،48

ندوق )لقد تم حساب هذه النسب من قبل الباحثين باالعتماد على إحصائيات ص .2016سنة 

 مختلفة(.وحد، أعداد قتصادي العربي املالالنقد العربي، التقرير ا

عرفة مدى تنوع صادرات الدول العربية املصدرة للنفط )مجتمعة(، ندرج فيما يلي شكل مل

بياني يوضح تطور نسبة إسهام الصادرات النفطية من إجمالي صادرات الدول العربية املصدرة 

 (.2016 -2005للنفط خالل الفترة )

من إجمالي صادرات الدول العربية املصدرة  الصادرات النفطية م: تطور نسبة إسها2 الشكل

 ( 2016  -2005للفترة ) للنفط

 
 على صندوق النقد العربي، املصدر:

ً
، التقرير االقتصادي العربي املوحد من إعداد الباحثين بناءا

 أعداد مختلفة.

 ما يلي: (02رقم ) يتبين من الشكل

ة للنفط، ر دول العربية املصدإجمالي صادرات ال نعرفت نسبة إسهام الصادرات النفطية م -

، إال أنه يالحظ أن 2011 -2005تذبذب طفيف بين االنخفاض واالرتفاع خالل الفترة 

الصادرات النفطية تبقى تمثل نسبة كبيرة من إجمالي الصادرات، حيث بلغت أعلى نسبة لها  

 %؛71خالل تلك الفترة 
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رات دفطية من إجمالي صاسهام الصادرات النإتراجعت نسبة  2016-2012خالل الفترة  -

% 28، إلى 2012% سنة 59الدول العربية املصدرة للنفط، بحيث انتقلت هذه النسبة من 

، وهو ما يعكس جهود الدول العربية في تنمية صادراتها خارج النفط، إال أنه ال 2016سنة 

 سبب لذلك.كي عرفته أسعار النفط في تلك الفترة يمكن تجاهل االنخفاض الذ

شهدت نسبة مساهمة اإليرادات النفطية بة اليرادات النفطية من إجمالي اليرادات: سن 3.2.3

 بين االنخفاض واالرتفاع خالل الفترة 
ً
من إجمالي إيرادات الدول العربية املصدرة للنفط، تذبذبا

ت نسبة  ع، بحيث تراج2016-2012ر خالل الفترة ، لتعرف بعد ذلك انخفاض مستم2004-2012

، ويوحي ذلك إلى التوجه نحو التنويع 2016% سنة 45ى ل، إ2012% سنة 75ن مساهمتها م

االقتصادي إال أنه قد يعود سبب هذا التراجع في نسبة مساهمة اإليرادات النفطية من إجمالي 

ن مر النفط على املستوى العاملي بداية إيرادات الدول العربية املصدرة للنفط، إلى انهيار أسعا

ضح تطور مساهمة اإليرادات النفطية من إجمالي اإليرادات و والشكل املوالي ي .2014منتصف سنة 

 .2016-2004للدول العربية املصدرة للنفط للفترة 

  لنفط: تطور مساهمة اليرادات النفطية من إجمالي إيرادات الدول العربية املصدرة ل3 الشكل

 ( 2016 -2004للفترة ) 

 
 اد البمن إعد املصدر:

ً
، التقرير االقتصادي العربي املوحد لنقد العربي،على صندوق ا احثين بناءا

 أعداد مختلفة.

واقع التنويع االقتصادي في الجزائر4  . تشخيص 
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 سياسة التنويع االقتصادي في الجزائر: 1.4

 :في سبيل تنويع االقتصاد الوطني نجدمن بين أهم اإلجراءات التي اتخذتها الجزائر 

انتهجت الجزائر  2001بداية من سنة (: 2014-2001مارات العمومية )تنفيذ برامج لالستث 1.1.4

سياسة مالية توسعية، حيث خصصت موارد مالية كبيرة، في ظل الوفرة في املداخيل الناجمة عن 

خمة تجسدت في ثالث برامج: برنامج  التحسن في أسعار النفط آنذاك، في تطبيق برامج تنموية ض

كميلي لدعم النمو االقتصادي للفترة (، البرنامج الت2004 -2001دعم اإلنعاش االقتصادي للفترة )

(، وتهدف هذه البرامج إلى  2014 -2010(، وبرنامج توطيد النمو االقتصادي للفترة )2009 -2005)

املسجل على الهياكل القاعدية وبيئة   إنعاش النمو االقتصادي والتغلب على العوائق والنقص

 مارس 12 ،11 محمادي، و عماري )  . ةاالستثمار وزيادة التكامل بيت قطاعات االقتصاد املختلف

2013) 

هذه الخطة بشكل خاص على   ترتكز(: 2019-2015تنفيذ الخطة الخماسية للنمو ) 2.1.4

لتربية والتكوين املنهي، وهو ما يشكل  قطاعات أساسية كالطاقة، هندسة املياه والبناء والصحة، وا

دة توجيه االستثمارات العامة والخاصة فرصة للجزائر إلعادة النظر في نموذجها االقتصادي وإعا

)اللجنة االقتصادية إلفريقيا: مكتب  نحو القطاعات اإلنتاجية املتمثلة في الصناعة والفالحة.

 ( 2018شمال إفريقيا، 

وافز لالستثما 3.1.4 بحيث تحتوي قوانين املالية السنوية وكذا ر وتنمية الصادرات: تقديم ح

الجزائر، على مجموعة من الحوافز الضريبية املشجعة لالستثمار في   القوانين املنظمة لالستثمار في

 القطاعات غير النفطية، وتنمية الصادرات خارج قطاع النفط.

تحقيق  ئر إجراءات تستهدفاتخذت الجزا :الشراكة بين القطاعين العام والخاص 4.1.4

 بين القاعين العام والخاص، نذكر منها: الشراكة

القانون  يتمثل هذا اإلجراء في :مام االستثمار الخاصت العمومية أفتح رأس مال الشركا -

% بالنسبة للمؤسسات 66حدود  أس مال بعض الشركات العمومية فيالذي يسمح بفتح ر 

)وكالة  ؛املؤسسات  لزيادة في مردودية هذهاف للمؤسسات الخاصة، بهد %34العمومية و

 ( 2018األنباء الجزائرية، 

ركات: بحيث وقع كل من الحكومة، اإلتحاد العام للعمال الجزائريين وضع ميثاق شراكة الش -

أو مؤسسات  ميثاق يستهدف تحقيق الشراكة بين املؤسسات العموميةوأرباب العمل على 
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طابع صناعي وتجاري من جهة، وشركاء ذوي رؤوس  وهيئات من نوع مؤسسات عمومية ذات

جهة أخرى، بحيث يمكن تجسيد هذه  أموال غير مقيمة و/أو ذوي رؤوس أموال مقيمة من

دون شخصية معنوية، قائمة على  الشراكة في شكلين: الشراكات التعاقدية املحضة مع أو

ية معينة أو بنشاطات متعلقة سواء بعمل عقد أو عدة عقود تعاون، والتي تكون بصفة عامة

اكات القائمة على ملحقة للشركاء )أبحاث، نقل، تأمينات، تسويق وإعالم آلي وغيرها(؛ والشر 

 
ً
استحداث كيانات يكون للشركاء فيها مسؤولية محدودة وغير محدودة أو غير محدودة كلية

لخاصة يخص امليثاق كل املؤسسات الوطنية العمومية وا إضافة إلى ذلك تضامنية أو ال.

ة ذات الطابع الصناعي والتجاري املؤسسات العمومي وكذاالنشاط  ومختلف قطاعات

)الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار،  القطاع الفالحي. وكياناتللدولة   تابعة خرى هيئات أو 

2018 ) 

تتطلع الجزائر إلى تحقيق تغيير جذري لهيكل اقتصادها  بناء نموذج اقتصادي جديد: 5.1.4

تبنت  التصدير، حيث، وذلك في رؤية القتصاد حقيقي متنوع تنافس ي قادر على 2030العام بحلول 

  -2016من جهة على مقاربة مستجدة لسياسة املوازنة لتغطية الفترة  اقتصادي يرتكزنموذج 

 .2030، ومن جهة أخرى يقوم على آفاق لتنويع وتحويل بنية االقتصاد في آفاق 2019

 التنويع االقتصادي في الجزائر:  عرض وتحليل مؤشرات 2.4

ات في الناتج املحلي اإلجمالي؛ نركز هنا على بعض املؤشرات، وهي: األهمية النسبية للقطاع

مساهمة القطاعين العام والخاص في الناتج املحلي اإلجمالي، مؤشر تركز وتنوع الصادرات؛ 

 .مساهمة اإليرادات النفطية في إجمالي اإليرادات الجزائرية

: ملعرفة مدى مساهمة القطاعات األهمية النسبية للقطاعات في الناتج املحلي الجمالي 1.2.4

تطور إسهام  قتصادي في الناتج املحلي اإلجمالي للجزائر، ندرج الجدول التالي الذي يوضح اال

 (.2018 -2000القطاعين النفطي وغير النفطي في الناتج املحلي اإلجمالي للجزائر خالل الفترة )
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خالل  ر : تطور إسهام القطاعين النفطي وغير النفطي في الناتج املحلي الجمالي للجزائ4 لشكلا

 ( 2018-2000الفترة ) 

 
 

 على : املصدر
ً
 أعداد مختلفة. النشرات الحصائية لبنك الجزائرمن إعداد الباحثين بناءا

 

قطاع النفط في ل أن هناك تراجع تدريجي في اإلسهام املباشر (04رقم ) يتبين من الشكل

%، وهي أعلى  54ي حوال 2006الناتج املحلي اإلجمالي للجزائر، حيث بلغت نسبة مساهمته سنة 

% سنة  21(، لتصبح هاته النسبة في حدود 2018-2000نسبة مساهمة لهذا القطاع خالل الفترة )

ال يمكن إغفال   نه، وقد ال يدل هذا التراجع على توجه االقتصاد الجزائري إلى التنويع، ذلك أ2018

 حلي اإلجمالي للجزائر.انهيار أسعار النفط كسبب رئيس لتراجع إسهام قطاع النفط في الناتج امل

تتبع واقع مؤشر التنوع والتركز في الجزائر ندرج الشكل  لتركز وتنوع الصادرات في الجزائر:  2.2.4

 املوالي.
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 ( 2016 -2000الفترة )  خالل : تطور مؤشر تنوع وتركز الصادرات الجزائرية5 الشكل

 

 
 

 على  :املصدر
ً
 /http://unctadstat.unctad.org/FR :نكتادإحصائيات األو من إعداد الباحثتين بناءا

 

إلى أن صادرات  (05رقم )( في الشكل 2016 -2000يشير تطور مؤشر التنوع خالل الفترة )

؛ 0.8و 0.7املؤشر تراوحت بين  ة هذاالجزائر لم تصل بعد إلى درجة التنوع املقبولة، حيث أن قيم

وهي قيمة تدل  0.6و 0.5اته القترة بين أما فيما يخص مؤشر التركز، فقد تراوحت قيمه خالل ه

والدليل على ذلك تطور مساهمة صادرات املحروقات في إجمالي  الجزائر،على تركز صادرات 

  60.304%( بقيمة 95.54ى )إل 2005مليار دوالر سنة  43.937%( بقيمة 97.56الصادرات من )

وبالتالي نقول أن االقتصاد  (2017)الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار،  .2014مليار دوالر سنة 

.
ً
 واألقل تنوعا

ً
 الجزائري يعد من االقتصادات األكثر تركزا

إن دراسة مدى مساهمة   مساهمة القطاعين العام والخاص في الناتج املحلي الجمالي: 3.2.4

اص في الناتج املحلي اإلجمالي وتغيره عبر الزمن، تمكن من معرفة مدى التنويع ع الخالقطا

قتصادي، فإذا كان هذا القطاع في نمو مستمر يعني ذلك أن هناك تنويع اقتصادي والعكس، اال

 وفيما يلي عرض لتطور نسبة مساهمة القطاعين العام والخاص في الناتج املحلي اإلجمالي للجزائر.
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ر  طور نسبة مساهمة القطاعين العام والخاص في الناتج املحلي الجمالي للجزائ: ت6 الشكل

 ( 2018-2000للفترة ) 

 
 

 إلى : املصدر
ً
 :الديوان الوطني لإلحصاءمن إعداد الباحثتين استنادا

http://www.ons.dz/-Compte-de-production-et-compte-d-.html 

 

من القطاعين العام والخاص في الناتج   مة كلتطور نسبة مساه (06رقم )يبين الشكل 

(، حيث نالحظ تفوق القطاع العام على  2018 -2000) املحلي اإلجمالي بالجزائر خالل الفترة

  2009القطاع الخاص في املساهمة في الناتج املحلي اإلجمالي ولو أنه بفارق طفيف في السنوات من 

خالل هذه السنوات، ثم تفوق القطاع  %55ص ، فلم تتعدى نسبة مساهمة القطاع الخا2011إلى 

 أعلى نسبة له قدرت بعع الخاص عن القطاع العام خالل باقي السنوا
ً
، إال 2016% سنة 67ت مسجال

أن هذا التغير كان نتيجة النخفاض إنتاج قطاع املحروقات الذي يمثل القطاع العام، وبالتالي  

(  2018 -2012يع اقتصادي، أما الفترة )د تنو ( تميزت بعدم وجو 2011 -2000نستنتج أن الفترة )

نفط؛ مما ال يجعلنا نرجع ذلك إلى تنويع االقتصاد بشكل يمكن تفسيرها بأثر التذبذب في قطاع ال

 أساس.

يمكن إبراز مدى مساهمة كل من  : مساهمة اليرادات النفطية في إجمالي اليرادات  4.2.4

 ات الجزائر من خالل الشكل التالي:إيراداإليرادات النفطية وغير النفطية في إجمالي 
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  فطية وغير النفطية من إجمالي اليرادات في الجزائر للفترة: تطور نسبة اليرادات الن7الشكل 

(2004-2017 ) 

 
 

 على  :املصدر
ً
؛  2016؛2013؛  2008) التقارير السنوية لبنك الجزائرمن إعداد الباحثين بناءا

2017 .) 

إليرادات غير النفطية أسهمت بنسب متواضعة في تشكيل أن ا (07رقم ) يتضح من الشكل

، مقارنة باإليرادات 2014-2004% خالل الفترة 40% إلى 20حيث تراوحت من اإليرادات العامة، 

% خالل نفس 80% إلى 60النفطية التي أسهمت بنسب مرتفعة في إجمالي اإليرادات تراوحت من 

، ارتفاع نسبة 2017-2015، إال أنه يالحظ خالل الفترة لعامةالفترة، لتسيطر على هيكل اإليرادات ا

، وذلك نتيجة تراجع غير النفطية، وانخفاض نسبة مساهمة اإليرادات النفطية مساهمة اإليرادات

 .مداخيل الجزائر من العوائد النفطية

 . متطلبات تنويع االقتصاد الجزائري 5

ع النفطي، ولم يعرف بعد مستوى للقطاتبين أن االقتصاد الجزائري ال يزال في تبعية 

خاذ مجموعة من اإلجراءات والسياسات لتحقيق التنويع االقتصادي، مما يستدعي ضرورة ات

 التنويع االقتصادي في الجزائر، لذا نطرح في هذا املجال مجموعة من املتطلبات كاآلتي: 

ات إلى نموذج أكثر حروقالجزائري الذي تقوده الدولة، واملعتمدة على املتغيير نموذج النمو  -

 
ً
القطاع الخاص، وهو ما يعني ضبط يقوده  -تنويع االستثمار في قطاعات مختلفة -تنوعا
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آليات النمو االقتصادي، من خالل ضبط التشريعات وتحريك القطاعات الراكدة بواسطة 

 آلية ذكية الستقطاب رأس املال الوطني واألجنبي؛

ضرورة عزل النفقات الحكومية )الجارية ذلك  : ويعنيتحسين كفاءة النفاق العام -

(، وبشكل تدريجي
ً
ادات النفطية املتقلبة وبما يعزز مسارات النمو عن اإلير  تحديدا

من الضروري أن تكون واالستقرار االقتصادي الكلي في االقتصادات النفطية العربية. ف

ارد، وتحديد املخاطر املو  لها القدرة على توفير توقعات عائدات هناك إدارة مالية عامة قوية

ء؛ دون إغفال ضرورة إدخال أساليب املالية على جانبي اإليرادات والنفقات على حد سوا

تقييم برامج كل من اإلنتاجية والنفقات، إما قبل أو بعد وقت قصير من التنفيذ، حتى تتم 

 (kamiar, Jeffrey B, & Hoda, 2018) معالجتها في الوقت املناسب؛

ليم أي االستثمار في الطاقات الكامنة التي يوفرها قطاع التع :لعنصر البشري في ا االستثمار  -

باعتبار  هذا األخير مفتاح للنمو، وليس االكتفاء به كخدمة اجتماعية معزولة عن املحيط 

االقتصادي، كما يتطلب األمر على املدى الطويل االعتماد على التكنولوجيات الدقيقة 

، 2017)حيدوش ي و وعيل،  القتصاد املبني على املعرفة؛كذا اوالطاقات املتجددة، و 

 ( 341-340الصفحات 

ورفع قدرتها على اكتشاف الذات،  إزالة العوائق التي تواجه الشركات الوطنية القائمة -

بحيث يتوجب إعطاء األولوية للمنتجات التي حاولت شركات محلية إنتاجها بشكل طبيعي 

كات من تطوير إنتاجها، باإلضافة إلى العمل على الحد الشر  ودراسة العوائق التي منعت هذه

باملوازاة مع  ة في وجه الشركات األخرى التي قد تحاول دخول السوق؛ز القائمجمن الحوا

يجب العمل على تعزيز قدرة الشركات الوطنية على استكشاف نشاطات وقطاعات ذلك 

ر والعوائد عليها خاصة من ملخاطاقتصادية جديدة، للتعرف على تكلفة اإلنتاج ومستوى ا

 ؛والتطوير واالبتكارخالل تهيئة الظروف والعوامل املالئمة للبحث 

بداية بإعطاء رؤية مستقبلية التوجه إلى قطاعات تتيح تنويع االقتصاد الوطني،  -

لالستثمار في الطاقات املتجددة، وتعزيز االستثمار في القطاع الفالحي، الذي ُيمكن من خلق 

 شغل، مناصب 
ً
ويعمل على تكثيف اإلنتاج في عدد معتبر من املنتجات، كما يمكن أيضا

ويع االقتصاد الوطني من خالل قطاعات أخرى كالزراعة الغذائية، الهندسة والدراسات، تن

 تكنولوجيات اإلعالم واالتصال والسياحة املحلية؛
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طاع لجلب ا القنه بدأ االعتماد على هذأخاصة و  ،زيادة العمالة في القطاع الخاص -

كما أن تشجيع العمل في التكنولوجيات العالية واإلنتاجية إلى القطاعات غير النفطية، 

القطاع الخاص يمكن أن يرافقه رفع جودة التعليم وتنمية املهارات من أجل دفع اإلنتاجية 

 واملنافسة في التوظيف في القطاع الخاص؛

يق تنفيذ سياسة صناعية جديدة، عن طر ويكون ذلك ، بناء قاعدة صناعية تدعم التنويع -

تعزيز الروابط التي تقوم على التجمعات والتركيز على القطاعات التصديرية، وكذا 

 الصناعية؛ 

بدابة بالقضاء على الرشوة والفساد اإلداري، وتحسين  تعزيز الحوكمة االقتصادية -

الرقابة على املال  علق بالشفافية وآليات الرقابة من خالل توسيع صالحيات البرملان، فيما يت

 العام؛ 

مثل للموارد وتوزيعها حسب األولويات، االستغالل األ   عن طريق ترشيد النفاق العام -

ي رأس املال البشري واالستثمار في القطاعات اإلنتاجية التي فوإحداث توازن بين االستثمار 

 تمثل القيمة املضافة لالقتصاد؛

في مجاالت ونشاطات عديدة  ن العام والخاصقطاعيإحداث درجة أكبر من التفاعل بين ال -

 القطاع العام وتفسح املجال للقطاع الخاص. تعمل على تقليص دور  ومتنوعة،

، وذلك باالستثمار ضمن إعادة النظر في كيفية إدارة أموال صندوق ضبط املوارد -

 مجموعة من الخيارات، كاالستثمار وفق  الصيغ االستثمارية اإلسالمية؛ 

 على أداء املؤسسات وتوجيهها إلى القطاعات التي تخدم تنويع قابة مستمرةامج ر وضع بر  -

 االقتصاد؛ 

تعمل على التخفيض من التمويل املعتمد على  وضع خطة بعيدة املدى للتنويع االقتصادي  -

 
ً
 .اإليرادات النفطية تدريجيا

 خاتمة.6

 أمام االقتصادات ال العديد منتوجد 
ً
العربية، دون  نفطيةالتحديات التي تقف حائال

، على التخلص من تبعيتها املفرطة للنفط، والحد من تأثير تقلبات أسع
ً
اره على اقتصاداتها مستقبال

الرغم من انتهاج هاته االقتصادات سياسات مختلفة لتجنب آثار تقلبات أسعار النفط، فقد 

قديرات إيرادات في ت استخدمت عائداتها النفطية لبناء البنية التحتية، وتبنت أسعار متحفظة
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ئداتها النفطية، كما عملت على  ميزانياتها، إضافة إلى إنشاء صناديق سيادية تضمن استقرار عا

تخفيف وإزالة كافة القيود املفروضة على االستثمار في املشاريع، التي من شأنها خدمة التنويع 

ل في مجال تنويع صادراتها، الدو  االقتصادي، إال أنه وبالرغم من النتائج املعتبرة التي حققتها هذه

التالي هناك الكثير مما يلزم القيام به لتحقيق وب ،يبقي النفط يلعب دور املسيطر على اقتصاداتها

 التنويع االقتصادي في الجزائر، وفك ارتباطها املفرط بقطاع النفط.

 : النتائج املتوصل إليها 1.6

التي تتبعها الدول العربية املصدرة  تنويعإن تقلب أسعار النفط يعرقل الجدية في عملية ال -

، بينما في فترات ارتفاع للنفط، ففي فترات تدني أسعار النفط يكو 
ً
 أساسيا

ً
ن التنويع هدفا

أسعار النفط يتم صرف النظر عن اإللحاح إلى ضرورة تخفيف االعتماد على النفط، ومن  

 م 
ً
 ؛ر سعر النفطع تطو هنا يكن القول أن الرغبة في التنويع كانت تتناسب عكسيا

املصدرة للنفط، أن هذه  أظهرت نتائج تحليل مؤشرات التنويع االقتصادي في الدول العربية -

األخيرة تتجه نحو تحقيق التنويع االقتصادي، وهو ما يوحي بأن جهود هذه الدول في سبيل 

 تنويع اقتصاداتها قد بدأت تأتي ثمارها؛ 

ويع االقتصاد والخروج من التبعية لى تنضعف أداء االقتصاد الوطني وعدم قدرته ع -

مة التي مست كل القطاعات االقتصادية، النفطية، بالرغم من البرامج التنموية الضخ

ويعود ذلك لعدم إتباع إستراتيجية تنموية واضحة املعالم واألهداف، وغياب مؤشرات 

 ؛ الحوكمة وضعف مؤشرات التنافسية

تحليل مؤشرات التنويع االقتصادي، أن  ها فيبينت اإلحصائيات التي تم االعتماد علي -

لقطاع النفطي، ولم يعرف بعد مستوى التنويع االقتصاد الجزائري مستمر في التبعية ل

 االقتصادي؛

 يجب رفعه  -
ً
إن العمل على وضع استراتيجية تمكن من تنويع االقتصاد الجزائري، يمثل تحديا

 . ى العامليملستو لتقليص درجة التبعية لتغيرات أسعار النفط على ا
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 :تقتراحااال  2.6

على تبعية االقتصاد للموارد النفطية، توجه السياسات العامة لالستثمار نحو التغلب  يجب -

 وذلك بتركيز االستثمار في املجاالت التي تضمن تنويع القاعدة اإلنتاجية؛

ات غير ضرورة الوقوف على نقاط القوة والضعف، الفرص والتهديدات التي تواجه القطاع -

 النفطية، حتى يتسنى تنميتها وتطويرها؛

ادية والهيكلية، بتفعيل عمليات الخصخصة، ضرورة اإلسراع في ضبط اإلصالحات االقتص -

 وكذا تعزيز التسيير األمثل للموارد النفطية؛

ضرورة إتباع استراتيجية بعيدة املدى للتنويع االقتصادي، واالبتعاد عن السياسات  -

 الظرفية واملؤقتة.
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( كأحد مرتكزات اإلدارة البيئية في املؤسسات CCSنظم اقتناص الكربون وتخزينه )

 ( النرويجيةStat Oil Hydroالطاقوية: عرض تجربة مجموعة )

Carbon Capture and Storage systems (CCS) as an environmental 

management pillar of energy enterprises: Presentation of the experience of 

Norway's Stat Oil Hydro Group 

 2 عبد الحليم الحمزة، 1 زرقين عبود

                                zargo_d16@hotmail.com، جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي  1
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 : ملخص

عرض تجربة  ، و ة لعملية اقتناص الكربون وتخزينهإبراز النظم الرئيسية املكونإلى  دراسةال فتهد

   .في مجال تطوير نظم اقتناص وتخزين غاز ثاني أكسيد الكربون  النرويج

وتطبيقها في جميع  (CCS)تعميم استعمال نظم اقتناص وتخزين الكربون  إلى أن دراسة ال توصلت

املؤسسات االقتصادية وخاصة منها املتخصصة في مجال الطاقة، يعتبر أمرا هاما وضروريا خاصة في ظل  

التدهور البيئي الذي يشهده العالم اليوم والناجم عن االستعمال املفرط للطاقات األحفورية، وفي هذا  

ن تلعب نظم اقتناص وتخزين الكربون دورا هاما وبارزا في مجال مكافحة التلوث البيئي  أتظر الصدد ين

وترشيد استهالك الطاقات األحفورية وترقية كفاءتها االستخدامية في ظل مبادئ وأهداف التنمية  

 املستدامة. 

 . ( Stat Oil Hydroمجموعة )،  البيئيةاإلدارة    ،الطاقة  ،تخزين الكربون ،  اقتناص الكربون   :يةكلمات مفتاح

 . Q57 ؛ JEL : Q4 اتتصنيف

Abstract: 

The study aimed at highlighting the main systems of carbon capture and storage, and 

the experience of Norway in the development systems of carbon capture and storage. 

__________________________________________ 
                               zargo_d16@hotmail.com يميل:اإل ، زرقين عبود املؤلف املرسل:
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The study concluded that the widespread use and application of carbon capture and 

storage systems (CCS) in all economic institutions, especially those specialized in the field of 

energy, is important and necessary, especially in view of the environmental degradation that 

the world is witnessing today, resulting from the excessive use of fossil energies. Carbon 

capture and storage systems play an important and prominent role in combating 

environmental pollution, rationalizing the consumption of fossil energies and enhancing their 

efficiency under the principles and objectives of sustainable development. 

Keywords: Carbon Capture; Carbon Storage; Energy; Environmental Management; Stat Oil 

Hydro Group. 

JEL Classification Codes: Q4 ; Q57 . 

 

 مقدمة .1

منه أن تضع جميع األطراف في اعتبارها  10في املادة  1997لقد أكد بروتوكول كيوتو سنة 

ذلك مناسبا وقدر اإلمكان برامج وطنية، وإذا اقتض ى األمر مسؤولياتها املشتركة، وأن تصوغ متى كان  

ذلك برامج إقليمية فعالة من حيث التكلفة لتحسين نوعية عوامل االنبعاثات املحلية، وعلى أن  

 تتضمن تدابير لتخفيف تغير املناخ، وتدابير لتسهيل التكيف مع تغير املناخ تكيفا مناسبا.

البلدان العربية ال تتحمل سوى قدرا ضئيال جدا من  وبالرغم من أن  الجزائر كغيرها من

املسؤولية التاريخية في ظهور مشكلة تغير املناخ، فلقد أصبح من املرجح علميا أن املنطقة العربية 

ستكون من املناطق األشد تعرضا لآلثار املحتملة لتغير املناخ، لذلك أصبح من املفيد مشاركة  

ملية ملكافحة تغير املناخ، السيما تخفيض انبعاثات غاز ثاني أكسيد  البلدان العربية في الجهود العا

 الكربون.

وضمن إطار التوعية املسبقة بمخاطر تغير املناخ ووضع سياسات لتخفيف حدته، يتوقع أن 

تكون نظم اقتناص الكربون وتخزينه، كوسيلة لتخفيف تغير املناخ، أمرا مفيدا للبلدان النامية  

لغاز، حيث يمكن أن تقلص جزءا كبيرا من انبعاثاتها املتزايدة من غاز ثاني أكسيد املنتجة للبترول وا

الكربون بعزله وحقنه في املكامن النفطية، كما ستؤدي تصميمات املحطات الطاقوية املتقدمة، التي 

تصل إلى مدى أبعد في تخفيض االحتياجات من الطاقة لنظم اقتناص الكربون وتخزينه، إلى الحد 

 من التأثيرات البيئية الشاملة للمحطات ومن كلفتها. أيضا 
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 :إشكالية البحث .1.1

( النرويجية في Stat Oil Hydroتجربة مجموعة )ما هي مالمح  البحث فيما يلي:    إشكاليةتتبلور  

 ؟الكربون مجال اعتماد نظم اقتناص وتخزين 

 البحث: ات. فرضي2.1

 الفرضيات التالية:لإلجابة على إشكالية البحث تم وضع 

تغير املناخ  تساهم في  األرض ي الجوي زيادة تركيزات غازات االحتباس الحراري في الغالف  •

 العاملي؛ 

 اقتصادية مرتفعة؛ جدوى ذات نظم اقتناص الكربون وتخزينه تعتبر  •

 بيئية مرتفعة؛ جدوى ذات نظم اقتناص الكربون وتخزينه تعتبر  •

الشركات الطاقوية الرائدة في مجال   تشكل إحدى( النرويجية Stat Oil Hydroمجموعة ) •

 .تطوير نظم اقتناص وتخزين غاز ثاني أكسيد الكربون 

 . أهداف البحث:3.1

 تتمثل أهداف البحث فيما يلي:

 عاملي؛ االحتباس الحراري الفي غاز ثاني أكسيد الكربون إبراز دور  •

 ؛اقتناص الكربون وتخزينه املكونة لعملية رئيسيةالنظم بيان ال •

الشركات الطاقوية الرائدة في  كإحدى( النرويجية Stat Oil Hydroمجموعة ) تجربةعرض  •

مجال تطوير نظم اقتناص وتخزين غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج عن حرق الغاز الطبيعي، 

 .ومختلف أنواع الوقود األحفورية األخرى نظرا لخبرتها الواسعة في هذا املجال

 . منهج البحث:4.1

ث باالعتماد على املنهجين لإلجابة على إشكالية البحث واختبار الفرضيات تم إنجاز البح

نظم بالوصفي والتحليلي الذين يتالءمان وطبيعة املوضوع، وهذا بسرد مختلف املفاهيم املتعلقة 

( النرويجية في مجال  Stat Oil Hydroتجربة مجموعة )، وعرض وتحليل اقتناص الكربون وتخزينه

  .اعتماد نظم اقتناص وتخزين الكربون 
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 :البحث تقسيم. 5.1

 انطالقا من ذلك سيتم معالجة هذا املوضوع من خالل املحاور التالية:

 دور غاز ثاني أكسيد الكربون في إحداث ظاهرة التغير املناخي؛  •

 مفهوم نظم اقتناص الكربون وتخزينه؛ •

 ( النرويجية في مجال اعتماد نظم اقتناص وتخزين الكربون؛ Stat Oil Hydroتجربة مجموعة ) •

 آفاق تطبيق نظم اقتناص وتخزين الكربون في الدول العربية.  •

  دور غاز ثاني أكسيد الكربون في إحداث ظاهرة التغير املناخي  .2

تعتبر قضية تغير املناخ من أخطر التحديات البيئية التي واجهها العالم طوال تاريخه، كما  

تعد أيضا تحديا أساسيا لعملية التنمية املستدامة، تلك التنمية التي تهتم بتحقيق الجوانب 

االقتصادية واالجتماعية دون إغفال البعد البيئي، حفاظا على املوارد الطبيعية لخدمة أهداف 

 املحافظة على املوارد الطبيعية لخدمة أجيال املستقبل، وهى التنمية التي ا
ً
لتنمية الحاضرة، وأيضا

 شعوب العالم كله بتحقيق أهدافها.تحرض على العدالة االجتماعية والتي تحلم 

تشير الدراسات إلى أن تغير املناخ الناجم عن ارتفاع درجة حرارة الكرة األرضية، هو نتيجة 

املحيط بالكرة األرضية، حيث الحظ  الجوي لزيادة تركيزات غازات االحتباس الحراري في الغالف 

%  100% بالنسبة لغاز ثاني أكسيد الكربون، و30العلماء زيادة في تركيزات تلك الغازات بلغت 

بالنسبة لغاز امليثان خالل املائة سنة املاضية، ومن املعروف أن حرق كافة أشكال الوقود األحفوري 

غاز ثاني أكسيد الكربون، كما أن   النبعاثات)الفحم، البترول، الغاز الطبيعي( هو املصدر الرئيس ي 

، وقد الجوي ف غاز امليثان للغال  النبعاثاتبعض األنشطة الزراعية والحيوانية هي مصدر أساس ي 

درجة مئوية منذ بدأت   0,6أدى زيادة تركيز تلك الغازات إلى ارتفاع درجة حرارة الكرة األرضية بنسبة  

، وتنبئ النماذج الرياضية املستخدمة في توقيع اآلثار 1860عمليات القياس لهذه الغازات عام 

حيث سيؤدى هذا االرتفاع في الناشئة عن ارتفاع درجة حرارة األرض بآثار بيئية واقتصادية مدمرة 

درجات الحرارة إلى التأثير على النحو السائد لتوزيع األمطار فوق سطح كوكب األرض، وبالتالي سوف  

يتأثر توزيع املوارد املائية في العالم، وسوف تكون النتيجة، إما فيضانات عالية مدمرة في بعض  

بب ارتفاع درجة الحرارة في ذوبان الجليد املناطق أو موجات جفاف مهلكه في مناطق أخرى، كما يتس

في القطب الشمالي مما يؤدى إلى ارتفاع سطح البحر، حيث تتعرض مناطق منخفضة كثيرة في العالم  
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إلى الغرق، كما تتعدد أشكال تلك التهديدات الخطيرة على الزراعة والثروة املائية والصحة العامة  

 .( 13، ص 2007وزارة الدولة لشئون البيئة، ) والتنوع الحيوي وشتى ضروب الحياة وسبلها

يعتبر غاز ثاني أكسيد الكربون غاز االحتباس الحراري الرئيس ي، وتتوقف تركيزاته في الهواء 

على الكميات املنبعثة من نشاطات اإلنسان، خاصة احتراق الوقود األحفوري ) الفحم البترول 

 والغاز الطبيعي( وصناعة األسمنت وإزالة النباتات
ً
، خاصة الغابات االستوائية التي تعتبر مخزنا هائال

كغ/ كربون في املتر املربع في اليوم، وإزالتها يعنى إما  2إذ ُيقدر أن أشجار الغابات تثبت نحو للكربون، 

تحويل األرض إلى حالة قاحلة أو بور أو زراعتها بمحاصيل حقلية ذات قدرة تثبيت أقل )نصف 

شجار التي يتم إزالتها تحرق أو تحلل بفعل الكائنات الدقيقة، وفى كلتا كيلوغرام( كما أن معظم األ

كما تتوقف تركيزات ثاني أكسيد الكربون في الهواء على معدالت الحالتين ينتج ثاني أكسيد الكربون،  

ما يعرف بالدورة الجيوكيميائية  يإزالته وامتصاصه في البحار وفى الغطاء النباتي على سطح األرض، ف

بون والتي تحدث توازنا في تركيزات الكربون في الهواء، ولقد أوضحت الدراسات املختلفة أن هذا للكر 

( كان  1800 – 1750التوازن قد اختل نتيجة لنشاط اإلنسان املتزايد، ففي عصر ما قبل الصناعة )

   368ان  فك  2000جزءا في املليون، أما في عام    280تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون في الهواء نحو 
ً
جزءا

 .(6، ص 2009، محمد السيد) في املليون 

بنحو  1900في العالم عام  الجوي وتقدر كمية ثاني أكسيد الكربون التي انبعثت في الغالف 

مليون طن  16902ثم إلى  1950مليون طن متري في عام  5961مليون طن متري، ارتفعت إلى  1960

مليون طن   30647، ثم إلى نحو 1999مليون طن متري في عام  23172ووصلت إلى  1975متري في 

ثاني أكسيد   انبعاثات من إجمالي  % 50، وتعتبر الدول املتقدمة مسئولة عن نحو 2007متري سنة 

في العالم،   االنبعاثاتمن إجمالي    %  24الكربون )الواليات املتحدة األميركية وحدها مسئولة عن نحو  

%، أما  5% واليابان بنحو  7% وروسيا بنحو   8% ودول االتحاد األوروبي بنحو  13,2تليها الصين بنحو  

 ثاني أكسيد الكربون في العالم  انبعاثاتفقط من إجمالي    %  3,4العالم العربي ككل فهو مسئول عن  

(World Bank, 2010, p 146 ) . 

باإلضافة إلى غاز ثاني أكسيد الكربون، هناك عدة غازات أخرى مسببة لالحتباس الحراري، 

وأهم هذه الغازات امليثان الذي يتكون من تفاعالت ميكروبية في حقول األرز وتربية الحيوانات املجترة 

مليثان في  ومن حرق الكتلة الحيوية )األشجار والنباتات ومخلفات الحيوانات(، ويقدر أن تركيزات ا

، وكانت 2000في عام    1750إلى نحو    1800جزء في املليار في عام    700قد ارتفعت من    الجوي الغالف  
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مليون طن ثاني أكسيد كربون مكافئ، ثم وصلت إلى   6340نحو    1999امليثان في العالم عام    انبعاثات

من   % 15لة عن وتعتبر الصين مسئو  2007مليون طن ثاني أكسيد كربون مكافئ سنة  7135نحو 

   % 3,7العالم العربي ككل مسئول عن و  % 13والواليات املتحدة األمريكية عن  االنبعاثاتهذه 

(World Bank, 2010, p 147 ) .  

 من تفاعالت ميكروبية تحدث في املياه والتربة، 
ً
ويعتبر غاز أكسيد النيتروز، الذي يتكون أيضا

 في  270قد ارتفعت من  الجوي يزاته في الغالف من غازات االحتباس الحراري، ويقدر أن ترك
ً
جزءا

أكسيد النيتروز في العالم   انبعاثات، وكانت  2000أجزاء في املليار عام    306إلى نحو    1800املليار عام  

مليون طن ثاني    2852مليون طن ثاني أكسيد كربون مكافئ، ثم وصلت إلى نحو    2570نحو    1999عام  

والواليات  االنبعاثات من هذه  % 15، وكانت الصين مسئولة عن 2007أكسيد كربون مكافئ سنة 

، وبجانب هذه الغازات هناك % 4,1العالم العربي ككل مسئول عن و  % 13,2املتحدة األمريكية عن 

كربون الذي يتسبب في تآكل طبقة األوزون والذي توقف إنتاجه واستخدامه  الفلورو و غاز الكلور 

  . (World Bank, 2010, p 147) لبروتوكول مونتريالفي معظم الدول طبقا 

وتتوقف مساهمة كل من هذه الغازات في االحتباس الحراري على كمية الغاز املنبعثة، وتركيزه 

، وطول فترة بقائه )عمره(، وقوته اإلشعاعية، وهذا يعنى أن القدرة على  الجوي النهائي في الغالف 

إلى آخر، ويعتبر ثاني أكسيد الكربون أقل الغازات إحداثا للتدفئة، التدفئة العاملية تختلف من غاز 

سنة   100أو  50مقارنة بالوزن نفسه من امليثان أو أكسيد النيتروز على مدى فترة زمنية متساوية )

(، ولكن ألن كمية ثاني أكسيد الكربون املنبعثة في العالم تفوق كميات جميع غازات االحتباس 
ً
مثال

ى، فهو يعد الغاز الرئيس ي الفاعل في التدفئة العاملية، والجدول التالي يبين نسبة كل  الحراري األخر 

 .2007غاز إلى إجمالي الغازات الدفيئة سنة 

 نسبة كل غاز إلى إجمالي الغازات الدفيئة: 1جدول ال

 (%النسبة املئوية ) نوع الغاز

 75 غاز ثاني أكسيد الكربون 

 16 غاز امليثان

 7 أكسيد النيتروز غاز 

 2 غازات أخرى 

Source: World Bank, 2010, p 149. 
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نالحظ من خالل الجدول السابق أن نسبة ثاني أكسيد الكربون تشكل النسبة العظمى من 

إجمالي الغازات الدفيئة املنبعثة في الهواء، يليه غاز امليثان ثم غاز أكسيد النيتروز، ويساهم في تلك 

ع االنبعاثات معظم القطاعات االقتصادية من الصناعة والزراعة والطاقة وغيرها، إال أن قطا

الطاقة يساهم بحصة كبرى في إجمالي تلك االنبعاثات خاصة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون تصل إلى 

 على املستوى العاملي. % 60نحو 

% عن  55بنسبة  2030وتشير التوقعات إلى أن استهالك العالم للطاقة األولية سيزيد سنة 

الغاز سيظل ولفترة معتبرة من الزمن يسيطر األحفوري وخاصة  كما أن الوقود 2005مستواه سنة 

على امليزانية الطاقوية العاملية، وحيث أن التغير املناخي ظهرت معامله التدميرية فإن الحد من انبعاث 

غاز ثاني أكسيد الكربون إلى الغالف الجوي أصبح أمرا ضروريا بالنسبة لجميع املؤسسات  

ا وذلك عن طريق اتخاذ إجراءات فعالة لتحسين كفاءة  االقتصادية وخاصة الصناعية والطاقوية منه

الغاز الطبيعي الذي تشير التوقعات إلى أنه سوف يسيطر ولفترة   استخدام الطاقة األحفورية وخاصة

 غير وجيزة على الطلب والعرض العاملي من الطاقة.

وضمن إطار التوعية املسبقة بمخاطر التغير املناخي ووضع سياسات لتخفيف حدته، 

للجهات الحكومية خاصة الصناعية والطاقوية منها على وضع الحلول  يتوجب وجود قدرة عالية

على الطاقة، حيث  يقدر أن  كما تصبح الحاجة ملحة لهذه الحلول نتيجة للطلب املتزايد املناسبة،

 43ليصل إلى  2030و 2004بين عامي  % 40املصدرة للنفط بمعدل  يرتفع إنتاج البلدان العربية

لتخفيف تغير املناخ   ويتوقع أن كون نظم اقتناص الكربون وتخزينه، كوسيلة مليون برميل يوميا،

انبعاثاتها   للبترول والغاز، حيث يمكن أن تقلص جزءا كبيرا من أمرا مفيدا للبلدان النامية املنتجة

فع ذلك كال من في املكامن النفطية والغازية، وير  املتزايدة من ثاني أكسيد الكربون بعزله وحقنه

التي تصل إلى مدى أبعد في  في آن معا، كما ستؤدي تصميمات املحطات املتقدمة اإلنتاجية والربحية

الحد أيضا من التأثيرات  الطاقة لنظم اقتناص الكربون وتخزينه، إلى تخفيض االحتياجات من

االنبعاثات   لم ٌتحصر ورغم أن العديد من البلدان العربية كلفتها، البيئية الشاملة للمحطات ومن

قد أتمت هذا الحصر من خالل تقارير اإلبالغ  الكربونية فيها، فإن مجموعة من البلدان العربية

 املناخ. تحت مظلة االتفاقية اإلطارية لألمم املتحدة املعنية بتغير  الوطنية

 مفهوم نظم اقتناص الكربون وتخزينه   .3
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الوسائل لإلسهام في زيادة إنتاج آبار النفط  وتخزينه كإحدىلقد برزت نظم اقتناص الكربون 

 معدالت انبعاث هذا الغاز نتيجة استخدام النفط كوقود. بجانب تخفيض

 :تعريف نظم اقتناص الكربون وتخزينه  1.3

( هي CCS( واختصارها )Capture and Storage 2COنظم اقتناص الكربون وتخزينه )

والعمليات التكنولوجية يتم  من خاللها تجميع غاز الكربون من مصادر إنتاجه مجموعة من املراحل  

التخزين )والتي  الصناعية واحتجازه بفصله عن الغازات األخرى املصاحبة وبعد ذلك نقله إلى مواقع

عادة تكون تحت سطح األرض(، ملنع انبعاثه إلى الغالف الجوي بهدف التخفيف من الغازات الدفيئة 

تركيزها في الجو، وبشكل عام، فقد أثبتت هذه النظم كفاءتها بالنسبة للعديد من  ة علىوالسيطر 

بحاجة إلى تحسين نوعي، إال أنها ال تزال  املؤسسات االقتصادية حتى وإن ظلت بعض عناصرها

نصر الدين ساري، ) بحاجة إلى اعتراف دولي ومبادرات تجارية تمكنها من االنتشار على نطاق واسع

 (. 122ص  ،2011

في مكامن النفط يقلص لزوجة الزيت  وقد بات من املعروف أن حقن ثاني أكسيد الكربون 

من باطن األرض، ولكن   من تدفقه، وهي أمور تتيح استخراج كمية أكبر من النفط  ويزيد حجمه ويزيد

من الغاز   تياراتعزل وتخزين ثاني أكسيد الكربون من خالل حقن  جهود االقتناص التي تجمع بين

 بدأت مشاريع عزل وتخزين ثاني أكسيد الكربون على ، فقد1997في باطن األرض لم تبدأ إال في عام 

اللجنة االقتصادية ) التي يلي ذكرها نطاق تجاري في مختلف أنحاء العالم في املشاريع الثالثة

 (:4، ص 2009واالجتماعية لغربي آسيا، 

حيث  1996الطبيعي في بحر الشمال سنة  للغاز (Sleipner)املشروع األول في حقل سليبنر  •

من ثاني أكسيد الكربون  % 9الكربون من الغاز الطبيعي الحتوائه على  يتم عزل ثاني أكسيد

تسمح به معدالت الجودة التجارية، تتم عملية العزل باستخدام املحاليل األمينية  مماأكثر 

(Amine Solvents)  ويعتبر ثاني أكسيد الكربون من مخلفات هذا املشروع حيث تقوم شركة

(Stat Oil Hydroالنرويجية ) بحقن وتخزين حوالي مليون طن سنويا في بعض الطبقات 

 جزيرة ببحر الشمال؛  ه املالحة علىاألرضية املحتوية على امليا

املشروع الثاني هو مشروع واي بيرن لثاني أكسيد الكربون في جنوب سسكتشوان، بكندا سنة  •

 ويتم فيه عزل ثاني أكسيد الكربون في محطة تغويز للفحم بوالية داكوتا الشمالية  1997

  امليثان، ويتم نقل ثاني  ثالثين عاما إنتاج غاز بالواليات املتحدة األمريكية حيث يجري منذ
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النفط  وايبيرن ليتم استعماله في عملية استخالص أميال إلى حقل 204أكسيد الكربون عبر 

 130استخالص حوالي    مليون طن من الغاز سنويا، وقد قدر  1,5املعزز وذلك بحقن ما يقارب  

 عاما(؛  25املشروع ) إضافية من ذلك الحقل في خالل عمر مليون برميل نفط

ويشابه  2004املشروع الثالث يقع في حقل صالح للغاز الطبيعي في الصحراء الجزائرية سنة  •

الطبيعي ويتم حقنه في  عزل ثاني أكسيد الكربون من الغاز مشروع حقل سليبنر حيث يجري 

 مليون طن سنويا.   1,2بمعدل  الطبقات الجوفية

 :عناصر نظم اقتناص الكربون وتخزينه 2.3

نظم رئيسية القتناص الكربون وتخزينه والناتج عن املصادر األولية للوقود هناك ثالثة 

الكربون املنتج، وفيما يلي تفصيل لهذه   من ثاني أكسيد % 95و 85يمكنها احتجاز ما بين  األحفوري

وذلك النظم ومراحلها التي تبدأ بعملية االقتناص ثم النقل ثم في األخير احتواء غاز الكربون وتخزينه  

 التقنيات املختلفة املستخدمة في محطات الطاقة: حسب

الناتج عن   تعني نظم اقتناص غاز ثاني أكسيد الكربون  نظم اقتناص غاز ثاني أكسيد الكربون: -أ

 العمليات الصناعية في معظم املؤسسات االقتصادية، فصله عن غيره من الغازات األخرى 

ميائية، أو األغشية أو مواد االمتصاص الصلبة أو التبريد، ويتم باستخدام املذيبات الفيزيائية أو الكي

األحفوري، أو قبل االحتراق، أو باستخدام الوقود األكسجيني،  ذلك إما بعد عملية احتراق الوقود

أو من تنقية مخلفاتها أثناء   وكلها تقنيات معقدة تمكن في األخير من رفع كفاءة استخدام الطاقة،

في الصناعات التحويلية، أو في مختلف الصناعات األخرى التي تدخل فيها كمادة   عملية اإلنتاج، أو

حيث تنقى من غاز الكربون السام، وبالتالي الرفع من كفاءتها االستخدامية من   طاقوية أولية،

منظمة  ) املستدامة، وفيما يلي شرح لتلك الطرق كاآلتي الناحية البيئية تماشيا مع متطلبات التنمية

 (:125، ص  2008ار العربية املصدرة للبترول، صيف األقط 

( على تقنيات تحويل Pre-Combudtionتعتمد الطريقة األولى )االقتناص قبل االحتراق( ) -

الوقود األحفوري )غاز أو زيت الوقود الثقيل( إلى هيدروجين عن طريق حرقه بالبخار والهواء 

رئيسية من أكسيد الكربون األحادي والهيدروجين، أو األكسجين إلنتاج خليط يتألف بصفة 

أو   حيث يتم فصل أكسيد الكربون األحادي واستخدامه في تقنية االستخالص البترولي املعزز 

تخزينه وحقنه في املكامن النفطية والغازية الناضبة، ويستخدم الهيدروجين الناتج في توليد 
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ى سوائل هيدروكربونية باستخدام تقنية الكهرباء، بينما يحول الغاز الصناعي الناتج إل

(GTL؛)  

فتعتمد على إجراء عملية  (Oxy-Combustionأما الطريقة الثانية )الحرق باألكسجين( ) -

في  حرق الوقود األحفوري مباشرة باألكسجين لتجنب ذوبان غاز ثاني أكسيد الكربون 

تجة تحتوي فقط على كمية النتروجين املوجود في الهواء، وفي هذه الحالة فإن الطاقة النا

وبخار املاء، بحيث يتم التخلص من هذا األخير  ضئيلة جدا من غاز ثاني أكسيد الكربون 

 بتكثيفه؛ 

( الطريقة األسهل، حيث Post-Combustionوتعد الطريقة الثالثة )االقتناص بعد االحتراق( ) -

يد الكهرباء التي تعمل  بالطريقة التقليدية )سواء في محطات تول يتم حرق الوقود األحفوري

بالدورة املركبة، أو في مختلف الصناعات البتروكيمائية، أو الصناعات األخرى التي تعتمد على 

الطاقة األحفورية كوقود محرك(، ثم بعد ذلك تتم معالجة غاز املداخن القتناص غاز ثاني  

 أكسيد الكربون.

االقتناص، يجب أن ينقل غاز ثاني أكسيد الكربون إلى بعد أن تتم عملية  نظم نقل الكربون: -ب

بالسفن أو عن طريق الصهاريج أو عن   موقع التخزين، ويتم ذلك إما عبر خطوط األنابيب أو النقل

  طريق السكك الحديدية، ويشكل خيار النقل باألنابيب خيار جيدا في حالة ما إذا تم اقتناص غاز

الغاز الطبيعي أو من محطات توليد الطاقة الكهربائية، أو  الكربون من محطات تسييل ثاني أكسيد

كيمائية، أما النقل بالسفن فيكون اقتصاديا  البترو من طرف املؤسسات املتخصصة في الصناعات

أكثر عندما يحتاج األمر إلى نقل غاز ثاني أكسيد الكربون إلى مسافات بعيدة عبر البحر، كما تعتبر 

سكك الحديدية خيار ممكنا أيضا، لكن بشرط أن يتم نقل غاز ثاني اكسيد  الصهاريج املنقولة عبر ال

درجة مئوية  20ودرجة حرارة أكبر من أو تساوي  ميغا باسكال، 2الكربون بواسطتها تحت ضغط 

 (.147، ص 2009صيف ، عمر خالد الحاج) تحت الصفر

يتم تخزين الكربون الذي تم اقتناصه من املؤسسات املتخصصة كمعامل    نظم تخزين الكربون:  -ج

العمليات الصناعية التي تستعمل الطاقة  تسييل الغاز أو محطات توليد الكهرباء، أو من شتى

األحفورية كوقود للتشغيل، عبر إحدى الخيارات التالية: التخزين الجيولوجي، التخزين في أعماق  

كربنة )التثبيت الصناعي على هيئة كربونات(، أو يتم استخدام غاز ثاني  املحيطات، التخزين بال

 (. 151، ص  2009صيف ، عمر خالد الحاج) أكسيد الكربون في تطبيقات صناعية معينة
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على النحو الذي يبقى فيه  التخزين الجيولوجي هو وضع ثاني أكسيد الكربون في مستودع

سعة املستودعات العاملية في الطبقات الجوفية بحوالي    السنين، وقد قدرت  محتجزا ملئات اآلالف من

 وفي حقول النفط والغاز الناضبة  بحوالي، جيغا طن من ثاني أكسيد الكربون  10000إلى  1000

  23سنة من االنبعاثات العاملية الراهنة التي بلغت بين  480إلى  90جيغا طن، وهو ما يناظر  1100

ون/سنة، حيث يحقن غاز ثاني أكسيد الكربون في مكامن  ثاني أكسيد الكرب جيغا طن من 24و

البترول أو الغاز الطبيعي الناضبة، أو في التكوينات الجيولوجية العميقة، ويعتمد في ذلك على 

،  2009اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا،  )  تقنيات جد متطورة تساعد على عملية الحقن

 (.6ص 

في املحيطات نظرا لسهولة ذوبانه في املاء، لكن  ويمكن أيضا تخزين غاز ثاني أكسيد الكربون 

هناك مخاطر بيئية قد تنجم عن ذلك في املدى البعيد، وإذا تم التخزين بكميات ضخمة قد تؤدي 

ه الطريقة وبالتالي إمكانية إلحاق الضرر بالكائنات البحرية، وبالتالي فهذ  إلى تغيير حموضة املحيطات

تحتاج للمزيد من الدراسة والتطوير أما التخزين بطريقة الكربنة فتتلخص في إمكانية تثبيت جزيئات 

أو   MgOغاز ثاني أكسيد الكربون باستخدام مواد قلوية أو أكاسيد املعادن القلوية الترابية مثل: ) 

CaO)  يد الكربون إلى تشكيل مركبات حيث تؤدي التفاعالت الكيميائية بين هذه املواد وغاز ثاني أكس

الشكل فان جزيئات غاز ثاني أكسيد الكربون يكون قد تم وبهذا ( 3CaCOأو  3MgCOكربونية مثل: )

وبالتالي ال يمكن لها أن تنطلق إلى الغالف الجوي مجددا، كما يمكن استخدام غاز    ربطها بشكل دائم

فورية في معظم املؤسسات الصناعية، بعد  ثاني أكسيد الكربون الناتج عن عملية حرق الطاقة األح

اقتناصه في بعض االستخدامات الصناعية التي يدخل فيها هذا الغاز كأحد أطراف التفاعل، مما  

ميغا طن سنويا من غاز ثاني   120يعني تثبيته وعدم انطالقه إلى الهواء، فحاليا يستخدم ما يقارب 

من التطبيقات الصناعية، حيث يذهب ثلثي هذه أكسيد الكربون على املستوى العاملي في العديد 

الكمية إلنتاج اليوريا التي تدخل في صناعة األسمدة وغيرها من الصناعات املساندة للقطاع الزراعي، 

في صناعات أخرى متفرقة كالتبريد والصناعات الغذائية والبستنة وغير   في حين يستخدم الثلث الباقي

 (. 152، ص 2009صيف ، عمر خالد الحاج) ذلك

 الجدوى االقتصادية والفنية لنظم اقتناص الكربون وتخزينه .4

مازال الجدل قائما بين االقتصاديين ونظرائهم البيئيين وحتى التقنيين بشأن تداول استعمال  

كضمان للحد من االنبعاثات الكربونية الصادرة عن مختلف الصناعات   (CCSتكنولوجيات )
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والعمليات التحويلية التي تستخدم الطاقة األحفورية كوقود، فمن الناحية االقتصادية فإن تعميم  

هذه التكنولوجيا يرافقه تكاليف مرتفعة جدا قد تقلل من فعاليتها وجدواها االقتصادية بالنسبة 

وقد ال تكون في متناول املؤسسات االقتصادية في الدول النامية، أو قد تحد من  املؤسسات،  ملعظم

سبيل املثال فإن تكلفة اقتناص وتخزين الكربون في  الكفاءة االقتصادية للطاقة بشكل عام، فعلى

دوالر  100و  50محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالغاز الطبيعي بتقنية الدورة املركبة، تتراوح بين 

كل طن من غاز ثاني أكسيد الكربون، مما يؤدي إلى زيادة التكاليف الرأسمالية لهذه املحطات بحوالي ل

دوالر لكل طن من   50و 25ولكن من املتوقع أن تنخفض هذه التكاليف إلى ما بين ، % 100إلى  30

لناحية نتيجة لتوقعات تحسين كفاءة تلك التقنية من ا 2030ثاني أكسيد الكربون مع حلول سنة 

 (. 206، ص 2009صيف الطاهر الزيتوني، ) الفنية

كما أن هناك منظمات بيئية تسعى إلى دعم الحلول التي تسمح بتحول املؤسسات عن 

استخدام الوقود األحفوري، ومهما يكن فإنه ال مجال للتردد أو االنتظار مع التغيرات املناخية التي 

ء يعترفون بأن البدائل قليلة، ويحتمل أال يكون هناك تهدد كوكب األرض إضافة إلى أن كافة الخبرا

 الكربون.بديل يستطيع لوحده أن يكون جسر عبور نحو طاقة نظيفة أو حتى منخفضة 

 : التكاليف املتعلقة بمختلف عناصر نظم اقتناص وتخزين الكربون 2 جدول ال

 (2COالتكاليف )دوال ر/ طن  (CCSعناصر نظم )

 75 - 15 الطاقة العاملة بالوقود األحفوري من محطات  االقتناص

 55 - 5 من مركبات معالجة الغاز، مصانع إنتاج الهيدروجين

 115 - 25 من املؤسسات الصناعية األخرى 

 8 - 1 كافة طرق االقتناص النقل

 التخزين

 

 

 8 - 0,5 الجيولوجي

 30 - 5 في املحيطات

 100 - 50 عن طريق تقنيات الكربنة

 . 154، ص  2009عمر خالد الحاج، صيف  املصدر:

 الجدوى البيئية لنظم اقتناص الكربون وتخزينه .5

إن األخطار البيئية التي يمكن أن تنتج عن كل عنصر من عناصر نظم اقتناص الكربون 

البيئية وتخزينه املطبقة في مجال الصناعات املعتمدة على الطاقة األحفورية، تظل في إطار األخطار 

الناتجة عن التعامل مع هذه األخيرة سواء من حيث النقل أو التخزين، وال توجد خصوصيات تذكر 

املتوقعة الحدوث إن تم تخزين ثاني أكسيد الكربون في املحيطات، وكذلك اآلثار  عدا تلك املخاطر
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عدنية يجب بظهور مخلفات م البيئية التي قد تنجم من جراء تطبيق عملية الكربنة واملتمثلة

التخلص منها إما باستنباط صناعات تستهلك هذه املواد أو التخلص منها على شكل نفايات، وما عدا  

ذلك فإن قواعد السالمة املهنية واألمن الصناعي بمستواها الحالي تعتبر ناضجة بما فيه الكفاية 

حال حدوث تسرب والحد من احتمال حصول كوارث في  للتعامل مع نظم اقتناص الكربون وتخزينه

 (. 154، ص  2009خالد الحاج، صيف  عمر) ما من أحد عناصر هذه املنظومة في أي مكان

 ( النرويجية في مجال اعتماد نظم اقتناص وتخزين الكربون Stat Oil Hydroتجربة مجموعة ) .6

( النرويجية من ضمن الشركات الطاقوية الرائدة في مجال  Stat Oil Hydroتعتبر مجموعة )

تطوير نظم اقتناص وتخزين غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج عن حرق الغاز الطبيعي، ومختلف 

أنواع الوقود األحفورية األخرى نظرا لخبرتها الواسعة في هذا املجال، وقد ساعدها في ذلك اهتمام  

أقرت بخطورة الحكومة النرويجية باملجاالت البيئية، فقد كانت النرويج من بين أولى دول العالم التي 

أقرت  1992ظاهرة االحتباس الحراري وعملت على محاربتها بشكل جدي ومتواصل، ففي سنة 

أورو لكل طن كربون منبعث   40الحكومة النرويجية أول ضريبة على الكربون تقدر حاليا بحوالي 

نت هذه ( فكاStat Oil Hydroطبقت على الشركات العاملة في مجال إنتاج الطاقة ومن بينها شركة )

الضريبة بمثابة الحافز األساس ي لتطوير نظم اقتناص وتخزين الكربون التي تهدف إلى تحسين  

الكفاءة االستخدامية للطاقة بصفة عامة، وقد ساهم ذلك في الحد من االنبعاثات الخطيرة لغاز 

اقبة على  ثاني أكسيد الكربون الناتج أساسا عن صناعة الغاز والنفط، وقد التزمت الحكومات املتع

إدارة شؤون دولة النرويج على وضع ظاهرة االحتباس الحراري العاملي ضمن أهم أولوياتها 

( على تجسيد العديد من Stat Oil Hydroاإلستراتيجية، وبالتالي بدأت في العمل بالشراكة مع شركة )

 (.  126، ص 2011نصر الدين ساري، ) مشاريع اقتناص وتخزين الكربون 

( من أهم هذه املشاريع على اإلطالق، حيث ساهمت Sleipnerساليبنر )وقد كان مشروع 

(على العمل بهذه  Stat Oil Hydroضريبة الكربون التي أقرتها السلطات النرويجية في تحفيز شركة )

% من  9التقنية، فقد كان الغاز الطبيعي املستخرج من  حقل ساليبنر النرويجي يحتوي على ما يقارب  

الكربون، ما يخل بالطلبات املتوقعة من طرف الزبائن، وعندما دخل الحقل في غاز ثاني أكسيد 

جهزت املنصة البحرية له بمعمل القتناص وتخزين غاز ثاني أكسيد   1996مرحلة اإلنتاج سنة 

الكربون واعتبرت أول منشأة في مجال تطبيق هذه التقنية في حقول الغاز البحرية بطاقة تخزين تقدر 

طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنويا، ما ساهم في تحسين كفاءة الغاز املنتج من  بحوالي مليون 
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نصر الدين ساري، ) حقل ساليبنر وترقيته لإليفاء باملتطلبات البيئية وبتطلعات الزبائن املختلفة

 (. 127، ص 2011

الكربون ( مثله مثل مشروع ساليبنر، فقد ساهمت ضريبة  Snohvitكما يعد مشروع سنوفيت )

املفروضة من طرف السلطات النرويجية والتي اعتمدت كسياسة عامة ملحاولة الحد من انبعاث غاز  

( بمثل هذا املشروع، Stat Oil Hydroثاني أكسيد الكربون قدر اإلمكان، ساهمت في قيام شركة )

شكل غاز  حيث كان الغاز املنتج من حقل سنوفيت الواقع في الشمال الغربي للنرويج يصدر على 

( إلى كل من الو.م.أ والدول األوروبية، لهذا كان البد من ترقية هذا الغاز املنتج  LNGطبيعي مسال )

عن طريق عملية التسييل من  خالل التخلص من كافة آثار غاز ثاني أكسيد الكربون عن طريق  

ويا من غاز مليون طن سن 0,7اعتماد نظم اقتناص وتخزين الكربون حيث يتم احتجاز ما مقداره 

 (.  128، ص 2011نصر الدين ساري، ) ثاني أكسيد الكربون من خالل هذا املشروع

 آفاق تطبيق نظم اقتناص وتخزين الكربون في الدول العربية  .7

تتجمع في أفق تطبيق نظم اقتناص وتخزين الكربون فرص ضخمة للبلدان العربية املنتجة 

استخالص النفط، وتبرز تقنيات تخزين ثاني أكسيد الكربون كأحد للنفط الستخدامه في تعزيز 

 الحلول املتاحة لقطاع البترول العربي للمساهمة في تخفيف حدة تغير املناخ.

وتكشف خريطة احتماالت التخزين التي أوردها التقرير الخاص للهيئة الدولية املعنية بتغير 

اص غاز ثاني أكسيد الكربون، حيث يظهر فيها أن  ( عن توافر احتماالت كبيرة القتنIPCCاملناخ )

الجزيرة العربية واملنطقة العربية بأسرها تحظى بعدد كبير من التكوينات الجيولوجية املناسبة، مع 

وجود مصادر كبرى لثاني أكسيد الكربون إما فوق املناطق ذات إمكانات التخزين الجيولوجي 

كلم(، وهذه التكوينات الجيولوجية تنتشر في   300ل من  مباشرة، وإما في حدود مسافات معقولة )أق

املنطقة كلها تقريبا مما يجعل من اقتناص الكربون تقنية ممكنة التطبيق، بغض النظر عن 

، ص 2009اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا،  )  اإلمكانية الراهنة لالسترجاع املعزز للنفط

7.) 

ادر غاز ثاني أكسيد الكربون من مواقع التخزين املالئمة أن تطوير بيانات قرب مص كوال ش

ووضع الدراسات االقتصادية لكلفة اقتناص ونقل وتخزين هذا الغاز سوف ييسران عملية صنع 

 القرار بشأن نشر تطبيق نظم اقتناص الكربون في البلدان العربية على نطاق واسع.
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ويبدو بأن مساندة دول االتحاد األوروبي لتطبيق نظم اقتناص وتخزين الكربون سيتم من 

خالل شراكة مع قطاعه الخاص، حيث تجري تنمية قدرات هذه الشركات األوروبية في مجال  

، ويتضح هذا من خالل الدعم 1996تكنولوجيات اقتناص وتخزين الكربون وتطويرها تقنيا منذ عام  

قدمه بعض الحكومات األوروبية لهذه الشركات من خالل تبني السياسات الالزمة املالي الذي ت

والقوانين املساندة مثل فرض ضريبة الكربون، وكما رأينا فإن فرض الحكومة النرويجية ضرائب 

الكربون على كل طن ثاني أكسيد الكربون يطلق في الغالف الجوي، كان له أبلغ األثر في جعل مشاريع 

اقتناص وتخزين الكربون عملية مربحة للشركات الخاصة األوروبية التي أصبحت اليوم   تطبيق نظم

 (. 8، ص 2009اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، ) ذات خبرة في هذا املجال

وكإستراتيجية أكثر فعالة فإنه من الضروري بمكان توجه البلدان العربية إلى مواكبة البحوث 

مشاريع ريادية جادة لكسب الخبرة املطلوبة لتطوير وامتالك هذه التقنيات وبناء   التطويرية وتنفيذ

القدرات الوطنية القادرة على إمكانية تطبيق هذه التقنيات باملنطقة، كما يقع على عاتق الدول 

 املتقدمة تحمل املسؤولية التاريخية واملساهمة في نقل هذه التكنولوجيات إلى البلدان العربية، وإذا

ما تقرر اعتماد هذه التقنيات كمنهجية في إطار آلية التنمية النظيفة، فستكون شركات النفط في 

تنفيذ مشاريع وطنية وإقليمية في هذا املجال، وسيكون لها 
َ
البلدان العربية تقنيا في املقدمة ومهيأة ل

 نتائج إيجابية على املستوى العاملي. 

الجهات العربية املسئولة، واملساعي املبذولة في هذا  وتجدر اإلشارة في هذا السياق، إلى وعي

اإلطار، وقد تضمنت قرارات مجلس الوزراء العرب املسؤولين عن شؤون البيئة في دورته العشرين في  

بذل املساعي ملتابعة إصدار  2008ديسمبر  22و 21مقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية يومي 

غاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه ضمن مشاريع آلية التنمية  قرار بشأن اعتماد نظم اقتناص

 (.9، ص 2009اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، ) النظيفة

كما تجدر اإلشارة هنا إلى أهمية إعادة نظر بلدان الخليج العربي بصفة خاصة في استغالل  

شبكة اقتناص وتخزين ثاني أكسيد  شبكات خطوط نقل الغاز الطبيعي الحالية كبنية تحتية ألكبر 

الكربون في العالم، وذلك عبر إعادة تصميم تلك الخطوط بالصورة املطلوبة وإجراء التعديالت 

الالزمة لها لتصلح لتجميع غاز ثاني أكسيد الكربون من مصادر إنتاجه املتعددة في تلك املنطقة ونقله 

زينه، وبذلك تعطي هذه البلدان متعاونة املثال  إلى التكوينات الجيولوجية حيث يتم االتفاق على تخ

 .اإلنساني واألخالقي في املساهمة في حماية البيئة
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 تحليل النتائج  .8

 :النتائج التالية إلىتوصلنا ملوضوع الدراسة من خالل القراءة الواضحة 

تشير الدراسات إلى أن تغير املناخ الناجم عن ارتفاع درجة حرارة الكرة األرضية، هو نتيجة  •

املحيط بالكرة األرضية، حيث  الجوي لزيادة تركيزات غازات االحتباس الحراري في الغالف 

% بالنسبة لغاز ثاني أكسيد الكربون، 30الحظ العلماء زيادة في تركيزات تلك الغازات بلغت 

بالنسبة لغاز امليثان خالل املائة سنة املاضية، ومن املعروف أن حرق كافة أشكال  % 100و

غاز ثاني   النبعاثاتالوقود األحفوري )الفحم، البترول، الغاز الطبيعي( هو املصدر الرئيس ي 

 النبعاثات أكسيد الكربون، كما أن بعض األنشطة الزراعية والحيوانية هي مصدر أساس ي 

 ؛الجوي ف غاز امليثان للغال 

من الناحية االقتصادية يرافقه تكاليف نظم اقتناص وتخزين الكربون تعميم تكنولوجيا إن  •

املؤسسات، وقد ال  مرتفعة جدا قد تقلل من فعاليتها وجدواها االقتصادية بالنسبة ملعظم

تكون في متناول املؤسسات االقتصادية في الدول النامية، أو قد تحد من الكفاءة االقتصادية 

ولكن من املتوقع أن تنخفض هذه التكاليف نتيجة لتوقعات تحسين للطاقة بشكل عام، 

 ؛كفاءة تلك التقنية من الناحية الفنية

التعامل يمكن ظم اقتناص وتخزين الكربون نتظل األخطار البيئية الناتجة عن تكنولوجيا  •

التي قواعد السالمة املهنية واألمن الصناعي بمستواها الحالي خاصة مع  ها والتحكم فيهامع

والحد من احتمال   تعتبر ناضجة بما فيه الكفاية للتعامل مع نظم اقتناص الكربون وتخزينه

 ؛ املنظومة في أي مكانحصول كوارث في حال حدوث تسرب ما من أحد عناصر هذه 

نظم اقتناص وتخزين غاز جال  مواسعة في    ةخبر ( النرويجية  Stat Oil Hydroمجموعة )  متلكت •

ثاني أكسيد الكربون التي تهدف إلى تحسين الكفاءة االستخدامية للطاقة بصفة عامة، وقد 

سا عن  ساهم ذلك في الحد من االنبعاثات الخطيرة لغاز ثاني أكسيد الكربون الناتج أسا

  .على تجسيد العديد من مشاريع اقتناص وتخزين الكربون   ، وقد عملتصناعة الغاز والنفط

 خاتمة .9

 (CCS) في نهاية هذا البحث يمكن القول أن تعميم استعمال نظم اقتناص وتخزين الكربون 

وتطبيقها في جميع املؤسسات االقتصادية وخاصة منها املتخصصة في مجال الطاقة، يعتبر أمرا هاما 

وضروريا خاصة في ظل التدهور البيئي الذي يشهده العالم اليوم والناجم عن االستعمال املفرط 



 

 عرض تجربة مجموعة  كأحد مرتكزات اإلدارة البيئية في املؤسسات الطاقوية: ( CCSنظم اقتناص الكربون وتخزينه ) "
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جسيمة بطبقة والالعقالني للطاقات األحفورية، وما نتج عنها من الغازات الدفيئة التي ألحقت أضرارا  

األوزون وبالصحة البشرية عموما، وفي هذا الصدد ينتظر آن تلعب نظم اقتناص وتخزين الكربون 

دورا هاما وبارزا في مجال مكافحة التلوث البيئي وترشيد استهالك الطاقات األحفورية وترقية كفاءتها  

 .االستخدامية في ظل مبادئ وأهداف التنمية املستدامة

 :يمكن صياغة بعض التوصيات منهاوفي ضوء ما سبق 

o  تعزيز استخدام الطاقة املتجددة التي تزيد من الكفاءة والسعي إلى ترشيد استهالك الوقود

 األحفوري بحيث يمكن االستفادة منه لفترات أطول؛ 

o  تحضير الجزائر والبلدان العربية عموما لخيار اقتناص الكربون وتخزينه ببناء القدرات

كدعامة لنقل التقنيات وإقامة الشراكات الفاعلة بين الدول الصناعية املتقدمة الفنية 

والبلدان املنتجة للنفط لعزل الكربون وتخزينه، وإيجاد تجمعات إقليمية لالستفادة من  

آليات التمويل املتاحة لذلك، مع وضع خرائط السعات التخزينية في جوف األرض، ودراسة 

 ونات قليلة التكلفة للمعدات الالزمة لذلك؛سبل املشاركة في تصنيع مك

o  النظر في إعادة تصميم شبكات خطوط نقل الغاز الطبيعي لتصبح أكبر مشروع إقليمي لعزل

وتخزين ثاني أكسيد الكربون، ليصبح التركيز على إمكانات اقتناص الكربون وتخزينه أحد 

 الخيارات الهامة للتنمية االقتصادية والبيئية؛

o صميم وتنفيذ املحطات الكهربائية الجديدة بحيث تتضمن نظم اقتناص العمل على ت

 الكربون وتخزينه مستقبال.
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 تشريع البيئي املقارن الجزاء اإلداري في الطبيعة 

The nature of the administrative sanction in comparative environmental 

legislation  

 2حسناوي سليمة، 1ميسوم خالد

 doctor.missoum@yahoo.com، تيارت-جامعة ابن خلدون   1

 mslylabotiaret@gmail.co تيارت،-جامعة ابن خلدون  2

 

 :  ملخص

ن حماية النظام البيئي من التدهور يعتبر هدف يجب بلوغه، ذلك من  أ أكدت التشريعات القانونية 

املهددة لتوازن النظام البيئي، سواء تلك   للعوامل ملقننة، ألجل وضع حد خالل احترام املعايير البيئية ا

سات و املنشآت  ستغالل املؤسالناجمة عن ااو العوامل العوامل التي يتسبب فيها العنصر البشري، 

شآت، من خالل  املصنفة على حد سواء، وتتم عملية الرقابة املواكبة والقبلية والبعدية لعمل مثل هذه املن 

مراقبة االشغال التي تقوم بها، والتأكد من احترامها للمواصفات البيئية املذكورة، وفي حال التأكد من  

نه جزاء بيئي، ويحمل هذا النوع من  أب ا صادر عن اإلدارة وموصفوقيع جزاء قد يكون إدارياملخالفة يتم ت

، وقد يحمل الجزاء اإلداري البيئي العديد من  ه وصاف الذي تجعله مختلفا عن غير الجزاءات العديد من األ 

 ئي ككل. غير مالي، الغاية منه وضع حد لالعتداءات على النظام البي أومالي الصور، فقد يكون 

 ئية. ، الغرامة البيئية، الضريبة البيئية، الرسوم البياإلداري البيئي الجزاء: مفتاحيةكلمات 

 . Q56 ؛ JEL : Q41 اتتصنيف

Abstract:  

Legal legislation confirmed that protecting the ecosystem from degradation is 

considered a goal to be achieved, by respecting codified environmental standards, in order to 

set the causes and factors threatening the balance of the ecosystem, whether those factors  
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caused by the human factor or factors resulting from the exploitation of institutions and 

installations classified as Equally, the accompanying, tribal, and dimensional control process 

of the work of such facilities is carried out by monitoring the works they undertake, and 

ensuring that they comply with the mentioned environmental specifications. , This type of 

sanctions carries many descriptions that make it different from other sanctions, and the 

environmental penalty may carry many images. It could be an administrative financial 

sanction, and it may be no-financial, intended to put an end to attacks on the ecosystem as a 

whole. 

Keywords: environmental administrative sanction, environmental Fine, environmental tax, 

environmental Fees.  

JEL Classification Codes :Q41 ;Q56. 

 

 مقدمـة .1

لقد ظهرت العديد من املشاكل البيئة اثرت سلبا على توازنها الطبيعي، وقد تكون هذه 

األسباب اما بفعل االنسان والذي يتحمل مسؤولية حدوثها ويسال بشكل قانوني عن االضرار التي 

 هذالحقها بالنظام البيئي وكيف كانت افعاله تسبب خطر على جميع العناصر البيئية، وقد تكون ه

األسباب بفعل الطبيعية، وبالتالي ال يتحمل األشخاص االضرار التي تسببها هذه العوامل على  

 النظام البيئي ككل. 

ولقد نصت التشريعات على ضرورة اإلحاطة بجميع األسباب التي تشكل خطر على البيئة، 

بحسب الفعل   توتكييفها ألجل إيجاد العقوبة أو الجزاء املناسب عليها، وتختلف هذه الجزاءا

ن الجزاء قد يسبق االغتداء على البيئة وعلى الضرر، وبالتالي اوجبت أالضار بالبيئة، غير 

التشريعات تقسيم الجزاءات املطبقة على األفعال الضارة بحسب السلطة التي تصدرها، واتجه 

ءات الضارة ادالفقه على انه يبقى الجزاء اإلداري املناسب واالنسب التطبيق على األفعال واالعت

 بالبيئة. 
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قد تواجه اإلدارة مخاطر ومشاكل بيئية نتيجة ملمارسة األفراد أو الجماعات ألنشطتهم، على 

خالف ما نص عليه القانون، فتطبق عليهم الجزاءات اإلدارية التي قررها القانون على املخالفات 

فالجزاء اإلداري يعد أحد وأهم  البيئية التي وقعت منهم، وترتبت عليها أضرار على املحيط البيئي،

 وسائل اإلدارة العالجية التي تواجه به األشخاص )الطبيعية أو املعنوية(.

ولقد اعتمدت اإلدارة البيئة على الجزاءات كوسيلة من الوسائل الوقائية والعالجية لحماية 

املؤسسات   ىالبيئة من االعتداءات التي تلحق ضرار على النظام البيئي، وركزت بشكل دفيق عل

املصنفة باعتبارها الخطر الكبير على مكونات النظام البيئي، من خالل تقييد نشاط املؤسسة  

بجملة من املعايير والشروط املطابقة للقانون، وفي حال عدم احترامها يوقع الجزاء الذي يناسب 

 االخالل بالشروط واملواصفات املطلوبة لعمل هذا النوع من املؤسسات.  

 نطاق تطبيق الجزاء اإلداري البيئي في التشريعات املقارنة؟  ت اإلشكالية حول ر و ولقد تمح

 الجزاءات البيئية املالية  .2

ال تخرج عن كونها نوعا من القرارات اإلدارية  (54، صفحة 1983)عثمان،  الجزاءات اإلدارية

قت هذه ية، سواء تعل دلحاالت الفر الفردية التي تعمل على تطبيق النصوص القانونية العامة على ا

الحاالت بفرد معين بالذات، أو األفراد محددين بذواتهم، أو بش يء أو بحالة معينة، أو بأشياء  

 وحاالت محددة.

فلقد تدخلت العديد من العوامل واألسباب بهدف تحديد مفهوم للجزاءات اإلدارية تحديدا 

ذلك الخالف الفقهي انونية نجد كقى الساحة الدقيقا، فباإلضافة إلى حداثة بروزها ونشأتها عل

حول تحديد مفهومها ومشروعيتها، خاصة وأن هناك جانب من الفقه كان ينظر إليها على خالف  

ملبدأ الفصل بين السلطات، والذي يعد بحسبهم مبدأ الفصل بين السلطات، وأهم ضمانة للحريات 

 –وف معينة تحت ضغط ظر - رن الفقه اضط العامة والحقوق الدستورية في الدولة الحديثة، ولك

)عيد محمد   في النهاية (495، صفحة 2000)عيد محمد مناحى ،  إلى القبول بهذه الجزاءات اإلدارية

 . "(490، صفحة 2000مناحى ، 

ويقصد بالعقوبات املالية تلك التي تلحق بالذمة املالية للشخص املخالف، فهي تتشابه مع 

 الدولة عن طريق الخزانة العامة. ليا يدفع إلىاتبر مبلغا م الغرامة الجزائية، إذ يع
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فهذه العقوبات تنطوي على املساس مباشرة بالذمة املالية ملن توقع عليه، وهي تعد من أهم  

الجزاءات اإلدارية التي تلجأ إليها األجهزة اإلدارية املعنية بحماية البيئة من أجل مواجهة خرق بعض 

 .(498، صفحة 2000)عيد محمد مناحى ،  ماية البيئةحي ترمى إلى  القوانين واللوائح الت

 الدارية:الغرامة  .1.2

تعتبر الغرامة اإلدارية من بين الغرامات املالية املاسة باألشخاص، ومن جهة أخرى تعود 

 ه.باإليجاب على الخزينة العامة للدولة، ومنه تعتبر الغرامة اإلدارية نظاما قائما بحد ذات

النقود تقرره جهة اإلدارة املختصة وتفرضه على »عبارة عن مبلغ من  فالغرامة اإلدارية

)راغب الحلو،  املخالف بقرار إداري بدال من مالحقته جنائيا، وكذا كعقوبة استنادا إلى القانون"

 . (167، صفحة 2007

ى لتفرضه جهة اإلدارة ع أما الغرامة اإلدارية كجزاء إداري بيئي فهو "عبارة عن مبلغ من املال 

ئية والذي يلتزم بدفعه عوضا عن تعرضه للمتبعة الجنائية جزاء الفعل  مرتكب املخالفة البي

املخالف"، ومن أمثلة الغرامات اإلدارية البيئية التي تفرضها اإلدارة بإرادتها التي أخذ بها كعقوبة في 

ملحافظة على ابشأن  1972لسنة  19م من القانون رق 10مجال حماية البيئة من التلوث، املادة 

روة البترولية تنص على أنه "يفرض جزاء إداري ال يقل عن عشرة آالف دينار وال يزيد عن مصادر الث

)يونس الحيوني،  خمسين ألف دينار عن كل مخالفة ألحكام هذا القانون واللوائح املنفذة له"

 . (311، صفحة 2014

لجنة قررت  2000درة في عام امن قانون البيئة الص  514الوضع في فرنسا نجد نص املادة 

اإلدارة فرض غرامة مالية على املنشآت الضارة بالبيئة التي تخالف االشتراطات واملعايير الواجب 

اتباعها، وتعادل هذه الغرامة قيمة األعمال التي يجب على املنشأة املصنفة القيام بها، ملحو اآلثار 

زانة العامة وفي حالة قيام دع هذه الغرامة في الخو جزاء فعلها، على أن تالضارة التي لحقت بالبيئة 

مستغل املنشآت املصنفة الضارة بالبيئة، بإنجاز األعمال التي من شأنها إصالح الضرر البيئي ترد 

،  2012)اسماعيل نجم الدين ،  الغرامة املدفوعة منه او جزء منها بناء على قرار من املحافظ

 .(341صفحة 

مات مالية على مستغل املنشآت الخاضعة ة الفرنس ي أن يفرض غرائكذلك يجوز لوزير البيو  

بتخزين النفايات، في حالة عدم تقديمه الضمانات املالية الالزمة لعدم اإلضرار بالبيئة، وذلك وفقا 

 من القانون أعاله، وتعادل الغرامة في هذه الحالة ثالثة أضعاف الفرق بين مقدار  541للمادة 
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ضمان املالي الحقيقي بشرط أال تتجاوز هذه الغرامة من املنشآت ومقدار ال مالضمان املالي املقد

 .(545، صفحة 2000)عيد محمد مناحى ،  مليون فرنك فرنس ي  200

يالحظ أن املشرع املصري في التشريعات البيئية قليال ما يستند عليها، ومع ذلك فلم ينعدم  

، 2012)اسماعيل نجم الدين ،  قابل الصلحملبيئي وخاصة في صورة تطبيقها في مكافحة التلوث ا

، ويعد نظام التصالح في الجرائم البيئية بصفة خاصة شكال من أشكال بدائل (341صفحة 

الدعوى الجنائية، وفيه يكون الردع بأقص ى سرعة وبأقل سرعة وبأقل تكلفة، وغالبا ما يتحقق  

 . (168، صفحة 2007 ،)راغب الحلو  الفورية ذلك عندما يقوم املخالف بدفع الغرامة

لسنة  4غم من عدم ذكر أي نص عن التصالح في نطاق قانون البيئة املصرية رقم فبالر 

لسنة   38، فهناك من التشريعات ما نصت على هذه الغرامة ففي قانون النظافة العامة رقم 1994

خيرة على أن تي نص في فقرتها األ في مادته التاسعة وال 2005لسنة  10املعدل بالقانون رقم  1967

من هذا القانون، مقابل   4و1وز التصالح في املخالفات التي تقع لعدم االلتزام بأحكام املادة "....يج

أداء مبلغ خمسة جنيهات بالنسبة للمارة وعشرة جنيهات لغيرهم من املخالفين، وذلك خالل أسبوع 

)سبيحي محمد عباس ،  لحابناء على هذا التص من تاريخ ضبط املخالفة، تنقض ي الدعوى الجنائية

 . "(317، صفحة 2016

أوال:  96وبموجب مادته  1981لسنة  89أما في العراق نجد أن قانون الصحة العامة رقم 

أعطى صالحية فرض الغرامة اإلدارية لوزير الصحة، أو يخوله بحق صاحب املحل الخاضع لإلجازة 

أو البيانات الصادرة نظمة أو التعليمات أل ألحكام القانون وا أو الرقابة الصحية في حال مخالفته

مائتان وخمسون ألف  250000بموجبه، حددت املادة املذكورة الحد األعلى لتلك العقوبة وهو 

  89من قانون الصحة العامة العراقي رقم  96)املادة  دينار، وذلك من دون أن تحدد الحد األدنى لها

 ".(1981لسنة 

لى الغرامة اإلدارية كجزاء إداري ع 2009لسنة  27رقم  ةقانون حماية البيئ وكذلك نص في

الفقرة الثانية لوزير  33وخولت لهيئات الضبط اإلداري البيئي سلطة فرضها، فقد أعطى في مادته 

مليون   1000000البيئة أو من يخوله ممن ال تقل وظيفته عن مدير عام فرض غرامة ال تقل عن 

ريا حتى إزالة املخالفة على كل من  ليون دينار، تكرر شهمعشرة  10000000على دينار وال تزيد 

الفقرة الثانية من   33)املادة  خالف أحكام القانون املذكور واألنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه

 ".(2009لسنة  27قانون حماية وتحسين البيئة رقم 
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ــذه العقــــــــ كما نص القانون الجــــــــــزائري على هـــــــــ  املتعلق  04/07قانون رقم ــوبات اإلدارية في ــ

على أنه " يعـــــــــاقب كل من   96، وذلك من خـــــــــــــالل ما جاء في نص املادة ( 07/04)القانون رقم  بالصيد

يمارس الصيد بدون ترخيص في األراض ي املؤجرة املزروعة، أو املستأجرة لغرض الصيد بغرامة من  

ي وتسحب منه رخصة أو إجازة ملوسم الصيد سين ألف دينار جزائر معشرة آالف دج إلى خ

 الجاري".

تعتبر الغرامة اإلدارية ذات أهمية خاصة في مجال ردع األشخاص املعنوية التي تنتهك 

القوانين واألنظمة والتعليمات وااللتزامات املقررة، ومن ثم تتضح أهمية النص عليه وبصفة خاصة 

جنائية لألشخاص املعنوية. ولقد نص املشرع على آلية  ر مبدأ املسؤولية القلتشريعات التي ال تفي ا

جديدة في قانون املالية والتي تتمثل في الرسم على التلوث، هذا ولقد شرعت الجزائر ابتداء من 

السبعينيات في وضع مجموعة من الرسوم كوسيلة مالية وعملية ذات عرض مزدوج وقائي ردعي 

تشجيع امللوثين لالمتثال ألحكام تخفيض التلوث، من  رسوم اإليكولوجية فيليث تتمثل الوظيفة لح

خالل تطبيق القيمة الفاعلية للرسم وتكون إزاء الوظيفة الردعية للرسم بتطبيق املعامل  

،  (136، صفحة 2003)يلس شاوش ،  املضاعف، في حالة عدم االمتثال وفشل النظام التحفيزي 

 لوث الدافع.ا الرسم في مبدأ املونجسد هذ

 :الدافعمبدأ امللوث  .2.2

وبمقتض ى بأن "  1972لقد ظهر من طرف منظمة التعاون والتنمية االقتصادية في أوروبا  

امللوث يجب أن تقتطع منه السلطات العمومية النفقات الخاصة باإلجراءات الرامية إلى الحفاظ 

 , Michel) 1992دي جانيرو لسنة  و ة ولقد تم تكريسه في إعالن ريعلى البيئة على حالة مقبول

2001, p. 136) على  املبدأ  امللوث الدافع  03/10، كما نص قانون البيئة رقمLa principe du 

pollueur   ضمن املبادئ العامة لحماية البيئة وعرفه على أنه " يتحمل كل شخص يتسبب نشاطه

من قانون   03)املادة لى حالتها األصلية إص منه إعادة األماكن وبيئتها أو يمكن أن يتسبب في التقلي

، فالهدف من هذا الذي يسعى إليه  املتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية املستدامة( 03/10رقم 

املشرع من وراء إدخاله لهذا املبدأ هو إلقاء عبء التكلفة االجتماعية للتلوث على الذي يحدثه، فهو 

على األقل تقليص التلوث ، ليمتنع عن تلويث البيئة، أو ثن صور الضغط املالي على امللو صورة م

الناجم  عن نشاطه  الصناعي والبحث عن التكنولوجيا األقل تلويثا، وذلك بقصد التحكم أكثر من 

مصادر التلوث وبحسب  مداخيل الرسم على النشاطات امللوثة. لعب الفقه دورا كبيرا في ظهور هذا 
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، وأهم هذه الرسوم  (162، صفحة 2014)تركية،  اسيا واقتصادياياملبدأ الذي أعطى له مفهوما س

 هي:

لقد كان مقدار الرسم في قانون املالية : الرسم على النشاطات امللوثة أو الخطيرة على البيئة  •

والذي يفرضه على النشاطات امللوثة أو الخطيرة على البيئة، كان مقدار هذا  1992لسنة 

طبيعة النشاط ودرجة دج، وهذا حسب  30.000دج إلى  750الرسم متواضعا يتراوح بين 

من قانون  54، لهذا كان املشرع من خالل نص املادة ( 91/25)قانون  التلوث املنجز عنه

التصنيف الذي جاء به املشرع يوقف هذه األسعار على هذه املعايير منها:  2000املالية لسنة 

ا بق السعر طلتأثير على البيئة، عما يتحدد ااملتعلق بدراسات  98/339فيذي في املرسوم التن

 لعدد العمال املشتغلين باملنشأة أو املؤسسة.

، ( 01/21)قانون  لرسم على الوقود: يعتبر هذا الرسم جديدا ولقد تبناه املشرع الجزائري ا -أ

البنزين املمتاز والعادي وتقر قيمته بدينار واحد عن كل لتر من  2002بموجب قانون املالية 

 اص.صبالر 

، ويتم تخصيص 2002الرسم على التلوث الجوي: لقد نص عليه املشرع في قانون املالية  -ب

 75باملائة لفائدة الخزينة العمومية وب  15باملئة لفائدة البلديات وب 10حاصل الرسم 

 باملائة لفائدة الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث.

لخاصة والخطيرة: نص ن النفايات الصناعية ايللتشجيع على عدم تخز  الرسم التحفيزي       -ج

حيث  2002لسنة  ، نفس القانون(203)نص املادة  203علبه قانون املالية في نص املادة 

 دج. 10.50حدد املبلغ ب

الرسم التحفيزي لتشجيع عدم تخزين النفايات املرتبطة بأنشطة العالج: جاء في قانون  •

ئية املتعلقة بأنشطة زين النفايات االستشفاخرسما للتشجيع على ت 2002املالية لسنة 

دج عن كل عالج  24.0000العالج في املستشفيات والعيادات الطبية، بسعر مرجعي قدره 

من النفايات املخزونة، ويتم ضبط الوزن املعني وفقا لقدرات العالج وأنماطه في كل مؤسسة 

  15ة لفائدة البلديات بئبامل 10حاصل الرسم ب  معنية، أو عن طريق قياس مباشر، ويتم

باملئة لفائدة الصندوق الوطني للبيئة، وإزالة التلوث.  75باملئة لفائدة الخزينة العمومية ب

وقد منحت مهلة ثالثة سنوات للمستشفيات والعيادات الطبية للتزويد بتجهيزات الترميد 

 املالئمة أو حيازتها.
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 ما يلي :يية في الضبط البيئي فوتكمن أهمية الغرامات املال

املساهمة في إزالة التلوث فالضرائب تؤدي إلى االتجاه نحو التقليل من التلوث ألنها تمس  -

 مباشرة ذمة املالية.

تدعيم اإلجراءات القانونية األخرى في مجال حماية البيئة التي أضحت ال تكفي وحدها لدرع  -

 املخالفين.

 مجال مكافحة التلوث. مصادر مالية جديدة فيتدعيم القدرات املالية وإيجاد  -

التحفيز أو التشجيع على عدم تخزين النفايات الصناعية الخاصة أو الخطيرة والحد من  -

 األنشطة الخطيرة وامللوثة للبيئة باعتبارها أصبحت مكلفة جدا.

تتماش ى  ولكي تكون للعقوبة املالية دور فعال في حماية البيئة ال بد وأن تكون هذه العقوبة   

 .(85-84، الصفحات 2007)يحي،  واصلون انتهاك البيئةفإن امللوثين سوف ي ثودرجة التلو 

 :الدارية   ةاملصادر  .3.2

تعتبر املصادرة اإلدارية من بين أهم العقوبات املالية للمخالفات اإلدارية، بالنسبة للدول  

 ة.التي تبنت بناء متكامال للعقوبات اإلدارية الجزائي

ا عن صاحبه بغير مقابل وإضافته إلى عن " نزع ملكية املال جبر  ة عرفت املصادرة بأنها عبار 

، أو هي "عبارة عن إجراء يهدف إلى تمليك  (580، صفحة 2000)عيد محمد مناحى ،  مالك الدولة"

ر الدولة بموجب حكم قضائي كل أو بعض أموال املحكوم عليه، أو تمليكها أصال أو تمليك املضرو 

 ا قهرا عن صاحبها وبغير مقابل.واال مضبوطة ذات صلة بجريمة مماستثناء بموجب ذلك الحكم أ

رة األموال عامة أو خاصة، فاملصادرة العامة تنصب على سائر أموال  وقد تكون مصاد

وممتلكات الشخص، وقد عرف هذا النوع من املصادرة فيما مض ى، أما اليوم فإن الدساتير 

 .( 08/09)القانون رقم  والتشريعات الحديثة تحظر املصادرة العامة لعدم عدالتها

األموال أو األشياء ذات الصلة بالجريمة، أما املصادرة الخاصة فهي التي تقتصر على  

واملصادرة الخاصة على أنواع، فقد تكون عقوبة تكميلية إذا كان محلها مما يجوز التعامل فيه  

بطبيعته، وقد تكون تدبيرا إذا انصبت على ش يء يحظر التعامل فيه، وقد تعتبر أجرا من قبيل  

 .(113، صفحة 2019-2018هللا ،  )بن بوعبد التعويض في الحاالت الخاصة عليها صراحة

واألصل في املصادرة أنها عقوبة جنائية وتقض ي بها املحاكم الجنائية، إال أنه يمكن لإلدارة أن 

تقرر املصادرة بوصفها جزاء إداريا تكميليا أو تابعيا أو أصليا ،ملواجهة بعض الجرائم اإلدارية وهذا 
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بط اإلداري من إمكانية مصادرة املواد الغذائية ما أقره القضاء اإلداري الفرنس ي، لهيئات الض

الفاسدة املعروضة للبيع، حماية للصحة العامة، وكذلك مصادرة املطبوعات التي تتضمن وصفا  

للجرائم، أو تلك املطبوعات املثيرة للفتن  التي تنشر الفضائح، وكذلك الحال فيما يتعلق بالفضاء  

بط اإلداري استخدام أسلوب املصادرة اإلدارية كلما  اإلداري املصري، والذي أجاز لهيئات الض

، صفحة 2016)سبيحي محمد عباس ،  اقتضت املصلحة العامة ذلك في سبيل حماية النظام العام

319). 

وعلى الرغم من أن املصادرة اإلدارية في مجال حماية البيئة تعد من الجزاءات اإلدارية التي 

التشريعات البيئية تعول على هذا الجزاء، من ذلك املادة  تعتمد بصورة نادرة، إال أن هناك بعض

بشأن مزاولة مهنة  1955لسنة  253واملعدل بالقانون رقم  1955لسنة  127من القانون رقم  64

الصيدلة قّررت اللجنة على أن" لوزير الصحة العمومية، بناء على توصية اللجنة الفنية ملراقبة 

تداول ألي مادة أو مستحضر صيدلي، يرى في تداوله ما يضر األدوية أن يصدر قرارات بحظر ال

بالصحة العامة، وفي هذه الحالة يشطب تسجيل املستحضر من دفاتر الوزارة إن كان مسجال، 

وتصادر الكميات املوجودة منه إداريا أينما وجدت دون أن يكون ألصحابها الحق في الرجوع إلى 

 .(345، صفحة 2012،  )اسماعيل نجم الدين الوزارة بأي تعويض

املتعلق بالصيد في  07-04فقد نّص املشرع الجزائري على املصادرة من خالل القانون رقم 

ه " تتم مصادرة الطريدة والبيض والحيوانات وصغارها وكذا 98نص املادة 
ّ
، في فقرتها الثانية على أن

 األسلحة او اآلالت التي استعملت للقبض عليها ".

 ارية غير املالية لجزاءات الدا .3

بعد أن قمنا بتوضيح اإلجراءات اإلدارية املالية، بقي أن نوضح الصورة الثانية لهذه 

الجزاءات، آال وهي الجزاءات اإلدارية غير املالية، وبداية نشير إلى أن هذه الجزاءات أشد من 

املالية، وتكون بطريقة غير  وإنما الذمة الجزاءات املالية كونها ال تؤثر على النواحي املالية للمخالف،

 مباشرة. 

كما أن الجزاءات اإلدارية غير املالية ال تنصرف معناها إلى اعتبارها جزاءات أيسر وأخف 

)اسماعيل   من الجزاءات املالية، وإنما قد يكون العكس صحيحا في بعض أنواع من هذه الجزاءات

اإلدارية غير املالية التي تهدف إلى   يدة للجزاءات، وهناك صور عد(346، صفحة 2012نجم الدين ، 
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حماية البيئة، ومن أبرز تلك التي احتوتها أغلب التشريعات البيئية هي: غلق املنشأة، إلغاء أو 

 سحب الترخيص.

 غلق املنشأة  .3.1

يعتبر غلق املنشأة أو وقف النشاط جزاء عينيا، الغرض منه مزاولة أنشطتها التي تضر 

تقدير وقف نشاط معين لها، ملا يسببه هذا النشاط من إضرار بالبيئة، البيئة، أو على األقل ب

ويعتبر هذا الجزاء مؤقتا لحين القضاء على أسباب إلحاق الضرر بالبيئة أو إصالح آثارها على أقل 

  تقدير، وهو جزاء فعال من حيث كونه يضع حدا لألنشطة الخطرة على البيئة، أو صحة وسالمة 

وسريعة، مما يساعد كثيرا في عدم تكرار هذه األفعال املخلة بالبيئة  اإلنسان بصورة مباشرة

 .(497، صفحة 2007)راغب الحلو،  مستقبال 

 93/165وفي هذا املجال نجد تطبيقاته في القانون الجزائري ففي املرسوم التنفيذي رقم 

على هذه  06دة بة في الجو في نص املااملنظم إلفراز الدخان والغبار والروائح والجسيمات الصل

اآللية »إذا كان استغالل التجهيزات يمثل خطرا أو مساوئ حرجة خطيرة على أمن الجوار وسالمته  

ومالءمته، أو على الصحة العمومية فعلى الوالي أن ينذر املشتغل بناء على تقرير مفتش البيئة، بأن  

لم يمثل املستغل أو املسير في  الحظة وإزالتها، وإذايتخذ كل التدابير الالزمة الحظر واملساوئ امل

اآلجال املحددة لهذا اإلنذار، يمكن إعالن التوقيف املؤقت لسير التجهيزات كليا أو جزئيا بناء على  

  06)املادة  اقتراح مفتش البيئة بقرار من الوالي املختص إقليميا دون املساس باملتابعات القضائية

از الدخان والغبار والروائح والجسيمات الصلبة في املنظم إلفر  93/15رقم من املرسوم التنفيذي 

 ".الجو(

على  03/10من قانون البيئة في إطار التنمية املستدامة  2الفقرة  25وكذلك في نص املادة 

أنه " إذا لم يمتــــــثل املستغل في اآلجـــــــال املحددة، يوقف سير املنشأة إلى حين تنفيذ الشروط 

ــــخاذ التدابير املؤقتة الضرورية بما فيها التي تضمن دفع مستحقات املستخدمين املفروضة، مع اتــــــ 

 .(10-03)القانون  مهما كان نوعها

من قانون املياه على " يجب على اإلدارة املكلفة باملوارد املائية أن تتخذ  48كما نصت املادة 

الضارة عندما يهدد تلوث املياه الصحة فرازات أو رمي املواد كل التدابير التنفيذية لتوقيف تفريغ اإل 

العمومية، كما يجب عليها كذلك أنن تأمر بتوقيف أشغال املنشأة املتسببة في ذلك إلى غاية زوال 
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"، فقد نص على هذه الحماية وذلك عن طريق إيقاف سير الوحدة  (05/12)القانون رقم  التلوث

 ع املؤقت إلى حين زوال التلوث.إليقاف يأخذ شكل الطاباملتسببة في التلوث إال أن ا

على أنه في حالة معاينة  212في نص املادة  01/10كما نص عليه أيضا في قانون املناجم 

املخالفة، يمكن لرئيس الجهة القضائية اإلدارية املختصة أن تأمر بتعليق أشغال البحث أو 

للجهة القضائية أنتأمر في كل  ية املؤهلة، كما يمكن استغاللها، وهذا بناء على طلب السلطة اإلدار 

وقت برفع اليد عن التدابير املتخذة لتوقيف األشغال، أو اإلبقاء عليها وذلك بطلب من السلطة 

 .(01/10)القانون رقم  اإلدارية املؤهلة أو من املالك أو من املستغل 

انون من ق  2خالل نص املادة أما في مجال حماية البيئة من خطر النفايات قرر املشرع من 

املتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها، فقد قرر املشرع على أنه عندما يشكل استغالل  01/19رقم 

منشأة معالجة النفايات أخطارا أو عواقب سلبية ذات خطورة على صحة العمومية و/أو البيئة، 

وضاع، ية فورا إلصالح هذه األ تأمر السلطة اإلدارية املختصة املستغل باتخاذ اإلجراءات الضرور 

وفي حالة عدم امتثال املعني، تتخذ السلطة املذكورة تلقائيا اإلجراءات التحفظية الضرورية على 

  .(01/19)القانون رقم  حساب املسؤول و/أو توقف كل النشاط املجرم أو جزاءا منه

ة عن إجراء يتخذ ومهما يكن األمر فإن الغلق هو الوقف اإلداري للنشاط، والذي هو عبار 

 ى قرار إداري وليس الوقف الذي يتم بمقتض ى حكم قضائي.بمقتض 

 :سحب أو إلغاء الترخيص .2.3

تجيز العديد من التشريعات الخاصة لحماية البيئة للجهات اإلدارية املختصة سلطة إلغاء  

ضوابط وشروط  أو سحب الترخيص الالزم ملباشرة أنشطة معينة، وذلك في حالة املرخص له 

،  املقصود بسحب أو إلغاء الترخيص (149، صفحة 2007غب الحلو، )را خاصة بممارستها

كأسلوب من أساليب الجزاءات اإلدارية البيئية الذي تلجأ إليه الجهات املختصة ، ذلك الجزاء 

تنظم  يصدر بشكل قرار إداري من قبل اإلدارة املختصة وموجهه ملن خالف القوانين واللوائح التي

، ولعل إلغاء  (596، صفحة 2000)عيد محمد مناحى ،  حمايتهالوسط البيئي، وتحرص على 

الترخيص من أشد وأقص ى الجزاءات اإلدارية البيئة التي من املمكن أن تتعرض لها املنشآت التي 

 .(350، صفحة 2012)اسماعيل نجم الدين ،  تخل بالبيئة

باملقابل يوازن بين إقامة مشاريعهم وتنميتها فإنه  فاملشرع إذا كان قد أقر حق األفراد في

مقتضيات هذا الحق واملصلحة العامة للدولة كان من حق الشخص إقامة مشروعه وتنميته، 
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واستعمال مختلف الوسائل إلنجاحه، فإن ثمة ما يقابل هذا الحق من التزامات تمكن من احترام 

 ي بيئة سليمة.حقوق األفراد اآلخرين أو املواطنين في العيش ف

 هاء الحاالت التي يمكن لإلدارة سحب الترخيص وحصره في:فقد حدد بعض الفق

إذا كان استمرار املشروع يؤدي إلى خطر يداهم النظام العام في إحدى عناصره إما الصحة  •

 العمومية أو من األمن العام أو السكينة العمومية.

 زم املشرع ضرورة توافرها.إذا لم يستوف املشروع الشروط القانونية التي أل •

 وقف العمل باملشروع ألكثر من مدة معينة يحددها القانون.إذا ت •

 . (155، صفحة  2014)تركية،  إذا صدر حكم قضائي يقض ي بغلق املشروع أو إزالته •

ويجد جزاء سحب أو إلغاء الترخيص بعض التطبيقات في إطار التشريعات املهتمة بحماية   

بصدد سحب  1963لسنة  1228نس ي رقم في قانون املنشآت النووية الفر البيئة، ومن ذلك ما نص 

الترخيص إذا لم يكن وضع املنشأة وحالة عمل خالل الفترة املحددة فيه، أو إذا لم تستخدم ملدة  

 مستمرة قدرها سنتين، ويتعين الحصول على ترخيص جديد طبقا للقواعد املقررة.

شريعية، فقد راء السحب في مختلف النصوص التكما أوحد املشرع الجزائري تطبيقات إلج

على أنه في حالة عدم مراعاة صاحب رخصة أو امتياز استعمال املوارد 02/15نص قانون املياه رقم 

 املائية للشروط وااللتزامات املنصوص عليها قانونا تلغى هذه الرخصة أو االمتياز.

يجب على صاحب السند املنجمي،  على * 01/10من قانون املنجم رقم  153كما نصت املادة 

 يلي:وتحت طائلة التعليق املتبوع بسحب لسنده...أن يقوم بما 

الشروع في األشغال في مدة ال تتجاوز سنة واحدة بعد منح السيد املنجمي ومتابعتها بصفة  •

 منتظمة.

 إنجاز البرنامج املقرر ألشغال التنقيب واالستكشاف واالستغالل حسب القواعد الفنية  •

 .. (01/10رقم  من قانون املناجم 153ص املادة )ن

املتضمن التنظيم  06/198ففي مجال مراقبة املنشآت املصنفة، جاء في املرسوم رقم  •

.يقر املشرع أنه في حالة معاينة وضعية غير 23املطبق على املؤسسات املصنف في نص املادة 

 مطابقة عند كل مراقبة:

  .نفة في مجال حماية البيئةللتنظيم املطبق على املؤسسات املص •

 حكام التقنية الخاصة املنصوص عليها في رخصة االستغالل املمنوحة لأل  •
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يحرر محضر يبين األفعال املجرمة حسب طبيعة وأهمية هذه األفعال، ويحدد أجال   •

 .( 06/198) املرسوم رقم  لتسوية وضعية املؤسسة املعنية

نشأة لتصحيح تضمن إعذارا ضمنيا لصاحب املويفهم من تحديد األجل أن املحضر املحرر ي  

الوضعية قبل نهاية األجل، ألنه عند انتهاء األجل، وفي حالة عدم التكفل بالوضعية غير املطابقة 

تعلق رخصة استغالل املؤسسة املصنفة، وتعليق الرخصة هو وقف كلي لنشاط املؤسسة، إلجبار 

 6سته في أجل ستة لم يقم املستغل بمطابقة مؤس املعنى لتنفيذ التدابير املطلوبة، ويعد ذلك إذا

أشهر بعد تبليغ التعليق تسحب رخصة االستغالل، فالسحب في هذه الحالة جاء بعد اإلعذار 

وتعليق العمل بالرخصة، وهي كلها إجراءات بديلة تعطي فرصة للمستغل لتسوية وضعية 

أراد معاودة النشاط الحصول  مؤسسته قبل سحب الترخيص، حيث يكون عليه في هذه الحالة إذا

، صفحة 2016)معيفي ،  على ترخيص جديد باتباع نقس إجراءات الحصول على الترخيص األول 

152). 

 خاتمة . 4

تنوعت الجزاءات اإلدارية البيئة بين الجزاءات املالية وغير املالية، غير ان كالهما يعتبر مهما 

وتشكل عامال ي تستخدم املواد الخطرة، في وضع لالعتداءات على البيئة، خاصة املنشآت الت

أساسيا في تدهور النظام البيئي سواء التأثير على التنوع البيولوجي والنظام االيكولوجي ككل، ولقد 

اعتمد املشرع الجزائري كال النوعين، غير انه تبقى الجزاءات املالية هي الرادع الجيد لهذه 

 بيعية. االنتهاكات الخطرة على البيئة وعناصرها الط 

فعال غير مشروعة واالعتداءات الكثيرة واملستمرة في تزايد رهيب جدا حتى ومع ذلك تبقى األ 

في حال توقيع الجزاء اإلداري البيئي، فارتفعت معدالت التلوث واالنقراض على مستوى األنواع 

ويحتاج الى  واالصناف وانتهكت املساحات الغابية واملناطق الرطبة، االمر الذي يعتبر غير مفهوم 

ة حول مدى تحقيق اإلدارة ألهدافها باستخدام الجزاءات اإلدارية في الحد من هذه  نوع من الدراس

 االخطار التي تهدد توازن النظام البيئي ككل. 

 وعليه يمكن تقديم مجموعة من التوصيات منها:

ضرورة إعادة النظر في طبيعة الجزاءات اإلدارية البيئية، ورفع نوعا من قيمة الجزاءات  •

 خطورة الفعل الذي يهدد النظام البيئي وتوازنه.ناسب مع املالية حتى تت

 تجميع العقوبات اإلدارية البيئة في نص قانوني واحد.  •
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 العمل على تحديد الجزاء البيئي حتى قبل وقوع الفعل الضار بالبيئة.  •

تفعيل النصوص القانونية البيئة التي تحمل ضمن احكامها وقواعدها الجزاءات البيئية،  •

صنفة وقانون حماية الغابات وقانون املياه وقانون الجبل وقانون نشآت املقانون امل

املحميات الطبيعية والحظائر الوطنية، وكذا قانون حماية الحيوانات املهددة باالنقراض 

 وقانون الصيد وغيرها من القوانين التي لها صلة بحماية النظام البيئي. 

 قائمة املراجع

 أوال: الكتب

دار النهضــة  :مصــر .شــرح قــانون العقوبــات االقتصــادية فــي جــرائم التمــوين .(1983) .أ ,عثمــان -

 .العربية

،  ,1ط) .القــانون اإلداري البيئــي دراســة تحليليــة مقارنــة .(2012) .ز ,اســماعيل نجــم الــدين  -

 .منشورات الحلبي القانونية :بيروت

دار  :مصــر، 1ط ،رنــةالحمايــة اإلداريــة للبيئــة دراســة مقا .(2000) .ا ,عيــد محمــد منــاحى  -

 .النهضة العربية مصر

(، حماية البيئة في ظل التشريع الجزائري، مكتبــة الوفــاء القانونيــة، الجزائــر، ط 2014سايح ) -

1. 

(، الضــــــبط اإلداري وحمايــــــة البيئــــــة دراســــــة تحليليــــــة علــــــى ضــــــوء التشـــــــريع 2016) معيفــــــي -

 الجزائري، دار الجامعة الجديدة اإلسكندرية.

مكتبة الوفاء  :الجزائر ،1، طة البيئة في ظل التشريع الجزائري حماي .(2014) .س ,تركية -

 .القانونية

منشاة املعارف   :االسكندية .قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة .(2007) .م ,راغب الحلو  -

 .اإلسكندرية

 : املقاالت والدوريات:نياثا

رسالة  )في التشريع الجزائري  العقوبات اإلدارية الجزائية .(2019-2018) .ف ,بن بوعبد هللا  -

 .جامعة إبن خلدون تيارت .(تخصص القانون العام (دكتوراه

دور الضبط اإلداري في مجال حماية جمال املدن، دراسة  .(2016) .ا ,حمد عباس سبيحي م -

 .دار الجامعة الجديدة :اإلسكندرية .مقارنة
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 الرسائل العلمية:: ثالثا

مــذكرة لنيــل شــهادة الــدكتوراه  )يــة لحمايــة البيئــة فــي الجزائــر اآلليــات القانون .(2007) .و ,يحــي -

 .ر بلقايد تلمسانجامعة أبو بك .(في القانون العام

مجلــة العلــوم ) حمايــة البيئــة عــن طريــق الجبايــة والرســوم البيئيــة .(2003) .ب ,يلــس شــاوش  -

 .كلية الحقوق جامعة :ابوبكر بلقايد تلمسان (القانونية واإلدارية

الحــــق فــــي البيئــــة وااللتــــزام بحمايتهــــا فــــي الــــنظم الدســــتورية  .(2014) .س ,ونييــــونس الحيــــ  -

 .كلية الحقوق قسم القانون العام :جامعة املنصورة .(توراه في الحقوق رسالة الدك)املعاصرة

 : القوانين: رابعا

ــانون  - ، ج ر، عـــدد 1992املتضـــمن قـــانون املاليـــة لســـنة  1991ديســـمبر  18املـــؤري فـــي  91/25قـ

 .1992نة ، لس65

ــانون  - ، ج ر، عـــدد 2001املتضـــمن قـــانون املاليـــة لســـتة  2001ديســـمبر  28املـــؤري فـــي  01/21قـ

 .2001، لسنة 79

، املؤري فــي املتعلــق بتســيير النفايــات ومراقبتهــا وإزالتهــا، ج ر 12/12/2001، 01/19قانون رقم  -

 .2001، لسنة 77عدد 

لقـــــانون املنـــــاجم، ج ر عـــــدد، لســـــنة ، املتضـــــمن 03/07/2001، املـــــؤري فـــــي 01/10قـــــانون رقـــــم  -

2001. 

لبيئــة فــي إطــار التنميــة املســتدامة، ، يتعلــق بحمايــة ا2003يوليــو  19، املــؤري فــي 10-03قــانون  -

 .2003، لسنة 43ج ر عدد 

، املـــــؤري فـــــي 51، املتعلـــــق بالصـــــيد، ج ر عـــــدد 14/08/2004، املـــــؤري فـــــي 04/07القـــــانون رقـــــم  -

15/08/2004. 

، لســــــنة 60، ملتعلــــــق بقــــــانون امليــــــاه، ج ر عــــــدد 04/09/2005ري فــــــي ، املــــــؤ 05/12قــــــانون رقــــــم  -

2005. 

، املتضمن قانون اإلجــراءات املدنيــة واإلداريــة، ج 2008-04-25في املؤري  08/09القانون رقم  -

 . 2008، لسنة 2ر، عدد 

 .1981لسنة  89قانون الصحة العامة العراقي رقم  -

 .2009لسنة  27رقم العراقي قانون حماية وتحسين البيئة  -



 

                                                   ميسوم خالد، حسناوي سليمة      

 

66 

 

الغبــار املــنظم إلفــراز الــدخان و ، 1993جويليــة  10، املــؤري فــي 93/165رقم املرسوم التنفيذي  -

 . 1993لسنة  55، ج ر عدد لروائح والجسيمات الصلبة في الجو وا

 ية: الكتب باللغة األجنبمساخا

- Michel , p. (2001). Droit de l’environnement . Dalloz Delta 4eme 2edition 

- Michel prieur,) (1991 Droit du L’environnement ,2eme Ed, Dalloz, Paris 
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 :  ملخص

 واملجتمعأأأا  الحيأأاة صأأور  تطأأور  مأأ  وتطأأور  البشأأة،ة، املجتمعأأا  بظهأأور  العامأأة العالقأأا  نشأأ  

 ارةدل دور  علأ  التعأةف يهدف هذا البحأ  لىأ و  ،واملنظما  األفةاد بين االجتماعي للتفاعل طبيعية وكنتيجة

 التي األهداف يحقق  الذي  بالشكل  حدوثها وبعد  وأثناء قبل  اإلدار،ة  األزما  م   تعامللا في  العامة العالقا 

 فأأأأأي العامأأأأأة العالقأأأأأا  لدارا  تواجأأأأأ  التأأأأأي والعقبأأأأأا  املعوقأأأأأا  أهأأأأأ  علأأأأأ  التعأأأأأةف بسأأأأأبوهال وكأأأأأذل  انشأأأأأ  

  زمأأأأالل  التصأأأأدي فأأأأي الةئيسأأأأ ي دور بالأأأأ  االضأأأأطال  علأأأأ  قأأأأدر ها مأأأأ  تحأأأأد والتأأأأي األردنيأأأأة، األعمأأأأا  منظمأأأأا 

 موظأأأأ ،( 600) علأأأأ  الدراسأأأأة أداة وزعأأأأ  وقأأأأد.م  أجأأأأل تحقيأأأأق هأأأذا الهأأأأدف ، املنظمأأأأا  هأأأأذ  فأأأأي اإلدار،أأأة

 وبعأد ،العشأوائية  بالطة،قأة اختيارهأا تأ  أعمأا  منظمأة لعشأة،  عأام أمين/عام ديةم ، مدية قس ، رئيس

. الدراسة عينة ألفةاد نهائيلا العدد  مجيبوها  شكل  ،ةباناست( 591)  منها  املسترج  عدد بلغ  االستبانا   جم 

 لدارة فأأي لعامأأةا العالقأأا  لأأدور  األردنيأأة األعمأأا  منظمأأا  فأأي الدراسأأة عينأأة أفأأةاد تقأأديةا أظهأأة  النتأأائ  

 املتوسطة.  الدرجة ضم  جاء  قد باألزما  اإلدار،ة األزما 

 ا  األعما .ظممن األزما ،لدارة  ،العالقا  العامة :فتاحيةم كلمات

 O29؛ M10 ؛JEL: C42 اتتصنيف

Abstract:  

Public relations arose with the emergence of human societies, developed with the 

development of life and societies, as a natural result of social interaction between individuals  
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 zohry2010@yahoo.comيميل: اإل  ،حعبد الفتا محمد زهةي : املرسلاملؤلف 
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and organizations.  

The aim of this research is to identify the role of public relations management in 

dealing with administrative crises before, during and after the event in a manner that 

achieves the objectives that were established because of it. It also identifies the main 

obstacles and obstacles facing public relations departments in Jordanian business 

organizations, In order to achieve this objective, the study sample consisted of (600) 

employees, head of department, director, general manager / secretary general of 20 business 

organizations randomly selected representing all sectors. After collecting the questionnaires, 

the number of retrieved (591) questionnaire, the respondents form the final number of the 

sample of the study sample. The results of the sample of the study sample in Jordanian 

business organizations for the role of public relations in the management of crisis 

management in the crises came within the middle class. 

Keywords: Public relations, crisis management, Business Organizations 

JEL Classification Codes: C42  O29؛ M10 ؛

 

 مقدمة  .1

  العامة العالقا  تمثل
 
  نشاطا

 
  تةو،جيا

 
 تستطي  اقناعي اتصا  محاولة عل  ينطوي  متميزا

  مع   تتعامل الذي الجمهور  أفةاد وبين بينها  وودية حسنة عالقا  بناء  الحديثة األعما  منظمة

  والزبائ  مالءلعكا خارجها  ه  م  أم  املنظما  خلدا يعملون  مم  األفةاد هؤالء كان  سواء
 
 وصوال

  تعميق  لى  العامة العالقا  وتسع  الجمهور، هذا أذهان في املنظمة ع  ليجابية صورة لتكو، 

 االتصاال  وتحسين العامة املطالب تحقيق في تتمثل التي االجتماعية باملسؤولية اإلدارة لحساس

 (.2002 مد،اح) املنظمة أجزاء بين املطلوبة

 ع   النظة بصةف معينة أعما  منظمة عل  اإلدار،ة األزمة حدوث احتماال  تقتصة وال

  عل   في  يق  صعب، اختيار أمام األعما  منظمة اإلدار،ة األزمة تض  حي  غيرها، دون  نشاطها 

 األزمة هذ  تجا  ب  يضطلعوا أن يجب مه  دور  عليها والقائمين العامة  العالقا  لدارة عاتق

 هذ  أفةاد م  مناسبة لجةاءا  باتخاذ ومعالجتها لها التصدي م  لكك املنظمة يمك  دور  اإلدار،ة،
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 األزما   هذ  تشخيص عل  تعمل  التي الفعالة االتصا  وسائل  خال  م   وخارجيا داخليا املنظمة

  املناخ   هيئة اىيوبالت اإلدار،ة للزما  السلبية واآلثار امل زق  م  املنظمة انتشا  عل  القدرة وتز،د

 هال ،) األزمة قبل علي  كان  ما لى  وإعاد ها الذهنية وصور ها املنظمة سمعة شا النت اإليجابي

2004 .) 

 :الدراسة  مشكلة وأسئلة1.1.

  أقسام  محاولة أساس عل  تقوم اإلدار،ة واألزما  العامة العالقا  بين القائمة العالقة لن

 آثارها، ومعالجة تفاقمها، م  حدوال اإلدار،ة، األزما  هذ  هةمواج عل  العامة العالقا  ومدية،ا 

 لها االستعداد الضةوري  م  فإن  األعما ؛  منظما  عل  نتائجها وخطورة اإلدار،ة األزمة ولخطورة

 م  جزءا تصب أن العامة العالقا  دور  م  املفترض فم  وبالتاىي لحدوثها، تحسبا منها والوقاية

 تتلخص  وعلي  حدوثها، قبل ملعالجتها والتخطيط الكامنة، األزما   ع للكش   وعملها  جهدها

 ما  وإدارة لدار ها، ث  وم   األزما ، م  الوقاية في العامة  العالقا  دور  دراسة  في البحثية املشكلة

 :تياآل في الدراسة مشكل  وتبرز. اإليجابية آثارها م  واالستفادة بعدها،

 ألدار   فة،ق وجود حال  في سواء اإلدار،ة أالزما  لدارة في العامة العالقا  دور  وضوح عدم •

 .وجود  عدم او أالزم 

 .الطارئة املواق    أثناء  العامة العالقا  لعمل واضحة استراتيجي  وجود عدم •

 قبل اإلدار،ة األزما  م  التعامل  في العامة للعالقا  والتدر،بية الفنية اإلمكانيا  توفة عدم •

 .  هاوقوع وبعد وأثناء

 :التالية األسئلة من مجموعة عن اإلجابة على مشكلتها خالل من الدراسة وتسعى

 اإلدار،ة؟ األزمة إلدارة التشخيص ي العامة العالقا  دور  هو  ما •

 اإلدار،ة؟ األزمة إلدارة العالجي العامة العالقا  دور  هو  ما •

 ر،ة؟اإلدا األزمة إلدارة الوقائي العامة العالقا  دور  هو  ما •

 باألزمة؟ اإلدار،ة األزمة لدارة  عل القدرة في العامة العالقا  دور  هو  ما •

 الدراسة: مية. أه2.1

 :تياآل لى  الدراسة هذ  أهمي  تةج 
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 االردنية األعما  منظما  في  العامة العالقا  موضو  تناول  متعمقة دراسا  وجود عدم •

 الدراسا  م  الكثير  لى  الحاجة يوضح الذي األمة اإلدار،ة، األزما  لدارة في ودورها

 .واألبحاث

 لإلدارا  املناسبة الظةوف و هيئ  مساند  في ودورها العامة العالقا  لدارا  أهمي  •

 أو  اخفاق تحديد في  مهما دورا العامة للعالقا  يكون  بحي  اإلدار،ة األزما  إلدارة املختلفة

 .األزما  هذ  بفعل املنظما  نجاح

 االردنية األعما  منظما  في العامة العالقا  لدارة في والعاملين الةؤساء نبي الوعي نشة •

 مضطلعة تكون  نأ يجب وكي   العامة العالقا  واق  بحقيقة تزو،ده  خال  م  وذل 

 .اإلدار،ة األزما  م  التعامل م  يمكنها بدور 

 العالقا   وأنشط  أعما  واق  م " كثيرا تقترب كونها في العامة العالقا  أهمي  تبرز لذل 

 يتطلب وهذا. اإلدار،ة األزما  لدارة في مه  دور  م  تؤدي  وما يةردناال  األعما   منظما  في العامة

  تعاملها  وآليا  طة،قة في األردنية األعما  منظما  بعض في العامة العالقا  لدارة دور  عل  التعةف

 متخذ  عل  يتعين التي الحديثة اإلدار،ة  املفاهي م  األزما  لدارة نأو  خاصة اإلدار،ة، األزما  م 

 مستوى  ورف  املخاطة ألزال  استخدامها كيفي  ومعةف  بها أإلحاطة اإلدار،ة القيادا  م  القةار

 .اإلدار،ة األزما  ملجابهة العامة العالقا  جاهز،ة

 أهداف الدراسة:. 3.1

 باألزما  التنبؤ  عل   األعما منظما  لدارة قدر  مدى في تتمثل العامة العالقا  لدارة لن

  تمثل ،و . حدوثها  قبل علي   كان  ما  لى  األوضا   لعادة عل  والقدرة جهتها،وامل والتخطيط اإلدار،ة

  وأثناء  قبل اإلدار،ة األزما  م  التعامل  في العامة  العالقا  لدارة دور  عل   في التعةف الدراسة هدف

 مدى عل  التعةف طة،ق ع  وذل  بسبوها، انش   التي األهداف يحقق الذي بالشكل حدوثها وبعد

 :التالية الفةعية هدافأل ا تحقيق

 ؛وماهيتها اإلدار،ة األزما  طبيعة  عل  التعةف •

  القيام  األردنية األعما  منظما  بعض  في  العامة للعالقا  يمك  الذي الدور  عل   التعةف •

 ؛اإلدار،ة األزما  وقو  وبعد وأثناء قبل ب 

 منظما  في ،ةاإلدار  األزما  لدارة في العامة للعالقا  التشخيص ي الدور  عل  فالتعة  •

 ؛األردنية األعما  
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  األعما   منظما  في اإلدار،ة األزما  لدارة في العامة  للعالقا  العالجي الدور  عل   التعةف •

 ؛األردنية

  األعما   منظما  في اإلدار،ة األزما  لدارة في العامة للعالقا  الوقائي الدور  عل  التعةف •

 .األردنية

 في  العامة العالقا  لدارا  تواج  التي لعقبا  او  املعوقا  أه  عل   التعةف لضافة لى  

 للزما  التصدي في الةئيس ي بالدور  االضطال  عل  قدر ها م  تحد والتي األردنية، األعما  منظما 

 . املنظما  هذ  في اإلدار،ة

 للدراسة  ةنظرياألدبيات ال. 2

 زمات:العالقات العامة وإدارة األ . مفاهيم أساسية حول 1.2

  الحياة  صور  تطور  م  وتطور  البشة،ة، املجتمعا  بظهور  امة الع قا العال  نش  

 العامة والعالقا  واملنظما ، األفةاد بين االجتماعي للتفاعل طبيعية وكنتيجة واملجتمعا 

 أفةاد باقي م  والتعاون  التفاه  لتحقيق كوسيلة العصور  أقدم منذ اإلنسان مارسها كنشاط

 الةأي عل  الت ثير  أهمية مدى والزعماء القادة تفه  فقد ر،خالتا مد وعل  في ، يعيش الذي املجتم 

 (. 2000 ،واألعةجي  دقامسة) وآرائه  ب فكاره  لقناعه  خال  م  للجمهور  العام

 Public العامة العالقا  أن في  واإلشهار واإلعالن  العامة العالقا  بين الفةق  و،ظهة

Relation  لى   الشخص ي االتصا  م  املتاحة االتصا  ا أشك جمي  عل  تعتمد لدار،ة مهمة 

 االتصا   وسائل  عل   تعتمد توثيقية مهمة  Advertising  اإلعالن يعتبر  الجماهيري، بينما االتصا 

 القصص نشة فهو  Publicity( الدعاية) اإلشهار أما واحد، اتجا  ذو فيها واالتصا  الجماهيري،

 وقد العامة، العالقا  أدوا  م  أداة تكون  املعنى بهذا يوه املختلفة، اإلعالن وسائل في اإلخبار،ة

 (.2009 بلعباس،) أهدافها لخدمة اإلعالن العامة العالقا  توظ  

 مخطط  طاب  ذا  لدار،ة وظيفة فيعتبرها العامة للعالقا  الدولية الجمعية تعة،  

 أولئ  وت ييد تعاط   كسب لى  والخاصة العامة والهيئا  املنظما  خاللها م   هدف ومستمة 

  سياستها  ربط أجل م  بها املتعلق العام الةأي تقيي  طة،ق ع  ثقته ، عل  وتحافظ به   هت  الذي 

  العامة  املصالح مقابلة اجل وم  أكثر، مثمة تعاون  تحقيق اجل وم   اإلمكان، قدر وإجةاءا ها

 (. 2008 يونس،) ونشةها املعلوما  تخطيط طة،ق ع  كفاءة أكثر  بدرجة
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  أمام  وصور ها املنش ة مصالح  يهدد محدد موق   هي األزما  أن( 2007) وى بع و،ةى 

 األزما   وتعةف. الطبيعي مسارها لى  تعود حتى السةيعة القةارا  اتخاذ يستدعي مما الجماهير 

 غير  نتائ  لى  تقود  مستقةة غير  أوضا  في تحو   نقطة تمثل لدار،ة ظاهةة أو حالة ب نها اإلدار،ة

 أخطائها درء أو احتوائها عل  قادرة أو مستعدة معنية أطةاف هناك تك  ل  اذل وذل  مةغوبة

 (. 2004 توفيق،)

 الهادفة" القةارا " اإلجةاءا  سلسلة في فيتمثل العامة العالقا  في األزمة لدارة مفهوم وأما

 يدةةشلا اإلدارة تكون  وبذل  زمامها، يفل  ال حتى تفاقمها م  والحد األزمة، عل  السيطةة لى 

 (. 2002 الشعالن،) للمؤسسة الحيو،ة املصالح عل  الحفاظ تضم  التي تل  هي للزمة

 : يلي فيما  األزما  خصائص( 2005) واشوح( 2003)  عليوة و،وضح

o الطارئة الظةوف ملواجهة املتزايد  الفعل ورد املتزايد الفعل لى  الحاجة فيها تتزايد تحو   نقطة. 

o  ؛املطةوحة القةارا  في ش ال م  عالية بدرجة تتميز 

o ؛األحداث في التحك  فيها يصعب 

o الة،بة  م  جو  في يعملون  األزمة ومديةو  املعلوما  ونقص الت كد عدم ظةوف في  تسود 

 ؛الةؤ،ة وضوح  وعدم والغموض والش 

o لعدم  للخط  احتما  وجود عدم م  وسةيعة صائبة قةارا  اتخاذ لى  والحاجة الوق  ضغط  

 ؛الخط  هذا إلصالح  الوق وجود

o متخذ  وكةامة سمعة أو اإلداري  الكيان انهيار مثل واألهداف، للمصالح الشديد التهديد 

 ؛القةار

o ؛ املفاج ة عنصة وجود عدم رغ  تحدث قد ذل  وم  بها، تحدث التي والسةعة املفاج ة 

o ير غ و  واملهتمة ضة،واملعار  املؤ،دة والقوى  والعناصة والعوامل األسباب في والتعدد التداخل 

 ؛املواجهة جوهة واتسا  املهتمة

o التفكير  وتقييد الةعب حد لى  تصل قد والهل  الخوف م  حالة سيادة. 

   األزمة إدارة متطلبات .2.2

    األزمات: إدارة فريق  .1.2.2

 ه   للزمة األقةبون  األشخاص أن أساس عل  يقوم األزمة معالجة في الياباني املفهوم أن

 نحو  تتج  اليابانية الشةكا  معظ  نةى  وعلي  لها املناسب الحل ر فيتو  أو حلها عل  راألقد
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ا تفّضل اليابانية الشةكا  أن كما القةارا ، اتخاذ عملية في الالمةكز،ة   االجتماعا   استخدام دائم 

 تيوال اليابانية الجودة بحلقا  االجتماعا  هذ  م  النو  هذا عل  و،طلق األزما  لحل كوسيلة

 نةى  لذا تحليلها، وكيفية واملشاكل األزما  تحديد في املستخدمة املهام م  واحدة بدورها تعتبر 

 (.2003 الصيرفي،) األزما  لدارة لفةق  تكو،نها عند الالمةكز،ة لعملية املنظما  تبني أهمية

    :خطيطالت  .2.2.2

 دون  األزمة تداعيا  عل  والسيطةة للنجاح الهامة الشةوط أه  أحد للعمل التخطيط يعد

 االعتيادي،  التخطيط ع  يختل   بالت كيد للزمة التخطيط لن املنتظةة، غير  املفاجآ  م  مز،د

 تح  يندرج فإن  االعتيادي التخطيط أما العالجي، التخطيط لطار تح  يندرج للزمة فالتخطيط

  ؛ األزما إلدارة التخطيط ع  يختل   االعتيادي اإلداري  فالتخطيط" البنائي، التخطيط لطار

  بكل  اإلملام م   املؤسسة  في العامة  العالقا  جهاز تمك  كي جهة، م  أكثر  تكاث   لى  يحتاج الذي

 بشة،ة وعناصة  وفنية مادية لمكانيا  األزما  لدارة خطة وتتطلب وأبعادها، األزمة محتو،ا 

  لتحقيق  ؛اإلمكانيا  هذ  م  األدنى بالحد املؤسسة تجهز أن املفترض فم  ،"األزما  لدارة فة،ق"

 لدارة  فة،ق تحديد ويعتبر  تحديدها، سبق التي املختلفة األزما  م  التعامل في الخطة أهداف

  مواجهة ع   األساس ي املسؤو   وهو  للعمل، تقسي  في   ألن األزما ؛ لدارة خطة في  هام أمة األزما 

 (.2006 ماهة،) األزما  لدارة فشل أو نجاح يتّوق   أساس  فعل  األزمة،

 :األزمات  سيناريوهات    .3.2.2

 املتغيرا ؛  م  والتعامل املواجهة أثناء القةار اتخاذ مهمة تسهيل تتيح األزمة سينار،وها  لن

 لجةاء يمك  املخطط؛ األسلوب ع  الفعلي الواق  اختالف حالة وفي الحةجة، املواق   لتفادي

 األزمة وسينار،وها  تصورا  كتابة فإن هنا  وم  السائدة، الظةوف م  يتالءم  بما التعديال  بعض

 لعداد يمك  السينار،و؛ م  وكجزء افتراضية، حقيقة شكل في والخيا  الحقيقة بين ما جم  هي

 لدارة في األسلوب هذا ويستخدم األزمة، تطورا  م  التعامل في اإلدارة ملساعدة القةارا  م  شجةة

ِّ  ألن  نظةا األزما ؛
ّ
 لطار في مواجهتها سيت  التي للمواق   بالنسبة ارقة  م  أكثر اتخاذ م  يمك

 (.2003 الخضيرى،) الواحدة األزمة

 :األزمة اتصاالت خطة  .4.2.2

 العامة العالقا  كان  فإذا لها، مكمل جزء   فهي لدار ها؛ ع  األزمة اتصاال  تنفصل ال

  عاتق  عل  تق  لبالكام ةاألزم اتصاال  أن لال األزمة؛ بإدارة املتعلقة املهما  بعض تنفيذ في تشارك
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 العالقا  تضعها  خطة خال  م  بل عشوائيا؛ يت  ال األزمة  أثناء االتصا  لن العامة، العالقا 

  فيها العامة  العالقا  لدارة م  تتطلب املؤسسا ؛ لها تتعةض التي األزما  م  النجاة ألن " العامة،

 (.2004 الهمي ،) ير الجماه م  لالتصا  وأخةى " اإلعالم وسائل م  لالتصا   خطة تطور  أن

 :   الوقائي التنبؤ   .5.2.2

 سّباقة  لدارة خال  م  األزما  لدارة عملية في أساس ي كمتطلب الوقائي التنبؤ  تبني يجب

  أزمة حدوث لتفادي اإلنذاري  التنبؤي  الفكة عل  املعتمدة اإلدارة وهي
 
 صياغة  طة،ق ع  مبكةا

 (.2001  الضحيان،)عليها  العاملين وتدر،ب ربتكاواال  أةاملباد عل   تعتمد مقبولة وقائية منظومة

 الدراسة منهجية. 3

 تقديةا   ع  الكش   اى  هدف  كونها وصفية فهي تحليلية، وصفية الدراسة هذ  تعد

 األردنية، األعما  منظما  في األزما  لدارة في العامة العالقا  لدور  الدراسة عينة استجابا 

 التحليلي الجانب في أما األزما ، لدارة في العامة العالقا  ا ومدية، أقسام ب  تقوم الذي والدور 

 خال  م  العملي امليدان م  جمعها ت  التي والبيانا  النظةي  األدب تحليل لى  هدف  فقد

 .األزما  لدارة في العامة العالقا  ومدية،ا  أقسام ب  تقوم الذي للدور  االستبانة

 :الدراسة مجتمع. 1.3

 داخل  والعاملة توصيفا ها، وبكافة األعما   منظما  جمي  م  سةالدرا مجتم  تكون 

  األعما   منظما  توزي ( 1) الجدو   و،بين( 15918) عددها بلغ والتي الهاشمية، األردنية اململكة

 .الدراسة ملجتم  املكونة

 املكونة ملجتمع الدراسة منظمات األعمال: توزيع 1جدول ال

 ،ة ئو النسبة امل العاملين  الشةكة 

 %24.4 4013 شةكا  قطا  ماىي وخدمي 

 %45.7 3348 شةكا  قطا  صناعي 

 %6.3 8094 شةكا  قطا  تجاري 

 %11.0 463 مؤسسا  ووزارا  عامة 

 %100 15918 املجمو  

 .م  لعداد الباحثين :ملصدرا
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 :الدراسة عينة. 2.3

 لعشة،   معا  أمين/عام مدية مدية، قس ، رئيس موظ ،( 632) م  الدراسة عينة تكون 

 وت  القطاعا ، جمي  لتمثل( 2 رق  ملحق) العشوائية بالطة،قة اختيارها ت  عما أ منظمة

 حساب  لغايا  الدراسة أفةاد م  فةدا( 32)  استثناء ت  وقد. االحصائية الجداو   حسب اختياره 

 تل  خم الثبا  عينة  تتضم   أن مةاعاة م  اختياره  ت  الدراسة، ألداة اإلحصائي والثبا  الصدق

 الثبا ، عينة  في الوظيفي  واملسمى  والجنس والعمة الخبرة متغيري  مةاعاة ت  كما ظيفية،الو  الةتب

(  591) منها املسترج  عدد بلغ االستبانا  جم  وبعد فةدا،( 600) عل   الدراسة أداة وزع  وقد

 ائيالنه العدد  زيتو  يبين( 2) والجدو   الدراسة، عينة ألفةاد النهائي العدد مجيبوها شكل ،استبانة

 .  الوظيفي املسمى العمة، الخبرة، سنوا  الجنس، متغيرا  ضوء في الدراسة ألفةاد

 والعمر واملسمى الوظيفيالدراسة وفقا للجنس، وسنوات الخبرة،  عينة: توزيع 2جدول ال

 النسبة املئوية  العدد  فئات املتغير  املتغيرات 

 الجنس 

 %66.8 395 ذكة

 %33.2 196 أنثى 

 %100 591 املجمو  

 سنوا  الخبرة

 %39.9 236 سنوا   5أقل م  

 %32.9 195 سنوا   10سنوا  لى   5م  

 %27.2 160 سنوا   10أكثر م  

 %100 591 املجمو  

 العمة 

20-25 204 34.4% 

26-30 196 33.1% 

31-35 91 15.5% 

 %17.0 100 35أكبر م  

 %100 591 املجمو  

 ي املسمى الوظيف
 %42.3 250 موظ  

 %20.6 122 رئيس قس  
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 .م  لعداد الباحثين :ملصدرا

 : . أداة الدراسة3.3

 األزما ، لدارة في العامة العالقا  دور  وتحليل الكش   في الدراسة هدف تحقيق أجل م 

 األدب بمةاجعة ثانالباح قام األردنية، األعما  منظما  في ةراسدلا عينة أفةاد نظة وجهة م 

. األزما  لدارة في العامة العالقا  لدور  الدراسة بموضو  الصلة ذا  السابقة والدراسا  النظةي 

 صياغتها ت  ث  وم  الدراسة، عينة أفةاد تصورا  بقياس املةتبطة بالفقةا  قائمة وض  ت  حي 

 : م  نةمكو  استبانة شكل عل 

 .  فقةا ( 10) م  و،تكون  اإلدار،ة، للزمة تشخيص يال العامة العالقا  دور  األو   الُبعد •

 .فقةا ( 10) م  و،تكون  اإلدار،ة، للزمة العالجي العامة العالقا  دور : الثاني الُبعد •

 .فقةا ( 10) م  و،تكون  اإلدار،ة، للزمة الوقائي العامة العالقا  دور : الثال  الُبعد •

 .فقةا ( 7) م  و،تكون  باألزما ، اإلدارة: الةاب  عدبُ ال •

 فقةة ( 37) الدراسة اداة فقةا  مجمو  يكون  وبهذا             

 :يلي كما التدر، ( الخماس ي ليكة ) مقياس وفق الدراسة أداة عل  االستجابة صمم  وقد             

  ولها موافق غير  ،درجا ( 3) ولها د، محايدرجا ( 4) ولها  موافق، درجا  ( 5) ولها بشدة موافق

 (.واحدة درجة) ولها دةبش موافق غير ، (درجتان)

 :الدراسة ألداة التكويني البناء صدق. 4.3

كةو  معادلة وفق الداخلي االتساق معامل بحساب الدراسة أداة بناء صدق م  الت كد ت 

 الُبعد م  الفقةا  م  ةةفق كل اتساق درجة لظهار خال  م  وذل  ،(Cronbach Alpha) الفا خنبا

 حالة  في الُبعد فقةا  اتساق درجة تعكس ما لفقةة " ألفا" لمعام قيمة أن بمعنى في ، الواردة

 بيرسون  ارتباط  معامل حساب ت  كما ،"Cronbach's Alpha if Item Deleted"  الفقةة تل  حذف

(Pearson )االتساق  معامال  قي  غ بل وقد في ، الواردة الُبعد م  الفقةا  م  فقةة كل بين 

 (.3) الجدو   في كما االرتباط ومعامال ( ألفا) الداخلي

 %20.1 119 مدية

 %17.0 100 مدية عام / أمين عام 

 %100 591 املجمو  
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الداخلي لفقرات   االتساقلقياس مدى   االرتباط قيم معامالت "كرونباخ الفا" ومعامالت :  3جدول ال

 أداة الدراسة في بعديها 

 اإلدارة باألزمات(والوقائي و  ي،، والعالجدور العالقات العامة التشخيص ي لألزمة اإلداريةأبعاد الدراسة )

 معامل االرتباط قيمة ألفا الفقرة  تباطمعامل االر  قيمة ألفا الفقرة 

1 0.87 0.77** 21 0.91 0.65** 

2 0.86 0.73** 22 0.91 0.62** 

3 0.88 0.45 * 23 0.90 0.78** 

4 0.87 0.56** 24 0.91 0.47** 

5 0.87 0.58** 25 0.89 0.59** 

6 0.88 0.47** 26 0.91 0.65** 

7 0.86 0.71** 27 0.88 0.67** 

8 0.86 0.75** 28 0.91 0.56** 

9 0.86 0.73** 29 0.91 0.63** 

10 0.87 0.70** 30 0.90 0.67** 

11 0.87 0.65** 31 0.91 0.67** 

12 0.86 0.72** 32 0.91 0.45 * 

13 0.88 0.51** 33 0.91 0.64** 

14 0.88 0.46 * 34 0.91 0.62** 

15 0.91 0.54** 35 0.91 0.46** 

16 0.90 0.54** 36 0.92 0.44 * 

17 0.91 0.58** 37 0.91 0.63** 

18 0.90 0.63**    

19 0.91 0.55**    

20 0.90 0.72**    

 م  لعداد الباحثين   :ملصدرا
 عند مستوى الداللة )* 

 
 عند مستوى الداللة ) .(α  =0.05معامل االرتباط دا  لحصائيا

 
 .(α  =0.01** معامل االرتباط دا  لحصائيا
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 : الدراسة أداة ثبات. 5.3

 ،(test-retest) االختبار وإعادة االختبار طة،قة باستخدام الدراسة أداة ثبا  م  التحقق ت 

 التطبيق عل   يوما( 15) مةور بعد فةدا،( 32) م  املكونة العينة عل  األداة تطبيق لعادة ت  حي 

 .ألداة الثبا  معامال  يوضح( 4) والجدو   التطبيقين، بين االرتباط معامل حساب ث  األو ،

 اإلختبار وإعادة اإلختبار  بطريقة الدراسة ألداة الثبات معامالت قيم: 4جدول ال

 قيمة معامل الثبات  داألبعا

 0.91 قا  العامة التشخيص ي للزمة اإلدار،ة دور العال

 0.92 للزمة اإلدار،ة  العالجيدور العالقا  العامة 

 0.90 للزمة اإلدار،ة  الوقائيدور العالقا  العامة 

 0.91 اإلدارة باألزما  

 م  لعداد الباحثين   :ملصدرا

 وص   يمك  هنا وم  الحالية، الدراسة ألغةاض ومناسبة مةتفعة الثبا  معامال  وتعّد 

 أداة تطبيق خال  م  عليها الحصو   ت  التي البيانا  وأن العاىي، بالثبا  ذ ه الدراسة داةأ

 .بصحتها الوثوق  و،مك  االعتمادية م  عالية لدرجة تخض  الدراسة

 إلدارة  التشخيص ي العامة تالعالقا دور  هو  ما: الثاني املحور  عن باإلجابة املتعلقة النتائج  

 اإلدارية؟  األزمة

 والترتيب املعياري  واالنحةاف الحسابي، املتوسط احتساب ت  املحور  هذا ع  لإلجابة

 العامة  العالقا  لدور  األردنية األعما  منظما  في الدراسة عينة أفةاد لتقديةا  واملستوى 

  وعددها  الدراسة، أداة م  األو   الُبعد  فقةا في والواردة اإلدار،ة، األزما  لدارة في التشخيص ي

 (.5) الجدو   في كما  النتائ وكان  فقةا ، عشةة

 منظمات في  الدراسة  عينة أفراد  والترتيب،  املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات:  5 جدول ال

 تن ةمرتب اإلدارية، األزمات إدارة في  التشخيص ي العامة  العالقات لدور  األردنية األعمال
 
 ازليا

 الفقةا   الةق 
املتوسط 

 الحسابي

االنحةاف 

 املعياري 

 الترتيب

 
 املستوى 

6 

و مدية،ا  أ ألقسامال توجد مهما  واضحة 

 مةتفعة 1 0.91 4.11 العالقا  العامة
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 الفقةا   الةق 
املتوسط 

 الحسابي

االنحةاف 

 املعياري 

 الترتيب

 
 املستوى 

10 
يجب أن يتص  موظ  العالقا  العامة بالقدرة 

 عل  تحليل األمور 
 مةتفعة 2 0.98 4.09

5 
قا  العامة مستقل لعاليوجد قس  او مدية،ة ل 

 داخل املنظمة
 مةتفعة 3 1.04 4.05

4 
لعالقا  العامة في االبعاد االجتماعية ينحصة دور ا

 داخل املنظما 
 مةتفعة 4 0.90 3.85

3 
تحليل الحالة الةاهنة للمنظما  داخليا يعتبر م  

 الوظائ  الةئيسية للعالقا  العامة. 
 مةتفعة 5 1.07 3.77

1 
العامة بالعمل م  الجها   قا يتمثل دور العال

 خارج نطاق املنظمة فقط .
3.59 1.00 6 

 وسطةمت 

 متوسطة 7 1.07 3.55 قس  او مدية،ة العالقا  العامة غير ضةوري  7

8 
تقوم اقسام او مدية،ا  العالقا  العامة بعمل 

 دراسا  تتب  فيها املشاكل واالزما  الداخلية
3.52 1.05 8 

 متوسطة

9 
دية،ا  العالقا  العامة بعمل او متقوم اقسام 

 لخارجيةدراسا  تتب  فيها املشاكل واالزما  ا
3.50 1.10 9 

 متوسطة

2 
ليس للعالقا  العامة دور في تتب  املشاكل 

 الداخلية للمنظما .
3.49 0.98 10 

 متوسطة

 متوسطة  0.49 3.65 املتوسط الكلي

 م  لعداد الباحثين   :ملصدرا

  األعما   منظما  في الدراسة عينة أفةاد تقديةا  أن لى ( 5) دو  الج في النتائ  تشير 

 الدرجة ضم  جاء  قد اإلدار،ة األزما  لدارة في التشخيص ي العامة العالقا  لدور  األردنية

  وبالنسبة  ،(0.49) املعياري  واالنحةاف( 3.65) لتقديةا ه  الحسابي املتوسط بلغ حي  املتوسطة،

 أفةاد تقديةا  تةاوح  فقد اإلدار،ة األزما  لدارة في  العامة عالقا ال ر دو  ع  تعّبر  التي للفقةا 

 بين فيها اإلدار،ة األزما  لدارة في العامة العالقا  لدور  األردنية األعما   منظما في الدراسة عينة

 في( 4.11) بين للفقةا  الحسابية املتوسطا  تةاوح  وقد املتوسطة، والدرجة املةتفعة الدرجة

 أعل  كان  حي (. 2) للفقةة وكان األدنى مداها في( 3.49) وبين( 6) للفقةة وكان عل األ  مداها



 

            عودةمد عبد الفتاح، الضمور أسامة حمزهري 

 

80 

 

( 6) الفقةة: هي اإلدار،ة، األزما  لدارة في العامة العالقا  لدور  مةتفعة درجة لى  تشير  التي الفقةا 

 ألو ، ا يبالترت في جاء  والتي ،"العامة العالقا  مدية،ا  وأ ألقسام واضحة مهما  توجد ال"

 أن يجب"( 10) الفقةة الثاني الترتيب في تليها ،(0.91) معياري  وانحةاف( 4.11) حسابي وبمتوسط

 وبانحةاف ،(4.09) حسابي وبمتوسط ،"األمور  تحليل عل   بالقدرة العامة العالقا  موظ   يتص  

  ،(0.98) معياري 
ّ
  العامة  قا للعال  مدية،ة او قس  يوجد( "5) الفقةة الثال  الترتيب في وحل

 (. 1.04) معياري  وبانحةاف ،(4.05) حسابي وبمتوسط ،"املنظمة داخل مستقل

 األزما   لدارة في العامة العالقا  لدور  متوسطة درجة لى  تشير  التي فقةا ال أقل أما

 ،"للمنظما  الداخلية املشاكل تتب  في دور  العامة  للعالقا  ليس( "2) الفقةة: فكان  اإلدار،ة،

 ح والتي
ّ
 قبل  الترتيب وفي ،(0.98) معياري  وانحةاف( 3.49) حسابي بمتوسط األخير  الترتيب في ل

 فيها  تتب  دراسا  بعمل العامة  العالقا  مدية،ا  او اقسام تقوم( "9) الفقةة ء جا األخير 

 (. 1.02) معياري  وبانحةاف ،(3.50)  حسابي وبمتوسط ،"الخارجية واالزما  املشاكل

 إلدارة  العالجي العامة العالقات دور  هو  ما: الثالث املحور  عن جابةباإل  املتعلقة النتائج  

 اإلدارية؟  األزمة

 والترتيب املعياري  واالنحةاف الحسابي، املتوسط احتساب ت  املحور  هذا ع  بةلإلجا

 العامة  العالقا  لدور  األردنية األعما  منظما  في الدراسة عينة أفةاد لتقديةا  واملستوى 

  عشةة وعددها الدراسة، أداة م  الثاني الُبعد فقةا  في والواردة اإلدار،ة، األزما  ارةلد يف العالجي

 (.6) الجدو   في كما النتائ  وكان  ا ،فقة 

 منظمات في  الدراسة  عينة أفراد  والترتيب،  املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات:  6 جدول ال

  مرتبة اإلدارية، األزمات  إدارة  في   جي العال العامة  العالقات لدور  األردنية األعمال
 
 تنازليا

 الفقةا   الةق 
املتوسط 

 الحسابي

االنحةاف 

 عياري امل 

 الترتيب

 
 املستوى 

14 

البد م  ز،ادة مسؤوليا  وصالحيا  اقسام 

ومدية،ا  العالقا  العامة بخصوص حل األزما  

 اإلدار،ة

 مةتفعة 11 0.86 4.12

17 
قا  العامة   العاليةتبط دور اقسام ومدية،ا

 بكفاءة رئيس القس  أو املدية
 مةتفعة 12 0.95 4.03
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 الفقةا   الةق 
املتوسط 

 الحسابي

االنحةاف 

 عياري امل 

 الترتيب

 
 املستوى 

13 
القا  العامة دور في حل ليس القسام ومدية،ا  الع

 املشكال  واالزما  االدار،ة
 مةتفعة 13 0.94 4.00

15 

ال تمل  اقسام ومدية،ا  العالقا  العامة في 

منظما  االعما  التفو،ض املناسب لحل 

 االدار،ةزما  املشكال  واال 

 مةتفعة 14 1.00 3.97

11 
ت خد اقسام ومدية،ا  العالقا  العامة مواجهة 

 اخلية عل  عاتقهااملشاكل الد
 مةتفعة 15 0.95 3.80

16 
اقسام ومدية،ا  العالقا  العامة تعتبر جزء م  

 املشكال  في االزما  االدار،ة
3.74 0.94 16 

 مةتفعة

12 
عامة مواجهة قا  ال ت خد اقسام ومدية،ا  العال

 املشاكل الخارجية عل  عاتقها
3.71 0.97 17 

 مةتفعة

18 
،ة أكبر م  قدرا  حج  وأثة األزما  االدار 

 وصالحيا  اقسام ومدية،ا  العالقا  العامة
3.63 1.13 18 

 متوسطة

20 
 ألعل  سلطة 

 
يوجد فة،ق إلدارة األزما  يكون تمثيال

 املنظمة في
3.59 1.01 19 

 متوسطة

19 

مدية،ا  واقسام العالقا  العامة في منظما  دور 

االعما  فيما يتعلق بحل املشكال  واالزما  

 ر،ة هو دور ثانوي االدا

3.57 0.91 20 

 متوسطة

 مةتفعة  0.52 3.81 املتوسط الكلي

 م  لعداد الباحثين   :ملصدرا

  األعما   نظما م في الدراسة عينة أفةاد تقديةا  أن لى ( 6) الجدو   في النتائ  تشير 

 املةتفعة،  الدرجة ضم  جاء  قد اإلدار،ة األزما  لدارة في العالجي العامة العالقا  لدور  األردنية

 التي للفقةا  وبالنسبة ،(0.52) املعياري  واالنحةاف( 3.81) لتقديةا ه  الحسابي توسطامل بلغ حي 

 الدراسة  عينة أفةاد تقديةا   تةاوح فقد اإلدار،ة األزما  لدارة في العامة العالقا  دور  ع  تعّبر 

 الدرجة بين فيها اإلدار،ة األزما  لدارة في العامة العالقا  لدور  األردنية األعما  منظما  في

 مداها في( 4.12) بين للفقةا  الحسابية املتوسطا  تةاوح  وقد املتوسطة، والدرجة املةتفعة



 

            عودةمد عبد الفتاح، الضمور أسامة حمزهري 

 

82 

 

 الفقةا  أعل  كان  حي (. 19) للفقةة وكان ألدنىا مداها في( 3.57) وبين( 14) للفقةة وكان األعل 

 البد( "14) الفقةة: هي ،اإلدار،ة األزما  لدارة في العامة العالقا  لدور  مةتفعة درجة لى  تشير  التي

 األزما   حل  بخصوص العامة  العالقا  ومدية،ا  اقسام  وصالحيا  مسؤوليا  ز،ادة م 

 تليها ،(0.86) معياري  وانحةاف( 4.12) حسابي سطوبمتو  األو ، الترتيب في جاء  والتي ،"االدار،ة

 القس  رئيس بكفاءة عامةال العالقا  ومدية،ا  اقسام دور  يةتبط( "17) الفقةة الثاني الترتيب في

  ،(0.95)  معياري  وبانحةاف  ،(4.03) حسابي  وبمتوسط ،"املدية أو
ّ
 الفقةة الثال  الترتيب في وحل

  وبمتوسط  ،"االدار،ة واالزما  املشكال  حل في دور  العامة ا العالق ومدية،ا  ألقسام ليس( "13)

 (. 0.94) معياري  وبانحةاف ،(4.00) حسابي

 األزما   لدارة في العامة العالقا  لدور  متوسطة درجة لى  تشير  التي الفقةا  أقل أما

  فيما  ا االعم منظما  في العامة العالقا  واقسام مدية،ا  دور ( "19) الفقةة: فكان  اإلدار،ة،

  والتي ،"ثانوي  دور  هو  االدار،ة واالزما  املشكال  بحل يتعلق
ّ
  بمتوسط  األخير  الترتيب في حل

 فة،ق يوجد( "20) الفقةة جاء  األخير  قبل الترتيب وفي ،(0.91) معياري  حةافوان( 3.57) حسابي

  يكون  األزما  إلدارة
 
 معياري  وبانحةاف ،(3.59) حسابي وبمتوسط ،"املنظمة ف  سلطة ألعل  تمثيال

(1.01.) 

 إلدارة  الوقائي العامة العالقات دور  هو  ما: الرابع املحور  عن باإلجابة املتعلقة النتائج 

 اإلدارية؟  زمةاأل 

 والترتيب املعياري  واالنحةاف الحسابي، املتوسط احتساب ت  املحور  هذا ع  لإلجابة             

  الوقائي  العامة العالقا  لدور  األردنية األعما  منظما  في اسةالدر  عينة أفةاد لتقديةا  واملستوى 

 فقةا ، عشةة  وعددها اسة،الدر  أداة م   الثاني الُبعد فقةا  في والواردة اإلدار،ة، األزما  لدارة في

 (.7)  الجدو   في كما النتائ  وكان 

 منظمات في  دراسةال  ينةع أفراد  والترتيب،  املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات:  7 جدول ال

  مرتبة اإلدارية،   األزمات  إدارة  في  الوقائي العامة  العالقات لدور  األردنية األعمال
 
 تنازليا

 الفقةا   الةق 
املتوسط 

 الحسابي

االنحةاف 

 املعياري 

 الترتيب

 
 املستوى 

24 

تقترح اقسام ومدية،ا  العالقا  العامة بةام  

ين اال  ب ت هيلية تعمل عل  ز،ادة كفاءة االتص

 موظفي منظما  األعما 

 مةتفعة 21 0.94 4.01
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 الفقةا   الةق 
املتوسط 

 الحسابي

االنحةاف 

 املعياري 

 الترتيب

 
 املستوى 

22 
تقوم اقسام ومدية،ا  العالقا  العامة بعمل 

 ظما دراسا  تقيس الةضا الوظيفي ملوظفي املن 
 مةتفعة 22 1.00 3.96

23 

تقوم اقسام ومدية،ا  العالقا  العامة بعمل 

دراسا  تقيس كفاءة االتصاال  بين كافة موظفي 

 املنظما 

 مةتفعة 23 0.95 3.85

21 

تقوم اقسام ومدية،ا  العالقا  العامة بعمل 

دراسا  تقيس طبيعة العالقا  االجتماعية 

 ا والوظيفية بين كافة موظفي املنظم

 مةتفعة 24 0.94 3.77

25 
ومدية،ا  العالقا  العامة دور ايجابي في  ألقسام

 تفادي االزما  االدار،ة قبل وقوعها
 عةمةتف 25 0.97 3.71

29 

الدراسا  واالبحاث املتعلقة باملوارد البشة،ة يجب 

أن تكون م  أه  مهما  اقسام ومدية،ا  

 العالقا  العامة

3.60 1.13 26 

 متوسطة

27 

ةتبط دور اقسام ومدية،ا  العالقا  العامة ي 

 باألزما بالقدرة عل  استقةاء املستقبل فيما يتعلق 

 االدار،ة

3.55 1.01 27 

 متوسطة

28 

القا  العامة يجب أن يكون مؤهال م  ظ  العمو 

الناحية النفسية والعلمية واالجتماعية م  اجل 

 االدار،ة باألزما القدرة عل  التنبؤ 

3.50 0.91 28 

 متوسطة

26 

موظفي اقسام ومدية،ا  العالقا  العامة ال 

يدركون الدور الوقائي للعالقا  العامة في الحد م  

 االزما  االدار،ة 

3.22 1.02 29 

 متوسطة

30 
ومدية،ا  العالقا  العامة أي دور  ألقسامليس 

 وقائي في املشاكل واالزما  االدار،ة
3.11 1.05 30 

 متوسطة

 متوسطة  0.50 3.62 املتوسط الكلي

 م  لعداد الباحثين   :ملصدرا
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  األعما   منظما  في الدراسة عينة أفةاد تقديةا  أن لى ( 7) الجدو   في النتائ  تشير 

 املتوسطة، الدرجة ضم  جاء  قد اإلدار،ة األزما  لدارة في الوقائي العامة العالقا  لدور  ةألردنيا

 التي للفقةا  وبالنسبة ،(0.50) املعياري  واالنحةاف( 3.62) لتقديةا ه  الحسابي املتوسط بلغ حي 

 الدراسة  عينة أفةاد تقديةا  تةاوح  فقد اإلدار،ة األزما  لدارة في العامة العالقا  دور  ع  تعّبر 

 الدرجة بين فيها اإلدار،ة األزما  لدارة في العامة العالقا  لدور  األردنية األعما  منظما  في

 مداها في( 4.01) بين للفقةا  الحسابية املتوسطا  تةاوح  وقد املتوسطة، والدرجة املةتفعة

 الفقةا  أعل  كان  حي (. 30) ةةللفق وكان األدنى مداها في( 3.11) وبين( 24) للفقةة وكان األعل 

 تقترح ( "24) الفقةة: هي اإلدار،ة، األزما  لدارة في العامة  العالقا  لدور  مةتفعة  درجة لى  تشير  التي

  موظفي  بين  االتصاال  كفاءة ز،ادة عل  تعمل ت هيلية بةام  ة العام العالقا  ومدية،ا  اقسام

  معياري  وانحةاف( 4.01) حسابي  متوسطوب و ،األ  الترتيب في جاء  والتي ،"األعما  منظما 

 دراسا  بعمل العامة العالقا  ومدية،ا  اقسام تقوم( "22) الفقةة الثاني الترتيب في تليها ،(0.94)

 ،(1.00) معياري  وبانحةاف ،(3.96) حسابي وبمتوسط ،"املنظما  ي ملوظف  الوظيفي الةضا تقيس

 
ّ
 دراسا  بعمل  العامة العالقا  ومدية،ا  ماقسا متقو ( "23) الفقةة الثال  الترتيب في وحل

 وبانحةاف  ،(3.85) حسابي وبمتوسط ،"املنظما  موظفي كافة بين االتصاال  كفاءة تقيس

 (.  0.95) معياري 

 األزما   لدارة في العامة العالقا  لدور  متوسطة درجة لى  تشير  تيال الفقةا  أقل أما

  املشاكل  في وقائي دور  أي العامة العالقا  دية،ا وم سام ألق ليس( "30) الفقةة: فكان  اإلدار،ة،

  والتي ،"االدار،ة زما واأل 
ّ
 ،(1.05) معياري  وانحةاف( 3.11) حسابي بمتوسط األخير  الترتيب في حل

 يدركون  ال العامة العالقا  ومدية،ا  اقسام موظفي( "26) الفقةة جاء  األخير  قبل الترتيب وفي

 ، (3.22) حسابي  وبمتوسط ،"االدار،ة االزما  م   الحد في العامة للعالقا  الوقائي الدور 

 (.1.02) معياري  وبانحةاف

 على لقدرةا في العامة العالقات دور  هو  ما: الخامس املحور  عن باإلجابة املتعلقة النتائج 

 باألزمة؟  اإلدارية األزمة  ادارة

 والترتيب اري املعي واالنحةاف الحسابي، املتوسط احتساب ت  املحور  هذا ع  لإلجابة

  في  العامة العالقا  لدور  األردنية األعما  منظما  في الدراسة عينة أفةاد لتقديةا  واملستوى 
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 فقةا ، عشةة وعددها الدراسة، أداة م  الثاني الُبعد فقةا  في والواردة اإلدار،ة، األزما  لدارة

 (.8) الجدو   في كما النتائ  وكان 

 منظمات في  الدراسة  عينة أفراد  والترتيب،  املعيارية االنحرافاتو  ابيةالحس املتوسطات:  8 جدول ال

 تنا مرتبة باألزمة، اإلدارية األزمة ادارة على  القدرة  في  العامة  العالقات لدور  األردنية األعمال
 
 زليا

 الفقةا   الةق 
املتوسط 

 الحسابي

االنحةاف 

 املعياري 

 الترتيب

 
 املستوى 

 مةتفعة 31 0.95 4.03 شكال  القائمةلحل امل اإلدارة باألزما  طة،قة  35

32 
لفتعا  األزما  وسيلة للتغطية والتمو،  عل  

 املشاكل القائمة
 مةتفعة 32 1.02 3.92

 متوسطة 33 0.91 3.65 العالقا  العامةاإلدارة باألزما  ليس  م  دور  37

 متوسطة 34 0.92 3.60 للزمة املصنوعة ليقا  سةي  متدفق األحداث 34

 متوسطة 35 0.96 3.52 إلدارة باألزما  تقوم عل  لفتعا  األزما  ا 31

 متوسطة 36 1.02 3.43 اإلدارة باألزما  طة،قة غير فعالة ملواجهة األزما   36

33 
ما  عل  صناعة األزمة للتحك  اإلدارة باألز 

 والسيطةة عل  اآلخة، 
3.31 1.03 37 

 متوسطة

 ةمتوسط  0.52 3.64 املتوسط الكلي

 م  لعداد الباحثين   :صدرملا

 

  األعما   منظما  في الدراسة عينة أفةاد تقديةا  أن لى ( 8) الجدو   في النتائ  تشير 

 الدرجة ضم  جاء  قد باألزما  اإلدار،ة األزما  لدارة في العامة العالقا  لدور  األردنية

  وبالنسبة  ،(0.52) ري املعيا واالنحةاف( 3.64) لتقديةا ه  الحسابي املتوسط بلغ حي  املتوسطة،

 تةاوح  فقد باألزما  اإلدار،ة األزما  لدارة في العامة العالقا  دور  ع  تعّبر التي للفقةا 

 األزما  لدارة في العامة العالقا  لدور  األردنية األعما   منظما  في الدراسة عينة أفةاد تقديةا 

 للفقةا  الحسابية املتوسطا  تةاوح  وقد ،املتوسطة والدرجة املةتفعة الدرجة بين فيها اإلدار،ة

 حي (. 33) للفقةة  وكان األدنى  مداها في ( 3.31) وبين ( 35) للفقةة وكان األعل  مداها في ( 4.03) بين

: هي اإلدار،ة، األزما  لدارة في العامة العالقا  لدور  مةتفعة درجة لى  تشير  التي الفقةا  أعل  كان 

  األو ،  الترتيب في جاء  والتي ،"القائمة املشكال  لحل ،قةطة  ما باألز  اإلدارة( "35) الفقةة
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  لفتعا ( "32) الفقةة  الثاني الترتيب في تليها ، (0.95) معياري  وانحةاف( 4.03)  حسابي وبمتوسط

 وبانحةاف  ،(3.92) حسابي وبمتوسط ،"القائمة املشاكل ل ع والتمو،  للتغطية وسيلة األزما 

  ،(1.02) معياري 
ّ
 العالقا   دور  م  ليس  باألزما  اإلدارة( "37) الفقةة الثال  تيبالتر  يف وحل

 (. 0.91) معياري  وبانحةاف ،(3.65) حسابي وبمتوسط ،"العامة

 األزما   لدارة في عامةال العالقا  لدور  متوسطة درجة لى  تشير  التي الفقةا  أقل أما

  عل   والسيطةة للتحك  األزمة صناعة  عل  ما باألز  اإلدارة( "33) الفقةة: فكان  باألزما ، اإلدار،ة

  والتي ،"اآلخة، 
ّ
 وفي ،(1.02) معياري  وانحةاف( 3.31) حسابي بمتوسط األخير  الترتيب في حل

 ،"األزما  ملواجهة فعالة غير  ة،قةط باألزما  اإلدارة( "36) الفقةة جاء  األخير  قبل الترتيب

 (. 1.02) معياري  وبانحةاف ،(3.43)  حسابي وبمتوسط

 االقتراحات. 4

 الدور  أهمية توضيح في األه  الدور  لها التي قتراحا اال م  مجموعة  لى  الباحثان توصل

 :وهي األردنية، األعما  منظما  في اإلدار،ة األزما  لدارة في العامة العالقا  تلعب  الذي

 اإلدار،ة  ألزما ا لدارة في العامة العالقا  لدور  األردنية األعما  منظما  داخل الوعي نشة •

 .الوظيفية مستو،ا ه  اختالف وعل  املنظما   هذ  موظفي ولجمي 

 عل   األردنية األعما  منظما  في العامة العالقا  وأقسام مدية،ا  موظفي وت هيل تدر،ب •

 .املنظما  هذ  عل  آثارها م  التقليل أجل م  اإلدار،ة األزما  لدارة واستراتيجيا  آليا 

 املناسب الوظيفي الوص   خال  م   العامة  العالقا  موظفي وليا ومسؤ  مهما  تحديد •

 الوظائ   م  الفئة لهذ  املناسبة والتوظي   التعيين أسس ووض  الوظائ ، م  الفئة لهذ 

 املناسبة  القةارا  التخاذ الالزمة الصالحيا   م املز،د العامة  العالقا  موظفي  لعطاء م 

 .اإلدار،ة األزما  مواجهة في

 الفجوا  بتحليل املعنية العامة العالقا  موظفي قبل م  املسحية الدراسا  اجةاء ضةورة •

 .املستقبلية اإلدار،ة األزما  تدارك أجل م  اإلدار،ة

 مختل   في العامة العالقا  ودوائة سامأق عمل في االستقاللية مفهوم عل  التركيز  ضةورة •

 .األردنية األعما  منظما 
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  تعزيز االستدامة البيئيةفي  ودورهاالتجميل الخضراء  موادصناعة آليات 

  -لوريالشركة دراسة حالة  -

Mechanisms of green beauty industry and its role in promoting 

environmental sustainability -A case study of L’OREAL  -  

 بوشناف صافية

 safia88setif@hotmail.fr، 1جامعة سطيف  

 

  : ملخص

تعزيز االلتزامات في  مساهمتهاو صناعة مواد تجميل خضراء آلياتعرفة أهم  مالدراسة إلى تهدف     

أظهرت   ، وقد" لوريال" مواد التجميل من خالل دراسة حالة شركة صناعة  اتللمنظم املستدامة البيئية

منتجات محسنة بيئيا   م تركيبات ضراء تستلزم استخداالتجميل الخصناعة مواد نتائج الدراسة أن 

 .يحد من األثر السلبي للمنظمات على البيئةمما  استخدام الطاقة املتجددةو التغليف املستدام  وتطوير

 .شركة لوريال ،مواد تجميل خضراء أخضر،اقتصاد   تجميل،صناعة مواد  : يةكلمات مفتاح

 Q57؛ Q 56؛JEL  : Q55 ات تصنيف

Abstract :  

This study aims to know the most important mechanisms This study aims to know for 

making green beauty industry, and the extent to which these mechanisms contribute to 

promoting sustainable environmental obligations for organizations, through a case study of 

the beauty company "L'Oréal", which is distinguished in the beauty industry. The results of 

the study showed that the green beauty industry necessitates the use of environmentally 

optimized formulas for products, sustainable packaging development and renewable energy 

use, which reduces the negative impact of organizations on the environment. 

Keywords: Beauty industry; Green economy; Green beauty  industry; "L'Oréal" company. 

JEL Classification Codes: Q55 ; Q56 ; Q57. 

__________________________________________ 
 safia88setif@hotmail.frيميل: ، ال صافية بوشناف: املؤلف املرسل
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 مقدمة .1

فبعدما  تعرف صناعة مواد التجميل نمو متسارع يفوق التقديرات في جميع أنحاء العالم،              

وزيادة عدد املشاهير ى العالم نفتاح علل اال في ظكانت هذه املواد تعد من الكماليات باتت اليوم 

من الضروريات وأصبحت نفقات مواد التجميل تحتل جزءا أصيال من تعد واملهتمين باملوضة 

 .الدخل الشهري لدى املستهلكين

التجميل على البيئة من   السلبية لصناعةاملخاوف من اآلثار  في السنوات األخيرةوتزايدت 

السموم  باملواد الكيميائية و  مياه البحار واملحيطات ثلويمتجددة، تغير استهالك املواد الخام ال

منظمات صناعة مواد التجميل   حتم على مما  وغيرها نفايات التعبئة والتغليف زيادة ، القاسية

  البيئية.تعزز من استدامتها تمكنها من التحول إلى االقتصاد األخضر و  آليات اعتماد 

 :الدراسة إشكالية 1.1.   

ها السلبي على إلى الحد من أثر  صناعة مواد التجميل في جميع أنحاء العالم اليوم  تحتاج

 للبيئة، على من خالل تكييف منتجاتها لتصبح خضراء وصديقة  وذلكاستدامتها  وتعزيزالبيئة 

في تعزيز االستدامة   ودورهاصناعة مواد تجميل خضراء  آلياتالتعرف على أهم  وبغرضذلك  ضوء

وما هو  خضراء اليل تجمالصناعة مواد هي أهم آليات ما تالية: اإلشكالية القمنا بصياغة  البيئة

 ؟البيئيةاالستدامة دورها في تعزيز  

  :الدراسة  دافهأ 2.1.

 إلى:الدراسة  سعىت

ومتطلبات تطبيق مبادئ االقتصاد  سوق صناعة التجميل العاملية ونمو واقع  التعرف على  •

  ؛األخضر

على كل  اآلليات هذه  استخدام وايجابيات خضراءال اد تجميلصناعة مو  لياتأهم آ إبراز  •

  ؛ملنظمة والبيئة على حد سواءمن ا

التي و  في مجال صناعة مواد تجميل خضراء  "  لوريالشركة    "  تجربة على  لقاء الضوءإ •

ا  " ووضعت لنفسه مشاركة الجمال مع الجميعبرنامج "  2013سنة  في هذا اإلطار أطلقت

في جميع العملية اإلنتاجية من   يئية اتجاه االستدامة الب لتزامات امللموسةسلسلة من اال

لتكون معينا لكل املنظمات على وضع  ،الحياة ونهايةتصميم املنتج إلى عملية اإلنتاج، التوزيع 

 .اوتميز   مماثلة أكثر فعاليةاستراتيجيات 
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 :الدراسة  منهج 3.1.

بحوث تمت االستعانة بال التحليلي حيثالوصفي على األسلوب  هذه الدراسةاعتمدنا في  

باالقتصاد من أجل التعرض للمفاهيم النظرية املتعلقة وعدة مقاالت ومواقع إلكترونية املكتبية 

في الجانب التطبيقي، فقد حصلنا على   العالم، أمااألخضر وعرض واقع صناعة مواد التجميل في 

رها لالستدامة وتقري شبكة االنترنتعلى  "لوريالركة "شل  ونياإللكتر املوقع املعلومات انطالقا من 

 .وتحليلهابدراستها  وقمنا  2018لسنة

 : الدراسات السابقة 4.1.

و عالقتها باالستدامة    صناعة مواد التجميل الخضراء  آلياتإن الدراسات التي تطرقت إلى 

 البيئية ليست كثيرة نذكر منها :

دامة وصناعة سة إلى معرفة العالقة بين اإلستالدراهدفت (Bom & Jorge, 2019) دراسة  •

مواد التجميل، العوامل التي تحفز التطورات في هذا املجال، الى جانب اثار االستدامة 

الناتجة خالل كل دورة حياة املنتج واظهرت نتائج التحليل أن استدامة مواد التجميل عملية 

 اإلجتماعيةو اإلقتصادية عاد البيئية و تشمل كل األب معقدة      وعملية تقييمها يجب أن

  .حول جودة املنتج و االداء النهائي

واالستراتيجيات الخضراء في  الدراسة حول اإلستدامةتمحورت  (Girotto, 2012)دراسة  •

و هدفت الدراسة إلى تحليل كيفية صناعة مواد التجميل الطبيعية           التجميل صناعة مواد

ستراتيجيات راسة إلى أن اإل النهائي و خلصت الد مة إلى التخلصمن سلسلة القيوالعضوية 

تتعلق باستخدام املواد املتجددة والطاقة  الخضراء في صناعة مواد التجميل  األساسية

 .والتعبئة و التغليف املستدام املتجددة ، وخفض االنبعاثات، وإدارة النفايات

مواد  تطبيق آليات صناعة أثر  إلى  وتطرقتالسابقة  ملة للدراساتكم دراستنا   جاءت وقد             

 على البيئة من خالل دراسة تجربة شركة" لوريال" في املنظمات  التجميل الخضراء 

 : الدراسة  تقسيم 5.1.

اإلطار  ويتضمنأول  جزء :إلى الدراسةمن أجل اإلجابة على اإلشكالية املطروحة تم تقسيم  

املتعلقة   أبرز املفاهيم  ،صناعة مواد التجميل واقع إلى  له ونتعرض من خال  النظري للدراسة

يتضمن دراسة حالة  جزء ثانيو ،صناعة مواد تجميل خضراء آلياتباالقتصاد األخضر و أهم 
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املتبعة من طرف هذه الشركة  اآللياتو نهدف من خالله إلى التعرف على أهم  شركة "لوريال"

  .يجيات إيجابا على البيئةذه االستراتوكيف أثرت ه   لصناعة مواد تجميل خضراء

 النظري للدراسة لطار ا .2

 : العالمصناعة مواد التجميل في  واقع 1.2

من  مع قيمة سوقية أي وقت مض ىالتجميل اليوم بشكل أسرع من مواد  صناعةتنمو 

 (Cvetkovska, 2019) . 2023سنة  بحلول أمريكي  مليار دوالر  805 تصل حوالي  املتوقع أن 

 : التجميلنشأة صناعة  1.1.2 

امليالد في مصر أين اهتم     عام قبل  4000يل أثري ملواد التجميل إلى يرجع تاريخ أقدم دل 

 ,A Brief History of The Beauty Industry)  والجمال  الفراعنة كثيرا بالصورة الذاتية والنظافة

ر صناعة  ين مع ظهو ل القرن العشر ظهرت في أوائ أما صناعة مواد التجميل التجارية فقد(2014

 البداية (Frith, 2014) :وقد مرت هذه الصناعة بثالثة مراحل أساسية املشاهير السينما وعالم 

التجميل  موادكانت صناعة   1920)إلى1880مع الصابون ومواد التنظيف فخالل الفترة)  كانت

الزيوت  نتيجة استخدامون الذي يطفو منحصرة على مادة الصابون خاصة مع ابتكار الصاب

( فقد توجهت 1990إلى 1920خنزير في صنع الصابون أما في سنوات) م الالنباتية بدال من شح

الصناعة من مواد التنظيف إلى مواد وأدوات املاكياج حيث بدأت هوليود وصناعة السينما في  

درة الشفاه والبو  ت منتجات أحمرالتأثير بشكل كبير على تصورات الجمال الذاتية للمرأة وانتشر 

أما   ،و بيعت ملصففي الشعر الذين ساهموا في ترويجها لشعر وكريم األساس و طورت أصباغ ا

إلى التغير الجذري من  ج( فقد تميزت بالتحول من أدوات ومواد املاكيا2013إلى 1990سنوات )

  .زنقدان الو أو ف الوجه لتحسين أو الجسدية العيوب تصحيحخالل الجراحة التجميلية ل

  : نمو صناعة مواد التجميل العاملية2. 2.1 .

صناعة مواد التجميل من الصناعات التي تعرف نموا كبير ا و الشكل املوالي يبين نسبة 

 .(2018إلى  2004النمو السنوي لصناعة مواد التجميل وذلك خالل سنوات )
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 ( 2018إلى 2004)في العالم نسبة النمو السنوي لصناعة مواد التجميل : 1الشكل 
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Source  :  M. Shahbandeh, 2019 

إلى سنة   2004التجميل العاملية من سنة  مواديوضح الشكل معدل النمو السنوي لسوق 

السنة   مبيعاتب مقارنة% 5.5 بـ تقدر بنسبة  2018ما ع في مليالعا السوق ، حيث نما هذا 2018

التجميل عما   مواداملستهلكون ينفقون مستويات أعلى من دخلهم على  أصبح ثالسابقة، حي

أثرت على هذا السوق حيث بلغت نسبة نمو  2008اض ي، األزمة املالية لسنة كانوا عليه في امل

  ذلك.، لتنتعش بعد %1ت  بنسبة بلغ 2009مستوياتها خالل عام   أدنىالسوق 

 إيراداتها تقدر حيث العالم، في التجميل ملواد سوق  أكبر  هي املتحدة الواليات تعتبر 

 خالل  وذلك شخًصا  816 63حوالي  وتوظف  أمريكي دوالر مليار 62.46 بحوالي اإلجمالية

 (Shahbandeh, 2019) 2016عام 

  : يالعامل التجميل مواد سوق  تشكيالت 3.1.2 

  بالبشرة، العناية  هي:تشكيالت رئيسية  خمسال العاملي عادة إلى وق الجمينقسم س

  تالعطور وأدوا املاكياج، بالشعر،العناية 

 املستهلكين  جميع احتياجات تلبية التنوع يعمل على  وهذالبعضها  مكملة التشكيالت هذه

 املوالي الجدول   التجميل بمستحضرات يتعلق فيما وتوقعاتهم

 

https://www.statista.com/aboutus/our-research-commitment
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 ( 2018إلى2011)ة السوقية لتشكيالت سوق مواد التجميل العاملي  لحص: ا 1جدول ال
 السنوات                           

                                

 تشكيالت

 موادمنتجات  

 التجميل في العالم 

 

2011 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 39 38 36.4 36.1 35.3 34.1 33.8 31 (%)العناية بالجسم

 21 22 22.9 22.9 23.3 24.1 24.3 25 (%)العناية بالشعر

 19 19 18.2 17.3 16.6 16.6 16.4 17 (%)املكياج

 11 12 10.5 2. 12 12.8 12.7 12.9 14 (%)العطور 

 10 10 12 11.5 12 12.5 12.6 13 (%)منتجات النظافة

Source:  M. Shahbandeh, 2019 

 أنحاء جميع في التجميل  موادمنتجات  تشكيالت يوضح الجدول الحصة السوقية لكل من  

 وقد   العناية بالبشرة  تشكيلة ريادة يبين   ث، حي 2018 سنة  إلى 2011 سنة  من  العالم

 في حين شكلت   2018سنة  العاملي التجميل مواد سوق  من % 39 على  التشكيلة هذه  استحوذت

من املتوقع أن تظل و  %19 فبلغت النسبة  املكياج أما مواد ،  % 21ناية بالشعر منتجات الع

 (Shahbandeh, 2020) منتجات العناية بالبشرة الفئة األكثر ربحية  

  : التجميل موادالرائدة في مجال صناعة  الشركات 4.1.2  

  متعددة الشركاتت التجميل من قبل حفنة من حضرامست تصنيعفي  يتم التحكم
أفضل  وقيمة  2018حسب إيرادات سنة  الشركاتوالجدول املوالي يبين ترتيب هذه لجنسيات ا

 2019. عالماتها التجارية في عام

 2018 الشركات الرائدة في صناعة مواد التجميل حسب ايراداتها لسنة : ترتيب 2جدول ال

 2019ة لسنل عالمتها و قيمة أفض

 البلد األصلي  املنظمات الرقم  

 للمنظمة 

 2018اليرادات عام 

 )مليار  دوالرأمريكي(

أفضل عالماتها   قيمة

 2019عام  التجارية 

 ) مليار دوالرأمريكي(

    74. 10 31.2 فرنسا  L’orealلوريال  01

  Dove : 4 .74عالمة  24.8 بريطانيا Unileverيونيلفر  02

 ايستي لودر  03

Estee Lauder  

الواليات املتحدة 

 يكيةاألمر 

12 .4 4.95 

   OLAYعالمة : 9.7الواليات املتحدة  بروكتر اند غامبل 04
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Procter and Gamble   3.66 األمريكية 

 / 9.4 فرنسا   Cotyكوتي  05

07 Shiseido 5.24 8.4 اليابان 

08 Beirdorf  6.85عالمة نيفيا: 6.9 املانيا  

10 Johnson and Johnson  الواليات املتحدة

 كيةاألمري

عالمة جونسون اند   6.1

 14.12 :جونسون 

 على:  باالعتمادمن إعداد الطالبة  املصدر:

-M. Shahbandeh, 2019 

-Brand finance, 2019 

 L'Oréalلوريال التجميل الفرنسية  مواد شركة  ، كانت2018ة في سن نجد أنهمن الجدول 

مليار   31.2هي الشركة الرائدة في مجال التجميل في العالم، حيث حققت إيرادات بلغت حوالي 

ي العالمات التجارية ف أفضلأما عالمة جونسون اند جونسون  فقد تصدرت قائمة  أمريكي،دوالر 

  .مليار دوالر أمريكي  14.12ة عالمة تجارية تبلغ حوالي يمبق 2019 سنة   التجميل مواد مجال  

  السلبية لصناعة مواد التجميل على البيئة : اآلثار  5.1.2.

 : (Airola, 2020) يلي ما اآلثارمن أهم هذه 

ن خالل  الجانب األكثر ضررا لصناعة مواد التجميل هو تلويث والقضاء على الغابات م •

 ؛ تنبعث من مصانع مواد التجميلموم التي والتغليف والسنفايات التعبئة 

باإلضافة من خالل شرب املواد السامة املترسبة في املياه معدالت انقراض الحيوانات  ارتفاع •

  ؛إلى التجارب على الحيوانات التي أصدرت اغلب الحكومات قوانين ضدها

  ؛إنتاجها يتم يالت النباتية الزيوت أرخص من واحدة تبارهارتفاع استعمال زيت النخيل باع •

 وانبعاثه الغابات لتدهور  ثانوية نتيجة هي التي الكربون  أكسيد ثاني انبعاث إجمالي ارتفاع •

 ؛ مواد التجميل صانع ممن 

 املستنفذة بشدة املوارد من لكونها التجميل  مواد لصناعة كبير  قلق مصدر أيًضا املياه تعتبر  •

 درجات  وارتفاع الكربون  أكسيد نياث مستويات فاعارت في النخيل زيت إنتاج يساهم يثح

  املياه، في الحرارة
ً
الناتجة عن  العذبة املياه صادرم ارتفاع درجة السموم في عن فضال

 .صناعة مواد التجميل
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تهلكين      على املس التجميل مواد في املحتملة السميةاملخاطر  من املستهلكين قلق تزايد ومع

 املكونات  من مصنوعةو   العطور  من  خالية  منتجات  دمتق التي السوق  قطاعات  تسجل ،والبيئة

  األساسية والزيوت الطبيعية
ً
  نموا

ً
 جهودها  تركيز  العاملية التجميل ، حيث تسعى شركات موادقويا

  .ليينالحا املستهلكين وإبقاء جدد مستهلكين جذب أجل من  عضوية  املنتجات ابتكار على

 :االقتصاد األخضر  مفهوم .2.2

خضر عن منظور جديد لعالقة الترابط بين البعد االقتصادي االقتصاد األ يعبر مفهوم 

والبعد البيئي وكذا االجتماعي للتنمية املستدامة وهو يهدف إلى املحافظة على مصادر الطاقة 

واإلنتاج األخضر الذي يشمل  واستخداماتها وكفاءة استهالك املياه وخلق الوظائف الخضراء

  .الغابات وإدارة النفايات وحمايةة الخضراء وية والعمار املنتجات العضعضوية وتشجيع الزراعة ال

  :تعريف االقتصاد األخضر 1.2.2 

 ونوقشت لقد ظهر مفهوم االقتصاد األخضر على الساحة خالل السنوات القليلة املاضية 

قتصاد تعريف اال نمكويوالقضاء على الفقر  التنمية املستدامةفكرة االقتصاد األخضر  في سياق 

ضر بأنه:" اقتصاد الطاقة النظيفة وتحسين نوعية البيئة من خالل الحد من انبعاث غازات  األخ

من عدة   ويتكون استخدام املوارد الطبيعية  وتحسيناالحتباس الحراري  وتقليل األثر البيئي 

يات ضا يشمل التقنالقدرة على إنتاج الطاقة النظيفة بل أي وال يقتصر على قطاعات اقتصادية،

 ( 2017تقرارت، مداس ي، بوطبة، ) األنظف نتاج بعمليات اإل  التي تسمح

فاالقتصاد األخضر  الذي يعمل على توجيه  القطاعين العام   والخاص إلى تعزيز كفاءة 

خسارة التنوع  ومنعوالنفايات والتلوث  انبعاث غازات الكربون  وتخفيضاستخدام املوارد 

  وجي.االيكولظام لنا وتدهور البيولوجي 

عرف برنامج األمم املتحدة االقتصاد األخضر بأنه" االقتصاد الذي ينتج عنه تحسن   وقد

رفاهية اإلنسان واملساواة االجتماعية كما يقلل من املخاطر البيئية كندرة املوارد اإليكولوجية، 

لم اليوم كم  اإلنتاج في عامن انبعاث الكربون ويزيد من كفاءة استخدام املوارد حيث لم يعد  ويقلل

ات بيئية، ويجب أن يحافظ مسار التنمية على رأس املال نتج بل كيف ننتج وبأي موارد وانعكاسن

الطبيعي ويحسنه بل ويعيد بنائه عند الحاجة باعتباره مصدر للمنفعة العامة خاصة الفقراء 

 (2014)ولهي، ذين يعتمد حياتهم على الطبيعة "ال

 :اد األخضر صتحول إلى االقمتطلبات الت 2.2.2
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يمكن أن نوجز أهم متطلبات تحول الدول من االقتصاد التقليدي إلى االقتصاد األخضر 

 (2019)قرين و حراق،   يلي:فيما 

والت الخضراء في لتحفيز التح وتصميمهاتخطيطها  عادةإو مراجعة السياسات الحكومية  •

 واالستثمار؛  واالستهالكأنماط اإلنتاج 

 بهدف تخفيف الفقر في الريف مع زيادة املوارد الطبيعية؛فية الريبالتنمية االهتمام  •

 إعادة استخدامها، ترشيدها ومنع تلوثها؛   االهتمام بقطاع املياه وضبط استخدامها، •

 ة وإجراءات رفع كفاءة الطاقة؛العمل على االستثمارات املستدامة في مجال الطاق •

تكنولوجيات اإلنتاج األكثر  مادواعتالكربون  وضع استراتيجيات لتخفيض انبعاث غازات •

 كفاءة في املصانع؛ 

 ؛ واملستدامدعم قطاع النقل الجماعي  •

 تدويرها؛  ويعادأنظمة بناء مستدامة  وتبنياعتماد املعايير البيئية في البناء  •

 للبيئة. وصديقبما هو مفيد  واستثمارهايات البلدية الصلبة التصدي ملشكلة النفا •

 :األخضرقتصاد لى االلتحول إمنافع ا .3.2

االقتصاد األخضر بمنافع ومزايا عديدة سواء على املستوى البيئي أو االجتماعي كما  يتمتع

  هو موضح في الجدول أدناه

 : منافع التحول إلى االقتصاد األخضر 3الجدول 

لجوانب الرئيسية لالقتصاد ا

 األخضر

 املنافع

 

 

االقتصاد األخضر يخلق فرص عمل  

 جتماعيةزز العدالة اال ويع

 

التحول إلى االقتصاد األخضر يعني الحول في العمالة الذي على األقل  -

 سوف يخلق العديد من فرص العمل باإلضافة إلى العمل املعتاد؛

 والنقل نشهد واملباني والزراعةعند القيام باالستثمارات الخضراء  -

ة مقارن  والطويل  واملتوسطفي املدى القصير  الوظائف نمو

 ية؛ت العادستثماراباال 

 لرفع العاملي اإلجمالي املحلي الناتج من ٪1 عن يقل  ال ما تخصيص -

فرص  وخلقواستخدام الطاقة املتجددة  كفاءة استخدام الطاقة

 .إضافية مع توفير الطاقة التنافسية
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االقتصاد األخضر يعني تبديل أنواع 

        الوقود األحفوري بالطاقة املتجددة                

 فضة للكربون نولوجيات املخوالتك

 

 .كبرى  اقتصادية فرص املتجددة تقدم الطاقة -

سياسة الحكومة لديها دور أساس ي تلعبه في تعزيز الحوافز لالستثمار  -

   .في الطاقة املتجددة

 

األخضر يروج للموارد   اداالقتص

ويعزز من كفاءة استخدام الطاقة  

 والطاقة النظيفة 

 

 لتعزيز كفاءة استخدام املوارد؛  ةدين  فرص متعديواجه املصنع -

هناك أدلة كثيرة على أن االقتصاد العاملي ال يزال لديه فرص غير   -

 مستغلة إلنتاج الثروة باستخدام موارد أقل، طاقة متجددة؛

    الطاقة من  النفايات أصبحت أكثر ربحية  واسترجاعتدوير إعادة ال  -

 .مةموارد أكثر قي بحت النفايات و ينبغي أن تستمر كذلك  حيث أص

 

 

 

 

االقتصاد األخضر يوفر املعيشة 

الحضرية بانبعاث غازات الكربون 

 منخفضة  ووسائل نقل أكثر استدامة

 

 

 

 الترويج للمدن الخضراء  -

 راء الجديدة تشييد املباني الخض -

تحسين كفاءة استخدام الطاقة في قطاع النقل، واعتماد الوقود  -

وسائل النقل العام الخاص إلى  وسائل النقل ن م والتحول النظيف 

 فوائد اقتصادية و صحية كبيرة؛  وتحقيق

إن توجه معظم القطاعات االقتصادية إلى االقتصاد األخضر يؤدي  -

 ينة بشكل كبير الغازات الدف انبعاثاتإلى تخفيض 

االقتصاد األخضر يعزز النمو على املدى الطويل من خالل التخفيف  -

 من الندرة 

 

 95ص ، 2014، وآخرون الحبيب ثابتي املصدر:

أهم القطاعات التي من شأنها املساعدة على التحول إلى   نجد أنمن خالل الجدول   

توليد الطاقة من مصادر متجددة و صديقة  من خالل الطاقة املتجددة-االقتصاد األخضر هي : 

تى و معالجة  ا في مجاالت شات و استخدامهمن خالل إعادة تدوير النفاي نفاياتإدارة ال -         للبيئة

إدارة األراض ي: من خالل التوسع في الزراعة العضوية، و إعادة  - النفايات السامة امللوثة للبيئة

إدارة املياه:إعادة استخدام املياه من خالل معالجة مياه  -،و االهتمام باملراعي الطبيعية التشجير 

النقل املستدام من خالل -ل ألمطار والسيو و جمع مياه ا وإعادة استخدامها في الزراعة   صرفال

التوسع في البناء بمواد صديقة للبيئة بذلك و  األبنية الخضراء-إيجاد وسائط نقل صديقة للبيئة
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السياحة من خالل التوسع في إنشاء املجمعات السياحية الطبيعية و  وخضرنة الصناعات القائمة

 .لتي تلطف الجوحات املائية ااإلكثار من املناطق الخضراء واملسط و 

خضراء: صناعة مواد تجميل  تآليا .  4.2 

قد تزايد وعي املستهلكين اليوم  بحماية حقوقهم و بقضايا البيئة، و أصبح املستهلكون اليوم  

كونات الطبيعية والعضوية عبر يميلون على نحو متزايد  إلى املنتجات الخضراء  و أصبحت امل

وتستجيب صناعة   ةأثارها الصحية والبيئة اإليجابي ثر شيوعا بسبباملنتجات األك تشكيالت

التجميل للمستهلكين الذين يحبون مواد التجميل و لكنهم أيضا يحبون البيئة بجعل املنتجات  

 :(Peterson, 2017) هي خطوات أربعةالتجميل صديقة للبيئة و أكثر استدامة من خالل 

 :  دةتجدأو من طاقة م يعاد تدويرها استخدام تعبئة و تغليف من مواد1.4.2.

التجميل أهمية كبيرة لتصميم عبواتها وتغليفها بجودة بصرية عالية،   موادصناعة تولي 

التجميل املستدامة فإن التركيز على الشكل  وادمغرية وسهلة الفهم، لكن عندما يتعلق األمر بم

تعبئة بي لنفايات البالجانب السل جي ببساطة ال يكفي خاصة مع وعي اإلعالم واملستهلكينالخار 

منظمات صناعة التجميل تولي أهمية لجعل عبواتها وتغليفها مصنوعة من  والتغليف مما جعل 

مواد يعاد تدويرها جزئيا أو كليا، تقليل التعبئة والتغليف املستعمل والعمل على تخفيض األثر 

 واملحيطات.لتعبئتها وتغليفها على كل من البيئة  السلبي

  : العضوية واملستدامةلحركة تبني ا 2.4.2.  

يريده املستهلك في منظفه اليومي أو  تعتبر املواد الكيميائية و السموم القاسية هي أخر ما

 لبوحده ، وتتط  2014في عام  % 20العطور التي يستعملها و قد أظهر السوق العضوي نموا بـ:

املكونات املشتقة من النباتات موارد و طاقة أكثر من تلك البيتروكيميائية، لكنها قابلة للتجديد 

ها جاذبية أكبر للمستهلك  التحدي اليوم الذي يواجه صناعة التجميل الخضراء هو البحث ولدي

يئة لبعن أفضل التقنيات الخضراء التي يمكن استخدامها بشكل يضمن االنسجام بين الربحية وا

واملستهلكين، منتجات التجميل العضوية خالية من املواد الكيميائية الضارة مما يجعلها أكثر أمانا 

 .للبيئة والعمال الذين يصنعونها 

   :حظر امليكروبيدات 3.4.2.

بما في ذلك  والجمالامليكروبيدات هي قطع صغيرة موجودة في العديد من منتجات الصحة 

ديسمبر  18في  (The Microbead-Free Waters Act: FAQs, 2017)األسنان عجون الصابون و م

قام الكونغرس األمريكي بتعديل القانون الفيدرالي لألغذية و العقاقير ومستحضرات   ،2015
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من خالل إصدار قانون املياه الخالية من امليكروبيدات البالستيكية، و  ( FD&C قانون )التجميل 

وتنظيف األسنان     الوجه  غسل  بعدروبيدات تقوم بتلويث املياه فانون كون امليكقد صدر هذا الق

 إلىيتم ترشيحها والقضاء عليها وينتهي بها املطاف في املحيطات والبحيرات مما يؤدي  بالفرشاة  ال

 أنظمة  خالل من ترشيحها يتم ال قدتناولها من قبل األسماك الصغيرة وغيرها من الحيوانات البرية 

  تناولها  في يخطئ أن يمكن حيث ، واملحيطات بحيراتنا في املطاف بها وينتهي يةالعالج الترشيح

 .البرية الحيوانات من وغيرها الصغيرة األسماك

  : الطاقة املتجددة استخدام 4.4.2.

الجانب التصنيعي ملواد التجميل مجال مهم يجب التركيز عليه في كل سلسلة التوريد من 

استخدام  الطاقة،الشمسية، توفير  والطاقةجددة مثل طاقة الرياح بالطاقة املت ماالهتماخالل 

بترويج مفهوم املنتجات الخالية  اآلن  االهتمامانبعاث غازات الكربون،  وتقليل كميات أقل من املياه 

 .من املياه خاصة بين املستهلكين األقل سنا

أو تمهيد  في البيئة ةيساهمة ايجابم مجرد ليس  ممارسات االقتصاد األخضر إلى  االنتقالإن 

الطريق للتغيرات املجتمعية، فاملنظمات التي تتبنى منتجاتها االقتصاد األخضر تعد منتجات ذات 

 . تراعي البيئة والتيربحية فكثير من املستهلكين اليوم يفضلون شراء املنتجات األكثر استدامة 

   حالة شركة لوريال . دراسة3

   : (loreal Groupe) لورياللشركة  تقديم 1.3.

  30فرنسية تأسست في  شركة هي و  لصناعة مواد التجميل شركةتعد لوريال أكبر 

تتراوح منتجاتها بين   عاملية تجارية عالمة 32 بأكثر من ،دولة 130وهي توزع منتجاتها في   1909جوان

اتها  و العطور بلغت مبيع  شيخوخةمستحضرات محاربة ال التجميل،مواد العناية بالجسم، مواد 

  فإن الشركة تقدم  العالمة التجارية ، وفيما يخص دوالر أمريكيمليار  31ما يقارب 2018عام   

شعار معروف لدى كل العالم و مميز، كما أن الشركة  دوالر، لهامليار  10عالمة تجارية بأكثر من 

 غيرها.و  Lancôme، Garnierمنها   عالمة تابعة لها 32لديها أكثر من 

 :شركة لوريال لالستدامة  ماتالتزا 2.3.  

تدرك شركة لوريال أن املسؤولية االجتماعية الجيدة تعني صورة جيدة ومزيدا من األرباح 

لذا فهي تسعى إلى وجود موقف أخالقي واجتماعي يرتبط مع نشاطها حيث تشارك الشركة في بناء 

"  ال مع الجميعمشاركة الجمبرنامج "  2013مجتمعات مستدامة، وقد أطلقت الشركة عام 

ووضعت لنفسها سلسلة من االلتزامات امللموسة  في جميع العملية اإلنتاجية من تصميم املنتج إلى  
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 االبتكارعملية اإلنتاج ،  التوزيع و نهاية الحياة و تركز  شركة لوريال  على أربعة مجاالت  هي :  

املوظفين واملوردين  مستدام، تقاسم النمو معاألخضر ، اإلنتاج األخضر، العيش بشكل 

 .(L'oreal, 2018) واملجتمعات

 : شركة لوريال لصناعة مواد تجميل خضراء   وخطوات لياتآ3.3. 

  األخضر واإلنتاجاالبتكار األخضر  هما:يمكن تقسيم هذه اإلستراتيجيات إلى قسمين 

    األخضر : االبتكار  1.3.3 

الحد من  عدة مؤشرات هي: خاللن م األخضر   االبتكارعزيز  ت  على لوريال شركةتعمل 

القضاء  بعدم  والتغليف، االلتزامتحسين التعبئة ، التنوع البيئي مملنتجاتها، احتراالبصمة البيئية 

في مجال   2018سنة   بتحقيقهالوريال  قامتف التي هدااأل التالي يبين  والجدول  ،إزالة الغاباتو 

 االبتكار  األخضر 

 لشركة لوريال   2018ألخضر و األهداف املحققة سنة ا  االبتكار : مؤشرات 4ول جدال

 2018سنة  املؤشرات 

الحد من 

البصمة البيئية 

     للمنتجات  

وتحسين 

التحلل  

 البيولوجي

تقليل البصمة البيئية 

لتركيبة وصيغة 

 منتجات لوريال

(products formulas ) 

د تركيبات عاد تجديدها تم إنتاجها باعتمامن املنتجات الجديدة أو امل 48٪

 جديدة ذات بصمة بيئية أقل.( products formulas) وصيغ

       من املنتجات الجديدة و املعاد تجديدها تتمتع بتحسينات بيئية  79% تحسين املنتجات 

من منتجاتها مقبولة بيئيا % 100تسعى لوريال أن تصل الى  اجتماعية وو 

 2020 سنةبحلول  اجتماعياو 

معدل التحلل البيولوجي لجميع أنواع الشامبو التي تم بيعها في متوسط   التحلل البيولوجي

 ٪ 89٪ ، وجل االستحمام الخاص بها 91بلغت   2017 سنة

احترام التنوع  

 البيولوجي 

بيئي محّسن  بمظهر املعاد تجديدها تتمتع٪ من املنتجات الجديدة أو 43 املواد الخام املتجددة  

التي يتم الحصول عليها  املواد الخام املتجددة بسبب تركيبة جديدة تدمج

 الخضراء.بشكل مسؤول أو تحترم مبادئ الكيمياء 

 

التعبئة 

 والتغليف

 املستدام 

ذو  وتغليفبتعبئة  تتميز ٪ من املنتجات الجديدة أو التي تم تجديدها 58  والتغليفالتعبئة 

 .بيئية أقل بصمة 

مواد التعبئة                 

  ليفوالتغ

 طن من املواد املعاد تدويرها. 8705تم استخدام 

 والتغليفالتعبئة 

 املصنوع من الورق 

٪ من الورق املستخدم للتعليمات املرفقة مع 100 على  االعتمادتم 

 املنتجات.
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 جات.٪ من الورق املقوى املستخدم في تغليف املنت99.9على  تم اعتماد 

عدم ب االلتزام 

 ازالة الغابات 

٪ من إمدادات زيت النخيل ومشتقات زيت النخيل ومشتقات زيت   100 ت النخيل زي

بشكل مستدام بما يتماش ى مع معايير  يتم الحصول عليها  نواة النخيل

RSPO  2012منذ عام . 

 عضوي.املستخدم في املنتجات الصويا  زيت ٪ من 98 زيت الصويا 

 L’Oréal, Progress report 2018 على: باالعتماد الباحثة من إعداد  املصدر:

 خالل:األخضر من  االبتكار

أجرت لوريال تقييمات لدورة  البيولوجي: حيثالحد من البصمة البئية وتحسين التحلل  •

الدراسات بينت أن واحدة من أكثر  ،البيئية ملنتجاتها لسنوات عديدة الحياة لقياس اآلثار

والسيما املياه التي يتم تصريفها من خالل   سلبية للمنتجات على البيئة هو املياهالاآلثار 

لذلك تركز لوريال   املنتجات،املستهلك خالل عملية غسل الوجه والشطف عند استخدام 

 : (L'oreal, 2018) تجات بطريقتينعلى تحسين املالمح البيئية للمن

  عن طريق الكائنات الحية التفكك على  قدرتها أي :للمنتجاتتحسين التحلل البيولوجي

 الدقيقة الطبيعية دون أن يكون تأثير سلبي أو سموم على البيئة؛  

  من خالل االبتعاد عن استعمال امليكروبيدات  :املاءالحد من أثر املنتجات على

  لوريال التي  منتجاتعلى  و كأمثلة من تأثير املنتجات على البيئة املائية  والحد البالستيكية

 Garnier’s Color Herbaliaصبغة الشعر  نجد:   98%تمتاز بمستويات تحلل تتجاوز 

smoothing، بروتين فيش ي  قناعVichy’s Dercos Nutrients Nutri Protein Mask   

إعطاء األولوية الستخدام املواد  اإلطار انصبت جهود لوريال على في هذا التنوع البيولوجي: •

                  ر متجددة الخام املتجددة حيث يبلغ حجم املواد الخام املستمدة من مصاد

لوريال   يث تستخدم ،حهي إلى حد كبير من أصل نباتيو  ٪ 59واملستخدمة من طرف لوريال 

 100حوالي  في  تنمو نوًعا من النباتات  340 من  مستخرجةمادة خام  1600 ما يقرب عن 

خام  ٪ من املواد ال97ن أكثر م 2018التي تم إطالقها في عام  بعضتضمنت ، وقد دولة

 Huile de Beauté La  : زيت الجمال سبيل املثالعلى  ونذكر  (L'oreal, 2018)   املتجددة

Provençale Bio  

أو أعدت باستخدام مبادئ من مصدر مستدام، استخدام مكونات إما لوريالكما تشجع  

وكذلك  أي من خالل العمليات التي تقلل من عدد مراحل التوليف الكيميائي :الكيمياء الخضراء 
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التي  )من حيث الحجم( ٪ من املواد الخام27تم تطوير   2018سنة في ، استهالك املذيبات والطاقة

 .(L'oreal, 2018) مياء الخضراءاستخدمتها لوريال في صيغها وفًقا ملبادئ الكي

٪ من  100ستكون  وهو أنه عن التزام جديد  لوريال أعلنتاملستدام: التعبئة و التغليف  •

تتحول   قابلة إلعادة التعبئة أو إعادة االستخدام أو إعادة التدوير أو لبالستيكية ا عبواتها

تنفيذ سياسة تعتمد على   2017، و حاولت لوريال منذ سنة   2025بحلول عام  السماد  إلى 

 : (L'oreal, 2018) مجال التعبئة و التغليف و هي ثالثة ركائز  هي

 د الغابات املدارة بشكل مسؤول حتى يتم حماية : من خالل استخدام موار احترام البيئة

 ،التنوع البيولوجي

 بوات بالحجم من خالل تصميم الع :وتحسينها والتغليف قليل املواد املستخدمة في التعبئة ت

املثاليين بموارد أقل، بما في ذلك األحجام الكبيرة واألشكال القابلة إلعادة املأل، في  والوزن

 آسيا،٪ في 22بنسبة  Garnier Micellarوزن زجاجات مياه  خفضت املجموعة  2018سنة 

 . (L'oreal, 2018) بالستيكالطًنا من  35وهو ما يمثل توفير 

  لوريال : تستبدل ببدائل أكثر استدامةخدمة في التعبئة والتغليف املستاستبدال املواد   

تعمل لوريال على املواد الخام التقليدية بمواد من مصادر معاد تدويرها أو متجددة، كما 

من اجل تطوير حلول إعادة تدوير البالستيك املبتكرة  مثل  إستراتيجيةقامة شراكات إ

لزيادة حجم املواد البالستيكية  (L'oreal, 2018) 2018جوان في  LOOPالشراكة مع منظمة 

 املعاد تدويرها. 

لة الغابات في كجزء من سياسة الصفر الخاصة بعدم إزا :الغاباتبعدم إزالة  االلتزام •

 املكونات أو املواد لن يتم ربط أي من  ،2020لوريال تعهدت املجموعة أنه بحلول سنة 

 لة الغابات.الخام املستخدمة في منتجاتها بإزا

  :األخضر النتاج  2.3.3.

سنة   بحلول  ٪60تقليل البصمة البيئية ملحطاتها ومراكز التوزيع بنسبة ل  لوريال تهدف

والجدول التالي يبين التحسن البيئي ملؤشرات األداء الصناعي  2005نة بعام مقار  وذلك  2020

 2005في لوريال منذ سنة   األساسية
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 لورياللشركة  ن البيئي ملؤشرات األداء الصناعي التحس: 5جدول ال
 

 السنوات        املؤشرات         

2005 2015 2016 2017 2018 

انبعاثات ثاني أكسيد 

ن املصانع مCO2الكربون  

طن  )كيلو التوزيع ومراكز

 باألرقام املطلقة(

242.6 116.7 81.2 65.7 55.5 

 املصانع في  املياه استهالك 

  2005 منذومراكز التوزيع 

 (لكل منتج نهائي)باللتر 

0.723 0.395 0.378 0.375 0.375 

توليد النفايات في املصانع  

  2005ومراكز التوزيع منذ 

 هائي(رام لكل منتج ن غ)بال

23.6 16.2 15.4 14.8 14.9 

 L’Oréal, Progress report 2018: إعداد الباحثة باالعتماد على من املصدر:

 أن: نالحظمن خالل الجدول  

          2005سنتي ٪ بين 73الدفيئة بنسبة  الغازاتانبعاثاتها من  لوريال خفضت شركة •

استخدام الطاقة  وتعزيزحفورية من خالل التقليل من استخدام الطاقة األ  وذلك، 2018و

نتجات من مصانعها إلى املرتبط بنقل امل االنبعاثمت لوريال بخفض كما قا املتجددة،

 ؛ 2011 بسنة٪ مقارنة 8موزعيها بنسبة  

الخاصة بها من الستخدام املياه املسؤول في عمليات التصنيع  أهمية كبيرة  لوريالتعطي  •

، حيث قامت لهذا املورد الحيوي  التوفر املحلي مراعاة تقليل احتياجاتها من املياه و  خالل 

استهالك املياه )باللتر لكل منتج نهائي( من مصانعها  للمجموعة بخفض  2018 سنة في لوريال 

٪ خالل نفس 38بينما زاد اإلنتاج بنسبة  2005٪ مقارنة بعام 48ومراكز التوزيع بنسبة 

 املياه في مواقع التصنيع الخاصة بها تركيب محطات معالجة لوريال، كما تواصل الفترة

في كل فرصة  إلعادة استخدامهامناسبة  املياه الصناعية في حالة جعل  إلى من خاللها تهدف 

يتكون هذا املفهوم من يعرف باملصانع الجافة و  تطوير ما لوريال  تواصل كماممكنة ، 

وإنتاج البخار ، وما   استخالص جميع املياه املطلوبة ألغراض مختلفة )معدات التنظيف ،
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قع ، وتجنب الحاجة إلى إلى ذلك( بالكامل من املياه املعاد تدويرها في حلقة مغلقة في املو 

 مصدر املياه من شبكات املياه الخارجية.

٪ مقارنة 37كمية النفايات املتولدة لكل منتج نهائي بنسبة  لوريالخفضت   2018 سنةفي  •

إلى ضمان  لوريال تهدفو  ،٪ خالل نفس الفترة38ة بينما زاد اإلنتاج بنسب 2005 سنةب

استعادت 2018  سنةفي ف ،يمكن تجنبها في املصدرأفضل استرداد ممكن للنفايات التي ال 

أو تسخيرها  تدويرها،٪ من نفاياتها الصناعية عن طريق إعادة استخدامها أو إعادة 97

ة )أي أعيد استخدامها أو ٪ من هذه النفايات من مواد مستعاد61إلنتاج الطاقة. تشكل 

 أعيد تدويرها(.

 :  خاتمة 4.

في   ودورهاآليات صناعة مواد التجميل الخضراء قت إلى في ختام هذه الدراسة التي تطر 

  التالية:للنتائج توصلنا  لوريال البيئية  من خالل دراسة حالة شركة  االستدامةتعزيز 

غاز ثاني أكسيد  وانبعاثمن خالل نفاياتها  سلبي على البيئة تأثير  لها صناعة مواد التجميل •

 املتجددة؛غير  واملواردميات كبيرة من املاء لك واستهالكهاالكربون من املصانع 

املستدام، تبني  والتغليف التعبئة استعمال  فيصناعة مواد خضراء  آلياتتتمثل أهم  •

عن  ع، االمتناالتدويرالحركة العضوية والطبيعية، استخدام الطاقة املتجددة وإعادة 

   استعمال املكروبيدات في منتجات التجميل؛

 املستدام( التعبئة والتغليف األخضر) الستعمالالتجميل مواد ت صناعة منظما توجه إن •

      تقليل املواد املستخدمة في التعبئة و التغليف و من مواد يعاد تدويرها جزئيا أو كليا  املصنوع

على  عمل ي   بالحجم و الوزن املثاليين بموارد أقل من خالل تصميم العبوات و تحسينها

  ؛واملحيطاتعلى كل من البيئة   األثر السلبي حد منيتخفيض النفايات و 

بتخفيض  مواد التجميل الخضراء طاقة املتجددة في عملية إنتاجالساعد استخدام ي •

سنتي بين   ٪73نسبة  هااتانبعاثخفضت  )لوريال 2COغاز ثاني أكسيد الكربون   تانبعاثا

 ؛ ( 2018و 2005

ستخدمة في صناعة مواد التجميل على خفض كمية تدوير  املواد  امل إعادةتساهم عملية   •

كمية النفايات املتولدة لكل  لوريالخفضت البيئة )من تأثيرها على  والحدالنفايات املتولدة 

 (؛الل نفس الفترة٪ خ38بينما زاد اإلنتاج بنسبة  2005 سنة٪ مقارنة ب37منتج نهائي بنسبة 
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اج مواد تجميل عضوية خالية من املواد إن توجه منضمات صناعة مواد التجميل إلى إنت  •

، يتطلبها إنتاج املواد البتروكيميائية رغم كونها تتطلب طاقة أكثر من تلك التي  الكيميائية 

ر أمانا للبيئة أكثفهي ولديها جاذبية أكبر للمستهلك،  والتحلل البيولوجي لكنها قابلة للتجديد

 ؛ والعمال الذين يصنعونها

الستخدام األخضر على حث منظمات صناعة مواد التجميل على ايعمل تبني االقتصاد   •

تقليل احتياجاتها من املياه   الخاصة بها من خالل املياه املسؤول في عمليات التصنيع 

معالجة املياه في  تركيب محطات، من خالل  لهذا املورد الحيوي  التوفر املحلي ومراعاة 

 .باملصانع الجافةما يعرف  وتطوير مواقع التصنيع الخاصة بها

ال يعزز التزامات املنظمة البيئية ويحافظ ات لصناعة مواد تجميل خضراء املنظم توجهإن  •

 أرباح للمنظمة على املدى الطويل؛  ويحققعلى املوارد من اجل األجيال القادمة  فحسب بل 

   أهمها: االقتراحات بعض بتقديمضوء النتائج املستخلصة من الدراسة قمنا على              

الحفاظ على  ملا له من دور فياالقتصاد األخضر  املنظمات اليوم تنتهج من املهم جدا أن  •

 ؛البيئة وتقليل النفايات من جهة وما يوفره من منافع وأرباح لها على املدى الطويل

من ل االستثمار في البحث والتطوير في مجال االستدامة يجب على منظمات صناعة التجمي •

 ؛ل على نتائج فعالةأجل الحصو 
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تهدف الى خداع تسويقية املضللة التي لاالحمالت محاربة منظمات مواد التجميل التي تقوم ب •

 ؛جاتها طبيعية وعضوية في حين هي عكس ذلكاملستهلكين بكون منت

 A Brief History of The)الخضراء شراء مواد التجميل املستهلكين بأهمية  زيادة وعي •

Beauty Industry ،2014)    ؛ 
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Abstract:  

The abundance of consumer products that the world knows since the industrial 

revolution has generated excessive consumption behavior. The consequences of this 

relentlessness on products and services are dramatic on the environment, insofar the latter 

can no longer support the waste caused by this abusive behavior. In an effort to protect the 

environment, voices have risen to denounce these unconscious actions and call for 

rationalizing consumption. Among other theories mobilized appears the functional economy 

as an effective alternative because it proposes to privilege the use of a good to his possession. 

Thus, the purpose of this article is to define this new concept and to determine its contribution 

in the advent of a new era of consumption for the protection of the environment. 

Keywords: Functional Economy; Consumption; Circular Economy; Sustainable Development; 

Waste.  

JEL Classification Codes : Q01, Q53. 

 : ملخص

استهالكي مفرط،  أدت وفرة املنتجات االستهالكية التي يعرفها العالم منذ الثورة الصناعية إلى سلوك               

حيث أدى هذا االفراط إلى عواقب وخيمة على البيئة التي لم تعد قادرة على استيعاب النفايات الناتجة عن  

 هذا السلوك غير العقالني   واملفرط اتجاه املنتجات والخدمات. وفي محاولة لحماية البيئة، 

__________________________________ 

Corresponding author: Mounia Khelfaoui, e-mail: mouniakhelfaoui@yahoo.fr. 
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من بين  ، وواعيتة والتدعوة إلى تردتتتتتتتتتتتتتيتد االستتتتتتتتتتتتتتهالكغير الارتفعت  اصوتتتتتتتتتتتتتوات اداتتة هتذه اا را ات  

استتتتتتتتتت دا   تعزيزكبديل فعال صته يقترح    ي"فيقتصتتتتتتتتتاد الوظتعبئتها ظهر مصتتتتتتتتت     االالنظريات التي تم   

 وتبين  االقتصتتتتتتتتتتتتتتاد الوظيفي املقتال هو تحتديتد مفهو   افتنن الرر  من هتذ وبتالتتالي.  هتازتيتاح بتدلستتتتتتتتتتتتتلعتة متا 

 .حماية البيئةمن أ ل  االستهالك  ديدة لظاهرةمساهمته في ظهور حقبة 

 تفايات. ،تنمية مستدامة ،دائري  اقتصاد: اقتصاد وظيفي؛ استهالك؛ مفتاحيةكلمات 

 .JEL  :Q01, Q53 اتتصنيف

1. Introduction 

For more than two hundred years, the economic model has obeyed the logic that 

brings to the fore the social well-being of societies interpreting themselves by the 

increase of goods and services. Thus, man has become aware of the multidimensional 

nature of the economic crises that have shaken the world since the industrial revolution. 

They have proven themselves economically as well as social and environmental. 

However, the finality of this economic model has been questioned for thirty years by 

another vision of economic development namely sustainable development. The later 

blames the economic growth for the unequal distribution of wealth:’ 20% of the world's 

population consumed, for example, 80% of the non-renewable energy available 

annually” (Buclet and Bourg, 2005, p.2), and the enormity of wastes caused by the 

wasting of naturel resources that are being overexploited. “The World Bank estimates 

that waste generation will increase from 2.01 billion tonnes in 2016 to 3.40 billion 

tonnes in 2050. At least 33% of this waste is mismanaged globally today through open 

dumping or burning” .  

This overexploitation does not mean an equal distribution of wealth. On the 

contrary, it causes inequalities between societies and accentuate the scourge of poverty 

in the world. The goals of sustainable development face a paradox of reducing poverty 

and preserving nature while ensuring future generations their share of the earth's 

resources. The man appealed to his ingeniosity to solve this paradox and to remedy the 

alarming situation. He invents formulas that will later become economic models. In this 
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case the reflexions focus on reducing consumption of resources in order to reduce the 

waste whose management is very expensive. Thus, the consumption of resources is 

targeted and constitutes one of the pillars on which the objectives of sustainable 

development are based. (Buclet, 2007, p.2). The most appropriate solution that has been 

imagined is the “Functional Economy”.  

The purpose of this study in this article is to define this new concept and to 

determine its contribution in the advent of a new era of consumption for the protection 

of the environment. Authors tried to determine the role that Functional Economy can 

play in achieving the goals of the third millennium brought by the sustainable 

development.  

Therefore, the problematic of our research is: “Does Functional Economy 

constitute a new approach to the consumption?  

To answer the problematic of our research we opted for the following 

methodology. The second section is devoted to the literature review on Functional 

Economy and short history. The third section deals with new aspects of Functional 

Economy as an alternative to excessive consumption. As to the third section, it will 

address the perspectives of the economics of functionality by taking into account the 

brakes and the limits that prevent its application. To close our article, we propose a 

conclusion as a recapitulation of our research. 

2. Literature review on functional economy 

In the light of the issues, economic, social and environmental challenges incurred 

by today's societies, the economic models adopted since the industrial revolution must 

be revisited. This reasoning leads to innovation and to finding other economic models 

likely to meet the new requirements namely   sustainable development. The 

functionality economy fits into this context and it is the concept that will be treated in 

detail in this part. 

The term feature economics or economics of functionality is known as "Economy 
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Service" or "Functional Economy" in English. The appearance of the notion Functional 

Economy dates from the 1980s, “The Functional Economy, sometimes called the 

economy of performance, is a concept developed by Walter Stahel in the 1980s and 

taken back by Dominique Bourg in the 2000s” (ADEME, 2017a, p.4).  

It was approached by two theoretical schools. The Anglo-Saxon School whose 

reflections revolve around the model of the Product Service System (PSS). The main 

contributors of this school are Walter Stahel, Buclet, Okasana. The second school is the 

French School of Functional Economy and Cooperation (EFC) whose ideas are mainly 

led by Christophe Sempels, Christian Du Terre (EcoRes, 2015, p.6). 

Walter (2006) attests that "the functional economy, which aims to optimize the 

use - or function - of goods and services, focuses on the management of existing wealth, 

in the form of products, knowledge or even natural capital. The economic objective is to 

create the highest possible use value for as long as possible, while consuming the least 

material resources and energy possible. The goal is to achieve better competitiveness 

and increased business income (Van Neil, 2007(a), p.3). 

It is also defined by ADEME as the economy, which "is to provide enterprises, 

individuals or territories with integrated alternatives of services and goods based on the 

sale of a quality of use or use and not merely on the sale of goods. These alternatives 

must allow lower consumption of natural resources in the context of a circular 

economy”. 

The basic idea of this notion is concerned with the new conception of the 

economic value of the property. While the traditional economic and measurable 

approach takes into account its cost, supply and demand. The contemporary approach, 

inspired by the principles of sustainable development, believes that economic value 

practically does not include the degradation of the environment through the 

manufacturing and overconsumption of this good. Therefore, in the absence of being 

able to integrate the negative externalities (of the manufacturing and use of the 
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property), the value of the property no longer concerns its appropriation but rather its 

use. 

The Functional Economy is a new economic model as it reorganizes the 

relationship between the market, the business and the consumer. Indeed, since the 

advent of industrialization, the interest of economic activity has focused on large-scale 

production and consumption. The goal of this economic conjuncture was to produce 

more to satisfy consumption in search of constantly changing goods and services.  "For 

a company, the growth of its markets goes hand in hand with the growth of the units 

produced in connection with the acceleration of the obsolescence of its products. This 

obsolescence is frequently "programmed," either by influencing the material lifespan of 

products that are designed to no longer be repairable or by stimulating the consumer to 

team up with the latest innovations, few of which are radical innovations that meet new 

needs and/or uses ".  But the era of industrialization is no longer the dream of the thirty 

glorious; mass production for mass consumption, according to the Fordist doctrine, is 

no longer seen as an advantage for the realization of the well-being of the people: 

“For many economists (Gadrey, 2002 ; Gadrey, Zarifian, 2002 ; Du Tertre, 2008, 2009), 

the overcoming of the Fordist crisis presupposes the implementation of a new form of 

economic organization; based on servicing dynamics that they present as a key 

phenomenon in the economic and societal phenomenon that is essential to economic 

and societal developments. The idea would no longer be to buy the good that is needed, 

but to rent the service that the consumption of the good provides "(Vaileanu-Paun and 

Boutillier, 2012, p.99).  

The principle of this new model is to change the relationship between the 

company and the consumer, which does not mean that the objectives of one or the other 

have changed. Consumers always try to satisfy their well-being by taking into account 

the new gift (economic crisis, ecological crisis, etc.). The company also thinks of its 

profitability interest by remaining the owner of the goods by selling their uses.  
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Practices in the context of this logic are adopted by several world-renowned 

companies: Michelin, Xerox, Amazon, Apple, Microsoft and many other companies.  

It should be noted, however, that the development of the functional economy 

depends on the prowess of the Internet. Indeed, "Internet is not only the technical 

support of the transformations that give rise to the digital economy, it is the incubator 

of this new economy" (Brousseau and Curien, 2001, p.7).  

Thus defined, the functionality economy was mobilized according to three 

reference theories, namely the Functional Economy and cooperation (EFC), product-

service systems (known as the English-language product-service system or PSS) and the 

Functional Economy (this theory was defined in the previous parts) (ADEME, 2017a, 

p.4). 

The approaches involved in explaining the functionality economy have created 

two economic models that break with the industrial model of intensive growth. The 

"service model » and the "life cycle" model. 

The service model marks the advent of an economic logic based on the use-value 

of the asset whose added value is calculated in relation to the sale of the service of that 

asset and not on the basis of the manufacturing and sale of that asset. In this context, 

Ademe (2017) defines this model as follows: "This logic corresponds to the 

development of the service and customer relationship focused on the useful effects and 

results of the solution, mainly using the intangible resources on which the company's 

activity is based (skills, trust, relevance of organization). It mobilizes recipients, 

industrialists, communities or citizens-consumers in a dynamic of co-production and 

long-term commitment. Innovation is about all the aspects of the economic model. This 

service logic aims to increase the value created and the quality of the offer by setting 

aside the logic of volume manufacturing associated with the reduction of unit costs.  

To complete this model, which does not mainly take into account the product's 

life cycle, the life cycle model intervenes. The purpose of this approach is to improve the 
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environmental efficiency of products. "It makes it possible to design products differently 

by taking into account their environmental effects throughout their life cycle. Thanks to 

this new product view, this approach can generate new ideas and be creative "(ADEME, 

2012b, p.8). The novelty in this concept is in "the technological evolution of the goods 

made available, in this case the lengthening of the lifespan of the goods, and in the 

logistics put in place to ensure the closing of the physical flows of goods and materials.  

“It requires the company's business model to evolve »(ADEME, 2017a, p.4).  Although 

the two models (of service and life cycle) appear to be complementary, they still 

represent some disparities. 

Thus, the purpose of service logic is to obtain the efficiency of the use of the good 

and not simply to make it available to the customer. "Service logic is based on the 

company's intangible assets. This "immaterial capital" is essentially linked to the skills of 

the company (professionalization of people, knowledge, know-how ...), the relevance of 

the company's organization and supply (R&D intangible and technological, marketing, 

relevance of goods and services integration). Also, trust between actors (cooperation, 

reputation, internal and external interaction) and workers ' health. The value of the 

company's intangible factors depends on the success of a service strategy as part of the 

functionality economy. 

As for the life cycle logic, the company is committed to selling the use of the 

property while remaining the owner. In this case, the company will not adopt a planned 

obsolescence strategy. It will take responsibility for the maintenance of the assets, 

especially if it manufactures them on its own and manages them throughout their life 

cycle. “Extending the lifespan of property is not the only potential benefit; goods loop 

management will be theoretically facilitated. Manufacturers, remaining product owners, 

will be able to reuse components and recycle materials to produce new products. These 

practices will be encouraged all the more as the costs and risks of shortages of virgin raw 

materials are high” (ADEME, 2017a, p.4). 
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Even if the two logics allow the functionality economy to be approached. Life-

cycle logic gives more to the concept of circular economy as opposed to servicing logic, 

which tends to replace Functional Economy.  

3. Decoupling or sustainability of production: a pillar of the functionality 

economy 

The Functional Economy is seen as a new economic model that can change the 

relationships between economic actors. Therefore, the question that challenges us is to 

what extent this new economy can contribute to people's well-being at the economic, 

social, and environmental levels. 

The functional economy is an economic model based on substituting the use of a 

good for its appropriation, a solution that promotes the notion of "decoupling" between 

the added value created by economic activity and the consumption of energy and raw 

materials.  

The debate between advocates and growth opponents is not recent, but attempts 

have been made to go beyond this conflict on an international scale by defining a 

decoupling strategy. The latter knew its rise when it was recognized by UNEP (UN 

Environment Programme) in 2001 (Mamoudou, 2015, p.7). 

"Decoupling is a breakdown of the links between" environmental ills "and 

economic goods" (OECD, 2004). Decoupling is divided into two categories: "Relative 

decoupling and absolute decoupling. Relative decoupling or low decoupling occurs 

when environmental pressures increase less rapidly than economic growth; and 

absolute decoupling or strong decoupling when economic variable increases as 

environmental pressures stagnate or decrease (Laurent, 2011, p.245). 

Conventionally, economic growth means a substantial increase in manufacturing 

measured by the so-called macroeconomic aggregate GDP (Gross Domestic Product). 

This increase also requires the extensive use of natural resources and energies leading 

to environmental degradation through the overexploitation of resources and the 
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creation of waste. The interest of decoupling lies in the reversal of the relationship 

between the manufacturing and use of natural resources and energy. 

Indeed, "there is decoupling when the wealth created (measured generally by 

gross domestic product) in an economy increases faster than the amount of natural 

resources used or consumed. Decoupling can be relative or absolute: in the first case, 

the amount of resources used or consumed continues to increase. In the case of absolute 

decoupling, resource use or consumption decreases as wealth created increases 

"(Nicklaus, 2017, p.3). The novelty in the functionality economy model is that value-

added creation is not done by the company's overall turnover, but is done in relation to 

the ideal use of the property (Damesin, 2013, p.11).  

The following figure illustrates the purpose of the functional economy that is part 

of a goal of improving people's well-being.  

Figure 1 :The decoupling concept 

 
Source: Bouillot, P.E, 2011, p.1 

Also shows the main idea of decoupling: the trends of the two curves, green 

(environmental effect) and blue (resource use) must converge to zero. Likewise, that of 

yellow economic growth must be disconnected from the other two. 

However, the notion of decoupling is considered as a "myth" in some research.  

Tim    Jackson's book sheds light on the impossibility of absolute decoupling between 

economic growth and the negative externalities generated / resource consumption. He 

argues that a relative decoupling between economic growth and the environmental / 

resource consumption impact can be achieved by curbing the momentum of the 
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environmental / resource consumption impact with technological advances. However, 

absolute decoupling is out of reach, according to Jackson, it can be a dangerous illusion.    

As a result, the decoupling between economic growth and environmental impact / 

resource consumption is imminent even if pessimistic researchers persist. Despite this 

pessimism, relative decoupling is sought by companies because the pressure exerted on 

them is lower. Ultimately, if a consensus has been reached on the goal of intellectual 

decoupling, the problem of its practical realization remains. 

4. Prospect of functional economy  

The Functional Economy is considered as a new economic model that can change 

the relationships between economic actors. So, the question that challenges us is to 

what extent this new economy can contribute to people's well-being at the economic, 

social, and environmental levels. 

The common idea is that the Functional Economy allows environmental benefits 

as they lead to the intensification of the use of goods. But is this really practically feasible? 

Ademe (2017) argues that the “common idea is that these business models are virtuous 

as they decrease the number of outstanding assets at a given moment. It is forgotten that 

the intensification of the use leads to a faster wear resulting in a more frequent renewal 

of these goods. This intensification of use must be doubled with greater product 

robustness to be to be really interesting in terms of the environment”.  

In this order of ideas, the functional economy represents an opportunity for the 

business world and opens opportunities for sustainable development. "This economic 

model is quickly assimilated to a sustainable development component" (Formant, 2012, 

p.1). In the in the sphere of functional economy, companies have the opportunity to 

retain ownership of the goods they offer on the market and possibly make earnings. The 

value of use and the lifespan of the products must be extended, thereby reducing 

resource consumption and consequently environmental effects(Van Neil, 2007(a), p.3). 

The functional economy approach aims to overcome this impasse by encouraging 



 

"Functional Economy a new approach of consumption" 
 

17 

 

manufacturers to transform their way of understanding their sector of activity.  The rent 

generated by the mutualization of sustainable goods is intended to guarantee the 

involvement of industrial players in "sustainable development (Yoann, 2017, p.63). 

When functional economy allows better use of resources and promotes 

decoupling between the use of a good and the consumption of energy and raw materials; 

contributes to the decrease of greenhouse gasses. The functional economy also 

supports the entire life cycle by the producer – production – use – maintenance – reuse 

– waste management – mainly because the equipment manufacturer is also the one 

who will have to deal with the end of his life (Fondation Concorde, 2010, p.22). 

As a new economic model, the functional economy encourages innovation at the 

level of use service that is much more oriented towards value-added growth than that 

of turnover. At the same time, it reduces physical flows by professionalizing 

maintenance and use methods(Van Neil, 2007(a), p.23). 

On the social plan, it must be admitted that the functional economy is in these terms a 

direct manifestation of our society's shift from a property regime to an access regime 

(Val Neil, 2014(b), p.7). As a result, it promotes employment nearby by creating jobs of 

service and value through the creation of new jobs. “Dedicated positions will appear in 

companies (with ad hoc training in universities) to determine the need and drive 

change. Multiple "externalizations" of functions are possible and will have to be 

identified in various fields within many industrial activities.  The customer relationship 

and the maintenance of dedicated product parks should thus create numerous jobs” 

(Fondation Concorde,p.25). 

The functional economy also aims to transform the company economically with 

advantages for both the investor and the customer. Thus, the latter will have the option 

of transferring spending, which limits debt. Also, consume in a way that is tailored to 

your needs and have better cost visibility. As for the investor, he will differentiate 

himself with an innovative offer and retrace the value chain by offering more service. It 



 

M.Khelfaoui and S. Sedkaoui and A.  Kheddaoui          
                                                                                                                               

18 

 

will also benefit from the loyalty of its customers. Although the functional economy is 

not known, it offers great opportunities for businesses in particular. Certainly, it requires 

for the moment an integrated economic model but it really represents the future of the 

production. 

5. Conclusion 

“From the power of purchase to the power of use "this is the slogan of the 

functional economy. It has been developed for several decades and is intended as a two-

dimensional economic model: the use replaces the appropriation of the good and the 

decoupling between the added value and the consumption of the raw materials. It has 

emerged in the context of sustainable development and environmental awareness-

raising.  Despite the praise of research on the functional economy, it remains unknown 

and alien to the corporate world. It is clear that the growth model adopted since the 

Industrial Revolution has passed and must adapt to the new situation of natural 

resource scarcity. But how to convince the company manager to adhere to this approach.  

It must be provided with a well-established strategy on natural resource consumption 

and job mastery. Also, the shift to functionality economy requires influencing consumer 

behaviour. The latter must be part of an integrated agreement that takes into account 

environmental, economic and social elements. The changes adopted for consumption 

will be considered in macro and micro-economic terms and will follow the principle: 

"Halte excessive consumption." 
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Résumé: 

L’assurance agricole est un outil pour gérer les risques agricoles. L׳évolue de cet outil 

reste un sujet de controverse. Or, 7% seulement des agriculteurs tunisiens s’assurent; ceci est 

dû à des raisons tant socioculturelles que structurelles. 

Nous tenterons d‘identifier les déterminants qui motivent les agriculteurs de la région 

de Medjez El Beb à s’assurer contre la chute de grêle. Avec le modèle Logit , nous avons mis 

en évidence les variables significatives qui influent le choix de l’agriculteur d’être assuré ou 

non. 

Mots clés: l’assurance agricole, raisons sociculturelles, raisons structurelles, modèle Logit. 
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:ملخص  

 أّن تطوره اليزال  يعتبر التأ
ّ
مين الفالحي أحد طرق إدارة املخاطر التي تهدد اإلنتاج الفالحي. إال

 ، باملائة فقط7موضع جدل، حيث ال تتجاوز نسبة املزارعين التونسيين املتمتعين بخدمات التأمين 

 .وهذا يعود الى العديد من األسباب منها االجتماعية والهيكلية

 خالل هذا البحث تحديد العوامل التي قد تحفز املزارعين بمنطقة مجاز الباب علىحاولنا من 

 ، قمنا بتسليط األضواء على العوامل التي تؤثر Logitتأمين محاصيلهم ضد البرد. من خالل نموذج 
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 على رأي الفالح حول موضوع التأمين الفالحي.

 . Logitواالجتماعية، نموذج  التأمين الفالحي، األسباب الهيكلية  : كلمات مفتاحية

 .JEL  :Q43, Q13 ات تصنيف

1. Introduction 

 En Tunisie, le secteur agricole occupe une place de choix dans notre pays tant 

au niveau économique que social dans la mesure où il garantit la sécurité alimentaire 

du pays, basée essentiellement sur la production nationale et constitue la principale 

activité dans plusieurs régions. En effet, l’activité agricole tunisienne génère plus de 

12% du produit intérieur brut et emploie environ 16% de la population active (APIA, 

2015). 

Cependant, ce secteur est confronté à divers risques peu contrôlables, en 

particulier les aléas climatiques et les fluctuations du marché intérieur et extérieur. Ces 

risques peuvent être à l’origine d’une perte de rendement ou d’une perte de qualité de 

la production ou d’un dommage de l’outil de production. Tout ceci a augmenté le 

besoin de protéger l’agriculteur contre ces différents risques. Cette protection s’est 

avérée possible grâce au rôle de l’assurance qui a pour objectif de stabiliser le revenu 

de l’agriculteur, de renforcer son pouvoir d’investissement et de relancer en cas de 

sinistre. 

En Tunisie, nombreuses sont les compagnies d’assurance qui fournissent pareils 

services aux agriculteurs telles que « ASTREE compagnie d’assurances et de 

réassurances », «la Société Tunisienne d’Assurances et de Réassurances (STAR) », « la 

caisse tunisienne d’assurances mutuelles agricoles (CTAMA) », etc. 

Malgré l’ancienneté de la branche agricole dans le marché des assurances et les 

incitations consentis par les compagnies d’assurance tels que les baisses des frais de 

souscription, les facilités dans les paiements et les essais de sensibilisation des 

exploitants pour s’assurer contre les risques agricoles, la contribution des assurances 
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agricoles reste très faible et au-dessous du niveau souhaité. En fait, cette branche ne 

représente que 4% des chiffres d’affaires total généré par le secteur des assurances en 

2014. Ainsi « seuls 7% des agriculteurs, 10% des grandes cultures, 7% du bétail bovin 

de race pure et une proportion négligeable de pécheurs disposent d’une assurance » 

(Ministre de l’agriculture, 2014). 

      C’est dans ce contexte, que s’inscrit notre étude qui tend à diagnostiquer les 

principales causes qui freinent l’adhérence des agriculteurs aux assureurs et menacent 

le développement de l’industrie des assurances agricoles. Une interrogation 

importante émerge à ce niveau : Quels sont les facteurs pénalisant le 

développement de l’industrie des assurances agricoles en Tunisie ? Telle est la 

question de recherche à laquelle nous tenterons à répondre. 

2. Contexte Théorique 

Nous choisissons d’orienter notre intérêt au niveau de cette étude à 

l’identification du profil des céréaliculteurs de la région de Medjez El Bab qui 

bénéficient des produits d’assurance et la détermination des raisons qui influent sur 

leur adhésion au contrat de chute de grêle. Ce choix des céréaliculteurs est justifié par 

le poids important donné à cette culture en Tunisie. Alors que le choix de la région de 

Medjez El Beb comme zone d’étude est justifiée par un ensemble de raisons ; tout 

d’abord, de part de sa proximité de Tunis (50 Km) qui présente un avantage quant au 

déplacement pour accéder l’information. Mais l’atout majeur, c’est son emplacement 

géographique qui permet une bonne exploitation des sources d’eau (Oued Medjerda), 

d’où la présence des périmètres en irrigué et des superficies importantes emblavées de 

céréales en irrigué. 

Ainsi, le choix d’étude de l’assurance agricole de cette région est lié à son 

importance économique en matière d’agriculture d’une part et à son part important 

dans le portefeuille du CTAMA. Aussi, dans le gouvernorat de Béja se localisent trois 

agences d’assurance représentant la CTAMA dont la plus importante est celle de 
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Medjez El Beb. En plus, cette zone présente un ensemble des problèmes constatés lors 

de notre investigation et qui sont en grande partie liés aux aléas climatiques. 

• Services d’assurance agricole dans la région de Medjez El Beb : 

En s’intéressant aux contrats de chute de grêle de la spéculation des céréales 

pour la région de Medjez El Beb, nous jugeons que le rapport sinistre-prime varie d’une 

année à l’autre ; en allant de 2010 à 2014, ce rapport a subi plusieurs fluctuations 

selon les données enregistrées par la figure ci-dessous.  

Cette spéculation est considérée bénéficiaire pour les années 2010,2012 et 2014 

avec des rapports respectivement 42%, 2.1% et 91%. En contrepartie, les années 2011 

et 2013 sont jugées déficitaires des taux très élevés, soit 189% en 2011 et 321% en 

2013.  

Ainsi, nous jugeons que le taux de sinistralité enregistré en 2012 est 

exceptionnel. En fait, nous pouvons l’expliquer par plusieurs raisons ; soit le nombre 

de sociétaire de l’année concernée est très réduit, soit l’absence de risque grêle pour 

cette année, soit le taux de dommage réel ne dépasse pas la franchise. 

Figure 1 : Évolution de taux de sinistralité (en %)  

 
Source : Elaboration personnel, 2015. 

 Pour bien expliquer ces fluctuations enregistrées, nous intéresseront par la suite 

à l’analyse des indemnités versées aux profils des agriculteurs et des cotisations payés. 

 



 

" Comportements des céréaliculteurs tunisiens en irrigué vis-à-vis  de  l’assurance agricole: 

 Cas de la région de Medjez El Bab" 

26 

 

Figure 2 : Cotisations payées et sinistres réglés de la région de Medjez El Beb 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Elaboration personnel. 

 Ainsi, ce déficit est expliqué par le fait que les indemnités versées par la CTAMA 

au profit des agriculteurs sinistrés ont dépassé les cotisations collectées. 

En ce qui concerne l’année 2011, ces résultats n’étaient pas attendus, car les 

cotisations pour la spéculation des céréales ont connu une forte progression par 

rapport à l’année précédente, soit une somme de 149768 DT en 2010 contre 393049 

DT en 2011. Cette situation est donc causée par le dédoublement de nombre de 

sinistres qui a atteint 12 sinistres en 2011. 

Figure 3 : Évolution du nombre des sinistres 

 
Source : Elaboration personnel. 

De même pour l’année 2013, malgré la stagnation des valeurs de cotisations 

payées, la CTAMA a enregistré une forte évolution de nombre des sinistres qui a atteint 

24 sinistres en 2013 contre un seul sinistre en 2012. Mais ce n’est pas le même cas en 
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2014, or malgré l’évolution de nombre de sinistres, les cotisations payées ont marqué 

un léger dépassement aux sinistres. Ainsi cette année est bénéficiaire. Parfois, il est 

expliqué par le fait que le taux des dégâts subit n’est pas intense. 

Figure 4. Évolution du nombre des contrats 

 
Source : Elaboration personnel. 

 En s’intéressant au nombre des contrats, la figure ci-dessus enregistre une légère 

variation, soit une moyenne de 388 contrats pour toute la période d’étude. 

Le gain enregistré par la branche en 2012 est expliqué donc par la quasi-absence 

de dommage provoqué par la grêle. 

3. Méthodologie 

• Collecte des données : 

A ce niveau, on peut tirer l’attention sur les difficultés que le chercheur prouve 

lors de la collecte des données. Les entreprises tunisiennes sans aucune sélection 

présentent une confidentialité au niveau de leurs directions ce qui rend cette opération 

plus difficile. 

Pour ce travail, on a recours à plusieurs sources. En effet, les sinistres de la 

période d’étude ont été calculés à partir des inventaires annuels des années 2012, 

2013 et 2014. Ainsi, l’échantillon choisit pour l’enquête, les cotisations payées de la 

région d’étude et le nombre de contrats sont des informations réalisées à partir des 

dossiers des souscripteurs de l’année. Les sources donc ont été diverses, alors on les a 

résumés dans le tableau suivant : 
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Table 1. Le type des données collectées, leurs périodes et leurs origines 
Type de données Périodes Services Origines 

Indemnisation et nombre de sinistres 

pour la spéculation des céréales contre la 

chute de grêle et incendie récolte de toute 

la Tunisie et des différents gouvernorats. 

 

2012-2014 

 

Services sinistres 

agricoles et divers 

 

CTAMA    Tunis 

Indemnisation, nombre de sinistres, 

cotisations et nombre de contrats pour la 

spéculation des céréales contre la chute 

de grêle et incendie récolte pour la région 

de Medjez El Beb. 

 

2010-2014 

 

Agence de la CTAMA 

 

CTAMA Medjez El 

Beb 

Indemnisation, nombre de sinistres, 

cotisations et nombre de contrats de 

l’assurance contre la mortalité des bétails. 

 

2010-2014 

 

Services sinistres 

agricoles et divers 

 

CTAMA Tunis 

 

Les informations des sociétaires 

 

2013-2014 

 

Services sinistres 

agricoles et divers 

 

CTAMA Tunis 

Données générales de la région Medjez El 

Beb 

 

2013-2014 

 

CTV 

 

Medjez El Beb 

Source : Elaboration personnel. 

Ainsi, les données qui seront utilisées par le modèle Logit sont collectées à partir 

de les enquêtes réalisées dans la région sujette. Nous expliquerons par la suite le choix 

de notre échantillon et la structure de notre enquête.  

• Choix de l’échantillon : 

Nous avons choisi un échantillon de 51 agriculteurs dont 20 assurés et 31 non 

assurés. Le nombre d’assuré est inférieur à ceux qui ne participent pas aux services 

d’assurance agricole. En fait, nous cherchons à former un échantillon représentatif. Le 

tableau suivant illustre le nombre des agriculteurs enquêtés et leurs emplacements ; 
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Table 2. Répartition des agriculteurs enquêtés et leurs emplacements. 

Medjez El 

Beb 

Grich El 

Oued 

Chawach Hidous El Ksar Daaja El Heri Oued Ezzarga  

15 1 4 3 4 8 12 3 

Source : Elaboration personnel. 

 Les 20 agriculteurs assurés appartiennent à la CTAMA. Ce choix est expliqué par 

deux raisons ; la première raison est le fait que la caisse est notre exemple d’étude et la 

deuxième reflète l’importante part des agriculteurs inscrits chez la CTAMA (80%). Ainsi 

les assurés ont été élit en fonction de leurs disponibilités. Concernant les agriculteurs 

non assurés, leur sélection est effectuée d’une façon aléatoire.  

• Questionnaire de l’enquête : 

Cette enquête est consacrée pour étudier les comportements des céréaliculteurs 

dans les périmètres en irrigué de la région de Medjez El Bab aux services des 

assurances agricoles et d’avoir une idée sur leur attitude concernant ce sujet. Le 

support de notre enquête est un questionnaire qui comporte trois parties : 

➢ La première partie « Identification de l’agriculteur » ; Nous tenterons à identifier 

l’agriculteur. En fait, nous proposons six questions. À travers ces questions nous 

pourrons développer une idée sur les catégories d’agriculteurs par rapport à : leur sexe, 

leur âge, leur expérience en agriculture, leur niveau d’instruction, leur situation 

financière. 

➢   La deuxième partie « Identification de l’exploitation» ; Comme cette enquête est 

orienté spécialement aux céréaliculteurs dans les périmètres en irrigué de la région de 

Medjez El Bab, nous intéresserons à distinguer ceux qui n’emblavent que des céréales 

des exploitants qui diversifient leur activité. 

➢ La troisième partie « Assurance agricole » ; Cette partie commence par une 

question classique « êtes-vous assurés ? ». Ensuite, elle est subdivisée en deux 

parties, une première concerne les assurés et une deuxième est formulée pour 
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comprendre le non adhérence des agriculteurs aux services des assurances 

agricoles. 

• Modélisation des facteurs influençant la décision prise par les 

agriculteurs concernant l’assurance : 

➢ Spécification d’un modèle de probabilité : le Modèle Logit : Dans 

nombreux cas la spécificité d’un modèle linéaire est incorrecte. Un de ces cas 

est celui ou la variable prédite est dichotomique, ou multinomiale. Au lieu 

d’estimer Yi, l’objectif est d’estimer P (Yi=1) avec Pi compris entre 0 et 1. 

Par modèle dichotomique, on entend un modèle statistique dans lequel la 

variable expliqué prend deux valeurs, ces deux possibilités étant arbitraires, on posera 

toujours YЄ {0,1}.Il s’agit alors généralement d’expliquer la survenue ou la non d’un 

événement, soit être assuré ou non dans notre cas. 

En effet, on considère un échantillon de N individus. Pour chacun, on observe si 

un certain événement s’est réalisé et l’on note Yi la variable codée associée à 

l’événement. Alors pour i de l’intervalle [1, N] on a la forme suivante : 

        Yi =  1, Si l’événement s’est réalisé pour l’individu i. 

         0, Sinon.                 Avec i= 1..51. 

L’application des techniques économétriques propres aux variables qualitatives 

à des problèmes économiques a largement contribué à améliorer l’interprétation des 

modèles simples. Les modèles linéaires sont bien adaptés lorsque la variable à 

expliquer est continue. Cependant, les variables dépendantes peuvent quasiment 

s’éloigner de cette situation lorsque la variable dépendante est discrète. Dans ce cas 

l’objectif n’est plus estimé Yi mais d’estimer P (Yi=1) avec Pi compris entre 0 et 1. Ainsi, 

on considère le modèle suivant : 

 



 

 

Mariem Rezgui                       
 

31 

 

Si YЄ {0,1} on a, Pi=Prob(Yi)=P (Yi=1/xi)= E (Y/X)=F(xiβ) 

Où la F(.) est une fonction de répartition. Le choix de cette fonction est non 

contraint. Toutefois, on utilise deux types de fonctions : La fonction de répartition de la 

loi logistique plus connu sous le nom (Logit) et la fonction de la loi normale centrée 

réduite au quel on attribue le nom de (Probit).  

Au niveau d’un modèle Logit, les fonctions de densité et de répartition associées 

à une variable sont respectivement : 

Λ(x,θ)= exp-xi θ/(1+exp-xiθ)2 

Φ (xi,θ)=1/(1+exp-xiθ) 

 Dans ces conditions, la probabilité qu’un agriculteur assure son activité 

céréalière sera donnée par : 

P (Y=0)= 1/ (1+exp-xiθ). (Avec «exp» la fonction exponentielle). 

➢ Les variables explicatives : En se basant sur les données statistiques 

disponibles et sur les constations des experts de la CTAMA et des différents 

auteurs dans le domaine agricole nous nous limitons à analyser cinq critères : 

- L’âge (AGE) ; plus les agriculteurs sont jeunes, plus ils sont adhérant aux services 

d’assurances. 

- Le crédit (CRD) ; les crédits de compagne sont obligatoirement accompagnés par des 

assurances. Il se peut que ça soit le seul facteur conduisant à l’assurance. 

- Poids des céréales (PC) ; Vu l’importance que constitue la spéculation des céréales 

et l’enjeu que représente dans le revenu de l’exploitation peut être un facteur 

conduisant les agriculteurs à s’assurer. 

- Le rendement des céréales par hectare (RDT) ; plus le rendement est faible, plus 

l’agriculteur est besoin de s’assurer. 

- Taille de l’exploitation (TE) ; Les exploitations de petite taille sont plus exposées 

aux risques vus que la grêle touche une exploitation par couloir.   
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➢ Description des données : L’objectif de ces tests est de choisir la désignation 

convenable de chaque variable. Plusieurs essais ont eu lieu à fin d’obtenir les 

résultats suivants : 

- Age : L’âge des agriculteurs (varient de 28 ans à 78 ans). 

- Poids des céréales : mesure l’importance de la spéculation des céréales dans la région 

sujette (varie de 20% à 100%). 

-Taille de l’exploitation : utilisation de la variable taille en catégorielle. (1= TE<5Ha, 2= 

5Ha< TE<10 Ha, 3= TE>10 Ha). 

- Crédit : disponibilité de crédit (0= non, 1= oui). 

- Rendement des céréales par hectare : (0= RDT<25 qx, 1= RDT> 25qx). 

Concernant « la taille d’exploitation », « le crédit » et « le rendement des céréales par 

hectare », nous jugeons que leur utilisation en catégorielle est plus mieux. 

➢ Procédure d’estimation :  Au niveau de ce travail nous avons utilisé la méthode 

d’estimation propre aux variables qualitatives binaires (Logit). Elle consiste à 

régresser toutes les variables qui apparaissent dans l’équation du modèle. 

Pour cette estimation, les tests de fiabilité du modèle (Logit) sont le test de Student (t) 

et la méthode de Maximum de Vraisemblance (MV). Ces tests sont déterminés en 

utilisant le logiciel STATA 11. 

• Estimation du modèle à variable dépendante qualitative : 

             Ce modèle adopté était celui d’une spécification Logit, L’équation à estimer 

prend la forme suivante :       

 Ass= α0 +α1 AGE + α2 CRD + α3 TE + α4 PC +α5RDT + µ. 

Avec : Ass est la variable à expliquer à partir des variables explicatives, elle représente 

la décision prise par l’agriculteur (assuré ou non). Il s’agit d’une variable binaire 

représentant la décision de l’agriculteur tel que :      

               



 

 

Mariem Rezgui                       
 

33 

 

          Assi=   1 Si l’exploitant assure ses parcelles emblavées de    céréales,  

            0 Sinon.                                 Avec   i=1…51  

     Ainsi, on peut modéliser la décision prise par l’agriculteur concernant l’opération 

d’assurance c'est-à-dire en estimant la probabilité qu’un agriculteur soit assuré. 

       Les principaux domaines d’application des modèles dichotomiques sont très 

largement répondus : 

En assurance : Assuré ou non, sinistré ou non. 

En micro-économie : Emploi vs chômage, Achat ou non d’un bien etc. 

4. Résultats et discussions 

• Caractéristiques sociodémographiques : 

             La moyenne d’âge des agriculteurs interrogés est 50 ans, 47% d’entre eux n’ont 

pas dépassé le stade de l’enseignement primaire, 33.4% ont atteint l’enseignement 

secondaire, alors que 19.6% ont poursuivi des études supérieures. Sur les 51 

agriculteurs, seulement 4% sont des femmes, soit deux femmes contre 49 hommes. En 

effet, seulement 29% des agriculteurs interrogés ont des activités extra-agricoles. Ainsi, 

pour la région de Medjez El Beb, il n’y a plus des associations agricoles sauf l’UTAP, 

alors que seulement six membres de notre échantillon sont inscrits à cette dernière. 

• Caractéristique de l’exploitation : 

            Le nombre des grandes exploitations est considéré élevé par comparaison avec 

le nombre des exploitations totale. En effet, 39.21% sont des parcelles des terrains de 

superficie supérieurs à 10 Ha contre 33.3% ont des superficies entre 0 et 5 Ha. Le 

tableau suivant résume la répartition des exploitations agricole de notre échantillon 

selon leurs tailles. 

Table 3 : Répartition des exploitations selon la SAU 

Taille de l’exploitation 0-5 Ha 5-10 Ha Plus de 10 Ha 

Nombre des exploitations 16 5 30 

Source : Elaboration personnel. 
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        Nous pouvons expliqués ceci par le fait que les agriculteurs sont obligés parfois de 

louer des terrains supplémentaires soit pour combler le problème des petites 

exploitations et de morcellement, soit aussi que certains agriculteurs ont choisi 

d’investir dans ce domaine donc ils se trouvent obligé de louer des terres agricoles. 

Dans certains cas l’exploitant a recours au métayage car il n’a pas d’autres sources de 

financement et possède des superficies limitées. 

Concernant les exploitations enquêtées, presque la moitié ne pratique pas des 

activités animales. Et même pour l’activité végétale, 45% des agriculteurs cultivent plus 

qu’une culture contre 55% qui pratiquent des monocultures. 

            Nous pouvons donc constater l’importance de la spéculation des céréales vu 

l’importance de son poids or 55% des agriculteurs ne cultivent que des céréales.  

• Validité de l’ajustement et interprétation des paramètres : 

            Le modèle théorique s’écrit Y=1{Xβ+ε  0} et on cherche à estimer l’effet 

causal de X, β. Juger de la pertinence du modèle revient (principalement) à tester la 

nullité des paramètres.     On cherche à estimer P (Y= 1/X), dans notre cas on utilise un 

Logit comme approximation commode. On souhaite alors savoir : 

- Si le modèle a un bon pouvoir explicatif. 

- Quelles variables explicatives retenir pour prévoir aux mieux cette probabilité. 

            La seule information réellement utilisable est le signe des paramètres, indiquant 

si la variable associée influence la décision d’une façon positive ou non. De façon plus 

générale, nous pouvons étudier l’impact des variables Xi sur la probabilité que Yi=1. Il 

est important d’avoir une idée de la sensibilité de la probabilité de l’événement {Yi=1} 

ou {Yi=0} par rapport à des variations dans les variables explicatives Xi (Thomas, 2000). 
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• Interprétation des résultats et discussion : 

Etude d’interaction : 

       Nous avons testé plusieurs interaction à fin d’améliorer les résultats obtenues tels 

que AGE*TE, PC*RDT, TE*CRD, MFV*TE, MFV*CRD;  

Nous souhaitons déterminer si le poids des céréales (variable PC) modifie l’effet 

de rendement des céréales par hectare (variable RDT) sur l’adhérence des agriculteurs 

aux services d’assurance.  

Table 4 : Etude de confusion entre le poids des céréales et le rendement par hectare 

 Coef. Std. Err.        Z                        P>|Z|      

PC -.0163505    .0074684     -2.19    0.029     

RDT 4.687428    1.184919      3.96    0.000       

PC*RDT -2.393347    1.149515     -2.08    0.037 

Source : Elaboration personnel. 

Selon les données illustrées par le tableau 4, nous vérifions que la variable PC ne 

modifie pas l’effet de RDT sur la variable dépendante ASS. 

Nous souhaitons déterminer si La taille de l’exploitation (variable TE) modifie 

l’effet de crédit (variable CRD) sur l’adhérence des agriculteurs aux services 

d’assurance.  

Table 5 : Etude de confusion entre la taille de l’exploitation et le crédit 

 Coef. Std. Err. Z P>|Z| 

TE 4.583774 1.098353 4.17 0.000 

CRD -0.8209032 0.2729843 -3.01 0.003 

TE*CRD (omitted) - - - 

Source : Elaboration personnel. 

Selon les données illustrées par le tableau 5, nous vérifions que la variable TE ne 

modifie pas l’effet de CRD sur la variable dépendante ASS. 
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Nous souhaitons déterminer si le mode de faire valloire (variable MFV) modifie 

l’effet de la taille d’exploitation (variable TE) sur l’adhérence des agriculteurs aux 

services d’assurance.  

Table 6 : Etude de confusion entre la taille de l’exploitation et le mode de faire 

valloire 

 Coef. Std. Err. Z P>|Z| 

TE 0.14003432 0.3399308 0.41 0.680 

MFV -3.199137 1.113374 -2.87 0.004 

MFV*TE 3.474992 1.252823 8.77 0.006 

Source : Elaboration personnel. 

Selon les données illustrées par le tableau 6, nous vérifions que la variable MFV 

ne modifie pas l’effet de TE sur la variable dépendante ASS. 

Nous souhaitons déterminer si le mode de faire valloire (variable MFV) modifie 

l’effet du crédit (variable CRD) sur l’adhérence des agriculteurs aux services 

d’assurance.  

Table 7. Etude de confusion entre le mode de faire valloire et le crédit 

 Coef. Std. Err. Z P>|Z| 

CRD 1.80951 1.00351 1.8 0.071 

MFV -2.729554 0.7510334 -3.36 0.000 

MFV*CRD 4.058891 1.394385 2.91 0.004 

Source : Elaboration personnel. 

Selon les données illustrées par le tableau 7, nous vérifions que la variable MFV 

ne modifie pas l’effet de CRD sur la variable dépendante ASS. 

Nous souhaitons déterminer si l’âge de chef de l’exploitation (variable AGE) 

modifie l’effet de la taille d’exploitation (variable TE) sur l’adhérence des agriculteurs 

aux services d’assurance.  

Table 8 : Etude de confusion entre l’âge et la taille de l’exploitation 

 Coef. Std. Err. Z P>|Z| 

AGE -.0044281 0.0246519 -0.18 0.857 
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TE -1.467657 1.118963 -1.31 0.190 

AGE*TE 5.382475 2.357302 2.28 0.022 

Source : Elaboration personnel. 

Selon les données illustrées par le tableau 8, nous vérifions que la variable TE 

modifie l’effet de l’âge sur la variable dépendante ASS. En fait, il est mieux de regrouper 

les deux variables ensemble. En contrepartie, nous n’avons pas utilisé cette interaction 

dans notre rapport car les résultats obtenus sont plus significatifs sans leur utilisation. 

De cette faite, nous jugeons que les interactions sont fiables avec des 

échantillons plus grands. 

Etude de corrélation : Pour éviter les risques de corrélation, nous avons testé les 

variables explicatives choisies. Le test de corrélation effectué élimine la présence 

de ce risque entre les différents critères. Or, le tableau 9 explique la faible 

corrélation entre les différentes variables.  

Table 2 : Etude de corrélation entre les variables indépendantes 
AGE        RDT       CRD       TE      PC 

AGE     1.0000 

RDT    -0.0573   1.0000 

CRD     0.0241   -0.1824   1.0000 

TE       0.0837    0.0292   0.5419   1.0000 

PC       0.0900   -0.2262   0.2019   -0.2256   1.0000 

Source : Elaboration personnel. 

Nous pouvons donc estimer la variable « Ass » à partir les variables 

explicatives testés. 

La détermination des facteurs influençant le choix de l’agriculteur : Le modèle 

retient cinq variables explicatives contribuant à expliquer la cause de choix de 

l’agriculteurs pour être assuré ou non. Rappelons que la variable dépendante est la 

variable dichotomique ASS qui est égale à 1 si l’agriculteur assure son activité 

céréalière et 0 sinon. Elle est expliquée par les variables indépendantes suivantes : 
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l’âge (AGE), le crédit (CRD), le poids des céréales (PC), le rendement des céréales par 

hectare (RDT) et la taille de l’exploitation. Les valeurs numériques des coefficients 

du LOGIT n’ont pas d’interprétation directe, par conséquent on s’intéresse aux 

signes des variables explicatives pertinentes et aux réactions proportionnelles de la 

variable expliquée suite aux changements proportionnelles du niveau des variables 

explicatives. Après avoir vérifié les risques possibles, nous passons à la régression 

logistique. Les tableaux suivants présentent les résultats de l’estimation du modèle 

Logit, estimé à l’aide du logiciel STATA11, sur un échantillon de 51 exploitants de la 

région de Medjez El Bab ; 

Tableau 10 : Tableau récapitulatif des variables relatifs à l’estimation des causes de choix de 

l’agriculteur 

Variables Paramètres Coefficient Erreur Z 

Poids des céréales PC 0.0850821 0.0587751 1.45*** 

Crédit CRD 9.140973 4.010497 2.28* 

Rendement par h  RDT -6.130558 3.253283 -1.88** 

Age AGE 0.2264162 0.1117523 2.03* 

Taille de l’exploitation TE 5.706425 3.039398 1.88** 

Constante Cons -33.90204 16.38212 -2.07* 

Source : Elaboration personnel. 
*Significatif à 5%, **Significatif à 10%, ***Significatif à 20%. 

Number of obs = 51, LR chi2 (5) =57.26, Prob > chi2 = 0.0000, 

 Log likelihood = -5.921636, Pseudo R2= 0.8286,  

 

Table 11 : Résultat du modèle Logit de la décision de l’agriculteur d’être assuré ou non 

de la région de Medjez El Bab 

Variables Paramètres Probabilité Désignation variable 

Poids des céréales PC 0.148*** Variable quantitative. 

Crédit CRD 0.23* Délégation de nantissement : 

banque 

Rendement par RDT 0.06** Rdt /ha>25 qx 
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hectare (le rendement moyen est 25 qx/ha) 

Age AGE 0.043* Variable quantitative. 

Taille de l’exploitation TE 0.06** Taille de l’exploitation<5 ha 

5<Taille de l’exploitation<10ha 

Taille de l’exploitation>10ha 

Constante Cons 0.039* Constante 

Source : Elaboration personnel. 
*Significatif à 5%, **Significatif à 10%, ***Significatif à 20%. 

Comme Pseudo-R2 est de l’ordre de 0.8286, nous décidons que la qualité de 

l’ajustement est bonne. Le modèle est globalement significatif vu que la valeur du test 

de Student, LRchi2 (5)= 57.26> Z α/2 (avec Z0.025 = 2.571). Ainsi, la probabilité de se 

tromper si nous rejetons H0 (Prob>chi2) est égal à 0.00 ce qui confirme aussi que la 

régression est globalement significative. Les résultats du modèle Logit appliqués 

révèlent que toutes les variables utilisées sont significatives avec des seuils différents 

(5%,10% et 20%) pour l’estimation de la décision de l’agriculteur concernant 

l’assurance. 

            En commençant par le paramètre associé à la variable « âge», ce paramètre est 

positif et significatif au seuil de 5%. D’où, ce facteur social s’avère un déterminant très 

important motivant l’agriculteur à s’assurer.  

            Selon les résultats de notre modèle, les vieux sont les souscripteurs les plus 

importants contrairement avec ce qui est affirmé par plusieurs auteurs, « les jeunes 

sont plus adoptés à l’innovation ».   

             Ainsi, le paramètre associé à la variable « crédit » est positif et significatif. Ceci 

nous montre sa contribution dans l’estimation de choix de l’agriculteur d’assurer sa 

spéculation céréalière. La significativité au seuil de 5% reflète la qualité de 

l’information. Le signe positif relatif à la disponibilité de crédit explique bien le lien 

entre le crédit et l’assurance agricole. En effet, lors de l’octroi d’un crédit de compagne 
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la banque impose sur les agriculteurs d’assurer leurs cultures ce qui confirme notre 

hypothèse. 

Pourtant que les petits agriculteurs sont les plus touchés par le risque grêle, les 

estimations obtenues par le modèle Logit prouvent que la chance d’être assuré 

augmente lorsque l’exploitant occupe des superficies plus importantes. Ainsi, ceux qui 

occupent des parcelles de taille limité ont généralement des problèmes financiers ce 

qui ne leur permet pas de s’assurer.  

Lors des interviews avec les exploitants de la région sujette à notre travail nous 

avons constaté que le problème du morcellement des terres agricoles ont été détourné 

à travers le métayage ou la location ce qui représente un coût supplémentaire pour 

l’agriculteur d’où le sentiment d’insécurité ce qui les pousse à s’assurer.   

Nous estimons donc que le taux d’adoption le plus élevé concerne les 

agriculteurs qui occupent des exploitations de superficies importants. 

En ce qui concerne le paramètre associé au « rendement des céréales par 

hectare », la régression logistique montre que ce paramètre est négativement associé à 

l’adoption des services d’assurance agricole par les céréaliculteurs en irrigué de la 

région de Medjez El Bab. Plus le rendement est élevé moins les agriculteurs sont 

partisans aux assurances.   

Dans le même ordre d’idée, le variable « poids des céréales » est positif et 

significatif au seuil de 20% ce qui justifie l’importance que constituent la spéculation 

des céréales et l’enjeu que représente par leur rendement et leur part dans le revenu de 

l’exploitant. 

Nous couronnons que les résultats obtenus ne peuvent être expliqués que par 

les caractéristiques de la région concernée. Or, nous avons choisi d’enquêter 51 

agriculteurs de la région de Medjez El Bab qui cultivent des céréales, ce facteur fixe a 

affaiblit la significativité de ce paramètre (la majorité des agriculteurs sont 

exclusivement des céréaliculteurs). 
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• Discussion : 

 En Tunisie, la quasi-totalité des agriculteurs n’ont recours à aucun mode 

particulier de prévention. Cette attitude passive des agriculteurs est due soit à la 

pratique d’autres solutions telle que la diversification des activités, soit à la quasi-

absence des risques dans la région. 

En s’intéressant aux secteurs des assurances agricoles, nous constatons que 

malgré la présence de bureau d’assurance-agricole dans la région concernée, les 

baisses des frais de souscription (jusqu’à 20% parfois), les facilités dans les paiements 

et les essais de sensibilisation des agriculteurs pour s’assurer contre la grêle et 

l’incendie récolte, seulement 6% des agriculteurs sont inscrits chez la CTAMA en 2014.  

Les agriculteurs voient que les compagnies d’assurance encaissent les frais des 

souscriptions sans distribuer les indemnités nécessaires.  

Ces indemnités semblent toujours faire de l’agriculteur un perdant, que ce soit 

dans le cas où le dommage réel est inférieur ou égal à la franchise (la compagnie ne 

verse pas des indemnités dans ce cas sachant que le taux de franchise est affiché dans 

le contrat d’assurance) ou dans le cas où le rendement réel est inférieur au rendement 

assuré (indemnisation, en cas de sinistre, selon le rendement réel), ou aussi dans le cas 

où le rendement est influencé par des facteurs exogènes (autres que l’incendie et/ou le 

grêle).  

Auprès de 51 questionnaires effectués dans la région de Medjez El Beb, nous 

avons remarqué que la majorité des agriculteurs non assuré croient que les cotisations 

payées au début de chaque saison sont très élevées. Ainsi ils pensent que les produits 

d’assurance offerts par la CTAMA et les autres compagnies d’assurance sont 

insuffisants. En effet, dans la région concernée les agriculteurs confirment qu’il n’existe 

pas un risque d’incendie et que l’averse grêle est plus ou moins émergeante. En 

opposition, la région souffre des inondations d’oued Medjerda. De ce fait, 65% des 
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agriculteurs non assurés de notre enquête cultivent plus qu’une culture pour lutter 

contre les aléas climatiques au lieu de s’inscrire à un assureur.   

En se basant sur les points évoqués par notre enquête, nous jugeons que les 

agriculteurs préfèrent d’autres types de contrats totalement différents de celle offerts 

par les assureurs, soit des contrats multirisques (80% des exploitants enquêtés), soit 

des contrats contre les catastrophes naturelles tel que les inondations d’oued 

Medjerda (cas des assurances indicielles).  

Nous résolvons donc qu’il est important d’améliorer les services des assureurs 

aux besoins latents des agriculteurs. 

            Bien que les céréaliculteurs qui n’ont pas adéquation aux programmes soient 

minoritaires, nous constatons que les compagnies d’assurance doivent organiser de 

nouveau des essais démesurés de sensibilisation des agriculteurs pour s’assurer contre 

les risques agricoles. 

Au terme de cette analyse, nous avons enquêté 20 céréaliculteurs adhérents aux 

services de la CTAMA pour étudier le taux de satisfaction des exploitants des 

indemnités de cette compagnie dans le marché. 

En conséquence, nous remarquons que la majorité sont inscrites depuis 10 ans. 

Parmi eux, 90% ont été sinistrés en 2014 avec un dommage réel qui varie entre 15 et 

90% selon le cas. Ainsi, ils sont satisfaits de ces compensations. Leur choix donc est 

justifié par la qualité des services et aussi par le fait qu’elle est la compagnie la plus 

connue dans le marché. 

Selon les résultats apportés par le modèle Logit, nous avons obtenu les 

déterminants qui influent la décision prise par l’agriculteur concernant l’assurance. 

En résumé, nous avons prouvé que les cinq variables consultées sont 

significatives ; le crédit, l’âge, le rendement des céréales par hectare, la taille des 

exploitations et le poids des céréales. De ce fait, nous affirmons que ses paramètres 
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sont des déterminants motivants l’agriculteur à s’assurer. D’où, les hypothèses de notre 

travail sont vérifiées. Nos enquêtes nous ont permis de déceler d’autres facteurs 

susceptibles d’influencer positivement la prise de décision. Ces facteurs concernent 

d’abord l’adaptation des produits d’assurance aux besoins latents des exploitants, aussi 

l’amélioration de la qualité de service chez certaines compagnies et l’accélération de 

l’opération de sinistre (opération lente).  

En faisant référence avec d’autres travaux empiriques de Ben Salem et al. (2006), 

Salhi et al. (2012) et Adéoti et al. (2002), le modèle logit permet de déterminer les 

facteurs explicatifs de l’adhérence à une nouveauté en agriculture. 

Dans notre étude, le comportement des céréaliculteurs en irrigué vis-à-vis à 

l’assurance agricole dépend d’une combinaison compliquée des exigences socio-

économiques et structurelles. 

Au-delà des variables habituellement avancées (l’âge, la formation...), notre 

travail nous a permis de déterminer les principaux facteurs de l’adaptation des services 

d’assurance (la taille de l’exploitation, le crédit, le poids des céréales et le rendement 

des céréales par hectares) qui sont d’ordre structurelle. 

Nous pouvons affirmés donc que les raisons d’ordre sociologique 

habituellement avancés, l’expérience en agriculture et le niveau d’instruction, ne sont 

pas déterminantes dans l’évolution d’adhérence des exploitants aux compagnies 

d’assurances au contraire des questions structurelles.  

En fin, la majorité des agriculteurs déclare connaitre les services d’assurances ; 

leur adaptation est freinée par d’autres facteurs (problème de financement chez les 

petits agriculteurs…) et non par le manque de vulgarisation. 

5. Conclusion 

Nous avons révélé des problèmes majeurs de l’assurance agricole tunisienne. 

Ces problèmes résident par le fait que l’assurance agricole est encore considérée 
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comme un choix profondément lié à l’accès aux crédits bancaires et aux subventions 

de l’État et aussi par le fait que les assurés dominants sont âgés et occupent des 

superficies importantes.   

Pour cette raison, environ 70% des agriculteurs qui ont subi des dégâts causés 

par des facteurs naturels (chute de grêle, incendies et vents) ne sont pas assurés. 

Le travail actuel constitue une tentative de détermination des facteurs qui 

influent sur la décision de l’agriculteur, assuré ou non assuré. 

Toutefois, ce travail présente certaines limites qui méritent d’être soulignées à ce 

niveau et ce en vue de relativiser les résultats obtenus et afin de donner des ouvertures 

à d’autres travaux de recherche. A cet effet, certaines constatations peuvent être 

signalées :  la qualité de l’information utilisée ne peut pas en aucun cas refléter 

fidèlement et sincèrement la réalité des faits. En effet, nous avons exploité les données 

de l’enquête auprès de l’échantillon enquêté et il est naturel que la fiabilité des 

informations utilisées et fournies détermine la qualité des résultats. Ainsi la taille 

réduite de l’échantillon (51 agriculteurs) et les caractéristiques de la région choisie, 

peuvent constituer ou former une limite pour cette étude. 

Nous pouvons tirer l’attention sur d’autres approches d’analyse, cependant le 

sinistre est un sujet à discuter ainsi que l’adaptation des produits d’assurance aux 

besoins latents des exploitants.  
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7. Appendices : 

• Les résultats obtenus par le modèle Logit :  

➢ Annexe 1 ; 

 
 

 

 

➢ Annexe 2 ; 
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➢ Annexe 3 ; 

 

 

 

➢ Annexe 4 ; Etude de confusion  
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Résumé 

En Algérie, l’économie verte est considérée ou perçue comme étant un axe de 

développement susceptible de contribuer au développement de l’économie national, par la 

diversification de l’économie et la création de l’emploi. L’économie verte peut être aussi 

considérée facteur fondamental pour l’amélioration de la compétitivité de la PME/PMI 

algériennes, encore peu ouverte aux innovations et à la prise en compte de la durabilité de 

l’environnement  . 

L’objectif de ce travail est lié justement à l’analyse de l’entrepreneuriat vert en Algérie et sa 

contribution dans l’économie nationale, à analyser les dispositifs et les mesures mis en place 

par les autorités afin d’encourager et de renforcer ce type d’entrepreneuriat . 

Mots clés : L’entrepreneuriat vert, économie verte, PME/PMI, développement local . 

JEL Classification Codes : H41, Q56. 

Abstract 

In Algeria, the green economy is considered or perceived as an axis of development 

likely to contribute to the development of the national economy, by the diversification of the 

economy and the creation of employment. The green economy can also be considered as a 

fundamental factor for improving the competitiveness of SMEs / SMIs in Algeria, still little 

open to innovation and taking into account the sustainability of the environment. 

The aim of this work is precisely related to the analysis of green entrepreneurship in 

Algeria and its contribution to the national economy, that will allow us to analyze the  
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mechanisms and measures put in place by the authorities to encourage and reinforce 

this type of entrepreneurship. 

Keywords: Green entrepreneurship, green economy, SME / SMI, local development. 

JEL Classification Codes : H41, Q56. 

__________________________________ 

Corresponding author: Radia Ait Si Said, e-mail: radiaaitsisaid@gmail.com 

 1. Introduction 

En Algérie, l’économie verte est considérée ou perçue comme étant un axe de 

développement susceptible de contribuer au développement de l’économie national, 

par la diversification de l’économie et la création de l’emploi. En effet, dans le contexte 

actuel, on constate une faible contribution de l’industrie à la croissance économique 

(5%), un investissement accru dans les secteurs / filières de l’économie verte (énergies 

renouvelables, efficacité énergétique, agriculture et pêche durables, gestion des eaux et 

des déchets, écotourisme, transport durable, éco-construction, plantes médicinales, 

services liés à l’environnement, etc. pourrait améliorer le taux d’intégration industrielle 

et promouvoir le développement local. 

L’économie verte peut être aussi considérée comme étant porteuse de progrès 

technologique, facteur fondamental pour l’amélioration de la compétitivité de la Petite 

et Moyenne Entreprise, Petite et Moyenne Industrie (PME/PMI) algériennes, encore peu 

ouverte aux innovations et à la prise en compte de la durabilité de l’environnement.  

De ce fait, l’Etat doit s’engager d’avantage afin d’élargir et de renforcer l’accès des 

PME aux mesures de soutien, tels que (le financement, la formation, accès aux 

innovations techniques) et notamment la mise à niveau afin de leur permettre de se 

mettre à jour des évolutions techniques et des marchés. 
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L’Etat a engagé un certain nombre de mesures, de réformes et d’initiatives visant 

notamment à diversifier l’économie, améliorer le climat des affaires, protéger 

l’environnement, développer des filières vertes et promouvoir les territoires. 

Ces initiatives ont toutefois besoin d’être consolidées et mieux articulées dans le 

cadre d’une stratégie nationale de promotion de l’économie verte qui favorise des 

modes de production et de consommation durable tout en contribuant à la création de 

richesses et d’emplois. Une telle stratégie devrait bien sûr mettre en avant une approche 

fondée sur les enjeux locaux qui puisse répondre à la durabilité de l’environnement.  

L'entrepreneuriat vert ne pourra exister sereinement en Algérie que si la question 

environnementale devient une priorité locale, nationale et non pas une préoccupation 

d'ampleur majeure dotée de moyens humains et logistiques mineurs, comme c'est 

encore trop souvent le cas aujourd'hui. 

 

L’objectif de ce travail est lié justement à l’analyse de l’entrepreneuriat vert en 

Algérie et sa contribution dans l’économie nationale, à analyser les dispositifs et les 

mesures mis en place par les autorités afin d’encourager et de renforcer ce type 

d’entreprenariat. 

2. Généralités et définitions de base 

Pour le PNUE (Programme des Nations Unies pour l’Environnement), « 

l’économie verte est une économie qui entraîne une amélioration du bien être humain 

et de l’équité sociale tout en réduisant de manière significative les risques 

environnementaux et la pénurie des ressources » (Ministère fédéral de la coopération 

économique et du développement ,2012, p9). 

Dans ce type d’économie, la croissance des revenus et de l’emploi provient 

d’investissements publics et privés qui réduisent les émissions de carbone et la 

pollution, renforcent l’utilisation rationnelle des ressources et l’efficacité énergétique et 
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empêchent la perte de biodiversité. 

Le rythme de passage à une économie verte variera d’une nation à l’autre car cela 

dépend des spécificités du capital naturel et humain de chaque pays et de son niveau de 

développement. Cette transition nécessite néanmoins la prise en compte de trois 

dimensions incontournables : 

▪ Investir dans la gestion durable des principales ressources et du capital 

naturel : L’eau, les énergies renouvelables les ressources marines, l’agriculture, les 

forêts, les écosystèmes et la biodiversité, la gestion des déchets sont appelés à court et 

moyen termes à devenir les principaux marchés de croissance de l’économie verte, 

rendant possible le développement économique futur et la création d’emplois. 

▪ Mettre en place les conditions appropriées au niveau du marché et de la 

réglementation : Les instruments réglementaires jouent un rôle important pour aider 

l’économie à devenir plus verte quand ils sont associés à des mécanismes de marché tels 

que les taxes et les subventions environnementales. 

▪ Promouvoir les compétences et le savoir-faire : Les politiques économiques sont 

complétées par des politiques de l’emploi en mesure de doter les candidats à l’emploi et 

les travailleurs des nouvelles compétences requises. 

Le projet  «d’économie verte» est aujourd’hui porté par des experts, des  

économistes et  des acteurs du développement durable et de l’éradication de la 

pauvreté, qui voient en sa promotion une alternative crédible autour d’un nouveau 

paradigme économique où la richesse matérielle ne s’accompagnerait pas 

inévitablement d’une augmentation des risques environnementaux, de la pénurie de 

ressources et des disparités sociales. 
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3. L’emploi en économie verte en Algérie 

3.1. Définition de l’emploi en économie verte : 

Un emploi de l’économie verte se définit comme « une fonction nouvelle ou déjà 

existante occupée dans le but de la préservation de l’environnement ou dans une 

structure relevant de cet objectif ». Il peut donc se retrouver dans de nombreux secteurs 

d’activités et correspondre à un large panel de profils professionnels. Il peut être aussi 

issu, de la mutation ou de la création de certains métiers. Un emploi de l’économie verte 

ne crée pas toujours de consensus sur son appellation, aussi il est quelquefois appelé  

   « emploi du développement durable » ou encore « emploi d’une économie 

décarbonée ». 

Si l'on parle de métiers complètement neufs au sens où ils feraient appel à des 

compétences totalement nouvelles, ils seront peu nombreux en économie verte, c'est 

d'ailleurs le cas pour tous les « nouveaux métiers » dans l'absolu, ceux-ci dépendant 

davantage d'une innovation en forme de rupture technologique forte. En revanche de 

nombreux métiers intégreront de nouvelles compétences devenant par la même de « 

nouveaux métiers ». 

Voici quelques exemples d’activités professionnelles nouvelles au sens où elles 

font appel à des connaissances adaptées au contexte du développement durable : 

agriculteur bio, diagnostiqueur en qualité de l’air intérieur, déconstructeur d’appareils 

électroniques, ingénieur sur véhicules électriques ou hybrides, notateur en 

investissement socialement responsable. 

La plupart des métiers s’enrichissent par nécessité de connaissances, 

compétences et gestes durables. Dans la formation en management, on introduira la 

responsabilité sociétale des entreprises ; dans l’enseignement en tourisme, on introduira 

le changement climatique ; dans la formation des ingénieurs, on introduira l’analyse de 

cycle de vie et la gestion des déchets dans les formations en travaux publics. 
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L’Observatoire National des Emplois et des Métiers liés à l’économie verte, créé en 2010 

en France, propose les approches suivantes pour cerner les activités et métiers verts. 

Les activités vertes se composent de : 

➢ Les éco-activités qui produisent des biens et des services environnementaux au 

sens strict ayant pour finalité la protection de l’environnement et la gestion des 

ressources naturelles. La protection de l’environnement comprend essentiellement les 

activités liées à la dépollution, la gestion des déchets, l’assainissement et la réhabilitation 

des sols et des eaux et préservation de la nature et de la biodiversité. 

La gestion des ressources naturelles comprend la gestion durable de l’eau, la 

récupération, la maîtrise de l’énergie, les énergies renouvelables. 

Sont considérées également comme éco-activités des activités transversales 

relevant des services généraux publics et de recherche liée au développement durable. 

➢ Les activités périphériques, leur finalité n’est pas environnementale mais 

produisent des biens et services favorables à la protection de l’environnement ou à la 

gestion des ressources naturelles. Elles sont rattachées aux domaines de la gestion des 

espaces verts, transport public, production et distribution de l’eau, aquaculture, services 

d’architecture, construction, notamment celle liée à l’isolation thermique et aux travaux 

de couverture et d’étanchéité et la fabrication de produits industriels tels que chauffe-

eau solaire, lampe fluo compacte à basse consommation, chaudière à condensation. 

   Les métiers verts : nous distinguons les métiers verts et les métiers 

verdissants : 

▪ Les « métiers verts » : quel que soit leur secteur d’activité, ce sont les métiers dont 

la finalité et les compétences mises en œuvre contribuent à mesurer, prévenir, maîtriser, 

corriger les impacts négatifs et les dommages sur l’environnement. 

▪ Les « métiers verdissants » : Quel que soit leur secteur d’activité, ce sont les 

métiers dont la finalité n’est pas environnementale, mais qui intègrent de nouvelles « 
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briques de compétences » pour prendre en compte de façon d’ores et déjà significative 

et quantifiable, la dimension environnementale dans le geste métier. 

3.2 État de l’emploi vert en Algérie : 

Il est difficile d’apprécier avec précision le nombre d’emplois verts existant 

aujourd’hui en Algérie. Cette situation est due aux facteurs suivants : 

▪ L’absence totale des concepts économie verte et activités vertes dans la littérature 

économique et politique du pays et l’absence d’études socio-économiques 

traitant de ce thème qui, il est vrai, est relativement nouveau. 

▪ L’absence d’une nomenclature spécifiant les métiers verts en Algérie. 

▪ La formalisation classique et généraliste des nomenclatures d’activités existantes 

rendant difficile l’identification exhaustive des emplois verts et verdissants. C’est 

le cas notamment des nomenclatures d’activités de l’Office national des 

statistiques (ONS), du Centre national des registres de commerce (CNRC) et des 

agences et organismes publics et privés spécialisés dans les recrutements et la 

gestion de l’emploi. 

▪ La faiblesse des pratiques de tenue et de diffusion des statistiques en Algérie. Ainsi 

l’ONS ne dispose pas de données sur la taille en effectifs (totale et par genre) des 

activités suivantes bien que figurant sur sa nomenclature : 

- Récupération des matières métalliques recyclables ; 

-  Récupération des matières métalliques non recyclables ;  

- Captage, traitement et distribution de l’eau ; 

- Épuration des eaux usées ; 

- Enlèvement et traitement des déchets ; 

- Gestion du patrimoine naturel. 

Pour cela, la taille des emplois verts sera estimée à partir des données du CNRC et 
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de l’essentiel des activités considérées comme vertes sans prétention d’exhaustivité. 

Les données du CNRC, à fin décembre 2010, révèlent un nombre global 

d’entreprises de1.407.449 dont 1.282.609 sous le statut de personnes physiques et 

124.840 sous le statut de personnes morales. La croissance dans la création 

d’entreprises a été de 37% sur la période 2005-2010. 

Tableau N°1 : Nombre d’entreprises en économie verte en Algérie  

     
                            Source: BMZ / GIZ / DEVED / MIPMEPI / SEQUA ,2012, p.17. 

Dans les secteurs retenus dans le périmètre de l’étude, le nombre d’entreprises 

enregistrées à fin 2010 est de 273.202 entreprises réparties sur les activités suivantes : 

Tableau N°2 : Secteurs d’activités en économie verte en Algérie  

     
                            Source: BMZ / GIZ / DEVED / MIPMEPI / SEQUA ,2012, p.19. 
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Considérant une croissance annuelle moyenne de 6% en termes de création 

d’entreprises, le nombre estimé d’entreprises vertes ou verdissantes, à fin 2011, serait 

de 289.594 et employant 589.837 agents comme détaillé plus bas. 

Tableau N°3 : Nombre d’entreprises par secteurs d’activités en économie verte  

     
                                    Source: BMZ / GIZ / DEVED / MIPMEPI / SEQUA ,2012, p.19. 

Les emplois associés aux activités liées aux énergies renouvelables ne sont pas 

comptabilisés dans cette approche car la nomenclature d’activités du CNRC ne permet 

pas leur identification parmi toutes les activités liées à l’énergie et à l’électricité. 

L’estimation du volume d’emplois par activité s’est basée sur la configuration globale de 

la taille de l’entreprise en Algérie, qui se présente ainsi selon différentes publications du 

ministère en charge de la PME. 
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Tableau N°4 : Taille des entreprises en économie verte en Algérie 

                                 
Source: BMZ / GIZ / DEVED / MIPMEPI / SEQUA ,2012, p.19. 

Pour les entreprises activant dans le domaine de l’eau, il a été tenu compte de la 

domination de ce secteur par les entreprises publiques, l’ADE et l’ONA qui emploient à 

elles seules près de 30.000 agents et des quatre SPA gérées par des firmes 

Internationales à savoir SEAAL, SEOR, SEATA, SEACO qui emploient plus de 10.000 

agents. Les emplois assurés par les entreprises privées sont estimés à 4.670 agents, d’où 

le total de 44.670. A partir de cette approche et de cet échantillon d’entreprises, le taux 

d’emplois verts est approximativement estimé à 08,5% du total emploi. 

4. Développement durable et économie verte en Algérie  

En Algérie, les engagements des pouvoirs publics ont donné un contenu ambitieux 

et concret à cette tendance d’intégrer la durabilité dans la conception des plans de 

développement. Des investissements importants ont été consentis et des programmes 

ambitieux d’investissement sont élaborés particulièrement dans les filières de l’énergie 

renouvelables, gestion des déchets, eau et assainissement. Ces axes sont portés par la 

stratégie nationale de l’environnement (SNE) et le plan d’action pour l’environnement et 

le développement durable (PNAE-DD) dont une schématisation est proposée ci-

dessous. 

Figure N°1 : Les objectifs et stratégies du développement durable en 

Algérie  
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                                           Source: BMZ / GIZ / DEVED / MIPMEPI / SEQUA ,2012, p.11. 

Le bilan des réalisations et les actions prioritaires inscrites au PNAE, (recensées 

dans le rapport national de l’Algérie à la 19ème session de la commission de 

développement durable des nations unies (CDD-19 / Mai 2011), révèlent la richesse et 

la diversité des activités vertes qui leur sont associées. Ces activités qui ne manqueront 

pas à notre sens, au vu des investissements engagés, de connaître une croissance 

importante à même de booster fortement le potentiel d’emploi et d’entrepreneuriat dans 

des filières vertes en Algérie. 

5. L’économie verte, un axe porteur de développement et de progrès 

technologique  

L’économie verte peut représenter pour l’Algérie un moyen de réaliser les 

objectifs du développement durable, de créer des emplois, de soutenir la croissance 

économique (diversification de la production et accroissement de la valeur ajoutée), de 

renforcer l’innovation et de réduire la pauvreté. Le pays est favorable à une transition 

progressive vers une économie verte qui tienne compte de ses priorités et 

particulièrement de la question cruciale de la transition énergétique. Le nouveau plan 



 

  R. AIT SI SAID                                                                           

      

 

62 
 

quinquennal de croissance (2015/2019) *1 considère l’économie verte comme un axe 

porteur de développement et de progrès technologique. Il encourage les 

investissements dans des secteurs clés de l’économie verte (agriculture, eau, recyclage 

et valorisation des déchets, industrie et tourisme) et le développement de la petite et 

moyenne entreprise (PME). 

Une étude menée sur l’employabilité et l’entreprenariat dans l’économie verte**2, les 

potentialités de création d’emplois dans ce domaine sont importantes mais peu 

connues. En effet, il est difficile d’apprécier de manière exhaustive le nombre d’emplois 

vert en l’absence d’une nomenclature dans ce sens.  Le secteur aurait fourni environ 450 

000 emplois en 2012 et pourrait générer un peu plus de 1,4 million d’emplois à l’horizon 

2025,( (Nations unies, 2018, p. 2.) notamment dans cinq filières : traitement et recyclage 

des déchets, énergies renouvelables, efficacité énergétique, gestion de l’eau, services à 

l’environnement et la gestion des espaces verts. 

L’étude démontre l’intérêt porté pour ces nouveaux métiers notamment par les 

jeunes et les femmes, et recommande la mise en place d’une politique intégrée de 

gestion de ressources humaines s’appuyant sur l’introduction des métiers verts dans la 

nomenclature des activités. Ceci implique d’autre part, l’actualisation et la mise à niveau 

du secteur de la formation professionnelle dont l’offre ne correspond plus aujourd’hui 

aux nouveaux besoins du marché de l’emploi. 

L’intégration de la dimension économie verte s’inscrit aussi dans une démarche 

territoriale avec des projets de villes vertes comme celui de la ville de Boughezoul qui 

servira de pilote en matière d’économie d’énergie et de valorisation des énergies 

 
1 * Le plan quinquennal de croissance 2015/2019 ( 262 milliard de Dollars) a pour objectifs de 

réduire le chômage, d’améliorer les conditions de vie des citoyens, de réaliser un taux annuel de 

croissance de 7% et de diversifier l’économie nationale. 
2 ** Plus de 90% des entreprises privées sont des micro-entreprises. 
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renouvelables (solaire, photovoltaïque et éolien) ou encore celui de la wilaya de Tipaza 

qui envisage de développer des zones d’activités et des filières industrielles vertes, 

notamment dans l’agro-alimentaire et la valorisation des déchets, principalement 

agricoles,( (Nations unies, 2018, p. 2.). 

6. La Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) 

La Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) reste encore limitée aux grandes 

entreprises. Elles sont généralement le fait des grands groupes qui mènent une politique 

plus volontariste fondée sur l’image de marque de l’entreprise et l’obligation de se 

conformer à la réglementation. Pour ces entreprises, l’économie verte est généralement 

perçue comme un élément de renforcement de la RSE,( (Nations unies, 2018, p. 2.). 

Le secteur privé privilégie souvent la logique du profit à celle de la durabilité. 

L’intégration des questions environnementales dans les stratégies de production et la 

mise en place d’une démarche de RSE reste plus au moins limitée dans ce secteur et 

différenciée selon les secteurs et la taille de l’entreprise. Elles sont encore limitées par les 

grandes entreprises ou les grands groupes qui adoptent une politique leur permettant 

ainsi de préserver leur image de marque. Pour ces entreprises, l’économie verte est 

généralement perçue comme un élément de renforcement de la RSE,( (Nations unies, 

2018, p. 2.) 

Aussi, le manque d’information, la connaissance limitée de la législation 

environnementale en Algérie, les faibles capacités d’investissement, l’expertise 

insuffisante et l’accès limité à la technologie constituent les principaux freins à 

l’engagement environnemental des PME/PMI, qui constituent près de 95% du tissu 

industriel. Le plus souvent ces dernières ignorent également l’existence de tels appuis 

engagés par l’Etat. 
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Sous l’égide de l’Institut Algérien de Normalisation (IANOR), 16 entreprises et 

organisations engagées dans le Projet régional RS MENA3*ont adopté la norme ISO 

26000 (responsabilité sociétale). Le Centre national des technologies de production 

propre (CNTPP) encourage les entreprises industrielles à recourir à un certain nombre 

d’outils de gestion environnementale mis à leur disposition tels que les audits 

environnementaux, la charte environnementale, le contrat de performance dans le 

cadre duquel les entreprises s’engagent volontairement à mettre en œuvre un plan 

d’action environnemental,( (Nations unies, 2018, p. 4.) 

7. Enjeu de l’économie verte et le rôle des PME 

Le contexte économique ces dernières années est marqué par une croissance qui 

demeure modeste (en moyenne 3% sur la période 2010-2013)4 * et un déséquilibre de 

la balance commerciale (70 à 75% des besoins des ménages et des entreprises sont 

importés) dont l’excédent est passé de 26, 2 milliards de Dollars en 2011 à 11,06 

milliards de Dollars en 2013 (Source : CNIS). Les exportations d’hydrocarbures5 (pétrole 

et gaz)**, qui constituent près de 98% des exportations totales et 70% des recettes 

budgétaires, sont en baisse. Leur contribution au PIB est passée de 43.7% en 2007à 37% 

en 2011 puis 35% en 2013. Les recettes d’exportations ont enregistré une baisse de plus 

de 10% en passant de 70 milliards de Dollars en 2012 à un peu plus de 63 milliards en 

2013. Cette diminution s’explique par la baisse tendancielle de la production (205,82 

 
3  )* Le projet RS MENA (2012-2014) est soutenu par l'Organisation Internationale de 

Normalisation (ISO) et financé par l’Agence suédoise de développement international (ASDI). Il 

encourage l’adoption et l'utilisation de l'ISO 26000 dans la région MENA, en s'appuyant sur les 

organismes nationaux de normalisation. 
4 * Taux de croissance : 2,8% en 2013 (5,9% hors hydrocarbures) et 3,7% en 2014 (source : 

MF/DGPP). 
5 ** La production mondiale d'électricité issue des énergies renouvelables devrait atteindre près 

de 26% de la production totale d'électricité à l’horizon 2020 (AIE, 2014). 
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millions de tonnes équivalent pétrole (TEP) en 2011 contre 233,3 millions de TEP en 

2007). 

Face aux aléas qui pèsent sur l’exportation d’hydrocarbures (marchés mondiaux 

incertains, diminution des réserves nationales, concurrence des énergies alternatives6, 

(La production mondiale d'électricité issue des énergies renouvelables devrait atteindre 

près de 26% de la production totale d'électricité à l’horizon 2020 (AIE, 2014). L’Algérie 

doit investir dans les secteurs productifs durables, créateurs de richesses et d’emplois. 

Aujourd’hui, le secteur des services absorbe 58% de la population active au détriment 

du secteur productif à savoir l’industrie et l’agriculture, dont la productivité demeure 

insuffisante. L’industrie (hors hydrocarbures) représente moins de 5% du PIB en 2013 

(~4,2% en 2011) et 6% des emplois. 

Le secteur agricole, avec un PIB estimé à 9,7% -10% (ONS, 2012) ne couvre que 

25 à 30% des besoins nationaux en céréales et la facture alimentaire (principalement 

céréales et lait) se situe à 9 milliards de Dollars (2012). 

Les importations alimentaires représentent environ 18% des importations 

globales qui ont atteint 47,5 milliards de Dollars en 2012 et près de 55 milliards de 

Dollars en 2013, soit près de 7% du PIB (source : CNIS). L’agro-industrie génère un tiers 

de la valeur ajoutée du secteur industriel et 40% des emplois industriels (source : 

MIPMEPI). Les dépenses publiques se situent autour de 40% du PIB, en raison 

notamment d’un accroissement du budget alloué au programme d’investissement (280 

milliards de Dollars pour la période 2010-2014), mais surtout à cause de la forte hausse 

des dépenses consacrées aux salaires et aux transferts sociaux. 

La participation du secteur privé demeure entravée par les difficultés d’accès au 

crédit, la complexité de l’environnement réglementaire et la lourdeur des procédures de 
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création d’entreprise. Les mesures de soutien aux PME (dont 95% sont des TPE) 

adoptées par L’Etat ces dernières années (dispositifs d’encouragement de 

l’investissement, accès au foncier industriel et aux commandes publiques, 

restructuration des dettes, programme national de mise à niveau), devraient être 

consolidées et renforcées afin d’améliorer leurs capacités d’investissement, de 

production et de création d’emplois. 

Sur le plan social, les niveaux de consommation sont en hausse et le niveau global 

du chômage a baissé pour atteindre 9,8% (2013). Toutefois, le taux de chômage des 

jeunes (15-24 ans) et des femmes reste élevé ; il est respectivement de 21,5% et 17% 

(2011). Le chômage est plus accentué dans les zones rurales sahariennes où l’indice de 

pauvreté a atteint 11% en 2008. Les subventions généralisées et les transferts sociaux 

ont représenté plus de 28% du PIB (2012). Afin de réduire les disparités régionales, le 

gouvernement envisage de développer les activités productives et créer des pôles 

économiques au niveau de plusieurs wilayas, notamment les plus déshéritées en termes 

d’emploi et de développement,( (Nations unies, 2018, p. 5.) 

L’Algérie présente une vulnérabilité écologique caractérisée par la sensibilité de 

ses écosystèmes à la sècheresse et à la désertification (l’aridité climatique concerne plus 

de 90% du territoire et des oasis sont en voie de disparition), une érosion côtière 

accentuée et un stress hydrique chronique dans certaines régions. Avec moins de 600 

m³/ habitant/ an, l’Algérie (36 millions d’habitants en 2010) est classée parmi les pays 

pauvres en ressources hydriques. L’urbanisation non contrôlée (69% de la population 

vivait en ville en 2013 contre 58% en 2000)*7 et le processus d’industrialisation, mal 

maîtrisé, génèrent des pollutions8 croissantes**.  

 
7 *Les tendances actuelles laissent supposer un taux d’urbanisation de l’ordre de 80% en 2030. 
8 **Le coût des dommages infligés à l'environnement par le secteur industriel correspond à près 

d'un tiers des coûts totaux des dommages, soit environ 1,8 à 2,0% du PIB. 
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Le changement climatique menace particulièrement l’agriculture, les ressources 

en eau et la santé***9. Le coût des dommages liés au changement climatique serait de 

l’ordre de 1.3% à 4.3% du PIB de 2009 (source : ANCC). Selon un rapport du Ministère 

de l’Environnement (1994), l’Algérie émet environ 100 millions de teq CO2 par an. Les 

émissions brutes ont été estimées à 3,95 tonnes eq CO2/hbt et les émissions de CO2 à 

2,61 tonnes CO2/hbt (2000). Près de 75% des émissions proviennent du secteur de 

l’énergie. 

La consommation énergétique nationale repose quasi entièrement sur les 

ressources fossiles. Les énergies renouvelables (hydraulique, éolienne, solaire, 

géothermique, biomasse, etc.) occupent une place très marginale dans le bilan 

énergétique (5MW d’électricité actuellement). La production d’électricité provient 

presque totalement du gaz naturel et absorbe 40% environ de la consommation de cette 

énergie primaire. La consommation nationale d’énergie ne cesse de croître (6-7% par 

an) ; elle est passée de 46,1 millions TEP (2011) à 50,6 MTEP en 2012 et à 53,3millions 

TEP en 2013 et pourrait atteindre 100 millions TEP (2030). 

La facture énergétique de l’Algérie s’est élevée à près de 40 milliards de Dollars en 

2013. L’intensité énergétique a atteint 0,357 tonne équivalent pétrole pour 1 000 

Dollars de PIB (2012), soit deux fois plus que dans les pays de l’OCDE. 

Les pertes économiques et les surcoûts de santé publique relatifs à la dégradation 

de l’environnement ont été estimés à 7,23% du PIB de 1998 (source : Ministère de 

l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, 2002). Les coûts des dommages à 

l’environnement induits par le secteur industriel correspondent à 1,8 voire 2% du PIB. 

 
9 ***Seconde Communication Nationale sur le Changement Climatique (2010). 
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La transformation structurelle de l’économie nécessitera sa diversification, le 

développement d’activités innovantes et à forte valeur ajoutée, la réduction des 

subventions, l’amélioration du climat des affaires et l’intégration du secteur informel. 

8. L’économie verte, une opportunité pour restructurer l’économie et 

relancer le développement industriel dans les filières stratégiques 

La promotion de l’économie verte s’inscrit dans l’esprit du nouveau plan 

d’investissement (2015-2019) qui met l’accent sur la promotion de l’investissement, la 

création d’entreprises et l’accroissement de la productivité du secteur industriel (hors 

hydrocarbures). Mais le développement des filières vertes à forte valeur ajoutée passe 

par l’adoption d’une nouvelle politique industrielle qui favorise l’investissement, 

améliore la compétitivité des entreprises, booste l’innovation et l’acquisition des 

technologies, notamment dans le cadre de partenariats ciblés. C’est dans cet esprit que 

le gouvernement a lancé deux nouveaux programmes pour répondre à des 

préoccupations majeures dans les secteurs du logement et de la pêche :  

▪ Le programme d’investissement public dans le secteur de la construction (65 

milliards de Dollars) qui vise la réalisation de 1,6 millions de nouveaux logements 

à l’horizon 2019. Ce programme sera développé sur la base de partenariats avec 

les entreprises nationales et internationales, en intégrant les nouvelles 

technologies de construction, en respectant les normes environnementales 

nationales et en assurant un transfert de savoir-faire, notamment aux jeunes ; 

▪ Le nouveau plan « Aqua pêche 2020 » (2015-2020) qui vise à doubler la 

production halieutique nationale (200 000 tonnes/an) grâce au développement 

de l’aquaculture (qui représentera près de 70% de la production). Il favorisera 

l’accompagnement des jeunes entreprises et le renforcement du système de 

formation pour développer les métiers de la pêche. 
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Toutefois d’autres secteurs restent à la traîne comme l’agriculture biologique avec 

seulement 700 ha contre 20 000 ha au Maroc et 330 000 ha en Tunisie ; l’écotourisme, 

la gestion des déchets et le développement des énergies renouvelables, toujours en 

phase pilote. Le déploiement des filières industrielles de l’économie verte nécessitera 

aussi : 

▪ Un climat des affaires amélioré et la prise en compte de l’économie verte dans le 

nouveau code des investissements en préparation ; 

▪ Un système financier qui réponde aux besoins des PME/PMI ;  

▪ Les financements bancaires à long terme sont généralement inaccessibles pour 

les PME, faute de garanties ; 

▪ Un système éducatif national qui intègre les nouveaux besoins et un système de 

formation orienté vers plus de spécialisations dans les domaines de l’économie 

verte. 

▪ Une production industrielle qui s’inscrit dans une démarche territoriale. 

C’est dans cette perspective que l’entreprise est au cœur du développement des 

territoires ; c’est l’acteur principal qui figure, configure et reconfigure le territoire. 

Aujourd’hui, les dynamiques entrepreneuriales doivent être conduites de manière à 

tenir compte des spécificités et attentes des territoires à tous les niveaux. 

L’entreprise verte est une entreprise qui évolue autour d’activités vertes et qui 

organise son fonctionnement, exploite ses ressources et conçoit sa croissance dans un 

esprit de développement durable. Une étude sur la promotion des jeunes et des femmes 

dans l’économie verte en Algérie a fait ressortir trois principaux constats : L’économie 

verte est peut-être encore embryonnaire, néanmoins c’est une réalité en développement 

en Algérie. L’économie verte pourrait constituer un gisement d’emplois très important, 

dont il faut tirer profit en améliorant l’employabilité des jeunes et des femmes par des 
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formations ciblées et actualisées en rapport avec les métiers nouveaux sous-jacents à 

cette économie et en créant des dispositifs d’incitation à l’entrepreneuriat vert.  

Dans ce sens, il fait savoir que cette étude a relevé que l’estimation du potentiel 

de développement de l’emploi dans le domaine de l’économie verte, à l’horizon 2025, 

est de 1 421 619 postes de travail. Celle-ci a relevé, par ailleurs, que le nombre estimé 

d’entreprises vertes ou verdissantes, à fin 2016, serait de 289 594 et employant 589 837 

agents et de 1 421 619 à l’horizon 2025. Quant au troisième constat, il est fait état que 

certaines filières sont mieux préparées que d’autres pour renforcer les fondements 

d’une économie verte forte, du fait des options de développement priorisant, telles que 

l’exploitation du potentiel naturel solaire, la prise en charge et la gestion durable des 

pressions environnementales les plus accrues (rareté des ressources hydriques, 

vulnérabilité de l’écosystème et coûts élevés de la dégradation de l’environnement). 

9. Les politiques d’appui en faveur de l’économie verte en Algérie 

Actuellement, les principaux défis environnementaux du pays, sont focalisés 

notamment sur la gestion rationnelle en eau et l’énergie, la recherche de solutions pour 

faire face à l’épuisement à terme des ressources en hydrocarbures, la lutte contre la 

désertification et la déforestation, la réduction des émissions dues à la combustion des 

énergies fossiles, l’adaptation des secteurs de l’eau, de la santé et de l’agriculture-

foresterie au changement climatique et la réduction des pollutions industrielles et 

urbaines. 

Le Programme quinquennal d’investissements publics (2010-2014), d’un 

montant de 286 milliards de Dollars, a privilégié la modernisation des infrastructures 

(les dépenses publiques ont été majoritairement consacrées aux travaux 

d’infrastructures (70%), et la privatisation de l’économie qui demeure néanmoins 

confrontée aux défis de l’amélioration du climat des affaires, de l’accroissement du 

financement bancaire pour les investissements productifs et de l’acquisition de 
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nouvelles technologies. La mise à niveau des entreprises touche moins de 1/10ème des 

entreprises. Des programmes ont été mis en œuvre dans les domaines de la protection 

de l’environnement, la gestion de l’eau et la stabilisation des émissions de gaz à effet de 

serre.  

Un budget de 2 000 milliards de DA (27 milliards de Dollars) est consacré au 

secteur de l’eau et de l’assainissement (barrages, systèmes de transfert d’eau vers les 

régions déficitaires, stations d’épuration et de dessalement) et 7 milliards de Dollars au 

secteur de l’aménagement du territoire et de l’environnement (création de 4 villes 

nouvelles et une centaine d’infrastructures pour la protection de l’environnement). Le 

Plan national de lutte contre la désertification (PNLCD) est en cours de mise en œuvre. 

Des efforts concrets ont été fournis dans le domaine de la foresterie, avec la restauration 

d’une superficie forestière, estimée à plus de 530 000 hectares depuis 2000. 

 

D’importants progrès ont été réalisés en termes de capacité de mobilisation des 

ressources superficielles des barrages, de taux de raccordement de la population 

urbaine au réseau public d’eau potable et au réseau public d’assainissement (voir 

tableau 1).  

L’amélioration des conditions d’approvisionnement en eau des populations des 

zones d’habitat dispersé constitue actuellement une nouvelle priorité pour garantir le 

droit d’accès à l’eau et à l’assainissement, institué par la loi relative à l’eau. En matière 

de valorisation des ressources en eau non conventionnelles, un important programme 

de réalisation de nouvelles stations d’épuration (parc de 239 unités) devrait permettre 

d’atteindre une capacité totale d’épuration de 1,2 milliards de m³/an en 2014 (contre 

660 à 750 millions de m³/an en 2010).  

Le volume d’eaux usées épurées mises à la disposition de l’agriculture a atteint 

600 millions de m³ en 2011 alors qu’il n’était que de 90 millions en 1999. Ce volume 
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devrait doubler d’ici 2014 avec les nouvelles stations d’épuration en cours de 

réalisation. Un cadre juridique a été établi pour encadrer l’utilisation des eaux usées 

épurées en irrigation, incluant les prescriptions de sécurisation sanitaire et 

environnementale. 

Neuf usines de dessalement sont en exploitation (BOO) avec une capacité de 1,4 

millions m³/jour et deux autres sont en voie d’achèvement. Des programmes pilotes 

sont en cours pour favoriser les installations d’unités de dessalement utilisant des 

énergies renouvelables (solaire ou éolienne). 

L’Algérie dispose d’une Stratégie nationale de l’environnement, d’un Plan 

d’action pour l’environnement et le développement durable (2002-2012), d’un 

Schéma d’aménagement du territoire (2010-2030) et d’un Plan national climat (2015-

2050) en phase de finalisation*10.  

Des politiques sectorielles sont mises en œuvre dans les domaines de 

l’éducation environnementale, des ressources énergétiques**11, de l’économie de l’eau 

et de l’adaptation du secteur des ressources en eau au changement climatique, de la 

préservation des écosystèmes, du développement rural et de la dépollution 

industrielle.  

Une Stratégie nationale de gestion intégrée du littoral est en préparation. Des 

mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique et un programme de promotion des 

énergies renouvelables ont été adoptées. Une première centrale hybride fonctionne 

depuis 2011, 23 centrales photovoltaïques et une ferme éolienne devraient entrer en 

production à l’horizon 2017. Le financement des politiques environnementales se fait 

 
*10 Le plan climat remplace le Plan d’Adaptation aux Changements Climatiques (2003-2013). 
**11 La stratégie énergétique vise l’intensification des efforts d’exploration et de mise en production 

des gisements de pétrole et de gaz, le développement des énergies renouvelables, l’exploitation à 

long terme du gaz de schiste et de l’énergie nucléaire. 
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à travers divers instruments comme les fonds nationaux, les mesures fiscales dédiées 

ou des crédits d’investissements à des taux préférentiels. La Loi de Finances 2014 

favorise les investissements dans la pêche et l’aquaculture. 

Tableau 5 : Exemples d’Instruments de financement 

Principaux Fonds nationaux Exemples de taxes écologiques 

Fonds pour l’environnement et la 

dépollution (FEDEP) ; 

Taxe sur les activités polluantes et dangereuses pour 

l’environnement ; 

Fonds pour la maîtrise de Taxes relatives à la pollution atmosphérique 

 L’énergie (FNME) ; (taxe sur les carburants, taxe sur les produits 

Fonds d’investissement agricole ; pétroliers, taxe sur les sacs en plastique) ; 

Fonds des énergies renouvelables (FNER) ; 

Taxe d’incitation au déstockage des déchets industriels, 

toxiques et dangereux ; 

Fonds de lutte contre la désertification ; Taxe complémentaire sur les eaux usées industrielles ; 

Fonds de protection du littoral et des zones 

côtières. 

Taxe complémentaire sur la pollution atmosphérique 

d’origine industrielle ; taxe d’enlèvement des ordures 

ménagères. 

Source : Nations unies, 2018, P9. 

Les efforts consentis portent également sur la recherche et la formation en lien 

avec les filières environnementales, à travers notamment la mise en place du 

Conservatoire National pour les Formations à l’Environnement (CNFE) qui assure la 

formation, la promotion de l’éducation environnementale et la sensibilisation, la 

création d’une école supérieure de gestion des ressources en eau (2010). Plusieurs 

instituts spécialisés comme le Centre de Développement des Energies Renouvelables, 

le Centre de Recherche Scientifique et Technique sur les Régions Arides et le Centre 

National des Biotechnologies ont également ouvert leurs portes. Un Institut de 
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Développement Durable de l’Afrique, relevant de l’Université des Nations Unies (UNU-

IRADDA), a été créé fin 2013. 

Toutefois, l’inadaptation des systèmes nationaux d’éducation et de formation 

professionnelle ainsi que l’insuffisance et le manque de capitalisation des travaux de 

recherche constituent des freins au développement des filières vertes innovantes (on 

observe un cloisonnement des différents acteurs impliqués dans la recherche, ce qui 

limite l’impact des dispositifs en place). Les dépenses de recherche-développement, 

essentiellement publiques, représentent moins de 1% du PIB ; seules quelques grandes 

entreprises investissent dans l’innovation. L’Algérie est classée à la 133 -ème place sur 

143 pays par l’Indice mondial 2014 de l’innovation. 

10. La gestion des déchets ménagers et assimilés (DMA), une filière sous 

exploitée mais à fort potentiel d’investissement et de création d’emploi 

L’Algérie accuse un retard important en termes de gestion (collecte, transport, 

élimination) et de valorisation des déchets, avec des conséquences économiques et 

sanitaires importantes. Le recyclage est marginal et production de compost quasi nulle. 

Selon la Secrétaire d’Etat Chargée de l’Environnement, l’Algérie perd près de 300 

millions d’Euros par an à cause du non recyclage des déchets. Le programme national 

de gestion intégrée des déchets municipaux (PROGDEM) vise à réduire la production 

de déchets et accroître le taux de recyclage pour atteindre 70% (2020) contre 5 à 6% 

actuellement. A court terme, un objectif ambitieux vient d’être fixé pour améliorer le 

recyclage matière de 40% à partir de 2016. Pour cela, des dispositifs ont été mis en place 

dont des subventions, une réforme réglementaire, la conclusion d’accords avec les 

industriels concernés ainsi que le lancement d’actions de sensibilisation, de 

communication et de formation pour assurer la viabilité économique de la filière 

déchets. La réalisation d’une usine de traitement thermique de déchets, d’une unité de 
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transformation du plastique et d’une usine de compostage devraient être engagée à 

partir de 2015 (Ministère de l’Environnement, 2016). 

La gestion des déchets ménagers solides est prise en charge principalement par le 

secteur public à travers les communes ou dans quelques grandes villes, à travers des 

entreprises au statut d’EPIC qui assurent la collecte, la mise en décharge ou en centre 

d’enfouissement ainsi que le nettoiement urbain. Le Centre national du registre de 

commerce (CNRC) fait état de l’existence de plus de 4 000 entreprises actives dans la 

récupération et le recyclage des déchets en 2010 (dont 193 créées par des femmes). 

L’activité de récupération et de recyclage des déchets est majoritairement informelle ; la 

participation du secteur privé demeure jusqu’à présent très limitée. L’Agence nationale 

des déchets (AND) et l’Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (ANSEJ) ont 

lancé un projet de création de 5 000 micro-entreprises/an devant générer 10 000 

emplois verts/an sur la période 2012-2014. 

11.Conclusion 

L’économie algérienne est principalement structurée autour de la rente liée à 

l’exportation des hydrocarbures. L’importation massive des matières premières grève de 

plus en plus la balance commerciale, dans un contexte marqué par la diminution des 

réserves de pétrole, la chute du prix du baril et une concurrence accrue sur les marchés 

gaziers internationaux. Le pays présente en outre une forte vulnérabilité 

environnementale, y compris aux changements climatiques. 

L’économie est en partie tirée par l’investissement public (programmes 

importants dans le secteur du logement, des infrastructures et de la recherche) tandis 

que la contribution du secteur privé demeure limitée et l’industrie peine à trouver sa 

place dans une économie fortement tournée vers le commerce et l’importation. Or, 

l’industrie est le moteur de la transformation de l’économie et une source de 

développement et de progrès. 
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Face à l’ensemble de ces défis, l’Algérie a besoin de mettre en place un nouveau 

modèle industriel respectueux de l’environnement, plus compétitif, à même de générer 

plus d’emplois et de contribuer au développement local. La transition énergétique et le 

développement de filières vertes s’inscrivent dans cet objectif, mais les efforts doivent 

être consolidés et mieux articulés dans le cadre d’une stratégie nationale de promotion 

de l’économie verte. 

Une question se pose cependant sur la capacité des structures nationales dédiées 

à l’encadrement des jeunes (ANSEJ, CNAC, Pépinières d’entreprises et centres de 

facilitation) à prodiguer le conseil technique spécifique, et à assurer l’orientation et 

l’encadrement requis dans la création de micro activités et de TPE dans ces domaines 

totalement nouveaux, et dans lesquels ces structures ne disposent pas d’expériences 

probantes. Une préparation des animateurs et conseillers dans ce sens est fortement 

recommandée. 

Les investissements dans ces filières en économie verte seront d’autant plus 

attractifs qu’ils bénéficieront de mesures d’incitation fiscales et commerciales comme 

précisé dans le programme. Des avantages financiers, fiscaux et de droits de douane 

sont octroyés pour les actions et projets qui concourent à la promotion des énergies 

renouvelables. Un Fonds national de maîtrise de l’énergie (FNME) a été également 

institué pour financer ces projets et octroyer des prêts non rémunérés et des garanties 

pour les emprunts effectués auprès des banques et des établissements financiers. 
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