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جزاك اهلل عنا  رة ف اره القيمة وتوجيهاته الني جزاء .بعلمه وجهده المتواصل و أفك  .خير ال

كما أشكر كل عمال مؤسسة اسمنت متيجة بمفتاح على مساعدتهم وتقديمهم المعلومات الالزمة وأخص 
 .بالذكر ال الحصر

مراد كانون المدير التجاري والسيد غانم   .مدير المشاريع المكلف بالبيئةالسيد 

ارات خاصة عمي كمال ظمو   .في مصلحة  التكوين وتنمية المه

 .موظفي مصلحة المالية والمحاسبة خاصة السيد ظريف محمد

 

 .الى كل من ساعدنا في اتمام هذا البحث من قريب أو بعيد ولو بكلمة صالحة أو دعاء ولم نذكر اسمه

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

وزيننا بالحلم و أكرمنا بالتقوى و أجملنا بالعافية الحمد هلل الذي   .أعاننا بالعلم 

 :أهدي خالصة جهدي الى 

 الى أعز ما أملك في هذه الدنيا   عائلتي الكريمة

طرة من بحر فضلهما علي  .الوالدين الكريمين أطال اهلل في عمرهما  و أسأل اهلل أن يوفقني في رد ق

 .أمي العزيزة رمز العطاء والحنان الى من جعلت الجنة تحت أقدامها 

 .الى مدرستي األولى في الحياة أبي الفاضل رمز الطيبة والسخاء

 .الى زوجتي الغالية أم حنين  رمز السكينة والوقار وعائلتها الكريمة

لرحمان  .الى ابنتاي وقرة عيني نور اليقين و أختها أريج  انبتهما اهلل نباتا حسنا ان شاء ا

عزالدين،كريم  و عائالتهم الى أخي عبد الحميد وسدد اهلل خطاهمالى اخوتي حسي  .ن ، أحسن، 

وردة، رتيبة ، عائشة، سمية وعائالتهم   .الى أخواتي حورية، 

 الى جميع األصدقاء خاصة أصدقاء الطفولة أخواي محمد وسعيد

دراسة   خاصة أخي رشيد  وزميالت ال  .الى زمالء 

طالب علم ، الى كل من يؤمن أن االنسان هو جوهر التنمية و هدفها ، وأن بذور نجاح التغيير  الى كل
.تكمن داخل ذواتنا
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  قائمة الجداول 
 رقمال البيان الصفحة
 4.4 معدالت نمو السكان 40
وزيع الثروة الوطنية حسب المكونات االساسية 00  0.4 ت
 0.4 االنعكاسات المختلفة ألنواع المؤثرات الخارجية 04
 1.4 مقارنة بين مبادئ االقتصاد التقليدي والبيئي 04
 2.4 المؤشرات االساسية للتنمية المستدامة 20
وزيع البصمة البيئية حول العالم 22  5.4 ت
ئرية لحماية البيئة 50 جزا  4.4 المؤسسات ال
 4.0 للمسؤولية االجتماعيةالمقاربات النظرية  43
 0.0 األبعاد الخمسة للمسؤولية االجتماعية حسب ألكسندر 46
زامات و 4المسؤولية االجتماعية  04  0.0 أساس عمل 00الت
 1.0 المؤسسات التي تحوي مواقعها االلكترونية على قائمة مستقلة خاصة بالبيئة 60
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 ISO 14000. 0.0مكونات مواصفات عائلة  446
ارة البيئية 404 لرئيسية لنظم اإلد  0.0 .مقارنة بين المواصفات ا
 1.0 .مواصفة اإليزو و المواصفات األخرى في المؤسسة 400
ارة البيئية 401  2.0 وفق المواصفة متطلبات نظام اإلد
 5.0 تطور عدد الشهادات الممنوحة في العالم 400
 4.0 نموذج لقياس األداء البيئي 404
 0.0 00111قياس أداء النظام البيئي وفق مواصفة االيزو  400
 6.0 أبعاد اإلستراتيجيات البيئية 400
 43.0 (دول عربية 31) 41334عدد المؤسسات الحاصلة على شهادة االيزو  400
 4.1 التنافس استراتيجياتمخاطر  450
يزة  451  0.1 التنافسيةبعض تعاريف الم
ورة الحياة 460  0.1 جدول تقييم د
 1.1 اهتمامات أصحاب المصلحة 460
 2.1 عمليا ت ونتائج األداء البيئي 462
 4.2 5112المؤسسات الرائدة عالميا في صناعة االسمنت سنة  031
 0.2 االنبعاثات الصافية غاز ثاني أكسيد الكربون  لكل طن اسمنت منتج 032



 

B 
 

جزائر مؤسسات 030  0.2 االسمنت التابعة للمجمع الصناعي السمنت ال
 1.2 0340احصائيات العمال لسنة  041
 2.2 ( 0340-0334)مبيعات مؤسسة اسمنت متيجة  042
مراحل انتاج االسمنت 000  5.2 مصادر التلوث في 
 4.2 تكاليف االستثمارات البيئية 004
 0.2 األذرعمقارنة بين المصفاة الكهربائية وذات  000
رة  ( s.c.mi )تطور رأس المال العامل في   002 ت  6.2 .03340 -0336خالل الف
ترة  ( s.c.mi )في مؤسسة  (BFR) تطور 005  43.2 .0340 – 0336خالل الف
 44.2 .0340-0336 خالل s.c.mi )) تطور الخزينة لمؤسسة  004
ترة  i) ( s.c.mتطور رقم األعمال لمؤسسة  006  40.2 0340-0336خالل الف
يرات  القيمة المضافة 240 ترة  i) ( s.c.mلمؤسسة   تغ  13.5 0340-0336خالل الف
يرات  241 ترة  i) ( s.c.mلمؤسسة  الفائض الخام لالستغاللتغ -0336خالل الف

0340 
14.5 

ترة  i) ( s.c.mلمؤسسة  تطور النتيجة الصافية للدورة 242 -0336خالل الف
0340 

15.5 

ترة  (.S.C.MI)تطور نسبة المردودية االقتصادية لمؤسسة  011 -0336خالل الف
0340 

16.5 

خالل  ((.S.C.MIلمؤسسة ( المردودية التجارية)تطور نسبة الهامش الصافي  244
ترة   .0340-0336الف

17.5 

ترة  .S.C.MIتطور نسبة مردودية االستغالل لمؤسسة  245 -0336خالل الف
0340 

18.5 

ترة  ((.S.C.MI تطور  انتاجية المواد األولية لمؤسسة 015  46.2 0340-0336خالل الف
 S.C.MI.)) 0303 - 0300 03.2 تطور االستهالك المتوسط الغاز لمؤسسة 014
 04.2 .0300-0336تطور االستهالك المتوسط الكهرباء 014
رة (  (.S.C.MIلمؤسسة  تطور انتاجية العمل 010 ت  00.2 0340 -0336خالل الف
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 قائمة االشكال
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 0.4 تقسيمات مصادر المياه   36
ورة الطاقة في النظام الطبيعي  42  0.4 د
ورة غاز االكسجين  40  1.4 د
 2.4 مقارنة بين النظامين الطبيع والبشري  40
 5.4 التداخل بين االقتصاد والبيئة  01
 4.4 المخلفات الصناعية وتلويثها للبيئة  05
ازات الدفيئة حسب القطاع  10  0.4 انبعاثات الغ
 6.4 تصنيف التكاليف االقتصادية الناتجة عن الضرر البيئي  12
 43.4 التباين بين التكلفة الخاصة واالجتماعية  15
 44.4 االستدامة الضعيفة  21
 40.4 االستدامة القوية 21
 4.0 أصحاب المصلحة 45
 0.0 التدفقات االقتصادية 01
 0.0 الكل في المجاري  4تحول نظم االنتاج المرحلة  01
عادة االستخدام 0تحول نظم االنتاج المرحلة  02  1.0 معالجة النفايات وا 
 2.0 تحسين العمليات 0تحول نظم االنتاج المرحلة   05
تزام المؤسسات بالمسؤولية االجتماعية والبيئية 64  5.0 النموذج النظري لتأثير محددات ال
 4.0 أبعاد ومستويات تخضير المؤسسات 60
ارة البيئة في المؤسسات الصناعية 435 لرئيسية و المهام التي تسند إلد  4.0 المجاالت ا
 0.0 مستويات الطلب البيئية تجاه الموردين 443
 0.0 .ديمنج للتحسين المستمرحلقة  440
ارة المدمج 400  1.0 نظام اإلد
مراحل الخمسة إلجراءات منح الشهادة 405  2.0 .ال
ورترمايكل نموذج قوى التنافس الخمس ل 410  4.1 ب
 0.1 مربع التنافسية       425
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يزة التنافسية 453  0.1 االستراتيجية كاستجابة لتحقيق الم
 1.1 نظام حلقة القيمة  454
 2.1 سلسلة القيمة 450
يزة التنافسية 456  5.1 عوامل ظهور الم
 4.1 .المزايا التنافسية الممكنة في اطار استراتيجيات حماية البيئة 444
 0.1 مجاالت اإلنتاج األنظف 400

404 
التكافل الصناعي نظام المبادالت األساسية للمخلفات بين المؤسسات المشاركة في 

ورغ  6.1 .لكاليندب

 4.2 ( 0340-0334)تطور مبيعات المؤسسة  042
 0.2 الهيكل التنظيمي لمؤسسة اسمنت متيجة بمفتاح 004
 0.2 مراحل صناعة االسمنت في المؤسسة 005
 1.2 عالقة مندوب البيئة بالمصالح األخرى 004
ترة  002  2.2 ( 0340 -0336)تطور راس المال العامل للمؤسسة خالل الف
 5.2 .0300 – 0336خالل الفترة  ( s.c.mi )في مؤسسة  (BFR) تطور  005
 4.2 .0300-0336 خالل s.c.mi )) تطور الخزينة لمؤسسة  000
ترة  s.c.m )) تطور رقم األعمال لمؤسسة  239  8.5 0340-0336خالل الف
يرات  القيمة المضافة 240 ترة  i) ( s.c.mلمؤسسة   تغ  9.5 0340-0336خالل الف

241 
يرات  ترة  i) ( s.c.mلمؤسسة  الفائض الخام لالستغاللتغ -0336خالل الف
0340 

10.5 

ترة  i) ( s.c.mلمؤسسة  تطور النتيجة الصافية للدورة 242  11.5 0340-0336خالل الف
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 :قائمة المالحق 
 الصفحة البيان  الرقم 
 063 خدمات النظم االيكولوجية  30
 060 عمومياعالن عن تحقيق  30
 060 السياسة البيئية لمؤسسة اسمنت متيجة  30
 060 صورة للمصفاة الكهرباية والمصفاة ذات األذرع  33
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 المصطلحات قائمة

 المالحظة التعريف المصطلح 
 البيئة 

L’environnement 
هي الوسط التي تعمل فيه المؤسسة والتي تشمل الهواء و 

الطبيعية والنبات والحيوان و االنسان الماء و التربة والموارد 
 .و تدخالت جميع هذه العناصر

 في هذا البحث البيئة بالمعنى االيكولوجي

نجم العزاوي، عبد اهلل النقار، ادارة 
البيئة نظم ومتطلبات وتطبيقات 

 . 0334/014، 4133االيزو

 (األخضر)االقتصاد البيئي 
Economie vert 

التي من شأنها أن تحسن  نظام من األنشطة االقتصادية
نوعية حياة االنسان على المدى الطويل، دون تعريض 

 .األجيال القادمة الى مخاطر بيئية أو ندرة ايكولوجية

www.css.ecswa.org.ib/sd 
pd/1390/1-

roulamajdalani.pts. 
 التنمية المستدامة

Développement 
durable 

التنمية التي تفي باحتياجات المجتمع الراهنة دون المساس 
 .بحقوق األجيال القادمة في الوفاء باحتياجاتهم

 تعريف لجنة بروتالند

 التلوث البيئي 
 

La pollution  

ادخال مواد أو طاقة بواسطة االنسان بطريق مباشر أو غير 
من شانها مباشر الى البيئة بحيث يترتب عليها أثار ضارة 

ان تهدد الصحة االنسانية أو تضر بالموارد الحية أو بالنظم 
  .البيئية  أو تعيق االستخدامات األخرى المشروعة لها

   .ونقصد في بحثنا هذا التلوث الصناعي

عبد الفادر رزيق المخادمي ، التلوث 
مخاطر الحاضر و تحديات  -البيئي

 0335/02المستقبل 

 للمؤسسالمسؤولية االجتماعية 
La responsabilité 
sociale des entreprises 

التزام المؤسسة تجاه المجتمع والذي يأخذ بعين االعتبار 
توقعات المجتمع من المؤسسة في صورة االهتمام بالعاملين 
والبيئة بحيث يمثل هذا االلتزام ماهو أبعد من من مجرد أداء 

 .االلتزام المنصوص عليه قانونا

سويدان ، ابراهيم حداد، نظام موسى 
 .0330/00ألتسويق مفاهيم معاصرة،

 المسؤولية البيئية للمؤسسة 
La responsabilité 
environnementale des 
entreprises 

تهتم بعالقة المؤسسة بالبيئة وتحوي على التزامات صناع 
القرار لتحمل مسؤولية االجراءات التي تهدف الى حماية  و 

 . بما يتماشى مع مصالحها الخاصةتحسين البيئة ككل 

Dirk Holting & CorinaDogl, 
journal of international 
management, 18 (2012) 
/180. 

   ,نظام االدارة البيئي
 

Système management 
Environnementale  

جزء من نظام ادارة المؤسسة يستعمل لتطوير وتنفيذ سياستها 
 .المؤسسة على البيئةالبيئية وتقييم تأثير نشاط 

Mouloud kadri, le 
développement durable : 
l’entreprise et la certification, 
marché et 
organisation,2009/1n°8,p203.  

 السياسة البيئية 
Politique 
Environnementale  

وثيقة توضح المبادئ و االهداف المتعلقة باألداء البيئي 
 .تحدد من خاللها اطار عملها البيئيالشامل للمؤسسة والتي 

 

خالد مصطفى قاسم، ادارة البيئة 
والتنمية المستدامة في ظل العولمة 

 .0334/062المعاصرة، 

http://www.css.ecswa.org.ib/sd
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 االداء البيئي 
Performance 
environnementale 

النتائج المحصل عليها من قبل المؤسسة الخاص بجوانبها 
 .البيئية

 .منظمة االيزو

 الجوانب البيئية 
Aspects 
environnementales 

هو أحد نشاطات أو منتجات أو خدمات المؤسسة التي 
 .يمكن أن تتفاعل مع البيئة

خالد محمد قاسم، ادارة البيئة والتنمية 
المستدامة في ظل العولمة المعاصرة، 

0334/064. 
العنصر الحرج الذي يقدم فرصة جوهرية لكي تحقق    تنافسية المؤسسة 

 .ربحية دائمة مقارنة بمنافسيهاالمؤسسة 
 مايكل بورتر

 الميزة التنافسية 
avantage concurrentiel 

الميزة التنافسية تنشأ من القيمة التي استطاعت المؤسسة أن 
تخلقها لزبائنها، وهي هدف االستراتيجية وتمثل المتغير التابع 

 ويكون األداء المتغير المستقل، 

 مايكل بورتر

 التسويق 
Marketing  

مجموع العمليات من أجل خلق ايصال وتقديم القيمة للزبائن 
ومن أجل ادارة عالقة الزبائن بطريقة تجعل المؤسسة و 

 .أصحاب المصلحة مستفدين كلهم

 الجمعية األمريكية للتسويق 

 التسويق األخضر 
Marketing   vert 

مدخل اداري خالق يهدف الى تحقيق الموازنة بين حاجات 
 .زبائن و متطلبات حماية البيئة و هدف الربحيةال

أحمد نزار النوري، ثامر ياسر البكري، 
 0336/15التسويق األخضر 

 (االنظف)االنتاج األخضر
Production propre 

التطوير المستمر في العملية الصناعية والمنتجات والخدمات 
من أجل التقليل من استهالك الموارد الطبيعية ، خفض كمية 

المخلفات و التلوث المتولد عند المنبع، وذلك لتقليل 
 .المخاطر على البيئة والبشر

صالح حجار، التوازن البيئي و تحديث 
 .0330/454الصناعة، 
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  :الملخص

 

أمام تنامي االهتمام باألمور البيئية وبروز مفهوم التنمية المستدامة ، وجدت المؤسسات 
نفسها أمام واقع يحتم عليها تحمل مسؤولية حماية البيئة ، من االضرار الناجمة عن نشاطها ، 
كجزء من مسؤوليتها اتجاه المجتمع، حيث أصبحت هذه المؤسسات تخضع لضغوطات متنامية 

ين والتشريعات البيئية وكذا المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال حماية البيئة جراء القوان
 . ، مما دفع العديد منها الدماج البعد البيئي ضمن سياساتها و استراتيجياتها

في هذا السياق برز موضوع دراسة العالقة بين ادماج البعد البيئي في المؤسسة و 
 .انعكاس ذلك على تنافسيتها

معالجتنا للموضوع من خالل ابراز المستجدات التي تدفع المؤسسات للتوجه البيئي وبعد 
، وطرق دمج البعد البيئي في نظام تسيير المؤسسة ، واألثار المحتملة لهذا االدماج، حاولنا 

المتخصصة في إنتاج   "بمفتاح اسمنت متيجة"اسقاط الجانب النظري للموضوع على مؤسسة 
 . و تسويق اإلسمنت

خلصت الدراسة الى أن الضغوطات الحكومية والمجتمع المحلي أهم الحوافز لتبني 
 المؤسسة البعد البيئي 

ورغم ان اهتمام المؤسسة ضعيف باالدارة البيئية اال أنه هناك أثر ايجابي لالستثمار 
 .على أداء المؤسسة   –مصفاة ذات األذرع  –البيئي 

 :الكلمات المفتاحية 
مة، االقتصاد األخضر ، المسؤولية االجتماعية والبيئية للمؤسسة، حماية التنمية المستدا

 . البيئة ، التلوث البيئي ، التنافسية ، االدارة البيئية ، االنتاج األنظف
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Résumé : 

Devant les préoccupations croissantes sur l’environnement  et l'émergence 

de la notion de développement durable, les entreprises se sont retrouvés devant 

une réalité qui les oblige à prendre ses responsabilités envers la protection de 

l'environnement suite aux dommages causés par leurs activités, et ce, dans le 

cadre de leurs engagements envers la société, où l’homologation de nouveaux 

textes de lois relatifs à la protection de l’environnement, ainsi que les 

organisations non gouvernementales activant dans le domaine de la protection 

de l’environnement ont  créée une pression sur ces entreprises, qui  ne cesse de 

croitre au fil du temps,  la chose qui a poussée ces dernières à intégrer le volet 

environnement dans leur politique ainsi que leur stratégie de développement. 

Dans ce contexte, il est apparu un sujet d’étude sur la relation entre 

l’intégration de la dimension environnement dans l’entreprise et sa réflexion sur 

sa compétitivité. 

Après notre étude qui a portée sur ce sujet en mettant en évidence les 

nouveautés qui poussent les entreprises à une orientation environnementale, 

ainsi que l’intégration de la dimension environnement dans le système de gestion 

de l’entreprise, et les éventuels effets de cette intégration, tout en essayant de 

projeter l’aspect théorique du sujet sur une étude de cas de l’entreprise « ciment 

du Mitidja » spécialisée dans la production et la commercialisation du ciment, 

sise à Mefteh. 

Cette étude a conclu que les pressions du gouvernement et des 

communautés locales sont les incitations les plus importantes pour que 

l’entreprise adopte la dimension environnementale. 

Malgré que l’administration environnementale dans l’entreprise soit faible, 

il est à signaler qu’il existe un impact positif sur l'investissement environnemental 

- Filtre à manche - sur la performance de l'entreprise. 

Les mots clés : Développement durable, économie vert, la responsabilité sociale 
et environnementale de l’entreprise, protection de l’environnement, la 
compétitivité, management environnementale,  production propre. 
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Summary: 

With growing concerns about the environment and the emergence of the concept 

of sustainable development, companies were faced with a reality that force them 

to take responsibility towards environment protection following the damage 

caused by their activities, that, as part of their commitment to society, of the 

approval of new legislation on the protection of the environment, as well as non-

governmental organizations active in the field of environmental protection have 

created a pressure on these companies, with continues to grow over time, the 

thing that pushed the latter to integrate the environmental dimension into their 

policies and their development strategy. 

In this context, it becomes a subject of study on the relationship between the 

integration of the environmental dimension in the company and its reflection on 

its competitiveness. 

Our study has focused on this topic by highlighting the innovations that are 

driving companies to environmental policy, as well as mainstreaming 

environment in the company’s management system, and the possible effects of 

this integration while trying to project the theoretical side of the subject on a case 

study of company “cement Metidja” specialized in the production and marketing 

of cement, based in Mefteh (Blida). 

This study concluded that the pressure from the government and local 

communities are the most important incentives for the company to adopt the 

environment dimension. 

Although the environmental administration in the company is small, it is noted 

that there is a positive impact on environment investment “Round filter” on the 

company’s performance. 

Key words: 

Sustainable development, green economy, social and environmental corporate 
responsibility, environmental protection, competitiveness, environmental 
management, cleaner production 
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 المقدمة العامة 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 االبعاد التسويقية للمسؤولية البيئية وانعكاساتها على تنافسية المؤسسة الصناعية المقدمة العامة 
 

  ب
 

  :المقدمة العامة
  :تمهيد 

مراحل مختلفة ا تطور     مرحلةة عوامل في صياغة وتبلور كل وأسهمت عد، لفكر التسويقي عبر 
يرا في االقتصاد صاحبته ، تسويقية  ارا على المستهلكين وقد عرف القرن الماضي تطورا كب أث

نتائج المؤسسات وظهرت أفكار وحركات تنادي أن تتحمل ، مجتمع والبيئة ومواردها الطبيعيةوال
شرة  شرة كانت أو غير مبا وذلك , فظهر مفهوم المسؤولية االجتماعية للمؤسسة,نشاطاتها االقتصادية مبا

ظرا لما حصل من تغير اجتماعي وبيئي كبير ألزم المنظمات في  أن تنظر الى تحقيق الحياة النوعية ن
ألن مفهوم ، نتج أو خدمة ناجحة الى السوقلألفراد وبشكل يوازي ان لم يكن أكثر من سعيها لتقديم م

وزيع العادل لهذا النمو واالهتمام بجميع جوانب الحياة  التنمية تجاوز مفهوم النمو الى ضرورة وجود الت
 .اجل تحقيق التنمية المستدامة وجودة الحياةمن ,االقتصادية واالجتماعية والبيئية 

ارتكز هذا التطور المذهل على   ،ديا مذهال شهد النصف الثاني من القرن الماضي نموا اقتصا
نزاف موار   :دها خاصة غير المتجددة قرصنة الطبيعة واست

تربة بمعدل يضعف إمكان- أراضي المحاصيل في العالم تفقد الطبقة السطحية من ال           ياتها أن ثلث 
 .اإلنتاجية على المدى الطويل

مراعي تعاني من - لرعي الجائر  نصف ال  .ا
ر الماليين  يفقد العالم - ا  .سنويا من الغابات اتهكت
 .مصايد األسماك في المحيطات يتم الصيد فيها بكامل طاقتها أو تزيد ثلثي  -

درة الطبيعة على تجديد هذا اإلجهاد للطبيعة يجعل استغالل اإلنسان لمواردها بنسب ة أكبر من ق
لرأسمال الطبيعي إلى االنكماش و االضمحالل ,تلك الموارد  .وهذا ما يعرض ا

خرى فان التطور التكنولوجي أدى الى ظهور وتطور صناعات وقطاعات ملوثة  ومن جهة أ
 :مثل 

 الصناعات البالستيكية التي انتشرت منذ الحرب العالمية الثانية بشكل كبير. 
 وراء تلوث الجوقط  .اع النقل والخدمات الذي كان 
  زراعية نتيجة المبالغة في استخدام األسمدة تربة ال زراعة الذي كان وراء تلوث ال قطاع ال

 .والمبيدات 
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  ت
 

وازدادت خطورة على ,وهكذا تنوعت و تضاعفت النفايات والملوثات الناجمة عن النشاط اإلنساني  
فارتفع انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون الناتجة عن ، يكولوجي ان والبيئة وتوازنها اإلصحة اإلنس

وري من   وهي تتجاوز 0333مليار طن سنة  35الى  4623مليار طن سنة  4.5حرق الوقود األحف
درة كوكب األرض على تثبيته  ازات الدفيئة ا، ق هرة مما لفت أنظار علماء البيئة الى الغ لمسببة لظا

حراري  .  االحتباس ال
راسة للبنك العالمي سنة,على دول العالم  باهظاتكاليف التلوث أصبح  د أن توصل الى   0332 ففي 

 .من الناتج الداخلي الخام% 4.4يعادل   في الصين تقديرية للتدهور الناتج عن التلوثالتكاليف ال
تزايدة للتدهور البيئي أصبحت تهدد رفاهية المستهلكين  لتدهور البيئي وتضاعف ا,ان هذه التكاليف الم

يرهن مستقبل الحياة على هذا الكوكب  يجب أن ,فصارت حماية البيئة قضية عالمية ،في األرض أصبح 
تحترم مصالح ,تتعاون كل الدول إليجاد مستويات مختلفة من التعاون للوصول الى اتفاقيات دولية 

ترابطة ,الجميع وتضمن حماية البيئة وسالمتها قرارا بالطبيعة الم واعتبار  .والمتكاملة لألرض وذلك ا
فقام العلماء باختالف  ,تقييم األثر البيئي للنشاط االقتصادي مشكلة علمية وليست اقتصادية فقط

كرا يراتهم العلمية من عواقب تغير المناخ مب لكن التشكيك استنفذ  ,تخصصاتهم باألبحاث فجاءت تحذ
وتقر في اتفاقياتها الدولية بالمسؤولية ، اوز ترددها وتسلم بخطورة المشكلةالبشرية زمنا حتى تتج
هرة االحتباس الحراري المشتركة والمتفاوتة ل وان فشلت الجهود الدولية المتوالية منذ ، لدول في ظا

زمة للحد من االنبعاثات الغازية بسبب تضارب المصالح السبعينات الى الوصول الى اتفاقيات مل
رؤى  اري من بعض إال أن هناك بعض المؤشرات االي، وال برامج جابية مثل التخفيض االختي الدول في 
تجارب ناجحة واعدة في االنتقال الى االقتصاد األخضر سيكون لها األثر الجيد لو  تضاعف وطنية و
برنامج األمم المتحدة للبيئة لسنة , تعمم  شرافي  ل " نحو اقتصاد أخضر"بعنوان   0344ففي تقرير است

سيكون  0323محلي اإلجمالي العالمي في تخضير االقتصاد العالمي حتى من الناتج ال%0أن استثمار 
مرار العا  .حيث النمو و الوظائف والبيئة  من لم في مسيرته بنفس النسق الحالي العالم أفضل من است

وباعتبار المؤسسة الصناعية هي المسؤول األكبر عن هذه األضرار البيئية يجب أن تكون في قلب كل 
فظة ال لالقتصاد األخضر أو سياسة تهدف الى التنمية المستدامة التي ترتكز على المحمخطط لالنتقا

مرافقتها في ،  فقط ليس بشن التشريعات المحددة للضوابط البيئية لنشاطها االقتصادي على البيئة بل ب
لرسمية ، سات مساهمة في التنمية المستدامةتحولها من مؤسسات ملوثة للبيئة الى مؤس وتضافر الجهود ا
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والمؤسسات مربحا  والقطاعات الفاعلة في المجتمعات والمحيط االقتصادي لجعل السلوك البيئي لألفراد
يزا في االتفاقيات لالتحاد األوروب، ومجاال للتنافس وعالمة من جودة األداء ,ي فأصبح له موقعا متم

كل  ,ت المسؤولية البيئية أبعادا تسويقيةفأصبح ,في شهادة االيزو المعترف بها عالميا مؤسساتلل
زايا بيئية تنافسية لمنتوجاتها تعفيها من العوائق  رائدة فيه من أجل إضفاء م مؤسسة تحاول أن تكون 

لرغبات والحاجيات البيئية للمستهلكين ال,القانونية والضريبية  تزايدة بسبب زيادة الوعي وكذا تلبية  م
 يئيالب

 :طرح اإلشكالية  .0
جزائر لتشريعات انخرطت في التوجه العالمي للتنمية المستدامة مؤخرا خاصة بعد التأكيد عليها في ا ال

قوانين منذ سنة  يرات االجتماعية  ،0330وال وبما أن المؤسسة االقتصادية أهم مستقطب للتغ
جزائر في مفاوضات مع  ,واالقتصادية داخليا أو خارجيا خاصة بعد االنفتاح االقتصادي ودخول ال

 .منظمة العالمية للتجارة وبداية التفكيك الجمركي مع االتحاد األوروبي ال
 :  سبق يتم صياغة الشكالية التالية على ضوء ما

 كيف يمكن للمؤسسة الصناعية أن تضفي مزايا تنافسية لمنتوجها في ظل تبنيها للمسؤولية البيئية؟
فرعية التالية   طرح التساؤالت ال  :و لإللمام بجميع النواحي التي تتضمنها هذه االشكالية ن

 ؟ حماية البيئةاعية االهتمام بماهي أهم المستجدات التي فرضت على المؤسسة الصن– 4
 ما المقصود بالمسؤولية االجتماعية والبيئية للمؤسسة ؟  - 0
 ي المؤسسات الصناعية ؟تبني المسؤولية البيئية فكيف يتم  – 0
هذا هو أثر تبني المسؤولية البيئية على التكاليف في المؤسسة الصناعية؟ وكيف يؤثر  ما – 1

 على تنافسيتها ؟ التبني
دراسة في اطار االهتمام  ما –2 ئرية محل ال جزا ارةهو واقع المؤسسة ال  البيئية ؟ باإلد

 :فرضيات الدراسة  .0
ترح الفرضيات التالية  وكإجابة  :أولية لهذه التساؤالت نق

هناك عدة مستجدات دولية ومحلية تفرض على المؤسسات الصناعية االهتمام بالبعد البيئي  .4
 .في أنشطتها
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تزام المؤسسة بممارسات مسؤولة و أخالقية تجاه أصحاب  .0 المسؤولية االجتماعية تعني ال
يرهم ممن يؤثرون أو يتأثرون المصلحة كالمجتمع و المستهلكون والبيئة و  حملة األسهم وغ

 .بنشاطات المؤسسة
رات جوهرية فيها قد ان تبني المسؤولية البيئية في المؤسسة.0  .يحدث تغي
يزة لصناعيةالتوجه البيئي في المؤسسة ا قد يحقق. 1 توج  م حيث ، تركز على نوعية المن

 .يساهم في تحسين أدائهاأنظف مما يئية خاصة و تكنولوجيا انتاج سيتميز بصفات ب
ئرية . 2 جزا ازال اهتمام المؤسسات ال ارةم عدة ذاتية و  ألسبابالبيئية ضعيفا وذلك  باإلد

 .موضوعية
 :أهمية البحث.0

ئرية التي تناولت موضوع  -  جزا دراسات األكاديمية في الجامعات ال درة واضحة في ال وجود ن
 .المسؤولية البيئية وتنافسية المؤسسة الصناعية

ترتب عليه للمؤسسة  -  ظرا لألثار االيجابية التي ت يعتبر موضوع المسؤولية البيئية موضوعا مهما ن
 .والمجتمع من نمو وزيادة الرفاه االجتماعي

رجع أهمية البحث الى أهمية بيان مدى مساهمة وتقيد المؤسسات الصناعية وتبني حزمة من ت -
ورات للمؤسسة و زيادة رفاه للمجتمع  التعليمات و األنظمة الكفيلة بحماية البيئة ومواردها في تحقيق وف

 .بتقليص هدر موارده
فراد المجتمع بأهمية حماية البيئة، والمؤسسات بضرورة  -  قد يساهم هذا البحث في زيادة تحسيس أ

لرغم من أنها قد تكون مكلفة على المدى القصير، اال أنها مربحة  في استعمال تكنولوجيا صديقة للبيئة با
يزة تنافسية مستدامة  .  المدى البعيد وتكسب المؤسسة م

 :أهداف الدراسة .  3
راسة لتحقيق مجموعة من األهداف   :لقد جاء اختيار موضوع الد

 .الى خطورة عدم التوافق بين النشاط االقتصادي و ضرورة حماية البيئة المعنيينانظار لفت .4
براز أهمية البعد البيئي عند رسم .0 مزايا تنافسية للنشاط االقتصادي  اعطاء السياسة االقتصادية فيا

 .األخضر
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تزام القانوني للتشريعات البيئية و وضع االهداف البيئية كاطار عام لنشاط .0 براز االختالف بين  االل إ
 .المؤسسة

ئرية. 1 جزا  .التعرف على حجم الممارسة البيئية في المؤسسة ال
المؤسسات على تطوير تساعد خاللها صياغة بعض التوصيات التى  الوصول الى نتائج يمكن من. 2

 .ادائها البيئي
 :حدود الدراسة  0

يتناول هذا البحث انعكاس تبني المؤسسة الصناعية للمسؤولية البيئية الذي يظهر  :الحدود الموضوعية
ارة البيئية، تخضير االنتاج، تخضير التسويق) في   .مؤسسة الصناعية على تنافسية ال( وضع نظام لالد

واقتصر البحث من وجهة نظر المؤسسة وعدم تناول جانب المجتمع المحلي المحيط بالمؤسسات 
دراسة مستقلة  .الصناعية كونه يتطلب 

دراستنا في بعض المواضيع الجانب الذي له  يرات فان أخذنا في  رة المتغ ظرا لتعقد الموضوع وكث ن
 .تخضير التسويق والمسؤولية االجتماعيةعالقة بموضوعنا مثل تنافسية المؤسسة و 

راسة هي مؤسسة اسمنت متيجة بمفتاح والية البليدة  :الحدود المكانية  د  .عينة ال
دراسة :الحدود الزمنية  معطيات أربع  فقد تطرقنا الى فيما يخص تقديم المعطيات المتعلقة بعينة ال

 (. 0340 – 0336) سنوات 
 :و أدوات البحث منهج الدراسة .5
دراسة موضوع    ثرها على تنافسية المؤسسة الصناعية"ان  " األبعاد التسويقية للمسؤولية البيئية وأ

لربط بينها  يراته وا  :نستخدم ومعرفة متغ
دراستها واستخالص  مراد  هرة ال دراسة النظرية وذلك العتماده على وصف الظا المنهج الوصفي في ال

 .وتصوير أهم النتائج الممكن التوصل اليها
 : أما فيما يخص جمع البيانات فقد جمعناها بعدة طرق

المسح المكتبي لمختلف الكتب والمقاالت التي نشرت في هذا الموضوع في حدود جهد وعلم  -   
 .الباحث

 .مواقع االنترنيت -  
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دراسة حالة مع التركيز على المقابلة في جمع البيانات  والمعلومات أما الجانب التطبيقي استخدمنا منهج 
 .الضرورية

 :الدراسات السابقة . 4
دراسة صيغت بنفس الطريقة أو دارت  بالنسبة لموضوع المسؤولية البيئية فانه حسب اطالعنا ال توجد 

قربها  :حولها نذكر ا
  برنامج األمم المتحدة للبيئة مسارات الى التنمية المستدامة "نحو اقتصاد أخضر " 0344تقرير ل

دراسة اساليب التنبؤ " -مرجع لواضعي السياسات – والقضاء على الفقر استعملت هذه ال
اريوهات وخلص الى أن استثمار  من الناتج االجمالي المحلي العالمي في التحول  % 0والسين

ارها في المسار الحالي  .الى االقتصاد األخضر في عدد من القطاعات سيكون أفضل من استثم
 :ينية أوجزها في هذا االنتقال يتطلب شروط وظروف تمك

 انشاء اطار تشريعي سليم. 
  تحديد أولويات االستثمار واإلنفاق الحكومي في المجاالت التي تدعو الى

 .تخضير القطاعات االقتصادية
 الحد من االنفاق في المجاالت التي تستنزف راس المال الطبيعي. 
  ضرائب واألدوات المبنية على السوق لتحويل أذواق المستهلكين توظيف ال

 .وتشجيع االستثمار األخضر واالبتكار
 درات والتدريب  .االستثمار في بناء الق
 ارة الدولية  . تعزيز االد

 :وقد خلص الى نتائج أهمها
  ،التنبؤ المتحصل عليه باستخدام النموذج االقتصادي الكلي لالنتقال الى االقتصاد األخضر

ن ولكنه يحقق أيضا مكاسب راس المال هو أن التخضير ال يولد فقط زيادة في الثروة 
ترة ست سنوات معدال أعلى من نمو الناتج المحلي  الطبيعي ، ويولد أيضا و في ف

 .االجمالي وهو مقياس تقليدي لألداء
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  لرابط الذي ال ينفصم بين القضاء على الفقر و المحافظة على تأتي النتائج الثانية في ا
شأ من تدفق المنافع من راس المال الطبيعي رأس المال الطبيعي وصيانته، والذي ين

شرة قراء مبا  .للف
   هناك وظائف جديدة تنشأ عند االنتقال الى االقتصاد األخضر، وبمرور الوقت يزيد

ترة من  عددها على الخسارة في الوظائف المتعلقة باالقتصاد االخضر، بيد أن هناك ف
ترات فقد الوظائف أثناء االنتقال  .ف

دراسة  ورتر في أن مكافحة التلوث يمكن المجتمع من استغالل ان هذه ال تتوفق مع فرضيات مايكل ب
لرفاه، هذا على المستوى الكلي ولكن هل هذا التحليل صحيح كذلك على المستوى  وزيادة ا أمثل لموارده 

 (.مستوى المؤسسة )الجزئي 
  «  performance environnementale et économique de l’entreprise »  دراسة

 .Stefan Ambec & Paul Lanoieلكل من   أجنبية 
دراسات التي درست العالقة بين االداء البيئي و االداء  دراسة التي لخصت أهم ال في هذه ال
ترى أن التلوث هو اهدار للموارد  ورتر التي  االقتصادي والذي ارتكزت حول فرضية مايكل ب

اهم في رفاه المجتمع ألنه يضمن االستغالل األمثل الطبيعية وعليه فان مكافحة وتخفيض التلوث يس
دراسات  للموارد وتمكن المؤسسة من تحسين انتاجية مواردها ، فالقوانين البيئة القائمة على 
وقواعد سليمة تحث المؤسسات على االبتكار من أجل تخفيض مصادر الهدر ومنه تخفيض 

 .تكاليف االنتاج
لى ايجاد طلب واستهالك مسؤول ومستدام وتشجيع التحول هذا يتطلب عوامل تغيير مثل العمل ع

 .التكنولوجي الى التكنولوجيا النظيفة و كذا وجود تنظيم وتسيير مالئم و مصادر تمويل 
دراسات الميدانية المختلفة المتصلة بالموضوع المتمثلة في   :وقد سرد الباحثان ال

  أثر التشريعات البيئية على االبتكار و التكنولوجيا. 
 أثر التشريعات البيئية على االنتاجية. 
 أثر التشريعات البيئية على االبتكار واألداء االقتصادي. 
 ارة البيئية على االداء البيئي  .أثر نظام االد
 أثر األداء البيئي على االداء االقتصادي. 
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تزايدة بحماية البيئة وتشدد السلطات ال دراسة الى أنه في ضوء االهتمامات الم عمومية في خلصت ال
رها السلبية على البيئة،  ا القوانين البيئية التي تفرض على المؤسسات بذل جهد أكبر من أجل تخفيض أث
قريب ، لكن هذه التكاليف يمكن أن تتحول  هذه السياسات في الغالب تكون مكلفة للمؤسسات في المدى ال

رها ، أو من خالل الى أرباح بالنسبة للمؤسسات التي تبتكر في عملياتها االنتاجية أ و في نظم تسيي
 .االستعمال الجيد لصورة المؤسسة صديقة البيئة

ان المسؤولية البيئية من الموضوعات المرتبطة بالمحيط التي تتواجد فيه المؤسسة و اختالف المحيط 
مرا صعبا،  ولهذا من بلد آلخر يجعل تعميم النتائج المتوصل اليها في محيط ما في بلد ما الى بلد آخر أ

دراسة وتحليل السياق التي تتواجد  دراسة المسؤولية البيئية وتنافسية المؤسسة يجب أن يخضع الى  فان 
دراسة  .فيه المؤسسات محل ال

  مزايا تنافسية للمؤسسة )رسالة ماجستير : لطيفة برنيدراسة ارة البيئية في تحقيق  دور االد
تخصص اقتصاد و – .0335/0334جامعة بسكرة حالة مركب الكوابل بسكرة ( الصناعية

 .-تسيير المؤسسة
ارة في المؤسسة واثار توفرها على مختلف وظائف  في باحثةزت الوقد رك. مدى توفر هذه االد

 :ويمكن اجمال النتائج المتوصل اليها في .المؤسسة 
ارة بيئية . دراسات المنجزة كانت استجابة للقوانين والتشريعات,عدم توفر المؤسسة على اد  .وال
اضافة الى قلة االهتمام التسويقي للنفايات القابلة  ,الغياب الكامل لتقييم تكاليف ومنافع االجراءات البيئية.

 .للبيع
  البعد البيئي في ) رسالة ماجستير في علوم االعالم واالتصال بعنوان: دراسة حسيبة ابلعيدن

ئرية  جزا شراق  –دراسة حالة المؤسسة الوطنية للدهن  –المؤسسات االقتصادية ال وحدة دهن ال
جزائر  –كلية العلوم السياسية واالعالم (.  .0344/0340. 0جامعة ال

وبحكم تخصص الباحثة فقد ركزت على مظاهر اهتمام المؤسسة بالبعد البيئي  والتي تعتبر 
ارة البيئي مؤشرها و ماهية االتصال البيئي   .وجود االد

دراسة الى ضعف االهتمام البيئي في المؤسسة  . وخلصت ال
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وبما أن المسؤولية البيئية هي جزء من المسؤولية االجتماعية للمؤسسة فهناك تقاطع في جزء مع 
البحوث التي اهتمت بالمسؤولية االجتماعية وتنافسية المؤسسة اال أن هذه العالقة تدرس عادة من نظر 

لزبئن والمجتمع  .ا
دراسات السابقة مجال اال  :ستفادة من ال

 دراسة الحالية تراكما فكريا أتاح لنا االنطالق منها لتأطير الظواهر ذات العالقة بال  .تمثل 
 ثرتها دراسة الحالية و أ دراسات السابقة الجانب النظري في ال  .دعمت ال
 دراسة الح قراتها مما سهل لنا بناء منهجية ال دراسة وتسلسل ف  .اليةالتعرف على منهجية ال
  دراسات السابقة ، والتي سهلت لنا االنطالق من التعرف على النتائج التي توصلت اليها ال

 .حيث انتهى اآلخرون أو التطرق الى الجوانب التي لم يتناولوها
دراستنا تنفرد بالجمع بين متغيرين  دراسات التي وقعت تحت نظرنا يمكن القول أن  وبعد سرد بعض ال

ة و تنافسية المؤسسة اضافة الى محاولة اسقاط الجانب النظري على مؤسسة هما المسؤولية البيئي
ئرية  .جزا

 :مساهمة الدراسة . 6
دراسة في كونها تتطرق الى المسؤولية البيئية وانعكاس تبني هذه المسؤولية في المؤسسة  تتميز هذه ال

دراسات التي تتكلم عن ادماج البعد  البيئي تتكلم على المستوى الكلي من على تنافسيتها ، بينما أغلب ال
خالل االقتصاد األخضر و التنمية المستدامة ، وتحاول رصد المستجدات التي ستجعل البعد البيئي 

التوافق ) عنصر استراتيجي في تسيير المؤسسة ، وكيفية تخضير المؤسسة من خالل عدة مستويات 
تساهم في تحسين أداء وتنافسية المؤسسة ،  واألليات التي يمكن أن( مع القوانين، تخضير الوظائف

ئرية ما يتيح فرصة  دراسة الحالة ستكون على مؤسسة جزا وهذا من زاوية نظر المؤسسة ، كما أن 
ئرية للبعد البيئي  جزا  .معرفة درجة تبني المؤسسات ال

 :صعوبات البحث . 6
دراسة بالجانب النظري أو التطبيقي سواء ما تعلق  لقد واجهتنا عدة صعوبات أثناء انجازنا لهذه ال

 :ويمكن حصرها فيم يلي
مراجع المعتمدة سواء باللغة العربية أو  -    حداثة الموضوع وصعوبة التفرقة بين المصطلحات في ال

 .األجنبية خاصة ما تعلق بالمسؤولية البيئية واالجتماعية
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جزاء مهمة وأساسية من البحث  -    مراجع باللغة العربية في ا في التحليل على المستوى قلة ال
 .الجزئي

مرة في  -    دراسة الميدانية وهذا لقلة المؤسسات المستث صعوبة الحصول على مؤسسة الجراء ال
جزائر  .مجال حماية البيئة في ال

  .     صعوبة الحصول على بعض المعلومات الضرورية المرتبطة بمستوى التلوث ومؤشرات األداء -   
 : تقسيمات البحث. 03

فصول نظرية وفصل  أربع :  فصول 32بغرض االجابة على االشكالية قمنا بتقسيم البحث الى 
  .تطبيقي

الى المفاهيم المرتبطة  نتطرق فيه" البيئة من منظور اقتصادي و ايكولوجي" عنوناه  الفصل األول  -
 . لبيئة ية االجهود العالمية والمحلية لحماو تلوث البيئي ، الواالقتصاد البيئي  ، ة بالبيئ

نتطرق الى المسؤولية االجتماعية والبيئية في المؤسسة من خالل التطرق الى في الفصل الثاني  - 
دراسة المسؤولية االجتماعية و ماهية المسؤولية االجتماعية وأبعادها ن ثم نبين  المقاربات النظرية في 

ية البيئية، وانتهاء بتحليل مفهوم تطور التفاعل بين المؤسسة والبيئة والتعرض الى مفهوم المسؤول
 .تخضير المؤسسة ومحدداته وتبيان المستويات المختلفة لتخضير المؤسسات

، تناولنا االطار العام إلدماج البعد البيئي في المؤسسة الصناعية ،حيث تطرقنا بداية في الفصل الثالث 
ارة البيئية، ثم التعرف على المواصفة االيزو  - واألداء البيئي ثم انتهينا الى واقع  41334بنظام االد

ئرية في الحصول على االيزو  جزا  .41334المؤسسات ال
لرابع الى األداء البيئي وتنافسية المؤسسة الصناعية من خالل مبحث تعرفنا  - بينما تطرقنا في الفصل ا

سسة من خالل على المفاهيم المتعلقة بتنافسية المؤسسة، ثم مبحث عن االداء البيئي وتنافسية المؤ 
مزايا التي يمكن للمؤسسة الحصول عليها في  ارة البيئية، واالنتاج )التعرف على ال ظل تبني نظام االد

 (.األنظف ، وتخضير التسويق
في الفصل الخامس محاولة اسقاط الجانب النظري على مؤسسة اسمنت متيجة بمفتاح وتطرقنا فيه  -

رع  سنة ( انتاج أنظف )الى واقع تبني هذه المؤسسة للمسؤولية البيئية وانعكاس تركيب مصفاة ذات األذ
ي وضعناها على تنافسية وأداء هذه المؤسسة ، وخلصنا في األخير الى اختبار الفرضيات الت 0343

تراحات  .   وخرجنا بجملة من النتائج واالق



 

 
 

 :الفصل األول

 وايكولوجيالبيئة من منظور اقتصادي 
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 :تمهيد
يره من الكائنات، فباطن اأٍلرض وسطحها  تعد األرض المكان المناسب الذي يعيش فيه االنسان وغ
ثرت  تزخر جميعها بالعناصر والمواد الالزمة لإلنسان خالل رحلته الطويلة، ولقد أ وغالفها الجوي ، 

 .البيئة وال زالت تؤثر في نشاط االنسان وأسلوب حياته بطرق متباينة هذه 
رة على استغالل البيئة ومواردها بالكيفية التي تحقق رغباته وطموحاته ،  انسان اليوم أصبح أكثر قد
يراعي نواميس الطبيعة وقوانينها،  لكن راح يستنزف موارده المتجددة منها وغير المتجددة دون أن 

ير  اعي التوازن البيئي بين عناصرها المختلفة، كما نجح في اكتشاف وابتكار أصناف من ودون أن 
 .المركبات الكيميائية الجديدة وتمادى في استخدامها، فكان تلويث البيئة النتيجة السريعة للنشاط االنساني

مرات من أجل التوصل الى حلول ، لوقف اآلثار  السلبية هذا ما أدى الى تتابع االجتماعات والمؤت
لتدهور البيئة،فكان أهم هذه االجتماعات قمة األرض بريو ديجانيرو الذي أرسى مفهوم التنمية 

 .المستدامة
ازداد الوعي العلمي العالمي بمسائل البيئة و خطورة تلوثها وأدرك الجميع أنه من الضروري المحافظة 

عند رسم السياسات والقيام بأي نشاط  على كوكب األرض، وأهمية األخذ بعين االعتبار الجوانب البيئية
 .اقتصادي، فأدخل البعد البيئي في السياسات التنموية ، وأصبح التلوث وحماية البيئة مسألة عالمية

وقد قسمنا هذا الفصل الى أربعة مباحث ، نتناول في األول مفاهيم مرتبطة بالبيئةن أما المبحث الثاني 
ظرة االقتصادية  فقد تطرق الى ماهية االقتصاد البيئي فيم تناول المبحث الثالث مفهوم التلوث والن

 .للتلوث ن وانتهى الفصل بسرد الجهود الدولية والمحلية لحماية البيئة
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 .المكونات وأنظمتها: البيئة: المبحث األول
تعتبر البيئة من المفاهيم األكثر استخداما، فهي تستعمل في كل العلوم، وهذا ما يصعب وضع     

واختالف زوايا الرؤيا لها من . تعريف محدد لها، وهذا نظرا لتشعب المواضيع التي تدخل في نطاقها
 1.علم آلخر، حتى قيل إن البيئة ال تعني شيء ألنها تعني كل شيء

 .مبحث مدلول البيئةوسنستعرض في هذا ال
 .مفهوم البيئة: المطلب األول

 .المعنى اللغوي: أوال
وباء " باء"الذي أخذ منه الفعل ( بوأ)يعود األصل اللغوي لكلمة البيئة في اللغة العربية إلى الجذر    

نزال أي نزلته ومنها جاءت  2.وأبآت المكان أقمت به. إلى الشيء رجع إليه وأصلحه وهيأه وتبوأت م
نزال. باءةال زوج اتخذ م ومنه فإن الموضع والمنزل هي أشهر المعاني، . ويسمى النكاح مباءة، ألن من ت

قرآن استخدامها بهذا المعنى، قوله تعالى وكذلك مكّنا ليوسف في " حيث نجد في ال

من نشاء وال نضيع  برحمتنا نصيب األرض يتبوأ منها حيث يشاء

زال 3"أجر المحسنين وبوأكم في األرض " وقوله تعالى 4.، أي يتخذ منها مباءة ومن

نزال لكم5"قصورا سهولها تتخذون من  .، أي جعل األرض م
رآن الكريم هو معنى      ق وتتضح من اآليات الكريمة السابقة، أن أكثر معاني البيئة استخداما في ال

لرسول النزول بمنزل واإلقامة بمكان، ولم يختلف استعمال السنة ا لنبوية المطهرة للفظ البيئة، إذ يقول ا
، وتفسير الحديث النبوي الشريف "من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار" صلى اهلل عليه وسلم 

فالبيئة في اللغة  6.من يكذب على رسول اهلل، أو يقول ما لم يقل عامدا متعمدا سيكون له مقاما في جهّنم
فرد والمجتمع ويؤثر فيهماهي المنزل وهي ما يحيط با  .ل

 .اصطالحا: ثانيا
يرا عن المعنى االصطالحي، حتى وان لم يكن محل إتفاق الباحثين     ال يختلف المعنى اللغوي كث

اإلطار النظري يتكون من ثالث عناصر مع بعضها " باختالف تخصصاتهم ، فعرفت البيئة أنها ذلك  
                                                           

. 03، ص 4605، دار النهضة العربية القاهرة، "دور المنظمات الدولية في حماية البيئة" عبد العزيز مخيمر عبد الهادي،  - 1  
.445، ص 0344 لبنان ، ، دار صادر، الطبعة السابعة، المجلد األول، بيروت،"لسان العرب" ابن منظور،  - 2  
. 25سورة يوسف، اآلية  - 3  

  .، مكتبة رحاب بور سعيد، الجزائر"كلمات القرآن"الشيخ حسين مخلوف،  -4
.41سورة األعراف، اآلية  - 5  
.03، ص0343، األردن، 4ط والتوزيع،، دار الثقافة للنشر "اإلنسان والبيئة "راتب سالمة السعود، - 6
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ترفيه بالمناظر الطبيع ظرة 1"ية والبيئة كمستودع الستيعاب المخلفاتهي البيئة كمصدر لل ، وهي تبّين ن
 .اقتصادية للبيئة

ثرا، وهذا الوسط : "وتعرف البيئة بأّنها     الوسط أو المجال المكاني الذي يعيش فيه اإلنسان مؤثرا ومتأ
يرة جدا رة جدا وقد يضيق ليتكون من منطقة صغ ي رى آخر أن البيئة " قد يتسع ليشمل منطقة كب كل " وي

 2".ما يحيط بكائن ما سواء كان حيوانا أو إنسانا
المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية وما يحتويه من مواد وما " : أنها فت البيئة كذلكوعرّ     

 3".يحيط بها من هواء وماء وتربة وما يقيمه اإلنسان من منشآت
اإلطار الذي يحي فيه اإلنسان ضمن مجموعة من النظم الطبيعية واالجتماعية والثقافية " أو هي     

ورة الحياتية لإلنسان وا  4".لكائنات األخرىالتي تشكل الد
يزي بيلكنز      ترح المفكر اإلنكل البيئة بالنسبة لإلنسان هي الوسط أو " ،  Billings 4643كما اق

يرة جدا، وقد تضيق  المجال المكاني الذي يعيش ويتأثر ويؤثر فيه، هذا المجال قد يتسع ليشمل منطقة كب
رة جدا ال تتعدى رقعة البيت الذي ي ئرته ليشمل منطقة صغ  5".يعيش فيه دا

نها تتفق في اإلطار العام لمدلول الكلمة، يالحظ من التعاريف السابقة أنّ      كانت تختلف في  وا 
دراسة، وهناك معنى ضيق للبيئة هو المعنى الطبيعي اإليكولوجي  نوع ال ومعنى واسع الجزئيات وفق 

 .إلخ...ية وثقافية وسياسيةما أنشأه اإلنسان من نظم اجتماعيشمل إلى جانب المفهوم اإليكولوجي ، 
خرى فإن التخصص يظهر في تعاريف العلماء والمفكرين، فاالقتصادي ينظر للبيئة      ومن جهة أ

شباع الحاجات اإلنسانية ومستوعب ألنشطة اإلنسان  . كمصدر لعناصر اإلنتاج ووسيلة لتلبية وا 
التي الكائنات الحية والمؤثرات  وينظر إليها علماء األحياء أنها الوسط الذي يعيش فيه مجموعة من

مران على أنّ  تساهم في حياتنا ونموها، زهات عامة وأماكن كما ينظر إليها علماء اآلثار والع ها متن
  6.ترفيهية

                                                           
ماجستير فرع اقتصاد وتسيير البيئة، دراسة حالة الجزائر، جامعة قاصدي ، مذكرة "دور الجباية في الحد من التلوث البيئي"محمد مسعودي،  -0

.30، ص 0330مرباح، ورقلة،    
.04، مرجع سابق، ص "اإلنسان والبيئة" راتب سالمة السعود،  - 2  
.03، ص 0334القاهرة، ، الدار العربية للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، "موسوعة بيئة الوطن العربي"أحمد عبد الوهاب عبد الجواد،  - 3  
.44، ص 4666، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، "حماية البيئة الخليجية"خالد محمد القاسمي، وجيه جميل البعيني،  - 4  
لى، عمان، األردن، ، دار عالم الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة األو "التربية البيئية" ان ربيع، حمادي مشعان، ربيع أحمد محمد ربيع، ععادل مشم -2

  .36، ص 0334
.10، ص 0334، دار دجلة، األردن، "التلوث البيئي" سحر أمين حسين،  -

6
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رصيد الموارد المالية واالجتماعية المتاحة في وقت "  4640فت البيئة في مؤتمر ستوكهولم وعرّ     
  1".سان وتطلعاتهما وفي مكان ما إلشباع حاجات اإلن

ئري أما في التشريعات  جزا شّرع ال تتكون من الموارد الطبيعية الالحيوية " عرف البيئة القانونية فإن الم
تراث  والحيوية كالهواء والجو والماء واألرض وباطن األرض والنبات والحيوان، بما في ذلك ال

وراثي وأشكال التفاعل بين الموارد وكذا األماكن و المناظر  2".والمعالم الطبيعية ال
شرّ      بشأن حماية البيئة، 4661لسنة  31 فيقول في المادة األولى من القانون رقم :ع المصريأما الم

وما يحتويه من موارد وما يحيط بها من هواء وماء ،هي المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية 
 3."تسان من منشآوتربة وما يقيمه اإلن

شرع وعرّ     العالم " ها بأنّ  4600لسنة  64التونسي البيئة في المادة الثانية من القانون رقم ف الم
المادي بما فيه األرض و الهواء والبحر والمياه الجوفية والسطحية و األودية و البحيرات وما يشابه 

يزة ومختلف أصناف الحيوا ،ظر الطبيعيةاذلك، وكذلك المساحات الطبيعية والمن نات والمواقع  المتم
تراث الوطني ،والنباتات  4."وبصفة عامة كل ما يشمل ال

بأّن البيئة تمثل جميع العوامل الحيوية وغير الحيوية، التي : من خالل التعاريف السابقة يمكن القول   
اريخ حياته ترة من ت شرة في أي ف شرة أو غير مبا  .تؤثر على اإلنسان بطريقة مبا

 .تقسيمات البيئة: ثالثا
دراسة، واالعتبار المعتمد في التقسيم، نسرد أهمهاهناك عد     :ة تقسيمات للبيئة، هدف ال
 5:التقسيم حسب تدخل اإلنسان -0

 :تقسم البيئة إلى قسمين رئيسيين هما
ارة عن المظاهر التي ال دخل لإلنسان في وجودها مثل الصحراء، البحار، : البيئة الطبيعية.أ عب

وهذه البيئة ذات تأثير مباشر وغير مباشر في حياة أي  ،والسطحيةالمناخ، التضاريس، المياه الجوفية 
نسان ،جماعة حية  .من نبات وحيوان وا 

                                                           
.52، ص 0221مكتبة ابن سينا ، الجزائر ، "  البيئة مشاكلها و قضاياها و حمايتها من التلوث"انظر محمد عبد القادر الفقي ،  
1
  

، دراسة ميدانية لقطاع النفط في حاسي مسعود، "رالبيئي للمؤسسات االقتصادية العاملة في الجزائدراسة السلوك "عائشة سلمى كيحلي،  -0
.30، ص 0330جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،  اقتصاد وتسيير البيئة،  مذكرة ماجستير،   

، 10، الجريدة الرسمية، رقم 0330جويلية  46الصادر  بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامةالمتعلق  43 -30من قانون رقم   31المادة  -0
.0330/ 34/ 03المؤرخة في    

.50، ص 0334، دار الفكر الجامعي، اإلسنكدرية، المفهوم القانوني للبيئة في ضوء مبدأ أسلمة القانون المعاصر" أحمد محمد حشيش،  - 4  
.35، ص مرجع سبق ذكره ، "التلوث البيئي" سحر أمين حسين،  - 5
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هي النظم االجتماعية والمؤسسات التي أقامها اإلنسان والبنية األساسية، وهي البيئة  :البيئة المشيدة. ب
التي من خاللها نّظمت المجتمعات حياتها، وغيرت البيئة الطبيعية لخدمة اإلنسان، وتشمل أيضا 

زراعية والمناطق السكنية والتنقيب فيها عن الثروات الطبيعية، وكذا المنا ألراضي ال طق استعماالت ا
مراكز التجارية والمدارس والمعاهد  .إلخ...الصناعية وال

 .والبيئة بشّقيها الطبيعي والمشيد ، هي كل متكامل يشمل إطارها كوكب األرض
 :قسمت إلى ثالث عناصر رئيسية 0640:1التقسيم حسب مؤتمر ستكهولم   -0
ترابطة ،  :البيئة الطبيعية . أ لغالف المائي، ا.0الغالف الجوي، .4وهي تتكون من أربع نظم م
المحيط الحيوي، بما تشمله من ماء وهواء وتربة ومعادن ومصادر للطاقة، باإلضافة إلى .1اليابسة، .0

النباتات والحيوانات، وهي تمثل الموارد التي أتاحها اهلل لإلنسان، كي يحصل منها على مقومات حياته 
 . من غذاء وكساء ودواء ومأوى

نسان الفرد وأسرته ومجتمعه، وكذلك الكائنات الحية في المحيط وتشمل اإل: البيئة البيولوجية . ب
جزءا من البيئة الطبيعية  .الحيوي، وتعد البيئة البيولوجية 

ذلك اإلطار الذي يحدد عالقة اإلنسان مع غيره وهو األساس في تنظيم أي : البيئة االجتماعية. ج
فرادها بعضهم ببعض في بيئ ة ما، أو بين جماعات متباينة أو جماعة من الجماعات ، سواء بين أ

 .متشابهة حضاريا، معا أو في بيئات متباعدة، وهي تؤّلف ما يعرف بالنظم االجتماعية
  2:الوسط البيئي إلى أربع مجموعات هي  RAW ET WOOTENوقسما راو و وتون 

 ورياح ونبات : البيئة الطبيعة رة  حرا وتشمل األرض بما فيها من تربة وظروف مناخية من 
وحيوان، عالوة على الموارد األرضية وموارد الطاقة، ومستويات التلوث الطبيعي ومصادر 

 .المختلفة وعالقتها بالحياة
  وتشمل على الخصائص االجتماعية للمجتمع وحجمه وتوزيعه، إضافة إلى : االجتماعيةالبيئة

والتجارية وغير ذلك خدمات المجتمع مثل تسهيالت النقل والخدمات الثقافية والسياسية والصحية 
 .من خدمات

 نزهات العامة والمناطق الترفيهية والمساحات الخضراء: البيئة الجمالية  .وتشمل المت

                                                           

.04. 00، ص ص 0343، دار الخلدونية، الجزائر، "اإلقتصاد  البيئي "أوسرير، محمد حمو، منور  - 1
  

.12، ص 5112اقتصاد البيئة ، المركز الجامعي، خميس مليانة، : ، رسالة ماجستير"تكاليف التدهور البيئي" بوذريع صليحة،  -
2
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 كرأس المال  :البيئة االقتصادية وتشمل األنشطة االقتصادية المختلفة، مثل عناصر اإلنتاج المختلفة، 
ترتب على ذلك من دخول  قومية وفردية تؤثر على الرفاهية والتكنولوجيا والعمالة واألرض، وما ي

 .االقتصادية
 :ويمكن إظهار تفاعل مكونات البيئة كما يلي

 
 .يوضح تفاعل مكونات البيئة: (0.0)الشكل

 

 ا
 

  

 

 .00، مرجع سابق، ص "اإلنسان والبيئة " راتب سالم السعود، : المصدر                                          

  :L’écologie  علم التبيؤ: رابعا
، ernest  haeckel 4055إلووى العووالم األلموواني إرنسووت هيجوول  écologieعلووم البيئووة يعووود مصووطلح   

وعّرفووه بووالعلم الووذي يبحووث عالقووة الكائنووات الحيووة بعضووها مووع بعووض، ومووع الوسووط أو المحوويط الووذي تعوويش 
 1.فيه
والتووي تعنووي علووم أو دراسووة  logos ووالتووي تعنووي المسووكن  oikesوهووو مشووتق موون الكلمتووين اليونووانيتين    

 2.الوسط المحيط بالكائنات الحية من جميع جوانبها
كولوجيووووا اإلنسووووان والحيوووووان والنبووووات، وقوووود اتسووووع علووووم البيئووووة وتعووووددت فروعووووه، ونشووووط وعليووووه نجوووود اي   

البوواحثون فووي أنحوواء العووالم، وازدادت أهميووة هووذا العلووم وترابطووه مووع العلوووم األخوورى خاصووة علووم اإلقتصوواد، 
مووووع تفوووواقم مشوووواكل البيئووووة فووووي عصوووورنا الحاضوووور، وتوووودّخل االقتصوووواديون والساسووووة لمحاولووووة السوووويطرة علووووى 

شووووواكل البيئيوووووة، فأقووووواموا الموووووؤتمرات البيئيوووووة العالميوووووة والجمعيوووووات البيئيوووووة التوووووي تنوووووادي بوقوووووف التلووووووث، الم
 .وا صالح ما تم تدميره في النظام البيئي

                                                           
1
- Fn. Wikipedia.org /wiki/Ecologie date de consultation 10.12.2012 20h45.  

.04، مرجع سابق، ص "االقتصاد البيئي" منور أوسرير، محمد حمو،  - 2
  

الطبيعة        التكنولوجيا         

السكان      التنظيم االجتماعي    



يكولوجي: الفصل األول   البيئة من منظور إقتصادي وا 

8 
 

مووون خووووالل استعراضوووونا السووووابق للمفووواهيم المختلفووووة للبيئووووة، نجوووود أن هنووواك موووون تنوووودرج ضوووومن المفهوووووم     
. وغيووور المباشووورة الموووؤثرة فوووي حيووواة ونموووو الكائنوووات الحيوووةاإليكولووووجي الوووذي يووورى كووول الظوووروف المباشووورة 

وهووو مفهوووم ضوويق وال يووربط بووين البيئووة والعووادات والتقاليوود التووي تووربط اإلنسووان بسوولوكه وأنشووطته اإلنتاجيووة 
 1.وكذلك يتجاهل الوسط االجتماعي لإلنسان ومدى رؤيته للبيئة ومشاكلها. واالستهالكية

مر سووووتوكهولم، وهووووو مفهوووووم واسووووع لدرجووووة أنووووه يتطوووورق لمووووا بووووداخل ومفهوووووم واسووووع كمووووا تطوووورق إليووووه مووووؤت
وفوووي بحثنووووا هوووذا لوووون نأخوووذ بووووالمفهوم اإليكولووووجي فقووووط وال . اإلنسوووان نفسووووه مووون أعضوووواء ومشووواعر وثقافووووة

بووالمفهوم الواسووع ووفقووا لووذلك فالبيئووة هووي البيئووة الطبيعيووة التووي يعوويش فيهووا اإلنسووان ويسووتمد منهووا مقومووات 
الجتماعيووة، كمووا تتووأثر بتطووور هووذه الحيوواة وأنموواط هووذا التطووور، فهووو مفهوووم إيكولوووجي حياتووه االقتصووادية وا

. توواريخي يأخووذ بالجوانووب اإليكولوجيووة إلووى جوووار الجوانووب التاريخيووة اجتماعيووا واقتصوواديا فووي نفووس الوقووت
  2:بحيث ال يغفل الجوانب الطبيعية للبيئة وبالتالي فهو يتضمن عنصرين رئيسيين

 ويعنوووي الوسوووط الطبيعوووي الوووذي يعووويش فيوووه اإلنسوووان حيوووث يعكوووس لنوووا تصوووور  :عنصـــر إيكولـــوجي
 .اإلنسان لبيئته الطبيعية وقدرته على فهم الكون والتأثير فيه

 ويتضوومن توواريخ الوونظم االقتصووادي واالجتموواعي الووذي حكووم العالقووة بوون اإلنسووان  :عنصــر تــاريخي
والطبيعووة ويعكووس لنوووا موودى ارتبووواط مفهوووم البيئوووة بنظووام اجتمووواعي معووين ونموووط اقتصووادي معوووين، 
وذلووك أن ظووروف وطبيعووة النظووام االجتموواعي واالقتصووادي الووذي يحوويط باإلنسووان لهووا دور أساسووي 

 .في تحديد نظرته إلى البيئة
 .مكونات البيئة الطبيعية ومشاكلها: المطلب الثاني

لقووود احتضووونت البيئوووة اإلنسوووان منوووذ خلوووق فوووي هوووذه األرض، وقووود سوووخرت أسوووباب، لتكوووون هوووذه البيئووووة     
صوالحة للعوويش ضووامنة ألسووباب اإلسووتمرار، و سوونتعرف علووى مكونووات هووذه البيئووة الداعمووة للحيوواة البشوورية، 

 .من خالل هذا المطلب
 .ونات غير الحيةالمك: أوال

فيعتبور المواء مون   ."وجعلنا من الماء كل  يليء حلي: " يقول تعوالى: الماء . أ
، وتتعودد أشوكال المواء فوي الطبيعوة سوائل -كوكوب األرض  –مقومات العيش فوي الكوكوب األزرق 

مون سوطح الكورة األرضوية،  %43يغطي الماء بنوعيوه العوذب والموالح أكثور مون . أو بخار أو جليد
                                                           

.00، ص 5115، مكتبة اإلشعاع الفنية، اإلسكندرية، "األثار االقتصادية والمالية لتلوث البيئة ووسائل الحماية منها" محمد صالح الشيخ،  -
1
  

2
ص ،5105، 11تسويق، جامعة الجزائر  ، أطروحة دكتوراه، فرع"البيئي على ترقية األداء التسويقيأثر اإلبداع التكنولوجي "كوش كريمة، ب  

10  
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المووواء موووذيب عوووام توووذوب فيوووه معظوووم المووووارد وبهوووذه الخاصوووية يسوووتطيع النبوووات أن يحصووول ويعتبووور 
مووون المسوووتودع الموووائي فوووي العوووالم صوووالح للشووورب  %4إال أن . علوووى األموووالح المعدنيوووة مووون التربوووة

 1.واستعماالت اإلنسان األخرى
 تتعدد مصادر المياه في الطبيعة كما موضح في الشكل التالي  و
 

 

                                                                       

                                                                                                         

 

    .، بتصرف35ق ذكره، ص ، مرجع سب"دور الجباية في الحد من التلوث البيئي" محمد مسعود  :المصدر            

وهذا ما يفسر ضرورة االستعمال الكفؤ لهذا المورد االستراتيجي، والعمل على عدم استنفادة     
دره نزاف و اإلستعمال المفرط أو الهدر الكبير أو تلويث مصا  .باالست

في ملخص  –التي تعاني شح الماء بسبب موقعها الطبيعي والمناخي  –فبالنسبة للبلدان العربية      
        0342، أّن البلدان العربية ستواجه بحلول 0343لتقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية المستدامة 

درة حادة المياه" فرد أقل من "وضعية ن لرقم يقل بأكثر 0م 233، حيث تنخفض الحصة السنوية لل ، وهذا ا
 2. 0م 5333مرات عن المعدل العالمي الذي يتجاوز  43من 
وهذا ما أدى ببعض الدول العربية التوجه إلى المصادر غير التقليدية للمياه كتحلية مياه البحر،      

من الكمية المحاّلت عالميا، وهي  %23حيث تقوم الدول العربية بتحلية مياه البحر، وتمثل ما نسبته 
ارات السنوية في إ %2تشكل   ارة وتشغيل من سكان العالم فقط، ومن المتوقع أن تصل االستثم د نتاج وا 

دوالر خالل العقد المقبل، 03و42محطات تحلية مياه البحر في العالم العربي إلى ما بين  في 3مليار 

                                                           
.01: ، ص  5111، دار األمين ، مصر ، " اقتصاد حماية البيئة" محمد عبد البديع ، 

1
  

.51، ص 5101، نوفمبر 025د ، مجلة البيئة والتنمية، العد"الكارثة المائية تقرع أبواب العرب" ، 5101ملخص تقرير أفد  -
2
  
.51، ص  001، العدد 00، مجلة البيئة والتنمية، المجلد "مياه الصرف المعالجة مورد استراتيجي للبلدان العربية " رضوان شكر هللا،  
3
  

 مصادر المياه

 مصادر تقليدية

 مصادر غير تقليدية

 المياه السطحية

 مياه األمطار

مياه الصرف 

 الصحي
 تحلية مياه البحر

 المياه الجوفية

 .تقسيمات مصادر المياه: (0.0)الشكل 
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زراعة  أن نسبة مياه الصرف المعالجة في البلدان العربية ( الفاو ) حين يبين تقرير لمنظمة األغذية وال
 1.فقط %21تصل إلى 

شأنها شأن جل كواكب المجموعة الشمسية، الجاذبية  األرض مغلفة بالجو، :الغالف الجوي . ب
ازات الهواء وبخار الماء والطاقة تمثل أبرز عوامل جو األرض، ويعتبر  والضغط الجوي وغ
الغالف الجوي أحد أسباب العيش على األرض، حيث يمكن األرض من المحافظة على درجة 

ازاتحرارة مناسبة، ويتكون الغالف الجوي من بخار الماء ، إضا : فة إلى خليط من الغ
خرى %30ثاني أكسيد الكربون  %04، األكسجين %40النتروجين  ، إضافة إلى غازات أ
  2.بنسب قليلة

 3:ويتكون الغالف الجوي من طبقات هي
  طبقة التروبسفيرtroposphère:  كم في العروض  40-0تمتد من سطح األرض حتى ارتفاع

حرارة بمعدل درجة  كم في العروض 44-45الوسطى والعليا و  اإلستوائية، وتقل فيها درجة ال
يرات اليومية في الظواهر  423واحدة مع كل  متر إلى األعلى، فيها تتكون السحب ، والتغ

جزء األعظم من بخار الماء  الجوية تقتصر على هذه الطبقة، وهي مهمة للحياة كونها تحوي ال
 .وغازي األكسجين وثاني أكسيد الكربون

 حرارة، وهي الطبقة التالية، خالية من العواصف وهي بذلك : يدالستراتوسف تتميز بثبات درجة ال
 (.بمساعدة أجهزة األكسجين ) صالحة للطيران 

 حرارتها  : الميزوسفير يزها، احتوائها على طبقة ° 62وهي طبقة ساخنة تصل درجة  أهم ما يم
درع الذي يحمي الحياة من األثر المدمر  .لألشعة فوق البنفسجية األوزون، وهي بذلك ال

 كلم، تتميز  053كلم ، وقد تصل إلى ارتفاع   63تبدأ هذه الطبقة من ارتفاع : اإلينوسفير
حرارتها، يسود فيها غازي الهيليوم والهيدروجين، تطلق هاته األخيرة،  بارتفاع درجة 

لراديو  .إلكترونات يستفاد منها في االتصاالت با
جزء الذي يقع تحت سطح األرض امتداد : (اليابسة ) القشرة األرضية .ج وهي  ،كلم 53-02هي ال

وقد يتكون المعدن من مادة  ،تتكون من المعادن وهي متجانسة غير عضوية تكونت بفعل الطبيعة
                                                           

.50، مرع سبق ذكره، ص " اقتصاد حماية البيئة "محمد عبد البديع،  -
1
  

.50، مرجع سبق ذكره، ص "البيئةاقتصاد حماية " ‘ محمد عبد البديع -
2
  

، ص ص 0212، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون واألدب، الكويت، " البيئة ومشكالتها" رشيد الحمد ومحمد سعيد الصابرين،  - 
3
 

:متوفر على شبكة األنترنيت 00 -01  

 albaaa- moshkikilatiha-0804009.pdf   



يكولوجي: الفصل األول   البيئة من منظور إقتصادي وا 

11 
 

وريد ...واحدة كالحديد، والنحاس إلخ، أو من عدة عناصر على هيأة مركب كيميائي مثل كل
بها باطن األرض وهي أساس الصناعة والتطور، إضافة الكالسيوم، والمعادن ثروات هامة يزخر 

في مجال ) ، إلى أن المعادن تدخل في تركيب المادة الحية، والثروة المعدنية موارد غير متجددة
دراسة   .ومهددة بالنضوب نتيجة استخدامها المكثف( القابل لل

شرة األرضية الصخور بأنواعها ،إضافة إلى المعادن نجد في     تربالق جزء السطحي من ال ة هي ال
تربة مكونة من مواد معدنية وعضوية مختلفة وهو وسط في تحول مستمر شرة األرضية،  وال  .الق

وهو المجال الذي  biosphereما يعرف بالغالف الحي ( الجوي، المائي،  األرضي ) ويشكل الغالف 
  1.الحية وفق نظام طبيعي متوازنتوجد فيه الحياة، أو اإلطار الحيوي الذي تعيش فيه وتتفاعل الكائنات 

 .المكونات الحية: ثانيا
 :وتتميز المكونات الحية في البيئة الطبيعية بوجود مظاهر الحياة والنمو والتكاثر وهي تشمل

درة على إنتاج الغذاء ذاتيا وهي تشمل :منتجة كائنات حية . أ  :وهي الكائنات القا
 النباتات والطحالب الخضراء و تقوم بتحويل وهي تضم : كائنات حية ذاتية التغذية ضوئية

إلى مركبات عضوية ( CO2ثاني أكسيد الكربون  H2Oوغاز  ماء) المركبات غي العضوية 
 2:وفق المعادلة التالية

 C6H12O6+602                  6H2O+6CO2          
 .ضمن ما يعرف بالتمثيل الضوئي

 هي كائنات حية تحصل على غذائها وطاقتها كيميائيا مثل  :كائنات حية ذاتية التغذية كيميائية
يريا النتروجين التي تلعب  بكتيريا الكبريت التي تأكسد الكبريت للحصول على الطاقة، وبكت

ورة النتروجين وفق المعادلة ورا مهما في د  :د
         2H2SO4                         2S+2H2O+2O3 

شرة على وهي : كائنات حية مستهلكة . ب شرة أو غي مبا الكائنات التي تعتمد في غذائها بصفة مبا
 :الكائنات الحية المنتجة، وهي عدة أنواع

 هي الكائنات الحية التي تتغذى على النباتات: آكالت األعشاب. 

                                                           
.12، مرجع سبق ذكره، ص"الجباية في الحد من التلوث البيئيدور " محمد مسعودي ،  -

1
  

.00، ص 0221، الطبعة الثانية، األردن، "مدخل  للعلوم البيئية" سامح غرايبية، يحيى الفرحان،  -
2
  



يكولوجي: الفصل األول   البيئة من منظور إقتصادي وا 

12 
 

 وتأتي في السلسلة الغذائية كمستهلك ثاني، وهي تعتمد في غذائها على  :آكالت اللحوم
 .آكالت األعشاب

 وهي التي تعتمد في غذائها على اللحوم والنبات معا مثل : آكالت اللحوم واألعشاب
 .اإلنسان

 كائن حي، وتتغذى منه دون ( داخل)الحية التي تعيش على وهي تلك الكائنات : الطفيليات
 .أن يؤدي ذلك إلى هالكه

في غذائها على المواد العضوية  دمة، وتعتمدوتسمى كذلك الكائنات الها: كائنات حية محللة . ت
ورا  هاما ورئيسيا في عملية تحلل الكائنات الحية الميتة  .المرمية، وتلعب د
 :وهكذا تسري الطاقة في السلسلة الغذائية بكفاءة عالمية كما في الشكل الموالي

 .دورة الطاقة في النظام الطبيعي: 0.0الشكل 

 

                                                                                                                                                                                            

 طاقة شمسية                                                                       

 

 

 

 .14، مرجع سبق ذكره، ص "مدخل للعلوم البيئية" سماح غرايبية، يحي الفرجان،  :المصدر                   

 .اإلنسان ومشكالت البيئة :ثالثا
احتضنت البيئة اإلنسان يوم خلق في األرض، وكانت اإلطار الذي يعيش فيه، فالبيئة مصدر     

عناصر الثروة لهذا اإلنسان ،الذي يستعمل المعرفة والعلم ويوظف قدرته، فيحول هاته العناصر إلى 
ترة طويلة ، لو ال أن واكب التحضر السريع وال تصنيع من ثروة، واستمرت هذه العالقة المتوازنة لف

 كائنات حية منتجة 

 كائنات حية محللة كائنات حية مستهلكة



يكولوجي: الفصل األول   البيئة من منظور إقتصادي وا 

13 
 

تغير عميق، وتبدل وخيم في بنية هذه البيئة ونسيجها وتركيبها، قد جعل منها مصدر مّضر، ومباءة 
 1.مرض، بدل أن تكون مثابة عافية، وسرعان ما أخذ اإلنسان يعاني مما جنت يداه

 :إن التعامل غير العقالني لإلنسان مع البيئة يظهر في ثالث مشكالت بيئية رئيسية هي
 .اإلنفجار السكانيمشكلة  -
 .مشكلة التلوث -
نزاف موارد البيئة -  .مشكلة است
تزايد في عدد السكان      ترافقها تنمية مناسبة –إال أن مشكلة النمو الم تعتبر أم  -خاصة إن لم 

نزاف الموارد البيئية ) المشكالت البيئية، كما أن أثر أي مشكلة بيئية  بال شك، يتناسب ( التلوث واست
  2.ادة في عدد السكانمع حجم الزي

زايد السكاني يفرض احتياجات جديدة يجب أن تلبى       ت غذاء، مسكن، خدمات ) مما ال شك فيه أن ال
ورد ...(صحية ، وهذا ما يتطلب استعمال أكثر لموارد البيئة، وهذا ما قد يحفز االقتصاد إذ استغل الم

 .د الطبيعةالبشري، ولكن يعني أيضا نفايات أكثر وتلوث أكثر و إجها
تزايد السكاني وما يتطلبه ذلك، من خالل الجدول التالي  :ويمكن مالحظة أثر ال

 (.مرجعة تاريخية) معدالت نمو السكان في العالم ومرات التضاعف ( 0.0)الجدول 
 (سنة) فترة التضاعف  %معدل النمو التقريبي الفترة

 02.333 3.330 4523حتى عام 

4323- 4423 3.0 013 

4023-4633 3.5 442 

4603-4623 4.3 43 

4653- 4603 0.0 04 

 10 4.4 4663منتصف 

، ورقة مقدمة ضمن المواد التدريبية، المركز الوطني "االقتصاد البيئي و التنمية المستدامة"دوناتو رومانو،  :المصدر
 .31، ص 0330للسيارات الزراعية المصري، أكتوبر 

                                                           
1
  .00: ، الجزائر، ص 5111جويلية،  10، منشورات مجلس األمة الجزائري ، ندوة "والصحة البشرية( المحيط)لبيئة ا"سعيد محمد الحفار،  -
.01، مرجع سابق، ص "البيئة واإلنسان "راتب سالمة السعود،  -

2
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اريخ المسجل، فقد تأثر معدل تغير السكان بشكل كبير بانعكاسات المجاعات      وبالنسبة لكامل الت
واألمراض وسوء التغذية، إال أن التقدم في الناحية االقتصادية وتطور الخدمات الصحية، جعل معدل 

 .الوفيات حاليا أقل من أي وقت مضى

مر  تزايد باست ثم عرف انخفاض نتيجة الجهود  4603ار الى غاية من الجدول نالحظ أن معدل النمو ي
لرامية الى االنفجار السكاني وتحديد النسل  .الدولية والمحلية ا

ظرة المتشائمة      دراسة عالقة النمو السكاني واالقتصاد، الن وقد ساد اتجاهين في 
تزايد للسكان يؤدي ال محالة إلى كارثة لم   Malthus1والمالتوسية ترى أن النمو الم وجماعة روما، التي 

 .تشهدها البشرية
درة اإلنسان على التأقلم، ويشدد على األثر اإليجابي      ظرة متفائلة للتيار الشعبوي، الذي يؤمن  بق ون

فرنسي جون  تزايد السكاني على االقتصاد، والذي يلخصها المفكر ال في عبارته  Bodinبودان المحض لل
يرة  لرجال" الشه  2".ال ثروة ال قوة من دون ا

خرى ، أي ال      آراء كل فريق، قد تصح في بعض المجتمعات وال تصلح في أ اريخ بأن  وأثبت الت
مجال للتعميم، فأثر النمو السكاني قد يكون باإليجاب أو السلب حسب طريقة تعامل المجتمع مع هذه 

لراهنة  3.اإلشكالية، ومع الوضعية االقتصادية واالجتماعية ا
 (.مكوناته، توازنه، اختالله ) يئي النظام الب: المطلب الثالث

النظام البيئي هو مجموعة من العناصر التي تتكامل وتتفاعل بشكل منتظم ، لتشكل وحدة واحدة،    
دراسة البيئة ، هو النظام البيئي  .ووحدة 

 :مكونات النظام البيئي: أوال
ية في مكان معين تتفاعل النظام البيئي هو وحدة متكاملة تتكون من كائنات حية ومكونات غير ح   

ورها في إعالة الحياة  4.بعضها بعض وفق نظام دقيق ومتوازن في ديناميكية ذاتية، لتستمر في أداء د

                                                           
1
ومن خالل مالحظاته لتزايد السكاني في أوروبا و األمريكيين  " أصل المشكلة السكانية" نشر كتابا  0122مؤسسها هو توماس روبارت  -  

ي ظاهرة تخص كل الكائنات وأن عدد السكان يتزايد وفق متتالية هندسية ويتضاعف واستناداإلى قانون تناقص  الغل وصل إلى أن الضغط السكان

رغم أن هذه النظرية في اتجاهها العام تحمل بعض الحقائق إال أنها شديدة . سنة، والغذاء يتزايد في أحسن األحوال وفق متتالية حسابية 52كل 

  .مليار وهذا ما لم يحصل 520، ووفق نظرته يفترض أن يكون العدد اليوم هو التشاؤم ،  ففي زمن مالتوس كان سكان العالم حوالي مليار
. أطلق اسم التيار الشعبوي على التيار الداعي إلى تشجيع التزايد السكاني ويجد أصوله في الفكر التجاري -

2
  

1
، ص 5101، دار بشار، سبتمبر 01جتماعي، العدد ، مجلة الباحث اال"النظرية السكانية وانعكاسانها على االقتصاد والمجتمع" زهير طافر،   -

12.   
.  00، ص 5111، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية،مصر، "إدارة وتنمية الموارد البشرية والطبيعية" عدلي علي أبو طاحون،  -

4
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والنظام البيئي هو إذن مساحة من الطبيعة وما تحتويه من كائنات حية ومواد غير حية، تتفاعل مع    
بادل بين األجزاء الحية وغير الحية، ومن بعضها البعض ومع الظروف المحيطة بها، وما تولده من ت

 :الغابة، النهر، البحر، المحيط، وبهذا المفهوم فإن أي نظام بيئي يتكون من: أمثلة النظم البيئية
 (.النباتات والطحالب ) عناصر اإلنتاج  -
 (.اإلنسان والحيوان) عناصر اإلستهالك  -
 (.إلخ ...الحشراتالبكتيريا، الفطريات، بعض ) عناصر التحلل  -
والنظام البيئي على جانب كبير من التعقيد، وذلك لما يحتويه من كائنات حية متنوعة، وعالقات    

متبادلة فيما بين هذه الكائنات من جهة، وبين الظروف البيئية من جهة أخرى، هذا التداخل هو أحد 
يرات البيئة، لكن إذا تتابعت هذه العوامل األساسية في سالمة كل نظام بيئي، إذ أنه يحد من أثر ا لتغ

يرات البيئية وتعاقبت، فإّنها تحدث خلخلة في توازن النظام البيئي وفي صموده  1.التغ
 

 .توازن النظام البيئي: ثانيا
لرطوبة      حرارة وا تعيش الكائنات الحية في توازن طبيعي، تسيطر عليه عدة عوامل بيئية، مثل ال

تراس بعض الحيوانات للبعض اآلخر، وتطفل بعضها على بعض، وتوفر الغذاء وعوامل حيوي ة، مثل اف
ورات في  ترابطة، وهي تشكل ما يعرف بالد فرعية، والسالسل الم فالنظام البيئي مجموعة من األنظمة ال

قرار في النظم البيئية  .النظام البيئي وهو سر االست
ورة األكسجين وثاني أكسيد الكربون ورات د  .من بين هذه الد

  

                                                           
1

  .00، ص 5115الطبعة األولى،دون بلد، ، "، جمعية المكتب العربي للبحوث والبيئة"أخالقيات البيئة وحماقات الحروب" زكريا طاحون، 

    للتوضيح أكثر أنظر سامح غرايبية ويحيى  . هناك عدة دورات في البيئة منها دورة ماء، دورة النتروجين، دورة الفوسفور، دورة الكبريت
 . 001/ 011مدخل  للعلوم البيئية، ص ص " الفرحان ، 
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  دورة األكسجين(: 3.0)الشكل رقم                     

    

  

  

                                                

 عملية التمثيل الضوئي                                                            

 .435: سامح غرايبية، يحي الفرحان ، مرجع سبق ذكره، ص: المصدر                                     

ورة المغلقة تمكن من االستخدام األمثل لموارد الطبيعة حيث، أّن النباتات الخضراء تستعمل    هذه الد
قرار، ألّن كل مخرج من عملية يستعمل  مخرجات الكائنات الحية، فهذه االعتمادية هي سبب االست

 .كمدخالت في عملية أخرى

مرار حياة الكائ    نوع البيولوجي فالتوازن في النظام الطبيعي يتيح است نات الحية، وهذا ما ينتج الت
biodiversité نوع البيولوجي نوع الموجود بين الكائنات الحية ": " CBD" ، والتي عرفته اتفاقية الت الت

برية والبحرية والنظم اإليكولوجية المائية األخرى،  من جميع مصادر النظم اإليكولوجية، وتشمل ال
نوع الواحد وبين األ  1."نواع وبين النظم اإليكولوجيةويشمل هذا ال

دراك القيم الموجودة      نوع البيولوجي اهتماما في التحليل االقتصادي، فإ وحديثا أصبحت لعناصر الت
نوع البيولوجي، قد يكون كافيا أحيانا  نواحي األخرى للت في النظم اإليكولوجية والمناظر الطبيعية وال

 .واردلضمان االستعمال المحافظ والمستدام للم
 .تقييم خدمات النظم اإليكولوجية: ثالثا
نوع البيولوجي، إاّل أن هناك محاوالت إلعطاء قيم اقتصادية      رغم صعوبة تحديد قيمة لعناصر الت

 :لهاته العناصر من بين الطرق المتبعة في هذا التقييم نذكر

                                                           
.11ص  تعميم اقتصاديات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي: 5101)( البيولوجي  تقرير اقتصاديات النظم اإليكولوجية والتنوع -

1
  

 عملية التنفس 

 

 النبات 

غاز ثاني أكسيد الكربون 
       

 األكسجين

الكائنات الحية    
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نوع البيولوجي بالقيم السوقية  :طريقة سعر السوق .0 السائدة لها وذلك متى كان ذلك يتم تقييم الت
فمثال، األسماك لها سعر في السوق، وعليه يتم تقييم األسماك في البحار عن سنة معينة . ممكنا

مراكب الصيد مقوما بالسعر السائد في السوق  .بمقدار ما تحصده 
ادية يتم االعتماد على هذه الطريقة، في تحديد القيمة االقتص: طريقة تكلفة السفر و اإلنتقال .0

نوع البيولوجي التي ليس لها سعر في السوق، مثل الحدائق و المحميات الطبيعية،  لعناصر الت
 .وعناصر البيئة الحيوانية وعناصر البيئة النباتية

 تكلفة اإلقامة و المعيشة في (+ خارجي أو داخلي)تكلفة تذاكر السفر = تكلفة السفر واالنتقال 
 .تكلفة الفرصة الضائعة+ المنطقة 

ارة  لزي درة بسبب هذه ا رادات والمكاسب المه التي ال يمكن أن ) الفرص الضائعة هي اإلي
ارة الحديقة أو المحميةييكسبها وض لزائر بسبب تفضيله زي  (.عها ا

لرأسمالية والبيعية لعناصر يؤثر موقع: طريقة تميز الموقع .0 نوع البيولوجي على القيمة ا  الت
ويعبر عنه . لتي تقع على نهر  أو حديقة أو محمية طبيعيةالممتلكات المحيطة، مثل المباني ا

نوع بيولوجي، وآخر . بالفرق بين قيمتي نفس المبنى أو العقار احدهما موجود في منطقة بها ت
نوع بيولوجي  .موجود في منطقة ليس بها ت

نوع وهي ما ينفق من إحالل القيم الحالية المفقودة لعناصر :  طريقة التكلفة اإلستبدالية .3 الت
مثل التكلفة الواجبة من أجل إنشاء أو تجديد . البيولوجي من أجل إبقائه على حالته السائدة

 .حديقة عمومية أو محمية طبيعية
الطرق رغم تعددها، إال أنها ال تأخذ في تقييمها إال ما يأخذ االقتصاد أو اإلنسان من  هذه    

نوع البيولوجي ليل من خدمات النظم اإليكولوجية وهي وهي ال تمثل إال جزء ق. عناصر الت
) المخرجات المادية لهذه النظم وتشمل ية تصفالخدمات التموينية، وهي الخدمات اإليكولوج
خرى    ...(.الغذاء، الماء، موارد دوائية ، وموارد أ

ن لم يستفد منها اإلنسان      فهناك خدمات ال تقل أهمية عن الخدمات التموينية، حتى وا 
شرة، ولم تكن هذه الخدمات قابلة للتسويق وهي الخدمات التنظيمية، الخدمات بصورة مبا

 1.الثقافية، الخدمات المساندة
وردها فيما يلي  :فالنظام البيئي يقوم بوظائف ن

                                                           
(.10)للتفصيل أكثر أنظر الملحق رقم  -

1
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 .تقديم قاعدة من الموارد المادية -
يرات واألنهار والجبال وغيها -  تقديم مجموعة من السلع الطبيعية كالمسطحات الخضراء والبح

شرة  .مما يتمتع اإلنسان بالنظر إليها واستهالكها مبا
 .تقديم النظام الطبيعي لإلنسان إلستيعاب المخلفات التي ينتجها والتخلص منها -
 .تقديم النظام الطبيعي كنظام لدعم وتطوير حياة اإلنسان بشكل عام -
 .اإلنسان واختالل النظام البيئي: رابعا
ورة الصناعية باالستغاللية، فاإلنسان يقوم بتحويل لقد اتسمت عالقة اإلنسان بالبيئ   ة منذ ظهور الث

الموارد الطبيعية وهذا ما يخلف نفايات أثناء عملية التحويل، وكذلك بعد استهالك المنتج النهائي يصبح 
درة البيولوجية  نفايات، وعليه يقوم اإلنسان أثناء نشاطه االقتصادي في النموذج التقليدي بإضعاف الق

نزاف الموارد، ومن خالل التلوث الناجم عن أنشطة اإلنسان، للنظ ام البيئي، من خالل استغالل واست
 .وهذا ما يسبب خلال في البيئة

ارنة بين نظام استغالل الموارد الطبيعية في النظام البيئي والنظام البشري كما      جراء مق ويمكن إ
 :الشكل التالي يبينه

 مقارنة بين النظامين الطبيعي والبشري(: 0.0)الشكل رقم 

 

                                

 

              

 

 نفايات   نفايات     

                                                  

 .456ص  –مرجع سابق  -سامح غرايبية يحيى الفرحان، : المصدر                                                 

كائنات حية 

 منتجة

كائنات حية 

 مستهلكة

كائنات حية 

 محللة

منتجات     

مستهلكات     
نفايات   

الطاقة الشمسية   
              

طاقة شمسية     
طاقة       

 شمسية

 طاقة الوقود
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ارنة بين النظامي    جراء مق قرار النظام الطبيعي في حالة عدم تدخل ويمكن إ براز أسباب است ن و إ
 : اإلنسان وتسببه في حدوث اختالل هذا النظام

   وال يسبب أي تعد الشمس مصدر الطاقة في النظام البيئي الطبيعي، وهو مصدر ال ينضب 
ورية غير المتجددة وهي طاقة غير نظيف  .ةنوع من التلوث، وهذا عكس استعمال الطاقة األحف

  ال تنتج النظم البيئية الطبيعية مواد سامة غريبة عن الطبيعة وهذا عكس العمليات اإلنتاجية في
 . االقتصاد، التي استحدثت مواد جديدة عديدة ومتعددة ليس لها مثيل في الطبيعة

  يكفل وجود الحلقة المحللة في النظام البيئي الطبيعي، تحلل جميع المخلفات و إعادة استخدامها
جديد وبكفاءة، هذا عكس مخلفات ونفايات العملية اإلنتاجية ، التي ترمي بنفايات في أغلب  من

 .الخ....األحيان غير قابلة للتحلل تستلزم وقتا طويال لذلك، مثل النفايات الحديدية والمطاط و

تراب من كفاءة النظام الطبيعي وجب العمل  :على وعليه من أجل رفع كفاءة النظام اإلنتاجي، واالق

  ورية واالستثمار في الطاقات المتجددة  .العمل على رفع كفاءة الطاقة األحف
 العمل في تطوير صناعة إعادة تدوير النفايات والمخلفات. 
 العمل على ابتكار وتطوير منتجات قابلة إلعادة االستخدام، وطرق إنتاج نظيفة. 
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  .-نظرة عامة -القتصاد البيئي ا: المبحث الثاني
دراسة وتحليل آثار    سنتناول في هذا المبحث ، المفاهيم المرتبطة باإلقتصاد البيئي ، الذي يهتم ب

كزات اإلقتصاد البيئي وره  ،األنشطة اإلقتصادية على البيئة، وذلك من خالل التطرق إلى مرت وأهم محا
لرئيسية  .ا

 ياالقتصاد التقليدي و البيئ: المطلب األول
البيئة ويستمد منها الموارد و تقوم باستيعاب مخرجات أنشطته، فالبيئة واالقتصاد في يعيش  االنسان

  .على عالقة دائمة سواء أخذ االنسان هذه العالقة بعين االعتبار أم تجاهلها
 عالقة االقتصاد بالبيئة: أوال
اعتماد األنشطة االقتصادية  فييتمثل العالقة بين االقتصاد و البيئة تتجلى في جانبين، الجانب األول   

لرامية إلى إشباع حاجات األفراد، و  على البيئة كمصدر للموارد الطبيعية الالزمة لألنشطة اإلنتاجية ا
أما ، ثر على كمية و نوعية هذه المواردأي ضرر يلحق بالبيئة نتيجة لسوء االستخدام يؤ  فإنّ  ،بالتالي

فيتمثل في أن البيئة هي مستوعب مخلفات األنشطة  ،صادالجانب الثاني للعالقة بين البيئة و االقت
 .االقتصادية سواء اإلنتاجية أو االستهالكية

المحرض  أن االقتصاد في أسسه و نماذجه التقليدية كان يقف موقف اإلهمال و ربما إالّ  ،رغم هذا 
ظرة ، (أي تحويلها إلى نقد)فمادامت عناصر البيئة لم يتم تنقيدها ، إلتالف البيئة فإنها بال قيمة في الن
 ...(.الهواء، الماء)رغم أن الحياة اإلنسانية تعتمد عليها مثل الموارد  ،االقتصادية

من أجل تحديد العالقة بين االقتصاد و البيئة التي أدت إلى تفاقم المشكالت البيئية، و شجعت و  
ورد المالحظات األساسية اآلت  :1ية لطبيعة االقتصاد و آليتهاألنشطة االقتصادية على ذلك، فإننا ن

فردية بوصفها المحفز الذي ال يجارىعإن االقتصاد قام  -4 في تعزيز الملكية  لى المصلحة ال
فردية التي تعتبر غاية الغايات في النظام االقتصادي القائم على السوق، و هذه الملكية يمكن  ،ال

 .أن تعمل لغير صالح البيئة
رة طويل -0 ة أن البيئة تتمتع بموارد و إمكانيات ال متناهية، و هذا إن االقتصاد افترض و لفت

تراضات مفعمة بالهدر في اإلنتاج تزايدا  و استهالكا غير رشيد، و  ،أرسى اف و كرس طلبا م

                                                           
، 0330، الوراق للنشر و التوزيع، الطبعة األولى، عمان، األردن، "-المسؤولية البيئية لرجال األعمال-البعد األخضر لألعمال "نجم عبود نجم،   1

 .00-46 ص ص
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رة طويلة ،هدر غير مبرر   للنفاذلموارد البيئة التي تتميز في قسم كبير منها بقابليتها  ،استمر لفت
 .الطلب و االستهالك المفرطينفي غضون عقود قليلة في ظل 

لزمنية للنقود و اعتبار السيولة أفضل أنواع تكرّ  ،إن االقتصاد يعمل وفق نظرة آلية -0 سها القيمة ا
من يعطي أقصى ما لديه في هذا العام و أفضل  ،المناجم ريخيعني أن األموال، و كان هذا 

رة قادمة،  ظرة طويلة األمد التي الغابات التي يمكن تجريدها من أشجارها في أقرب فت أما الن
طرة ال يمكن قبولها تعمل على إطالة عمر المنجم و استدامة الغابة، فإنّ  ها تعمل عدم تأكد و مخا

 .من الناحية االقتصادية
 قتصادينشاط االالإن االقتصاد يتعامل مع األضرار البيئية و االجتماعية الناجمة عن  -1

 .لى عمليات السوقعشر و كسلع عامة ال تؤثر بشكل مبا ،(externalités)كخارجيات 
ه يوجد النشاط و يخلق فرص العمل و ينمي الثروة،     ألنّ  ،فالنمو جيد: أولوية النمو على البيئة -2

ثم النمو هدف في حد ذاته، و ان تكون ... و هذه الفضائل تبرر أن يكون النمو ثم النمو 
ها فإنّ  ،تكون الضحية، و ألن حماية البيئة ستحد من النموبالمقابل البيئة هي الوسيلة أو أن 

هي وحدها من تحدد أين يقف  ،استبعاده، و الواقع يجد أن آليات النمو بيجستشكل عائقا 
العائد أكبر من )النشاط، و هذا ما ينطبق حتى على األنشطة البيئية، فما دام النشاط مربحا 

 .تزايد حتى يصل إلى الحد األمثلفإن النشاط يستمر بالنمو و ال( التكلفة
،  "PIB"ام خلااس النمو تعتمد الناتج الداخلي طريقة قي فإنّ  4606منذ عام : طريقة قياس النمو -5

لرفاه في المجتمعو  هذا المقياس محل  أنّ  إالّ  ،عادة ما يعتبر هذا المقياس مكافئا للوفرة و ا
 .انتقادات

                                                           
  أي هذا االعتماد الراسخ في النمو مرتبط بالنموذج الحداثي في التنمية و التي تتصف: 

 .األولوية للرفاهية االقتصادية التي ستقود إلى تحقيق الرفاهية في مجاالت الحياة األخرى -
 .تتحسن بالتدريج من خالل الوفرةالنزعة التقدمية أي أن التقنية ستجد حلوال لكل المشاكل و أن الحالة االنسانية سوف  -
 .النزعة التصنيعية أي أن اإلنتاج على نطاق واسع سيؤدي إلى تحقيق الوفرة و التي بدورها تخلق نزعة استهالكية -
 .النزعة االستهالكية أي أن استهالك السلع المادية هو مصدر السعادة البشرية -
 .ة أولوية على المصالح العامةيالفردية و إعطاء المصالح الفردالنزعة الفردية  التي تشير إلى التنافس على المنفعة  -

له انجازات كبيرة إال أنه أنتج نموذج اقتصادي رأسمالي استخالصي يستنفذ الموارد و يحولها إلى سلع،   -الحداثة-و رغم أن هذا النسق االجتماعي 
 .لبحث عن اقتصاد يراعي البيئةوجب اتئة و تلويثها نتاج هذا النموذج، فكان االستغالل المفرط للبي

بين الحق في استغالل الموارد الطبيعية و المسؤولة عن حماية –التنمية المستدامة "للتوسع أنظر مقال لوعبد اهلل بن جمعان الغامدي تحت عنوان 
  .0334، جامعة الملك سعود،"-البيئة



يكولوجي: الفصل األول   البيئة من منظور إقتصادي وا 

22 
 

يتم احتساب معيشتنا من حيث األسعار السوقية للسلع التي يتضمنها، و هذه األسعار ال تفرق بين     
و األساسيات مثل الهواء و الماء و الطعام غير  ،السلع و الخدمات التي ال تحتاجها حقا من ناحية

خرى  ج الداخلي الخام و قد حدد منتقدو النات، الملوث التي يجب أن تعتمد عليها صحتنا من ناحية أ
 :1عدة مشكالت رئيسية مرتبطة به ،كمقياس
وع األجر و المنزلي ا -4 ف مرأة بصورة رئيسيةاستبعاد العمل غير مد إن  :لذي تقوم به ال

االقتصاديات األساسية في البلدان األكثر تقدما التي يعتمد في لم و ااقتصاديات الكفاف في الع
 .قيمة من الناحية االقتصاديةال تعتبر ذات ،عليها االقتصاد الموسع 

تعد كارثة ناقلة البترول  :(PIB)الكوارث البيئية و االجتماعية تزيد من الناتج المحلي اإلجمالي  -0
يرا ما تستخدم في األوساط الخضراء للتدليل على عدم مواءمة الناتج  ،أحد األمثلة التي كث

ينظر لذلك عالميا على  ،المحلي اإلجمالي كمقياس للرفاهية الوطنية، فعندما تجنح ناقلة البترول
نشاط إضافي  :، بينما تزيد هذه الكارثة في الواقع من الناتج المحلي بعدة طرق"أمر سيئ"أنه 

و العمل الطبي  اء أعمال التصليح،  من أجل أد لتنظيف الشواطئ، فرص العمل التي يتم خلقها
و ربما من ضرر صحي  ،اإلضافي من أجل األطفال الذين يعانون من مشكالت في التنفس

برية ال يقاسان في من ذلك ، طويل المدى، و على العكس  ظرا ألن التلوث و الحياة ال ن
 .فلن يكون هناك قيد سالب لموازنة هذه القيود الموجبة ،الحسابات الوطنية

ها ستظل غير فإنّ  ،القومي تقيس األشياء الصحيحة خلحتى إذا كانت حسابات الد: الالمساواة -0
كرة عن الكيفية التي ألنّ  ،كافية من حيث قياس الرفاهية اإلنسانية االشتراك  يتم بهاها ال تعطي ف

وزيع و من ثم فهي تعطي  ،في السلع المنتجة، و تتجاهل المحاسبة الوطنية الالمساواة في الت
 .داللة ضئيلة عن جودة حياة أي فرد معين في االقتصاد

كفاية الناتج المحلي  ينبع عدم : حركة النقود و ليس مخازن الثروة الحسابات الوطنية تقيس -1
" رأس المال الطبيعي"عن إخفاق النظم المحاسبية في معالجة  -في جانب منه-اإلجمالي 

برغم أن الحكومات قد محاسبيا بالكامل، و توجد أد يرة على هذه المحاسبة غير الكاملة،  لة كث
خرج من الغابات، فإنّ  ها ال تعالج محاسبيا خدمات النظام تعالج محاسبيا الخشب المست

برية، المحافظة على  االيكولوجي المقدمة من تلك الغابة و تشمل تخزين الماء، تثبيت ال
                                                           

، 443، ص ص 0343، مجموعة النيل العربية، الطبعة األولى، القاهرة، (ترجمة عال أحمد إصالح)، "االقتصاد األخضر"موليلي سكوت كاتو،   1
440     . 
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ب  رية و تنظيم الغالف الجوي و المناخ، و لألسف فإنّ المواطن الطبيعية للحيوانات و الطيور ال
عندما تبدأ في  إالّ  ،تكاليف فقدان خدمات النظم االيكولوجية الجوهرية هذه ال تصبح واضحة

 .نهياراال
فاالقتصاد التقليدي تعامل مع رأس المال الطبيعي على أساس القيمة السوقية، فما يمكن أن   

و ما  ،، يكون له قيمة(كاألسماك، األخشاب و النفط)الطبيعي يتحول إلى سلع من رأس المال 
رغم أن الثروة ، أو القيم المعطاة المجانية جيات ال يتحول إلى سلع سوقية يكون من الخار 

 :من الوطنية تتكون
 توزيع الثروة الوطنية حسب المكونات األساسية: (0.0)الجدول رقم                    

 الدول النامية مصدر المواد األولية المتقدمةالدولة  رأس المال 

 16% 20% %45 رأس المال االنتاجي

 28% 44% %44 رأس المال الطبيعي

 % 25 36% 67% الموارد البشرية

 4.6% 15.9% 75.6% ثروة العالم

 .433نجم عبود نجم، مرجع سابق، ص  :المصدر                                                          

فالدول المتقدمة التي من الجدول نالحظ أن هناك اختالف كبير بين تركيب الثروة الوطنية لدول العالم، 
من ثروة العالم ترتكز على المورد البشري في تكوين ثروتها ، في حين تعتمد الدول  %42.5تمثل 

يعي ، في حين تعتمد الدول النامية على الموارد البشرية المصدرة للمواد األولية على رأس المال الطب
في خلق ثروتها الوطنية ، هذا ما يبرز خطورة االعتماد على رأس المال الطبيعي   % 25بنسبة 

 . بصورة مفرطة في اقتصاد ما ، هذا المورد الذي ينضب بسبب االستغالل المفرط والتدهور البيئي

                                                           
   القيمة االقتصادية لآلالت و المصانع و الجوانب األخرى في البنية التحتية(: المادي)رأس المال االنتاجي. 

 .األخرىقيمة الغابات و مكامن الخامات و األرض و األصول البيئية : رأس المال الطبيعي
 .األفراد و مستوى التعليم و الخبرات و الدراية الفنية التي يتمتع بها السكان في البلد: الموارد البشرية
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رة في الناتج الداخلي الخام، و أصبح يؤثر على  تكاليف التدهور البيئي أصبح ان  يرا، و له تكلفة مؤث كب
درة النظام البيئي يرهن موارد و مدخالت األنشطة االقتصادية و مستقبل اإلنسان، فظهر من  ،ق و 

المفكرين و العلماء و التقارير التي تقول بحدود النمو، خاصة علماء االقتصاد األخضر الذي يقولون 
كينيث "و هذا ما يظهر و يقول به  ،باستحالة النمو الالمتناهي لالقتصاد في نظام بيئي متناهي

 ."بولدينع

 :تخالصي و البيئة في الشكل التاليو يمكن إظهار العالقة بين االقتصاد التقليدي االس

 التداخل بين االقتصاد و البيئة: (7.0)الشكل رقم

 

 

   

       

        

 .23منور أوسرير، محمد حمو، مرجع سابق، ص : المصدر                                      

دراسات ظهرت حديثاو     ،للواقعر أكثر تعمل من أجل الوصول إلى ناتج داخلي خام معبّ  ،هناك 
دراسة  جراء بعض التعديالت منها  ، باالعتماد على "نيك ماركس"و " Tim Jakson"تيم جاكسون "بإ

لرفاهية االقتصادية المستدامة "يسمى  ،مؤشر المملكة المتحدة  Index of Sustainableمؤشر ا

Economic Welfare " تعليم الدولة، خدمات السلع االستهالكية )ذلك بإضافة بعض المجاميع ، و
الالمساواة، التلوث، نضوب الموارد، )طرح بعض المجاميع و ،...( المعمرة ، اإلنفاق على الصحة
 .من الناتج الداخلي الخام( الضرر البيئي على المدى الطويل

                                                           
  كينيث بولدنغ"Kenneth Boulding( "4643 ،4660 :) ،اقتصادي ولد في لفربول درس في هارفاد و أكسفورد، دّرس االقتصاد في متشجن

ى عدة رة، و االعتماد علصز النظرة االقتصادية البحتة القا، نادى بتجاو 4611عام " االقتصاد االحيائي"في كتاب  مزج بين البيولوجيا و االقتصاد
يكون إما مجنونا أو عالم  هإن أي شخص يعتقد أن النمو المطرد ممكن في عالم متنا"يته بسبب مقولته المشهورة صع ذاعلوم في التحليل العلمي، 

 le 15/01/2013, 10h30.proverbe.fr-ou-www.citation ,مأخوذ من     ". اقتصاد
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مرار ارتفاع الناتجو  4641ه منذ عام وجد أنّ و    هبط  ،المحلي اإلجمالي في المملكة المتحدة رغم است
لرفاهية القتصادية المستدامة، و أنّ  فقط مما كان في  %0كان أعلى نسبة  4663ه بحلول عام مؤشر ا

ال توجد عالقة واضحة بين النمو  ،فوق مستوى معين لالستهالك"تقرير إلى أن ال، و خلص 4623عام 
 "1االقتصادي و جودة الحياة

 فشل نظام السوق: المطلب الثاني   
ارات و البدا   األسعار، و  هوئل، و معيار تقييم هذه البدائل إن االقتصاد في أحد تعاريفه هو علم الخي

لزم أن  تسود حالة المنافسة حتى يستطيع نظام السوق تحقيق التوازن بين قوى العرض و الطلب يست
تراضاتها لك بتوافر شروطهاالكاملة، و ذ  .و اف

وزع للموارد و ضمان االستخدام األمثل لها،    وره كم في هذه الحالة يمكن لنظام السوق أن يقوم بد
، فيتحقق الربح األمثل للمنتجين و اإلشباع األمثل للمستهلكين فنكون عند ما يعرف بأمثلية باريتو

                                                           
     هناك دراسات حديثة تقول أن تأثير الدخل كلما ارتفع يضعف تأثيره في إحداث الرضا و السعادة، هذا ما يالحظ في عدة بلدان التي زادت    

تساهم في رضا و سعادة المواطنين و الدخل أو النمو عوامل و تضاعف متوسط الدخل الفردي إلى أن مؤشر السعادة بقي ثابتا، و منه هناك عدة 
 :أنظووور. الخ...االقتصادي هو أحد هذه العوامل إضافة إلى صيغة العالقات االجتماعية، البيئية و الشعور باألمان

- Isabelle Cassiers et Cathrine Delain, "la croissance ne fait pas le bonheur : les économistes le savent-
ils,  Problèmes  économiques n2938, Janvier 2008, pp 03-10. 

Claude Bordes, la croissance ne fait pas le bonheur mais elle y contribue,  problèmes  économiques- 
n2897, Avril 2006, pp 37-48 . 

      445موللي سكوت كاتو،مرجع سابق، ص  1 . 
  في شراء هذه السلع مقابل سعر معين،  يرغبونالذين ضون سلعهم و المشترين عرف السوق على أنه المكان الذي يجتمع فيه البائعين الذين يعر

يعرف السوق على أنه مجموعة الطالبين و العارضين الذين يقومون ببيع و شراء سلع معينة في فترة . لكن حديثا أصبح هذا االلتقاء غير ضروري
 محددة من الوقت

 تتمثل شروط المنافسة الكاملة في ما يلي: 
 .د عدد كبير من المنتجين و المستهلكينوجو  -
 .حرية الدخول إلى السوق و الخروج منه دون قيد طبيعي أو إجرائي -
 .حرية انتقال عناصر اإلنتاج بين المناطق و األسواق و الصناعات -
 .المعرفة التامة و المتساوية لألعوان االقتصاديين بجميع ظروف السوق -

 .السوقتجانس السلع و الخدمات الموجودة في 
 افتراضات نظام السوق هي: 

 .الملكية الخاصة لوسائل اإلنتاج و حرية التصرف في هذه الملكية و مواردها -
 .حرية المستهلك  في اقتناء السلع و الخدمات االستهالكية بما يالئم رغباته و يشبع حاجاته -

 يقوم نظام السوق عبر آلية اليد الخفية

  هو عالم اقتصاد و اجتماعي شهير له عدة إسهامات منها األمثلية التي تعبر عن الكفاءة ( 4600-4010)ولد بباريس هو ولفريد فرينز باريتو
في علم  03: 03بدأ المثلى في السوق عندما ال يمكن أن يستفيد شخص ما دون أن يؤدي ذلك باألضرار بمصالح شخص آخر، و هو صاحب م

 .من النتائج  % 03تؤدي إلى   من األسباب % 03قول أن ياإلدارة الذي 
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اب شرط من شروط المنافسة الكاملة، أو الة غيفي حغير أن في الواقع تكون هذه األمثلية محل نظر 
ارات البيئية في التحليل درجنا االعتب فنكون في عدة حاالت أمام إخفاق نظام السوق، من هذه  ،إذا أ

 :األسباب المؤدية لهذا اإلخفاق
 اآلثار الخارجية: أوال
تزايد بحاجات اإلنسان و بمحيطه    ية الناجمة عن إلى االهتمام باآلثار الخارج ،أدى االهتمام الم

 .األنشطة االقتصادية، من أجل بيئة إنسانية تحقق رفاهية أعلى ألفراد المجتمع
رة على مواجهة رهانات جديدة تدفعها مسؤوليات ،بالبيئةو مع تصاعد االهتمام   هاأصبحت المؤسسة مجب

فريد "تي تطرق إليها باتجاه المجتمع و البيئة، نظير ما ترسله و ما تحدثه من آثار ألنشطتها المختلفة ال أل
قسمها جون ميد و  ،1(l’économic externe)تحت مسّمى االقتصاد الخارجي  4063سنة " مارشال

Jaune Meade  إلى فوائض لما تكون أثار إيجابية أو تكاليف عند حدوث آثار سلبية، و تم  4640عام
حيث تؤثر عملية إنتاج أو استهالك عون اقتصادي معين، ايجابيا  ،ها األوضاع االقتصاديةتعريفها بأنّ 

رادتهم  أو ثمن االستفادة المكتسبة يدفع دون أنو  ،أو سلبيا على أوضاع اقتصادية ألعوان آخرين دون إ
 :، و تقسم هذه اآلثار حسب عدة مؤشرات2يتقاضون تعويض التكلفة المحتملة

  .حسب المنبع إلى آثار استهالكية و إنتاجية، و بية و سلبيةإلى آثار ايجاحسب المؤشرات االقتصادية 
 :آلثار الخارجية في الجدول التاليو يمكن توضيح بعض األمثلة عن ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Jean-Baptiste Lessourd,"économie et gestion de l’environnement", Libraire droz, Genève, 1996, p 56. 
2 Wikipedia.org/wiki/externalité, le 14/02/2013. 
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 .جدول يبين االنعكاسات المختلفة ألنواع المؤثرات الخارجية(:  0.0)جدول رقم 

 المتلقي                  

 المصدر

 

 مؤسسات منتج

 

 المستهلك

 

 مؤسسات المنتج

 

 آثار سلبية آثار إيجابية  آثار سلبية آثار إيجابية

 مربي النحل

 و منتج التفاح

 منتج التلوث البحري 

 و الصيادين

 منتج التلوث البحري االبتكارات التكنولوجية

 و سباحة السياح 

 

 

 المستهلك

 آثار سلبية آثار إيجابية آثار سلبية آثار إيجابية

بحديقته  عناية الفرد
 يطل عليها جار له

 تأثير نماذج استهالك زحمة المرور

مجموعة أفراد على 
 إنتاج سلعة ما

 زحمة المرور

 و توزيع المنتجات

سلوك المؤسسة "الملتقى الدولي " إشكالية تقييم المؤثرات الخارجية و مسؤولية العدالة االجتماعية"محمد فرحي، : المصدر
نوفمبر  04-03، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، "التنمية المستدامة و العدالة االجتماعيةاالقتصادية في ظل رهانات 

 .5، ص 0340

يأخذ اآلثار الخارجية بعين االعتبار إلى توسيع التوازن العام إلى  ،توسيع التحليل االقتصادي إنّ    
و هذا ما قد  ،المستفيد معطيات التوازن االجتماعي، حيث أن منتج الفوائض ال يقبض ثمنا منو  األبعاد

، و كذلك منتج اآلثار السلبية ال يتحمل تكاليف يؤدي إلى اكتفائه بكميات إنتاج أقل مما يحتاج المنتج
 .إضافية لتعويض المتضررين، و هذا ما قد يدفعه إلى إنتاج كميات أكبر من احتياجات المجتمع

 السلع العامة: ثانيا

                                                           
  كما في حالة التعليم، حيث أن للمتعلم آثار إيجابية عليه و حتى على المجتمع، حيث يكون أكثر احتراما للقوانين. 

   فإن ذلك يؤدي إلى حضر التدخين في ( التدخين السلبي)كما في حالة التدخين فإن المدخن لو يدفع آثار استهالكه للتدخين على من حوله
 .األماكن العامة

 فئات عن السلع و هي هناك: 
 (.مثل زجاجة المياه المعدنية)التي يمكن أن يقتصر استهالكها على بعض األفراد دون أن يكون هناك منافسة : السلع الخاصة الصافية -
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وع آ ،السلع العامة    خر من إخفاقات السوق، حيث ال يحصل سعر السوق على الفوائد و هي ن
االجتماعية من السلع أو الخدمة المقدمة، و السلع العامة هي تلك السلع التي تتاح بشكل كاف لجميع 
السكان، تقليل الكمية المتاحة للسكان اآلخرين، و يتم تقديمها من خالل الحكومة في الغالب، و هي 

 .كل شخص بغض النظر عن عدد المستخدمينتوفر نفس المنفعة ل
يزات السلع العامة   :1(الصافية)و من مم

ه من غير الممكن أو من المكلف جدا منع استخدامها من قبل من ال أي أنّ : عدم االقتصار -4
 .يدفعون، مثل المناظر الطبيعية

فرد أي أنّ : عدم المنافسة -0 ، مثل (ب)ال يمنع استهالكها من قبل الفرد ( أ)استهالكها من طرف ال
 .المعرفة التكنولوجية

 مفهوم االقتصاد البيئي: المطلب الثالث
 : طرق في هذا المطلب الى مفهوم االقتصاد البيئي من خاللنت
 تعريف اقتصاد البيئة : أوال
قرن الماضي     لربع األخير من ال فرع جديد في علم االقتصاد، استقطب اهتمام  ،لقد شهد ا ميالد 

درجة أقل  في الدول النامية، غير أن االهتمام ما لبث  يرة و ب االقتصاديين في الدول المتقدمة بدرجة كب
تزايد و بشكل سريع عبر العالم تزايد الوعي البيئي العبالمواز  ،ي االقتصاد  ، ظهرلميااة مع 

البيئي، و قد تميز االقتصاد األخضر عن النموذج االقتصادي السائد  االقتصادب ما يسمى  أواألخضر
 :2هي في ثالث نواحي رئيسية ،حسبما يمارسه الساسة و يدرس في الجامعات

بالعالقة االجتماعية بصورة متأصلة، فبالنسبة لالقتصاد التقليدي يمثل اقتصاد  يه معنإنّ  -4
دراسته إال بصورة هامشية  جزءا ثانويا من علم االقتصاد ال تتم  لرفاهية عنصرا إضافيا و  ا
                                                                                                                                                                                     

ت مثل الطرقا)التي يقتصر استهالكها مع من يدفعون و لكن استهالكها ليس تنافسيا (: نصف فردية أو نصف جماعية)السلع المشتركة  -
 .و هي عادة تكون مرفوقة بدعم الدولة( الرئيسية غير المزدحمة

غير تنافسية من حيث االستهالك و التي ال تقتصر على من يدفعون مثل الرقابة لمنع استيراد األمراض للحيوانات و : السلع العامة الصافية
 .النباتات، و كذا الرقابة على التلوث و حماية البيئة

 .60رجع سابق، ص دوناتو رومانو، م  1
   لقد هيمن اللون األخضر، فاألخضر يرمز إلى المحافظة على البيئة، فظهر االقتصاد األخضر، و كذا تطلق عمليات التحويل إلى األنشطة

     صديقة البيئة، فظهرت مصطلحات تخضير االقتصاد، تخضير الشركة و تخضير وظائف الشركة، من أجل التحول إلى اقتصاد صديق للبيئة 
 .خضرأو أقل كربون، فيصبح لدينا بعد إدماج البعد البيئي في اقتصادنا و أنشطتنا و شركاتنا و إنتاجنا و استهالكنا اقتصاد أخضر و مستهلك أ

 .و هي أكثر تداوال في الواقع العملي، عكس االقتصاد البيئي الذي يتداول أكثر في الجانب األكاديمي
 .00، 04ق، ص ص موللي سكوت كاتو، مرجع ساب  2
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لها  نو العدالة في قلب ما نفعله و تكو فقط، أما بالنسبة لعلم االقتصاد األخضر فتقع المساواة 
رات مثل الكفاءةع األسبقية  .لى بعض االعتبا

برز االقتصاد األخضر من منظمي الحمالت البيئية و السياسيين الخضر بسبب حاجتهم إليه،     -0
ارا اتجه من أسفل إلى أعلى، و من أولئك الذين يشيّ  دون في الواقع العلمي و اتخذ نموه مس

 .اقتصادا مستداما و ليس من نظريات مجردة
علما أكاديميا يحتل مكانا رئيسيا في الجامعات، و هذا ليس  - عدب – االقتصاد األخضر ليس -0

بل ألن النقاش االقتصادي حول علم االقتصاد في  ،قدمهيل لاالقتصاد األخضر لديه القلي ألنّ 
 .الجامعة يسيطر عليه النظام االقتصادي المعولم، الذي تشكل سيطرته و هيمنته تهديدا للبيئة

نظام من األنشطة االقتصادية التي من : "حسب برنامج األمم المتحدة للبيئة األخضر و عرف االقتصاد
دون تعريض األجيال القادمة إلى مخاطر  ،شأنها أن تحسن نوعية حياة اإلنسان على المدى الطويل

درة إيكولوجية خطيرة  .1"بيئية أو ن
دراسة تأث"كما يعرف بعض الباحثين اقتصاد البيئة     ير االقتصاد غلى البيئة و أهمية العلم الذي يعنى ب

ارة النشاط االقتصادي بما يحقق الموازنة بين األهداف البيئية و  البيئة لالقتصاد و الطريقة المالئمة إلد
 .2"االقتصادية و سائر األهداف االجتماعية

 مستويات اقتصاد البيئة: ثانيا 
اقتصاد البيئة الجزئي و اقتصاد البيئة  ،يميز االقتصاديين البيئة بين مستويين القتصاد البيئة      
 .الكلي

 :اقتصاد البيئة الجزئي.0
 :3(المنتج)على مستوى المؤسسة .0.0
الذي يهتم و يحلل  ،على مستوى المؤسسة يمثل اقتصاد البيئة الجزئي جزء من اقتصاد المؤسسة  

البيئية على و أثر السياسات  ،عالقة المؤسسة بالبيئة الطبيعية و التطور النوعي للبيئة المحيطة
 :قتصاد البيئة على مستوى المؤسسة المهام التاليةالمؤسسة،        و إل

                                                           
 ، على الموقع "مبادئ و مفاهيم االقتصاد األخضر"رولى مجدالني،   1

Css.ecswa.org.lb/sdpd/1390/1-Roula Majdalain.pts, le 13/01/2013, 23h50. 
  .01مرجع سابق ، ص ، "دور الجباية في الحد من التلوث البيئي دراسة حالة الجزائر"، مسعودي محمد   2
 

3 Marefa.org/index.php, le 15/01/2013, 17h45. 



يكولوجي: الفصل األول   البيئة من منظور إقتصادي وا 

30 
 

جراءات حماية البيئة و أهدافها -  .و على تعظيم األرباح فيها ،دراسة و تحليل إ
ورات و النصائح المناسبة للمؤسسة و المنسجمة مع متطلبات حماية البيئة -  .تقديم المنش
 .ي توجيه اإلنتاج بما يقتضيه التوجهات و التعليمات و اللوائح البيئيةالمساهمة ف -
ارات التي تحد من األخطار البيئية و تكاليف حماية البيئة و نفقات االستثمار       - دراسة االستثم

 .، و تحليل الجدوى البيئية للمشاريعاية البيئة على حسابات األرباح و تأثير حم
روع االقتصاد الوطني في  ،المشاكلاعطاء النصائح و تحليل  - دراسة آفاق المستقبل لبعض ف و 

 .ضوء التطورات البيئية كمنشآت الخدمات و النقل و صناعة حماية البيئة
 (: المستهلك)على مستوى العائلة .0.0
لرشادة االستهالكية     هي ذلك العون االقتصادي المستهلك في الحلقة االقتصادية، و الذي يفترض فيه ا

 للبيئة، كما تقتضي هذه الرشادة  و بأقل ضرر بأقل ثمنتعظيم المنفعة بتلبية حاجات التي تهدف إلى 
 . ل في استهالكهمئجود ثقافة بيئية لدى العواو 
 : اقتصاد البيئة الكلي.0
الج اقتصاد البيئة الكلي مشاكل البيئة على مستوى االقتصاد ككل، و من أهدافه الوصول يع   

لرفاه االجتماعي المستدام و الذي يأخذ بعين االعتبار المحافظة على البيئة  .لمستويات ا
 :و يهتم اقتصاد البيئة الكلي بالنقاط التالية

 .التقييم المادي و النقدي لألضرار البيئية -
حسينات البيئية الناجمة عن انتهاج أو تطبيق سياسات بيئية، سواء في القطاع الحكومي تقييم الت -

 .أو القطاع الخاص
 :ذكر منهانيقوم بها قتصاد البيئة مجموعة من الوظائف يجب أن و إل

قرارات البيئية الفعالة - رات التي يمكن على أساسها اتخاذ ال  .تقديم المعلومات و االستشا
جراءات حماية البيئة بما يترتب عليها من نتائجتقييم كل من  -  .األضرار البيئية، و إ
رامية إلى الحفاظ على البيئة -  .تقييم التطور الذي يشهده تطبيق أدوات السياسة البيئية ال
و تحديدا على العمالة        ،تحليل انعكاسات سياسة حماية البيئة على األهداف االقتصادية الكلية -

 .ديو النمو االقتصا
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 االقتصاد البيئي و االقتصاد التقليدي: ثالثا
دراسة قيمة البيئة               فرع متميز من علم االقتصاد الذي يهتم ب يمكن تعريف االقتصاد البيئي أنه 

ارنة بين مبادئ االقتصاد  دراج المق ارات القائمة على أسلس تلك القيمة، فإنه يمكن إ و وضع الخي
 .قتصاد البيئيالتقليدي و اال

 
 مقارنة بين المبادئ األساسية لالقتصاد و االقتصاد البيئي(:  3.0)الجدول رقم         

 مبادئ االقتصاد البيئي مبادئ االقتصاد

 :مبدأ الندرة.0

امتالك أكثر من سلعة واحدة عادة، يعني امتالك اآلخر قدرا 
 أقل منها

المتجددة، فإن  بالنسبة للموارد غير: مبدأ الندرة البيئية.0
امتالكها أو استهالكها قد يؤدي إلى قدر أقل منها للجيل 

 .الحالي و األجيال القادمة

فإن امتالكها يؤدي إلى قدر اقل : دةدبالنسبة للموارد المتج
منها لآلخرين و تكلفة أكبر للحصول على نفس المقدار في 

وى الفترة القادمة و أن يكون مقدار ما يستهلك محدودا و بمست
 .القدرة على تجديده

 مبدأ التكلفة المنفعة.0

عدم القيام بالنشاط ما لم تكن منفعته الحدية على األقل أكبر 
 .من تكلفته الحدية

عدم القيام بالنشاط ما لم : مبدأ التكلفة ، المنفعة البيئية .0
أكبر من التكلفة ( المنفعة الكلية)تكن منفعته االجتماعية 

ب ما يعتبر خارجيات أي احتسا( الكلية التكلفة)االجتماعية 
 . و سلبية في مبادئ االقتصاد التقليدي ايجابية

الفرصة )بعض التكاليف : مبدأ التكلفة غير المتكافئة.0
مهمة في صنع القرار، بينما تكاليف أخرى ( البديلة أو الحدية

 .ال تكون كذلك(كالعاطفة)

( حدية أو البديلةال)إن التكاليف : مبدأ التكلفة المتكافئة .0
ضمنها التكاليف المتعلقة بالبيئة المستدامة مهمة في صنع 

 .القرار

 :مبدأ الميزة النسبية.3

كل فرد يقوم باألفضل عندما يركز على النشاط الذي يكون 
 .أكثر إنتاجية أو كفاءة فيه

إن الفرد يقوم باألفضل عندما : مبدأ الميزة النسبية البيئية .3
ط الذي يكون أكثر كفاءة بيئية دون أن يعيق يركز على النشا

 .ذلك أن يكون ذا كفاءة اقتصادية
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 :مبدأ زيادة تكلفة الفرصة البديلة.0

استخدام الموارد ذات تكلفة الفرصة البديلة األقل قبل العمل 
 .بتكلفة الفرصة البديلة األعلى

 دةتجداستخدام الموارد الم :مبدأ تكلفة الفرصة البيئية البديلة.0
أو األقل ضررا للبيئة ذات التكلفة، الفرصة البديلة األقل قبل 

 .العمل على خيار التكلفة البيئية األعلى

السوق في حالة توازن ال يترك فرص غير  :مبدأ التوازن.7
مستغلة لألفراد و لكن قد ال تستغل كل المكاسب القابلة 

 .للتحقيق من خالل النشاط االجتماعي

البيئة في حالة توازن عند استغالل  :بيئيمبدأ التوازن ال .7
مواردها يتم بطريقة متوازنة مع قدرة الطبيعة االسترجاعية 
يضاف إليها النشاط التصحيحي و قد ال تستغل بعض الموارد 

 . البيئية لتحقيق الصالح العام في المناطق المجمعة

اجتماعي مهم ألنها عندما الكفاءة هدف  :مبدأ الكفاءة.4
و تكبر الفطيرة االقتصادية فإن شريحة كل واحد  تزداد 

 .ستكون أكبر

-الكفاءة البيئية هدف اقتصادي  :الكفاءة البيئية المستدامة.4
طبيعي أشمل، حيث البيئة األفضل هي التي تف  -اجتماعي

 .بطريقة أفضل بحاجات الجيل الحالي و األجيال القادمة

 .46 -40 .مرجع سابق، ص صلألعمال ،البعد األخضر نجم عبود نجم، : المصدر
                                                       

 المحاور الرئيسية القتصاد البيئة: رابعا

دراسات في مجال اقتصاد البيئة على محاور عديدة  :1نبرز أهمها في النقاط التالية ،تدور ال
  دراسة الموارد االقتصادية المختلفة سواء المتجددة أو غير المتجددة، و يحاول إعطاء    يهتم ب

القيمة االقتصادية الحقيقة لمختلف الموارد و األصول البيئية حتى يتم تداولها في السوق بكفاءة، 
دراسة تأثير األساليب المختلفة الستغالل مثل هذه الموارد على درجة االستفادة منها،  كذلك يعنى ب

ى تعظيم تلك االستفادة و الوصول إلى المستويات المثلى و يبحث عن أفضل السبل المؤدية إل
ورها، مع الحفاظ عليها أطول مدة زمنية ممكنة  .لالستخدام بما يضمن عدم تده

  قرارات بيئية فعالة، ترتكز على أسس اقتصادية سليمة، إذ من يسهم بشكل كبير في اتخاذ 
رات المرتبطة بالبيئة، ال بد أ قرا ن يتم تقييمها اقتصاديا نظرا ألنها تتضمن المتعارف عليه أن كل ال

درة  موجهة ألنشطة تؤثر و تتأثر بالبيئة، و يتم التقييم التخصيصا للموارد االقتصادية النا
نشطة من خالل القياس النقدي لكل المنافع و التكاليف سواء االقتصادي و البيئي لمختلف األ

شرة المرتبطة بكل نشاط من ه شرة أو غير المبا قرار المبا ذه األنشطة، األمر الذي يسهل اتخاذ ال
 .الفعال بيئيا و المقبول اقتصاديا

                                                           
 .04، ص 0333، دار المعرفة الجامعية، مصر، "اقتصاديات الموارد البيئية"محمد عبد الكريم و محمد عزت،   1
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 نوع و ،  لى تلوث البيئةيتناول بالتحليل مختلف األساليب المنتهجة للحد من السلوك السلبي المؤدي إ ت
ضرائب ،هذه األساليب غرامات أو منح المعونات بين ما هو اقتصادي كعرض ال القروض و  و ال

سرة،  تشريعات و بين ما هو تنظيمي كوضع المعايير البيئية و االعتماد على اإللزام باستخدام الالمي
يرات المختلفة لهذه األساليب على المجتمع بقطاعاته المختلفة مالبيئية، كما يهتم بتقيي هذا و  ،التأث

لحماية البيئة ألجل الوقوف على السلبيات و تثمين االيجابيات بما يكفل الوصول إلى السياسة المثلى 
 .و تحسينها

  يدرس االقتصاد البيئي آثار السياسات المختلفة و ال سيما السياسات البيئية على االقتصاد ككل، كما
يؤكد على أن الحسابات الوطنية يجب أن تأخذ بعين االعتبار األبعاد البيئية حتى يتسنى معرفة 

أو النمو ال بد  ة التنميةيهذا ما يعني أن عمل ، وحقيقة العائد الصافي من النمو و التنمية في الدولة
مرارية رات على الموارد البيئية حتى يمكن لها تحقيق االست ي ارها التأث  .أن تأخذ في اعتب

  يرها و قد يتسع اقتصاد البيئة ليشمل المبادالت الدولية، أي التعامالت السلعية بين الدول و مدى تأث
ثرها بالبيئة، و في هذا الصدد نميز الجانب األول يتمثل في مدى تأثر البيئة بالسياسات : جانبين تأ

ارات البيئية  التجارية و المبادالت الدولية للسلع و الخدمات، بينما يرتبط الجانب الثاني بتأثير االعتب
 . بما في ذلك االتفاقيات البيئية الدولية على اتجاهات التجارة العالمية
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 .البيئيالتلوث : المبحث الثالث
قرن الماضي نمو الوعي البيئي مع انتشار التلوث البيئي و تجاوز نتائجه و انعكاساته     لقد شهد ال

حراري، ) السلبية الحدود الوطنية و االقليمية  تآكل  األمطار الحمضية،التغير المناخي، االحتباس ال
وع البيولوجي ن هود المحلية و الدولية من أجل وظهرت حتمية تظافر الج.....( طبقة األوزون تدهور الت

هرة التلوث البيئي ، فأصبحت مشكلة التلوث البيئي مشكلة متعددة المستويات بين عالمية و  مكافحة ظا
 .اقليمية و محلية ، و متعددة األوجه ، اجتماعية و اقتصادية و سياسية

 مفهوم التلوث: المطلب األول
 تعريف التلوث : أوال         

مراض     ارة أو دنس يصيبان الجو أو الماء أو البيئة و يؤديان الى تسمم أو أ ، و  1التلوث لغة هي القذ
له معنيان، مادي و هو اختالط أي شيء غريب عن مكونات المادة بالمادة، و معنوي و هو التغير 

 :اينت تعريفات التلوث، أّما اصطالحا فتعددت و تب2"فساد " الذي ينتاب النفس فيكدرها و تستعمل كلمة 
التلوث هو كل تغير كمي أو كيفي في مكونات البيئة الحية و غير الحية، ال تقدر األنظمة البيئية على 

تزانها  .3استيعابه دون أن يختل ا
الماء، الهواء، ) كما عرفه آخرون اّنه ظهور عدد من المواد الجديدة في وسط من االوساط البيئية    

تربة يزهالم تكن مو ( ال  .4جودة فيه من قبل، أو اّنها كانت موجودة و لكن زاد ترك
" ، تم تعريف التلوث 4641و حسب القانون الدولي للتلوث الصادر عن األمم المتحدة سنة      

مختلف االنشطة االنسانية التي تؤدي بالضرورة لزيادة أو إضافة مواد أو طاقة جديدة إلى البيئة ، حيث 
المواد على تعريض حياة االنسان أو صحته أو رفاهيته أو مصادر الطبيعة للخطر  تعمل هذه الطاقة أو

 .5"سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر
و هناك من عرف التلوث اّنه ادخال مواد أو طاقة بواسطة االنسان بطريق مباشر أو غير مباشر      

دد الصحة االنسانية أو تضر بالموارد الحية الى البيئة، بحيث يترتب عليها اثار ضارة من شأنها ان ته
 . أو بالنظم البيئية ، أو تعوق االستخدامات االخرى المشروعة لها 

                                                           
1
 .510، ص 5112، بيروت، 11دار العلم للماليين ، ط  ،"الرائد"، جبران مسعود  

2
 .51، ص 5101، دار الكتاب الحديث، الجزائر،  "تلوث البيئة"ابراهيم سليمان ،   

3
 .21مرجع سابق، ص  ،"االنسان و البيئة"راتب سالمة السعود،   

4
 .22، ص 5111نشر مشترك بين المؤلف و دار األمل، تيزي وزو، الجزائر،  ،"البيئة في مواجهة التلوث"فتحي دردار،   

5
 .10محمد مسعودي ،مرجع سابق، ص    
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من خالل التعاريف السابقة نجد أن التعريف االخير أهمها ، ذلك أن العديد من االتفاقيات و      
و يمكن اعتبار هذا التعريف  .1المعاهدات الخاصة بالتلوث قد اعتمدته مع بعض التعديالت البسيطة

 :األكثر احاطة لألسباب التالية
رغم أن هناك نوعان من التلوث ، تلوث طبيعي ناجم بشكل أساسي عن العواصف الغبارية ، .4

حرائق  إال أن التلوث الناجم عن األنشطة االنسانية هو االكثر الخطورة و . الفيضانات الطبيعية ، ال
دراسة و التحكم   .القابل لل

ال ينظر هذا التعريف الى أن التلوث خطره يقتصر على االنسان فقط ، بل يتعداه ليشمل كل  .0
 .الكائنات الحية األخرى المتواجدة في البيئة

يركز على الطاقة و المادة و ما يمكن أن ينجر عنهما من إخالل بالتوازن البيئي ، بحيث أن  .0
خراج كمية لكل بيئة تركيز طبيعي للموارد و العناصر المتضمن ة فيها ، و في حال إدخال أو إ

من المادة في الحدود الطبيعية فان هذا ال ينعكس بالسلب على البيئة، و إنما يحدث التلوث في 
خراج مادة أو طاقة ما  . بشكل يفوق المستويات الطبيعية المسموح بها ،حال إدخال أو إ

 .أنواع الملوثات: ثانيا
تعرف الملوثات أنها المواد أو الميكروبات أو الطاقة التي تعرض صحة االنسان و سالمته للخطر،    

شرة  شرة او غير مبا زن االنظمة البيئية سواء كان ذلك بصورة مبا و يمكن . و تؤدي إلى االخالل بتوا
 :تصنيف الملوثات حسب عدة معايير نذكر منها

 : تصنيف الملوثات حسب مصدرها.0
ازات  :الملوثات الطبيعية. أ خرة و الغ وهي الملوثات التي ال يتدخل االنسان في إحداثها، مثل األب

براكين، أو اضطرابات الطقس أو انتشار حبوب اللقاح في الجو من النباتات التي تنمو  المتصاعدة من ال
التي تنتشر طبيعيا ( ساتالبكتيريا، الفطريات و الفيرو )طبيعيا في البيئات الحيوية او الكائنات الدقيقة 

 .في الجو، المياه ، أو غيرها من األوساط بدون تدخل االنسان
ازات و  :ملوثات صناعية. ب هي الملوثات التي استحدثها اإلنسان من خالل نشاطه الصناعي، كالغ

خرة و المواد التي تنتج في المصانع  ارات عو ( النفايات) األب مة عن ، و أيضا المخلفات الناجوادم السي

                                                           
1
، 5110، الجزائر، 15، ديوان المطبوعات الجامعية، ط "مخاطر الحاضر و تحديات المستقبل –التلوث البيئي "رزيق المخادمي،  عبد القادر  

 .52ص 
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السائلة، )نشاط البشر و حركتهم و معيشتهم،  فعمليات االنتاج و االستهالك تلقي بشتى المخلفات 
مراحلها كما يبين الشكل التالي( الغازية و الصلبة  :في مختلف 

  المخلفات الصناعية و تلويثها للبيئة: (4.0)الشكل رقم 
 

 
 
 
    

 مواد خام             

   
 مخلفات أولية يعاد تدويرها خدمات أساسية      

  
 مخلفات صناعية يعاد تدويرها     

 منتجات نهائية 

 تخلص من المخلفات 
 

 مخلفات تجارية يعاد تدويرها                                                                                                     

 

 المخلفاتتخلص من  
 
 مخلفات منزلية يعاد تدويرها 

 
                                                            

 .04، مرجع سابق، ص محمد مسعودي :  المصدر     

  : كما يليتقسم الملوثات حسب خصائصها : تقسيم الملوثات حسب خصائصها. 0
يزيائية المادية ، مثل بعض الجسيمات : الملوثات ذات الطبيعة الفيزيائية . أ و هي الظواهر الف

االشعاعية أو المادية كاألمواج الكهرومغناطيسية، و هذه الملوثات تتداخل مع الخصائص الفيزيائية 
و هو أشدها ) االشعاع : لعناصر البيئة أو المادة الحية، و من أكثر الملوثات الفيزيائية شيوعا في البيئة 

 ........(المعادن، البترول ) الموارد الطبيعية 

 التعدين و استخراج الموارد

 صناعات أولية

 صناعات تحويلية

 التـــــــــــوزيـــع

 االستـــــهالك

 البيئة

 

 الهواء

 

 

 المياه

 

 

 

 التربة

 تخلص من المخلفات

 تخلص من المخلفات

 تخلص من المخلفات
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تزازات، الضوء، األمواج الكهرومغناطيسية ( ة و األحياءخطرا على البيئ حرارة ، الضوضاء، االه ، ال
 . 1بمختلف أطوالها الموجية

هي المواد الكيميائية التي يتعامل بها االنسان سواء كانت غازية   :الملوثات ذات الطبيعة الكيميائية. ب
، أيضا المنظفات (، الفطرية، الحشائشية الحشرية) أو سائلة أو صلبة، كالمبيدات بأنواعها المختلفة 

الصناعية و المعقمات الكيماوية و نواتج الصناعات البترولية ، و صناعة الغزل  و النسيج و الحديد و 
 .2الصلب و المفرقعات و االسمدة و غيرها

 هي كائنات حية مجهرية في الغالب، و تعمل على تغيير بعض الصفات أو :الملوثات االحيائية . ج
الخصائص البيئية عند وجودها فيها، أو ذات أضرار بصحة االنسان، و تعتبر من المكونات االحيائية 
الطبيعية ، و منها ما هو حر المعيشة  ومنها ما هو طفيلي قد يسبب حالة مرضية ، كما هو الحال 

، إال أن ممارسات بالنسبة للطفيليات المعوية التي ليس لها تأثير صحي ضار كما في حالة العديد منها 
االنسان الخاطئة تجاه البيئة أدت الى خلق مشاكل بيئية و صحية عديدة ، و بالتالي تتحول هذه االحياء 

 . 3إلى ملوثات بيئية
 :تقسيم الملوثات حسب قابليتها للتحلل. 0
 و تشمل الملوثات سريعة التحلل مثل مخلفات الصرف الصحي، و: ملوثات قابلة للتحلل العضوي. أ

تربة بمعدل يفوق معدل   .تحللهاهي قد تمثل مشكلة بيئية إذا اضيفت لل
و تشمل الملوثات غير القابلة للتحلل في البيئة الطبيعية أو التي تتحلل :  قابلة للتحللغير ملوثات . ب

 .  الخ.............ببطئ، مثل المخلفات الصناعية كالبالستيك و علب االلومنيوم 
 .المساعدة على انتشار التلوثالعوامل : ثالثا 
ورة الصناعية، فمع     لم تتعرض البيئة منذ فجر التاريخ إلضطراب سببه النشاط االنساني إاّل منذ الث

طرة  اعتماد اإلنسان على اآللة و التقدم العلمي السريع، و الذي أنتج تقنية هائلة مكنت االنسان من السي
في صورة مشاكل بيئية عالمية أصبحت تهدد النظام على البيئة، فظهرت مالمح الضرر البيئي 

 : 4االيكولوجي، و يمكن ايجاز أسباب حدوث انتشار التلوث الصناعي إلى

                                                           
1
 .02، ص 5111دار وائل للنشر، عمان،  ،"التلوث البيئي"منى عبد الرزاق،   

2
 .50، ص 5111، مصر ، 10تبة المصرية للطباعة و النشر ، ط ، المك"أضواء على التلوث البيئي"أحمد عبد الفتاح و اسالم ابراهيم،   

3
 .51منى عبد الرزاق، مرجع سبق ذكره، ص   

4
 .05ص، ، مرجع سابق"أثر االبداع التكنولوجي البيئي على ترقية األداء التسويقي"بكوش كريمة،   
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لزيادة السريعة في عدد السكان على المستوى العالمي، و هذه الزيادة تؤدي ظهور عدة  - ا
زافها  .مضاعفات منها الضغط على الموارد الطبيعية و استن

نزافها، إما بأساليب بدائية أو بتكنولوجيا متقدمة لم االستغالل غير  - المخطط للموارد و است
ارها البيئية مسبقا  .تعرف آث

دراسة أو بيان اقليمي من شأنه أن يؤدي الى ظهور  - إنشاء المناطق الصناعية دون تخطيط أو 
جزائر حاليا بسبب  :عدة مشاكل و صعوبات و هذا ما يقع في ال

 الوقاية و األمن الصناعي داخل المؤسسات الصناعية النقص الفادح في قواعد. 
  غياب سياسة التسيير في إنشاء أو تنمية المناطق الصناعية على المستوى االقليمي و

 .الوطني
  ، نقص وسائل التمويل التي ال تسمح بوجود نمو متوازن في المناطق الصناعية

را   .على ورقاضافة إلى أن مبدأ التكفل بالمشاكل المطروحة بقي حب
  يزات التكنولوجية داخل المصانع التي ال تفي بالغرض نشاط صناعي ال )حالة التجه

 (.يتعارض مع البيئة
 .أنواع التلوث و آثاره: المطلب الثاني 

دراسة ، و استنادا الى عدة معايير، حيث يقسم حسب     هناك عدة تقسيمات لتلوث البيئة حسب هدف ال
نوع البيئةالمصدر أو إلى درجة التلوث   .و شدة التأثير على البيئة، كما يقسم بالنظر إلى 

 التلوث البيئي تقسيمات: أوال 
 :اجماال يمكن تقسيم التلوث الى 

 : التلوث الهوائي .0
يرة : " يعرف التلوث الهوائي بأّنه    حدوث خلل في النظام االيكولوجي الهوائي نتيجة اطالق كميات كب

درة النظام على التنقية الذاتية ، مما يؤدي الى حدوث تغير كبير في  ازات و الجسيمات، تفوق ق من الغ
اهلل إلى عناصر حجم و خصائص عناصر الهواء، فتتحول من عناصر مفيدة صانعة للحياة كما قدر 

 . 1"تحدث الكثير من الضرر( ملوثات)ضارة 

                                                           
1
.                                 012، مجلة الفكر، العدد الخامس، بسكرة، ص "المدلول العلمي و المفهوم القانوني للتلوث البيئي"منصور مجاجي،  

Univ-biskra.dz/fac/droit/images/revues/mf/r5/mf5a7.pdf, date de consultation le 15.01.2013 à 20.30. 
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و  %40.36و النتروجين بنسبة  %03.41فالهواء النقي يحتوي على االوكسيجين بنسبة      
و ثاني اوكسيد الكربون بنسبة قليلة جدا و قد يحتوي على بخار الماء، و  %3.60االرجون بنسبة 

التي تخلفها   العوادم وتغيير نسب الهواء و ذلك بالمخلفات  يحدث تلوث الهواء من تدخل اإلنسان في
ارا بيئية،  شرا، و يخلق آث يرا مبا الصناعة، و يؤثر هذا التلوث على اإلنسان، الحيوان و النبات تأث
صحية و اقتصادية واضحة متمثلة في التأثير على صحة اإلنسان و انخفاض كفاءته االنتاجية، كما ان 

شرة ، متمثلة في التأثير على النظام المناخي العالمي مثل اإلحتباس للتلوث الهوائي تأ يرات غير مبا ث
حراري و تآكل طبقة األوزون و األمطار الحمضية  .ال

 : التلوث المائي .0
الماء أهم شيء في الطبيعة ألنه المصدر األول للحياة ، و ألنه المصدر الذي يمد النبات االخضر    

 .الحياة لكل من دب على االرضفالماء سر . بمقومات نموه، و بداية السلسلة الغذائية
زراعة و  و يمكن حصر مصادر تلوث المياه في مياه الصرف الصحي و الفضالت الصناعية، ال

يعتبر اخطر ) باإلشعاع،  كما تتعرض البحار و المحيطات بصفة خاصة إلى التلوث بالنفط التلوث 
يرة  تلوث ، ذلك الذي ينشأ عن غرق احدى الناقالت البترولية، و الذي يأخذ شكل بقعة تغطي مساحة كب

في  ، ففي كارثة التسرب النفطي 1من سطح الماء و تؤدي إلى قتل األحياء البحرية في هذه المساحة
كلم من الخط الساحلي، و كّبد قطاعي  033تلوث نحو " بريتيش بتروليوم" "BP"خليج المكسيك لشركة 

ارات ) االسماك و السياحة خسائر بباليين  دوالرات ، و أهلك مئات ألوف الطيور و السالحف ( ملي ال
كوالت البحرية االمريكية تأتي من  %42البحرية و الدالفين و األسماك،  خليج المكسيك بقيمة من المأ

دوالر سنويا، و  5.2  53السياحة  تدر و مليون فرد يعيشون على امتداد الساحل في الخليج 41مليار 
دوالر سنويا و تؤمن نحو مليون وظيفة  .2مليار 

 :تلوث التربة .0
دره األساسية       هرة التلوث، بل تعرضت لتلوث خطير مصا تربة من ظا األسمدة : لم تسلم ال

تربة  الكيماوية، المبيدات الحشرية و المخلفات الصلبة، فمن خالل ممارسة اإلنسان لنشاطاته، تتعرض ال
المياه أو في  تصرف ألنواع عديدة من الفضالت سواء الغازية المتحررة في الجو، أو السائلة التي

                                                           
1
 .012، مرجع سابق، ص "اقتصاد حماية البيئة"محمد عبد البديع،   

2
 .51، ص 5101، جويلية 002، العدد 02، مجلة البيئة والتنمية ، المجلد " الكارثة النفطية األفظع في التاريخ"فرحات، راغدة حداد، عماد   
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تربة  تربة تغيرت خصائصها،  و هذا ما قد يوقف ال الصلبة أو االشعاعية، فاذا تفاعلت مع مكونات ال
ألراضي الخصبة  .1عن أداء مهامها، و هذا ما يؤدي الى عواقب وخيمة مثل تصحر ا

 :التلوث االشعاعي .3
و تنافست الدول . 2م 4065عام  انطوان هنري بيكريليعود اكتشاف النشاط االشعاعي إلى العالم      

في امتالك التكنولوجيا النووية ، و هذا لفائدتها في االستعماالت المدنية السلمية، و كذا قوتها في 
االستعماالت العسكرية، و هكذا تطورت الصناعة النووية و ازدادت اخطار التسربات االشعاعية، 

ة شرنوبيل، و قد صاحب تطور الصناعة خاصة في حالة حدوث كوارث و حوادث، كما كان في حادث
يرة  الذرية  .انتشار المواد المشعة بصورة كب

 ( :الضوضاء ) التلوث الفيزيائي .0
تعتبر الضوضاء شكال من أشكال التلوث، فلم تعد مشكلة تعاني منها فئة ضيقة من الناس تتحدد في     

شرة ل ألصوات الشديدة التي تنطلق من العمال الذين يعملون في المصنع، و يتعرضون بصورة مبا
ئرة المعانين من الضوضاء، لتشمل في عصرنا جميع الناس  اآلالت و الماكينات ، انما اتسعت دا

 .3باختالف طبقاتهم العمرية و الوظائفية
 :التلوث الغذائي .7

الغذاء الفاسد أو الغذاء ) يقصد به عملية تحول المادة الغذائية من حالة نافعة إلى حالة ضارة      
جراثيم أو سموم البكتيريا أو الفطريات أو الفيروسات أو المواد (السام ، أو هو احتواء األغذية على ال

 .الكيماوية، األمر الذي يؤدي الى اإلضرار بكل من يتناول هذه األغذية
 .آثار التلوث على البيئة: انيا ث

هرا للعيان ، و تعددت هذه االضرار و كثر ضحاياها ، من هذه      ان أضرار التلوث أصبح ظا
 : االضرار ما يلي 

أضرار تلحق بصحة االنسان من خالل تلوث الهواء و الماء و تلوث الغذاء بمواد كيميائية و  -
خرى مشعة  .أ

زراعية  - تربة و الحيوان كاألمطار الحمضيةأضرار تلحق بالمحاصيل ال  .و النباتات و المياه و ال

                                                           
1
، مذكرة ماجستير EN.I.C.A.BISKRAدراسة حالة مؤسسة – دور االدارة البيئية في تحقيق مزايا تنافسية للمؤسسة الصناعيةبرني لطيفة،   

 . 51، ص 5111ؤسسة، جامعة محمد خيضر بسكرة، تخصص اقتصاد و تسيير الم
2
 .beatona.net/CMS/indexphp ? le 19.01.2013 à 20.35  ، مقال"التلوث االشعاعي اسبابه و مصادره"صفاء عبد المنعم،   

3
 .22، ص 0222، المطبعة الحكومية لوزارة االعالم ، البحرين،  من أجل وعي بيئي خليجياسماعيل محمد المدني،   
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 .أضرار تلحق بالنواحي الجمالية للبيئة مثل الدخان و الغبار و الضوضاء و الفضالت -
تراكمي، مثل المواد التي  - رها إاّل في المدى البعيد ، و لكّنها ذات أثر  ث األضرار التي ال يظهر ا

مراض السرطان  .و المواد المشعة و الضوضاء تؤدي الى االصابة بأ
رغم أّن هذه األضرار خطيرة و مكلفة، إاّل ان هناك مشاكل و نتائج أخطر للتلوث، حيث أصبحت   

رهن حاضر و مستقبل الجنس البشري و الحياة  ت مشكالت عالمية تهدد مستقبل الكوكب األزرق، و 
 :على كوكبنا، منها

 :االحتباس الحراري .0
حرارة هذا    لقد هيأ اهلل أسباب الحياة على كوكب االرض، و من هذه األسباب االعتدال في درجة 

ورة الصناعية و التطور المذهل في المجال العلمي و التقني، أّدى الى تطور  الكوكب، إاّل أنه منذ الث
ازات السامة التي اثرت على اعتدال درجة  أساليب االنتاج و زيادة االنتاجية و زيادة ايضا انبعاثات الغ

ازات غاز ثاني اوكسيد الكربون، غاز الميثان، اوكسيد الكبريت ، هذا ما  حرارة ، من أهم هذه الغ ال
حرارة االرض ، و التي إن  يؤدي الى احتباس أشعة الشمس في الغالف الجوي و منه ارتفاع درجة 

يرة من الجليد في الق البحار  مستوىطبين ، و منه ارتفاع حدثت تسبب مشاكل عدة، مثل ذوبان كمية كب
قرن الماضي ارتفاع في مستويات البحار بلغ  سم، و  44و من ثم غمر عدد كبير من المدن، فشهد ال

لرابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ  الذي نشر عام ( IPCC)تكهن التقرير التقييمي ا
 .04331ول سم بحل 26، بارتفاع مستويات البحار حتى 0334

زات الدفيئة  براز انبعاثات الغا حسب القطاعات ( أهمها غاز ثاني اوكسيد الكربون و الميثان ) و يمكن ا
 (. 0.4)كما في الشكل رقم 

زات المسببة الدفيئة ،  % 46من خالل الشكل نالحظ أن قطاع الصناعة  يتسبب في اطالق   من الغا
ازات % 05في حين يسهم قطاع الطاقة  الدفيئة ، وهذا ما يبين أن القطاع الصناعي له  من الغ

ازات الدفيئة يرة عن انبعاث الغ  .مسؤولية كب
 
 
 

                                                           
1
، جانفي 005، العدد 02، مجلة البيئة و التنمية، المجلد "دراسة باالستشعار عن بعد أي شواطئ عربية يغرقها ارتفاع البحار"ايمان غنيم،   

 . 00، ص 5101



يكولوجي: الفصل األول   البيئة من منظور إقتصادي وا 

42 
 

    
 ة حسب القطاعانبعاثات الغازات الدفيئ(:  6.0)شكل رقم                       

  

 
 .42.03،  03.34.0340تاريخ االطالع  ftp.FAO.org.pdf: الموارد الطبيعية متوفر على الموقع:  المصدر    
 ( :  Acid Rain)األمطار الحمضية .0

يحتوي على احماض نتيجة إلطالق أكاسيد الكبريت و ( امطار) المطر الحمضي هو أي هطول 
راق النفط و الفحم و الغاز الطبيعي و من انبعاثات الصناعة، و لألمطار   1النتروجين عن طريق احت

يرات عديدة   :الحمضية تأث
زيادة نسبة حموضة مياه األنهار و البحيرات ، مما يؤدي الى نقص في أعداد األسماك و  -

 .األحياء البحرية، كما أن تلوثها يؤثر على صحة اإلنسان بسبب تلوث غذائه منها
 .اتالف األشجار و مساحات واسعة من الغابات -
تربة و التأثير سلبيا في معدل انتاجية االرض -  .ارتفاع نسبة الحموضة في ال
لرئة و  - مراض ا حدوث تدهور في صحة اإلنسان و اضطرابات في الجهاز التنفسي ، و شيوع أ

 .القلب نتيجة لزيادة نسبة ثاني اوكسيد الكبريت 
 :تآكل طبقة االوزون .0
جزء العلوي لطبقة الستراتوسفير ، و تقوم طبقة األوزون  %63يمثل غاز االوزون    ( O3)من ال

بامتصاص جزء مهم من األشعة فوق البنفسجية المنبعثة من الشمس، و بذلك فهي تحمي الكائنات الحية 
 .فوق سطح األرض

                                                           
1
 jor1jo.com/showthreadphp ? le 17.01.2013 , à 13.22االمطار الحمضية،  

3% 

19% 

8% 

13% 

26% 

14% 

17% 

 المخلفات و المياه العادمة

 الصناعة

 المباني السكنية و التجارية

 النقل

 التزود بالطاقة

 الزراعة

 ازالة الغابات

ftp://ftp.fao.org.pdf/
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لطبقة األوزون ،وهو  ، الغاز الذي يحدث أكبر ضرر" CFC"  "الكلوروفلور الكربون"و يعد غاز  
، و 1المسؤول عن ما يعرف اآلن بثقب األوزون ، الذي أصبح أهم الظواهر البيئية العالمية الخطيرة 

بريد عموما ، و لذلك فإن هناك مطالبات دولية من أجل منع " CFC"يستعمل غاز  في أجهزة الت
 .استعمال هذا الغاز

ت األشعة فوق البنفسجية التي تصل إلى األرض ، و ان تدمير طبقة األوزون يؤدي إلى زيادة كميا  
 .هذا ما يمثل خطورة على اإلنسان و كل الكائنات الحية على سطح األرض

ورام الجلدية ، و من األخطار الصحية    ورا مهما في اإلصابة باأل واألشعة فوق البنفسجية، تلعب د
شرة و تجعدها،  األخرى لمشكلة تدهور حالة طبقة االوزون ، ضعف المناعة عند ترهل الب اإلنسان و 

التأثير في العينين ، وذلك بإصابة عدسة العين بعتمة ، تهيج األغشية المخاطية للجهاز التنفسي و 
لرئوي لرئتين و االلتهاب و االنتفاخ ا مراض السعال و االختناق و وهن ا  .2ظهور أ

 .من المنظور االقتصادي البيئي التلوث: المطلب الثالث 
رغبة في اشباع كافة االحتياجات ، فالتلوث نتيجة     إن أهم سبب إلرتفاع درجة التلوث، راجع إلى ال

شرة للنشاط االقتصادي، لذلك تعد المشكلة مشكلة اقتصادية بالدرجة األولى ، و تالزم زيادة النشاط  3مبا
) ولدة من النمو االقتصادي االنتاجي و النمو االقتصادي مع زيادة افساد الطبيعة، يجعل المنافع المت

ال تمثل المنفعة الصافية ، حيث تقابل بتكاليف اجتماعية تقلل من اثر ( الذي يقاس بالناتج الداخلي الخام
 : تلك المنافع االقتصادية ، ومن بين هذه التكاليف 

نزفة  -4  .حجم الموارد الطبيعية المست
 (.تكاليف التلوث) معدل افساد الطبيعة  -0

نسان يواجه مشكلة مزدوجة، اعتماد رفاهيته االقتصادية على االنتاج و النمو و عليه فان اإل
االقتصادي، و ضرورة الحصول على بيئة نظيفة تساهم في تحسين مستوى معيشته، و عليه فان 
التحليل االقتصادي للتلوث يبحث في مستوى التلوث األمثل، و الذي يكون في حدود الطاقة 

 .االسترجاعية للبيئة
 .التكاليف االقتصادية للتلوث البيئي: أوال 

                                                           
1
 .02، ص 5110، دمشق، 10، منشورات جامعة دمشق، ط "السكانيةالتربية البيئية و "عدنان األحمد و اخرون،   

2
 .50، ص 5110، القاهرة، 10، جمعية أفاق للتربة و التعليم ، ط" الجريمة البيئية"خالد شوكات،   

3
 .111، الدار الجامعية،االسكندرية ، مصر ، ص "اقتصاديات الموارد والبيئة"رمضان محمد مقلد و اخرون،  
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تربة، و      ان للمشكلة البيئية عدة مستويات، فهناك مشاكل و ظواهر واقعة مثل تلوث الماء و ال
حراري، و االقتصاد البيئي يعتمد في  تراضية غير مدركة مثل تغير المناخ و االحتباس ال خرى اف ا

رات السلبية لخواص تحليالته على مفهوم الضرر البيئي، و الذ ي يعّبر من الناحية االقتصادية عن التغي
شرة، و يصعب  شرة أو غير مبا جراء النشاط البشري، سواء أحدث بطريقة مبا المحيط الطبيعي من 
تحديد التكاليف المرتبطة بالتلوث بسبب وجود آثار سلبية خارجية على البيئة، و في هذا الصدد يجب 

لبيئة أو األضرار الخارجية لتلوث البيئة التي تتحملها البشرية ، و بين التمييز بين تكاليف تلوث ا
فراد أو حكومة أو شركات، لمنع حدوث التلوث الناتج عن  التكاليف التي يتحملها المجتمع سواء كان أ

 . 1النشاط االقتصادي
 :2وال هي و في هذا السياق يمكن تحديد الطبيعة االقتصادية للمشكلة البيئية من خالل ثالث د 
جراء و :  دالة األضرار البيئية.0 هي تشمل النفقات و التكاليف التي لحقت بعناصر النظام البيئي من 

الغياب عن العمل، ،مثل الخسائر التي تلحق بصحة االنسان  ،تدهور األوضاع البيئية و حدوث التلوث
روة السمكية، خسائر  السياحة، فضال عن الخسائر نقص االنتاجية، هبوط خصوبة االرض، خسائر الث

زراعية من التلوث شرة التي تلحق بالمشروعات االنتاجية و ال  .المبا
ازالة و هي تشمل النفقات التي يتحملها المجتمع و الوحدات :  دالة العالج.0 االقتصادية لمعالجة و 

 .الخ.. ...ثار التلوث، منها مصاريف معالجة المياه الملوثة، نفقات العالج و الدواء بعض آ
و تشمل النفقات التي تتحملها الدولة و عناصرها االقتصادية من أجل منع :  دالة النفقات الواقية.0

 .حدوث التلوث أو جعله في حدود المستويات المقبولة بيئيا
ترابطية للبيئة و االعتمادية بين عناصرها، فإن عملية قياس التكاليف البيئية و     ظرا للطبيعة ال ون

نوع الحيوي التحديد  النقدي لها، تصادف عدة مشاكل نظرية و عملية، فتكاليف القضاء على البيئة و الت
هرة تماما، لكن يمكن احصاء التكاليف ( حياة البشرية تعتمد عليها) و ما تمثله للبشرية  غير ظا

مراريتها، و تقسم هذه التكا ليف في االقتصادية المتمثلة في تعويض األضرار و محاولة الحد من است
 :كثير من االحيان حسب ما يبينه الشكل الموالي

                                                           
1
 .122، ص 5110، مصر، 10، مكتبة الزقازيق، ط "االقتصاد االجتماعي"اش، طلعت الدمرد 

2
، "التكاليف االقتصادية للمشكالت البيئية و أهم طرق التقييم البيئي المستخدمة"سلمى عائشة كيحل، سليمة غدير أحمد، يوسف قريشي، مداخلة   

، جامعة 5105نوفمبر  50و  51، يومي " الجتماعية و التنمية المستدامةسلوك المؤسسات االقتصادية في ظل رهانات العدالة ا"ملتقى دولي 

 .000قاصدي مرباح، ورقلة، ص 
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نالحظ أن للتلوث البيئي تكاليف غير قابلة للقياس وتكاليف قابلة للقياس الكمي (  6.4)من خالل الشكل 
شرة تمتد الى أعوان يصعب ققياسه  شرة وتكاليف غير مبا والنقدي ، هذه األخيرة تنقسم الى تكاليف مبا

 .بالدقة المطلوبة
 

 تصنيف التكاليف االقتصادية الناتجة عن الضرر البيئي(: 6.0)شكل رقم 
 
  
 
 
 
 

                                          
 
 

 .150عائشة سلمى كيحلي و اخرون، مرجع سابق، ص : المصدر    

 
 الدراسة االقتصادية للتلوث: ثانيا 

للتلوث اثار سلبية تحّمل المجتمع تكاليف اضافية غير مدرجة في تكاليف المؤسسة الصناعية، و هذا  
ما يجعل هناك فارق بين التكاليف الخاصة بالنسبة للمؤسسة و التكاليف االجتماعية من وجهة نظر 

 .المجتمع
 .هي التكلفة التي يتحملها مستهلك او منتج سلعة معينة أو مورد انتاجي معين:  التكلفة الخاصة

هي التكلفة الخاصة مضافا اليها ما قد يترتب على هذا االستخدام من أضرار :  التكلفة االجتماعية
خرى تلحق طرفا اخر لم يكن مقصودا  .1أ

، يمكن اظهار التباين بين التكلفة الخاصة واإلجتماعية ، كما (كما في التلوث) وفي حالة اآلثار السلبية 
 : في الشكل التالي

                                                           
1
 .110، مرجع سابق، ص  "اقتصاديات الموارد البيئية"رمضان محمد مقلد و آخرون ،   

يوووووووووووووف  التكال
يووووووووووووووووووووو االقتصاد

ة  وو

تكاليف غير قابلة للقياس الكمي و ال يمكن التعبير 
 عنها بقيم نقدية

 تكاليف قابلة للقياس الكمي و النقدي

شرة شرة تكاليف مبا  تكاليف غير مبا

ة يووووف االقتصاديووووو  التكال
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 التباين بين التكلفة الخاصة و التكلفة اإلجتماعية (: 03.0)الشكل رقم          
 

                                                                               
                                                                          

 
  
 
 
 
 
 
 
 

Source : Sylvie Francheux, Jean Francois Noel, op.cit, p 181. 
السابق، والذي يمثل حالة المؤسسات اإلنتاجية التي تنتج مخرجات تؤثر ( 43.4)من خالل الشكل رقم  

هنا تكون تكلفة المنتجات بالنسبة للمجتمع أكبر (: كحالة التلوث مثال) سلبا على الرفاهية اإلجتماعية 
 .من تكلفتها بالنسبة للمنتج 

 
 

  

 التكلفة الحدية االجتماعية  

الخاصةالتكلفة الحدية  *  MCp   

MCs  

  االسعار

 كمية االنتاج 
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  .جهود حماية البيئة في اطار التنمية المستدامة: الرابع المبحث 
قرن الماضي  جراء االنشطة االقتصادية لإلنسان،إشهد ال يرا بالبيئة  را كب ر في تغيّ  تحيث تسبب ضرا

فضال عن ، ...االنظمة البيئية على األرض بصفة جذرية ،في الغالف الجوي والمحيطات والغابات 
نوع البيولوجي من أهم سمات دول العالم ،واجتياز المعايير  ،فأصبح االهتمام بالبيئة وحمايتها ،تهديد الت

ارات البيئية لها األهمية عند  ،الدولية البيئية أحد شروط التصدير للعديد من األسواق وأصبحت االعتب
 .رسم السياسات العامة 

  .االطار النظري للتنمية المستدامة:المطلب األول 
وزيادة  ،نساناإلبها تنموية التي قام أدت المشاريع ال   اره ، ورة الصناعية الى ازده خاصة بعد عصر الث

نزاف موارد البيئة وتلويثها بمخلفات  الّ ااالنتاج ورفع الدخول وتوسع االستهالك ، أن ذلك تم باست
البيئة والتنمية دراسة العالقة بين ب يهتمونالعملية التصنيعية والعمليات االستهالكية ،مما جعل الباحثين 

ضرار بالبيئة ،وذلك ،وبحث شروط التوافق بين البيئة والتنمية ،ومدى امكانية احداث تنمية دون اإل
ارات البيئية واالجتماعية الى جانب تلبية  االحتياجات االقتصادية في تعريف التنمية  بإدماج  االعتب

دراج أهم االحداث المرتبطة إ،ويمكن 1يدافكان مفهوما جد ،،فتبلور تدريجيا مفهوم التنمية المستدامة
 :يلي بظهور مفهوم التنمية المستدامة كما

 0676 :لى اجراء بحوث تخص ودعى إ ،انشاء نادي روما الذي يضم رجاالت العلم واألعمال
 .حدود النمو في الدول المتقدمة 

 0640 :لموارد الطبيعية نادي روما ينشر تقريره حول تطور المجتمع البشري وعالقته باستغالل ا
وكان أبرز نتائجه أن مصادر النمو االقتصادي في العالم سوف  ،0433،ونشر توقعات حتى سنة 

 .هو عليه  اذا استمر وضع االقتصاد العالمي على ما 04تنهار خالل القرن 
 0640 : انعقاد قمة األمم المتحدة حول البيئة البشرية في ستوكهولم ،التي اقرت مجموعة من

قرار  ترابط بين البيئة والمشاكل االقتصادية ال  .ات وضرورة ال
 0664 :والذي "  مستقبلنا المشترك"ونشر تقرير تحت عنوان  ،انشاء اللجنة الدولية للبيئة والتنمية

ورتالنداشتهر بتقرير  ورة  –نسبة الى رئيسة اللجنة  وزيرة النرويج  – ب والذي تم فيه رسميا بل
 .مفهوم التنمية المستدامة 

 
                                                           

1
 . 022ص ، 5111،عمان األردن0ية للنشر ، ط ،الدار األهل العالم ليس للبيع مخاطر العولمة على التنمية المستدامةباتر محمد علي وردم،  
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 0660 : قرن  وظهور ما دي جانيروانعقاد قمة األرض في ريو  . 04يعرف بأجندة ال
 0330  : والتوقيع على معاهدة تضبط مساعي المحافظة على  ،رئيس دولة 433اجتماع أكثر من

ورغ نوع البيولوجي بجوهانسب  .الموارد والت
  .تعريف التنمية المستدامة :أوال

قريبة منهاإنتعرض  ،المستدامةلى تعريف التنمية إقبل التطرق   .لى بعض المصطلحات ال
والنمو االقتصادي تتمثل في زيادة حصة  ،1موجود أصال لشيءيعني النمو التلقائي  : النمو االقتصادي

فرد من اجمالي الناتج المحلي الحقيقي عبر الزمن   .ال
ه يضم مختلف ميادين نّ أل ،االقتصادييعد هذا المفهوم أشمل من مفهوم النمو  : التنمية االقتصادية

وغ هذه الغاية  ،التنمية   .  2كتحسين نوعية حياة السكان، ويجعل من زيادة الدخل العامل األساسي لبل
لزمن ترة من ا تراكمية ودائمة عبر ف ارة عن تحقيق زيادة سريعة  وتتضمن عملية التنمية  ،والتنمية عب

 .3ية واالرتقاء بالبيئة األساسية ر والتطوير وتنمية الطاقات البشر يالتغي
 :وهناك عدة تعريفات للتنمية المستدامة منها 

  لراهنة دون المساس ": تعريف لجنة برونتالند التنمية التي تأخذ بعين االعتبار حاجات المجتمع ا
 4"في الوفاء باحتياجاتهم  بحقوق األجيال القادمة

 زراعة " تعريف الفاو ارة وحماية قاعدة الموارد ) :"منظمة األغذية وال التنمية المستدامة هي اد
مرار ارضاء الحاجات  الطبيعية وتوجيه التغير التقني والمؤسساتي بطريقة تضمن تحقيق واست

 5(.الحالية والمستقبلية  لألجيالالبشرية 
ورغ أكثر من  4660د تقرير حيث عدّ  ،االجتهادات وتنوعت التعريفات توتعدد    03بجوهانسب

 .لى أربع مجموعات حسب أبعاد التنمية المستدامة إم مقسّ  ،تعريف
ارة المثلى للموارد الطبيعية،ز التعريف على اإليركّ  ،من الناحية االقتصادية    وذلك بالحصول على  د

ي السعي أبشرط المحافظة على الموارد الطبيعية ونوعيتها ، ،الحد األقصى من منافع التنمية المستدامة
رد الطبيعيةلى خفض كبير إ حوالت جذرية في االنماط  ،ومتواصل في استهالك الطاقة والموا واحداث ت

                                                           
1

  . 025،ص  5100، دار الجامعة الجديدة، مصر،" التنمية المستدامة في ظل تحديات الواقع من منظور اسالمي" عبد العزيز قاسم محارب ،
 
2
، مجلة العلوم  " والتكنولوجية بالجزائر استراتيجيات وسياسات التنمية المستدامة في ظل التحوالت االقتصادية"الي بغداد وحمداني محمد بكر 

  . 12، ص 5101، 02االنسانية ،السنة السابعة ،العدد 
3
  . 021ص  -مرجع سبق ذكره–عبد العزيز قاسم محارب  

4
 François Bonnieux et Brigitte Desaigues," Economie et politique de l’environnement", précis Dalloz, 1998, p7   

.00ص  -مرجع سبق ذكره–ي بغداد  حمداني محمد كربال
5
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ينبغي أن تدار بحيث نعيش  ،وهذا يعني أن نظمنا االقتصادية، 1الحياتية السائدة في االنتاج واالستهالك
 .على أرباح مواردنا ونحتفظ بقاعدة األصول المادية وتحسينها

المستدامة بالنسبة الى الدول الصناعية ،السعي الى خفض استهالك الطاقة وهكذا ينظر الى التنمية 
يرة فتعني توظيف الموارد من أجل رفع مستوى المعيشة  ،والموارد الطبيعية ،أما بالنسبة الى الدول الفق

 .للسكان والحد من الفقر
قرار في النمو لإالتنمية المستدامة تسعى  نّ إف  ،(البشرية)أما من الناحية االجتماعية     ى تحقيق االست

من خالل رفع مستوى الخدمات الصحية والتعليمية ، وكذا تحقيق أكبر قدر من المشاركة ، السكاني 
 2.الشعبية

لى استخدام الصناعات إفالتنمية المستدامة هي التنمية التي تؤدي بالمجتمع  ،ومن الجانب التكنولوجي  
خدام أقل قدر من الطاقة والموارد الطبيعية وينتج عنها أقل حد من التي تقوم باست، ذات التقنية النظيفة 

ازات الملوثة الحابسة للحرارة والضارة بطبقة األوزون   .الغ
ومن الناحية البيئية تعني التنمية المستدامة تحسين العالقة بين البيئة والتنمية ، والمحافظة على الموارد 

 .ة ال تؤدي الى فنائهاالطبيعية ،واالستخدام األمثل لها بطريق
 :يلي  يجب أن تتوفر فيها ما ،لكي تكون التنمية مستدامة هتتفق في أن ،ل هذه التعاريفونالحظ أن جّ 

 تتجاهل االحتياجات والمحددات البيئية أن ال. 
  رد البشرية  .أن تؤدي الى تطوير الموا
 3.أن تحدث تحوالت في القاعدة الصناعية السائدة 

، يتجلى بدور مهم في مفهوم التنمية المستدامة  يحظيان ،ل أن االنسان والتكنولوجياوعليه يمكن القو   
 : ذلك في 

ذلك أن تنمية االنسان عن طريق رفع مستوى التعليم : لمستدامةامكانة االنسان ضمن التنمية 
مرارية هذه التنمية وذلك بتوفر  لرفاه االجتماعي ،هو السبيل لضمان است لرعاية الصحية وا العامل وا

 .البشري الكفؤ
 

                                                           
. 00المرجع السابق،  ص 

1
  

. 00، ص 0222،نوفمبر 12، مجلة البيئة والتنمية، العدد "مفهوم التنمية المستدامة "أسامة الخولي ، 
2
  

.10،ص5111،القاهرة ،،المنظمة العربية للتنمية االدارية  (المبادئ والممارسات)االدارة البيئية "نادية حمدي صالح ، 
3
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درة : مكانة التكنولوجيا في اطار التنمية المستدامة التنمية المستدامة تتطلب تكنولوجيا جديدة نظيفة وقا
 .على االستغالل االكفأ للموارد والحد من التلوث من أجل حماية البيئة

  .أبعاد التنمية المستدامة:ثانيا 
  :يمكن حصرها فيما يلي ترتكز التنمية المستدامة على عدة أبعاد

 : 1لىإويسعى أساسا  ( :البيئي ) البعد االيكولوجي . 0
 منع التلوث والحد منه. 
  ارة الموارد البيئية وتحسين استغاللها  .رفع اد
  الحفاظ على سالمة األنظمة االيكولوجية. 
  نوع البيولوجي  .الحفاظ على الت
 ومن أهمها حاليا مشكالت ،التصحر ،التلوث، االهتمام بالقضايا البيئية على المستوى العالمي، 

يرات المناخية  .الخ......التغ
 : البعد االقتصادي .0
لى إتحقيق النمو والكفاءة في استغالل الموارد ،فالنمو يؤدي  :ويتمحور حول عنصرين أساسين هما  

فردي ومنه تحسين مستوى المعيشة ،أما الكفاءة فيقص د بها حسن تحسين مستوى الدخل الوطني وال
 .وذلك بتحقيق أكبر قدر ممكن من المنافع بأقل الموارد والتكاليف استغالل الموارد المتاحة ،

يرات جوهرية في السياسات االقتصادية والتخطيط على المستوى الوطني واالقليميإ نّ إ هو   ،حداث تغي
 2.لى التنمية المستدامةإب لمواجهة المشاكل البيئية والوصول متطلّ 
 ( : البشري )البعد االجتماعي .0

 :لى إتسعى التنمية المستدامة في البعد االجتماعي 
  فراد المجتمع  فيما يتعلق باستغالل الموارد في نفس الجيل ،أو تحقيق العدالة االجتماعية بين أ

 .بين األجيال المتعاقبة
 االقالل من مستويات الفقر. 
 رابط االجتماعي ت وزيادة ال  .تشجيع الحريات 
 فردية م برامج الحفاظ الهوية ال  .شاركة األفراد في اعداد ال

                                                           
.521،ص5111،مجلة الحقيقة ،جامعة أدرار،العدد الثاني،مارس " التنمية المستدامة ومشكلة التسلح"لعلي بوكميش ،

1
  

2
 ، المؤتمر العلمي الدولي حول التنمية المستدامة والكفاءة االستغاللية للموارد،سطيف" اشكالية التنمية المستدامة وأبعادها"عماري عمر ، 

 .   20،ص 2008 ماي  11/12
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 :البعد التكنولوجي. 3

 : وذلك من خالل  ،تعتبر التكنولوجيا من اهم عوامل  نجاح التنمية المستدامة
 استعمال تكنولوجيا نظيفة  من أجل تحقيق صناعة صديقة للبيئة. 
  ورية صادر للطاقة أقل ضررا بالبيئة أو طاقة وايجاد م، العمل على زيادة كفاءة الطاقة األحف

 .نظيفة 
 .مؤشرات التنمية المستدامة: ثالثا

لى إهي الحاجة الماسة  ،تجاذبالن المشكلة التي عرفت أ الّ إ ،رغم انتشار مفهوم التنمية المستدامة  
مدى تقدم التي يمكن من خاللها قياس مدى التقدم في التنمية المستدامة ، وتقييم ، مؤشرات التحديد 

فظهرت مؤشرات التنمية  الدول والمؤسسات في مجاالت تحقيق التنمية المستدامة بشكل فعلي،
درة على  ،لكن انتقدت لطابعها الجزئي والساكن ، ولعل المؤشرات األكثر دقة وشمولية ،المستدامة وق

مم لمستدامة في األتلك التي طورتها لجنة التنمية ا ،عكس حقيقة التطور في مجال التنمية المستدامة
كزة على االطار المنهجي الذي سطرته منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ، واطلق عليها  المتحدة مرت

  ."االستجابة  –الحالة  –مؤشرات الضغط "
يرها  انبعاثات الكربون، مثل التلوث، :تبين أثر النشاطات االنسانية، فمؤشرات الضغط البيئية   وغ

راهنة  ل تربة ،، ومؤشرات تقييم الحالة ا  :ومؤشرات االستجابة مثل مثل نوعية الهواء والماء وال
   1 .المساعدات التنموية

 .ويوضح الجدول التالي قائمة المؤشرات األساسية للتنمية المستدامة 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  المؤشر تعبير على شكل مطلق أو نسبي أو تعبير لفظي عن حالة سائدة أو عن حالة معينة ،ويستعمل لمقارنة بين الظواهر أو تقييم األداء 

.01سمير بوعافية  ،مرجع سابق،ص
1
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 األساسية للتنمية المستدامة المؤشرات( 0.0)الجدول رقم 
نسبة متوسط -معدل البطالة –تفاوت الدخول -النسبة المئوية للسكان الذين يعيشون في الفقر

الحالة الغذائية -سنة الذين خارج البيوت 00النسبة المئوية لألطفال دون -المرأة الى الرجل
نسبة -متوسط العمر المتوقع عند الوالدة–سنوات  0وفيات بين األطفال دون  معدالت -لألطفال
نسبة السكان الذين لديهم مرافق صحية مالئمة –ان الذين يحصلون على مياه الشرب المأمونة السك

النسبة المئوية من السكان الذين تتوفر لديهم امكانية االنتفاع الرعاية  –لتصريف مياه المجاري 
ة نسب–معدل انتشار وسائل منع الحمل –التحصين ضد أمراض األطفال المعدية  –الصحية األولية 

نصيب الفرد من  –معدل المام الكتابة والقراءة بين البالغين –اكمال الدراسة االبتدائية والثانوية 
سكان –معدل النمو السكاني –نسمة  0333عدد الجرائم المبلغ عنها لكل  -مساحة البيت

 المستوطنات الحضرية وغير الحضارية 

 
 
 
 

المؤشرات 
 االجتماعية

تركز الملوثات في المناطق  –انبعاثات الغازات الدفيئة استهالك المواد المستنفذة لطبقة األوزون 
استخدام  –مساحة االراضي الصالحة للزراعة واألراضي المزروعة بمحاصيل دائمة   –الحضرية 
 – مساحة الغابات كنسبة من مساحة األراضي االجمالية –استخدام المبيدات الحشرية –األسمدة 

تركز الطحالب –مساحة المستوطنات الحضرية –األراضي المصابة بالتصحر –كثافة قطع األشجار 
–المحصول النوعي من السمك _ مجموع السكان في المناطق الساحلية  –في المياه الساحلية 

الطلب –مجموع المياه السطحية والجوفية المستخرجة سنويا كنسبة مئوية من المياه المتوفرة 
تركز البكتيريا في القولونية الغائطية في  –لوجي والكيميائي على األوكسجين في الكتل المائية البيو 

–المساحة المحمية كنسبة من المساحة االجمالية –مساحة بعض النظم الرئيسية –المياه العذبة 
 .  انتشار بعض األمراض الرئيسية 

 
 
 

المؤشرات 
 البيئية

اإلجمالي، حصة االستثمار في الناتج القومي اإلجمالي، الميزان نصيب الفرد من الناتج القومي  
التجاري، نصيب الفرد من االستهالك السنوي من الطاقة، كثافة استخدام الطاقة، إعادة تدوير 

                                                                                                                        واستخدام النفايات، نسبة استهالك موارد الطاقة المتجددة، 

المؤشرات 
 االقتصادية

عدد أجهزة الراديو  –تنفيذ االتفاقات الدولية المبرمة –للتنمية المستدامة  رصينةاستراتيجية 
 0333خطوط الهاتف الرئيسية وعدد الهواتف النقالة لكل  –نسمة  0333لكل  األنترنتواشتراكات 

الخسائر  ،ج المحلي االجمالياتناالنفاق على البحث والتطوير كنسبة مئوية من اال  –نسمة 
 .االقتصادية والبشرية الراجعة الى الكوارث السطحية 

 
المؤشرات 
 المؤسسية

لرفاعي ،: المصدر    وري ا ارة :" التنمية المستدامة مع تركيز خاص على االدارة البيئية"سحر قد اش
عراق ،مداخلة في المؤتمر العربي الخامس  ارةخاصة الى ال البيئية المنظم من المنظمة العربية  لإلد

 . 04/00،ص ص 0335للتنمية االدارية المنعقد في الجمهورية التونسية سبتمبر 
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ظرا لتعدد المؤشرات المرتبطة بالتنمية المستدامة     ،لى وجود مؤشر مركبإظهرت الحاجة  ،ون
فكان الدخل  كون من عدة مؤشرات ويعطي الداللة الكافية لكل بعد من أبعاد التنمية المستدامة ،يت

القومي االجمالي في الجانب االقتصادي ، ومؤشر التنمية البشرية في الجانب  االجتماعي والتنمية 
 داء البيئي ،يؤدي الى صعوبة قياس األ ،البشرية، فغياب  استخدام المؤشر المركب في الجانب البيئي

مؤشر السعة البيولوجية  :جمع المؤشرات في مؤشرين رئيسيين هماي الذيفبرز مؤشر الكوكب الحي 
 :            من بين أهم خصائص هذا المؤشر نجد 1ومؤشر البصمة البيئية 

   لمؤسسة  حيث يمكن قياس البصمة البيئية للعالم ،لدولة ،لشخص،:المرونة . 
  فرد،، حيث تتطور حسب عدة عوامل : الديناميكية غرافي واالستهالك المتوسط لل  مثل النمو الديم

 .الخ...التقدم التكنولوجي 
 لربط المباشر بين أهم نقطتين للتنمية المستدامة  .وهما الحاجة والموارد ،ا
دون توافر األصول فحياة االنسان ورفاهيته ترتبط بسالمة البيئة ،اذ ال يمكن لمجتمع أن يستمر   

ود المجتمع بالموارد مما تزّ ، وأراضي خصبة وغير ذلك البيئية من غابات ،ومصادر مياه نظيفة،
 .نسانوتمتص مخلفات ينتجها اإل

ن مدى تأثير النشاط البشري على يعطي أهمية بالغة للمؤشرات البيئية التي تبيّ  ،واالقتصاد األخضر  
درة البيولوجية ،البيئة وأنظمتها اإليكولوجية و ا فاالقتصاد األخضر  نعكاسات ذلك على السعة أو الق

التنمية المستدامة  وهذا ألنّ ، يولي أهمية للكفاءة البيئية بنفس قدر االهتمام بالكفاءة االقتصادية أو أكثر 
 .استدامة بيئية ،تتطلب ابتدءا

فرق الجوهري الى تصور العالقة بين البيئة واإلنسان وكذا دور االقتصاد في المجتمع ،  iوهنا يظهر ال
يرى أن نظام السوق واالقتصاد هو  بين االقتصاد التقليدي واالقتصاد األخضر ، فاالقتصاد التقليدي 
زاف الطبيعة ، أي أن  ن محور المجتمع وقائده ، ومن أجل الوفاء بمتطلبات النظام االقتصادي يتم است

 ( . 44.4) نطق السوق واالقتصاد كما في الشكل البيئة تخضع للمجتمع و انظمة المجتمع تخضع لم
يرى أن النظام االقتصادي هو أحد االنظمة التي أوجدها االنسان ، لذا يجب  أما في االقتصاد االخضر ف

 .الخ..أن يتوافق مع االنظمة األخرى اجتماعية أو ثقافية 
 .وعلى المجتمع أن يعيش في تناغم مع البيئة وضمن حدودها وطاقاتها

                                                           
 

1
 00/5112/ 0-5، المؤتمر االحصائي الثاني، ليبيا،"  المستدامةالمؤشرات البيئية كجزء من مؤشرات التنمية "خيس عبد الرحمن رداد ، 

  . 10،ص
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 (. 40.4)  وهذا ما يجعل عالقة االقتصاد والمجتمع والبيئة عالقة متناغمة كما في الشكل التالي
 (الغطاء االقتصادي)االستدامة الضعيفة ( 00.0)الشكل   

                    
التنمية المسؤولية البيئية واالجتماعية مدخل لمساهمة المؤسسة االقتصادية في تحقيق  الطاهر خامرة، :المصدر 

 .04،ص 0334جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة ،–اقتصاد وتسيير البيئة –مذكرة ماجستير  -حالة سوناطراك-المستدامة
 

بحيث يكون رأس المال  ،تفترض درجة من االحالل بين مختلف أشكال رأس المال ،االستدامة الضعيفة
 .الشامل ثابت

 (    الغطاء البيئي)وية االستدامة الق( 00.0)الشكل                      

                              
 .04نفس المرجع السابق ص  :المصدر                                               

تم تيجب أن  ،أن امكانية التوسع نحو الخارجحيث االستدامة القوية السابق، ( 4.40)رقمالشكل  يمثل  
كرة  في اطار الحدود البيئية ، ر االلهذا فهي ترفض ف م وتدعّ ...س المال أحالل بين مختلف أشكال 

جزء من مخزون رأس المال الطبيعي ثابت   .ضرورة بقاء 

 االقتصاد

 المجتمع

 البيئة

 البيئة

 المجتمع

 االقتصاد
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 هي اجمالي ما يستهلكه سكان دولة معينة من الموارد سواء من االنتاج الذاتي أو 1:والبصمة البيئية  
ورد ،وحجم الضرر الذي يولده استخدام هذه  ويتم تقييم هذا االستهالك .الموارد على الطبيعة المست

اري لحساب االنتاجية العالمية لمساحة من األرض والمياه في سنة )بالهكتار العالمي هو هكتار معي
زراعية والغابات  وأماكن الصيد الالزمة للحصول على الغذاء،(  معينة ألراضي ال كما يشمل  ويشمل ا

درة على استيعاب اآلتواجد البنى التحتية لممارسة اال ثار التي نشطة البشرية المختلفة اضافة على الق
جراء االنشطة البشرية   .تنتج 

درة النظام الحيوي على انتاج مواد بيولوجية نافعة واستيعاب تعرف أنّ  : البيولوجية (القدرة)السعة  ها ق
لراهن  . النفايات الناتجة عن األنشطة البشرية في الوقت ا

زراعة والغابات ومصائد األسماك من قاعدة بيانات ويتم الحصو      ل على االحصاءات االنتاجية لل
ويتم الحصول على احصاءات االنتاجية الخاصة بانبعاثات ثاني أوكسيد الكربون من الوكالة  الفاو،

دراسة  ألراضي الستة قيد ال الدولية للطاقة ،وتستعمل هذه البيانات الحتساب الطلب على كل من أنواع ا
ألراضي المبنية والغابات ال لرعوية ومصائد األسماك وا ألراضي ا زراعية وا ألراضي ال مخصصة  ،أي ا

الخشب وحطب الوقود والغابات المخصصة المتصاص الكربون من أجل تقليص البصمة  إلنتاج
 .2الكربونية

وزعة كما عالمي  مليار هكتار 44.2حوالي 0332لعام  ،بلغت البصمة البيئية على مستوى العالم م
 :يلي

 0332 لعالم لعامتوزيع البصمة البيئية على مستوى ا:  (7.0)الجدول رقم                  
 البند البصمة البيئية بالمليار هكتار عالمي 

 أراضي المحاصيل الزراعية. 4 1.40
 أراضي المراعي . 0 4.56
 الغابات. 0 4.20
 صيد األسماك  .1 3.25
 الكربون . 2 6.44
 أراضي المباني  .5  3.11
 المجموع 44.2

لرحمن رداد ،مرجع سابق ،ص : المصدر                                       . 06خيس عبد ا

                                                           
   l’empreinte écologiqueالبصمة البيئية أو في كتابات البصمة االيكولوجية وهي بنفس المعنى 

1
  

 50،ص5100،افريل 021،مجلة البيئة والتنمية،العدد "البصمة البيئية الحد الفاصل بين سخاء الطبيعة وطمع البشر"سوزان ساكمار وآخرون ،
2
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زراعية: في حين أن السعة البيولوجية تشمل  مراعي  ،أراضي المحاصيل ال  ،صيد األسماك ، ال
 .المباني  ، الغابات

وبذلك ، مليار هكتار عالمي  40.1 : وووب 0332في سنة ، وقدرت السعة البيولوجية للعالم    
درة % 03مليار هكتار عالمي ، أي أن االستهالك يزيد 1.4ه يالحظ وجود عجز ايكولوجي حجم عن ق

كانت البصمة البيئية للبشرية تقارب نصف ما يستطيع المحيط الحيوي  4654وفي عام       . الكوكب
رة البيولوجية لألرض ، تجديده و احتجازه د قرن العشرين تعجى الطلب البشري الق وفي أوائل ثمانينات ال

مرة األولى، تزايد فبلغ وا لل   0335.1عام % 11ستمر هذا التجاوز في ال
البيئة "تحت عنوان  0340ففي تقرير للمنتدى العربي للبيئة والتنمية لسنة  ،ا بالنسبة للدول العربيةأمّ   

ارات البقاء:العربية  والذي أنجز من قبل الشبكة العالمية للبصمة البيئية ، وهو يبين أن متوسط " خي
،فيما زاد  0330و  4654بين العامين %  40البصمة البيئية للفرد في البلدان العربية ارتفع بنسبة 

، .في المائة 233ما يعني أن البصمة البيئية االقليمية الشاملة زادت أكثر من %  023د السكان عد
فخالل الخمسين سنة الماضية ارتفع معدل  ،ج المحلي االجمالي هو المقياساتنوان كان النمو في اال

فرد أربعة أضعاف، من فرص  نوال هو حسّ  لم يحقق بالضرورة نوعية حياة أفضل ، أنه الّ إ دخل ال
لى النصف مما إالعيش المستدام في المستقبل ،حيث شهد هبوط حاد في الموارد الطبيعية في المنطقة 

ارع في األنظمة اإل ورافق تدهور متس  2.يكولوجيةكانت عليه ، 
 .الجهود الدولية لحماية البيئة: المطلب الثاني 

قرن الماضي    دت حماية البيئة مطلبا انسانيا على االهتمام بالبيئة وغ ،شهد النصف الثاني من ال
رامج التي تضع هذه  وزارات للبيئة تتبنى السياسات والب مستوى األفراد والجماعات والدول ،فأنشئت  
يرا ، وأضحى  ورا كب لرامية لحماية البيئة تط قوانين ا الحماية موضع التنفيذ ،كما شهدت التشريعات وال

  .ألمم المتحدةمطلب حماية البيئة مطلبا دوليا تتبناه ا
من خالل االهتمام العلمي وكذا من خالل جهود بعض ، هتمام العالمي بحماية البيئةويتجلى اإل
 .المنظمات

مرات نذكر  : من أهم هذه المؤت
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 0640جويلية  07-0المنعقد بين : مؤتمر ستوكهولم للبيئة البشرية .  0
رعاه االمم المتحدة يركّ    ،حضره ممثلو  على حماية البيئة اساسية ز بصفةهو أول مؤتمر تعقده وت

تركيز  ،لى ممثلي المنظمات  غير الحكومية الذين حضروا المناقشاتإاضافة  ،ةدول 440 وكان ال
 :1االساسي في موضوعاته على

 يرة  .تلوث الماء والهواء في البيئات الصغ
  مشكالت النمو الحضري. 
 المحافظة على البيئات الطبيعية وصيانتها. 
  قوى النوويةدراسة  .مسائل الطاقة وأخطار ال
  نوع البيولوجي  .حماية الت
 ترابط بين البيئة والتنمية  .تحليل ال
وفيه ظهر تعارض وجهات النظر بين الدول النامية ،التي أكدت أن ثلثي سكان العالم يعيشون في    

المتقدمة بمحاولة ابطاء كما اتهموا الدول  بيئة انسانية يغلب عليها الفقر وسوء التغذية والمآسي،
بضرورة تضييق الفجوة بين  اوطالبو  .معدالت النمو في الجنوب بحجة التحكم في التلوث وحماية البيئة

يرة  ارات البيئية في  الّ ،إالدول الغنية والفق انه تم االتفاق على أنه من الضروري  ادماج االعتب
اعالنا عن البيئة  االنسانية  ،ام أعمالهتر في خوقد صدر عن هذا المؤتم، استراتيجيات التنمية الوطنية

وكيفية التعامل معها  ،متضمنا أول وثيقة دولية تخص مبادئ العالقات بين الدول في شأن البيئة
توصية و  436وهي تتكون من  ،لى خطة العمل الدوليإ باإلضافةوالمسؤولية عما يصيبها من أضرار 

 .برنامج األمم المتحدة للبيئة انشاء  ،ومن أهم نتائجه كذلكأ، مبد 05
 :مؤتمر األمم المتحدة للبيئة والتنمية  .0
ب 4660في    برازيلية مؤتمر األمم المتحدة للبيئة والتنمية الذي أشتهر  دي جانيروريو : وووانعقد   ال

وحضره ، دولة  440وكان أكبر اجتماع عالمي حيث ضم أكثر من ممثلي ، " قمة األرض "بمؤتمر 
وكان هدف ،  2من ممثلي المنظمات غير الحكومية  0133رئيس دولة أو حكومة ،  433 أكثر من

والقضاء على الفقر ، هذا المؤتمر حماية كوكب األرض وموارده ومناخه ووضع سياسة للنمو العالمي 
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البيئة ليها للحفاظ على إمبدأ يجب االستناد  04الذي ضم " اعالن ريو "وكان  ،مع المحافظة على البيئة
 .العالمية وتهذيب عملية التنمية 

قرن "خطة عمل مفصلة عرفت باسم  ،ريو بإعالنوقد أرفقت  أو أجندة القرن " 04جدول أعمال ال
ارة عن وثيقة رسمت للعالم ، الواحد والعشرين الطريق الذي يجب أن يسلكه بغية تحقيق ، وهي عب

 : 1لعناصر التاليةبالتركيز على ا ذاالتوافق مع المتطلبات البيئية وه
 تعمل على اشباع الحاجات وتحسين مستويات المعيشة  ،التعامل مع قضايا البيئة بطريقة متوازنة

ارة أفضل لألنظمة البيئية للمجتمع ، د  .وفي نفس الوقت حماية وا 
 ارة سياسية على أعلى مستوى تعنى بتفعيل التعاون بين الدول ودراسة التنمية بأبعادها  ،ترسيخ اد

 .االقتصادية واالجتماعية دون اغفال االطار البيئي، تلفة المخ
 أن الحكومات الوطنية االّ ، مسؤولية الحكومات  ،االقرار بأن التنمية المستدامة هي في المقام األول 

يجب ان تتكامل مع جهود المنظمات الدولية التابعة لألمم المتحدة للمنظمات غير الحكومية 
 .ومؤسسات  المجتمع المدني 

  توفير المساعدات المالية الكافية للدول النامية حتى تتمكن من تحقيق أهداف التنمية من جهة
 .،والتغلب على االثار السلبية للمشكالت البيئية العالمية من جهة أخرى 

 انعقد االجتماع الثالث لمؤتمر األطراف في كيوتو اليابانية، 4664في ديسمبر  : بروتوكول كيوتو.0
جراءات وسياسات عامة لكافة الدول ،مع تحديد أهداف محددة ومتجانسة ألعوام المتضمن  - 0332ا

0343-0303.  
جزء من المليون وأن تتكفل  223لى تثبيت تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون كحد أعلى إوقد دعى    

ت ازات الدفيئة حتى الف رة الممتدة من الدول الصناعية منفردة أو مجتمعة بتخفيض مجموعة انبعاثات الغ
، كما أكد على ضرورة حماية الدول  4663مقارنة بانبعاثات  2%  2.0بنسبة  0340الى  0330عام 

لواليات المتحدة األمريكية وبعض ، ثار ضارة آالى  اقتصاداتهاالنامية التي تتعرض  إال أن عدم توقيع ا
تراجع النمو وتقليص أرباح لإتوقيعها يؤدي  مدعية أنّ  ،ب من تطبيق هذا البروتوكولالدول صعّ  ى 

ارها أول ملوث للبيئة وزيادة البطالة باعتب  .الشركات 
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دره أحيث    واليات المتحدة %0لزم االتحاد االوروبي بتخفيض ق وتشمل % 5،واليابان بنسبة %4،وال
ورية، هذه االنخفاضات   .غازات ثاني اوكسيد الكربون ،الميثان ،باإلضافة الى ثالث مركبات فل

ازات الدفيئة كالغابات والعمل على زيادتها، التأكيد كما تم     على ضرورة الحفاظ على مستودعات الغ
جراء البحوث الجديدة  والمتجددة للطاقة  زراعة المستدامة ،ا تعزيز كفاءة الطاقة ،تعزيز أشكال ال

 .سوق وتكنولوجيا تنحية ثاني اوكسيد الكربون  ،الخفض أو االنهاء التدريجيان لنقائص ال
يترتب عليها  وكان توجه المجتمع الدولي في السنوات االخيرة نحو االهتمام بمعالجة مشاكل البيئة وما 

ثار على مستوى دولي واقليمي ،حيث تناول هذا الموضوع عدد من المحافل الدولية واالتفاقات آمن 
 423قات االقليمية الدولية نحو بلغ عدد االتفا ،الدولية ، ووفقا لبيانات برنامج األمم المتحدة للبيئة

 .1اتفاقية
 : مؤتمر جوهانسبورغ للتنمية المستدامة  .3
ورغ     " قمة األرض الثانية"الذي عرف  ، 0330انعقد مؤتمر التنمية المستدامة في مدينة جوهانسب

المستدامة ،فقبل ثالثين سنة اتفق في استكهولم على  ةوهو يعتبر تأكيدا على المضي في طريق التنمي
ضرورة التصدي لمشكلة التدهور البيئي ،ومنذ عشرة أعوام اتفق في مؤتمر االمم المتحدة للبيئة 
والتنمية بريو على أن حماية البيئة والتنمية االجتماعية واالقتصادية أمور البد منها للتنمية المستدامة 

 ةوحاولت هذه القمة تحديد أولويات العمل خالل العشر سنوات القادم        ،لى مبادئ ريوإاستنادا 
توظيف العولمة في خدمة التنمية :وطرح على المؤتمر خطة عمل من عدة نقاط ركزت أهمها  .

االنتاج وعادات االستهالك  طرقتحسين مستوى المعيشة، تغيير  المستدامة ،القضاء على الفقر،
قراء الى المياه النظيفة ذات التكلفة المعقولة ،توفير الموارد المالية المضرة بالبيئة ،تسه يل وصول الف

فريقيا، لى االهتمام بالقضايا البيئية والتنمية في إ إضافة الالزمة للتنمية وتقديم الدعم المستدام لتنمية أ
يرة  .الدول الفق

 :الجهود المحلية لحماية البيئية في الجزائر : المطلب الثالث 
جزائر     جراها البنك العالمي أن ال دراسة أ جزائر من عدة مشاكل ،حيث  كشفت  تعاني البيئة في ال

دوالر بسبب االهمال البيئي ،فيما كشفت الجمعية الوطنية لحماية البيئة في   043تضيع سنويا  مليون 
ا لم تحقق مليون طن من النفايات ومشاريع معالجته 4.41أن الجزائر تنتج سنويا  0332نوفمبر  00

                                                           
1
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ايجاد االطار التشريعي   ةلى العمل على حماية البيئة ،ومحاولإالدولة بهذا ما أدى  1،أي نتيجة 
 .ثر توقيعها التفاقيات دولية إتماشيا مع تعهداتها الدولية  ،والمؤسساتي لذلك

  .االطار القانوني  لحماية البيئة في الجزائر: وال أ
ئرية    جزا يعتبر و  4605و  4645على حماية البيئة كما نص ذلك ميثاقي  لقد تضمنت المواثيق ال

ؤرخ في  30-00المرسوم التنفيذي رقم  براير  2الم بداية ظهور االهتمام البيئي عقب ظهور  4600ف
 :2لى إبوادر للتدهور البيئي ،وكان هدف هذا المرسوم تنفيذ سياسة وطنية لحماية البيئة ترمي 

 خالف هيكلة واضفاء القيمة عليها حماية الموارد الطبيعية واست. 
  تحسين اطار المعيشة ونوعيتها. 
 اتقاء كل أشكال التلوث ومكافحة أضراره. 

لى حماية البيئة من مختلف إسياسات العامة للبلد ،وتوالت القوانين الهادفة البعد هذا دخلت البيئة في   
 .الجوانب 

 :اهم القوانين المتعلقة بحماية البيئة .0
 جاء تماشيا مع توجهات العامة :  3المتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة القانون

ية م،وقد نص أن حماية البيئة في اطار التن 4660ريو  سنة  إلعالنلمبادئ التنمية المستدامة 
 :لىإالمستدامة على الخصوص 

 .تحديد المبادئ االساسية وقواعد تسيير البيئة  -
مستدامة وذلك بتحسين شروط المعيشة والعمل على ضمان اطار معيشي ترقية تنمية وطنية   -

 .سليم 
 .الوقاية من كل أشكال التلوث واألضرار الملحقة بالبيئة وضمان المحافظة على مكوناتها  -
 .تدعيم االعالم وتحسيس وتفعيل مشاركة الجمهور ومختلف المتدخلين في تدابير حماية البيئة -
  جاء كضرورة ملحة للحد من االثار  4: والرقابة والتخلص من النفاياتالقانون المتعلق بتسيير

 السلبية للنفايات خاصة الصناعية منها ،هذه االثار السلبية خاصة على الصحة العمومية والبيئة،
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محددا االطار العام للرقابة والتخلص منها تجسيدا لمبادئ التسيير العقالني والسليم للنفايات من 
 .وذلك بخفض درجة خطورة النفايات من المصدر مراحله،خالل جميع 

  يركز اساسا على: 1 القانون المتعلق بجودة الهواء وحماية الجو: 
 .الوقاية ،االشراف ،االعالم  -
 .اعداد أدوات التخطيط -
 .ترتيب االجراءات التقنية ،الرقابية ،العقابية ،الجبائية ،والمالية -

لرقابة على  جودة  233مستوى التجمعات التي تزيد وينص على اجبارية القيام على  ألف نسمة ،با
 .الهواء
 يحدد هذا المرسوم القواعد العامة لتهيئة : المرسوم التنفيذي الخاص بمنشآت معالجة النفايات

واستغالل منشآت معالجة النفايات وشروط قبول النفايات على مستوى هذه المنشآت وقد اوضح أن 
زالتها تعتبر منشأة معالجة النفايات كل منشاة موجهة لتثم  . 2ين النفايات وتخزينها وا 

  والذي يحدد قائمة األنشطة التي ال بد : البيئة المرسوم التنفيذي المتعلق بدراسة مدى التأثير على
دراسة تأثير دراسة التأثير على البيئة ، ،أن تخضع ل مراحل انجاز  كما يبين المؤسسات  ويبين 

ترخيص   .والمؤسسات الخاضعة للتصريح الخاضعة لل
مراسيم التنفيذية منها   : كما نجد العديد من ال

  ؤرخ في  60/006المرسوم التنفيذي رقم  .المتعلق بالمنشآت المصنفة  30/44/4660الم
  ؤرخ في  34/411المرسوم التنفيذي رقم يحدد قائمة المنشآت المصنفة حسب  46/32/0334الم

 .درجة ضررها لحماية البيئة
 ؤرخ في  34/412لمرسوم التنفيذي رقم ا يحدد مجال تطبيق محتوى وطرق  46/32/0334الم

دراسات و موجز التأثير على البيئة  .تطبيق 
 :بعض االتفاقيات والمعاهدات الدولية  .0

جزائر وقّ إف ،موازاة مع االهتمام المحلي بالبيئة  :منها  عت على عدة اتفاقيات دولية نذكرن ال
  الدولية الخاصة باألضرار الناتجة عن التلوث بالنفط التي تمت المصادقة عليها في المعاهدة

جزائر باألمر رقم  4656بروكسل  ؤرخ في  44-42،واعتمدتها ال  .4640جوان 44الم
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 ، فري  45ببرشلونة في  المعاهدة الخاصة بحماية البحر المتوسط من التلوث ،و صادقت  4645في
جزائر في  الصادر في  113-00،واعتمدتها الجزائر في مرسوم رقم  4640ر ديسمب 42عليها ال

 .4600ديسمبر  44
  بري التي أعتمدت بتاريخ االتفاقية الدولية الخاصة بحماية البحر االبيض المتوسط ضد التلوث ال

جزائر بمقتضى المرسوم  4603ماي 44 الصادر بتاريخ  114-30، ووافقت عليها ال
44/40/4600.  

 للوقاية من تلوث ناقالت النفط تعرف باتفاقية ماربول  اتفاقية دولية. 
  اجوان 3المتعلق بتغير الطقس في  دي جانيرواتفاقية ريو *االوزون  طبقةاالتفاقية الدولية لحماية

4660. 
 ؤر  اتفاقية ريو دي نوع البيولوجي الم  45/42/0330  خجانيرو حول الت

براز اهت ،هذاإلى اضافة  جزائر الى ا مامها بالبيئة على المستوى االقليمي والعالمي حيث فقد سعت ال
 .اتفاقية  أو بروتكول مرتبط بالبيئة  03من  صادقت على اكثر

  .المكلفة بحماية البيئة الهيئات: ثانيا
ؤرخ في  30-00لقد جاء في القانون رقم     تمثل " :المتعلق بحماية البيئة 32/30/4600الم

جزائر  يالت الهيئاتويمكن توضيح  "المجموعات المحلية ،المؤسسات لتطبيق تدابير البيئة تم انشاؤها بال
 :في الجدول التالي  لحماية البيئية
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 المؤسسات الجزائرية لحماية البيئة (:4.0)الجدول رقم 
 السنوات المؤسسة للبيئة

 4641 المجلس الوطني للبيئة
 4644 المجلس  وتحويل مهامه الى مديرية الريحل 

 4646 انشاء كتابة الدولة للغابات والتشجير للحفاظ على البيئة
 4604 كتابة الدولة للغابات واستصالح األراضي

 4600 تأسيس الوكالة الوطنية للبيئة
 4601 وزارة البيئة والغابات
 4600 وزارة الداخلية والبيئة
 4663 الى وزارة البحث والتكنولوجيا تحويل مهام البيئة

 4660 تحويل مهام البيئة الى وزارة التربية الوطنية
 4660 تحويل مهام البيئة الى وزارة الوزارة المكلفة بالجامعات

 4661 دمج قطاع البيئة في وزارة الداخلية والجمعات المحلية والبيئة
 0334 البيئية لكل واليةانشاء وزارة تهيئة االقليم والبيئة والمفتشيات 

 على التلوث البيئي بشركة االسمنت الجزائرية 03330 األيزواثار تطبيق "الهام يحياوي ،: المصدر 
 – 0، ة حول حماية البيئة ومحاربة الفقر في الدول الناميةن،الملتقى الدولي الثالث بمركز خميس مليا"
 .34ص  ،0343ماي  1
 

وزارة الخاصة بالبيئةلى تدعيم عمل إضافة إهذا  ورقابي  ،ال  :بمؤسسات ذات طابع تحسيسي وتربوي 
  يعمل على جمع ومعالجة ونشر  0330المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة أسس في أفريل

لرص المجتمع المدني  دوتزوي دالمعلومات حول البيئة في المجال العلمي والتقني ،ومن مهامه ا
 .األفراد دوغرس التربية وتنمية الوعي البيئي عن يئة قصد التحسين ،بالمعلومات حول حالة الب

  ويعمل على  0330المركز الوطني للطاقة النظيفة أحدث عام: 
 .فيما يخص تكنولوجيا االنتاج األنظف االستثماريةمساعدة المشاريع  -
ارات المتعلقة بالتكنولوجيا النظيفة  -  .البحث والتحليل والنشر الخاص باالختب
 .ميم قياسات تكوينية مالئمة مخصصة لمديري االعمال والعمال تص -
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  .االجراءات االقتصادية: ثالثا
جزائر في اطار حماية البيئة والتنمية المستدامة تركز على األدوات  ،ان االستراتيجية التي تبنتها ال

لرئيسية  االقتصادية المتمثلة في الجباية البيئية وتحويل الدعم أو رفعه تدريجيا على الموارد الطبيعية ا
 :يلي أهم االجراءات  وفيما(الطاقة والمياه والوقود)
 :الجباية البيئية .0
جزائر    قرار مجموعة من الضرائب البيئيةإسعت ال من اجل مكافحة التلوث وخاصة تلوث  ،لى ا

الجبائي األخضر تم ادخال أول ضريبة بيئية من خالل قانون المالية  لإلصالحالهواء والماء ،وتبعا 
أن تجسيد الجباية  الّ إ( DPAT)و الخطيرة أحيث تم فرض الرسم المتعلق بالنشاطات الملوثة ب ،4660

السنوات القليلة الماضية ،حيث تم استحداث عدة ترتيبات  من خالل الّ إالبيئية كأداة اقتصادية لم يتم 
لرسوم . 0330.0330.0333مالية للسنوات الجبائية من خالل قوانين   : 1وفيما يلي أهم أنواع هذه ا

 :وتتمثل في  :الرسوم الخاصة بالنفايات الصلبة.أ
لرسم ( : DOET)رسم اخالء النفايات العائلية  - لرسم هذا ا تراوح قيمة ا سنويا /دج 4333و 513وت

 .للعائلة 
يزي على عدم تخزين النفايات الطبية المتعلقة بالنشاطات الطبية - ويقدر هذ حسب قانون  :رسم تحف

 .طن /دج  01333:ب  0333المالية  لسنة 
يزي على عدم تخزين النفايات الصناعية الخاصة  - لرسم التحف ب  0330ويقدر حسب قانون المالية : ا
لرسم . نط/دج  43233: قرار ا اريخ ا إلنجاز ويمنح المستغل مهلة تقدر بثالث سنوات ابتداءا من ت

يزات للتخلص منها  :التجه
لرسم على األكياس البالستيكية  - ويشتمل وعاؤه  0331تم ادخال هذا الرسم بموجب قانون المالية : ا

وردة  سواء ةجميع األكياس البالستيكي لرسم ويقدر مب، المنتجة محليا او المست  .كغ  /دج 43.2:لغ ا
 (:DPAT)الرسم المتعلق بالنشاطات الملوثة والخطرة على البيئة  .ب
لرسم    المؤسسات المصنفة التي ينجم عن نشاطها االستغاللي أخطار ومساوئ قد تكون  ،يخضع هذا ا

المحافظة على  من والفالحة ،حماية الطبيعة والبيئة،لها أثار سلبية على الصحة العمومية ،النظافة واأل
ثار والمعالم وكذلك المناطق السياحية ،وقد تم تقدير قيمة مبلغ الرسم ضمن قانون المالية لسنة اآل

                                                           
1

سلوك : ، الملتقى الدولي " تقييم دور المؤسسات المالية في تمويل المشاريع البيئية في الجزائر"محمد حمزة بن قرينة  حدة فروحات ،

  . 55- 50،  ورقلة ، ص ص  5105، نوفمبر،  50-51انات التنمية المستدامة والعدالة اإلجتماعية ،المؤسسات اإلقصادية في ظل ره
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بب 0333   ،دج بالنسبة للمنشآت المصنفة ضمن االنشطة الخاضعة للتصريح 6333:وووحيث قدر 
و  ،جلس البلديدج بالنسبة للمنشآت المصنفة ضمن األنشطة الخاضعة لرخصة رئيس الم  03333و

رة تهيئة االقليم والبيئة دج بالنسبة للمنشآت المصنفة ضمن االنشطة الخاضعة لرخ  403333 وزا  صة 
 :الرسم الخاص باالنبعاثات السائلة الصناعية  .ج
حيث تم انشاء الرسم التكميلي على المياه  ،0330تم ادخال هذا بموجب قانون المالية لسنة    

ويحسب بنفس طريقة حساب الرسم التكميلي على التلوث الجوي و تخصيص  ،المستعملة الصناعية
لرسم لصالح البلديات%03نسبة   .من هذا ا

 :اتاوة المحافظة على جودة المياه  .د
وهي اتاوة تجبى لحساب الصندوق الوطني  ،4660تاوة ضمن قانون المالية لسنة رجت هذه األدأ

وزيعها صّ وتح ،للتسيير المتكامل للموارد المائية ،والئية وجهوية)ل لدى مؤسسات انتاج المياه وت  (بلدية 
 :وتم تحديد المعدالت التالية 

لواليات الجنوب1% ورة المياه الصالحة للشرب أو الصناعية أو الفالحية بالنسبة   .من مبلغ الفات
ورة المياه الصالحة للشرب أو الفالحية  او الصناعية % 0 لوال، من مبلغ الفات يات الجنوب بالنسبة 

درار، ، الوادي تندوف ورقلة ،األغواط غرداية،: اآلتية يزي ، أ نراستبشار ،ال  .تم
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 :خالصةالفصل
طرح نفسها في السنوات األخيرة بشكل أدى إلى العديد من الجهود لعالج    لقد بدأت قضايا البيئة ، ت

مشكالتها ، مّما أثار العديد من التساؤالت حول عالقة هذه المشكالت البيئية باألنشطة االقتصادية 
 .والتنموية

ظرة اقتصادية للبيئة ، بصفتها مجال غير محدود ومصد    ر للموارد ومكان لرقي نفاياته، وقد سادت ن
درة على استيعاب هذه النفايات دون أن تتأثر أنظمتها البيئية   .وهذه البيئة غير محدودة وقا

لربط بين البيئة والتنمية االقتصادية ، أدى ذلك إلى االستخدام    ظرة وفي غياب ا وفي ظل هذه الن
مما ساهم في  تفاقم اآلثار السلبية  ئمة وملوثة ، المفرط للموارد الطبيعية واستخدام تكنولوجيا غير مال

 .لألنشطة اإلقتصادية
لذلك أصبح اإلهتمام بالبيئة ، من أهم المواضيع حظيت باهتمام كبير في اآلونة األخيرة، خاصة مع    

ارتباط بمفهوم التنمية المستدامة ، التي تدعو إلى تبني نمط جديد في التنمية ، يحافظ على مخزون 
 .ارد الطبيعية المتاحة ويستحدث بدائل نظيفة ال تدمر البيئةالمو 
ولتحقيق هذا النمط من التنمية اتخذت بلدان العالم مجموعة من اإلجراءات والتدابير في شكل قانوني    

و اقتصادي، مطالبة المؤسسات اإلقتصادية المساهمة ، في بذل جهود من أجل أن تكون أنشطتها تساهم 
ايجاد تنمية مستدامة، والقيام بمسؤوليتها اتجاه المجتمع حتى ال تكون التنمية والبيئة في الوصول إلى 

طرفان متعارضان بل متكامالن، مّما أدى إلى ظهور مفهوم المسؤولية االجتماعية والبيئية للمؤسسات 
 .اإلقتصادية



 

 
 

 :الفصل الثاني
المسؤولية االجتماعية والبيئية في 

 المؤسسة
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  :تمهيد
تحقيق األداء االقتصادي الذي يهدف  إلىتسعى المؤسسات االقتصادية على اختالف طبيعة نشاطها،    
 –سلبية أو ايجابية  –أنها تحدث خالل نشاطها مجموعة من اآلثار الخارجية  إالّ تعظيم األرباح ،  إلى

 ظهور الشركات متعددة–مع تعاظم دور المؤسسات االقتصادية ، خاصة والبيئةعلى المجتمع 
تزايد الوعي البيئي–الجنسيات   .وانتشار نشاط المنظمات غير الحكومية ،وفي ظل 

أصبحت للمؤسسات االقتصادية رهانات جديدة  ،المنافسة العالميةفي ظل هذه التطورات وزيادة و    
، ه المجتمع، من أجل الوفاء بمتطلبات مسؤولياتها تجااالهتمامات الجديدة للمجتمع إلىلالستجابة 

فراده وتيتحقو  مرار هذه المؤسساتق رفاهية أ                                    .                                                     كون دافعا الست
ارة و إنتاج تفرض نظام نمو و، ظهور مقاربة جديدة للتنمية  إن    ثقافة جديدة   إدماجقوم على ت إد

 :1مشتركة تجعل تحقيق هدف حماية البيئة والصحة مسؤولية مشتركة بين
 ( .من يقرر)الدولة  -
 .(من ينتج)المؤسسات الصناعية  -
 .(من يستهلك)المواطن، المستهلك  -
ورت الجهود الدولية لحماية البيئة     مرات)في ضوء هذا السياق تبل  ،بروتوكوالت اتفاقيات، ،مؤت

 البعد البيئي في النظام االقتصادي إدماج، وتنوعت طرق مساهمة الدولة في (الخ....معايير دولية
، حماية البيئةاتجاه  زيادة قوة ضغط المنظمات غير الحكومية في ، و(الخ...، اقتصاديقانوني)

من الناحية تمثل رهانات في غاية األهمية  ،أصبحت حماية البيئة بالنسبة للمؤسسات الصناعية 
  .واالجتماعية االقتصادية

 :، وذلك من خالل التطرق إلىاالجتماعية في المؤسسة المسؤولية البيئية و في هذا الفصل   وستناول 
 .المسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات -
 .المسؤولية البيئية للمؤسسات -
 .تخضير المؤسسات -

 
 
 
 
 

                                
                                                           
1
Bernard Cazeneuve, « la responsabilité du fait des produits » , Dunod paris 2004, p 09.  
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  .لمؤسساتلاالجتماعية  المسؤولية: بحث األول الم
ترجمة للمصطلح     responsabilité  sociale des »  مصطلح المسؤولية االجتماعية للمؤسسات 

entreprises »  يزي  . « Corporate Social Responsibility » أو المصطلح االنجل

هرة المعروضة تحت عنوان المسؤولية االجتماعية ليست نتاجا للقضايا المعاصرة ،    والمعروفة  والظا
يرات األساسية  إذ، ترتبط بالجوانب الذاتية للموضوع ها، أو أنّ لدينا بشكل دقيق أن عالقتها ترتبط بالمتغ

هرة جديدة، وعيالحاصلة في المجتمع وبشكل موض أو حالة سطحية تمثل  ،وبالتالي فإنها ليست ظا
لربط ا  و . 1، والتي يمكن تهدئتها بأنشطة العالقات العامةتجابة للضغوط االجتماعية الطارئةاس ن جرى ا

مفهوم  أن إالعادة بين المسؤولية االجتماعية للمؤسسات ومفهوم التنمية المستدامة أو االيكولوجية 
 . 2المسؤولية االجتماعية عرف قبل هذه الظواهر

دراسة المبحثنتطرق في هذا     إلىمن خالل التطرق  ،إلى المسؤولية االجتماعية للمؤسسات بال
دراستها ومحاولة تحديد مفهومها ومر   .احل تطورها نظريا وعملياالمقاربات المختلفة في 

 المقاربات النظرية في دراسة المسؤولية االجتماعية للمؤسسات:  المطلب األول
وتباين األنظمة االجتماعية الدارسين للمسؤولية االجتماعية ،ن اختالف الخلفيات الفكرية للباحثين و إ   

نوع المشكالت التي تعاني منها هذه المجتمعات ، ،رجاء العالمأالسائدة في  وتطور تفاعل المؤسسات  وت
دراس ،مع محيطها وتتعدد المقاربات  ،ة المسؤولية االجتماعية للمؤسساتجعل هناك اختالف في كيفية 

هرة  دراسة هذه الظا  .النظرية في 
 ،ألنجلوسكسوني والتصور الالتينيأن هناك تصورين أساسيين ،التصور ا إلى اإلشارةيمكن    
تزام  Anglo saxonne نجلوسكسونيتصور األلفا يرى أن المسؤولية االجتماعية للمؤسسات هو ال

اري استنادا  كرة القائلة أننا يمكن الثقة فيال إلىاختي راديا ف أما التصور ، السوق من أجل التسوية ذاتيا وا 
يرى المسؤول  « latin » الالتيني على المؤسسات في اطار التنظيم ية االجتماعية للمؤسسات كواجب ف
 .3العام
عراض    وردها ويمكن است  Jacques  Igalens  et  Jean pascale Gondالمقاربات النظرية كما أ

                                                           
1

 .  81،عمان األردن ،ص 9002،دار وائل للنشر ،ط الثانية  التسويق والمسؤولية االجتماعيةثامر ياسر البكري ،
2
 Ahmed atil et abdelouahab  dadane, la notion et le concept de la rse dans les PME algériennes :entre une 

perception floue et une représentation controversée, colloque international sur les comportements des entreprises 

économiques face aux enjeux du développement durable et de l’équité sociale, Ouargla 20et 21 novembre 2012 

,P 06.     
3
 Bruno Boidin, les enjeux de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises dans les pays en 

développement, monde en développement, 2008/4 n° 144, P 08.   
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  :اآلتيكما موضحة في الجدول 
 .المقاربات النظرية للمسؤولية االجتماعية  :)0.0(رقم الجدول

 المنظور على واجهة التوجه والمفهوم الرئيسي تعريف المسؤولية االجتماعية
 المجتمع/ المؤسسة 

مقاربات المسؤولية 
 االجتماعية للمؤسسات

المسؤولية االجتماعية وسيلة للضبط 
 .االجتماعي بين المؤسسة والمجتمع

 .ةالتسوي/الموضوعية
 تسوية، االستقرار، اإلدماج،
 .تقارب

 :المقاربة الوظيفية
كيفية دمج أهداف المجتمع 

 .والمؤسسة

المسؤولية االجتماعية 
 كوظيفة تسوية

 :السلطةتعبير عن 
تعكس المسؤولية االجتماعية قدرة 
الفاعلين االجتماعيين وأصحاب 
المصلحة التأثير على المؤسسات 

 .وجعلها تنظر في اهتماماتهم

.      التغيير/الموضوعية
  ،ميزان القوى ،السلطة
 .المواطنة

   مقاربة اجتماعية سياسية 
:(sociopolitique) 

كيف يمكن للمؤسسة أن تكون 
على المجتمع أو مهيمنة 
 .العكس 

المسؤولية االجتماعية 
 للمؤسسات كعالقة قوة 

 ،االجتماعية نتاج للثقافةالمسؤولية 
مضمونه يعكس العالقة المرغوبة 

 .بين المجتمع والمؤسسة

  Subjectivismeالذاتية 
 .التسوية/        

 ،التمثيل االجتماعي، القيم
 .الثقافة

 Approche مقاربة ثقافية
          culturaliste : 

كيف يمكن للمؤسسة التكيف 
 مع محيطها ؟

المسؤولية االجتماعية 
 للمؤسسات كمنتج ثقافي

المسؤولية االجتماعية للمؤسسات 
نتيجة للبناء االجتماعي المعرفي 
،الذي استقر مؤقتا نتاج مفاوضات 
بين المؤسسة والمجتمع ،آخذة بعين 

والمشاكل االعتبار الهويات والقيم 
 .االجتماعية

 التغيير/الذاتية
 ،التفاوض ترتيب، التعلم

 .performativitéاألدائية 

 مقاربة بنائية
Approche 
constructiviste 
كيف يمكن للمؤسسة والمجتمع 

 إقامة بناء مشترك؟ 

المسؤولية االجتماعية 
للمؤسسات كبناء معرفي 

 .اجتماعي 
RSE  comme 

construction 

sociocognitive 

  Source : Flouriane bouyoud," le management stratégique de la responsabilité sociale des 

entreprises", thèse doctorat en science de gestion, conservatoire national des arts et métiers, 

avril 2010, P43. 

 :نستعرض المالحظات التالية السابق ، من خالل الجدول 
هرة مركبة ومتعددة األبعاد - فهي ان كان بعدها  ،إن المسؤولية االجتماعية للمؤسسات ظا

وال بد األخذ بعين االعتبار بمختلف  ،األساسي اقتصادي فلها أبعاد ثقافية واجتماعية وسياسية
هرة  دراستنا لهذه الظا  .      هذه األبعاد عند 
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تسلط الضوء على جانب من المسؤولية االجتماعية للمؤسسات وعليه فهي محصلة  كل مقاربة -
هذه المقاربات فهي وظيفة للضبط االجتماعي ونتاج البناء المعرفي والثقافي ومحصلة التفاعل 

 .و التجاذب بين المؤسسة والمجتمع 
  .لمفهوم المسؤولية االجتماعية النشأة التاريخية :المطلب الثاني

كرة المسؤولية االجتماعية للمؤسسات عرفت تطورا في مفه إن    ومها وأبعادها مع تطور ف
أوال أن مسؤوليتهالمجتمعات م تجاه مجتمعهم هو تحقيق وتعظيم ، فهي تعود العتقاد رجال األعمال 

ا ، والشيء الوحيد الذي يكبح جماحهم هو التنظيم القانوني الذي يحدد العمليات التي يقومون بهألرباحا
.  

رجال األعمال يسعون لتحقيق  إن" )ثروة األمم " في كتابه  Adam Smith فيشير آدم سميث   
 إلىمفترضا أن وجود  السوق التنافسية تقود (  الربح الذي يحصلون عليهمنفعتهم الذاتية وتعظيم   

بتقديم منتجات وذلك  1والتي تنعكس على تعظيم المنفعة للصالح العام الوطنيةالثروة  إجماليزيادة 
 .وخدمات عالية الجودة وبأسعار منخفضة 

قرن العشرين،   لربع األول من ال قرن التاسع عشر وا ظرة سائدة خالل ال ليس على  ظلت هذه الن
 .مستوى الفكر االقتصادي ولكن انسحب الى القيم واألهداف السائدة في المجتمع 

لواليات المتحدة األمريكية،إن مفهوم المسؤولية االجتماعية للمؤسسات أخذت     ورها في ا فالكتاب  جذ
منذ خمسينيات القرن الماضي "  Corporate social responsibility" طرحوامن هم  األمريكيين 

كزات أخالقية ودينية في مجال المسؤولية االجتماعية كان من جون  إسهام أول، 2اعتمادا على مرت
عام  The changing basis of Economic Responsibilityموريس كالرك في مقالة بعنوان 

ترح فيه رقابة اجتماعية لألعمال 4645  .3والذي اق
إال أن الكثير من الباحثين يتفقون أن المرجع النظري األساسي في المسؤولية االجتماعية للمؤسسات    

المسؤولية االجتماعية " تحت عنوان 4620سنة  --Howard R Bowen بوان هوارد هو لالقتصادي
ى أهمية قدم فيه مقاربة ترتكز عل Social responsibility of businessman - 4 -" لرجل األعمال

                                                           
. 82ثامر ياسر البكري ،التسويق والمسؤولية االجتماعي ، مرجع سآبق ص 
1
  

2
 Hamidi youcef et Khelfaoui Mounia," la perception de la RSE chez les dirigeants d’entreprises (PME) 

algériennes" : quelle forme de RSE implicite ou explicite, colloque Ouargla  2012, op cit, P23.   
3
 Flouriane bouyoud, Op Cité, P44. 

4
 Voir Aurélien  Acquier et Jean Bascal Gond, aux sources de la responsabilité sociale de l’entreprise :à la 

(re)découverte d’un ouvrage fondateur, finance contrôle stratégie, volume10,n°2,juin2007,p5-35. 
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لواليات المتحدة  المساهمة االختيارية لرجل األعمال في مواجهة المشاكل االقتصادية واالجتماعية ل
 .          األمريكية بعد الحرب

قرارات التي تنسجم مع توجهات يقول أن  :، األولوركز على مبدأين     رجال األعمال ال يأخذون إال ال
مرغوبة من قبل المجتمع،  فيقول أن االهتمام بالمتطلبات االجتماعية من قبل  :الثاني أماو القيم ال

اري  1.المؤسسات يكون اختي
ورا م    هما في سنوات سبعينيات  القرن الماضي عرف مفهوم المسؤولية االجتماعية للمؤسسات تط

 .الخ...حوادث صناعية ، أزمات بيئية:  ة أين  كانت تستحضر هذه المسؤولية في مناسبات عد
 :في هذا السياق ساد مفهومين للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات 

الحصول  ت هيالمسؤولية الوحيدة للمؤسساأن  « milton friedman »يرى فريدمان  :المفهوم األول
 .االستغالل األمثل للموارد وتعظيم المنفعة بالنسبة للمجتمع  إلى، وهذا ما يؤدي على الربح للمساهمين

يرى أن مسؤولية المؤسسة اتجاه المجتمع تتجاوز المسؤولية االقتصادية  :المفهوم الثاني  إلىالذي 
فراد لها حصة أو مطلب )المسؤولية القانونية واألخالقية  اتجاه أصحاب المصلحة  األفراد أو مجموعة أ

رات المؤسسة ، الزبائن، المساهمين)الشركاء التقليديين  جانب إلىوتضم ( أو مصلحة في أنشطة وقرا
والمسؤولين  السكان المحليين، والمنظمات غير الحكومية لجمعياتيمكن أن نجد   ا( الموظفين

يرها الدولية والهيئات، الحكوميين المحليين    (.وغ
، بل سهم فقطأن المؤسسة في قلب مجموعة من العالقات مع شركاء ال يقتصرون على أصحاب األ   

ن عليه فالمؤسسة يجب أن تأخذ بعي ومتأثرين بأعمال وقرارات المؤسسة بالفاعلين المهتمين وال
 2.األطرافاالعتبار مصالح كل هذه 

 تعريف المسؤولية االجتماعية للمؤسسات :  المطلب الثالث
يكون من الصعب في كثير من األحيان تحديد تعريف معين يفي بإعطاء مضمون شامل وجامع    

يرا  هرة ما ، وتزداد هذه الصعوبة كث ما اقترنت بالعلوم السلوكية والبحث في المجتمع ،  إذاومتعمق لظا
لكن هذا ال يمنع من استعراض عدد من التعاريف التي انطلقت من زوايا نظر مختلفة ، تمكننا في 

 .بمعنى المسؤولية االجتماعية للمؤسسات  اإلحاطةاألخير من محاولة 
                                                           
1
 Moez ben Yedder et Férid zaddem," la responsabilité sociale de l’entreprise (RSE) voie de conciliation ou 

terrain d’affrontements "? revue multidisciplinaire sur  l’emploi, le syndicalisme et le travail (REMEST),2009 

vol 4 N° 1 ,P86 .   
2
 Frank Aggeri et Olivier Godard," les entreprises et le développement durable", entreprise et histoire, 2006/4 

N° 45, P13.   
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" رباح لحملة األسهم والمالكينيم األترتكز على تعظ أنها"لمسؤولية االجتماعية للمؤسسات فعرفت ا   
لرئيسية لمنظمة األعمال والمتمثلة بتقديمها ا أنها" أو   1"ألسعار العادلة لعموم المستهلكينالمسؤولية ا
المسؤولية االجتماعية تشير إلى اإلدماج الطوعي لالهتمامات االجتماعية "وعرفتها اللجنة األوروبية    

 . 2"أنشطتها التجارية وفي عالقاتها مع مختلف أصحاب المصلحة  والبيئية من قبل المؤسسات في
لزامأو )تطوع "  0331البنك العالمي عام وعرفها     في التنمية االقتصادية عالم األعمال المساهمة ( إ

بالعمل مع الموظفين و عائالتهم والمجتمع المحلي  والمجتمع ككل لتحسين نوعية الحياة  ،المستدامة
 3"لكل من التنمية و األعمالة جيدة بصور 
الدرجة التي يؤدي بها مديرو المنظمة أنشطتهم نحو حماية المجتمع وتحسينه " وهناك من عرفها     

شرة للم في هذا التعريف نجد أن هناك ، "نظمةبعيدا عن السعي لتحقيق المنافع الفنية واالقتصادية المبا
مبالغة في اعتبار المسؤولية االجتماعية تعني انجاز األنشطة من قبل المؤسسة التي من شأنها أن تساعد 

شرة في تحقيق األرباح للمنظمة   .4المجتمع حتى وان كان ذلك األداء ال يحقق مساهمة مبا
عموما نشير أن المؤسسات في »للمؤسسات المسؤولية االجتماعية  وعرفت منظمة التعاون والتنمية   

لعب دور أكبر وأبعد من خلق فرص العمل و الثروة ،فالمسؤولية  إلى االقتصاد العالمي تدعى
وأن يكون سلوك المؤسسات . االجتماعية للمؤسسات هو مساهمة هذه المؤسسات في التنمية المستدامة 

الخدمات والمنتجات و  ،األجور للموظفينلمساهمين، و ال يهدف فقط من أجل ضمان قسط األرباح ل
ونرى في هذا التعريف أن هناك  .5«للمستهلكين ولكن يجب االستجابة الهتمامات وقيم المجتمع والبيئة 

 .ربط بين المسؤولية االجتماعية للمؤسسات والتنمية المستدامة 
نحن نعرف المسؤولية االجتماعية » المسؤولية االجتماعية للمؤسسات  MC williamsويعرف   

وزا مصالح الشركة وما هو  (السلع العامة) تبرز تحسين المنفعة العامةمجموعة اإلجراءات التي  متجا
أبعد من  إلىيؤكد هذا التعريف أنه في رأينا المسؤولية االجتماعية للمؤسسات تذهب  مطلوب قانونا،

تزامات   6.«القانونية البسيطة االل

                                                           
1
 .92ثامر ياسر البكري ،التسويق والمسؤولية االجتماعية ،مرجع سابق ، ص 

2
 Frank Aggeri et Olivier Godard, op cité, P12.   

3
 Bruno Boidin ," les enjeux de la Responsabilité sociale et environnementale des entreprises dans les pays 

en développement, op cité ,P 07. 
4
 .92،مرجع سابق، ص  التسويق والمسؤولية االجتماعيةثامر ياسر البكري ، 

5
 Ahmed Atil et abdelouahab dadane, op cité, P08. 

6
 Julie bastianutti et Hervé Dumez," pourquoi les entreprises sont –elles désormais reconnues comme 

socialement responsables  " , Annales des mines – gérer et comprendre, 2012/3 N° 109, P 51.    
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تبين أن هناك عدة مقاربات و تعدد منظور الدارسين للمسؤولية االجتماعية  ،مجمل هذه التعاريف     
النظريات الكالسيكية ونيوكالسيكية التي : لقول بوجود مجموعتين من النظرياتويمكن ا للمؤسسات،

كرة للمسؤولية  االجتماعية للمؤسسة غير تلك المرتبطة بتحقيق تعتمد على كفاءة السوق ،وترفض كل ف
لربح للمساهمين رارات تجاه المجتمع  1.ا والنظريات األخرى التي تقول أن هناك مسؤولية لمتخذي الق
وعليهم أن يوازنوا بين مصلحة المجتمع التي تكون عادة على الطويل ومصلحة  واألجيال القادمة،

ونعرض ، تمعضع الحدود لمسؤولية المؤسسات تجاه المجوقد تختلف هذه النظريات في و .المؤسسة 
 .أهم هذه االتجاهات والنظريات 

على تنصب في جانب منها  التيتجد هذه المقاربة خلفية في أفكار آدم سميث  :مقاربة نيوكالسيك  .4
وتحقيق  لتقديم  أفضل المنتجات والخدمات لعموم المجتمع ، ىكون كافة منظمات األعمال تسع

ويوافق هذا  2.مستوى ممكن من األرباح بما ينسجم مع األحكام القانونية والقواعد األخالقيةأعلى 
للمؤسسة في فالمسؤولية االجتماعية  واقتصاديو مدرسة شيكاغو،  Milton Friedman فريدمان
قرارات من أجل تحسين المرد إطار  .ودية المالية بالنسبة للمساهمينمسؤوليتها القانونية هي أخذ ال

وكفاءة السوق هي من تضمن أحسن استغالل وتخصيص للموارد وفي حالة وجود خلل فالدولة 
شرة،فال يمكن للفرد أن يقرر ما شرة وغير مبا   3.هو صالح للمجتمع تصلحه وتتدخل بوسائل مبا

ترتكز هذه المقاربة على القيم األخالقية   :  Éthique Des Affairesاألعمال  أخالقيات مقاربة .0
لواليات المتحدة األمريكية في كتاب  والدينية للمديرين، أوال في ا المسؤولية االجتماعية "ظهرت 

ووان " لرجل األعمال ارها شخص معنوي، 4620للكاتب هوارد ب أفعالها ترتكز  فالمؤسسة باعتب
هذه  ومن بعدهم المجتمع، عليها أن تضمن رفاهية العمال وعائالتهم، على أخالقيات مسيريها،

ألعمال االجتماعية الطوعية تستهدف بصفة عامة إصالح األضرار الناتجة عن األنشطة ا
رج االستغالل .4االقتصادية للمؤسسة درج أنشطة خا اربة تبعا  .وهي أنشطة ت وتطورت هذه المق

يرة لعام  لواليات المتحدة األمريكية بعد األزمة الكب بعد  وظروف ما ،4603للسياق الذي عرفته ا
وتطورت في ستينيات القرن الماضي مع ظهور الحركات المدنية المهتمة  العالمية الثانية،الحرب 

                                                           
1
 Michel capron, l’économie éthique privée :la responsabilité des entreprises à l’épreuve de  humanisation de la 

mondialisation, UNESCO 2003.  P11.  

. 43ثامر ياسر البكري، التسويق والمسؤولية االجتماعية ،مرجع سابق،ص  
2
 

3
 Michel capron, l’économie éthique privée, Op Cité, p12. 

4
 Françoise Quairel et Michel Capron, "le couplage  responsabilité sociale des entreprises- et –développement 

durable - : mise en perspective, enjeux et limites", revue Française de socio-économique,2013/1n°11,p127.   
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بحماية المستهلكين، وحماية البيئة، محاربة التمييز العنصري، والتي عملت من أجل احترام حقوق 
يرة  .1اإلنسان والبيئة والمستهلكين في سلوك وأنشطة المؤسسات خاصة الكب

أوال في : L’approche stratégique utilitaristeراتيجية مقاربة المنفعة االست .0 ظهرت 
يرا في نهايته،  قرن الماضي، وعرفت تطورا كب لواليات المتحدة األمريكية في سبعينيات ال ا
ارتكزت على المتطلبات االقتصادية من وجهة نظر المؤسسة، فالسلوك االجتماعي للمؤسسة يجب 

االهتمام  إلىاألكاديمية جه الجديد في األوساط اإلدارية و أدى هذا التو  .أن يخدم أدائها االقتصادي
دراسة العالقة بين األداء االجتماعي واالقتصادي للمؤسسة اولة إثبات عالقة ايجابية ومح ،2ب

راسة خالل  24ففي  ،إال أنه لم يتم ذلك بصورة حاسمة ،بينهما   03،(0330)سنة الماضية  02د
دراسات  36دراسة خلصت إلى عالقة ايجابية فيما لم تصل  00ة سلبية ودراسة خلصت إلى عالق

راسات دعمت في بعض األوساط اإلدارية  3.إلى نتائج حاسمة وبقت دون خالصة إال أن هذه الد
كرة أن هناك فائدة من اإلدماج الطوعي للمسؤولية االجتماعية في المؤسسات   .ف

ؤسسات على تطوير وتنفيذ استراتيجيات المسؤولية أصبح هذا الخطاب يقدم حجج قد تشجع الم   
يزة تنافسية، لرأي في أوروبا على نطاق واسع مع  االجتماعية من أجل اكتساب م وانتشر هذا ا

تواجد تربة خصبة أعدت منذ السبعينيات من خالل االهتمام باالنشغاالت االقتصادية واالجتماعية 
 .في األوساط اإلدارية واألكاديمية

 أول من استعملن إ: la théorie des parties prenantes  أصحاب المصلحةنظرية  .3
  Freeman مصطلح أصحاب المصلحة في مجال المسؤولية االجتماعية للمؤسسات هو فريمان

كرة أصحاب المصلحة بدأت من أعمال آدم سميث 46014سنة  سنة  Adam  Smith  ، إال أن ف
وره م 4600سنة   Bernardم و  4600سنة   Means et Berleوأعمالم  4426 ، أما ظه

يرجع  الجتماع عام  لواليات المتحدة األمريكية، في 4650كمفهوم ف  معهد ستانفورد لألبحاث في ا
ظرة المتخصصين  لزمن هذا المفهوم عبر إلىوبعد ذلك تنوعت ن  ةنظرية أصحاب المصلح إن .5ا

                                                           
1
 Article de Michel Capron « RSE » .ww.mtpf.mlab-innovation.net/fr/assets/ressources/pdfok/capronvf.pdf. p03. 

Date de consultation le 13/02/2013 14 :30. 
2
  Michel capron," déconstruire la RSE pour retrouver le sens des relations entreprise-société. Jalons pour 

un nouvel agenda de recherche", Revue de l’organisation responsable, 2011/1 vol.6, p9 
3
 Michel capron, l’économie éthique privée, op cité  p12.  

4
 Samuel Mercier," une analyse historique du concept de parties prenantes : quelles leçons pour l’avenir ?", 

management et avenir, 2010/3 ,p142.  
5
، ملتقى " القتصاديةادور ادارة العالقة مع أصحاب المصلحة في تفعيل أبعاد التنمية المستدامة في المؤسسة "حمزة رملي و اسماعيل زحوط ،  

 .                                                                                                     493،مرجع سابق ،ص  9089نوفمبر  90.98ورقلة 
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stakeholder  فهي تمثل المؤسسة . حثين أو الفاعلين في المؤسساتاألكثر استعماال من قبل البا
بل كل الفاعلين  ،تصر فقط على أصحاب األسهمفي قلب مجموعة من العالقات مع شركاء ال يق

روا أو يتأثروا بنشاط وقرارات المؤسسةالذين يم فأصحاب المصلحة هي تلك . كن أن يؤث
افقه كثير من الكتاب و  و فها فريمانتعتبر حيوية لبقاء ونجاح المؤسسة، وعر المجموعات التي 

راد التي يمكن أن تؤثر أو تتأثر بأهداف و انجازات المؤسسة "والمنظرين   . 1"الجماعات واألف
عطاء معنى للمسؤولية االجتماعية     أصبحت نظرية أصحاب المصلحة تستعمل لتعريف وا 
وهناك عدة تقسيمات  المصلحة،فالمسؤولية اتجاه المجتمع أصبحت المسؤولية اتجاه أصحاب :

رزها  2:ألصحاب المصلحة أب
 لرئيسيين مدرجين ضمن العملية االقتصادية ولهم عقد :تقسيم فريمان  أصحاب المصلحة ا

لزبائن ،الموظفين ،أصحاب األسهم: صريح مع المؤسسة  وأصحاب  .الخ....الموردين ،ا
طار تعاقد ضمني إأو غير اختيارية مع المؤسسة في  المصالح الثانويين لهم عالقات اختيارية

    .الخ...المنظمات غير الحكومية: خالقي أو أ
 ب المصلحة الداخليين و الخارجيينأصحا. 

حة للمؤسسات كما في الشكل يمكن أن نوضح أهم أصحاب المصل هأن إالهناك عدة تقسيمات أخرى    
 أصحاب المصلحة (:0.0)الشكل رقم                          :التالي

 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Aurélier Acquier et Frank Aggeri, une généalogie de la pensée managériale sur la RSE, 

Revue française de gestion,2007/11N°180, p143 . 

                                                           
  

1
 .493نفس المرجع السابق ،ص  

2
 Michel capron, l’économie éthique privée, Op cité , P14. 

 المؤسسة

الموزعون 

 والموردون

العمالء 

 والمسيرون

 المنافسون

 المجتمع المدني المساهمون

 العمال

 الحكومات

منظمات حماية 

 البيئة

 الدائنون وسائل االعالم

الشركاء     

 التجاريون
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شرعيتهم والسلطة التيمن خالل الشكل السابق، نجد أ    يمكن  ن أصحاب المصلحة يختلفون من خالل 
لزبائن الموردين المساهمين)أن يمارسوها على المؤسسة    تختلف وبالتالي،العمال أو الجمعيات البيئية ( ا

إال أنه يجب اإلصغاء إلى جميعهم ومحاولة التوفيق بين ، ضرورة االستجابة إلى مطالبهم درجة 
 .مختلف مطالبهم واحتياجاتهم

وحاسمة ألخذ بعين االعتبار وبشكل ملموس الجهات  أصبحت نظرية أصحاب المصالح أداة أساسية   
قامة اطار تحليلي لتوقعات المجتمع  الفاعلة في المحيط االقتصادي واالجتماعي والسياسي للمؤسسة ،وا 

 .ووسائل ترضيته( أصحاب المصلحة )المدني 
األكثر  ظهرت في تسعينيات القرن الماضي خاصة في الدول األوروبية، وتعتبر :مقاربة االستدامة .2

كرة أن المؤسسة ليست موجودة  ازالت في طور التبلور والنضوج، ترتكز هذه المقاربة على ف حداثة وم
 1.في السوق فقط ولكن أيضا في المجتمع

وعليها أن تتفاعل مع ،يجب أن تكون حساسة لضغوط المجتمع المدني أو تحدياته  إذنفالمؤسسة    
لرئيسية التي تواج لرهانات والمخاطر ا يمكنها أن  فالمؤسسة ال،ويتحملها كوكب األرض  اإلنسانيةهها ا

فينبغي أن  يكون سلوك المؤسسات غير  .تنجح وتنمو وتستمر دون وجود بيئة صحية وقابلة للحياة
مرارية هذه المؤسسات  .مدمر للموارد التي تضمن است

كزات هذ ،"االجتماعيةم البيئي للمسؤولية المفهو "وهناك من يطلق على هذا المقاربة     المفهوم  او مرت
 : 2كما يلي
ارة المؤسسة تتمثل في تحقيق مصلحتها الذاتية ولكنها مسئولة في نفس الوقت  ( أ القيم العقالنية إلد

قرارات التي تتخذها ،وعليه فما هو نافع وضروري للمجتمع  ،عن مصالح المجتمع في ضوء ال
شيئا ضروري وجوهري للمؤسسة ولكنها ال تمثل فاألرباح . أن ينال اهتمام المؤسسةمن شأنه 

 .               هدفها الوحيد فاألفراد هم األكثر أهمية لها
يزه بالسلع والخدمات التي يحتاجها  ( ب العالقة مع المستهلك ترتكز على كونها مسئولة عن تجه

مراعاة النوعية والمعلومات التي يحتاجها ن وب ما يحقق بالوقت والمكان المالئم مع ضرورة 
 .رفاهيته ويشبع حاجته منها

                                                           
1
Michel capron, article « RSE » site internet, op cité, p02.  

2
 . 34 – 39ص  ، مرجع سابق ؛ص  التسويق والمسؤولية االجتماعيةثامر ياسر البكري ، 
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ظرة  ( ت فرد عندما  يشغل في  إلىالن كرامته، وال العاملين في المؤسسة تنطلق من أن لكل فرد 
ارةلذلك فان ،وكونه رجال اقتصاديا بنفس الوقت  إنساناالمؤسسة فانه ال ينفصل عن كونه   اإلد

تستوعبه بالكامل وبما يحمل من مشكالت ومن خالل تنظيمه كعنصر مساهم في عمل المجموع 
لوح له بعصا العقوبة والتهديد  وأكثر من أن  .                              ت

              .                                    القيم التكنولوجية لها أهميتها ولكن ال يجب أن تطغى على قيم األفراد ( ث
نوعية "القيم التي تمليها الحكومة يكون من الضروري أخذها بعين االعتبار في تحقيق مبدأ  ( ج

ارةأكثر من أن تتخذ " الحياة ارةن إوبذلك ف،سلبيا أو معارضا الحكومة موقفا  اإلد تخلق  اإلد
يعاني منها  لمشكالت التيوفي العمل على تجاوز ومعالجة ا،روح التعاون بينها وبين الحكومة 

 .                                                                           المجتمع
ارةالمحافظة على البيئة وجعلها مسؤولية الجميع فعلى  ( ح ق نوعية الحياة أن تساهم في تحقي اإلد

 .لألفراد والمجتمع
ارةالقيم الجمالية يجب أن تدرك من قبل  ( خ لما لها من تأثير كبير في األفراد وفي كونها  اإلد

 .جزءا من الحياة التي يعيشونها
وصيانة الملكيات المشتركة  إنتاجسلوك مسئول يساهم في  إلىوعليه فان المؤسسات مطالبة بالتحول    
وليس فقط )وهذا يأتي كقبول لعواقب ومخاطر أعمالها في محاولة الستباق األمور  ،(السلع العامة )

عادة استيعاب التكاليف المتكبدة من قبل المجتمع ( الضرر إصالح وبالتالي فاألهداف االجتماعية ،وا 
جزاء في مصادر خارجية والبيئية تدمج على نفس المستوى في قلب حرفة المؤسسة وال  .تكون أ

نمية الت إطارالمشكالت الكلية في  إلىفهذا المفهوم للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات يتعرض    
ة ويقحم تعريف للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات كمساهمة هذه المؤسسات في التنمي،المستدامة 
مزاوج إن ،المستدامة مراحل أهمها ة بين المسؤولية االجتماعية ال  إعالنوالتنمية المستدامة مر بعدة  

دراسة ألكبر  1ريو من %  43تضمنت   0332المالية في سسة في العالم حول تقاريرها مؤ  023ففي 
الوقاية، )منها تقرير بعنوان  03ضمت فقط  0330في حين سنة ،التقارير تقرير التنمية المستدامة 

 2(.األمن، البيئة

                                                           
1
 Voir Françoise Quairel et Michel Capron, le couplage « RSE »  et « DD », OP cité, P P 131 -140. 

2
 Ibid , p 131. 
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ورت تبعا     إن العرض السابق يمكننا من القول أن المسؤولية االجتماعية للمؤسسات تطورت وتبل
 . المؤسسة في محيطهاير دور مع  وتغسسة والمجتلتطور العالقة بين المؤ 

 
 أبعاد المسؤولية االجتماعية : المطلب الرابع

مكونات وأبعاد االختالف في تعريف المسؤولية االجتماعية للمؤسسات يظهر أيضا عند تحديد  إن   
للمسؤولية االجتماعية من  أبعاد 32أن هناك  Alexander Dahlsrud دراسة هذه المسؤولية ففي

 . 0330 إلى 4603للمؤسسات ما بين  تعريف للمسؤولية االجتماعية 04خالل 
 األبعاد الخمسة للمسؤولية االجتماعية حسب ألكسندر (:0.0)الجدول رقم 

 األبعاد التعريف يرتكز على أمثلة
 بيئة نظيفة.
 البيئي اإلشراف.
 التجاريةدمج االهتمامات البيئية في العمليات .

 البعد البيئي البيئة الطبيعية

 المساهمة في بناء مجتمع أفضل.

 دمج االهتمامات االجتماعية في العمليات التجارية.

 .بحث النطاق الكامل لتأثير المؤسسة على المجتمع.

العالقة بين المؤسسة 
 المجتمعو 

 البعد االجتماعي

 المساهمة في التنمية االقتصادية.

 ربحية العمليات التجاريةالمحافظة على .
مظهر اجتماعي اقتصادي 
أو مالي يعرف المسؤولية 

 ومالية كعمليات تجارية

 البعد االقتصادي

 التعامل مع أصحاب المصلحة.

 ،الموردين ،كيف تتعامل المؤسسة مع العاملين.
لزبائن  المجتمعو   ،ا

األطراف المعنية أو 
مجموعات أصحاب 

 المصلحة

بعد أصحاب 
 المصلحة

 ترتكز على األخالقيات.

تزامات القانونية.  تجاوز االل
جراءا وأفعال غير  تإ

 ملزمة قانونا
 البعد االختياري

          Source: Alexander Dahlsrud,” How Corporate Social Responsibility is Difined:  an analysis 

of 37 Difinitions” , Corporate Social Responsibility and Environmental Management,15 (1-13) 

2008,p4.    
نرى أن ألكسندر يقسم المسؤولية االجتماعية     أن هناك  إال ،أبعاد متفاوتة 32 إلىمن الجدول السابق 

دية، القانونية، األخالقية، االقتصا)تقسيمات أخرى مثل التقسيم الذي يرتكز الى طبيعة المسؤوليات 
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وتكون  ،"A.B caroll 1979 et D.J wood 1991" 4664و وود  4646حسب كارول ( التقديرية
رهانات كما يلي  : 1كل مستوى لهذه المسؤولية 

تعني اضطالع المؤسسة بإنتاج السلع والخدمات وعرض مناصب عمل  :المسؤولية االقتصادية ( أ
وكذا خلق الثروة للمساهمين بعرض منتجات وخدمات بأسعار تعكس التكاليف الحقيقية مع 

يرات الخارجية  إدماج تباع،  لإلنتاجالتأث  .أساليب إنتاج غير ملوثة ما أمكن ذلك وا 
ن والتشريعات والتجاوب مع السياسات العامة وتتطلب احترام القواني :المسؤولية القانونية ( ب

لرامية الى حماية المنافع العامة واالستفادة من مراسيم التنظيمية من  ا  إدماججل اتسهيالت ال
ارات البيئية في المؤسسة  .االعتب

المبادئ األخالقية األساسية مثل  بإتباع:   responsabilité éthiqueالمسؤولية األخالقية  ( ت
 .األمانة

التصرف بمثابة مواطن  :responsabilité discrétionnaire المسؤولية التقديرية  ( ث
مما يفرضه القانون أو تتطلبه قواعد األخالقيات ، وعدم االكتفاء موذجي في كل الميادين أبعد ن

يرات سلبية   .المجتمع ،بل العمل على خلق أثار ايجابية  إلىبعدم تقديم تأث
(  البيئي، االجتماعي، االقتصادي)جتماعية ثالث أبعاد للمسؤولية االأن نجد ن خالل مما سبق م   

 .تصب في األخير في األبعاد الثالثة السابقة أنها إالّ  ،وهناك من يضيف أبعاد أخرى
ظهرت عدة مواصفات ومعايير وطنية ودولية تهتم بالمسؤولية االجتماعية منها المواصفة    

  وهي 0343و أصدرت منظمة االيزو مواصفة للمسؤولية االجتماعية سنة  as 0333األمريكية
05333 OSI (ح شهادة لهانمال ت. ) 

تزامات المرتبطة بتطبيق المسؤولية االجتماعية في المؤسسة كما يلي  :ويمكن توضيح أهم االل
 
 
 

                                                           
1
 Mourad Aftarça & Thierry Jacquot, " la représentation de la RSE : une conformation entre les approches 

théorique et les visions managériales", 16 conférence internationale de management stratégique, pays de la 

Loire  Angers 2005.p 6.     
 1000المواصفة SS ي المسؤولية االجتماعية تعتبر اطار للمؤسسات في مجال أخالقيات األعمال من اصدار جمعية غير هي أول مواصفة ف

ترتكز على اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان تهتم بشروط العمل وتمكن المؤسسات من االتصال الجيد بأصحاب  8221حكومية أمريكية سنة 

استعمال عمالة األطفال .الحق في النقابة : تدامة وتضع اطار لقياس العمليات المرتبطة بالمصلحة وتركز على الجوانب االجتماعية للتنمية المس

 .  األجر العادل. الصحة والسالمة المهنية.أوقات العمل .
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 أساس عمل 06التزامات و 4المسؤولية االجتماعية :(0.0)الجدول رقم 

 االلتزامات أساس العمل

 ضمان سالمة المنتجات و الخدمات وصحة المستهلكين. 0
تكوين واستخدام وصيانة وتخزين و التخلص من لتوفير معلومات دقيقة وواضحة . 2

 .المنتجات
 .تجنب االدعاءات المضللة و تقديم المنتج أو الخدمة بعد التزام الجودة والشروط التعاقدية. 3
 .شكاويهم وطلباتهم وتسويتها بسرعة  ضمان للزبائن النظر في. 0
 .هم الشخصيةتاحترام خصوصية الزبائن والمستهلكين وحماية مصلح. 5

 
احترام مصالح الزبائن 

 والمستهلكين

عند .....(فقدان التنوع البيولوجي. االحتباس الحراري)األخذ في االعتبار اآلثار البيئية . 6
 .اتخاذ القرار

التدريب وتوعية . في حماية البيئة بما في ذلك تحسين األداء البيئيتحديد إطار عمل يساعد . 7
 تمات المحلية جموظفين والتواصل والتعاون مع المال
 .السيطرة على استهالك الماء والطاقة والمواد الخام. 8
 .الحد من التلوث البيئي المتعلقة بأنشطة المؤسسة في الحالة العادية أو الحوادث . 9

 
 

 ةحماية البيئ

تعزيز المسؤولية االجتماعية للمؤسسات والمقاولين والموردين وإدماج المعايير . 01
 .االجتماعية والبيئية في عملية االختيار

 .تشجيع إنشاء عالقات دائمة مع الموردين 00.
 .منع أي عمل فساد. 02
 .احترام قواعد المنافسة وحقوق المنافسة 0

 
العمل بوالء ومسؤولية 

 في األسواق

 .توفير معلومات دقيقة عن مختلف عناصر األجر . 00
تنمية مهارات الموظفين وضمان معلومات دقيقة عن معايير وطرائق التقييم المهنية . 05

 .والترقيات
 .تجنب اإلفراط في استخدام العقود التي تنطوي على انعدام األمن. 06
ووضع إجراءات للوقاية من  متابعة التشريعات المتعلقة بالنظافة و الصحة والسالمة. 07

 .الحوادث و األمراض المهنية
احترام قانون العمل واالتفاقيات الجماعية في الوقت المحدد وضمان الربط بين العمل . 08

 .والحياة الخاصة
 .تعزيز الحوار االجتماعي. 09

 
تطوير رأس المال 

 البشري

 .احترام الحق في تنظيم وتشجيع المفاوضات الجماعية. 21
 .منع جميع التمييز وتعزيز تكافؤ الفرص. 20
 .االمتناع عن استخدام عمالة األطفال والعمل الشاق وجميع األعمال غير المشروعة. 22
 .احترام الكرامة والحقوق األساسية. 23

 
احترام الحقوق 
 األساسية لألفراد

 .المساهمة في التنمية البشرية واالقتصادية لمجتمعات موطن المؤسسة. 20
 .تعزيز امكانية الوصول الى المنتجات والخدمات ذات المصلحة العامة. 25
 .المشاركة في المبادرات ذات المصلحة العامة. 26

الجمع بين مصالح 
المؤسسة والمصلحة 

 العامة

 .التأكد أن الهيآت اإلدارية واإلشرافية يضمنون تماما مسؤولياتهم. 27
 .قيق لضمان االعتماد على ادارة المخاطر الرئيسيةضمان استخدام أجهزة الرقابة والتد. 28

ضمان الشفافية في 
نظام الرقابة واتخاذ 

 القرار
 

Source : Sobczak André et Cam Cécile , « Certification RSE : la quête du label »,     L'Expansion 

Management Review , 2013 /4 N° 151, p. 13.                                                               
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  .المسؤولية البيئية للمؤسسات: الثاني  المبحث
حظيت البيئة بهذا االهتمام في أي وقت مضى، كما لم يسبق أن واجهت المؤسسات  نألم يسبق   

تزايد التأكد أن حماية البيئة نقدا واتهاما بالمسؤولية عن تدهور البيئة، منها خاصة الصناعية  مع 
رهانا وتحديا لألعمال  أضحت المجال األكثر اهتماما سياسيا وثقافيا وتسويقيا، والمجال الذي يحمل 

 .بسبب تفاقم المشكالت البيئية
 :وسنتناول من خالل هذا المبحث ما يلي 

 .المؤسسة من منظور بيئي -
 .تطور التفاعل بين المؤسسة والبيئة -
     .المسؤولية البيئية للمؤسساتمفهوم  -

 .المؤسسة من منظور بيئي:  المطلب األول
يختلف مفهوم المؤسسة باختالف زاوية النظر إليها، فهناك المنظور القانوني والتنظيمي والمنظور  

  .النظمي والمنظور البيئي
تعد المؤسسة االقتصادية تجمع بشري يتم من خالله توحيد جهود أعضائه : قانوني  من منظور .0

فرها  قانوني يحدد  إطاروفق ،من أجل تحقيق أهداف مشتركة أنشأت المؤسسة من أجلها ،وتضا
 .الحقوق والواجبات والصالحيات التي تربطهم ببعضهم و بالمحيط الخارجي للمؤسسة

الوظائف والمهام و المسؤوليات تتصل فيما بينها  تعد المؤسسة جملة من: من منظور تنظيمي  .0
ضمن قنوات متعددة ، حيث يختلف كل هذا باختالف تلك الوظائف والمهام و قنوات االتصال 

ارات تتمثل  إذ، لكل منها البناء التنظيمي الذي يالئمها، ويتم كل ذلك وفق جملة من التقنيات والمه
لرقابة  قرار في التخطيط والتنظيم والتوجيه وا  .وصنع ال

وره من مجموعة من األنظمة : من منظور النظم   .0 تعد المؤسسة نظاما متشابكا مفتوحا يتكون بد
فرعية يؤثر ويتأثر ببيئة األعمال المحيطة به  حيث يمثل العمالء والموردين والمنافسة وتقلبات ،ال

يرا فيه  يرها األكثر تأث والقانونية والمناخ  األخرىعالوة على المكونات االقتصادية ،األسواق وغ
يره  .السياسي و الثقافي واالجتماعي وغ

التي يعبر عنها  اإلنتاجمحصلة وظائف المؤسسة االقتصادية تتمثل في  إن :من منظور االنتاج  .3
تعطي ،المادية والبشرية وتناسقها وفق نسب معينة ( المواد )عمليات خلط وتحويل المدخالت  "
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هزة لالستعمال في األخير مخرجات من سلع  مزايا لطالبيها ،وخدمات جا تتعدد فيها المنافع و ال
سره  .ومسيريها وعامليها وللمجتمع بأ

 األولىالمؤسسة تأخذ مواردها من البيئة التي تحوي ومن هنا تنشأ عالقتها  إن :مدخل الموارد  .0
عموما والتنمية هذه البيئة التي تمثل أيضا المصدر األول لدوام وتواصل أسباب الحياة  معها،

 .على وجه األرض
دراجمما سبق يمكن   :                                                                                      ظات التاليةحالمال إ

 المؤسسة االقتصادية تمثل بعدا اقتصاديا بالدرجة األولى يتمحور حول مجمل النشاطات  إن
وباقتصاد كبير  اإلتقانوالمتمثلة في مختلف عمليات تحويل المدخالت بمنتهى ،التي تقوم بها 

لزبون مما يمكنها من تقديم منتجات  في التكاليف والجهد والوقت، ترام متطلبات ا بالتوافق مع اح
 . ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية

 انين التي تحدد وتنظم المؤسسة االقتصادية تمثل بعدا قانونيا من خالل الخضوع لجملة القو  إن
فراده  . ا فيما بينهم ومع العالم الخارجيمختلف نشاطاتها وعالقات أ

 المؤسسة تمثل بعدا اجتماعيا وثقافيا من خالل العالقات االجتماعية التفاعلية المختلفة التي  إن
ارهم، فرادها وسلوكياتهم وتصرفاتهم وأفك حيال المؤسسة ضمن ما يعرف بالثقافة  تربط أ

 .ظيمية التن
 رهاكما أن للمؤسسة أبعادا س  .من األبعاد ياسية وتكنولوجية وبيئية وغي

 تطور التفاعل بين المؤسسة والبيئة :  المطلب الثاني  
مراحل تعامل المؤسسات مع البيئة مر إن   :هي بعدة 
النصف الثاني من القرن الماضي وكانت البيئة  إلىهذه المرحلة تمتد  :مرحلة البيئة المجانية  .4

فكان خارجي تمتاز بموارد ال محدودة ، بالنسبة للمؤسسات واالقتصاد كمعطى مجاني 
الكبير جميل، : وكان من نتائج ذلك  ،الواسع  اإلنتاجاالستهالك المفرط للموارد من أجل 

يرة في قيادة التكلفة  مزايا كب تذكر في هذه  اقة متاحة بأسعار الوالط. المؤسسة العمالقة ذات 
 1.الظروف كانت المؤسسات الصناعية ال تضع في أجندة أعمالها التلوث أو الرقابة عليه

 :   يلي  ويمكن توضيح ذلك كما
 

                                                           
1
 .33مرجع سابق، ص نجم عبود نجم،  
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 ،اإلداريةمجلة الملك سعود للعلوم  ،تطور العالقة بين االقتصاد والبيئة دراسة تحليلية، المرسي سيد حجازي: المصدر
 . 040ص ،4665 ،الرياض ،45العدد  ،المجلد الثامن

وفي المقابل يتلقى  ،د قطاع العائالت بالسلع والخدماتقطاع األعمال يزو  ن، أيبين الشكل السابق    
السلع والخدمات االستهالكية ولذا فان حجم الناتج  إنتاجالتي يستخدمها في عملية  .اإلنتاجيةمنه الموارد 

الداخلي الخام في هذا النموذج على حجم الموارد االقتصادية وليس الموارد البيئية ألنها اعتبرت موارد 
درة  .مجانية لكونها غير نا

يح ذلك البيئية ويمكن توض في هذا النظام ساد نموذج انتاجي ال يكترث للبيئة أو التلوث أو الموارد  
 :  يلي كما
 
 
 
 
 
 

 

 

Source :Pierre André, Claude E declisle et Jean Pierre Revéret,l’évaluation des impacts sur 

l’environnement, Presse internationales polytechnique,3 Emme édition Canada 2010,P22 

موارد 
متجددة أو 
 غير متجددة

 الصناعة                       

 الطاقة الهواء الماء

فضالت 
  

 اإلنتاج 

 نفايات 

 مستخدم 

التدفقات االقتصادية (:0.0)الشكل  

 

 

 

                                                              

   
قطاع االستهالك      قطاع االنتاج     

     

 

 

 

 

                        
                        

        

 

 انفاق استهالكي

وخدماتسلع    

 

  

 خدمات عناصر االنتاج

دخل أجور أرباح    
                     
                     

          

 

الكل في المجاري  0تحول نظم االنتاج المرحلة  (:0.0)الشكل 
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نفايات بشكل مباشر  إلىنالحظ أن كل مدخالت النظام االقتصادي ستتحول  ،من خالل الشكل السابق   
توج)أو بشكل غير مباشر بعد االستعمال  ،اإلنتاجأثناء عملية  ورة حياة المن                                                    .(نهاية د

مرحلة من أوائل الستينيات :مع حماية البيئة  مرحلة االهتمام باألعمال .0 ات ثمانين إلىامتدت هذه ال
قرن الماضي تزايد تكاليف األخطار ( فصل السابقلكما رأينا في ا)بعد تفاقم المشاكل البيئية ف ،ال ومع 

تزايد  إمكانيةبرزت العديد من التساؤالت حول  والحوادث البيئية، مرار األنشطة االقتصادية مع  است
يراتها على البيئة، محاولة وبما أن النمو االقتصادي الهدف األكبر للمجتمعات اتجه التفكير نحو  تأث

مرار النشاط االقتصادي واتجه العمل على تنفيذ المستويات  التحكم في الخسائر البيئية مع است
 اإلشرافوحدات حكومية في مختلف الدول لحماية البيئة بهدف  إنشاءالمسموح بها من التلوث فتم 

تزام الصناعات بالحدود القصوى المسموح بها، والالزمة لحماية الصحة ال بشرية على مدى ال
  . األخرىوالكائنات الحية 

                   
 

 
 

                                                   
 
 
 

Source :ipid, p22. 

والزالت تلقى االهتمام بد  :البيئيةمرحلة التنمية االقتصادية  .0 أت هذه المرحلة من منتصف الثمانينات 
لراهن، مرحلة تعززت ضرورة وجود تكامل بين  الكبير من قبل االقتصاديين في الوقت ا في هذه ال

لرأسمال  النظم االقتصادية والبيئية واالجتماعية وأن هناك قيدا جديدا عن النمو االقتصادي وهو حجم ا
ارةالطبيعي وهذا المورد يتطلب  تصميم رشيدة وهنا محاربة التلوث في المنبع من خالل ال إد

لمنتوجات خضراء تتطلب مواد صديقة للبيئة ما أمكن ذلك وتنتج بطريقة تضمن كفاءة في استعمال 
وتخفيض االحتياجات من الموارد والعمل على  اإلنتاجالطاقة وهذا من أجل تحسين عمليات 

 :التالي ع الداخلي للمواد كما يبين الشكلاالسترجا

 نفايات

موارد 
متجددة أو 
 غير متجددة

 الصناعة                       

 الطاقة الهواء الماء

فضالت 
  

 اإلنتاج 

معالجة 
 النفايات

 مستخدم 

معالجة النفايات وا عادة االستخدام 0تحول نظم االنتاج المرحلة  (:3.0)الشكل   
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  Source :ibid ,p22. 

ورد المالحظات التالية  أنمن خالل الشكل التالي يمكن   :                                                                   ن
  عادتهاالسترجاع الداخلي للفضالت والنفايات                                                            .اإلنتاجنظام  إلى وا 
  اإلنتاجيةالعمل على كفاءة الطاقة في العملية.                                                                                 
 ةالعمل على كفاءة في استغالل الماء والمواد األولي  .                                                                   
 األعمالقد تطورت تبعا لتطور العالقة بين عالم  اإلنتاجنالحظ أن نظم ، السابقة  األشكالمن    

يرات، فهما المتهمان في والمنافسة سيين هما التكنولوجياهذه العالقة فيها محددين أسا والبيئة،  التأث

                                                           
 مت في التكنولوجيا يعني التطبيقات العلمية للعلم والمعرفة في جميع المجاالت ،وهي ركيزة أساسية في التطور الصناعي واالقتصادي ، وبذلك أسه

دية للبيئة إال ان سادت لوقت طويل تكنولوجيا ملوثة مستندة الى النظرة الضيقة االقتصا،رفع مستوى المعيشة وزيادة قدرة االنسان على اشباع حاجته 

فكانت عمليات االنتاج متلفة للموارد مبذرة للطاقة غير قابلة للتدوير وتتصف بكثرة التلف والنواتج الجانبية ،على أنها مجانية ومواردها غير منتهية 

دى الى تفاقم المشكالت البيئية هذا ما أ.وقد شاع لوقت طويل أن التكنولوجيا قادرة أن تحل كل المشكالت وحتى المشكالت المرتبطة بالبيئة ،المضرة 

يتطلب تحوال تكنولوجيا نحو التكنولوجيا الخضراء النظيفة وقد تكون هذه التكنولوجيا اما جديدة كليا ( أخضر)،وبذلك فان التحول الى اقتصاد بيئي 

مع مطالب البيئة المستدامة أو أقل ضررا على  كنتاج لالبتكار االخضر او هي نتاج لتحسينات المستمرة في التكنولوجيا الحالية لتصبح أكثر مالئمة

ة ان هذه التكنولوجيا تعزز نمطا جديدا من االبتكار والتحسين المستمر ،وتكون مستدامة ماكان ذلك ممكنا من خالل اعتمادها على مواد وطاق.البيئة 

تعمل على تخفيض االنبعاثات والنفايات الى أقل مايمكن ، وهذه متجددة وقابلة العادة التدوير وذات كفاءة عالية باستخدام مواد أقل لمخرجات أكثر،و

نا دوليا اولتكنولوجي يتطلب تعان هذا التحول ا.التكنولوجيا ال تهدف الى معالجة النفايات في نهاية األنبوب بل تعمل على الوقاية من التلوث ابتداءا

ان التحول التكنولوجي عملية تراكمية تكتنفها حالة عدم اليقين .ون في الدول المتطورة ونقل للتكنولوجيا النظيفة والتجارب الناجحة ألن االبتكارات تك

ير من حيث توجهها ونتائجها ويشير التاريخ أنه ليس هناك ليس هناك حيلة تكنولوجية بسيطة لتغيير االنتاج واالستهالك وان احداث هذا التغي

بين البلدان وداخلها ؛ ويتطلب هذا التحول التكنولوجي االهتمام بالصناعة واالهتمام بأنظمة الجذري في التكنولوجيا سيترك أثارا قوية متفاوتة 

موارد متجددة 
 وغير متجددة

 الصناعة
 تحسين العمليات

تخفيض االحتياجات من 
 الموارد

 االسترجاع الداخلي

 االنتاج

coproduct
ionn 

معالجة 
 النفايات

 المستخدم

 النفايات

 فضالت

 الطاقة الهواء الماء

 تحسين العمليات 0تحول نظم االنتاج المرحلة   (:0.0)الشكل رقم 
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 األعمالالسلبية لألعمال على البيئة وهما في نفس الوقت العامالن المحفزان في تحسين العالقة بين 
مرحلة األولى وتحت ضغط المنافسة وانتشار التكنولوجيا الملوثة وعدم االهتمام بالبيئة  والبيئة، ففي ال
شرة أثناء  إلىيحول الموارد الطبيعية  اإلنتاجكان  شرة  إلنتاجانفايات بطريقة  مبا أو بطريقة غير مبا

في المرحلة الثانية ومع ظهور تشريعات بيئية تضع حدود التلوث المسموح  أمابعد االستعمال النهائي، 
يراتها السلبية وباستعمال التكنولوجيا المتاحة وذلك  بها، دأبت المؤسسات على محاولة تخفيض تأث

ارات كمشروعات اقتصادية  إلىرى بخفض المخرجات الملوثة ومعالجة الملوثات وكانت ت هذه االستثم
مرحلة الثالثة فان تم التحول ما أمكن . العائد –على أساس تحليل التكلفة  التكنولوجيا  إلىأما في ال

الخضراء ومحاولة محاربة التلوث من المنبع وذلك بالعمل على تحسين كفاءة العمليات وتخفيض 
 .  خلي والعمل على خلق منتجات خضراءاالحتياجات من الموارد واالسترجاع الدا

   .مفهوم المسؤولية البيئية للمؤسسات:  المطلب الثالث 
بعاد المسؤولية االجتماعية ، وأخذ يكسب هذا البعد أهمية أكثر مع تفاقم أحد أن البعد البيئي إ    

ثف الجهود تكامع  واألقاليم ،مية تتجاوز األوطان واعتبار التدهور البيئي مشكلة عال المشكالت البيئية،
تزام الطوعي للمؤسسات بالمساهمة عرّ  ،الدولية لحماية البيئة فت المسؤولية االجتماعية للمؤسسات باالل

فمن خالل هذا التعريف المسؤولية ، (0330اللجنة األوروبية )في تحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية 
المسؤولية  لم يتم تضمين البيئة في اختصار إذاة حتى هي جزء مضمر في المسؤولية االجتماعيالبيئية  

 .االجتماعية للمؤسسات
راسات تستخدم مصطلح المسؤولية االجتماعية في المناقشات حول تخضير      في الواقع العديد من الد

طراف أصحاب المصلحة  اعتبرتوبذلك  (البعد البيئي في المؤسسات إدماج)المؤسسات  كأحد أ
تكون  العديدين، وعليه فالمؤسسة التي تتصرف بطريقة مسؤولة اجتماعيا تجاه أصحاب المصلحة،

رة وبذلك فتعريف المسؤولية االجتماعية البيئية  مسؤوليتها اتجاه البيئة كجزء من هذه المسؤولة الكبي
 .1للمؤسسات هو نفسه المسؤولية االجتماعية للمؤسسات

ل    تهتم بعالقة المؤسسة "   (HUCKEL 1995: )ووووفالمسؤولية البيئية للمؤسسات بالنسبة 
قرار لتحمل مسؤولية  تزامات صناع ال حماية  إلىالتي تهدف  اإلجراءاتبالبيئة وهي تحوي على ال

                                                                                                                                                                                     
ان هذا . والتحول الى الطاقة المستدامة ...( النظام التعليمي ومعاهد البحث العلمي والتقني ومراكز تطوير المنتجات في الشركات)الوطنية لالبتكار 

 .ا اال ان نتائجه تكون أفضل من أجل االنتقال الى اقتصاد مراعي للبيئةالتحول سيكون مكلفا ماديا واجتماعي

 "     التحول التكنولوجي الكبير من أجل اقتصاد مراعي للبيئة "  5100دراسة الحالة االقتصادية واالجتماعية في العالم  األمم المتحدةانظر تقرير
1
 Jennifer K lynes, Mark Andrachuk," motivations for corporate social and environmental responsibility: A 

case study of Scandinavian airlines", Journal of international management 14(2008), p378.  
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الممارسات التي " تعرف كذلك أنها  و". وتحسين البيئة ككل وهذا بما يتماشى مع مصالحها الخاصة 
التي تتجاوز ما هو  مطلوب ( السلبية لألعمال على البيئة اآلثارأو التخفيف من )د بالنفع على البيئة عو ت

قره مجلس األعمال العالمي للتنمية المستدامة  إلىمن المؤسسات   قانونا   . 1" ما أ
خرى هدفه تطبيق وتطوير العديد من     طراف أ شراكة مع أ فالمسؤولية البيئية هي مشروع بال

درات البيئية في قطاع األعمال يركز على   :2المبا
تزام البيئي للمؤسسة  ( أ حيث تقوم المؤسسة بتضمين مبادئ االستدامة في عملها حتى تكون : االل

 .أثار أعمالها ايجابية على البيئة
ارة ( ب والتي من خاللها المؤسسة تكون منتبهة لتأثير نشاطاتها على النظام  :والطاقة الموارد  إد

 .البيئي
الشفافية في تصريح المؤسسة عن نشاطاتها حيث يكون هذا التصريح كامال وسهل الوصول  ( ت

   .اليه من قبل أصحاب المصلحة
 :   3مجاالت المسؤولية البيئية الى ESTEOوقسم  اسطو 

 .العامة مجال المساهمات  -
 .مجال الموارد البشرية  -
 .مجال الموارد الطبيعية و المساهمات البيئية  -
توج أو الخدمة  -  .مجال مساهمات المن

هذه المساهمات تكون هدفها حماية البيئة بطريقة أو بأخرى، ومع زيادة االهتمام بالبيئة احتل    
بحث ومقال  21البحث حيث شهدت نشر موضوع المسؤولية البيئية اهتمام الباحثين والدارسين ومخابر 

وريات المحكمة المتخصصة العالمية مابين ( 40)حول هذا الموضوع في  من أكبر المجالت والد
 0344.4و  4664

 
 
 

                                                           
1
 Dirk Holtbrugge &  Corinna Dogl," How  international is corporate environmental responsibility? A 

literature review", journal of international management,18(2012), P180. 
2
 www.kaun group.com/corporate –sociale-and-environmental-responsibility/ le 15/08/2013 .14 :30.  

3
نوفمبر   98- 90ملتقى ورقلة  (بين التشريع والتطبيق)الجزائرية والمسؤولية البيئية المؤسسة االقتصادية ساسي سفيان و منية غريب ،  

 .                                                                                                            424ورقلة ،مرجع سابق،ص ، 9089
4
 Dirk Holtbrugge & Corinna Dogl, OP cité, P183.  

http://www.kaun/
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  .تخضير المؤسسات:  المبحث الثالث
لقد اخذت تتطور اإلتجاهات البيئية الخضراء من أجل إعادة تخضير البيئة عموما، وكذلك تخضير   

 .عملياتها بشكل خاصو  بيئة األعمال الداخلية والخارجية ووظائفها 
 فما نعني بتخضير الشركة ووظائفها وعملياتها ؟ 

 مفهوم تخضير المؤسسات :  المطلب األول   
االهتمامات البيئية في المؤسسات أو االهتمام بالبعد األخضر  إدماج تخضير المؤسسات أو إن   

قرن الواحد والعشرين، ،يمثل االتجاه الجديد لألعمال ( النشاط االقتصادي)لألعمال  ورهان اقتصاد ال
جراءات وعمليات  ترجم هذا في نطاق واسع بإ فعلى المؤسسة أن تضع البيئة في صلب حرفتها ، وأن ت

 .وسياسات وعالقات المؤسسة وبرامج 
تبني المؤسسة لسياسة بيئية شاملة أو جزئية تساهم في جعل  إلىوتشير عملية تخضير المؤسسة    

التأثير على قطاع األعمال ولوائحها واتجاهاتها األساسية اآلخذة بالتنامي و ،المؤسسة متالئمة مع البيئة 
تزام البيئي ،برمته  تزام بالت)فان كان االل المحرك األساسي ألي تقدم في مجال حماية ( شريعات االل
الخطوة األولى في عملية التخضير حتى تصبح المؤسسة منسجمة مع البيئة ومحققة  أنها إال 1البيئة،

خالل نشاطها والتي يعني أن  مؤسسة صديقة للبيئة وتحمي البيئةحتى تكون ال،ميزتها من خالل ذلك 
 : 2تعمل المؤسسة على

 .الك المواد األوليةتخفيض استه -
 .تخفيض استهالك الطاقة -
ضرار النفايات -  .                 تخفيض كمية وأ
 . استعمال المواد المسترجعة -
 .تمديد مدة عمر المنتجات  -

كان  إذايكون المنتج نظيف " أن تكون مخرجاتها خضراء صديقة للبيئة،  إلىأو تصل المؤسسة 
لرمي بشكل نظيف أو تصبح . 3"مصنوع بشكل نظيف وقابل لالستعمال بشكل نظيف وقابل ل

                                                           
1
 Jaque Salamitou," management environnementale", Dunod, paris 2004, P24. 

2
 Emmanuelle Raynoud," les déterminants de comportement de protection de l’environnement des 

entreprises", thèse doctorat institut d’administration des entreprises , Marseille 1997, p29.  
3
 .21ص  عائشة سلمى كيحلي ، مذكرة ماجستير ، مرجع سابق، 
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المستهلكين الذين يشجعون )حاجات البيئية للمستهلكين الخضر  إلىأن تستجيب  بإمكانهاالمؤسسة 
 .(المنتجات الصديقة للبيئة 

 .ضغوطات ودوافع تخضير المؤسسات:  المطلب الثاني    
قد تكون ،يتحدد موقف المؤسسة تجاه حماية البيئة نتيجة التأثير الذي تحدثه مجموعة من العوامل  

أثر هذه العوامل مجتمعة هو  .وقد تكون نابعة من محيط المؤسسة (مرتبطة بالمؤسسة ذاتها)ذاتية 
 :من أهم هذه العوامل، في عملية التخضير وحماية البيئة الذي يحدد مستوى سعي المؤسسة

وضع مجموعة من التدابير  إلىتلجأ السلطات العمومية في أغلب األحيان : الضغوطات الحكومية .0
لردعية والمحفزة من أجل دفع المؤسسات  هذه التدابير قد  ،إدارتهااالهتمامات البيئية في  إدماج إلىا

من  األدواتتكون نتيجة توقيع البلد على اتفاقيات وبروتوكوالت دولية  وتختار الدولة بين أنواع من 
 :أهم هذه األدوات و تنفيذ سياستها البيئية  لأج

تزم بها  : األدوات التنظيمية  . أ هي مجموعة من المعايير على المؤسسة أن تتقيد بها وان لم تل
 : 1لعقوبات وهناك أربع معايير أساسيةتكون تحت طائلة ا

درة الوسط البيئي : معايير جودة البيئة  - هي أهداف عامة لجودة البيئة تتحدد تبعا لق
نوع معين من الملوثات مثل الحعلى تح غاز ثاني أوكسيد األقصى لتركيز  دمل 

 .                                             الكربون في الجو
تحدد الكميات القصوى النبعاثات ملوث معين في مكان محدد :  اإلنبعاثاتمعايير  -

ارات مثل تحديد قوة الضجيج الصادر من  .      السي
لرصاص في الخصائص المتعلقة بالمن إلىتشير : معايير المنتج  - تج مثل مستوى ا

 .البنزين
طرائق  - ها في العملية تحدد الطرق واألساليب التكنولوجية الواجب استعمال: معايير ال

يزات  اإلنتاجمثل أساليب ، اإلنتاجية  .األنظف أو التي يجب أن تتوفر في التجه
                                                                                                                                 :األدوات االقتصادية . ب

برا عنهم بصفة نهائية هي مبلغ من النقود تحصله الدولة من األشخاص ج :الضريبة -
غراض عامة ،دون مقابلب وانطالقا من هذا التعريف يمكن القول أن  .2بهدف تحقيق أ

                                                           
 

1
  .89ص . 9002.9080/ 02،مجلة الباحث ، جامعة ورقلة،عدد " دراسة نظرية لمحددات سلوك حماية البيئة في المؤسسة"محمد عادل عياض، 

2
  1،ص 9000مصر ،،مكتبة جامعة طنطا ، " نظرية الضريبة"عبد الهادي مقبل ،
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اري يدفع( البيئية)الضريبة الخضراء  برا بهدف حماية هي اقتطاع اجب ه الممول ج
                                                                                                                               .                                     1البيئة

لرسوم  - تفرض على المخلفات أو المنتجات المتأتية من استعمال أساليب انتاج : ا
 .ملوثة وهدفها محاربة التلوث 

 .                                                   تفرض على جمع ومعالجة النفايات مثل التخلص من النفايات الطبية :تاوات األ -
لرسوم على أنها أداة تسمح  إلىمن الناحية النظرية ينظر     الخارجية  اآلثار بإدماجا

فرق بين التكلفة الخا صة والتكلفة االجتماعية لألنشطة االقتصادية وتحاول أن تضيف ال
التكلفة االجتماعية بطريقة لألنشطة االقتصادية ،وحتى يتحقق ذلك يجب أن يتم تقييم 

أنه على المستوى التطبيقي فان هذه العملية تعترضها صعوبات ،وبذلك فان  إال ،صحيحة
لرسوم البيئية تهدف    2.تحقيق الهدف البيئي بأقل تكلفة جماعية إلىا

   : ضغوطات أصحاب المصلحة .  0
لرأي العام  األمرتنشأ هذه الضغوطات في بادئ     على مستوى المحيط البعيد للمؤسسة والمتمثل في ا
طراف فاعلة في صناعته ) المحيط  إلىثم تنتقل هذه الضغوطات تدريجيا ( فيه والتأثيرهناك عدة أ

قريب من المؤسسة كلة شرعية نشاطاتها عندما تكون هناك هذه الضغوطات تضع المؤسسة أمام  مش، ال
وزات في المجال البيئي  .  تجا

وزعين البنوك مؤسسات التأمين البنوك  ،المساهمين، المستخدمين: من أهم هذه األطراف المستهلكين الم
 .الخ....جمعيات غير الحكومية خاصة منها جمعيات حماية البيئة

                                                                                                            :المساهمون . أ
أن  إاليعتبر أمر حديث نسبيا ، ( اهتمام المساهمين بقضايا البيئة)رغم أن هذا الموضوع 

وأصبحت ( وبيئيااجتماعيا )وكاالت التقييم بدأت تهتم بوضع مؤشرات للممارسات المسئولة 
فالعديد من . 3ترفق بتقارير اجتماعية وبيئية  ليكون المساهمين على علم بمستوى األداء البيئي

دراسات  االستثمار في المؤسسات التي تتميز بأداء  إلىأغلب المساهمين ينظرون  إلى أشارتال
يرة  كما أن رغبة المساهمين في الحفاظ على سمعة المؤسسة .بيئي ضعيف على أنه مخاطرة كب

                                                           
1
االسكندرية  08،دار الفكر العربي،ط"الضرائب الخضراء والرخص القابلة للتداول كأدوات لمكافحة التلوث"نزيه عبد المقصود محمد مبروك ،  

                                  .                                            42ص . 9088
2
 Beaumais O & Cheroleu – Assouline M, Economie de l’environnement, Bréal, Paris,2001, PP 78-79. 

3
ياسة واألهداف البيئية األداء البيئي هو النتائج الكمية القابلة للقياس لنظام االدارة البيئية ذات العالقة باألبعاد البيئية والتي تم وضعها على أساس الس  

                             .                                                                                                   للمنظمة 
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 اإلداريةلذا فهم يضغطون على الهيئة  هو الحافز األساسي لهم لالهتمام بقضايا حماية البيئة،
  1.الالزمة في هذا المجال  اإلجراءاتمن أجل اتخاذ 

على مواقعها االلكترونية التي تحوي للمؤسسات  االلكترونيةففي بحث حول المواقع    
 :يلي كانت النتائج كما 0330في سنة ( صفحة مستقلة خاصة بالبيئة)قائمة مستقلة بالبيئة 

 المؤسسات التي تحوي مواقعها االلكترونية على قائمة مستقلة خاصة بالبيئة :(3.0)الجدول رقم      
 عدد المؤسسات التي تحوي مواقعها االلكترونية صفحة النسبة

 خاصة بالبيئة مستقلة
 اجمالي

 المؤسسات 
 المناطق

20 % 
05 % 
43 % 
25 % 
44 % 

52 
420 
445 
41 
000 

401 
401 
454 
02 
233 

 أسيا
 أوروبا

 أمريكا الشمالية
 بقية العالم
 المجموع

Source :Daejoong Kim, Yoonjae Nam & Sink Kang, An Analysis of Corporate environmental 

responsibility on the global corporate Web sites and their dialogic principales, Public Relations 

Review, 36(2010),P 286. 

خاصة ونية  صفحة من المؤسسات تضع في مواقعها االلكتر %  44نالحظ أن السابق، من الجدول    
 بالجانب البيئي

ارات المسؤولة اجتماعيا  إلى تزايد نمو االستثم  investissementجانب هذا فان هذا كان تماشيا مع 

socialement responsible  وهي رؤوس أموال يولي أصحابها اهتمام كبير للمسائل االجتماعية
 . واألخالقيةوالبيئية 
 : الزبائن والمستهلكين  . ب

تزايد االهتمام بحماية البيئة من مختلف     وزيادة  األضرارترتب على  التي تتعرض لها، 
ثره على جودة الحياة ومستقبل ،والنقاش الدائر حول تدهور البيئة  اإلعالمياالهتمام  و أ

هؤالء يأخذون في االعتبار المعايير  إلىاألرض، أدى  نمو الوعي البيئي لدى األفراد، وأصبح 
شراء قرارات ال وقد لعبت الجمعيات البيئية والمهتمة . البيئية عند تقييمهم للمنتجات قبل اتخاذ 

ور  ير  ابحماية المستهلك والعلمية د تزايد الوعي  إنوأصبح لها تأثير في أسواق المستهلكين،  اكب
شرائهم للمنتجات التي ال تسبب أضرار للبيئة ،يعتبر البيئي ل دى المستهلكين والذي يتمثل في 

                                                           
1
 .82محمد عادل عياض ، مرجع سابق ،ص  
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اهتمام المؤسسات بالقضايا البيئية بطريقة جدية، وذلك  إلىمن العوامل األساسية التي أدت 
لزبائن الخضر، حتى ال تتعرض لمخاطر فقدان حصصها  بهدف اشباع حاجيات المستهلكين وا

زايد اهتمام المستهلكين بالقضايا البيئية  إحدىت السوقية ،وقد أوضح دراسات أنه نتيجة لت ال
شراء منتجات ال  1.للبيئة  اتسبب أضرار  فانهم على استعداد لدفع مبالغ اكبر من أجل 

لزبائن حفز المؤسسات على اظهار إن   التوجه  البيئي  نمو الوعي البيئي لدى المستهلكين وا
 (ملصق بيئي)ة من العنونة البيئية االجتماعية وذلك باستعمال وسائل عدمام بالمسؤولية تالهاو 

 .إلضافة مصداقية للقيمة البيئية
يرات العامة "وظهر مفهوم المستهلك المسؤول اجتماعيا    الفرد يأخذ بعين االعتبار التأث

شرائية  يرات في المجتمع اثدإلحالستهالكه الشخصي ويستعمل قوته ال دراسة.2" تغي  وفي 
دراسات  فرنسي ضمت  AMEHSلمكتب ال %  42أن  إلىمستهلك توصلت  43333للسوق ال

 .3االستهالك المسؤول إلىمنه يعود 
 ( :الموظفون)المستخدمون  . ت

قد تشهد المؤسسات التي تعرف سلوك غير مسؤول تجاه البيئة استنكار من قبل الموظفين    
( الخ......لجنة الصحة واألمن أو البيئة)داخل المؤسسة  الهيئاتالعديد من  إلى يلجؤونوقد 

تكون سليمة وغير خطيرة على الموظفين، هذا  لكيمؤسسة من أجل حماية البيئة داخل ال
كما أن  4.وضع البيئي وصحة وسالمة الموظفينالتحرك بسبب االرتباط الوثيق بين ال

ارات األخالقية تجعل الموظفين المنتمين لمؤسسات رائدة في مجال البيئة يشعرون بالفخر  االعتب
تزاز باالنتماء لهذه المؤسسة  وهذا ما .لمؤسسات التي لها أداء بيئي ضعيفعلى عكس ا .واالع

درة المؤسسة في استقطاب الموظفين األكفاء  .ينعكس على ق
 :البنوك ووكاالت التأمين  . ث

ظرا لكونها مصدر أساسي في     مرارية المؤسسة بشكل كبير بعالقتها مع البنوك ن يرتبط است
لرغم من  أن  إال ،أهمية البنوك لدى المؤسساتالتمويل الذي يعد بمثابة شريان حياة لها، وبا

يرة الضغوطات بعض البنوك تفرض على المؤسسات  إن إال ،التي تمارسها البنوك ليست كب
                                                           

1
  .32عائشة سلمى كيحلي ،مرجع سابق ،ص  

2
 Angès François Lecompte," la consommation  socialement responsable : oui mais …", reflets et perspectives 

de la vie économique , 2009/4 tome XL  Vlll. P90.   
3
 Ipid, p90. 

4
 Boiral O," protéger l’environnement naturel et la santé des travailleurs", Revue Internationale de gestion, 

volume 22,N°4, Montréal, 1997,P51.   



 المسؤولية اإلجتماعية و البيئية في المؤسسة: الفصل الثاني 

94 
 

ي نقاش حول مشاريع أللألثر البيئي لنشاطها كشرط مسبق راسة تدقيق معمقة د إعدادالملوثة 
 1.تمويل محتملة

يرة في حال مشاكل تلوث، زيادة عن الخسائر     كما أن المؤسسات تتعرض لصعوبات كب
االقتصادية المترتبة عن حادث أو كارثة بيئية، فان هناك تكاليف عالية يجب تحملها من أجل 

ألراضي الملوثة،تطهير المواقع   .مؤسسات التأمين إلىمن أجل تجنب ذلك تلجأ المؤسسات  وا
أن مؤسسات التامين أصبحت تستثني المخاطر البيئية من أشكال التأمين العادية نتيجة  إال   

تزايدة من طرف القانون  . الصرامة الم
 : اإلعالمضغوطات العلماء ،الجمعيات البيئية ووسائط  . ج

لرأي العام  اإلعالمالعلماء ووسائط  البيئية،الجماعات     ورا هاما عند ا فالجماعات ،تلعب د
فهي تلعب ،مصداقية عند عموم المجتمع  األكثرفي العديد من الدول المؤسسة  أصبحتالبيئية 

خرى تقوم ،دور القاضي المنصف من جهة ومن جهة  ضراء والتشهير المؤسسات الخ بإشهارأ
هؤالء الفاعلين على توجيه نظر السلطات والمستهلكين  كما، بالمؤسسات الملوثة  إلىيعمل 

قامةها من طرف المؤسسات لية البيئة من الممارسات المهددة ضرورة حما الدعاوي  وا 
 .القضائية في الحاالت التي تتطلب ذلك

سبق، فان البعض يؤكد على أهمية الدور االيجابي التي يمكن أن تلعبه هذه  ما إلى إضافة   
يرات السلبية ،المجموعات بالتعاون مع بعض المؤسسات  في تنفيذ بحوث مشتركة لمعالجة التأث

رات السلبيةدة بهدف تيها والمساهمة في تطوير منتجات جدالمترتبة على أنشطت ، خفيف التأثي
، ووسائط فالعلماء يقدمون معلومات جديدة ،كان مؤثر في أدبيات التسييرن مو لأما العلماء  فيشغ

ورا في نشر الوعي  أي، للجمهور الكبير إلىتقوم بإيصال هذه المعلومات  اإلعالم لها د
 .الجماعي بنقلها لمعلومات قد تكون أفلتت منهم وال يدركونها

 :القطاعية  الهيئات . ح
الناشطة في نفس التنظيمي الذي تجتمع فيه المؤسسات  اإلطارالقطاعية  بالهيئاتيقصد   

تزايدا  الهيئاتهذه  ،القطاع االقتصادي ورا م في تحسيس المؤسسات بمسؤوليتها تجاه تلعب د
القطاعية تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر في تطور  للهيئاتالبيئة، كما أن التوجهات البيئية 

ار  تراح  (الهيئاتهذه )ها األدوات التنظيمية للسياسة البيئية باعتب  .قوة اق
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ارات البيئية في المؤسسة سترفع من تكلفة  إدماجتكاليف الناتجة عن البما أن     االعتب
القطاعية بطرق مختلفة، ويضل األسلوب األكثر انتهاجا هو  الهيئاتالمنتجات تتدخل هذه 

 .مصادقة جميع المتعاملين على اعتماد سلوك بيئي مسئول 
 :االقتصاديةالفرص .0
 :قتصاديةالمؤسسة في اقتناص بعض الفرص اإل تخضير المؤسسة قد يكون نتيجة رغبة إن  
ظهار المؤسسة كمؤسسة إيتعلق األمر هنا باعتماد مقاربة تسويقية على  :المحفزات التسويقية . أ

زاماتها اتجاه البيئة وبأن منتجاتها صديقة للبيئة ، ،مسئولة بيئيا  ت فالمؤسسة تنتهج وواعية بال
سلوكا بيئيا بهدف الرفع من قيمة صورتها ومنتجاتها ، غير أن الجهد التسويقي الذي يرتكز 

دراسات أشارت ،شهار ليس مضمونا على اإل لى ميل إوقد تكون نتائجه سلبية ألن العديد من ال
 1. وياتهملى التشكيك في خطاب المديرين الذين يظهرون بأن البيئة من أولى أولإالمستهلكين 

ورغبة المؤسسة في التميز، أصبح السلوك المسؤو  :التميز التنافسي  . ب ل بيئيا مع اشتداد المنافسة 
يزها  والمنتج صديق البيئة  خاصة في سوق شديد المنافسة تختار المؤسسة ،طريق المؤسسة لتم

ي.استراتيجية التميز في المنتج  رة من من أجل كسب حصة سوقية أكبر وهذا لتعلق شريحة كب
ضرارا بالبيئة ،غير أن لجوء المؤسسات للتقليد سيفقد المؤسسة أالمستهلكين بالمنتجات األقل 

 .هذه الخاصية 
ارات البيئية للمؤسسة على أنها هدر ألموال طائلة في إكان ينظر  2:المردودية  . ت لى االستثم

لراهن ، تم  مجاالت لن تعود بأية مردودية وتقلل من فرص تحقيق األرباح ، لكن في الوقت ا
ظرة االقتصادية التقليدية التي تجعل من  البيئي عائقا من تحقيق البعد دماج إتجاوز هذه الن

ورتر والذي يعتبر من أوائل من فندوا صحة  هذا المنظور الجديد.المردودية  يسمى فرضية ب
ويرى أن قيام المؤسسة باالستثمار في التكنولوجيات النظيفة أو في تثمين .المنظور التقليدي 

عادة الذي يؤدي  األمرتدوير النفايات يمكنها من االقتصاد في المواد األولية وفي الطاقة ،  وا 
  .اإلنتاجتخفيض تكاليف  إلى
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 :الخصائص الشخصية للمديرين.3
شرة     الخصائص الشخصية للمديرين تؤثر في  عملية تخضير المؤسسة ،ألن لها ردودا مبا

ارات المديرين  في  ارةعلى خي األعمال ،فالمدير يشكل عنصرا أساسيا لتطوير ثقافة  إد
برام ج الوقاية من المؤسسة من خالل مواقفه ،فقد يضع أسلوبا جديدا أو قيم ومعايير جديدة ل

 .التلوث
عراف يسترشد بها ال إيجادأو يساهم في   ن كانت الغايةإف ،اإلداريةموظفين في كل المستويات أ

قرارات البيئية  درة يجب أن تكون من المديرينفإتحسين نوعية ال  .ن المبا
  :1العوامل الموقفية .0
دراسات تشير     المؤسسة نحو التخضير ويمكن حصر لى دور العوامل الموقفية في توجه إهناك عدة 

االنتساب ، التوجه االستراتيجي للمؤسسة، عمر المؤسسة، حجم المؤسسة: أهم هذه العامل 
 .الخ...الدولي
يرا على توجه المؤسسة نحو إ :حجم المؤسسة . أ ن حجم المؤسسة من المحددات األكثر تأث

ارات التالية  :التخضير وهذا لالعتب
ارات البيئية تكون -  .عادة مكلفة ماديا االستثم
يرة للمؤسسات األكبر حجما وتوفر  - درة المالية الكب  .ها على الموارد البشرية المؤهلةالق
الشكلية ،هذا ما  واإلجراءاتلى ضرورة التنظيم إيزداد حجم المؤسسة تزداد الحاجة كلما  -

رة البيئةإلادماج نظم إيسهل من  ا  .د
نتاج وهذا القيام بتغيير في التنظيم وتكنولوجيا اإلن تخضير المؤسسة يتطلب إ :عمر المؤسسة . ب

 :ما يصعب في المؤسسات قديمة النشأة وهذا لسببين
درات التكنولوجية  - فالمؤسسة قديمة النشأة ترث في أغلب األحيان عتادا ملوثا : اختالف الق

 .،على عكس المؤسسات الحديثة التي تتمتع بتكنولوجيا أقل تلويثا
بغة مؤسسية للعادات الزمن يعطي ص: اومة التغييروالتقاليد المكتسبة في مقتأثير العادات  -

ترة طويلة والتقاليد اإل ا أن سلوك كم.حتى وان ثبت خطئها مع الوقت ،دارية التي تسود لف
يره  ترة طويلةصعبا إالموظفين يصبح تغي  .ذا اعتادوا على سلوك معين لف

                                                           

 
1
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لى االرتباط القانوني للمؤسسة بمؤسسات ومجمعات إيشير االنتساب الدولي  :االنتساب الدولي . ج
وبالتالي يمكن تبني سلوك بيئيا فعاال كاستجابة للضغوطات التي تمارسها المؤسسة ، عالمية 

كما أن ، نتها على المستوى المحلي والدولياألم الحريصة على الحفاظ على سمعتها ومكا
درات مالية جمعيات حماية البيئة تزيد من ضغوطاتها على هذه الف ترى أن لها ق روع ألنها 

يرة بحكم انتمائها  يرة إكب  .لى مجمعات صناعية كب
 :يلي  ويمكن توضيح هذه المحددات التي تساهم في تحديد مستوى التخضير في المؤسسة كما

يرات الناجم عن  :ولالقسم األ  تزام البيئي منها التأث تتأثر المؤسسات بعوامل خارجية من أجل االل
يرات السياسات الإضافة إ ،ة من طرف الدولةالمنظمات الدولية واالتفاقات المبرم تبعة في  كل ملى تأث

 .قطاع والمعايير الموضوعة واالتفاقات المبرمة في القطاعات الصناعية
يرات الموج  .ودة في محيط المؤسسة الناجمة عن التفاعالت بين األنظمة األربعة أيضا التأث

مزايا المؤسسة من انتهاج /سياسة المؤسسة على تحليل التكلفةترتكز  :األسواق - العائد ل
 .استراتيجية ما

ترتكز وضع سياسة المؤسسة على الثقافة السياسية ونظام الحكم التي تعمل : النظام السياسي -
 .ةفيه المؤسس

 .لمعرفة العلمية بين السبب واألثرترتكز وضع سياسة المؤسسة على أساس ا: النظام العلمي -
المؤسسة نتيجة تبادل المعرفة حول السوق و السياسة يتم وضع سياسة : النظام االجتماعي -

.والمعرفة
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 الحوافز
 األرباح المالية

 تحسين صورة المؤسسة
 ضغوط أصحاب المصلحة

جراءات التنظيميةتجنب اإلالرغبة في   
                                        

 الدوافع القيادة الداخلية الثقافة
 تفسير تلك المحفزات

 
 أسباب أخرى المركز المالي

 مستوى االلتزام بالمسؤولية البيئية واالجتماعية
 تعهد باتخاذ مسار العمل وتحمل المسؤولية
 التدخل في القضايا البيئية واالجتماعية
 التفاني في تحسين أداء المؤسسة

  

 

 

 العلم 

 األسواق

النظام 
 االجتماعي

 المؤسسة

 النظام السياسي

التقاء نفوذ هذه األنظمة األربعة وعالقاتها بينها تنتج حوافز المسؤولية 
 البيئية واالجتماعية على مستوى المؤسسة                        

تأثيرات 
خاصة 

بقطاع  
 النشاط 

 تالتأثيرا
 الخارجية

 النموذج النظري لتأثير محددات التزام المؤسسات بالمسؤولية االجتماعية والبيئية (:7.0)الشكل 
 

Source : Jennifer K. Lynes, Mark Andrachuk, Motivations for corporate social and environmental 

responsibility: op cite , P379. 
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حد ما االختالفات في تبني البعد البيئي في  إلىيمكن تفسير وبشكل معقول  ،من خالل الشكل السابق 
النشاط االقتصادي بين الدول من خالل اختالف في طبيعة وهيكلة النظم االقتصادي واالجتماعي ومدى 

تزام السياسي بالتنم لرغبة والوعي واالل ية المستدامة كنهج للتنمية وكذا مدى وعي النخبة والمؤسسات ا
يمانها بقضايا البيئةالم  . مثلة لها وا 

 .المختلفة لعملية تخضير المؤسساتالمستويات :  المطلب الثالث
ولية الد الهيئاترأينا أن هناك أسباب مرتبطة بمحيط المؤسسة البعيد مثل التأثير الخارجي مثل    
السياسات العامة والتشريعات البيئية )أو المحيط الوطني...( مة االيزومنظ، العالمية منظمة التجارة)

رها في المجتمعالوعي البيئي في األوس...والسياسات الصناعية والقطاعية  ي مدى  .اط العلمية وتأث
واألسباب ....( االستهالك األخضر الذي يأخذ بعين االعتبار المسائل البيئية عند االستهالك انتشار

هي من ....( إمكانات المؤسسة الداخلية، المنافسة في قطاع النشاط)ذاتية المرتبطة بحالة كل مؤسسة ال
 .تنتج بالتفاعل مستويات مختلفة في دمج المؤسسات للبعد البيئي في أنشطتها وسياساتها

 :ويمكن توضيح األبعاد المختلفة لتخضير المؤسسات في الشكل التالي
 

                                        
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     

 
 
 

 

 

 

                                                                                     
          
 

 

                

تخضير المؤسسة 
على المستوى 
 االستراتيجي

 

 تخضير الوظائف
 

 

التخضير استجابة 
 لللوائح

 اإلدارة العليا
 

 

 اإلدارة الوسطى
 

 

 

 االدارة التشغيلية

 رؤية شمولية

 رؤية وظيفية

 إجراءات تشغيلية
تلوث لوجيا الرقابة على التكنو 

 وفقا للوائح
 

. التسويق .االنتاج)
األخضر ...(التمويل  

الميزة التنافسية الخضراء   
    

              المستدامة
 

 أبعاد ومستويات تخضير المؤسسات( 4.0)الشكل رقم 
 

.443نجم عبود نجم ،مرجع سابق، ص :  المصدر  
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ورهاناته ومكتسباته وهي  فزه   :لكل مستوى من المستويات الثالثة دوافعه وحوا
ارةوهي مرحلة  :االستجابة للوائح البيئيةتخضير المؤسسة من خالل  .4 تزام القانوني ويمثل  إد االل

عرض لعقوبات الحد األدنى المطلوب من أجل مجابهة الزيادة في الضغوطات الخارجية وعدم الت
لرقابة على التلوث المسؤولية القانونية ، وهذا المستوى من التخضير يقوم على تبني تكنولوجيا ا

معالجة أو استبعاد بعض  إلىلذا فانه ينصب  ،وى المطلوب في األنظمةالمست إلى والحد منه
المواد أو تقليص استخدامها وخفض النفايات الناجمة عن العمليات اإلنتاجية وهذا ما تضطلع به 

ارة  .التشغيلية  اإلد
وتدرك فيها المؤسسة أن االقتصاد في استعمال المواد  :ضير الوظائف األساسية للمؤسسةخت .0

يزة تنافسية  وهذا ما يعمق من تبني المؤسسة للبعد البيئي ،األولية والطاقة يمكنها من اكتساب م
فيض وتساهم المنافسة وهدف تخ،هذه المتطلبات في أنشطتها ووظائفها  بإدماجحيث تبدأ 

 ،تبني اإلنتاج واالستثمار األخضر ا المستوىفنجد في هذ. التكاليف في توسع هذا التوجه
 .الخ...اإلبتكار األخضر  ،سويق األخضرالت

وهذا يجعل تخضير المؤسسة تهدف إلى االستفادة  :تخضير المؤسسة على المستوى االستراتيجي .0
تراتيجية  يزة تنافسية ) من فرص إس ارة وهذا المستوى يكون ش( تحقيق م امال ومن مسؤولية اإلد

يزة تنافسية للمؤسسة العليا ، ويكون البعد البيئي مجال تنافس المؤسسات واألداء البيئي يعطي م
 .نتجات المؤسسة مل إضافيةومنتجاتها ويضفي قيمة 
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 :خالصة
هرة معقدة ال يمكن تحليلها إاّل ضمن كل أبعادها    : تعتبر المسؤولية االجتماعية للمؤسسات، ظا

 .المجتمع/الخ، والتي تطورت تبعا لتطور العالقة ، المؤسسة.....اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية
ترجم مساهمة المؤسسة في التنمية المستدامة للمجتمع، والتي تظهر في  هذه المسؤولية التي ت

 (.اإلقتصادية واإلجتماعية والبيئية)المجاالت 
إن إهتمام المؤسسة الصناعية بالجانب البيئي يعتبر جزء من المسؤولية اإلجتماعية، هذ اإلهتمام    

ارات البيئية في انشطة المؤسسة والذي يخضع إلى ضغوطات ودوافع  يتبلور في درجة إدماج اإلعتب
الضغوطات الحكومية و ضغوط أصحاب المؤسسة، والدوافع االقتصادية : داخلية وخارجية من أهمها

دراتها  .باإلضافة إلى امكانيات المؤسسة وق



 

 

 :الفصل الثالث
االطار العام إلدماج البعد البيئي في 

 المؤسسة الصناعية  
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 :تمهيد
يرا من الناحية االقتصادية واالجتماعية    رهانا كب أصبحت حماية البيئة بالنسبة للمؤسسات، تمثل 

لزمان والمكان ، إضافة إلى أن طبيعتها االختيارية ال تسمح أن تعالج  وتطور مظهر هذه الحماية عبر ا
ارة المؤسسة، كال مالية والعالقات باللوائح فقط، بل اصبح هدف حماية البيئة مكون مثل مكونات إد

ارة البيئية في المؤسسة خاصة الصناعية منها، وهذا  اإلنسانية، مما ساهم في إنشاء ما يسمى بنظام اإلد
من أجل تحسين األداء البيئي للمؤسسة ، من خالل تخفيض اآلثار السلبية ألنشطة هذه المؤسسات على 

 .البيئة
 :م تقسيمه إلى مبحثين على النحو التاليوهذا ما سنتعرف عليه من خالل هذا الفصل ، والذي ت

ارة البيئية في المؤسسة الصناعية: المبحث األول -  .نظام اإلد
 .41333األيزو : المبحث الثاني -
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 نظام اإلدارة البيئية في المؤسسة الصناعية: األولالمبحث 

تمثل رهانات في غاية األهمية من الناحية  ،حماية البيئةقضية  االقتصادية بالنسبة للمؤسسة    
ارةأصبحت ،  ومنه ستوى العالقات مع أصحاب المصلحةاالقتصادية و البشرية و على م البيئية  اإلد

لزمن محل االهتمام أكثر فأكثر  .عبر ا
 طبيعة اإلدارة البيئية: المطلب األول

  :البيئية اإلدارةمفهوم : أوال 
أو في  المصب، محاربة التلوث في التوافق مع التشريعات) البيئة ة ن تعدد أوجه حمايإ   

تزام  ،احد في نطاق اللوائح و التشريعاتال يمكن أن تعالج فقط في بعد و ( الخ...المصدر وان كان االل
باللوائح والتشريعات البيئية شرط ضروري وحتمي، إال أن ذلك ليس كاف لمؤسسة تتطلع أن تكون 

 اأهدافنافسيتها، هذا ما جعل البيئة تدخل اهتمامات المؤسسات و كل مؤسسة تضع البيئة مجال لرفع ت
ارة المؤسسة  ،في هذا المجال تريد تحقيقه خرى في إد في هذا السياق أصبحت البيئة مشابهة لمكونات أ

يزةواحدة  لخ، رغم أن لكلإ...ة، اإلنتاج و الموارد البشريةمثل المالي  . منها خصوصيتها المم
ارة عنصر البيئة، يم    و هيكلة أدوات التخطيط و  تحديد إنكن استعمال األدوات اإلدارية من أجل إد

لرقابة و كذا التفاعل بينها يشكل نظام  ارةاإلا  .د
ارة لمكون ما     كذا و  ،تحسن في أدائها في ذلك المجال فإنها تحقق ،عندما تضع المؤسسة نظام إد

 .تحسن في األداء العام للمؤسسة
ارة بيئيةو     األداء  ة وقد يساهم في تحسين األداء البيئي للمؤسس ،بنفس الطريقة فإن وضع نظام إد
 .العام
ارة و      لرقابة)يمكن أن تساهم أساليب اإلد من تحسين الشؤون البيئية في بلد ...( التخطيط، التوجيه و ا

ارة البيئية امتداد لمفهوم اإل،ما أو مؤسسة ما  ارة بشكل عام فهو يعتمد على و يمكن اعتبار اإلد د
ك عدة تعاريف و تقييم األداء ثم تصحيح المسار في الجانب البيئي و هنا،أساليبها لتحقيق أهداف محددة 

ارة البيئية لرقابة سواء كانت محلية أواإلجراءات و "Mwiliam R mangum: منها لإلد ية إقليم وسائل ا
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هي تتضمن أيضا االستخدام العقالني للموارد الطبيعية أو عالمية، والموضوعة من أجل حماية البيئة و 
 .1"المتاحة و االستفادة الدائمة من هذه الموارد

ار من هذا التعريف نال    مستوى جزئي و ( الدولة)ة البيئية، مستوى كلي حظ أن هناك مستويين لإلد
 . المؤسسة

تزم من خالله جميع األفراد تنظيم في إطار المؤ : "عرفتها الموسوعة األلمانية على أنهاكما     سسة يل
 .2"تحقيق أهداف المؤسسة لحماية البيئة

ارة المؤسسة : "تعّرفها على أّنها 0331المنظمة العالمية للتقييس  ISOمنظمة  ونجد   جزء من نظام إد
يرها للبيئة   .3"يستعمل لتطوير و تنفيذ سياستها البيئية و تقييم تأث

ارةسبق فان  من خالل ما     متابعة وتحسين العمليات التنفيذ و التخطيط و ل االبيئية تمثل دور  اإلد
وتعتبر جزء من نظام . األهداف البيئيةها المؤسسة لتحقيق أهداف العمل و التي تقوم ب واإلجراءات

ارة ارةالكلي ويحتوي نظام  اإلد البيئية على الهيكل التنظيمي وأنشطة التخطيط و المسؤوليات و  اإلد
والعمليات التشغيلية والموارد الخاصة بتنفيذ وفحص وتطوير السياسة البيئية  واإلجراءاتات الممارس

 .والحفاظ عليها
ارةتساعد     وتساعد  البيئية المؤسسات على تلبية المتطلبات القانونية فيما يتعلق بالجانب البيئي، اإلد

 .في تحديد األنشطة البيئية التي تحقق قيمة للمؤسسة
 :مهام نظام اإلدارة البيئية: ثانيا
ارة البيئية بين المستويين الكلي     و الجزئي ( الدولة)كما رأينا فإن هناك تفاعل بين نظام اإلد
 .، فمن األجدر التطرق إلى مهام كليهما(المؤسسة)

 : مهام اإلدارة البيئية على مستوى الدولة .0
مراعاة        ارة البيئية على مستوى الدولة تتطلب   :4اإلد

 االتصاالت كما في النقل أو،البيئة ليست قطاعا رأسيا قائما بذاته على نحو ما هو مألوف  -
لرأسي أفقيالخ، فقضايا البيئة تتقاطع إ...أو المياه عليه و ، .مع كل القطاعات ذات التنظيم ا

                                                           
1

، مجلة أبحاث اقتصادية، جامعة بسكرة، ديسمبر "اإلدارة البيئية و آليات تفعيلها في المؤسسة الصناعية"موسى عبد الناصر، برني لطيفة،  

 . 31،ص 9001
2

المؤتمر العلمي الدولي التنمية المستدامة والكفاءة ، "دور إدارة البيئة في تحسين األداء البيئي المؤسسة االقتصادية"عثمان حسن عثمان،  

 .02، ص 9001أفريل  02/01االستخدامية للموارد المتاحة، جامعة فرحات عباس سطيف، 
3
 Mouloud Kadri," le développement  durable, l’entreprise et la certification", marché et organisation, 

2009/1. N° 8.  p 203.  
4

 . 18-10، ص ص مرجع سابقح، نادية حمدي صال 
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فإنه في كل األحوال ال بد أن يقوم هذا الكيان بالتنسيق بين ( وزارة مثال)فإن إنشاء 
تزام بمتطلبات  لرأسية لتحقيق أهداف البيئة، و قد لوحظ ان تحقيق االل مختلف األجهزة ا

تتعلق بطبيعة و مستوى الهيكل التنظيمي للكيان ،الحفاظ على البيئة يواجه صعوبات 
تزام بهاالمسؤول على تحديد ال  .متطلبات و اإلشراف على تحقيق االل

زام فإنه ال بد من األخذ بعين االعتبار      ت  :و لضمان فاعلية االل
تزام بها دو و  - خرى نضع متطلبات يمكن االل  .تعسف من ناحية أو ضرر للبيئة من ناحية أ
مرارية و التقدم بإصرار نحو الهدف - بما دون القفز فوق محددات الواقع، و  المرونة و االست

حوالت، التقلبات في النظام المؤسساتي و المناخ السياسي السائد  .يسمح بالتكيف مع الت
تزام مثل تشجيع اإلنتاج األنظف أو االتفاقيات  - برامج االل إدخال أفكار جديدة في عملية و 

تزام  .المرحلية مع المؤسسات المطلوب منها االل
نزاهة و شفافية، إال أنه  - جزائر كما في الوطن تنمية الرقابة الذاتية و ضمان تحقيقها ب في ال

ارة البيئية كفاءة في غياب يالعربي  تركيز على األداة التشريعية و هي أقل أدوات اإلد تم ال
تزام بها و قيم اجتماعية  درة على التأكد من االل  تسمحتشريعات قابلة للتنفيذ، و سلطة قا

 .دع المخالف في المواقع المختلفةبر 
 : مهام اإلدارة البيئية على مستوى المؤسسة الصناعية .0
ارة البيئية          :عموما في العناصر التاليةفي المؤسسة يمكن إجمال مهام اإلد

ات التصحيحية الجديدة مراجعة األوضاع البيئية الحالية و اإلشراف على تنفيذ اإلجراء -
تزام بالقوانين مصادر التلوث في الوحدات اإلنتاجية و تحقيق االلالحد من و ،للمعالجة 

لوائح البيئي  .ةوال
و إدخال ضوابط جديدة ،تنفيذ اإلجراءات الوقائية في إطار خطة شاملة لإلنتاج  األنظف   -

جراءات قليلة أو عديمة التكلفة داخل المؤسسة، و كذلك تشجيع  للحد من التلوث، بإ
وج للحد ،ملوثة استخدام المواد غير ال و إدخال تعديالت على المعدات و على تصميم المنت

 .من التلوث
درات الطوعية لمكافحة  - زيادة الوعي البيئي لدى العمال و تقديم حوافز لتشجيع المبا

 .التلوث
 .      تعزيز المشاركة المحلية و اإلعالمية -
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 :و يمكن توضيح هذه المجاالت و المهام كما في الشكل التالي
 

 المجاالت الرئيسية و المهام التي تسند إلدارة البيئة في المؤسسات الصناعية( :  0.0) الشكل رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نرى أن       ارةمن خالل الشكل السابق  البيئية تكون لها أهداف يجب أن تحقق وبرنامج يخطط  اإلد
التحسين المستمر فيصحح وهكذا يكون ، نفذ ومعرفة أسباب عدم التنفيذ  وعند التنفيذ يقاس ما،وينفذ 

 .في النظام واألهداف ومدى تحقيق هذه األهداف
 .مميزات اإلدارة البيئية: ينالمطلب الثا

ارات من      ارة البيئية في المؤسسات الصناعية الحديثة، تكتسي أهمية بالغة وذلك لعدة اعتب إن اإلد
ارة البيئية وكذا أهمية اعتمادها في الهيكل   .التنظيمي للمؤسسةأهمها، خصائص اإلد

 :اإلدارة البيئية في المؤسسة الصناعية خصائص: أوال   
ارة البيئية       :1على مستوى المؤسسة ما يلي من أهم الخصائص التي تتميز بها اإلد

                                                           
 . 20.32ص  مرجع سابق، موسى عبد الناصر، لطيفة برني،

1
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منظومة اإلدارة البيئية

 الحد من التلوث من المنبع

 المواد تدوير -
 المدخالت ترشيد -
 رفع كفاءة التشغيل -

 

 رصد بيئي 

 معدالت التدفق -
 خواص المخلفات -
 استخدام المدخالت -
 بيئة العمل -

 المعالجة النهائية

 معالجة الصرف السائل -
 معالجة المخلفات الخطيرة -
  معالجة ملوثات الهواء -

 المراقبة و المراجعة

 رقابة ذاتية -
 تصاريح التشغيل -
 المراجعة البيئية -

 

 .005، ص 0332، مصر،، اإلدارة البيئية المتكاملة، المنظمة العربية للتنمية اإلداريةسعدسامية جالل : المصدر
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 .أن تكون مرنة -
 .أن تكون ذات بنى و هياكل حيوية -
 .للمسؤوليات المحددة ألي فردمتشاركة، حيث تكون كشبكة لتشغيل المعلومات أن تكون متعاونة و  -
 .تبحث عن فرص تسويقية من خالل عرض سلع و خدمات مصممة لتحسين جودة الحياة -
تبحث عن تحسين النتائج االقتصادية عن طريق القيام بالتحسينات الهيكلية والتكنولوجية الستعمالها  -

 .بشكل أقل، مقابل القيام بكافة األعمال بشكل أفضل
جديدة تجعل من األرض مالكا تنظيميا شرعيا لكل المؤسسات، وفهم هذا تضع قواعد تنظيمية  -

 .1المنظور في المؤسسات الصناعية يجعل من حماية البيئة مصدرا لتنافسيتها
 .ئية في الهيكل التنظيمي المؤسسةأهمية اعتماد اإلدارة البي: ثانيا
ارة بيئية في المؤسسة الصناعية ضمن هيكلها     :2التنظيمي يعود لعدة أسباب أهمها إن اعتماد نظام إد

أن تكون متابعة لمصادر التلوث و حماية نوعية البيئة في المؤسسة الصناعية من مهام سلطة  -
ارة الكيان المؤسسي المعني بالقضايا البيئية للمؤسسة، و  واحدة و معينة، حيث تعد هذه اإلد

 . ك المسؤوليات في حالة التقصيرتكون على ذلك كل تعامالت السلطة التنفيذية معه فتحدد بذل
لرأسمالية و تكاليف تشغيل وحدات المعالجة -  .تحقيق وفرة التكاليف ا
برامج اإلنتاج األنظف - شراك الكفاءات الخارجية المتخصصة في تنفيذ  درة على إ  .الق
 . وضع اإلرشادات الخاصة بالنظافة العامة و حماية الوسط الداخلي للمؤسسة -
 .لى نحو أفضل عرصد نوعية البيئة في المؤسسة  -
ارة البيئية في المؤسسة و أسباب غير طوعية   .3هناك أسباب طوعية في تبني اإلد

ارةفي تبني  ضغوط خارجية أو ويمكن أن نميز بين أسباب داخلية  :البيئية في المؤسسة اإلد
 : أسباب التبني الطوعي لإلدارة البيئية -0
ارة البيئية في المؤسسة الصناعية تتعلق بالدرجة األولى و األساسية بتحديد     إن طوعية تبني اإلد

رة البيئية ضمن هيكلها  ا مقدار األرباح التي يمكن أن تحصل عليها المؤسسة في ظل دمجها لإلد
مزايا تسويقية  مما يزيد من التنظيمي، من تخفيض للتكاليف، تحسين اإلنتاجية، تحقيق وفرة مالية و 

 :قدرتها التنافسية باإلضافة إلى منافع أخرى منها
                                                           

1
 . 814، ص 9008، دار الرضا، دمشق، "00111 نظم اإلدارة البيئية و اإليزو  "رعد حسن الصرن،  

 .28موسى عبد الناصر ، لطيفة برني،مرجع سابق ص. 9
3

 .943مرجع سابق ،ص  البيئية المتكاملة،اإلدارة سامية جالل سعد،  
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 .الخ...حماية األنظمة البيئية و استخدام أكفأ الموارد الطبيعية كاألرض، المياه و الطاقة -
تقليل كمية النفايات و بالتالي تقليل المخاطر الناتجة عن االنبعاث فيؤدي ذلك إلى تحسين  -

فراد المجتمع  .صحة الموظفين و إ
حراري و حماية طبقة األوزون -  .المساهمة و لو بشكل بسيط في معالجة مشكل االحتباس ال
 .التضامن و التعاون مع السلطات العمومية في حل المشاكل البيئية -
 .زيادة الوعي بالمشاكل البيئية في المنطقة التي تتمركز فيها المؤسسة و فروعها -
عاملين للتعرف على المتطلبات البيئية وتحسين تحسين األداء في النواحي البيئية و دفع ال -

دراتهم على األداء الصناعي البيئي  .ق
ثر  - ارة البيئية أ في تحسين صورة المؤسسة بيئيا و تحسين صورة المؤسسة بشكل  اعميق الإلد

 .عام أمام المجتمع و أصحاب المصلحة و المساهمة في كسب ودهم و دعمهم
شراك المجتمع و السلطات المحلية الحكومية في خلق الشعور لدى المؤسسات بضرورة إ -

 .النشاطات البيئية و الحفاظ عليها
ارة -  .تحفيز المؤسسات األخرى على تبني هذه اإلد
يراتها البيئية  - ورة حياة منتجاتهم و تقييم تأث دراسة د بدء االهتمام الجدي من المؤسسات ل

 .والسعي لجعلها صديقة البيئة
ارة األفضل للجوانب تقليل التكلفة من خالل إعا - برامج األخرى المشابهة و اإلد دة التدوير و ال

 .البيئية لعمليات المؤسسة
مما يؤدي إلى التقليل من الهدر زيادة الكفاءة التشغيلية من خالل تقليل حاالت عدم التطابق،  -

خرىو   .  1الوقاية من التلوث و إحالل مواد أ
 :الضغوط الخارجية لتبني اإلدارة البيئية -0

ارة البيئية مطلبا أساسيا للعديد من الجهات الخارجية ذات أصحاب      لقد أصبح تبني اإلد
 :المصلحة من أهم هذه الضغوطات

تزاما و : المتطلبات الحكومية - أصبحت الحكومات تضع تشريعات بيئية لجعل المؤسسة أكثر ال
تزم ارات البيئية، و إذا لم تل كما رأينا في )القانونية فإنها ستتعرض للمساءلة  رعاية لالعتب

 (.الفصل األول
                                                           

1
 .822، ص 9009، دار وائل للنشر، عمان، "أنظمة إدارة الجودة و البيئة"، محمد عبد الوهاب العزاوي 
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لزمن، يشار إلى أن الوعي البيئي يتنامى في األ :المستهلكين - وساط االجتماعية بمرور ا
لرئيسية المؤثرة  ينسحبو  ذلك إلى شريحة المستهلكين، إذ أضحت حماية البيئة من العوامل ا

ارات في تحديد تفضيال،على دوافعهم االستهالكية  تهم لنمط معين من السلع دون و أخذ االعتب
شرائها خاصة إذا كانت تعمل . غيرها و تشهد المنتجات صديقة البيئة إقبال المستهلكين على 
ر أن منتجاتهم ، فأصبح المنتجين يعملون على إظها...(اقتصاد في استعمال الطاقة)مزايا 

 .تتواءم  مع البيئة
أصبحت هلكين و حماية البيئة، وفي البلدان التي تعرف تأثير كبير لجمعيات حماية المست   

 .ال تسبب ضررا للبيئة استهالك منتجات دور في توجيه المستهلكين إلى لهذه الجمعيات
إلى قائمة وأصبحت تلك الجمعيات تحاول تشجيع المستهلكين على ترجمة اهتماماتهم البيئية    

شرائية كتصويت اقتصادي لتشجيع المنتجين على إنتاج األسبوعية و المشتريات  استخدام قوتهم ال
 .1منتجات ال تسبب أضرارا للبيئة

تزايدة من جانب كل من : المساهمين و المستثمرين و المقرضين - تواجه المؤسسات ضغوطا م
ا، هذا له بيئيصول على معلومات عن األداء الالمساهمين و المستثمرين و المقرضين للح

نتيجة لقناعتهم أن الممارسة البيئية السيئة قد تؤدي إلى زيادة المخاطر مما يؤدي إلى تضاؤل 
ارة البيئية يبعث الطمأنينة في نفوس المساهمين بشأن  األرباح، إضافة إلى أن تطبيق نظام اإلد

درة على المنافسة محليا و دوليا تزام البيئي. المق ارة  و المستثمرون يعتبرون أن االل كإشارة لإلد
 . 2الحديثة

إن القلق الخاص بشؤون البيئة و زيادة الضغوط من القوانين و  :المتطلبات التعاقدية -
التشريعات المتالحقة و كذلك من المجتمع بمختلف فئاته، قد غيرت من أسلوب األعمال و عقد 

ثرة الصفقات على مستوى العالم، فالعمالء و المستهلكين و حملة األسهم صاروا  يطالبون بك
 .أن تكون المنتجات و الخدمات المقدمة و المطروحة في األسواق صديقة للبيئة

راتها، و غالبا ما تقوم     ا و قد أصبحت المؤسسات تظهر هذا التوجه في مختلف عملياتها و استثم
المؤسسة بتشجيع الموردين على تحقيق أداء بيئي أحسن، و قد تلزمه في بعض األحيان بتبني مواصفة 

                                                           
1

ي ، المؤتمر العلمي الدول" اإلدارة البيئية للمؤسسات الصناعية كمدخل حديث للتميز التنافسي"نجوى عبد الصمد، طالل محمد مفضي بطاينة،  

 .843، ص 9002مارس  2-1حول األداء المتميز للمنظمات و الحكومات، جامعة ورقلة، 
2
 .830نجوى عبد الصمد، طالل محمد مفضي بطاينة، مرجع سابق، ص   
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  نرغم كون هذه المواصفة في األصل طوعية و يمكن أن يكو  ISO 14000خاصة باألداء البيئي 
أرجح بين عدة مستويات كما في الشكل التالي     .العالقة بين المؤسسة ومورديها في مجال البيئة يت

 
 مستويات الطلب البيئية تجاه الموردين(: 0.0)الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نرى أن التنسيق بين المؤسسة ومورديها يختلف حسب مدى اهتمام     من خالل الشكل السابق 
ارةالبعد البيئي في  إدماج درجةو ،المؤسسة بالجانب البيئي  راتيجياتها إد ومستوى ، المؤسسة واست

تكون المؤسسة خضراء وحساسة بيئيا في أنشطتها فتضع  أنويمكن ،التخضير في أنشطتها ومنتجاتها 
وردين باألثر البيئي ،معايير بيئية لمشترياتها وتطلب تعاونا من الموردين  أو تكتفي بتوعية الم

هؤالء الموردين، ارات البيئية فال تقيم أثر أو تكون المؤ  لمشتريات المؤسسة من  سسة ال تأخذ باالعتب
 .المنتجات على البيئة 

 البيئية  اإلدارةمتطلبات نظام : المطلب الثالث 
ارةعلى المؤسسة أن تعرف وتبين وتوثق ميدان تطبيق نظام  هل في كل المؤسسة أو على ، البيئية اإلد

 .معينة وهل يطبق على أنشطة المؤسسة ككل أم على أنشطة جزء معين،
ارةويتطلب تحقيق نظام   :بيئية عدة متطلبات وخطوات نوجزها فيما يلي  إد

 

 

 التعاون

 وضع معايير

 و طلب التحسين

عيةتو   المورد  

 باألثر البيئي

 عدم التقييم

                                                                                      حرجية المورد                                                                                    
  

 

          

Source: Gyöngyi Kovacs, Corporate environmental responsibility in the  

supply chain, journal of production,16( 2008), p 1575. 
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 :السياسة البيئية: أوال
األهداف المتعلقة باألداء البيئي الشامل للمؤسسة الصناعية والتي من المقصود توضيح المبادئ و    

ارة العليا 1خالله تحدد إطار عملها البيئي  :التأكيد علىمع ، و توضح هذه السياسات من طرف اإلد
 (.المنتج، الخدمة)أن تكون مناسبة لطبيعة و حجم المؤثرات البيئية لألنشطة  -
تزام تحو التحسين المستمر و منع التلوث -  .تشمل االل
لرسمية و الحكومية و متطلبات التنظيم تشمل التوافق مع متطلبات و تشريعات - ات الجهات ا

 .البيئية األخرى التي تشترك فيها المؤسسة
مراجعة األغراض و األهداف البيئية -  .تحديد اإلطار و 
 .موثقة و مطبقة و يتم توصيلها لجميع العاملين -
 .متاحة للجمهور و العامة -
 التخطيط: ثانيا
مرحلة األولى إلنجاز سياسة المؤسسة، يتم من خاللها تحديد الجوانب البيئية و    ثرها  حصريعد ال أك

القانونية التي تتوافق معها، و من ثم تطوير الغايات و األهداف البيئية  تأهمية ثم تحديد المتطلبا
 .للمؤثرات و إعداد برنامج عمل إلنجازها وفق المطلوب و بما يتناسب و المعلومات المستخدمة

 ":Aspect environnementale"الجوانب البيئية  .4
أنه أحد نشاطات أو منتجات أو خدمات المؤسسة التي يمكن أن تتفاعل يعرف الجانب البيئي على "

جراء تغيير في البيئة سواء كان إيجابيا  قمثل مصدرا للتأثير البيئي عن طري، و التي ت2"مع البيئة إ
 :3أو سلبيا، يجب عند تقييم األثر البيئي األخذ بعين االعتبار

 :من ناحية االهتمامات البيئية ( أ
 .حجم األثر البيئي  -
 .خطورة األثر  -
 .احتمال الحدوث  -
 .بقاء األثر  -

 :من ناحية االهتمامات بالعمال  ( ب
                                                           

1
 .922، ص 9002الدار الجامعية، اإلسكندرية، ، "إدارة البيئة و التنمية المستدامة في ظل العولمة المعاصرة"خالد مصطفى قاسم،  
2
 .928مرجع سابق، ص  ، إدارة البيئة و التنمية المستدامة في ظل العولمة المعاصرة،قاسم خالد مصطفى  

3
www.iso.org.  
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 .الكشف القانوني و التشريعي المحتمل -
 .الصعوبة في تغيير األثر البيئي -
 .تكلفة التغيير -
 .مصالح الجهات المهتمة -
 .األثر على السمعة العامة للمؤسسة -

جراءات تحدد المتطلبات القانونية، وأن يجب على  المؤسسة أن تنشئ و     تحافظ على تطبيق إ
 .االتجاهات البيئية لألنشطة و المنتجات و خدمات المؤسسة تتناغم مع هذه المتطلبات

 :ومن أمثلة هذه المتطلبات
زات التشغيل -  .المعايير المحددة لموقع إجا
 .لمؤسسة الصناعيةالمعايير المحددة لسلع و خدمات ا -
 .القوانين البيئية العامة -
ترخيص و اإلجازات -  .التفويض و ال

تكون متوافقة مع هذه القوانين و التشريعات و السير وفقها، يجب عليها  وو حتى تتمكن المؤسسة    
 .1أن تحدد قائمة لجميع القوانين و التشريعات المرتبطة بأنشطتها و سلعها و خدماتها و تحافظ عليها

 :األهداف و الغايات .0
و غايات من أجل تحقيقها، هذه  احتى تتمكن المؤسسة من تطبيق سياستها يجب عليها أن تضع أهداف   

 .األهداف و الغايات يجب أن تكون قابلة للقياس
 .يجب على المؤسسة أن تنشئ أهداف بيئية و توثقها لكل نشاط و مستوى داخل المؤسسة -
ار  - مراجعة األغراض، و نحدد يجب أن تضع المؤسسة االعتب ات القانونية عند وضع و 

التكنولوجيا المتوقع استعمالها و اإلمكانيات المالية و متطلبات العمل و رؤية األطراف 
 .المعنية

تزام بمنع التلوث -  .يجب أن تتوافق األهداف و األغراض مع السياسة البيئية مع االل
 :يمكن إعطاء أمثلة عن األهداف و الغايات

نزاف المواردتخفي -  .ض الهدر و است
 .تخفيض انتشار الملوثات في البيئة -

                                                           
1

 .922رعد حسن الصرن، مرجع سابق، ص  
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 .تخفيض أي أثر بيئي ضار  -
 .ترويج الوعي البيئي بين العمال و المجتمع -

الغايات تكون مرتبطة بكل مؤسسة حسب منتجاتها و أنشطتها و الجوانب البيئية هذه األهداف و 
تراجع دوريا  .المصاحبة، و يجب أن 
 أمثلة عن األهداف واألغراض البيئية :( 0.0)الجدول رقم 

 .04،ص ( 0332)جوان  06يئية ،العدد،مجلة أسيوط للدراسات الب نظم االدارة البيئيةمحمد أبو القاسم محمد،: المصدر          

 :اإلدارة البيئية برنامج .0
برامج هو العنصر    ارة  إن استخدام برنامج أو  الحاكم في التنفيذ الناجح في منظومة اإلد

لوغ األهداف متضمنا جداول زمنية و مسؤولية األفراد لتنفيذ  شرح كيفية ب البيئية و يتعين أن ي
 .السياسة البيئية للمؤسسة

 : التنفيذ و التشغيل ثالثا
درات من أجل التنفيذ الفعال يج    ارة العليا تطوير الق اآلليات الضرورية لتنفيذ و دعم ،ب على اإلد

 :سياستها و أهدافها و غاياتها من خالل
 : الهيكل و المسؤولية .0

تزام العاملين بالمؤسسة، و يكون ذلك  ارة البيئية ال  :عن طريق يحتم التنفيذ الموفق لمنظومة اإلد
ارة  - تحديد و توثيق األدوار و المسؤوليات و الواجبات و تعميمها لضمان فعالية نظام اإلد

 .البيئية
قوى العاملة  - ارة البيئية و المتمثلة في ال توفير الموارد األساسية للتنفيذ و التحكم في اإلد

ارات الم  .التمويلتخصصة والتكنولوجيا و والمه
ارة  -  (.إلى جانب مهامهم األصلية)تكليف بعض المديرين بمهام و سلطات هذه اإلد

   الغرض األهداف

 تخفيض في استعمال -
 .الطاقة

 اتتخفيض استخدام الكيماوي -
 زيادة الوعي البيئي للعاملين -
تطوير االلتزام بالصرف  -

     .الصحي

 في  للكهرباء%  42الوصول إلى نسبة تخفيض -
في الغاز %  32الوصول إلى نسبة تخفيض  -

 .الطبيعي
 .استخدام الفلوروكربوناتتقليل  -
 .عمل دورات تدريبية شهرية -
 .عدم الحصول على أي مخالفة -
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 :التدريب و التوعية و التأهيل .0
تحديد متطلبات و احتياجات التدريب، خاصة األشخاص الذين ينتج عن يجب على المؤسسة   -

 .عملهم تأثير كبير
 .يجب على المؤسسة أن تقوم بتوعية جميع الموظفين في مختلف مستوياتهم -
ال لها تأثير كبير على البيئة، يجب أن تحرص المؤسسة أن يكون األشخاص الذين يؤدون أعما -

 .ليم و التدريب و الخبرةالتع نعالية ميكون على درجة  نأ
جراءات االتصاالت بفرض :االتصال .0  :على المؤسسة أن تنشئ و تطبق إ

 .تحقيق االتصاالت الداخلية بين المستويات المختلفة داخل المؤسسة -
تزام المؤسسة و اهتماماتها بالتحسين البيئي، و  - تحقيق اتصاالت خارجية حتى تؤكد متى ال

ة أو االتصال بالسلطات العامة هجتاإلعالن عن السياسة المنتكون هذه االتصاالت إما بهدف 
 . 1المختصة في الشؤون البيئية و قد يستدعي األمر أحيانا كتابة تقارير لهذه السلطات

 : 2توثيق نظام اإلدارة البيئية .3
ورقي أو ،في هذه الخطوة تعمل المؤسسة على المحافظة على معلوماتها مكتوبة     و محفوظة بشكل 

الكتروني، و يكون مستوى التفصيل في هذه الوثائق بالقدر الذي يوضح المحتوى األساسي لالهتمام 
و أ المستفيدة بشكل مباشر ة في متناول الجهات المعني التي تجعلها معنية باإلضافة ال ،البيئي للمؤسسة
 :يمكن أن يشملغير مباشر، و 

 .دليل البيئة -
 .السجالت و المواصفات -
جراءات و ت -  .عليمات العملإ
 .خطط الطوارئ -
يرة لذا يجب أن تكون واضحة، مقروءة، مؤرخة و   :مراقبة الوثائق .0 تعد الوثائق ذات أهمية كب

مراقبة و التحكم . محفوظة بشكل مالئم جراءات ال و على ذلك فإن المؤسسة مجبرة على القيام بإ
 .في الوثائق

                                                           
1
 .929خالد مصطفى قاسم، مرجع سابق، ص   

2
 .10موسى عبد النصر، لطيفة برني ، مرجع سابق، ص   
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تحدد المؤسسة العمليات و األنشطة المتعلقة بالجوانب البيئية الهامة التي تم  :مراقبة العمليات .7
مراقبة العمليات القيام بما يلي  :تحديدها و طبقا للسياسة البيئية، و تشمل 

جراءات أو تعليمات م - فقة لتغطية األنشطة و العمليات التي يؤدي غيابها إلى اإلخالل ر وضع إ
 .بالسياسة و األهداف البيئية

االشتراكات أو االحتياجات التي تؤدي إلى التقليل أو منع التأثير )تحديد معايير التشغيل  -
 (.البيئي

تثبيت اإلجراءات المتعلقة بالجوانب البيئية الهامة للمنتجات و الخدمات التي تستخدمها  -
 .المؤسسة و إيصال هذه اإلجراءات إلى المقاولين الموردين

 تصحيحإجراءات الفحص و ال: رابعا 
ارة البيئية ألنهما يضمان توافق أداء المؤسسة مع ما هو    لرقابة و القياس يعد نشاطان مهمان في اإلد ا

 :مخطط و يتضمنان
لرئيسية للعمليات و  :الرقابة و القياس .0 تظم المؤسسة أساليب موثقة لرقابة و قياس الخصائص ا

لرقابية، و  األنشطة التي لها تأثير بيئي، و كذا تسجيل المعلومات التي تساعد في اإلجراءات ا
يرة و صيانة معدات القياس ثم مقارنة اإلجراءات الفعلية لألنظمة و الشروط البيئية و  معا

 .هذه المرحلة و توثيقها و حفظهاتسجيل كل ما تم في 
 :اإلجراءات التصحيحية .0

جراءات  خاصة بالتعامل مع حاالت عدم المطابقة و  - يجب على المؤسسة أن تنشئ و تنفذ إ
 .اتخاذ األفعال التصحيحية

يرات البيئية -  .يجب أن يتفق اإلجراء التصحيحي مع جسامة المشاكل و يتعادل مع التأث
جراءات معينة لتحديد مأي المؤسسة ملز : السجالت .0 جراءات االحتفاظة بتثبيت إ و التخلص من   ا

ارة البيئية ال مراجعة نظام اإلد سجالت البيئة و تشمل هذه األخيرة كل سجالت التدريب و نتائج 
مراجعة اإلدارية، و تمكن من متابعة النشاط للسلعة و الخدمة، و يجب أن تحدد مدة  و ال

 .االحتفاظ بها
 : 1يلي الت البيئية ماالسجتتضمن ويمكن أن 

يرها  -  .من المتطلبات  معلومات عن القوانين البيئية المطبقة وغ
                                                           

. 821.822لنقار،مرجع سابق، ص نجم العزاوي ،عبد هللا ا 
1
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 .سجالت الشكاوي   -
 .سجالت التدريب  -
 .اإلنتاجمعلومات عن عملية   -
 .معلومات عن المنتج  -
يرة  -  .سجالت التفتيش والصيانة والمعا
 .سجالت عن المقاولين والموردين -
 .لمواجهة الطوارئ عداداالمعلومات عن   -
رزة  - يرات البيئية البا  .سجالت عن التأث
مراجعة  -  .نتائج ال
 .اإلداريةالفحوص   -

مراجعة البيئية أنها أداة إدارية تتضمن تقييما  :مراجعة أو تدقيق منظومة اإلدارة البيئية .3 تعرف ال
ارة البيئية في المؤسسة بهدف وريا، موثقا لإلد  :موضوعيا د

ارة البيئية أو لم تكنا كانت ذما إ تقرير -  :منظومة اإلد
 ارة البيئية ترتيبات المخططة لإلد  .تتطابق مع ال
  نتها على الوجه األكملايصتم تنفيذها و و. 

مراجعة - ارة بمعلومات عن نتائج ال  .موافاة اإلد
 .المراجعة اإلدارية :خامسا

ارة البيئية و تستلزم      مراجعة اإلدارية المتطلب األخير من المتطلبات الخاصة بنظام اإلد تعد ال
مراجعة اإلدارية  .ال
مرار مالئمة هذا  - ترات زمنية لتضمن است ورية و لف مراجعة بصفة د القيام بعملية ال

 .النظام
 .جمع المعلومات الضرورية لعملية التقويم -
مراجعة -  .توثيق عملية ال
 .مدى الحاجة لتغيير السياسات و األهدافبيان  -
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 .ISO 14000المواصفة البيئية : الثانيالمبحث 
ارة البيئية في اآلونة األخيرة     و محاولة المؤسسات إدماج هذه النظم ،إن اإلهتمام الدولي بأنظمة اإلد

دراكزاد ، مواصفات وطنية و إقليمية و دوليةفي إدارتها أدى إلى ظهور عدة  ورة  إ دول العالم لخط
خاصة بعد مؤتمر ريو دي جانيرو عام ، التلوث واألضرار التي تلحق بالموارد الطبيعية والبشرية 

الذي يعتبر العامل المساهم في قيام منظمة االيزو في اصدار المواصفات القياسية ايزو  4660
بيئي وتخفيض التلوث وهي كمساهمة لتحسين األداء ال، 0331ثم تطويرها عام  4665م اع 41333

 .وتسهيل التبادل التجاري
 ،هي التنمية المستدامة 41333ايزو ومن أهم العوامل المؤثرة في ظهور وتطور المواصفات القياسية 

تطور التشريعات  تطور الوعي البيئي، ،واصفات قياسية وطنية غير متماثلة، انتشار م6334االيزو 
 1.ومشاكل البيئة العالمية

 .ISO 14000مفهوم المواصفة البيئية : المطلب األول
 : سنتعرف على هذه المواصفة من خالل ما يأتي

 .ISO 14000تعريف المواصفة : أوال 
على إثر النجاح الذي عرفته المنظمة الدولية للتقييس   

International Standards 
Organization   ارة البيئة في ارة الجودة، عمدت إلى إصدار مواصفة خاصة بمجال إد في مجال إد

درة على  : المؤسسة لتكون قا
ارة الجودة  .4 ارة البيئة مماثل للمواصفة إد  .ISO 9000وضع مدخل عام إلد
درة المؤسسة على ترسيخ التحسين في األداء البيئي .0  .تعزيز ق
 .إزالة الحواجز التجاريةتسهيل التجارة الدولية عن طريق تخفيض و  .0

 مواصفات موثقة تستدعي من المنظمة"على أنها  ISO 14000ويمكن تعريف المواصفة    
 .2"المساهمة في الحفاظ على استخدام المواد األولية و إنتاج و معالجة و تصريف الفضالت الخطيرة

 :و تهدف هذه المواصفات إلى

                                                           
1
،مجلة أداء المؤسسات الجزائرية ،العدد "في المؤسسات الصناعية أثر التحديات البيئية على األداء التسويقي"الهام يحياوي، نجوى عبدالصمد، 

  .32، ص  08/9088.9089

، منظمة اإليزو هي منظمة دولية متخصصة تسعى إلى تحقيق أهداف منها توحيد المواصفات المعتمدة في الصناعة لتسهيل عملية التبادل التجاري  

 .8233و أخذت من جنيف مقر لها و باشرت عملها سنة 


 .مةمؤسسة و المنظال : لقد تم استخدام المصطلحات التالية في البحث لتعني نفس المفهوم  
2
دراسة حالة الشركة العامة لصناعة  –تقويم مستوى تنفيذ متطلبات نظام االدارة البيئية "ايثار عبد الهادي آل فيحان، سوزان عبد الغني البياتي،   

 .882، 883ص ص  ،20،9001مجلة االدارة واالقتصاد ، العدد  ،البطاريات معمل بابل 
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 .اسات الخاصة بها في مجال البيئةمساعدة المؤسسات على وضع األهداف و السي .4
تزام المؤسسات باإلعالن عن سياستها البيئية .0  .إل
تشجيع المؤسسات في سعيها للحصول على شهادة المطابقة من الجهات المختصة بشأن  .0

 .السالمة البيئية
 : و تتكون من( ISO1TC.207)لجنة فنية  4664وكونت سنة 

 ارة البيئية  .لجنة أنظمة اإلد
 يق البيئي و عالقات التحقيق البيئيلجنة التدق. 
 لجنة الملصقات البيئية. 
 لجنة تقييم األداء البيئي. 
 توج ورة حياة المن  .لجنة تقييم د
 لجنة المصطلحات و التعاريف. 

والتي تم . بشكلها النهائي ISO 14000أصدرت سلسلة المواصفات البيئية  4665وفي عام    
 .0331مراجعتها في اإلصدار الثاني 

 .ISO 14000مكونات سلسلة : ثانيا
أهم هذه  ISO 14001تشمل عدة مكونات و تعتبر المواصفة  ISO 14000إن المواصفة    

ارة البيئية، و ترتكز على مبدأ التحسين المستمر لألداء البيئي للمؤسسة  المواصفات و التي تختص باإلد
 :كما هو موضح في الشكل التالي

 
  
 
 
 
 

le 13.02.2013 à 14h25.  WWW.ISO14001.FR : Source 

 
 

 التحسين التخطيط

 التنفيذ الرقابة

 .ديمنج للتحسين المستمرحلقة (: 0.0)الشكل رقم
 

http://www.iso14001.fr/
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 :من خالل الجدول التالي ISO 14000و يمكن توضيح أهم مكونات عائلة المواصفة 
 .ISO 14000مكونات مواصفات عائلة (:0.0)الجدول رقم 

 التـــــــــــــــــــــــــــــعريف رقم المواصفة
ارة البيئية 03330  خصائص و مرشد اإلستخدام: نظام اإلد
ارة البيئية 03333  إرشادات عامة للمبادئ و األنظمة المساندة: نظام اإلد
ارة البيئية 03300  البيئي للموقع و المؤسسةالتقييم : اإلد
 مبادئ عامة: الملصقات البيئية 03303
 اإلعالن البيئي الذاتي: الملصقات البيئية 03300
نوع األول المبادئ و اإلجراءات: الملصقات البيئية 03303  ال
ارة البيئية 03300  تقييم األداء البيئي: اإلد
ارة البيئية 03333 ورة الحياة، مبادئ: اإلد  و إطار العمل تحليل د
ارة البيئية 03330 ورة الحياة، تعريف الهدف و المجال: اإلد  تحليل د
ارة البيئية 03330 ورة الحياة: اإلد ورة الحياة، تقييم تأثير د  تحليل د
ارة البيئية 03330 ورة الحياة: اإلد ورة الحياة، تفسير د  تحليل د
ارة البيئية 03303  المفردات: اإلد

  Source : James Lamprecht," ISO 14001 Commentaires Et Conseilles Pratiques", Afnor, 

2003, P63. 

ورد المالحظات التالية ،تتسم بعدة سمات  ISO 14000إن المواصفة البيئية   :لذلك ن
اري أن تتكامل مع األنظمة األخرى على مس .4 توى المؤسسة تستطيع المواصفة و كنظام إد

إذ تقدم المواصفة تسهيالت في عملية اإلستفادة من الفرص البيئية  ،بكفاءة و تماسك عالي
وزة للحدود المخطط لها أساسا  .المتاحة بطريقة متجا

هي المواصفة  ISO 14001ومن أهم المواصفات التي تمكن أن تندمج معها المواصفة     
ارة الجودة  ارة الص) OHSAS 18001و المواصفة ، ISO 9001الخاصة بإد حة نظام إد

 .الخاصة باألمن و الوقاية( والسالمة المهنية
لزاوية في كفاءة أدائها  .0 تزم المواصفة بالوقاية من التلوث و هو حجر ا و هذا ما يجب أن ، تل

خصوصا عندما يتم نقل متطلبات تطبيقها ، ينعكس في سياستها و أهدافها و أنشطة المؤسسة 
 .إلى الواقع العملي
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يرا ما تكون المعرفة  ال تحتاج المؤسسة إلى نقطة .0 بداية متكاملة لتنفيذ هذه المواصفة إذ كث
ارة بيئية جيد بمتطلبات المواصفة كافية لتكون نقطة انطالق  .نحو إنشاء نظام إد

تراضيتركز المواصفة على مفهوم التحسين المستمر لكنه مفهوم  .1 و ذلك  ،ال يمكن بلوغه اف
بسبب عدم وجود مؤسسة مثالية لذلك، فهذه المواصفة نظام يساعد المؤسسة في التحسين البيئي 

كرار  .من خالل تحليل و تحديد المشاكل البيئية و توثيقها منعا للت
 :و المواصفات البيئية األخرى ISO 14001: ثالثا

ارة البيئية منها  : هناك عدة مواصفات لنظم اإلد
بر  ارة البيئية  4660لسنة  SB7750يطانية المواصفة ال و خطة  EMASو المواصفة األوروبية لإلد

مراجعة ارة البيئية و كان . ال بريطانية كانت أول من اهتمت بإيجاد مواصفات لإلد فهيأة المواصفات ال
و التي تتضمن  EMASلتتوافق مع المواصفة األوروبية  4661ثم عدلت سنة ، 4660ذلك عام 

تزامات التالية  :اإلل
ارة البيئية -  .إعداد و تنفيذ السياسات و أنظمة اإلد
وري لألداء البيئي -  .تقييم د
 .توفير معلومات عن األداء البيئي -

 :وهذه المواصفات تجتمع في نقاط أساسية و أوجه تشابه نذكر منها
يرات البيئية .4  .الفهم الموضوعي للخصائص و التأث
 .إلى سياسة بيئية و توضيح المبادئ البيئية التي تعتنقها المؤسسةيبان الحاجة  .0
 .توضيح األهداف و الغايات التي تحدد المتطلبات البيئية .0
رة البيئية يحدد كيفية تحقيق األهداف و الغايات .1  .ايجاد نظام أو برنامج لإلدا

تزام بها .2 ارة البيئية و اإلل مراجعة الداخلية لضمان تأثير نظام اإلد  .ال

                                                           

هذه التشريعات التي تطبق أيضا على المنتوجات المستوردة، . اإلتحاد األوروبي أظهر سريعا إرادته السياسية في تقديم تشريعات في ميدان البيئة  

 المتعلق بكيفية مساهمة المؤسسات الصناعية في 8234جوان  92بتاريخ  24/8143هذه اإلدارة ظهرت في تشريع لمجلس اإلتحاد األوروبي رقم 

تم اإلصدار للمواصفة  9008و في   (Envirommental Management And Audit Systeme)نظام محلي لإلدارة و التدقيق البيئي 

9008/928 EMAS . 
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 .مقارنة بين المواصفات الرئيسية لنظم اإلدارة البيئية(: 0.0)الجدول رقم

 BS 7750 المواصفة البريطانية EMAS  مواصفة االتحاد االوروبي ISO14001 

 مواصفة دولية مواصفة اإلتحاد األوروبي مواصفة بريطانية وطنية طبيعة المواصفة
 طوعية مطلوبة طوعية طوعية المواصفة

 
 التطبيق

تطبق على المنظمة بكاملها أو جزء منها وعلى كافة 
األنشطة والمنظمات الصناعية والغير صناعية ومن 

 غير الحكوميةضمنها الوكاالت الحكومية والمنظمات 

تطبق على التسهيالت الفردية واألنشطة ذات الموقع 
 الصناعي المحدد

تطبق على المنظمة بكاملها أو جزء منها مثل مواصفة 
BS7750 

يركز على نظام اإلدارة البيئية و على التحسين البيئي  التركيز
 للنظام أينما وجد

 يركز على تحسين األداء البيئي للمواقع و كذلك تحسين
 اإلتصاالت مع الجمهور

يركز على نظام اإلدارة البيئية و يؤكد بصورة غير مباشرة 
 على التحسين البيئي

يلتزم بالتحسين المستمر لألداء البيئي و التوافق مع القوانين  يلتزم بالتحسين المستمر لألداء البيئي اإللتزام بالسياسة
 البيئية المطبقة

اإلدارة البيئية و منع التلوث يلتزم بالتحسين المستمر لنظام 
 و اإللتزام بالقوانين

 ينبغي أن تكون األهداف البيئية ذات مقياس زمني ينبغي أن تكون برامج اإلدارة البيئية ذات مقياس زمني ينبغي أن تكون األهداف البيئية ذات مقياس زمني األهداف والغايات
يتطلب توثيق السياسة البيئية و مسؤوليات المالك  يتطلب تهيئة سجالت للتأثيرات البيئية تسجل التأثيرات البيئية سجالت  يتطلب تهيئة التوثيق

 واإلتصال باألطراف الخارجية
يستدعي كشف بيئي عام و شامل و يتم التحقق منه خارجيا  يستدعي سياسة بيئية عامة اإلتصال

 ت سنوية عن طريق مرفق خارجي مستقل مع إعداد كشوفا
يستدعي أن تكون السياسة البيئية عامة وال يتطلب كشف 

 بيئي عام
 يستدعي تحسين مستمر في العمليات وممارسات المنظمة يستدعي تحسين مستمر في األداء البيئي يستدعي تحسين مستمر في األداء البيئي التحسين المستمر

 تكرار التدقيق غير محدود سنوات على األقل يتطلب تدقيق كل ثالث تكرار التدقيق غير محدد التدقيق
 إلتزام المتعاقدين و المجهزين بالسياسة البيئية إعالم المتعاقدين و المجهزين بالسياسة البيئية إلتزام المتعاقدين و المجهزين بالسياسة البيئية المتعاقدين والمجهزين

 داخلي غير محدود التكرار خارجي ثالث مرات سنويا داخلي غير محدود المراجعة الدورية
 .446إيثار عبد الهادي آل فيحان، سوزان عبد الغاني البياتي، مرجع سبق ذكره، ص : المصدر
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  :و المواصفات األخرى في المؤسسة مواصفة اإليزو: رابعا
طورت من أجل الوصول لنموذج يتوائم مع المواصفة  0333اصدار  6334المواصفة ايزو  إن   

ويشتركان بذلك في ( عجلة ديمنج)فكال المواصفتين ترتكز على مفهوم التحسين المستمر  41334ايزو 
  .من االمور كثير

 .المواصفات األخرى في المؤسسةمواصفة اإليزو و (: 3.0)جدول رقم 
 ISO9001 ISO14001 OSHAS18001 

 X X X :نظام إدارة
    مسؤولية اإلدارة

 X X X السياسة
 X X X األهداف

 X - X الهيكل التنظيمي
 X X X مراجعة االدارة
    (:التوثيقي)نظام الوثائق 

 X X X الدليل
 X X X العمليات و الوثائق

 X X X التسجيالت
    :إدارة األفراد

 X X X الكفاءة و الخبرات
 X X X التكوين

 X - X متطلبات مرتبطة بالمنتوج
 - - X التصميم و التطوير

 X X X السيطرة على العمليات
    :اإلتصال
 X X X داخلي 

 - - X مع الزبائن
 X X - مع أصحاب المصلحة

 X X X المراجعة و الرقابة
 X X X و التحسينالقياس التحليل 

Source : Alain Michel Chauvel, Au-delà De La Certification, Éditions D’organisation, Paris,2002 , P18. 
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ارةمن مكونات نظام    كما يمكن أن يضاف)،وعليه يمكن أن يدمجا النظامين معا ( الجودة والبيئة ) اإلد
ارة الصحة والسالمة المهنيةإنظام  إليهما ، البيئة، الجودة)نشئ المؤسسة نظاما واحدا ، وبذلك ت د
 (.مناأل

مراجعة لهذا  النظام المدمج  هيئاتالكما أن   1.المانحة للشهادة تضمن ال
( رة الجودة والبيئة ادإخاصة بين نظام )األنظمة الثالثة حظ أن هناك تشابه بين من الجدول السابق نال

ارة الجودة يكونإن المؤسسة التي تمتلك سلفا نظام ولذلك فا ارةدافعا لتطبيق فعال لنظام  لها د  اإلد
 .البيئية 

 .كما في الشكل التالي( مناأل، البيئة، الجودة)لنظام المدمج امكن توضيح وي
 .système management intégré (SMI)نظام اإلدارة المدمج (: 3.0)الشكل رقم 

ارة المدمج  (الموحد) نظام اإلد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Paolo Baracchini,  « Guide À La Mise En Place Du Management Environnemental En 

Entreprise Selon ISO14001 », Presse Polytechnique Et Universitaire, Lausanne, Édition 2004.  
                                                           
1
 Loetitia Vaute & Marie – Paule Grevéche, certification iso 14001 ,AFNOR 2009 ,P289. 

 

 سياسة المؤسسة

 (األمن.البيئة. الجودة)  S . E  .Qدليل  

 

 الدليل العام

 دليل الجودة

 دليل البيئة

 دليل األمن

 الوثائق اإلجرائية

 S . E  .Qتسجيالت 

ارة الموحد  وثائق نظام اإلد
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 .03330الحصول على شهادة اإليزو : المطلب الثاني
 : 14001الحصول على شهادة اإليزو: أوال
يكون من إحدى الهيآت  المخولة بذلك، تتقدمها عدة  41334ة اإليزو إن الحصول على شهاد  

ارة البيئة الموجود في المؤسسة مع متطلبات  خطوات أين يكون على المؤسسة أن تتواءم بين نظام إد
ارة البيئية حسب المواصفة اإليزو   . 41334نظام اإلد

ارة العليا،    ترأسها عضو من اإلد و يكون ذلك بتشكيل لجنة مختصة مكلفة بالحصول على الشهادة، ي
ارة البيئية الموجود  أو اإلستعانة بخبراء خارجيين من أجل إرساء هذا ، تعمل من أجل تكييف نظام اإلد

رة البيئية حسب المواصفة ، النظام  ، هذه ISO14001و الوصول إلى استفاء متطلبات نظام اإلدا
 :المتطلبات موضحة في الشكل التالي

 .03330وفق المواصفة االيزو  متطلبات نظام اإلدارة البيئية(: 0.0)رقم  الجدول
 متطلبات نظام اإلدارة البيئية

متطلبات 
 عامة

السياسة 
 البيئية

مراجعة  الرقابة التشغيل التخطيط
 اإلدارة

الموارد، األدوار،  الجوانب البيئية  
 المسؤوليات

مراقبة و القياس   ال

متطلبات قانونية   
خرى  ومتطلبات أ

  تقييم المطابقة الكفاءات، التدريب

األهداف والغايات   
 البيئية

عدم المطابقة  اإلتصاالت
اإلجراءات التصحيحية 

 و اإلجراءات

 

  التحكم في التسجيالت الوثائق   
مراجعة الداخلية التحكم في التوثيق      ال
   التحكم في العمليات   
اإلستجابة إلى    

 الحاالت الطارئة
  

 

Source : claude pinet, « 10 clés pour réussir sa certification QSE, ISO9001:2008, 

ISO14008:2004, OHSAS18001:2007 », AFNOR, 2009, p61.  
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 :1على ISO14001و ينطوي تطبيق متطلبات المواصفة 
 صياغة سياسة بيئية دقيقة بمعرفة القيادات العليا. 
  رات البيئية والتي تمثل العناصر في أنشطة المؤسسة تحديد الجوانب و اإلعتبا

 .التي تتفاعل مع البيئة ومنتجاتها أو خدماتها
  األخذ بعين اإلعتبار المتطلبات القانونية والتشريعية والمتطلبات األخرى في الشؤون

 .البيئية
 ارة قابل للمتابعة و التقييم لتصحيح المسار أن تكون : األهداف من الضروري لنظام إد

تزم بها  .له أهداف واضحة تحقق المتطلبات التي تختار المؤسسة أن تل
 ارة البيئية ضبط  .برنامج لإلد
 ضبط هيكل تنظيمي و تحديد المسؤوليات. 
 األمن و السالمة و اإلستجابة للطوارئ. 
 مراجعة و تصحيح المسار  .، التدريبالمتابعة و القياس و ال

مراجعة       ويمكن طلب الحصول على الشهادة و يكون بعد أن يجري الوكالة المانحة للشهادة ب
ارة البيئية للمؤسسة، و تسجيل الفروقات و طلب تصحيحهاع( من طرفها)خارجية   .لى نظام اإلد

 .مهاوتختلف مدة و تكاليف منح هذه الشهادة حسب ظروف كل مؤسسة و حالتها التنظيمية و حج   
مراحل فيما يليو   :يمكن تلخيص أهم ال
 (.طلب الحصول على الشهادة)تقييم العرض  .4
 .النظر في مدى مقبولية العرض .0
مراجعةتعيين  .0  .فريق ال
 .تحليل الوثائق البيئية للمؤسسة .1
مراجعة .2  .القيام بالتدقيق و ال
مراجعة .5 عراض تقرير ال  .است
 .قرار منح الشهادة .4
 :و ذلك وفق الشكل التالي 

                                                           
1
دراسة حالة مؤسسة االسمنت  -األداء البيئي كاستراتيجية تنافسية للمؤسسات الصناعية"ي، يفحف  جياللي مغراوة فتحية و صليحة بن حاج  

، الملتقى الدولي الرابع حول المنافسة واالستراتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج المحروقات في الدول العربية "ومشتقاته بالشلف

 .وعلي الشلف ، جامعة حسيبة بن ب 9080نوفمبر  02و  01يومي .
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 .المراحل الخمسة إلجراءات منح الشهادة(: 0.0)الشكل رقم 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : claude pinet, « 10 clés pour réussir sa certification QSE, op-cit, p 304. 

 المؤسسة تكتب إلى الوكالة المانحة للشهادة

اإلستبيانإستقبال   

:الوكالة المانحة للشهادة ترسل  
 .عقد -
 .دليل مرجعي -
 préliminaireاإلستبيان المعدل  -

 

ستلم و ترجع اإلستبيانالمؤسسة ت  

 SMEالوكالة المانحة تستعلم عن 

 الوكالة المانحة تدرس الوثائق المرسلة

34المرحلة   

 رد المؤسسة

( محتملة)القيام بمراجعة إضافية   

 دراسة الملف من قبل لجنة التأهيل

ترسل تقرير المراجعة و استمارة عدم المطابقة 
 إلى المؤسسة 

 إعطاء الشهادة

 تحضير المراجعة

 زيارات دورية من أجل المراقبة

 تجديد الشهادة

30المرحلة   

32المرحلة   

31المرحلة   

30المرحلة   
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 :و التطبيق الفعال لها 03330فوائد الحصول على شهادة اإليزو : ثانيا
ارة البيئية حسب متطلبات المواصفة  إرساءبعد     و تقدم المؤسسة بطلب  ISO14001نظام اإلد

تسجيل معتمد لمنحها هذه الشهادة المطابقة لنظام اإلدراة البيئية فإن التطبيق الفعال لهذه المواصفة يمكن 
 : 1المؤسسة من

المياه اقة و و ترشيد استخدام الط،تحسين األداء البيئي من خالل التحكم في معدالت التلوث  .4
 .لتكاليفوتدوير استخدام المواد و كل هذا يخفض ا

يزة تنافسية .0 حيث أن األداء البيئي و من خالل انتاج منتجات نظيفة و غير ملوثة للبيئة : تحقيق م
لزبائن و المساهمين و غيرهم، مما يساهم في  يساهم بقدر كبير في كسب رضا و ثقة و والء ا

يزة تنافسية  .تحقيق م
تزام بالمعايير : رفع كفاءة و جودة اإلنتاج .0 شراء أفضل المواد الخام من خالل اإلل البيئية يمكن 

 .الذي يؤدي إلى إنتاج منتجات تتسم بالجودة و غير ملوثة
تزمة أخالقيا بما يفيد البيئة و  يةهنالمساهمة في تحسين الصورة الذ .1 للمؤسسة كونها مل

 .المجتمع
ارها 41334إضافة أن شهادة اإليزو   :2يمكن إعتب

 .أداة للحوار مع أصحاب المصلحة -
 .ة لتعبئة الموظفينأدا -
طرة على التكاليف و تحسين األداء -  .أداة للسي
 .القانونية أداة لليقظة -

 .   تخفيض التكاليف وذلك عن طريق ترشيد استهالك المياه والطاقة واعادة تدوير المواد .2
راتيجية إلدماج اإليزو   .3إلى رهانات داخلية و رهانات خارجية 41334و يمكن تقسيم الحوافز اإلست

                                                           
1
 .482، ص ص 9003ر وائل، عمان، ، دا"إدارة الجودة الشاملة"جودة محفوظ أحمد،   


 معينة نحو شخص أو شيء تصور عقلي شائع بين أفراد جماعة" أو بتعبير أدق" انطباع صورة الشيء في الذهن" الصورة الذهنية  تعنى  

جزئي،  تاما وكامال وإنما هو انعكاس االنطباع أو االنعكاس الفيزيائي ليس انعكاسا   لكن هذا، "االنطباع الذهني"بـ ،  و ترجمت تلك الكلمة"معين

فهو  تعكسها المرآة، وبالتالي الجزء المقابل للمرآة فقط أما األجزاء األخرى فال في المرآة فهي ليست إال يشبه إلى حد كبير تلك الصورة المنعكسة

الصورة الذهنية ظهر  مفهوم إن .تفاصيل كثيرة في مشهد واحد ما، وهذا التصور يختزل ه عن أمرتصور محدود يحتفظ به اإلنسان في ذهن

اإلعالم وتستهدف  تعمل بها وسائل ، ويصلح أساسا  لتفسير الكثير من عمليات التأثير التي كمصطلح متعارف عليه في أوائل القرن العشرين

 . بشكل رئيسي ذهن اإلنسان
2
 Sandrine berger-douce, « Gestion Environnementale Et Certification, Le Cas De Trois PME », gestion, 

2011/1.vol35, p13. 


 .تمكن المؤسسة من البقاء على اتصال مع محيطها...( استقطاب، جمع، تحليل، تخزين،)اليقظة هي سيرورة ترتبط بتسيير المعلومة   
3
 Gherib johaina et ghozzi-nékhili chiraz, « Motivation Et Implications Organisationnelles De La 

Certification ISO14001, cas de la Tunisie », recherche en sciences de gestion, 2012/5 N92, .p139. 
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لرهانات الخارجية نجمعها في تحسين صورة المؤسسة و كذا تعزيز الثقة لدى أصحاب  .4 ا
تزام البيئي للمؤسسة  .المصلحة بعد إظهار اإلل

ارة البيئية تعتبر إطار لتسيير المخاوف البيئية في المؤسسة و كذا  .0 أما داخليا فإن اإلد
 . مشروع كعامل توحيد داخليا
دراسة ل قونزاالس بينيتو   % 63مؤسسة اسبانية خلص الى أن  401على عينة من ( 0332)ففي 

 .1هو تطوير الوضعية التنافسية 41334من المؤسسات كان هدف الحصول على االيزو 
تزايد اإلهتمام البيئي 41334و قد عرفت شهادة اإليزو  يرا خاصة مع  و تطور عدد . رواجا كب

 :ي العالم كما في الجدول التاليالشهادات الممنوحة ف
 تطور عدد الشهادات الممنوحة في العالم(:  7.0)الجدول رقم 

 0334 0337 0330 0333 0330 0330 0330 0333 0666 السنوات
عدد الشهادات  

 الممنوحة
41435 00064 05452 16116 55343 63256 444450 400044 421240 

 410 413 400 404 440 444 440 60 01 عدد البلدان
Source : Sandrine berger-douce, op-cit, p 11.    

  
 .من الجدول نالحظ هناك تزايد مستمر في عدد الدول والشهادات الممنوحة بشكل مستمر

 .و األداء البيئي 03330االيزو  : المطلب الثالث
لها أبعاد اقتصادية يعرف األداء بأنه تحقيق األهداف بأحسن استعمال للموارد، و في مؤسسة    

واجتماعية و بيئية، فإن قياس أدائها يتضمن قياس أثار نتائجها على هذه األبعاد الثالثة ليمكنها من 
 (.األداء اإلقتصادي)تحقيق توقعات أصحاب المصلحة إلى جانب مصالحها الخاصة 

 .األداء البيئي: أوال
ريداء من المفاهيم األساسية في اإليعتبر األ ت ارة وتع هومه عدة صعوبات نظرية محاولة تحديد مف د
 –القيمة ) ال أننا نكتفي بما يتصل ببحثنا فاألداء في المؤسسة يسمح بتحسين العالقة بين إوتطبيقية 

درة ،لتحقيق األهداف اإلستراتيجية (  التكلفة وعرف األداء أنه ذلك النشاط المستمر الذي  يعكس ق
 2.أسس و معايير معينة تضعها بناءا على أهداف طويلة األجل المؤسسة على استغالل امكانياتها وفق

                                                           
1
 Cyrille Baudiot Et Emmanuel Raufflet, « L’évolution Des Motivations D’adaption De Normes 

Environnementales, L’expérience De Quatre Firmes Canadiennes Du Secteur Des Pattes Et Papiers (1996-

2005) », management et avenir, 2009/6N26, p 98.   
2
دراسة حالة شركة مؤسسة االسمنت عين –ؤسسات دور نظام االدارة البيئية في تحسين األداء البيئي للم"زين الدين بروش و جابر دهيمي ،  

 94و  99،الملتقى الدولي الثاني ،نمو المؤسسات واالقتصاديات بين تحقيق األداء المالي وتحديات األداء البيئي ،جامعة قاصدي مرباح  "الكبيرة

  .،ورقلة 9088نوفمبر 
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 .1الكفاءة والفعالية  عادة  ويشمل تعريف  األداء
ارة البيئية مع تحكم "يعرف األداء البيئي حسب منظمة اإليزو     النتائج القابلة للقياس لنظام اإلد

   . 2"و الغايات البيئية المؤسسة في جوانبها البيئية على أساس السياسة البيئية، األهداف
ترح من قبل المواصفة الدولية     ارة البيئية المق في هذا التعريف فإن األداء البيئي مرتبط بنظام اإلد

ISO14001 وهي . فالنتائج البيئية ال يمكن قياسها إال ضمن السياسة البيئية، األهداف و الغايات البيئية
ارة بيئيةرؤيا تقلص مجال تحرك المؤسسة، فال يمكن    .قياس األداء البيئي إال ضمن وجود إد

ارة المؤسسة " ISO14031مواصفة  4666وجاء تعريف آخر في   النتائج المتحصل عليها من قبل إد
 . 3"الخاص بجوانبها البيئية

خرى تركز على بعد واحد لألداء البيئي، فمنها من تركز على تخفيض اآلثار     وهناك تعاريف أ
ترى أن المؤسسة ذات األداء الجيد في الجانب البيئي هي  السلبية لألنشطة اإلقتصادية للمؤسسة، ف

وية المؤسسة التي تتمكن من تخفيض انبعاثاتها و فضالتها، و أصحاب المصلحة هم من يعطون األول
ن كانت هذه الجوانب بالفعل مهمة في قياس األداء البيئي للمؤسسات إال أنه يجب أن . لهده الجوانب وا 

 .يضاف إليها عناصر أخرى مثل االقتصاد في استعمال الموارد البيئية
و تخفيض وبذلك فالمؤسسات مدعوة إلى اإلنتاج مع العمل على االقتصاد في استعمال الموارد    

تزام المؤسسات بالنسبة للتشريعات البيئية، الهناك و  ،خارجية السلبيةاآلثار ال تعريف الذي يرتكز على ال
تزمة و متوافقة مع التشريع هذا التعريف يقول بأن المؤسسة ذات األداء البيئي الجيد عندما تكون مل

 .يالبيئ
مؤسسة ألخرى حسب  الجوانب األساسية المهمة في قياس األداء تختلف من ومع اإلعتراف أن     

ل فالمؤسسة ذات األداء البيئي الجيد هي مؤسسة يظروف نشاطها، إال أن األداء البيئي يتضمن كل ما ق
تزمة ومتوافقة مع التشريع  ارها السلبية و تدمج ، مل تعمل من أجل الحفاظ على الموارد و تقليل آث

 .بذلك فهي تضع نظاما إلدارتهاحماية البيئة في إدارتها و تجعل البيئة كمكون يجب إدارته و 

                                                           
1

العالقة بين )أما الفعالية فهي مستوى تحقيق األهداف المسطرة ( داف المحققةالموارد المستخدمة وااله)الكفاءة هي االستخدام األمثل للموارد  

  .وبذلك يكون األداء هو تحقيق أمثل لألهداف باستعمال أمثل للموارد  ( األهداف المسطرة واألهداف المحققة
2
 LUC Janicot, « les systèmes d’indicateurs de performance environnementale (IPE), entre communication 

et contrôle, comptabilité-contrôle-audit »,2007/1 tome 13,, p51.  

 
3
 Ahmed turki, « comment mesurer la performance environnementale ? », gestion, 2009/1vol34, p70.  


االحتياجات االنسانية وتحقق جودة الحياة للوصول بها الى المستوى الذي يتناسب  عار تنافسية تشبعدمات ذات اسختوفير السلع وال:" الكفاءة البيئية  

تجديد منظور . منح اعتبارات أكثر لحدود الطاقة البيئية . التركيز على الجودة . التركيز على العميل .ويساهم في تحقيقها " مع طاقة تحمل االرض 

 .دورة الحياة
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أن األداء البيئي متعدد األبعاد فيمكن تحليل  henri et giassonإليه هنري و جياسو  او هذا ما ذهب  
 :1األداء البيئي من خالل أربع أبعاد و هي

 .تحسين المنتجات و العمليات .4
 .العالقات مع أصحاب المصلحة .0
 .اآلثار البيئية و صورة المؤسسة .0
 .للتشريعات و اآلثار المالية االمتثال .1
 .مؤشرات قياس األداء البيئي: ثانيا
إن صعوبة تحديد األداء البيئي ينسحب كذلك على محاولة قياس هذا األداء، فإن قياس األداء يكون    

ارة البيئية  فقياس األداء له فائدتين داخليا يعمل ( تخطيط، تنفيذ، رقابة، تصحيح)ضمن تطبيق نظام اإلد
براز من أج ل الرقابة و تصحيح المسار، و خارجيا يستعمل في اإلتصال مع أصحاب المصلحة و إ

 . المؤسسة تستعمل عدة أدوات من أجل قياس األداء البيئي. اإلهتمام البيئي 
مراجعة البيئية و المؤشرات البيئية و هذا حسب المواصفة  إيزو  و من أهم األدوات المستعملة ال

41304. 
 : و المؤشرات البيئية تنقسم إلى قسمين هما

تعطي : Indicateurs De Performance Environnementalمؤشرات األداء البيئي  .4
معلومات عن األداء البيئي للعمليات التي تقوم بها المؤسسة و عن المجهودات التي تقوم بها 

 .المؤسسة من أجل التأثير على هذا األداء
تعطي : Indicateurs De Condition Environnementales  مؤشرات الحالة البيئية .0

 .المعلومات المتعلقة بالشروط المحلية الجهوية، الوطنية أو العالمية للبيئة
دراج نموذج لقياس األداء البيئي كما هو موضح في الجدول التالي  :و يمكن إ

 
 

                                                           
1
 Angèle  Renaud, « le rôle des outils de mesure de la performance environnementale : le cas des audits et 

indicateurs environnementaux dans dix entreprises françaises certifiées ISO14001 », management et avenir, 

2009/9N°29 ,  p345.  

وتوصيل نتائج العملية إلى مجلس ،هي التقييم المنهجي الموثق الدوري والموضوعي لنظام اإلدارة البيئية للمنظمة واألداء البيئي  :المراجعة البيئية 

بيئية تقييم االلتزام بالسياسة ال، وتحقيق أهدافها ومتطلباتها،إدارة المنظمة، ويتم أداء ذلك التقييم بهدف تحديد تطابق نظام اإلدارة البيئية للمنظمة 

 .وتسهيل إجراء التحسين في األداء البيئي للمنظمة للمنظمة وتحقيق أهدافها ومتطلباتها

عملية تدقيق موثقة للحصول على أدلة » الخاص باإلدارة البيئية العالمية إلى تعريف المراجعة البيئية بأنها   ISO 14001كما أشار معيار   

 . «والتوصل إلى نتائج عن هذه العملية   معايير الق مع نت األنشطة البيئية تتطابموضوعية وتقييمها ، وذلك لتحديد ما إذا كا
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 .نموذج لقياس األداء البيئي(: 4.0)الجدول رقم 
 المؤشر الميدان المكون
 
 

 اإلستراتيجي

 
 الغرض

 وجود أهداف و غايات بيئية
 كفاءة عند وضع هذه الغايات
 مراجعة دورية لألغراض البيئية

 الوسائل المرصودة للتسيير البيئي من أجل تحقيق الغايات البيئية الوسائل
 
 

 العملياتي

 استهالك الماء
 استهالك الطاقة
 الفضالت السائلة
 الفضالت الهوائية
 الفضالت الصلبة

 كمية استهالك الماء
 كمية استهالك الطاقة
 كمية الفضالت السائلة
 كمية الفضالت الهوائية
 كمية الفضالت الصلبة

 
 
 

 العالقات

 
 الحكومة

 عدد التفتيشات الحكومية
 عدد العقوبات و الغرامات

 الجمعيات البيئية
 الزبائن

 المساهمين
 الموظفين
 الموردين

 حماية البيئةضغوطات جمعية 
 ضغوطات الزبائن

 ضغوطات المساهمين
 ضغوطات الموظفين
 ضغوطات الموردين

Source : Ahmed Turki, Op-Cit, P75. 

و نتائج ،يتبين أن األداء البيئي هو مجهودات المؤسسة في ميدان البيئة  ،من خالل الجدول السابق     
ارة  41334هذه المجهودات، و مع أن الحصول على شهادة اإليزو  يعني أن المؤسسة تملك نظام إد

ارة  درة على تحسين األداء البيئي، إال أن التطبيق الفعال لنظام اإلد يحوي على الحد األدنى من أجل الق
، ية بيئية جيدة يعطي أداة إدارية هامة لتطبيق استراتيج ISO14001البيئية حسب المواصفة 

مة توفر أسباب اإلرتقاء باألداء البيئي، و هي أول همهي خطوة  41334ى شهادة اإليزو فالحصول عل
 .خطوة للوصول إلى المؤسسة الخضراء الصديقة للبيئة

ارة البيئية من خالل القياس الكمي نموذج لقياس أداء نظام اإل OSE 41304كما قدمت المواصفة      د
يرات البيئية للمؤسسة  سؤاال  04وقدمت قائمة فحص لقياس األداء البيئي في المؤسسات تتضمن .للتأث

وزعا ضمن  جزاء  2م ارة البيئية ولكل سؤال ثالث أجوبة محتملة ،أ تمثل العناصر الخمسة لنظام االد
لوغ المستوى األفضل  : التالي  الجدولكما موضحة في . درجة  (0.4.3) متدرجة لب
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 14222قياس أداء النظام البيئي وفق مواصفة االيزو (: 3.8)الجدول رقم 

تقييم وتحسين أداء أنظمة ادارة البيئة في المنظمات باستخدام عملية أحمد علي أحمد الراشد، خالد عبد الجبار صبر، : المصدر    

، العراق، 2102المجلد الرابع العدد الثامن ماي  ،مجلة كلية االدارة واالقتصاد ،كلية شط العرب، التصميم التجريبي لمؤشرات األداء

 .039ص 

العنصر 
 البيئي

عدد 
 األسئلة

القيمة اإلجمالية 
 للدرجات

مستوى توزيع 
 الدرجات

 التفسير

 
 
 

السياسة 
 البيئية

 
 
 
17 

 
 
 

 12  أسئلة7
= 
00 

مستوى  5 – 1
 متدني

ال تملك المؤسسة سياسة بيئية أو أن سياستها البيئية تفتقد 
 ( مثل االلتزام والتحسين المستمر)لعناصرها األساسية 

مستوى   01- 6
 متوسط

تملك المؤسسة سياسة بيئية تضمنت جزء من العناصر 
 .وتفتقد لعناصر أخرى مهمة

مستوى   00- 00
 عالي

أغلب العناصر تمتلك المؤسسة سياسة بيئية تمتلك 
 .األساسية أو جميعها

 
 
 
 

التخطيط 
 البيئي

 
 
 
 
15 
 

 
 
 
 

 12  أسئلة 15
= 
01 

مستوى  3 – 1
 متدني
 

خططت المؤسسة لتأسيس برنامج بيئي يشمل القليل من 
 .األهداف الالزمة لتحقيق السياسة البيئية

مستوى  16 – 10
 متوسط

العديد من أحرزت تقدما في تأسيس برنامج بيئي يشمل 
 .األهداف الالزمة لتحقيق السياسة البيئية

مستوى  01 – 7
 عالي

أسست المؤسسة برنامجا بيئيا شامال جميع األهداف 
 .واإلجراءات الالزمة لتحقيق السياسة البيئية

 
 
 

التنفيذ 
 والتشغيل

 
 
 
03 
 سؤاال

 
 
 
  سؤال 03
12 =26 

مستوى  8- 1
 متدني

الجميع وما زال هناك حاجة اإلجراءات البيئية ال تشمل 
 .للموارد والمؤهالت لتحقيق عمليات التنفيذ والتشغيل

مستوى  08 – 9
 متوسط

اإلجراءات شملت أغلب أنشطة المؤسسة لكنها ال 
 .تتضمن اإلجراءات الخاصة بالمواقف البيئية الطارئة

مستوى  26 – 09
 عالي

جراءات  اإلجراءات تشمل جميع أنشطة المنظمة وا 
 .الطوارئ وأعدت قنوات اتصال الالزمة

فحص 
وتفعيل 
االجراءات 
 التصحيحية

 
 
 
15 
 أسئلة
 

 
 
 

  2  أسئلة  15
 =01 

 

مستوى  3 – 1
 متدني

 اجراءات الفحص و التصحيح منعدمة 
 

مستوى  7 – 0
 متوسط

تم تأسيس العديد من المقاييس واجراءات التقييم المعيارية 
 .التطوير ولكن مازال الحاجة لعمليات

مستوى   18-01
 عالي

تم تأسيس أغلب المقاييس واجراءات التقييم وتم تعديل 
 .اجراءات المطابقة 

المراجعة 
 البيئية

 
10 
 

 ليس هناك مراجعة دورية لنظام االدارة البيئية  مستوى متدني 1 2=2  10
 هناك مراجعة دورية لكنها غير موثقة وغير دقيقة مستوى متوسط 0

هناك مراجعة دورية لنظام االدارة البيئية وهي موثقة  مستوى عالي 2
 .ودقيقة
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ارة البيئة يساهم في تحسين وتسيير األداء البيئي ألننا ال يمكن أن إلانرى أن وجود نظام  ،مما سبق    د
ي دره ونس وال يمكننا  ،..(تصحيح مراجعةتخطيط تشغيل )ره نحسن مكون من مكونات المؤسسة إذا لم ن

 .أن نسيره إذا لم نقيسه
ارة البيئية والحصول على مطابقة مع المعايير أداة مهمة في تحسين األداء     لذلك يعتبر نظام اإلد

 .البيئي حتى وان لم يكن هناك تأثير تلقائي أوتوماتيكيا بينهما
 :يلي ا بيئي كمويمكن توضيح الممارسات المختلفة للمؤسسات في الميدان ال

 أبعاد اإلستراتيجيات البيئية(: 6.0)الجدول رقم 
 المهمة السياسة اإلتصال العمليات المؤسسة اإلستراتيجية/البعد

صورة سيئة لدى  المعدات قديمة ليس هناك مسؤول marginaleهامشي 
صورة )المجتمع 

 (عامة سيئة

ليس هناك مرجع  الدعاوى
 للبيئة

 المطابقة
conforme 

لجنة، وظيفة البيئة، 
نظام تسيير في الحد 

 األدنى

 مسؤولية و إتقان
( تشغيلي)عملياتي 

 صيانة

اإلمتثال للقانون  تموقع محايد صورة محايدة
 والتشريعات

 
 leader القائد

نظام متطور لإلدارة، 
 لجنة ووظيفة بيئية

التحديث 
 التكنولوجي

تموقع متميز،  صورة عامة جيدة
اتفاقيات ومشاريع 

جريبية مع ت
 الحكومة

 التميز البيئي

ادماج بين الوظيفة  écologique البيئي
البيئية و مهمة 

 المؤسسة

تطبيق مبدأ 
محاربة )اإلحتياط 

 (التلوث قبل وقوعه

ضغط على  تعليم المجتمع
الحكومة من أجل 
 حماية أكثر للبيئة

التركيز على حماية 
البيئة ومبادئ 
 التنمية المستدامة

   Source : corinne gendron, « la gestion environnementale et la norme ISO14001 », les 

presses  de l’université de monteréal, 2004, p48. 

ارةنظام  إنشاءنرى أن  ،من الجدول السابق    البيئية هي الخطوة األولى من التحسين في األداء  لإلد
اريجهد هذا ال إلىالمؤسسة تحتاج البيئي واكتساب سمعة بيئية في السوق ، و  يري  و اإلد التسي

مجهودات مماثلة من أجل التحديث التكنولوجي والعمل المشترك مع الحكومة من االستثمار في 
برامج  التكنولوجيات النظيفة التي تكون عادة في سياسة التنمية المستدامة المنتهجة ، أو االستفادة من 

 .الهيآت الدولية لحماية البيئة ونشر التقنيات والتكنولوجيا النظيفة إطارالدعم األجنبية المقدمة في 
كأحد (  OSI 41334الحصول على  )وسنتطرق في المطلب التالي عن واقع أليات دمج البعد البيئي 

 .مؤشراته 
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 :في المؤسسات الجزائرية   03330االيزو : المطلب الرابع 
المبذولة في ( القانونية واالقتصادية والمؤسساتية ) الجهود المحلية  إلىتطرقنا في نهاية الفصل السابق 

التنمية  إطارالمتعلق بحماية البيئة في  ،0330سنة  43-30حماية البيئة خاصة بعد صدور قانون 
البعد البيئي في سياساته  إدماجاالهتمام كان خاصا بمساعدة القطاع الصناعي على  أن إالالمستدامة ، 
لرغبة تتضح في العمل على  وأنشطته ،  41334أنظمة بيئية مطابقة للمواصفة الدولية ايزو  إنشاءهذه ا

 . والعمل على تحسين األداء البيئي 
 التمويلية الداخلية  اآلليات: أوال 
القيام التمويلية التي من شأنها أن تحث المؤسسات االقتصادية على  اآللياتتم وضع مجموعة من    

ارات صديقة للبيئة  صندوق تحسين التنافسية الصناعية و الصندوق  :منها الصناديق حيث نجدباستثم
 .الوطني  للبيئة ومحاربة التلوث 

 Fonds pour l’environnement et )  ومحاربة التلوث صندوق الوطني للبيئةال .8

dépollution)   : 

وزارة .03341بموجب قانون المالية التكميلي لسنة (  TOA.O.F)أنشئ هذا الصندوق   تشرف عليه 
تقديم المساعدات المالية للمؤسسات الصناعية التي تسعى في جهودها  إلى، ويهدف  تهيئة االقليم والبيئة

لوطني للبيئة القضاء على التلوث أو التحكم فيه من خالل معالجة النفايات ويحصل الصندوق ا إلى
 : ومحاربة التلوث تمويله من مصدرين 

ئري في  30دعم من الدولة . جزا  .االقتصادي  اإلنعاشبرنامج  إطارمليار دينار 

لرسم االيكولوجي الذي أقر في قانون المالية . يرادات ا  . 0330ا
برامج الذي يدعمها هذا الصندوق عقود االداء البيئي  contrat de performance من أهم ال

environnementale ، هذه العقود أدوات الستباق وتمهيد التنظيم والتنفيذ التدريجي للتشريعات البيئية
وزارة المسؤولة عن حماية البيئة والقطاع الصناعي بشأن حماية البيئة  وتكون بالتعاون الطوعي بين ال

 ( .قة والمياه تخفيض ومعالجة التلوث الناتج عن األنشطة ، التوفير في الطا)
تزام المؤسسات ،العمال ،مندوبي البيئة بتنفيذ برنامج  والبيئي لها هدف واضح ه األداءعقود    ال

ارةقطاع الصناعة لتبني ممارسات  إعداد إلىمكافحة التلوث الصناعي ، كما تهدف  لبيئية على ا اإلد
وزارة المعنية  433وقد تم بالفعل توقيع أكثر من . أساس معترف به دوليا عقد لألداء البيئي بين ال

                                                           
1
 www.mate.gov.dz le 13/10/2013 à 23/30. 

http://www.mate.gov.dz/
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الصناعات ، الصيدالنية الصناعة، البناء المعدني، االسمنت، الصلب) ئة والمجموعات الصناعية بالبي
 32لى إ 30ة تلتزم بوضع برنامج يمتد من من خالل هذه العقود المؤسسات الصناعي. ....(الغذائية

 :  1يمكن منسنوات و 
  .رفع مستوى المؤسسات.
 .البيئية لألنظمةاالمتثال .
  .الوصول للكفاءة البيئية واالقتصادية.
 (  I.C.ARP.OP: ) صندوق تحسين التنافسية الصناعية .0

وزارة الصناعة 0333أنشئ هذا الصندوق بموجب قانون المالية لسنة     له لجنة وطنية  ،تابع ل
ارة  وزارات المالية والتج وزير المكلف بالصناعة تتكون من أعضاء  للمنافسة الصناعية برئاسة ال
غرفة التجارية ، يغطي هذا الصندوق نفقات مساعدة المؤسسات في  والشؤون الخارجية وال

 :المجاالت 
راتيجية شاملة.  (مليون دج 0دود للتشخيص االستراتيجي في ح%  43)،تشخيص وترقية خطة است
ارات المادية اإل  .% ( 42( ) تجديد المعدات ) ستثم
ارات غير الملموسة .  .% ( 23.....( ) الجودة، التقييس، التدريب) االستثم
 .اعادة تأهيل المناطق الصناعية والنش.
برامج تأهيل المؤسسات االقتصادية ب     صفة وبذلك يتولى صندوق تحسين التنافسية الصناعية تمويل 

برنامج الوطني للتقييس ويعنى بتطوير تطبيق المواصفات القياسية العالمية وحث  عامة ومن بينها ال
 .المؤسسات االقتصادية على تطبيقها 

لراغبة في الحصول على شهادات     برنامج المساعدات المالية للمؤسسات االقتصادية ا يقدم هذا ال
وقد تم ( EASPS 40334، 00333 ،6334) خاصة  والمطابقة للمواصفات العالمية سلسلة االيز 

فكل ما تتخذه المؤسسة من  ،ضمن برنامج التأهيل 0331سنة  41334دراج المواصفة االيزو إ
تعتبر ضمن عمليات التأهيل ويتحمل الصندوق  41334جراءات بغرض الحصول على شهادة االيزو إ

ارة من تكاليف وضع نظام اإل%  03دولة تمويل العملية في حدود ما يفرضه القانون حيث تتحمل ال د
لى الشهادة وكذلك تكاليف الحصول ع 0331صدار إ 41334ق للمواصفة العالمية ايزو البيئية مطاب

                                                           
1
 www.mate.gov.dz.  
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تم مالحظة عزوف  بعد ما 0344تم اعتماد هذه النسبة في التمويل سنة ، % 03وتتحمل المؤسسة 
برنامج عندما كانت النسبة التي   1%. 23تتحملها الدولة المؤسسات على هذا ال

برنامج الوطني للتقييس ئري للتقييس بموجب المرسوم التنفيذي  ،كما أنشئ ضمن ال  – 60المعهد الجزا
ؤرخ في   56 وزارة الصناعة 4660- 30 – 04الم  : 2وتتمحور مهامه حول، وهو تابع ل

مرافق االختبار الالزمة لوضع .  المعايير وضمانتشجيع العمل والبحوث والتجارب وتطوير 
 .تنفيذها

 .التدريب والتوعية في مجال التقييس .
 :عانة ببرامج الدعم الفني األجنبياالست: ثانيا 
جانب الدعم المالي والفني التي تقدمه الدولة لمساعدة المؤسسات االقتصادية من أجل تبني البعد  إلى   

ارةنظام  إنشاءالبيئي و  ئرية االستفادة من  ،بيئية مطابق للمواصفات العالمية إد جزا يمكن للمؤسسات ال
برامج والخبرات األجنبية التي تدخل ضمن االتفاقيات الموقعة ، نذكر أهم هذه  الدعم الفني من ال

برامج  .ال
 :"SYSECE"برنامج ايكوسيس  .4

برنامج ب    دراسات تسمى إيقوم هذا ال دراسات تهتم بالتقييم  " OSIMOL HESI"جراء  وهي 
( المؤسسة ) االقتصادي للتدهور البيئي في قطاع اقتصادي ويربط العالقة بين المستوى الجزئي 

لربط يسمى المستوى القطاعي ،المستوى الكلي المتمثل في الدولةو  فهم وقياس  إلىويهدف . هذا ا
ثار االقتصادية وتقييم اآل 3.ديةجنب مع التدفقات االقتصا إلىالتدفق في الموارد البيئية جنبا 

( تكاليف الضرر وتكاليف عدم الكفاءة ) جراءات حماية البيئة من حيث تكلفة التدهور البيئي إل
 4.وتكلفة العالج 

دراسات   :5 إلىوتهدف هذه ال
 حماية البيئة اسةت االقتصادية عند انتهاجها لسيالتعرف على الفوائد االقتصادية للقطاعا. 
  مدى التأثير السلبي للقطاع الصناعي على البيئة في البلدالتعرف على. 

                                                           
1
، ملتقى " -حالة الجزائر–دور الدولة الداعم لتحسين االداء البيئي المستدام للمؤسسات االقتصادية قراءة في "عبد الرحمان العايب ، شريف بقة،  

 . 11، ص ،ورقلة ، 9089نوفمبر 98- 90سلوك المؤسسة االقتصادية في ظل رهانات التنمية المستدامة و العدالة االجتماعية ،
2
  www.ianor.org. (Institut  Algérien de Normalisation) 13/02/2013 .14 :56.  

3
 www.sba-ch/spec/sba/download/mesoprofiles autres/secteur du ciment.maroc.pdf. le 11.10.2013 à 14 :35.  

4
تكلفة عدم الكفاءة نعني في . الخ...تكلفة الضرر هو الضياع الرفه بالنسبة للمجتمع مثل المشاكل الصحية المرتبط بالتلوث تضييع خدمات بيئية  

 .                                        ج فهي التكاليف الضرورية لحماية البيئةأما تكلفة العال. استخدام الموارد بسبب الهدر في في الموارد  وعدم الكفاءة في استعمال الطاقة 

. 12عبد الرحمان العايب ،شريف بقة ،مرجع سبق ذكره، ص 
5
  

http://www.ianor.org/
http://www.ianor.org/
http://www.sba-ch/spec/sba/download/mesoprofiles%20autres/secteur%20du%20ciment.maroc.pdf.%20le%2011.10.2013
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  ازات والحوافز االقتصادية التي يمكن تطبيقها من أجل التحكم في تراح االمتي السلبية  اآلثاراق
 .للقطاعات االقتصادية على البيئة

 :برنامج دلتا  .0
هي منظمة تعتبر جزء من خطة عمل مركز األعمال المستدامة وتعمل هذه  دالتا برنامج

ارةالمنظمة مع المؤسسات من أجل حثها على االهتمام  البيئية بغرض تحسين فعاليتها  باإلد
برنامج من عدة .1السلبية ألنشطتها على البيئة  اآلثاراالقتصادية والتقليل من  يتكون هذا ال
لمشرق والمغرب العربي، ويمكن المؤسسات من الحصول على خاليا منها برنامج دلتا ل

ارة البيئية وتبادلهاالمعلومات الم تعريف المؤسسات بالمخاطر البيئية و  إلىويهدف  ،تعلقة باإلد
ارة البيئية   .مساعدتها على وضع أدوات لإلد

 (        O.QU.O.A.P) ةفعالية البيئية والجودة بالمؤسسيمثل هذه الجمعية في الجزائر جمعية ترقية ال  
Association pour la Promotion de l’Eco-efficacité et la Qualité en entreprise   

 :2والتي تتلخص أهدافها في 
درة الصناعة الوطنية واالمتثال للمعايير  _  .تسهيل رفع مستوى ق
 .وتطوير ومساعدة المؤسسات في تنفيذ السياسات الصناعية والمؤشرات البيئية إنشاء _
ارةتشجيع البحوث في مجال  _   .البيئية وتعزيز نشر المعارف المتعلقة بالكفاءة البيئية اإلد
 . تعزيز التكامل بين الشبكات الوطنية واإلقليمية و الدولية في مجال الكفاءة البيئية_ 
دراسات والبحوث المتصلة باقتصاديات التنمية المستدامة تشجيع والمشاركة_  .في أعمال ال
برنامج     ئرية من هذا ال جزا خصوصا المصانع العمومية ، وقد استفادة بعض المؤسسات االقتصادية ال

والذي يرتكز على جمع ، ،ومن أهم االستفادة هي التدريب على كيفية التشخيص البيئي الذاتي  لإلسمنت
التي تتهيأ  األولىوهو يعتبر من اللبنات ، الذي تمارسه المؤسسة  اإلنتاجيالبيانات المتعلقة بالنشاط 

رةالمؤسسة لوضع نظام  ا  .41334البيئية مطابق للمواصفة االيزو  اإلد
 كمؤشر لمدى تبني المؤسسات الجزائرية للبعد البيئي  03330االيزو : ثالثا 
ارةاعتبار وضع نظام  يمكن    بيئية والعمل على الحصول على المطابقة مع المواصفة العالمية  إد

خرى)41334االيزو  واالهتمام ، دليل على مجهود المؤسسة على تبني البعد البيئي ( أو مواصفات أ
تزايدا مطردا للشهادات البيئية في العالم  ارة المؤسسة ، وقد رأينا سابقا  بالبيئة كمكون من مكونات اد
                                                           

. 12نفس المرجع السابق ، ص  
1
  

2
 www.apeque.org/mission.html. 15/05/2013 à 21:25. 

http://www.apeque.org/mission.html.%2015/05/2013
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 41334وصل عدد الشهادات ايزو  0343ففي سنة .تماشيا مع زيادة االهتمام العالمي بالبيئة 
ارات والبلدان ، كما تختلف الشهادات الممنوح 1دولة 422في  023640الممنوحة في العالم  ة حسب الق

 .لعدة أسباب االهتمام بحماية البيئة أحدها 
ارنة بين المؤسسات والبلدان في االهتمام بالبعد البيئي  إلىوعليه يمكن االستئناس     الحصول  إلىالمق

 .مبدئيا  41334على شهادة االيزو 
جزائر والبلدان المماثلة  كالبلدان العربية   ارنة بين ال ففي احصاءات لمنظمة االيزو عن  وعند المق

 : الشهادات الممنوحة في بعض الدول العربية موضحة في الجدول التالي 
 (دول عربية 33) 03330عدد المؤسسات الحاصلة على شهادة االيزو ( 03.0)الجدول رقم       

 السنوات/البلد   0330 0337 0334 0336
 الجزائر 5 5 4 01
 مصر 021 046 035 143
 المغرب 05 04 06 21
 تونس 03 23 54 430

   Source : Daniel Labaronne  & Emna Gana ouslati ," analyse comparative Maroc -Tunisie 

du cadre institutionnel de la RSE au  PME" ,revue de management & avenir , N° 43, 

2011/3, P 108.  

ئرية للحصول على هذه الشهادة  نالحظ من الجدول السابق     جزا أن هناك قلة اهتمام في المؤسسات ال
ورةو أن هناك تأخر  جزائر شهدت تطور من . كبير مقارنة مع البلدان المجا سنة  مؤسسات 5فال

ورنت بالمغرب من  إذاوهي نسبة ضئيلة  0330سنة  مؤسسة 01 إلى 0332  إلى 0332سنة  05ق
ترة عرف تطورا من  0330سنة  مؤسسة 21 في حين  مؤسسة 430 إلى 03،أما تونس ففي نفس الف

جزائر شهدت ارتفاع عدد مؤسساتها الحاصلة على شهادة   هاته األخيرة مصرمقارنة مع كانت بعيدة  ال
     . 0330سنة مؤسسة  143 إلى 0332سنة  مؤسسة 021، من 41334اإليزو

ئرية على  إلقبالوتعكس هذه األرقام والمقارنة البسيطة الضعف الشديد     جزا المؤسسات االقتصادية ال
ارةأنظمة  البيئية وذلك نتيجة ألسباب موضوعية مرتبطة بظروف االقتصاد الوطني وأسباب ذاتية  اإلد

درات المؤسسة والثقافة الموجودة فيها ويمكن  دراجمرتبطة بق  : المالحظات التالية  إ
ئرية عموما بواقع المسؤولية التي   -  جزا رة البيئية من طرف المؤسسات ال يرتبط تبني أنظمة اإلدا

ئرية ال تهتم بالممارسات ذات الطابع البيئي، و هي ال . تتحملها اتجاه البيئة جزا فمعظم المؤسسات ال

                                                           
1
 www.iso.org. 13/08/2013 à 23 :58. 

http://www.iso.org/
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ارة البيئية، و عليه يمكن استنتا ج أنه ال يحظى األداء البيئي من طرف تهتم بوضع أنظمة اإلد
ئرية بنفس مستوى االهتمام باألداء االقتصادي، فاألداء االقتصادي المتمثل في  جزا المؤسسات ال

 . المردودية االقتصادية واإلنتاجية يأتيان في مقدمة أولويات المؤسسات الصناعية
ئري بأن األداء البيئي     جزا ظرا لعدم قناعة المسير ال تائج اقتصادية ايجابية، فإن نله ون

كما أن المشاكل العديدة و المعقدة و الهيكلية التي تعاني . اهتمامه به يأتي في مرتبة متخلفة
يرة أمام تبني أنماط التسيير  جزائر تعتبر من العوائق الكب منها المؤسسة االقتصادية في ال

ارة البيئية، فهذه المؤسسات الحديثة و منها نظام  من مشاكل التمويل و كذلك ضعف عاني تاإلد
هرة تسرب اإلطارات المؤهلة و ذات الكفاءة، لذلك فإن  األداء االقتصادي و المالي و من ظا

 .الجهود اتجهت نحو إيجاد حلول لهذه المشاكل على حساب األداء البيئي
ا -  ئرية في سبيل تبني أنظمة إد جزا مرافقة من السلطات ال رة بيئية، تحتاج المؤسسة الصناعية إلى 

يرتبط بشكل كبير بجهود الدولة في هذا المجال، هنا  41334زو يإذ أن انتشار تطبيق المواصفة إ
لرغم مما وضعته الدولة نال من آليات تحفيزية من شأنها حث المسير على وضع أنظمة حظ أنه با

ارة جعلت المسيرين ال  ارة البيئية، إال أن الطابع الطوعي النتهاج هذه األساليب الحديثة في اإلد اإلد
 . يقبلون عليها و ال يرون أن هناك ضرورة لدمج البعد البيئي في استراتيجيات أعمالهم
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 :خالصة
النظري إلدماج البعد البيئي في المؤسسات الصناعية ومن  اإلطار إلىلقد تطرقنا في هذا الفصل     

ارة البيئية ، الذي يعبر عن تحديد السياسة البيئية للمؤسسة وطرق خالل تحليلنا  تطرقنا إلى نظام اإلد
لرقابة عليها  .تنفيذها ووسائل ا

جانب البيئي يعتبر جزء من مسؤوليتها االجتماعية ،هذا االهتمام بدأ فاهتمام المؤسسة الصناعية بال   
ارةيتبلور بوضع البيئة كمكون من مكونات  دارته إد ارةنظام  إنشاء، من خالل المؤسسة وا  بيئية   إد

وهذا ما ساهم في . 41334والعمل على الحصول على شهادة المطابقة مع المواصفة العالمية االيزو 
 .البيئي األداءزيادة الوعي البيئي و تحسين 

جزائر بذلت مجهودات من أجل تشجيع وتأهيل المؤسسات الصناعية من أجل تبني البعد  ورأينا    أن ال
ازالت غير  إالالبيئي  األداءوتحسين  41334يزو البيئي والحصول على شهادة اال أن النتائج م

 .مرضية
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 :تمهيد

كانت المؤسسات في بداية القرن الماضي الى غاية الستينات مهتمة برفع انتاجيتها ومردوديتها      
ترة كان السوق خاضعا بالكامل  تزايد، ففي تلك الف ورفع رقم أعمالها استجابة للطلب الكبير والم ،

درة المؤس سات على انتاج للمؤسسة و العرض خالقا للطلب، و ارتكز غزو السوق العالمية أساسا على ق
يرة مست الطلب  يرات كب درة على تخفيض التكاليف، وفي العقود األخيرة عرفت تغ السلع و الق
يرا وازدادت حدة المنافسة، حيث اتجهت اقتصاديات العالم  والمنافسة، حيث شهد الطلب انخفاضا كب

رة الخارجيةنحو المزيد من التحرير االقتصادي واالنفتاح والتخفيف التدريجي للقيود على ا  . لتجا

قرار والتعقيد وشراسة المنافسة، ازدادت أهمية المستهلكين      في ظل هذه الشروط من عدم االست
وضرورة االستجابة الحتياجاتهم و تطلعاتهم، دون إغفال أصحاب المصلحة االخرين، فأصبحت 

رة على إنتاج السلع و الخدمات ذات جودة و بأسعار جيدة و التركيز على  المؤسسات تتنافس في القد
تلبية حاجات المستهلكين و تطلعاتهم، هذه الحاجات التي تطورت و لم تصبح فقط مرتبطة بالسعر الجيد 
والجودة العالية، بل تعدتها الى ضرورة االستجابة الهتماماتهم و انشغاالتهم البيئية و االجتماعية، 

 .زبائنهافأصبحت حماية البيئة ميدان إلبراز اهتمام المؤسسات ب

 :سنتعرض في هذا الفصل الى مبحثين     

 .تنافسية المؤسساتمفاهيم حول : المبحث األول -
 . األداء البيئي كإستراتيجية لدعم تنافسية المؤسسة الصناعية: المبحث الثاني -
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 .تنافسية المؤسسة مفاهيم حول: المبحث األول
حوالت العالمية وضعا اقتصاديا جديدا لممارسة االعمال ،يتسم بالتنافس      يرات والت لقد أفرزت التغ

رهان الذي تواجهه المؤسسات واالقتصاديات المعاصرة، هذا التحدي يتطلب  التنافس  الشديد، وأصبح ال
دراتها االنتاجية وأ ورية وشاملة ألوضاعها التنظيمية، ق مراجعة د ساليبها التسويقية، من المؤسسات 

عادة هيكلة تلك األوضاع بما يتالءم والمحيط الذي تنشط فيه المؤسسات من أجل احتالل موقع  وا 
مزايا تنافسية متواصلة و  تنافسي مناسب في السوق يؤهلها أن تتفوق على منافسيها، من خالل اكتساب 

لريادة  .مستدامة تسمح لها بالبقاء وا
 :دراسة ،األفكار المتعلقة بتنافسية المؤسسة من خاللفي هذا المبحث سنتناول بال

 .مدخل الى المنافسة: المطلب األول
 .تنافسية المؤسسة ومؤشرات قياسها: المطلب الثاني
يزة التنافسية المستدامة : المطلب الثالث  .الم
 مدخل للمنافسة : المطلب األول

 .يعتبر مفهوم المنافسة من بين المفاهيم االكثر ارتباطا باقتصاد السوق    
 :تعريف المنافسة: أوال 

زعة فطرية تدعو الى: المنافسة لغة    ن ، وأصل اصطالح 1ذل المجهود في سبيل التفوقب تعني 
و التي تعني يلعب في جماعة،  cum ludereيعود الى االصطالح الالتيني  concurrenceالمنافسة 

لزبائن عن طريق  فراد ،خاصة بين التجار والصناعيين من أجل جلب ا مزاحمة بين عدة أ أو هي حالة 
مزاحمة بين عدة أشخاص أو بين 2أحسن العروض ، ثم أصبح للمنافسة عدة معاني ، فهي تطلق على ال

لزبائن ،وهي كل عدة قوى تتابع نفس الهدف ، أو هي العالقة بين المنتجين وا لتجار في صراعهم على ا
ما يحث على المساواة أو التفوق على شخص ما في شيء محمود، وهي عملية تأصيل وانتقاء 

مزاحمة التي يفتعلها المنتجون لسلع متشابهة بقصد تصريف . 3وتصنيف فالمنافسة هي المضاربة أو ال
 . 4منتجاتهم وتحقيق أكبر ربح ممكن وكسب أكبر حصة في السوق

ارة       وقد باتت المنافسة أمرا طبيعيا ومبدأ أساسي في عالم األعمال، بعدما تأكد أن حرية التج
والمنافسة مفهومان ال ينفصالن، لذلك قيل بحق إن الضرر الناشئ عن المنافسة يعتبر ضررا مشروعا، 
                                                           

1
 .0221، اصدار مجمع اللغة العربية، الطبعة االولى، المعجم الوجيز  

2
 Le petit Larousse, 100e édition, 2005, p 276. 

3
 .1، ص 5110الكتب القانونية، مصر، ، دار الحق في المنافسة المشروعةأحمد محمد محرز،   

4
 .050، ص edition creps،  -التسويق و االحتكار و المنافسة-موسوعة عالم التجارة وادارة االعمال   
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ر بالغير طالما كانت وأن حالة المنافسة التجارية من الحاالت التي يجيز فيها القانون إلحاق الضر 
تزام بأصول العمل التجاري ، وستظل 1التجارة مشروعة والمنافسة شريفة تقوم على العمل والذكاء واالل

مزاحمة وبذل الجهد في سبيل التفوق  . المنافسة قائمة مادام النشاط االنساني قائما قوامها ال
 بورتر  مايكل  تحليل قوى التنافس حسب نموذج: ثانيا
ورتر المنافس ال يعني دوما المؤسسة التي تقوم بتقديم نفس البضاعة أو الخدمة التي  حسب      مايكل ب

نما كل من يساومها ويحاول أن يقطع جانبا من ارباحها سة ماتقدمها مؤس لزبائن، وا   . 2إلشباع حاجات ا
 3:يتضح من خالل هذا التعريف للمنافس خمسة عناصر أساسية هي

 .المنافس عامال في نفس النشاطليس بالضرورة أن يكون  -4
 .إن مجال المنافسة هي الزبون و ليس النشاط  -0
نما فئة أو فئات  -0 لزبائن الذين يطلبون المنتج أو الخدمة أو المنفعة مجاال للمنافسة، وا  ليس كل ا

لزبائن المستهدفين من المؤسسة   .ا
مزاحمة يمكن أن تكون حالية أو متوقعة -1 درة ال  .إن ق
درة لل -2 نما نسبيةإن هذه الق  .مزاحمة ليست مطلقة وا 

ورتر كما يلي  .بهذا المعنى يمكن التطرق الى قوى التنافس الخمسة حسب مايكل ب
 :شدة المزاحمة بين المتنافسين في الصناعة .0

لراغبين في اشباع       ان المنافسة ألي سوق تعتمد في جزء منها على عدد العارضين للبضاعة ا
دخول مشروعات جديدة وخروج مشروعات قائمة، على المدى ة طلب السوق من جهة، وعلى سهول

خرى، وعمليا فان  مجال المنافسة يمتد من أسواق عالية المنافسة عندما يكون هناك الطويل من جهة أ
طرة على االطالق على أسعار  طرة قليلة ،أو ليست له سي عدد كبير من العارضين، كل منهم له سي

دما يسيطر عارض واحد على سوق أو صناعة ، ويتمتع بحرية وضع السوق، إلى حالة احتكار تام عن
 . *األسعار ما لم يقيد بقوانين

                                                           
1
 .2أحمد محمد محرز، مرجع سابق، ص   

2
العلوم االنسانية، ، جامعة محمد ،مجلة " تعزيز تنافسية المؤسسة من خالل تحقيق النجاح أالستراتيجي"الطيب داودي، مراد محجوب،   

 .01، ص 5111، نوفمبر 05خيضر، بسكرة ، العدد 
3
، 5111/5110، الدار الجامعية، االسكندرية، "مدخل استراتيجي تطبيقي في إدارة التسويق في المنشات المعاصرة"مصطفى محمود أبوبكر،   

 .52ص 
*
ظهرت . دون التسبب في التأثير على هذه الحرية( توفير شروطها الضرورية)سة الحرة تدخل الدولة لحماية المناف ضرورة هنا تظهر اشكالية   

أما في . 0220قوانين دعم نزاهة المنافسة أوال بالواليات المتحدة األمريكية بداية بقوانين حظر التجمعات االحتكارية فصدر قانون شارمان سنة 

أما في . 0221، بمقتضى اتفاقية روما سنة  0222ث عن السوق األوروبية المشتركة سنة أوروبا فصدر قانون المنافسة تزامنا مع بداية الحدي

 11-11ثم عوض بقانون .  0222جانفي  52المؤرخ في  10-22الجزائر فان ظهور قانون المنافسة مرتبط بانتهاج االقتصاد الحر ، فظهر قانون 
    .5111يوليو  02المؤرخ في 
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مزاحمة في الصناعة انطالقا من عدة عوامل نذكر منها  :وتتحدد ال
إذا كانت الصناعة تنمو بشدة تكون هناك فرصا متاحة لكل مؤسسة في الصناعة : نمو الصناعة. أ

رها مصدرا لتحقيق نجاح محتمل وغير محددالقتسام الغنائم الناتجة   .باعتبا
يرا فان بعض المؤسسات تفكر في ان تعتمد : عدد المنافسين في القطاع . ب إذا كان عدد المنافسين كب

طرة من طرف مؤسسة أو عدد  بعض العمليات دون أن تلفت االنتباه، لكن في المقابل عندما تكون السي
يجب األخذ بعين االعتبار القوى النسبية حيث يكون بمقدور  قليل من المؤسسات، في هذه الحالة

يرة فرض منطقها ،وتأدية دور هام في التنسيق داخل القطاع من خالل وضع سعر  المؤسسات الكب
 .1مرجعي

يمكن للتكاليف الثابتة أن تكون عامل تأثير على وحدات النشاط، فقد يؤدي ارتفاع : التكاليف الثابتة. ج
، ومن أجل (تعادل التكاليف مع االيرادات)تة لدى مؤسسة ما إلى ارتفاع نقطة تعادلها التكاليف الثاب

لوغ هذه الكمية من المبيعات فانها تلجأ الى تقديم تسهيالت مغرية  .ب
تعتبر العالمة عامال أساسيا ومهما لتمييز المنتج في السوق، لذلك تعمل : مركز العالمة في السوق. د

الماتها بقوة في السوق ،و االنفاق على ذلك بغرض الحصول على اعتراف المؤسسات على ترسيخ ع
خرى بتقديم منتجات عامة للسوق بغية الهجوم  وقبول المستهلكين للعالمة، و في المقابل تقوم مؤسسات أ

يزة والقضاء على قاعدة الربحية لديها  .على مواقع المؤسسات ذات المنتجات المتم
 :تهديد الداخلين الجدد.  0
لربحية في صناعة ما أعلى عندما يكون هناك عقبات أمام المؤسسات األخرى     تتجه الى ان تكون ا

من دخول هذه الصناعة، فيمكن أن تخفض المؤسسات الداخلة من ربحية الصناعة، ألنها تضيف طاقة 
 :  2انتاج إضافية، ومن بين العوامل التي تعتبر عقبات أمام دخول صناعة ما نجد أهمها

را، فان ذلك يؤدي الى  :متطلبات رأس المال. أ ي عندما يكون رأس المال المطلوب لدخول صناعة ما كب
درة على الدخول بصورة فعالة الى هذه الصناعة لراغبة والقا  .التقليل من المؤسسات ا

زة باقتصاديات الحجم :اقتصاديات الحجم. ب  الكثير من الصناعات تتميز أن أنشطتها االقتصادية محف
يرة تتمتع بهذه  التي تشير الى االتجاه النزولي لتكاليف االنتاج للوحدة مع نمو الحجم، فنجد مؤسسات كب

                                                                                                                                                                                     
 

1
، الملتقى الرابع حول المنافسة واالستراتيجيات التنافسية "تحليل التنافسية على مستوى القطاع الصناعي" دي معمر، سحنون جمال الدين و حم  

 . 2، ص 5101نوفمبر  2/2للمؤسسات الصناعية خارج قطاع المحروقات للدول العربية، جامعة شلف،
2
،  دار الفجر للنشر والتوزيع، " -بناء الميزة التنافسية–ة االستراتيجية االدار"، (ترجمة عبد الحكيم الخزامي)روبرت أ  بتس و ديفيد لي،   

 .  000-001، ص ص 5112القاهرة، 
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، يتميز باقتصاديات الحجم  IBM ،Intelالخاصية ، مثال نجد في صناعة أشباه الموصالت مؤسسات 
 .جوهرية في مشغالت متقدمة متناهية الصغر

يشير تمييز المنتج إلى الفروق المادية والتدعيمات التي تجعل منتج ما، متفرد في  :تميز المنتج. ج
لزبائن ويعتبر تميز المنتج عامل اخر يقيد الدخول إلى صناعة ما  .عيون ا

لزبائن بالتحول لمنتجاتهم، هذا : تحويل التكاليف. د على الداخلين الجدد في صناعة ما أن يقنعوا ا
يرافق شراء تدريب االفراد على )ه تحمل تكاليف التحول غالبا ما  تجريب المنتج التفاوض عقود ال

لزبائن يمتنعون عن التحول الى ( المنتج من قبل الزبائن ، عندما تكون هذه التكاليف مرتفعة فان ا
برامج الكمبيوتر تكون مرتفعة  . منتجات جديدة، مثل  تغيير نظام تشغيل 

وزيع ،والتهديد االنتقامي الهجومي من مسؤولين في هذا اضافة إلى أن امكانية الحصول عل ى قنوات ت
 .مؤسسات قائمة، يردع دخول مؤسسات جديدة إلى الصناعة القائمة

 : القوة التفاوضية للموردين .0
يمكن للموردين تطبيق قوة مساومتهم عن طريق الرفع من األسعار أو تخفيض جودة المنتجات 

درة على المساومة إذا تمكنت من تحقيق ما يليوتكون مجموعة من الموردين . المباعة   :1قا
 ،طرة عن طريق عدد قليل من المؤسسات تركيز أكثر على الصناعة التي تخص  السي وال

لزبائن  ،ومن هنا يكون التأثير على األسعار. مبيعاتها شراء لدى ا  .الجودة ، شروط ال
  ،يزا أو وجود تكلفة تبديل توج المؤسسة متم نوع من يجب أن يكون من ففي الحالة االولى يتكون 

لزبون، حيث ال يستطيع هذا االخير التخلي عن المنتج،  وفي نفس الوقت ال يمكن  التبعية لدى ا
لزبون مجبرا على تحمل تكاليف التبديل  العثور عليه عند مورد اخر، وفي الحالة الثانية يكون ا

 .ورد األولوالمتمثلة في خسارة الوقت والعالقات التي بناها مع الم
  استعمال تأثير التكامل األمامي حيث يمكن أن يتحول مورد عوامل االنتاج الى منتج في قطاع

 .نشاط زبائنه وفي هذه الحالة فانه يكتسب قوة تفاوض
  يجب ن ال يمثل قطاع المشتري، حيث نجد الموردين يبيعون لقطاعات مختلفة وعندما ال يمثل

يرة، أما في أي منها سوى حصة بسيطة من رقم ا ألعمال تكون قوة المساومة لدى الموردين كب
ويعملون من أجل حماية  ،الحالة المعاكسة يكون مصير الموردين مرتبطا أكثر بقطاع المشترى

 .أنفسهم عن طريق تقديم أسعار معقولة ومساعدات من خالل أنشطة البحث والتطوير
                                                           

1
 .05سحنون جمال الدين، حمدي معمر، مرجع سابق، ص   
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 :القوة التفاوضية للزبائن .3
قوة مساومتهم عن طريق العمل على تخفيض األسعار والتفاوض من أجل  يمكن للزبائن تطبيق     

توج ذو جودة عالية وتكون هذه القوة مرتبطة بعدة عوامل  :الحصول على خدمات رفيعة، ومن
لزبائن المهيمنين -4  .عدد ا
 .مدى توافر بدائل لمنتجات الصناعة -0
لزبائن -0  .تكاليف تحول ا
 :تهديدات المنتجات البديلة .0
ورا في تحديد جاذبية الصناعة، تتمثل في وجود أو عدم وجود بدائل من     خرى تلعب د هناك قوى ا

السلع والخدمات لمؤسسات من خارج الصناعة تحل محل منتجات المؤسسات العاملة فيها، علما أن 
ورا أساسيا في جدية هذا التهديد ودرجة تقبله، من هنا فان مؤس سات جودة البديل وتكلفته تؤدي د

الصناعة بالمعنى الواسع في منافسة مع الصناعات التي تنتج منتجات بديلة، و التي سوف تؤثر حتما 
 .على مردودية القطاع وتحد من جاذبيته بما تفرضه من سقف متدني لألسعار

يرة الت نما تقلص أيضا من األرباح الكب ترات العادية، وا  ي المواد البديلة ال تحد فقط من األرباح في الف
ترات التوسع، فالوضعية التي تعاني منها صناعة معينة في حالة  بإمكان صناعة ما الحصول عليها في ف
مرهونا بتحركات جماعية لمختلف المؤسسات  رها  مواجهة المنتجات البديلة لصناعات أخرى، تبقى تغيي

الجماعية قد تأخذ العاملة بها ، خاصة حالة عدم جدوى التحركات المنفردة للمؤسسات، هذه التحركات 
توج أو حتى على  وزعين لضمان انسياب أكبر للمن شكل إشهار جماعي مكثف أو تنسيق موحد مع الم

 . 1مستوى وضع حواجز الدخول أمام هذه المنتجات
وكنتيجة لما سبق فان قوى التنافس ستدفع بالمؤسسات الى النمو، شرط أن تستفيد من الفرص      

يرات المحيطة بهاالمتاحة ،او الى الزوال إ يرة تطور التغ  .ذا فشلت في التكيف والمواءمة مع وت
ورتر في الشكل اآلتي  قوى الخمس حسب مايكل ب  :وتتلخص تلك ال

 
 
 

                                                           
1
علوم التسيير، تخصص  أطروحة دكتوراه في، "الميزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية بين مواردها الخاصة وبيئتها الخارجية "أحمد باللي،   

 .01، ص 5112إدارة األعمال، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 
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 تحليل المنافسة: ثالثا

قرن الواحد والعشرين، لذا على       أصبحت المنافسة وشراستها من أهم سمات االقتصاد في ال
راتيجياتها على معلومات دقيقة تخص محيطها،  راتها ونشاطها ووضع است قرا المؤسسة أن تعتمد في 

 :1فتحليل المنافسة له منافع يمكن ايجازها فيما يلي.  وأن تمتلك أدوات لتحليل المنافسة

 ماذا يعملون، من هم وما يعرضون من منتجات وخدمات : أفضل لمنافسي المؤسسة فهم
لزبائن ؟  ل

  يساعد المؤسسة على االحتفاظ بميزتها التنافسية. 
 توسيع قاعدة من المعرفة للذين يعملون في نفس الصناعة التي تعمل بها المؤسسة. 
 ن أهداف، استراتيجيات وبرامج يعرض بالتحليل معلومات دقيقة عن كل ما يتعلق بالمنافسين م

 .يراد تنفيذها 
 يحدد البيانات الخاصة بالمنافسين واتجاه االستراتيجيات التنافسية الواجب صياغتها وتنفيذها. 

                                                           
1
، عمان ، األردن، 0، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، ط "التسويق أالستراتيجي"محمود جاسم الصميدعي، ردينة عثمان يوسف،   

 .512، ص 5100

 بورترمايكل نموذج قوى التنافس الخمس ل: (0.3)الشكل

 تهديد المنافسين الجدد 

 الزبوائن وموووردونlا

 منتجات وخدمات بديلة

 المزاحمة في الصناعة

 القدرة التفاوضية للموردين القدرة التفاوضية للزبائن

 تهديد المنتجات و الخدمات البديلة

Source : Michael Porter, l’avantage concurrentiel, DunodParis, 1999, p 15              
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 :أما أهم أدوات أو الطرق المعتمدة في تحليل المنافسة نذكر

 :تحليل التكاليف التنافسية .0
، إذ أن المؤسسات المنافسة التي تتمتع بإمكانية يعد التعرف على تكاليف المنافسين أمر ضروري  

خفض التكاليف، تمثل ضررا بالغا لموقف المؤسسات في السوق، كما أن معرفة عناصر الخفض في 
 .التكاليف أمر ضروري بالنسبة للمؤسسات

 :1تحليل العالقة بين المنتج والسوق وبين المنافسين .0
يهدف هذا التحليل الى فهم المؤسسة لدور طبيعة المنتجات الخاصة بالمستهلكين والخاصة بالمنافسين   

ارية  لزبائن، ويتم ذلك من خالل اعداد قوائم االستقصاء والمجموعات االخب ورغبات ا في اشباع حاجات 
لزبائن من حيث القبول، الطعم، اللون، السع تركيبةالتي تقيس العالقات بين المنتج وا مقارنة ..... ر وال

 :بالمنافسين، وذلك من خالل االجابة على مجموعة من االسئلة هي

لزبائن بالنسبة لمنتجاتها مقارنة بالمنافسين ؟ -  ما هي نوعية ا
لزبون ؟ - قوة بين منتجات االخرين من وجهة نظر ا  ما هي نقاط الضعف وال
ن المتعاملين لمنتجاتنا مقارنة ما هي صورة المنافع الخدمات والخصائص المدركة في أذها -

 بالمنافسين ؟
 ما هي درجة القبول العام لمنتجاتنا مقارنة بالمنافسين؟ -

دراسة البد من االعتماد على طريقة    ومن أجل الوصول الى تحقيق األهداف األساسية من هذه ال
 .منظمة في ذلك

 :الفرص التهديدات/ تحليل نقاط القوة الضعف  SWOTتحليل  .0
تعتبر هذه األداة من أهم الطرق المستخدمة في تحليل المنافسة، وهي تعتمد على تحليل المحيط   

الخارجي للمؤسسة بالتعرف على الفرص و اقتناصها، والتعرف على التهديدات و التعامل معها، 
نقاط وتحليل امكانيات المؤسسة الداخلية والتعرف على نقاط القوة لالرتكاز عليها، والتعرف على 

 .الضعف وتعزيزها

                                                           
1
المعمل "استراتيجية التأهيل وأثرها على تنمية تنافسية المؤسسات االقتصادية في الجزائر دراسة حالة مؤسسة  واقع"بوقابة وردية،  

، 5101/5100، مذكرة ماجستير في العلوم االقتصادية تخصص تسيير المنظمات، جامعة امحمد بوقرة بومرداس "الجزائري الجديد للمصبرات

 .11ص 
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   نقاط القوةStrengths  : تلك األشياء الملموسة وغير الملموسة التي تمتلكها المؤسسة وتكون
درة على استخدامها بشكل ايجابي النجاز أهدافها وبما يجعلها متفوقة على المنافسين في ذات  ،قا

 .الصناعة
  نقاط الضعفWarkness :درات لوغ ما  هو النقص في االمكانيات والق التي تمكن المؤسسة من ب

 .تسعى الى تحقيقه، وبالتالي ينعكس على مستوى األداء المحقق
  الفرصOppotunities : هي المجاالت أو األحداث المحتمل حصولها حاليا أو مستقبال في السوق

ارها اس وغالبا ما تق ،لتحقيق أهداف المؤسسة من خالل اعتماد استراتيجية ما ،والتي يمكن استثم
 .الفرص بالعائد النقدي المتحقق أو القيمة المضافة أو الحصة السوقية 

  التهديداتThreast : تلك العوامل أو األحداث التي تحول دون تحقيق المؤسسة ألهدافها بالشكل
الذي تسعى اليه ويكون لها أثر سلبي على أداء المؤسسة، وتقاس عادة بمقدار النقود التي قد 

 .حصتها السوقية تخسرها أو انحصار
 استراتيجيات التعامل مع المنافسين : رابعا

من األهمية أن يكون لدى المؤسسة رؤية واضحة متكاملة عن المنافسين ، وكيفية التعامل معهم    
درات المؤسسة والظروف المحيطة بها ، تتوفر العديد من البدائل االستراتيجية التي  وبتفاعل ق

 :   1تستخدمها المؤسسة للتفاعل مع منافسيها، ويمكن ايجاز هذه االستراتيجيات فيما يلي

تتجه هذه االستراتيجية إلى تحديد مصادر القوة الذاتية للمؤسسة ومزاياها : استرتيجية التنافس.0
تراتيجيات المنافسين  .التنافسية واستخدامها لتدعيم موقفها التنافسي في مواجهة اتجاهات واس

اب اتجاهات من خالل هذه االستراتيجية، تتجه المؤسسة الى احتواء واستقط: استراتيجية االستيعاب.0
راض أن تحقيق أهداف المؤسسة وتدعيم موقفها  المنافسين ،وتجنب الصدام معها أو العمل ضدها، بافت
يرات، مثل االتجاه الحتواء بعض تصرفات المنافسين في محيط عمل  يتطلب استيعاب تلك المتغ

سات التي المؤسسة، ليس للتخلص منها ولكن لضمان بقاء وحماية المؤسسة، ومن ثم تتجه المؤس
تستخدم هذه االستراتيجية ، الى التركيز على حماية نقاط قوة المؤسسة في مواجهة نقاط القوة لدى 

 .المنافسين

                                                           
1
، الدار الجامعية، "االدارة االستراتيجية و جودة التفكير و القرارات في المؤسسات المعاصرة"بد هللا النعيم، مصطفى محمود أبوبكر و فهد ع  

 .بتصرف.000-012، ص ص 5111/5112االسكندرية، 
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نوع من االرتباط  :استراتيجية التحالف. 0 تقوم هذه االستراتيجية، على اتجاه المؤسسة الى ايجاد 
خرى، كأن تتحا طراف أ لف المؤسسة مع مؤسسة محلية وتكوين تحالف مع بعض األطراف لمواجهة أ

طرة على السوق أو  أو وطنية لمواجهة توجهات أو استراتيجيات منافس اخر أجنبي، يتجه الى السي
راتيجيات، كشكل من  احتكار منتج، وتعتبر االعانات والدعم الحكومي للمؤسسات تطبيقا لتلك االست

قرار لتدعيم الموقف التنافسي لهذه المؤسسات  أشكال التحالف بين المؤسسة والحكومة أو متخذ ال
 .المحلية أو الوطنية في مواجهة المؤسسات الدولية المنافسة

تتمثل هذه االستراتيجية، في اتخاذ المؤسسة موقف يتوسط بين استراتيجيات : استراتيجية المهادنة.3
راع من التنافس أو الصراع والتحالف واالستيعاب، حيث تتجه المؤسسة الى تجنب أو ترحيل أي ص

يرات  .المنافسين عندما يتضح للمؤسسة استحالة مواجهة المنافسة أو التحالف أو االستيعاب لتلك المتغ

قد تضطر المؤسسة الى اتباع هذه االستراتيجية عندما يتضح لها استحالة  :استراتيجية االنسحاب. 0
لهذه االستراتيجية كخط تطبيق استراتيجية من االستراتيجيات السابقة، ويتوقف استخدام المؤسسة 

استراتيجي عام أو كخطوة تكتيكية مرحلية ، على مدى استعداد المؤسسة للخضوع واإلذعان لتلك 
دراك  الضغوط والتهديدات في بيئة المؤسسة، اال أن فعالية هذه االستراتيجية تتوقف على مدى ا

 ثم ماذا بعد؟    : ل التاليالمؤسسة للخطوة التي بعدها، بمعنى أن يكون لديها إجابة على التساؤ 

 تنافسية المؤسسة و مؤشرات قياسها : المطلب الثاني 

تزايد األهمية في عالم اليوم، إال أنه من الصعب تتبع األصول       أصبح مفهوم التنافسية ذا وقع م
ورتر من جلب االنتباه اليه في مجال األعمال في تسعينات  اريخية لهذا المصطلح، إال أن مايكل ب الت

قرن الماضي  . ال

تراتيجيات سنتطرق في هذا المطلب بالتحليل هذا المفهوم من حيث التعريف،  مؤشرات القياس واس
 .التنافس

 مفهوم التنافسية: أوال

يعتبر مفهوم التنافسية من أكثر المفاهيم التي لقيت اهتماما في عالم االقتصاد، وأثارت اختالفا بين      
يرى أن للتنافسية مفهوم واسع  الكتاب والمفكرين، وذلك لتعدد مستوياتها ومؤشرات قياسها، فهناك من 
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يشمل مؤشرات عديدة كمستويات المعيشة والنمو االقتصادي، ويرى آخرون مفهوما مختلفا يجب أن 
 .الخ ....يرتكز على مؤشرات جزئية مثل التكاليف، الجودة

 .1ان مفهوم التنافسية يختلف باختالف المستويات فيما كانت مؤسسة أو قطاع أو دولة
 : التنافسية على مستوى الدولة.0

 :لتنافسية الدولة نذكر منهاهناك عدة تعريفات 
درة الدولة على انتاج السلع والخدمات التي تقابل األذواق "عرف مجلس السياسة التنافسية االمريكية    ق

تزايد على المدى الطويل  .2"في األسواق العالمية وفي نفس الوقت تحقق مستوى معيشة م
تنافسية الدولة هي "وى الدولة أنها التنافسية على مست" OCDE"عرفت منظمة التعاون االقتصادي   

حرة وعادلة انتاج السلع والخدمات، التي تواجه أذواق  درجة التي يمكن وفقها في شروط سوق  ال
األسواق الدولية في الوقت الذي تحافظ فيه على المداخيل الحقيقية لشعبها، وتوسع فيها على المدى 

 . 3"الطويل

درة على انتاج الثروة ،وتسويق المنتجات في االسواق مما سبق نستنتج أن تنافسية البلد هي  الق
تزايد ومستوى معيشة أحسن، أي عدم االعتماد في  الخارجية مع الحفاظ على مداخيل حقيقية للشعب م

التي تؤثر سلبا على الدخل .... غزو االسواق الخارجية على اليات سعر الصرف، خفض االجور 
تراكم في المعرفة الحقيقي للمواطنين ولكن باستغالل أ كثر كفاءة لعناصر االنتاج باالعتماد على احداث 

وراس المال البشري  .  4التقنية 
 :(القطاع)التنافسية على مستوى الصناعة .0
عند الحديث عن قطاع صناعي معين، فهو يمثل مجموعة من المؤسسات التي تشترك في نفس   

لرئيسي ،ولذلك فانه من المهم تحديده بشكل دقيق ألن المجاالت المختلفة في صناعة ما، قد ال  النشاط ا
أنها  أما فيما يخص بالتنافسية على هذا المستوى، فهي تعرف على. تكون متشابهة في ظروف االنتاج

درة مؤسسات قطاع صناعي معين في دولة ما على تحقيق نجاح مستمر في األسواق الدولية، دون " ق
 .5"االعتماد على التحكم والحماية الحكومية وبالتالي تميز تلك الدولة في هذه الصناعة

                                                           
1
ة عمل عقدت في بحوث ومناقشات ورش ،"مفهوم التنافسية والتجارب الناجحة في النفاذ الى األسواق الدولية "نسرين بركات، عادل العلي،  

 .50، ص 5111جوان  50-02تونس 
2
 .25، ص 5115/5111الدار الجامعية، مصر،  ،"العولمة وقضايا اقتصادية معاصرة"عمر صقر،   

3
 الملتقى الرابع  حول المنافسة ،"ل التنافسية واستراتيجيات المؤسسات الصناعية في ظل المنافسة العالميةمداخ"وعيل ميلود، بلقاسم رابح،   

 .0، ص 5101نوفمبر  2-2واالستراتيجيات التنافسية للمؤسسة الصناعية خارج قطاع المحروقات للدول العربية ، جامعة الشلف،
4
 .05، ص 5111، 5، العدد 01مجلة المنارة، المجلد ، "المقدرة التنافسية للصناعات الصغيرة االردنية"عدنان فضل أبو الهيجاء،  

5
 .5، مرجع سابق، ص وعيل ميلود، بلقاسم رابح 
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 :ان تميز هذا القطاع قد يكون في المجاالت التالية
 .²األرقىفضل والمواصفات القياسية الجودة األ -
درة المنتجات عل -  .ى اشباع حاجات الزبائن المتناميةق
 .مستوى التكنولوجيا المستخدمة وخدمات ما بعد البيع -
 :التنافسية على مستوى المؤسسة.0

يرا  :وتعددت تعاريفها نذكر منها. إن التنافسية على مستوى المؤسسة قد عرفت اهتماما كب
ورتر    حرج الذي يقدم فرصة جوهرية لكي تحقق " Michael Porterعرفها مايكل ب العنصر ال

ارنة بمنافسيها  . 1"المؤسسة ربحية دائمة مق

درة على الصمود أمام المنافسين بغرض تحقيق الربحية، النمو، "وعرف فريد النجار التنافسية    الق
قرار، التوسع، االبتكار والتجديد   .2"االست

درة على تزويد المستهلك بمنتجات وخدمات بشكل أكثر كفاءة وفعالية من المنافسين     أو هي الق
مرا لهذه المؤسسة على الصعيد العالمي في ظل غياب  االخرين في السوق الدولية مما يعني نجاحا مست

 3"الدعم و الحماية من قبل الحكومة

درة التي تمتلكها المؤسسة في وقت مما سبق، نستنتج أن هناك اتفاق ان تنافسية ال    مؤسسة هي تلك الق
درة .   معين على مقاومة منافسيها، إال أن كل مفكر وكاتب ينظر الى جانب ما لصناعة وقياس هذه الق

 :4إال أن هذه التنافسية تتوقف على شقين أساسيين

 درة على: االول التميز على  يقوم تحقيق التنافسية على توفر أفضليات تنافسية من خالل الق
درة على التغير السريع هذا التميز قد يكون . المنافسين في الجودة، السعر، الوقت، االبتكار والق

 .في كل هذه العناصر أو في بعضها
 رة على خد: الثاني د لزبون من خالل تحقيق يعتبر الزبون محور اهتمام التنافسية، فالق مة ا

وزيادة والئه  .التميز يساهم في خدمة أفضل للزبون، وال شك أن النجاح في رضاه 

                                                           
1
 Michael porter, l’avantage concurrentiel, op cité, pp 41-42. 

2
 .00، ص 5111امعة، االسكندرية، لجا مؤسسة شباب،"المنافسة و الترويج التطبيقي"فريد النجار،   

3
 .، فريق المنافسةالتنافسية و تجربة األردن  

4
 .12، مرجع سابق، ص المؤسسة من خالل تحقيق النجاح االستراتيجي تعزيز تنافسيةالطيب داودي، مراد محبوب،   
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براز االختالف في وجهات    ومن خالل تعرضنا بالتحليل لمفهوم التنافسية على مختلف المستويات ، وا 
يرى ان المؤسسات هي التي تتنافس  ورتر  النظر للتنافسية من الدولة الى القطاع والمؤسسة، إاّل ان ب

يزة التنافسية للمؤسسةفي االسواق وليس الدول واعتبر التنافسية    1.الدولية أداة مساعدة لخلق الم

ورة سابقا     عالقة ( الدولة، القطاع والمؤسسة)فالعالقة بين التنافسية على االصعدة الثالثة المذك
تكاملية حيث أن احداها تؤدي ألخرى، فال يمكن الوصول إلى قطاع أو صناعة تنافسية ،في ظل غياب 

درة تنافسي ة على الصعيد الدولي ،وبالتالي فان تحقيق الدولة لمعدل مرتفع ومستمر مؤسسات ذات ق
يزة تؤهلها للمنافسة  فرد ،يعد دليال على أن األنشطة االقتصادية المختلفة تمتلك في مجملها م لدخل ال

 .على الصعيد العالمي
 . أنواع التنافسية: ثانيا
اع من التنافسية للمؤسسة استنادا الى عدة اضافة الى مختلف المستويات للتنافسية، فان هناك أنو   

 :معايير
 :باالستناد الى هذا المعيار نجد نوعين: التنافسية حسب الموضوع.0
يرا  :تنافسية المنتج. أ تعتبر تنافسية المنتج شرطا  شرطا الزما لتنافسية المؤسسة لكنه ليس كافيا، وكث

خرى مثل الجودة،  ما يعتمد على سعر التكلفة كمعيار لتقويم تنافسية منتج معين اضافة الى معايير أ
 .الخ...خدمات ما بعد البيع 

قة بالمنتج، فتنافسية المؤسسة يتم يتم تقويمها على أساس أشمل من تلك المتعل: تنافسية المؤسسة. ب
 .تقويمها بأخذ بعين االعتبار هوامش كل المنتجات واألعباء االجمالية

لزمن الى  :تنافسية حسب الزمن.0  :تقسم تنافسية المؤسسة حسب ا
ورة محاسبية، غير أنه ال  :تنافسية لحظية. أ تعتمد هذه التنافسية على النتائج االيجابية المحققة خالل د

برة في السوق ،وعن ظروف جعلت يج ب أن نتفاءل بهذه النتائج ،لكونها قد تنجم عن فرصة عا
 .المؤسسة في وضعية احتكاريه، فالنتائج في المدى القصير قد ال تكون كذلك في المدى الطويل

درة على الدعم الدائم والمستمر للمنافسة ومن هذ: القدرة التنافسية. ب درة التنافسية هي الق ا ان الق
 :التعريف نجد صفتين أساسيتين

درة -  .وجود شروط لتطوير النشاط التنافسي أي الق
                                                           

.
 .                                                                                 11، ص 5111دار منشأة المعارف، االسكندرية، ، "الميزة اللوجستيكية كبديل للميزة النسبية" ،أحمد حجازيعبيد علي   1



 األداء البيئي و تنافسية المؤسسة الصناعية: الفصل الرابع 

155 
 

مرارية أي أن حالة التنافسية ال تكون هنا واآلن  - خاصية الوقت التي يجب أن تميز الدعم باالست
 1. فقط  بل غدا وفي كل مكان

درة التنافسية، تستند في تقييمها الى عدة معايير مرتبطة في   ما بينها، وكل معيار يعتبر وعليه فالق
درة التنافسية، يبقي المؤسسة صامدة في محيط  مضطرب ،  ضروري ألنه يوضح جانب من جوانب الق
ظرة طويلة  درة التنافسية تختص ايضا بالفرص المستقبلية وبن على عكس التنافسية اللحظية فان الق

دمات عالية الجودة وبأسعار تنافسية تمكن المدى  وتبين مدى امكانية االنتاج بكفاءة وفعالية لمنتجات وخ
لزبائن لرغبات وتطلعات ا  .من االستجابة الكلية 

 :من حيث المضمون نجد :التنافسية حسب السعر.0
وتعني التركيز على خفض السعر، من أشكالها البيع بالخصم كما تقوم به بعض : تنافسية سعرية. أ

نوع من المنافسة المؤسسات، وتعتبر حرب األسعار شكال متطرفا من  .هذا ال
تركيز على أحد عناصر المزيج التسويقي بخالف عنصر  :التنافسية غير السعرية. ب وتعني ال

وزيع)السعر  :2من بين استراتيجيات المنافسة غير السعرية نجد(. المنتج او الخدمة، الترويج، الت
 عمل زبائنها وتتحول الى تعني دخول المؤسسة في قطاع : استراتيجية التكامل الرأسي األمامي

وراق قد تضيف الى نشاطها عملية الطباعة ومن ثم  منافس لهم، فمثال مؤسسة تصنيع وتسوية األ
ارا أعلى من أسعار المنافسين وتحقق أرباح  تستفيد من تميز منتجاتها ويمكنها أن تطلب أسع

 .مرتفعة
 ابقة حيث تدخل المؤسسة هنا وهي عكس االستراتيجية الس: استراتيجية التكامل الرأسي الخلفي

شراء األخشاب  ورق يمكن أن تقوم باستثمار الغابات بدال من  قطاع عمل مورديها، فمثال مؤسسة ال
من مورديها، وهذا التكامل يعني للمؤسسة الحصول على مستلزماتها حسب الجودة والمواصفات 

 .المطلوبة وفي الوقت المناسب
 وزيع المخاطر وتحقيق تلجأ المؤسسة : استراتيجية التنويع لرغبة في ت الى هذه االستراتيجية عند ا

ألرباح وهناك ثالث أنواع من هذه االستراتيجية  :توازن مرضي في الموارد وا
تعديل مواصفات  وذلك من خالل اطالق منتجات جديدة أو: تنويع المنتجاتاستراتيجية  -

 .المنتجات الحالية

                                                           
1
 Roland Peres  & Julienne Brabet,  management de la compétitivité et emploi, édition  L’HARMATTAN, paris, 

2004, p 13. 
2
 .050-051، ص ص 5112، االسكندرية، 0مؤسسة حورس الدولية للنشر والتوزيع، ط ،"إدارة التسويق" ،محمد الصيرفي  
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 .و دولية جديدةفس المنتجات في أسواق محلية أوذلك ببيع ن: تنويع األسواقاستراتيجية  -
 .وذلك من خالل تطوير منتجات جديدة في أسواق جديدة: التنويع الكلياستراتيجية  -
 مؤشرات قياس تنافسية المؤسسة: ثالثا
ان تنافسية المؤسسة تتمركز على قدرتها على انتاج السلع والخدمات بالجودة العالية والسعر     

لزبائن المتنامية  وعليه نتطرق الى أبعاد التنافسية . المناسب في الوقت المناسب، بتناغم مع حاجات ا
 .ومؤشرات قياسها على مستوى المؤسسة

 : أبعاد تنافسية المؤسسة.0
شرح مربع التنافسيةيمكن التطرق الى أبعاد تنافسية المؤسسة     كما في الشكل  السحري من خالل 

          : 1التالي الذي يتكون من

 مربع التنافسية       (: 0.3)الشكل رقم                           

           

  

 

   

           

.   

 االنتاج المستعملة في يقصد بها العالقة بين النتائج المادية المحصل عليها وكمية عوامل : االنتاجية
إضافة الى التسيير  ،ذلك، ولكي تحقق المؤسسة انتاجية يجب أن تتوفر على أحسن عوامل االنتاج

 ،والمنظم لهذه العوامل من أجل تخفيض أسعار التكلفة مما يؤدي الى تخفيض أسعار البيع ،األمثل
 .للمؤسسة السعريةوبالتالي تسمح االنتاجية العالية بتحسين التنافسية 

 يتطلب انتاج منتجات وخدمات عالية الجودة درجة عالية من االحترافية ودقة في العملية : الجودة
 .االنتاجية عن طريق التحسين المستمر في المنتجات والعمليات

                                                           
1
 Olivier meler, diagnostic stratégique, ed Dunod, Paris, 2005,pp 8-11. 

 l’innovationالتطوير     

 

 مربع

 التنافسية

 la productivitéاالنتاجية  la qualitéالجودة 

 la flexibilitéالمرونة 

Source : Meler olivier, Diagnostic stratégique, ed Dunod, Paris, 2005, p 10 
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 درة على تكيف المؤسسة وتنظيمها مع الطلب السوقي، وبصفة عامة تتمثل :  المرونة تتمثل في الق
درة على ا  .لتكيف مع التطورات الحاصلة في المحيط كتغير الطلب أو تغير ظروف المنافسة في الق

 درة المؤسسة على ادخال المستجدات اقتصاديه، تسويقية وتكنولوجية : التطوير يرتبط التطوير بق
توج أو الخدمة،  يزة تنافسية، وهناك عدة أنواع للتطوير كتطوير المن بهدف تحقيق أو تطوير م

 . ليب االنتاج، أو تطوير متعلق بتنظيم العملتطوير طرق وأسا
 :مؤشرات قياس تنافسية المؤسسة.0

ان مفهوم التنافسية األكثر وضوحا يبدو على مستوى المؤسسة، فالمؤسسة قليلة الربحية ليست   
مزاحمة الكاملة، فان المؤسسة ال تكون تنافسية عندما تكون تكلفة  تنافسية، وحسب النموذج النظري لل

ستخدامها، انتاجها المتوسط تتجاوز سعر منتجاتها في السوق، هذا يعني أن موارد المؤسسة أسيئ ا
فجاذبية منتجات مؤسسة ما يمكن أن تعكس الفاعلية في استعمال الموارد وعلى األخص في مجال 
لربحية وتكلفة الصنع واإلنتاجية والحصة من السوق تشكل  البحث والتطوير أو الدعاية، لهذا فان ا

 .جميعا مؤشرات للتنافسية على مستوى المؤسسة

لربحية مؤشرا ك: الربحية.أ افيا على التنافسية الحالية، وكذلك تشكل الحصة من السوق مؤشرا تشكل ا
لربح لمجرد غرض رفع  على التنافسية إذا كانت المؤسسة تعظم أرباحها، أي أنها ال تتنازل عن ا
تراجع، وبذلك فان تنافسيتها  حصتها من الوقت، ولكن يمكن أن تكون تنافسية في سوق يتجه نحو ال

 .ربحيتها المستقبليةالحالية لن تكون ضامنة ل

تعتمد المنافع المستقبلية للمؤسسة على انتاجيتها النسبية وتكلفة عوامل االنتاج، وكذلك على الجاذبية   
براءات  ترة طويلة ، وعلى انفاقها الحالي على البحث والتطوير أو  النسبية لمنتجاتها على امتداد ف

جودة عنصر هام إلكتساب االختراع التي تتحصل عليها، إضافة الى العديد من العناصر األخرى،  فال
 .الجاذبية ومن ثم النفاذ الى األسواق والمحافظة عليها

تكون المؤسسة غير تنافسية حسب النموذج النظري إذا كانت تكلفة الصنع المتوسط : تكلفة الصنع.ب
عزى ذلك ، إما إلنخفاض انتاجيتها أو أن عوامل االنتاج مكلفة  تتجاوز سعر منتجاتها في األسواق، وي

 .يرا أو للسببين معا، واإلنتاجية الضعيفة يمكن أن تفسر على أنها تسيير غير فعالكث
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فرع    كما أن تكلفة الصنع المتوسطة بالقياس الى تكلفة المنافسين، تمثل مؤشرا كافيا عن التنافسية في 
لربحية المستقبلية للمؤسسة  .نشاط ذي انتاج متجانس ما لم يكن ضعف التكلفة على حساب ا

االنتاجية هي النسبة بين النتائج المتحصل عليها إلى الوسائل المسخرة : االنتاجية الكلية للعوامل. ج
إال أن االنتاجية  1لتحقيقها، وهي تقيس الفاعلية التي تحول المؤسسة فيها عوامل االنتاج إلى منتجات

 .مؤسسةاالجمالية للعوامل ال توضح شيئا حول جاذبية المنتجات المعروضة من جانب ال

من الممكن أن لمؤسسة ما أن تكون مربحة وتستحوذ على جزء هام  :ة  من السوقالمؤسسحصة . د
من السوق الداخلية بدون أن تكون تنافسية على المستوى الدولي، ويحصل هذا عندما تكون السوق 

انية ولكنها كما يمكن للمؤسسة الوطنية أن تكون ذات ربحية . المحلي محمية بعوائق التجارة الدولية
درة على االحتفاظ بمركزها التنافسي عند تحرير التجارة أو بسبب أفول السوق، ولتقدير هذا  غير قا
االحتمال يجب مقارنة تكاليف المؤسسة مع تكاليف منافسيها الدوليين المحتملين، وكذا صورة منتجاتهم 

 .فيهاومقارنة نمو الحصة السوقية للمؤسسة مع معدل نمو السوق الموجودة 

دراسات للمشروعات وجود حزمة واسعة من المؤشرات على تنافسية المشروع، ومن   لقد بينت عدة 
 2:هذه النتائج

  روع النشاط فان التنافسية ال تتمركز ببساطة على في معظم األنشطة االقتصادية وف
 .األسعار وتكلفة عوامل االنتاج

  اختالفات عن مستوى اإلنتاجية لليد ثمة عوامل عديدة ليست مرتبطة باألسعار تعطي
ارة، عالقات )العاملة، رأس المال  ورات الحجم، سلسلة العمليات، حجم المخزون، اإلد وف

 (.الخ....العمل
  ةوأن الوصفة الحسن،يمكن للمشروعات أن تحسن أداءها من خالل التقليد واالبتكار 

خارج بلد ما مثل  لمشروع ما يمكن أن تعطي نتائج حسنة لدى مشروعات اخرى حتى
 .الدروس اليابانية التي تستلهمها المشروعات في أمريكا الشمالية 

                                                           
1
 Donald G.Mc Fetridge, la compétitivité: notions et mesures, industrie Canada, Document hors série N 05, 

Avril 1995, p 9. Vu sur le site internet : www.ic.gc.ca/site/eas-aes.nsf/fra/ra00039.ntml, le 30.01.2014, à 23 :35.  
2
 . 01، ص 5111، ديسمبر 50المعهد العربي للتخطيط، الكويت، العدد  ،"القدرة التنافسية وقياسها"وديع محمد عدنان،   

http://www.ic.gc.ca/site/eas-aes.nsf/fra/ra00039.ntml
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  مزايا تنافسية ،إن المشروع الذي يعتمد على ضعف تكلفة عوامل االنتاج في الحصول على 
مزاحمة مشروعات ذات مدخل يعتمد على عوامل انتاج أكثر  ،يكون في وضع هش اتجاه 

 .رخصا 
 ورا محدودا للدولة من األهمية بمكان م عرفة أن التركيز على تنافسية المشروع تعني د

مرة على الجودة والتكاليف والتطلع الى  ورقابة مست وتتطلب استعمال تقنيات انتاج مرنة 
 .مد الطويل أكثر من األمد القصيراأل
  عادة التأهيل والنظر الى العامل كشريك وليس ، ضرورة إعطاء أهمية أكبر الى التكوين وا 

 .عامل انتاج
  قرار ارة جيدة من خالل توفير است يمكن للدولة أن تسهم في ايجاد مناخ موات لممارسة اد

ارة ،االقتصاد الوطني  إزالة العقبات أمام التج و خلق مناخ تنافسي وعلى الخصوص ب
إزالة الحواجز أمام التعاون بين ألمشروعات تحسي ن ثالثة أنماط من الوطنية والدولية، 

ي راس المال البشري باعتبار الدولة المكون األساسي له، التمويل لناحية نتاج هعوامل اال
 .   التنظيم وحجم القروض والخدمات العمومية

 االستراتيجيات العامة للتنافس : رابعا 

يزة تنافسية بتطبيق من     أجل تحقيق أسبقية على منافسيها، تسعى المؤسسات الى اكتساب م
 .نافساستراتيجية معينة للت

يزة متواصلة " تعرف استراتيجيات التنافس    مجموعة متكاملة من التصرفات تؤدي الى تحقيق م
مرة عن المنافسين   .1" ومست

تحليل الموقف الحاضر " استراتيجيات التنافس    "RREKRTd AKDKR" كما عرف بيتر دريكر    
يره اذا تطلب األمر ويدخل في ذلك تحديد ماهية ومقدار   ".الموارد وتغي

وعليه فإتباع استراتيجية معينة يجب أن يتم بعد تحليل المحيط الخارجي للمؤسسة، واستكشاف الفرص   
 .والتهديدات، والمواءمة مع التحليل الداخلي وتبين جوانب القوة والضعف

يزة التنافسية  .كما يبين الشكل التالي أن هدف االستراتيجية هو تحقيق الم

                                                           
1
 . 12، ص 0222ية للكتاب، مصر ،، مركز االسكندر" الميزة التنافسية في مجال األعمال" نبيل مرسي خليل، 
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السابق،  نستخلص ان االستراتيجية التنافسية الجيدة هي من تبنى على ( 0.1)الشكل رقم من   
معلومات دقيقة ووافية عن المحيط الخارجي، و ترصد للفرص والتهديدات، والمتوافقة مع امكانيات 

هذا ما يمنحها أفضلية وتفوقا المؤسسة ، وبذلك تخلق للمؤسسة موقع تنافسي قوي مقارنة بمنافسيها و 
 .عليهم

ورتر   .ونستعرض  اآلن بايجاز االستراتيجيات العامة للتنافس حسب مايكل ب

  :استراتيجية القيادة بالتكاليف .0

تهدف هذه االستراتيجية الى تحقيق تكلفة أقل في االنتاج مقارنة بالمنافسين وتتطلب هذه االستراتيجية  
 1:نظام صارم للتوصل الى 

                                                           
1
 152نص 5112، االردن ، 10، دار المسيرة للنشر والتوزيع، ط االدارة االستراتيجية وتنمية الموارد البشريةمحمد سمير أحمد،   

 .04مرجع سابق، ص  نبيل خليل مرسي ،: المصدر

 

 هيكل الصناعة
 الفرص والتهديدات

 االمكانيات الداخلية
 جوانب القوة والضعف

 االستراتيجية    

 موقع تنافسي قوي 

 ميزة تنافسية

االستراتيجية كاستجابة لتحقيق الميزة التنافسية :(0.3)الشكل رقم   
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 رفع كفاءة المؤسسة ماليا. 
  لرقابة الصارمة على التكاليف  .ا
 لزبائن الهامشيين  .استبعاد حسابات ا
 تنمية قوة البيع. 

لزبائن ومساومة    وتعمل هذه االستراتيجية على حماية المؤسسة من مخاطر ضغط ومساومة ا
وبوجود زبائن ذو حساسية الموردينن ويصلح تطبيق هذه االستراتيجية في االسواق ذات السلع النمطية 

 .للسعر

وتكون المؤسسة التى تطبق هذه االستراتيجية تنتج سلعا أرخص ثمنا، وتبيع بأسعار اقتصادية 
ومنتجاتها نمطيه،  تستخدم السعر كسالح دفاعي وهجومي،وتتميز تلك المؤسسة بإنتاجية مرتفعة وتقبل 

 .بهوامش ربح منخفضة في مقابل حجم مبيعات كبير

 :استراتيجية التمايز  .0

تمثل استراتيجية التمايز االستراتيجية الثانية وتتمثل في تميز المنتج او الخدمة التي تقدمها المؤسسة،    
وينظر الى التمايز على أنه يذهب الى ما بعد الخصائص المادية، وصفات الخدمة ليتضمن كل شيئ 

توج أو الخدمة، ويؤثر بالقيمة المحتمل وج يتعلق بالمن ت  .ة التي يستمدها الزبون من المن

المؤسسة التي تعرضها من خالل خلق  خلق االختالف في منتجات وخدمات " ويعرف التمايز على انه 
 1" شيئ عن طريق العمليات الصناعية لتقديم شيئ فريد ومتميز للزبون 

لزبائن والمنافسين في مجاالت منها   2:ويمكن للمؤسسة أن تتميز أمام ا

 .الصورة العامة للمؤسسة  -
 .النظام التكنولوجي المطبق  -
 .صفات المنتج -
وزيع -  .قنوات الت
 .الجودة  -

                                                           
.

1
 00،ص  5101بغداد  ، أثر استراتيجية التمايز في تحقيق الميزة التنافسية"فائز غازي البياتي،يوسف عبد االله أحمد،   

151محمد سمير أحمد مرجع سابق، ص 
2
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مزايا أكبر في ظل عدة مواقف منها   1:ويمكن لهذه االستراتيجية أن تحقق 
يزه عن غيره من  - عندما يقدر الزبائن قيمة االختالفات في المنتج أو الخدمة ودرجة تم

 .المنتجات
 .استخدامات المنتج وتوافقها مع حاجات المستهلك تعدد  -
 . عدم وجود عدد كبير من المنافسين يتبع نفس هذه االستراتيجية  -

 :استراتيجية التركيز 0
جزء  ،عليها أن ال تركز على السوق ككل في حالة اختيار المؤسسة لهذه االستراتيجية     ولكن على 

قرارات معينة منها   2:منه وتأتي هذه االستراتيجية نتيجة 
 خرى قد تكون أقوى  .  لتتفادى المؤسسة الدخول في صراع تنافسي مع مؤسسات ا
  يزهم حاجات خاصة لزبائن تم تركيز على جزء خاص من ا قرار المؤسسة ال  .نتيجة 
، انما في حالة لم يجذب نشاط المؤسسة منافسين هذه االستراتيجية ال يمكن تطبيقها في كل الحاالت   

يرة أقوياء أو ما  . لم تكن السوق كب
ترهن من نج   احها وهو ما يبينه ان هذه االستراتيجيات لكي تنجح لها متطلبات تطبيقها ولها مخاطر 

 :الجدول التالي
 التنافس استراتيجياتمخاطر  :( 0.3)الجدول رقم                  

 مخاطر استراتيجية القيادة بالتكلفة مخاطر استراتيجية التمايز استراتيجية التركيزمخاطر 
 :يتم تقليدها عندما

يصبح قطاع السوق المستهدف غير  -
جذاب بسبب التالشي التدريجي لهيكله أو 

 .تالشي الطلب
يدخل المنافسون الكبار وعلى نطاق واسع -

بسبب تضاؤل الفرق بين هذا القطاع وغيره 
من القطاعات السوقية األخرى وبسبب 

 .التسويق الشامل
ظهور مؤسسات أخرى جديد تتبع -

 . استراتيجية التركيز

 :ال تدوم طويال بسبب 
 .التقليد من جانب المنافسين  -
أساليب التمايز تصبح أقل  -

 أهمية للمشتريين 

 :ال تدوم طويال بسبب 
 .التقليد من جانب المنافسين -
 .           التغير التكنولوجي -
 .قواعد ومتغيرات أخرى -

، 0334مصر ، ،، الدار الجامعية التفكير االستراتيجي واإلدارة االستراتيجيةجمال الدين محمد مرسي وآخرون ،:  المصدر
 .045ص 

                                                           
1
 .002نبيل خليل مرسي، مرجع سابق ،ص  

2
 .020، ص 5100، األردن، 10،مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، ط  ،"االدارة االستراتيجية"عيسى حيرش ،  
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 الميزة التنافسية المستدامة :  المطلب الثالث 
فهي تمثل العنصر الحرج الذي يقدم فرصة ،اصبح لمفهوم التنافسية مكانة هامة في مجال األعمال    

يزة التنافسية من أهم المؤشرات على النجاعة  جوهرية لكي تحقق المؤسسة أهدافها، وأصبحت الم
لربح والمردودية وا،االقتصادية  لنمو والمقوم االساسي الذي بواسطته تحقق المؤسسة أهدافها في ا

دراتها في تنفيذ والمحافظة على الحصة السوقية، فأصبحت المؤسسات تسخّ  ر  كل مواردها وق
يزة تنافسية  ترة ممكنة، استراتيجيات تضمن لها اكتساب م  .و تعمل على ادامتها ألطول ف

يزة التنافسية واسباب استدامتها  .سنتطرق في هذا المطلب الى الم
 مفهوم الميزة التنافسية :أوال 

يزة التنافسية من خالل التطرق الى تعريفها،ابعادها، معايير الحكم على جودتها  .تناول مفهوم الم
 :تعريف الميزة التنافسية .0
يزة النسبية لدافيد ريكاردو، والى مساهمات     يزة التنافسية امتدادا لمفهوم الم " CHAMBERLIN"تعد الم

و "  RPOKR"ثم تطور هذا المفهوم مع أعمال  ،4606سنة "  KKNZLIE"وبعده أعمال ،  4606سنة 
"KCRKLTKN "يزة التنافسية فريد الذي ت ،بوصفهما الم به المؤسسة وتقوم بتطويره  ختصبالوضع ال

ورتر سنة  برها مايكل ب   1.هدف االستراتيجية 4601مقارنة بمنافسيها، وفي الثمانينات اعت
يزة التنافسية ال تختص    ورتر أن الم نما بالمؤسسة ويرى مايكل ب فهي تنشأ أساسا من  ،بالدولة وا 

بحيث يمكن أن تأخذ شكل أسعار أقل بالنسبة  ،القيمة التي استطاعت مؤسسة ما أن تخلقها لزبائنها
لزيادة السعرية  ألسعار المنافسين بمنافع متساوية أو تقديم منافع متفردة في المنتج يعوض بشكل واسع ا

ويكون األداء هو المتغير ، ف االستراتيجيات وتمثل المتغير التابع هد"ها كما يضيف أنّ  2المفروضة،
تركيز التكلفة االدنى ،التمايز،)وأن االستراتيجيات  ،المستقل يزة تنافسية في (  ال تتوجه نحو تحقيق م

 3.مجال معين
يزة التنافسية حسب زاوية نظر كل واحد منهم، أو ت    ركيز لقد اختلف المفكرين في اعطاء تعريف للم

 .تعريفاتهم على جانب معين 

                                                           
1

مدخل الجودة : على الميزة التنافسية للمؤسسة االقتصاديةالتسيير االستراتيجي للموارد البشرية وتنمية الكفاءات أثر "سماللي يحضيه،

 .                                                                                               10، ص 5111/51110، أطروحة دكتوراه دولة في العلوم االقتصادية،تخصص تسيير، جامعة الجزائر، "والمعرفة
2
 Michael porter, l’avantage concurrentiel, op cit, p12. 

3
 . 20، ص 5112،فيفري  05مجلة دراسات اقتصادية ،العدد ،"ادارة المعرفة وتحسين الميزة التنافسية" بن عيشاوي أحمد، 
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يزة التنافسية وتبيان الجانب الذي     ورد بعض التعاريف التي جاء بها الكتاب والمفكرين للم يمكن أن ن
 :عليه كل مفهوم في الجدول التالي ركز

 

بعض تعاريف الميزة التنافسية (  0.3)الجدول رقم    

 الباحث التعريف التوجه أو التركيز 
.المجاالت التي تتفوق بها المؤسسة على منافسيها هي األنشطة  Hofer. 1980.06. 

يميز المؤسسة أو منتجاتها ايجابا عن منافسيها من  شيءأي  المكانة الذهنية
.وجهة نظر الزبون والمستعمل النهائي  

Fahey .1989. 18. 

قدرة المؤسسة على تقليص كلفها الكلية وتحقيق عوائد اعلى من  الكلفة
.السعر مقارنة بالمنافسين وتحقيق قيمة أكبر للزبونخالل   

                
roppaport.92.83 

 . Evans .93.83 القابلية على تقديم قيمة متفوقة للزبون  قيمة الزبون
هي الوسيلة التي تمكن المؤسسة من تحقيق التفوق في ميدان  المنافسة

.منافستها مع األخرين  
Macmalland & Tampo 

 30/36لبناء استراتيجيات التسويق،الملتقى الدولي الرابع،  SOEDثامر البكري الميزة التنافسية باعتماد تحليل : المصدر
.35، جامعة الشلف، مرجع سابق، ص  0343نوفمبر   

نستشف أن هناك ثالث أنه يمكن ان  يتبين مدى تعقد هذا المفهوم االّ  ،من خالل كل هذه التعاريف  
 : اتجاهات

 يزة التنافسية على الموارد والنشاطات  :االتجاه األول تم التركيز في هذا االتجاه في تعريف الم
وعلى قابلية المؤسسة في انجاز نشاطاتها المختلفة بفاعلية وبشكل أفضل من ،الداخلية للمؤسسة 

يزة التنافسية  رة الم" المنافسين، وهذا يتوافق مع تعريف فليب كوتلير الذي عرف الم ؤسسة على قد
 1".األداء بأسلوب أو عدة أساليب ليس بامكان المنافسين اتباعها حاليا أو مستقبليا

 درة المؤسسة في االستجابة لتطلعات :  االتجاه الثاني يزة التنافسية في ق يحصر هذا االتجاه الم
لزبون أكثر مما يدفعه من نقود،وهذا ما يوضحه التعريف التالي  لزبون، وتقديم قيمة ل يزة " ا الم

لزبائن بشكل يزيد أو  المؤسسة التنافسية هي ما تختص دون غيرها وبما يعطي قيمة مضافة الى ا
 . 2"يختلف عما يقدمه المنافسون في السوق

                                                           
 

1
،كلية 5112فيفري /من، جانفية،مجلة الباحث،العدد الثااالستراتيجيات التنافسية وعالقتها بتحقيق الميزة التنافسيعوض محمد باشراحيل،  

 .151العلوم االدارية،اليمن، ص 
2
 .021،مصر، ص" التسويق الفعال االساسيات والتطبيق"طلعت أسعد عبد الحميد، 



 األداء البيئي و تنافسية المؤسسة الصناعية: الفصل الرابع 

165 
 

 درة المؤسسة التفوق على منافسيها وهذا ما : االتجاه الثالث يزة التنافسية على ق يركز في تعريفه للم
 . "Macmalland & Tampo"يتوافق مع تعريف 

آل ،مما سبق   يزة التنافسية، فهي مجموعة  يمكن القول أن هذه ا راء مجتمعة هي الجوانب المختلفة للم
ارها لتحقيق أمرين مهمين  درات التي تستطيع المؤسسة تنسيقها واستثم  :الموارد والق

 لزبون أعلى مما يحققه المنافسون  .انتاج قيم ومنافع مدركة لدى ا
  التميز واالختالف فيما بين المؤسسة ومنافسيهاتأكيد حالة من. 

يزة التنافسية ال ينظر اليها على كونها شيئا مادي أو غير مادي تمتلكه المؤسسة أو تحصل عليه   الم
شراء فضال عن التكيف بما يتوافق مع توجهات  ،بل يمكن القول أنها خليط من كل ذلك ،عن طريق ال

يزة التنافسية تعتبر حالة التفرد التي تكون في المؤسسة قياسا ، ة واألهداف المطلوب تحقيقهاالمؤسس فالم
يرها من المنافسين  .بغ

مزايا قيّ     درات المؤسسة باتجاه تحقيق  مة وهي الطريقة التي يقود بها الفكر االستراتيجي موارد وق
لزبائن وتتفوق بها المؤسسة على منافسيها مزايا المؤسسة الى تحقيق حصة سوقية  ،ل وتقود هذه ال
ووالئهم لزبائن    1.مرتفعة، ارباح عالية، رضا ا

 :معايير الحكم على جودة الميزة التنافسية .0
يزة التنافسية     يزة التميز) ان الم زة التكلفة األقل أو م  2:تتحدد مدى جودتها بثالث ظروف هي ( مي
 :مصدر الميزة  .أ

يزة التنافسية وفق درجتين هما   :    يمكن ترتيب الم
  مزايا من مرتبة منخفضة مثل التكلفة األقل لكل من قوة العمل والمواد الخام، حيث يسهل نسبيا

 .تقليدها ومحاكاتها من قبل المؤسسات المنافسة
 يبة، استنادا الى مزايا تنافسية من مرتبة مرتفعة مثل تكنولوجيا العملية، تميز المنتج، السمعة الط

تراكمة  محكومة بتكاليف تحويل أو تبديل ، أو عالقات وطيدة مع الزبائن ،مجهودات تسويقية م
مزايا بعدد من الخصائص أهمها   : مرتفعة وتتصف هذه ال

درات من مستوى مرتفع مثل األفراد المدربين،  - ارات وق يتطلب تحقيقها ضرورة توفر مه
درات الفنية الداخلية، العال لزبائنالق  .قات الوثيقة والوطيدة مع كبار ا

تراكمي في التسهيالت المادية ، والتعلم  - تعتمد على تاريخ طويل من االستثمار المستمر وال
 .المتخصص، والبحوث والتطوير والتسويق 

                                                           
1

دار اليازوري العلمية،ط العربية،األردن،  ،"الفكر االستراتيجي وانعكاساته على نجاح منظمات األعمال"زكريا الدوري و أحمد علي الصالح، 

 .        510، ص 5112
2
 .   011-22، مرجع سابق، ص ص الميزة التنافسية في مجال األعمالنبيل خليل مرسي،  
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ترتب على أداء هذه االنشطة خلق مجموعة من االصول الملموسة وغير الملموسة في شكل   وت
لزبائن حصيلة المعرفة المتخصصة  سمعة طيبة، عالقات مزايا . وطيدة با ويمكن القول أن ال

زايا المترتبة عن تمايز المنتجات م مرار من ال  .المترتبة عن التكلفة األقل أقل قابلية لالست
 : عدد المزايا التي تمتلكها المؤسسة  .ب
يزة واحدة فقط    شراء ، في حالة اعتماد المؤسسة على م درة على  مثل تصميم المنتج بأقل تكلفة أو الق

يزةآفانه يمكن للمنافسين التغلب على مواد خام رخيصة الثمن،  أما في حالة تعدد مصادر  ،ثار تلك الم
يزة فانه يصعب تقليدها جميعا  .الم

 :درجة التحسين والتطوير والتجديد المستمر في الميزة  .ج
مزايا جديدةيجب أن تتحرك المؤسسات نحو خ    سرع وقبل قيام المؤسسات األخرى  ،لق  وبشكل أ

مزايا  مزايا القديمة وخلق  يزة القائمة حاليا، لذا قد يتطلب األمر قيام المؤسسات بتغيير ال بمحاكاة الم
 .جديد

يزة التنافسية   يزة التنافسيةسبعد أن تطرقنا الى معايير جودة الم  .نناقش أبعاد الم
 :أبعاد الميزة التنافسية  .0
يزة التنافسية تعبر عن المداخل واألسبقيات التنافسية للمؤسسات وقد صنفت     هذه األبعاد الى أبعاد الم
وردها باختصار كمايلي .الوقت المرونة، وأضاف اليها البعض االبداع ،الجودة،لتكلفة ا  1:ون
رة المؤسسة على االنجاز بأقل التكاليف الممكنة بالمقارنة مع منافسيها في : التكلفة .أ د ويقصد بها ق

يراعى التناسب مابين التكلفة المترتبة على تقديم المنتج المعني مع المواصفات ،الصناعة  بحيث 
ارها بناءا على انخفاض تكاليفها  يزة تنافسية من خالل انخفاض أسع مما الالزمة، فالمؤسسة ستحقق م

 .ألسعار وهذا يؤدي الى تعظيم األرباحايمكنها من البيع بنفس 
لرقابة على التكاليف خاصة من     حكام ا ان مدخل التكلفة يرتكز على تحسين االنتاجية والكفاءة وا 

ورتر عوامل تطور التكلفة والتي من ضمنها التكاليف التقليدية  ، لإلنتاجخالل مايسميه مايكل ب
ترابط مابين األنشطةاقتصاديات الحجم،  رة والتعلم، استغالل ال  .أثر الخب

وهي استفاء المنتج المواصفات والخصائص الالزمة للمنتج المتقن والمتطابق مع  :الجودة.ب 
 .المواصفات

                                                           
1
 .01، مرجع سابق،صالميزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية بين مواردها الخاصة وبيئتها الخارجيةأحمد باللي،  
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تزايد به فقد أدى ذلك الى بروز : الوقت .ج  لزبون واهتمامه الم ظرا لما يمثله الوقت من أهمية لدى ا ن
لزمن وذلك بتقليص هذا األخير ما أمكن لفائدة الزبون  ما يعرف بالمنافسة المرتكزة على عنصر ا

ويمكن التعبير عن الوقت كبعد تنافسي من خالل تخفيض زمن تحويل العمليات أو تخفيض زمن 
سرعة التطوير  .التسليم للزبون أو 

تزايدت ديناميكية األسواق الدولية، وأصبحت: المرونة.د   المرونة أحد أهم األبعاد  مع بداية التسعينيات 
درة النظام االنتاجي  التنافسية التي تستطيع المؤسسة أن تتميز من خاللها، ذلك أن المرونة تتعلق بمدى ق

يرات المختلفة في محيط األعمال  .على التكيف مع الطلب والتغ
كرة جديدة:  االبداع .ه  يزة التنافسية من  ،االبداع هو استكشاف ف اكتشاف  خاللويعتبر بعدا للم

سواء في مجال  ،ن أو عمل خالقمعيتطور  بإنجازوسرعة االستجابة لها  الفرص الجديدة ومراقبتها
 .لمستعملة أو ايجاد طرق جديدة أكثر خلقا للقيمة في مجاالت النشاط االقتصاديااالنتاج أو التكنولوجيا 

 سلسلة القيمة وتنمية الميزة التنافسية : ثانيا 
قوى التنافسية     ورتر أداة جديدة للتحليل القت ، استكماال ألعماله السابقة حول نموذج ال قدم مايكل ب

يزة التنافسية من خالل تحديد ، " سلسلة القيمة"رواجا واسعا هي  تهدف هذه األداة الى تشخيص الم
درها الحالية والمستقبلية اعتمادا على تحليل األنشطة الداخلية للمؤسسة  .مصا

األنشطة االستراتيجية للمؤسسة للوقوف على مدى أهمية اسهام أي نشاط من ، و حسب هذا التحليل          
و معرفة الى أي مدى يمكن لهذا النشاط أو ذاك أن يعتبر مصدرا فعليا لهذه ،التنافسية  ميزتها في

يزة    .كان البد من معرفة كيف يتم انتاج هذه القيمة ،الم
يزة التنافسية في صناعة ما   :مرتبطة بعدة عناصر وظروف منها، ان الم

 ظروف عوامل االنتاج. 
  أوضاع الطلب المحلي. 
  الصناعات المكملة و المغذية. 
  استراتيجية المؤسسة. 

ورتر يضيف الى المحددات االربعة دور  ويضيف اليه البعض دور الحكومة والصدفة ، فمايكل ب
ترتب على الصدفة نجاح بعض الصناعات ومن األمثلة الهامة على الصدفة والحكومة ، ح يث ي

قرارات السياسية ، والحروب وتزايد الطلب االقليمي والعالمي، والتقلبات فيي أسواق  ذلك ال

                                                           
 تغيير في ناتج الموارد أو بلغة االقتصاد تغيير في القيمة والرضا الناتج عن الموارد المستخدمة من قبل المستهلك"ر  االبداع عرف بيتر دراك" 
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التمويل العالمية ومعدالت الصرف، كما تؤثر الحكومة على المحددات األربعة السابقة، فقد 
 1.يا واليابان من عوامل نجاح المؤسسات في هاتين الدولتينكانت السياسة الحكومية في كور 

يزة التنافسية للمؤسسة ال تتوقف على حلقة القيمة لديها فق  ط، بل تتعداه الى الحلقات وعليه فان الم
وزعيها الخاصة  :كما تظهر في الشكل التالي .بمورديها وم

 
 

 

 

 

 

 
Source: Michael porter , traduction Michelle seach, la concurrence selon porter, edition village 

mondial, 1999, p87 

القيمة التي تكونها المؤسسة تبدأ بالمجهزين والموردين يتبين أن السابق ، ( 1.1)رقممن الشكل   
مراحل هذه السلسلة لزبون، ولتحسين هذه القيمة وجب االهتمام بكل  وزعين وا أما على . وتنتهي بالم

مستوى المؤسسة فيمكن تقسيم األنشطة التي تدخل في تكوين القيمة للمنتج أو الخدمة التي تقدمها 
 :ي المؤسسة كما في الشكل التال

سلسلة القيمة( 0.3)الشكل رقم   
Source : Michael porter, l’avantage concurrentiel, op cit,p21. 

 

                                                           
1
     20-21، ص ص 5101عمر صقر، العولمة وقضايا اقتصادية معاصرة، الدار الجامعية،  للمزيد أنظر  

حلقة القيمة للمؤسسة   حلقة القيمة للموردين 
     

حلقة القيمة للزبون    حلقة القيمة للموزعين 
        

نظام حلقة القيمة( 3.3)الشكل رقم   
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لرئيسية    التي تقدمها المؤسسة  مهمة التكوين المادي للمنتج أو الخدمة( األولية)تتولى األنشطة ا
لزبونوتسليمها و             :                                                        أنشطة هي  خمسة مة ما بعد البيع، وتتكون منوكذلك خد ،تسويقها ل

   .         االمدادات الخارجية   -عمليات التشغيل   -مدادات الداخليةاال -
       .خدمة ما بعد البيع  -التسويق -
ي تسمح لألنشطة األساسية أما األنشطة الداعمة فهي تقدم المدخالت الخاصة بالبنية األساسية والت   

ورها  ارة الموارد البشرية، التنمية : وتتكون األنشطة الداعمة من ،بأداء د البنية األساسية للمؤسسة ، اد
شراء يرا ال  1. التكنولوجية وأخ

ان سلسلة تحليل القيمة تعتبر أداة أساسية لفهم كيفية تكوين القيمة في المؤسسة وهي تستند على   
 .التحليل الداخلي للمؤسسة 

يزة التنافسية قوة تكسب من الداخل وحسن التعامل مع ا    ن واقع المؤسسات الناجحة يقول أن الم
 .العوامل الخارجية

يزة التنافسية تتحدد حسن استغال   درات التي تمتلكها المؤسسة من أجل التعامل فالم ل الموارد والق
  2.الذكي مع مكونات السوق من أجل التميز والتفرد عن باقي المنافسين

يزة التنافسية تمثل نقطة قوة تمتلكها المؤسسة تجعلها في مركز أفضل مقارنة بمنافسيها     حيث ،فالم
راتها من أجل تقدي لزبائن، سواء على مستوى التكلفة وجودة تقوم باستغالل مواردها وقد يزة ل م قيمة متم

لزبائن لهذا التميز واالختالف عن  دراك ا المنتجات أو مرونة العمليات أو تفعيل عنصر الزمن مع ا
 .منافسيها بعد التعامل مع المؤسسة

يزة التنافسية لد   ورد  عوامل ظهور الم  :ى مؤسسة معينة في الشكل التالي ويمكن أن ن
 عوامل ظهور الميزة التنافسية( 7.3)لشكل رقم ا                    

 

 

 

 

عبد الفتاح بوخمخم وعائشة مصباح، دور اليقظة االستراتيجية في تنمية الميزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية، : المصدر 
 .1،مرجع سابق،ص 44/0343/ 36-30الملتقى الرابع باالشلف 

                                                           
1
 20نبيل خليل مرسي، مرجع سابق ، ص  

2
حول المنافسة  رة و بزقراري عبلة، دور التعاقد الباطني في تحقيق الميزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية، الملتقى  الرابعقاسمي خض 

، مرجع 00/5101/ 12-12 واالستراتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج المحروقات للدول العربية، جامعة حسيبة بن بوعلي ، شلف

 5سابق،ص

يزة  ظهور الم
 التنافسية

 :عوامل داخلية  
وجود موارد وقدرات مميزة خاصة االبداع في المنتجات 

 الخ...االستراتيجيات التكنولوجيا 

 :التكيف مع العوامل الخارجية 
 .التغييرات الخارجيةسرعة رد الفعل والقدرة على استغالل 
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( الملموسة وغير الملموسة )يتبين أن االعتماد على الموارد الداخلية السابق، ( 5.1)رقممن الشكل    
وتعتبر اليقظة   ،خاصة االبداع  بكل أنواعه، وباالعتماد  على التفاعل االستباقي مع محيط المؤسسة

عطي للمؤسسة ثروة واالعتماد على نظام معلومات جيد ي، الجيد بكل أنواعها من أدوات هذا التفاعل 
 .يمكن استغاللها

يرات التي عرفها العالم    ورة الهائلة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وزيادة أهمة  ان التغ منها الث
يرات   . دور المعلومات والمعرفة أدى الى محاوالت لتكييف سلسلة القيمة بما يتوافق مع هذه التغ

 :االسهامات المعاصرة لتكييف سلسلة القيمة : ثالثا 

الى التطورات السريعة في المجتمع ومحيط حاول العديد من الباحثين تكييف سلسة القيمة استجابة    
اصبحت األصول غير الملموسة تمثل نسبة و األعمال، فتنامي الدور االستراتيجي للمعلومات والمعرفة، 

برة من قيمة المؤسسات كري  ،معت لزبائن والتنظيميالبشري )وأصبح رأس المال الف ور ( وا في  اد
 .المؤسسة وتنافسيتها 

ازة المعرفة و    خراجها من المعلومات التي يتم تصنيعها من خالل تشغيل البيانات والتي أصبح حي است
قرار  خراج المؤشرات، منها نظم المعلومات ودعم اتخاذ ال ....... تقوم بجمعها وتصنيعها وتحليلها واست

ازتها ولكن األهم هو استخدامها ، الثروة الجديد أصبح مقياسكل ذلك  والثروة ال تكتسب قوتها من حي
  1.وظيفها التوظيف السليم الفعالوت

ارة االستراتيجية في ، فالمعلومات أداة رئيسية لمعرفة الواقع وأداة فعالة لتصور المستقبل    واإلد
( تيمكن خزنها واسترجاعها واستخدامها خالل تكنولوجيا المعلوما)المؤسسة والمعرفة الصريحة منها 

كبر من معرفة األفراد والمؤسسات غير قابلة للنقل ولكنها قابلة للتقاسم التي هي القسم األ) او الضمنية
زايا التنافسيةقاعدي متين إل سهذه المعرفة مفتاح للنمو االقتصادي وأسا،( والتعلم فاقتصاد ، كتساب الم

تركيز على   لرأسمالية الى ال المعرفة يعني التحول في مركز الثقل من المواد األولية والمعدات  ا
 .معلومات والمعرفة ومراكز التعليم والبحث ال

ارة االستراتيجية  تمثلت محاوالت تكييف سلسلة القيمة في محاوالت ادخال دور نظم المعلومات في االد
ارة المعرفة ك  :يلي عرض موجز لهما وفي ما ،نشاطين أساسيين في اضافة القيمة واد

                                                           
1
 .  01: ،ص5112،دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، ط عربية ،األردن، اقتصاد المعرفةسليمان، جمال داود   
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  1:االدارة االستراتيجية.0
ارة     ارة األعمالحظيت االد تراتيجية باهتمامات متنامية كحقل معاصر في مجال اد ورها  ،االس ليس لد

مزايا التنافسية وتحسين األداء لزبونبل في قدرتها عل تحقيق القي ،في اسناد ال ارة  ،مة ل واإلد
االستراتيجية تسعى الى تطوير المخططات الهندسية للتوجه االستراتيجي للمؤسسة في ضوء تصور 

دراك  رار، وتضم عنصرين ،المستقبلوا  أولهما تحديد األغراض  :وتعد االستراتيجية قاعدة اتخاذ الق
يزة التنافسية والثان ،االستراتيجية مراحل عدة ،اولها  ،ي تحديد مصادر الم وتصاغ االستراتيجية ب

يرا تنفيذ االستراتيجية، والتحليل االستراتيج ارات وأخ  :ي نوعانالتحليل االستراتيجي ثم تحديد الخي
درات وموارد المؤسسة  وداخلي، خارجي يهتم بمحيط المؤسسة العام  ارات ، يركز على ق أما الخي

التخصيص ويؤكد التنفيذ على  ،ة التكلفة أو التمايز أو التركيزاالستراتيجية فهي اما تكون في اطار قياد
ارة التغييرمثل للموار األ لرقابة واد راتيجية أفكار وأنشطة موجهة نحو المستقبل من ، د وآليات ا فاإلست

 . أجل التحوط لتقلباته
 : ادرة المعرفة.0
ونظم المعلومات  ،تؤكد األدبيات المعاصرة تنامي اهتمامات الباحثين بالدور االستراتيجي للمعرفة   

ارة المعرفة  لزبون،ويعرف البنك الدولي اد " في ابتكار منتجات وخدمات تساهم في خلق القيمة ل
برة المكتس لزبائن وشركاء التطويربة من الحصول والتنظيم المنهجي لثروة المعرفة والخ  ،العاملين ا

نشاء ،رجياوجعل هذه المعرفة قابلة للوصول بشكل جاهز لذوي العالقة داخليا وخا بين الصالت  وا 
 2.الجماعات التي تعمل على موضوعات متماثلة

فرارات وهي    غرائز التي توجه االنشطة وال المعرفة هي توليفة من االفكار والقواعد واإلجراءات وال
مزيج بين من المعلومات والخبرات والقيم والبصائر التي تشكل قيما لتوحيد وتقييم  الخبرات والتجارب 

نما في روتين وممارسات ومعايير وثقافة المؤسسة ئدة وقد التظهر في السجالت والوثاالجدي  3.ق وا 
لزبون كما أن المنتجات والخدمات     وسيلة للتبادل  الّ إماهي أصبحت اهمية المعرفة توازي أهمية ا

لزبون والمعرفة التي تمتلكها المؤسسة شرائية ل  .بين القوة ال
حوالت أصبح  ارة للقيمة والمصدر األكثر فاعلية في ظل هذه الت ت المعرفة هي المكافئ األكثر جد

يزة   1:التنافسية وذلك ألن  للم

                                                           
1
 .بتصرف.052-052زكريا الدوري و أحمد علي صالح، مرجع سابق، ص ص     
2

 .25، ص5111، مؤسسة الوراق للنشر والطباعة، االردن،ادارة المعرفةنجم عبود نجم، 
3

 .010ي صالح ، مرجع سابق، ص زكريا الدوري و أحمد عل
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 (االبتكار) المعرفة تنشئ االسواق الجديدة 
  (التميز المعرفي عن المنافسين)المعرفة تزيد العوائد. 
  دراسات، الكتب ،االستشارات:منتجات المعرفة )المعرفة تنشئ العوائد  (.ال
 (.تحسين أساليب وطرق االنتاج)المعرفة تخفض التكاليف 
 لزبائن الجدد  .المعرفة تجذب ا
 لوالء لزبائن ذوي ا  .المعرفة تحافظ على ا
 استدامة الميزة التنافسية : رابعا 
من أجل التفوق على منافسيها بتقديم منتجات ، أي عامل الحصول على رأينا أن المؤسسات تحاول    

يزة متن دراتها واستراتيجياتها من أجل ر وتسخّ ، اغمة مع تطلعات الزبائن وخدمات متم مواردها وق
يزة تنافسية تدوم ألطول وقت ممكن   .كسب م

يزة التنافسية فعالة يجب أن تكون   : لكي تكون الم
أي تمنح االسبقية والتفوق على المنافسين وممكن الدفاع عنها خاصة من تقليد  :حاسمة .0

 .المنافسين
لزمنأ:  مستمرة .0 مرارها مع ا  .ي امكانية است
يزة التنافسية لها دورة حياة مثل المنتجات     وبعد  مرحلة التقليد يجب ، ( التقديم، التبني، التقليد) فالم

يزة تنافسية جديدة إميزتها التنافسية أو تبحث عن على المؤسسة أن تحسن وتطور   .2نشاء م
يزة التنافسية المستدامة أنّ PNTKRKPL  ERPK (4060-4625  )ف عرّ    فريدة "ها الم الخصائص ال

 3" .التي تميز المؤسسة عن منافسيها الحاليين و المحتملين 
يزة التنافسية المستدامة  RPOOFPLوعرف هوفمان    عن طريق تنفيذ  ،الفائدة طويلة األمد" الم

 4" .الحاليين والمحتملين تقليدها  ليس بمقدور المنافسين ،استراتيجيات خلق القيمة فريدة
يزة المستدامة لكن ليس هناك تبيان اسباب  تركيز على وصف الم نرى ال من خالل التعريفين السابقين 

 .هذه االستدامة 
ارات ظهرت مع أعمال        ،4601عام "   WERNEFELET   BREGER" ان نظرية الموارد والمه

يزة ارات المتم التي تساهم بشكل أساسي في  ،وهي تعتبر المؤسسة مجموعة من الموارد أو حافظة للمه
                                                                                                                                                                                     

1
 .21، مرجع سابق ، ص ادارة المعرفةنجم عبود نجم،  

2
 Spitezki H," la stratégie d’entreprise : compétitivité et mobilité" , ed : Economica, paris, 1995, p54.    

3
، ملتقى دولي حول رأس " لتحقيق الميزة التنافسية المستديمةرأس المال الفكري كمدخل " زكريا مطلق الدوري و ابو بكر أحمد أبو سالم،  

    .  00جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف ، ص . 00/05/5100-01االقتصاديات الحديثة  منظمات األعمال العربية في المال الفكري في 
4

، مجلة العلوم  "تراتيجية الخضراء لمنظمة األعمالمتطلبات تحقيق الميزة التنافسية المستدامة في اطار بناء االس"سناء عبد الرحيم سعيد، 

               .                                                                                                                            011، ص 11،العدد 02االقتصادية واالدارية، جامعة بغداد، المجلد 
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يزها فان انشاء ، ويعتبر هذا المدخل مكمال لسلسلة القيمة وحسب هذا النموذج  ،اتمام المنتجات وتم
درات، وكيفية  استغالل المؤسسة لتلك المو  اراتالقيمة يرتبط أساسا بهذه الموارد والق رد والمه  . ا

ارات  تراكم عدة أبحاث نذكر منها، ان نظرية الموارد والمه  : 1هي نتاج لعدة توجهات و 
 ل  .4605سنة   YKRLKBو   4601سنة   EKRLKOKNKD : وومقاربة الموارد القاعدية 
 ارات المحورية  .                       4663سنة  Hamel & prahalad نظرية المه
     نظرية الطاقات التطويريةLKNKPL  &EILDKR    4600سنة .   
  نظرية المعرفة RPLD  &CPLLKR & ARPRPNPT   4665سنة  . 

ارات متفوقة   ، وكذا االستغالل الذكي لهذه الموارد  ،و تتفق هذه االتجاهات على ان وجود موارد ومه
يزة التنافسية المستد هو ظرة االّ  ،مةامن يعطي الم الى تقسيمات وأهمية هذه  أن هناك اختالف في الن

 ،الموارد
 :وبذلك هناك نوعين من الموارد   ،يساهم في تميز المؤسسة فالمورد كل ما

 يزات المباني رأس المال:  موارد مادية  .مثل التجه
 هي موارد غير مرئية مما يصعب جمعها مثل:  موارد غير مادية : 

درة : الجودة - المنتج أو الخدمة على اشباع حاجات الزبون وكلما كان التوافق بين تشير الى ق
 .توقعاته وخصائص المنتج  كان االتجاه ايجابي وتعززت المكانة التنافسية للمؤسسة

تعتبر المعلومات أحد الموارد الهامة واإلستراتيجية في المؤسسة وقاعدة التخاذ : المعلومات -
قرارات   . ال

 .مات التقنية والعلمية التي نتحصل عليها من خالل التعلمتشمل المعلو : المعرفة  -
ارات - ترابط وتتداخل فيما بينها في  :المه درات عندما تتناسق وت ان الموارد والمعارف تصبح ق

 .محتوى األنشطة
وكلما كانت الموارد متفوقة وغير قابلة للتقليد في المؤسسة أدى ذلك الى تميز المؤسسة و اكتساب   

يزة تنافسي  .ة مستديمةم
تنافسية المؤسسة من قدرتها على بناء وتكوين  أفي المدى الطويل تنش" Hamel & prahaladيرى    

ارات سرعة أكبر من المنافسين  المه ي أن أ ،" التي ينتج عنها منتجات الغداالستراتيجية بتكلفة أقل وب
كرة األساسية لهذه المقاربة زة تكون بمثابة عوائق  ، الف ي ارات متم تكمن في امتالك المؤسسة لموارد ومه

يزة التنافسية، أمام المنافسين  مرار الم  2.حيث ال يمكن تقليدها أو مواجهتها ومن ثم است

                                                           
1
 .2ضرة و بزقراوي عبلة ،مرجع سابق ، ص قاسمي خ 

2
 Hamel cary &  Prahalad C K," la conquête du futur", ed Dunod, paris, 1999, PP 166-167.   
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 :  1فان هذه الموارد يجب ان تكون   YONROBو حسب  
 لزبون حيث يسمح استخدامه باستغالل : القيمة المورد بإمكانه أن يزيد في قيمة المنتج في نظر ا

المخاطر نتيجة ليونته اذ أن   Hamel. الفرص وتقليص في ليونة المورد وقدرته على المنتجات 
  القيمة تكمن حسب

 درا ويصعب على المنافسين الحصول عليه مثل:  الندرة صية شخ) المورد يجب أن يكون نا
كرا من قبل المؤسسة ( العالمة  .مما يجعل هذا األخير محت

 ظرا لدقتها مثل :  عدم قابلية التقليد ثقافة ) يصعب على المؤسسات المنافسة تقليد هذه الموارد ن
رات األفراد بحيث ال يمكن تقليد ممارسات ..( المؤسسة ، العالمة  ا والخاصية الضمنية مثل مه

 .تاجيةاألفراد في العمليات االن
 أن يكون المورد اليمكن تعويضه  حيث أن لكل مورد قيمته وخصائصه: عدم قابلية االحالل. 
يزة التنافسية هي المواءمة بين الكفاءة الجوهرية للمؤسسة مع الفرص في السوق    ويمكن القول ان الم

يزة تنافسية قوية  لها الخصائص وحسن االنصات لفعاليات ومؤشرات المحيط ، من أجل الوصول الى م
 2:التالية

  لزبون  .تحدد باالعتماد على حاجات ا
 تقدم دعما هام يسهم في نجاح األعمال. 
 توفر االنسجام الفريد بين موارد المؤسسة والفرص في المحيط. 
  تتصف بالديمومة والقوة و صعوبة التقليد. 
  تقدم أساس للتحسينات المستقبلية. 
  المؤسسة تقدم التوجيه والتحفيز لعموم. 

اري أو نشاط تحسينإوكل توجه أو مدخل      يساهم في تحسين منتجات المؤسسة أو يستجيب  ،د
لزبائن و اهتمامات المجتمع أو يفتح باب لتحسين صورة المؤسسة وتدعيم عالقاتها مع  لرغبات ا

سنحاول  وهذا ما ،زة تنافسية للمؤسسةييعزز من مركزها التنافسي ويقدم منه إف ،أصحاب المصلحة
زايا ادماج البعد البيئي في استراتيجية المؤسسة  برازه في المبحث القادم من خالل محاولة اظهار م ا

 .وتحسين أدائها البيئي 
  

                                                           
1
 Quélin  Bertrand & Arrégle, Jean-Luc," Le Management stratégique des compétences", Ellipses,2000, Paris 

,pp 59-60. 
2
 .510الدوري و أحمد علي الصالح ، مرجع سابق ، ص زكريا  
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 داء البيئي مدخل حديث الكتساب مزايا تنافسية األ: مبحث الثاني ال
تزايد  دركت المؤسسات وفي ظل التنافس القائم في السوق الذي تجاوز التنافسأ     السعري والجودة، و 

الضغوط و التهديدات التي تواجهها المؤسسات من قبل الحكومات والمجتمعات التي تعيش فيها ، بأنها 
ملزمة في انتهاج توجه بيئي جديد في مسار عملها، هذا التبني هو ذلك التعبير الميداني والتطبيقي 

لرضا من قبل مختلف األطراف المحيطة ألعمال المؤسسات لكي  تبقى وتستمر وتتمتع بالقبول و  ا
 .بالمؤسسة 

أصبح تخضير المؤسسات وتحسين أدائها البيئي مجال وميدان تتنافس فيه  ،في ظل هذا السياق  
المؤسسات من اجل تحسين صورة عالمتها واالستجابة لحاجات الزبائن واهتمام المجتمع ومختلف 

يزة تنافسية ودعم تنافسية المؤسسة أمام منافسيها  ،أصحاب المصلحة  .من أجل كسب م
سنتطرق بالتحليل الى االنعكاسات الممكنة لمختلف مستويات تخضير المؤسسة وتحسين أدائها البيئي    

درة التناف ارة  :سية للمؤسسة من خالل التطرق الىعلى الق مزايا التنافسية المحققة في ظل تبني االد ال
زايا المحققة من خالل التسويق األخضر البيئية، مزايا التنافسية من خالل االنتاج األنظف، الم  .ال

 المزايا التنافسية المحققة في ظل تبني االدارة البيئية : المطلب األول 
ورتر     يؤدي الى محاربة الهدر ويؤدي الى ، ن الحد من التلوث في المجتمع إحسب مايكل ب

جراءات الحد من التأثير السلبي ألنشطة المؤسسة على البيئة ،د المجتمع االستغالل األمثل لموار  وا
مفيدة لها، ألنها فرصة لتحديث العمليات وتحسين صورة المؤسسة واستغالل أسواق جديدة، وتؤدي الى 

 .الخ، هذا ما قد يحسن من الوضعية التنافسية للمؤسسة.....الحد من التبذير واالهدار 
  .يات البيئية في المؤسسة الصناعيةاالستراتيج: أوال 
والمنسجم مع النظام البيئي  ،هي استراتيجيات تصمم إليجاد فرص النجاح االقتصادي طويل األجل  

لربح فقط   ،وانما العمل لتجنب الضرر واألذى الممكن وقوعه في النظام البيئي، وهدفها ليس تحقيق ا
لتقديم الفوائد التنافسية المتعلقة بتحقيق التوفير بالتكاليف، أو اختالف السو ق أو  تهدف فإنهاوبالتالي 

 1.تنويعه، أو كليهما معا
تصمم هذه االستراتيجيات بهدف تقديم الفوائد التنافسية التي تحقق توفير في التكاليف، تغيير السوق    

ماية البيئة، مما يعني أن االستراتيجية وذلك في اطار توجه المؤسسة في ح ،أو تنويعه أو كليهما معا

                                                           
.                                                     11، مرجع سابق، ص 00111نظم االدارة البيئية وااليزو رعد حسن الصرن،  
1
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فوائد التنافسية الختالف السوق والمحددة من  البيئية تتناسب بشكل واضح مع القيادة التقليدية بالتكلفة وال
ورتر  1.قبل مايكل ب

ارات الخضراء الى     ورتر تؤدي  القوانين البيئية الصحيحة والصارمة  واالستثم وحسب مايكل ب
درة ا لواقع أن ، لتنافسية للمؤسساتتحسين الق وكذلك الدول التي تكون قوانين البيئية أكثر صرامة، وا

الحد من التلوث يميل الى تحفيز االبتكار لخفض كمية المواد والطاقة المستخدمة، وبالتالي زيادة 
لنفايات مع االنتاجية ، وهو مدخل لتحقيق التطور التكنولوجي وتحسين فعالية العمليات االنتاجية وتقليل ا

حراز تقدم تقني عالي  2.ا
مزايا تنافسية يمكن أن نحددها  مزاوجة بين حماية البيئة واكتساب  االستراتيجيات البيئية التي تحاول ال

 : 3بنوعين بناءا على الفوائد التنافسية التقليدية لها وهما
 :  استراتيجيات مقادة بالسوق  .0
مزايا تنافسية ناجمة    زها عن منافسيها وذلك  ،يمكن أن تتمتع المؤسسة في ظل هذه االستراتيجية ب ي تما

 : عن طريق احدى الفرص التالية 
 .اعادة تصميم المنتجات بحيث تكون حساسة بيئيا، أو تطوير سلع جديدة حساسة بيئيا*        
 .الدخول الى أسواق جديدة حساسة بيئيا*       

 .اعادة تصميم غالف المنتجات حتى يكون صديقا للبيئة*       
 .التكامل بين الجهود البيئية ونشاطات التسويق*      

 :استراتيجيات مقادة بالعمليات . 0
تطبق هذه االستراتيجية من خالل تخفيض التكاليف عن طريق التحسين في العمليات االنتاجية    

وتخفيض التلوث والنفايات،  ،واالقتصاد في استعمال الموارد،للمؤسسة الناتجة عن توفير الطاقة 
 :وتشتمل على 

لرقابة على التلوث وتنظيم وترتيب االهدار والنفايات، باإلضا*        فة الى  نظم معالجة تحسين ا
 .المياه

 (.اعادة التدوير)استعمال الموارد التي يعاد انتاجها من مصادر داخلية وخارجية *       
 .اعادة تصميم عمليات االنتاج حتى تكون أقل تلوثا، وأكثر كفاءة في استعمال المورد والطاقة*       

                                                           
                                                                .                                                             21نفس المرجع السابق، ص   

1
  

2
 Olivier Boiral,   "  concilier environnement et compétitivité : ou la quête de l’éco-efficience", Revue française 

de gestion, 2005/5N° , p164.  
3

 .10-11رعد حسن الصرن، مرجع سابق، ص ص 
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 .ت االنتاجاستعمال مصادر الطاقة القابلة للتجدد في عمليا*       
تراتيجيات حماية البيئة في  مزايا التنافسية التي يمكن أن تجنيها المؤسسة من اس ويمكن أن نوضح ال

 :الشكل التالي 
.المزايا التنافسية الممكنة في اطار استراتيجيات حماية البيئة :(7.0)الشكل رقم                

 

 

  

  

  

 

خلقال   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Grandval Samuel & Soparnot Richard, le développement durable comme stratégie de 

rupture : une approche par la chaine de valeur intersectorielle, revue  management et avenir, 

2005/3 N° 5,p 17.  

 

  

 تخفيض االهدار) تخفيض تكاليف االنتاج 

 (تزايد اعادة االستعمال 

استباق التشريعات الخاصة بالوقاية من 

 الحوادث                      

 المساهمة في خلق ثقافة المؤسسة

 (تحفيز) 

 زيادة االبداع واالبتكار

تكوين صورة للمؤسسة كمؤسسة 

 صديقة للبيئة

 (الخضراء) ارضاء شرائح من السوق 

 

 تكاليف االمتثال ومخاطرانخفاض 

 تدهور صورة المؤسسة

 التمايز            

 تخفيض التكاليف

 التمايز

 االنخفاض في قيمة التداول والغياب
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يمكن القول أن االستراتيجيات البيئية يمكن أن تؤدي الى اكتساب المؤسسة  ،من خالل الشكل السابق  
يزة التمايز يزة التكلفة األقل أو م وكل مستوى في تخضير المؤسسة يكون نتيجة تفاعل حوافز محيط  ،لم
دراتها ، ارة ،أن حجر األساس في مسار تخضير المؤسسة  االّ  المؤسسة و دوافعها وق هو وجود اد

ها وتحسين األداء البيئي ثار أنشطة المؤسسة ووضع سياسة بيئية وتنفيذآبالبيئة تمكن من معرفة خاصة 
 .للمؤسسة

 .في ظل تبني االدارة البيئيةيا التنافسية المحققة المزا: ثانيا 
رة البيئية في المؤسسة الصناعية   ا يمكن أن يؤدي  دورا ايجابيا في تحسين  ،ان التطبيق الناجح لإلد

رزها  : قدرتها التنافسية من أب
 :رفع االنتاجية و تخفيض التكاليف .0
فكلما كانت انتاجية  المؤسسة أعلى وكانت  ،ترتبط التنافسية في األسعار الى حد كبير باإلنتاجية 

ما أقل من منافسيها بقبول هامش ربح أقل، أي أسعار تنافسية إتحديد أسعار من ستتمكن  ،تكاليفها اقل
أو أن تختار البيع بنفس سعر  ،ها ومن ثم ارتفاع حصتها السوقية تمكنها من زيادة حجم مبيعات

ارة البيئية المؤسسة على تخفيض  ،نافسين وتحقق بذلك هامش ربح أعلىالم وفي هذا المجال تساعد االد
  1:تكاليفها وتساهم في زيادة االنتاجية من خالل تحقيق التالي 

 .ترشيد استخدام الموارد وتقليل هدر الطاقة*
 .         تقليل نسبة المعيب من المنتجات*
 برامج التدريبية وانتقاء الكفاء  .اتزيادة كفاءة العاملين بفضل ال
 .    عالقة مع الموردين وتحسينها لضبط ا*
دراسات  مؤخرا أن * زيادة انتاجية العاملين بجعل محيط العمل مناسب بيئيا، اذ أشارت بعض ال

 % .42ملين الى عااألبنية المناسبة بيئيا يمكن أن تزيد انتاجية ال
 .والطاقةخفض أعباء النقل والتخزين نتيجة االقالل من المدخالت األولية *
عادة استخدامها وتدويرها وبالتالي خفض نفقات التخلص منها *  .خفض النفايات وا 
 .نتاج العرضي والمخلفاتالوفرات المتأتية من بيع اال*

                                                           
1
، ص 5110، مركز الخبرات الفنية لإلدارة،مصر،  - من أجل جودة الحياة –ادارة البيئة ، (ترجمة عال أحمد صالح)فوستر، بيتر جيمس ،كلود  

00. 
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جزاءات المفروضة بسبب التلوث نظير التقليل من األثار السلبية * انخفاض األعباء المالية وال
وره الى انخفاض مص  .اريف التأمين والتعويضات عن األضرار البيئيةللنشاط والذي يقود بد

 :تحقيق وفرات مالية في مجاالت عدة منها *
 .تقليل تكاليف التكوين على المدى الطويل -
 .االستفادة من السماح الضريبي بسبب خفض المخاطر البيئية -
تزام بالمتطلبات التشريعية البيئية ومن  - ارة البيئية الى سهولة االل ثم خفض يؤدي تطبيق االد

تزام  .تكاليف هذا االل
مزايا تمويلية  - تزامها بالتشريعات البيئية : االستفادة من  يمكن أن تستفيد المؤسسات مقابل ال

سرة وتسهيالت ائتمانية من البنوك، أو أن تتحصل على اعانات حكومية  .من قروض مي
 :تحقيق مزايا تسويقية  .0
لزبائن  ،صديقة للبيئة يمكن أن تمتلك المؤسسات التي تنتج منتجات    حصة سوقية أكبر لكونها تحقق ل

اذ أن المنتجات التي يمكن اعادة تصنيعها بعد االستخدام أو التي تنتج بإتباع تكنولوجيا  ،أهدافهم البيئية
ارة البيئية تزيد من قوة المؤسسة التنافسية في سوق حساس بيئيا، وهنا يأتي دور  ،نظيفة ومبادئ االد

في نشر المعلومات حول الجوانب البيئية لمنتجات  ،الملصقات البيئية واإلعالن واإلفصاح البيئيين
 ،ومن ثم زيادة االقبال على منتجاتها، األمر الذي يؤدي الى تحسين صورة المؤسسة  ،لمؤسسةا

فذ تسويقية جديدة لها فيزداد حجم المبيعات وربحية المؤسسة مقارنة مع المؤسسات ويساهم في فتح منا
ارات البيئية  .التي التأخذ  بالحسبان االعتب

ارة البيئية    الى تدعيم موقف المؤسسة في األسواق العالمية، فمن خالل اعادة  ،كما يؤدي تطبيق االد
 تالئممنتجات ذات مواصفات  كإنتاج، د من التدابيرعن طريق القيام بعدالنظر في العملية االنتاجية 

يرها من  والمتطلبات البيئية وردة، وتلبية مطالبها البيئية بشأن تغليف وشحن المنتجات وغ للدول المست
افسيا يمكن للمؤسسة الظفر بفرصة التميز تن، و جعل السلع مالئمة للسوق الدولية التدابير الهادفة الى 

قد أضحى  41333وفضال عن هذا فان الحصول على شهادة االيزو ، السوقبين نظيراتها في هذا 
متطلبا أساسيا في العديد من األسواق العالمية، مما يجعل المؤسسات الحاصلة على هذه الشهادة تتمتع 
ارة  بأفضلية تنافسية تزيد من فرصها السوقية الجديدة وتعزز مكانتها وتساعد في الحصول على الش

 . 1من أجل الدخول الى السوق األوروبية(  EO)       األوروبية
                                                           

1
 .005نجوى عبد الصمد ومفضي بطاينية، مرجع سابق، ص  
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 :  التسييريتحسين األداء .0
لرهانات البيئية مصدر للضغوطات االجتماعية التي يجب على المؤسسة أن تعرفها تحللها و    تعتبر ا

تتوقعها، هذه الضغوطات لن تعرض صورة المؤسسة فقط للخطر، وانما أيضا تؤدي الى التضييق في 
ورتها بسبب القيود التنظيمية ، احتجاجات الجمهور، الحمالت االعالمية  أو عمليات المقاطعة مجال  منا

 1.التي تنظمها مجموعات الضغط البيئي
ارة البيئية يحقق جملة من المنافع تؤثر بشكل ايجابي في نقول وفي هذا السياق    أن تطبيق مدخل االد

 :2سة ومن أبرز مظاهر هذا التحسين مجال تحسين أداء الوظائف االدارية بالمؤس
  ارة البيئية يزيد من وعيهم  :زيادة رضا العاملين شراك العاملين في تنفيذ متطلبات االد ان ا

بأهمية الشأن البيئي ويرفع من معنوياتهم مما ينعكس على رضاهم الوظيفي وتفاعلهم مع 
 .مجتمعاتهم 

  االداريتحسين االجراءات المتبعة والتوثيق وتقليل الهدر.                                                        
  يزة تسهم في التحسين ارة ألنظمة البيئة داخليا كآلية ادارية متم مراجعة االد االستفادة من 

 .المستمر ألداء المؤسسة 
 ارات المختلفة في المؤسسة وتحسين االتصاالت الداخلية  .                    تشجيع التعاون والتنسيق بين االد
  سرعة بفضل التوثيق الواضح للمسؤوليات تعرف العاملين الجدد على األعمال المطلوبة منهم ب

 .والصالحيات وتعليمات العمل
 ارة البيئية المؤسسة بمدخل نظمي يؤثر على بقية حيث يزود تنفيذ االد :تكامل األنظمة االدارية

 .أقسامها ويسهم في بقائها وثباتها
  : 03333المزايا المحققة من الحصول وتطبيق االيزو : ثالثا 
مما يجعل ،احتراما لقوانين المحافظة على البيئة المحيطة  41333يعد اعتماد المواصفة االيزو    

يزة ومستوى تنافسي أفضل  لزبائن أكثر ثقة بالمؤسسة، ويجعلها تمتلك م براز ألهمية إوفي ما يلي ، ا
زايا تنافسية للمؤسسة الصناعية  :                                                    هذه المواصفة في تحقيق م

ير تزويد المؤسسة بلغة دولية مشتركة ألنها تأخذ الطابع  .4  .  هاالعالمي في معاي

                                                           
1
 Olivier Boiral, op cit, p165. 

2
 .  000نجوى عبد الصمد و مفضي بطاينية، مرجع سابق، ص  
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.               تزويد المؤسسات باألدوات الالزمة للتطوير والتحسين المستمر في مجال البيئة العالمية .0
جراء تقييم ذاتي ألدائها وذلك من خالل تحديد و تحليل المشاكل . 0 تحفيز المؤسسة على ا

رها  كرا  .البيئية وتوثيقها ومنع ت
لزبون  .1 يزها بذلك اكتساب ثقة ا ظرا لتماشي المؤسسة مع قوانين حماية البيئة وتم والمستهلك ن

 .تنافسيا
درة المؤسسة على تحقيق متطلبات التصدير الى الخارج خاصة دول السوق .2 زيادة ق

 .األوروبية المشتركة
تشكل المواصفة نظاما اداريا متكامال وبشكل متناسق مع الوظائف األخرى في المؤسسة  .5

 . الصناعية
 

 اإلنتاج األخضر: المطلب الثاني
اإلنتاج األنظف أو األخضر بدأ كتكنولوجيا محبة للبيئة، والتي عرفت بالمعالجة في نهاية األنبوب،    

حيث يرتكز على معالجة المخلفات دون تعديل العملية اإلنتاجية ذاتها، وذلك بإضافة مكونات جديدة أو 
دراج مرشحات في نهاية األنبوب  (. على المنظومة التقنية نفسهانهاية العملية اإلنتاجية ومن ثم العمل )إ

زات العوادم قبل إطالقها في الجو ا  .ومن أمثلة ذلك معالجة مياه الصرف الصناعي،  وغ
 مفهوم اإلنتاج األنظف: أوال
ظهر مفهوم اإلنتاج األنظف في البلدان الصناعية من أجل تخفيف عبء تكنولوجيا الحد من التلوث    

فزادت األبحاث في نهاية األنبوب واالبتكارت وتطورت طرق تحاشي إنتاج الملوثات عند المنبع، ، 
 .فأصبحت تشمل عمليات ترشيد استخدام الموارد البيئية وعمليات استخدام إعادة التدوير

التطوير المستمر في "وتم تعريف اإلنتاج األنظف من قبل برنامج األمم المتحدة للبيئة على أنه    
خدمات بهدف تقليل استهالك الموارد الطبيعية، منع تلوث الهواء، الماء العملية الصناعية والمنتجات وال

تربة عند المنبع و خفض كمية المخلفات المتولدة عند المنبع، وذلك لتقليل المخاطر التي تتعرض لها  وال
 .1"البشرية والبيئة

                                                           
1
 .832، ص9004، دار الفكر العربي، الطبعة األولى، القاهرة، التوازن البيئي وتحديث الصناعةصالح حجار،   



 األداء البيئي و تنافسية المؤسسة الصناعية: الفصل الرابع 

182 
 

ارة في هذا المجال ، أن مفهوم اإلنتاج األنظف يختلف بطريقة جذرية     عن المنهج وتجدر اإلش
التقليدي الخاص بمعالجة نواتج الصرف النهائية ، في أن األول ال يفرق بين اإلنتاج والمخلفات، ومن 

 .خالل خفض تكاليف الطاقة الالزمة لمعالجة الملوثات ستنخفض
فمن خالل تطبيق تقنيات اإلنتاج األنظف، فإن خفض حجم المخلفات سوف يحدث تلقائيا، ونتيجة   

درة التنافسية للمؤسسة، إن  لربحية والق لذلك تتحسن عملية استخدام الموارد ككل، مما يؤدي إلى زيادة ا
يرات التي تم اإلنتاج األنظف يؤدي في معظم األحيان إلى فوائد اقتصادية واضحة تتصل مباشرة با لتغي

إدخالها في العمليات الصناعية، كما يؤدي اإلنتاج األنظف إلى رفع كفاءة اإلنتاج واإلقالل من اإلنتاج 
وزمن التوقف ،وتحسين خبرات العمل بالنسبة لإلنتاج والصيانة والنظافة  المعيب، والتشغيل المعاد 

روح المعنوية للعاملين وتعزيز انتمائهم للمؤسسة  .1ورفع ال
األول تحسين : يجب أن يتوفر شرطان أساسيان لكي نقول عن عملية ما، أّنها إنتاج أنظف هما    

أي تقليل سعر التكلفة ، وبالتالي خفض سعر المنتج؛ والثاني هو تحسين األداء : األداء االقتصادي
خراج المواد : ثلأي تقليل آثار العملية على البيئة وما يرتبط بها من عمليات أخرى مكملة م: البيئي است

وزيع السلع، والتخلص من نفاياته  .الخام، نقلها وتخزينها، نقل وت
فلو توفر الشرط األول دون الثاني، أصبحت العملية تطويرا تكنولوجيا يؤدي إلى زيادة األرباح     

ء البيئي على حساب البيئة، وهذا ليس إنتاجا أنظف، أما إذا توفر الشرط الثاني فقط ، أي تحسين األدا
أصبحت العملية عملية حماية البيئة فقط ، كما هو الحال في تكنولوجيا نهاية األنبوب ولم تصبح إنتاجا 

 .2أنظف لغياب البعد االقتصادي
 نتاج األنظفاإل  مجاالت وأهداف: ثانيا 

 :يمكن توضيح أهم مجاالت اإلنتاج األنظف فيما يلي
 

 

 

 

                                                           
1
 .552، ص5112، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، مصر، اإلدارة البيئية المتكاملةسامية جالل سعد،   

2
 .002، 001جار، مرجع سابق، ص صالح ح  
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 .006سامية جالل سعد، مرجع سابق، ص: المصدر                                                   

لرئيسي لإلنتاج من خالل       ارة البيئية، فإن الهدف ا هذه المجاالت والتكامل مع مسؤوليات اإلد
يرة ،وتحسينات بيئية بتكلفة منخفضة نسبيا، األنظف هو بيان إمكانية  ورات مالية كب الحصول على وف

ويشمل ذلك الحد من التلوث، تقليل المخلفات وفصلها، إعادة تدويرها، استرجاع المواد الخام 
والكيماويات والطاقة، تعديل في طرق التشغيل والعمليات الصناعية ،وتغيير التكنولوجيا المستخدمة إذا 

ارات لزم األمر ، إضافة إلى الحد من اآلثار السلبية على البيئة، طول مدة حياة المنتج مع إدخال االعتب
جزء األكبر منه عند نهاية االستخدام  .1البيئية في تصميمه، مما يسهل استخدامه وصيانته وتدوير ال

درات اإلنتاج األنظف في المؤسسات الصناعية إلى  2:وتهدف مبا
  دخال التعديالت الالزمة على سلسلة حياة المنتجاتتطوير أساليب التصنيع  .وا 
 ارات الصحية والبيئية في كافة عمليات اإلنتاج  .إدماج االعتب

                                                           
1
 .15صالح حجار، مرجع سابق، ص   

2
 .940سامية جالل سعد، مرجع سابق، ص  

 مجاالت اإلنتاج
 األنظف

التعامل اآلمن 
 مع المخلفات

المراجعة 
 البيئية الدورية

 التخطيط

 لإلنتاج

إدارة الجودة 
 والبيئة

إحالل المواد 
 صديقة البيئة

 

التطوير في 
عمليات التصنيع 

 وآلياته
 

عداد  التدريب وا 
 المتخصصين

دورة حياة 
 المنتج

عادة  التدوير وا 
 االستخدام

 مجاالت اإلنتاج األنظف(: 6.3)رقم  الشكل
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 ل الوحدات اإلنتاجية بطريقة تحمي البيئة و صحة وأمان العاملين والمواطنينيتشغ. 
  لتدويرها أو التعامل اآلمن مع المخلفات الصلبة والخطرة واستخدام االساليب المناسبة

 .التخلص منها
 حماية البيئة المحلية وصيانة موارد اإلنتاج. 
 ارة بيئية متكاملة من أجل الوصول إلى نتائج بيئية أقل تكلفة وأكثر استدامة  .انتهاج نظم إد

ورة حياة المنتج ، من أهم المفاهيم االساسية في    ويعد تحسين كفاءة العمليات التشغيلية ودراسة د
 :نظف، والذي يتيح الفوائد التالية للمؤسسات الصناعيةاإلنتاج األ
 مواكبة التطورات العالمية لتحديث طرق اإلنتاج باستخدام التقنيات الجديدة. 
 يزات والخدمات بطريقة جيدة ارة العمليات اإلنتاجية وتأمين التجه  .إد
 لزبائن ويضمن زيادة الطلب عل  .يهاتغيير نوعية المنتجات بما يتناغم مع رغبات ا
 إحالل المواد الخام الملوثة للبيئة بأخرى خضراء. 
  عادة تدوير المخلفات في العمليات الصناعية زيادة كفاءة استخدام الطاقة ومدخالت اإلنتاج وا 

عادة االستخدام في إنتاج منتجات أخرى  .أوا 
ي    لرغم من أهمية تشجيع اإلنتاج األنظف في المؤسسات الصناعية من خالل التغي رات في على ا

عمليات تصنيع المنتجات وتصميمها والمواد المستخدمة، إال أنه من غير المحتمل أن يتم الحد كلية من 
عادة . تولد المخلفات في أغلب المؤسسات الصناعية لذلك يعد كل من إعادة تدوير المخلفات وا 

ارا آخر له فوائد بيئية و   .اقتصاديةاستخدامها عن طريق تبادل المخلفات بين المؤسسات خي
إن تطوير النموذج التقليدي للنشاط الصناعي الذي تستخدم فيه عمليات اإلنتاج المنفردة مواد خام     

لتصنيع المنتجات ليتم بيعها ،باإلضافة إلى المخلفات التي يتم التخلص منها، إلى نموذج أكثر تكامال في 
عادة تدوير  إطار نظام بيئي صناعي شامل، بحيث يتم زيادة كفاءة استخدام الطاقة و مدخالت اإلنتاج وا 

 .مخلفات اإلنتاج
 l’écologie industrielleاإليكولوجيا الصناعية : ثالثا

ورأينا ( الطبيعي) إلى االختالف بين النظام البيئي سبق أن أشرنا في الفصل األول     ونظام اإلنتاج، 
نظيفة، وكذا كفاءة استخدام مخلفات  رجع إلى اعتماده على طاقة متجددةتأن كفاءة النظام البيئي 

 .، ظهر اتجاه يحاول محاكاة هذا النظام في النظام اإلنتاجيعناصره
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قرن الماضي، والمقال األساسي في     كرة اإليكولوجيا الصناعية أخذت شكلها في بداية تسعينات ال ف
كوالس كالوبولو  ، . Nicolas Gallopoulos & Robert Froschهذا الميدان كان روبرت فروش و ني

شرا سنة   General Motors وهما مهندسان في مؤسسة جنرال موترز في عدد خاص في  4606ن
رح المؤلفان استراتيجية ، "Managing planet earth" مجلة العلوم األمريكية  مقال تحت عنوان  ت واق

ووضع نظام ، التي يمكن من خاللها تدنية  اآلثار السلبية لألنشطة االقتصادية ، صناعية قابلة للحياة 
صناعي مغلق يشجع أكثر على تخفيض استعمال الموارد البيئية والمشاكل المرتبطة بالتلوث وتخزين 

 .1المخلفات
لرائدة في مجال تبادل المخلفات الصناعية والتي أنشأت نظاما بيئيا صناعي     ا، يظهر من التجارب ا

 La ان التعايش والتكامل الموجود في النظام البيئي ، يمكن استنساخه بدرجة مقبولة من الكفاءة
symboise industrielle de kalundborg. 

ورغ  في الدنمارك تقع مدينة كول     راتعلى طول بحر الشمال بمئات ندب  ،كوبنهاجنعن  الكيلومت
لرئيسية، بدأ هذا المشروع لتبادل المخلفات الصناعية  تحتوي على مضيق بحري يحوي أحد الموانئ ا

 .مع ظهور محطة توليد الكهرباء ومعمل لتكرير البترول 4623منذ سنوات 
لرئيسية المؤسسات 4603بداية سنوات   2:التي ساهمت في ايجاد هذه التجربة هي   ا

- ASMAESVAERKET  ميغا واط  4233يد الطاقة الكهربائية بالدنمارك بقوة انتاج أكبر مصنع تول
 .عامل  533يعتمد على الفحم ويشغل 

- STATOIL   023مليون طن سنويا ويشغل  0أكبر مصنع تكرير البترول في الدنمارك بطاقة انتاج 
 .عامل

- NOVO NORDISK   من المنتجين األساسيين لإلنزيمات الصناعية واالنسولين ويعتبر مصنع
ورغ األكبر في المجمع اذ يشغل   .عامل 4033كالندب

- GYPROC  عامل  442مصنع لواحق البناء الجبسية ويشغل. 
ورغ التي تستعمل التسخين للبيوت عن طريق البخار ال  - تي تشتريه من مصنع توليد بلدية كالندب

 . الطاقة

                                                           
1
 Lefèvre Mathias, l’écologie d’entreprise : inscrire la considération écologique au cœur de la firme, revue 

écologique et politique, 2008/n 37, p 163. 

www.cairn.info/revue écologique-et- politique-2008-3-page-153.htm. 
2
 Suren ERkman, l’écologie industrielle : une stratégie de développement, le debat , 2001/1 N°113,p110. 

http://www.cairn.info/


 األداء البيئي و تنافسية المؤسسة الصناعية: الفصل الرابع 

186 
 

خرى في هذا النظام الذي يتطلب توافقا بين مدخالت ومخرجات بين المؤسسات    ثم دخلت مؤسسات أ
جراء هذه التبادالت بين مخرجات ونفايات المؤسسات  .حتى يمكن ا

 (. 6.1)كما يوضحها الشكل  –كما يمكن تقديم الجانب التقني للمبادالت البينية للمخلفات 
شرة   يعتبر الماء بحالته السائلة والبخارية أكثر المخلفات تثمينا وتبادال في هذا النظام، حيث يجلب مبا

 .كلم ، أو يعاد استعماله في النظام نفسه 42من البحيرة التي تبعد 
بريد في محطة توليد الكهرباء _  مصنع تكرير البترول تنتج مياه مستعملة يعاد استغاللها للت
(ASMAESVAERKET  ) هذه األخيرة تبيع بخار الماء الى مصنع تكرير البترول ،(STATOIL ) وكذلك الى ،

، كما تبيع محطة توليد الطاقة الكهربائية البخار الى مصنع الجبس (NOVO NORDISK)مصنع االنزيمات 

(GYPROC ) بية األسماك، وأيضا الى البلدية من أجل تدفئة البيوت و تبيع المياه الساخنة الى مزارع تر. 
ركبن محطة توليد الكهرباء في احدى وحداتها معدات ازالة الكبريت من غازات االشتعال، للحصول على  0663في  _ 

طن من الجبس سنويا، يستعمل كمادة أولية في  033.333، حيث تنتج هذه المحطة (كبريتات الكالسيوم ) الجبس 

 .راد الجبس الطبيعي من اسبانيا مما أدى الى ايقاف است( GYPROC)  مصنع الجبس 
كوقود في محطة توليد الكهرباء (  STATOIL)كما يستعمل الغاز المنتج في مصنع تكرير البترول 

(ASMAESVAERKET   )  أو في مصنع الجبس(GYPROC .) 
مزايا البيئية واالقتصادية من نظام   ري لل ي يزان تقد    la symbiose de kalundborgيمكن وضع م

 1:كما يلي 
 :انخفاض في استهالك الموارد .4

 .طن من البترول سنويا 12333 -
 .طن فحم سنويا 42333 -
 .متر مكعب من الماء سنويا 533333 -

حراري .0  :انخفاض في االنبعاثات الغازية المسببة لالحتباس ال
 .طن من غازات الكربون في السنة 442333 -
                                                 .            طن أوكسيد الكبريت في السنة  43033 -

 
 
 

                                                           
1
 Suren Erkman, vers une écologie industrielle, charle  lépold mayer, paris 2004, pp 31-32. 
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. 

 غاز                                                     الكبريت                  

 الجبس                                                         الماء                       

 

 

 مياه       غاز     بخار         مياه                                                          
 التبريد      مستعملة                                                 

                               

  الحرارة الزائدة   

رة                                                                               حرا

 

                                                                الحرارة الزائدة                        
 الماء

 

 بخار 

 الماء بخار           

 

                                                                                             

Source :Suren Erkmen, "vers une écologie industrielle", charles lépold mayer, paris2004, 
p30. 

التكافل الصناعي نظام المبادالت األساسية للمخلفات بين المؤسسات المشاركة في (: 6.3)الشكل رقم 
 لكاليندبورغ

Gyproc 

مصنع الجبس واأللواح 

 الجبسية

Statoil 
 مصنع تكرير البترول

Kemira 
 مصنع حامض الكبريت

 ASMAESVAERKET بحيرة

 محطة توليد كهربائي

 مزرعة تربية األسماك

 

 التدفئة عن بعد

 بيوت بالستيكية للزراعة            

 

 الحمأة تستخدم كسماد

NOVO NORDISK 

 مصنع لألنزيميات الصناعية واألنسولين

 

 

(الطرقاتاألسمنت، )الرماد   
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 :                                                                     اعادة استخدام المخلفات .0
 .                                        سنة رماد ناتج من خبث االفران والمعادن/طن 403333 -
 .                                                                  سنة من الكبريت/طن  1233 -
 .                                                                      سنة أزوت/طن  4113 -
              .                                                        سنة فوسفور /طن  533 -

مزايا االقتصادية ا ورة فهي كما يلي لملموسةأما ال  :            من هذه المبادالت حسب االحصائيات المنش
ارات االجمالية في مدة عشرين سنة من خالل  - قدرت ( مشروع بهدف تبادل المخلفات 45)االستثم

دوالر أمريكي 53تكلفتها                                                        .                             مليون 
دوالر أمريكي ناجمة عن االقتصاد في الموارد ومداخيل بيع  43المداخيل السنوية قدرت ب  - ماليين 

 المخلفات 
درة على ( 6.1)من خالل الشكل رقم   السابق ، يمكن إلدماج البعد البيئي في العملية االنتاجية مع الق

واالبتكار ان تفتح مجال جديد يسمح بالمحافظة عل البيئة ويحسن منتجات المؤسسة ويعطي االبداع 
 .                                                صورة عن المؤسسة كمؤسسة صديقة للبيئة وكذا يوفر في التكاليف ويحسن عوائد المؤسسة

ضر حيث تم تنظيم منتديات دولية وتأسيس بنوك إن هذه النجاحات هي دافع مهم لتوسع االنتاج األخ   
ندوات دولية حول  34معلومات لنشر قصص النجاح مثل هذه، فقد نظم برنامج األمم المتحدة للبيئة 

قليمي لإلنتاج االنظف في  433االنتاج األنظف ، هذا ما ساهم في تأسيس أكثر من  مركز وطني وا 
 04.1بداية القرن 

                                           .لتسويق  فرص ورهاناتتخضير ا: المطلب الثالث 
زاد االهتمام بالمشاكل البيئية في العقود األخيرة على كافة المستويات وساهم التسويق في ايصال    

مزايا  هذه االنشغاالت الطارئة في المجتمع والسوق الى المؤسسات، سنتطرق في هذا المطلب الى ال
                             .                      الممكن أن تجنيها المؤسسة من خالل تخضير وظيفة التسويق

 . التسويق والبيئة: أوال 
كرة أو منتج أو " يعرف فليب كوتلر التسويق على أنه     عمليات التخطيط التسعير الترويج والتوزيع لف

كما عرفته الجمعية األمريكية للتسويق   2" .خدمة قابلة للتبادل ومحققة ارضاء المنظمات واألفراد 

                                                           
1
 .              2،ص 5115سبتمبر  20مجلة البيئة والتنمية، العدد ،"استراتيجية وقائية لحماية البيئة صناعيا : االنتاج األنظف"بوغوس غوكسيان،  

2
 Philip kotler & Bernard Dubois, marketing management , 10 éditions, Pearson éducation, paris, 2000, p40.    
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لزبائن ( تكوين)من أجل خلق مجموع العمليات " ارة عالقة ا لزبائن ومن أجل اد ايصال وتقديم القيمة ل
                                                                                  1".بطريقة تجعل المنظمة وأصحاب المصلحة مستفيدين كلهم 

غير موضوعه ووظائفه بتغير األنشطة مما سبق نستخلص أن التسويق نشاط انساني هادف يت  
مرافقة له، وبهذا فان التغير في المبادئ واألسس التسويقية يكون متناغما مع تغير  االقتصادية ال
شرائية واالستهالكية، كما يعتبر التسويق من الوظائف األساسية في المؤسسات  سلوكيات األفراد ال

طرة المشتري في  برغبات الحديثة وهذا لزيادة أهمية وسي السوق، وضرورة اهتمام المؤسسة 
وقد مر النشاط .                                                               واهتمامات المستهلك

مراحل نوجزها في  أربعة   :  التسويقي استنادا لمعايير سلوك المستهلك ب
 :مرحلة التوجه باإلنتاج.0
ورة الصناعية ا    ترة تقسيم ظهرت مع ظهور الث لى الربع األول من القرن العشرين ، وساد في هذه الف

وركز المنتجون في ذلك الوقت على المنتجات فقط ،من خالل  العمل وسيادة مبدأ االنتاج الواسع، 
وزيع وتخفيض التكاليف، حيث سادت فلسفة  " المنتج الجيد يبيع نفسه " تحسين كفاءة نظم االنتاج والت

مرحلة   .مرحلة أسواق البائع ألن الطلب كان يفوق العرضوسميت هذه ال
 : مرحلة التوجه بالبيع.0
ترة فائض في االنتاج وكساد    استمرت من الثالثينيات الى خمسينيات القرن الماضي، وعرفت هذه الف

للمبيعات، بدأ المنتجون يتجهون الى رجال البيع لمساعدتهم في تصريف سلعهم، كما بدأت المنافسة 
ب البيع بمختلف تشتد بين رجال البيع أنفسهم لبيع المزيد من السلع المنتجة، وأخذوا  يطورون أسالي

  2.أشكالها
شراء السلعة ، اال اذا قامت المؤسسة ببذل جهود بيعية  ويرتكز هذا التوجه على أن المستهلك لن يقوم ب

شراء السلعة يرة من أجل اقناعه بشكل فعال ل  .وترويجية كب
 :مرحلة التوجه بالتسويق.0
ورغباته لتحقيق أهدافها في البقاء     يعني التوجه بالتسويق سعي المؤسسة إلشباع حاجات المستهلك 

 3.والنمو والتوسع
 :والتوجه التسويقي يتكون من ثالثة عناصر أساسية هي

                                                           
1
 www.cairn.info/revue.management-et-avenir-2011-5-page-14.htm. date de consultation 10.02.2013. 

2
 .              00،ص5115، عمان،10، دار الثقافة للنشر والتوزيع والدار العلمية الدولية، ط "أسس التسويق الحديث"عبد الجبار منديل،  

3
 .                   00، ص 5110، عمان، 10، دار وائل للنشر والتوزيع ، ط"استراتيجيات التسويق"نزار البرواري و أحمد البرزنجي، 

http://www.cairn.info/revue.management-et-avenir-2011-5-page-14.htm
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قوى المحركة ألي نشاط في المؤسسة - ورغبات المستهلك هي ال  .التوجه بالمستهلك ويعني أن حاجات 
التسويقية ويعني أن النشاط التسويقي هو االساس في تحقيق التكامل بين كافة  تكامل األنشطة -

 .األنشطة األخرى في المؤسسة
تحقيق األرباح من خالل رضا المستهلك ويعني أن تحقيق رضا المستهلك سيؤدي الى تحقيق  -

لربحية للمؤسسة  .ا
 : مرحلة التوجه االجتماعي للتسويق. 3
ارة التسويق، اذ يهتم بالقضايا المعاصرة مثل حماية البيئة     يعتبر هذا التوجه هو االحدث في فلسفة اد

وحقوق االنسان في ممارسته لألنشطة ، فالمؤسسة عضو في المجتمع وتسعى لتقديم ما يفيده، فلها 
  1.بيعيةمسؤولية معينة اتجاه المجتمع بالمشاركة باألنشطة المختلفة ذات الصفة غير ال

ارات تؤخذ بالحسبان في ظل المفهوم االجتماعي للتسويق وهي   :2هناك ثالثة اعتب
 .تحقيق رغبات وحاجات المستهلك -
 .تحقيق األرباح -
 .تحقيق رفاهية المجتمع -

ارات، بحيث يهدف الدور االجتماعي  في هذا التوجه على المؤسسة العمل على توازن هذه االعتب
ة بتوفير الحياة االفضل للمستهلكين، من خالل تقديم  السلع والخدمات للتسويق على ضرورة العناي
 .المناسبة والحفاظ على البيئة

 .إن ادماج البعد البيئي في النشاط التسويقي أنشأ تسويق بفلسفة جديدة ، هو التسويق األخضر
يهدف الى تحقيق مدخل اداري خالق " عرفت الجمعية االمريكية للتسويق التسويق األخضر على أنه   

 .3"الموازنة بين حاجات الزبائن ومتطلبات البيئة و هدف الربحية
و ال يمكن أن نتوسع أكثر في تعريف التسويق األخضر والمزيج التسويق االخضر والمزيج الترويج   

ر له ولكن نكتفي بما يخدم بحثنا ويتناغم معه بالتطرق الى نقطتين هامتين في المسألة المرتبطة بتخضي
 : النشاط التسويقي وهما

 .تخضير التسويق مدخل إلعادة النظر في مفهوم حياة المنتج.4
 .تخضير التسويق مدخل لالرتقاء بالحوار والعالقة بين المؤسسة ومحيطها وأصحاب المصلحة.0

                                                           
1
 .  10،ص5110،عمان 11مكتبة الحامد، ط -مفاهيم معاصرة–لتسويق موسى سويدان، اشفيق ابراهيم حداد ونظام  

    
2
Philip kotler & Bernard Dubois,  op Cite, p26.  

3
 . 00، ص5111، دار اليازوري العلمية للشر والتوزيع، الطبعة العربية، عمان، "التسويق األخضر"، ثامر البكري  احمد نزار النوري  



 األداء البيئي و تنافسية المؤسسة الصناعية: الفصل الرابع 

191 
 

 
 تخضير التسويق ومفهوم حياة المنتج                                              : ثانيا
رأينا سابقا أن تعريف الجمعية األمريكية للتسويق ترتكز في تعريفها للتسويق على نقطتين    

لزبائن يصال القيمة ل لزبائن  جوهريتين هما المساهمة في المساهمة في تكوين وا  ارة العالقة مع ا واد
 .بطريقة مربحة لكل األطراف

د، وهذا المفهوم متجدد دائما في مضمونه، ان مفهوم القيمة من المفاهيم األساسية في علم االقتصا  
فالسلع لها قيمتان قيمة استعماليه مرتبطة بعوامل االنتاج الداخلة في تكوينها ، وقيمة تبادلية مرتبطة 

 (.قيمة السلعة في نظر المستهلك) بالمنفعة التي تقدمها للمستهلك 
يجوز أن يكون ثمن السلعة أعلى من تكلفة انتاجها، اذا كانت منفعتها في نظر المستهلك تبرر و    

لزبون أن  استعداده لدفع الثمن المرتفع، ألن منفعة السلعة بالنسبة للبائع غير منفعتها للمشتري، فإذا عد ا
فوع فيها ، فإن الزبون سيحصل على  ما أطلق عليه فليب كوتلير  منفعة السلعة أكبر من السعر المد

لزبون المستلمة أو مايعرف اقتصاديا فائض المستهلك   1.قيمة ا
                                                                       

لزبون مؤثر أساسي في نجاح المؤسسات،     لزبون، يكون ا ومع ترسخ مدخل التوجه نحو ا
فالمؤسسات الناجحة هي تلك المؤسسات التي بإمكانها المحافظة على زبائنها، وتستقطب زبائن جدد من 

لزبون واهتماماته ، لزبون أكبر من منافسيهاخالل فهم ا                                  .        والعمل دائما على تقديم قيمة ل
لزبون أصبحت غير مرتبطة بالخصائص المادية للمنتج، بل هي حزمة المنافع التي يحصل     ان قيمة ا

عليها الزبون من المنتج أو الخدمة، وهي تتكون من قيمة المنتج، قيمة الخدمة المرفقة،القيمة الشخصية 
  2(.قيمة المكانة الذهنية للمؤسسةمدى التوافق مع القيم الشخصية للزبون ، )

زبائن وتوافق اهتماماتهم      ل وعليه فان المنتج األخضر قد يحوي على خصائص جديدة تشبع رغبات ا
، أو قد يضيف للمستهلك منفعة أكبر نتيجة تلبية رغباته ....(االستهالك األخضر) الشخصية مثل 

يزة في خصائصها المادية، فخلق الشخصية الذي يفضل المنتجات صديقة للبيئة، حتى وا ن لم تكن متم
ظرة الى المنتج وتحليل حياة المنتجات  .                                                       القيمة في فلسفة التنمية المستدامة ، تجدد الن

لزب     ون، ويستعمل يكتسي التسويق دور مهم في المبادالت ، حيث يساهم في تكوين القيمة وتقديمها ل

                                                           
1
 .                                                                            501لدوري وأحمد علي صالح، مرجع سبق ذكره، ص زكريا ا 

2
  .                                                                                        501-505للتفصيل أكثر انظر المرجع السابق ، ص ص  

 .ربح المنتج + فائض المستهلك = ويكون تكوين القيمة 
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                                                                              1:وسائل من أجل القيام بهذا الدور نوجزها في
  دراسة حاجيات وتوقعات المستهلكين من فهم كيفية تقييمهم للمنتجات والخدمات من قبل، ب

لزبائن  هؤالء ا  .                                    المقدمة أي  ماهي القيمة المضافة المحتملة بالنسبة ل
  يرة االدوات من بعد، مواءمة جميع وظائف المؤسسة من أجل تطوير هذا العرض ومعا

لزبائنا لرسائل الى ا وزيع من أجل تقديم جيد للمنتجات وا  .لتسويقية المتاحة، في االتصال والت
ورغباته في السوق ومنطقة التبادل فقط، بل ينظر الى     لزبون  ان التسويق األخضر ال يهتم فقط با

ورغبات  لزبون كفرد مواطن  في المجتمع، وكانسان مهتم بمجتمعه وبيئته، وله اهتمامات  مرتبطة ا
بالمحافظة على قيم هذا المجتمع وحماية البيئة التي يعيش فيها، ان المستهلك األخضر أو المسؤول هو 
ذلك المستهلك الذي يأخذ بعين االعتبار، اثار المنتجات والخدمات التي يستهلكها على مجتمعه وبيئته، 

 .اي يضع اعتبار لألثار الخارجية للمنتجات والخدمات 
أوال، فان مفهوم التسويق يعتمد على حاجات اذا كان م    فهوم البيع يقوم على متطلبات النظام االنتاجي 

وريد المؤسسة لما يحقق رضاهم أفضل من المنافسين، فعندما يكون  لزبائن المستهدفين، وت ورغبات ا
لية هناك زبائن خضر فان االستجابة لحاجاتهم من خالل منتجات وخدمات ودية بيئيا ،تكون من مسؤو 

غراض  التسويق، وفي هذه الحالة يكون التسويق أخضر ومستدام ، كما هو فعال ومربح في خدمة أ
  2.األعمال من خالل االستجابة الى شريحة سوقية آخذة بالتوسع ، هي الشريحة الخضراء

مراحل حياته وعند    ان المستهلك األخضر أصبح يطالب بمعرفة تأثير المنتج على البيئة في كل 
 .خلص منه ، ويمكن توضيح ذلك كما في الجدول التاليالت

جدول تقييم دورة الحياة  :(0.3) الجدول رقم  
 المجاالت البيئية قبل االنتاج االنتاج التوزيع  االستعمال  التخلص

 التربة     
 الماء     
 الهواء     
 الضوضاء     
 الطاقة     
 الموارد الطبيعية     
البيئيةاألنظمة        
 الطاقة     

    .044نجم عبود نجم، مرجع سابق، ص : المصدر                                               
                                                           
1
Ganael Bascoul & Jean – Michel Moutot," Marketing et développement durable", Dunod paris,2009,pp 10-11. 

2
 .510-512مرجع سابق، ص ص  ،البعد األخضر لألعمال"نجم عبود نجم ،  
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رة االستعمال ، ولكن       من الجدول السابق، نرى ان حياة المنتج في االقتصاد األخضر ال تعني فت
التسويق يعني األخذ بعين االعتبار البعد البيئي تمتد من قبل االنتاج الى مرحلة التخلص منه ، فتخضير 

وزيع و  .الى مرحلة التخلص من المنتج.......في التصميم وطريقة االنتاج والتغليف والت
مزيج الترويجي  خرى ادماج البعد البيئي في المزيج التسويق وال ارة أ .                                       أي بعب

  مدخل لترقية االتصال بين المؤسسة ومحيطهاتخضير التسويق : ثالثا
ان حماية البيئة اصبحت تلقى االهتمام من قبل العديد من األطراف في المجتمع، فالمؤسسة عندما    

طراف مهتمة بطريقة ما، بحماية  لزبائن، وتتشارك مع عدة أ تهتم بالبيئة تستجيب إلهتمام شريحة من ا
 .                                                                  المهتمين بالبيئة البيئة وتحقق اهداف أصحاب المصلحة 

طراف مهتمين    ان تخضير المؤسسة كما في وظيفة التسويق، يمّكن المؤسسة من االستجابة لعدة أ
ك في ، ويمكن توضيح ذل( اقتصادية اجتماعية وبيئية كذلك)بالبيئة، فأصحاب المصلحة لهم اهتمامات 

 .الجدول التالي
 أصحاب المصلحة اتاهتمام( 3.3)الجدول رقم                            

  اقتصادي          اجتماعي       بيئي          
 الصحة واألمان في أقل أثر على البيئة

 تصميم المنتجات

 سلع وخدمات تمثل عالقة
 سعر/جيدة بين جودة 

لزبائن    ا

 الحد من المخاطر
 المرتبطة بالبنية التحتية

 .وأثناء العمل 

 التوظيف
 مواطنة المؤسسة

قرار في العمل  االست
زة  مكافآت عمل تنافسية ومحف

 الموظفين 

 الشفافية الوقاية من الحوادث البيئية
 الوقاية من المخاطر

 .اقساط االرباح
 .خلق قيمة سهمية 

 حملة األسهم 

 المواطنة و المساهمة في احترام البيئة
 التنمية المحلية

 المجتمع    خلق القيمة

 تحويل التكنولوجيا احترام البيئة
برات   .والخ
 .الشفافية

 .تواصل العالقة
ترة السداد  .احترام ف

 .السعر العادل

 الموردين  

Source : Jaques igalens & Sébastien point, "vers une nouvelle gouvernance des entreprises  " , 
Dinod, Paris, 2009, P14.  
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من الجدول السابق، نالحظ أن أهم أصحاب المصلحة للمؤسسة لهم اهتمام بالبيئة، ويمكن ان تدخل   
شراكة أو تعاون في مشاريع لتحسين االداء البيئي على عدة مستويات، مثل السلطات  المؤسسة في 

و االستفادة من عقود النجاعة البيئية ، أو  العمومية من أجل االمتثال للقوانين البيئية والتشريعات،
التعاون مع المنظمات غير الحكومية المهتمة بحماية المستهلك و حماية البيئة من أجل االعالم البيئي، 
برات أو التنسيق مع المنظمات المحلية و االقليمية  مراكز البحث والجامعات والمخت أو التعاون مع 

 .ستفادة من الخبرات والتمويل والدولية المختصة بالبيئة واال
 :ان المؤسسة تستعمل عدة وسائل من أجل االعالم البيئي وتحسين صورة عالمتها ومنتجاتها منها 

  برامج التي تسطرها السلطات الحكومية خراط في ال  .االن
  ارة البيئية في الهيكل التنظيمي للمؤسسة  .ادماج االد
  ارة البيئية االقليمية والعالمية مثل االيزو الحصول على شهادة المطابقة مع انظمة  .41333االد
 حصول منتجات المؤسسة على الملصقات البيئية التي توضح ان هذه المنتجات صديقة للبيئة . 

،  41333ويمكن توضيح اوجه التشابه واالختالف بين التسويق األخضر والحصول على االيزو   
يراد بعض رغم أن كالهما لهما نفس الهدف وهو حماي ة البيئة والموارد الطبيعية، إاّل انه يمكن ا

 :االختالفات بينها
زبائن وتحقيق . 4 ل يهدف التسويق األخضر الى تحقيق التوازن بين حماية البيئة وارضاء ا

لربحية للمؤسسة، بينما المواصفة االيزو  مما يجعل الكثير . تهدف لحماية البيئة فقط 41333ا
ا على أنها تضر بموقعها التنافسي، على عكس التسويق األخضر الذي من المؤسسات تنظر اليه

 .يسعى لتعزيز الموقع التنافسي للمؤسسة
يتم تحقيق هدف حماية البيئة بالنسبة لمواصفة االيزو من خالل التطوير الهيكلي لألنشطة . 0

مزج بين رغبات  الداخلية، بينما التسويق األخضر يسعى لتحقيق هدف حماية البيئة من خالل ال
ارة البيئية ولكن عبر  لزبائن وتوجهات المؤسسة ، أي أن التسويق األخضر يعزز معايير االد ا

 .                                                                         مدخل ابداعي تتميز مؤسسة عن أخرى
خارجية ، أما التسويق  الى استشارات وجهود 41333تحتاج المؤسسة لتطبيق االيزو . 0

مكانياتها دراتها وا   .                         األخضر يعتمد على بناء استراتيجية تقوم المؤسسة برسمها اعتمادا على ق
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يرتكز مدخل التسويق االخضر على أساس االبداع التسويقي البيئي وبالتالي يسهم وبشكل . 1
ؤسسة عن غيرها بينما تسهم مواصفة االيزو في أساسي في تعزيز الموقع التنافسي، وتميز الم

 .                                                            رفع درجة البيروقراطية وبالتالي تقليل مستوى االبداع
والوصول الى  41333يمكن تحقيق التكامل بين التسويق االخضر ومواصفة االيزو ، رغم هذا    

جاح، فالمؤسسة الحاصلة على شهادة االيزو مثال، يمكنها أن تعزز من موقعها درجة متقدمة من الن
ارات التسويقية التي تمتلكها والعكس  . التنافسي باعتماد التسويق األخضر و تفعيل المه

 : يمكن تلخيص عمليات ونتائج تحسين األداء البيئي في المؤسسة كما في الجدول التالي 
 ونتائج األداء البيئيت عمليا ( 0.3)الجدول                    

  على المستوى الداخلي   على المستوى الخارجي  

 العمليات  التحسين في المنتجات والعمليات  .العالقة مع أصحاب المصلحة 

 أثار بيئية ايجابية
 تحسين صورة المؤسسة

 االمتثال للقوانين والتشريعات
 امكانية تحسين الموقف مالي 

 النتائج      

 .الطالبمن اعداد :  المصدر                                                     
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 : الفصل خالصة

را ضروريا في عالم االعمال ،توصلنا من خالل هذا الفصل   م وستظل قائمة مادام  ،ان المنافسة باتت أ
تزام بأصول العمل  النشاط االقتصادي لإلنسان قائما،والمنافسة الشريفة تقوم على العمل والذكاء واالل

م وتتحدد هيكل المنافسة في السوق بتفاعل  ،زاحمة وبذل الجهد في سبيل التفوقالتجاري وهي جوهر ال
لزبائن الموردين، الداخلين الجدد، المنتجات ) عدة قوى  مزاحمة في ا والخدمات البديلة، شدة ال

 (. الصناعة
درة التي تمتلكها المؤسسة في وقت معين على مقا   ترجم الق مة منافسيها، ويجب ان و تنافسية المؤسسة ت

درة من خالل  تركيز) تصب استراتيجية المؤسسة في تعزيز هذه الق .(. القيادة بالتكاليف ، التميز ، ال
يزة تنافسية  للمؤسسة ترتكز على االهتمام بالزبونويجب ان تقوم هذه االسترات  .يجيات على تحقيق م

درات الجوهرية للمؤسسة مع فرص السوق مع حسن     يزة التنافسية هي المواءمة بين الق ان الم
اري أو نشاط يساهم في تحسين اوكل توجه أو مدخل  ،ومؤثرات المحيطاالنصات والتفاعل لفعاليات  د

لزبائن و اهتمامات المجتمع منتجات المؤسسة أو  لرغبات ا أو يفتح باب لتحسين صورة ، يستجيب 
يزة تنافسية ، المؤسسة وتدعيم عالقاتها مع أصحاب المصلحة  فانه يعزز من مركزها التنافسي ويقدم م

 .للمؤسسة 
لااالمتثال )سسة بكل مستوياتها يمكن لعمليات تخضير المؤ    ئح، تخضير األنشطة، تخضير وال

من خالل تخفيض ) ان يعزز من المركز التنافسي للمؤسسة من خالل تقليل التكاليف ( راتيجيةاالست
مزايا المنتجات الخضراء لمنتجات  ،. ..(يات االبتكار في المنتجات والعمل. مستوى التلوث اضافة 

شرائح جديدة من المستهلكين  واالستجابة، المؤسسة والدخول الى أسواق جديدة  صورة وتحسين ، الى 
 .المؤسسة لدى أصحاب المصلحة والمجتمع ككل 

   .سنتطرق في الفصل التطبيقي الى واقع أداء البيئي للمؤسسة محل البحث



 

 
 

 :الفصل الخامس
دراسة حالة مؤسسة اسمنت متيجة 

 بمفتاح
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 : تمهيد 

تمثل مؤسسات االسمنت احدى المؤسسات الصناعية التي تحضى بأهمية بالغة في التنمية االقتصادية  
واالجتماعية ، خاصة في ظل المشاريع التي اطلقتها الدولة في مجال البنى التحتية أو مشاريع السكن، 

 .ساسية الخاصة بذلكفمؤسسات االسمنت تساهم في البناء والتعمير باعتبار انها توفر احدى المواد اال

يره من القطاعات الصناعية األخرى اصبح مطالبا باحترام المعايير البيئية تماشيا    وقطاع االسمنت كغ
 .مع جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وذلك بإدخال تقنيات مكافحة التلوث

دراسة   دراسة النظرية في شكل  حالة مؤسسة إسمنت   وفي ظل ذلك سنتناول ما توصلنا اليه في ال
 : متيجة بتحليل آثار استثمار مصفاة الغبار على أداء المؤسسة ، من خالل التطرق الى 

 .لمحة عن االسمنت -
 .تقديم المؤسسة وتحليل محيطها -
 .االجراءات البيئية وانعكاساتها على تنافسية المؤسسة -
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 لمحة عن سوق االسمنت                                                                      : المبحث األول
جزائر منذ استقاللها بوضع قاعدة صناعية كبرى،  من أجل تطوير االقتصاد الوطني    لقد اهتمت ال

راد المواد ذات االس ،هتوتنمي ي  ،تهالك الواسع من الخارجوذلك بالقضاء أو على االقل تقليص است
ارها في السوق الوطني وتمكين المواطنين والمؤسسات من اقتنائها، من هذه المواد  وبالتالي خفض أسع

 .                                                                              الهامة في االقتصاد الوطني مادة االسمنت 
 .               الى صناعة االسمنت وأهميتها على المستوى العالمي والوطني سنتطرق في هذا المبحث  

 صناعة االسمنت                                                                            : المطلب األول 
اريخ قديم يمتد الى الحضارات اا رة وت ي ،  ةلقديمن لصناعة االسمنت والمواد الخرسانية أهمية كب

 .                                                                  وتطورت هذه الصناعة مع تطور الحضارة االنسانية
                  تاريخ االسمنت البورتالندي                                                                            : أوال
فراعنة  أول من استعمل المواد االسمنتية الناتجة من الجير والجبسيعتبر ا    ثم جاء االغريق  ،ل

وأنتجوا  بعد  ذلك االسمنت البوزوالني، وذلك بعد  ،والرومان فاستعملوا الحجر الجيري بعد تكليسه
مرة بالقرب من بل بركاني المسمى بالبوزوالن الذي اكتشف ألول  راب ال دة طحن خليط من الجير والت

 .                                                                                        في ايطاليا بالقرب من خليج نابولي  بوزولي 
ورين، وكانت الخرسانة    ورين توفا من جزيرة سان ت وقد استعمل االغريق مادة مماثلة أسموها سانت

وهناك الكثير من األبنية القائمة حتى اليوم شاهدة على  ،والجير ون من االسمنت البوزوالني الناتجة تتك
 .                                                                                                           امتياز االسمنت البوزوالني

برلمان البريطاني  4425وفي سنة  ارة أدي ستون قريبة من كلف ال المهندس جون سميتون ، ببناء من
 . الساحل ، التي كانت عرضة للزوابع ، فكانت الحاجة ماسة لمادة قوية متماسكة لها صفات الدوام

لذلك قام سميتون بعدة تجارب على عدد من أنواع الجير واالسمنت البوزوالني التي أجريت عليه    
ارات في كل من الماء العذب والمالح، وكان من أهم النتائج  أن الحجر الجيري غير الصلب  عدة اختب

 .                                                             وغير النقي والذي يحتوي على مواد طينية يعطي اسمنتا هيدروليكيا من أجود األنواع
ي 4040وفي سنة    فرنسي ثم جيمس فدوست االنجل انتاج االسمنت  في 4000زي في سنة بدأ فيكات ال

ثم تال ذلك اكتشاف االسمنت الطبيعي الذي يعتمد على أحجار االسمنت التي تنتج ، من الجير والطين 
 .                                                                                                   مادة اسمنتية عند تكليسها وطحنها
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ورتالندي المعروف حاليا الى جوزيف أسبيدان  يزي ويعود اكتشاف االسمنت الب في ، وهو بناء انجل
ويسمى االسمنت بهذا االسم لتشابه لونه مع أحجار البناء المسماة  ، م 4002بداية القرن التاسع عشر 

ترا وزالند بانجل ورتالند الموجودة في جزيرة ي   1.بأحجار ب
 بورتالنديأنواع االسمنت ال: ثانيا
ورتالندي بأنه مادة ناعمة ناتجة عن طحن وتنعيم نات    ج حرق المواد الجيرية يعرف االسمنت الب

وال يضاف أي مادة لناتج المواد  ،على أن تكون مخلوطة خلطا تاما بنسب معينة قبل الحرقوالطينية،
 .                                                                                            المحروقة إال مادة الجبس والماء بنسب معينة وألغراض خاصة

و    رتالندي يتميز كل ونتيجة لما تتطلبه االحتياجات المختلفة فقد وجدت أنواع متعددة من االسمنت الب
                                                                      2:منها بصفة خاصة حسب تعدد االحتياجات اهم االنواع هي 

 :                                                                               االسمنت البورتالندي العادي .0
نوع مثل األسمنت يست     خدم في أعمال اإلنشاءات بوجه عام، وهناك أصناف مختلفة من هذا ال

األبيض الذي يحتوي على نسبة أقل من أوكسيد الحديد، واسمنت أبار البترول المستخدم في تبطين أبار 
خرى ذات استعماالت مختلفةالبترول، وأ  .صناف أ

 :  االسمنت البورتالندي سريع التصلب .0
نوع من االسمنت على نسبة عالية من سليكات ثالثي الكالسيوم أكبر من تلك الموجودة   ويحتوي هذا ال

في االسمنت العادي و يطحن بدرجة عالية من النعومة، مع العناية الفائقة في اختيار المواد الخام 
 :االسمنت البورتالندي منخفض الحرارة .0 .المكونة له

حرارة االماهة الناتجة من التفاعل تلية مثل السدود يستخدم لتقليل كمية يستعمل في الخرسانة الك   
يرة من السليكات ومركبات الحديد  أثناء عملية التصلد،ويحتوي على نسبة قليلة من الجير وعلى نسبة كب

 .مقارنة بالعادي
 : االسمنت البورتالندي األبيض.3
بيض ويرجع لونه يصنع بنفس الطريقة والمواد الداخلة في تركيبه هي الحجر الجيري والطين األ   

 :كسيد الحديد ويستعمل في الحياة العملية في الحاالت التالية و أاألبيض الى نسبة 
 لزجاجي واألدوات الصحية يراميك، الطوب ا لرخام الس  . لصق ا

                                                           
. 55،ص5110، ماجستير تسيير المؤسسات، جامعة  قسنطينة، "واقع محاسبة التكاليف بمركب االسمنت حامة بوزيان" عبد الهادي داودي، 
1
  

2
 www.eng.uokufa.edu.iq/staff/zainab/main   date de consultation 10/02/2014 23 :52. 
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 ورات يرها ترميم االثار وأعمال التماثيل والناف  . وغ
 تركيب البالط بكل انواعه وتغطية االسطح الخارجية للمباني والواجهات. 

 ...(، اسمنت أبار البترول االسمنت المقاوم للبكتيريا) هناك أنواع أخرى مثل ذلك اضافة الى  
 مراحل انتاج االسمنت البورتالندي : ثالثا  

ورتالندي المواد التالية  :يدخل في صناعة االسمنت الب
   الكلس(CALCAIRE) 
  الصلصال( ARGILE) 
  لرمل  (SABLE)ا
  معدن الحديد (LE MINERER DE FER )  
 الجبس  (GYPSE) 
  الطوفة(TUF) 

لرطبة والطريقة نصف الجافة     هناك عدة طرق لصناعة االسمنت الطريقة الجافة والطريقة ا
لرطبةوالطريقة نصف  جزائر هما  ،ا لرطبة والطريقة الجافة : لكن الطريقتين االساسيتين في ال الطريقة ا

 :ويعتمد اختيار الطريقة المناسبة على ،وتعتبر االخيرة االكثر استعماال
 لرطبة عندما تكون نسبة  :طبيعة المواد األولية الموجودة في المنطقة حيث تستعمل الطريقة ا

لرطوبة في الخامات عالية درجة وتستعمل الطريقة الجافة عندما تكون المواد الخا ،ا م صلدة ل
 .أنها ال تتفتت بالماء

  حرارة وتوفر حيث تستخدم الطريقة الجافة في البلدان :المياهظروف المنطقة من درجات ال
اردة وذلك خوفا م درة المياهن الب .                                                                                         تجمد الماء في الخليط وكذلك في حالة ن

 :                                                وتمر انتاج االسمنت بعدة مراحل نوجزها فيما يلي
                          : تحضير المواد األولية.0 
 Transporteur àتنقل المواد االولية من المحجر الى المصنع عن طريق ناقل باألحزمة     

courroies   وذلك بحسب المسافة الفاصلة بين المحجر ،العربات وطريق الشاحنات أو عن 
الحجارة المستخرجة من ع، وهذا بعد ان تجرى لها عملية الكسر األولي ألن عادة ما تكون صنوالم

يرة جدا مما يستوجب تكسيرها الى قطع أق عادة ما يستعمل تكسير ثانوي خاصة اذا   ،لالمحجر كب
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جزاء  يجب أن تحول الى  التي  المواد المكسرة عملية طحنصلبة جدا ، ثم تليها  CALCAIRكانت أ
كرات أو أنابي  .                                                                                      ب طاحنةغبرة أو عجينة ومن أجل هذا يجب أن تمر على الطاحنة ب

  : خلط المواد األولية  .0
درة عن االنا: في الطريقة الجافة  برة الصا ثم تجرى لها ت بيب الطاحنة ترسل الى عدة صومعاان الغ

هزة بعدها لإلحماء للحصول على الكلينكير    عدة عمليات لتكون جا
 :                                                                                حرق الخليط في الفرن الدوار .0

العملية بعملية التسخين  تستعمل في تشغيل الفرن الدوار الغاز الطبيعي أو الفحم أو المازوت، وتبدأ    
لرطبة  ازات الخارجة من الفرن الدوار الذي يبلغ طوله في الطريقة ا االولي للمسحوق باستخدام الغ

طره  003 طره  432جافة طوله متر، وفي الطريقة ال 0متر وق يدور ببطئ حول  ،متر 5.0متر وق
وره ويميل قليال عن األفق، يتم تغذية النار في النهاية السفلي ة وتغذية المواد المسحوقة في النهاية مح

رة تدريجيا وتحدث للمواد سلسلة من  التفاعالت  حرا العلوية وأثناء حركتها نحو األسفل ترتفع درجة ال
 :  الكيماوية

 .                                                م تفقد المواد األولية المسحوقة الماء الطليق° 433عند  -
 .                                                  كيميائيام يتم فقدان الماء المتحد ° ( 233-423)بين  -
حرارة  - و بتفاعالت متعددة يتم الحصول على  4123انطالقا من الصلصال والكلس وفي درجة 

طالقو  ،الكلنكير غ من ك 002الكربون حيث أن انتاج طن من الكلنكير ينتج  أكسيدغاز ثاني  ا 
حرارة تصل الى و  ،1الجو الكربون في أكسيدغاز ثاني  في المنطقة السفلى من الفرن حيث درجة ال

 .م ينصهر جزء من الكلنكير ° 4233
 :التبريد والطحن  .3
م ومعدل التبريد يؤثر على درجة °43م الى ° 4033يستخدم عادة التبريد السريع للكلنكير من   

عند  ،ائي لمنع حدوث التجمد الفج، ( % 5الى  0)ثم يطحن مع الجبس حيث يضاف بنسبة  ألتبلور
 .  اضافة الماء لالسمنت 

خراج االسمنت من الطاحونة يمرر على فاصلة مع تيار هوائي اذ تتحرك الدقائق : التعبئة .0 بعد ا
خزان اال ينقل االسمنت بواسطة ناقالت  التكييس أو ينات كاسمنت حيث تتم التعبئة عادة بمالناعمة نحو 

 .                                                                               االسمنت ، أما الدقائق الخشنة فتعاد الى الطاحونة ليتم طحنها من جديد

                                                           
1
 Catherine Gandar-Gervais, « la responsabilité environnementale des cimenteries », idées économiques et sociales, 

2008/3N°153.p58.    
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 صناعة االسمنت والبيئة  : رابعا  
شرة والفعالة مع التنميةتعد صناعة االسمنت احدى الصناعات الحيوية      ولكون مادة  ،لعالقتها المبا

زراعية والخدمية و االسمنت من األساسيات التي تقوم عليها المشاريع التنموي مرانيةة الصناعية وال  .الع
لما تطرحه من دقائق من طحن المواد  ،توصف صناعة االسمنت أنها من الصناعات الملوثة للبيئة   

ازات وعوادم ( االسمنت الخام ) كير األولية وكذا مادة الكلن فرن الدوار، اضافة الى الغ الناتجة في ال
ترسيب واقتناص هذه الدقائق، االحتراق  وضمان  ،لذا أصبح من الضروري استخدام وسائل وتقنيات ل

ومنه يمكن تقسيم الملوثات الناجمة عن صناعة االسمنت الى ملوثات صلبة ، عدم تسربها الى الجو
 1.زية وملوثات غا

طرح في الجو تتكون من   2:في صناعة االسمنت النفايات االساسية التي ت
  مراحل المختلفة في صناعة االسمنت  .الغبار الناجم عن ال
  فرن الدوار ازات الناجمة عن تشغيل ال  .الغ

ازات الناجمة عن تشغيل الفرن نجد   :ومن أهم الغ
  فرن الدوار، ويمكن أن يتسبب هذا الغاز ثاني أكسيد الكبريت يصدر بشكل أساسي من تشغيل ال

اال أن هذا الغاز يمكن التقليل من انبعاثه باستعمال الغاز الطبيعي في  ،في األمطار الحمضية
 .تشغيل الفرن الدوار

 أكسيد األزوت يتشكل أثناء تشغيل الفرن الدوار ويمكن أيضا أن يتسبب في األمطار الحمضية. 
 عندما يكون الفرن غير أو  ،الة االحتراق غير الكاملحي يتكون ف ،أول أكسيد الكربون

وهو غاز شديد السمية ويكون منخفض االنبعاث عند تشغيل الفرن الدوار بالغاز  ،مضبوط جيدا
 .الطبيعي

 يعتبر رسميا ملوثا في  عمليات انتاج الكلنكير، هذا الغاز الاني اكسيد الكربون يتشكل أثناء ث
جزائر ولكن زي حراريدة اال طرح مشكل االحتباس ال يزه في الجو ي  .ترك

حرة  –يؤثر غبار االسمنت    ورة للمصنع والنبات   –الحتوائه على السليكا ال الراضي المجا على ا
ترات طويلة لهذا الغبار قد يؤدي الى  ومصادر المياه، كما قد يؤثر على الصحة العامة فالتعرض لف

                                                           
 
1
 www.elebda3.net_8423.doc. Date de consultation le 12/02/2014. 23 :55.  

2
 M R Khelifa &  S Bada, «  les cimenteries et l’environnement – cas la cimenterie de AIN- Touta », 1 ³ 

International Conference  on sustainable Built Environment Infrastructures in Developing Countries ENSET Oran 
( Algeria ) October 12- 14 2009, p p 208-209.    

http://www.elebda3.net_8423.doc/
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قرحة المعدية واالثنى عشريةاالصابة باألمراض الجلدية و الحساسية  وعلى المدى الطويل يمكن أن .وال
مراض تنفسية قد تتطور الى سرطان االمعاء    1.تؤدي الملوثات الناجمة عن صناعة االسمنت الى أ

ير ياضافة الى هذا فان غبار االسمنت وألسباب ف    ازعاجا وتأث ا زيائية و بسكولوجية يعتبر األكثر 
ورين ل زي والمالحة الجوية، لمصنع على السكان المجا ف  .وقد يؤثر هذا الغبار على البث االذاعي والتل

 .تتميز باالستهالك الكبير للموارد والطاقة هافان ،اضافة الى تسبب صناعة االسمنت في تلويث البيئة 
  .صناعة االسمنت في العالم: المطلب الثاني 

منسجما مع التنمية، فاالسمنت مادة أساسية   ان انتاج االسمنت على مستوى العالم عرف ارتفاعا    
في البناء والتشييد الذي يعتبر القطاع األول في العالم ، فقد شهد االستهالك السنوي لالسمنت في العالم 

مليون طن سنة  0033وارتفع الى  0336مليون طن سنة  0653سنة فقد كان  42تضاعف في 
 53الصين على ما يقارب  توسيطر  3. 0340 مليون طن سنويا سنة 0033وصل الى و   0343.2
 .من انتاج واستهالك العالمي لالسمنت % 
لرائدة عالميا في صناعة االسمنت لسنة  أما  :موضحة في الجدول التالي  فهي 0336المؤسسات ا

 9112المؤسسات الرائدة عالميا في صناعة االسمنت سنة ( 0.1)الجدول رقم          

 المؤسسة         البلد             (مليون طن )المبيعات     
 Lafarge فرنسا 000

 Holcim سويسرا 015

 Anhui الصين 002

 Heidelberg cement ألمانيا 12

 CEMEX المكسيك 02

 Italcementi ايطاليا 20

 Taiheiyo اليابان 15

 Buzzi-unicem ايطاليا 52

 Cimpor البرتغال 50

 CRH ايرالندا 51

       Source : Michel Folliet ,op cité, p04.                                                                          

.من خالل الجدول نالحظ أن مؤسسة الفارج هي رائدة السوق العالمي لالسمنت    

لزيادة السريعة في االستهالك العالمي لالسمنت وتميز صناعة االسمنت أصال باالستهالك      ان ا
العالمية لغاز ثاني  االنبعاثالكبير للموارد والطاقة ادى الى ارتفاع نسبة مساهمة قطاع االسمنت في 

                                                           
1
 M R  Khelifa & S Bada, op cité, p 213. 

2
 Michel Folliet , « ciment et croissance tendance mondiales », revue  secteur privé et développement, N° 10  

mai 2011, p02. 
 
3
www.plate scope.com/matières premières/ production mondiale. Date de consultation 15/04/2014. 00 :45. 
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لنقل و لقطاع الكهرباء وا% 00لقطاع النقل و % 46في مقابل  0336سنة % 4أكسيد الكربون الى 
ألراضي% 45لقطاعات أخرى و% 43لقطاع الصناعة و % 45 يرات الناتجة عن استعمال ا  1.للتغ
و الكهرباء  ناتجة عن حرق الوقود للطاقة و التفاعالت الكيميائية أثناء صناعة االسمنت االنبعاثهذه 
                                                     .والنقل

ألوروبية أصبح غاز ثاني أكسيد الكربون في صناعة االسمنت يعتبر ملوثا ويخضع لذلك في الدول ا
مراقبة وليس فقط  التشريعات تحث مصانع االسمنت  فأصبحت. الغبار والعالئق االسمنتية انبعاثلل

 أكسيدالعمل على تقليص البصمة الكربونية لصناعة االسمنت من خالل تخفيض كمية غاز ثاني 
 .                                                                                                      من أجل انتاج طن من االسمنت  الكربون المنبعث

ارج  وفي اطار ادماج مفاهيم التنمية المستدامة في     لرائد العالمي في صناعة االسمنت الف ا
فهوم تحليل حياة المنتج وذلك بتقييم األثر البيئي باالعتماد استراتيجياتها اعتمدت هذه المؤسسة على م

حراري . الطاقةاستهالك ) على عدة معايير  انتاج . استهالك الماء. انبعاث غازات االحتباس ال
خراج المواد األولية الى ما..(.النفايات بعد استهالك  وتكوين سلسلة حياة المنتجات بداية من است
 .                                                                                    المنتجات

حراري كان     ازات المسببة لالحتباس ال وبما أن غاز ثاني أكسيد الكربون يعتبر األهم من بين الغ
  :ت النتائج كما يلين االسمنت فكانالعمل على تخفيض انبعاث الناجم عن انتاج كل طن م

  االنبعاثات الصافية غاز ثاني أكسيد الكربون  لكل طن اسمنت منتج(  9.1)الجدول          

 السنوات طن اسمنت منتج/االنبعاثات الصافية غاز ثاني أكسيد الكربون كغ
110 0221 

001 5111 
010 5112 

000 5112 
010 5101 

Source : Vincent Mages & Jaques Sarrazin, «  le béton une solution pour la construction durable », 

revue secteur privé et développement, N° 10 mai 2011, p08. 

االنبعاثات الخام مخصوما منها االنبعاثات  ،قصد باالنبعاثات الصافية لغاز ثاني أكسيد الكربوني    
فرن ( الخ...جالت أدوية منتهية الصالحيةزيوت ع) الناجمة عن استعمال النفايات  كوقود في تشغيل ال

. 

                                                           
1
 Hendrik R.G.Van Oss, « réduire l’empreinte carbonne du ciment », revue secteur privé  et développement, N° 

10 mai 2011, p17. 
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نالحظ أن هناك انخفاض في االنبعاثات  الناتجة عن انتاج كل طن من االسمنت السابق، من الجدول   
توج االسمنت  .وعليه تقليص البصمة الكربونية لمن

يرة من أجل األخذ بعين     االعتبار التنمية المستدامة في اصبحت صناعة االسمنت تعرف ضغوطا كب
المنظمات  ،المجتمع المحلي) هذه الضغوطات المتعددة المصادر  ،استراتيجيات مؤسسات هذا القطاع

في العالم الى فرض  أدت بالحكومات ، ( الخ...الجامعات ومراكز البحث الموظفين ، غير الحكومية 
 .                                                                          شروط االستغالل مرتبطة باالنبعاثات الصناعية وفي راطات قانونية اشت
لرهانات نذكر أهمها  ،ان صناعة االسمنت في ظل متطلبات التنمية المستدامة    1:يجب أن تتطلع 

  ومواد ام النفايات كوقود عن طريق تخفيض استهالك الموارد واستخد: زيادة انتاجية الموارد
     أولية 

 برامج لتسيير الكربون، وضع أهداف في المدى المتوسط من : حماية البيئة وذلك بفضل تسطير 
أجل تخفيض غاز ثاني أكسيد الكربون المنبعث في كل مؤسسة لصناعة االسمنت ومن أجل 

                          .                  قطاع االسمنت ككل، أما في المدى الطويل تشجيع االبتكار في مجال العمليات والمنتجات
  ألراضي والمواقع الصناعية والمقالع : حسن التسيير البيئي  .                                     بتحسين استغالل ا
  برامج تحسين الصحة والسالمة للعمال: تحسين أوضاع العمل  .                                              بوضع 
 وذلك بالمساهمة في تحسين جودة الحياة من خالل فتح نقاش : لمجتمع المحلي تحسين رفاهية ا

 .                                                                                   مع أصحاب المصلحة وبرامج مساعدة المجتمع
  ثمرين عن طريق من خالل ضمان معدل مردودية تنافسية للمست: خلق قيمة ألصحاب األسهم

 .                                                                                              التحسينات من تطبيق مفهوم التنمية المستدامة
 قطاع االسمنت في الجزائر                                           : المطلب الثالث  
جزائر بعد  ،امة وأساسية في تنمية أي قطاع أو نهضة اي بلدان صناعة االسمنت ه   لذلك اهتمت ال

فزات   .                                                استقاللها بقطاع االسمنت ومواد البناء وعرف هذا القطاع عدة تطورات وق
                         تطور صناعة االسمنت في الجزائر                                : أوال

جزائر مراحل تباينت أهدافها و سياساتها نوجزها فيما يلي  ،مرت صناعة االسمنت في ال  :بعدة 
 :  0670المرحلة األولى قبل 

فرنسي كان عددها ثالثة هي   :اتسمت هذه المرحلة بوجود مؤسسات انشأها االستعمار ال
                                                           

1
 www.wbcsdcement.org. Date de consultation 23/04/2014 21 :58. 

http://www.wbcsdcement.org/
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 مؤسسة مفتاح والتي كانت تعرف بRivet Lafarge   طن سنويا 233.333بطاقة انتاجية. 
 مؤسسة رايس حميدو    (Pointe Pascade Lafarge   ) طن   133.333بطاقة انتاجية

  .سنويا
  طن سنويا  033.333مؤسسة زهانة بطاقة انتاجية       . 
                                                                                          :(0674 – 0670)المرحلة الثانية 

ارج في تسيير هذه المؤسسات والتي انتهت بتأميم وانشاء    مرار مؤسسة الف مرحلة باست تميزت هذه ال
ؤرخ في  54/003وذلك بموجب القانون (  SRTE) الشركة الوطنية لمواد البناء  ديسمبر  03الم

4654  
                                                                                      :( 0660- 0674: ) المرحلة الثالثة

مرحلة بتسيير شركات االسمنت من قبل الشركة الوطنية لمواد البناء ليتم اعادة هيكلة     اتسمت هذه ال
قرار التنفيذي هذه األخيرة  ؤرخ في  03/000بموجب ال وخالل هذه المرحلة تم  ،4600أكتوبر  03الم

باإلضافة الى انشاء سبع  ،وضع برنامج واسع لالستثمار بغية اصالح الخطوط الموروثة عن االستعمار
خرى   .    وحدات أ

.                                                                 عمومية جهوية ات الى ثالث شركاتتم في هذه المرحلة اعادة هيكلة القطاع بتقسيم هذه الشرك   
  :(0660 – 0660: )  المرحلة الرابعة 

مرحلة بإنشاء مؤسستين جديدتين     34/00في اطار االستقاللية المالية طبقا للقانون و ، تميزت هذه ال
بتاريخ (  spa) ات ذات مساهمة شرك اصبحت هذه الشركات الى،  4600الصادر في جانفي 

4/30/4663  . 
  :(الى يومنا هذا  0660: ) المرحلة الخامسة 

وتسير هذه المجمعات من قبل المجمع الصناعي  ،أصبحت هذه المؤسسات الجهوية تدعى بالمجمعات  
جزائر  لإلسمنت ، على الخواص والمستثمرين األجانب كما عرفت هذه الصناعة االنفتاح ،(  ICP )ال

ئرية لالسمنت التابعة للشركة المصرية  جزا وذلك  (ENPSEET)ليدخل الى السوق الوطني الشركة ال
ارج سنة  ،بالمسيلة  0330سنة   رائد العالمي الف تمتلك كذلك ،  0343وبيعت هذه المؤسسة الى ال

 .بوالية البليدة من مؤسسة اسمنت متيجة بمفتاح %  02مصنع عكاز وتمتلك 
جزائر كما يلي  : المؤسسات المكونة لمجمع الصناعي السمنت ال
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 مؤسسات االسمنت التابعة للمجمع الصناعي السمنت الجزائر: (  0.0) الجدول           

 المجمع      المؤسسات             الطاقة االنتاجية السنوية طن
233.333 

4.333.333 
4.333.333 
4.333.333 
633.333 

 مؤسسة االسمنت بتبسة
 مؤسسة االسمنت حامة بوزيان قسنطينة

 مؤسسة االسمنت عين التوتة بباتنة 
 مؤسسة االسمنت عين الكبيرة بسطيف 

 مؤسسة االسمنت حجر السود   سكيكدة       

 المجمع الجهوي لالسمنت
 ومشتقاته للشرق

4.333.333 
4.033.333 
233.333 

 عين تيمونشتمؤسسة االسمنت بني صاف 
 مؤسسة االسمنت زهانة معسكر          

  مؤسسة االسمنت سعيدة          

 المجمع الجهوي لالسمنت
 ومشتقاته للغرب

133.333 
4.333.333 
4.333.333 

 مؤسسة رايس حميدو  الجزائر         
 مؤسسة االسمنت سور الغزالن  

  مؤسسة االسمنت متيجة بمفتاح   

 لالسمنتالمجمع الجهوي 
 ومشتقاته للوسط

 مؤسسة االسمنت بالشلف م مؤسسة االسمنت وادسلي بالشلف 0.333.333
جزائر الطالبمن اعداد : المصدر                           .باالعتماد على معلومات من المجمع الصناعي السمنت ال  

جزائر يضم الى جانب مؤسسات  إلسمنتان المجمع الصناعي    خرى خاصة  اإلسمنتال مؤسسات أ
وزيع  ران، والبحث التكوين ، بالت  .والخاصة بالصيانة واألف

جزائر   مؤسسة  40الذي يضم  ،وعليه فان قطاع االسمنت يتكون من المجمع الصناعي السمنت ال
ارج التي تضم مصنعين   .مصنع حمام الضلعة بالمسيلة ومصنع عكاز بمعسكر: اسمنت و مؤسسة الف

 المنافسة في قطاع االسمنتاتجاه : ثانيا 
جزا عن تلبية الطلب الوطني من هذه المادة مما رغم ان االنتاج الوطني    ازال عا من مادة االسمنت م

يراد من اجل االستجابة الى احتياجات ال مراريحتم اللجوء الى االست زايدة باست التي  ،سوق الوطني المت
يرا خالل العشرية األخيرة فقد قفز  41.003الى  0330مليون طن سنة  0.340من  عرفت تطورا كب

حسب احصائيات مقدمة  – 0340ووصل االستهالك الوطني لمادة االسمنت لسنة ،  0335مليون سنة 
وزعت كما يلي 00.4الى  – OEP من   :                                                مليون طن ت

جزائر انتاج  إلسمنتالمجمع الصناعي  -  .مليون طن  44.1ال
ارج انتاج  -  مليون طن                                                                                 0.2مؤسسة الف
يراد لعام  -  .                                                                         مليون طن  0.0بلغ  0340االست
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يرة المعلن عنها في قطاع السكن را للمشاريع الكبظن المتوقع ان يبقى مرتفعا نان هذا الطلب م  
 .التحتية البنىو 

فان هناك عدة مؤشرات تبين ان المنافسة في هذا القطاع ما لبثت تزيد للظروف ،رغم هذه الحالة 
 :    التالية 
 زيادة عدد المنتجين:                                                                                     
خاضع الى القطاع العمومي فقط  قبل ان يفتح المجال الى  0330كان قطاع االسمنت الى سنة   

الخواص واألجانب فكان دخول المتعامل المصري والذي انسحب فيما بعد ، ثم دخول القائد في السوق 
ارج  كشريك مساهم   كما امتلك مصنعين % .  02في مؤسسة اسمنت متيجة بمفتاح بنسبة العالمي الف

 .ومعسكر بالمسيلة
رأسمال اربع مؤسسات    شراكة في  جزائر فتح ال اضافة الى ذلك فان المجمع الصناعي السمنت ال

خرى بنسبة  بوالية عين تيموشنت، مؤسسة اسمنت سور : وهي % 02أ مؤسسة اسمنت بني صاف 
بوالية  بوالية البليدة ، مؤسسة اسمنت زهانة بمعسكر ، مؤسسة اسمنت حجر السود  غزالن  ال

 . مصريين ، وايطاليين وسعوديين مع شركاء .سكيكدة
برات مع مؤسسات رائدة عالميا   شراكات باالضافة الى أنها فرصة للتمويل وباب لكسب الخ ان هذه ال

 .فانها تزيد من المنافسة في هذا القطاع
  زيادة القدرة االنتاجية للقطاع: 
على مادة االسمنت قررت  ان ضخامة مشاريع السكن والبنى التحتية ادى الى ارتفاع الطلب المحلي  

درة االنتاج في قطاع االسمنت من خالل زيادة الطاقة االنتاجية لبعض  الحكومة على العمل لرفع ق
 .مصانع االسمنت الموجودة حاليا 

جزائر ارتفعت حتى و     مليون  03صلت الى حوالي فرغم أن الطاقة االنتاجية لقطاع االسمنت في ال
مليون سكن التي وعدت به الحكومة وكذا  0ية مشاريع السكن ومشروع أن باعتبار أهم إال،سنة /طن

راتيجية إلتمام هذه المشاريع ، ضخامة المشاريع االنشائية  عطاءجعل مادة االسمنت است قوة اقالع  وا 
  .(العام والخاص) لقطاع االسمنت تعزيز الطاقة االنتاجية  علىالحكومة   ، سعتلالقتصاد الوطني 

جزائر على رفع طاقة انتاجه من خالل  في هذا التوجه ئري السمنت ال جزا  :يعمل المجمع ال
يرة ، بني صاف ، زهانة ، ) تاجية لبعض مصانع االسمنت مثل توسيع الطاقة االن - عين الكب

غزالن الشلف ، مفتاح ،تب وقد اتخذت االجراءات األولية  ،مليون طن 0.42بطاقة ( سهصورا ل
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الذي ستتدعم بخط انتاج ثاني ، ؤسسة اسمنت متيجة بمفتاحلهذه المشاريع كما يحصل في م
جراء تحقيق عمومي عن المالئمة ، سنة /طن 033333بطاقة انتاج  حيث نشر اعالن عن ا

    1.وعدم المالئمة لهذا المشروع
رة في الجنوب  - ي يزان و الجلفة  ومصانع بطاقة انتاجية صغ انشاء مصانع جديدة في كل من غل

    2.الكبير
 .المفروضة في قطاع االسمنتاالشتراطات البيئية : ثالثا 
ان زيادة الوعي البيئي و اهتمام المنظمات غير الحكومية وظهور جمعيات بيئية وكذا مصادقة    

جزائر على اتفاقيات دولية  مصانع  –أدى الى ظهور تشريعات تحث المؤسسات خاصة الملوثة ، ال
ر البيئية والقيام بخطوات لفرض التوجه البيئي على انشطتها المختلفة الى احترام المعايي -االسمنت منها

. 
 :تعيين مندوب البيئة والتصريح بالنفايات الخطرة .0 

وزير  تنتج عن نشاطها الى  يتخضع المؤسسات حسب أهمية نشاطها واألخطار الت    ترخيص من ال
وزير المعني، أو الوالي المنتدب، أو رئيس المجلس الشعبي البلدي   .المكلف بالبيئة وال

 :من هذه االشتراطات نذكر
 :تعيين مندوب البيئة  .أ 

ؤرخ في  013.32طبقا للمرسوم التنفيذي     المتعلق بكيفية تعيين مندوب البيئة  0332جوان  00الم
 :3ومن مهام مندوب البيئة 

 .تطبيق القوانين البيئية على مستوى المؤسسة  -
 .البحث الدائم عن وسائل الوقاية والتخفيض من التلوث -
 .ضمان أحسن تسيير بيئي في المؤسسة -
يزاتتنفيذ نظام الرقابة  -  .الذاتية للنفايات والتجه
ارة البيئية - مراجعة البيئية ونظام االد  .تبني أدوات جديدة لتسيير البيئة السيما ال
 .تأكيد االستعمال العقالني للموارد الطبيعية والطاقة -

                                                           
                                                                                                .                                        15أنظر الملحق رقم  
1
  

2
 www. Eremnews.com date de consultation 13/04/2014     13 :52  

3
 Cuide écologique du délégué à l’environnement , ministère de l’aménagement et de l’environnement 

,Algérie,2004.    
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 .توعية العمال وتدريبهم -
 :تقديم تصريح سنوي عن النفايات الخاصة الخطرة .ب

شرع في  المرسوم التنفيذي رقم      ؤرخ في  042 – 32يحدد الم المتعلق  0332سبتمبر  43الم
من حيث طبيعة هذه النفايات وكميتها وخصائصها و ، بكيفيات التصريح بالنفايات الخاصة الخطرة 

 . طرق معالجتها واإلجراءات المتخذة والمتوقعة لتفادي انتاج هذه النفايات 
شرع ع   ارة المكلفة بالبيئة في أجل ال يتجاوز كما يؤكد الم لى ضرورة ارسال هذا التصريح الى االد

برة من هذا التصريح    1.ثالثة أشهر بعد نهاية السنة المعت
  :الدراسات البيئية و رخصة االستغالل.0
تأثير ودراسة الخطر.أ  :القيام بدراسة التأثير أو موجز اـل

دراسات من قبل مكتب     راتتنجز هذه ال مختص في هذا  ،دراسات أو مكتب خبرة أو مكتب استشا
وزير المكلف بالبيئة ، وتنجز على نفقة صاحب المشروع، وهذا وفقا للمرسوم  المجال ومعتمد من ال

ؤرخ في  412 – 34التنفيذي  المحدد لمجال تطبيق و محتوى  وكيفيات المصادقة  0334ماي  46الم
دراسة التاثير أو موجز التأثير ؤرخ في  460- 35وكذا المرسوم التنفيذي رقم .  على  ماي  04الم

 (. 40المادة )المتعلق بضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة  0335
شرة التي تعرّ  شرة و غير المبا دراسة الخطر فهي تهدف الى تحديد المخاطر المبا ض بالنسبة ل

 .جراء نشاط المؤسسة األشخاص و الممتلكات والبيئة للخطر من 
  :الحصول على رخصة االستغالل. ب
وثيقة ادارية تثبت أن المؤسسة المصنفة المعنية تطابق األحكام والشروط " رخصة االستغالل هي   

 2".المتعلقة بحماية البيئة وصحة  وأمن البيئة 
 يتطلب من  ،الحصول على رخصة االستغالل:  بالنسبة للمؤسسات المصنفة قيد االنشاء

 :المؤسسة
دراسة الخطر - دراسة التأثير أو موجز التأثير أو   .القيام ب
جراء تحقيق عمومي  - دراسة التأثير : ا حيث يجرى هذا التحقيق بعد الفحص األولي ل

روع وفي ابداء كل شخص طبيعي وهذا  ،وبإعالن من الوالي أو معنوي رأيهم في المش

                                                           
1
 .                                                                                                                  11، المادة المحدد لكيفيات التصريح بالنفايات الخطرة  5112سبتمبر  01المؤرخ في  102-12المرسوم التنفيذي   

2
 .المتعلق بضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، 5110ماي  10المؤرخ في  022-10المرسوم التنفيذي  
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اريخ تعليق  ،اآلثار المتوقعة على البيئة ومدة هذا التحقيق محددة قانونا بشهر واحد منذ ت
 .اعالن فتح تحقيق عمومي عن المالئمة وعدم المالئمة

جراءات التحقيق الذي يعين من قبل الوالي ) عند نهاية المدة يحرر المحافظ المحقق     لمتابعة ا
ثم يرسله الى  ،التي جمعها محضرا يحتوي على تفاصيل تحقيقاته والمعلومات التكميلية( العمومي

كرة  لي ثم يحرر الوالي بناء على ذلك تقرير لمختلف اآلراء ثم يستدعي صاحب المشروع  لتقديم االو  مذ
درة آلراء الصا أراء المصالح التقنية نتائج ) ثم يرسل الوالي كل هذه الملفات ، جوابية عن ا دراسة األثر 

رة الجوابية التحقيق العمومي مع محضر المحافظ المحقق و  ك وزير( المذ بالبيئة بالنسبة  المكلف الى ال
درا لموجز التأثير المخولين بإصدار  أو المصالح المكلفة بالبيئة المختصة اقليميا بالنسبة ر،سة التأثيل
 .رار الموافقة أو الرفض مع التبريرق
  مراجعة بيئية خالل م :بالنسبة للمؤسسات المصنفة القائمة دة ال تتعدى سنتين هي مطالبة بانجاز 

مراجعة مختلف مصادر حيث يحدد في هذ ،( 31.35.0335) من تاريخ صدور المرسوم  ه ال
تراح التدابير واإلجراءات التي تهدف الى الالتلوث و   التخفيف) وقاية منها األضرار الناجمة ، مع اق

الزالة أو راستها ثم المصادقة علي( ا وزير ثم ترسل الى الوالي المختص اقليميا لد ها من قبل ال
لوالي المختص اقليميا ان  ، المكلف بالبيئة ان كانت المؤسسة مصنفة من الفئة األولى ومن قبل ا

 .كانت من الفئة الثانية أو الثالثة 
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      : S.C.MI تقديم مؤسسة اسمنت متيجة بمفتاح: المبحث الثاني 
جزائر والذي يعتبر مجتمع البحث سنتطرق في    تطرقنا في المبحث الماضي الى قطاع االسمنت في ال

 .                      هذا المبحث الى عينة البحث التي تتمثل في مؤسسة اسمنت متيجة بمفتاح والية البليدة 
 تعريف  مؤسسة اسمنت متيجة بمفتاح : لمطلب األولا

S.C.MI   روع المجمع الجهوي هي  التابعة  للمجمع الصناعي للوسط ومشتقاته لإلسمنتاحدى ف
جزائر  لرمادي منذ أكثر  وهي مؤسسة تنشط في ،( GICA)السمنت ال مجال انتاج وتسويق االسمنت ا

 .سنة 04من 
                                                       :نبذة تاريخية عن نشأة مؤسسة اسمنت متيجة بمفتاح: أوال  

ئرية تضم مصنع االسمنت بمفتاح ، مؤسسة اسمنت متيجة بمفتاح  جزا يتربع على مساحة  مؤسسة 
درها  بوالية بومرداس  وهي مؤسسة ذات أسهم يقدر رأسمالها  قلعوم، هكتار  13ق وري   بمنطقة زم

 .دج   4.133.333.333.33
قرار رقم  4643/4640روع مصنع االسمنت بمفتاح في اطار المخطط التنموي ل مشسجّ      -43ب
ؤرخ في  03 دّ  ،4643مارس  43الم رت تكاليف هذا وتم انجاز هذا المشروع حصة بحصة وق

 المشروع 
 .دج  503.333.333.33

SURVEYER NENNINGER & S.N.C CHENERVET     المشروع من تصميم المهندس الكندي  
لرئيسية المنفذة للمشروع هي  :المؤسسات ا  

- KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD ( K.H . I)                               .
-FIVE CAIL BABOCK ( F .C . B ) .                                                                                                                         

ورشات في  -  .03/34/4642انطلق العمل في ال
فرن في  -  . 35/32/4642أشعل ال
 .34/36/4642بداية انتاج االسمنت في  -

لرائد العالمي ، تم انضمام الى مؤسسة اسمنت متيجة بمفتاح  0330في سنة   شريك أجنبي المتمثل في ا
ارج بنسبة ، في صناعة مواد البناء   .%  02مجمع الف
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 أهداف ومنتجات المؤسسة : ثانيا 
أنشئت هذه المؤسسة أساسا لتموين االقتصاد الوطني بمادة االسمنت ومن ثم يكون الهدف األكبر هو   

                                        1:أهداف المؤسسة فيما يليتحقيق التنمية االقتصادية في هذا المجال، وتتمثل 
 :تتمثل هذه األهداف في :  أهداف مالية واقتصادية.4
يرادها من الخارج. توفير مادة االسمنت التي تعتبر مادة أساسية في مجال البناء -  .        والتقليل من است
 .تحقيق األرباح والمساهمة في تطوير المؤسسة  -
 : تتمثل األهداف االجتماعية في :  أهداف اجتماعية.0
 .توفير مناصب الشغل و من ثم تخفيض البطالة -
وردة ومن ثم المساهمة  - ارنة بأسعار المنتجات المست توفير مادة االسمنت بأسعار معقولة ومقبولة مق

 .في خفض أسعار السكن الى حد ما
جزء من  - وزيع   .األرباح على العمال تحسين المستوى المعيشي من خالل ت
اضافة الى ذلك تسعى المؤسسة الى المحافظة على البيئة فسعت لتحقيق ذلك جاهدة من خالل تجهيز    

يرة من المداخن الى البيئة ازات المتطا  . المصنع بمجموعة من المصافي لمنع وصول المواد والغ
ب –مصنع االسمنت  –تقع مؤسسة اسمنت متيجة      والية البليدة بمحاذاة الطريق في بلدية مفتاح 

الذي يربط بلدية مفتاح ببلدية خميس الخشنة شرقا وبلدية األربعاء غربا على سفح  06الوطني رقم 
جزائر العاصمة وعلى بعد   03جبال األطلس، وهي تقع على بعد  كلم من  42كلم جنوب غرب ال

جزائر الدولي وهذا ما يعطي لهذه المؤسسة مكانة استرا تيجية من الجانب التجاري في االقتصاد مطار ال
 .الوطني

فان المؤسسة وحسب احصائيات  ،أما بالنسبة لمساهمة المؤسسة في التشغيل ومحاربة البطالة   
وزعين كما يلي 244تشغل   0340  :عامال م

 . 0300احصائيات العمال لسنة  :( 3.0)الجدول رقم 

 الفئة اطار عون تحكم عون تنفيذ المجموع
 عمال دائمين 004 033 16 143
 عمال مؤقتين 04 41 3 14
 المجموع 010 041 16 244

.وثائق مصلحة الموارد البشرية بالمؤسسة: المصدر                                                                 

                                                           
 

1
 www.scmi.dz         

http://www.scmi.dz/
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المتواصل المنتهج نالحظ أن نسبة االطارات تقارب النصف اضافة الى التكوين السابق ،  من الجدول  
 .في المؤسسة على مستوى مديرية الموارد البشرية 

 :فيمكن توضيحها في الجدول التالي ، أما تطور مبيعات مؤسسة اسمنت متيجة
 ( 0300-0334)مبيعات مؤسسة اسمنت متيجة  :( 0.0)الجدول رقم 

 السنوات 0334 0330 0336 0343 0344 0340 0340

061300 4311101 603236 500514 444150 424024 624653 
المبيعات 

 طن

635460 4300424 605224 505443 436350 415644 620200 
االنتاج  

 طن
 .المديرية التجارية لمؤسسة اسمنت متيجة بمفتاح: المصدر                                                           

 :  الشكل التاليمن الجدول يمكن أن نبين هذه التطورات في 

 ( 0300-0334)تطور مبيعات المؤسسة  :( 0.0)الشكل                  

 

     .الجدولداد الطالب باالعتماد على من إع :المصدر     

قريبا الكمية المنتجة  فرق بين مخزون أول وآخر )مما سبق نالحظ ان مبيعات االسمنت  تقارب ت ال
ترة  . (ف
طن سنة  500514الى  0334طن سنة  624653المباعة  تنخفض من كما نالحظ أن الكمية   

وهذا تماشيا مع الطاقة الفعلية لالنتاج تبعا لعدد ، ثم يرتفع مجددا في السنوات الثالثة التالية  ،0343
وري للفرن الدوار–بسبب التوقف النظامي ) ايام التوقف  أو التوقف االضطراري الناجم عن  -تغيير د

وزير البيئة كما في اف نتيجة امر ادحوادث  أو ايق  .0330اري من 
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 تحليل محيط المؤسسة : المطلب الثاني 

دراسة حتى تتم المعرفة الشاملة    وجب التطرق الى امكانيات  ،بالوضع التنافسي للمؤسسة محل ال
رات في المحيط الخارجي للمؤسسة  تكون ( اقتصادية اجتماعية قانونية )المؤسسة الداخلية و التغيي

 .لسلوك المؤسسة البيئي ادمحدّ 
  .تحليل الهيكل التنظيمي لمؤسسة اسمنت الجزائر:أوال
وزي  مال و تقرير السلطة ع األعان الهيكل التنظيمي للمؤسسة يبين تحديد ما يجب عمله وتخصيص وت

 : و نجد حسب الهيكل التنظيمي لمؤسسة اسمنت متيجة بمفتاح مايلي ،الالزمة لذلك
 : المديرية العامة .0
أسها المدير العام والتي على ر للمؤسسة ،  التنظيمي سلطة في الهيكلالمديرية العامة هي أعلى   

ارية و   : ضطلع بالمهام التالية مدير المشاريع المكلف بالبيئة وهي توالسكرت
 السهر على السير الحسن لمصالح المؤسسة. 
 تحديد الخطوط العريضة لسياسة المؤسسة. 
 ورشات  .ضمان أمن ال
 برامج االنتاج والتسويق  .متابعة ومراقبة 
 روع ارة ومختلف الف  .التنسيق بين االد
 لرقابة  .القيام بالتوجيه وا

 : مديرية المصنع .0
ئرة التجارية من  هذه المديرية تختص    ورة االنتاجية وتسليم كل احتياجات الدا بكل ما يتعلق بالد

المنتجات المطابقة للمواصفات وفي اآلجال المحددة ومتابعة نوعية المنتجات والعمل على تلبية رغبات 
خرى تحدد كميات وتواريخ انطالق العمليات االنتاجية وذلك لزبائن، ومن جهة أ بمساعدة مختلف  ا

 :يلي وتضم هذه المديرية  ما، الدوائر والمصالح
 :تتمثل مهام هذه المصلحة في  : مصلحة االنتاج  .أ

 تأمين صناعة االسمنت. 
 ارير التحاليل عداد تق  .تنظيم وتنسيق ومراقبة عمليات النوعية وا 
 مراقبة الجديدة والمتطورة  .البحث وتطبيق تقنيات ال
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  مرارية تسيير المصنعضمان و تأمين  .است
 و  عمل متابعة  .رشات والصعوبات التي تواجهها من أجل استخدام أحدث الطرق والتقنياتال
 السهر على احترام معايير االنتاج. 
 مرار في االنتاج بأحسن نوعية لوغ الهدف األساسي أال وهو االست  .العمل على ب

مراقب :مصلحة الوقاية واألمن. ب ة جميع العمليات الخاصة بالمؤسسة والمحافظة وتقوم هذه المصلحة ب
 .على ممتلكات المؤسسة

 :ويشرف عليها أمين المخزون والذي يتكفل بما يلي  :مصلحة تسيير المخزون. ج
 استقبال البضائع ومراقبتها كما ونوعا. 
 ترتيب البضائع في المخازن. 
  اعداد وصوالت الدخول والخروج. 
 القيام بعمليات الجرد المادي. 

 1:المديرية التجارية .0
ارها همزة وصل التي تربط المؤسسة بمحيطها وتتمثل مهامها في   ورا فعاال باعتب  : تلعب هذه المديرية د

 شراء للوحدة ومتابعة تنفيذها برامج للبيع وال  .اعداد 
 السهر على حسن سير النظام. 
 دراسة السوق جراء   .ا
 ورية مرتبطة بنشاطها  .اعداد تقارير د
  لزبائن مسك  .وتسيير ملفات ا
 وزيع سواء كان البيع أو التنازل بين الوحدات برامج الت  .تنفيذ 
 وزيع االسمنت  .ت
 لزبائن وتطوير رقم األعمال  .المساهمة في تحقيق رغبات ا

 :مديرية المالية والمحاسبة .3
ابعة التدفقات النقدية وكذا مت، تقوم هذه المديرية بمسك الدفاتر المالية والمحاسبية التابعة للمؤسسة    

 :وتتكون هذه المديرية من ،للعمليات التي تقوم بها المؤسسة والتأكد من انجاز العمل المخطط والمسطر
 :وتتمثل مهامها في : ركن المالية . أ  

 العمل والتنسيق مع البنوك. 
 شراء  .دفع مبالغ ال

                                                           
.                                                                                                                  المصلحة التجارية وثائق المؤسسة            
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 تحصيل االيرادات وتسديد المصاريف في االطار القانوني. 
 :وتتمثل مهامها في :  الميزانية ركن. ب

 المشاركة في تقسيم وتخصيص االمكانيات الضرورية من أجل تحقيق األهداف. 
 تحضير البيانات التقديرية للمصاريف الشهرية والسنوية. 
 يزانية  .اعداد الم

 :وتتمثل مهامها في  :ركن المحاسبة . ج
 المحاسبة  المعالجة اليومية لحسابات الوحدة باالعتماد على قواعد. 
  ورة محاسبية للتأكد من تساوي الرصيد الموجود في اعداد جدول مقارنة في نهاية كل د

ترها  .الحساب البنكي والموجود في دفا
 محاسبة المشتريات. 

 :مديرية الموارد البشرية .2
يرة ألنها تتخصص في مورد هام وأساسي لمؤسسة اسمنت متيجة تكتسي هذه المديرية     أهمية كب

استقطاب يد عاملة مؤهلة والعمل على تطوير هذه الموارد  خالل  منوهي الموارد البشرية بمفتاح  
ارات  :وهي تضم .عن طريق التكوين وتنمية المه

 .لعمال من الجانب المهنيوتتمثل مهامها غي تسيير كل ما يتعلق با :مصلحة الموارد البشرية .أ
درج مهامه في :  ركن التكوين وتنمية المهارات .ب  :تن

  تكوين العمال واإلطارات. 
 ارات العمال  .ضمان تنمية مه
 استقبال الطلبة والمتربصين. 
 ارات الميدانية للمتربصين لزي  .متابعة ا

 : مديرية التنمية.5
متابعة حتى تنفيذها والوقوف على صيانة العتاد المتنقل، وهي تختص بكل ما يتعلق بالمشاريع الجديدة من   

 :وهي تتكون من.وهذا بالتنسيق مع مدير المشاريع المكلف بالبيئة
 : ركن االستثمار وترقية األصول الموجودة .أ

 :وتتمثل مهامها في 
  تراح مشاريع جديدة  اق
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 متابعة المشاريع ومدى تحقيقها. 
 في مكانها المناسب وضع االمكانيات المادية والبشرية. 

 .وتنحصر مهمتها في صيانة العتاد المتعلق بالمشاريع :مصلحة صيانة العتاد المتنقل .ب
 :مديرية المشتريات.4

 .تهتم بكل ما يتعلق بمشتريات المؤسسة من مواد و اللوازم و المعدات واألدوات
 :مصلحة االتصال.6
 :وتتمثل مهمة هذه المصلحة في  

 توجيه العمال. 
  ايصال المعلومات الصحيحة عن كل ما يتعلق بظروف العمل. 

 .ويمكن توضيح الهيكل التنظيمي لمؤسسة اسمنت متيجة في الشكل في الصفحة التالية
 تحليل امكانيات المؤسسة : ثانيا 
دراسة البسيطة للهيكل التنظيمي للمؤسسة و المالحظات خالل تربصي    دراج من خالل ال يمكن ا

 :تاليةالمالحظات ال
  رة على التسيير  .يسهر على تسيير المؤسسة اطارات تتمتع بالكفاءة والقد
 توجد عدة مديريات وكل مديرية تنقسم الى مصالح تعمل بالتنسيق مع بعضها. 
 هناك عالقة وظيفية بين كل مديرية والمصالح التابعة لها. 
 الذي يكون في نفس   بالنسبة لألوامر فان كل موظف يستجيب ألوامر المسؤول األعلى منه

ئرة أو المصلحة  .الدا
االهتمام ضرورة على  ه وجب التنبيهالهيكل التنظيمي للمؤسسة إال أنرغم نقاط القوة المالحظة في    

يراته واهتماماته  ،باالتصال الداخلي والخارجي نشاء قناة تكون أداة للحوار مع المجتمع و رصد تغ وا 
لزبائن هذا المصلحة هي مد يرية التسويق أو احداث مصلحة التسويق تكون تابعة للمديرية ورغبات ا

 .التجارية
خرى نوجزها في   يزات الهيكل التنظيمي فان مؤسسة اسمنت متيجة بمفتاح لها امكانيات أ  :اضافة الى مم

 ارات  .المؤسسة تتمتع بموارد بشرية مؤهلة بفضل التكوين والتنمية المتواصلة للمه
 مرار تسمح بتحقيق مستويات نشاط بتكلفة امكانيات تكنولوجية عال ية تجددها المؤسسة باست

 .منخفضة
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 امتالك المؤسسة لمحاجر قريبة لتموين العملية االنتاجية بمواد أولية ذات جودة عالية. 
 موقع جغرافي مناسب. 

  والذي يسهل عمليات التموين بالرمل وخامات الحديد والطوفة  06وجود طريق وطني رقم
لزبائن  .لسلعهم بكل حرية ونقل ا

لرائد  ، اضافة الى نقاط القوة السابقة    فان مؤسسة اسمنت متيجة بمفتاح تعززت بشريك أجنبي ا
فرنسي ، العالمي في االسمنت ومواد البناء  ارج الذي أنشئ سنة وهو المجمع ال ومتواجد ،  4000الف

مليار أورو  4.2ة صافية ب مليار أورو  بنتيج 46.2الى  0336بلدا ووصل رقم أعماله في  46في 
.1 

 

                                                           
1
 www.scmi.dz    date de consultation 25/02/2014  23 :52. 

http://www.scmi.dz/
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الهيكل التنظيمي لمؤسسة اسمنت متيجة بمفتاح (  5.2)الشكل رقم                                                  .                      

 

 

 

 

  

                                                                         

 

 

 

 

 

 

من اعداد الطالب باالعتماد على وثائق المؤسسة     : المصدر 

 المدير العام      

مدير المشاريع مكلف  سكرتارية

 بالبيئة

 

 

 ركن الميزانية 

 ركن المالية    

مديرية المالية 

 والمحاسبة 

 مصلحة المشتريات 
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نائب ) المدير التجاري 

(     المدير العام   

 مصلحة تسيير المخزون 

 مصلحة الوقاية واألمن 

 مصلحة االنتاج  

 مديرية الموارد البشرية  مديرية المصنع   

ركن تكوين وتنمية 

 المهارة

مصلحة الموارد 

 البشرية

 ركن المحاسبة 
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 تحليل الوضعية التنافسية لمؤسسة اسمنت متيجة                                       :  ثالثا 
 :  تتحدد بالتقاء عدة قوى ومؤشرات وهي ، ما  لمؤسسةان الوضعية التنافسية  
 :تهديد الداخلين الجدد .0
درات     لرغبة في اقتحام السوق بإمكانيات وق يعد الداخلين الجدد بمثابة تهديد، على اعتبار أن لهم ا

يزات من الجيل الحديث تؤثر على مردودية القطاع  سات أجنبية كمساهمين حيث دخلت عدة مؤس.وتجه
مؤسسة بني صاف ، مؤسسة اسمنت متيجة بمفتاح ، مؤسسة صور ) في مؤسسات اسمنت وطنية 

غزالن مؤسسة اسمنت زهانة ، مؤسسة اسمنت حجر السود  %. 02بنسبة ( ال
ارج دخل شريك في مؤسسة اسمنت متيجة بمفتاح    لرائد العالمي في االسمنت ومواد البناء الف فا

ئرية لالسمنت بالمسيلة بطاقة انتاجية واستحوذ عل لتي كانت ملك سنة  ا/مليون طن 1ى الشركة الجزا
وراسكوم المصرية   .سنة/مليون طن  1.2وقام بإنشاء مصنع عكاز بمعسكر بطاقة انتاجية  ،أل

جزائر على اعتبار الموقع االستراتيجي من جهة،    اضافة الى امكانية دخول شركات عالمية الى ال
وأسعار الطاقة في  ،لبيئي مقارنة بالبلدان األوروبيةوقلة الضغوط الحكومية فيما يخص التلوث ا

جزائر تنافسية مقارنة بالبلدان األخرى  . ال
 :تهديد المنتجات البديلة .0
يرها من المواد التي لها منتجات تعد مادة اال   سمنت احدى المواد االولية الممونة لقطاع البناء، فهي كغ

لزجاج الحديد واأللمنيوم التي عادة ما تستخدم في البناءات  بديلة وتتجسد بدائلها في كل من مواد ا
 .الحديثة

جزائر ألنها تقلل هذه المواد ال يرا على مادة االسمنت في ال  .   من استخدامها وال تلغيها تشكل تهديدا كب
 :قوة تفاوض الزبائن .0
لزبائن ال  يتمثل زبائن المؤسسة   في المؤسسات التي تنشط في قطاع البناء العمومية والخاصة، إال أن ا

بعد تجديد فتح لكن على المستوى الجهوي و . يشكلون تهديدا باعتبار أن الطلب المحلي يفوق العرض
ارج فان العرض الجهوي ارتفع ب بمصنع حمام الضلعة  مليون طن وهذا  1المسيلة التابع لمجمع الف

لزبائن في الوسط ويدعم موقفهم  .ما يعزز مكان ا
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 :قوة تفاوض الموردين .3
تقوم المؤسسة بتوفير المواد األولية األساسية من خالل التكامل الخلفي ، أي أنها تقوم بعملية التموين   

لرمل، الطوفةالكلس ، ) الذاتي  لتوفير بعض المواد األولية  وتستعين بمتعاملين آخرين.( الصلصال، ا
 :منها

 بوالية المدية بموجب عقد سنوي وهي بذلك : مادة الجبس مورد المؤسسة بهذه المادة مؤسسة 
 .ال تمثل أي تهديد حالي على مؤسسة اسمنت متيجة بمفتاح 

 قربها للمؤسسة هو منجم الروينة التابع لوحدة فارفوس :  خامات الحديد هناك عدة بدائل أ
وعليه ال يوجد تهديد في هذه .بوالية عين الدفلى ، ويتم التعامل مع هذا المنجم بعقد سنوي

 .المادة 
 يراد من :  قطع الغيار واآلجر الخاص بالفرن تحصل المؤسسة عليه من خالل عملية االست

ا وايطاليا وأحيانا من فرنسا فهي قد تشكل تهديدا على المؤسسة كونها تتحمل الخارج من ألماني
 .تكاليف باهظة للحصول عليه

 يزي وزو الممون  –كوجام باك  -تعتبر مؤسسة :  االكياس الورقية لالسمنت المتواجدة بت
د الوحيد للمؤسسة بهذه األكياس اذ البد للمؤسسة أن تبحث عن بدائل لتفادي أي تهديدات ق

 .يشكلها هذا المورد
 :المزاحمة في قطاع االسمنت .0

مزاحمة في قطاع االسمنت ليست حادة حاليا مادام أن االنتاج المحلي لم يصل بعد الى     رغم أن ال
تزايد ، حيث تضاعف من سنة  ماليين  36باستهالك يقارب  0333االستجابة الى الطلب المحلي الم

يرة من قبل الدولة  من أجل ر .  0340مليون طن مسجلة سنة  00.1طن الى  فع إال أن هناك جهود كب
مليون طن 0.2)  0340مليون طن سنة  03الطاقة االنتاجية المحلية من مادة االسمنت التي قاربت 

ارج ،  جزائر  إلسمنتمليون طن للمجمع الصناعي  44.2مجمع الف درة بمشاريع (. ال وستتدعم هذه الق
 .رفع الطاقة االنتاجية لبعض مصانع االسمنت الحالية وكذا مشاريع انشاء مصانع جديدة 

 :ضغوطات أصحاب المصلحة البيئيين. 7
هناك عدة فاعلين في السوق والمجتمع قد تؤثر على أرباح المؤسسات وعلى شرعية نشاط هذه   

المؤسسات ، وفي قطاع االسمنت الذي له سمعة سيئة كصناعة ملوثة للبيئة ،  مستنزفة لمواردها ، 
يرة في نشاطها   .ومستهلكة لطاقة كب
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تزايفي بداية هذا ال  ثار السلبية لنشاطه االالضغوط على قطاع االسمنت من أجل تقليل   دقرن عرفت 
 :على البيئة واإلنسان نذكر أهمها 

  :الضغوطات الحكومية.أ
من  –كما رأينا في الفصل األول  –اضافة الى الجهود الوطنية لحماية وتسيير البيئة عموما    

وزارة تهتم بالبيئة ومديريات  لواليات استحداث ل فان هناك تشريعات جديدة ومراسيم .للبيئة في كل ا
 .تنظيمية تخص قطاع األعمال من أجل فرض احترام المعايير البيئية في النشاطات االقتصادية

 :نذكر أهم االجراءات 
 وزارة تهيئة االقليم والبيئة)استحداث مديرية  1:تهتم بالسياسة البيئية الصناعية والتي تضم  (على مستوى 

 .نيابة المديرية للمنتجات والنفايات الخطيرة  -
 .نيابة المديرية للتكنولوجيات النظيفة وتثمين الفضالت -
برامج مكافحة التلوث الصناعي و المخاطر الصناعية -  .نيابة المديرية ل
 .   نيابة المديرية للمؤسسات المصنفة -

  مراسيم التي تهدف الى ادماج البعد البيئي في أنشطة المؤسسات اصدار العديد من القوانين وال
 :االقتصادية نذكر أهمها 

المتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية  0330يوليو  03المؤرخ  في  43 – 30القانون رقم  -
 . المستدامة

ؤرخ في  013- 32المرسوم التنفيذي رقم  - المتعلق بكيفية تعيين  0332جوان  00الم
 .مندوب البيئة 

ؤرخ في  460 – 35قم المرسوم التنفيذي ر  - المتعلق بضبط التنظيم  0335ماي  04الم
 .المطبق على المؤسسات المصنفة

ؤرخ في  411- 34المرسوم التنفيذي رقم  - يحدد قائمة المؤسسات  0334ماي  46الم
 .المصنفة لحماية البيئة

ؤرخ في  412- 34المرسوم التنفيذي رقم  - راسة األثر  0334ماي  46الم د المتعلق ب
 .التأثيروموجز 
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 :ضغوطات المجتمع المدني . ب
إال أن هناك مؤشرات يمكن االستئناس بها  ،رغم أن هناك صعوبة لقياس الوعي البيئي في مجتمع ما  

ئري خاصة اتجاه األنشطة المضرة  جزا من أجل القول أن هناك زيادة في الوعي البيئي في المجتمع ال
 .بالبيئة

رة  ههذ وزا لزيادة في الوعي البيئي ساهمت فيه الجهود التي تقوم بها الدولة خاصة  البيئة تهيئة االقليم و ا
ره وسائل االعالم واالتصال و مواقع االتصال  تربية واإلعالم البيئي، وسهل في انتشا في مجال ال

حراك المتجدد في مجال حماية البيئة ويظهر في   :االجتماعية ويظهر في ال
 .اء منظمات غير حكومية تهتم في المجال البيئي انش -
وزيادة عدد الجمعيات البيئية و تنظيمها  - ففي والية البليدة ظهرت عدة جمعيات بيئية  أكثر ظهور 

تكافح من أجل بيئة نظيفة مثل جمعية أصدقا البيئة بالشفة ، وجمعية المنظر الجميل ، وجمعية حماية 
 .البيئة والتنمية المستدامة 

اعتصام سكان   04/31/0330حراك الجمهور والشكاوي المرفوعة للجهات الوصية كما حدث في  -
مفتاح أمام مصنع االسمنت بعد فشل المحاوالت االخرى لوضع حد للتلوث الذي طال أرجاء بلدية 

سمنت مفتاح لدرجة امتناع تالميذ المدارس عن رفع العلم الوطني احتجاجا على التدفق الكبير لغبار اال
، مؤكدين عدم اعتراضهم على االنتاج ولكن ال يجب أن يكون على حساب سالمتهم وبيئتهم، وطالب 

المصنع الى غاية تصليح المصفاة الموجودة فيه ووجوب العمل ضمن االشتراطات  بإغالقالسكان 
 .البيئية المنصوص عليها دوليا ومحليا

بسبب  انعدام  0331جويلية  1ر البيئة في من قبل وزيبصفة مؤقتة وتم توقيف نشاط المصنع   
 .1الشروط البيئية المعمول بها وطنيا ودوليا 

  .الجوانب البيئية لنشاط مؤسسة اسمنت متيجة :المطلب الثالث
مراحل ولكل مرحلة تنتج ملوثات وانبعاثات تؤثر على البيئة   .ان لصناعة االسمنت عدة 

 مراحل صناعة االسمنت في المؤسسة : أوال 
مراحل انتاج    ارات الميدانية يمكن توضيح  لزي باالعتماد على وثائق المؤسسة وتوضيحات المقدمة في ا

 :االسمنت في الشكل التالي

 

                                                           
.                                                               51/10/5112جريدة الشروق اليومي بتاريخ 
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 باالعتماد على معطيات المؤسسة من اعداد الطالب: المصدر                                                    

وع ورتالندي من ن هو اسمنت عادي يستعمل في البناءات العادية لظروف عادية  EAC 12االسمنت الب
. 

الطوفة                                                + الجبس ( + اسمنت خام)الكلينكر = االسمنت   
لرمل %( + 44)الصلصال + %( 03)الكلس (=  االسمنت الخام   )الكلينكر  %4الحديد %( +  0)ا  

ورشات اآلتية   :                                    وتمر عملية انتاج االسمنت في مؤسسة اسمنت متيجة بال
 :ورشة تكسير وتخزين المواد األولية.0
يرة الحجم بواسطة اآللة ال    ورشة تتم عمليية تكسير الصخور الكلسية الكب مكسرة المتواجدة في هذه ال

جرات) في المحجر ذات المطرقة  نوع ( بعد استعمال المتف / طن 123وطاقتها النظرية  FEYمن 
نوع  30واأللة المكسرة رقم . ساعة ساعة ،ثم تنقل /طن  4333ذات مطرقة بطاقة نظرية   DhTمن 

 . هذه الحجارة الكلسية عن طريق األشرطة الناقلة الى مستودع التخزين
 

 :تودعات للمواد األولية هناك مس

 استغالل المنجم

 مخزون الكلينكر طحن الكلينكر مخزون االسمنت

 تجنيس مسخن ومحول قبلي احماء

 الكسر مخزون طحن الخام

وزيع  ت

مراحل صناعة االسمنت في المؤسسة( 0.0) الشكل رقم   

مواد مضافة+كلينكر   

 طحين محول
 طحين متجانس

  اسمنت

          
     

 كلينكر
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 .x 0طن  02333مستودع الكلس بطاقة  -
 .x 0طن  02333مستودع الصلصال بطاقة   -
 .طن  4333مستودع الحديد بطاقة   -
لرمل بطاقة  -  .طن  2333مستودع ا

 :ورشة الطحن .0
ورشة تمر المواد األولية الثالث الكلس ، الصلصال  نوع في هذه ال  ، معدن الحديد عبر مكسرة من 

APMOTP   شرة الى ورشة الطحن  ،ساعة/طن  033ذات طاقة نظرية لرمل فتنقل مبا أما مادة ا
نتحصل بعد ذلك ، سا/طن 013ي آلة طحن بطاقة نظرية االولي والتجفيف ، ثم تلتقي المواد األولية ف

يرة الحجم ، يتعرض هذا الطحين الى عملية التجانس في حاويات  على طحين مكون من جزيئات صغ
ازات   A.0 A 4التجانس  ثم تخزن في حاويات التخزين فتهيئ الطحين وتدفئته تدريجيا عن طريق الغ

حرارة  .الساخنة في قلعة التسخين األولي، هذه األخيرة تعمل كمحول لل
 :ورشة الطهي .0
فرن الدوار الذي يتميز بطاقة نظرية    ورشة تتمثل أساسا في ال فرن ذو طول س/طن 402هذه ال ا ، ال
وران قصوى  ،م2.5م وقطر  01 وران متوسطة /دورة  4.66وسرعة د ورة  4.11دقيقة وسرعة د د
 .دقيقة/
حرارة تعادل    فرن يتم طهي الطحين في درجة   ليتحول بعد عدة تفاعالت كيماوية الى°  4123في ال

نو ، مادة الكلينكر أو االسمنت الخام . A.T.bع ليحول بعد خروجه من الفرن الى المبرد المشبكي من 
حرارة االسمنت الخام الى  ، ويوضع في حاويات التخزين ثم ينقل الى ورشة °  63لتنخفض درجة 

 .االسمنت بواسطة السالسل الحديدية
 : ورشة االسمنت .3
ورشة يضاف الى االسمنت الخام كل من مادتي الجبس والطوفة بنسب مئوية تحدد بواسطة    في هذه ال

طرها 04.2حاويات لتخزين االسمنت ارتفاعها  0ت الذي يخزن في المكيال فنحصل على االسمن م وق
 .طن لكل حاوية 1233م وطاقة استيعاب تقدر ب42
  :ورشة االرسال والشحن.0

ورشة يتم ارسال و شحن االسمنت بطريقتين   :في هذه ال
 .اما عن طريق تعبئة االسمنت داخل أكياس بواسطة آلة تغليف  -
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شرة في  -  .الشاحنات ذات الصهاريج واما تعبئ مبا
 

 الملوثات الناجمة عن صناعة االسمنت في المؤسسة : ثانيا 
مراجع في صناعة االسمنت و االستفسار المقدم للتقنيين في المصنع واإلطالع    بعد االطالع على 

مراحل انتاج االسمنت يمكن ايجاز أهم الملوثات أثناء العملية االنتاجية في المصنع في الجدول  على 
 :التالي 

 تمصادر التلوث في مراحل انتاج االسمن( 7.0) الجدول رقم                  

 المدخالت العملية االنتاجية الملوثات
 (الضوضاء) المتفجرات 

 انبعاث غبار
 الكلس ، الصلصال،الرمل ،الحديد تكسير

  تقسيم وخلط المواد الخام انبعاث الغبار
 انبعاث الغبار
 (محيط العمل)الضوضاء 

  طحن المواد الخام

 (طبيعي غاز)وقود  مسخن ابتدائي غازات العادم
 العادمغازات 

 انبعاث الغبار
 (محيط العمل)حرارة مرتفعة

 (غاز طبيعي)وقود  الفرن

  طحن وتبريد الكلينكر انبعاث الغبار
 ضوضاء

 انبعاث الغبار
  تعبئة

 .من اعداد الطالب اعتمادا على وثائق المؤسسة ومالحظات ميدانية: المصدر          

 

نالحظ أن الملوثات تنحصر بين االنبعاثات الصلبة والغازية والضوضاء لكن  ،من الجدول السابق  
ارة للقلق ألنه يثير القلق ومرئي ومحسوس أكثر من غيره لذا نركز في  يبقى الغبار االسمنتي اكثر اث

 .دراستنا عليه
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 االجراءات البيئية وانعكاساتها على تنافسية المؤسسة  : المبحث الثالث 
عراض امكاناتها وكذا التطرق الى محيطها االقتصادي بعد    تقديمنا لمؤسسة اسمنت متيجة بمفتاح واست

يرات  عراض التغ درة االنتاجية للقطاع ، واست وزيادة الق الذي أصبح أكثر تنافسية بدخول شركاء أجانب 
طور الوعي في المحيط القانوني الذي أصبحت الدولة أكثر صرامة فيما يخص االهتمام بالبيئة ، وت

البيئي في المجتمع الذي أصبح يطالب ويناضل من أجل بيئة سليمة من خالل العمل المنظم من خالل 
رفع شكاوي للجهات المعنية من أجل أن تكون االنشطة ئية والمنظمات غير الحكومية ، و الجمعيات البي

 .االقتصادية أكثر احتراما للبيئة 
يرة القوانين واألنظمة واالستجابة الهتمامات المجتمع قامت مؤسسة اسمنت متيجة بجهود ح    ثيثة لمسا

 .المحلي 
شرة لإلجراءات البيئية على     شرة وغير المبا رغم أن هناك صعوبة في محاولة قياس األثار المبا

لزبائن  تنافسية المؤسسسة المرتبطة بتأثير هذه االجراءات على  تحسين صورة المؤسسة عند ا
اال ،ايجابية على رقم أعمال المؤسسة  ع المحلي ، ومدى ارتباط هذا التحسن بأثاروالجمهور والمجتم

لزبائن والجمهور والمجتمع المحلي سيكون له  أنه مما الشك فيه أن الصورة السلبية لمؤسسة ما لدى ا
لزبائن لمنتجات المؤسسة ، أور أثار سلبية قد تظهر في هجر  معارضة من الجمهور والمجتمع المحلي ا

معارضتهم عند القيام بالتحقيق  ءألنشطة المؤسسة بصورة شكاوى لدى الجهات المعنية ، أو ابدا
 .العمومي للمالئمة وعدم المالئمة للحصول على رخصة االستغالل 

وعليه فان كان صعبا قياس اثر تحسن صورة المؤسسة واكتسابها صورة جيدة ، فان محو الصورة    
ارها على األقل في السلبية للمؤسسة له االثر  االيجابي على تنافسيتها ، وان صعب قياسها فيمكن استشع

 . زوال معارضة الجمهور والمجتمع المحلي لنشاط المؤسسة 
 .سنحاول التطرق في هذا المبحث الى االجراءات البيئية وانعكساتها على مؤسسة اسمنت متيجة بمفتاح

 مؤسسة اسمنت متيجة االجراءات البيئية المتخذة في: المطلب األول 
ئرية تبنت     جزا ضمن  يالبيئالبعد ان مؤسسة اسمنت متيجة بمفتاح مثلها مثل الكثير من المؤسسات ال

شرع و تفاعال مع  نشاطاتها حديثا ، وهذا التبني كان تماشيا مع المتطلبات القانونية التي يفرضها الم
هذه االجراءات البيئية يمكن ايجازها في مجهودات ادارية تنظيمية و  ،مطالب واهتمام المجتمع المحلي

ارج  كشريك في المؤسسة  ارات بيئية خاصة بعد دخول الف  .استثم
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 تعيين مندوب للبيئة : أوال 
تم الحاق  0344لقد كانت البيئة في ما مضى تابعة لمسؤولية مصلحة األمن والوقاية ، اما بعد جوان   

رأينا سابقا في الهيكل هذه الوظيفة با ارة العليا وعين كمندوب للبيئة مدير المشاريع مكلف بالبيئة كما  الد
التنظيمي ، وقد أوكلت له مهمة تنفيذ وحفظ المتطلبات البيئية ، ويعمل على تقديم تقارير على مستوى 

ارة البيئية ارة العليا حول كفاءة نظام االد  .االد
مة من مندوب البيئة بالمؤسسة فان المؤسسة تعمل على تحديد ووفق الشروح واإلجابات المقد   

 .الجوانب البيئية لنشاطات المؤسسة ، أو التي تؤثر فيها 
كما وسعت المؤسسة مجاالت االتصاالت الداخلية والخارجية لتحديد الجوانب البيئية ،إال أن هذه    

 .الجهود تبقى تحت السقف المأمول 
 ،لمطلوب ولم تصل الى كل العاملين أنها لم تنشر بالوجه ا إالّ  1يئية موثقةرغم ان للمؤسسة سياسة ب  

جراءات تعرف أو توفر نسخا من  كما أن االهداف و الغايات لم تحدد ولم توثق بعد ، كما ال توجد ا
مراجعة الدائمة والنظامية لها جراءات تضمن ال  .الوثائق التي لها صلة بالجوانب البيئية ، كما ال توجد  ا

يرات البيئية الهامة وعلى الموظفين المعنيين فقط، دون تعميمها على  وقد اقتصر تعريف القضايا والتأث
 .الموظفين ككل

نوع النفايات فقد تنوعت في المؤسسة كمايلي   :بالنسبة ل
لزيوت ورقالعربات وال غبار االسمنت والمواد الحديدية والبالستيك والخشب وعجالت   .وا
ارة بيئية  المؤسسة العموما فان    بل  موجود  ( مديرية للبيئة ) تحوي حاليا ضمن هيكلها التنظيمي اد

ارة الشؤون البيئية لحد اآلن ، كما أنه ال يمتلك السلطة   مندوب للبيئة ال يتمتع بالصالحية الكافية إلد
يئية لمن تمس أنشطته فكل ما يمكن القيام به ، هو توضيح الرؤية الب. الكافية لفرض التوجيهات البيئية

تراح الحلول الممكن اتخاذها ، كما يعمل على تجميع  البيئية بشكل مباشر أو غير مباشر ، واق
المعلومات البيئية الكافية حول المؤسسة ونشاطاتها لتقديم التوضيحات المناسبة للجنة مديرية البيئة 

ارتها للمؤسسة ، كما أنه يقوم باالتصال بمخت لوالية عند زي لف الموردين والحصول على البطاقات با
 .التقنية للمواد األولية التي تستعملها المؤسسة

 . ويمكن أن نبين عالقات مندوب البيئة بالمصالح األخرى كما في الشكل التالي

 

                                                           
    .                                                                                                                            11أنظر الملحق رقم 
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 41333ان عدم وجود مديرية خاصة بالبيئة وعدم سعي المؤسسة الحصول على شهادة االيزو   
طرح مشكل عدم وضوح االجراءات االدارية من أجل تطبيق السياسة البيئية  ارة ي وتوثيق  نظام االد

 .البيئية 
 االستثمارات البيئية :ثانيا 
ارات البيئية الهادفة لمكافحة التلوث بدأت في المؤسسة سنة     بوضع مصفاة كهربائية  4666ان االستثم
( Electro filtre  ) ترة تراعي المعايير الدولية في تلك الف  . التي كانت 
يرة مما نجم عنه عن عدم  ومع مرور الوقت أصبحت هذه المصفاة   اقل كفاءة وعرضة ألعطال كث

ترات طويلة  مما جعل التلوث بغبار االسمنت يزداد فقامت المؤسسة بتدعيم هذه ، تشغيل المصفاة لف
نوع ، المصفاة  نوع جديد أكثر تطور وكفاءة هي من  مصفاة ذات  (filtre a manche)بمصفاة من 

ذرع  ويبين الجدول التالي تكاليف ه ارات كما يليأ                                                      :ذه االستثم

 تكاليف االستثمارات البيئية(: 5.5)لجدول رقم ا

اريخ  تعيين العملية  (دج)المبلغ   الت
تركيب مصفاة كهربائية  033.333.333.33  4666 
003.333.333.33 aafرع ذ   34/36/0343 تركيب مصفاة ذات أ

     533.333.33  aaf تركيب لوازم مصفاة   01/30/0344  
 453.333.33  aaf30/31/0344 أعمال صيانة المصفاة  

04/40/0344 المصفاة aafوضع جسر مروحة  141.653.33  
 .من اعداد الطالب باالعتماد على معطيات مصلحة المحاسبة:  لمصدرا                                           

         دراسة الموارد

 .مندوب البيئة في المؤسسة: المصدر      

 مندوب البيئة     

 مصلحة االنتاج     المصلحة التجارية    مصلحة الشراء        
 مكتب الشؤون القانونية 

 

.التشريعات و القوانين الحصول على  دراسة طرق تقليل النفايات 

                        البيئيةتحديد المشاكل و 

 

   الحصول على فاتورة البيع

ذن خروج النفايات                   وا 

 األسهم تشير الى العالقة وليس الى السلطة:  مالحظة 

 .قة مندوب البيئة بالمصالح األخرىعال :( 3.0)الشكل رقم 
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ارات المن    عراض المؤسسات إبيئية مكلفة جدا وهذا احد أسباب الجدول السابق،  نالحظ أن االستثم
 .على تبني التوجه البيئي في أنشطتها

اراتها البيئية قامت  باستثمارين هما   :في مؤسسة اسمنت متيجة بمفتاح في مجال استثم
مليار سنتيم ،هذه التكنولوجيا  03مة بقي 4666في سنة   filtre  Electroالمصفاة الكهربائية تركيب 

التي تعتمد على استعمال الماء لرش غبار االسمنت عند مرورها بين صفيحتين مكهربتين تشكالن حقل 
مغناطيسي يمكن من جذب حبيبات الغبار االسمنتي الى الصفيحتين وكانت هذه التقنية االحسن في 

 .وقتها
 التي تعتمد على تقنية جديدة filtre a manche aaf  ثم تحولت المؤسسة الى مصفاة ذات االذرع 

والتي ال تستعمل الماء ولكن تستهلك الطاقة الكهربائية أكثر، والتي تتميز بتكلفة أكبر من المصفاة 
 .                                                                                                          وهناك اختالف في الخصائص التقنية  للمصفاتين، الكهربائية 

ارنة بين المصفاتين كما في الجدول التالي  : ويمكن اعداد مق

ذات األذرع مقارنة بين المصفاة الكهربائية و(:  3.5)الجدول رقم   

 الخصائص  مصفاة ذات أذرع مصفاة كهربائية 
 لكن يجب ° 423تتحمل حتى  .تعتمد على حرارة الغاز المنبعث

المحافظة على حرارة أعلى من تلك 
 .المؤدية الى تكثف الغازات

 نسبة الحد من انبعاث 
 الغبار ال تتأثر بحرارة التشغيل 

 .اكسيد الكبريت امكانية الحد من انبعاث ثاني نعم  كال 
 ال يؤدي الى هبوط في قوة دفع الغازات  كال  نعم 
 نسبة الحد من انبعاث الغبار  نعم  كال 

 ال تتأثر بالوضع التشغيلي للمصنع
 الصيانة ممكنة حتى عند التشغيل نعم  كال 

 نسبة الحد من انبعاث الغبار ³ن م/مغ 03حتى   ³ن م/ مغ13حتى 
 انتاج النفايات الصلبة  فالتر غير صالحة  ال ينتج نفايات 

 نسبة الحد من انبعاث الغبار  كال  نعم 
 تتأثر بحجم الغبار المتصاعد

 المحافظة على موارد المياه  نعم  كال 
 التكلفة االنشائية  أعلى  أدنى 
 تكلفة التشغيل  أعلى  أدنى 
 بأعمال الصيانةالقدرات المحلية للقيام  قليلة الى متوفرة قليلة 

www.yemen-nic.info. ،معتصم الفاضل ، تقييم بيئي لمصنع اسمنت باليمن:  المصدر   
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مزايا متفاوتة في الخصائص التقنية حيث    من خالل الجدول السابق ، نالحظ أن المصفاتين تمتلكان 
التشغيل ، عدم انتاج انخفاض التكلفة ، تكلفة ) تتفوق المصفاة الكهربائية في بعض الخصائص مثل 

 ..(نفايات 
رع في خصائص أخرى مثل    ذ نسبة الحد من تلوث الغبار ، امكانية التصليح ) وتتفوق المصفاة ذات أ

 .(.الخ.عند التشغيل 
في حالة مؤسسة اسمنت متيجة  بمفتاح فان المصفاة ذات األذرع تمتلك خاصيتين حاسمتين من أجل  

 :االسمنتي هما  تحقيق هدف تخفيض انبعاث الغبار
 .نسبة الحد من انبعاث الغبار -      
 .امكانية تصليح المصفاة أثناء التشغيل  -      

بعد وضع المصفاة  ³م م/مغ  53الى  66من . ³م م /مغ423التلوث من  فقد انخفضت نسبة 
 2.بعد وضع المصفاة ذات األذرع ³م م/مغ  03الى 1الكهربائية

جراءات اتخذت من قبل الاضافة الى هذه    رات فان هناك ا ا مؤسسة من أجل تحسين الوضع االستثم
وردها فيما يلي  في البيئي فرنسي ن             3: المؤسسة خاصة بعد انضمام الشريك ال

لرسمي للمؤسسة على شبكة االنترنت -  .انشاء صفحة خاصة عن البيئة في الموقع ا
 .ء مستودع للكالكيرالعمل على تحسين محيط المؤسسة مثل انشا -
 .انشاء مساحات خضراء في المصنع -
برنامج البيئي حيث تم توقيع عقد مع  - السترداد  ONUتنظيف وتطهير المصنع كجزء من ال

 .الحديدية في المحجر والمصنع الخردة 
 .اعادة استعمال المياه ومعالجة نفايات الزيوت -
فبناء على مناقصة وطنية ودولية تم ( جبل زروالة المنطقة االولى ) اعادة تأهيل المحاجر  -

 .اختيار شركة استشارة فرنسية متخصصة في اعادة تأهيل مواقع المحاجر
 : بوومن المقرر القيام 

 .بشكل تام  – 4 –اعادة تأهيل وسط وشرق المنطقة  -

                                                           
                                       .                                                                تبعا لقياسات داخلية مسلمة لمندوب البيئة  
1
  

2
  Rapport de gestion 2011. P03. 

الموقع الرسمي للمؤسسة على شبكة االنترنت    www.scmi.dz/.../respect- environnement.
3
  

http://www.scmi.dz/.../respect-
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جزء  - مرار في استغالل ال ترة ثالث سنوات مع االست جعل اعادة تأهيل تدريجي على مدى ف
 .المنطقة نفسها الغربي من 

لرئيسية التي يرمي بعد اعادة التنظيم   :ويكون االهداف ا
قرار بشكل دائم في الموقع -  .تأمين االست
 .التقليل من التأثير البصري ودمج الموقع في المناظر الطبيعية المحيطة بها والضواحي -

 .داء البيئي واألداء المالي للمؤسسةاأل: لمطلب الثاني ا
ه بأنه تحقيق افضل األهداف بأحسن استعمال للموارد ، وتهتم كثير من المؤسسات في يعرف األداء أن  

ره على الجانب المالي  ث قرار أو استراتيجية بأ تقييم أدائها على الجانب المالي كمؤشر وحيد ، فيقيم أي 
 .للمؤسسة 

جراء االستثمار البيئي     دراسة تأثير تحسن االداء البيئي للمؤسسة  ذرع ) سنحاول  ( المصفاة ذات أ
فمكافحة انبعاث غبار االسمنت يمكن من استرجاع  ، سمنت متيجة بمفتاحعلى النتائج المالية لمؤسسة ا

برة من غبار االسمنت يعاد ضخه في العملية االنتاجية  . كميات معت
خراج النتائج و الهوامش و قبولها، كما يعطينا معلومات  عن تطور  يسمح التحليل المالي للمؤسسة باست

 .نشاط المؤسسة وتغير الوضعية المالية وكذا النتائج المالية التي حققتها المؤسسة
يهدف التحليل المالي الى تحديد الصحة المالية للمؤسسة والتي تعتبر هامة في اعطاء صورة عن 

 .المؤسسة 
نعتمد في تحليلنا المالي لمؤسسة اسمنت متيجة على مؤشرات التوازن المالي ومؤشرات النتائج     

 .والتحليل المالي عن طريق النسب المالية
 .( s.c.mi )لمؤسسة اسمنت متيجة   مؤشرات التوازن المالي: أوال 

زن المالي الى رأس المال العامل  رأس المال العامل  ( FR )نتطرق في مؤشرات التوا  ، احتياجات 
  ( BFR )  الخزينة ،( TR). 

 .Le Fond de roulement ( FR )رأس المال العامل  .4
مجموع األموال الدائمة الباقية تحت تصرف المؤسسة بعد " يعرف رأس المال العامل 

 1".تحويل األصول الثابتة فهو يمثل هامش األمان لتمويل األصول المتداولة 
 :المال العامل تكون على النحو التالي  صيغة رأس

                                                           
1
 Pierre conso, «  la gestion financière de l’entreprise », 7eme édition, Dunod,Paris , 1990, p80. 
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  يزانية  .يساوي نتيجة طرح األصول الثابتة من األموال الدائمة: من خالل أعلى الم
 .أصول ثابتة صافية  –األموال الدائمة = رأس المال العامل 

  يزانية طرح الخصوم المتداولة من األصول المتداولة: من خالل أسفل الم  .يساوي نتيجة 
 .الخصوم المتدولة –األصول المتداولة = رأس المال العامل 

لرأس المال العامل في مؤسسة اسمنت متيجة بمفتاح كما في الجدول التالي   .يمكن توضيح تطور ا
 .03300 -0336خالل الفترة  ( s.c.mi )  تطور رأس المال العامل في( 6.0) الجدول رقم     

 دج  4333الوحدة       
 0336 0343 0344 0340  

 4.021.205 4.400.044 4.401.010  653.002   رأس المال العامل 
 44 3.2- 40 ____ %نسبة التطور 

Source :rapport  de gestion( 2011 ,2012). 
 : يمكن صياغة نتائج هذا الجدول في الشكل التالي 

ترة (  2.2) الشكل رقم         ( 0340 -0336)تطور راس المال العامل للمؤسسة خالل الف

 
 (. 6.2)من اعداد الطالب استنادا الى الجدول رقم : المصدر 

ترة  من خالل هذه النتائج يتبين لنا أن راس المال العامل لمؤسسة اسمنت متيجة كان موجب خالل ف
دراسة وهذا يدل على وجود فائض درة المؤسسة  ال في السيولة على المدى القصير مما يعبر عن ق

بالوفاء بديونها قصيرة األجل عند تاريخ استحقاقها، باستعمال الفائض من االموال الدائمة بعد تمويل 
 . األصول الثابتة
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 Besoin fond de roulement (BFR:)احتياجات رأس المال العامل  .0
تاريخ معين عن رأس المال العامل الذي تحتاجه المؤسسة لمواجهة  تعبر احتياجات رأس المال العامل في

ورة االستغالل  شرة بد اريخ، أو هو جزء من االحتياجات الضرورية المرتبطة مبا ديونها المستحقة في هذا الت
وران عناصر  سرعة د ورة االستغالل تنتج احتياجات للتمويل مرتبطة ب ورية ، فد التي لم تغطى من الموارد الد

وران الديون ( القيم غير الجاهزة + قيم االستغالل ) صول المتداولة األ سرعة د بينما موارد التمويل مرتبطة ب
 .قصيرة األجل باستثناء التسبيقات

   BFR  ( = القيم غير الجاهزة + قيم االستغالل )–  ( السلفات المصرفية  –ديون قصيرة األجل) 
ترة  في  0340 – 0336يمكن توضيح تطور احتياجات رأس المال العامل لمؤسسة اسمنت متيجة خالل الف

 :الجدول التالي 
 .0300 – 0336خالل الفترة  ( s.c.mi )في مؤسسة  (BFR) تطور(  43.2) الجدول رقم    

 الوحدة ألف دج 
 0340 0344 0343 0336 السنة 
BFR 432.601 402.063 -133.251 - 020.000 

 Source :rapport  de gestion( 2011 ,2012). 
 :يمكن صياغة نتائج هذا الجدول في الشكل التالي 

 .0300 – 0336خالل الفترة  ( s.c.mi )في مؤسسة  (BFR) تطور(  5.2) الشكل رقم 

                  
 (. 43.2) من اعداد الطالب اعتمادا على الجدول رقم 
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من خالل هذه النتائج يتبين لنا احتياجات راس المال العامل لمؤسسة  اسمنت متيجة كانت موجبة خالل 
وهذا يبين ارتفاع ( الف دج ) 402063الى ( الف دج) 432601حيث ارتفع من  0343 – 0336السنتين 

التاليين وهذا راجع الى ا في العامين سالب BFRبينما اصبح .قيم االصول المتداولة عن الخصوم المتداولة 
رة األجل عن قيمة االصول المتداولة  .ارتفاع  قيمة الديون القصي

 :  Trésorerieالخزينة .  0     
برأس المال العامل واحتياجاته وتعبر عن اجمالي النقديات الموجودة  باستثناء السلفات ) هي مرتبطة 

 (المصرفية 
فرق بين رأس   .المال العامل و احتياجاته كما يمكن معرفتها عن طريق ال

 الصافي  ا ر م ع –الصافي ر م ع = الخزينة 
 في الجدول  0300-0336 خالل s.c.mi )) ويمكن توضيح تطور الخزينة الصافية لمؤسسة 

 
 .0300-0336 خالل s.c.mi )) تطور الخزينة لمؤسسة (  44.2) الجدول رقم 

 الوحدة ألف دج
 0340 0344 0343 0336 السنة 

ر م ع الصافي 
FR 

653.002 4.401.010 4.400.044 4.021.205 

 ا ر م ع الصافي
BFR 

432.601 402.063 - 133.251 - 020.000 

 4.530.020 4.200.442 4.330.120 021.020 الخزينة الصافية 
 2.0 24.26 40.30 ----     %نسبة التطور 

Source :rapport  de gestion( 2011 ,2012). 
 : يمكن صياغة النتائج السابقة في الشكل التالي 
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 .0300-0336 خالل s.c.mi )) تطور الخزينة لمؤسسة (  4.2)الشكل رقم    

            
 (. 44.2).من اعداد الطالب اعتمادا على الجدول رقم 

الى أن رأس المال من خالل النتائج السابقة يتبين أن الخزينة الصافية للمؤسسة موجبة وهذا راجع 
العامل اكبر من احتياجاته، أي أن المؤسسة قامت بتجميد جزء من أموالها الدائمة لتغطية احتياج راس 
طرح مشكل تكلفة  المال العامل، وهي بذلك لها امكانية الوفاء بديونها في االجال المحددة ولكن قد ي

جراءات منها  :الفرصة الضائعة ويمكن للمؤسسة القيام بعدة ا
 .تخفيض الموارد الدائمة وذلك بتسديد الديون الطويلة والمتوسطة األجل.   
ارات جديدة.     شراء استثم  .العمل على رفع القيم الثابتة ب

من خالل تحليلنا للتوازن المالي نالحظ ان لالستثمار االخضر البيئي اثر جيد على التوازن المالي 
 .للمؤسسة

 تطور مؤشرات النتائج : ثانيا
دراستنا لتطور مؤشرات النتائج على رقم االعمال ، القيمة المضافة، الفائض الخام لالستغالل عتمد ن في 

 .، النتيجة الصافية المالية
 :Chiffre d’affaire (CA)رقم األعمال  .4

ترة  s.c.m )) يبين الجدول الموالي تطور رقم األعمال لمؤسسة   .0340-0336خالل الف
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ترة  s.c.m )) تطور رقم األعمال لمؤسسة ( 40.2) الجدول رقم   0340-0336خالل الف

 الوحدة ألف دج  
 لسنةا 0336 0303 0300 0300

 رقم االعمال 0006763 0037007 0603466 3443363

 %نسبة التطور  ---- 00.36- 43.00 00.66

Source :rapport  de gestion( 2011 ,2012). 
 :الشكل التالي ويمكن صياغة النتائج السابقة في 

ترة  s.c.mi ) ) تطور رقم األعمال لمؤسسة (  0.2)الشكل رقم   0340-0336خالل الف

  
 (. 44.2).من اعداد الطالب اعتمادا على الجدول رقم                  

يعتبر رقم األعمال من المؤشرات االساسية لنشاط مؤسسة ما من خالل النتائج السابقة نالحظ ان هناك 
الى  0343سنة  0035205حيث ارتفع من ( سنة تركيب المصفاة )  0343ارتفاع بعد سنة 

، وهذا تماشيا مع ارتفاع  0340سنة   1443103ثم واصل االرتفاع الى  0344سنة  0023406
 .   0300و  0344الفعلي في سنة االنتاج 
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 القيمة المضافة .0     
القيمة المضافة هي الفارق بين قيمة السلعة عند خروجها من المؤسسة الى السوق و قيمة المواد    

 .الوسيطية الداخلة في انتاج هذه السلعة 
 :في الجدول التالي(  0340- 0336) من تتبع تطورات خلق القيمة المضافة في المؤسسة  ويمكن  

 

 KDA(  الوحدة الف دج.)القيمة المضافة  تغيرات  :( 00.0) الجدول رقم 

 سنة ال 0336 0303 0300 0300
 رقم االعمال 0.006.763 0.037.007 0.603.466 3.443.363
 االستهالكات الوسيطية 0.706.404 0.700.603 0.064.706 0.033.603
 القيمة المضافة 640.307 467.033 0.360.647 0.006.707
   source: rapport de gestion 2014.0340  

 : صياغة النتائج السابقة في الشكل التالي ويمكن 

 القيمة المضافة تغيرات ( 5.9)الشكل رقم 

 

 

درة المؤسسة على خلق  القيمة المضافة  ، نالحظ أن نتائج السابقةخالل المن    والتي تعبر عن ق
تزايدت بعد سنة  إلى   0336سنة  040305من ( سنة تركيب المصفاة ذات األذرع) 0343الثروة ، قد 
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، وهذا ما يدل على األثر اإليجابي 0340سنة  0.006.525، ووصلت إلى 0344سنة 4.104.045
درة المؤسسة في خلق الثروة      .وتحسين أرباحهالهذا اإلستثمار األخضر على ق

 : l’Excédent Brut de l’exploitation (EBE) الفائض الخام لالستغالل.0
رة القيمة المضافة  ا إن التدفق الخام لإلستغالل يعّبر عن األداء االقتصادي للمؤسسة ، هذا األخير عب

 .مطروحا منها الضرائب والرسوم ومصاريف العمال 
 

 (مصاريف العمال + ضرائب ورسوم )  –القيمة المضافة =  EBE) )الفائض الخام لالستغالل 
 : 0340 -0336للمؤسسة خالل    EBE) )والجدول التالي يمثل تطور

 الفائض الخام لالستغاللتغيرات (: 03.0)الجدول رقم 

 (الوحدة الف دج)

 0340 0344 0343 0336 سنةال
 0.006.707 0.360.647 467.033 640.307 القيمة المضافة

 400421 60500 26403 25064 مصاريف العمال
ضرائب لرسوم وال  440643 431553 205605 113020 ا

الخام  فائضال
 لإلستغالل

047060 033363 763000 0000600 

 61.05 010 15.0 -  -----   %التطور معدل
  source: rapport de gestion(0344p33  2012.p01 ) 

 : ويمكن صياغة النتائج السابقة في الشكل التالي 

 الفائض الخام لالستغاللتغيرات (  43.2) الشكل رقم 
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 (. 41.2)من اعداد الطالب اعتمادا على الجدول رقم 

سنة تركيب ) 0343من خالل النتائج السابقة، نالحظ أن الفائض الخام لالستغالل  قد تحسن بعد سنة 
إلى  0336سنة 045.260، حيث انخفض من  0336وكذلك مقارنة بسنة ( األذرعالمصفاة ذات 

من جهة ، ( نتيجة انخفاض االنتاج ) ، وهذا بسبب انخفاض القيمة المضافة 0343سنة  033.361
ثم الى  0344سنة  501.202ثم ارتفعت الى . وزيادة أعباء الضرائب والرسوم ومصاريف العمال

 .بسبب ارتفاع القيمة المضافة  وهذا 0340سنة  4.000.600

 :  le résultat net de l’exerciceتطور النتيجة الصافية للدورة : 4

ورة تسمح النتيجة الصافية درة المؤسسة على تغطية بالتعرف على للد ، وهي الخاصة بوظيفتها األعباء ق
 .تمثل الربح النهائي المالي حيث تقوم المؤسسة اما بتوزيعه أو الحفاظ عليه

ترة s.c.mi ) ) والجدول الموالي يبين تطور نتائج مؤسسة    0340-0336خالل الف

 الوحدة الف دج    .تطور النتيجة الصافية للدورة (:  00.0)الجدول رقم
 0340 0344 0343 0336 السنة

ورة  020454 131053 26002 400540 النتيجة الصافية للد
Source: rapport de gestion (2011 p35, 2012.p : 07)                

 تطور النتيجة الصافية للدورة(  44.2)الشكل رقم  
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 :النتائج في الشكل السابق أن النتيجة الصافية للمؤسسة كانت نالحظ من خالل 

 .موجبة في السنوات االربع وهذا دليل على ربحية نشاط المؤسسة.  

وهذا بسبب  0343سنة  26.002الى  0336سنة  400.540انخفضت النتيجة الصافية من .   
 .االستثمار األخضر واالنخفاض في االنتاج 

وهذه النتيجة  0340سنة  020.454ثم الى  131.053الى  0344ارتفاع النتيجة الصافية سنتي .   
 .0343و  0336أفضل بكثير من سنتي 

  ي بطريقة النسبالتحليل المال: ثالثا 

العالقة بين بندين أو أكثر من بنود القوائم المالية وذلك بقصد الكشف عن " تشير النسبة المالية الى 
 . 1"نواحي القوة والضعف في السياسات المالية

ارنة النسب الحالية مع النسب المحققة في السنوات  يمكن االستفادة من النسب المالية عن طريق مق
لمعرفة الكفاءة والفعالية في السياسات المنتهجة في المؤسسة ، أو مقارنة النسب  السابقة، وذلك

المستخرجة بالمعدالت النمطية السائدة في القطاع وذلك لمعرفة المركز المالي للمؤسسة مقارنة مع 
 .النسب المتوسط في القطاع

يزانية أو جدول الحسابات خرج هذه النسب من الم  .ويمكن أن نست
                                                           

.510، ص5111، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، االسكندرية،"تحليل القوائم المالية ألغراض االستثمار"كمال الدين الدهراوي،  
1
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 :لى أهم النسب وهي سنتطرق ا

 : Ration de rentabilité économiqueنسبة المردودية االقتصادية  .0
رة عن الصحة المالية للمؤسسة وهي  تعد المردودية االقتصادية من المؤشرات األساسية المعب

 :تحتسب بالطريقة التالية 
 433(*رقم األعمال / الفائض الخام لالستغالل =) المردودية االقتصادية 

ترة  (s.c.mi )  والجدول التالي يبين تطور المردودية االقتصادية لمؤسسة     .0340-0336خالل الف

 

 (.S.C.MI)تطور نسبة المردودية االقتصادية لمؤسسة ( 45.2) الجدول رقم 

 0300 0300 0303 0336 السنة
الخام  فائضال

 EBE لإلستغالل
047.060 033.363 763.000 0.000.600 

 CA 0.200.563 0.035.205 0.023.406 1.443.103رقم األعمال 
 المردودية االقتصادية

 (EBE/CA *433  )
% 

41.0 6 40 04.6 

 (. 40.2)و ( 41.2) من اعداد الطالب اعتمادا على الجدولين رقم 
من ( المصفاة) من الجدول السابق أن نسبة المردودية االقتصادية انخفضت في اول سنة لالستثمار االخضر 

 حيث سجلنا  0336لكن تحسنت الى افضل من سنة  0343فقط سنة  % 6الى  0336سنة  %  41.0
 .، وهي نتائج مرضية 0340سنة  % 04.6وارتفعت الى  0344سنة  % 40

 ( :الهامش الصافي ) رية نسبة المردودية التجا .0
درة المؤسسة على تحقيق الربح ومقاومة المنافسة وهي تمثل حصة تبين هذه النسبة  مدى ق

 .النتيجة الصافية في مجموع نشاطات المؤسسة
 .433( * رقم االعمال / نتيجة الصافية = ) نسبة الهامش الصافي 

 (.(.S.C.MIلمؤسسة ( ة التجاريةالمردودي)يبين الجدول التالي تطور نسبة الهامش الصافي 
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 (.(.S.C.MIلمؤسسة ( المردودية التجارية)تطور نسبة الهامش الصافي ( 44.2)الجدول رقم 
 0340 0344 0343 0336 السنة 

 020.454 131.053 26.002 400.540 نتيجة الصافية 
 1.443.103 0.023.406 0.035205 0.200.563 رقم االعمال 
المردودية 
  %التجارية

2.1 0.5 43.16 44.06 

 (.40.2) و ( 42.2)من اعداد الطالب اعتمادا على الجدولين 
 

من الجدول السابق نالحظ أن نسبة المردودية التجارية موجبة وهذا يعني أن المؤسسة تحقق 
 .ربحا 

حيث  0344ثم تحسنت سنة  0343سنة  0.5الى  0336سنة  2.1وقد انخفضت النسبة من 
، وهذا يبين األثر االيجابي لالستثمار البيئي 0340سنة  44.06ثم الى  43.16الى  ارتفعت

 .على المردودية التجارية
 : Rentabilité d’exploitationمردودية االستغالل  .0

 تمثل نسبة مردودية االستغالل القيمة المضافة مقارنة مع رقم االعمال 
RE =(VA/CA)*100 

 ( .(.S.C.MIتطور نسبة مردودية االستغالل لمؤسسة (  40.2)الجدول رقم  
 0340 0344 0343 0336 السنة 

القيمة المضافة 
VA 

040.305 465.413 4.104.045 0.006.525 

رقم االعمال 
CA 

0.200.563 0.035.205 0.023.406 1.443.103 

RE % 01.00 05.30 00.10 15.4 
 (.40.2)و ( 40.2)باالعتماد على الجدولين من اعداد الطالب 

 01.00من خالل معطيات الجدول نالحظ أن نسبة مردودية االستغالل قد تحسنت تتابعا من 
 0340سنة  15.4ثم الى  0344سنة  00.10ثم الى  0343سنة  05.30االى  0336سنة
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ستهالكات الوسيطية  وهذا يبين األثر االيجابي لعمل المصفاة ذات األذرع من خالل تخفيض اال
 . باسترجاع غبار االسمنت الذي كان يضيع في الهواء

 .األداء البيئي وانتاجية الموارد: المطلب الثالث

ان حماية البيئة تعني تقليص نسبة التلوث ومنه العمل على تخفيض الموارد والمواد التي تذهب على 
عادة تدويرها في العملية االنتاجية اي زي ادة نواتج استعمال الموارد، وسنحاول من خالل شكل نفايات وا 

على انتاجية الموارد المستخدمة ( تركيب مصفاة األذرع) هذا المطلب معرفة آثار اإلستثمار األخضر
 :في العملية االنتاجية للمصنع، والتي تتجلى في النقاط التالية

 .انتاجية المواد األولية: أوال

فسيرها بنصيب كل طن من اإلسمنت المنتج من المواد األولية، ان انتاجية الموارد األولية يمكن ت
 : والجدول التالي يوضح ذلك

 ((.S.C.MIلمؤسسة  تطور  انتاجية المواد األولية(: 06.0)الجدول رقم

 (.الوحدة بالطن)

 2012 2011 2010 0336 السنة 
 1.032.757 926.557 636.110 709.068 انتاج االسمنت 

 1.085.654 1.114.650 746.949 835.825 الكلس
 222.868 160.139 132.534 152.056 الصلصال

 26.720 23.264 23.181 31.636 معدن الحديد
لرمل   25.749 27.476 36.093 27.476 ا

مجموع المواد 
 األولية

1.046.933 938.757 1.325.529 1.360.991 

نصيب طن اسمنت 
منتج من المواد 

 االولية

1.47 1.4757 1.43 1.31 

  (.مصلحة االنتاج)من اعداد الطالب باالعتماد على وثائق المؤسسة : المصدر
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 كمية االسمنت المنتجة   /مجموع المواد األولية= نصيب الطن من االسمنت المنتج

 4.14من  0343من الجدول السابق، نالحظ ان نصيب طن من االسمنت المنتج ، ينخفض بعد سنة   
( من المواد األولية)طن  4.04، وصوال إلى  0344طن سنة  4.10إلى ( من المواد األولية )طن 
 ، وهذا ما يعكس زيادة انتاجية المواد األولية نتيجة االستثمار االخضر الذي قامت به0340سنة 

برة من غبار االسمنت تصل في الشروط  المؤسسة، حيث تعمل المصفاة على استرجاع كميات معت
الساعة، يعاد تضمينها في العملية االنتاجية ، مما ساهم في االستغالل االمثل /طن  03النظامية ،     

 .للمواد األولية وتحسين كفاءة العملية االنتاجية

 .طاقةاألداء البيئي واستهالك ال: ثانيا

برة من     تعتبر صناعة االسمنت من الصناعات األكثر استهالكا للطاقة ، لذا فإن استرجاع كميات معت
، يمكن المؤسسة من استرجاع مواد اولية  باإلضافة الى الطاقة التي ( الكلنكير) غبار االسمنت الخام 

 . استخدمت في تحويل المواد األولية الى غبار االسمنت الخام

 .ل اثر استخدام المصفاة على استهالك الطاقة والماء وسنتناو 

 لمؤسسة  يمثل استهالك الغاز: لجدول لتالي اS.C.MI.)) 0303 - 0300. 
 .0300 – 0303استهالك الغاز من (: 03.0)الجدول رقم 

 0340 0344 0343 السنة
 1.032.557 926.557 636.110 كمية االسمنت المنتجة طن

 2.014.700 2.842.746 2.856.620 (Kg)استهالك الغاز
نصيب استهالك الغاز لكل 

 طن/Kg طن منتج
3.16 3.06 2.76 

 من اعداد الطالب باالعتماد على معلومات مصلحة االنتاج بالمؤسسة :المصدر          

طن /Kgكمية االسمنت المنتجة  / كمية الغاز المستهلكة = نصيب استهالك الغاز لكل طن منتج 
 .منتجاسمنت 
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من الجدول السابق، نالحظ ان هناك انخفاض في استهالك الغار لكل طن منتج من االسمنت ، من    
0.45 kg / 0.45إلى    0343طن  سنة kg/ وهذا يؤشر الى االقتصاد  استهالك 0340طن  سنة ،

 ..الطاقة ومنه تخفيض تكاليف االنتاج
 .0300-0336الكهرباءتطور االستهالك الوسطي (: 00.0)الجدول رقم

 0340 0344 0336 السنة
 1.032.557 926.557 709.068 كمية االسمنت المنتجة طن

تكلفة استهالك 
 (kda)الكهرباء

273.840 267.658 282.631 

 0.2736 0.2888 0.33 تكلفة الكهرباء لكل طن منتج 
 .اعداد الطالب باالعتماد على ميزانية المؤسسةمن : المصدر                                                 

من الجدول السابق ، نالحظ ان هناك انخفاض في تكلفة في استهالك الكهرباء لكل طن منتج من 
وهذا ما يؤشر . 0340سنة ( دج 040.5)إلى  0336سنة ( دج 000)  KDA 3.00االسمنت ، من 

 .على االقتصاد في استهالك الكهرباء

  البيئي وانتاجية العملاألداء  :ثالثا 

 .في القيمة المضافة ( شخص واحد)تبين نسبة انتاجية العمل قيمة مساهمة عامل 

 عدد العمال / القيمة المضافة = انتاجية العمل 

 يبين الجدول التالي انتاجية العمل للمؤسسة 

ترة (  (.S.C.MIلمؤسسة  تطور انتاجية العمل( 00.2)الجدول رقم   0340KDA-0336)خالل الف

 0340 0344 0343 0336 السنة 
 0.006.525 4.104.045 465.413 040.305 القيمة المضافة 

 244 160 200 251 عدد العمال 
االنتاجية 

KDA/عامل 
1548 4202 0340 1050 

 ( .40.2)من اعداد الطالب استنادا الى الجدول 
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الى  0336سنة  KDA 4210من معطيات الجدول نالحظ أن انتاجية العمل عرفت انخفاضا من 
4202 KDA  ترتفع بعد ذلك بشكل مستمر  0343سنة ، وهذا لالنخفاض الكبير في القيمة المضافة ، ل

ترة  وهذا بسبب التحسن الكبير في القيمة  KDA 1050 0340لتسجل سنة  0340- 0343خالل الف
 .المضافة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بمفتاح إسمنت متيجة مؤسسةدراسة حالة :  خامسالفصل ال

250 
 

 :الفصل  خالصة

يزة التنافسية  حاولنا من خالل هذا الفصل اسقاط بعض الجوانب النظرية المتعلقة بالمسؤولية البيئية والم
ظرة حول رهانات صناعة االسمنت  على حالة مؤسسة اسمنت متيجة بمفتاح ، وذلك من خالل اعطاء ن

جزائر الذي أصبح مطالب في العالم من أجل تحقيق متطلبات التنمية المستد امة ، وقطاع االسمنت في ال
 .باالستجابة للضغوط الحكومية من أجل تقليل اآلثار السلبية لهذه الصناعة

درة االنتاجية   كما تناولنا محيط المؤسسة الذي يشهد زيادة في حدة المنافسة لزيادة عدد المنتجين والق
االثر االساسي في تبني مؤسسات االسمنت تقنيات  اال أن الضغوط الحكومية و المجتمع المحلي لهما

 .تخفيض التلوث

دراسة خلصت الى أن هناك انعكاس ايجابي الجراءات الحد من التلوث فعززت انتاجية  رغم ذلك فان ال
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 الموارد                                                                                                     

شرة صعبة  ورفعت كفاءة الطاقة مما يحسن االداء االقتصادي للمؤسسة اال ان هناك أثار غير مبا
 .القياس كمحو الصورة السلبية للمؤسسة لدى الجمهور وتحسين العالقة مع أصحاب المصلحة 
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 :الخاتمة العامة
قرن الماضي ظهرت فلسفة تنموية جديدة تأخذ بعين االعتبار المشكالت    منذ بداية الثمانينات من ال

المستدامة التي تهدف الى االهتمام بالعالقة البيئية التي تهدد الحياة فوق سطح األرض ،وهي التنمية 
 .المتبادلة بين االنسان ومحيطه الطبيعي وبين المجتمع وتنميته

تزايد باألمور البيئية وبروز مفهوم التنمية المستدامة وجدت المؤسسات االقتصادية  أمام االهتمام الم
نشطتها في سياق قيامها بمسؤوليتها مطالبة بتحمل مسؤوليتها عما تسببه للبيئة من أضرار بسبب أنفسها 

تزايد ومتنام من  -خاصة الصناعية منها–تجاه المجتمع ، وأصبحت هذه المؤسسات  تخضع لعدد م
القوانين المنظمة للبيئة، ولضغوطات أكبر من أصحاب المصلحة  من أجل ادماج االهتمامات البيئية في 

ارة القضايا  .البيئية بشكل سليم  سياسات و أنشطة هذه المؤسسات من أجل اد
تعتبر المسؤولية البيئية من القضايا االساسية حديثة الرصد نتيجة للتوسع الصناعي واالستعمال المفرط 
تزايد التدهور البيئي واتساعه على مستوى العالم،وتنامي الوعي البيئي  حيث  للموارد الطبيعية، و 

 .مامات الحكومات والشعوباصبحت قضية حماية البيئة من مخاطر التلوث تتصدر اهت
ار  ري يهدف تسييريافي هذا السياق بدأت المؤسسات الصناعية تتيقن أن االد ا الى  ة البيئية كنهج اد

لمشاكل البيئية يمكن أن يكون مدخل لتحقيق تميز تنافسي باعتبار أن االهتمام بالشأن البيئي التصدي ل
مزايا أضحى مجاال جديدا للتنافس بين المؤسسات ،بحيث أن ا تباع هذا المدخل يساعد على اكتساب 

 .تنافسية  و يعزز عالقة المؤسسة بأصحاب المصلحة ومحيطها بشكل عام
دراسة هو االحاطة باألركان األساسية للموضوع والمتمثلة في  وفي هذا اإلطار، فقد كان الهدف من ال

ري للموضوع من خالل التطرق البعد التسويقي للمسؤولية البيئية مع تسليط الضوء على االطار النظ
دراسة االقتصادية للتلوث والمسؤولية االجتماعية للمؤسسة ،  الى مفهوم البيئة واالقتصاد البيئي وال
دراسات الميدانية في هذا المجال و السياق  باالطالع على آخر ما توصلت اليه البحوث العلمية وال

اريخي للموضوع من خالل تطور جهود حماية البيئة   .الدولية والمحليةالت
دراسة أقرب الى  سباب ومحددات تخضير الواقع فقد هدفت أيضا الى معرفة أوحتى تكون هذه ال

والتطرق الى  المؤسسات الى جانب معرفة استراتيجية ادماج البعد البيئي في المؤسسات الصناعية،
رية للمسؤولية البيئية واقع تب ئ جزا  .ني المؤسسة ال

دراسة في النقاط التاليةويمكن تلخيص أهم النت   :  ائج التي تم التوصل اليها من خالل هذه ال
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يعتبر التلوث من المؤثرات الخارجية السلبية ، دليل على فشل نظام السوق وعدم قدرته على  -     
مما يستوجب تدخل الدولة لتكون مسؤولتها كضابط للنشاطات االنتاجية و    تحقيق الشفافية التامة ،

 .االستهالكية عن طريق توليفة من األدوات القانونية واالقتصادية من أجل حماية البيئة
تحقيق تنمية  بين التنمية والبيئة، ومن أجل ان تدهور البيئة ناتج عن الخلل في فهم العالقة -   

جزأ من عملية التنمية وال يمكن النظر فيها بمعزل مستدامة يجب أن تكو  جزءا ال يت ن حماية البيئة 
 .األفراد وسلوكياتعنها،وهذا ما يجب أن يجسد في سياسات الدولة والمؤسسات 

هناك عدة عوامل ساهمت في زيادة االهتمام العالمي بحماية البيئة منها ظهور مصطلحات جديدة  - 
مية المستدامة و االقتصاد األخضر و تعاظم المشكالت البيئية من مشاكل في الفكر القتصادي مثل التن

 ".وهذا ما يبين صحة الفرضية األولى" محلية الى جهوية  ودولية  و زيادة الوعي البيئي 
الخ تعيش ضمن ...ان المؤسسة الصناعية تتضمن في مفهومها أبعادا متعددة اقتصادية قانونية  -  

توح تؤثر وتتاثر به، والبيئة أبرز أركان هذا النظام  .  نظام مف
ردها ، وعليه يجب أن  -   نزاف موا تعتبر المؤسسة الصناعية المسؤول األول عن تلوث البيئة واست

 .ا وحماية البيئة من التلوث،استجابة الى مسؤوليتها تجاه المجتمعتوازن بين تحقيق ربحه
ان تخضير المؤسسة يتحدد بالحوافز المتوفرة في محيط المؤسسة وبدوافع المؤسسة ذاتها و  -  

 .وهذا يعزز الفرضية األولى  ظروفها الداخلية 
ارة البيئية حسب المواصفة االيزو  -     تراتيجيا يصلح  41334يعد نظام االد نموذجا تسييريا اس

ارات هذه المؤسسات من تخطيط و  لجميع المنظمات ، يتألف من جملة من المعايير القياسية تمكن اد
مرار  ."هذا مايبين صحة الفرضية الثالثة" تنفيذ ومراقبة مدى تحسن أدائها البيئي باست

ورغبتها في  -   ان قياس وتقييم االداء البيئي هو اعالن صريح باهتمام المؤسسة بالمسؤولية البيئية 
تراتيجي للمؤسسة، لذلك فاالهتمام ( المسؤولية البيئية)توطينها  يري واالس في قلب النظام التسي

 .بتخصيص أدوات ومؤشرات لقياس األداء البيئي مهم جدا في المؤسسة
لراهن يتضح دور االصغاء الجيدفي ظل ال -     يرات التي يشهدها العالم في الوقت ا  من قبل تغ

لمؤسسة واالستجابة الفعالة الهتمامات الجديدة المرتبطة بحماية البيئة في المجتمع، في خلق مكانة ا
يزة تنافسية حاسمة يصعب محاكاتها يزة للمؤسسة واكتساب م لرابعة" متم  ."يبين صحة الفرضية ا

جزائر يعرف ارتفاعا مضطردا اال أن قطاع االسمنت بدأ يشهد  رغم -   أن طلب االسمنت في ال
درة االنتاجية للقطاع  رتفاع الق نوع عدد المنتجين وا  .ارتفاعا في شدة المنافسة بسبب ت
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فرنسي  -   لرائد العالمي في صناعة مواد البناء الشريك ال ارج) لقد كان النضمام ا الى مؤسة ( الف
 .جة تحسن في االهتمام بالجانب البيئياسمنت متي

 .تبن البعد البيئي في المؤسسة أهم دوافع  والمجتمع المحلي تعتبر الضغوط الحكومية - 
ارة البيئية غير مكتمل من الناحية  -   مع أن المؤسسة قد عينت مسؤول عن البيئة اال نظام االد

لرامية لتحسين الجانب  ويبين قلة االهتمام بالجانب  البيئي في المؤسسةاالدارية وهذا ما يضيع الجهود ا
 . "يبين صحة الفرضية الخامسة" البيئي 

يرها على اداء المؤسسة -  .ان االجراءات البيئية تختلف في درجة تأث
ازالة غبار االسمنت وتخفيض التلوث أثار ايجابية على أداء المؤسسة من خالل المساهمة -  لمشاريع 

 .الموارد وتحسين كفاءة استخدام الطاقةفي زيادة انتاجية 
بعد تحليل الوضعية التجارية والمالية للمؤسسة  قبل و خالل وبعد تركيب المصفاة ذات األذرع  -  

جراء المحادثات مع بعض المسؤولين بالمؤسسة، تبين لنا أن مستوى أداء المؤسسة قد تحسن بكثير،   ،وا
وتحسنت  2102سنة  % 15.4الى  0336سنة  %01.00من فقد تحسنت المردودية االستغالل 

،وتحسنت مردودية انتاجية الموارد  2102سنة  %5..2الى  % 1..0نسبة المردودية التجارية من 
 .0..0طن من المواد االولية لكل طن منتج الى  ...0من 
لرابعة"  هذا ما يعزز من تنافسيتها اضافة الى تحسن العالقة مع محيطها   .  "يعزز الفرضية ا

 :االقتراحات 
تراحات التي قد تستفيد الهيآت ذات الصلة وعلى ضوء  النتائج التي توصلنا اليها يمكن تقديم بعض االق

  :بموضوع البحث وكذلك تلك المهتمة به، ونلخصها في النقاط التالية
يمكن للتدهور ضرورة الموازنة بين مختلف االهداف االقتصادية واالجتماعية واألهداف البيئية ألنه  -

 .البيئي  أن يعيق النمو االقتصادي 
التفكير في دور أوسع  وأكفأ للحكومة في حماية البيئة  باستعمال مزيج مناسب من األدوات القانونية  -

شراكات تعاون  واالقتصادية ، وتفعيل التعاون في هذا المجال مع البلدان المتقدمة السيما التي تربطها 
جزائر  .مع ال

برامج منح االعانات على ا - لدولة أن تأخذ بعين االعتبار في وضع سياساتها البعد البيئي، كأن تربط 
تراط االهتمام بالبعد البيئي  .بضرورة اش
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تكريس الجهود على المستوى الجزئي من أجل تحميل المؤسسات والمشاريع االقتصادية مسؤوليتها  -
دراسة  لزامها ب ارها على البيئة والتي بمقتضاها يتم التوقع االجتماعية والبيئية ، من خالل ا وتقييم أث

نزاف للموارد البيئية  .باألضرار البيئية ثم العمل على درئها ، وتجنب وقوع التدهور البيئي واالست
جزء من  -  تراعي مسؤوليتها االجتماعية والبيئية وأن تمارسها كجزء ال يت يجب على المؤسسات أن 

 . سياستها العامة
رة البيئية، والسعي على مطابقته على ال - صفة امع المو مؤسسة االهتمام باستكمال وضع نظام لالدا

 .والحصول على شهادة المطابقة 41334العالمية االيزو 
 .على المؤسسة االهتمام اكثر بالمحاسبة التحليلية و ادخال مفهوم وتطبيقات المحاسبة البيئية - 

ضرورة استحداث تخصصات تعنى باالقتصاد األخضر، و التنمية المستدامة، البعد االستراتيجي  -   
للمسؤولية البيئية واالجتماعية  في تسيير المؤسسات االقتصادية على مستوى الجامعات والمعاهد 

 .المتخصصة
فراد المجتمع باعتبار الت -  لوث بالدرجة األولى مصدره حماية البيئة تعتمد بالدرجة األولى على وعي أ

االنسان لذلك وجب العمل على تحسيس المجتمع وغرس الثقافة البيئية بضرورة المحافظة على مختلف 
ارها مصدر حياتهم  .مكونات البيئة باعتب

 :  أفاق الدراسة
خرى سواء على مستوى الجزئي المؤسسة  في األخير دراسات وبحوث أ يمكن اعتبار هذا البحث بداية ل

االقتصادية وما يتصل بالمسؤولية االجتماعية والبيئية أو االنتاج االنظف والتسويق االخضر أو بما 
رح المواضيع التالية .يتصل باالقتصاد االخضر والتنمية المستدامة  ت   :لذا نق

ارة االس -  . ةتراتيجية للمسؤولية البيئياالد
جزائر    mésoدراسات   -  دراسة أثار : لقطاع االسمنت في ال مزايا)وهي تعنى ب ( تكاليف و 

 .االجراءات البيئية في قطاع االسمنت
 .المسؤولية البيئية والصورة الذهنية للمؤسسة - 
   .المسؤولية البيئية والتعلم والتغيير التنظيمي - 
  .ات البيئية في قياس أداء المؤسسةدمج المؤشر  - 
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 لتنمية المستدامةفي المؤسسةالمحاسبة البيئية وا - 

وفي األخير اليسعنا اال أن نسأل اهلل العظيم التوفيق والسداد، راجين من اهلل أن يفيد بحثنا هذا الباحثين  "
  "والمهتمين  وأن يجعله ف اتحة وبداية لبحوث أخرى  
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 قائمة المراجع
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 .0331دار الكتب القانونية، مصر،  ،"الحق في المنافسة المشروعة"أحمد محمد محرز، .06
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التفكير االستراتيجي " جمال الدين محمد مرسي، مصطفى محمود أبو بكر،رشدي جبة طارق،.16
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 .0334،القاهرة ،مصر ، 34، جمعية أفاق للتربية والتعليم ،ط "  البيئيةالجريمة "خالد شوكات، . 19

وزيع ،ط"اإلنسان والبيئة"راتب سالمة السعود،  .20  .0343، األردن، 4، دار الثقافة للنشر والت

وزي أبو السعودنعمة اهلل،  رمضان محمد مقلد، أحمد رمضان .21  ايمان عطية ناصف، ،محمد ف
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هرة،،" -التنافسية وزيع، القا  .0330 مصر،دار الفجر للنشر والت
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 .0330 دون بلد النشر، الطبعة األولى،

وري، أحمد علي الصالح. 26  التفكير االستراتيجي وانعكاساته على نجاح منظمات األعمال" ،زكريا الد
 .0336، دار اليازوري العلمية، األردن، "

فرحان، .27 غرايبية، يحيى ال  .4664، الطبعة الثانية، األردن، "مدخل  للعلوم البيئية" سامح 

 .0332، المنظمة العربية للتنمية االدارية، مصر ،" البيئية المتكاملةاالدارة " سامية جالل سعد ، . 28

 .0334، دار دجلة ، األردن ، " التلوث البيئي " ،سحر أمين حسين. 29

براهيم حداد ، نظام موسى سويدان.30 ، 0مكتبة الحامد، ط،  "-مفاهيم معاصرة –التسويق " ،شفيق ا
 .0335عمان، األردن، 

هرة، مصر،  34، دار الفكر العربي ، ط" التوازن البيئي و تحديث الصناعة"صالح حجار، . 31 ، القا
0330. 

،دار منشأة " -00كيف تواجه القرن –التسويق الفعال "طلعت أسعد عبد الحميد، . 32
 .0330المعارف،االسكندرية، مصر، 

ازيق، ط "االقتصاد االجتماعي"طلعت الدمرداش،  .33  0335، مصر، 34، مكتبة الزق

، دار عالم الثقافة "التربية البيئية" ان ربيع، حمادي مشعان، ربيع أحمد محمد ربيع، ععادل مش.34
وزيع، الطبعة األولى، عمان، األردن،   .0334للنشر والت

وزيع و الدار العلمية الدولية " أسس التسويق الحديث" عبد الجبار منديل، . 35 ، دار الثقافة للنشر والت
 .0330، عمان ، األردن ، 4، ط

، ديوان "مخاطر الحاضر و تحديات المستقبل –التلوث البيئي "عبد القادر رزيق المخادمي، .36
جزائر، 30المطبوعات الجامعية، ط   .0335، ال

، دار " في ظل تحديات الواقع من منظور اسالمي اللتنمية المستدامة"عبد العزيز قاسم محارب ، . 37
 .0344مصر،  ،الجامعة الجديدة ، اإلسكندرية



 

260 
 

، دار النهضة العربية "دور المنظمات الدولية في حماية البيئة" عبد العزيز مخيمر عبد الهادي، 38. 
هرة،  .4605 مصر ،القا

 .0333مصر،،مكتبة جامعة طنطا ،  "نظرية الضريبة"عبد الهادي مقبل ،.39

، دار منشأة المعارف، "الميزة اللوجستيكية كبديل للميزة النسبية "عبيد علي أحمد حجازي، . 40
 .0333االسكندرية ،مصر، 

، المكتب الجامعي الحديث، "إدارة وتنمية الموارد البشرية والطبيعية" عدلي علي أبو طاحون، .41
 .0333 مصر، اإلسكندرية،

 .0331، دمشق، 34، منشورات جامعة دمشق، ط "التربية البيئية و السكانية"عدنان األحمد ، .42

 .0330/0330، الدار الجامعية ، مصر، "العولمة وقضايا اقتصادية معاصرة " ،عمر صقر. 43

وزيع، ط" االدارة االستراتيجية" عيسى حيرش، . 44 وراق للنشر والت  .0344، األردن ، 4، مؤسسة ال

يزي وزو، "البيئة في مواجهة التلوث"فتحي دردار، .45 ، نشر مشترك بين المؤلف و دار األمل، ت
جزائر،   .0330ال

 .0333، مؤسسة شباب الجامعة، االسكندرية، مصر،" المنافسة والترويج التطبيقي" فريد النجار، . 46

، مركز "الحياة ادارة البيئة من أجل جودة " ،( تر عال أحمد صالح)كلود فوستر ،بيتر جيمس ،. 47
ارة ، مصر،  .0334الخبرات الفنية لالد

، دار الكتب العلمية للنشر "تحليل القوائم المالية ألغراض االستثمار"كمال الدين الدهراوي، . 48

 .5111والتوزيع، االسكندرية،

وزيع، ط ،"ادارة التسويق "محمد الصيرفي، . 49 ، االسكندرية، 4مؤسسة حورس الدولية للنشر والت
 .0332مصر،

وزيع، " االدارة االستراتيجية وتنمية الموارد البشرية" محمد سمير أحمد، . 50 ، دار المسيرة للنشر والت
 .0336، االردن، 4ط
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، مكتبة "منهااألثار االقتصادية والمالية لتلوث البيئة ووسائل الحماية " محمد صالح الشيخ، .51
 .0330مصر ،اإلشعاع الفنية، اإلسكندرية، 

 .0330، دار األمين ، مصر ،  "اقتصاد حماية البيئة" محمد عبد البديع ، .52

دار المعرفة الجامعية، مصر،  ،"اقتصاديات الموارد البيئية"محمد عزت،  ،محمد عبد الكريم .53
0333. 

هرة، "اقتصاد حماية البيئة"د عبد البديع، محم.54  .0330، دار األمين، القا

زاوي، .55 ع  .0330دار وائل للنشر، عمان، ، "أنظمة إدارة الجودة و البيئة"محمد عبد الوهاب ال

، مكتبة ابن سينا، "البيئة مشاكلها وقضاياها وحمايتها من التلوث" محمد عبد القادر الفقي، .56
جزائر،  .4660ال

دار المسيرة للنشر  ،"االستراتيجيالتسويق "محمود جاسم الصميدعي، ردينة عثمان يوسف، .57
وزيع والطباعة، ط   .0344، عمان ، األردن، 4والت

االدارة االستراتيجية وجودة التفكير والقرارات في " مصطفى محمود ابو بكر، فهد عبد اهلل منعم، . 58
 .0334/0330االسكندرية، مصر، ، الدار الجامعية، "المؤسسات المعاصرة 

، "مدخل استراتيجي تطبيقي في إدارة التسويق في المنشات المعاصرة"مصطفى محمود أبوبكر، .59
 .0330/0331الدار الجامعية، االسكندرية، 

رزاق، .60  .0333، دار وائل للنشر، عمان، "التلوث البيئي"منى عبد ال

جزائر، ، "اإلقتصاد  البيئي "منور أوسرير، محمد حمو، .61  .0343دار الخلدونية، ال

ارة االعمال . 62  . Editions crepsالتسويق واالحتكار والمنافسة،  -موسوعة عالم التجارة و اد

، مجموعة النيل العربية، (ترجمة عال أحمد إصالح)، "االقتصاد األخضر"موليلي سكوت كاتو، .63
هرة،   .0343مصر،الطبعة األولى، القا
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المنظمة العربية للتنمية االدارية ، ("المبادئ و الممارسات ) االدارة البيئية " نادية حمدي صالح ،. 64
هرة ، مصر ،   .0330،القاا

، مركز االسكندرية للكتاب، مصر، " الميزة التنافسية في مجال األعمال" ،نبيل خليل مرسي. 65
4660. 

عزاوي ،عبد اهلل النقار. 66 ،دار ."03333البيئة نظم ومتطلبات وتطبيقات االيزو  ادارة" ،نجم ال
 .0334المسيرة،عمان ، األردن ،

وراق للنشر والطباعة، األردن، " ادارة المعرفة"نجم عبود نجم، . 67  .0334، مؤسسة ال

وراق للنشر و "-المسؤولية البيئية لرجال األعمال-البعد األخضر لألعمال "نجم عبود نجم، .68 ، ال
وزيع،   .0330الطبعة األولى، عمان، األردن، الت

رزنجي ، . 69 وزيع، ط"استراتيجيات التسويق " نزار البرواري ، أحمد الب ، 4، دار وائل للنشر والت
 .0331عمان، األردن، 

الضرائب الخضراء والرخص القابلة للتداول كأدوات لمكافحة "نزيه عبد المقصود محمد مبروك ، .70
 .0344 ،مصر،االسكندرية، 34العربي،طالفكر ر دا ،"التلوث

 :الرسائل واألطروحات 

، " الميزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية بين مواردها الخاصة وبيئتها الخارجية" أحمد باللي ، . 01
وراه في علوم التسيير  رة األعمال  –أطروحة دكت ، كلية العلوم االقتصادية وعلوم  -تخصص ادا

جزائر،   .0330التسيير، جامعة ال

كرة ماجستير  "مساهمة المؤسسة الصناعية في مكافحة التلوث الصناعي " سمير بوعافية ، . 02 ، مذ
جزائر،   .0330فرع اقتصاد وتسيير البيئة ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، ال

، مذكرة ماجستير ، المركز الجامعي ، خميس مليانة،  "تكاليف التدهور البيئي "ع ، صليحة بوذري. 03
جزائر ،   .0330ال
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دراسة  –دراسة السلوك البيئي للمؤسسات االقتصادية العاملة في الجزائر "عائشة سلمى كيحلي ، . 04
فرع اقتصاد وتسيير البيئة ، جامعة  " –ميدانية لقطاع النفط في حاسي مسعود  كرة ماجستير  ، مذ

جزائر ،  ورقلة، ال  .0330قاصدي مرباح ، 

، ماجستير تسيير "واقع محاسبة التكاليف بمركب االسمنت حامة بوزيان" عبد الهادي داودي، .05

 .5110المؤسسات، جامعة  قسنطينة، 

وراه "  على ترقية األداء التسويقيأثر االبداع التكنولوجي البيئي " ،  بكوش كريمة .06 ، أطروحة دكت
، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة  -فرع تسويق  –في العلوم التجارية 

جزائر   .0344/0340،  30ال

 دراسة حالة –دور االدارة البيئية في تحقيق مزايا تنافسية للمؤسسة الصناعية " لطيفة برني ، . 07
كرة ماجستير تخصص اقتصاد وتسيير المؤسسة ، " –المؤسسة الوطنية لصناعة الكوابل ببسكرة  ،مذ

جزائر ،  .0334جامعة محمد خيضر، بسكرة،ال

كرة "  -دراسة حالة الجزائر -دور الجباية في الحد من التلوث البيئي"محمد مسعودي ، . 08 ، مذ
فرع اقتصاد وتسيير البيئة ، جامعة قاصد جزائر،ماجستير  ورقلة ، ال  .0330ي مرباح ، 

واقع استراتيجية التأهيل وأثرها على تنمية تنافسية المؤسسات االقتصادية في " وردية بوقابة ، .09
كرة ماجستير في العلوم  – دراسة حالة مؤسسة المعمل الجزائري الجديد للمصبرات –الجزائر  مذ

 .0343/0344،  جامعة امحمد بوقرة ، بومرداس ، " –االقتصادية تخصص تسيير المنظمات 

أثر التسيير االستراتيجي للموارد البشرية و تنمية الكفاءات على الميزة " يحضية سماللي ، . 43
وراه دولة في العلوم " -مدخل الجودة والمعرفة –التنافسية للمؤسسة االقتصادية  ، أطروحة دكت

جز   .0330/0331ائر، االقتصادية ، تخصص تسيير، جامعة ال

 :الملتقيات والمؤتمرات والندوات 

حالة شركة االسمنت الجزائرية  –على التلوث البيئي  03330أثار تطبيق االيزو " الهام يحياوي ،.01
، الملتقى الدولي الثالث حول البيئة ومحاربة الفقر في الدول النامية ، المركز الجامعي خمييس "  –

جزائر ،   .0343ماي  1و  0مليانة ، ال
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األداء البيئي كإستراتيجية تنافسية " بن حاج جياللي مغراوة فتحية ، صليحة حفصي ، . 02
لرابع حول " –دراسة حالة مؤسسة االسمنت ومشتقاته بالشلف  –للمؤسسة الصناعية  ، الملتقى ا

المنافسة واالستراتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قطاع المحروقات للدول العربية، 
جزائر ،   (.03-4)، ص ص0343نوفمبر  6و 0جامعة حسيبة بن بوعلي ، الشلف ، ال

، الملتقى  "تحليل التنافسية على مستوى القطاع الصناعي "جمال الدين سحنون ، معمر حمدي ، 03.
لرابع حول المنافسة واالستراتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قطاع المحروقات للدول  ا

جزائر ،   (.04-4)ص ص  0343نوفمبر  6و 0العربية، جامعة حسيبة بن بوعلي ، الشلف ، ال

دور ادارة العالقة مع أصحاب المصلحة في تفعيل أبعاد " حمزة رملي ، اسماعيل زحوط ،  .04
، الملتقى الدولي  األول حول سلوك المؤسسة "التنمية المستدامة في المؤسسة االقتصادية 

ورقلة ،  االقتصادية في ظل رهانات التنمية المستدامة و العدالة االجتماعية ، جامعة قاصدي مرباح ، 
 ( . 023 – 000) ، ص ص  0340نوفمبر  04و  03

دور التعاقد الباطني في تحقيق الميزة التنافسية للمؤسسة " ،خضرة قاسمي ، عبلة بزقراوي . 05
لرابع حول المنافسة واالستراتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج " االقتصادية ، الملتقى ا

جزائر ،  نوفمبر  6و 0قطاع المحروقات للدول العربية، جامعة حسيبة بن بوعلي ، الشلف ، ال
0343. 

لرحمن رداد ، . 06 ر ، المؤتم "المؤشرات البيئية كجزء من مؤشرات التنمية المستدامة "خيس عبد ا
 (.04-4)، ص ص  0336نوفمبر  1 – 0االحصائي الثاني ، ليبيا ، 

وري ، أبو بكر أحمد ابو سالم ، . 07 رأس المال الفكري كمدخل لتحقيق الميزة التنافسية " زكريا الد
كري في منظمات األعمال العربية في االقتصاديات "المستديمة  ، ملتقى دولي حول راس المال الف

 .(44-4)ص ص  0344ديسمبر  41- 40يبة بن بوعلي ، شلف ، الحديثة ، جامعة حس

دور نظام االدارة البيئية في تحسين األداء البيئي " ،زين الدين بروش ، جابر دهيمي . 08
نمو المؤسسات و  – 30ط–الملتقى الثاني حول األداء المتميز للمنظمات والحكومات " للمؤسسات
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ورقلة، االقتصاديات بين تحقيق األداء المالي   00وتحديات األداء البيئي ، جامعة قاصدي مرباح ، 
 .(540-512) ص ص  0344نوفمبر  00و

لرفاعي ، . 09 وري ا اشارة خاصة : التنمية المستدامة مع تركيز خاص على االدارة البيئية " سحر قد
ارة البيئية ، المنظمة العربية للتنمية ا" الى العراق  الدارية ، تونس ، ، المؤتمر العربي الخامس لالد

 .0335سبتمبر 

ورات " والصحة البشرية( المحيط ) البيئة " محمد الحفار،  سعيد .10 ، ندوة مجلس األمة، منش
 .0330مجلس األمة، 

بين ) المؤسسة االقتصادية الجزائرية و المسؤولية البيئية " سفيان ساسي ، منية غريب ،. 11
، الملتقى الدولي  األول حول سلوك المؤسسة االقتصادية في ظل رهانات  ( "التشريع والتطبيق 

ورقلة ،   0340نوفمبر  04و  03التنمية المستدامة و العدالة االجتماعية ، جامعة قاصدي مرباح ، 
 (. 043-024)، ص ص 

ت التكاليف االقتصادية للمشكال" عائشة سلمى كيحلي ، سليمة غدير أحمد ، يوسف قريشي ، . 13
، الملتقى الدولي  األول حول سلوك المؤسسة  "البيئية و أهم طرق التقييم البيئي المستخدمة 

ورقلة  االقتصادية في ظل رهانات التنمية المستدامة و العدالة االجتماعية ، جامعة قاصدي مرباح ، 
 (. 140 – 120) ، ص ص  0340نوفمبر  04و  03، 

لرحمن العايب ، شريف بقة، . 14 قراءة في دور الدولة الداعم لتحسين األداء البيئي المستدام " عبد ا
، الملتقى الدولي  األول حول سلوك المؤسسة االقتصادية " –حالة الجزائر  –للمؤسسات االقتصادية 

ورقلة ،   04و  03في ظل رهانات التنمية المستدامة و العدالة االجتماعية ، جامعة قاصدي مرباح ، 
 (. 65 – 00) ، ص ص  0340نوفمبر 

افسية دور اليقظة االستراتيجية في تنمية الميزة التن"عبد الفتاح بوخمخم وعائشة مصباح،  .15
لرابع"للمؤسسة االقتصادية حول المنافسة واالستراتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية  ، الملتقى ا

جزائر ،   6و 0خارج قطاع المحروقات للدول العربية، جامعة حسيبة بن بوعلي ، الشلف ، ال
 (.04-4)ص ص  0343نوفمبر
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، المؤتمر العلمي الدولي "  األداء البيئيدور ادارة البيئة في تحسين " عثمان حسن عثمان ، . 16
 30و  34حول التنمية المستدامة والكفاءة االستغاللية للموارد ، جامعة فرحات عباس، سطيف ، 

 (.41-4)ص ص  0330ماي 

، المؤتمر العلمي الدولي حول التنمية  "اشكالية التنمية المستدامة و أبعادها" عمر عماري ، . 17
 . 0330ماي  30و  34االستغاللية للموارد ، جامعة فرحات عباس، سطيف ،  المستدامة والكفاءة

 

، المؤتمر العربي  "التجارة والبيئة في مفاوضات تحرير التجارة العالمية"محسن أحمد هالل ، . 18
حول حول مستقبل مفاوضات تحرير التجارة في ظل منظمة التجارة العالمية ، المنعقد في صنعاء 

فري  ورات المنظمة العربية للتنمية االدارية ، مصر ، 0336في  (.026-004)ص ص 0336، منش

، الملتقى  "ماعية اشكالية تقييم المؤثرات الخارجية و مسؤولية العدالة االجت" محمد فرحي ، . 19
الدولي  األول حول سلوك المؤسسة االقتصادية في ظل رهانات التنمية المستدامة و العدالة 

ورقلة ،   (. 03 –  32)، ص ص 0340نوفمبر  04و  03االجتماعية ، جامعة قاصدي مرباح ، 

لمشاريع تقييم دور المؤسسات المالية في تمويل ا" محمد حمزة بن قرينة ، حدة فروحات ، .20
، الملتقى الدولي  األول حول " -دراسة حالة مشروع الجزائر البيضاء بورقلة  –البيئية في الجزائر 

سلوك المؤسسة االقتصادية في ظل رهانات التنمية المستدامة و العدالة االجتماعية ، جامعة قاصدي 
ورقلة ،   (. 13 – 03) ، ص ص   0340نوفمبر  04و  03مرباح ، 

مداخل التنافسية و استراتيجيات المؤسسات الصناعية في ظل " ميلود وعيل ، رابح بلقاسم ، .21
لرابع حول المنافسة واالستراتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية "المنافسة العالمية  ، الملتقى ا

جزائر ،  نوفمبر  6و 0خارج قطاع المحروقات للدول العربية، جامعة حسيبة بن بوعلي ، الشلف ، ال
 (.00-4) ص ص   0343
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االدارة البيئية للمؤسسات كمدخل حديث للتميز " نجوى عبد الصمد ، طالل مفضي بطانية، .04
، المؤتمر العلمي الدولي حول األداء المتميز للمنظمات والحكومات ، جامعة قاصدي " التنافسي

ورقلة ،   (. 412- 401) ، ص ص  0332مارس  6و 0مرباح ، 

مفهوم التنافسية والتجارب الناجحة في النفاذ الى األسواق " بركات ، عادل العلي ، نسرين . 22
 .0333جوان  03و  46، ورشة عمل عقدت في تونس ، ، بحوث ومناقشات "الدولية

 :  المجالت 

لراشد، 01. تقييم و تحسين أداء أنظمة االدارة البيئية في المنظمات باستخدام " أحمد علي أحمد ا
لرابع، العدد "عملية التصميم التجريبي لمؤشرات األداء  ارة واالقتصاد ، المجلد ا ، كلية 30، مجلة االد

عراق ، ماي   (. 440 – 404) ، ص ص  0340شط العرب ، ال

دراسات اقتصادية ، العدد  "زة التنافسية ادارة المعرفة وتحسين المي" أحمد بن عيشاوي ،  .02 ، مجلة 
فري 40  .0336، في

 .466، البيئة والتنمية ، العدد التاسع ، نوفمبر "  مفهوم التنمية المستدامة" أسامة الخولي ،.03

مراد محجوب ،. 04  تنافسية المؤسسة من خالل تحقيق النجاح االستراتيجيتعزيز " الطيب داودي ، 
 (.20-04)ص  0340، بسكرة ، نوفمبر 40،مجلة العلوم االنسانية ، جامعة محمد خيضر، العدد "

، مجلد الملك " –دراسة تحليلية  –تطور العالقة بين االقتصاد والبيئة "المرسي سيد حجازي ، . 05
لرياض، 45سعود للعلوم االدارية، المجلد الثامن، العدد   .4665، ا

أثر التحديات البيئية على األداء التسويقي في المؤسسات " جوى عبد الصمد ، الهام يحياوي ، ن. 06
ئرية ، العدد "الصناعية  جزا  (.45-54)،ص  0344/0340،  34، مجلة أداء المؤسسات ال

وزان عبد الغني البياتي، . 07 تقويم مستوى تنفيذ متطلبات نظام " ايثار عبد الهادي آل فيحان، س
، مجلة " –دراسة حالة الشركة العامة لصناعة البطاريات ببابل  – 03330زو االدارة البيئية االي

ارة واالقتصاد، العدد   (.423 – 436) ، ص ص 0330، كلية شط العرب ،بغداد ،43االد
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، البيئة " دراسة باالستشعار عن بعد أي الشواطئ العربية يغرقها ارتفاع البحر"ايمان غنيم، . 08
 (.02-45)ص ص  0343، جانفي  410لعدد ، ا42والتنمية، المجلد 

، البيئة والتنمية " استراتيجية وقائية لحماية البيئة صناعيا: االنتاج األنظف " بوغوس غوسمان، . 09
 .0330، سبتمبر 21، العدد 

، 42، البيئة والتنمية ، المجلد " الكارثة النفطية األفظع في التاريخ" راغدة حداد، عماد فرحات، . 10
 (.04-03)ص ص  0343، جويلية 410العدد 

البيئة والتنمية،المجلد ، "مياه الصرف المعالجة مورد استراتيجي للبلدان العربية"،  رضوان شكر اهلل.11
 (.00- 00) ، ص ص 0344، أكتوبر 450، العدد 45

، مجلة الباحث " لى االقتصاد والمجتمعالنظريات السكانية وانعكاساتها ع" زهير طافر ،.12
 .0343، سبتمبر 43االجتماعي، جامعة بشار ، العدد 

لرحيم سعيد . 13 متطلبات تحقيق الميزة التنافسية المستدامة في اطار بناء االستراتيجية " ،سناء عبد ا
، العدد 46المجلد ، مجلة العلوم االقتصادية و االدارية ، جامعة بغداد ، "الخضراء لمنظمة األعمال 

40، 

 (. 452 -400)ص  ص 

وزان ساكمار ،. 14 كرناجل،ديفيد مور،أليساندرو غاالي س البصمة البيئية الحد الفاصل " ، ماتيس وا
 (. 04-03)ص ص 0344، أفريل 424،البيئة والتنمية، العدد " بين سخاء الطبيعة و طمع البشر

ارة ، المجلد " التنافسية للصناعات الصغيرة األردنيةالمقدرة "عدنان فضل أبو الهيجاء، . 15 ، مجلة المن
 .0334، 30، العدد  40

شراحيل،. 16 ، مجلة " االستراتيجيات التنافسية وعالقتها بتحقيق الميزة التنافسية" عوض محمد با
فري   .0332الباحث كلية العلوم االدارية ، العدد الثامن، اليمن، في

استراتيجيات وسياسات التنمية المستدامة في ظل التحوالت "ني محمد، كربالي بغداد، حمدا. 17
 .0343، 12، مجلة العلوم االنسانية، السنة السابعة ، العدد " االقتصادية و التكنولوجية بالجزائر 
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درار، العدد الثاني، " التنمية المستدامة ومشكلة التسلح" لعلي بوكميش ،. 18 ، مجلة الحقيقة، جامعة أ
 .0330مارس 

دراسات البيئية ، " ادارة البيئة والتنمية المستدامة"محمد أبو القاسم محمد، .19 ، مجلة أسيوط لل
 (. 12 – 00) ص ص . 0332، مصر ، جوان 06العدد

، مجلة الباحث  "مؤسسةدراسة نظرية لمحددات سلوك حماية البيئة في ال"  محمد عادل عياض ،. 20
ورقلة، 34، العدد   (.02- 44)، ص ص 0344، جامعة قاصدي مرباح، 

،  420، البيئة والتنمية ، العدد "المائية تقرع أبواب العرب الكارثة " ، 0343ملخص تقرير آفد .21
  .0343نوفمبر 

لة الفكر، بسكرة ، ، مج" المدلول العلمي والمفهوم القانوني للتلوث البيئي" منصور مجاجي، . 22
 .العدد الخامس

، "االدارة البيئية و آليات تفعيلها في المؤسسات الصناعية" موسى عبد الناصر ، لطيفة برني ،.23
 (.64- 52) ، ص ص 0330،ديسمبر  31مجلة أبحاث اقتصادية ، جامعة بسكرة ، العدد 

، المعهد العربي للتخطيط ، الكويت، 01، العدد  " القدرة التنافسية وقياسها" وديع محمد عدنان ،. 24
 .0330ديسمبر 

 :تقارير

نوع البيولوجي .34 ، تعميم اقتصاديات teeb) ( 0303تقرير اقتصاديات النظم االيكولوجية والت
 .النظم االيكولوجية والتنوع البيولوجي

 :نصوص تشريعية 

 .4600، 35العدد ، بحماية البيئة عامةالمتعلق  30 – 00القانون رقم .34

ؤرخ في  43 – 30القانون رقم . 30 بحماية البيئة في اطار التنمية ، المتعلق 0330جويلية   03الم
  .المستدامة
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ؤرخ في  30 – 35المرسوم التنفيذي رقم . 30 القيم القصوى و الذي يضبط  0335جانفي  34الم
 .أهداف نوعية الهواء

المحدد لكيفيات التصريح بالنفايات  5112سبتمبر  01   فيالمؤرخ  102-12مرسوم التنفيذي ، ال. 31

 .الخطرة
بضبط التنظيم المطبق على ، المتعلق 5110ماي  10المؤرخ في  022-10المرسوم التنفيذي . 12
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 قائمة المالحق
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  - 0-الملحق  

؟ ماهي خدمات النظم االيكولوجية  

هي خدمات نظم ايكولوجية تصف المخرجات المادية من النظم االيكولوجية  :الخدمات التموينية  0
خرى  ،وتشمل الغذاء والماء وموارد أ

زراعة الغذاء :  الغذاء ارة  –توفر النظم االيكولوجية ظروف  زراعية مد  .                   قي موائل برية وفي نظم 
يرا من المواد للبناء والوقود :  المواد الخام                        .      توفر النظم االيكولوجية تنوعا كب
                               .        توفر النظم االيكولوجية المياه السطحية والجوفية :  المياه العذبة
 واد داخلة في الصناعات الدوائية      يتم استخدام الكثير من النباتات كأدوية تقليدية وكم:  موارد دوائية

العمل كعوامل منظمة مثل تنظيم هي الخدمات التي توفرها النظم االيكولوجية ب :الخدمات التنظيمية   0
تربة أو بتوفير الغذاء والتحكم في االمراض                             .                نوعية الهواء وال

وتؤثر .توفر االشجار الضالل وتزيل الملوثات من الغالف الجوي : تنظيم المناخ المحلي ونوعية الهواء 
 .الغابات على معدل تساقط األمطار 

ازالة ثاني أوكسيد الكربون من : عزل الكربون وتخزينه  بينما تنمو االشجار والنباتات فانها تعمل على 
 .الغالف الجوي وتحجزه بفعالية في أنسجتها 

تخلق النظم االيكولوجية والكائنات الحية مصدات امام المخاطر الطبيعية مثل :  تلطيف االحداث الشديدة
ارات االرضية الفياضانات والعواصف واال  .نهي

لرطبة مخلفات االنسان : معالجة مياه الصرف  الراضي ا تربة وفي ا تحلل الكائنات الحية المجهرية في ال
 .والحيوان والكثير من المواد الملوثة 

تربة عامال اساسيا في عملية تدهور االرض :منع التآكل والمحافظة على خصوبة التربة  يعد تآكل ال
 .وتصحرها 

محصول غذائي عالمي رئيسي على التلقيح بواسطة الحيوان  442من بين  04يعتمد نحو  :التلقيح 
 .ويشمل ذلك محاصيل هامة مثل الكاكاو والبن 

شرة مع : التحكم البيولوجي  زراعية و االمراض المنت تعد النظم االيكولوجية هامة في تنظيم األفات ال
جراثيم   . الحشرات الناقلة لل

قريبا كل الخدمات األخرى : (خدمات الموائل )الخدمات المساندة  0  وتوفر النظم االيكولوجية .تعزز ت
 .أماكن عيش للنبات والحيوان ،وتحافظ كذلك على السالالت المختلفة الحيوان والنبات 
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االنواع  وتحتاج. توفر المواطن كل ما يحتاج اليه النبات أو الحيوان الواحد للبقاء : موائل لألنواع 
جرة الى موائل على امتداد خطوط هجرتها   .المها

نوع الجيني السالالت و االعراق المختلفة ،ويوفر األساس : المحافظة على التنوع الجيني  يميز الت
زرعة الجيدة التكيف محليا و مجمعا من الجينات لتطوير المزيد من المحاصيل التجارية  لالنواع المست

                   .           والماشية 
تشمل المنافع غير المادية التي يحصل عليها االنسان من االتصال بالنظم : الخدمات الثقافية  3

 .االيكولوجية ، وتشمل المنافع الجمالية والروحية والنفسية 
أراضي المناظر الطبيعية والمساحات الخضراء الحضرية في: الترفيه والصحة العقلية والنفسية   ان دور 

دراكا ووضوحا  .المحافظة على الصحة العقلية والبدنية بات اكثر ا
توفر السياحة الطبيعية منافع اقتصادية هامة وهي مصدر حيوي للدخل في العديد من البلدان : السياحة 

. 
اريخ البشري ارتبطت كل من اللغة و : التقدير الجمالي وااللهام الثقافي والفني والتصميمي  على اتداد الت

 .معرفة و تقدير البيئة الطبيعية ارتباطا وثيقا ال
لرئيسية : التجربة الروحية و الحس بالمكان  كما تشكل . ان الطبيعة عنصر مشترك في كل الديانات ا

 .المناظر الطبيعية هوية محلية وحسا باالنتماء 
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جراء تحقيق عمومي عن المالئمة وعدم المالئمة لمشروع اضافة خط  – 30الملحق رقم  اعالن عن ا
 .انتاج ثاني في مؤسسة اسمنت متيجة بمفتاح
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 - 10-الملحق رقم 

 

  POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE      S.C.MI. 

         UN PROJET D’AVENIR 

La SCMI est une enterprise citoyenne, qui tient à agir  dans le respect de la 

réglementation environnementale locale, est selon les principes universels du 

développement durable. 

Performance environnementale et performance industrielle vont de pair, nous 

avons l’ambition d’inscrire l’ensemble de nos activités dans une gestion 

soucieuse du développement durable ,et de mettre tous les moyens 

nécessaires, afin de garantir la pérennité de notre activité industrielle, de 

préserver le patrimoine nature et de protéger la qualité de la vie, en 

développant des solutions respectueuses de l’environnement. 

Afin de mettre en œuvre ces convictions, nous nous engageons à : 

Sites Industriels :  

 . Nous mettre en conformité avec les lois, réglementations et 

exigences relatives à l’environnement, auxquelles nous nous référons 

dans le cadre de nos activités. 

 . Déployer un Système de Management Environnemental (SME), qui 

sert de cadre pour une amélioration continue de notre gestion 

environnementale. 

 . Réduire l’empreinte environnementale de nos activités sur nos sites, 

les émissions et les nuisances. 

 . Développer des produits innovants, en faveur de la réduction de 

l’impact sur le changement climatique. 

 . Favoriser le recyclage des eaux sur nos sites et diminuer notre 

consommation des eaux de surface et/ou souterraine. 

 . Réaliser des audits environnementaux sur tous nos sites et inclure 

dans le cadre de l’inspection générale les thématiques 

environnementales. 
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Minimiser l’utilisation de ressources non renouvelables et les remplacer              

par des matières premières et des combustibles de substitution. 

Poursuivre une gestion exhaustive des déchets : réduire la génération, étudier 

les possibilités de recyclage, élimination en recourant à des méthodes sures. 

Elaborer des plans de réaménagement pour les carrières en tant compte de la 

préservation de la biodiversité et des attentes des parties prenantes, et ce, 

conformément à la réglementation en vigueur pratiques internationales. 

Relations avec nos Collaborateurs et sous- traitants :  

 . Fournir les ressources financières et humaines adaptées, sensibilisation 

et formation du personnel, en vue d’une amélioration continue, en 

matière d’environnement. 

 . Sensibilisation et supervision des sous-traitant et des fournisseurs, sur 

le respect de l’environnement, et la réglementation y afférente. 

 .Veiller à la conformité de nos sous-traitants avec notre politique en 

matière d’environnement, de sécurité et de santé, lors qu’ils sont 

présente sur notre sites. 

Relation avec nos Parties prenantes : 

 . Interagir et encourager le dialogue régulier et de façon ouverte, avec les 

parties prenantes sur les aspects environnementaux de nos installations 

et de nos produits. 

 . Identifier leurs attentes, leurs besoins , ainsi que leur « état d’esprit » 

vis- à- vis de nos activités. 

Produits et solutions Constructives Durables :  

 . Adapter des pratiques de bonne gestion environnementale dans la 

conception , la fabrication, la distribution et la mise en men-aux de nos 

produits. 

 .Promouvoir les initiatives, solutions et produits en faveur de 

constructions durables plus efficaces, qui apporteront durabilité, 

économie d’énergie et confort. 
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Cette politique est fondé sur des engagements forts, qui se traduisant par des 

objectifs concerts et mesurables , pour limiter l’empreinte écologique de nos 

activités. 

Nous nous engageons, à mettre les moyens nécessaires à bonne 

compréhension et application de cette politique, par l’ensemble des 

collaborateurs de la (S.C.MI.) , et à communiquer régulièrement sur les 

résultats et les améliorations obtenus. 

Chacun d’entre nous pourra ainsi, dans le cadre de ses activités quotidiennes et 

du suivi de ses projets, mettre en œuvre et appliquer les principes et actions 

définis dans notre politique environnementale. 

 

 Sofiane Benmaghnia  

                                            Directeur Général de la S C MI   
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 صورة للمصفاة ذات األذرع والمصفاة الكهربائية  - 10 –الملحق رقم 

 

  

مصفاة ذات أذرع       

      

مصفاة كهربائية         
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