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إلى من يسعد قـلبي بلقـائها، إلى مسكن الدفء والتضحية، إلى أغلى هبة  

أمي الحبيبة: من اهللا عز وجل  

أبي رحمة اهللا  :إلى من حرمت من وجوده و أنا طفـلة، إلى روحه الطاهرة

 عليه

الغالية وعائلتها، أختي  إلى إخوتي األعزاء  

أمالإلى صديقتي الرائعة    

: وسندي في هذه الحياة  إلى من بعثه اهللا لي ليكمل معي نصف ديني

المحترمة  شعيب وكل أفراد أسرته زوجي،  

تمنياتي أن تغزو صادراتنا كل دول  .......إلى كل المصدرين الجزائريين

 العالم  
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ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا  

 ترضاه

الحمد هللا الذي وفقني على إتمام هذا العمل، فما لشيء يجري في ملكه إال بمشيئته  

 جل شأنه

يسعني و أنا في هذا المقـام إال أن أتقدم بشكري وتقديري إلى األستاذ    وال

األستاذ الدكتور كمال بوعظم  :المشرف على هذا العمل  

الذي لم يبخل عليا بإرشاداته ونصائحه وتوجيهاته السديدة والتي كان لها بليغ األثر  

.مقدمفي انجاز هذا البحث،وكذا تشجيعه الدائم وحرصه على جودة العمل ال  

كما أتقدم بشكري وتقديري لألستاذة الدكتورة الفـاضلة قطاف ليلى على قبولها  

.اإلشراف على مناقشة هذا العمل  

أتقدم بجزيل الشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة الذين وافقوا على    وال يفوتني أن

.إثراء هذا العمل مناقشة و  

  .اعدة في انجاز هذا العملكما أتقدم بالشكر والعرفـان إلى كل من أمدنا بيد المس
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  مقدمة عامة  

 



 عامة مقدمة                                                                                            

                    عامة

 أ 

 

أ  

 شرط أن ذلك إال اجليد التصديري النشاط لقيام ضروري اجليد شرط والتسويقي اإلنتاجي النشاط وجود نإ      

 الصلة القوانني ذات من التصديري بالنشاط ترتبط اليت العناصر من العديد الضروري توافر فمن كاف، غري

 يف األخذ العناصر، مع من وغريها اخلارجية باألسواق اخلاصة املعلومات وكذا واملواصفات، واحلوافز واملعايري

 العديد تناول بالضرورة يستلزم قضية الصادرات دراسة فإن هنا ومن .الدولية للتجارة احلاكمة السياسات االعتبار

  .اخلارجية لألسواق على التصدير املباشر األثر ذات اجلوانب من

 الدولية يف جمال التجارة االستخدام شائعة أصبحت ليتا املصطلحات من العديد األخرية اآلونة يف ظهر لقد     

 للدول أساسي كمطلب البيئية املتطلبات واملقاييس ظهرت كما اخلضراء، احلماية املصطلحات هذه بني ومن

 هذه مع التصديري املنتج توافق جمموعة املعايري البيئية، أصبح وبصدور األخرى، الدول من حنو وارداا املتقدمة

 إىل التصدير عند االعتبار يف تأخذها ملإن  الدول لصادرات يف املستقبل تلوح اليت العقبات أهم من اتاملتطلب

 وإن السعرية أو الكمية للقيود بديال جديد نوع من قيد ظهور من املتطلبات هذه تشكله ملا. اخلارجية األسواق

  .التلوث من باحلد اآلمن والغذاء املستهلك وآمان صحة يستهدف كان

التطورات اليت طرأت على املسرح  خصوصا يف ظلكثريا من اجلدل   أصبحت مواضيع البيئة والتجارة تثري كما    

املرتبطة  واإلقليميةالدولية  واالتفاقيات املباشر األجنيب واالستثمارالعاملي، واملتمثلة يف عمليات حترير التجارة 

التدفقات التجارية على جودة البيئة والثاين  ثرأحول  األولبذلك وقد متحور اجلدل حول موضوعني أساسيني 

حول هذين املوضوعني فالدول املتقدمة  لصادرات، وقد تباينت مواقف الدولأثر املتطلبات البيئية على أداء ا

النامية فتتمثل خماوفها يف اآلثار املتوقعة  والبيئة، أما الدولالسياسات التجارية  على موضوع العالقة بنيركزت 

للمتطلبات البيئية يف الدول  فيها وإمكانية االستخدام احلمائيهلذه املتطلبات على قطاع الصادرات 

 طرق تتناول وأدلة واملتخصصة العامة املعايري من جمموعة وضعت الدول املتقدمة مستوى علىف.املتقدمة

 وظائف يؤدى و املنتج من يتجزأ ال جزء العبوة ولكون اإلنتاجية، العملية ومكونات املنتج حياة ودورة التصنيع

 بل العبوات منها تصنع اليت واإلضافات واملكونات باملواد تتعلق عامة معايري وضعتفقد  متنامية، تسويقية

 االستخدام إعادة أو التحويل أو بالتدوير سواء العبوات من بالتخلص املوردين يلزم ما التشريعات من وصدور

 قدرم من وحيد النامية الدول يف املصدرين على العبء زيادة من ذلك يعنيه وما بالبيئة يضر ال حنو وعلى

 حتتل الغذائية املواد فإن وحمتواها العبوات بني اإلرتباطية للعالقة و.املتقدمة الدول أسواق يف السعرية التنافسية

  .والتغليف التعبئة اشرتاطات يف الصدارة مرتبة

 املنتجات بعض جودة من بالرغمالتحديات البيئية، ف مثل هذهامية تواجه واجلزائر كغريها من الدول الن    

 يف خاصة التسويق يف صعوبة عليه يرتتب مما والتغليف التعبئة إىل يفتقر اجلزائري املنتج أن إال اجلزائرية

 وخاصة للمنتج ةاملالئم العبوات وتعترب، املنتج لتسويق اهلامة األركان أحد العبوة تعترب حيث الدولية، األسواق

 بثالثة العبوة تقوم ثيح ،ذاته املنتج لصناعة اهلامة املغذية الصناعات إحدى مبثابة املعبأة الغذائية السلع

 الفتقار ونظرا للعبوة، وظيفة أهم املنتج وتسويق بيع وظيفة وتعترب.وبيعه واحتوائه املنتج محاية يف تتمثل وظائف
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 يرتتب مما جذابة بصورة للمستهلك قدميهتو  وتغليفه للمنتج النهائي لتجهيزل املناسب لألسلوب اجلزائري املنتج

 اهلامة املقومات أحد العبوة أصبحت حيث اخلارجية لألسواق التصدير حالة يف خاصة هتسويق صعوبة علية

 يمةق اخنفاض فإن هنا ومن املنتج، تسويق كفاءة خفض أو رفعيف  أساسيا دورا تلعب واليت عنها غىن ال اليت

 تبعا التسويقية وكفائتة املنتج تعبئة جودة بني عالقة وجود إىل منه جانب يف يعزى الواردات أمام الصادرات

 إىل املصنع من انتقاهلا مراحل من مرحلة كل يف البيئية وتأثرياا واجلمالية الوظيفية باملتطلبات العبوة وفاء ملدى

 صرامة على األكثريئية املتعلقة بتعبئة وتغليف املنتجات الغذائية الب تاالشرتاطا أهموتعترب .النهائي املستهلك

  .وبيئتهمتس صحة املستهلك  ألا الدويل املستوى

 القومي والدعائم املهمة للتنمية تلعب الصادرات دورا مهما وحيويا ومتثل إحدى الركائز األساسية لالقتصاد     

 فري النقد األجنيب، وحتسني ميزاناالقتصادي وزيادة اإلنتاج وتو  االقتصادية؛ لدورها الكبري يف دفع عجلة النمو

 اخنفاض معدل النمو وارتفاع قيمة ف، خاصة يف الوقت احلايل معياملدفوعات وخلق مزيد من فرص العمل والتوظ

  تعدام بتنمية الصادرات واليت مل، مبا يتطلب العمل على زيادة االهتمالدينار اجلزائريالدوالر واخنفاض قيمة 

تقف عند حدود األسعار املنخفضة ورفع قدرا التنافسية يف األسواق الدولية من خالل زيادة الوعي مبتطلبات 

اجلودة والتأكد من مطابقة املنتجات اليت يتم تصديرها للمعايري البيئية املطلوبة للحفاظ على البيئة وضمان حتقيق 

ألسواق ومواجهة التحديات التنافسية خاصة يف ظل التطورات وحتقيق النفاذ ل ،التنمية املستدامة من ناحية

والعوملة وانتشار التكتالت   واليت تتمثل يف حترير التجارة الدولية ،االقتصادية املتالحقة اليت يشهدها النظام العاملي

ضغوط التنافسية االقتصادية الدولية وثورة املعلومات والتكنولوجيا وتغري مالمح البيئة االقتصادية الدولية وال

 .املتزايدة يف األسواق

 إسرتاتيجيةويف حماولة منها للخروج من هذه التبعية تبنت  ،تتميز الصادرات اجلزائرية بسيطرة قطاع احملروقات     

هذه اإلسرتاتيجية لرتقية الصادرات خارج احملروقات من خالل التوجه حنو التنويع يف الصادرات لكن املالحظ أن 

ذلك أن توجه املنتجات  .مارها املرجوة فمازال االقتصاد اجلزائري يعتمد على احملروقات بشكل واسعمل تأيت بث

أهم قد تكون من واملتطلبات البيئية  اجلزائرية إىل السوق الدولية حتكمه حمددات للقدرة على املنافسة اخلارجية،

ات الغذائية يف بالرتكيز على قطاع الصناعوبغرض دراسة هذا اجلانب قمنا . احملددات لدخول األسواق الدولية

   :اإلشكالية التاليةحماولة منا لإلجابة على 

  المتطلبات البيئية للتعبئة والتغليف على صادرات الجزائر من المنتجات الغذائية؟ ما مدى تأثير

  :وتندرج ضمن هذه اإلشكالية التساؤالت الفرعية التالية

  ؟اجلزائرية باملعايري البيئيةغذائية الصناعات ال ما مدى اهتمام مؤسسات- 

  هل تؤثر املتطلبات البيئية للتعبئة والتغليف على أداء الصادرات من املنتجات الغذائية؟- 

دور يف حتديد درجة تأثري املعايري البيئية على  هل خلصائص الشركات املصدرة للمنتجات الغذائية يف اجلزائر- 

  الصادرات الغذائية؟
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  دراسةفرضيات ال

  :أساس الفرضيات التاليةعلى  البحث يقوم   

  مؤسسات الصناعات الغذائية على املعايري البيئية كأحد متطلبات الولوج إىل األسواق العاملية حمدود؛ اهتمام - 

من  اجلزائر صادرات على هلا تأثري البيئي املنظور من للتعبئة والتغليف البيئية للمتطلبات العملي التطبيق- 

 ؛ذائيةاملنتجات الغ

   .الغذائيةدرجة تأثري املعايري البيئة  على الصادرات  يف حتديد دور املصدرة  املؤسساتخلصائص - 

  دراسةال فاهدأ

 :أمهها األهداف من جمموعة حتقيق إىل البحث هذا يسعى

  سعار البرتول؛ايار أ خارج احملروقات يف ظل للصادرات اجلزائرية االقتصادية األمهية إبراز -

  باب ضعف الصادرات خارج احملروقات؛وف على اإلمكانات التصديرية يف اجلزائر والوقوف على أسالوق- 

ري البيئية يف جمال تعبئة وتغليف معرفة أمهية التعبئة والتغليف بالنسبة للتسويق الدويل و الوقوف على أهم املعاي- 

 املنتجات الغذائية؛

 إمكانية و الغذائية السلع من الصادرات اجلزائرية على تغليفوال للتعبئة البيئية احملددات أثر على التعرف- 

 ؛اخلارجية األسواق البيئية يف املعايري متطلبات مع التوافق

 .التحليل يف القياسي االقتصاد أساليب استخدام من التمكن-

 مبررات الدراسة

 :يلي ما أبرزها من لعل أسباب لعدة املوضوع هلذا اختيارنا يعود

جارة والتوجه العاملي حنو  محاية يف ظل حترير الت  خاصة الدولية االقتصادية الساحة على وبروزه ضوعاملو  حداثة -

 يف كبرية أمهية اكتسابه مع ،البيئة، وبروز إشكالية إمكانية استخدام املتطلبات البيئية كحواجز غري اجلمركية

 ؛الدولية التجارية الدراسات

 ؛الدويل والتنمية املستدامةاالقتصاد  بتخصص املوضوع ارتباط -

 الدراسة هذه تعطي أن وأملنا تناولته اليت العربية باللغة الدراسات لقلة ار نظ املوضوع، هذا يف البحث إىل ميلنا -

  .اجلزائرية املكتبة إلثراء وهذا الدراسات من احلقل هذا يف  بسيطا ولو جديدا اشيئ

 دراسةال أهمية

 ،املتقدمة إىل الدولهذه الصادرات تتجه معظم درات خارج احملروقات، كما أن تعاين اجلزائر من ضعف الصا    

 من صادراتنا تقليصإمكانية   عليه يرتتب سوفها في املعتمدة والتغليف التعبئة مبعايريااللتزام  عدم فإن لذلك

 لدى مكانياتاإل فقر ظليف  املعايريهذه  تطبيق فإن الوقت نفس وىف ،األسواق ههذ إىل الغذائية السلع

 اجلديدة احلمائية األدوات كأحد األسواق ههذ يف هلا السعرية التنافسية القدرة على يؤثر أن ميكن املصدرين
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 ما و اإللكرتوين التسويق يف التوسع ظل يف العبوات أمهية تزايد عن فضال هذا .الرمادية بالقيود يعرف فيما

  .تسويقية كأداة وبياناا عبواتال تصميم يف معينة معايري إتباع من ذلك يتطلبه

 الدراسة وحدود مجال

مصدرة تستحوذ على أغلب مؤسسة  22لــــ بانل بيانات حتليل يف التطبيقي اجلانب يف الدراسة جمال يتمثل   

وقد مت اختيار هذه الفرتة . 2014- 2005الفرتة  يغطي للدراسة الزمين اإلطار فإن لذلك ،ةالصادرات الغذائي

  . ع االنتشار الواسع الستخدام املعايري البيئية للتعبئة والتغليفلتزامنها م

 الدراسة وأدوات منهج

 االقتصادية الدراسات يف املعتمدة املناهج استخدام نااولح فرضياته، واختبار البحث إشكالية على لإلجابة      

 األدبيات أهم إىل التطرق لخال من النظري اجلانب يف التحليلي الوصفي املنهج على نعتمد وعليه عموما،

كما اعتمدنا   ،بالتعبئة والتغليف ومتطلباا البيئية، باإلضافة إىل األدبيات املتعلقة بالصادرات ومؤشراا املتعلقة

ئية للتعبئة والتغليف على صادرات املتطلبات البي تأثري الختبار التطبيقي اجلانب يف دراسة احلالة نهجم على

 بانل واملتمثلة يف حتليل بيانات  إحدى مناذج االقتصاد القياسي باستخدام وذلك ات الغذائية،اجلزائر من املنتج

  .العرضية املقاطع بيانات مع الزمنية السالسل بيانات متزج اليت الديناميكية

 من راسةاملستخدم يف الد القياسي ذجو النم يف الداخلة املتغريات خمتلف خيص فيما ابيانا الدراسة تستمد      

اخلصائص  بيانات أما ، الصادرات قيمةاملركز الوطين لإلعالم واإلحصاء التابع للجمارك فيما خيص  إحصاءات

ناعة دليل املؤسسات اجلزائرية على مستوى الغرفة اجلزائرية للص عليها من احلصول اخلاصة باملؤسسات املصدرة مت 

  .، واملركز الوطين للسجل التجاريعة واملناجمالصناالبيئة بوزارة والتجارة، باإلضافة إىل قسم 

  الدراسات السابقة

إن موضوع املعايري البيئية بشكل عام وعالقته بالصادرات حديث الدراسة نوعا ما، لذلك جند أن اغلب       

الدراسات االستطالعية يف هذا اال تتميز باحلداثة، ومن بني الدراسات اليت مت اإلطالع عليها من طرف 

  :لباحثة واليت تعتقد أا ذات صلة باملوضوع، وميكن االستعانة ا يف دراستها جندا

 Theبعنوان 2011سنة  Guoxue WEI ،Jikun HUANG،Jun YANG دراسة  •

impacts of food safety standards on China's tea exports: 

أكرب منتج  ،الشاي الصني من ى صادراتعل سالمة األغذية معايري هو تقييم آثار الدراسةاهلدف من هذه     

الورقة طبيعة إنتاج الشاي يف الصني و اجتاهات  تهذا اهلدف، ناقش لتحقيق. للشاي يف العامل ومصدر

 التغريات يف معايري السالمة الصحة والصحة النباتية ، واحلد األقصى من املبيدات املتبقية وحتليل  التصدير،

ثار معايري والتقدير الكمي آلبشأن املبيدات يف البلدان املستوردة الرئيسية،  ميةوتغطية معايري السالمة التنظي

يف تقدير  )Gravity model(منوذج اجلاذبية وقد مت استخدامسالمة األغذية على تصدير الشاي يف الصني 

وحتديدا الناتج  العالقة بني صادرات الشاي كمتغري تابع وبني عدد من املتغريات االقتصادية كمتغريات مستقلة،



 عامة مقدمة                                                                                            

                    عامة

 ه 

 

ه  

 احمللي اإلمجايل، املسافة بني عاصمة الصني والدول املستوردة للشاي، متوسط التعريفة اجلمركية املفروضة على

 النموذجوقد مت تقدير . صادرات الشاي، ومعايري سالمة األغذية املتعلقة باملبيدات واحلدود القصوى املسموح ا

وأظهرت النتائج  2009- 1996ولة مستوردة للشاي الصيين خالل الفرتة د 19باستخدام بيانات مقطعية لــــــ

صادرات الشاي يف  على قبل البلدان املستوردة أثرت بشكل كبريمن  القصوى للمبيدات  املفروضة أن احلدود

البلدان  تداإىل حد كبري عندما ز  اخنفضت ةأن صادرات الشاي الصيني النتائج أيضا تظهر ،كما أالصني

إذا حسب هذه الدراسة يوجد تأثري للمعايري املفروضة .معايري السالمة التنظيمية بشأن املبيدات تغطية دةاملستور 

  .على املنتجات بالنسبة للصادرات

 2013سنةEsteban Ferro، Tsunehiro Otsuki، John S. Wilson دراسة •

  The effect of product standards on agricultural exportsبعنوان

 .الصادرات العاملية للمنتجات الزراعية حتليل تأثري معايري سالمة األغذية على دف هذه الدراسة إىل

 املنتجات من 66و  بلد مستورد 61ــــــــخلفات املبيدات لملستويات القصوى املاستخدام وللوصول إىل ذلك مت 

 املبيدات من قبل كل لتلك توى املسموحواملسعدد مبيدات اآلفات لكل منتج لمؤشر  ومن مت حساب. املختلفة

يف تقدير  )Gravity model(منوذج اجلاذبية وقد مت استخدام .2011- 2006خالل الفرتة  ستوردم

العالقة  بني معايري سالمة األغذية كمتغري تابع وجمموعة من املتغريات املستقلة واملتكونة من معايري السالمة 

قة اجلاذبية بني الدول، وأشارت هذه الدراسة أن زيادة الناتج احمللي اإلمجايل الغذائية، التعريفات اجلمركية، عال

خلص و  ليس بالضرورة يعرب عن زيادة التدفقات التجارية للدولة ولذلك مل يتم إدراجه ضمن منوذج الدراسة 

 وهذا يتفق مع. فرمن الص كثافة التجارة يف معظم احلاالت ال ميكن متييزه التحليل إىل أن تأثري املعايري على

بالنسبة رة واحدة مل. إىل الوجهة التكلفة الثابتة للتصدير منتلبية املعايري الصارمة يزيد يف املقام األول  افرتاض أن

 كثافةعلى   ؤثرتتلك املعايري ال  أن كمايضبط إنتاجها ليتوافق مع معايري األسواق اخلارجية،للمؤسسة ومن مت  

البلدان النامية مقيدة بشكل خاص وفقا  إىل أن الصادرات من النتائج تر اشأ اكم ،هذه السوق يفالصادرات 

  .للمعايري األكثر صرامة

 Trade Effects and :بعنوان 2010سنة  Haiying Song and Kevin Chen: دراسة •

Compliance Costs of Food Safety Regulations the Case of China 

 لوائح السالمة الغذائية على جتارةلاملدى القصري و على املدى البعيد على آلثار ا بتقييم قامت هذه الدراسة     

الغذائية   أظهرت النتائج أن أنظمة السالمة وباستخدام بيانات التجارة اإلمجالية،  ،املنتجات الزراعية يف الصني

 مسحمن خالل .املدى الطويل يف حني كان إجيابيا يف ،القصري يف املدى كان هلا تأثري سليب كبري على التصدير

السالمة الغذائية اخلارجية على مستوى الشركات املصدرة لألغذية الزراعية يف الصني  أنظمةاالمتثال مع  تكاليفل

 أظهرت النتائج أن إمجايل تكاليف االمتثال زادت ،،واعتمادا على منوذج اجلاذبية2009-2008خالل عامي 

اخلاصة  املؤسسات أكرب يف ستطالعات أيضا أن تكاليف االمتثال كانتأظهرت نتائج اال،كما مع مرور الوقت
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يف  مثيلتها تفوق ،الصغرية يف املشاريعتكاليف االمتثال كما أن . املشاريع املمولة من اخلارجمقارنة باحمللية 

  .خلارجيةأي أن خلصائص املؤسسات دور يف حتديد درجة تأثري هذه املعايري على التجارة ا.املتوسطة والكبرية

 The Impact of :بعنوان 2002سنة   Bruce Larson and other:دراسة •

Environmental Regulations on Exports: Case Study Results from 

Cyprus, Jordan, Morocco, Syria, Tunisia, and Turkey.  

يف املناطق خارج االحتاد  التجاريةة على القدرة التنافسية حول آثار السياسات البيئي تتمحور هذه الدراسة     

 تيف حني مت). تركيا، قربص على سبيل املثال، مشال أفريقيا والشرق األوسط،(بحر األبيض املتوسط للاألورويب 

املنطقة، وتلخص هذه الورقة نتائج ستة  البيئية على الصادرات يف لتشريعاتاتأثري لعلى نطاق واسع  ةناقشامل

يف كل  ةرئيسي تقطاعالالبيئية على الصادرات  لتشريعاتير أثر التغيريات احملتملة يف اتقد حاالت دراسية حول

حيث مت دراسة منتجات البطاطا يف قربص،وقطاع صناعة أمسدة .)قربص،األردن، املغرب، تونس، سويا، تركيا(بلد

 . القطن والنسيج يف سوريا الفوسفات يف األردن،التمور يف تونس،قطاع النسيج يف املغرب، اجللود يف تركيا،قطاع

 إىل ولقد توصلت هذه الدراسة.على األسس النظرية والدراسات التجريبية ذات الصلةدراسات احلالة هذه، تقوم 

 ميكن أن تكون تأثري يذكر على الصادرات، بينما يف حاالت أخرى أي ايكون هلال   قد ت التنظيميةأن التغيريا

تغيري  ضخامة تأثري رجع إىل حد كبري إىلتبلدان، وجمموعة النتائج احملتملة يف بعض ال إىل حد كبري اتأثريا

  .ظروف السوق الدولية ، على أمهية املدخالت املختلفة يف اإلنتاج، وعدم وجود معلومات عنالبيئية السياسات

 :بعنوان 2015سنةLionel Fontagné، Gianluca Orefice، Nadia Rocha دراسة •

Product standards and margins of trade: Firm-level evidence  

 اآلثار أنهدفت هذه الدراسة إىل معرفة العالقة بني معايري املنتجات وهامش التجارة، حيث اعتربت     

عرب  املصدرين من خمتلف األحجام، و علىغري متجانسة  من القيود الصحية والصحة النباتية للتدابري التجارية

مطابقة لوحة تفصيلية للصادرات إىل  من خاللذلك و  ،اخنفاض الصادرات اإلمجاليةعلى القنوات و خمتلف 

، واملتعلقة العاملية نظمة التجارةم على مستوى اجلدلارت اليت أث ديدةاجل التدابري التنظيمية من قاعدة بيانات

 احتمال:بالتجارة آثارها على ثالث نتائج ذات الصلةل يلحت وقد مت  استخدامها كحواجز مجركية بإمكانية

أن  توصلت هذه الدراسة إىل ولقد .و أسعار التصدير راتداصالقيمة  اخلروج من سوق التصدير،التصدير و 

على  ، وبالتايل هناك تأثري سليب التصدير علىال تشجع  من فرض هذه التدابري يف األسواق اخلارجية املخاوف

  .مؤسسات الكبريةلل بالنسبةتقل ها حجم الصادرات لكن

 Product :بعنوان 2013سنةBen Shepherd, Norbert L.W. Wilson :دراسة •

standards and developing country agricultural exports: The case of 

the European Union 

 ن االحتاد األورويب ميكن أن يكو أن معايري املنتجات الطوعية يف أسواق األغذية والزراعة يف الدراسةتبني هذه     

كما طفيفة،   معاجلة عاجلةاملام أو اخلوعلى وجه اخلصوص بالنسبة جلميع البلدان والسلع   ،هلا آثار جتارية هامة
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من أجل  االعتمادوقد مت  .مثبطة للتبادل التجاري كونأن تعايري االحتاد األورويب يف كثري من األحيان ملميكن 

من حجم الصادرات، املسافة بني  النموذج يتكونيث ح اجلاذبية يف تقدير درجة التأثري،ذلك على منوذج 

عواصم الدول املصدرة واإلحتاد األورويب، احلواجز التصديرية، طبيعة الدول املصدرة هل متقدمة أم نامية، اللغة، 

دول االحتاد، املنتجات املصدرة حنو االحتاد احلاصلة  إحدىولة هل كانت مستعمرة من قبل دمتغري خاص بال

ومن أهم .2003- 1995، خالل الفرتة ISO، عدد املنتجات غري احلاصلة على شهادةISO على شهادة

الدول املتقدمة أكثر من الدول  قد أضرت معايري االحتاد األورويبالنتائج اليت توصلت إليها الدراسة هي أن 

تربز النتائج أمهية  كما،املطبقة على مستوى السياساتو القطاع  طبيعة تعتمد على النامية، ولكن هذه النتيجة

 .لزاميةاإل، وليس فقط املعايري العامة  الطوعية يف األسواق الرئيسية لمعايريل التجارية ثاراآلالتعامل مع 

 The impact of food safety :بعنوان 2009سنة Juthathip Jongwanich :دراسة •
standards on processed food exports from developing countries      

تأثري معايري سالمة األغذية على صادرات املواد الغذائية املصنعة يف البلدان  قامت هذه الدراسة بتحديد     

بيانات من صادرات املواد الغذائية املصنعة يف البلدان لالتحليل االقتصادي القياسي  وذلك اعتمادا على. النامية

توصلت  .تأثري معايري سالمة األغذية نموذج اللتقاطالة يف الصحة النباتي والصحية  عايريامل وأدرجت. النامية

أن معايري سالمة األغذية اليت تفرضها الدول املتقدمة ميكن أن تعرقل صادرات املواد الغذائية املصنعة الدراسة إىل 

من الرسوم  الصحة والصحة النباتية أقل شفافيةألن من الناحية العملية، إظهاره وهذا ميكن  ،من البلدان النامية

أقوى مما هو ضروري  معايري ضر لف لبلدان املتقدمةا أمام هناك جمال واسع كما أن.اجلمركية أو نظام احلصص

اإلجراءات ذات الصلة جلعل الواردات  و وإصدار الشهادات يات أفضل من احلماية االجتماعية،لتحقيق مستو 

 يثالبلدان النامية، وال سيما من ح يف دودية العرضحموباإلضافة إىل ذلك، . املنافسة أكثر قدرة على املنافسة

 .لب على معايري السالمة الغذائيةالتغ البلدان على قدرة  حيد منمما املوارد والقوى البشرية وكذلك املؤسسات 

ونظرا للفوائد احملتملة اليت ميكن أن تنشأ عن فرض معايري سالمة األغذية مثل ختفيض تكاليف املعامالت 

لتجارة ولكن أيضا اعتبارها لليس فقط كحاجز  النظر إىل هذه املعايريت التجارية، ينبغي للبلدان النامية واخلالفا

  . فرصة لرفع مستوى معايري اجلودة وتطور السوق

 The Impact of :بعنوان 2014سنة  Monica Schuster, Miet Maertens:دراسة •

Private Food Standards on Developing Countries’ Export 

Performance: An Analysis of Asparagus Firms in Peru  

على صادرات الدول النامية من خالل الرتكيز على  األغذيةقامت هذه الدراسة بتحليل أثر معايري سالمة       

وقد اعتمدت هذه الدراسة من أجل الوصول إىل هذا اهلدف باستخدام بيانات . صادرات البريو من اهلليون

التأثريات الثابتة وطريقة العزوم ذج و ،معتمدة يف ذلك على من2011- 2001مؤسسة خالل الفرتة  87بانل لـــــال

، وقد أعطت هذه الدراسة أمهية خلصائص الشركات يف حتديد درجة تأثري هذه املعايري على األداء املعممة
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ايري مل يكن له أي تأثري على أداء التصديري،ولقد توصلت هذه الدراسة إىل أن التطبيق العملي هلذه املع

الصادرات، كما توصلت إىل أن معايري سالمة األغذية اخلاصة ال تعترب كإحدى العوائق غري اجلمركية اليت قد 

 . تكون أداة جتارية جديدة يف ظل حترير التجارة العاملية

 يري البيئية على الصادرات لكنا ختتلف حول إمكانية تأثري املعاسات السابقة نالحظ أمن خالل الدرا     

ماعدا الدراسة   مجيعها كما جند أن.معظمها تتفق على أن خلصائص الشركات دور يف حتديد هذا التأثري

تعتمد يف حتليلها على منوذج اجلاذبية، الذي يعاب عليه رغم شيوع استخدامه يف دراسات التجارة  ،األخرية

 يما وأنه يفتقر إىل أساس نظري، وتقديراته يف الغالب تعاين من مشكلة حتيزيعترب حمل انتقاد، الس ، إال انهالدولية

األخرية تعتمد  ةالدراسيف حني جند .(Anderson. J  and van  Wincoop E,2003)املهملة املتغريات

س تعد من أهم النماذج املستخدمة حاليا حيث أا تعاجل مشاكل التحيز وعدم التجان ، اليتعلى مناذج البانل

جانس والتكامل املتزامن عن حتديد يعاب على هذه الدراسة عدم األخذ باختبارات الت لكن ما.فرداتبني امل

أساس أن مجيع مؤسسات عينة الدراسة هلا  نفس السلوك باعتبارها تنتمي إىل نفس ، على النماذج املستخدمة

سبة يف االختبارات املنا اسة مع إجراءنعتمد على النموذج املستخدم يف هذه الدر وعليه فإننا سوف القطاع، 

بعض التعديالت املتمثلة يف الرتكيز على املعايري البيئية للتعبئة  التقدير، باإلضافة إىل حتديد الطرق املستخدمة يف

األهداف  والتعديالت املتعلقة خبصائص الشركات املعتمدة يف الدراسة لتتماشى بعض  والتغليف، وإجراء

  .   املسطرة

 الدراسةهيكل 

 فصل كل وتضمن عامة، خامتة وتتلوها عامة مبقدمة مسبوقة فصول أربعة يف املوضوع دراسة تناولنا لقد      

 البداية يف فنتطرق ،اإلطار املفاهيمي للتعبئة والتغليف األول الفصل يف ولنتنا حيث .الدراسة جوانب من جانبا

عني جيب أخدها بأهم مرتكزات اليت  دراسة إىل  ننتقل مث غليفللتعبئة والت والنظري التارخيي البعد استعراض إىل

أمهية التصنيع الغذائي خمتصر حول  عرض فيه تمي الثاين الفصل أما االعتبار يف عملية تعبئة وتغليف املنتجات

 نتطرقريا و أخ والتغليف،بيئي يف جمال التعبئة خلفية التوجه إىل إدراج البعد ال استعراض مت البداية ومتطلباته يف

اجلانب  دراسة الثالث الفصل ويتناول .خمتلف املعايري البيئية اخلاصة بالتعبئة والتغليف على املستوى الدويل إىل

الصادرات من  دراسة تناولنا األخري ويفمؤشرات الصادرات اجلزائرية،  استعراض مث لعملية التصدير،النظري 

 الرابع الفصل أما .خاصة منها البيئيةمها التحديات املوجودة أماالغذائية بني اإلمكانيات املتاحة و املنتجات 

صادرات اجلزائر من على  فوالتغليللتعبئة املتطلبات البيئية  لتأثري االقتصادي القياس خالله من نتناول واألخري

- 2005الفرتة خاللمدروسة   مؤسسة22 لــــــــ بانل لبيانات الديناميكية النماذج باستخدام املنتجات الغذائية

وصف ودراسة  إىل مت ،التحليل يف املتبع القياسي باإلطار التعريف استعراض تمي الفصل بداية يف، 2014

النموذج القياسي للدراسة و إجراء خمتلف االختبارات  نتناول األخري ويفاملؤسسات املدروسة إحصائية حول 
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 إثبات حاولنا كما إليها، املتوصل النتائج تضمنت عامة خبامتة العمل هذا توج األخري ويف .وحتليل خمتلف النتائج

 .االقرتاحات من جمموعة وتقدمي السابقة الفرضيات نفي أو صحة

 صعوبات الدراسة

املسطرة لبحثه، ومن أهم الصعوبات ال خيل أي حبث علمي من صعوبات تواجه الباحث يف حتقيق األهداف    

  :اليت واجهتنا يف هذه الدراسة جند

  املراجع املتخصصة يف جمال املعايري البيئية؛قلة - 

  التضارب يف األرقام اخلاصة بالصادرات يف اجلزائر بني خمتلف اهليئات ذات الصلة باملوضوع؛- 

 .صعوبة احلصول على البيانات حول الشركات املصدرة للمنتجات الغذائية يف اجلزائر- 

 

  



  

  

  

  

  

  
 الفصل األول

  مدخل لتعبئة وتغليف المنتجات الغذائية
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  :تمهيد

 أن باعتبار، تعترب منظومة التعبئة والتغليف عنصر أساسي يف متكني املنتج من املنافسة يف األسواق العاملية     

 ال يعين أن العبوة أمر شكلي لكن هذا .التعبئة السليمة الواجهة األوىل للسلعة اليت يتلقاها املستهلك ألول وهلة

 يتطلب أن صناعة العبوة املناسبة اجليدةهذا باإلضافة إىل  .من مواصفات السلعة افقط ولكنها متثل نصيب هام

مدى  ،واحلرارة مدى ثباا أمام املؤثرات كالضوء ،خصائصها،معرفة واسعة بطبيعة اخلامات الداخلة يف صناعتها

املنتجات  ملنافسة معحتملها للنقل والتداول ومدى تقبل املستهلك للعبوة سواء يف السوق احمللي ملواجهة ا

  .ضم املنافسة العامليةخاألجنبية أو املستهلك اخلارجي يف 

 املكونة ملفهومن أحد األبعاد األساسية ونظرا ألمهية التعبئة والتغليف بالنسبة ألي مؤسسة اقتصادية، إذ يعدا    

 التسويق مفكري السلعي ببعضأدت أمهية التغليف  فقد. السلعة، ألما يعززان صورا الذهنية لدى املستهلك

 تعداه بل فحسب، السلعة دوره يقتصر على محاية يعد فلم.اإلسرتاتيجي للمنتج التخطيط قضايا من اعتباره إىل

 تتم إسهاماته وأصبحت على سلوك املستهلك، املؤثرة وأحد العناصر املهمة وتروجيي دور بيعي إىل لريتقي وجتاوزه

 للعديد بالنسبة ببحوث التغليف االهتمام استوجب زيادة مما املرتدة، من املعلومات باالستفادة وبعده اإلنتاج قبل

 مما خيلق جمموعة.والعبوة الغالف ملواد املستخدمة يف تصنيعيف ظل تعدد ا منها،الغذائية  املنتجات، خاصة من

ومرتكزات تعبئة  والتغليفللتعبئة  جلوانب النظريةوللوقوف على خمتلف ا.كبرية من اخليارات أمام املؤسسات

  :هي أربع مباحثتقسيم هذا الفصل إىل قمنا ب وتغليف املنتجات الغذائية

 ماهية التعبئة والتغليف •

 إسرتاتيجية التعبئة والتغليف •

  مواد التعبئة والتغليف اجتاهات صناعة •

  مرتكزات تعبئة وتغليف املنتجات الغذائية •
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  ماهية التعبئة والتغليف.1.1

 باستثناء السلعة-بالطابع الشخصي اإن أقصر طريق لالتصال بني املنتج واملستهلك، وأكثر الطرق متيز      

واالجتماعية  تيجة طبيعية للتطورات االقتصاديةكن،  هو العبوة اليت حتمل السلعة أو الغالف الذي توضع فيه-ذاا

  .بشكل كبري يف العقود األخريةواشتداد املنافسة، اليت بدأت مع بداية الثورة الصناعية وتعمقت 

 الكسر، بل امتد هذا الدور ليشمل مل يقتصر دور عملية التغليف يف احملافظة على السلعة من التلف أو    

 بعض مفكري التسويق إىل القول بأنعملية الرتويج هلا وقد تزايد هذا الدور بشكل كبري إىل احلد الذي حدا ب

 وإبراز لعبوة والغالف من خمتلف جوانبها،ا مت ختصيص هذا املبحث لدراسة اانطالقا من هذ ؛الغالف يبيع نفسه

  .ميزة هلاوأهم الوظائف امل أمهيتها

  مفهوم التعبئة والتغليف.1.1.1

فرق  فمنهم من، وردت عدة تعريفات للتعبئة والتغليف وهذا حسب نظرة كل مفكر إىل هذين املصطلحني    

 أساس التغليف ال وهو إعادة التدوير باعتبار أنمهم من التعبئة والتغليف، أبينهما ومنهم من ركز على جانب 

  .حملة تارخيية عنهما أوال  وقبل التطرق إىل أهم هذه التعاريف سيتم إعطاء.هذه العملية

  والتغليفلمحة تاريخية حول التعبئة .1.1.1.1

 غذائه كتجاويف ختزين و حلفظ الطبيعية، العبوات من العديد باستخدام احلجري العصر يف اإلنسان قام    

 وقرون الصخور واألخشاب، مستخدما العبوة بتصنيع ذلك بعد قام مث البحرية، األصداف و األشجار، وجذوع

 من املصنوعة استخدام السالسل الوسيط، احلجري العصر يف ذلك تبع.عظامها وحىت جلودها احليوانات،

 املصريون وتوصل احلديث، العصر احلجري يف املعدنية و الفخارية العبوات باستخدام قام مث اخلشبية، األلياف

 قبل1500عام الزجاج صناعة إىل توصل اإلنسان وقد امليالد، قبل سنة 3000 قبل الزجاج نفخ إىل القدامى

 األثرية بقاياهم يف وجد وكذلك منزلية، كأوعية والنحاس واملرمر الرخام باستخدام الرومان قام كما امليالد،

 مث احليوانات، تربية و الزراعة قطاع إىل بعدها اإلنسان وانتقل(1).التجميل وأدوات بالنبيذ اخلاصة الفخارية األواين

 فأصبح السائلة، أو الصلبة الغذائية املواد وحفظ عملية نقل و التبادل التجاري، عملية بداية و احلرف ظهور بدأ

  (2).عملية التبادل يف مهم دور للغالف

 يف والتكنولوجيا احلديثة التصنيع خالل من الوجود حيز إىل احلديثة التعبئة ظهرت عشر التاسع القرن بداية يف   

 وانتشار حجم االستهالك واتساع األفراد و البضائع حركة يف ساهم الذي السريع النقل وانتشار تقنيات اإلنتاج،

  .للمستهلك إيصاله كيفية و املنتج حبماية االهتمام بداية و االستهالكية، السلع

                                                           
  .11 :ص ، 1999 القاهر، للنشر، العربي الفكر دار ،المجتمع و البيئة عل أثرهما و التغليف و التعبئة ،الفرحاتي عطية محمد. (1)

(2).Philippe Devismes, Packaging mode d’emploi: de la conception à la distribution , 2ème édition, Dunod, 
Paris, 2000, p:01. 
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 منط وتغري أفرادها عدد تقلص إىل أدت اليت و األسرة، مستوى على حدثت اليت االجتماعية التغريات إن    

 بداية عند كوال بيبسي شركة مع حدث ما وهذا تباع، اليت املصنوعة العبوة حجم على ذلك أثر ،االستهالك

 الكثري يرى و (1).الزجاجة وصالبة حجم على إعالناا يف الشركة ركزت وقد ، 1949 سنة مصر يف إنتاجها

 1945.سنة بعد أي مباشرة، الثانية العاملية احلرب اية بعد بدأ للتغليف احلديث التاريخ أن املختصني من

 أصبحت و احلرب خالل متت اليت املكثفة األحباث نتيجة حدثت التغليف جمال يف احليوية التطورات من فالعديد

 مواد كأحد البالستيك وظهور احلشرات، مبيدات لتعبئة استعملت واليت " الراشة" العبوة ظهور و بعدها، متاحة

  (2).فالتغلي

 بالتجزئة البيع منافذ منو مع توازيا األغلفة و العبوات على اجلرافيكية العناصر و األلوان تستخدم أصبحت   

 بائع حمل والغالف العبوة وحلت البقالة دكاكني حمل الكربى املساحات حلت كما املنتجات، فن عرض وانتشار

 باأللوان الطباعة وحلت صامت بيع رجل الغالف باعتبار الشراء، عند للمستهلك كمحرض أساسي التجزئة

 الرقمية والتكنولوجيا الربجميات استخدام إىل باملؤسسات التكنولوجي التقدم و أدى واحد، بلون الطباعة حمل

  .واألغلفة العبوات لتصميم

 ازدياد إىل أدت اليت العوامل معرفة من البد لذلك أمهيته، و التغليف تطور الذكر السابقة بينت املراحل    

 :يف تتمثل اليت و التسويقي النشاط يف هامة بالغالف كعملية االهتمام

 الحديثة المتاجر من كثير في الذاتية الخدمة على االعتماد زيادة •

 الصنف على التعرف يف املستهلك مساعدة يف يلعبه الغالف أن الذي ميكن الدور زيادة إىل أدى وهذا       

 كيفية تركيبته، املنتج، حمتوى على يف االستدالل الغالف على املعلومات الظاهرة تساعد كما املطلوب،

 من يناسبه ما واختيار املتاجر هذه يف التجول حرية للمستهلك فأصبح.انتهاء صالحيته وتاريخ استخدامه،

 األماكن إىل يتوجه اختارها اليت املنتجات جتميع من ينتهي وبعد أن البيع، رجال قبل من مساعدة دون املنتجات

 (3)بالدفع؛ اخلاصة

 للمستهلكين الشرائية القدرة ارتفاع  •

 تتصف واليت االستعمال،يف  حتقق سهولة اليت للمنتجات تفضيلهم إىل أدى الزبائن دخول ارتفاع إن     

 ترك على قادر فهو للمستهلك، ذلك يف حتقيق دورا الغالف ويلعب معنوية، مكانة هلم وحتقق املناسب باملظهر

 الشرائي يف القرار يتحكم الذي الوحيد ليس وأصبح السعر املطلوب باملظهر إظهاره و املنتج عن معني انطباع

  (4)للمستهلك؛

                                                           
  .238 :ص ،1985 اإلسكندرية، للنشر، الجامعية الدار ،المبيعات إدارة و التسويق مبادئ في مذكرات عادل، حسن توفيق، جميل.(1)
  .18،19:ص ص ،سبق ذكره مرجع الفرحاتي، عطية محمد .(2)
  .170:ص ،2001 الرياض، للنشر، المريخ دار ،التسويق مبادئ حنا، نسيم .(3)
  .170:، صالمرجع السابق.(4)
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 العالمة صورة •

 نقلها يتم الشخصية هذه املنافسني، بني متميزة شخصية ملنتجاا يكون ألن املؤسسات من العديد تسعى   

 والغالف العبوة اختيار وحسن االسم اختيار اإلشهارية، الرسائل للمؤسسة، العامة الصورة طريق عن وتبليغها

 وشكلها امللمس خشونة من سطحها به يتصف وما أوروجنينا ملشروب الصغرية القارورة فمثال للعالمة، احلاملني

 (1)؛برتقال حبة كأا يراها أو ميسكها الذي يشعر الكروي،

 التغليف مواد صناعة في التكنولوجي التقدم •

 ميكن اليت و احلديثة التغليف مواد من الكثري ظهر التغليف مواد صناعة يف التطور و التقدم فنتيجة    

 وظهور نايلون، من بالستيك، أنواعها الصناعية مبختلف اللدائن أنواع ظهور ذلك مثال بكفاءة، استخدامها

  (2)؛غريها و للكسر قابل غري والزجاج األملنيوم صفائح و املقوى الورق من كثرية أنواع

 اإلبداع إمكانية •

 أعمالرقم  إىل رفع يؤدي قد و املنتج يف ملحوظ حتسن إىل التغليف يف صغري إبداع يؤدي أن ميكن    

 (3).يف التغليف متطورة أفكار تتطلب جديدة طرق و أساليب يلزمها املستعملة اجلديدة فاملواد .املؤسسة

 اانينفس عامال اآلن أصبح عليها واحملافظة السلعة الحتواء وسيلة املاضي يف الغالف كان أن وبعد وهكذا،   

 إىل وحتتاج معقدة اآلن أصبحت تصميمها يف بسيطة األغلفة كانت أن وبعد صامت، بيع ورجل تسويقية وأداة

 دائما تسعى املؤسسات جعلت التغليف جمال يف احلاصلة التطورات حيث أن.متخصصة وخربات دراسات

 شكل بني التوفيق و أغلفتها لتصميم خاصة وكاالت على تعتمد وأصبحت جلذب املستهلك، منتجاا لتمييز

 .النهائي املنتج وسعر تكلفة مع تناسبا ذلك و املعلومات املوضوعة و املستعملة حجمه واأللوان و الغالف

  مفهوم التعبئة.1.1.1.2

والذي يشكل وحدة بيع  املنتجغالف مادي أو حاوي :"عرفت أكادميية العلوم التجارية التعبئة على أا    

هذا .مع املشرتيمباشر  اتصالفهي متثل املظهر اخلارجي للسلعة، حبيث تكون يف  آخرمبعىن (4)."بالتجزئة

  .التعريف جيمع بني دور التعبئة يف محاية املنتج ودورها يف تسويقه

يف حيز  قي ووضعهالعملية اليت يتم مبقتضاها جتهيز املنتج وتقدميه وفق رغبات املتل:"كما تعرف على أا    

عبارة :"بأا الجتاه عرفها طارق احلاجيف نفس ا(5)."حيويه وحيافظ عليه بكامل قواه األدائية طوال عمره االفرتاضي

هذين التعريفني (6)."السلعة تصميم أو إنتاجعن جمموعة من األنشطة اليت تدخل يف ختطيط السلعة واملتضمن 

                                                           
(1).Kotler Philip, Dubois Bernard, Marketing management, 11éme édition, Pearson éducation, Paris, 2003, p: 
455. 

  .170:نسيم حنا، مرجع سبق ذكره، ص. (2)
(3).kotler Philip, Dudois Bernard, op-cit, p 455. 
(4).P.Ameriem et autres, marketing stratégie et pratique, paris, édition nathau, 2000, p:125. 

(5)
  .121:، ص2005، الطبعة األولى، دار وفاء، اإلسكندرية، التسويقمحمد حافظ حجازي، . 

  .104:، ص1997، الطبعة الثانية، دار صفاء، التسويق من المنتج إلى المستهلكطارق الحاج وآخرون، . (6)
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 الظروف أحسنوتقدمي املنتج للمستهلك يف   إنتاجباعتبارها جزء من عملية  للتعبئةيركزان على اجلانب الوظيفي 

  .له طيلة العمر االفرتاضي

 ع معه واليت تسمح باحملافظة عليهجممل العناصر املادية اليت ال تنتمي إىل املنتج لكنها تبا  "كما تعرف بأا   

  (1)".كما تيسر نقله،ختزينه، وعرضه يف خطوط البيع وتعريفه للمستهلك أو استهالكه من طرف هذا األخري

 صر يتطلب االهتمام الكبريبني املستهلك واملنتج فهي إذن عن اتصالأول :"وهناك تعريف أمشل للتعبئة بأا   

 ثال، فالتعبئة تشخص املنتج، ناقلتعد التعبئة عامل اختيار املنتجات كالعطور م األحيانمن أجل البيع،يف بعض 

 هذا(2)."جيب أن تكون مصممة بطريقة جتلب انتباه املستهلك ودفعه للشراء األساسهذا االتصال، وعلى هذا 

 .يف نفس املستهلك وبالتايل يركز على دوره يف عملية التسويقالذي ترتكه العبوة  األثرلتعريف يركز على ا

  مفهوم التغليف.1.1.1.3

ضمان محاية املنتج ووسيلة نقل، وحلية التسويق، ورهان بيئي، بل هو أكثر من ذلك :"يعرف التغليف على أنه   

 التعريف ركز على البعد هذا(3)."اجلزء األساسي يف عملية التدوير حيث أصبح يرفع من قيمة املنتج، وصار هو

  .البيئي لعملية التغليف إضافة إىل محاية املنتج واعتبار التغليف جوهر عملية التدوير

 هذا التعريف حصر(4)".السلعة وإنتاج غالف بتصميم املرتبطة النشاطات جمموعة:"كما عرفه كوتلر على انه   

  .يف مجيع األنشطة املتعلقة بالتصميم واإلنتاجمفهوم التغليف 

 ثابة تأكيد للسياسة االتصالية يفعنصر مهم من عناصر سياسة املنتج،وهو مب:"يعرف التغليف على أنه    

هذا التعريف يركز على موقع التغليف باعتباره احد مكونات سياسة (5)."املؤسسة ألنه أول عنصر مرئي يف السلعة

  .على الوظيفة االتصالية اليت يؤديها الغالف وذلك كونه أول عنصر مرئي يف السلعة املنتج، كما يركز

احلاوية ووسيلة إعالم يف نفس الوقت، حيث يساهم يف نقل :"وهناك تعريف آخر يقول بأن غالف املنتج هو    

جيب أن يصمم وحيضر  املنتج، وتوصيل خصائصه، وهويته الفردية وباعتبار الغالف النهائي هو الرسالة النهائية،

هذا التعريف يؤكد على أمهية التغليف باعتباره الرسالة النهائية اليت حيملها (6)."بطريقة تليب حاجيات املستهلكني

  .أي منتج

التفرقة بينهما نظرا لالرتباط الكبري بني  نالحظ انه ال ميكن من خالل التعاريف السابقة للتعبئة والتغليف،فإننا   

وكل من التعبئة والتغليف تتمحور حول مفهوم واحد .هذه املفاهيم وذلك ألما متقاربني يف املعىن إىل حد ما

وهو مصطلح حديث ظهر يف الواليات املتحدة األمريكية وليس له .packaging:وشامل واملتمثل يف مصطلح

                                                           
  .163 :، ص2008، الطبعة األولى، المؤسسة الجامعية، بيروت، التسويقكاترين قبو، ترجمة وردية واشد، .(1)

(2)
 .Med Seghir, marketing , édition ,Berti , Algérie ,1998, p:125.  

(3).Eco-emballage, conseil national de l’emballage, 100miliards d’emballage, étude conferenca-sociovision, 
France, 2000, p:2. 
(4).Philip Kotler et autres, Marketing  management, 12ème édition, Paris: Pearson Education France, 2006, 
P:453. 
(5). Ptricia Coutelle ,marketing de l’analyse à l’action, pearson education, France,2004,p:176. 
(6).Philippe Devisme, packaging mode d’emploi, dunod, paris, 1994, p:14. 
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واليت متثل أول حاوي للسلعة  )conditionnement(للغات وهو جيمع بني التعبئةأي مرادف بالنسبة لبقية ا

ولتوضيح الرتابط املوجود بني التعبئة  (1).والذي ميثل احلاوي اخلارجي للسلعة )emballage(وبني التغليف

  :والتغليف ميكن االستعانة بالشكل التايل

  العالقة بين التعبئة والتغليف:)1.1(الشكل رقم 

  الحماية                                                                                   أداة اتصال       

  سهولة النقل                                                                                    أداة تموقع     

  الحاوية األولى                                                                                       أداة تقسيم       

  الحفاظ على المنتج             أداة بيع                                                                              

   سهولة االستعمال                                                                                دعم إعالمي        

  حماية المستهلك                                                                                 أداة لتجزئة المنتج

  حماية المنتج                                                                                   

  

Source : Demeue C, Marketing, aide mémoire Sirey, Paris, 1997, P:98.  

    

  

  :من خالل الشكل يتضح أن هناك مستويني للغالف

يتمثل يف الغالف األويل وهو العبوة، واليت تكون على اتصال مباشر باملنتج وتلعب : المستوى األول •

 دورا أساسيا يف عرض املنتج؛

هو الغالف الثانوي ويعمل على جتميع الوحدات لتسهيل عملية النقل ويرمى : المستوى الثاني •

 .االستعمالمباشرة بعد 

الشكل أن هناك عالقة مباشرة بني كل من التعبئة والتغليف وعلى هذا األساس يتم  يتضح منكما 

  .االعتماد عليهما على أساس مصطلح واحد

                                                           
(1). Joel  CLAVELIN   et Olivier  PERRIER, pratique du marketing, 2éme édition ,berti édition, Alger, 2004, 
p : 125. 
 

 الغالف

 العبوة

  ا�وظ��ف ا����ر�� ��ن ا���ف وا���وة    ا�وظ��ف ا�
�	� �����ف

  ا�وظ��ف ا�
�	� �����وة
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 بئة والتغليف مها الصورة املرئيةميكن القول أن التعوبصفة عامة، من خالل حتليل التعاريف املقدمة سالفا، 

 وأصبح لذلك فالغالف والعبوة مل يعودا جمرد وسيلة الحتواء السلعة واحملافظة عليها، وإمنا تطور دورها ،للسلعة

  .عامال نفسيا وأداة تسويقية ورجل بيع صامت

  أهمية التعبئة والتغليف.1.1.2

 حتمل والعبوة اليت املستهلك هو الغالفتظهر أمهية التعبئة والتغليف من الفكرة القائلة أقصر طريق بني املنتج و    

  .سوف نتطرق إىل أمهيتها بالنسبة للمنتج واملوزع واملستهلك املنتج و إلبراز ذلك،

  بالنسبة للمنتج1.1.2.1

  (1):للتعبئة والتغليف جمموعة من الفوائد يستمد منها أمهيته بالنسبة للمنتج، ميكن تلخيصها فيما يلي  

 حملتويات بالنسبة التبخر أو التلف أو الكسر عن الناجتة اخلسائر الخنفاض التسويق نفقات تقليل •

 املستهلك؛ إىل املنتج من انسياا أثناء  السلعة

 تلقائيا؛ شرائها إىل يؤدي مما التجزئة، متاجر يف عرضها أثناء دائمة بصفة السلعة عن اإلعالن •

 السلعة، يستعمل طاملا لديه تستمر العبوة ألن نظرا املستهلك، لدى دائمة بصفة السلعة عن اإلعالن •

 مرة كل يف عليه التأثري يف تستمر اخلارجي الغالف على املوجودة اإلعالنية الرسائل مث فإن ومن

 ؛فيها السلعة يستخدم

 حمتويات على واحملافظة والنظافة، االستعمال سهولة حيث من والغالف العبوة خصائص استخدم •

 إعالنية؛ أو كمغريات السلعة،

 يؤدي فالتغليف .تغليفها عدم حالة يف اممكن ميكن مل للسلع بالنسبة التمييز أدوات استخدام إمكانية •

 سلعه؛ تسعري يف واحلرية املرونة للمنتج جيعل مما املعروضة، السلع  تباين إىل

 إلرضاء وذلك األحجام، خمتلفة عبوات يف السلعة تعبئة طريق عن التشكيل سياسة إتباع ميكن •

 .الشراء أسباب الختالف نظرا وأيضا الشرائية، والعادات القدرة حيث من املختلفنياملستهلكني 

  (2):زيادة على ذلك

، املستهلكني أذهان يف ومنتجاا املؤسسة شخصية وتأكيد تعزيز جمال يف بارزا دورا الغالف يلعب •

 غري للغالف فإن االستهالكي، السلوك على إجيابيا يؤثر أن املناسب شأن الغالف من وإن كان

 تقابلها تكوينها، يف اجلذاب الغالف يسهم اليت الذهنية اإلجيابية فالصورة .أيضا أثرا سلبيا املناسب

  أيضا؛ تكوينها يف املناسب غري الغالف يسهم أن سلبية ميكن ذهبية صورة

 تشكيل على يساعد فهو املستهلك، سلوك على التأثري يف فعالية العناصر أكثر من التغليف يعترب •

 البيعية؛ اجلاذبيات أنواع أحد ميثل نهأ كما السلعة، عن املستهلك وتصور إدراك
                                                           

  .178 :، ص2001، الطبعة األولى، المكتبة األكاديمية، مصر، إدارة التسويقمحمود صادق بازرعة، . (1)
  .147 :، ص2006اليازوري، عمان، ، دار أسس ومفاهيم معاصرة:التسويقثامر بكري،  .(2)
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 ناتمكو  الصالحية، وانتهاء اإلنتاج تاريخ:ـــــب واملتعلقة بالسلعة، اخلاصة واإلشادات البيانات تدوين •

 اخل؛....االستعمال طريقة السلعة،

 الصنف وباختالف اجلودة درجات باختالف متعددة أسعار تطبيق أي السعري، التمييز على يساعد •

 .والتكلفة واملكونات

 بالنسبة للموزع.1.1.2.2

  (1):أما بالنسبة ألمهية التعبئة والتغليف بالنسبة للموزعني فتتمثل يف

 يرتكبها اليت السرقات أو املستهلك فيه يتسبب الذي السلعي التلف أو الكسر بسبب العادم تقليل •

 التسوق؛ عمليات املستهلكني أثناء بعض

  املتجر؛ داخل العرض و احلمل سهولة حتقيق •

 ؛للسلعة املستهلك نظر جذب حتقيق •

 من هلا الرتويج إىل باإلضافة املمتازة، األسواق ويف التجزئة متاجر يف األرفق يف السلعة عرض تسهيل •

 املبيعات؛ ودوران الطلب زيادة وعليه والغالف؛ للعبوة اجلذابة واأللوان والتصميم الشكل خالل

 السلعة؛ سرقة سهولة وعن التلف عن الناجتة اخلسائر تقليل •

 املاكينات طريقة عن اآليل والبيع النفس خدمة متاجر لنجاح األساسية املقومات أحد التغليف يعترب •

 الغذائية؛ السلع خاصة

 جمهودات من يقلل وبالتايل .صامت بيع رجل باعتباره للسلعة، وترويج اتصال بوظيفة الغالف يقوم •

 الغالف على املوجودة البيانات أنّ  كما .بالشراء املستهلك إلقناع املطلوبة الشخصي البيع  البيع

 .البيعية العملية يف تساعدهم مفيدة مبعلومات متد رجال البيع أن ميكن

 بالنسبة للمستهلك.1.1.2.3

 (2):يلي فيما بإجياز للمستهلك بالنسبة الغالف وظائف توضيح ميكن

 ؛هلا الصحيح االستخدام خالل من استهالكها سهولة جانب إىل السلعة، وتداول ونقل محل سهولة •

 التفاخر حب مثل النفسية احلاجات بعض الغالف يشبع إذ املستهلك، احتياجات مع مالئمته •

 خالل من السلعة مكونات على والتعرف العالمة، معرفةك العملية احلاجات وبعضر، والظهو 

  ؛الغالف على املكتوبة املعلومات

 املقارنة عملية تسهيل إىل باإلضافة األخرى، السلع وبني بينها املستهلك خلط وتفادي السلعة متييز •

  ؛الشرائي القرار اختاذ يف والسرعةالسلع  بني

  
                                                           

(1).Gérard BERTOLIN, La double vie de l’emballage, Economica, Paris, 1995, P:9. 
  .147 :ص مرجع سبق ذكره، ثامر البكري،.(2)
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  (1):باإلضافة إىل ذلك جند أيضا

 حمتواها نفاذ بعد وهذا أخرى، واستخدامات ألغراض العبوة من كثرية أحيان يف املستهلك استفادة •

  ؛،أو إعادة تدويرهاالسلعة من

 ؛نفاذها حلني خصائصها على واحملافظة ،اخل...والتلف التلوث احلرارة، الرطوبة، من السلعة محاية •

 ؛املستهلك طرف من استخدامها بعد بالسلعة االحتفاظ تسهيل •

 التجميل مستحضرات مثل لسلع بالنسبة خاصة جبودا، يوحي كما للسلعة؛ اجذاب امظهر  يعطي •

  ؛املستهلك نظر وجهة من السلعة قيمة من يزيد فهو وبالتايل ،اخل... احملفوظة الغذائية املواداوهرات 

 .احملافظة على املنتجات وإبقائها طازجة خاصة املنتجات املوجهة لالستهالك السريع •

  للمجتمع بالنسبة .1.1.2.4

 السلعة، حتتويه فيما وخاصة عليه، تثبت اليت املعلومات هي الغالف يف اتمع ا يهتم اليت احلقائق أهم من

 وجودة مبوصفات بااللتزام اوتأكيد املستهلكني، مصاحل عن ادفاع احلكومة تصدرها اليت القوانني تنظمه ما وهذا

 اليت املدة إىل ترمز نةمعي تواريخ كتابة على اللوائح تنص كما.القياسي للتوحيد العامة اهليئات حتددها نةمعي

 حتري من البد وكذلك .واملواد الغذائية خاصة بصفة األدوية يف هذا ويظهر لالستعمال، خالهلا السلعة تصلح

 .اخل...واجلودة احلقيقية املكونات الكمية، :مثل معلومات؛ من السلعة عن يكتب فيما الصدق

 فيه توضع إناء جمرد ال يقتصر يف التغليف التعبئة أن دورسبق ميكن القول على العموم  من خالل ما    

 وخصائصها السلعة ناتمكو  محاية مقدمتها، يف .اهلامة الوظائف من العديد ليشمل ميتد بل السلعة، مكونات

 تعرضها دون آخر إىل مكان من السلعة ونقل والتخزين التداول عملية وتسهيل استخدامها، يتم ىتح ومواصفاا

 عن يعرب أن وميكن السلعة، عمر مد على التغليف يساعد ذلك، إىل باإلضافة .الكسر أو التلف أو للضرر

  .واجلذاب داجلي التغليف خالل من املستهلك نظر يف قيمتها من يرفع كما داخلها،ب ما جودة

  بالنسبة للصادرات.1.1.2.5

 يفإمكانية استخدام نفس الغالف  أمهية خاصة لقرار التعبئة والتغليف لتحديد املؤسساتتويل كثري من     

 القانونية واالقتصادية والثقافيةويعتمد ذلك على مدى تشابه الظروف ، عدمهاألجنبية من  األسواق

  (2):وتكمن أمهية التغليف بالنسبة للصادرات فيما يلي. اخل...كاملناخ والطقس.وغريها

فمن ناحية حيمي الغالف السلعة من التلف أو الكسر أو التحلل أثناء  ،والرتوجييالدور احلمائي  •

ومن ناحية أخرى يلعب الغالف دورا هاما يف الرتويج للسلعة .النقل واالستعمال واالستهالك

  وإكساا شخصية معينة يهدف إليها منتجوها؛
                                                           

(1). Joel CLAVELIN  et Olivier PERRIER, op-cit, p:129. 
 ا�
	�� ��ر��( www.tahasoft.com/books/506.doc :بحث على الموقع، ورقة 12:، صسياسات المنتج الدوليةطارق المبيض، .(2)

13/04/2012)              
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•  فاملناخ ، موعة من العوامل كاملناخخيتلف نوع احلماية املطلوبة للسلعة من سوق إىل أخرى وفقا

كما أن طبيعة النقل واملناولة اليت ،احلار مثال حيتاج إىل تغليف خيتلف عنه يف املناخ البارد اجلاف

فمثال املنتج الذي يتم نقله ملسافات طويلة أو يتم تداوله ألكثر من مرة حيتاج إىل  ؛يتعرض هلا املنتج

   ؛تغليف أكثر إحكاما باملقارنة مع املنتجات األخرى

هو ذلك الغالف الذي حيقق للمستهلك األمان  األجنيب الغالف اجليد من وجهة نظر املستهلك •

كتسب األمان يف مرحلة ما بعد االستعمال أمهية سواء يف مرحلة االستعمال أو ما بعد االستعمال وي

املائية أو النباتية أو ما  خاصة إذ ال جيب أن يسبب التخلص من الغالف أي آثار أو أضرار باألحياء

  ؛شابه

الذي يؤدي وظائف هامة يف األسواق األجنيب فالغالف اجليد هو ذلك الغالف  أما بالنسبة للموزع •

فمثال الغالف اجليد جيب أن ال يؤدي  ،لغالف اجليد على املستوى احملليالدولية  كتلك اليت يؤديها ا

ويساعد على عرض السلعة يف املتاجر مبا ميكن املستهلك  ،إىل سوء استغالل مساحة أرفف العرض

وتغليفها ، وجيب أن يسمح الغالف بسهولة وضع السعر على السلعة ،من رؤية السلعة وفحصها

وإن جذب انتباه املستهلك للسلعة ، ر املتاجر بسبب التلف أو الكسربطرق تؤدي إىل تقليل خسائ

يعترب من أهم الوظائف اليت جيب أن خيدمها الغالف اجليد مبا يساعد على زيادة معدل دوران املنتج 

  .وزيادة أرباحه

  وظائف التعبئة والتغليف.1.1.3

 أساسي على بشكل يقتصر دوره كان فقد احلديث، العصر يف الغالف يؤديها اليت األدوار تطورت لقد    

 حاجاته ورغباته، وتلبية املستهلك إرضاء باحلسبان تأخذ أخرى وظائف ظهرت اآلن أما واحلماية، االحتواء

 .والبقاء االستمرارية حتقيق إىل خالهلا من املؤسسة وتسعى

 ولقد تسويقية وأخرى تقنية وظائف إىل قسمها من فهناك الغالف، لوظائف تقسيمات عدة وردت وقد    

 من جانبه بالغالف مرتبطة التقنية فالوظائف.معا والعبوة الغالف وظيفة لتوضيح التقسيم هذا على اعتمدنا

 .اجلمايل اجلانب أي للغالف اخلارجي باجلانب فرتتبط التسويقية أما احلاوي،

  الوظائف التقنية.1.1.3.1

 ملهاما يف الوظائف هذه وتتمثل احلاوي، اجلانب من بالغالف تتعلق اليت تلك للغالف التقنية الوظائف    

  : وتشمل التغليف لظهور األساسية

 المنتج حفظ و حماية وظيفة •

 ختتلف املنتج حيتاجها اليت احلماية نوع فإن ذلك، إىل إضافة .املستهلك إىل املنتج من انتقاهلا أثناء وذلك     

 احلار املناخ ذات الدول يف حنتاجه الذي والتغليف التعبئة نوع خيتلف مثال آلخر، مكان ومن آلخر، سوق من

 التعبئة يف احلماية زيادة تتطلب النقل وسائل نوعية أن كما جفافا، األكثر و الباردة املنطقة عن والرطب
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 يف و بعيدة مسافات إىل نقلها مت إذا الكسر، أو السريع للعطب القابلة للمنتجات بالنسبة السيما و والتغليف

 (1)ا؛مناسب تغليفا و تعبئة تتطلب قد البطيئة و الطويلة التوزيع قنوات فإن وذلك جبلية، أو معبدة غري صعبة طرق

 التوزيع وظيفة •

 املنتج من السلع انسياب الذي جيعل النشاط يعين الذي املنتجات، توزيع مهمة يف والتغليف التعبئة تسهل    

 أو النهائي املستهلك إىل املنتج من حركتها ضمان و السلع انسياب يف تساهم اليت هي أو املستهلك، إىل

 (2)الصناعي؛ املستعمل

 االستعمال تسهيل •

 هلا يقدمها الغالف اليت اخلدمة وهذه املنتج، استعمال تسهيل هو والتعبئة للتغليف األساسية الوظائف من    

 يف خاصة املنتج استعمال سهولة وتتمثل الشراء بعد اخلدمة هذه جيرب فهو له، املستهلك نظرة يف كبري تأثري

 والشكل والوزن احلجم حيث من الغالف تصميم كيفية على ينصب املنتجني اهتمام فأصبح.غلقه إعادة سهولة

 بشكل يسهل صنعه يتم الذي األسنان معجون ذلك على ومثال.املستهلك وحاجات متطلبات مع يتناسب مبا

 بسهولة؛ وغلقه فتحه عملية املستهلك على كثريا

 البيئة حماية •

 ومبجرد ومغلفة معبأة مواد عدة البيوت، أغلبية يف نراه ما وهذا مصنعة، منتجات عدة العصرية احلياة تتطلب     

 تسعى أصبحت اليت الوظائف أهم من التلوث من البيئة محاية تعترب هلذا حاضرا، الغالف يبقى استهالكها

 املواصفات ويطابق العصر متطلبات مع يتماشى الذي للغالف تصميمها خالل من لتحقيقها، املؤسسات

 ميكن اليت املشاكل مراعاة التسويق رجل على جيب هلذا .التغليف مبواد اخلاصة واملعايري للقوانني احرتاما املفروضة

 البحث بدأ لذلك، للتدوير قابلة الغري خاصة صناعتها يف املستعملة املواد خالل من الفارغة، األغلفة تسببها أن

 .للتدوير قابلة وتكون للبيئة امللوثة من بدال األغلفة صناعة يف بديلة مواد عن

  للتغليف التسويقية الوظائف.1.1.3.2

 مع األغلفة تكييف جيب هلذا الذاتية، اخلدمة على اعتمادا البيع طرق بتطور التسويقية الوظائف تطورت لقد   

 فالشكل.الشراء عملية أثناء املستهلك مع املباشرة االتصال وسيلة أصبح الغالف ألن املستهلكني احتياجات

 هذه وأهم .تجاملن حنو املستهلك جبذب تم كوا إعالم، وسيلة أي وخصائصه املنتج يقدم الذي هو اخلارجي

  (3):جند الوظائف

  

  

                                                           
  .174 :ص ، 2007 عمان، للنشر، وائل دار ،الدولي التسويق ،العمر المحمود رضوان. (1)
  .119 :ص،2002الثقافة، عمان،  دار و الدولية العلمية ،الطبعة األولى، الدارالحديث التسويق أسس منديل، الجبار عبد. (2)
  .100:ص ،2000الطبعة األولى، دار صفاء، عمان،  ،الحديث التسويق مبادئ ،و آخرون الباشا محمد . (3)
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 السلعة ترويج وظيفة •

 دور هلا غريها كما عن سلعة يزميالوحيدة لت الدالة األحيان من كثري يف التغليف و التعبئة عملية تعترب حيث   

 .قدمية سلعة وضع لتحسني أو للسوق اجلديدة السلعة إدخال يف

 الجذب وظيفة •

  .عليها حيصل سعر لكي أي لدفع استعداد على املستهلك جتعل السلعة غالف و عبوة جذابة إن  

 التبيين وظيفة •

 عن املستهلك عادة تعريف يتضمن و الغالف بواسطة السلعة عن املعلومات و البيانات تعطي حيث   

 .للسلعة الفعلية املواصفات و احملتويات

 استعمالها و السلعة تخزين عملية تسهيل وظيفة •

 يف مثال الطهي زيت نشرتي عندما استعماهلا، فنحن و ختزين السلعة عملية على تساعد العبوات أن حيث    

 عملية كل بعد ختزينه عملية كذلك من و استعماله، عملية من ذلك يسهل فإن نسبيا، احلجم صغرية زجاجة

 هذا يكون أن هي غالف السلعة و عبوة اختيار و تصميم عملية يف اخلصائص اهلامة فإن عليه و استعمال،

 أو العبوة، فتح حيث سهولة من أو وزنه، حيث من ذلك أكان سواء االستعمال، سهولة و بيسر متميزا الغالف

 .معلومات و إرشادات من عليها يكتب ما طريق عن حمتوياا على التعرف

 األلوان على املؤسسة باعتماد السوق بتجزئة الغالف يسمح السابقة، التسويقية الوظائف إىل إضافة

 استعمال من يزيد اجليد الغالف تصميم إن .املنتجات لتمييز الغالف ظهر على املختلفة والعبارات واألشكال

 الغازية املياه تغليف يف واألملنيوم الورقية العبوات جديدة فاستخدام سوقية قطاعات يف إىل الدخول ويؤدي السلعة

 إىل الوصول أي وغريها، الرياضية واملباريات الرحالت مثل مناسبات متعددة، يف استخدام املنتج أو والعصائر،

 (1).املنتج من النوع تستخدم هذا تكن مل سوقية قطاعات

  إستراتيجية التعبئة والتغليف.1.2

 من خالل ئع و املستهلك، هذه األمهية تنبعللتعبئة والتغليف أمهية بالنسبة ملختلف األطراف سواء املنتج، البا    

 اختيار العبوة وعليه البد من. يف املبحث األول الوظائف املتعددة واملتداخلة للعبوة والغالف، كما مت توضيحه

 يعرف بإسرتاتيجية ه العملية ضمن ماوتندرج هذ.بشكل دقيق يتالءم ومتطلبات كل األطراف السابقةوالغالف 

  .واليت يتم تفصيلها من خالل هذا املبحث التعبئة والتغليف،

  

  

  

                                                           
  .270:ص ، 2002اإلسكندرية، للنشر، الجامعية الدار ،التسويق الصحن، فريد محمد. (1)
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  تصميم الغالف والعبوة.1.2.1

 من مراحل إعداديم وهي أهم مرحلة إن أول عنصر مكون إلسرتاتيجية التعبئة والتغليف هي عملية التصم    

 يما يلي سيتم التطرق إىل اجلوانبالعبوات، فنجاح هذه األخرية يتوقف على مدى كفاءة عملية التصميم وف

  .املتعلقة بعملية التصميم

  تعريف التصميم.1.2.1.1

 للواجهة واجلمايل املادي باجلانب االهتمام أي للمنتج املرئية والصورة التصميم ختص تعاريف عدة وردت لقد    

  .واحلجم وغريها الرسوم األلوان، كالشكل، املرئية خصائصه خالل من للغالف اخلارجية

 وتسمح ...الشكل اللون، املنتج على بالتعرف للمستهلك تسمح اليت التقنيات جمموعة :"التصميم ويعترب   

 (1)".املنافسة دعن بالتميز للمؤسسة

 الشكل حيث من فاألفضل واجلودة، والوظيفة السعر يف متماثلني شيئني بني املقارنة " بأنه يعرف وأيضا     

 والرابط للعالمة واسرتاتيجي أساسي جناح عنصر:"كما يعرف بأنه" (2).البيع أثناءا متيز  هو األكثر اخلارجي

 (3)".املنتج حنو املستهلك لدفع واحلسي الشعوري

 تقوم طرف املصممني من املوضوعة فاألشكال للمنتجات، أغلفة تصور يشمل الغالف تصميم أن جند ومنه   

 على التعرف على إمكانية التصميم يساعد كما .والبيع النقل، التخزين، الشحن، عملية خالل املنتجات حبفظ

 جذاب بشكل الغالف ومنه تصميم النهائي للمستهلك بالنسبة استعماله تسهيل وكذلك البيع مواقع يف املنتج

 عملية تصميم أصبح للبعد البيئي ملسة خاصة يف كما. منتجاا لتمييز تسعى مؤسسة كل مشكلة أصبح

  العبوات واألغلفة مبا جيعلها حتافظ على البيئة

  المنتج غالف و عبوة تصميم عند مراعاتها الواجب العوامل.1.2.1.2

 العبوة بتصميم القيام عند باحلسبان أخذها يتوجب واعتبارات عوامل جمموعة هناك أن التطبيقي الواقع بني    

  :يلي فيما وتتمثل للمنتج اخلارجي والغالف

 المنتج طبيعة •

 ا، اخلاص الغالف تصميم عند احلسبان يف أخذها جيب اليت االعتبارات األهم من السلعة طبيعة تعترب    

 واحلرارة بالضوء تأثرها ومدى للتلف والقابلية واملذاق والرائحة واحلجم والوزن الشكل حيث من تتباين فالسلع

 توافق ضرورة ويستوجب الغالف أو العبوة منها ستصنع اليت املواد اختالف إىل يؤدي ما وهذا ،اخل...والرطوبة

  (4)؛السلعة وطبيعة املادة نوع

 

                                                           
(1)

.  Marie Camille DEBOURG et autres, Pratique du marketing, 2 éme édition, Berti, Alger, 2004, p: 126 
(2)

 .Ipid, p: 126. 
(3)

.Constancias CLAIRE, Communication & design, p : 18 :www.marketing etudiant.fr -design. 
  .355:ص سنة نشر، دون اإلسكندرية، الجامعية، ، الدارالتسويق إدارة الفتاح، عبد سعيد محمد. (4)
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 التغليف من الهدف •

 الداخلة املوادوطبيعة  الغالف شكل على يؤثر التغليف من حتقيقه إىل التسويق إدارة تسعى الذي اهلدف إن    

 هذا اهلدف، حتقق مواد استخدام يتم التداول أو التخزين أثناء التلف من السلعة محاية هو اهلدف كان فإذا .فيه

 الغالف تصميم فيجب للمستهلك، جاذبية أكثر الغالف وجعل السلعة عن الرتويج هو اهلدف كان إذا اأم

 للسلعة، غالفني وجود إمكانية احلالة هذه يف ويالحظ. انتباهه وشد للسلعة املستهلك استمالة حيقق حبيث

 (1)الرتويج؛ بقصد خارجي وغالف احلماية بقصد غالف داخلي

 فالغال تكلفة •

 التكلفة هذه ختتلف احلال وبطبيعة. منتج ألي الغالف و العبوة تصميم يف هاما دورا التكلفة عامل يلعب     

 املنتجات لبعض اإلمجالية التكاليف من 10% نسبة إىل الغالف تكلفة تصل فقد ،املنتج طبيعة باختالف

 أو اآلالت يف اجلديد االستثمار من نوعا يتطلب قد الغالف يف تغري أي أن كما(2).منها االستهالكية خاصة

 بعض يف كبريا االستثمار هذا يكون قد و الغالف، و العبوة تصنيع و لتصميم املستخدمة النماذج أو الصيغ

 يؤدي سوف والعبوة الغالف تكلفة يف الزيادة أن من تتأكد أن التسويق إدارات على يتوجب ولذلك .احلاالت

 .التكلفة هذه تربر بصورة املبيعات زيادة إىل

 المتاحة الموارد و البيئية العوامل •

 للمنتج بتصميمها قاموا اليت والغالف العبوة تأثري مدى باحلسبان يأخذوا أن التسويق رجال على يتوجب    

 الطبيعة و للبيئة تلوث تسبب اليت األغلفة و العبوات من الكثري فهناك. اتمع بأفراد احمليطة الطبيعية البيئة على

 اجلمعيات قبل من املساءلة حمل تستخدمها اليت األعمال منظمات جيعل الذي األمر. اتمع بأفراد احمليطة

 األغلفة صناعة يف تستخدم اليت املتاحة للموارد بالنسبة األمر وكذلك البيئة، عن تدافع اليت اجلهات و واحلركات

 املواد من كثري فهناك أيضا، باحلسبان تأخذ أن جيب األخرى هي اخل،...واألملنيوم الورق و األخشاب مثل

 يبني حيث .استخدامها يف الرتشيد خالل من ذلك و القادمة، لألجيال عليها احلفاظ من البد اليت النادرة

 العبوات استخدام بإعادة قامت العامل بلدان خمتلف يف األعمال منظمات من الكثري هناك أن امليداين، اإلطالع

 ،منها بولييسرت غزل خيوط استخراج بغرض البالستيك عبوات تصنيع بإعادة أي تصنيعها، بإعادة أو أخرى مرة

 (3).األلبسة صناعة يف تستخدم اليت

 الحكومية التشريعات •

 يف معينة ومواصفات عوامل توفر تشرط واليت والتغليف، بالتعبئة متعلقة حكومية وقوانني تشريعات هناك    

 صناعة حتكم سياسات وضعت وهلذا العامة للصحة ومحاية الشريفة واملنافسة ولإلعالم األفراد حلماية الغالف

                                                           
  .277:ص ،2002اإلسكندرية، مؤسسة حورس الدولية، الجزء الثاني، ،المفاهيم واالستراتيجيات:التسويق عصام الدين أمين أبوعلقة،.(1)
  .156:ص ،1999 عمان، مؤسسة الوراق، الطبعة األولى، ،مبادئ التسويق بيان هاني حرب،. (2)
  .181:، ص2000، الطبعة األولى، مؤسسة الوراق، عمان، أسس التسويق محمد أمين السيد علي،. (3)
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 بأن للمستهلك توحي احلجم أو الوزن حيث من عبوات بتصميم تسمح ال حكومية قوانني فهناك .التغليف

 العبوة حملتويات الصايف الوزن كتابة أيضا القانون يشرتط لذلك العبوة، يف الفعلية الكمية من أكرب املنتج كمية

 (1).السلعة من

 العبوة شكل و حجم •

 اليت العبوة وشكل حجم حتديد هي املنتج وغالف عبوة تصميم بصدد التسويق مدير تواجه اليت املشاكل من    

 يف واالختالف الشراء مرات االستهالك وعدد حجم منها كثرية بعوامل القرار ذلك يتأثر و للمستهلك، تقدم

 لقطاعية كأداة العبوة حجم تستخدم الواقع اخل،ويف...االستعمال طريقة و التوزيع منافذ نوع و الشرائية، األمناط

  (2).للمنافسة كأداة وكذلكالعادي،  احلجم العائلي، احلجم كوال بيبسي السوق،مثل

 واأللوان والصور الرسوم •

 واليت املواد الغذائية، بعض يف مطلوبة تكون روالصو  فالرسوم للغالف، الفين بالتصميم تتعلق عناصر وهي    

 له استخدام األلوان أن كما. وجذبه املستهلك انتباه بلفت تقوم وهي االستخدام، كيفية أو احملتوى على تدل

 واهتمام أنظار جيذب ولكن فحسب السلعة متييز على يساعد ال فهو املبيعات، ودفع تشجيع يف أمهيته

 حمتويات عن فكرة يعطي هنأ كما املتاجر، يف عرضها عند كبرية قيمة ويعطيها السلعة، هذه إىل املستهلكني

 (3).لفةاملغ السلعة وعن طبيعة الغالف

  الثقافية الجوانب •

 كانت كلما حيث بالغالف، اخلاصة واملعلومات البيانات حمتوى و مضمون و شكل على تؤثر جوانب وهي    

 نسبة كانت إذا أما واأللوان الصور الشكل، على ينصب االهتمام كان كلما اتمع يف منتشرة األمية ظاهرة

 بعض فشل يعود فقد. الغالف على تكتب اليت واملعلومات البيانات على أكثر االعتماد كان حمدودة األمية

 يعترب ال قد الثقافات ألحد مقبوال يكون فما ثقافية عوامل إىل اخلارجية األسواق إىل تقدميها عند املنتجات

 حيث من سواء اتمعات ثقافات بني املوجود التفاوت يدرك أن التسويق رجل وعلى أخرى، لثقافة مناسبا

 طلب هلا يكون اليت املنتجات ملعرفة وغريها والرموز، األلوان اللغة االجتماعية املسافة، العادات الوقت، مفاهيم

 (4).الثقافية اتمع طبيعة مع بطريقة تتناسب وتصميمها السوق يف

 تصميم عند أيضا باحلسبان أخذها يتوجب متعددة أخرى عوامل وجدت أعاله، املذكورة العوامل على زيادة   

 تاجر و اجلملة تاجر و املوزع و املنتج من كل أهداف و رغباتاخلارجي واملتمثلة يف  غالفها و املنتج عبوة

 : بتصميمه يقوم أن قبل الغالف يف واملستهلك التجزئة

                                                           
  .181:ص ،مرجع سبق ذكره ،محمد أمين السيد علي .(1)
  .271:محمد فريد الصحن، مرجع سبق ذكره، ص.(2)
  .360 :، صسبق ذكره ، مرجعمحمد سعيد عبد الفتاح. (3)
  .13:ص ،2003 الجزائر، الجامعية، المطبوعات ديوان ،البيئية التأثير عوامل :المستهلك سلوك عيسى، بن عنابي. (4)
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 المنتج •

 يفضل كما التكاليف، مرتفعة غري الوقت نفس يف و متينة، أغلفة و عبوات يف املنتج يكون أن يطلب    

 متخصصني إىل حتتاج آالت أو الثمن، غالية و معقدة تغليف آالت شراء إىل حتتاج ال اليت األغلفة استعمال

 سريعة التغليف عملية تكون أن يطلب كذلك عالية، أجورا يتطلب مما عليها، اإلشراف و تشغيلها على ومدربني

 ؛اإلنتاج يتعطل ال حىت

 الجملة تاجر •

 عبوة تصميم يتناسب أن جيب ذلك وعلى .املستهلك إىل املنتج ببيع اخلاص الشحن بعبوة اجلملة تاجر يهتم    

 بطول خاصة بصفة اجلملة تاجر يهتمو  .منها املصنوعة املادة و الشكل حيث من اجلملة تاجر ورغبات الشحن

 أن و العبوة، فتح بسهولة أيضا يهتم كما .التخزين و النقل لعمليات نتيجة بسرعة تتلف ال حىت العبوة عمر

 ؛التجزئة لتجار الشرائية العادات و تتجاوب بأحجام تكون

 التجزئة تاجر •

 التجزئة تاجر فيفضل ،للمستهلك املنتجات فيها تباع اليت األغلفة و العبوات بتصميم التجزئة تاجر يهتم    

 بسهولة تداوهلا وميكن الرفوف، على وضعها يسهل و للتخزين كبري مكان إىل حتتاج ال اليت العبوات و األغلفة

 يتلف ال ومتينا الشرائية، املستهلك لرغبة ومثريا جذابا الغالف يكون أن و الكسر، أو للسقوط التعرض دون

 حىت املستهلك رغبات مع تتفق بأحجام و املستهلك، إىل بيعها قبل بضاعة من عليه حيتوي ما يبعثر وال بسرعة

 ؛للمستهلك بالتجزئة منها البيع و كبرية عبوات فتح إىل يضطر ال

 المستهلك •

 املوزع تالعب عدم من يتأكد حىت املنتج خبامت خمتوما و بإحكام مقفال الغالف يكون أن املستهلك يطلب    

 ويفضل كبري، جمهود بدون فتحها ميكن حبيث مصممة العبوة أو الغالف يكون أن أيضا يطلب ولكنه. املنتج يف

 أو الغالف املستهلك يفضل أياملنتج  من جزء استعمال بعد إحكام و بسهولة غلقها ميكن اليت العبوات تلك

 حبيث العبوة تصمم أن املستهلك يرغب كما.كلها يستهلكها حىت املنتج حفظ يف استخدامها ميكن اليت العبوة

 الكسر أو االنزالق أو التلف خلطر تتعرض أن دون باملنزل، هلا املخصصة األماكن يف بسهولة وضعها ميكن

 وينسكب تنكسر ال حبيث الشعر دهون أنواع بعض و األسنان معجون و احلالقة كرمي أنابيب صممت لذلك

 تكون حبيث الثمينة العطرية الروائح زجاجات صممت كذلك،  األرض على ووقعت انزلقت إذا بداخلها ما

 استخدامها ميكن اليت العبوات املستهلك يفضلو  .هلا حيدث اهتزاز أي بسبب تقع ال حىت عريضة قواعدها

 الثمن، غالية العبوات و األغلفة يف املستهلكون يرغب اليف حني  .فيها ما كل استهلك إذا أخرى ألغراض

 هناك كان إذا إال مثنا، تفوق عبوة يف سلعة تعبأ أن اخلطأ فمن نسبيا، رخيصة املباعة السلعة كانت إذا خاصة

 .اإلجراء هلذا جوهري سبب
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  اختبارات التغليف.1.2.2

 الغالف فاعلية لتحقيق والتسويقية الفنية والنواحي االعتبارات كل وأخذ الغالف بتصميم القيام بعد

 بتقدمي املؤسسة تقوم فعندما والعبوة، الغالف تصميم جناح مدى ملعرفة تتم عملية وهي تقييمه، مرحلة تأيت

 ينطبق الشيء ونفس الختبارات إخضاعه يتم أن البد احلايل، منتجها جتديد أو السوق إىل جديد منتج

 مجعها يتم اليت املعلومات خالل من املستهلكني، ولدى السوق يف املنتج مكانة من للتأكد الغالف على

 فشل أو جناح مدى ملعرفة املؤسسة، مسئويل طرف من وحتليلها لدراستها وذلك االختبارات هذه إجراء عند

 االختبارات هذه وجترى .املقدم للغالف والسلبية االجيابية النقاط ومعرفة الغالف وعرض تقدمي يف املؤسسة

 إحدى اختيار وقبل خاصة، ملؤسسات متنح الدراسات وهذه املستهلكني، توقعات ومعرفة لقياس بطريقتني

  .املرجوة واألغراض األهداف حتديد من البد الطريقتني

  الكمية الطريقة.1.2.2.1

 من اختيار عينة طريق عن املستقبلي للغالف املقدرة للنتائج كمي قياس إىل الوصول من متكن الطريقة هذه

 كميات ويتم عرض املستهلكني وعدد املنتجات عدد كتنوع خصائص، جمموعة فيها تتوفر مناطق يف املتاجر

 إعداد يتم كما غالف املنتج، على االختبار عملية األخرية هذه يف جتري مث املتاجر، هذه يف املنتج من حمدودة

 لوضعيتهم االعتبار أخذا بعني املؤسسة طرف من املقدم الغالف حول األشخاص من لعينة استجواب قائمة

 املنافسة، األغلفة جانب إىل حتت االختبار املنتج غالف وضع الكمية الطريقة تتطلب كما واملهنية، االجتماعية

 الواقع، إىل أكثر القياس نتائج تقرتب ولكي فاعليته ومتيزه، مدى عن فعال ليعرب األرفف املعروضة نفس على أي

 املنافسة لألغلفة انعدام شبه حمدودة تنافسية بيئة يف مت إجراءه اختيار كل أنه بعض التجارب أوضحت حيث

 بعض توفر يفرتض الكمية بالطريقة القياس فإجراء هلذا .مرتفع فيها جد اخلطأ احتمال نسبة تكون نتائج أعطى

 تعرض اليت الواجهة دراسة فإن وعليه حقيقتها، على املؤسسة أي منتجات من للمستهلك تسمح اليت الشروط

  (1):التالية العناصر خالل من الغالف اختيار يف تساهم حيث حقيقتها ضروري، على املنتجات فيها

 السوق هذا منتجات باقي مع مقارنة ميثلها اليت السوقية واحلصة املنتج إليه ينتمي الذي السوقي اجلزء •

 املستهلكني؛ عند احلقيقية ومكانته

 املؤسسة؛ لعالمة التنافسية البيئة •

 .العالمة رؤية على وإضاءته املتجر تنظيم تأثري •

 جانبه اخلارجي من الغالف فعالية أن األغلفة، اختبارات يف خمتصون ا قام دراسات عدة أوضحت لقد

  (2):اخلصائص من مرتبطة مبجموعة

                                                           
(1).Devismes PHILIPPE, op-cit,  p: 61. 
(2).Ipid, pp : 63-65. 
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 يف الشراء واختاذ قرارات اختيارام تقدمي من والسماح هلم املستهلكني نظر لفت على الغالف قدرة هي أوهلا

 رفع يف التأثري من ليتمكن واضح بشكل املنتج يظهر غالف أن جيب وهلذا املنتجات، تشكيالت تنوع ظل

 كاأللوان، الغالف عناصر من عنصر يكون وهذا ذاته، حد يف ا املنتج يتميز اليت اجلودة إىل باإلضافة املبيعات،

 .وغالفه املنتج عرض يف الواجهة ننسى دور أن دون اخل..الرسوم األشكال،

 غالفه، تأثري بفضل املنتج من يقرتبون املستهلكني جعل أي االقرتاب، يف تتمثل الثانية للخاصية وبالنسبة

 فالطلب وهلذا يومية ضرورية منتجات هي فاملنظفات. حلويات علبة شراء عن خيتلف املنظفات شراء فمثال

 عملية حتفيز يف دور للغالف يصبح هلذا.أحيانا عليها الطلب ينخفض اليت احللويات عكس ينقطع ال عليها

 .املستهلك يف الرغبة لبعث الواجهات على للمنتج اجليد العرض أيضا خالل من يتضح وهذا ،الشراء

 حيث معني منتج شراء يف كبري تأثري هلا حيث الغالف، حيملها اليت الرسالة يف تتمثل الثالثة، اخلاصية أما

 األوىل، املرة يف املنتج هذا شراء عدم فرغم وبالتايل ذهنه، يف صورته ترسخت إذا يتذكره أن للمستهلك كنمي

 املهام من وهو .املستهلك ذهن يف متذكرة رسالة عن عبارة الغالف يصبح أي. إليه حيتاج عندما لشرائه فسريجع

 بيع كرجل الغالف أحدمها طرفني، بني مباشرة اتصالية وسيلة يصبح حيث الواجهات لعمل بالنسبة الصعبة

  .الشراء عملية يقرر ثاين كطرف واملستهلك الرفوف على صامت

 وترفع كبري بنجاح حتض أن للمؤسسة ميكن خالله فمن للمنتج، التنافسية الصورة مبثابة الغالف يعترب كما   

 أي الغالف طريق عن وذلك ومميزاته خصائصه إيصال املنتج على التنافسي احمليط ففي مبيعاا، حجم من

 وهذه املستهلكني، عدد سريتفع فحتما توفرت وإن التنافسية، صورته مستوى رفع يف يتضح وهذا املرئية، صورته

 .املنتج على جيرى اختبار أصعب وهي الرابعة اخلاصية متثل

 كل فيها وتتوفر مهامها بكل الواجهة تقوم أن فيمكن املستهلك، مقامة يف وتتمثل اخلامسة، اخلاصية وأخريا   

 وجتنبه املستهلك تردد هو الشراء عملية على يؤثر قد أخري حاجز يوجد لكن املنتج، عرض يف الالزمة الشروط

 معينة لعالمة والءه أو مرة ألول املنتج جتريب من أمل خليبة إما راجع السبب يكون فقد بآخر منتجه استبدال

 .له السابق لالختيار منه احرتاما أو جتريبها من خوفا بأخرى استبداهلا يستطيع وال

 تقديرية كمية نتائج على احلصول يف واملسئولني املختصني تساعد أن ميكن الكمية الطريقة هذه إذن

 أو بنجاح وحامسة مؤكدة بصفة بالتنبؤ يسمح ال الغالف اختيار إن. النهائي التغليف قرار اختاذ يف تساعدهم

 باالختيار القيام للمسئولني ويسهل األخطاء، بعض اجتناب على يساعد وإمنا معني، منتج غالف فشل

 الطريقة واختيار بوضوح االختيار أهداف دائما حتديد جيب لذلك والناجح، املناسب للغالف االسرتاتيجي

 املدة نتائجه وحتليل االختبار وإجناز تنظيم مدة تتعدى أال جيب كما املنتج، غالف مع تتناسب اليت املالئمة

  .منتجاا تغليف عملية يف مناسبة سياسة لوضع وهذا االجناز، خمطط على احملددة
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  النوعية الطريقة.1.2.2.2

 حيملها، اليت والعبارات الصور مبساعدة للغالف والسلبية االجيابية اجلوانب بفهم النوعية الطريقة تسمح     

 عينات اجتماعات مع أو املستهلكني مع تقام اليت االجتماعات بينها من تقنيات عدة الطريقة هذه يف ويستعمل

 .املستهلكني عائلية مع أو فردية حمادثات جتري كما معني، ومهين اجتماعي صنف عينة كل متثل حيث منهم،

 مجع يف تقنيات عدة البيع وتستعمل مواقع يف أو اهلاتف طريق عن أو البيوت، يف تتم أن ميكن اللقاءات أن كما

 أو وصفية، أو الفرد، شخصية هدفها كشف اليت النفسية كاالختبارات مثال الدراسة يف ا واالستعانة املعلومات

 أو اجتماعات كانت سواء الغالف الختيار املؤسسة ا تقوم اليت الدراسات إن .االختبار يف موجهة غري

 حتضر اليت األفواج تكون حيث .واجتماع نفس علماء قبل من ومدروسة متكاملة منشطة بطريقة تكون لقاءات،

 أن العلم مع .ساعات 3 حوايل االجتماع ويدوم خاصة حسب مواصفات خمتارين أفراد)10-8(بني االجتماع

 بني لقاء يتم أن جيب النوعية، بالدراسة القيام قبل و .االختيار دوافع و حضورهم سبب جيهلون هؤالء األفراد

 والتنبؤ الدراسة أهداف حتديد أجل من وهذا االجتماعات، ذه واملكلفني باالختبار والقيام اإلدارة مسئويل

 أا يف امتياز وهلا الغالف، اختبار يف استعماال األكثر الطريقة هذه وتعترب عليها، ميكن احلصول اليت بالنتائج

 على الغالف تأثري معرفة على تساعد ال أا إال .للمنتج والسلبية االجيابية اجلوانب على معمقةبصفة   تكشف

 (1)).رقمية بيانات(أرقام حيتاج إىل ذلك احملققة ألن الفعلية حجم املبيعات

 إليها، تتوصل اقرتاحات جمموعة بني من معني اختيار إىل بالتوجه للمؤسسة تسمح النوعية الطريقة إن    

 ومدى على معلومات واحلصول األفراد فعل رد بانتقاء تسمح اجلماعات مع أو الفردية واحلوارات فاللقاءات

   .املنتج مع مطابقتها

  سياسات التغليف.1.2.3

 تتخذ أن حينئذ للمؤسسة ميكن املختلفة، النتائج على واحلصول التغليف على االختبارات مبختلف القيام بعد   

  :يلي ما السياسات هذه أهم ومن .ستنتهجها اليت التغليف سياسة بشأن املالئم القرار

  سياسة التعبئة والتغليف في األسواق الداخلية.1.2.3.1

 المنتجات لجميع تماثلها أو العبوات تعدد •

 بتصميم تقوم أن إما أساسني؛ خيارين أمام نفسها جتد السوق، يف منتجات عدة طرح املؤسسة تريد عندما     

 لكل عبوة مميزة تصميم أو .اخل..واأللوان الشكل، احلجم، حيث من املؤسسة منتجات جلميع متماثلة عبوة

 اجلودة، مستوى من حيث بينها كبري متاثل وجود حالة يف السلع جلميع متماثلة عبوة تصميم يتم الواقع يف .منتج

 اإلعالن يف ذلك االستفادة من إمكانية اجل من وهذا الشراء، وبواعث االستعمال حيث من بينها وارتباط

 يؤدي مما .(2)العبوة يف املستهلك بالتماثل ذهن يف ذلك وربط شخصيتها، وإبراز منتجات املؤسسة عن اجلماعي

                                                           
(1). Devismes PHILIPPE, op-cit, p:67. 

  .183 :ص مرجع سبق ذكره، علي، السيد أمين محمد .(2)
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 هذه تؤدي وقد جديد، منتج عند تقدمي ذلك أمهية وتزداد آلخر الرتويج يف منتج يساهم كل أن إىل ذلك

 واحتمال طلبام، اخنفاض إىل يؤدي جيب وهذا مما أكرب خمزون لديهم بأن شعور الوسطاء احتمال إىل السياسة

 بني الكبري للتشابه البيانات قراءة وعدم نتيجة للسرعة إليها حيتاج اليت بعض األصناف بشراء املستهلك قيام

 مستوى تباين إذا وخاصة حدى على منتج لكل مميزة عبوة تصميم هو كان البديل إذا أما (1).املنتجات عبوات

 .امتيازاته وكل السابق البديل سلبيات ميحي منتج وبالتايل لكل للشخصية الذاتية سيحقق ذلك فإن جودا،

 تالوحدا من لعدد واحدة عبوة •

  (2) :التالية األشكال السياسة هذه وتأخذ      

 ؛وغريها األسنانمعجون  ،التنس كرات مثل واحدة عبوة يف املنتج نفس من الوحدات من عدد تعبئة -أ  

 من خمتلفة ألوان مثل واحدة عبوة يف املنتج نفس من املختلفة األشكال من الوحدات من عدد تعبئة- ب  

  ؛الصابون

 مستحضرات ،العطور الصابون، مثل واحدة عبوة يف معا الطلب يف املكملة املنتجات من وحدات تعبئة - جــ 

 .احلالقة وكرمي التجميل، الشفرة

 األشكال شراء وجتربة على املستهلك وتشجيع للمنتج اإلمجالية املبيعات زيادة إىل السياسة هذه إتباع ويؤدي   

 املستهلك لتعريف املنتجات اجلديدة تقدمي يف ذلك يفيد كما ببعضها، املرتبطة املنتجات أو املنتج من املختلفة

 ثالث ا عبوة تقدم املبيعات عندما تنشيط حاالت يف السياسة هذه تستخدم. استعماهلا على وتشجيعه ا

 املستخدمة االستهالكية حالة املنتجات يف السياسة هذه إتباع ويفضل. هدية مع أو وحدتني بسعر وحدات

  .مستمرة بصفة

 المنتج استعمال بعد الغالف استعمال •

 حتفيز وكذا وترقيتها املبيعات تنشيط يف تساهم فهي السابقة؛ السياسات عن أمهية تقل ال السياسة هذه    

 املؤسسة تقوم حيث السوق يف املنافسة البدائل من غريها عن املؤسسة منتجات وتفضيل الشراء على املستهلك

 عن ومثال املنتج، حمتوى استهالك بعد استخدامها إعادة من املستهلك متكن أغلفة يف منتجاا ووضعها بتعبئة

 اليت املطارد كؤوس أو املواد الغذائية، بعض ووضع حتزين يف مثال تستخدم واملعجون العصري زجاجات ذلك

 برتويج وذلك كبرية تنافسية بقوة السوق يف التواجد من املؤسسة متكن السياسة هذه .املاء شرب يف تستخدم

 ذات امليسرة السلع حالة يف خاصة املبيعات زيادة فرض من يزيد إعالين وكمؤثر، العبوة من استخدام املنفعة

   (3).اجلودة يف احملدودة االختالفات

 

                                                           
  .280:ص سبق ذكره، مرجع علفة، أبو أمين الدين عصام.(1)
  .280:ص المرجع السابق،. (2)
  274. :ص ،بق ذكرهس مرجع الصحن، فريد محمد.(3)
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 منتج لكل غالف •

 الختالف نظرا خمتلفة، بأحجام وأغلفة عبوات يف املنتجات تقدمي سياسة إتباع إىل أحيانا املؤسسات تضطر    

 الصغرية العبوات تستخدم فمثال املشرتي، ونوع األسرة حجم للمستهلكني، الشرائية القدرة الشراء، عادات

 واألغلفة العبوات تستخدم بينما. احلجم الصغرية األسر أو احملدود الدخل ذوي للمستهلكني بالنسبة احلجم

 وذلك السوق يف جديدة قطاعات استهداف حنو اجتاه ذلك ويعترب (1).املطاعمو  الفنادق يف احلجم الكبرية

 يف املغاالة عدم جيب ولكن .منتج لكل الذاتية الشخصية ولتحقيق املستهلكني من عدد أكرب وإشباع بإرضاء

 القيام جيب ولذلك والتسويق، اإلنتاج تكاليف الرتفاع تفاديا واألحجام األشكال مبختلف العبوات تصميم

 جديدة عبوات إضافة إىل احلاجة ودراسة العبوات من املصممة األحجام جناح مدى لتقييم مستمرة بدراسات

 (2).مرةمست بصفة

 الغالف تغيير •

 جديدة ظهور مواد مثل باملنتج، اخلاص الغالف تغيري إىل املؤسسة تدفع اليت األسباب من جمموعة توجد    

 اليت منافسني أو ظهور احلايل، الغالف أو العبوة يف العيوب لبعض اكتشافها أو كالبالستيك، و التغليف للتعبئة

 املنتج، يف تطوير املستهلك حبدوث لدى الشعور خيلق الذي تطويرها، و منتجاا غالف عليها تطوير يفرض

 .جديدة دورة بدء أو حياة إاء دورة أو والتغليف، التعبئة جمال يف اجلديدة األفكار االستفادة من إىل إضافة

 التغري يتم ذلك أال مبعىن ذلك، يف املغاالة عدم جيب أنه إال للسلعة اخلارجي أو الغالف العبوة تغري أمهية رغم

 التعرف ذلك جيب أمهية ومن .املستهلك جانب من عليها التعرف سهولة يؤثر على ال حىت سريعة مبعدالت

 العبوة إنتاج و تصميم يتم ضوئها يف اليت و مقرتحاته و احلالية بالعبوة اجتاهام اخلاصة و املستهلكني آراء على

 البيع رجال و املوزعني و املستهلكني من عينة على اجلديد الغالف و اختبار العبوة جيب كما اجلديد، الغالف و

  (3).املستهلكني طرف من قبوهلا و درجة منهم كل فعل رد على التعرف دف

  سياسة المنتج في األسواق الدولية.1.2.3.2

 كال مند تعرفه على السلعة، واحلقيقة أن  أول ما يقابله املستهلك عن إن عبوة املنتج والغالف اخلارجي مها   

 رجال البيع يفتسويق احمللي ألما يقومان بدور العبوة والغالف يلعبان دورا هاما يف التسويق الدويل عنه يف ال

 للدول اليت تعتمدن مث شراؤها خاصة بالنسبة ، وجذبه للتعرف عليهما وماألجنيبتقدمي السلعة إىل املستهلك 

 ماركات يرغبها من بني عدةركة اليت باختيار املا على السوبر ماركت ومتاجر خدمة النفس حيث يقوم املستهلك

 السلعة الذي يلعبه غالفوهنا يظهر جليا الدور .رجال البيعباالعتماد على نفسه دون مساعدة أحد من 

                                                           
  .264:ص ، 2000 اإلسكندرية، للنشر، الجامعية الدار ،التسويق الصحن، فريد محمد السيد، محمد إسماعيل .(1)
  .279:ص ، 2001 مصر، للنشر، األكاديمية المكتبة األولى، الطبعة ،التسويق إدارة ،بازرعة صادق محمود  .(2)
 اإلسكندرية، الدولية، حورس مؤسسة األول، الجزء ،)التطبيق و النظرية (االستراتيجيات-المفاهيم:التسويق أبوعلفة، أمين الدين عصام .(3)

  .279:ص ،2002
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 غريها من أوهلما جذب املستهلك للسلعة دون وشكل عبوا حيث كالمها يؤدي يف هذه احلالة دورين هامني

  .يسهل على املستهلك التعرف على السلعة لتكرار شرائها السلع املنافسة وثانيهما

 اخلارجية اخلارجي حيث البد أن تراعي السوقوجتدر اإلشارة هنا إىل أمهية مرحلة تصميم عبوة املنتج وغالفه  

  (1):حماور أساسية هيعدة من خالل 

 ؛األجنيبمع البيئة االجتماعية للمستهلك ومع عوامل الثقافة السائدة يف اتمع  تتالءمأن  •

 ؛األجنيبوالعادات الشرائية ألفراد اتمع  االستهالكمع منط  تتالءمأن  •

 التلف ن سريعةفمثال العبوات الورقية قد تكو  ،األجنبيةأن تتالءم مع الطبيعة املناخية واجلغرافية للدولة  •

 ممهدة د ال تصلح يف دولة ليست فيها طرقالعبوات الزجاجية قكما أن .ديدة احلرارةيف الدول ش

 سب مع عبوات بالستيكية بشكل أفضل؛األمر الذي يتنا ،وكثرية اجلبال  واملنحدرات

 التوزيع؛ اتطول الفرتة الزمنية اليت تقضيها املنتجات على أرفف العرض أو يف املخازن يف حمالت وقنو  •

 بتصميم أي أن الشركة قد تضطر ألن تقوم: يف متوسطات الدخل من دولة إىل أخرىاالختالفات  •

 أحجام خمتلفة من السلع مبا يتناسب مع مستويات الدخل وبالتايل ختتلف أشكال وأحجام األغلفة؛

 عنية اختيار موادوهذا يفرض على الشركة امل :البيئةتعاظم االجتاهات حنو التسويق األخضر ومحاية  •

 .ة والتغليف واليت يكون صديقة للبيئةالتعبئ

 وتغليف تعبئة بصدد هو الذي فاملنتج .جديدة أعباء املنتج على التغليف و التعبئة عملية وعلى العموم تلقي   

 املنتج، إنتاج عمليات يف تغيريا تتطلب قد والتغليف التعبئة عملية أن كما أكرب، مال رأس إىل حيتاج منتجاته

 ومن إضافية ومهام معدات و آالت من التعبئة يلزم ما بسبب جديدة صناعية أعباء املنتج عائق تلقى على حيث

  التغليف، و التعبئة بعملية إليهم يعهد العمال من استخدام إضايف

  صناعة مواد التعبئة والتغليف اتجاهات.1.3

 األخري تغليفه هذا املراد املنتج طبيعة إىل هذا ويرجع والتشعب بالتداخل والتغليف التعبئة مواد صناعة تتميز    

 تسعى اليت التسويقية والتقنية الوظائف وحسب الغالف، منها يصنع اليت املادة نوع اختيار على كبري تأثري له

 أهم من أصبح البيئي الذي للمحيط بالنسبة قسمني ومساوئها امتيازاا مادة ولكل. إىل حتقيقها املؤسسة

 للتشريعات وإتباعا يف التغليف، املستعملة املادة ونوع طبيعة حتديد يف املؤسسة طرف من املتخذة االعتبارات

  .واملعايري الدولية احلكومية والقوانني

  العوامل المؤثرة في اختيار خامات التعبئة والتغليف.1.3.1

   (2):اختيار خامات التغليف، من هذه العوامل ما يلي ىهناك عدد من العوامل تؤثر عل

                                                           
  .151:ص ،2003مؤسسة طيبة للنشر، اإلسكندرية،  الطبعة األولى، ،التسويق الدولي عصام الدين أبوعلفة، .(1)
  .4،5 :ص ص ،2006، ، قسم علوم وتكنولوجيا األغذية، جامعة األزهرمواد التعبئة والتغليفأحمد عبده،  .(2)
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  الموارد.1.3.1.1

 تتوافراخلامات القابلة للتجديد أو اليت ويقصد ا املوارد األولية سواء ما تضع منها خامات التغليف مثل    

 ،الزجاج صناعةالصناديق وكالرمال املستخدمة يف  بكثرة يف الطبيعية كاألخشاب واأللياف املستخدمة يف صناعة

 يف صناعة املستخدم املستخدم يف صناعة املعدن والبوكست والطني املستخدم يف صناعة اخلزف وخام احلديد

  . االلوموينوم

وهي  رئيسيةغليف واليت تتوافر يف ثالث مصادر املستخدمة لتصنيع كل أشكال الت ا الطاقةأو قد يقصد     

خلامات الطبيعة وهي ا منثانيها استخدام اخلامات املتجددة و . والزيت ،الفحم، الغاز –حرق الوقود احلجري 

أشكال التطويع كالطاقة  منو الطاقة احلرة اليت ختضع للعديد النباتية واألخشاب والقش واملصدر الثالث وه

  . الشمسية واملد واجلذر والرياح والطاقة الكهرومائية

  تصميم الغالف.1.3.1.2

بديهيا  و أفضل نتيجة ائيةية للوصول إيل التصميم اجليد يتضمن اختيار اخلامات واستخدامها بكفاءة وفاعل     

 اخلامة وشكل ومن البديهي أيضا أن اختيار .أجلهجيب أن تكون العبوة مناسبة للغرض الذي سوف تستخدم من 

كما ميكن   ،منتج واحد ويالحظ أنه ميكن استخدام العديد من اخلامات لتعبئة .التغليف يعزي كال منهما إيل اآلخر

 Tetraحالة العبوة الثالثية  خامة مفردة يف جتميع واحد كما يفاجلمع بني أكثر من خامة معا لتوفري خصائص كل 

pack وبني البويل إيثلني  ،وخبار املاء باملرونة واحلجز املطلق للغازات اليت جتمع بني رقائق األلومونيوم اليت تتميز

وبني الورق الذي يوفر الشكل   ،املعدنية ثقوب الرقيقةالنيكية كما أنه ميأل وة امليكاالقابل للحام باحلرارة ويتميز بالق

هذه اخلصائص هلذه اخلامات  باجتماع كل .كية كما يعد سطحا طباعيا ممتازااملنخفض التكاليف للجساءة امليكاني

   .ميكن تغليفها ن األغذية اليتواسع جدا م ىالثالثة يف عبوة واحدة يوفر مد

  المظاهر البيئية.1.3.1.3

 علماءوالصناعات املغذية هلا، من جانب  منذ سنوات قريبة وجهت العديد من االنتقادات للتعبئة والتغليف   

  :اهتمامام كانت منصبة يف ثالثة حماوراألحياء ومجاعات احلفاظ علي البيئة وأكثر 

  يف يستهلك املوارد بطريقة مدمرة؛التغل •

 التخلص من النفايات؛ أعباء إىلأعباء التغليف يضيف  •

  .التغليف يستخدم كمية كبرية من الطاقة •

  :تباإلضافة إيل عدد من االنتقادات األخرى من جانب بعض املستهلكني ومن هذه االنتقادا

 من االختيارات املتاحة للمستهلك؛ حيد، و املنتجات ىأضاف تكلفة زائدة عل التغليف •

  .غالبا ما يكون عنصر تشويش رئيسي، و األحيانأسلوب خادع ومضلل يف بعض التغليف  •
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عدد من وقد كان هناك . وكل هذه العوامل تظهر بصورة رئيسية بسبب سوء فهم مهمة التغليف ووظائفه    

احملاوالت لوضع دستور للتغليف اجليد حبيث يقابل وبصورة فعلية هذه االنتقادات وأحد هذه احملاوالت كانت من 

سعينات ومت نشرها باململكة املتحدة، وكانت شروط هذه احملاولة أن التغليف جيب أن تتوافر اليابان يف بداية الت

  :فيه الشروط التالية

  ، ويوفر مجيع املعلومات املطلوبة؛القانونيةيتوافر به كل املتطلبات  •

 ؛، ويوفر احلماية الكاملة للمحتوياتاالستغالل االقتصادي للخامات ىليعمل ع •

 ، ويكون مالئما للغرض من استخدامه؛بني العبوة وحمتواها د أي تفاعلال يوج •

 . البيئة ضع يف االعتبار تأثريه املمكن علىيو  •

  المتغيرات االجتماعية .1.3.1.4

أهم  رافية األسواق، ومنغقطاع التعبئة والتغليف من القطاعات احلساسة جدا لتغريات أسلوب احلياة ودميو     

التغريات االجتماعية املؤثرة يف هذا اال هو زيادة عدد النساء العامالت مما يرتتب عليه زيادة الطلب علي إنتاج 

  . األكثر مالئمة لظروف أسرة املرأة العاملة املنتجاتوإعداد 

مثال  لتالءم أسلوب احلياة السريع وبالتايل ظهرت الوجبات السريعة االستهالكيةباإلضافة إيل تغيري العادات     

، كما تغريت موارد األسرة داخل املنزل خاصة مع النمو املتزايد والسريع ألفران بالنسبة لإلنتاج الغذائي

الوجبات الكاملة اإلعداد أو النصف معدة ، وهذا  ىالنمو الكبري للطلب عل امليكروويف وقد أدي هذا إىل

  . بالطبع يستلزم أشكاال خمتلفة من التغليف

  التطورات التكنولوجية.1.3.1.5

 الرئيسي أو التطبيق ومتثل اليابان املركزتكنولوجيا التغليف قابلة لالنتقال حول العامل مبا يف ذلك االبتكار     

 التغليف فنا وعلما ففي اليابان يعد. واألوسع تطويرالالبتكار املطلق بينما أوروبا والواليات املتحدة األقل ابتكارا 

ويسعي لإلبداع احملض  ويعزي ذلك إيل اخللفية الثقافية للمستهلك الذي يقدر اجلودة العالية جدا يف املظهر

  .اجلديد وتقدمي الشيء

  الرئيسية مواد التعبئة والتغليف .1.3.2

 بطبيعة احلال ذلك يرجع و والتداخل، بالتشعب الصناعات من غريها دون التغليف و التعبئة صناعة تتميز    

 مواد كما عرفت .منها املرجو للغرض خمتلفة ومواصفات ألوان و أحجام و بأشكال منتجاا تعدد أنواع إىل

  .االقتصادية التطورات دينامكية حبكم ملحوظا تطورا والتغليف التعبئة

   الزجاج.1.3.2.1

سنة قبل امليالد ويف املراحل الالحقة مت حتضري األدوات ) 1600(عرف املصريني القدماء الزجاج منذ     

الزجاجية بطريقة النفخ لدي قدماء املصريني والفينيقيني والرومان، ويف القرون الوسطي مت جتهيز أشكال ملونة 
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شر حتسنت صناعة الزجاج بالتعديل الذي وخمتلفة من الزجاج يف البندقية، ويف مطلع القرن الثامن والتاسع ع

وعرفت طريقة . أدخل علي أفران الصهر، ويف مطلع القرن العشرين صممت اآلالت االوتوماتيكة الكاملة

مت تصنيع أول  )م1889(بينما يف عام . إلنتاج األلواح الزجاجية كما صنعت األلياف الزجاجية" فوكاولت"

ويعرف الزجاج بأنه خليط حمدد بدقة من الرمل، كربونات (1).ماكينة لصناعة وتشكيل العبوات الزجاجية

مث  )م°1500(األملنيوم، ومواد أخرى مت صهرهم بواسطة احلرارة حلوايل  أكسيدالصوديوم، حجر الكلس، 

الداخلية إىل  االجتهادات إلزالةالتلدين  رانأفتتشكل وفق الشكل املطلوب وبعدها ترسل العبوات املنتجة إىل 

  (2).أقل حد ممكن

 Èىعلستعمل منها باليني العبوات سنويا تعد األوعية الزجاجية واحدة من أهم عبوات املواد الغذائية وي     

استخدامه شروبات اخلفيفة فبعد أن كان نسبة مستوي العامل ويف فرتة سابقة تقلص استخدام الزجاج يف تعبئة امل

املصنعة من حيث حل حمله العبوات البالستيكية  1988عام %) 30(وصل إيل  1980يف عام %) 65(

السياسية تأثرت صناعة والبرتوكيماويات نتيجة املتغريات وبارتفاع أسعار البرتول ).PET(البويل إيثلني ترييفثالت 

املخلفات البالستيكية امللوثة ت له بسبب لك االنتقادات اليت وجهالبالستيك تأثرا كبريا كما ساهم يف ذ

بعد انتشار ظاهرة التعبئة يف نطاق واسع خاصة  ىخدام الزجاج وعلالعودة الست هذا إىل ىوقد أد.للبيئة

ومتتاز العبوات الزجاجية .إعادة تصنيعه و زجاجيات ال ترد وقد صاحب هذه الظاهرة اهتماما كبريا بتدوير الزجاج

حمتوي العبوة كما يعطي محاية لألغذية اليت متييز  ىوالشكل واللون ويساعد اللون عل احلجمبتنوع كبري من ناحية 

  (3).تتأثر بالضوء 

  المعادن.1.3.2.2

 يشغل الغذائي أن التغليف جند و التغليف، و التعبئة يف املستخدمة األولية اخلامات من  17 %املعادن متثل    

 غذائية، الغري للعبوات30%تتمثل يف الباقية النسبة و التغليف جمال يف املستخدمة املعادن نسبة من60% حوايل

 الطبيعية القوة إىل راجع ذلك و ،للمنتج ممتازة محاية يوفر املعدين التغليف و.السدادات و للغطاءات 10%و

 لتوفري تغطيته ميكن و الطباعة، أنواع بكل تقريبا طباعته يكمن املعدن و نفاذيتها، عدم املعدن وكذلك خلصائص

يف هذا  ة املصنوعة من الصفيح شوطا بعيداولقد قطعت العبوات املعدني.مغر تسويقي وعرض محاية إضافية

  :اجلدول التايليف وضح مكما   ،اال

  

  

  

                                                           
  .06:، صأحمد عبده، مرجع سبق ذكره.(1)
  .22:ص ،2013عمان، زهران،الطبعة األولى، دار  ،الصناعات الغذائية حسن خالد حسن العكيدي،.(2)
  .09:، صسبق ذكره ، مرجعأحمد عبده. (3)
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أهم تطورات العبوات المعدنية:)1.1(الجدول رقم  

 الحدث السنة

.جناح نيكوالس أبرت يف تطبيق نظام األغذية احملفوظة 1809  

.استخدم بيرت دوراند طالء القصدير يف العبوات الغذائية 1810  

.وليام أندرو كان أول من أستخدم العبوات الصفيح يف الواليات املتحدة  

.جيل بوردون كان له الفضل يف انتشار عبوات الصفيح  

.األخوان نورتون  توصال لطريقة آلية  لصناعة ألواح الصفيح وإنتاج العلب  

1875- 1885 .بدأ الصلب حيل حمل احلديد كمادة حاملة للقصدير   

 استخدام الصلب املسحوب علي البارد 1929

.استخدام عبوات األلومونيوم يف تعبئة البرية واألغذية غري املصنعة 1959  

 استخدام الصلب اخلايل من القصدير بواسطة طالء من أكسيد الكروميوم 1965

  .09،ص2006، قسم علوم وتكنولوجيا األغذية، جامعة األزهر،والتغليفمواد التعبئة أمحد عبده، :المصدر

 :جند والتغليف التعبئة يف املستعملة املعادن أهم من و

 الصفيح •

، وهو Bessmer" بسمر"يقصد بالصفيح رقائق من الصلب تغطي بطبقة رقيقة من القصدير يعرف بصلب     

حديد عايل النقاوة وخايل من الشوائب خاصة شوائب الكربون حبيث ال تتجاوز نسبة هذه الشوائب  عبارة عن

جتلفن بطبقة قصدير بسمك  )مم38 – 0.15(هيئة ألواح بسمك معني يرتاوح بني  ى، وهو عل0.12%

تأكل  ملنع تفاعل الغذاء ومكوناته مع احلديد والذي يؤدي إىل )مم0.02 – 0.002 (معني يرتاوح بني

  .احلديد

 األلمنيوم •

 كما. وسريعا املحوظ امنو  تشهد املعدنية التعبئة من%15 حنو تشكل واليت باألملنيوم التعبئة زالت ال   

 حيمي فهو للتآكل والتأكسد مبقاومته و املرونة، و باخلفة يتميز الذي البوكسيت مادة من األملنيوم يستخلص

  (1).الرطوبة و الصدأ املنتج من

 الغير قابل للصدأالصلب  •

 جدا ونسبة ضئيلة من النحاس وهو مقاوملي نسبة عالية من النيكل والكروم حيتوي هذا النوع من الصلب ع    

 .التكلفة منه عبوات صغرية وذلك بسبب عامل ال تصنعالقلويات، إال أنه عادة للتآكل سواء يفعل األمحاض أو 

 زة التصنيعوأجه لبان فهو يستخدم يف صناعة أدواتاألغذية واألمصانع ال مينع كثرة أغراض استخدامه يف  وهذا

 كانت تكلفةوأن   .ويف تصنيع أقساط اللنب Trolleyباألنابيب أو العربات الصغرية ويف نقل اخلامات سواء 

                                                           
 العراقية، مجلة العلوم الزراعية ؛أثر التعبئة والتغليف على تسويق المنتجات الغذائية بوالية الخرطوم ياسر أحمد عبد اهللا التوم وآخرون؛. (1)

  .503:ص ،2013أفريل  ،44العدد
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 التداولعمليات  قت واجلهد املهدرين أثناءاالستخدامات مرتفعة إال أا أطول عمرا وتوفر الكثري من الو هذه 

 .والتنظيف

 الورق.1.3.2.3

 السمك يف بعضها عن الورق أنواع وختتلف .العبوات مواد من كبرية نسبة املختلفة بأنواعه الورق ميثل    

 يعد كما.الوقائية خواصها لتحسني )مصفحة أو( الطبقات متعددة تكون الورقية املنتجات واالستعمال، ومعظم

 وبسرعة التطورة ويتميز بالصالبة والنعوم )Flexible( املرن أهم اخلامات املستخدمة يف التغليفالورق 

 يتم اليت الليفية املادة أمهها األولية املواد بعض حتويل على الورق صناعة تعتمد و.املنخفض نوعا ما وبالسعر

 املتحدة الواليات أن بالذكر اجلدير من و الصمغية، للمواد املفرزة النباتات من و اخلشب من عليها احلصول

 أما .للورق العامل إنتاج من  40 %حوايل و اخلشب، لب من العامل إنتاج من  50 %حوايل ينتجان وكندا

 املطوي الكرتون منها أنواع عدة هناك و ،2 م/غرام 250  من أكثر ووزنه الورق، من مسكا أكرب فهو الكرتون

 الصناديق به تصنع احلاوية بكرتون األحيان بعض يف يسمى الذي و املضلع والكرتون الطبقات، متعدد ورق وهو

 كما األشكال، و األحجام املختلفةاملنتجات  و الغذائية املواد تغليف يف الكرتون يستعمل وعموما املضلعة،

والواقع .البيئة على حمافظ فهو التحويل، إعادة و العضوي التحلل كقابلية خصائص بعدة والكرتون الورق يتميز

م .ق 2500عام  ترجح أنه يرجع إىل اليتاآلراء  ري معروف بالتحديد ولكن هناك بعضالورق غ صناعة أن تاريخ

  .يوضح أهم أحداث تطور هذه الصناعة التايل واجلدول
  أهم أحداث تطور صناعة الورق ):1.2(جدول رقم

  الحدث  السنة

  كان املصريني القدماء أول من صنعوا ورق الكتابة من نبات الربدي  م.ق2500

  توصل الصينيون للصناعة الورق بطريقة تشبه الطرق احلديثة يف تصنيع لب الورق  م 150

  نقل أسرار صناعة الورق من الصينيني إيل املسلمني يف عهد هارون الرشيد بعد معركة مسرقند  751

  أقيم أول مصنع للورق يف األندلس ومنه عرفت أوروبا هذه الصناعة  1150

  لويس روبرت الفكرة األساسية لتصنيع ماكينات الورق احلديثةأخرتع الفرنسي   1799

  اكتشاف الطريقة امليكانيكية لتصنيع اللب امليكانيكي  1840

  يف اململكة املتحدة بواسطة وات و برجز) naoh(مت تصنيع اللب بالطريقة الكيميائية   1851

  اخرتاع طريقة السلفيت  1867

  لتصنيع اللب امليكانيكي علي املستوي التجاري استخدام الطريقة امليكانيكية  1870

  استخدام طريقة السلفيت يف أملانيا والسويد  1874

  تغطية الورق ميكانيكا ليناسب استخدامه يف الطباعة  1875

  استخدام طريقة الكرافت يف أمريكا علي املستوي التجاري  1909

  .16،ص2006وتكنولوجيا األغذية، جامعة األزهر،، قسم علوم مواد التعبئة والتغليفأمحد عبده، :المصدر
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  البالستيك.1.3.2.4

 الصناعية املادة حىت أصبحت طورها و اإلنسان اكتشفها هام بشري منتج و مثرة أهم البالستكية املواد تعترب   

 احلالة يف وتكون كبري جزئي وزن ذات مبلورة عضوية مادة على البالستيك حيتوي و .احلديث عصرنا يف الرئيسية

 باللدائن عليه يطلق كماالبوليمرات   البالستيك على يطلق لذلك ، وتشكيلها يسهل و عند إنتاجها الصلبة

 التشكيل لقابليته بالبالستيك تسميته ترجع و التشكيل، سهولة و الليونة تعين اليت و لدن كلمة من وذلك

 جيدة وكيميائية فيزيائية خواص من به يتمتع ملا نظرا البالستيك استعمال شاع قد و تسخينه، عند والقولبة

  (1).الرطوبة مقاومة على تساعده

القابل  ئية، وهي عادة تصنع من البالستيكتتنوع املواد البالستيكية املستخدمة يف صناعة عبوات املواد الغذا   

  (2):للتطرية حراريا،مثل

 ) PET(عديد بولي إثلين تيرافثاالت •

 لونه شفاف ويقاوم.رطوبة والغازاتوقلة نفاذيته لل م،°300احلرارة املرتفعة حىت يتصف مبقاومته درجات    

  الصحية والدواجن امدة وغريها؛ بشكل جيد املذيبات العضوية، فيستعمل يف تعبئة املياه

 )PE(عديد بولي اثلين مرتفع الكثافة •

 والعصائر األلبانيستخدم يف صناعة أوعية بالستيكية صلبة وغري شفافة، مثل العبوات املستخدمة يف تعبئة     

 قدرته على عزل الرطوبة واالحتفاظوكذلك يستخدم يف جمال البقالة ليحل حمل أكياس الورق التقليدية، ويتميز ب

 ف له أي أضرار صحية؛ومل تكتش.)م°5-(مبرونته على درجة حرارة التجميد اليت تقل عن 

 )PVC(عديد بولي فينيل كلوريد •

غري انه .ا لنفاذ خبار املاءيتميز بعدم نفاذيته للرطوبة واملواد الذهنية،واألغلفة املصنوعة منه تتميز مبقاومته    

يستخدم يف تصنيع  عبوات زيوت الطبخ ومياه الشرب وعصائر الفواكه .عليه أخده رائحة مادة التصنيع يعاب

 املركزة والزيتون املخلل؛

 )PE(عديد بولي إثلين منخفض الكثافة •

يستخدم على نطاق .األجواء مرتفعة الرطوبة نفاذ الرطوبة،وهو مناسب للحفظ يفيتميز خبصائصه اجليدة ملنع     

ملرونته واسع لعمل احلقائب البالستيكية ومواد اللف لألغذية امدة، وأيضا يف تغليف اخلضروات والفواكه، 

  .العالية ورخص مثنه

  

 

                                                           
  .01:ص النشر، سنة بدون سعود، الملك جامعة ،الهندسة كلية ،الصحية مخاطره و البالستيك المعتاز، صالح يمھإبرا.(1)
 ،2014 الرياض، ة الملك فهد الوطنية،بمكت ،وتغليف المواد الغذائية المعاملة بالحرارة العالية والتجميد تعبئة ،وزارة الشؤون البلدية والقروية.(2)

  .25-19:ص ص
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 )PP(أغلفة بولي بروبلين •

 از بسهولة تشكيله ووجوده يف صورةيتميز بكونه أكثر شفافية وصالبة وخشونة عن البويل اثلني، كما ميت    

 الطباعة عليه ومن مميزاته كذلك خصائصه اجلذابة مع سهولة.لةرقائق ميكن لصقها على علب الصفيح بسهو 

 درجات احلرارة على مدى واسع وأقل نفاذية لألكسجني وخبار املاء؛أيضا حتمله 

 )PS(أغلفة بولي ستارين •

 اجلوية، ويتصف بالشفافية يف لونهبأنه شديد املقاومة للصدمات والكيماويات والظروف يتميز       

 أي جني يفاألكسوجني واأليدرو حيث تتفاعل املادة املكونة له مع  ،ستخدم يف صناعة األدوات املنزليةي.وصالبته

  .مادة غذائية سواء كانت صلبة أو سائلة

  مقارنة لخواص مواد التعبئة والتغليف):1.3(جدول رقم

قوة تحمل   المادة 

  الضغط 

مقاومة 

  االنفالق 

قابلية 

  الكسر 

مقاوم 

  للرطوبة 

حافظ لخواص 

  الغازات 

قابلية 

  التجسس 

قابلية 

  الطباعة 

قابلية 

  التشكيل 

  1  3  -  1  1  2  1  1  الزجاج 

  المعادن

  3  1  -  1  1  1  1  1  العبوات 

  -  1  -  1  1  3  3  3  انابيب 

  -  1  -  1  1  4  3  -  رقائق 

  الورق

  -  1  -  4  2  4  2  -  اكياس 

  1  1  -  4  2  4  1  1  صناديق 

  -  1  -  4  2  3  1  1  انابيب 

  البالستيك

  -  1  -  3  1  4  3  -  اكياس وافالم 

  1  1  3  3  1  3  3  3  قوالب 

  القماش

  -  4  3  -  -  -  1  -  اكياس

  الخشب

  3  3  -  -  4  4  1  1  صناديق

احتاد  ،الحفاظ على البيئة ومنظومة التعبئة والتغليف العربية للمنتجات الغذائية واقعا ومرتجىفالح سعيد جرب،  :المصدر

  .32، ص2006أفريل،5-3الصناعات الغذائية،
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  املواد املستخدمة جيدة وهلا فوائد  - 1

 املواد تشهد تراجع يف االستخدام  - 2

 املواد قد تكون هلا فوائد  - 3

  املواد جيب احلذر منها - 4

  التوجهات الحديثة للتعبئة والتغليف.1.3.3

 سلعة الجيايب على حجم الطلب الكلي علىتكمن أمهية التعبئة والتغليف على أي مستوى كان يف تأثريها ا   

 النفقات عن بالنسبة للمنافسني وللتقليل من بإنتاجهامعينة أو حجم الطلب على السلعة اليت يقوم أي منتج 

 العادات الشرائية يف دور يف تغرييلعب التغل أن باإلمكانطريق التقليل من الفقد والتلف وسهولة املناولة، كما 

 وحاليا يعترب .للمستهلكني ماعية واالقتصاديةللتطورات االجتيستجيب  أنلدى املستهلكني أو بعبارة أخرى 

 لذلك أصبح املنتجونو  األسواق إىلسلعة بطريقة جزئية أو كلية يعين تقدمي منتج جديد  أليتغيري وتطوير العبوة 

 .صميم السلعة ذاااليت تبذل لت ف أي سلعة بنفس القدر من اجلهودكبرية عند تصميم غال  يبذلون جهودا

 منتجات عديدة إىلتعدى ذلك  يقتصر على السلع االستهالكية بل تغليف السلع مل يعد أن ويالحظ حاليا

 البيع املباشر بعبوات خاصة لكل  جماالت البيع بالتجزئة وبأسواقيف نتجات الزراعية اليت تسوق حالياأولية كامل

املستويات تصنع  احلاضر وعلى كل يف إجراءاتهناك  أسبابلكل ما سبق من . تعبئته وأسلوبمنها وزنه 

  . من صنائع احلاضر بعضا أدناهوندرج يف  ،مالمح املستقبل

 ظروف الدول عبئة على املستوى العاملي مراعيافالربنامج الدويل للتعبئة والتغليف ودف تطوير عامل الت   

   (1):التايل ومن أمههاعالقة واجلاري تنفيذها املتقدمة والدول النامية على حد سواء اعتمد عشرات املشاريع ذات ال

  ؛الغذائي من خالل حتسني التعبئة الفاقد إقاللطرق ووسائل  إجياد •

 ؛ضافة للتعبئة يف الدول الناميةدراسة املضامني التقنية االقتصادية ذات العالقة بالقيمة امل •

 ئتهاة املنتجات املرغوبة قبل تعبدراسة اجتاهات املستهلكني يف الدول الصناعية للتعرف على طبيع •

 ؛وأساليب التعبئة

 ؛البيئة ئة وعالقتها باحلفاظ علىتوجهات عامة علمية اقتصادية العتماد سياسات وطنية للتعب إجياد •

 ساليب تعبئة املواد ذاتوأالتوجيهية التعريفية لتقنيات  واألحباثجمموعة من الدراسات  إصدار •

 ؛املتوسطةاحلجم 

 احلاويات ية،الصغرية للتعبئة بالصناديق الكرتون اإلنتاجيةمشروع لتطوير التقنيات املالئمة للقدرات  •

 ؛ناديق اخلشبية يف الدول الناميةالزجاجية، العبوات املعدنية، والص

 ؛ديدة الستخدام اجلوت يف التعبئةمشروع لدراسة جماالت تطبيقية ج •

                                                           
� ا����م�����ل أ	�د ���م، .(1)� http://al3loom.com/?p=4325 .:2012، آ�ق ��	�� و�ر�و��، �و	�ر 	 ��� ا������ وا�����ف 
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 الدول مخسة من ت الزجاجية واملعدنية يفالعبوا الكرتونية،الصناديق  إنتاجمشروع لتطوير صناعات  •

 .يف العامل امنو  األقل

 للتعبئة اإلنتاجواملعدات وفنون  واألساليبجمهزي النظم  أمساءقاموس شامل يضم  إلصدارمشروع  •

 . املالئمة

من ذات العالقة  األموردورات تدريبية تأهيلية لعديد من  إعدادتأهيل القوى العاملة من خالل  •

 التعبئة للمواد الغذائية املوجهة وألساليبلتقنيات التعبئة  األساسية باملبادئضمنها التعريف 

 ات ومواد التعبئة والتغليف للدولحلقات دراسية للتعريف بآلية استرياد املعد وإقامةللتصدير 

  . النامية

على االهتمام بالنوعية وبتوعية املستهلكني واحملافظني على البيئة  األنشطةترتكز  األمريكيةويف الواليات املتحدة    

الشرائية  األمناطدراسة للتعرف على طبيعة  مؤخرا أجريتحيث . مع استمرار التطوير التقين لعامل التعبئة والتغليف

) معهد خدمات التسويق الغذائي –الدراسة  ىأجر ( للسلع الغذائية وعلى ما يركز املستهلك ملعرفته عند الشراء

ومقدار مث املكونات  األوىلبالدرجة  ذهنيةيركزون على معرفة نسبة ما حتتويه املأكوالت من مواد  أمفتبني 

على التعليمات  واعتمادا .المة من معلومات تغذويةالسعرات احلرارية وبعد ذلك ما حتتويه الع احتوائها على

عام  الغذائي حيث أصدرت تلك التعليماتالتغذوية والتثقيف  )labelling(ات التعريفية املتعلقة باملعلوم

واليت تؤكد على وجوب احتواء العالمات التعريفية للمواد الغذائية على  1994وبوشر بتطبيقها عام  1990

   (1):التالية األمور

   األغذية؛املعلومات التغذوية على كافة أنواع  •

 ؛ةاملعلومات التغذوي إلظهارجديدة  أشكال •

حتتوي على كمية   أواملادة ذات احتواء قليل من الدهون، ( وضع تعريفات تغذوية خاصة مثل •

  ؛)كبرية

  األمراض؛أفضل طرق استخدام املواد الغذائية للوقاية من  •

 . جدول للمحتويات التفصيلية للمواد الغذائية •

وكما سبق ذكره يتناول  األولالتعريفية  اإلرشاداتول على انوعني من اجلد إجياد اآلنلذلك فيطلب  إضافة    

 نوان املنتجحتتويه املادة الغذائية من مكونات، أما اجلدول الثاين فالبد أن حيوي املعلومات التغذوية، اسم وع ما

البيان أو التصريح التعريفي  إىل )Food Name(من ناحية أخرى فلقد اعتمد اسم الغذاء .واملوزع

)statement of identity(  ذائية املعبأة واحلقائق التغذويةكما ال بد من حتديد دقيق للوزن الصايف للمادة الغ 

  . وهذه ستحل حمل املعلومات التغذوية) nutrition facts(حتت عنوان 
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وأحدث دراسة  ،ئة والتغليفالتعب تكاليف تقليلعلى  األمريكيةيف الواليات املتحدة  األحباثكما تركز    

   (1):وسيلة تساعد على ذلك وتشمل التايل) 27(أمهية التعرف على  إىلأشارت  التكاليف تقليلل توجيهية

 ؛ومواد التعبئة مبنية على دراسات تفصيلية ألساليبخطط دقيقة ومسبقة  إجياد •

  ؛التعبئة ألساليباعتماد مواصفات تقنية دقيقة وعلمية  •

 للمعدات واملواد واالبتعاد عن املنتجني ممن ال يتمتعون نياهزين الرئيسيالرتكيز على التعامل مع  •

 أسعارهم؛بسمعة جيدة حبجة رخص 

  ؛بدقه اإلنتاجية التعرف الدقيق على جمهزي مواد التعبئة وقابليتهم •

  اإلنتاجية؛ باألموروجوب استخدام مواصفات اهز يف كل ما يتعلق  •

  ؛مستقبلية مع املنافسني تدبرييهمواصفات  إجيادتفضيل  •

مع اعتماد النوعية  لإلنتاجالكلية  تكاليفستضمن ال، ملادة التعبئة األقل التكلفةبأن  اإلميانجيب  •

  ؛ومراعاة السعر األفضل

 ؛العمل على الربط بني السعر والكمية املشرتاة من مواد التعبئة •

 بطباعة العالمات األمردراسة متطلبات اخلطط التسويقية قبل التوقيع على شراء مواد التعبئة أو  •

  ؛التعريفية على العبوات قبل دراسة احلاالت النفسية والذوقية للمستهلكني املستهدفني

 ملصنعا إطارمواد التعبئة اليت حتتاجها ضمن  إلنتاجمن عدمها  اإلمكانيةدراسة آلية ملعرفة  إجراء •

  ؛املنتج للسلع

 منتجاتالعمل للحصول على أكرب عائد اقتصادي من حسن استخدام مواد التعبئة املتوفرة لتعبئة  •

  ؛معينة وألسواقمعينة 

  ؛العمل على تكثيف التعبئة للوحدات املسوقة لالقتصاد مبواد التعبئة املستخدمة •

  ؛مواد التعبئة حجامأو  ألنواعارق الفو  تقليلمواصفات ذاتية داخل املصنع تساعد على  إجياد •

 ؛تعبأ بعبوة واحدة حبيثبلة للتسويق االسعي لزيادة حجم املواد املراد تعبئتها والق •

دراسة العالقة بني كلفة وحدة التعبئة للتسويق النهائي ووحدة التعبئة للسلع املعدة للشحن ملعرفة  •

  ؛التعبئة املكانية اجلزئية أو الكلية أفضلية

 ؛لتجنب عمليات التعبئة املبالغ فيهاالسعي  •

  ؛على العبوات أو على العالمات التعريفية اإلشاراتعدد ألوان  لتقليلالسعي  •

  ؛السعي جلعل املنتجات سهلة التعبئة •

 ؛البدائل املناسبة ملواد ولطرق التعبئة إلجيادالسعي الدائم  •
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  أوزان؛ولعدة ) مكن ذلكأ إن(السعي لشراء معدات تعبئة قادرة على تعبئة عدة منتجات  •

 لتقليلاملوزع  إىل التعامل مع املادة اخلام ووصوال ابتداء من اإلنتاجالتعرف الدقيق على كافة مراحل  •

  ؛ملواد التعبئة تلففاقد أو  أي

  ؛عمليات الصيانة إدامةمن خالل  ورة جيدة تقنيامعدات التعبئة بص إلبقاءالسعي الدائم  •

مقارنات بني استخدام املعدات اآللية أو نصف اآللية للتعبئة وبني كثافة العمالة وخاصة يف  إجراء •

  ؛الدول النامية

  ؛السعي لتطوير وسائل ومستلزمات خزن وتدوير مواد التعبئة •

  ؛العمل الدائم لتدريب القوى العاملة يف ميدان التعبئة والتغليف •

  ؛ميل لسهولة التعامل معهاوأوزان عبوات التح حجمالعمل على توحيد  •

  . تاحة واختيار انسبها قيمة ووقتاقل املواد بكل وسائل النقل املنالعمل على مقارنة  •

   (1):والتوجهات احلديثة لعامل التعبئة والتغليف تتمركز يف النواحي التالية األحباثيف اليابان فان  أما

  ؛استخدام مواد التعبئة والتغليف وإعادةاحملافظة على البيئة قدر املستطاع من خالل تدوير  •

والنجاحات اآللية  ،استخدام احلاويات البالستيكية وإعادةتدوير  إعادةالغاز من  إنتاجالرتكيز على  •

  ؛املتحققة حيث يستخدم لتوليد الطاقة وللتدفئة ويف توفري وقود للسيارات

مادة التعبئة نفسها وسبل التعامل معها بعد تركيز عناية متساوية ومتوازنة بني السلعة املراد تعبئتها و  •

  ؛لوظيفة التعبئة أدائها

 . حبوث علمية تطبيقية الستنباط مواد تعبئة وتغليف جديدة وحاويات وتقنيات جديدة إجراء •

مبعدل يرتاوح بني  مو صناعة التعبئة والتغليف سنويا، حيث تن) كمثال على الدول النامية( أما يف اهلند،     

ومواد تعبئتها وتغليفها  اإلنتاج، فقد شعر القائمون على هذه الصناعة بأمهية تطوير تقنيات %) 8(و %) 6(

  . وخاصة للسلع املوجهة للتصدير

جبودة مواد التعبئة املعدنية للمعادن الصلبة وللمواد البالستيكية وتطوير   كما طورت البىن االرتكازية لالرتقاء   

ومواد  األحبار إنتاجأولوية مميزة، بنفس الوقت ارتفعت النوعية يف  األحباثاستخدامهم، كما أعطيت هذه 

    . التلميع واالصماغ، كما أجريت البحوث لتقليل استهالك الطاقة

 علماء من جهةمو  كانت االنتقادات هذهو  للتغليف االنتقادات من العديد وجهت قريبة، سنوات منذ     

  :حماور ثالثة يف مركزة كانت اهتمامام وأكثر البيئة، على احلفاظ ومجاعات األحياء

  ؛مدمرة بطريقة املوارد لكتهيس التغليف •

  ؛املخلفات من التخلص إىل عبئا أضاف التغليف •
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 . الطاقة من كبرية كميات يستخدم التغليف •

 وتقابل لتواجه صممت احملاوالت هذه اجليد، للتغليف دستور لوضع احملاوالت من العديد اكهن كان وقد    

باململكة  هانشر  ومت التسعينات بداية يف اليابان من كانت احملاوالت ههذ أحد ،هذه االامات فعلية بصورة

  :(1) التالية الشروط فيه تتوفر أن جيب التغليف أن احملاولة ههذ شروط وكانت املتحدة،

  ؛ القانونية املتطلبات كل يواجه •

  ؛للخامات االقتصادي االستخدام على يعمل •

 وحمتواها؛ العبوة بني تفاعل أي اليوجد •

 م؛االستخدا يف مالئما يكون •

 ؛املطلوبة املعلومات كل يوفر •

 . البيئة على املمكن تأثريه تصميمه عند االعتبار يف يوضع •

حديثة للتغليف تراعي اجلوانب البيئية والصحية يف إطار التوجه احلديث حنو ظهرت جمموعة  اإلطارويف هذا 

وفيما يلي أهم هذه خاصة منها اخلاصة بتعبئة وتغليف املنتجات الغذائية، تكنولوجيات اإلنتاج األنظف، 

  (2):التقنيات احلديثة

  صناعة مواد التعبئة والتغليف الطبيعية.1.3.3.1

 :مثل صناعة العبوات منيتم استخدام مواد طبيعية يف صناعة األغلفة والعبوات 

  ة؛مثل بروتينات فول الصويا والقمح والبزالء والذر :  النباتيةبعض البروتينات  •

  .الكازين وبروتينات الشرش: بروتينات اللبن  •

  .والشيتوزانمثل النشا واألجلينات وامليثيل سليلوز :  ةبعض المواد الكربوهيدراتي •

  :قد تضاف بعض املواد األخرى للحصول على خواص معينه بالغشاء مثل     

        لألكسدة؛ املضادةاملواد  •

  ؛للميكروبات املضادةاملواد  •

    للنكهة؛ ةاملكتسب و امللونةاملواد  •

  ؛مواد مكسبه للمعان مثل الشموع •

  ؛للغشاء املائيالنشاط  يفاألمالح للتحكم  •

  ؛pHالــ  يفللتحكم  املنظمةاملواد  •

 .املعدنيةمواد للتدعيم مثل الفيتامينات واألمالح  •
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  بطاقة البيان الذكية .1.3.3.2

 الصالحية،و  اإلنتاج،دون قراءة تاريخ ) ال(أو ) صاحل(احملتوىوأكيدة أن  سريعة،وهي أن البطاقة تعطينا فكرة      

يتميز حبساسيته  ،مصنوع من مواد غري سامة) شفاف ( حرب غري مرئي    وحتتوي البطاقة على.ومن نظرة واحدة

الشديدة للتفاعل مع املواد النامجة عن فساد األغذية، و كلما زاد تركيزها يف املواد الغذائية كلما بدأ احلرب بالتحول 

بشكل تدرجيي باللون األزرق حىت تصبح زرقاء اللون بشكل  من اللون الشفاف إىل اللون األزرق ليلون الشرحية 

   .كامل عند اكتمال فساد الغذاء املوجود بداخل العبوة

  في التعبئة والتغليف) Nanotechnology(استخدام تكنولوجيا النانو .1.3.3.3  

للكثري من الشركات املعنية  إطالة فرتة صالحية األغذية هدفا هاما ية ذكية تستطيعنيعد إنتاج عبوات نانو      

ومتتاز هذه العبوات باحلد من تأثري تغريات الرطوبة واحلرارة للبيئة اخلارجية احمليطة   .بإنتاج مواد التعبئة والتغليف

بالعبوة الغذائية على حمتوى تلك العبوات عرب املسامات الدقيقة املوجودة فيها كما تستطيع تلك العبوات أن تبني 

  .ة تلوث الغذاء للمستهلكبوضوح إمكاني

وميكن لتقنية النانو أن تسهم يف تطوير خواص مضادة لنمو البكترييا والفطريات على سطح العبوات لتكون      

  .أكثر فعالية يف منع انتشار تلك امليكروبات يف الغذاء

خلارجية احمليطة بالعبوة الغذائية على ية باحلد من تأثري تغريات الرطوبة واحلرارة للبيئة انومتتاز هذه العبوات النانو      

حمتوى تلك العبوات عرب املسامات الدقيقة املوجودة فيها ، كما تستطيع تلك العبوات أن تبني بوضوح إمكانية 

وميكن لتقنية النانو أن تسهم يف تطوير خواص مضادة لنمو البكترييا والفطريات على . تلوث الغذاء للمستهلك

ية نتصنيف تطبيقات التقنية النانو و  .ثر فعالية يف منع انتشار تلك امليكروبات يف الغذاءسطح العبوات لتكون أك

  :إىل يف إنتاج مواد تعبئة وتغليف األغذية

  :تصنيع األغلفة العادية •

ية يف تغليف اللحوم واألجبان واخلضر والفواكه واحللويات واملعجنات نميكن استخدام هذه األغلفة النانو     

وتتميز هذه األغلفة خبواص ميكانيكية ووظيفية جيدة متكنها من منع حدوث تبادل للرطوبة . السريعةوالوجبات 

والغازات مع الوسط اخلارجي واليت تؤثر يف عملية توزيع املواد امللونة ومواد النكهة واملواد املضادة لألكسدة 

  .واإلنزميات واملواد املضادة للتلون البين

  :تصنيع العبوات الحافظة •

ية داخل العبوات، كاملواد املضادة لنمو نتستطيع أغلفة هذه العبوة أن تطلق بعض املواد الكيميائية النانو 

وذلك إلطالة فرتة الصالحية    امليكروبات واملواد املضادة لألكسدة وامللونات واملدعمات الغذائية داخل األغذية

  .أو حتسني النكهة أو اللون أو القيمة الغذائية
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ية ميكنها امتصاص أي نكهات أو روائح غري مرغوب فيها تنشأ داخل نتطوير عبوات غذائية نانو  كما مت

 ينية تستطيع ضخ غازات ثانكما مت إنتاج عبوات غذائية حتتوي على أنابيب كربونية نانو . العبوات الغذائية

  .أكسيد الكربون أو األكسجني إىل خارج العبوات الغذائية يف حالة تعرضها للتلف 

  :تعزيز سالمة األغذية •

ية حساسة لألكسجني وحساسة جدا لألشعة الضوئية فإذا نمت تطوير حرب ذكي حيتوي على جزيئات نانو 

تعرضت لألشعة فوق البنفسجية فان لون احلرب يتغري ويف حالة نفاد األكسجني داخل العبوة الغذائية يتغري اللون 

ستفقد صالحيتها لالستهالك اآلدمي خالل وقت  وأاادة الغذائية بسرعة وبالتايل يتم حتذير املستهلك بفساد امل

  .قصري 

 واد بيئية، غري مؤذية للبيئة وصحةممفهوم التعبئة والتغليف اإليكولوجية ضيق يشري إىل استخدام إن 

 د أدىنمن حتعبئة والتغليف؛ يشري إىل دورة حياة كاملة تتماشى مع املعايري البيئية، للاإلنسان، وإعادة التدوير 

  . إلعادة التدويراملناسبة طاقة، واستخدام املوارد لل، االستفادة القصوى من املوارد، أقل استهالك للتلوث

من خالل ما سبق نالحظ تعدد املواد املستخدمة يف عملية صنع األغلفة والعبوات، هذا كنتيجة للتطور 

االجتاهات احلديثة هلا كانت نتاجا ملا خلفته سابقتها من أثار البشرية واحلاجات املتزايدة هلذه الصناعة، كما أن 

وعليه . مضرة بالبيئة وصحة املستهلك، خاصة يف إطار التوجه حنو تقنيات اإلنتاج األنظف أو الصديق للبيئة

وأصبح دور الغالف ال  .تواجه هذه الصناعة هي األخرى حتديات جديدة فرضتها مبادئ التنمية املستدامة

  .بعني االعتبارالبعد البيئي  اخذعند الوظائف التقليدية وإمنا البد يتوقف 

  مرتكزات تعبئة وتغليف المنتجات الغذائية.1.4

التعبئة والتغليف اجليد للمنتجات الغذائية " هناك مقولة متداولة عامليا منذ عقود ثالثة من الزمن مضموا أن    

واحلفاظ علي املنتجات الزراعية من مصادرها األولية   ."اجلوع هي أحد األسلحة اليت متلكها الشعوب ضد 

كمنتجات حيوانية أو نباتية ونقلها وخزا متهيدا لتسويقها املباشر أو ألماكن تصنيعها من األمور اهلامة جدا 

للحفاظ علي تلك املنتجات من التلف، مث أن تصنيعها بصورة منتجات شبه ائية أو ائية إلعطائها قيمة 

قيمتها التغذوية وتيسري تبادهلا التجاري هي واحد من أهم ضمانات األمن الغذائي  ىة أكرب وللحفاظ علاقتصادي

مواد  ىألية دولة وللمجتمع اإلنساين كله، وكلما ارتفعت وتنوعت املنتجات الغذائية كلما زاد الطلب عل

مية وتقنية سيتم استعراضها يف هذا ولعملية التعبئة والتغليف مرتكزات عل.ومعدات وتقنيات التعبئة والتغليف

  .املبحث

  مفهوم تصنيع المنتجات الغذائية.1.4.1

تعترب الصناعات الغذائية أحد أهم قطاعات الصناعات التحويلية الرئيسية، كما أا تلعب دورا هاما يف يئة      

و وسيط أكيد بني احلقل واملائدة، كما أا تعترب من الصناعات  احمليط ومفصل هام يف السلسلة الغذائية،

اإلسرتاتيجية ألا املساهم بشكل كبري يف تأمني الغذاء لإلنسان وتعمل على حتقيق قدر كبري من اإلشباع من 
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تعريف  وسنتناول يف هذا املطلب بعض املفاهيم النظرية من خالل التطرق إىل.املنتجات الغذائية اليت ال غىن عنها

  . وأمهيتهاالصناعات الغذائية 

  تعريف الصناعات الغذائية.1.4.1.1

والتغذية والعلوم ذات العالقة بعمليات التصنيع  األغذيةإن الصناعة الغذائية تعترب نتاج تقنية علوم     

منوا واتساعا بسبب الزيادة املطردة يف عدد السكان وتغري النمط  وأسرعهاوتعد من أكرب الصناعات .الغذائي

  :توجد عدة تعاريف للصناعات الغذائية أمههاو  .االستهالكي وتعدد الرغبات

التطبيق العملي للعمل والتكنولوجيا دف إعداد وتصنيع وحفظ وتسويق املواد الغذائية :"تعرف على أا    

ألخرى يف تصنيع األغذية لزيادة عمرها التخزيين واحملافظة على قيمتها الغذائية باستخدام نتائج وأسس العلوم ا

  (1)."وجودا

فرع صناعي يقوم بتحويل اخلامات الزراعية وفقا ملواصفات حمددة هلذا تعمل هذه :"كما تعرف كوا    

التحويل واحلفظ  الصناعات على بقاء املنتجات الغذائية صاحلة لالستعمال أطول مدة ممكنة بفضل طرق

اخل، واالستعمال متاشيا مع الشروط اجلديدة للمستهلك واليت يفرضها التطور ...والتصبري والتكييف

  (2)."احلضاري

العلم الذي يبحث يف تصنيع اخلامات النباتية واحليوانية الزائدة عن االستهالك :"وهناك تعريف آخر يقول أا    

املنتجات الغذائية حبفظها من الفساد أطول مدة ممكنة،الستخدامها يف  الطازج، وحتويلها إىل صور أخرى من

مواسم غري مواسم ظهورها، أو استهالكها يف أماكن غري أماكن إنتاجها حبيث تبقى صاحلة االستعمال من 

   (3) ".الوجهة الصحية واحليوانية

املواد الزراعية باملعىن العام من أجل جمموع املؤسسات اليت تم أساسا بتحويل :"كما تعرف على أا    

االستهالك الغذائي النهائي وهي تعد جزء هام من النظام الغذائي الذي يضم بدوره النشاطات املصنفة عادة يف 

الزراعة،كالتوزيع الغذائي، النقل،التجارة، املقاهي، املطاعم، وكذلك إنتاج وسائل خاصة بقطاعات أخرى  

    (4)."اخل...زات صناعيةكاجلرارات، األمسدة، جتهي

من التعاريف السابقة، ميكن القول أا تتفق يف نقطة مفادها أن الصناعات الغذائية فرع من فروع الصناعات    

وذلك قصد إنتاج .التحويلية اليت تقوم على أساس حتويل املواد اخلام الزراعية سواء منها النباتية أو احليوانية

وهنا ميكن التلمس ولو بشكل غري مباشر أمهية اجلانب املتعلق بالتعبئة .ية لألفرادمنتجات تشبع احلاجات الغذائ

                                                           
  .13:،ص2000، دار الشروق،عمان،الصناعات الغذائيةأيمن سليمان مزاهرة، .(1)
أطروحة دكتوراه في - دراسة حالة الجزائر-حياألهمية االقتصادية واالجتماعية للصناعات الغذائية وعالقتها بالقطاع الفالعبد الرزاق فوزي ،.(2)

  .53:،ص2007،جامعة الجزائر،)غير منشورة(العلوم االقتصادية
(3)

  .4:،ص 1997القاهرة، دار الفكر العربي، ،الصناعات الغذائية في المصانع والمنازل والمدارس عزالدين فراج، . 
(4).Mourad BOUKELLA, Ahmed BOUATIA, Les évolutions récentes dans le secteur des dynamisme et 
pesanteurs, cahiers du cread n°61,3éme trimestre, 2002, p:5.  
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والتغليف الذي يعد الركيزة األساسية يف احملافظة على مواصفات املادة الغذائية وسالمتها عند التخزين والنقل 

  .والتسويق

لعملية اليت تبحث مجيع االعتبارات املتعلقة عبارة عن املفاهيم النظرية والتطبيقات اوعليه فالصناعات الغذائية    

  .النهائيةوختزينه وتسويقه وتوزيعه واستهالكه يف مراحله  إنتاجهبالغذاء يف جماالت 

  الغذائية  تصنيع المنتجات أهمية.1.4.1.2

 أمهيتهاوميكن توضيح  ألي دولةالصناعات الغذائية صناعة حيوية مهمة تلعب دورا مهما يف االقتصاد الوطين    

   (1):بالنقاط التالية 

 أسابيع أو أيامثباتا فيمكن حفظ بعضها عدة  أكثرمواد  إىلحتويل املواد الغذائية السريعة التلف  •

وميكن ذه الطريقة جعل  ،لفرتة سنوات حسب طريقة احلفظ املتبعة أولبضعة شهور  األخروالبعض 

التجفيف يف مواسم رداءة  أوالتجميد  أوالغذاء متوفرا طول السنة واالستفادة من احملفوظ منه بالتعليب 

  األمور؛غريها من  أوبسبب اجلفاف   اإلنتاج

يف  أسعارهاتساعد الصناعات الغذائية على تنظيم امليزان التجاري للخامات الغذائية فتحول دون هبوط  •

مفتوحة على الدوام  أمامهترتك الباب  أابل  .إنتاجهايشجع على  حد رمبا ال إىلبغزارة  إنتاجهااسم مو 

تضطر  توفرها يف مواسم ندرا ال أنكما   مناسبة، وبأمثانمعامل التصنيع  إىللبيع الكميات الفائضة 

 ؛وهي طازجة أمثاامرتفعة جدا عن  أمثاندفع  إىلاملستهلك 

كالتجفيف على تقليل وزن الغذاء وحجمه مما يسهل ويقلل من نفقات   األغذيةتعمل بعض طرق حفظ  •

ويالحظ ذلك واضحا يف  استهالكه،مناطق  إىلمسافات بعيدة وهلذا فائدة يف نقل الغذاء  إىلشحنه 

 ؛بالدها أراضياجليوش املقاتلة بعيدا عن 

املصنعة هي  األغذية أنكما   ،غذائية متجانسة غذاء ذي قيمة إعدادالصناعات الغذائية مهمة يف  •

 ؛رخيصة نسبيا مقارنة مع الطازجة

ذات عالقة مباشرة معها كصناعة مواد  أخرىمباشر على تشجيع صناعات  تأثريللصناعات الغذائية  •

 ؛احلافظة الكيماويةالتعبئة املختلفة وصناعة املكائن اخلاصة بالتصنيع واملواد 

 ؛توفري النقد للبلد وخاصة العمالت الصعبة إىلدي ؤ مصنعة من اخلارج مما ي أغذيةاالستغناء عن استرياد  •

تساعد هذه الصناعة يف حتسني احلاصالت الزراعية واملاشية ففي حالة الفواكه واخلضروات تفضل  •

 ؛ن احملصول املصنع ذا نوعية جيدةو ذات النضج املتجانس ليك األصناف

 أغذيةثر على صحتهم وكذلك يئة ؤ ت ب معينة للمرضى حبيث اليئة مواد غذائية مبوصفات وتراكي •

 أعمارهم؛تتناسب مع  لألطفالخاصة 

                                                           
(1)

  www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/ad.../6_744_267.doc :3،4تعريف الصناعات الغذائية، ص ص . 
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مصادر غذائية جديدة كاحلصول على مواد  املتزايد وإجيادسكان العامل  إلطعامالكافية  األغذية إجياد •

 ؛غري معروفة سابقا أخرىبروتينية من مصادر 

على ظهور سفن  األمساكمثل تصنيع  التكنولوجيعمليات تصنيع حديثة تتماشى مع التطور  إجياد  •

الصيد يف عرض البحار وهذا يساعد يف احملافظة على الثروة السمكية السريعة التلف حيث قد تبقى 

 ؛من شهرين يف عرض البحار أكثرسفن الصيد 

 للفساد تتعرض الغذائية املواد أن حيث الغذائية املادة عمر بإطالة الغذائي التصنيع عملية أمهية تكمن •

 واألنزميات، واخلمائر والفطريات البكترييا مثل احلية الكائنات بفعل ختزينها و وتداوهلا  إنتاجها أثناء

 حفظ وميكن والطعم الشكل حيث من التداول مقبولة غري الغذائية املواد جتعل تغيريات حتدث حيث

 إيقاف كذلك احلية، الكائنات على القضاء أو نشاط من احلد أمكن إذا طويلة ملدة الغذائية املواد

  .الغذائية املواد حتتويها اليت اإلنزميات مفعول

  المرتكزات العلمية والتقنية لتعبئة وتغليف المنتجات الغذائية.1.4.2

للمواد الغذائية فهي تعتمد على إن املبادئ اليت جيب أن ال تنسى عند اختيار نوع العبوة أو نظام تعبئة     

 أو مواد غذائية) نباتية أو حيوانية(خصائص املواد الغذائية املراد تعبئتها أو حفظها سواء كانت طازجة زراعية 

ية وظروف خزن خاصة تتالءم مع املادة نفسها وأدناه أهم ئية والكيمائمصنعة، فلكل مادة خصائصها الفيزيا

  (1):ؤخذ بعني االعتبار عند تعبئة بعضا من أهم املواد الغذائيةاالعتبارات اليت ال بد أن ت

  الفواكه والخضروات.1.4.2.1

  .جند ضمن هذا الفرع الفواكه واخلضروات الطازجة،امدة، اففة، واملخللة    

  الطازجة الفواكه والخضروات •

التعبئة تلعب دورا وقائيا بالنسبة للفواكه واخلضروات املعبأة سريعة التلف حيث من املهم حفظها يف درجة  إن    

يف االعتبار بأن بعض أنواع الفواكه قد يصيبها التلف يف درجات حرارة  يأخذ أنجيب كما . منخفضةحرارة 

ين واخلزن املربد جيب أن يكون قصريا ن الفاصل الزمين ما بني اجلإلذلك ف. دتجمحمددة هي أعلى من درجة ال

وهذا يعتمد على وسائل اجلين والنقل واخلزن املتبعة وتعتمد معدالت انبعاث خبار املاء املطلوب  اإلمكانقدر 

، فعادة يتم استخدام البويل اثيلني املثقب أو العبوات املنكمشة ذات ايات مفتوحة لغرض املنتجعلى نوع 

مح بفحص كما أن العبوة جيب أن تكون شفافة لتس. الكربون وأكسيد وثاين كسيجنيالسماح بدخول األ

تستعمل عبوات مضادة للبلل للخضروات  أنويفضل . كما حيدث عند خزن البطاطا  احملتويات من العفن مثال

  . املغسولة والفواكه الرقيقة

  
                                                           

- 3اتحاد الصناعات الغذائية، ،والتغليف العربية للمنتجات الغذائية واقعا ومرتجىالحفاظ على البيئة ومنظومة التعبئة فالح سعيد جبر، .(1)

  .)بتصرف(، 14-07:، ص ص2006أفريل،5
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  الفواكه المجمدة و الخضروات •

فقدان الوزن املسموح به خالل فرتة اخلزن ( العبوة جيب أن تكون مضادة لبخار املاء بالنسبة للخضروات؛     

مضادة للضوء بالنسبة للسبانخ ومضادة للتنقيط ومقاومة للبلل وال تلتصق باملنتوج ) تكون مشاة للحوم امدة

سموح به خالل فرتة اخلزن يكون فقدان الوزن امل أما الفواكه؛. هذا بالنسبة للخضروات. وبأقصى مرونة ممكنة

أما بالنسبة . أما الفواكه امدة مع السكر فتكون العبوة مقاومة لبخار املاء نوعا ما. مشاة للحوم امدة

للفواكه امدة بدون سكر فتكون مقاومة لبخار املاء بصورة كبرية وللتنقيط بالنسبة للعبوات اليت تذوب يف اجلو 

 . ومة للبلل من كال السطحني الداخلي واخلارجيوجيب أن تكون مقا الدافئ

  الخضروات المخللة  •

بصورة كبرية وغري نفاذة للماء  األكسيجنيتكون العبوة مضادة لبخار املاء نوعا ما وتسمح بنفاذ  أنال بد 

كما ينصح باستعمال الزجاج   األيونيةومقاومة للبلل واحلوامض وان تكون املادة املصنوعة منها خالية من املعادن 

  .بالبويل أليفني أوأو التعبئة املعدنية املطلية بطبقة من امليناء 

  المجففة  والفواكه  الخضروات •

تكون العبوة مقاومة لبخار املاء بصورة كبرية والضوء بصورة خاصة وتكون العبوة بالنسبة للخضروات؛ 

ا وامللفوف باستخدام الغاز غري الفعال والعبوة تكون غري يفضل تعبئة اجلزر والفاصوليحيث  .مقاومة للرائحة

وللبطاطا اففة  ،)% 6 - 5(وحمتوى  الرطوبة يرتاوح بني  ،وذات مقاومة عالية للثقب لألكسجنينفاذة 

وتتم عملية التعبئة يف حميط من الغاز غري  ،)%4 - 3(وبالنسبة للخضروات اففة امدة  ،%9والفاصوليا 

وللغاز املبيد  الكربون أكسيدالعبوة ال بد أن تكون مقاومة لبخار املاء نوعا ما ولثاين الفواكه؛ ف أما.الفعال

حيث أن الفواكه اففة من املفرتض أن تكون جاهزة لالستهالك املباشر ولذلك تتطلب مستوى ، للفطريات

بالنسبة  ،وأكثر للتني% 02حوايل والكمثري ويكون مستوى الرطوبة  واألجاصعايل من الرطوبة بالنسبة للتفاح 

وتكون % 1ن أقل م األكسيجنيوتركيز )%4- 3(وبالنسبة ملسحوق املوز  )% 16 – 15(للزبيب حوايل 

 . وحساس الضوء% 2وال يتجاوز % 1ن املستوى الرطوبة إسحوق التفاح فمل بالنسبة  ،حساسة للضوء

  اللحوم والدواجن واألسماك.1.4.2.2

  .إىل الطازجة، امدة، واففةكذلك اللحوم تنقسم 

  الطازجة والسمك ولحوم الدواجن اللحوم •

فرتات اخلزن القصرية انبعاث خبار املاء غري مهم ومواد التعبئة جيب أن تسمح بنفاذ للحوم؛ يف  بالنسبة    

ومقاومة للبلل وال جيب أن تلتصق باللحم ) شحميهأنسجة (بصورة عالية ومضادة للتنقيط وللضوء  األكسجني

 أفالموينصح باستخدام أفالم السليلوز املعاجلة أو . الصفر املئوي إىلويتم خزا بدرجة حرارية أقرب ما تكون 

ال بد أن تكون العبوة مقاومة ؛ حلوم الدواجن الطازجةأما . أو أفالم البويل أثيلني اخلفيفالبويل إيثلني ترييفثالت 
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ر املاء نوعا ما وذات مقاومة جيدة للبلل كما ال بد أن حتفظ بدرجة حرارة أقرب ما تكون للصفر املئوي لبخا

واملهم لضمان عمر خزين أطول بواسطة التعبئة بالتفريغ اهلوائي وبدرجة حرارة صفر  األولوهو ما يعترب املطلب 

ملاء والغاز والرائحة ويفضل أن تكون قابلة العبوة جيب أن تكون مضادة لبخار ا ؛السمك الطازجيف حني . مئوي

وذات مقاومة عالية ) عند اخلزن يف الثلج فان العبوة من غري الضروري أن تكون مضادة لبخار املاء(لالنكماش 

للبلل والتنقيط ومواد التعبئة جيب أن ال تلتصق بالسمك وال بد من أن خيزن يف درجة حرارة ما بني الصفر وواحد 

 . مئوي

  واألسماك والدواجن المجمدة ماللحو  •

والرائحة  لألكسيجنيمن خصائص فالعبوة ال بد أن تكون مقاومة  سبقما  إىل بالنسبة للحوم؛ فباإلضافة      

ومضادة للضوء ومقاومة للبلل بصورة جيدة ) من املفضل أن تكون مفرغة ملنع حروق التجميد(وتكون مرنة جدا 

 إفراغهاالعمر التسويقي جيب  إطالةالثلجية احلادة ولغرض  اإلبرنتيجة لعمل  األمدوللمؤثرات امليكانيكية طويلة 

 أفالمأو   فينيلني كلورايد البويل أثيلني املطلي بالبويل أفالميوصي باستعمال . األكسيجنيوجعلها مانعة لدخول 

. املطلية مبواد بالستيكية مناسبة األملنيومأو رقائق   فينيلني كلورايد البويل أثيلني املطلي بالبويل البالستيك املطلية

العبوة جيب أن تكون مانعة للبخار بصورة كبرية وكذلك الرائحة والتنقيط ومقاومة للبلل وال ؛ فامدة أما األمساك

املرتفعة االحتواء من الزيت فالعبوة جيب أن ال تسمح  لألمساكجيب أن تلتصق بالسمك ومرنة جدا بالنسبة 

العبوة جيب أن تكون  ؛الدواجن امدةيف حني ). من املفضل أن تكون مفرغة( والضوء  يجنياألكسبدخول 

وتسمح مبرور ) فقدان الوزن املسموح به خالل فرتة اخلزن تكون مشاة للحوم امدة( مضادة لبخار املاء 

البويل استعمال أفالم  يفضل حاليا. وبأقصى مرونة ممكنة ومضادة للرائحة وذات مقاومة جيدة للبلل األكسيجني

  .   فينيلني كلورايد أثيلني املطلي بالبويل

  المجففة  واألسماك اللحوم •

يف حميط من الغاز غري  وتعبئتكون غري نفاذة لبخار املاء بصورة عالية جدا  أنالعبوة جيب بالنسبة للحوم؛      

بدرجة صفر  األمدوحتفظ يف حالة اخلزن الطويل  اإلمكانسيجني ومقاومة للضوء قدر كالفعال وغري نفاذة لأل

يكون ضروريا جدا  )% 1 – 0.5( األكسيجنيوتركيز % 1 إىلاحملتوى من الرطوبة أقرب ما يكون . مئوي

العبوة  ؛اففة أما األمساك.والعبوة ذات مقاومة عالية للتنقيب الكربونوتتم التعبئة مبحيط من غاز ثاين أوكسيد 

الوقائية واحملتوى من  اإلجراءاتتكون مقاومة لبخار املاء نوعا ما ومقاومة للحشرات والضوء كنوع من  أنجيب 

اململحة  لألمساكعلى كميات امللح بالنسبة  اعتمادا )% 25 – 18(وما بني  لألمساك% 12الرطوبة أقل من 

  . التجارية بصورة عامة لألمساك% 2و

  الحليب ومشتقات الحليب.1.4.2.3

جند يف هذا الفرع كلما يتعلق باحلليب ومشتقاته، من حليب طازج، معقم، وجمفف باإلضافة إىل أنواع     

 .األجبان
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  والمعقم والمجفف  الحليب الطازج •

 كاملةرائحة ومقاومة للنضج بصورة  ن تكون العبوة مضادة لبخار املاء نوعا ما وللأال بد بالنسبة للطازج؛     

البويل باملغطى وللبلل وجيب أن تبقى يف سلسلة التربيد وينصح باستخدام الكرتون  اإلمكان للضوء قدر قاومةممو 

ال بد أن تكون العبوة مماثلة لعبوة احلليب  ؛احلليب املعقمأما .البويل إيثلني ترييفثالتوقناين  إيثلني ترييفثالت

كون وجيب أن ت .ومقاومة الضوء واألكسيجنيقدر من السماح بنفاذية خبار املاء  أقل إىل باإلضافةالطازج 

 تكون أنالعبوة حيب ؛ احلليب اففيف حني . امليكروبية األحياءوخالية من  حيادية حتت تأثري أشعة الضوء

أما % 3للحليب افف منزوع الدسم ويفضل أن يكون مستوى الرطوبة  مقاومة جدا لبخار املاء بالنسبة

ومقاومة % 1أقل من األكسيجنيتكون العبوة مضادة للضوء وتركيز  أناحلليب افف كامل الدسم فيجب 

 %. 2.8للرائحة ومستوى الرطوبة 

  الجبن المنضج و الجبن المصنع •

ومقاومة للضوء ومرنة والصقة  لألكسجنيتكون مقاومة لبخار املاء وغري نفاذة  أنالعبوة ال بد املصنع؛      

وتكون مقاومة ) درجة مئوية 80و  70درجة حرارة التعبئة تكون بني ( ومقاومة للحرارة ولكن غري لزجة 

البويل إيثلني  املطلية وأكواب األملنيومن أفضل املواد املستخدمة هي شرائح إحاليا ف .واألمالحللحوامض اخلفيفة 

العبوة ال بد أن تكون منسجمة مع نوعية  ؛اجلنب املنضجأما .اهرية األحياءوالعبوة تكون خالية من ترييفثالت 

للجنب والعبوة وبصورة عامة مقاومة لبخار املاء والضوء وذات مقاومة جيدة للبلل وللمحاليل  اإلنضاجوحالة 

من الداخل  إنضاجهاجبان اليت يتم بالنسبة لأل. منخفضيونات املعدنية مونيا ومرنة وحمتواها من االامللحية واأل

بنسبة معينة وكذلك خبار  الكربون أكسيدوثاين  األكسيجنياخلارج فمن الضروري أن يتم السماح بنفاذ  إىل

أو مركب من   فينيلني كلورايد البويل أثيلني املطلي بالبويلحاليا فان أفضل املواد املستعملة هي أفالم . املاء

 .   فينيلني كلورايد البويل أثيلني املطلي بالبويلالسيلوز املعاجل أو البوليسرت أو أفالم البويل أميد املطلي 

  الزيوت والمواد الدسمةالخمائر و .1.4.2.4

 .جند يف هذا الفرع أنواع اخلمائر،الزيوت واملواد الدمسة

 الخمائر •

ال بد أن تكون مقاومة لبخار املاء نوعا ما وتسمح بنفاذ الغاز بصورة كبرية وذات  ؛العبوة اخلمرية املضغوطة    

مخرية اخلبز أما . مقاومة متوسطة للبلل ومقاومة للتآكل وخالية من أي مؤشرات لوجود أيونات معدنية ثقيلة

من غاز غري فعال ومن  تهاإحاطتكون مقاومة لبخار املاء وحيثما كان ممكن تتم  أنالعبوة ال بد ؛ اففة الفعالة

خزا يف  ويفضل جدا%  7و )5-3(مستوى الرطوبة بني . الضروري أن تكون العبوة ال تسمح بدخول الغاز

  .أماكن باردة
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 الزيوت والمواد الدسمة •

بالزيوت والرائحة  ومقاومة للتأثر لألكسيجنيجيب أن تكون العبوة غري نفاذة تسمح لألكل الزيوت الصاحلة     

العبوة جيب أن تكون مقاومة ؛ الزبدة أما.وحتوي كمية قليلة من االيونات املعدنية اإلمكانومقاومة للضوء قدر 

من االيونات املعدنية  منخفضوللزيت والبلل ومرنة وذات حمتوى )  اإلمكانقدر ( الضوء و لبخار املاء والرائحة 

وجيب أن تكون العبوة خالية  ،درجات مئوية 10رجة احلرارة فيها عن باردة ال تزيد د أماكنوجيب حفظها يف 

يف حني . املقاومة للزيت والضوءالبويل إيثلني ترييفثالت أو أكواب  األملنيوممن العفن وعادة تستعمل شرائح 

نوعا ما وهلا مقاومة جيدة للبلل ومرنة   واألكسجنيالعبوة ال بد أن تكون مقاومة لبخار املاء  والرائحة ؛ املاغرين

وجيب أن تعكس املواد املصنعة منها العبوة احلرارة وخالية من  ،ويكون حمتواها من االيونات املعدنية قليل جدا

  . العفن

  منتجات غذائية أخرى.1.4.2.4

القهوة واملشروبات جند ضمن هذا الفرع منتجات غذائية متنوعة، متعلقة باحللويات، السكريات، امللح،     

 :الغازية

  الحلويات •

تكون العبوة مقاومة لبخار املاء والزيت وتوفر محاية ضد الغبار واللمس ويفضل أن تكون شفافة ؛ احللوياتيف    

العبوة جيب أن تكون مقاومة لبخار املاء نوعا ما وللرائحة بصورة  ؛ الشوكوالته وحلويات الشوكوالتهأما . ومرنة

ال  أنالعبوة جيب  ؛البسكويت واحللويات املشاةيف حني . لتأثري بالزيوت والضوء وتكون مرنةكاملة ومضادة ل

تسمح بنفاذ املاء ومقاومة للرائحة والضوء وال متتص الزيت وجيب أن ال تكون متوازنة لضمان عدم تلف 

يف أعلى حد وقد تكون أعلى لبعض  )%7 إىل  4(ومستوى الرطوبة يعتمد على الرتكيبة من . احملتويات اهلشة

العبوة جيب أن تكون مقاومة لبخار املاء والضوء ويفضل أن تتم يف حميط مفرغ  ؛لب الفستقأما . اخلاصة األنواع

 )%5 - 3(واجلوز )% 5- 4(مستوى الرطوبة بالنسبة للبندق .  أو من الغاز غري الفعالنيوكسجمن األ

جدا لبخار املاء ومستوى  منخفضةة ال بد أن متتاز بكوا ذات نفاذية العبو ؛ احللويات الصلبةو %. 3والفستق 

العبوة ال بد أن تسمح بنفاذ خبار املاء بصورة بسيطة ؛ احللويات اهلشةيف حني . )%2 – 1(يتجاوز ال الرطوبة 

  . ومقاومة للضوء 

  المربيات •

ما  للحموضة نوعا للبلل ومقاومةوذات مقاومة جيدة  واألكسجنيتكون العبوة مضادة لبخار املاء  أنال بد    

  ). درجة مئوية 80لغاية (وجيب أن تكون التعبئة قوة مناسبة وتكون عدمية الفعالية يف درجات احلرارة العالية 
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  والملح السكر •

 )%80(الرطوبة النسبية ال تتجاوز  أنتكون العبوة مقاومة لبخار املاء طاملا  أنحاجة  البالنسبة للسكر؛     

. لعبوةلوكلما كانت احلبيبات أصغر كانت نفاذية خبار املاء أقل وكذلك لفعالية الرائحة بالنسبة للمواد املصنعة 

ليست هناك حاجة للتعبئة ؛ امللح أما.البويل إيثلني ترييفثالتوحيفظ مسحوق السكر يف عبوات من الورق املطلي 

 وعندما تكون أعلى )%07(بخار املاء عندما تكون الرطوبة النسبية يف اجلو أقل من يف عبوات مقاومة ل

  .ن العبوة جيب أن تكون أكثر مقاومة لبخار املاءإف)%08(من

  والقهوة الشاي •

 أما. )% 6 -4(العبوة جيب أن تكون مقاومة جدا لبخار املاء والضوء ومستوى الرطوبة بالنسبة للشاي؛     

للخزن  )%3- 2(العبوة جيب أن تكون مقاومة لبخار املاء والرائحة ومستوى الرطوبة ؛ القهوة السريعة التحضري

وتتم التعبئة يف حميط من الغاز غري الفعال ومقاومة للضوء وخاصة بالنسبة للقهوة السريعة التحضري  األمدالطويل 

تكون العبوة مقاومة لبخار املاء والرائحة نوعا ما  األمدبالنسبة للخزن قصري ؛ حبوب القهوةيف حني .ذات النكهة

 3 -2 (مستوى الرطوبة) درجة مئوية  08 – 07تتم التعبئة بدرجة حرارة ( والورق املستعمل غري ممتص للزيت 

أقل من  األوكسجنيمستوى (تكون العبوة مقاومة جدا لبخار املاء والعبوة مفرغة  األمدبالنسبة للخزن طويل  )%

ثيلني أو العبوات املعدنية إالبويل +  األملنيومشرائح + سليلوز لوينصح باستعمال ا لألوكسجنيوغري نفاذة ) % 1

  .   فينيلني كلورايد بويل أثيلني املطلي بالبويلستيك املطلي بالـالالب أفالمأو 

  المشروبات الغازية •

 املنتجالعبوات تكون مماثلة لعبوات البرية ومقاومة للضغط وتعتمد على حمتوى بالنسبة للمشروبات الغازية؛     

لبخار املاء ومن  ن تكون مقاومة جداأالعبوة جيب ؛ مسحوق عصائر الفواكهأما . من ثاين أكسيد الكربون

بالنسبة لعصري  )%2 (مستوى الرطوبة. والضوء ومقاومة جدا للرائحة لألكسجنياملمكن أن تكون مقاومة 

 .للربتقال% 1العنب و

 األساسيد هنا بأن الشرط يالتأكوجيب . حمدد منتج أليذكرها ميكن تصميم العبوة  ةمن املعلومات السابق    

والرائحة ميكن حتقيقها عن طريق العبوات املعدنية والقوارير الزجاجية حمكمة  واألكسجنيهو مقاومة خبار املاء 

أعلى درجة من الوقاية من الضوء عن طريق  إىلوميكن التوصل . املغلقة حراريا األملنيومح وعبوات شرائ اإلغالق

النسيجية والكارتون وميكن حتقيق احلماية من البلل بواسطة أفالم البالستيك وبدرجة أقل من العبوات  األغلفة

. ملعدنية وكذلك أفالم البالستيكاو مقاومة التنقيط تتحقق بواسطة احلاويات الزجاجية . الورقية والورق املشمع

  . بالنسبة جلميع أفالم البالستيك فان السيطرة على الزيت تشكل عامال مهما
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  األغذية وأغلفة عبوات على اإليضاحية البيانات.1.4.3

 من وبائعه الغذاء منتج بني لالتصال األساسية األداة هو األغذية عبوات بطاقات على البيانات وضع إن    

 املستهلك مد هو العبوة بطاقة على البيانات وضع من والغرض .أخرى ناحية من واملستهلك املشرتى وبني ناحية

 اليت اإليضاحية للبيانات توضيح يلي فيماو .شرائها يف يرغب اليت للسلعة الواعي االختيار من متكنه اليت باحلقائق

 (1):األغذية عبوات على توضع

 الغذاء اسم.1.4.3.1

 ويستخدم .للنوع اسم جمرد وليس حمددا يكون أن وجيب ،احلقيقية الغذاء طبيعة يوضح الذي االسم هو     

 االسم يستخدم األمساء هذه من أي وجود عدم حالة وىف، واملواصفات التشريعات يف عليه املنصوص االسم

 اسم يكون وقد .للمستهلك تشويش أو تضليل أي على ينطوي ال حبيث العام االستخدام يف املتداول أو الشائع

 أو مقلد الغذاء يكون األحيان بعض وىف .تكوينه معاد ،معقم ،مبسرت :مثل حمدد وصفى بتعبري وعاتبم الغذاء

 أو ،املقلد الفراولة شراب :مثل) العام االسم قبل بديل أو مقلد كل ذكر ضرورة على القوانني تنص وهنا بديل،

 املنصوص األمساء ألحد مصاحبا يكون أن بشرط "جتارية عالمة" أو "ماركة" اسم استخدام وجيوز ياجليل بديل

 وصفى بتعبري مصحوبا يكون أن بشرط مضلال يكن مل ما جذاب أو مبتكر اسم استعمال وجيوز .سابقا عليها

 لتالىف الزمة تكون عبارات أو كلمات أي الغذاء السم مصاحبة البيانات بطاقة على توضع كما .مناسب

 وطريقة التعبئة مادة نوع ذلك يف مبا الغذائية، العبوة توىحمل  الطبيعية احلالة حبقيقة يتعلق فيما املستهلك تضليل

  .جتهيزه معاد ،مكثف ، مركز ،جمفف :مثل الغذاء على أجريت اليت املعاملة نوع أو التعبئة

 المكونات قائمة.1.4.3.2

 األغذية ذلك من وتستثىن البيانات، بطاقة على الغذاء مكونات قائمة إدراج على املواصفات من كثري تنص     

 تصنيع وقت وزا حسب وتصاعديا تنازليا مرتبة املكونات مجيع بالقائمة وتندرج. واحد عنصر من تتكون اليت

 عنها اإلعالن ينبغي ولذلك حساسية تسبب واملكونات األغذية بعض وهناك .املستهلك خلداع جتنبا الغذاء

 :يلى ما مثل بالبطاقة

 ؛اجللوتني مادة على حتتوى اليت احلبوب •

 ؛ومنتجاا القشريات •

 ؛ومنتجاته البيض •

 ؛السمكية واملنتجات األمساك •

 ؛ومنتجاما الصويا وفول السوداين الفول •

 ؛الالكتوز ذلك يف مبا األلبان ومنتجات اللنب •
                                                           

، مركز التعليم المفتوح، كلية الزراعة، جامعة عين شمس، إدارة الجودة  واألمان الغذائي لطفي فهمي علي حمزاوي، علي عبد العزيز علي،.(1)

   ).بتصرف(، 95-77:ص ص
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 .ومنتجاته اجلوز •

 أو السمك أو النشا أو احليوانية الشحوم أو النباتية الزيوت:مثل سبق ما خبالف عامة أمساء استخدام وجيوز   

 العطرية األعشاب كذلكو ) %2(نسبتها تتجاوز ال حبيث التوابل خلطة أو التوابل أو اجلنب، أو الدجاج حلم

 يعلن أن على املواصفات فتنص األبقار وشحم اخلنزير شحم إضافة حالة وىف ،)%2 (نسبتها تتجاوز ال حبيث

 جنبا وظيفتها حتدد واليت الغذائية للمضافات التالية األمساء وتستخدم .احملددة بأمسائها البيانات يف صراحة ذلك

، استحالب أمالح ،أمحاض، محوضة منظمات:مثل به املعرتف الرقمي التعريف أو احملدد االسم مع جنب إىل

 منع مواد ،للقوام مغلظة مواد ،القوام على للمحافظة مواد ،حملية مواد ،حافظة مواد ،النكهة تعزيز مواد، مثبتات

 مواد ،تكتيل مواد ،ختمري مواد، األكسدة منع مواد، للرغوة مكونه مواد ،الرغوة منع مواد ة،مرطب مواد، التشقق

 .نكهة مكسبات، معدل نشا، للون حافظة مواد، لون ،لاللتصاق مانعة

 بني جتمع بعبارات أو "صناعية" أو "للطبيعة مماثلة" ، "طبيعيه" بأا وصفها جيوز النكهة مكسبات حالة وىف    

 ويسمح باستخدامها، املسموح اإلضافات ضمن املضافة املادة أن على البطاقة يف ينص أن على، الكلمات هذه

 إىل املاء إضافة حالة وىف .الزيت اسم كتابة من بدال "نبايت زيت" مثل املركبات جمموعة اسم بذكر القانون

 جزءا املاء فيها يكون اليت األحوال عدا فيما املكونات قائمة ضمن ذلك إيضاح جيب للمنتج األساسي الرتكيب

 تنتقل غذائية إضافة أي املكونات قائمة إىل وتضاف .اخل ... الشراب أو امللحي احمللول مثل املكونات أحد من

 الستخدام نتيجة الغذاء هذا يف معينة تكنولوجية وظيفة ألداء الكايف بالقدر أو ملموسة بنسبة آخر إىل غذاء من

 .الغذائية اإلضافة معها استخدمت أخرى مكونات أو خام مواد

 الصافي الوزن.1.4.3.3

 عن اإلعالن يكون أي .التعبئة وقت الصايف الوزن ميثل ،املرتي بالنظام احملتويات صاىف عن يعلن أن جيب   

 :يلي كما احملتويات صاىف عن ويعلن .القائم الوزن وليس الصايف الوزن

 ؛السائلة لألغذية بالنسبة حجما •

 ؛الصلبة لألغذية بالنسبة وزنا •

 ؛اللزجة أو الصلبة نصف لألغذية بالنسبة حجما أو وزنا •

 .بالعدد تباع اليت الغذائية املواد حالة يف عددا •

 املادة وزن حسب املرتي بالنظام سائل وسط يف املعبأ الغذاء عن اإلعالن على املواصفات يف ينص قد كما    

 أو ،سكري حملول مثل حماليل أي أو املاء السائل الوسط ويعىن ،)املصفى الوزن( السائل تصفية بعد الغذائية

 درجة كتابة املواصفات بعض وتشرتط .فقط املعلبة األغذية يف خضر عصري أو فاكهة عصري أو خل أو ملحي

  .املستهلك تضليل ملنع العبوة ملئ
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 المنتج وعنوان اسم .1.4.3.4

 أن وجيب البائع، أو املصدر أو املستورد أو املوزع أو ةئالتعب مصنع أو املنتج وعنوان اسم العبوة على يوضع   

 عنوان العنوان يتضمن قد كما املستهلكني، أو احلكومية األجهزة رسائل وصول يسهل لكي كامال العنوان يكون

 هذا البطاقة وحتمل .أخرى لشركة تابعة الشركة أن أو العمالء خدمة ومركز املصنع وعنوان للشركة الرئيسي املقر

 :يلي كما يكتب حبيث الغذاء توزيع يف األوىل املسئولية لتحديد البيان

 :املوزع

 :ـــــــل املعبأ

 :استرياد

 .للشركة الفعلي الدور يوضح مصطلح أي أو

 المنشأ بلد.1.4.3.5

 .املستهلك خداع أو تضليل إىل يؤدى أن ميكن إغفاله كان إذا األغذية عبوات على املنشأ بلد عن يعلن    

 إنتاجها مبناطق جودا ترتبط أصناف هناك ألن باخلداع يوحى املنشأ بلد اسم كتابة إغفال يكون قد وأحيانا

 مير الغذاء كان وإذا .)سويسرا أو فرنسا( اجلنب أنواع وبعض)اليمن أو الربازيل( والنب )سيالن(كالشاي   األصلية

 فيه أجريت الذي البلد هو العبوات على يعلن الذي املنشأ بلد يكون طبيعته من تغري ثان بلد يف جتهيز بعملية

 يف تغيري أي دون املباشر لالستهالك عبوات يف الغذائية املادة تعبئة إعادة حالة وىف .األخرية التجهيز عملية

  .التعبئة إعادة فيه متت الذي البلد اسم يذكر تكوينها أو طبيعتها

 التخزين وظروف الصالحية تاريخ.1.4.3.6

 العادي املستهلك أمام الوحيدة الوسيلة ألنه عنه ويعلن .التسويق ضمان انتهاء تاريخ هو الصالحية تاريخ    

 على املنتج حتفز التاريخ كتابة أن كما .آمنا الغذاء أن يطمئن ولكي الصاحل وغري الصاحل الغذاء بني للتفرقة

 :التايل النحو على الصالحية تاريخ العبوة بيانات يف يعلن أن جيب .منظمة بطريقة األغذية من منتجاته حتريك

 ؛"الصالحية فرتةل األدىن احلد" تاريخ عن يعلن •

 :من األقل على التاريخ هذا يتألف •

 ؛شهور 3 من أقل صالحيتها لفرتة األدىن احلد يكون اليت للمنتجات بالنسبة والسنة والشهر اليوم  ) أ

 كان وإذا ،شهور 3 من أكثر صالحيتها لفرتة األدىن احلد يكون اليت للمنتجات بالنسبة والسنة الشهر  ) ب

 .السنة توضيح يكفى ديسمرب هو الشهر

  :عبارة التاريخ قبل توضع •

  ؛التاريخ ذكر مع ..................... قبل استخدامه األفضل من

 .األخرى احلاالت ،يف....................... اية قبل استخدامه األفضل من

 ؛الرتتيب ذا واضحة بأرقام والسنة والشهر اليوم عن يعلن •
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 :اآلتية احلاالت يف التاريخ ذكر الالزم من يكون ال •

  الطازجة واخلضر الفاكهة- 

  .بأنواعه النبيذ- 

  ؛حجمها من أكثر أو )) %10ا الكحول نسبة تكون اليت الكحولية املشروبات- 

  ؛إنتاجها من ساعة 24 خالل تستهلك اليت واحللوى املخابز منتجات- 

  ؛اجلاف السكر، الطعام ملح، اخلل- 

 .لون أو/و نكهة مكسبات إليها مضاف سكرية مواد من تتكون اليت احللوى منتجات- 

 الصالحية تاريخ كان إذا التخزين شروط الصالحية تاريخ إىل باإلضافة البيانات بطاقة على يعلن أن جيب كما

 .الشروط هذه توافر على يعتمد

 االستخدام تعليمات .1.4.3.7

 مبا باالستخدام اخلاصة التعليمات الضرورة عند البيانات بطاقة إىل تضاف للغذاء السليم االستخدام لضمان    

 التخزين طريقة التعليمات هذه تشمل كما ذلك يتطلب الغذاء كان إذا التجهيز إعادة تعليمات ذلك يف

 ."احلرارة مصدر من بالقرب ختزا ال أو "اإلسالة بعد التجميد تعيد ال" أو ")م°5(عند احلفظ" مثل والتحضري

 اسم من مقربة على كتابة ذلك يوضح ما باإلشعاع معامل غذاء بأي اخلاصة البيانات بطاقة تتضمن أن جيب

 منتج استخدام عند جيب كما.اختياريا باإلشعاع األغذية معاملة على الدال الدويل الرمز استخدام ويعد الغذاء

 .املكونات قائمة يف ذلك عن يعلن أن آخر غذاء يف كمكون باإلشعاع معامل

 التغذوية البيانات .1.4.3.8

 مواصفات يف املهمة األمور من لألغذية اإليضاحية البيانات بطاقة على التغذوية البيانات كتابة أصبحت     

 املعلومات دف أن وينبغي .الرقابة أهداف أحد هي صحته على واحلفاظ املستهلك محاية ألن املتقدمة الدول

 قيمة ذات تعترب واليت الغذاء عليها حيتوى اليت الغذائية العناصر عن مناسبة بفكرة املستهلك تزويد إىل التغذوية

 أن للفرد ينبغي عما دقيقة معلومات بوجود االعتقاد على املستهلك املعلومات هذه حتمل أال ، وينبغيغذائية

  ينبغي وال .املنتج عليها حيتوى اليت الغذائية العناصر كمية يدرك أن جيب بل صحته على حيافظلكي  يتناوله

 يتمتع البطاقة هذه حيمل الذي الغذاء أن على أو قصد عن الغذائية العناصر على الدالة البيانات بطاقة وضع

 يتم ما فغالبا الغذائية العناصر عن اإلعالن حالة وىف .البطاقة هذه حيمل ال آخر غذاء على غذائية مبيزة بالضرورة

 :التايل النحو على

 أو يف )مل100(أو )جرام 100 (كل يف كالورى الكيلو أو جول بالكيلو عنها ويعرب :الطاقة قيمة •

 ؛العبوة



  الفصل األول                                              مدخل لتعبئة وتغليف المنتجات الغذائية

 

~ 50 ~ 

 

 ويعلن.العبوة يف أو )مل 100(كل يف باجلرام بالغذاء املوجودة والدهون والكربوهيدرات الربوتني مقادير •

 قد كما .جرام...سكريات منها بكلمة إحلاقها وميكن."كربوهيدرات" بكلمة الكربوهيدرات وجود عن

 الذهنية؛ األمحاض نوع أو مقدار عن يعلن

 يف الغذائي للعنصر املرجعية القيمة من مئوية كنسبة أو املرتية بالوحدات واملعادن الفيتامينات عن يعرب •

 .العبوة يف أو )مل 100 (أو )جرام100 (كل

 له الغذاء أن عن التنويه أي معينة غذائية عناصر وجود عن بالتنويه الدول بعض يف املواصفات بعض وتسمح    

 للعنصر معينة وظيفة عن التنويه يكون قد كما "األلياف مرتفع"و "للكالسيوم مصدر" مثل معينة، غذائية صفات

 يساعد"أو."األسنان و العظام تقوية على الكالسيوم يساعد" مثل والتطور النمو يف الفسيولوجي هدور  أي الغذائي

 يكون أن جيب هنا ."احلمراء الدم كرات تكوين على يساعد احلديد" أو ."اجلسم خاليا بناء على الربوتني

 أن ينبغي وال علمية حقائق إىل مستند التنويه يكون وأن الغذائي العنصر هلذا مهما مصدرا عنه املنوه الغذاء

  .مرض من وقاية أو دواءا أو عالجا يوفر الغذائي العنصر أن مؤداه قول أي التنويه يتضمن

 الجودة بدرجة المتعلقة البيانات.1.4.3.9

 االختيار على املستهلك ملساعدة يوه اجلودة، بدرجة يتعلق بيان على أحيانا األغذية عبوات بطاقات حتتوى   

 هامة يوه "ثالث" فرز أو "أوىل درجة" أو "ممتازة درجة" يذكر كأن والسعر اجلودة يف ختتلف اليت األغذية بني

 التسويق قوانني إطار يف الدرجات هذه مثل لتحديد أحكام لذلك وتوضع واملفتش واملستهلك املنتج من لكل

 أن حيث التسويق عملية يف اجلودة درجة بيانات وتساعد .اختيارية باجلودة املتعلقة البيانات تكون ما وغالبا

 الغذاء يكون عندما أو شخصيا السلعة بفحص الرديئة عن املمتازة املنتجات بني التفرقة يستطيع ال املستهلك

 حتديد على املعينني من وغريهم احلكوميني املسئولني التدريج ويساعد .شفافة وغري مقفلة عبوة داخل معبأ

 إصدار إىل اجلودة درجات حتديد وحيتاج .ختزينه أو الغذاء نقل أثناء اجلودة على يطرأ تدهور أي عن املسئولية

 .املستهلك احتياجات تواكب لكي مستمرة ومراجعة بذلك تنفيذية الئحة

  الترميز عالمات.1.4.3.10

 احمللية األسواق يف املختلفة السلع تداول سوق يف هاما مطلبا أصبح وقد .العصر لغة هو ياخلط التشفري يعترب    

 عند املنتج متابعة وسهولة املنتجات لتعريف بطاقة ويعترب والتخزين اإلنتاج مراقبة يف الباركود نطاق وخيدم.والعاملية

 املتابعة ،البيع ،التوزيع، التوريد، التخزين، التصنيع مثل الغذاء إنتاج سلسلة يف تداوله نقاط

 على البيانات لرتقيم حضارية صورة هي التكويد عملية أن كما.املنتج تتبع يسهل مما .اخل...اخلدمات،النهائية

 وقد، الغذاء جتارة لعوملة ومواكبة العاملية التجارة منظمة ومتطلبات الدولية التجارة تطوير إىل يؤدى مما املنتج

 من األوريب االحتاد واردات على إلزاميا تطبيقه مت والذي األوريب االحتاد أسواق مطالب أحد التكويد أصبح

 بنظام الصفقات عقد من يتبعها وما املعلومات تبادل يسهل حىت 2005/ 1/1من اعتبارا خاصة بصفة الغذاء

 .التصدير على يساعد مما للمنتجات التنافسية القدرة زيادة إىل التكويد نظام ويؤدى اإلليكرتونية التجارة
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 "حالل" مصطلح استخدام.1.4.3.11

 مصطلح الستخدام العامة التوجيهية اخلطوط 1997عام والعشرين الثانية دورا يف الكودكس هيئة اعتمدت    

 .العاملية الصحة ومنظمة والزراعة األغذية منظمة يف األعضاء الدول جلميع اختياري اسرتشادي كنص " "حالل"

وتفي  اإلسالمية للشريعة طبقا بتناوهلا املسموح األغذية بأا احلالل األغذية التوجيهية اخلطوط هذه عرفت وقد

 :ةاآلتي بالشروط

 .اإلسالمية الشريعة مع تتفق ال مكونات أي تتضمن أو من مكونة تكون أال •

 مطابق غرييء ش أي من خالية معدات أو أدوات باستخدام ختزينها أو ونقلها وجتهيزها إعدادها يتم أن •

 .حالل غري أغذية أي مباشرة المست قد تكون وأال اإلسالمية، للشريعة

 بطاقة على مماثلة أخرى مصطلحات أي أو "احلالل" كلمة تظهر أن ينبغي حالل، الغذاء بأن التنويه عند    

 بكلمة التنويه عدم ،الغذائي الدستور يف الوارد التنويه بشأن العامة التوجيهية للخطوط طبقا ،ينبغي .البيانات

 أو الغذائية الناحية من أفضل احلالل األغذية أن تزعم أو مماثل، غذاء سالمة يف الشك تثري بطريقة "احلالل"

  .األخرى األغذية من أصح

صيات املادة املعبئة، ونظرا لكون إن تعبئة وتغليف املنتجات الغذائية عملية مهمة يف احملافظة على خصو    

حتكم ال من أجل وضع معايري وقوانني ترتبط بصحة املستهلك جند اهتمام واضح يف هذا ااملنتجات الغذائية 

اخلطرية سي ملشكل النفايات ذات التأثريات خملفات مواد التعبئة والتغليف متثل املصدر األساإن  .هذه العملية

 .نتجات الغذائيةباملاخلاصة   والتغليفية التعبئة طار جمموعة من املعايري حتكم عملظهرت يف هذا اإلو  .على البيئة
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  الفصلالصة خ

 نتج واملستهلك، وأصبح من الركائزيعد التغليف وسيلة من وسائل التسويق ألنه نقطة االتصال األوىل بني امل    

األساسية يف إعداد وتصميم املنتجات وتسويقها، هذا يف الوقت الذي صار فيه اختيار العبوات والتغليف يأخذ 

  .  وقتا طويال ودراسات متعددة بطرق خمتلفة وحيدث ذلك قبل إنتاج املنتج

 ساعدت الدراسات األخرية يف تطور التعبئة والتغليف بشكل سريع جدا، حيث يالحظ التنوع الكبري    

لألغلفة ملنتج واحد والنقص امللحوظ يف وزن العبوات، ما جعل التعبئة والتغليف توكل هلا مهمات أخرى  

  .كالرتويج للسلعة بعدما كان يقتصر دورها على محاية املنتج فقط

 قوضع يستطيع فيه اختيار السلع وفإن التغري يف ثقافة االستهالك والتنوع يف املنتجات يضع املستهلك يف      

 ة فتح وغلق العبوة أو الغالف، مارغبته، ويضع يف بعض األحيان مواصفات حمددة قبل شرائه للسلعة كسهول

 هد واألموال يف سبيلجعل الكثري من املؤسسات حتاول تلبية رغبات املستهلكني الالمتناهية وبذل الكثري من اجل

 لبيئة والعديد من العوامل األخرىماية اذلك، وخاصة يف عصر يعرف ظهور العديد من التشريعات اجلديدة حل

الداخلية واخلارجية اليت تؤثر وجتعل الكثري من املستهلكني يعيدون حسابام يف عملية الشراء، حيث أن رؤية أي 

وهنا .إشهار يرمي إىل محاية البيئة أو حيذر من نوع الغالف ميكن أن ينعكس سلبا على الكثري من املنتجات

وإجراء خمتلف االختبارات الضرورية  الغالف وسياسة التعبئة والتغليف اليت تتبعها املؤسسات، تظهر أمهية تصميم

   .خاصة يف ظل تنوع املواد واخلامات املستخدمة يف تصنيعها.على العبوة والغالف

 الغذاءالتعبئة والتغليف يف التصنيع الغذائي جزءا هاما من العمليات اليت جترى على  تعترب عمليةكما     

الفرتة  ومواصفاته طيلة ، ولتسهيل نقله وتوزيعه، وبيعه بشكل مريح، وللمحافظة على طبيعة الغذاءله الحتوائه

حمليا أو بعد التصدير، دون أن خترب املادة الغذائية،  الفاصلة بني حلظة الصنع والتغليف حىت البيع واالستهالك

الغذائية ذات خصوصيات خمتلفة وهي ذات عالقة مباشرة خاصة أن املواد .أي تبقى حمافظة على مواصفاا

مرتكزات علمية حتدد طريقة التعبئة وطبيعة العبوة املناسبة بصحة املنتج لذلك ترتكز عملية تعبئتها وتغليفها على 

لكل صنف من األصناف الغذائية كما جيب أن يتوفر الغالف اخلارجي على مجيع املعلومات اإليضاحية ذات 

باإلضافة إىل هذه البيانات ظهرت معايري للتعبئة والتغليف ترتكز على اجلانب البيئي نظرا ملا .ملادة املعبأةالصلة با

  .ختلفه هذه املواد من نفايات تضر بصحة املستهلك وبيئته، وهذا ما سيتم التطرق له يف الفصل الثاين
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  تمهيد

إلنسان وارتقاء حضارته، فهي رحلة مند الزمن القدمي ارتبطت عملية تعبئة وتغليف املنتجات الغذائية بتطور ا    

واالجتماعية وهي سيكولوجية ألا متعددة املراحل والفصول منها منظومة متكاملة هلا أبعادها االقتصادية والبيئية 

تجات الغذائية مرت بعدة مراحل من إن منظومة تعبئة وتغليف املن.تتعامل مع أذواق املستهلكني واحتياجام

 ذ القدم التعبئة والتغليف للموادعرف اإلنسان من عبوات الطبيعة البسيطة إىل العبوات اليت نعرفها حاليا، حيث

للحفاظ على الغذاء إىل أوقات الشدة أو إىل وقت احلاجة  البسيط، حيث كان استعماهلاالغذائية يف شكلها 

بسيطة بساطة احلياة املعيشية لإلنسان، حيث بدأ اإلنسان استعمال  ومع البداية كانت الوسائل املستعملة. إليها

بيئة واحلضارة اليت كانت كل مرة تتنوع التعبئة والتغليف وذلك حسب ال أوراق الشجر والقماش مث السلل، ويف

األواين الفخارية من الوسائل اليت يعتمد عليها اإلنسان لتعبئة غذائه ووصل  تسود يف تلك الفرتات، وأصبحت

  .اليت استعملت يف تعبئة العطور، مث بعدها بقليل استعملت للمواد الغذائية هذا التنوع إىل العبوات الزجاجية

 يدخل بعضها ،تستخدم يف صناعة مواد التعبئة والتغليف اليت كيميائيةال دعدد كبري من املوا اآلن يوجد    

 أن لبعض هذه املواد تأثريا سلبيا علمياوقد ثبت .لتحسني اجلودة أو كعوامل مساعدة يف التصنيع أو كمواد ملونة

 كالتسمم أوفتسبب عدة مشاكل صحية  املعبأة فيها  حيث تتفاعل األغذية مع املواد اإلنسانعلى صحة 

 املستهلك والبيئة الطبيعية صحةة كما ختلف أثار جسيمة على البيئة،ويف ظل التوجه العاملي حنو محاي.السرطان

 خاصة عدة معايري تضبط عملية التعبئة والتغليف وتفرض شروطا على املواد املصنعة منها هذه األغلفة تظهر 

 أربعةقمنا بتقسيم هذا الفصل إىل  املعايريوللوقوف على أهم اجلوانب املتعلقة ذه .املوجهة للتغليف الغذائي

  :كاأليت مباحث

 مربرات التوجه حنو املعايري البيئية للتعبئة والتغليف •

  ماهية املواصفات القياسية للمنتجات الغذائية •

 املعايري البيئية لتعبئة وتغليف املنتجات الغذائية •

  تطلبات البيئية للتعبئة والتغليف على الصادراتاآلثار احملتملة للم •
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  تعبئة والتغليف لل مبررات التوجه نحو المعايير البيئية.2.1

 األضرارتقليل  إىلحسن استخدام مواد التعبئة والتغليف يؤدي  أنبالرغم من احلقائق العلمية اليت تثبت     

 أن إالن ملوثات البيئة بصورة عامة من مصادر التلوث املختلفة تضع مواد التعبئة بالدرجة الدنيا، أو  ،البيئية

 أن إىلوأشارت بعض الدراسات على سبيل املثال . مشكلة مواد التعبئة للمواد الغذائية خاصة ظاهرة للعيان

صحف %) 20(ا الطبخ، بقاي%) 30(فضالت البيوت يف الدول املتقدمة تشمل كنسب مئوية ملكوناا 

وانطالقا (1).مواد أخرى%) 13( ،بالستيك) 6.5(معادن ، %) 8(زجاج، %) 9(أوراق، %) 10(وجمالت، 

 ، ويف هذا اإلطاردعوات للحد من تلوث البيئة الناتج عن مواد التعبئة والتغليف هناك عدةكانت من هذا  

يف خمتلف املراكز التطورية ومت حتديد بيانات بيئية لطبيعة املواد املستخدمة يف صناعة  األحباثأجريت العديد من 

ه وما من الطاقة واهلواء املتأثر ا وامليا احتياجاالتحديد ) املعدنية،البالستيكية،الزجاجية، الورقية(التعبئة والتغليف

ومن .تعامل البيئي مع العبوات وموادهاال فاقآكما مت اعتماد مبادئ توجيهية لتحديد .حتتاجه من حيز للخزن

خالل هذا املبحث سنحاول معرفة أسباب التوجه البيئي للتعبئة والتغليف و أهم االجتاهات املوجودة يف هذا 

  .اإلطار

  التلوث الغذائي.2.1.1

لالستهالك  وصاحلة يةو وتغذكان اهلدف من تعبئة وتغليف السلع الغذائية هو احلفاظ عليها صحية   إن    

الغذائية وفق  العمر التسويقي للسلعة إلطالةوكذلك  .اإلنسانالبشري وغري ضارة بأي صورة من الصور حبياة 

  . اإلمكانتكون العبوات اقتصادية قدر  أنظروف تداوهلا ونقلها فال بد كذلك 

فان التعبئة  ية جيدةجمتمع من خالل توفري أغذ ألي األمسىوصحته وسالمته هو اهلدف  اإلنسانوان كان     

كل مناطق  ة املواطنني وعلى مدار العام ويفوالتغليف أصبح عملية ضرورية وملحة لتوفري ذلك الغذاء لكاف

مل تكن مالئمة  إنة على حياة املستهلكني ري خط أثارقد تسبب العبوات املستخدمة فتواجدهم وسكناهم ، 

استخدام مواد وتقنيات غري التلوث الغذائي الناتج عن  أنواعأهم  أدناهووفق مواصفات قياسية حمددة وندرج يف 

    (2):مالئمة

  التلوث من خالل انتقال بعض مكونات العبوة للمادة الغذائية .2.1.1.1

على املادة  موادها بدقة وعلمية قد تؤثر سلبااختيار مل يتم  أن األغذيةالعبوة املستخدمة حلفظ أنواع     

 إذاللمادة الغذائية وخاصة ) لبعض مكوناا(متتاز مواد التعبئة باحتوائها على مركبات قابلة لالنتقال  إذالغذائية، 

 أنأو  لألكسدةما رافق ذلك احتواء املادة الغذائية على ملونات، مثبتات، مبلمرات، مواد حافظة، مضادات 

                                                           

 وا�����فأ	�د ���م، .(1)������ 
�� مارس14 مجلة آفاق علمية وتربوية، علوم وطبيعة،، ا�����رات ا�����
 ا�دو��
 وا��د��
 ا���

2012:www.al3loom.com)��  ).��02/12/2015ر�� ا��
��ر�� (www.al3loom.com:2012يونيو 5 ،مجلة آفاق علمية وتربوية، علوم وطبيعة،والتغليفالتلوث الغذائي والتعبئة أمجد قاسم،.(2)

�� ).22/10/2015ا��
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وتوجيه عناية  ر العلمي التقين الصحي عاملياتطو ومع ال. مل تكون وفق شروط تقنية معينة باألساسعملية تصنيعها 

مت  فمثال األغذيةمن مادة التعبئة املؤثرة على  أنواعأكرب حلماية املستهلكني يتم بني حني وآخر اكتشاف 

كما مت اكتشاف آثار ضارة ملواد . النوع القاسي  PVCاحملفوظة يف األغذيةيف  كلورايداكتشاف بقايا فنيل  

  . على ذلك كثرية واألمثلةالطباعة على العبوات عند تالمسها مع املواد الغذائية 

  الفطري التلوث الجرثومي .2.1.1.2

حبد ذاته  لفيزيائية والكيميائية ليس كافياحسب خصائصها ا األغذيةاختيار مواد العبوات املالئمة حلفظ     

السليمة لتعقيم تلك العبوات وخاصة عند تعليب اللحوم  اإلجراءاتمل يرافقها اختاذ  إن األغذيةلضمان سالمة 

يف احلفاظ على  دقة التصنيع يلعبان دوراالتعبئة نفسها وضمان  أسلوبلذلك فان  إضافة،  األلبانومنتجات 

 األغذيةتلوث  إىللعوامل تؤدي هذه ا. اجليد وكذلك قلة املعرفة  بأساليب اخلزن اإلغالقعدم  أن إذالغذاء، 

  . املزمنة واألمراضترتاوح بني التسمم الغذائي  األمراضوتعرض املستهلكني للعديد من  احملفوظة جرثوميا

  التلوث الكيميائي.2.1.1.3

الزئبق  رصاص أو القصدير أو الكاديوم أوالعديد من العبوات املعدنية الصلبة وخاصة احملتوية على عناصر ال   

 اإلنسانصحة  سلبية على انعكاسات إىلوأمالح تلك العناصر املستخدمة يف تصنيع العبوات البالستيكية تؤدي 

فالكاديوم يسبب التسمم  ،احملفوظة بعبوات حتتوي تلك العناصر أو أمالحها األغذية إىلعند انتقال تلك املواد 

 إىل إضافةباهليموكلوبني يف الدم  املفيدة  يف اجلسم وأضراره اإلنزمياتوقف عمل بعض  إىلوالرصاص يؤدي 

أما وجود .  اإلنسانمخ عظام  يرتاكم الرصاص يف إذواهلرمونات  والربوتيناتالنووية  األمحاضأضراره ببعض 

 اءأمعالنافعة يف  واإلفرازاتالعصبية  على عمل الكبد والكلى ، والشبكة ئبق بكميات قليلة فانه يؤثر سلباالز 

  . اإلنسان

  التلوث الجانبي.2.1.1.4

والتعقيم  امل بوسائل ومواد مالئمة للتنظيفوهو تلوث متعدد ينتج عن استخدام العبوات املعادة واليت مل تع   

الكوادر العاملة يف  وملونات أو من خالل أحبارأو احتواء العبوات على ) العبوات الزجاجية والبالستيكية(اجليد 

خالل البيئة غري السليمة  غري معنيني بنظافة أياديهم أو منالتعبئة والتغليف للمواد الغذائية الغري أصحاء وال أقسام

 إىلاملعلبة يؤدي استهالكها  ا تسبب تلوث خطري للسلع الغذائيةوالصحية عند تعبئة املواد الغذائية وهذه وغريه

  .بصحة املستهلكني اإلضرار

  والتغليف على البيئة آثار مواد التعبئة.2.1.2

للتلف  عبئة واليت ترتاوح من سلع قابلةمواد التعبئة والتغليف بطبيعتها ومبعدالت متفاوتة تبعا ملاهية املادة امل إن   

مدد طويلة  ات الصالحية العمرية للعبوات إىلالسريع إىل سلع متتد فرتا العمرية إىل سنوات وميكن أن متتد فرت 

من  %40حيث يقدر أن .مرات عديدة لكن مصريها يف النهاية تصبح عبارة عن نفاياتبإعادة االستخدام 
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املظاهر السلبية  من أبرز(1).الورق والكرتون، ومعظم الزجاج وأغلب البالستيك يكون مصدرها التعبئة والتغليف

مصاحبة بتصاعد دخان  املطارح العشوائية، و اليت تكون لتأثري النفايات على البيئة، عملية إحراقها على مستوى

تستخدم يف صناعة مواد التعبئة  مادة كيميائية 1500وجد ما يقارب حيث ي. حممل بعدة مواد كيميائية سامة

وهلذه املواد تأثري سليب .كمواد ملونة أو كعوامل مساعدة يف التصنيع أو لتحسني اجلودة والتغليف، يدخل بعضها

حيث جند أن (2).سببا يف تلوث الرتبة ال تتحلل بسهولة، فتكون من مواد على البيئة حيث أن معظمها مصنوع

سنة، يف حني جند 100البالستيك فاقل بــ سنة للتحلل، أما4000ستغرق حوايل املواد املصنوعة من الزجاج ت

  :وهذا ما يوضحه اجلدول التايل.الورق يستغرق للتحلل ثالثة أشهر

  نفايات مواد التعبئة والتغليف في التربةالمدة الالزمة لتحلل :)2.1(الجدول رقم 

  مدة التحلل في التربة  مواد التعبئة والتغليف

  سنة4000  الزجاج

  سنة1000  البلسترين

  سنة100  البالستيك

  سنوات10  المعادن

  أشهر3  الورق

  )03/04/2015ا�
	����ر�� (http://dechet-tpe-2008.onclc.fr:أثار النفايات على البيئة والصحة:المصدر

التخلص  ات ملوثة وكمثال ذلك،ما حيدث عندوغاز  كما أن حرق مواد التعبئة والتغليف ينتج عنه كيماويات    

: عديدة منها ج عن حرق طن من البالستيك خملفاتحيث ينت. كلوريد عديد الفينيل من العبوات البالستيكية

الكلور، وأهم مركباا  العضوية األخرى اليت يدخل يف تركيبهامادة الكلورين،باإلضافة لبعض املركبات  كغ من6

بيئية قادرة على تلويث كافة  السمية،وهلا دورة مركبات مجيعها شديدة 210الدايوكسني،واملعروف منها حىت اآلن 

د ظاهرة االحتباس احلراري جن ومن اخطر الغازات اليت تتسبب يف(3).تربة – ماء - غذاء  -عناصر البيئة هواء 

طن من كل نوع من أنواع مواد 1نبعاثات هذا الغاز الناجتة عن إغاز ثاين أكسيد الكربون واجلدول التايل يوضح 

  .التعبئة والتغليف

  
                                                           

.
��ر�� ( http://www.beatona.net :،بيئتنا،مقال على الموقع االلكترونينقطة خضراء تواجه مصاعب بيئية:التعبئة والتغليفوداد الشراد،(1)

 ��	
  .).02/01/2015ا�
، حمص، نسخة 21/03/2006الثالثاء  التعبئة والتغليف على الصحة والبيئة اآلثار السلبية لموادمقال نشر في جريدة العروبة السورية، .(2)

  .إلكترونية
  .نفس المرجع السابق.(3)
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  الناتجة عن مواد التعبئة والتغليف  co2انبعاث :)2.2(الجدول رقم 

  االملنيومطن من 1  طن من البالستيك1  طن من املعادن1 طن من الكرتون1  طن من الزجاج1

 co2من  طنco2 5570طن من co2 3453   طن منco2 1095طن من co2  750طن443

Source :Danone s’inscrit dans une démarche durable en matière d’emballage. Pourquoi ?   
www.cartonondule.org.( )��	
��14/02/2015ر�� ا�  

الكربون حيث أن واحد  انبعاثواد التعبئة والتغليف على اختالفها تعد من مصادر ممن اجلدول يتضح أن    

  .وهو األعلى مقارنة بالزجاج والكرتون والبالستيك طن من الكربون،5570طن من األملنيوم يتسبب يف 

  التقليل من اآلثار البيئية للتعبئة والتغليفآليات .2.1.3

 ما اإلنتاج أو أدى إىل ظهور أمناط جديدة يف يئة،مواد التعبئة والتغليف على البإن اآلثار السلبية اليت ختلفها     

 يف للعاملني حتديا متثل اجلديدة اليت أحد املفاهيم البيئة أجل من التصميم مفهوم ويعد. يعرف باإلنتاج األنظف

 تصنيع نتيجة البيئة هلا تتعرض اليت اآلثار السلبية بيئيا تقلل واألغلفة املتوافقة فالسلع اإلنتاج، هندسة جماالت

عملية  أثناء احلسبان يف توضع يتال البيئية االعتبارات أن تساعد وميكن منها، والتخلص واستعماهلا األغلفة هذه

 نفس ويف على البيئة األغلفة هذه أثر من التقليل يف املختلفة وتطوير الصناعات وتصميمه، التغليف ختطيط

بنهجني رئيسيني متوازيني  األمر يف هذا اخلضم الكبري واجه العاملو .ووظيفتها نوعية األغلفة على احلفاظ الوقت

  :مها

  تخفيض وزن وحجم المواد المستخدمة.2.1.3.1

إنتاج  فعلى سبيل املثال مت.حلجم ومتاحةمن أهم اآلليات املستحدثة هو إجياد مواد تعبئة خفيفة الوزن قليلة ا   

احليوي  كما تعترب تقنيات التغليف.لواحدةومتعددة الطبقات ومتعددة السماكة للعبوة اعبوات زجاجية رقيقة 

املطحون  )PE(فلقد وجد مثال أن مادة البويل اثيلني.للمواد البالستيكية ثورة يف جمال صناعة التعبئة والتغليف

تركيبها  ة اليت يتواجد يفوليمرات الطبيعيسنة لتتفكك مقارنة بالب400إىل  200فرتة ترتاوح بني  إىلحتتاج 

هلذا قامت الدراسات التطويرية  إلجياد بوليمرات حتتوي على مواد تزيد  جزيئات تلتهمها بعض الكائنات احلية،

مضاف إليها النشا ) PE(ويف هذا اإلطار استطاعت إحدى الشركات االيطالية إنتاج مادة .من التآكل احليوي

املادة يف الرتبة تستهلك الكائنات احلية الدقيقة يف الرتبة النشا وبنفس ومادة مؤكسدة وعند التخلص من هذه 

  (1).الوقت اجم املادة املؤكسدة سلسلة البوملرات املتبقية لتحليلها

  إدارة مخلفات مواد التعبئة والتغليف.2.1.3.2

هو ج مجع فضالت عبئة والتغليف حفاظا على البيئة النهج الثاين الرئيسي عامليا يف التعامل مع مواد الت     

وتقوم عملية إدارة املخلفات على ثالثة قواعد رئيسية أو كما .التعبئة و إعادة استخدامها واالستفادة منها

    :وهي R3تسمى

                                                           

.
  .24:سعيد فالح جبر، مرجع سبق ذكره، ص(1)
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  )Réduction(التقليل •

 ذلك عن طريق استخدام خلفات ويتموبالتايل التقليل من امل واملقصود هنا تقليل املواد اخلام املستخدمة، 

 عمليات التعبئة والتغليف أو احلد من املواد املستخدمة يف استخدام مواد خام تنتج خملفات اقل، مواد خام اقل،

 فمثال يف الواليات املتحدة ملنتج،وهذا يستدعي وعيا بيئيا لكل من املستثمر وا البالستيك والورق واملعادن،:مثل

 ته يف عبوات أصغر،أو إنتاج معجوننتجي الصابون السائل برتكيزه حىت يتم تعبئاألمريكية التزم الكثري من م

كما أن شركة  minimization wast.((1)(وهذا ما يطلق عليه األسنان بدون عبوته الكارتونية اخلارجية،

ل التقليل يف غليف من خالاعتمدت هذه اآللية للتقليل من اآلثار البيئية ملخلفاا من مواد التعبئة والت نستلي

بيئة يف كما تفيد دراسة قامت ا وكالة محاية ال  (2).2012مليار طن سنة 47,1املواد املستخدمة بـــ حجم هذه

تناولت مقارنة حول تقييم الدورة احلياتية الكاملة للنفايات واليت  2009املتحدة األمريكية سنة  الواليات

 انبعاث٪ ميكن أن خيفض 50من تغليف املواد، أن ختفيض استخدام التعبئة والتغليف بنسبة  سيناريوَهني للحد

عبئة والتغليف بنسبة سنة، يف حني أن ختفيض استخدام الت/CO2طن معادل  105إىل  40بـــغازات الدفيئة 

 .سنة/CO2طن معادل50إىل  25مبا يقارب  االنبعاثيساهم بتخفيض  ٪ ميكن أن25

  )Reuse(ام العبواتإعادة استخد •

 التغلب على عمليات تنظيف العبواتلكن تواجه مشاكل .هذه الطريقة هي أقل احللول املتداولة كلفة

ورغم ذلك فانه أسلوب يؤدي إىل التقليل من .وختليصها مما يعلق ا من روائح ومواد وزيوت وعطور وما شابه

 والقيام بعملية فرز من خملفام، يف كيفية التخلص لكنه يستدعي وعيا بيئيا لدى عامة الناس حجم املخلفات،

 فنجد مثال يف اليابان ،بسيطة لكل من املخلفات البالستيكية والورقية والزجاجية واملعدنية قبل التخلص منها

 ث يتم إلقاء املخلفات الورقية يفوالواليات املتحدة األمريكية صناديق قمامة ملونة يف كل منطقة وشارع حبي

 رقاء،وخملفات األطعمة أو ما يطلقيق اخلضراء واملخلفات البالستيكية والزجاجية واملعدنية يف الصناديق الز الصناد

  .عليها املخلفات احليوية يف الصناديق السوداء

  )Recycling(إعادة التدوير •

وتعود فكرة  .يقصد ا إعادة استخدام املخلفات إلنتاج منتجات أخرى اقل جودة من املنتج األصلي    

التدوير إىل احلرب العاملية األوىل والثانية، حيث كانت الدول تعاين من النقص الشديد يف بعض املواد األساسية 

وبعد سنوات أصبحت عملية .مثل املطاط، مما دفعها إىل جتميع تلك املواد من املخلفات إلعادة استخدامها

فمثال وفقا  (3).ت؛ وذلك للفوائد البيئية العديدة هلذه العمليةالتدوير من أهم أساليب إدارة التخلص من املخلفا

من % 100إلحصائية وكالة محاية البيئة بالواليات املتحدة األمريكية، حيث أن إنتاج طن واحد من الورق 
                                                           

  )��10/03/2015ر�� ا�
	�� ) www.greenline.com:،الخط األخضرإعادة التدوير حيث تلتقي البيئة مع االقتصادهدى مسعود،. (1)
(2).Anne-Gaëlle JOLIVOT, marketing international, 2eme édition, dunod, paris, 2013, p:43. 

(3)
 ��ر��(http://ams.uokerbala.edu.iq/index.php/2014 :مقال نشر في موقع جامعة كربالء كلية العلوم الطبية  التطبيقية. 

��	
  .)10/03/2015ا�
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من املياه، باإلضافة إىل نقص  3م 28، كذلك سيوفر )طاقة ) ساعة/ كيلو وات  4100(خملفات ورقية سيوفر 

  .من امللوثات اهلوائية غك  24وث اهلوائي الناتج مبقدار يف التل

من النفايات حبلول عام ) %50(وضع االحتاد األورويب هدف الوصول إىل إعادة تدويرويف هذا اإلطار     

 وقد جنحت عدة دول يف الوصول إىل (1).2001عام )%23(و، 2010عام) %35(باملقارنة مع  2020

جاء ترتيب  ،)EEA(عن وكالة البيئة األوروبية  2013إحصائيات صدرت عامفبحسب .هذا اهلدف باكرا

 ،)%63(النمسا: الدول العشر األوىل من حيث التخلص من النفايات عرب إعادة التدوير كالتايل

 لوكسمبورج، )%49(الواليات املتحدة والسويد، )%51(هولندا وسويسرا )%58(بلجيكا  ،)%62(أملانيا

  .)%40( وأخريا الدمنارك ،)%42( النرويج ،)46%(

  المنافع المحققة من عملية التدوير.2.1.3.3

رغم ما حتمله عملية إعادة التدوير من تكاليف وجهود مضنية إال أن عدد من الشركات تعتمدها وجعلت 

وذلك من خالل إدامة .منها ميزة تنافسية لصاحلها قياسا بغريها من الشركات األخرى العاملة يف ذات اال

لهم وهذا ما يكسبها أيضا تأييد ومساندة السرتداد خملفات املواد املستهلكة من قبالعالقة مع الزبائن واملوزعني 

واعتبار هذا التوجه يف عمل الشركات يصب يف حتملها للمسؤولية االجتماعية حنو محاية .مجعيات محاية البيئة

ومن أبرز املنافع اليت ميكن أن حتققها عملية إعادة التدوير من قبل املنظمات .البيئة أو كوا شركات صديقة للبيئة

  (2):هو اآليت

 االستفادة من املواد األولية التالفة ألكثر من مرة وهذا ما يسمى محاية املوارد الطبيعية وتقليل استنزافها، •

 وخباصة لتلك املوارد غري املتجددة؛

بشكل عشوائي وهو جوهر  وإتالفهامحاية البيئة الطبيعية واتمع من التلوث الناجم عن رمي املواد  •

إىل هذا األمر وخماطره فإن اإلحصائيات تشري إىل رقميا  ولإلشارة.يف التوجه احلديث للتسويق أساسي

كانت   1960أن معدل النفايات اليومية للشخص الواحد يف أمريكا وأوروبا يف عام 

وهو يعين  )70%(،ومعىن ذلك أا زادت مبقدار)باوند4,6(فبلغت  2008أما عام .)باوند2,68(

وكالة البيئة والتحكم بالطاقة أنه يف فرنسا يتم  إحصاءاتكما تشري .التلوث البيئي أيضا زيادة يف

منها يف مراكز ختزين خاصة، ويتم  )40%(وتكدس  منها، )42%(التعامل مع النفايات املنزلية حبرق

وهذا ما يدل على حجم اهلدر يف التعامل مع النفايات واالستفادة منها فقط،  )12%(تدوير  إعادة

 منها ومحاية البيئة بذات الوقت؛

                                                           
(1).Recycling rates across europe infographic :www.recyclingbins.uk/blog/ Recycling rates across europe info 
graphic. )10/03/2015ا�
	����ر�� (  

  .166-162 :ص ، ص2012، الطبعة األولى، إثراء للنشر والتوزيع، األردن، استراتيجيات التسويق األخضرثامر البكري،. (2)
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مصادر بديلة للمواد األولية بشكل كلي أو جزئي من شأنه أن يساهم يف دعم استقاللية الشركة  إجياد •

الوقت فإا متثل  س، وبنفجتاه املوردين وخباصة إذا ما كانت تلك املواد شحيحة أو حمدودة التجهيز

مليون 1094تدوير ما يقرب من  إعادةل املثال فإنه يتم وعلى سبي.وانتظامها اإلنتاجاستمرار لعمليات 

طن من مواد األملنيوم يف أمريكا واليت يكون مصدرها يف الغالب علب املشروبات الغازية والعصائر 

من املواد املعلبة املتعامل )45%(وهذه الكمية املعاد تدويرها من األملنيوم متثل حبدود .وغريها من العلب

إىل حد  املنخفضةمتتاز بالسهولة النسبية وكلفتها  األملنيومث أن عملية إعادة تدوير حي ا يف السوق؛

يوم لتعود هذه املواد كعلب معدنية 60حيث ال تتجاوز مدة  ما والفرتة الزمنية اليت تستغرقها للتدوير،

 على رفوف البيع باملتاجر؛

جزء من  اللمواد القابلة للتدوير، وهذ حصول املستهلك على عوائد نقدية أو حوافز عينية نظري إعادته •

فضال .إسهام املواطن يف دعم الشركات املنتجة حبصوهلا على مواد بديلة أو مساعدة لعمليات اإلنتاج

عن كوا متثل التزام أخالقي من املستهلك جتاه املنظمات االقتصادية من جانب واجتاه البيئة الطبيعية 

  .وإكساا صفة مجالية من جانب آخر يف محايتها من التلوث

  ماهية المواصفات القياسية للمنتجات الغذائية.2.2

 .اال هذا يف اإلنسان عرفها اليت األنشطة أقدم من وتعترب صناعي، نشاط ألي األساس حجر املواصفات تعترب

  القياسية المواصفات مفهوم.2.2.1

 واحلسية واحليوية الرتكيبية والكيميائية الطبيعة الصفات تثبيت هو الغذائية للسلع القياسية باملواصفات املقصود   

 التصنيع ملنتجات تقييم عملية فهي وبذلك ،التصنيعي أو املباشر لالستهالك مطروحة غذائية مادة ألي وغريها

 لتحديد علمية مواصفات أو غريها أو أطواال أو وزن وحدات تكون قد دقيقة ومعايري مقاييس حسب الغذائي

 التالعب من للمستهلك محاية وكذلك لإلنتاج احلقيقية القيمة عن العادل بالتعويض للمنتج محاية املعيب نسبة

 ودرجة املنتج جتانس الغريبة، املواد ونسبة والكثافة، والشكل اللون  مثال الطبيعية الصفات حتت يدخل .والغش

 الصفات حيث من أما ومنتجاته، واحلبوب واخلضراوات الفواكه مثل اخلام ألوليةا للمواد بالنسبة وغريها النضج

 نشاط ودرجة الرطوبة أو الرماد أو الربوتني نسبة فتذكر استعماله من واهلدف املنتج حسب فتتحدد الكيميائية

 تصنيع أو خزن على تأثريات من املركبات هلذه ملا ومنتجاته القمح حبوب مواصفات يف اخل … األميليز أنزميات

 لالختبار املطروح اإلنتاج نوعية على للداللة الكيميائية املواد من أخرى نسبة تعيني إىل ذلك تتعدى وقد احلبوب

 الوثيقة على قاصرة أصبحت اليت "القياسية" املواصفة وبني العام، مفهومها املواصفة بني التمييز وجيب (1).والتقييم

 .املواصفات إلصدار ا املعرتف اجلهة عن تصدر اليت الفنية

 ميكن والتقنية، العلم حيكمها اليت املختلفة الطرق أتباع من مت احلصول عليها اليت العلمية التجارب نتائج إن   

 أحسنيف  تطبيقها ميكن حبيث قواعد هيئة على وضعها الضروري من حمددة، واشرتاطات أسس يف صياغتها
                                                           

(1)
.Luc HENS, types of standards, free university of Brussels, Belgium, p: 02.   
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 املنتجات تداول وتسهل واملواد، املنتج خواص حتدد اليت "القياسية املواصفات" باسم تعرف الصور وهذه الصور،

 الصناعات مجيع يف طريقها القياسية املواصفات وجتد اإلنتاج عمليات تبسط كما واخلارجية، احمللية السوق يف

 بالصناعات تاما ارتباطا مرتبط التوحيد بأن القول ميكن فإنه وعموما ثقيلة أو صغرية صناعات كانت سواء

 والدوائية والكهروكيماوية الكيماوية والصناعات والنسيج والغزل واإلنشاءات والبناء واهلندسية والزراعية الغذائية

 .وغريها واملرور واإلدارة واملواصالت والتجارة

  نظم بإتباع ا معرتف سلطة من  معتمدة وثيقة" بأا القياسية املواصفة ISO األيزو هيئة عرفت وقد    

 (1)".توافرها ينبغي اليت االشرتاطات جمموعة لتشمل ما، جمال يف القياسي التوحيد وأساليب

 ليؤدى املنتج يف توافرها يلزم اليت اجلودة خلصائص األدىن احلد على القياسية املواصفات تنص أن ويراعى   

 تنص وقد مناسبني، وسعر بتكلفة األسواق يف عرضه يتم حبيث العادية االستخدام ظروف حتت منه الغرض

 يف القياسية املواصفات وضع يتم وعادة ،خمتلفة بأسعار لتباع للجودة مستويات عدة على القياسية املواصفات

 العينات أخذ وطرق واملصطلحات واملقاييس للمواصفات ودولية إقليمية موحدة قومية ومراجع معايري وجود

  .الفنية التنفيذ وأنظمة واالختبار القياس وطرق

  القياسية المواصفات أنواع.2.2.2

 اخلاصة املواصفات :مثل إصدارها طبيعة حيث من ختتلف القياسية املواصفات من أنواع عدة توجد

 والدولية واإلقليمية القومية الوطنية واملواصفات الشركات ومواصفات الصناعية واهليئات اجلمعيات ومواصفات

 (2):التالية أنواع باخلمسة يهتم وعادة

 للمصانع القياسية المواصفات.2.2.2.1

 املصنع مواصفة إعداد يتم وفيها .البيع أو اإلنتاج أو الشراء عمليات يف ا لالسرتشاد املصنع يضعها وهذه    

 والعمليات والبيع واإلنتاج والشراء التصميم عمليات لتوجيه العالقة ذات املختلفة اإلدارات بني عام باتفاق

 وميكن .ونوعيته وكميته اإلنتاج طبيعة ناحية من مميزة طبيعة ذات الشركات هذه تكون ما وعادة .األخرى

 :يلي كما املصنع يف التقييس إلدارة األساسية الوظائف تلخيص

 ؛املعدلة املواصفات أو اجلديدة للمواصفات الدافعة القوة وإعطاء املبادرة زمام أخذ •

 ؛مردوده وتقدير يالتقييس العمل ختطيط •

 املصنعة نصف والسلع املواد، ومواصفات األساسية، املواصفات:مثل وتنسيقها املصنع مواصفات إعداد •

  ؛اخل …املستهلكة واملواد اإلنتاج وأدوات

                                                           
(1).Organisation internationale de normalisation ISO: http://www.iso.org. )02/01/2016ا����  ��ر��(   

(2)
، 2006،القاهرة ،للنشر والتوزيع العلمية الكتب دار ، الثانية الطبعة، الغذائي عمجال التصني في الحديثة الجودة نظم حمزاوي، فهمي لطفي. 
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 واألصناف والسلع النهائية املصنع منتجات حدود يف اخلارجية التقييس أنظمة يف واملشاركة املتابعة •

 .فيها املستخدمة

 وخمزن األولية، املواد مجيع تسجيل يف اآليل احلاسب إدارة مع بالتعاون املواصفات هذه تنفيذ يتم ما وعادة

 تتناسب جتعلها اليت بالكيفية النهائية السلع إجناز دف وذلك والتصنيف الرموز عملييت وتوىل ،واألجزاء املواد

 الدولية أو الوطنية املواصفات على املصنع مواصفات تبىن أن وميكن ،اإلنتاج تكاليف وختفيض السوق ومتطلبات

 عريض أساس على تصاغ الدولية أو الوطنية املواصفة أن وهو جدا هام فرق مراعاة مع ممكنا ذلك يكون عندما

  .ومتنوع كبري لعدد صاحلة لتكون

   التجارية لالتحادات القياسية المواصفات.2.2.2.2

 ذات املهنية اجلمعيات أو االحتادات أو اهليئات من جمموعة بني التنسيق طريق عن املواصفة إعداد يتم وفيها     

 املتقدمة الدول يف متواجدة تكون ما وغالبا األلبان، صناعة غرفة أو األلبان منتجي إحتاد مثل املشرتكة، املصاحل

 برنامج وضع اجلمعيات، أو االحتادات يف التقييس إدارة على ويتعني .معينة بصناعات بينها فيما تتكامل واليت

 األساسية الوظائف ختليص وميكن .فيه األعضاء املؤسسات مجيع رغبات لتلبية بعناية ومصمم متناسق مواصفات

 :التايل النحو على اجلمعيات أو االحتادات يف التقييس إلدارة

 ؛املواصفات من األعضاء املؤسسات حاجة على والدقيق الكامل التعرف •

 ؛منها االحتادات مواصفات وإعداد اخلارجية املواصفات أنسب اختيار •

 ؛متثله الذي اال يف املواصفات إلعداد والدولية الوطنية الفنية اللجان يف الفعالة واملسامهة املشاركة •

 ؛متثله الذي اال يف املواصفات إلعداد للتنسيق اجلهود بذل •

 . األعضاء املؤسسات مواصفات بني للتنسيق اجلهود بذل •

 التوفري إىل بدوره يؤدى الذي التبسيط إىل األعضاء املؤسسات بني املواصفات هذه استعمال يؤدى وسوف   

 وتكون النماذج عدد وتبسيط التصميم مبظاهر املواصفات هذه وختتص ،االزدواجية وتالىف التقنية اجلهود يف

  .األعضاء اهليئات من جمموعة بني التنسيق دف وذلك والتعديل، املستمرة للمراجعة خاضعة

 القومية أو الوطنية القياسية المواصفات.2.2.2.3

 السلطة هذه ترتكز إجنلرتا يف فمثال الدولة، يف يالقياس التوحيد ونؤ بش املختصة احلكومية اهليئة تصدرها وهذه   

 املتحدة الواليات وىفBritish Standards Institution (BSI) القياسية للمواصفات الربيطانية اهليئة يف

 اهليئات هذه مهام ختليص وميكنAmerican Food and Drug Administration (AFDA) األمريكية

 :يلي كما احلكومية

 ؛الوطنية املواصفات إعداد •

 ؛وتطبيقها املواصفات هذه تبىن تشجيع •

 .ودوليا وطنيا املواصفات عن املعلومات نشر •
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 .الدولية اإلقليمية املواصفات أعمال يف الدولة متثيل     •

 مجيع مع بالتعاون اهليئات ذه متخصصة جلان بواسطة الفحص وطرق واالشرتاطات املواصفات وضع ويتم     

 .بالسلعة العالقة ذات األطراف

 اإلقليمية القياسية المواصفات.2.2.2.4

 يف وترى مشرتكة ولغوية وثقافية اقتصادية مصاحل ذات لدول إقليمية موعة مواصفات إعداد يتم وفيها    

 حاجة القائمة الدولية املنظمات ترى ال قد وجماالت ميادين يف التقييس ممارسة إىل ملحة حاجة يف أا نفسها

 الدول عدد قل كلما أيسر يكون والتوحيد التنسيق أن عن فضال واسع، دويل نطاق على توحيدها لدراسة ماسة

 مشرتكة، مصاحل يف أو مشرتكة سوق يف الدول من جمموعة ارتباط أن البيان عن وغىن .مصاحلها تقاربت وكلما

 الكبرية للسوق واالقتصادية الفنية املزايا على املشرتكة الدول حصول إىل دف مشرتكة، مواصفات وجود يستلزم

 :يلي فيما ترتكز واليت

 ؛الكبري اإلنتاج إىل الطريق فتح •

 .التخصيص فوائد اكتساب •

 وتعزيزا السوق دول يف للصناعة ودعما اجلودة مستوى يف وارتفاعا للتكاليف خفضا حيققان العامالن وهذان    

 واملقاييس املواصفات توحيد ألمهية ونظرا .واسع جتارى نطاق على منتجاا لتسويق الظروف ويئة القتصادياا

 املنظمات من كثري الثانية العاملية احلرب بعد نشأت فقد اإلقليمية، أو االقتصادية التجمعات أهداف حتقيق يف

 :أمهها ومن الدول من حمددة جمموعة بني واملقاييس املواصفات وتوحيد تنسيق تستهدف اليت اإلقليمية

 الكومنولث؛ مواصفات جلنة •

 ؛املشرتكة األوربية السوق دول بني املواصفات لتنسيق األوروبية اللجنة •

 ؛اإلسكندنافية الدول مواصفات جلنة •

 ؛واملقاييس للمواصفات األفريقية املنظمة •

 ؛الوسطى ألفريقيا املواصفات احتاد •

 ؛والتعدين الصناعية للتنمية العربية املنظمة •

 .العربية اخلليج لدول التعاون جملس لدول واملقاييس املواصفات هيئة •

  الدولية القياسية المواصفات.2.2.2.5

 إىل يؤدى مبا مشرتكة مصاحل ذات مستقلة دول تتبعها دولية منظمات خالل من التقييس إعداد يتم وفيها   

 من حيققه ملا التقييس يلعبه الذي الدور إغفال ميكن ال اإلطار هذا ويف .والتجاري والفين الثقايف التبادل تيسري

 :التايل النحو على مزايا

 الدويل؛ التفاهم زيادة •

 ؛األمم بني التعاون جمرى توثيق •
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 .الدولية التجارة وتنشيط وتيسري األسواق حجم ازدياد •

 إىل الدولية املواصفات تتحول أن وميكن ،الدويل الطابع الوطنية املواصفات حتمل أن يف األمهية تربز هنا ومن     

 األيزو للتقييس الدولية املنظمة وتتيح.الدول بني التقين للتعاون حيوي دعم مبثابة تعترب حيث وطنية، مواصفات

ISOاألغذية دستور وجلنة(Codex) العاملي األلبان واحتاد(IDF) والتعاون، التفاهم هذا إلجياد الفرصة 

 .لذلك الالزمة الفنية الدراسات وإعداد الدولية القياسية املواصفات بإصدار املنظمات هذه تقوم حيث

 أو اجلهة الختالف تبعا القياسية املواصفات وضع من اهلدف هذا التنوع يف املواصفات أدى إىل اختالف     

 الطرق وتنظيم تبسيط ورائها من هدفي بوضعها املصنع يقوم اليت فاملواصفات .بوضعها قام الذي املستوى

 .التسويق عمليات أو بالتصنيع القيام أو األولية املواد تدبري من املصنع نشاط أوجه جبميع املتعلقة والعمليات

 على احلصول يف التعاون وزيادة التنسيق منها اهلدف التجارية أو الصناعية االحتادات تصدرها اليت واملواصفات

 وزيادة التجاري التبادل تسهيل إىل دف الدولية املواصفات فإن وكذلك األسواق مع التعامل وىف األولية املواد

 حماوالت من املستهلكني محاية لضمان تصدر وهذه الوطنية القياسية املواصفات النهاية يف تأتىو  ،الدويل التعاون

 هدفه فالصانع واملستهلك، الصانع من لكل مهمة الوطنية فاملواصفات .التجار أو املنتجني إمهال أو تالعب

 يهتم واملستهلك القانون طائلة حتت يقع ال حىت فيها مذكور هو عما اجلودة مستوى خفض عدم هو الدائم

 من فيها يدفع ما قيمة وجودا وزا يف وتعادل صحيا آمنة يشرتيها اليت السلعة أن يعرف حىت باملواصفات أيضا

 .نقود

 :يف الوطنية املواصفات أهداف أهم حتديد وميكن

 ؛صحيا والضارة السامة األغذية من املستهلك محاية •

 ؛صحيا ضارة غري كانت لو حىت املغشوشة أو املقبولة غري األغذية من املستهلك محاية •

 ؛يدفعه ما قيمة على حصوله لضمان ماديا املستهلك محاية •

 مع األمثل اإلنتاج يف إتباعها جيب اليت الوسائل أفضل إىل املنتجني إرشاد طريق عن القومية الثروة زيادة •

 ؛اجلودة ورفع التكاليف خفض

 .الفحص وطرق وأساليب االشرتاطات لتوفر نظرا املنازعات وقلة التجارية العمليات تسهيل •

 القياسية المواصفات عن المسئولة والعربية الدولية الهيئات.2.2.3

 مسئولة تكون جلان أو منظمات أو هيئات بإنشاء العامل لدانب من كثري اهتمت الدولية التجارة تزايد بعد    

 .لألغذية املختلفة واملبادالت الدولية التجارة وتسهيل للمستهلك محاية لألغذية القياسية املواصفات وضع عن

 .الغذائي التقييس جماالت يف العاملة والعربية الدولية املنظمات بعض عن دليال ييل وفيما
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  The International Codex Alimentarius Commissionاألغذية  دستور لجنة.2.2.3.1

 اهليئات بتجميع املتحدة األمم هيئة اهتمت الثانية العاملية احلرب بعد كبرية بنسبة الدولية التجارة زيادة بعد    

 عاملي مؤمتر يف االتفاق مت فقد .العامل دول مجيع من الغذائية للمواد والتقييس املواصفات جمال يف العاملة الدولية

 املتحدة األمم هليئة التابعتني (WHO) العاملية والصحة (FAO)الفاو منظميت إشراف حتت 1962عام عقد

 يطلق واليت األغذية عن العامل يف األول املسئول تكون األغذية دستور جلنة بإنشاء بتوصية املؤمتر هذا من وخرجتا

 كودكس اسم أخذ وقدFood Cod” "أي .لألغذية الصحية والشئون (Codex) الكودكس عليها

 جلان على كودكس املختصر االسم يطلق ما وغالبا .مواصفاته أو الغذاء دستور الالتينية الكلمة من اليمنتاريوس

 الد يف الكودكس هليئة األصلية املذكرة نصت وقد .األغذية دستور (CAC) عنها الصادرة املواصفات أو

 هذه بني مواصفات ونشر تطوير هو األغذية دستور جلنة إنشاء من اهلدف أن على اللجنة لدليل األول

 تسهيل وبالتايل).  Harmonization( العامل أحناء عرب التوافق دف األغذية متطلبات مجيع يف املواصفات

 على املستهلك حلصول الالزمة باملتطلبات الكودكس مواصفات تم كما (1).الدولية التجارية املبادالت حركة

 األغذية دستور جلنة هدف فإن وباختصار .الصحيحة البيانات عليه مدون الغش خايل كامل صحي غذاء

 :موضوعني يف أساسا ينحصر

  ؛لألغذية الدولية التجارية املبادالت تسهيل •

   .كامل صحي غذاء على املستهلك حصول ضمان •

 إعداد كذلك.املشرتكة الدول كل عليها تتفق اليت القياسية املواصفات إعداد على الكودكس جلنة وتعمل    

  .الدول تلك يف املواصفات هذه وتطبيق الدول من جمموعة عليها تتفق اليت املواصفات

 (2):يلي فيما الكودكس جلنة إنشاء من الغرض تلخيص وميكن    

 وتأكيد املستهلك صحة محاية دف متجانسة صورة يف ووضعها لألغذية الدولية املواصفات مجع •

 ؛التجارية الغذائية املبادالت عدالة

 املختلفة لألغذية حمددة تعاريف وضع مع غذائي دستور يف العامل مستوى على املواصفات هذه نشر •

 ؛الدولية التجارة وتسهل موحدة لتكون

 نصف أو مصنعة سواء للمستهلك تقدم اليت األغذية جلميع القياسية املواصفات بوضع االهتمام •

 .الصناعة يف الداخلة األخرى املواد أيضا ذلك ويشمل خام، أو مصنعة

 صحة ،امللوثات ،املبيدات من املتبقى -املضافة املواد حيث الغذاء من بصحة االهتمام على الرتكيز •

 ؛الغذاء تقدمي وطرق الغذاء على املدونة البيانات

 ؛التكنولوجية للتطبيقات إرشادية كوثائق واعتبارها الصحية واإلرشادات املمارسات دساتري إصدار •

                                                           
(1)

. Codex Alimentarius: www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-home/fr/  )��	
��03/01/2016ر�� ا�  
(2).Ipid. 
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 القصوى واحلدود  األمان وحدود أنواعها حيث من لألغذية املضافة املواد عن املعلومات نشر •

 ؛الستخداماا

 وغري احلكومية الدولية املنظمات ا تضطلع اليت األغذية مبعايري املتصلة األعمال جلميع التنسيق تعزيز •

 ؛احلكومية

 .العينات أخذ وطرق لألغذية الكيماوي التحليل طرق وحتديد وضع •

  :التالية باجلوانب الكودكس جلنة عن الصادرة القياسية املواصفات وتم

 ؛الغذاء جودة على تؤثر  اليت املكونات وكتابة أمكن ما له العلمي االسم وحتديد وتعريفه الغذاء وصف •

 حسن لضمان األمان واحتياطات اإلنتاج ىف بالنظافة اخلاصة العوامل مثل لألغذية الصحية الشئون •

 ؛املنتج تسويق

 ؛حمتوياا  وكمية العبوة ملء ودرجة العبوات على الوزن بيانات بكتابة االهتمام •

   . الغذاء عبوات على امللصقة البطاقة ببيانات االهتمام •

  International Organization For Standardization :للتقييس الدولية المنظمة .2.2.3.2

 نشاطها املنظمة هذه بدأت وقد بسويسرا جنيف مدينة مقرها التقييس يف متخصصة وكالة هي األيزو هيئة    

 واليت واإللكرتونية الكهربائية اهلندسة عدا ما بالتقييس املتعلقة ااالت مجيع عملها نطاق ويغطى 1947 عام

 ممثلة دولة كل العامل دول ملعظم ممثلني من األيزو هيئة وتتكون .الكهروتقنية الدولية املنظمة مسئوليات من هي

ة واهليئ األمريكية، املتحدة الواليات ممثل هو (ANSI)للمقاييس األمريكي املعهد يعترب فمثال.واحد بعضو

ودف منظمة األيزو  .األيزو القياسي اإلنتاج وجودة  هيئة يف للجزائر ممثل هي) AINOR(للتقييساجلزائرية 

  (1):إىل حتقيق األهداف التالية

 واخلدمات السلع تبادل دف العامل يف به العالقة ذات األخرى واألنشطة التقييس تطوير على العمل •

 للمنظمة الفين العمل وحصيلة.واالقتصادية والفنية العلمية األنشطة يف تعاون وخلق العامل مستوى على

  ؛دولية قياسية مواصفات شكل يف يصدر

 إىل باإلضافة هذا.األيزو" شهادة الشركة أو املصنع مبوجبها مينح وشروط ومتطلبات نظم بوضع تم •

 ذه التقييس مشاكل لدراسة واملؤمترات الندوات وعقد املواصفات وضع جمال يف النامية الدول معاونة

 .الدول

   (2):على النحو التايل األيزو هيئة يف الدولية املواصفة إعدادويتم 

 سواء التقييس جمال يف العاملة  الوطنية واهليئات الدولية اهليئات مع باالشرتاك لأليزو الفنية اللجان تقوم •

 ؛األيزو وتوجيهات لقواعد طبقا "مسودة" هيئة على أوال املواصفة بإعداد حكومية غري أو حكومية

                                                           
(1)

.Organisation internationale de normalisation ISO: http://www.iso.org. 
(2)

.Organisation internationale de normalisation ISO: http://www.iso.org. 
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 الوطنية واهليئات للمنظمات وترسل 176 الفنية اموعة وخاصة الفنية اللجان بواسطة املسودة تراجع •

 الرأي؛ إلبداء

 منظمة أعضاء على مواصفة مشروع  صورة ىف الفنية اللجان من ومراجعتها ضبطها بعد املسودة توزع •

 لوادأ الذين األعضاء من األقل على % 75 موافقة دولية كمواصفة نشرها ويتطلب.للتصويت األيزو

 . بأصوام

 Arab Standards and Metrology والتعدين الصناعية للتنمية العربية المنظمة.2.2.3.3

Organization (ASMO)  

 على عشر احلادي العادي انعقاده دورة يف العريب االقتصادي الس وافق 1965 سبتمرب شهر أول يف    

 القانوين كيانه املركز استكمل.عليها والتصديق توقيعها إىل العربية الدول ودعا الصناعية للتنمية مركز إنشاء اتفاقية

 1978 عام وىف عربية دولة 19عضويته يف حاليا وتضم.م1968 مارس يف نشاطه يزاول وبدأ 1967 يوليو يف

 اجتماع وىف، الصناعية للتنمية العربية املنظمة إىل املركز حتويل على العريب واالجتماعي االقتصادي الس وافق

 مقرا بغداد مدينة اختريت  1978 نوفمرب خالل باجلزائر اخلامس الصناعية التنمية مؤمتر يف العرب الصناعة وزراء

 واملقاييس واملواصفات الصناعة بني مباشرة عالقة لوجود ونظرا.1980 سبتمرب يف عملها وباشرت للمنظمة

 الصناعية للتنمية العربية املنظمة اعتبار 1988 عام االقتصادي للمجلس الوزارية اللجنة قررت. للجودة كركيزة

 اجلديدة املنظمة ومسيت واملقاييس للمواصفات العربية املنظمة مهام هلا وأوكلت الرئيسي النشاط ذات املنظمة هي

 مدينة تكون أن العريب االقتصادي الس قرر 1992فرباير يفو  ،والتعدين الصناعية للتنمية العربية باملنظمة

 (1).والتعدين الصناعية للتنمية العربية للمنظمة دائما مقرا باملغرب الرباط

 (2):العريب جند الوطن يف املنظمة نشاط أوجهومن بني 

 هو العربية املنظمة بتوصيات األخذ أن حيث عربية، دولة لكل الوطنية القياسية املواصفة إعداد •

 ؛واخلدمات السلع وتبادل التجارة لتسهيل الفرصة يتيح الذي األساس

 العريب؛ الواقع يف للتطبيق القياسية املواصفات من يصلح ما لتحديد األوىل بالدراسة املنظمة قيام •

 على واملال اجلهد من كثريا يوفر  مما ،العريب الوطن يف ونشرها املصطلحات وتعريف برتمجة القيام •

 أن تستطيع إذ به، العهد حديثة زالت ما اليت أو الوطين التقييس نظام بدئ يف الراغبة العربية الدول

 كمواصفات  -العريب اإلمجاع متثل واليت– املنظمة أصدرتا اليت العربية القياسية املواصفات جبميع تأخذ

 ؛احمللية البيئة ظروف مع القياسية املواصفة تتوافق مل إذا اللهم تغيري، أو تعديل دون قياسية

                                                           

.
   http://www.aidmo.org :	ر!ز ا�	وا��ت وا�	����س، ا�	�ظ	� ا��ر��� ����	�� ا������ وا���د�ن- (1)
   http://www.aidmo.org :	ر!ز ا�	وا��ت وا�	����س، ا�	�ظ	� ا��ر��� ����	�� ا������ وا���د�ن.(2)
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 والندوات واملؤمترات التدريب برامج يف املشاركة طريق عن للتقييس املختلفة بااالت الفنيني تدريب •

 واهليئات املنظمات من غريها مع باالشرتاك أو مستقلة املنظمة تعقدها اليت الدراسية واحللقات

 ؛املتخصصة واألجنبية الدولية والوكاالت

 قيام مثل الوطنية، اهليئات تطوير  أو إلنشاء الالزمة املختلفة والوثائق واخلرباء الفنية املشورة إعطاء •

 التنظيمات إلعداد متهيدا هيئة بكل واالختبار القياس إمكانات حصر يف العربية الدول مبعاونة املنظمة

 ؛لتشغيلها الالزمني الفنيني وتدريب وصيانتها وإصالحها األجهزة ملعايرة املناسبة

 املنظمات مع والتعاون بالتنسيق وذلك ا األعضاء العربية الدول من للفنيني تدريبية منح تقدمي •

   .األجنبية

  التطبيقات العملية للمتطلبات البيئية لتعبئة وتغليف المنتجات الغذائية.2.3

 قياسية مواصفات إلجياداهتمت وسيستمر اهتمام معظم الدول يف العامل املتقدم والنامي على حد سواء     

 من تلك وصدرت خالل العقد املاضي العشراتضبط اجلودة يف خمتلف حقول التعبئة والتغليف  وأدلة

 األغذيةمنظمة  املشكلة بالتعاون بني .األغذيةوانعكس هذا االهتمام على أعمال جلنة دستور  املواصفات،

) 173(عضويتها وتضم يف  ليةومنظمة الصحة العاملية واملنسقة عملها مع منظمة التقييس الدو  والزراعة الدولية

منها  مواصفة) 237(من سكان العامل ولقد وضعت تلك اللجنة ولتارخيه %) 98(على  دولة متثل ما يزيد

اصر معدنية الغذائية وبينت احلدود العليا اليت ال يسمح من جتاوزها من عن التصنيعية حول املمارسات) 41(

مادة كيمائية مقرتحة ) 760(واحدة منها وعملت على تقييم ) 185(ولنحو  األغذية ومواد ضارة وغريها يف

ركزت تلك  وتعبئتها كما باألغذيةللظروف البيئية الصناعية املتعلقة  إرشادية أدلة وإصدارللمضافات الغذائية 

وضمن خطة اللجنة . وطرق تعبئة وتغليف املنتجات الغذائية ألساليب وإرشاداتمقرتحات  إجياداللجنة على 

ومن خالل .املعلنة االستمرار يف نشاطها املتعلق بتقييم وتطوير املواصفات للتعبئة والتغليف للمنتجات الغذائية

   .ئية اخلاصة بسالمة املنتجات الغذائية ومتطلبات تغليفهاهذا املبحث سوف يتم التطرق إىل أهم املعايري البي

  نظام تحليل المخاطر وتحديد النقاط الحرجة.2.3.1

 األمان أقصى درجات إىلاجل الوصول  من املؤكد أن سالمة الغذاء تعترب هاجس املتخصصني واملعنيني ومن    

 أموال تبذل جهود كبرية وتنفق كما.مباشرة للمستهلكوتقدم  اليت تعد أوسواء املصنعة  ،باألغذيةفيما يتعلق 

وتصنيع  طوات إعدادوخ لتطوير آليات واألحباثالدراسات  إجراءواملتخصصون على  طائلة ويعكف الباحثون

مراقبة املواد الغذائية وكلمة  العصر احلديث يف جمال إليهويعترب نظام اهلاسب من احدث ما توصل  األغذية

 خلمس كلمات اجنليزية األوىل األحرف وهي (HACCP) سة حروف اجنليزيةهي نطق مخ» اهلاسب«

حتليل مصادر اخلطر ونقاط "تعين باللغة العربية  hazard analysis and critical control points:هي

  ."التحكم احلرجة
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  تعريف نظام الهاسب.2.3.1.1

  أو بيولوجية كانت سواء، سالمته دد األخطار اليت حتديد خالل من الغذاء بسالمة يعىن وقائي نظام هو    

  (1).املنتج سالمة لضمان عليها السيطرة يلزم احلرجة اليت النقاط مث حتديد ومن فيزيائية، أو يميائيةك

 ومصنعة خاما أشكاهلاإحدى آليات مراقبة املواد الغذائية جبميع  :انه وميكن تعريف هذا النظام بشكل مبسط   

العناصر من  أووهذه النقاط .املوادعن طريق حتديد نقاط اخلطورة ضمن سلسلة التعامل مع هذه  ،ومعدةومعلبة 

وضع ضوابط  إىل األمرعند مرورها ذه النقطة كبري وحيتاج  السلسلة متتاز بأن احتمال تلوث املادة الغذائية

وعندما  .خطوات التعامل معها أثناءية أي مشكلة تؤثر على سالمة املادة الغذائ وقائية ملنع حدوث وإجراءات

شروط املنشأة  واإلجراءات ملتطلبات هذه النقطة وتغطي هذه الضوابط منتجا ائيا يقدم للمستهلك وفقا تصبح

ن أو  األماناالعتبار عند حتديد هذه الشروط مجيع عوامل  ويؤخذ يف ،واملادة اخلام والعمالة اليت هلا عالقة بذلك

  (2).على اجلودة ما مل ميكن اجلمع بينهما دائما مقدم األمان

ومقرر ومعرتف به من اهليئات واملنظمات العاملية  ،الرقابية املتكاملة األنظمةالنظام من  ويعترب هذا    

انه  إىل إضافةمتطلبا من املتطلبات اليت حيكم من خالهلا على جودة املنشأة الغذائية  وأصبح بل .املتخصصة

 تغطي وبشكل أنالرمسي ال ميكن  ألن عني الرقيب ،مطلبا ضروريا أصبحتتنمية الرقابة الذاتية اليت  حيقق هدف

 اليت جتعل املنشأة نفسها تراقب األنظمةوهذا النظام من  دائم ومستمر مجيع ما حيدث بأي منشأة متت مراقبتها

 خمتلفة ويتوىل متابعة أوقاتبئتها ويف السجالت والبيانات اليت يتطلب نظام العمل تع العاملني فيها من خالل

 أواملراقب الرمسي  مما ميكنها من اكتشاف املشكلة قبل حدوثها ويكون دور ،مكلفون من املنشأة أشخاصذلك 

 حال عدم حتقيق ذلك يف أي نقطة من الرقابة بنظام اهلاسب ويف بإجراءاتاحلكومي هو التأكد من القيام 

 ةاملراقب الرمسي الرتكيز يف العملية الرقابي بإمكانسيكون  ا التقصري ومن هناالنقاط فتعاقب املنشأة على هذ

 انه يتعامل أمههاكثرية من   أخرىاجيابيات  إىل إضافةوتعترب هذه النقطة من اجيابيات هذا النظام  .أدقبشكل 

 املشكلة بعدوليس التعامل مع  حدوثها أسبابمن منطلق منع حدوث املشكلة واحليلولة دون توفر  رقابيا

 انه يأخذ يف االعتبار مجيع مصادر أيضامن اجيابياته  أنكما   .الرقابة املتبعة حاليا أنظمةحدوثها كما هو يف 

 ويف جانب ميكروبية ويف مجيع مراحل التعامل مع املادة الغذائية أوكيميائية   أوكانت طبيعية  سواء اخلطر احملتملة

 اإلنفاقترشيد موارد  عن طريق تقليص التكاليف إىلد من الفوائد ويؤدي العائد على املنشأة فإنه حيقق العدي

 خالل مراحل التصنيع الذي حيدث تقليل الفاقد إىلالتصنيعية ويؤدي  يف العملية وتركيزها على اخلطوات املهمة

   .املختلفة ألسباب خمتلفة
  
  

                                                           

.
  .01، ص2006الهيئة العامة للدواء والغداء، المملكة العربية السعودية،  الهاسب،نظام (1)

(2).An introduction to haccp, food safety information for newzealand businesses, May 
2003:www.nzfsa.govt.ns. 
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  لنظام الهاسب األساسيةالعناصر -1-2- 2-3

  :اخلطر ونقاط التحكم احلرجة على سبع خطوات رئيسية هي يركز نظام حتليل مصادر   

  التعرف على مصادر اخلطر و حتديد اإلجراءات الوقائية؛- 1

  حتديد نقاط التحكم احلرجة؛- 2

  وضع حدود حرجة تضمن السيطرة متاما على نقاط التحكم احلرجة؛- 3

  وضع اإلجراءات التصحيحية؛- 4

  ط له؛التأكد من أن النظام يعمل كما هو خمط- 6

  .االحتفاظ بسجالت لتوثيق النظام- 7

  (1):يلي تفصيل لكل عنصر من العناصر األساسية لنظام اهلاسب وفيما

  الوقائية اإلجراءاتتحليل المخاطر وتحديد  وإجراءالتعرف على مصادر الخطر :أوال

  :منتج غذائي أواستخدام مادة أولية  التقدمي، ،اإلعداد، التوزيع التسويق التصنيع، التحضري،أثناء وهذا      

واملنتجات الغذائية وذلك  األوليةوتوزيع واستخدام املواد  بإنتاجويتطلب ذلك تقدمي كل اخلطوات املتعلقة  •

-سامةالحتوائها على مواد   واملنتجات احملتمل أن تكون خطرية األوليةالتعرف على املواد  :دف

 ؛)مصدر خطر(تكون البيئة صاحلة لنموها وتكاثرها أنأو -مكروبات مسببة للفساد- ميكروبات ممرضة

 ؛التعرف على نقاط معينة حيتمل أن تكون مصدر للتلوث •

 التوزيع، التجهيز، اإلنتاج،امة أثناء الوقوف على احتماالت بقاء أو تكاثر امليكروبات أو تواجد املواد الس •

 ؛لالستهالك احلفظ واإلعداد

 ؛أمكن التعرف عليهااليت  األخطارتعيني حجم وخطورة  •

 .الوقائية لضبط تلك املخاطر والسيطرة عليها اإلجراءاتحتديد  •

  ) ccps(تحديد نقاط التحكم الحرجة :ثانيا

واخلطوات اليت ميكن  اإلجراءاتووضع  ،عليها اليت مت التعرف األخطاراليت ميكن عندها السيطرة على و      

  :مع مالحظة التايل األخطارالوقائية للتخلص من أو منع تقليل حدوث  اإلجراءاتتطبيق عندها 

حيث ميكن ، )ccp("نقطة حتكم حرجة"يف بعض العمليات التصنيعية ميكن التحكم يف عملية واحدة  •

حتكم أو عن طريق عدة نقاط  )ccp1(امليكروبية عن طريق البسرتة األخطارالتخلص متاما من مصادر 

)ccp2( وليس التخلص منها متاما األخطاريتم عندها تقليل أو احلد من. 

  

 

                                                           
(1)

.BRC global standards self-assessment tool, global standard for food safety, issue 6, july 2011, pp: 04-10: 
www.brctrainingacademy.com. 
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  وضع حدود حرجة:ثالثا

العمليات تقع حتت التحكم والسيطرة وتكون  إحدىمقاييس أو معايري تبني ما إذا كانت  باستخداموذلك     

  :هذه املعايري إما

 )الوقت واحلرارة(زيائيةيف •

 )، احلموضةالرتكيز(كيميائية •

 )امليكروبات(بيولوجية •

 )،قوام، طعم، رائحةلون(حسية  •

  :ويوجد عدد كبري من العوامل اليت جيب أن يتم رصدها وقياسها ومنها

 ؛املعاملة حراريا لألغذيةالوقت واحلرارة بالنسبة  •

 األطعمة؛النشاط املائي لبعض أنواع  •

 ؛املخمرة لألغذيةدرجة احلموضة  •

 ؛الكلور يف مياه تربيد املعلبات وتربيد الدواجن تركيز •

 ؛املربدة األغذيةالرطوبة النسبية يف أماكن حفظ وختزين  •

 ؛مسك طبقة املنتج الغذائي املخزن بالتربيد أو التجميد •

  .للمنتج النهائي األصليةالتعليمات والبيانات املدونة على بطاقة البيانات  •

  الرصد لكل نقطة من نقاط التحكم الحرجة إجراءاتوضع وتنفيذ :رابعا

  :للتأكد من استمرارها حتت السيطرة وتتضمن التايلوذلك     

 ؛املالحظة والقياس والتسجيل املنتظم للعوامل اهلامة للتحكم يف مصادر اخلطر •

صور أو موقف خيرج عن نطاق التحكم تصحيحي قبل أو أثناء العملية ملعاجلة أي ق إجراءوجود  •

 ؛والسيطرة

 إجراءبرنامج الرصد والقياس لكشف أي احنرافات عن املواصفات يف وقت يسمح باختاذ  إعداد •

 :تصحيحي قبل خروج املنتج للبيع أو التوزيع وتستخدم مخس طرق رئيسية للرصد والقياس هي

      ؛املالحظة- أ   

     ؛التقييم احلسي- ب           

    ؛كيميائيةاختبارات  - جـــ  

  .اختبارات ميكروبيولوجية-ه  

  تصحيحية مناسبة إجراءاتاتخاذ :خامسا

ملعايري اخلاصة بالسالمة واجلودة عندما تكون نتائج الرصد والقياس عند نقطة حتكم حرجة غري متوافقة مع ا     

  :مع مراعاة مايلي
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يؤدي  معها قبل أنوعة وأن تتعامل يف املواصفات املوضمع االحنرافات  اإلجراءاتأن تتوافق تلك  •

 ؛إىل خطورة على السالمة الغذائيةباالحنراف 

 ؛تصحيح نقاط التحكم احلرجة حتت السيطرةأن املتخذة  اإلجراءاتجيب أن تكفل  •

 ؛الطرق املناسبة للتخلص من املنتجات امللوثة إتباع •

خلص من املنتجات املخالفة يف الت وإجراءاتجيب تدوين كل االحنرافات عن املواصفات املوضوعة  •

 .توثيق اهلاسبسجل 

  التحقق من أن النظام يعمل بفاعلية:سادسا

ويتم التحقق .وذلك باستخدام معلومات واختبارات تكميلية للتأكد من أن النظام يعمل كما هو خمطط له    

ومراقبة اجلودة أو أي جهات رقابية أخرى خاصة أو حكومية تقوم بالتفتيش ومراقبة  األغذيةمبعرفة مراقبة 

  :يلي وتشمل عمليات التحقق مراجعة شاملة خلطة النظام املطبقة للتأكد مما.اجلودة

  ؛ت يف االعتبارذقد أخ األخطارأن كل  •

  ؛أن كل نقاط التحكم احلرجة قد مت حتديدها •

 ؛للعملية التصنيعيةأن املعايري واحلدود مناسبة  •

الرصد والقياس فعالة يف تقييم مجيع العمليات ويتم مراجعة كل السجالت اخلاصة بالنظام  إجراءاتأن  •

  .لتقييم فاعلية برنامج الرصد والقياس إضافيةوميكن أن جترى عدة جتارب واختبارات تكميلية 

  :االحتفاظ بسجالت لتوثيق النظام تتضمن التالي:سابعا

 ؛نات اخلاصة جبميع مراحل العمليات التصنيعيةكافة البيا •

 الوقائية، اإلجراءات حتليل وتقييم مصادر اخلطر،:كل خطوة من خطوات تطبيق نظام اهلاسب مثل •

 .على النظام أدخلتالتعديالت اليت  اختذت،التصحيحية اليت  واإلجراءاتالنتائج 

  ISO22000الغذاء نظام سالمة .2.3.2

مقدرا إلثبات  حتتاجه املنشأةالمة الغذاء الذي س إدارة نظام متطلبات الدولية القياسية املواصفة هذه حتدد     

 هذه.اإلنسان قبل من كهاستهال  عند الغذاء سالمة ضمان أجل من الغذاء بسالمة املتعلقة املخاطر ضبط على

 يت تم يف أي جمالوال) حجمها النظر عنبغض (قبل كافة املنشئات من  للتطبيق قابلة الدولية القياسية املواصفة

 ميكن حتقيق الوسيلة الالزمة لتلبية.رمستم يق أنظمة توفر منتجات سليمة بشكليف سلسلة الغذاء وترغب يف تطب

 .اخلارجية أو/و الداخلية املوارد استعمال خالل الدولية القياسية املواصفة هذه متطلبات من أي

  الغذاء تعريف نظام سالمة  .2.3.2.1

إيزو العاملية  صفة قياسية دولية صادرة من منظمةهو موا:" ISO 22000:2005الغذاء  نظام إدارة سالمة    

تطبيق نظم رقابية  دف 2005يف سبتمرب )CODEX( بالتنسيق مع هيئة دستور األغذية الدولية كودكس

املتعلقة باستهالك منتج  من حتديد مصدر املخاطر )ISO 22000( ومتكن شهادة.على املنشآت الغذائية 
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غذائي ومن التحكم يف النقاط احلرجة يف سلسلة اإلنتاج الغذائي ومن إرساء أنظمة حتكم تركز على الوقاية أكثر 

الفندقية  سات الصناعية الغذائية والقطاعاتللمؤس )ISO 22000( وتتوجه شهادة.من حتليل املنتج النهائي 

  (1).ة عامةواملطاعم بصف

  الغذاء مكونات نظام سالمة .2.3.2.2

  (2):من العناصر األساسية التالية ISO22000تتكون املواصفة الدولية 

  النطاق:أوال

 ت تستطيع الوفاء مبتطلبات العميليركز النطاق على إجراءات الضبط الواجب تنفيذها لتأكيد وجود عمليا   

 أو املنظمات اليت تشارك بشكل مباشر الغذاء ، وتطبق هذه املواصفة علىواملتطلبات التشريعية اخلاصة بسالمة 

 تعقيد النظر عن حجم أو درجة طوات يف سلسلة الغذاء ، وذلك بغضغري مباشر يف واحدة أو أكثر من اخل

  .املنظمة

  المراجع القياسية:ثانيا

املرتبطة باملصطلحات واملفردات ويعرض هذا العنصر للمرجعيات املمكن استخدامها لتحديد التعريفات    

 .املستخدمة يف هذه املواصفة القياسية

  تالمصطلحات والتعريفا:ثالثا

يشري هذا العنصر كأحد ضرورات االتساق يف استخدام التعريفات واأللفاظ إىل تلك التعريفات واملفردات 

هذا باإلضافة إىل عدد آخر من التعريفات اخلاصة  )تعريف 82حوايل ( ISO 9000 الواردة يف املواصفة

 .مبفردات تستخدم بصورة خاصة يف تطبيقات الغذاء

  نظام إدارة سالمة الغذاء:رابعا

يوضح هذا العنصر متطلبات إنشاء نظام متكامل لسالمة الغذاء ويركز على الوثائق املطلوبة والسجالت 

 .لنظام إدارة سالمة الغذاءالالزمة لتأكيد بناء فعال وتنفيذ وحتديث 

  مسؤولية اإلدارة:خامسا

تشكيل فريق لسالمة الغذاء وممثل يف حيدد هذا العنصر جمموعة من املتطلبات منها مسئولية اإلدارة العليا 

لإلدارة مسئوال عن النظام باإلضافة إىل وضع سياسات و أهداف واضحة مع وضع خطط ومسئوليات يف 

آليات اتصال فعالة داخل املنظمة وخارجها وخاصة مع العمالء وأخريا حيدد هذا حاالت الطوارئ، مث وضع 

العنصر ضرورة قيام اإلدارة العليا مبتابعات دورية للنظام للتأكد من حالة النظام ولتحديد األفعال التصحيحية 

 .والوقائية الالزم اختاذها وأساليب التحسني املستمر املمكنة

                                                           
(1)

.International standard, ISO 22000, first édition, 2005, p: 05.  
(2)

.Food safety management Systems, requirements for any organization in the food chain, ISO 22000, 
2005, pp: 7,8. 
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  إدارة الموارد:سادسا

ي هذا العنصر مطلب مسئولية اإلدارة يف املنظمة عن توفري املوارد الالزمة والكافية شاملة امليزانيات يغط

والبنية التحتية واألفراد األكفاء للنظام مع ضرورة تدريب العاملني لتغطية االحتياجات التدريبية اخلاصة م 

 .اوضرورة تسجيل كافة أعمال التدريب وتطورها ونتائجها وفعاليته

    التخطيط والتحقيق لمنتجات آمنة:سابعا

 Good Manufacturing Practiceويدمج هذا العنصر كافة متطلبات املمارسة احلسنة للتصنيع 

GMP ومتطلبات HACCP  هذا باإلضافة إىل املتطلبات التشريعية املطبقة على املنظمة وعلى

مراجعة - التعبئة- الصيانة- التعقيم- التدريب: مثل(األساسية ويشمل العنصر حتديدا لربنامج املتطلبات .عملياا

مما يشكل املتطلبات العامة للحصول على ) إخل..إجراءات االستدعاء- ضبط املنتجات الغري مطابقة- املوردين

 .سليم إلنتاج الغذاء أساس

  اإلقرار والتحقق والتحسين لنظام إدارة سالمة الغذاء :ثامنا

جمموعة متطلبات منها ضرورة قيام املنظمة بإقرار أن كافة الفرضيات املستخدمة يف ويغطي هذا العنصر     

هذا باإلضافة إىل أن املنظمة جيب عليها التخطيط لتنفيذ أعمال حتقق  ،براجمها وختطيطها للنظام صحيحة علميا

ديالت جيب دورية على كافة مكونات النظام للتأكد من أن النظام يعمل كما هو مصمم أو أن هناك تع

مع ضرورة أن يكون التحقق هو جزء من عمليات التحسني املستمر عندما تقوم املنظمة مبراجعة  ،إدخاهلا

   .التحقق

 مراحل تطبيق وتقييم نظم إدارة سالمة الغذاء.2.3.2.3

  (1):اخلطوات التالية إتباععلى وجه العموم فإن املنظمة الراغبة يف تطبيق نظام إلدارة سالمة الغذاء فإن عليها    

 تطبق هذه املواصفة منفردة على املنظمة أو بتداخل وتكامل مع أيا أو كل من املواصفتني - 1

ISO900114001و ISO،الذايت للمنظمة عن لية احلصول على شهادة أو اإلعالنكما تصلح لعم 

 ؛مطابقتها هلا

 الغذاء ووضع خطة خاص بنظام إدارة سالمةوفريق عمل تقوم اإلدارة العليا للمنظمة بتعيني ممثل لإلدارة  - 2

 ؛تنفيذية

 ؤسسة وعلى منتجاا وعلى أنشطتهاطبق على املتيتم عمل دراسة عن قوانني سالمة الغذاء يف الدولة اليت  - 3

 ؛وعلى عملياا

 ضبط مراجعة املوردين- التعبئة- الصيانة- التعقيم- التدريب: مثل يتم وضع برنامج املتطلبات األساسية العامة  - 4

 ؛ووضع كافة ما يلزم لتحقيقه وضبطه يف املنشأة، اخل..إجراءات االستدعاء- املنتجات الغري مطابقة

                                                           
(1).John TENY, overview of the standards for food safety management Systems and food packaging design 
and manufacture, october2011, pp06-08:www.SGS.com. 
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 يتم عمل حتليل خماطر وحتديد للنقاط احلرجة وأسلوب ضبطها يف املنظمة يف مسار إنتاج الغذاء ا  - 5

Hazard Analysis & Critical Control Points (HACCP)؛ 

 للخطوات واألعمال الالزم اختاذهاتقوم اإلدارة العليا للمنظمة باملشاركة مع الفريق بوضع خطة تنفيذية   - 6

 ؛مع توفري املوارد الالزمة لذلك. 5والعمليات اليت مت حتديدها يف  4لتغطية الربنامج احملدد يف اخلطوة 

 مبتطلبات نظام لكل العاملني يف املنشأة وتوعوي تدرييب بربنامجيتم على التوازي يف املنظمة تبين وتنفيذ   - 7

 ؛إدارة سالمة الغذاء املستهدف إلعداد املنشأة للتغيري املطلوب

 وعلى اإلدارة العليا للمنظمة 2ة يتم من خالل املسئولني واخلرباء تنفيذ اخلطة التنفيذية املوضوعة يف اخلطو   - 8

 للتنفيذ؛أن تقوم بتوفري املوارد الالزمة 

 ملدة معقولة تؤكد استقرار النظامالنظام اجلديد واملفرتض مطابقته لنظام إدارة سالمة الغذاء و بعد تنفيذ   - 9

 اسبة سواء من داخل املنظمة أو منخمتصني ذوي خربة من بتكليفاجلديد تقوم اإلدارة العليا للمنظمة 

التدقيق بصورة منهجية خارجها بإجراء تدقيق شامل على تنفيذ النظام اجلديد يف املنظمة، وعادة يتم هذا 

 ؛وطبقا خلطة موضوعة سلفا

 مبعاونةملتطلبات نظام إدارة سالمة الغذاء املستهدف، ويتم " عدم مطابقات"تكون نتائج التدقيق عادة  -10

 ؛"عدم املطابقات"اإلدارة العليا للمنظمة اختاذ اإلجراءات التصحيحية املناسبة إلغالق 

بصورة منتظمة للحفاظ على مستوى أداء 10 و 9الواردة يف البنود تقوم املنظمة بتنفيذ العمليات   -11

 ؛مرضي للمنظمة وطبقا ملتطلبات نظام إدارة سالمة الغذاء

 ظمة وتنفيذها للنظام املوضوع وحلقيام اإلدارة العليا بعمل متابعات ومراجعات دورية خمططة للمن  -12

 ظام اإلدارة ومتطلباته الوارد يفإىل أن تطمئن اإلدارة العليا على مطابقة املنظمة لن التنفيذمشاكل 

 ؛ISO22000املواصفة

  تقوم بالتنسيق مع ممثل اإلدارةتقوم املنظمة باختيار والتعاقد مع جهة إصدار شهادات معرتف ا واليت  -13

 ؛مة برتتيب توقيتات التدقيق عليهاللمنظ

منح املنظمة  التدقيق إجيابية يتم نتائج  حالة كانتالشهادة بالتدقيق على املنظمة ويفتقوم جهة إصدار  -14

 رارية مطابقة املنظمة معاستم اجلهة املاحنة الدوري للتأكد من خاضعة لتدقيقISO22000 شهادة

  .الدولية املواصفة متطلبات

 مواصفة تصدر ملولكن  .بعض التشابهمن خالل دراسة نظام حتليل املخاطر ونظام سالمة الغذاء وجدنا     

 احلايل الوضع تصف هي بل الكودكس عن الصادرة اهلاسب واصفةم صياغةتا لإعاد لتكون 22000األيزو

 جمرد يتعدىل الغذاء سالمة إدارة نظام لتطور تستخدم أن ميكن فهي لذا الغذاء، سالمة إدارة نظام ملتطلبات
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 فيما الكودكس عن الصادر اهلاسب ونظام22000األيزو بني الفرق ويتلخص .القانونية املتطلبات مع التوافق

  (1):يلي

 مبنية جودة سياسة توثيق 22000 األيزو مواصفة تتطلب:الجودة سياسة في للقياس قابلة أهداف •

 %.20بنسبة غريبة مواد وجود من الشكوى تقليل" :األهداف تلك ومثال للقياس قابلة أهداف على

  .%10 بنسبة الثالث الطرف مراجعة درجات حتسنيأو 

 سالمة إدارة نظام فاعلية استمرار اإلدارة مراجعة تضمن:الغذاء سالمة إدارة لنظام اإلدارة مراجعة •

 كفاءة من التحقق عملية جتاوز واليت للتحسني اآلليات أهم من دوريا اإلدارة مراجعة وتعترب الغذاء

 اجلديدة األفكار تبادل إىل ودف للمؤسسة العليا اإلدارة باجتماع اإلدارة مراجعة وجترى .اإلدارة نظام

 اإلدارة مراجعة خمرجات تكون أن وجيب .الغذاء سالمة إدارة نظام وتقييم مفتوحة مناقشة خالل من

 والعمليات الوقائية املنتجات من واهلدف الغذاء سالمة إدارة نظام أداء حتسني ختطيط لبيانات مصدرا

 يف تغيريات أو الغذاء سالمة إدارة نظام هيكل لتحسني توصيات اإلدارة مراجعة تفرز وقد .التصنيعية

 املستقبلية لالحتياجات االسرتاتيجي التخطيط أو حتديدها السابق املخاطر خطط تقليل أو املوارد

  .الغذاء سالمة مبتطلبات يتعلق فيما للمؤسسة

 الفريق إدارة الغذاء سالمة فريق رئيس مسئوليات حدود تتجاوز:الغذاء سالمة فريق رئيس مسئوليات •

 من التأكد وكذلك الغذاء سالمة فريق ألعضاء املستمر والتعليم التدريب ضمان عن مسئول فهو فقط،

 إىل باإلضافة .وحتديثه وصيانته، وتنفيذه، حتديده، مت قد باملؤسسة الغذاء سالمة إدارة نظام أن

 إىل الغذاء سالمة إدارة نظام ومناسبة فاعلية عن العليا اإلدارة إىل فردية تقارير تقدمي عن مسئوليته

 .األخرى واجباته جانب

 املشرتكة األطراف كل مسئولية هي الغذاء سالمة أن 22000 األيزو مواصفة تؤكد:االتصاالت تعزيز •

 ومع املؤسسة، داخل الفعالة االتصاالت أمهية على تؤكد املواصفة فإن لذلك.الغذاء سلسلة يف

  .اخلارجية األطراف

، حيث يوضح العالقة بني خمتلف اهليئات التشريعية، منتجي األغذية االتصاالت تلك التايل الشكل ويبني    

جتار اجلملة والتجزئة، املوزعني، املستهلك، وخمتلف مصادر اإلمدادات من املواد اخلام ومواد التعبئة والتغليف  

 . كلها تشكل سلسلة مرتابطة لالتصاالت أثناء عملية التصنيع الغذائي

  

  

                                                           
(1)

.ISO22000:2005. Food Safety Management System, Requirements for any organization in the food chain  
ISO. Geneva. 
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  الغذاء سلسلة خالل لالتصاالت مثال):2.1(الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: ISO 22000:2005, Food Safety Management System, Requirements for any 

organization in the food chain ISO, Geneva. 

  1ISO1400نظم اإلدارة البيئية.2.3.3

ة مواصفات واحملافظة عليها بعد تقدمي نظام بيئي متكامل عرب صدور  سلسلتعزز االهتمام املتزايد بالبيئة     

وتشكل مواصفات هذه  اليت طورا اللجنة الفنية لوضع املواصفات القياسية، ISO14000اإلدارة البيئية

سيتم التعرف على أهم اجلوانب املتعلقة  طلبومن خالل هذا امل البيئية، اإلدارةلنظم  األساسيةالسلسلة القاعدة 

  .ا

 ISO 14001أسس ومبادئ نظم اإلدارة البيئية .2.3.3.1

 يف ISOلتوحيد القياسي لوالصادرة عن املنظمة الدولية  ISO 14000إن جمموعة املواصفات الدولية     

 اإلنسان يف مؤمتر األمم املتحدة عن بيئة هي نتيجة لسلسلة من التطورات والنداءات الدولية بدأت، 1996عام

هري عام يف ستكهومل والذي متخض عنه اللجنة الدولية للبيئة وإصدارها لتقريرها الش 1972الذي عقد عام 

 ئي فعال وتلي هذا أن انعقد مؤمتروالذي تضمن نداءا للصناعة لتطوير نظام إدارة بي.مستقبلنا املشرتك"  1987

وتلي هذا أن اختذت منظمة  1992قمة األرض يف ريو دي جانريو عام " األمم املتحدة عن البيئة والتطور 

ISO  قرارا بإنشاء اللجنة الفنية رقم  1993عامTC207 دف تطوير جمموعة مواصفات لنظم اإلدارة 

  :وهذا ملخاطبة املوضوعات البيئية التالية ISO 14000 .(1)البيئية حتت الرقم 

 ؛نظم اإلدارة البيئية •

 ؛)التدقيق البيئي(املراجعات البيئية  •

 ؛امللصقات البيئية  •
                                                           

.
  www.qms.org.sa :نظم اإلدارة البيئيةموسوعة الجهات الحاصلة على نظم اإلدارة البيئية، (1)

  واألسمدةمنتجي المبيدات -

  منتجي الخامات والموادالمضافة-

  والمواد المضافة األجهزةمنتجي -

  منتجي مواد التعبئة والتغليف-

 مقدمي الخدمات-

  

  

  

  الهيئات

 التشريعية

 منتجي األغذية

  مصنعي األغذية

 تجار الجملة

 الموزعين

 بائعي التجزئة    األغذيةخدمات مقدمي 

 المستهلك
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 ؛سبل تقييم األداء البيئي  •

  ؛حتليل دورة احلياة  •

 ؛املصطلحات والتعريفات البيئية  •

 .عالقة االجتاهات البيئية مبواصفات املنتج  •

 خلدمة تقارير الفنية واألدلة اإلرشاديةمنذ ذلك احلني عدد كبري من املواصفات وال ISOوصدر عن منظمة    

  : أنظمة اإلدارة البيئية وذلك كما يوضحها الشكل التايل

  ISO14000عائلة المواصفة الدولية:)2.2(الشكل رقم

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .ISO: http://www.iso.orgإعداد الباحثة اعتمادا على املنظمة الدولية للتقييسمن :المصدر

 

 

 

 

 

 

 

 

  إرشادات التطبيق                                                  المراجعات البيئية                                    

                                                                                                     

 ارشادات التطبيق على المنتجات                                                                                                                

                                                                                          الملصقات البيئية                

                                                                                                      

 ارشادات التطبيق في الغابات                                                                                                     

                                                                                                                        التقييم البيئي                  

   

                                                                                                    المصطلحات                                                                                                        

  تقييم دورة الحياة                                              

 14000عائلة المواصفات الدولية 

 تقنيات متطلبات  إرشادات

ISO14001 

 نظم اإلدارة البيئية

ISO14010 
ISO14011 
ISO14012 

ISO14020 
ISO14021 
ISO14024 

ISO14031 
ISO14032 

ISO14040 
ISO14041 
ISO14042 

ISO14004 

ISO 
Guide64 

ISO/TR 
14061 

ISO14050 
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حتت عنوان متطلبات نظم اإلدارة البيئية واليت  ISO 14001 وأمهها على وجه اإلطالق املواصفة الدولية     

يف املنشآت لتستطيع السيطرة على املردود البيئي ملنتجاا  ةتعطي احلد األدىن من متطلبات نظام اإلدارة البيئي

 .وخدماا وعملياا

  مراحل تطبيق وتقييم نظم اإلدارة البيئية.2.3.3.2

 (1): اخلطوات التالية إتباععلى وجه العموم فإن املنظمة الراغبة يف تطبيق نظام لإلدارة البيئية فإن عليها 

يف الدولة اليت تنطبق على املؤسسة وعلى منتجاا وعلى أنشطتها وعلى عمل دراسة عن القوانني البيئية  .1

 ؛خدماا وحتديد املعايري البيئية الالزم التقيد ا

عمل حتليل متكامل عن التأثريات البيئية الناشئة عن املنتجات والعمليات واخلدمات يف املنشأة فيما   .2

 ؛يسمى حتليل األوجه والتأثريات البيئية

قياسات حقلية للفجوة بني التأثريات البيئية املوجودة وبني املعايري الالزم التقيد ا بغرض وضع عمل   .3

 ؛املبدئي لمنشأة وهو ما يسمى املسح البيئياألهداف البيئية والسياسة البيئة ل

  ،يئيةالب اإلدارةمتطلبات نظام  يبني عمل دراسة فجوة فيما بني وضع اإلدارة البيئي القائم للمنظمة و  .4

صني باملشاركة مع العاملني باملنظمة ويستخدم فيها أدوات خمتلفة توعموما جترى هذه الدراسة مبعرفة خم

ويف اية األمر تتكون صورة حمددة " االستبيانات"ومنها " املقابالت الشخصية"ومنها " التدقيق"منها 

وتكون املخرجات األساسية هلذه الدراسة . البيئية املرجو اإلدارةعن مدى بعد أو قرب املنظمة عن نظام 

 ؛البيئية املستهدف اإلدارةهو حتديد دقيق للفجوة املوجودة بني النظام القائم يف املنظمة ونظام 

تقوم اإلدارة العليا للمنظمة باملشاركة مع املختصني بوضع خطة تنفيذية للخطوات واألعمال الالزم   .5

 ؛ 4و3وة اليت مت حتديدها يف اخلطوةاختاذها لتغطية الفج

تدرييب وتوعوي لكل العاملني يف املنشأة مبتطلبات نظام  بربنامجيتم على التوازي يف املنظمة تبين وتنفيذ   .6

 ؛البيئية املستهدف إلعداد املنشأة للتغيري املطلوب اإلدارة

وعلى اإلدارة العليا  2اخلطوة  يتم من خالل املسئولني واخلرباء تنفيذ اخلطة التنفيذية املوضوعة يف  .7

 ؛للتنفيذللمنظمة أن تقوم بتوفري املوارد الالزمة 

 ملدة معقولة تؤكد استقرار النظامالبيئية و  اإلدارةبعد تنفيذ النظام اجلديد واملفرتض مطابقته لنظام   .8

خمتصني ذوي خربة مناسبة سواء من داخل املنظمة أو من  بتكليفاجلديد تقوم اإلدارة العليا للمنظمة 

خارجها بإجراء تدقيق شامل على تنفيذ النظام اجلديد يف املنظمة، وعادة يتم هذا التدقيق بصورة 

 ؛منهجية وطبقا خلطة موضوعة سلفا

                                                           
(1). Raymond MARTIN, ISO14001guidance manual, national center for environmental decision-making 
research, technical report NCEDR/98-06, 1998, PP12-14.  
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 عاونةمبالبيئية املستهدف، ويتم  اإلدارةملتطلبات نظام " عدم مطابقات"تكون نتائج التدقيق عادة   .9

تقوم املنظمة  "عدم املطابقات"اإلدارة العليا للمنظمة اختاذ اإلجراءات التصحيحية املناسبة إلغالق 

بصورة منتظمة للحفاظ على مستوى أداء مرضي للمنظمة 9 و8بتنفيذ العمليات الواردة يف البنود 

  .البيئية اإلدارةوطبقا ملتطلبات نظام 

  ISO 14001 مراحل الحصول على شهادات-3-3- 2-3

البيئية يصلح للتطبيق على أية منظمة  اإلدارةمتطلبات عامة لنظام  ISO 14001 متثل املواصفات الدولية

البيئية األكثر تطبيقا على مستوى العامل  لإلدارةتبعيتها وهذه املواصفات متثل نظاما  أيا كان نوعها أو حجمها أو

املنظمة تستطيع احلصول وعند تطبيقها فإن  1996منذ عام  ISO وهي مواصفات دولية صادرة عن منظمة

خطوات التأهيل طبقا وتتمثل أهم  املنظمة مبعايري هذه املواصفة التزامتؤكد على  على شهادة

اخلطوات الواردة يف البند السابق اخلطوات األساسية للتأهيل فيما عدا بعض  ،ISO14001للمواصفة

  (1):اخلطواتالتفاصيل واآليت هو ملخص هلذه 

تعيني ممثل لإلدارة له السلطة يف إنشاء النظام ومتابعته واالتصال باجلهات اخلارجية فيما خيتص   .1

وإصدار تقرير فجوة ووضع خطة  ISO 14001 ويلي هذا دراسة الفجوة طبقا للمواصفة بالنظام،

 ؛تنفيذية لعالج الفجوة

  ؛إجراء مسح بيئي مبدئي  .2

 ISO البيئية املطابق للمواصفة اإلدارةوضع وتنفيذ برنامج تدرييب توعوي للعاملني عن نظام   .3

 ؛14001

 ؛ISO 14001 ابق مع املواصفةطتنفيذ اخلطة التنفيذية ووضع الوثائق وجتهيز كافة أنظمة املنظمة ليت  .4

 ؛حية املدروسةإجراء تدقيق داخلي واكتشاف عدم املطابقات وعالجها عن طريق األفعال التصحي  .5

 ظمة وتنفيذها للنظام املوضوع وحلقيام اإلدارة العليا بعمل متابعات ومراجعات دورية خمططة للمن  .6

إىل أن تطمئن اإلدارة العليا على مطابقة املنظمة لنظام اإلدارة ومتطلباته الوارد يف  التنفيذمشاكل 

 ؛ISO 14001 املواصفة

ة إصدار شهادات معرتف ا واليت تقوم بالتنسيق مع ممثل اإلدارة تقوم املنظمة باختيار والتعاقد مع جه  .7

 ؛مة برتتيب توقيتات التدقيق عليهاللمنظ

تقوم جهة إصدار الشهادة بالتدقيق على املنظمة ويف حالة كانت التدقيق إجيابية يتم منح املنظمة   .8

نظمة مع استمرارية مطابقة املخاضعة لتدقيق اجلهة املاحنة الدوري للتأكد من  ISO 14001 شهادة

   .ةمتطلبات املواصفة الدولي

                                                           

.
  www.qms.org.sa :نظم اإلدارة البيئيةموسوعة الجهات الحاصلة على نظم اإلدارة البيئية، (1)
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  معايير اإليزو لمواد التعبئة والتغليف.2.3.4

 عامل يشهده الذي للتطور حتمية نتيجة كان ا، اخلاصة ولألغلفة للسلع ومواصفات مقاييس وضع إن    

 بتقييس اخلاصة الضوابط خمتلف على التعرف عليها يتوجب لألسواق سلعها املؤسسة توجه أن فقبل التصنيع،

 والنقلة اجلارية التطورات ظل ففي .اخلارجية باألسواق مهتمة كانت إذا السيما حتملها، اليت واألغلفة سلعها

 وزيادة األسواق عامليةو  التدويل ظل ويف الصادرات، تنمية بأمهية الوعي تنامي ومع للمجتمعات، اجلديدة النوعية

 حيث .الدولية الساحة على احلاصلة بالتغريات تأثرا اإلدارة جماالت أكثر من واحدا التسويق أصبح املنافسة

 وتنميط توحيد وأصبح املنتجات، وتطوير إدارة يف جوهرية تغريات أحدثت جديدا طابعا املنافسة أخذت

 لنجاح هاما وأساسا ملحة ضرورة املستهلكني وحاجات السوق بنبض املوجهة واإلدارية التقنية الفنية املواصفات

محاية البيئة تأخذ بعني االعتبار و محاية البيئة فرض معايري جديدة كما أن التوجهات احلالية حن.مؤسسة أي

األسواق منها اليت ترغب ولوج ليت تتبىن مثل هذه املعايري خاصة وأصبحت مبثابة مزايا تنافسية للمؤسسات ا

  .العاملية

  الغالفتقييس ومواصفات .2.3.4.1

 Afnor إن نشاطات التقييس اخلاصة بالتغليف ظهرت يف فرنسا بعد تأسيس اجلمعية الفرنسية للتقييس     

ص أبعاد العبوات املعدنية اخلاصة السيما وضع مقاييس ختوذلك بطلب من طرف الصناعيني باخلصوص، 

عتبار السلع اجلديدة املطروحة يف وأخذت بعني اال بالتصدير بعد ذلك عرفت هذه املقاييس تطورا ملحوظا،

   (1).األوضاع االقتصادية والسياسية اجلديدة التقنيات اجلديدة، السوق،

جيب أن  وإمنا غري كائن يف ذاته،إن املقاربة القياسية يف قطاع التغليف تنطلق من مبدأ أن الغالف اجليد     

التوزيع  التصنيع، متطلبات السلعة املغلفة، هذه املالئمة جيب أن تؤخذ بعني االعتبار ن غالف مالئم،و يك

  :واالستعمال وعليه فإن توجيه تقيس األغلفة يكون حنو

                    ؛األبعادتقييس  •

              ؛مقتضيات قناة التوزيع وتشكيلها •

  ؛كفاءة مواد التغليف •

                    ؛األغلفةمالئمة  •

   .والتنوع املواد األولية من حيث الفعاليةفحص  •

تنوع  تنوع املواد املكونة للغالف،وبالتايل،تتنوع مقاييس التغليف تبعا لتنوع منتجات التغليف من خالل      

  .التنوع يف طبيعة السلع املغلفة األغلفة املوجودة يف السوق،

                                                           
(1).Michel APLINCOURT & autres, L’emballage des denrées alimentaires de grande consommation, 2ème 
édition, Paris : Technique et documentation, 1998, pp : 232,233. 
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 (1):ميكن تصنيف املقاييس اخلاصة بالتغليف إىلوعليه 

 تساعد اليت والتعاريف املصطلحات حتوض اليت املقاييس تلك وهي:بالمصطلحات الخاصة المقاييس •

 .املتبادل واإلدراك الفهم تسهيل يف

 كاألمن املسطرة لألهداف تبعا السلع خصائص حتدد اليت املقاييس تلك وهي:المواصفات مقاييس •

 .االستعمال عند والصحة

 من للتأكد تطبيقها الواجب الطريقة حتدد اليت املقاييس تلك وهي:والمعاينة االختبار مقاييس •

 .الغالف وأداء كفاءة حتسني إىل دف وهي الرقابة، طريق عن السلعة خصائص

 النوعية مستوى ومتابعة بتقييم للمؤسسة تسمح اليت املقاييس تلك وهي :النوعية تسيير مقاييس •

 .سلعها بأغلفة اخلاص

  (2):هناك ذلك، جانب إىل

 من يعترب السلعة، غالف منها سيصنع اليت املادة نوع اختيار أن إذ :التغليف بمواد خاصة مقاييس •

 والتغليف، اإلنتاج سلسلة اإلنتاج متطلبات تليب أن جيب املادة هذه لنجاحها، احملددة العناصر أهم

 وتشبع واملناولة التخزين النقل، شروط) التوزيع مقتضيات (،السلعة طبيعة مع التوافق السلعة متطلبات

 من واسعة جمموعة بني من االختيار واملخابر للصناعيني وميكن. املستهلكني أو املستعملني رغبات

 ليةاألو  املواد يف توفرها الواجب اخلصائص أهم بإعطاء تسمح األخرية هذه اال، هذا يف املقاييس

 من للسلعة املالئم الغالف على باحلصول تسمح اأ املعاينة؛ طرق جمموع وكذا املصنعة، نصف والسلع

 غري نهالك ضرورية، تعد التغليف مواد على املطبقة االختبارات أن إليه، اإلشارة جيدر وما .اجلوانب كل

 األغلفة مالئمة من التأكد الضروري من نهفإ إجيابية، التجارب هذه كانت مهما أنه إذ كافية،

 .اخل... املستعملة التوزيع قناة وحسب املعبأة السلعة لنوع اتبع لالستعمال

  )البيئة والتغليف(ISO18601المواصفة القياسية .2.3.4.2

تعترب املواصفة القياسية اخلاصة بالبيئة والتغليف من أحدث املواصفات املصدرة من طرف املنظمة الدولية     

البيئة نظرا إىل وقع على خاصة بعد التدهور الذي  للتقييس وهذا بالنظر إىل التوجهات احلديثة حنو محاية البيئة،

وتعترب مواد التعبئة والتغليف أهم مصدر للنفايات اليت تعترب من املشاكل البيئية وهلا .األنشطة الصناعية امللوثة

أضرار على هذه األخرية وعلى صحة اإلنسان كما رأينا سابقا وانطالقا من ذلك جاءت هذه املواصفة اليت 

  :دف إىل

 والتغليف؛تقليل اآلثار البيئية للتعبئة  •

                                                           
(1).Mohammed GOUFFI, L’emballage: Variable du Marketing-Mix, 2ème édition, Alger : Technique de 
l’entreprise éditions, 2003, p : 124. 
(2)

 .Michel APLINCOURT & autres, OP.cit, P : 237-238. 
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 ؛)تقليل استخدام املعايري البيئية كحواجز غري مجركية(تقليل املخاطر التقنية للحواجز التجارية •

وتتمثل أهم املعايري .توحيد املعايري املتعلقة بالبيئة والتغليف من أجل تقليل الصراع حول هذه املعايري •

  :الدولية املتعلقة بالبيئة والتغليف فيما يلي

• ISO18601:املتطلبات العامة الستخدام معايري االيزو من أجل البيئة والتغليف؛:البيئة والتغليف 

• ISO18602:االستخدام األمثل ألنظمة التغليف؛:البيئة والتغليف 

• ISO18603:إعادة استخدام العبوات؛ 

• ISO18604:تدوير مواد التعبئة والتغليف؛ 

• ISO18605:توفري الطاقة؛ 

• ISO18606:ميكن تلخيص العالقة بني هذه املعايري فيما يليو .أنظمة الرسكلة:  

  العالقة بين المعايير الخاصة بالبيئة والتغليف:)3.2(الشكل رقم

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Source: Xu TING, international standardization and its impact on chinese packaging 

industry , packaging and environment, world packaging days,06 june 2012,p8. 
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ISO18601 التعبئة والتغليف والبيئة  
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االستخدام األمثل  ISO18602 
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نوعية  وبأفضل ،مستطاعهفرتة زمنية  ألطولن كان الغرض من التعبئة والتغليف للمنتجات الغذائية حفظها إو     

وللفساد  وقابليتها للتلوث األغذيةطبيعة استخدامها وخزا وتداوهلا، ولطبيعة حساسية تلك  ولتالءمممكنة 

مواصفات  خبصائص وميزات يتم حتديدها مبوجبال بد أن متتاز مواد التعبئة املستخدمة يف تغليفها  .السريع

املنتجات  هناك آالف أن إىلقياسية معتمدة مراعية طبيعة وتركيب وخصائص املادة الغذائية نفسها  مشريين 

بناءا على  الغذائية ال بد أن متتاز ا مواد التعبئةومن أهم الصفات اليت  .يف العامل األسواقالغذائية اليت تعرضها 

   (1):اليت متت دراستها سابقا جند املواصفات القياسية 

يسهل التخلص منها دون ن مصنوعة من مادة قابلة إلعادة االستعمال أو إعادة التصنيع أو و أن تك •

  إحداث أي ضرر بالبيئة؛

أن تكون مصنعة من مادة مطابقة للمواصفات الصحية وال ترتك أي أثر ضار أو تلوث على املادة  •

 املعبأة أو املتعاملني مع العبوة؛

 ضرورة عدم تأثرها بظروف التخزين والرتحيل املناسب؛ •

املادة، والصنف، والعالمة التجارية واملكونات أن حتمل العبوة البطاقة التعريفية متضمنة اسم  •

واملضافات، والوزن القائم والصايف، واحلجم، والعدد ودرجة اجلودة، وشروط التخزين، وموسم اإلنتاج، 

وتاريخ التعبئة وتاريخ الصالحية، وبلد املنشأ ومنطقة اإلنتاج، وعالمة مراقبة التسويق واسم املنتج 

 وعنوانه؛

 ملعبأة من التلوث والتلف؛أن حتمي املادة ا •

 أن تكون العبوة نظيفة وخالية من أي مواد غريبة؛ •

 كتابة البيانات على العبوة بلون ثابت غري قابل للمحو، وسهل القراءة ؛ •

 ميكن متييز الدرجات بواسطة األلوان املميزة لكل درجة، •

 أن تكون خالية من الزوائد التصنيعية و سهلة التنظيف؛  •

 تحات جانبية تستعمل كمقبض لتسهيل عملية الرتحيل والتداول ؛أن حتتوي على ف •

 أن تكون العبوة غري قابلة لالنزالق أفقيا وراسيا عند صفها؛ •

 أن يستعمل البويل إثيلني عايل الكثافة لصناعة الصناديق املستخدمة لتعبئة اخلضر والفاكهة؛  •

ات على مساحة السطح العلوي من وزن العبو % 150أن تتحمل العبوة ضغطا عموديا ال يقل عن  •

 الكلي؛ 

                                                           

.
  .09،10وزارة الشؤون البلدية والقروية، مرجع سبق ذكره ص ص(1)
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من مساحات  )%15-10(أن حتتوي العبوة على فتحات على اجلانبني ال تقل مساحتها عن  •

يف املساحة عن أرضية العبوة  )%10(وال تزيد عن  )%5(اجلانبني من أجل التهوية، وأال تقل عن 

 سطح؛موزعة بشكل متجانس على مجيع األ

العبوة عند إسقاطها مملوءة بالسلعة على سطح أملس صلب أفقي خلمس أن ال حيدث تشوه ظاهر يف  •

 سنتمرت حبيث ال يزيد عدد مرات السقوط عن مرتني لكل حافة؛ 26مرات من ارتفاع أقصاه 

عند تصنيع الصناديق البالستيكية من البوليس تيارين تراعى الكثافة املطلوبة وقوة الصندوق حبيث ال  •

 . اإلجهاد الناتج عن محلها لوزن املنتجتتغري تغريا جليا نتيجة 

أما يف اجلزائر تربز أهم متطلبات تعبئة وتغليف املنتجات الغذائية من خالل القوانني والتشريعات املوجودة يف 

  (1):واليت دف إىل محاية املستهلكني واليت أمهها القانون اجلزائري،

لالستهالك االحرتام وإلزامية سالمة هذه املواد جيب على كل متدخل يف عملية وضع املواد الغذائية  •

 والسهر على أن ال تضر باملستهلك؛

مينع وضع مواد غذائية لالستهالك حتتوي على ملوث بكمية غري مقبولة بالنظر إىل الصحة البشرية  •

 واحليوانية وخاصة فيما يتعلق باجلانب السام له؛

لالستهالك السهر على احرتام شروط النظافة  جيب على كل متدخل يف عملية وضع املواد الغذائية •

والنظافة الصحية للمستخدمني وألماكن وحمالت التصنيع أو املعاجلة والتحويل والتخزين وكذا وسائل 

 نقل هذه املواد أو ضمان عدم تعرضها لإلتالف بواسطة عوامل بيولوجية أو كيميائية أو فيزيائية؛

عتاد والتغليف،وغريها من اآلالت املخصصة ملالمسة املواد جيب أن حتتوي التجهيزات واللوازم وال •

 الغذائية،إال على اللوازم اليت ال تؤدي إىل إفسادها؛

جيب أن تكون املنتجات املوضوعة لالستهالك مضمونة وتتوفر على األمن بالنظر إىل االستعمال  •

وذلك ضمن الشروط العادية املشروع املنتظر منها،وأن ال تلحق ضررا بصحة املستهلك وأمنه ومصاحله،

 لالستعمال؛

مميزاته وتركيبته :يتعني على كل متدخل احرتام إلزامية أمن املنتج الذي يضعه لالستهالك فيما خيص •

 .وتغليفه وشروط جتميعه وصيانته

 

                                                           
ص ، 15المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش،الجريدة الرسمية،العدد  2009فبراير  25المؤرخ في  3-09من القانون رقم  04،05المادة .(1)

  .14،15: ص
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باإلضافة إىل هذه املتطلبات العامة حول املنتجات الغذائية جند متطلبات خاصة فيما يتعلق بتغليف      

املواد الغذائية حسب املشرع اجلزائري أمهها ما ورد يف القانون املتعلق بالشروط كيفيات إعالم املستهلك 

   (1):واملتمثلة فيمايلي

  :البيانات اإللزامية للوسم يف املواد الغذائية 

  ؛تسمية البيع للمادة الغذائية �

  ؛قائمة املكونات �

  ؛ي الدويلالكمية الصافية املعرب عنها حسب النظام املرت  �

 ؛التاريخ األدىن للصالحية أو التاريخ األقصى لالستهالك �

 ؛أو االستعمال/ الشروط اخلاصة باحلفظ و  �

االسم أو التسمية التجارية و العالمة املسجلة و عنوان املنتج أو املوضب أو املوزع أو املستورد إذا   �

  ؛كانت املادة مستوردة

  ؛أو بلد املصدر إذا كانت املادة مستوردة/ بلد املنشأ و  �

طريقة االستعمال و احتياطات االستعمال يف حالة ما إذا كان إغفاله ال يسمح باستعمال مناسب   �

 ؛للمادة الغذائية

  ؛أو تاريخ الصنع أو التوضيب/ بيان حصة الصنع و  �

 ؛ذائية املعنيةتاريخ التجميد أو التجميد املكثف بالنسبة للمواد الغ �

   ؛املكونات و املواد املبينة يف احلساسيات �

مم %  1.2بيان نسبة حجم الكحول املكتسب بالنسبة للمشروبات اليت حتتوي على أكثر من  �

  ؛الكحول حسب احلجم

  ؛للمواد الغذائية املعنية"حالل "مصطلح  �

 ألغذيةإشارة إىل رمز إشعاع ا �

منتوج حملى "على  احمللى أو عدة حمليات، جيب أن تتبع تسمية البيع ببيان عندما حتتوي املادة الغذائية      

و عندما حتتوي املادة الغذائية يف أن واحد على سكر مضاف و حملى أو عدة حمليات جيب " إضافة سكر بدون

  " .منتوج حملى و مسكر جزئيا " أن تتبع بيان 

 عذر حموها اليت ال حتمل ال بطاقةال و املطبوعة بطريقة يتيف حالة القارورات الزجاجية املوجهة إلعادة االستعم

  :و ال ختما وال معلقة، تكون البيانات اآلتية فقط إلزامية

                                                           
 .58/2013جريدة رقم -  09/11/2013بتاريخ  378-13:رقممرسو م تنفيذي .  (1)
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  ؛تسمية البيع للمادة الغذائية •

  ؛قائمة املكونات •

و   تسبب حساسيات أو حساسيات مفرطة،و مشتقاا اليت27املكونات و املواد املذكورة يف املادة  •

 ؛النهائي و لو بشكل مغاير املنتجاملستعملة يف صنع أو حتويل املادة الغذائية و اليت تبقى يف 

  ؛الكمية الصافية •

 ؛التاريخ األدىن للصالحية أو التاريخ األقصى لالستهالك •

  ؛الوسم الغذائي •

 .أو تاريخ الصنع/بيان احلصة و  •

باستثناء التوابل و األعشاب العطرية ،جيب أن ال يتضمن وسم الوحدات الصغرية اليت حتتوي على      

  :سنتيمرتا مربعا إال البيانات املتعلقة مبا يأيت  20أو األوعية اليت تقل مساحتها الكربى عن  التغليف

   ؛تسمية البيع للمادة الغذائية �

   ؛الكمية الصافية �

   .حية أو التاريخ األقصى لالستهالكالتاريخ األدىن للصال �

البيانات  توضع ،كماجيب أن توضع البيانات اإللزامية األخرى لوسم املواد الغذائية علي التغليف الشامل

نفسه عندما  املنتجإما على بطاقة مثبتة جيدا على التغليف و إما بطريقة الطبع املباشر على التغليف أو على 

ملستهلك بكل املعلومات املتعلقة باألخطار على الصحة و األمن املرتبطة جيب إعالم ا.يكون غري مغلف

  .املنتجباستعمال 

من خالل دراسة املتطلبات البيئية للتعبئة والتغليف توصلنا إىل أن كل هذه املواصفات تسعى إىل حتقيق هدف    

هذا اهلدف يتمحور حول ضمان صحة املستهلك عند استهالكه .واحد، رغم اختالف إجراءات تنفيذ كل منها

التعامل اجليد مع العبوات احلاملة هلذه ملختلف املنتجات الغذائية، ويف نفس الوقت احلفاظ على البيئة من خالل 

هذا على املستوى العاملي من خالل السعي إىل توحيد هذه املقاييس لتقليل االختالفات والصراعات .املنتجات

أما يف اجلزائر فنالحظ مالمح  ذلك من خالل .الناشئة حوهلا أو استخدامها كمعايري تفضيلية لبعض املنتجات

وميكن  . ظمة لنشاط اإلنتاج وكيفية التعامل مع املنتجات الغذائية يف إطار محاية املستهلكنيالقوانني واللوائح املن

تلخيص أهم املزايا احملققة عند احلصول على إحدى هذه املعايري بالنسبة للمؤسسات اليت تبحث عن مزايا 

  :تطورها، وولوجها إىل األسواق الدوليةتنافسية لضمان استمرارها و 

 ؛وسالمة املستهلكرضاء العميل  •

 االجتماعية والبيئية؛حتسني العالقة مع اتمع والوفاء بأحد عناصر املسئولية   •

 املستثمر، من خالل املزايا التنافسية احملققة؛إرضاء   •

 ؛السوق يفحتسني صورة املنشأة ونسبة املشاركة  •
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 ؛الوفاء مبتطلبات إجازة النظام  •

 ؛حتسني السيطرة على التكلفة  •

 ؛احلوادث الناشئة عن خماطر عدم سالمة الغذاءتقليل   •

 ؛توفري املدخالت من اخلامات والطاقة   •

  .تسهيل الدخول إىل األسواق الدولية •

  البيئية على الصادرات للمتطلباتاآلثار المحتملة .2.4

إن حصول املؤسسات على املعايري البيئية بصفة عامة ال يتم دون تكلفة إذ تتحمل جراء ذلك تكاليف      

كما قد .مباشرة تتمثل يف املبالغ املنفقة على التكنولوجيا النظيفة املستخدمة، وشروط ومتطلبات احلصول عليها

يف املراكز النسبية يف العالقات االقتصادية بني يرتتب على استخدام مثل هذه املعايري على املستوى الدويل تغيريا 

اخل، ...الدول، يف جماالت حتركات رؤوس األموال،االستثمارات األجنبية، نقل التكنولوجية والعالقات التجارية

ومن خالل هذا املبحث سنحاول التطرق إىل أثر االلتزام باملعايري البيئية على املبادالت التجارية الدولية خاصة 

 .سبة للدول الناميةبالن

  المستدامة والتنمية والبيئة التجارة بين العالقة .2.4.1

 اللجنة تقرير قبل ما إىل ترجع املستدامة بالتنمية وعالقتهما والبيئة التجارة مبوضوع االهتمام أن من بالرغم   

 "عنوان حيمل والذي "برونتالند" بلجنة تسمى كما ،أو 1987 عام صدر الذي والتنمية للبيئة العاملية

 املفهوم وأصبح الشعبية املستدامة التنمية ملفهوم اكسب الذي هو التقرير هذا أن إال ، "املشرتك مستقبلنا

 والتجارة البيئة بني العالقة وأخذت .والسياسية والبيئية االقتصادية واملناقشات األحاديث يف ومتداوال مألوفا

 جولة مفاوضات يف البيئة موضوعات تضمني أقرتح عندما املاضي، القرن من التسعينات يف أوسع انتشارا

 بسبل واخلدمات للسلع تبادل األساس يف هي التجارة أن من والبيئة التجارة بني العالقة وتنشأ.أورجواي

 بني فالعالقة .فيهما وتؤثر والبيئة الطبيعية باملوارد تتأثر وهي والدول، األقاليم األفراد،اموعات، بني خمتلفة

 املواد كل اأساس هي اليت البيئة، على االقتصادية األنشطة كافة تعتمد إذ ترابطية، عالقة والبيئة التجارة

 األنشطة عن الناجتة النفايات أن كما واألمساك، والغابات املعادن، مثل اإلنتاج، يف تدخل اليت األولية

 التجارة حركة أن إذ بالبيئة، املتعلقة باملخاوف التجارة تتأثر األخر اجلانب وعلى . البيئة يف تؤثر االقتصادية

 حترير أن إىل البعض ذهب وقد.للبيئة صديقة أو نظيفة مبنتجات تنادي اليت السوق بقواعد تتأثر الدولية

 اخلارجية التجارة بتحرير تنادي اليت فالسياسات عليها؛ واحملافظة بالبيئة االهتمام تزايد إىل سيؤدي التجارة

 ارتفاع إىل يؤدي بدوره وهذا ، فاعلية أكثر العاملي االقتصادي النشاط جعل إىل نفسه الوقت يف دف

 معدالت وارتفاع واخلدمات السلع إنتاج معدالت ارتفاع خالل من املعيشة، ومستوى الفرد دخل مستوى

 من هناك األخر اجلانب على.املوارد على باحملافظة اهتمامه درجة و اإلنسان رفاهية سرتتفع مث ومن .التوظيف
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 كبرية أضرار إحلاق إىل سيؤدي مما والتنقل، اإلنتاج توسع من عنه ينتج وما اخلارجية، التجارة حترير أن يرى

   (1).املستدامة بالتنمية و بالبيئة

 القواعد على اعتمادا ا، ضارا يكون وقد للبيئة مفيدا يكون قد التجارة حترير أن القول خالصة    

 على واحملافظة البيئية التنمية على سيساعد البيئية القواعد مراعاة على املبين التجارة فتحرير املطبقة، واألنظمة

 حيث، املستدامة للتنمية الرئيسية األبعاد إىل بالرجوع أكثر تتضح العالقة وهذه ، املستدامة، التنمية وترية

 الكمية املتطلبات حتقق كما املستدامة التنمية عليها تقوم اليت األعمدة تشكل أساسية أبعاد ثالثة هناك

 . البيئي والبعد االجتماعي، والبعد االقتصادي البعد : وهى البشرية احلياة لتحسن والنوعية

 على اقتصادية تأثريات التجارة فلتحرير . جوانب عدة يف والبيئة التجارة بني االقتصادية العالقة تظهر كما   

 والتكنولوجيا املنتجات ونشر البيئة محاية تكنولوجيا نشر يف مساعدا عامال يكون فقد التنمية، وعلى البيئة

 كما بالبيئة؛ الضارة األخرى التكنولوجيات أو املنتجات من بدال الشمسية، الطاقة مثل للبيئة، الصديقة

 يف السلبية اجلوانب تظهر اآلخر اجلانب وعلى.للمجتمعات التنموية األهداف حتقيق على التجارة تساعد

 السامة أو اخلطرية املخلفات مثل بالبيئة، وضررها السلبية لتأثرياا جتاريا تبادهلا جيب ال اليت املنتجات جتارة

 والتجارة، الصناعة يف الطبيعية املوارد على الكلي االعتماد أن كما آخر، إىل مكان من نقلها أثناء خاصة

 على البيئية املتطلبات تراعي دول مع التجاري التبادل يؤثر أخرى جهة ومن. سلبية ةآثار بيئي الغابات، مثل

 يغريون املصدرين وجيعل بالبيئة، الضارة غري االقتصادية القطاعات انتشار على يساعد إذ ،ياالقتصاداهليكل 

 تعتمد بينهما العالقة، ألن صحيحا، بالبيئة تضر وأن البد التجارة أن االعتقاد ليس وهكذا اإلنتاج طرق من

التجارة والبيئة استنادا إىل بني وميكن تبسيط العالقة .املطبقة والتجارية البيئية السياسات بني التوافق مدى على

  :املخطط التايل

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 ،3:،ص2007،أوراق عمل اجتماع الخبـراء حـول أولويـات التجـارة والبيئـة فـي المنطقـة العربيـة،االعتبارات البيئية لمنطقة التجارة العربية الكبرى. (1)

     ) 12/01/2015www.escwa.un.orgأخر تصفح (
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  العالقة بين التجارة والبيئة:)2.4:(الشكل رقم

  

  

  

   

   

  

  

 

 

 

 

 

Source: A.frankel JEFFREY, Andrew KROSE, is trade good or bad for environment, 

working paper 9201, September, 2002, p9, http://www.nber.org,   )23/05/2015أخر تصفح( 

يوضح الشكل العالقة املوجودة بني القوانني البيئية اليت تؤثر بدورها على جودة البيئة، هذه القوانني ناجتة عن     

ذات عالقة مباشرة بالناتج  اإلنتاجحيث جند عوامل . جمموعة من العوامل املؤثرة بطريقة مباشرة أو غري مباشرة

متبادل  تأثريكذلك اجلغرافيا ذات عالقة بالتجارة واليت هلا .لبيئيةالوطين اخلام، والذي يؤثر ويتأثر بدوره بالقوانني ا

  .تنعكس على طبيعة هذه القواننيمع صرامة هذه القوانني، كذلك طبيعة النظام 

  والبيئة بالتجارة المتعلقة الدولية االتفاقيات.2.4.2

 البيئة محاية إىل دف اليت الدولية، البيئية االتفاقيات من جمموعة يف البيئة جمال يف الدويل التعاون يتجسد   

. بآخر أو بشكل تتناوهلا أو بالتجارة ترتبط االتفاقيات تلك معظم أن إال منه، واحلد البيئي التلوث ومواجهة
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 التجارة موضوعات تتناول اليت أوروجواي، جولة عن املنبثقة العاملية التجارة منظمة اتفاقيات إىل باإلضافة هذا

 (1):جتارية جوانب هلا اليت االتفاقيات وأهم وأحكام نصوص عدة يف والبيئة

 والتنمية للبيئة المتحدة األمم مؤتمر*

 مبوضوعات عنيت اليت املؤمترات أهم من املؤمتر هذا يعد ، 1992 عام جانريو ريودي يف عقد والذي     

 دون العامل يف الغابات من االستفادة لكيفية مبادئ تضع اليت تلك عنه صدرت اليت الوثائق بني ومن .البيئة

 على للقضاء والعشرين احلادي القرن خالل 21 القرن أجندة كانت األهم الوثيقة لكن.بالبيئة اإلضرار

 مبواجهة تعىن اليت املناخ، اتفاقية : مها اتفاقيتني توقيع على املؤمتر يف االتفاق مت كما .والبيئة التنموية املشاكل

 .واحليوان النبات تنوع على باحملافظة تعىن اليت البيولوجي التنوع واتفاقية املناخية، التغريات

 21 القرن أجندة*

 على هذا العمل برنامج ويعتمد . العامل تواجه اليت والتنموية البيئية املشاكل ملكافحة عمل برنامج هي   

 األجندة وتربط. التنمية أجل تسريع من الدولية، البيئية االقتصاديات وتقوية وتفعيل الوطنية السياسات توطيد

 وتعزيز بتأكيد الدويل اتمع يقوم أن على تنص إذ البيئة، على واحملافظة بالتجارة املستدامة التنمية حتقيق

 يسمح عادل األطراف متعدد جتاري نظام وتعزيز توفري إىل األجندة دف كما.والتجارية البيئية السياسات

 إىل منتجاا لنفاذ أفضل فرص وإجياد االقتصادية هياكلها وتطوير بتحسني منها، النامية خاصة للدول،

  .العاملية األسواق

 جوهانسبرج مؤتمر*

 على أكد وقد. بالبيئة املعنية املؤمترات أحد 2002 عام سبتمرب يف عقد الذي جوهانسربج، مؤمتر كان    

 املشاركة الدول واتفقت . عنه الصادر "ريو "وإعالن والتنمية، للبيئة املتحدة األمم مؤمتر ا يناد اليت املبادئ

 املستدامة التنمية إىل للوصول منها بد ال أمور واالقتصادية االجتماعية التنمية وحتقيق البيئة محاية أن على فيه

 من تعاين تزال ال العاملية البيئة أن وأكدوا بالبيئة، يتعلق فيما العامل تواجه اليت للتحديات املؤمتر تعرض وقد

 يتلف الذي التصحر و السمكية، الثروة استنفاد وكذلك مستمر، البيولوجي التنوع فتناقص .التدهور

 الكوارث حدوث وتزايد ، املناخ لتغري الضارة اآلثار إىل باإلضافة هذا اخلصبة، األراضي من متزايدة مساحات

 احلياة من األشخاص ماليني حيرم والبحار واملياه اهلواء تلوث يزال وال دمار، من عليها يرتتب وما الطبيعية

   .الكرمية

  

                                                           
(1)

.United Nations Environment Programme and the International Institute for Sustainable Development, 
Environment and Trade, A Handbook, 2000,p:210.  
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  1973 لالنقراض المعرضة والنباتات الحيوانات أنواع في الدولية التجارة اتفاقية*

 األنواع جتارة مراقبة إىل دف وهي .1975 عام التنفيذ حيز ودخلت1973 عام االتفاقية هذه أبرمت    

 أو النهائي، احلظر منها وسائل، عدة خالل من منها، املصنعة واملنتجات وأجزائها لالنقراض املعرضة احليوانية

. األخرى األنواع أو املنتجات بعض يف للتجارة اجلزئي الرتخيص وحق األنواع بعض النسيب لتجارة احلظر

  .لالنقراض ومعرضة خطر يف تعد اليت والنباتات احليوانات أنواع حتدد مالحق ثالثة االتفاقية وتضم

 األوزون طبقة بحماية الخاص 1987 مونتريال بروتوكول*

 نظام املؤمتر وقد أنشأ . املتحدة األمم رعاية حتت 1987 عام سبتمرب يف كندا يف مونرتيال مؤمتر عقد   

 العديد استخدام أو إنتاج حظر خالل من وذلك األوزون، لطبقة ضررا تسبب اليت الكيماوية املواد يف حتكم

 جتارة يف التحكم على املؤمتر وضعها اليت اآللية وتعتمد. األخر البعض الستخدام قيود ووضع املواد، تلك من

 جهة من ضارة غري مكونات حتتوي منتجات يف االجتار وعلى جهة من األوزون بطبقة الضارة املكونات

 واملبيدات الكيماويات استخدام أن كما األوزون تآكل على يساعد البيئي التلوث أن املعروف ومن .أخرى

 .تدمريه يف تسهم والتربيد التكييف أجهزة صناعات وبعض ،احلشرية

 1992 منها والتخلص الحدود عبر الخطرة النفايات نقل على للرقابة بازل اتفاقية*

 .املتقدمة الدول لنفايات مدافن إىل حتوهلا من األفريقية، خاصة النامية الدول خماوف االتفاقية هذه تعكس   

 توفري ،منها الغرض واحلدود،  عرب اخلطرة النفايات نقل يف للتحكم وضعت اليت الوثائق أهم من تعترب وهي

 مساعدة و اخلطرة، النفايات والسيما إدارا، وكيفية النفايات حول ،ااملوقعة عليه لألطراف املعلومات

 ختضع اليت للنفايات احلدود عرب النقل رفض أو على، باملوافقة إما قرار اختاذ يف وتوجيهها احمللية السلطات

 هذه تطبيق بأن علما بالبيئة، تتعلق أساسية مبادئ فيها رمست اليت االتفاقيات من االتفاقية وهذه .لالتفاقية

 عند األساسيان االعتباران مها االقتصادية والتكلفة الكفاءة أن السيما آخر، إىل بلدٍ  من يتفاوت املبادئ

 .النفايات إدارة إسرتاتيجية وضع

 1993 البيولوجي التنوع اتفاقية *

 ديسمرب يف املفعول نافذة وأصبحت1992 مايو يف نريويب يف النهائي شكلها يف االتفاقية هذه صيغت   

 املخاطر ختفيف إىل دف وهي البيولوجي التنوع شؤون ملعاجلة الرئيسية الوثيقة االتفاقية هذه وتعترب .1992

 املوارد استخدام عن الناجتة للفوائد واملتساوي العادل التوزيع وإىل البيولوجي، بالتنوع حتيق قد اليت احملتملة

  .اجلينية

 1997 كيوتو بروتوكول*

 كل يقوم أساسه وعلى املناخ، تغري بشأن املتحدة األمم التفاقية العام باإلطار امللحق الربوتوكول وهو    

 كما املستدامة، التنمية تعزيز بغية ةالدفيئ غازات إنبعاثات وخفض بتحديد التزاماته بأداء االتفاقية يف طرف
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 تلحق اليت واالقتصادية والبيئية االجتماعية التأثريات من للحد وتدابري سياسات تنفيذ إىل األطراف تسعى
 أرصدة مستوى حتدد بيانات بتقدمياملشاركة  األطراف تتعهد األساس، هذا وعلى . األخرى باألطراف ضررا

 وتكنولوجيات الطاقة من واملتجددة اجلديدة األشكال بشأن البحوث إجراء على املؤمتر شجع كذلك.الكربون

  . بيئيا وتطويرها وتشجيعها الكربون أوكسيد ثاين استخدم

 بالتجارة يتعلق فيما والمبيدات الخطرة الكيماويات لبعض بالنسبة اإلخطار بشأن روتردام اتفاقية*

 1998 الدولية

 ومن اخلطرة، السامة واملنتجات السامة البيئية املواد يف املشروع غري االجتار مسألة االتفاقية، هذه تتناول    

 يتسىن حبيث اإلخطار، طرق وتوحيد املواد هذه نقل عن املسبق باإلخطار املصدرين قيام تأمني مبادئها أهم

 .ذلك إىل احلاجة دعت إذا استريادها ووقف املواد، هذه خماطر على التام اإلطالع النامية للدول

 2000 البيولوجية بالسالمة المتعلق ةقرطاجن برتوكول*

 وتداول نقل أمان جمال يف احلماية من مالئم مستوى ضمان يف املسامهة هو ، الربتوكول هذا من اهلدف   

 مع البيولوجي، التنوع على ضارة آثار عليها ترتتب أن ميكن اليت جينَيا املعدلة احلية الكائنات واستخدام

 هذا ويعترب، احلدود عرب النقل على خاصة بصفة والرتكيز أيضا، اإلنسان صحة على املخاطر مراعاة

 البيئة، التجارة،ومتطلبات احتياجات بني للتوفيق دولَيا تنظيميا إطارَا يوفر لكونه هامة خطوة الربوتوكول

 بالتنوع املتعلقة االتفاقية على املوقعة األطراف وهي الربوتوكول هذا على املوقعة األطراف وأن السيما

 .البيولوجي

 العالمية التجارة منظمة في البيئة موضوعات.2.4.3

 إىل التوصل يتم مل ولكن أوروغواي، جولة مفاوضات يف البيئة موضوعات بتضمني تنادي آراء هناك كانت     

 بني العالقة مبناقشة وحتليل تعىن والبيئة للتجارة خاصة جلنة بإنشاء األعضاء فاكتفى الشأن، هذا يف توافق

 بشأن مراكش اتفاق صاإلطار ون هذا يف مقرتحات تقدمي إىل باإلضافة بشأا، تقارير وتقدمي والبيئة التجارة

 تعزيز أجل من البيئية، واإلجراءات التجارية اإلجراءات بني العالقة حتديد" :على اللجنة اختصاصات حتديد

 مع تتوافق األطراف، متعدد النظام التجاري لنصوص تعديالت إجراء بشأن مقرتحات وتقدمي املستدامة؛ التنمية

 كانت سواء األطراف، متعدد التجاري النظام جماالت كافة اللجنة وتغطي  التمييزية وغري العادلة النظام طبيعة

 على اللجنة عمل ويقوم .الفكرية امللكية حلقوق التجارية اجلوانب أو السلع يف جتارة أو اخلدمات، يف جتارة

 تأثري دراسة على االقتصار أي التجاري، اإلطار يف البيئة موضوعات دراسة هو األول :أساسيني مبدأين

 بوضع معنيني ليسوا وأعضاؤها البيئة بقضايا معنية منظمة ليست املنظمة ألن التجارة، على البيئية السياسات
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 أن جيب ما، ملشكلة اللجنة حتديد حالة يف احللول املطروحة أن فهو الثاين، أما .بيئية سياسات أو معايري

  (1).العاملية التجارة منظمة مبادئ مع متماشية تكون

 العالقة:منها حماور عدة يتناول حمدد إطار خالل من والبيئة التجارة بني العالقة بدراسة اللجنة وتقوم هذا    

 البيئية االتفاقات يف الواردة ذلك يف مبا البيئي، اإلطار ذات التجارية واإلجراءات التجارية القواعد بني ما

 القواعد وعالقة التجاري؛ األثر ذات البيئية والسياسات التجارية القواعد بني والعالقة األطراف؛ متعددة

 باملنتجات يتعلق فيما البيئية باملتطلبات التجارية القواعد وعالقة البيئية؛ والضرائب بالرسوم التجارية

 أن يعين ال للتجارة البيئية اجلوانب تتناول منفصلة اتفاقية وجود عدم إن االعتبار يف األخذ وجيب.والتغليف

 ذات النصوص من العديد فهناك .بالبيئة خاصة وأحكاًما نصوًصا تتضمن ال العاملية التجارة منظمة اتفاقيات

 االتفاقية ذلك يف مبا أوروغواي، جولة عن املنبثقة العاملية التجارة منظمة اتفاقيات يف البيئة مبوضوعات الصلة

  (2):التايل النحو على وذلك  1994الغات والتجارة للتعرفات العامة

 محاية وجوب على وتنص التنموية األهداف *العاملية التجارة منظمة إلنشاء مراكش اتفاقية مقدمة حتدد •

 البيئة؛

 ذجواز اختا على وتنص لالتفاق، العامة اإلستثناءات1994 الغات اتفاقية من 20 املادة تتضمن •

 باالحتفاظ املتعلقة اإلجراءات كذلك والصحة، والنبات واحليوان اإلنسان حلماية الضرورية اإلجراءات

 للنفاد؛ القابلة الطبيعية باملوارد

 للمنتجات، الفنية االشرتاطات واإلنتاجية، الصناعية باملعايري املعنية للتجارة، الفنية القيود اتفاقية تتناول •

 الواردة للمنتجات أخرى معايري أية أو عمالية أو بيئية معايري حتديد األعضاء للدول جيوز بأنه وتقضي

 والشفافية؛ اإلخطار مثل حمددة، شروط توافر شريطة إليها،

 أو اإلنسان صحة أو حياة حلماية الضرورية التدابري بتطبيق النباتية والصحة الصحة اتفاقية تسمح •

 اإلنسان صحة أوضاع بتحسني أيًضا وإمنا باحلماية فقط معنية االتفاقية وليست .النبات أو احليوان

   توفر شريطة النباتية، والصحة الصحة تدابري باختاذ املتعلقة القواعد حتدد وهي .والنبات واحليوان

  ؛ةحمددشروط 

 الدعم؛ بتخفيض االلتزام من البيئية الربامج الزراعة اتفاق يعفي •

                                                           
(1)

.World Trade Organization, Trading into the future- beyond the agreements – environment, 
www.wto.org ). أ"ر ���13/04/2015(  

(2)
     www.escwa.un.org 23/5/2015تصفح  رأخ:10-9 ص، 2003، كالمتحدة، نيويور  ماألم االتفاقيات الدولية وقضايا التجارة والبيئة،(. 
 الكاملـة العمالـة المعيشـة وتحقيـق مسـتويات رفـع تسـتهدف أن يجـب االقتصـادية والمسـاعي التجـارة مجـال فـي عالقتهـا أن تـدرك إذ" علـى تـنص*

 األمثـل االسـتخدام يتـيح بمـا والخـدمات السـلع فـي واالتجـار المتواصـلة اإلنتـاج وزيـادة الفعلـي والطلـب الحقيقـي الـدخل حجـم نمـو فـي كبيـرا واسـتمرارا

 واحتياجـات تـتالءم ذلـك بصـورة بتحقيـق الكفيلـة الوسـائل ودعـم عليهـا والحفـاظ البيئـة حمايـة تـوخي مـع وذلـك التنميـة، لهـدف وفقـا العـالم لمـوارد

 "واحد آن في االقتصادية، التنمية مستويات مختلف في منها كل واهتمامات
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 براءة منح برفض األعضاء للدول بالتجارة، املتصلة الفكرية امللكية حقوق جوانب اتفاقية تسمح •
 اضرر  تلحق كانت إذا أو النبات، أو احليوان أو اإلنسان صحة أو حياة الرباءة حمل كان إذا اخرتاع

 بالبيئة؛ اشديد

 إعفاء على14 املادة تنص إذ بالبيئة، تتعلق نصوًصا أيًضا اخلدمات يف للتجارة العامة االتفاقية تتضمن •

 العامة القواعد من النباتية أو احليوانية أو البشرية الصحة أو احلياة حبماية املتعلقة الضرورية اإلجراءات

 .حمددة شروط توفر حالة يف لالتفاقية

 العالمية التجارة في تؤثر بيئية مشاكل.2.4.4

 من شكل بأي األداء يف والشفافية الدول بني باملساواة املتعلقة العاملية التجارة منظمة مبادئ تتعارض ال   

 املشاكل مع التعامل أن العاملية التجارة منظمة وتعترب .البيئة حبماية املتعلقة التجارية اإلجراءات مع األشكال

 مشاكل من العديد أن إال .عاملًيا املعتمدة البيئة قوانني إطار ضمن يدخال أن جيب هلا احللول وإجياد البيئية

 موارد وتتطلب معقدة عملية للبيئة صديقة إنتاج طرق إىل والتحول .اإلنتاج بطرق يرتبط النامية الدول يف البيئة

 طريق عن الفقر مكافحة إىل أولوياا توجه فهي توفريها، عن النامية الدول يف احلكومات تعجز إضافية مالية

 على الدعم برامج تساعد كما .ذلك نتيجة بالبيئة حتيق قد اليت املخاطر عن النظر بغض اإلنتاج زيادة

 من عددا أن ثبت كذلك .للبيئة ضررًا تسبب اليت القدمية واملنتجات التكنولوجيات استخدام يف االستمرار

 لتلك الرئيسيون واملصدرون فاملنتجون.بالبيئة ضررًا يلحق النامية الدول صادرات عليها تعتمد اليت املنتجات

 إىل مثال القهوة منتجو يلجأ إذ للبيئة، صديقة تكنولوجيا أو إنتاج طرق تستخدم ال نامية دول املنتجات

 املواد وتستخدم املوز، منتجو أيًضا ذلك ويفعل الزراعة، وقت لتقصري مكثف بشكل املبيدات استخدام

 تسبب التجارة أن القول إىل بالبعض حدا ما ذلك ولعل .واملالبس املنسوجات تصنيع يف بكثافة الكيماوية

 أن بل البيئة، تدهور يف اأساسي اسبب ليست التجارة أن العاملية التجارة منظمة بينت وقد .البيئي التلوث وتنشر

 أكدت ذلك ورغم .الرئيسي السبب هي البيئية املشكالت مع احلكومات تعامل وأساليب السوق قوانني

 عدة خالل من كالبيئية وذل املشاكل تزايد يف أساسًيا عامال األحيان بعض يف تكون قد التجارة أن املنظمة

  (1):جماالت

 يف الكيماوية للمواد املكثف االستخدام أن العاملية التجارة منظمة تقارير أظهرت:الزراعة جمال يف •

 اجلوفية املياه على السلبية آثاره تنعكس كما باملزروعات، ويضر البشرية احلياة على يؤثر الزراعة

 ا؛أيض

 من الرطبة األراضي واختفاء واملراعي الغابات رقعة اخنفاض ميثل :الغابات إزالة مكافحة جمال يف •

 النمو، طريق على إضافية مشكلة الزراعية املنتجات على املتزايد الطلب لتلبية الزراعي التوسع جراء

                                                           
(1)

.World Trade Organization, Trading into the future- beyond the agreements – environment, 

www.wto.org  ) 13/04/2015أخر تصفح(  
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 إىل لحتو  العامل يف الطبيعية الغابات أراضي تزال وال .البيولوجي التنوع مشكلة ظهور إىل أدى مما

 دول يف له نسبة أعلى الغابات إزالة معدل بلغ وقد .االستوائية النامية البلدان يف زراعية أراضي

 النمو بفعل الزراعية املوارد على الطلب زيادة بني ما املصاحل تتداخل وهنا .اجلنوبية وأمريكا أفريقيا

 املستدامة؛ والتنمية البيئة على احلفاظ أجل من والتشجري الغابات إىل املاسة احلاجة وبني السكاين

 الغذائية املواد دعم ارتفاع يزيد املثال سبيل فعلى املشكالت، حدة من التجارية السياسات تزيد قد •

 الدعم وسياسات التجارية احلواجز إزالة ساعدت كما .زراعية مساحات إىل الغابات حتويل من

 األراضي على الطلب تزايد إىل يؤدي اأيض وهذا التصدير أجل من اإلنتاج زيادة على املزارعني

 الزراعية؛

 ال الكربون أوكسيد ثاين غاز انبعاث تزايد من املتأيت العاملي، االحرتار العاملية التجارة منظمة تعترب •

 ادولي اشأن وغريها، السيارات صناعة مثل واسع بشكلٍ  الطاقة تستعمل اليت الصناعات يف سيما

 التجارة منظمة تقرتح الصدد، هذا ويف .مناسبة حلول إجياد أجل من اجلهود تضافر يستدعي

 يف اإلنتاج كلفة زيادة إىل أدى مما الدمنارك فعلته ما وهذا .التلوث على ضرائب فرض العاملية

 صناعاا؛

 بل البيئي، التدهور يف الرئيسي السبب هي التجارة أن العاملية التجارة منظمة تعترب احلاالت ال كافة ويف    

 والبيئة التجارة بني التالقي نقاط القول سبق وكما.املشاكل هذه حل يف البيئية والسياسات السوق إخفاق هو

 كل الدولية التجارة ملحت أن جيوز ال ذلك مع .بينهما الفصل الصعب من جتعل درجة إىل ومتشعبة كثرية

 التجارية للمفاوضات أوروغواي جولة تضمنت وقد .فرتات طويلة منذ نشهده الذي البيئي التدهور أسباب

 وعمليات النهائية؛ السلع معايري:مثل بالبيئة وارتباطها السلع انتقال بشأن التدابري بعض األطراف متعددة

 والطرق الصحي؛ احلجر وإجراءات واملوافقة؛ والتصديق واملعاينة، االختبار، وإجراءات اإلنتاج؛ وطرق التصنيع

 والتسمية البيئية والعالمة والتغليف التعبئة ومتطلبات املخاطر؛ تقومي وطرق العينات أخذ وإجراءات اإلحصائية

 الثالثة والثالثني فقرا يف ،للتنمية الدوحة أجندة أعطت كما .الغذائية واملواد األطعمة بسالمة ةمباشر  املتصلة

 إىل منها الواحدة والثالثني الفقرة دعت كذلك .والتجارة البيئة مواضيع يف النامية الدول ملشاركة أوسع جماالت

 واخلدمات السلع على الضريبية وغري الضريبية احلواجز إزالة احلاجة استدعت إذا أو ختفيض، حول مناقشات

  .البيئية

  ثر على الصادراتاأل.2.4.5

ة إذ تتحمل الدولة قطاع عام وخاص إن اختاذ السياسات والتدابري من أجل محاية البيئة ال تتم دون تكلف   

وتلك اليت يتم حتملها ملنع حدوث .تكاليف مباشرة تتمثل يف املبالغ املنفقة على عالج بعض األضرار البيئية

يف املراكز النسبية يف العالقات  ذ هذه السياسات تغيرياكما قد يرتتب على تنفي.تلوث أو خفض مستوياته
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جنبية،نقل التكنولوجية والعالقات االقتصادية بني الدول،يف جماالت حتركات رؤوس األموال،االستثمارات األ

  .اخل...التجارية

  تضمين التكاليف البيئية وحجم اإلنتاج.2.4.5.1

ىل إعادة ختصيص املوارد التنموية يؤدي إدخال التكاليف البيئية يف االعتبار على املستوى الكلي أو اجلزئي إ    

هلذا  حبيث يتم توجيه جزء منها لألغراض البيئية يف إطار االمتثال للمعايري البيئية ويزداد حجم املوارد املخصصة

صيص املوارد على النحو السابق قد ا الشك فيه أن إعادة ختومم.درجة صرامة هذه املعايريالغرض كلما ازدادت 

تعين سحبا جلزء منها من االستثمارات اإلنتاجية مما قد يؤدي إىل خفض إمكانات اتمع إلنتاج السلع 

هذا التحول يف املوارد يؤثر بدوره بالسالب على .واخلدمات وهو ما يعرف بنفقة الفرصة االجتماعية البديلة

لكن هذا اخلفض قد يتم تعويضه .القتصادية للمجتمع من خالل خفض االستهالك من السلع احملليةالرفاهية ا

كما يؤدي والشك إىل خفض صادرات الدولة من السلع اليت تدخل يف جتارا .لسلع مماثلة دعن طريق االستريا

  .خفض التلوث الدولية وذلك بسبب اخنفاض القدرة التنافسية هلذه الصادرات بسبب ارتفاع تكاليف

  تضمين التكاليف البيئية وحجم اإلنتاج:)5.2(الشكل رقم

قيمة اإلنتاج من السلع والخدمات                                                                                      

  

                     1ك                    أ                                                       

  2ك                                ب                    

  

  تكاليف االمتثال للمعايير البيئية                        

                    1ت               2ت                                               

، 1994، ةالكتاب، املنصور  رالثانية، دا ة، الطبعالبيئية والتجارة الدولية ت، السياسااخلالق السيد دامحد عب :المصدر

  .40ص

جم اإلنتاج نتيجة تضمني التكاليف وح االمتثال للمعايري البيئيةيصور لنا املنحىن السابق أن العالقة بني    

نتاج وبالتايل الصادرات من التكاليف على حجم اإليؤثر تضمني لبيئية تقوم على نوع من املقابلة، حيث ا

فاملؤسسات قد تكون جمربة على التوافق مع . تأثريه على تكاليف اإلنتاج ومن مث اهلياكل النسبية لألسعارخالل 

 طكما أن املؤسسات قد تقرر من تلقاء ذاا إدخال االعتبارات البيئية يف احلسبان حتت تأثري ضغ.البيئية املعايري

ؤثر على تكاليف اإلنتاج وأي كان الدافع لتضمني املؤسسات للتكاليف البيئية،فإا ت.العام واملستهلكنيرأي ال
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ومن مث على األسعار النسبية للسلع واخلدمات واملقدرة التنافسية وعلى العالقة بني الطلب والعرض احمللي بالزيادة 

وهذه الزيادة قد حتدث .م الصادراته كبريا على حجواألجنيب وعالقة الصناعات بعضها ببعض مما يكون تأثري 

ث بشكل غري مباشر من خالل ارتفاع كما قد حتد.التوجه حنو فرض هذه املعايري بشكل مباشر نظرا الزدياد

تصبح املؤسسات مضطرة لتوجيه جزء  ويف كلتا احلالتني.املدخالت املعنية اليت ختضع بدورها لتدابري البيئية أسعار

ا أن املؤسسات اليت ال تستطيع أن كم.التكنولوجيا والتجهيزات احملققة لذلكلتوفري االستثمارية  من نفقاا

وميكن توضيح ما سبق اعتمادا .تتوافق مع املتطلبات اجلديدة قد تقرر اخلروج من ميدان العمل يف اية األمر

  :على الشكل التايل

  )العرض والطلب(اإلنتاجتضمين التكاليف البيئية وحجم : )6.2(الشكل رقم

  

  التكلفة                                      1ع                                                

  1س   ب                         ع                                                        

                                                                                            

  س                      ج  أ                                                              

  

  1ك           ك                         العرض والطلب             

   

، ةالكتاب، املنصور  رالثانية، دا ة، الطبعالبيئية والتجارة الدولية تالسياسااخلالق السيد،  دامحد عب :المصدر

  .44،ص1994

يف هذا الشكل يفرتض أنه قبل تضمني التكاليف كان هناك توازن بني الطلب احمللي على السلع احمللية     

ازدادت نفقة اإلنتاج لتكاليف االمتثال للمعايري البيئية أنه بعد تضمينها  ، إال)أ(واملستورة وعرضها عند النقطة

ناحية اليسار ليعرب عن نقص الكمية املعروضة من  1وبالتايل انتقل منحىن العرض من ع إىل ع) ب جـ(بالقدر

قد تقل الصادرات إذا كان ازدياد التكلفة قد إثر بشدة على السلع :وحيدث هنا أمران األول.اإلنتاج احمللي

والثاين أن الواردات قد تزداد لسد الفجوة اليت نشأت من اخنفاض اإلنتاج احمللي من .الداخلة يف جتارة الصادرات

السلع احمللية من ناحية أخرى إذ يتجه املستهلكون لسد  سعارذلك أن ازدياد التكلفة قد ينعكس على أناحية،وك

  . حاجام من السلع األجنبية املستوردة واليت قد تكون أرخص نسبيا
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  والقدرة التنافسية البيئيةمعايير ال.2.4.5.2

متارس معايري املنتجات تأثريا قويا على القدرة التنافسية وتزداد وطأة هذا التأثري إذا مت فرضها من جانب    

وميكننا حتليل تأثري معايري املنتجات على .ا الدول األخرى أو تتساهل يف تنفيذها تأخذواحد،يف حني ال 

  (1):الصادرات من خالل

إضافية للتكيف مع هذه املعايري ،مما يؤثر بالتايل يف هياكل قد يتحمل املنتجون احملليون تكاليف  •

ويصبح هذا التأثري ملحوظا إذا طبقت املعايري يف .كما مت توضيحها سابقا  النسبية واألسعارالتكاليف 

مما جيعل األوىل تفقد ميزة تنافسية يف السوق الداخلية وكذلك السوق .بعض البلدان دون البعض اآلخر

  .اخلارجية

وملا كان .األجانب لكي تتالءم منتجام معها نأن هذه املعايري قد تضع أعباء إضافية على املورديكما  •

 نهناك تشابه كبري يف املعايري البيئية السائدة يف الدول املتقدمة الصناعية فلن توجد مشكلة كبرية، لك

وأكثر من هذا قد ختتلف .املشكلة توجد يف الدول النامية حيث يوجد تأخر يف تطبيق مثل هذه املعايري

مما يضيف أعباء متعددة على املنتجني األجانب ومن مت يفقدهم ميزة  داملعايري يف بعض أسواق االستريا

كان حجم سوق التصدير   اوتزداد التكاليف اليت تلحق باملورد األجنيب، إذ.تنافسية مقارنة بالسلع احمللية

  . وقد يقرر االنسحاب من السوق كليةجيعله أكثر تأثرا ذه املعايري احمدودا، مم

قد يصل أثر املعايري إىل حد حظر دخول السلع األجنبية كليا أو جزئيا إذا مل تتوافر فيها االشرتاطات  •

خلو املنتجات الزراعية من بواقي  وومن أمثلة ذلك اشرتاط خلو البنزين من الرصاص، أ.واملعايري البيئية

من املمارسات حيدث يوميا ضد صادرات الدول النامية الزراعية إىل والواقع أن هذا النوع .املبيدات

ارتفاع  واإلسراف يف استخدام كميات كبرية من األمسدة أو املبيدات، أ جأسواق الدول املتقدمة، حبج

  .النسب الباقية منها يف السلع تفوق النسب احملددة يف أسواق هذه الدول

أثري على أسلوب وطرق اإلنتاج ذاا مما يتطلب تعديال أو كما أن معايري املنتجات قد يكون هلا ت •

وهو أمر قد ال تقدر عليه املؤسسات األجنبية املنافسة فتضطر إىل اخلروج من املنافسة .جتديدا وإحالال

كما قد تضعف قدرا على املنافسة يف السوق الداخلية يف ظل التحرير الواسع للتجارة .اخلارجية

  .الدولية

العموم ومن خالل ما سبق فإن الدول املتقدمة قد تتخذ املعايري البيئية كأداة محائية غري مجركية ضد وعلى     

كما أن .خاصة وأن األخرية تلعب دورا متواضعا للغاية يف عملية وضع املعايري البيئية ككل.صادرات الدول النامية

افق مع املعايري البيئية مما يؤثر على القدرة التنافسية هلذه الدول النامية ال تستطيع توفري املبالغ املالية الالزمة للتو 

   .الدول

                                                           
(1)

. Frankel JEFFRY, global environnemental policy and global tarde policy, the  Harvard peoject on 
international climate agreements, 2008, p15-16.  
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  البيئية والقدرة التنافسية العالمات.2.4.5.3
رغم أن هذا األسلوب اختياري ويركز على اجلوانب االجيابية للمنتجات بأا صديقة للبيئة أو منتجات    

  (1):خضراء،إال أنه قد ميارس آثارا متفاوتة على الصادرات

إذ ميكن أن يستخدم كأداة لرتويج املنتجات اليت حتمله ويف نفس الوقت قد يعمل كأداة محائية ضد  •

كما أن هذا األسلوب قد حيايب املنتجات .املنتجات اليت مل حتصل عليه  وحىت ولو كانت صاحلة بيئيا

أساسها هذه العالمة قد تكون الوطنية ضد املنتجات واملنتجني األجانب إذ أن املعايري اليت متنح على 

استجابة للطلبات واملصاحل االقتصادية والتجارية للمنتجني احملليني،كما أن هؤالء يستطيعون التأثري 

بسهولة على تنفيذ وتطبيق هذا اإلجراء أكثر من منافسيهم األجانب،واملنتجون احملليون يستطيعون 

  . وشروط احلصول علبيها ةالبيئيحتديد اموعات السلعية اليت حتصل على العالمة 

كما أن حدود املعايري الالزمة ملنح العالمة البيئية قد يتم حتديدها على أساس مستويات رفيعة حبيث ال  •

وقد يتم تضييق دائرة املعايري لتحقيق ذات .يستطيع سوى عدد حمدود من املنتجات احلصول عليها

يف  DECOيا بذاا كما هو قائم يف أسواق دول الـالغرض مما يستلزم أسلوب إنتاج معني أو تكنولوج

هذه احلالة قد يكون من الصعب على كثري من الدول النامية التوافق مع املعايري املطلوبة نظرا الرتفاع 

أا قد تكون غري مربرة اقتصاديا مبا يفوق مثيلتها يف الدول املتقدمة هذا من ناحية،كما .تكاليف ذلك

ومن ناحية ثالثة فانه لكي .ثانية صديرية هلذه الدول يف األسواق املتقدمة من ناحيةنظرا لقلة احلصة الت

تظل منتجات الدول النامية منافسة يف أسواق الدول املتقدمة فعليها أن تراعي األسعار املوجودة يف 

لفها كالسوق وان أرادت زيادة األسعار لتعكس التكلفة اليت حتملتها كلها أو جزء منها فإن ذلك قد ي

من دولة ألخرى حىت ولو تشات  ةكذلك قد تتفاوت اإلجراءات اإلدارية ملنح العالمة البيئي.السوق

صعب ذلك على املعايري الفنية الالزمة لدلك،مما قد يسهل حصول املنتجات الوطنية عليها يف حني ي

  .خاصة الناميةمنتجات الدول األخرى 

 لكن .تعوق الصادرات حواجز تشكل وأن اإلنتاج تكاليف يف زيادة إىل البيئية عايريامل تؤدي أن ميكن      

 الناتج استقاء ويتوقف .التنافسية القدرة تعزز وأن بيئيا املستدامة االقتصادية للتنمية إطارا توفر أن ميكنها أيضا

 وإنفاذها بفعالية وتطبيقها والدولية احمللية األسواق يف هلا املناسب التحديد على السياسات هذه اإلجيايب من

على  املدين اتمع مؤسسات وحصول واخلاص، العام القطاعني بني االتصال خطوط فتح يستلزم كما  .بوضوح

معايري للاالمتثال  يشكل أن ميكن النامية، البلدان معظم يف الشروط هذه استيفاء صعوبة ورغم .املعلومات

  .االقتصاد عوملة ظل يف السوق يف حصتها وزيادة إنتاجيتها تعزيز إىل تسعى اليت للصناعات تنافسية ميزة البيئية

  

                                                           
(1).United Nations Environment Programme and the International Institute for Sustainable Development, 
Environment and Trade, A Handbook, second edition, 2005. 
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  خالصة الفصل

 ،تعترب عملية التعبئة والتغليف يف التصنيع الغذائي جزءا هاما من العمليات اليت جترى على الغذاء الحتوائه    

وللمحافظة على طبيعة الغذاء ومواصفاته طيلة الفرتة الفاصلة بني   ،وبيعه بشكل مريح ،ولتسهيل نقله وتوزيعه

وتوفر التعبئة والتغليف األمان لألغذية املعبأة   .حلظة الصنع والتغليف حىت البيع واالستهالك حمليا أو بعد التصدير

وثة واألحياء الدقيقة من املل الكيماويةوالفيزيائي، مبنع اهلواء والرطوبة واملواد  الكيماويوحتميها من التدهور 

كما توفر تعبئة األغذية وتغليفها للمستهلك راحة يف تداوهلا وإمكانية إعادة إغالق العبوة بعد   ،التسرب إليها

معلومات مفيدة عن نوعية الطعام الذي حتويه وصفاته وحمتوياته ووزنه   للمستهلك  فتحها، كما تقدم بطاقة التعبئة

  .ه ومعلومات قيمة عن قيمته الغذائيةواسم املنتج وتعليمات حتضري 

على وجه  اإلنسانالتعبئة والتغليف، أوىل العامل عناية خاصة هلذا القطاع، منذ أن خلق  نظرا ألمهيةو 

مواد التعبئة والتغليف، مواده  لإلنسانالبسيطة وبدأ يتعامل مع حفظ غذائه، فتطورت مع التطور التارخيي احلياة 

وفنون استخدامه، حىت أصبح هذا العامل ومدى تطوره من ميزات تطور الشعوب يف  إنتاجهوأشكاله وتقنيات 

، وهناك اآلالف من وحدات التصنيع، وتعددت املواد باإلنتاجالعامل، فهناك املئات من الشركات العمالقة املعنية 

ا وحجمها ولوا، ويف اختيار شكله إعدادهايف صناعتها ويف  اإلنساناملستخدمة للتعبئة والتغليف، وتفنن 

  . واإلقليميةهلا املنظمات واهليئات واالحتادات العاملية  وأنشأت

التعامل مع  لسلع الغذائية املصنعة يعين حتماتصنيعي ل –تغذوي  –تناول عملي اقتصادي  أي إن

حي التغذوية فرتة زمنية مستطاعة من النوا ألطولكمواد حافظة للمادة الغذائية املعبأة ،قطاع التعبئة والتغليف

  .الفيزيائية والكيميائية، وكمعدات وآالت تتعامل مع املادة الغذائية املعبأة ومادة التعبئة نفسها

ية حتمل يف طياا تأثريات رغم أمهية التعبئة والتغليف بالنسبة للمنتجات الغذائية إال أن هذه العمل

ة والعبوات هلا تأثريات سلبية على الصحة كما أا فاملواد املكونة لألغلف.على صحة املستهلك وعلى بيئتهخطرية 

مما أدى إىل ارتفاع األصوات العاملية حنو التقليل .اليت حتدد البيئة الطبيعية تعد املكون الرئيسي ملشكل النفايات،

كما ظهرت يف هذا اإلطار .من خماطرها،وذلك من خالل استخدام مواد أقل إضرارا ومواد قابلة للتدوير

نظام حتليل املخاطر :دولية تسعى إىل حتقيق سالمة الغذاء وختفيض التأثريات السلبية على البيئة أمههامواصفات 

ونقاط التحكم احلرجة،نظام سالمة الغذاء، املواصفة القياسية لنظم اإلدارة البيئية، واملواصفة القياسية اخلاصة 

وقبل .يري يعد من أهم التحديات اليت تواجه الصادراتكما أن االمتثال ملثل هذه املعا.بالبيئة والتعبئة والتغليف

دراسة ذلك على الصادرات اجلزائرية من املنتجات الغذائية البد من الوقوف على واقع تصدير اجلزائر للمنتجات 

  .الغذائية
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  :تمهيد

ات ينعكس مبعدل مضاعف على الناتج حيث أن منو الصادر  يعد التصدير خيارا اسرتاتيجيا للنمو والتنمية،      

ة من النقد األجنيب من خالل تنوع كما يساهم التصدير يف حتقيق مصادر مستقر .احمللي وعلى مستوى املعيشة

موارد النقد األجنيب ختضع خضوعا مبا ال جيعل  من الصادرات السلعية واخلدمية،حصيلته بوجود أنواع عديدة 

االعتماد على عناصر حمدودة وغري  مباشرا لظروف وعوامل خارجية بعيدة عن القرارات االقتصادية إذا ما مت

درات من أهم املزايا اليت جيب أن كما يعد تنوع الصا،حقيقياحتديا وباتت مسألة التصدير .مستقرة للنقد األجنيب

يتوفر عليه اهليكل التصديري ألي دولة مما يقلل من خماطر التقلبات يف األسواق العاملية واخلضوع لسلع تصديرية 

  .ديرحمددة يرهن العوائد واملزايا احملققة من عملية التص

من %95ريعي يعتمد بشكل كبري على موارد البرتول،حيث أن أكثر من  إن االقتصاد اجلزائري اقتصاد     

وهذا ما يعكس تركيز للصادرات يف سلعة حمددة مما جيعل االقتصاد الوطين أسري التقلبات  .صادراته من احملروقات

اك توجه حنو ترقية الصادرات خارج احملروقات لكن رغم ذلك هن؛ اليت حتدث يف السوق العاملية هلذه السلعة

ومن بني القطاعات الواعدة للتصدير خارج قطاع .مستقرغري خاصة بعد إدراك أن احملروقات مورد غري دائم و 

من الصناعات التحويلية كما أا تشكل تكامل بني القطاع  الذي يعد الغذائية، قطاع الصناعاتاحملروقات جند 

والسؤال .الصناعي والزراعي،أي أا حتقق قيمة مضافة بالنسبة لالقتصاد الوطين وتوفر مناصب شغل دائمة

 املطروح هنا ما هو واقع تصدير اجلزائر للمنتجات الغذائية؟ولإلجابة على هذا التساؤل مت تقسيم هذا الفصل إىل

   :مباحث  ثالث

 اإلطار النظري لعملية التصدير •

 حتليل مؤشرات الصادرات اجلزائرية •

  دراسة صادرات اجلزائر من املنتجات الغذائية •
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  اإلطار النظري لعملية التصدير.3.1

من كما أنه   األجنبيةفهو مصدر مهم للعملة  .االقتصادية له أمهية بالغة ألية دولة األنشطةالتصدير كغريه من     

والتصدير  .األموالادل السلع واخلدمات وانتقال رؤوس مظاهر االنفتاح على العامل اخلارجي من خالل تب همأ

 بحثخالل هذا املومن .جاري،كما أن له أنواع وأشكالنظريات الفكر التله مكانة ضمن  األنشطةكغريه من 

  .  سنحاول تسليط الضوء على اجلانب النظري لعملية التصدير

 التصدير ماهية.3.1.1

 حيظى جعله مما االقتصادية التنمية حتقيق يف اغبةر ال الدول سياسات يف خمتلفة وأهداف أمهية التصدير لعملية    

 .العملية هلذه توضيح سيكون يلي وفيما أنواع، العملية هلذه أن كما عديدة، ارساتدب

  التصدير مفهوم.3.1.1.1

 وسياحية وثقافية ومالية ومعلوماتية وخدمية سلعية تدفقات حتقيق على وشركاا الدولة قدرة يعين التصدير    

 ومنو وتوسع مضافة وقيمة أرباح من راتالصاد أهداف حتقيق بغرض أخرى ودولية عاملية وأسواق دول إىل وبشرية

  (1).وغريها جديدة وتكنولوجيا أخرى ثقافات على والتعرف عمل فرص وانتشار

 ائية بصفة يؤديها اليت واخلدمات بالسلع تتعلق إيل العمليات تلك :"عمليات التصدي على أاكما تعف     

 واخلدمات السلع على أجنبيا انفتاحا" :الصادرات متثل أخرى وبصيغة (2)."دالبل يف املقيمني والغري املقيمون

 اإلضافة عوامل ضمن الصادرات تصنف ولذا البالد دخل يف الزيادة إىل يؤدي الذي األمر البلد داخل املنتجة

  ".املضاعف ثرأ طريق عن .الكلي اإلنفاق تيار إىل جديدة قوة تضيف اليت أي

ية تتعلق بتبادل السلع بني خمتلف من خالل التعاريف السابقة ميكن القول أن التصدير عملية جتار    

الدول كما أن هذه العملية ال متس اهلدف من هذه العملية هي تسويق الفوائض اإلنتاجية عرب خمتلف .الدول

ما أن اهلدف الرئيسي هو ك.السلع فقط وإمنا تشمل مجيع التدفقات من خدمية ومعلوماتية ومالية وثقافية

القتصادية، إال أن مفهوم تنمية اعلى تدفقات من العموالت األجنبية وتنمية اإليرادات للنهوض بالاحلصول 

 أهم إىلسامهت يف بلورته جمموعة من النظريات املعروفة يف الفكر التجاري، فيما يلي سنتطرق الصادرات 

  .احلديثة النظرية وأخريا الكالسيكية مث التجارية بالنظرية بدءا التصدير عملية تطوير يف أسهمت اليت النظريات

 التجاريين عند التصدير سياسة .1

 اخلارجية التجارة هي لألمة النفيسة املعادن من األكرب القدر لتحقيق الفعالة الوسيلة أن على التجاريون أكد    

 بضرورة وذلك اخلارجية التجارة خدمة يف تكون لكي األخرى االقتصادية النشاطات كل تسخري إىل دعوا كما

 األضرار من وحتد للدولة املنافع من قدر اكرب جتلب اخلارجية التجارة أن رأوا و االقتصادية احلياة يف الدولة تدخل

                                                           
 و النشر و للطباعة قبباء دار ،)الكبرى العربية الحرة التجارة مناطق و الدولي التسويق تفعيل آليات  العربية الصادرات تسويق النجار، فربد. (1)

  .15:ص ، 2002 التوزيع القاهرة،
(2).Kada AKACEM, comptabilities, nationale, opu, ALGER, 1990, p138. 



  الفصل الثالث                                          واقع تصدير المنتجات الغذائية في الجزائر

 

~ 106 ~ 

 

 متثلت فقد وبذلك، الصادرات وتنمية الواردات تقليل خالل من موجب جتاري ميزان بتحقيق وذلك واخلسائر

 يف مستمر فائض حتقيق من والبد .اخلارج من الواردات وتقييد الصادرات انتعاش يف لديهم التجارية السياسة

 بصفة التصدير و عامة بصفة اخلارجية التجارة يف التجاريون وجد بذلك و(1).الشرائية القدرة لتعزيز الصادرات

 جمال يف محائية سياسة طريق عن الدولة تدخل بوجوب التجاريون نادى فقد الثروة، لزيادة فعالة أداة ، خاصة

  (2).التصدير عمليات تكثيف قصد موجهة صناعات إقامة تشجيع كذا و واسعة، التصنيع سياسة و االسترياد

 املمكنة الوسائل بكافة املصنوعة السلع من الصادرات تشجيع يف التجاريني حسب التصدير سياسة وتتبلور    

 فرنسا من كل يف السياسة هذه حتققت قد و ، الدولة من بدعم جديدة خارجية أسواق اكتساب على والعمل

 عن اخلارجية األسواق يف البيع انتشر و اإلنتاج فزاد الصناعة بتشجيع فرنسا فقامت . اخلصوص على واجنلرتا

 بشكل اعتمدت اجنلرتا بينما.الوطنية الصناعة تشجيع و  مجركية محاية نظام اتبع الذي كولبري الوزير سياسة طريق

 البضائع إعفاء املالحة، كقوانني،  أخرى تدابري واختذت اخلارجية التجارة يف االقتصادي التوسع على خاص

 االنتقادات ورغم(3).اخلارجي العامل من املستوردة السلع على اجلمركية الضرائب وزيادة .الضرائب من املصدرة

  .الدول من العديد يف ا يقتدي دروسا ظلت أا إال الفرتة، تلك يف للتجاريني املوجهة

  الكالسيكي الفكر في الصادرات .2

 لتحقيق عامل خاصة، بصفة والتصدير عامة، بصفة اخلارجية التجارة تعترب التبادل، حرية نظرية حسب    

 مسيث آدم وحسب.التجارية النظرية أراء كلية بصفة يعارضون التبادل حرية أنصار أن العلم مع اجلماعية الرفاهية

 يفيض ما تبادل مث نسبية، ميزة فيها متلك اليت السلع إنتاج يف تتخصص أن على الدولة جيرب العمل تقسيم فإن

 من حمرومة دولة هناك كان إذا احلال، عليه سيكون عما التساؤل ثارأ لقد ،أخرى دول وبني بينها حاجتها عن

 بسياسةالدولة  هذه مثل تأخذ هل .األخرى بالدول قورنت ما إذا ما سلعة أي إنتاج يف .مطلقة ميزة كل

 االقتصادية احلياة معرتكالتوجه حنوى  عليها يتعني أم األخرى؟ الدول وبني بينها التجارة وحترم الذايت االكتفاء

 نظرية باسم املعروفة نظريته يف ريكاردو فأجاب .التساؤل هذا على جيب مل مسيث آدم حتليل أن الواقع الدولية؟

 تنتج اليت السلع إنتاج يف تتخصص دولة كل فان التجارة، حرية سادت إذا انه على تتلخص و النسبية التكاليف

 ذلك من ابعد إىل ريكاردو حتليل وذهب. ةنسبي مبيزة إنتاجها يف يتمتع أي نسبيا منخفضة بتكلفة اخلارج يف

 كل فان الدراسة حمل السلع جلميع بالنسبة معينة دولة صاحل يف كانت لو حىت اإلنتاج ظروف أن أوضح حبيث

 توقف لقد و(4).اقل نسبية مساوئ ذات أو اكرب نسبة ذات سلعة إنتاج يف تتخصص سوف احلالة هذه يف دولة

 أن يعترب حبيث الدولية القيم قانون يف 1848 يف ميل استيوارت جون ليتابعه التحليل من احلد هذا عند ريكاردو

                                                           
  .06:،جامعة ورقلة،ص01،2002عدد الباحث، مجلة ،الجزائر في االقتصادي والنمو الصادرات تنمية سعيدي، وصاف.(1)
  16:ص ،مرجع سبق ذكره الناشد، محمد .(2)
    . 33 :ص ، 1994 بيروت ، الجامعية، المؤسسة ،الطبعة الثالثة ،،الحديث السياسي االقتصاد بيضور، سعيد توفيق . (3)
  .04:، ص1999،اإلسكندرية ، الجامعة شباب مؤسسة ، الدولي االقتصاد ، مصطفى فريد واحمد عفر العزيز عبد محمد. (4)
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 إىل توصل و، مقابلها يف مبادلتها متت اليت احمللية املنتجات قيمة على األجنبية السلعة قيمة تتوقف دولة أي يف

 حمل ستصبح اليت األولية املواد إلنتاجها استفادة األكثر الفقرية الدول لكن التجارة، من تستفيد األطراف كل أن

 .الدويل املستوى على كثيف طلب

 حيث، توسعا أكثر بفرضيات اولني هكشرو من كل جاء أين 1919 حىت حملها يف النظرية هذه ظلت    

 عن النظرية هذه فأجابت الدول؟ بني النسبية النفقات ختتلف ملاذا :السؤالني على باإلجابة النظرية هذه حاولت

 اإلنتاج عناصر وفرة لنظرية  فبالنسبة "جاإلنتا  عناصر أسعار تعادل"الثانية  و "اإلنتاج عناصر وفرة" نظرية طريق

 املتوفرة اإلنتاج عناصر كبرية بدرجة تتطلب اليت السلع تبادل و إنتاج يف دولة كل ختصص على تنص فإا

 بوفرة تتمتع اليت الدول أن ذلك معىن النادر اإلنتاج عنصر إىل إنتاجها حيتاج اليت املنتجات تستورد و لديها،

 رأس عنصر يف الكثيفة السلع استرياد و العمل عنصر يف الكثيفة السلع بتصدير تقوم العمل عنصر يف نسبية

 (1).املال

 النسبية العوائد تعادل إىل تؤدي الدولية التجارة أن على فتنصالتعادل  نظرية الثانية للنظرية بالنسبة أما    

 حركة حرية عن تنوب الدولية التجارة حرية أن ذلك معىن العامل، دول بني املتجانسة اإلنتاج لعناصر واملطلقة

 (2).العاملي املستوى على تعادل إحداث يف اإلنتاج عناصر

 املستوى على املتجانسة العناصر تلك عوائد للنموذج دعما 1953 يف ليونتيف أجراها اليت الدراسة وتعترب   

 كثيفة للسلع أساسا مصدرة الواليات املتحدة األمريكية إن توضح لنتائج توصلها من بالرغم هذا و .العاملي

 األمريكيةاملتحدة الواليات  يف العمل إنتاجية أن هو ذلك وتفسري، املال رأس كثيفة للسلع ومستوردة العمل

  .األوروبية الدول إنتاجية من أعلى

 الحديث الفكر في الصادرات .3

 على الرأمسالية الدول سيطرة ظل يف النامية للدول إمنائي بدور اخلارجية التجارة قيام استحالة إىل ماركس أشار   

 على تعمل املتقدمة والدول النامية الدول بني اخلارجية التجارة أن مريدل يرى بينما .الدولية االقتصادية العالقات

 التجارة ختلقها اليت الكبرية األسواق أن أيضا ،ويرى اموعتني بني االقتصادية املستويات يف القائم التفاوت زيادة

 النامية الدول يف الصادرات قطاع يف حيدث تقدم أي ن ا ويرى , املتقدمة الدول مقام تعزيز على تعمل اخلارجية

 لن اخلارجية التجارة إن إىل مريال يشري وبالتايل األولية، للمواد املستوردة الصناعية الدول إىل أثره يرجع ما غالبا

 عن فضال االقتصادي النمو لزيادة أداة اخلارجية التجارة أن يرى فانه نوركس أما ، االقتصادي الركود إىل تؤدي

 يف اخلارجية التجارة لعبته الذي بالدور ذلك على مثاال وضرب كفاءة أكثر توزيعا املوارد لتوزيع وسيلة كوا

 من اجلانب ذا االهتمام ضرورة على أكد كما .واألرجنتني إفريقيا وجنوب واسرتاليا كندا مثل احلديثة البلدان

 ذلك وإزاء ،ةمواتي غري سلعة التصدير مواد على اخلارجية الطلب ظروف تكون عندما خاصة النامية الدول طرف

                                                           
  .124،125:ص ص 1999 الجامعية، الدار بيروت، ،الدولي االقتصاد شهاب، محمود ومجدي حشيش، احمد عادل.(1)
  130.:ص 2001 ،اإلسكندرية الفنية، اإلشعاع مكتبة ،الدولية التجارة ،سيد عابد محمد.(2)
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 هذا املتقدمة، الدول أسواق يف عراقيل نتيجة وذلك النامية للدول إمنائي بدور اخلارجية التجارة بقيام تشاؤمه بني

 (1).ضرورة من أكثر الصادرات تنمية إىل اللجوء جيعل ما

من خالل التطرق إىل عملية التصدير عرب الفكر التجاري رأينا أن كل منها حاول إعطاء مربرات تفسريية 

عملية التصدير الذي يعد جوهر التجارية اخلارجية، ورغم اختالف وجهات النظر إال أا اتفقت حول لقيام 

كما أن . نقطة مهمة أال وهي أمهية الصادرات بالنسبة للتنمية يف خمتلف الدول سواء كانت متقدمة أو نامية

تجارية اليت يشهدها العامل واحتدام عملية تنمية الصادرات أصبحت ضرورة ملحة بالنسبة للدول يف ظل العوملة ال

  .املنافسة، وزوال العوائق اجلمركية يف ظل نظام حترير التجارة بوجود املنظمة العاملية للتجارة

 التصدير أنواع.3.1.1.2

أسلوبا يعد فهو .ات الضرورية واملواد األوليةالعاملية للمنتج  يف التجارة  التصدير هو األسلوب األكثر انتشارا    

قل ما ميكن من ويتم باستخدام أ.ية ضخمةيف الواقع ال حيتاج التصدير إىل استثمارات مال.مرنا وسهل االستخدام

مبعرفة تطورات  األسلوبيسمح هذا  باملقابل ال، ،وبالتايل فالتصدير ال يتضمن خماطر ونفقات كبريةاملوارد البشرية

وهي التصدير  األشكالجمموعة من  يأخذة جتارية والتصدير كعملي.املستهلكني السوق وسلوك املنافسني و

  .املباشر،التصدير غري املباشر والتصدير املشرتك

  التصدير المباشر .1

ذه املباشر من زبائنها األجانب فتفضل التكفل هذه الطريقة ختص عادة املؤسسات اليت لديها طلب مستمر    

االستغالل يف حالة ر استثمارات وخماطر وأرباحا أكرب أكثالطلبات عوض املرور عرب الوسطاء وتتميز بأا تتطلب 

 (3):وميكن أن يتم الدخول يف عملية التصدير املباشر عرب ثالث طرق (2).األمثل ملوارد املؤسسة

ما خاصا لعمليات التصدير وبإشراف قس حيث ختصص املنشأة يف بلدها األصلي:قسم تصدير محلي •

يام مهام القسم يف أداء كافة األنشطة املتعلقة بالتصدير والق وتنحصر، جمموعة مستخدمني مدير يرأس

 .وتقدمي املساعدة التسويقية للمنشأة يف جمال األسواق اخلارجية ،بعمليات البيع الفعلي للمنتجات

يتم الدخول إليها ويكون مسؤول عن  حيث يكون مقره يف األسواق اخلارجية اليت :قسم تصدير خارجي •

  .قية اليت يؤديها مبا فيها عمليات التوزيع واخلزن ومركز خدمات ما بعد البيعكافة األنشطة التسوي

موزعني أجانب لغرض بيع منتجاا  ميكن أن تتعاقد املؤسسة مع وكالء أو:الوكالء أو الموزعين األجانب •

يح هلم إمكانية متثيل املؤسسة يف نيابة على املؤسسة،ويف هذا اإلطار مينح للوكالء احلقوق اخلاصة اليت تت

 .بالدهم

 

                                                           
(1)

  8.:ص ،مرجع سبق ذكره سعيدي، وصاف. 
  .15:سبق ذكره، ص ، مرجعفريد النجار. (2)
  .280،281 :ص ،ص2006،دار اليازوري،عمان،-أسس ومفاهيم معاصرة-التسويقثامر البكري،. (3)
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  (1):وضمن التصدير املباشر، تستجيب املؤسسة لطلبات الزبائن يف األسواق األجنبية من خالل

 االشرتاك يف املعارض احمللية أو الدولية؛ •

 اإلعالنات التجارية يف الصحف املتخصصة؛ •

باملراسلة وتعرض منتجاا يف السوق اخلارجي من البيع عن بعد،ويف هذه احلالة تستعني بأخصائي البيع  •

 . اخل...خالل إرسال كتالوج أو اقرتاحات العمل عرب الفاكس

  التصدير غير المباشر .2

شركة يف تصدير الهذا الشكل يف الدخول لألسواق اخلارجية على وجود طرف وسيط ينوب عن يقوم 

  (2):ثالثة طرق هيمنتجاا إىل األسواق اخلارجية والذي ميكن أن يأخذ 

 .مت بيعها حلسابه اخلاص ، ومنحيث يقوم بشراء املنتجات املصنعة:المصدر •

مع  ، والتفاوضتعمل على البحث عن األسواق اخلارجية للسلع احمللية:وكالة التصدير المحلية •

 .املستوردين األجانب مقابل عمولة معينة

هذه األنشطة  ، وتكونالتصديرية نيابة عن عدة منتجنيتقوم هذه املنظمة باألنشطة :المنظمة التعاونية •

ما يستعني ذه املنظمة منتجي السلع األساسية أو األولية كاملنتجات  ، وغالباحتت سيطرا اإلدارية

 .الزراعية أو احليوانية

تقلص تكاليف  أاامليزة األوىل  التصدير غري املباشر حيقق ميزتني أساسيتني عند الدخول لألسواق اخلارجية،   

وإجياد قوة بيعيه للعمل  وتطوير قسم للتصدير إجياداملرتتبة على االستثمار لكون الشركة ليست حباجة إىل 

أما امليزة الثانية تتمثل يف تقليل املخاطر ألدىن حد ممكن لكون هؤالء .فيه،وحتمل تكاليف اإلضافية مقابل ذلك

دير هلم اإلملام واملعرفة الكافية عن األسواق اخلارجية،وذا تكون الوسطاء الذين ينوبون عن الشركة يف التص

  .األخطار احملتملة قليلة جدا

  التصدير المشترك .3

يشكل إنه .معاذوي اهتمام خاص أو مشرتك للتصدير عدة مصدرين  التصدير املشرتك هو عبارة عن تضامن

حتسني معني دف ركات األعضاء باالشرتاك يف تنظيم أسلوبا فريدا يف تنظيم النشاط التصديري،حيث تقوم الش

  (3):هذا األسلوب بأشكال قانونية مثلميكن أن يظهر .أنشطتها التصديرية

 االتحاد التصديري •

اقتصاديا وأكثر فعالية عدة شركات راغبة بالتصدير سيكون  على فكرة مفادها أن التعاون بني يقوم االحتاد    

اهلدف األساسي لإلحتاد هو التصدير بكثرة وبشكل أفضل .وماليا أكثر منفعة من سلسلة من األعمال الفردية

                                                           
(1). Corine PASCO-BEHRO, marketing international, 2éme édition, dalloz,paris,p:154.  

  .286:،ص2000الطبعة األولى،دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزيع،عمان،،استراتيجيات التسويقمحمود جاسم الصميدعي،. (2)
  .145-141:،ص ص2007،الطبعة األولى،دار وائل للنشر،عمان،التسويق الدوليرضوان المحمود العمر،. (3)
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يقوم االحتاد التصديري بوظائف جزئية هامة تتعلق بالنشاط .مع االحتفاظ باالستقالل املايل والقانوين للشركة

قيام بوضع سياسة تسويقية أكثر فاعلية تتعلق بدراسة اتفاق التمثيل للشركات،ال:التصديري مثل

املتعلقة  واإلداريةمن العوائق الفنية  األعضاء ، إعفاءاخل...السوق،الرتويج،تطوير املنتجات،خدمة ما بعد البيع،

أوهلا ختفيض التكاليف،حيث يسمح بتحقيق ماال :ميكن أن يقدم االحتاد التصديري فائدتني أساسيتني.بالتصدير

به مبفردها،أي اقتحام أسواق ال تتمكن الشركة من دخوهلا إذا يسمح االحتاد بتوزيع طيع كل شركة القيام تست

وثانيها تدريب الشركاء وكسب .نفقات نشاط التصدير على عدة شركات وامتالك اخلربة يف التصدير للشركاء

 ومعرفة القيام بعمليات يكون فيها ناآلخري األعضاءاخلربة،حبيث يسمح االحتاد للشركاء باالستفادة من خربة 

حيث :سلبية للتكتل،كفقدان بعض الفرص آثارلكن رغم هذه الفوائد إال أنه توجد عدة .التدريب طويال ومكلفا

ألنه يتضمن اتفاقا  إىل احلد من حقل أنشطتهم احملتملة، ميكن أن ينظر للتكتل من قبل األعضاء على أنه يؤدي

ينجم عنه أيضا فقدان الفرص واملعرفة غري  .املصدرة،وبشكل عام احلد من املنافسة بني األعضاءعلى املنتجات 

التامة للسوق من قبل األعضاء والناجم عن عدم كفاية املعلومات لدى رجال البيع يف االحتاد،مما يؤدي بالنتيجة 

تنجم هذه :ية والكفاءة التجاريةكما قد يؤدي إىل فقدان الفعال.إىل عدم مالئمة منتجات الشركة مع الطلب

ومن التباطؤ يف اختاذ القرارات  أعضاءهاخلسارة عن املعرفة غري التامة من قبل مسوقي االحتاد ملنتجات خمتلف 

املقدمة من االحتاد دائما ممكنة وفعالة،وهكذا يوجد شعور بعدم الثقة كما ال تعترب املعلومات .اهلامة يف االحتاد

 .األعضاءبني 

 التصدير المحمول •

أجنبية بوضع هذه دول متتلك شبكة توزيع يف دولة أو عدة هو أسلوب بيع يتم فيه قيام شركة كبرية      

ضعيفة ال متكنها من القيام إمكانيات ة شركة صغرية حديثة التصدير وذات الشبكة،مقابل عمولة حمددة،خبدم

وتكمن الفائدة األساسية بالنسبة .العامليةالتجارة ن تتبع الشركة الكبرية سلوك شركة بالتصدير مبفردها دون أ

والتكاليف وتسهل دخول الشركة إىل أسواق ل يعد وسيلة توزيع قليلة املخاطر للمحمول هي أن أسلوب احلم

ة من شبكة شبكة توزيع يف بداية التصدير واالستفادكن جتنب نفقات إنشاء كما مي،التصدير بعدة أشكال

على القيام بإجراءات تكييف  )احملمولة(وتساعد شبكة التوزيع املأجورة الشركة املصدرة.احلامل ومن شهرته

األنظمة املوجودة وإشباع رغبات األسواق فيه هذه املنتجات من التالؤم مع  منتجاا بالشكل الذي تتمكن

ن الكايف يف اخلارج وخدمة ما بعد البيع حبسب حجم شبكة التوزيع املوجودة تأمني املخزو كما تتضمن .العاملية

لكن رغم هذه الفوائد إال أنه هناك مشكلة التقدير العادل للتكلفة والربح املايل الذي .التفويض اليت منحت هلا

مينح للطرفني فائدة مناسبة من خالل العقد املوقع بينهما،وبالتايل يصعب تقدير حجم اخلدمة املقدمة 

يوجد خطر من إيداع أي سلعة لدى أي شبكة توزيع،إذ أن السلعة اليت تكون عناصرها الفنية كما .للمحمول

 .جوهرية جيب أن تكون ذات عالمة خاصة وغري مباعة حتت اسم عالمة املوزع
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  دوافع ومؤشرات التصدير.3.1.2

للتصدير، كما سنقوم بذكر سنقوم يف هذا املطلب بالتطرق إىل خمتلف األسباب الدافعة إىل سياسة التوجه     

 .أهم املؤشرات املتعلقة بالتصدير واليت تعطيها نظرة واضحة حول البيئة االقتصادية للدولة

  دوافع عملية التصدير.3.1.2.1

تعترب لألسواق اخلارجية،حيث  دف سياسة التوجه للتصدير إىل الرتكيز بشكل رئيسي على التصدير    

طريق إسرتاد وذلك عن .التنمية االقتصادية ولة بشكل أساسي عن متويل عمليةئمسالصادرات يف الدول النامية 

الصادرات لتمويل لية،لذلك البد من توفري حصيلة من السلع الوسيطة والرأمسالية اليت حتتاجها هذه العم

ت وذلك زيادة الصادرا من أيضا ميكن من خالل زيادة الصادرات زيادة الدخل القومي بكمية أكرب، الواردات

الصادرات من أهم األهداف أصبح التوجه حنو التصدير وتنمية  وعليه(1)،مضاعف التجارة اخلارجيةعن طريق 

  (2):يلي االقتصادية وذلك لعدة أسباب تتمثل فيما

 التجاري والذي تعاين منه العديد من الدول النامية؛ يتمثل السبب الرئيسي يف التخلص من العجز •

هي وحتقيق التوازن اخلارجي بل  األجنبيةأن عملية تنمية الصادرات تتضمن أكثر من تنمية العمالت  •

املسألة ك زيادة الدخل بفعل املضاعف فهذه وال نقصد بذل سية لتنمية الدخل القومي احلقيقي،أسا

حينما  فتنمية الصادرات.الطويل األجلختص األجل القصري وإمنا نقصد جوهر عملية التنمية يف 

بإعادة توزيع احمللي ال يتم إال  تعرف بدقة يف إطار حرية التجارة،هي تغري هيكلي يف النشاط اإلنتاجي

األكثر  النسبية،وهذه األخرية هي األنشطة املوارد االقتصادية املتاحة لصاحل األنشطة ذات امليزة 

الصادرات تعرب يف الواقع عن كفاءة،واألكثر قدرة على النمو مبعدالت مرتفعة،وعلى ذلك فإن تنمية 

 جوهر عملية التنمية االقتصادية يف إطار اقتصاد مفتوح؛

إطار تطورات أواخر الثمانينات مث ازدادت أمهية هدف تنمية الصادرات ألجل التنمية االقتصادية يف  •

قبل التجارة،فلقد كانت الدول النامية السوق وحرية  اقتصادالتسعينات اليت شهدت حتوال عامليا لصاحل 

الواردات ومل واليت تتمثل يف إسرتاتيجية إحالل إسرتاتيجية إمنائية ذات توجه داخلي ذلك تعتمد على 

يف مطلع صالح االقتصادي والتعديل اهليكلي تعبأ بالصادرات،ومع قبول هذه الدول لربامج اإل

على تنمية هذه اإلسرتاتيجية وأن تبدأ العمل ن التسعينات أصبح مطلوبا من هذه الدول التخلي ع

 صادراا إىل اخلارج يف إطار آليات السوق؛

مرتتبة على العوملة اليت صاحبت  أخرى أثارمن املقبلة من هذا القرن سوف تشهد إن املرحلة القبلة  •

مستوى وميات على اط الشركات العابرة للقالثورة املعلوماتية على املستوى العاملي والنمو املطرد يف نش

                                                           
 38العدد القاهرة، مصر، عربية، مجلة بحوث اقتصادية النمط الحالي للصادرات الصناعية ذات القدرة التنافسية في مصر، ايمان محمد أحمد،.(1)

  .30:ص ،2007،
 .118- 111:ص ،ص2000،اإلسكندرية،الدار الجامعية،قضايا اقتصادية معاصرةعبد الرحمان يسرى أحمد،. (2)
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إىل ظهور األموال يف معظم الدول باإلضافة  حرية التجارة وحترير ومنو أسواق رؤوس إطارالعامل يف 

بالقدرة على الصادرات سوف ترتبط بشكل متزايد  لذا فإن عملية تنمية.شخصية املستهلك العاملي

أي تاحة يف  اكتشاف فرص التصدير املاستخدام وتسخري أجهزة ووسائل املعلومات يف

التحدي  للدول النامية،أما  مكان،واملعروف أن الدول املتقدمة متفوقة يف هذا اال وهذا يشكل حتد

املضيفة لقوميات،وقد ينعكس ذلك على الدول الثاين فيمثل يف تزايد نشاط الشركات العابرة ل

حترير ومنو ذا ما حيتاج لدراسة دقيقة،كما أن أو بالسلب فيما يتعلق بتنمية صادراا وه باإلجياب

الصادرات،والذي يتم ار والتنمية خاصة يف جمال صناعات أسواق رؤوس األموال قد يهم يف االستثم

حصل  اهلدف،وهذا ماهلذه األموال فيمكن أن تدمر هذا  ة،أما احلركة العكسياألموالبدخول رؤوس 

 .1997سنة  أسيالدول جنوب شرق 

  شرات الصادراتمؤ .3.1.2.2

من أهم باعتبار أن القدرة التصديرية هي .سنتعرض يف هذا العنصر إىل أهم املؤشرات املتعلقة بالصادرات   

العوامل احملددة لقدرة الدولة على االسترياد من جهة وباعتبارها تعكس بشكل قوي طبيعة البنية االقتصادية 

   :يلي للدولة من جهة أخرى،ومن بني هذه املؤشرات ما

  نسبة الصادرات إلى الناتج المحلي اإلجمالي للدولة .1

هذا املؤشر يعرب عن العالقة النسبية بني الصادرات والناتج احمللي، أي مدى مسامهة الصادرات يف قيمة هذا 

ماد كبري للدولة على اعتذلك دليال على  كان،  للتصدير إنتاجهاجزءا كبريا من لما خصص الدولة فك. الناتج

غري أنه جيب االحتياط . ليه الرأمسالية العامليةعالتقسيم الدويل للعمل الذي تسيطر وعلى اندماجها يف  اخلارج،

يف تلك الظروف  أيضافقد ترتفع هذه النسبة  الناتج، إىلضد التفسريات امليكانيكية الرتفاع نسبة الصادرات 

ي إلسرتاد السلع االستثمارية والتقنية الالزمة إلقامة األجنيب الضرور اليت تريد فيها الدولة احلصول على النقد 

فالعربة هنا هي بنمط استخدام حصيلة الصادرات ومثة احتياط  قاعدة إنتاجية متهد الستقالهلا على املدى البعيد،

لكن هذا األمر  ا صناعية،آخر فيما يتعلق بنوعية الصادرات وخباصة ما إذا كانت الصادرات سلعا أولية أو سلع

 .احلسبان من خالل املؤشر اخلاص بالرتكيز السلعي للصادرات الذي سنتطرق إليه فيما بعديأخذ يف س

  نسبة تغطية الصادرات للواردات .2

بارتفاع نسبة الواردات وحدها،وإمنا   أو وذلك باعتبار أن العربة ليست بارتفاع نسبة الصادرات وحدها،

يتمثل يف مدى تناسب بني الواردات والصادرات،أو مدى قدرة  أخريضاف إىل هذا و ذاك عامل  أنجيب 

تضطر لالستدانة والوقوع يف تبعية الديون  الصادرات على الوفاء بقيمة حاجات الدولة من الواردات حىت ال

نسبة حصيلة الصادرات إىل الواردات اجلارية،أي إىل  إجيادورمبا يكون من املناسب يف بعض الظروف .األجنبية
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 املنتجات،وتتوقف قيمة هذا املؤشر على مدى وفرة الرأمساليةبعد استبعاد الواردات من السلع  الوارداتمجلة 

  (1).القابلة للتصدير وكذلك على سياسة الدولة يف استخدام عائدات التصدير

  درجة التركيز السلعي للصادرات .3

ا،فعندما صادراالسلع التصديرية للدولة على مجلة ونقصد به مدى غلبة الوزن النسيب لسلعة أو جمموعة من    

يتخطى النسبة اليت ميكن إىل مجلة صادرات الدولة ارتفاعا  ترتفع نسبة سلعة أو عدد قليل من السلع التصديرية

تبعيتها للخارج،ومن املهم عند ج يف وضع الدولة،وتزداد احتماالت تزداد احتماالت احلر  مأمولةاعتبارها نسبة 

الصناعية فاخلطر يكون كبريا يف حالة والسلع  األوليةإىل درجة الرتكيز السلعي للصادرات التمييز بني السلع النظر 

ويعتمد يف حتليل هذا املؤشر على .للخطرتفاع السلع الصناعية يف الصادرات بينما قد يدعو ار  األوليةالسلع 

وع الصادرات والذي يقيس مدى احنراف هيكل تنومن بينها مؤشر "االنكتاد"أعدااليت  األخرىبعض مؤشرات 

هو يساعد على قيمته بني الصفر والواحد الصحيح،و هيكل الصادرات العاملية،وترتاوح  صادرات الدولة عن

ويعترب مؤشر امليزة النسبية للصادرات  .للصادراتتنوعا  األكثرالتمييز بني البلدان ذات اهليكل 

املؤشرات اهلامة يف قياس أمهية السلع من  RCA(revealed comparative advantage index(السلعية

  (2):املعينة لتلك الدولة وميكن قياسه بالعالقة التالية

RCA =
Xi − Mi

Xi + Mi
 

  مؤشر التركيز الجغرافي للصادرات .4

عدد قليل من البلدان  أوموضوع الدراسة على بلد الغرض من هذا املؤشر التعرف على مدى اعتماد البلد      

أو كتلة من التكتالت العاملية يف تصريف صادراته،وقد متت صياغة هذا املؤشر عرب تركيبة من ثالث مؤشرات 

  (3):فرعية هي


��

 درجة االنكشاف االقتصادي .5

االقتصادية مع العامل هذا املؤشر أمهية الصادرات واملستوردات إىل الناتج احمللي اإلمجايل، والعالقة  يعكس    

اخلارجي، حيث يشري ارتفاع هذا املؤشر إىل عمق اعتماد االقتصاد على األسواق اخلارجية لتصريف منتجاته 

  (4):ويعطى بالعالقة التالية .واحلصول على حاجاته من سلع وخدمات وبالتايل ازدياد تبعيته للخارج

                                                           
  .180، ص 2014، األردندار المنهل، أساسيات االقتصاد الدولي ،جميل محمد خالد،  .(1)
 .21، ص2012، صندوق النقد العربي، تنافسية الصادرات السلعية في الدول العربية جمال قاسم حسن، محمد إسماعيل، .(2)
 .96فريد النجار، مرجع سبق ذكره، ص .(3)
، 33، المجلد1، مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، العدد)2009-2005(حبيب محمود، تحليل التجارة الخارجية في سورية .(4)

 .45، ص2011
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�
 :حيث 

T:معدل انفتاح االقتصاد الوطين على العامل(تشري إىل درجة االنكشاف االقتصادي(  

X:قيمة الصادرات؛ 

 M: قيمة الواردات؛ 

 Y:؛الناتج احمللي اإلمجايل  

للصادرات صورة واضحة حول األداء التصديري  إن استخدام هذه املؤشرات يساهم بشكل جيد يف إعطاء  

القرارات املناسبة ات االقتصادية مما يسهم يف اختاذ بشكل عام ألي دولة، أو الصادات السلعية حسب النشاط

  .يف جمال النهوض بالصادرات

  تحديات ومعوقات التصدير.3.1.3

من لتحديات واملعوقات،نابعة باألساس ا إن عملية التصدير كباقي األنشطة االقتصادية تواجهها جمموعة من   

  :وأمهها نوجزها فيما يلي.تعقد هذه العملية وانتشارها وتعدد األسواق الدولية

 أو التفاعالت بسبب دائمة اتلتغري  وختضع وفروع  تشعب ذات مركبة منظومة التصدير عملية تعترب •

 والعوائق التحديات من كبرية جمموعات رارباستم تظهر لذلك الدولية، البيئات بني لتكامل

 التصديرية؛

 من يقلل مما النامية والدول الصناعية الدول بني جدا واسعة التصدير يف التكنولوجية الفجوة لتالزا •

 وتعاجل للتصدير، التكنولوجية بالتحديات تسمى مبا وهذه النامية الدول راتلصاد التنافسية القدرة

 بالعلوم االهتمام التطوير،ث و البح يف االستثمار السلعي، التخصص بينها من بآليات املشكلة هذه

 التكنولوجيا، شراء تكنولوجية، معلومات قاعدة بناء والتصديرية، الفنية الكوادر تدريب والتكنولوجيا،

  املتكافئة؛ لصفقاتوا إسرتاتيجية حتالفات يف الدخول

 االهتمام جيب لذلك التصديرية، القرارات يف واالرجتال التخمني إىل التصديرية املعلومات نقص يؤثر •

 التحديات هي وهذه التصديرية واخلطوط القرارات لدعم وذلك والدورية الدقيقة التصديرية باملعلومات

 تصديرية، بيانات قاعدة بناء االتصاالت، قوة طريق عن التحديات هذه على التغلب ويتم املعلوماتية

 الثانوية، التسويق حبوث اإلنرتنت، الدولية، التجارة نقاط مع التعامل تصديرية، معلومات نظام إعداد

 األولية؛ التسويق حبوث

 أسلوب يف اخلطأ أو املناسبة التصديرية للسوق املناسبة السلعة اختيار عدم بسبب التصدير يفشل قد •

 بتصدير االكتفاء عدم و املشكالت تلك عالج الضروري من لذلك والتوزيع، التسعري أو الرتويج

 بناء وميكن ،للصادرات التسويقية بالتحديات يسمى ما هذا و الدولية لألسواق التصديرية الفوائض

 الرتويج التصدير، سلعاتيجية إسرت  هي اسرتاتيجيات عدة حتديد طريق عن األنسب التصديري املزيج
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 سوق تقسيم إىل بالضرورة ذلك وحيتاج .الدويل التسعري إسرتاتيجية خيار أو الدويل، التوزيع الدويل،

جغرافيا  الدويل واملشرتي املستهلك وسلوكيات واجتاهات طبيعة الختالف قطاعات إىل راتالصاد

 (1).ودميغرافيا

 بالطلب التنبؤات التصدير، لعملية السليم التخطيط طريق عن التحديات هذه على التغلب ويتم •

 باملخططات، التنفيذ لربط الفعالة الرقابة املناسب، الوقت يف البضاعة لتوصيل الزمنية لاجلداو ، العاملي

 أجهزة بني الفعال التنسيق و هادفة و مرنة بأساليب التصدير تنظيم دوريا، رالتصدي أداء تقييم

 التصدير؛

 التنافسية حتديات تسمى وهي الشرسة املنافسة بسبب التصدير أسواق دخول يف صعوبات هناك •

 أساليب تطبيق الدولية، املواصفات تطبيق طريق عن التحديات هذه على التغلب وميكن التصديرية،

 السلعي، التمييز التصدير، يف املستمرة التحسينات واالبتكار، التجديد الشاملة، اجلودة إدارة

 املستهلك حباجات السلعة خصائص وربط الدولية الثقافات دراسة التنافسية، املزايا سلع يف التخصص

 (2).الدويل

كوسيلة حتول حيث أصبحت مثل هذه املتطلبات  اجلمركية،  غري البيئية كإحدى أهم العوائق عايريامل •

فبعد حترير التجارة . يةوصول بعض املنتجات لألسواق الدولية، خاصة منها منتجات الدول النامدون 

حلمائية اخلضراء بدال من وزوال اغلب العوائق اجلمركية أصبحت مثل هذه املتطلبات مبثابة االعاملية 

أهم التحديات احلديثة إذا أصبحت مشكلة تطابق املنتجات مع املعايري البيئية من .اجلمركيةاحلماية 

  .الصادرات بشكل عام وصادرات الدول النامية بشكل خاصاليت تواجه 

باإلضافة إىل ت التجارية، من خالل هذا املبحث تعرفنا على مفهوم عملية التصدير عرب خمتلف النظريا

ية هلذه العملية وخمتلف حسب ما جاء يف أدبيات التجارة اخلارجية، كما رأينا ما هي الدوافع األساسأنواعه 

 .وسيلة حتليلية ملتخذي القرارات التصديرية لقياس أداء الصادرات واليت تعترباملؤشرات 

  تحليل مؤشرات الصادرات الجزائرية.3.2

إن حتليل ودراسة الصادرات اجلزائرية يتطلب استعمال بعض املؤشرات اليت تقدم لنا تفسريا حول قيمتها      

مت  االقتصاد بصفة عامة،وكما نعلم فإن هناك الكثري من املؤشرات اليت تعتمد عليها يف القياس واليتوأمهيتها يف 

عطي لنا تفسريات تبىن عليها وضعية الصادرات إال أننا سنركز على أهم املؤشرات اليت ت.التطرق إليها سابقا

  .مستقبال

  

                                                           
 المناخ تحديات و الجزائرية االقتصادية المؤسسة حول األول الوطني الملتقى ،الصادرات كأداة لتنشيط االلكترونيةالتجارة  سعيدي، وصاف .(1)

  .88،89:ص ،ص2003 افريل22،23 ورقلة، جامعة االقتصادية، العلوم و الحقوق كلية ،االقتصادي الجديد
  .109، 110:ص ص ،سبق ذكره مرجع النجار، فريد.  (2)
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  درجة االنكشاف االقتصادي على الخارج .3.2.1

تكوين يف ) االسترياد والتصدير(ة بشقيهاتربز أمهية هذا املؤشر يف أنه يدلنا على مدى مسامهة التجارة اخلارجي    

 الظروف السائدةدولة على  أليةالناتج احمللي اإلمجايل، وبتعبري آخر فإنه يوضح مدى اعتماد النشاط االقتصادي 

االقتصاد على األسواق عمق اعتماد يف أسواق التصدير و االسترياد هلذه الدولة،ويشري ارتفاع هذا املؤشر إىل 

إىل مدى حساسية  استهالكية،ومن مثسلع وخدمات  لحصول على حاجياته مناخلارجية لتصريف منتجاته ول

دية والتجارية للشركاء التجاريني واالقتصاسعار العاملية والسياسات املالية االقتصاد احمللي للمتغريات اخلارجية كاأل

كن قياس درجة االنكشاف االقتصادي ومي العاملية،ت االقتصادية واألحداث واألزمات واالتفاقيات والتكتال

   :وفق املؤشر التايل كما رأينا مسبقا،  جللخار 

100×  � = ��	

�
  :حيث 

T:معدل انفتاح االقتصاد الوطين على العامل(االنكشاف االقتصادي تشري إىل درجة(  

X:؛قيمة الصادرات M: قيمة الواردات؛Y:؛الناتج احمللي اإلمجايل 

  )2014-2000(الخارجي للفترةدرجة انفتاح االقتصاد الجزائري على العالم :)3.1(الجدول رقم

  مليون دج :الوحدة                 
  %درجة االنكشاف   اإلجماليالناتج المحلي  الواردات+الصادرات  الواردات  الصادرات  السنة

2000  1 734 750,7 857 221,9 2591972,6  4 123 513,9 62,86  

2001  1 550 898,4 930 677,5 2481575,9  4 227 113,1 58,71  

2002  1 605 789,6 1 159 170,2 2764959,8  4 522 773,3 61,13  

2003  2 008 951,3 1 254 041,2 3262992,5  5 252 321,1 62,12  

2004  2 462 919,6  1 577 137,7  4040057,3  6 149 116,7  65,70  

2005  3 569 649,3  1 820 427,1  5390076,4  7 561 984,3  71,28  

2006    4 149 706,9  1 863 501,3  6013208,2  8 514 843,3  70,62  

2007  4 402 231,8  2 326 059,4  6728291,2  9 366 565,9  71,83  

2008  5 298 034,0  3 170 777,2  8468811,2  11 077 139,4  76,45  

2009  3 525 855,1  3 583 772,0  7109627,1  10 006 839,7  71,05  

2010  4 610 102,5  3 768 002,9  8378105,4  12 034 399,0  69,62  

2011  5 630 649,3  4 114 739,8  9745389,1  14 481 007,8  67,30  

2012  5573344,8  3682939,7  9256284,5  15846258,7  58,41  

2013  5232491,5  4 368 579  9601070,5  16684359,1  57,54  

2014  5071735,4  4 699 537  9771272,4  17244929,2  56,66  

- 2012(الدويلإحصائيات البنك *)ONS)2000-2011إحصائيات*:الباحثة باالعتماد علىمن إعداد :المصدر

2014(.  
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إىل وذلك راجع باألساس  لعاملي،االقتصاد اجلزائري شديد االنكشاف على االقتصاد ا أنيظهر من اجلدول     

حساسية  وهو األمر الذي جيعله يف  دات،مكون بصفة كبرية من قيم الصادرات والوار  اإلمجايلالناتج احمللي أن 

إىل أن يبلغ  فنالحظ أن مؤشر االنكشاف يتزايد بشكل تدرجيي كبرية لكل التحوالت اليت قد حتدث يف العامل،

وهذا 56,66%نسبة2014مث يعود إىل الرتاجع مرة أخرى حيث بلغ سنة  ،2008أكرب نسبة له سنة 

 أنعلى العموم ميكن القول ولكن .على حجم الصادرات والوارداتالتذبذب راجع إىل التغريات اليت طرأت 

يدل  ألكثر من أربعة عشر سنة،من الواردات والصادرات  %76إىل  %56يتكون بنسبة  اإلمجايلالناتج احمللي 

هو  وكما.اليت تسود اتمع اجلزائريبرية على أن االقتصاد اجلزائري مل يغري توجهه رغم التغريات االجتماعية الك

هي احملروقات وهذا مؤشر آخر من حجم صادراته  %95معروف عن االقتصاد اجلزائري فإن أكثر من 

الشيء الذي جيعل منه سريع التأثر باملستجدات العاملية خاصة ما تعلق  لالنكشاف الكبري لالقتصاد اجلزائري،

اسرتاتيجي هلذا النوع من خاصة يف ظل عدم وجود بديل .منها بالتغريات اليت حتدث يف أسعار البرتول

خاصة وأن كل الدول يف  ،األقلواملشكل املطروح على املدى املتوسط أي بعد عشر سنوات على .الصادرات

تأخذ احتياطاا يف جمال الوقود وبدأت فعليا يف استبدال الوقود التقليدي مبوارد الطاقة اجلديدة بدأت  العامل

أكد أن االعتماد على الطاقة األحفورية لن يزيد يف أحسن الظروف عن فكل التنبؤات والدراسات  ت.واملستدامة

ثالثون سنة وهو ما يدعو اجلزائر إىل التفكري بشكل جدي يف ختفيض درجة االنكشاف االقتصادي واالعتماد 

  .التدرجيي على الطاقات احمللية املنتجة

  درجة أهمية الصادرات .3.2.2

تسهيل ك من أجل دراسة أمهية الرتكيبة السلعية كل على حدا وذل إن دراسة أمهية الصادرات يتوجب    

من  املواد األولية واالستهالكية، خاصة وأن الصادرات عية،أي دراسة الصادرات النفطية، الصنا.الدراسة

ملعرفة ات السلعية رتكيبال خمتلف احملروقات تشكل احلصة األكرب من إمجايل الصادرات، ولذلك البد من دراسة

احملروقات من  خمتلف املزايا النسبية اليت يتمتع ا االقتصاد اجلزائري يف جمال التصدير، وموقع الصادرات خارج

 .جمموع الصادرات

 أهمية صادرات النفط.3.2.2.1

وكانت ومازلت الصادرات النفطية  .يف اجلزائر و االجتماعيةلعب النفط دورا هاما يف التنمية االقتصادية    

وقد اعتمدت اجلزائر  الضرورية لتحقيق ما أمكن من أهداف التنمية، األجنبيةمصدرها للحصول على العمالت 

على النفط من منتصف التسعينات بشكل كلي تقريبا للحصول على املوارد املالية،حىت أنه أصبح الرافد الوحيد 

وميكن توضيح ذلك من  إذ متثل إيراداته تقريبا املورد الوحيد للبالد،.ربعني سنةلالقتصاد اجلزائري مند أكثر من أ

  :خالل امليزان التجاري املوضح يف اجلدول التايل
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  )أمريكي مليون دوالر(2014- 2005الميزان التجاري للمحروقات:)3.2(الجدول رقم

  الرصيد %  الواردات %  الصادرات  السنوات

2005  45094  98,03 212  1,04  44882  

2006  53429  97,83  244  1,13  53185  

2007  58831  97,78  324  1,17  58507  

2008  77361  97,55  594  1,50  76767  

2009  44128  97,64  549  1,39  43579  

2010  55527  97,32  955  2,35  54572  

2011  71427  97,19  1164  2,46  70263  

2012  69804  97,13  2078  4,37  67726  

2013  62960  96,9  4385  7,96  58575  

2014  60146  95,53  2851  4,88  57295  

  من إعداد الباحثة اعتمادا على إحصائيات الوكالة الوطنية لرتقية الصادرات:المصدر

وهو  ،%98هر امليزان التجاري أن االقتصاد اجلزائري يعتمد بشكل كلي على احملروقات بنسبة تصل إىل ظي   

تعترب  اإلسرتاتيجيةما يظهر بشكل طبيعي أن امليزان التجاري يف صاحل الصادرات ولكن من الناحية 

  :التالية لألسباباالقتصاديات القائمة على الطاقة االحلفورية هشة وذلك 

أو  األربعنياخلرباء يؤكدون أن االحتياطيات العاملية ستنفد يف غضون  أن إذ حمدودية هذه الطاقة، •

 مسني سنة القادمة؛اخل

سنة ،وقد مرت اجلزائر بتجربة مريرة أسعارهاالنفط للتقلبات العاملية وحتكم املضاربني يف  أسعارحساسية  •

 لسنة العاملية  األزمةمع  وهو نفس الوضع األزمةبالبالد جراء هذه  أملتوالنتائج الوخيمة اليت  ،1986

واليت كان تأثريها املباشر على أسعار النفط حيث اوت يف مدة شهر واحد بأكثر من  2008

االيار االعتماد على مداخيل البرتول بعد  تبعاتوحاليا يواجه االقتصاد اجلزائري  ،أمريكيدوالر 100

ما ادخل اجلزائر يف دوامة التقشف بسبب اخنفاض ومشكل تغطية  2014أسعاره سنة  هالذي عرفت

 لنفقات العامة؛ا

عامل سليب على تكوين ختصصات تنموية  اإلسرتاتيجيةاالعتماد املفرط على النفط ميثل من الناحية  إن •

عكس  حيث أن التخصص يف استخراج وبيع النفط ال يعطي أي ميزة تنافسية لتنمية البالد، يف اتمع،

ية رائدة يف الصناعات أو اخلدمات و ختصصات تنمما جنده يف الدول اليت ال متتلك النفط فنجد هناك 

والواقع يف اجلزائر يؤكد أن اتمع بصفة عامة غري متخصص يف أي قطاع تنموي حمدد أو له  املختلفة،

وهو ما يشكل أزمة كبرية حني يبدأ النفط يف النفاد وللوقوف على أمهية صادرات  ميزة تنافسية فيه،

 .املزايا النسبية احملققةالنفط بشكل أدق يتم االعتماد على مؤشر 
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برنامج فمع مرور كل  ل التنموية مل تتحقق،أن البدائ أخرىإن خصوصيات االقتصاد اجلزائري تؤكد سنة بعد 

وميثل مؤشر املزايا النسبية كمقياس للتقييم  بل يف بعض األحيان تزداد سوءا،تنموي نالحظ أن املؤشرات مل تتغري 

اعة املخططات االقتصادية يف اجلزائر حيث نقوم بتحليل أمهية النفط يف على مدى عشر سنوات من الدراسة جن

  :االقتصاد باستعمال مؤشر املزايا النسبية احملققة للصادرات اجلزائرية وفق املعادلة التالية

RCA =
Xi − Mi

Xi + Mi
 

  .قيمة الصادرات لعينة أو جمموعة متجانسة من السلع Xi:حيث

      Mi قيمة الواردات لنفس السلعة أو جمموعة من السلع.  

ومن مت توجد هناك مزايا نسبية كاملة  حتما تكون قيمة الواردات صفرا،) 1(+تساوي قيمة املعادلة العدد    

حينما تكون قيمة الصادرات صفرا ومن مث فإن مستوى )1-(وبالعكس تكون قيمة املعادلة لصاحل الصادرات،

ونوضح هذا املؤشر بالنسبة لصادرات النفط يف .ر عدم توافر أي مزايا للصادرات على اإلطالقالتنوع احملقق يظه

  :اجلدول التايل
  )2014-2005(قياس المزايا النسبية المحققة لصادرات المحروقات:)3.3(الجدول رقم

  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  السنوات

RCA 0,99 0,99  0,98  0,98  0,97  0,96  0,96  0,94  0,86  0,90  

  من إعداد الباحثة باالعتماد على إحصائيات الوكالة الوطنية لرتقية الصادرات:المصدر

أن صادرات النفط هلا ميزة مطلقة  وهو ما يعين إن مؤشر املزايا النسبية احملققة قريب من الواحد الصحيح،    

من  %97السطحي يعترب مؤشر اجيابيا ولكن ملا نعلم أن النفط ميثل وهو من ناحية التفسري  مقارنة بالواردات،

 لألرقامفمن ناحية التحليل الشكلي  الصادرات فان نظرتنا هلذا املؤشر تطرح أكثر من تساؤل حول أمهيته،

فكما سبق وأن ذكرنا .نالحظ أن املؤشر مل يتغري مند عشر سنوات وهو يعطي ميزة مطلقة للصادرات النفطية

فمن الطبيعي أن يكون املؤشر موجبا لناحية  االقتصاد اجلزائري يعتمد كليا على الصادرات النفطية،ن إف

كاملنتجات الغذائية والصناعية   األخرىهي وضعية الصادرات  ما املطروح، اإلشكالالصادرات إال أن 

مث فان التحليل الذي  ميكن  ومن فال يكفي من الناحية الواقعية أن حتقق ميزة مطلقة يف مادة واحدة،.واخلدمات

ملعرفة قدرة الصادرات اجلزائرية دون  أساسياخنرج به من خالل مؤشر املزايا النسبية للنفط أنه ال ميثل مقياسا  أن

  .واليت نتناوهلا فيما يلي ،األخرىدراسة املوارد 

  المواد األولية أهمية صادرات.3.2.2.2

خاصة التنوع يف قطاعات النشاطات  العديد من اخلصوصيات،لقد كان للتوجه االقتصادي يف اجلزائر 

احمللية  اإلمكانيات أناخلام إال  األوليةمما يتطلب االستثمار يف صناعة املواد  الزراعية الصناعية واخلدمية والبناء،

فنالحظ يف جمال البناء قد سطرت برامج ضخمة  لالقتصاد اجلزائري تبقى عاجزة عن تلبية كل احلاجيات،

للسكن تتجاوز يف خمطط مخاسي أكثر من مليون وحدة سكنية،كما يف اال الزراعي فقد وضع خمطط ضخم 
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إضافة للربنامج الضخم لتهيئة املرافق .للتنمية من خالل برنامج الدعم الفالحي الذي استهلك مبالغ ضخمة

املشاريع  إىل إضافة هيكلة املوانئ واملطارات، إعادةريق السيار شرق غرب وكذا ومشروع الط القاعدية كالطرقات

املواد األولية اخلام املالية،  كل هذه الربامج تتطلب الكثري من املوارد.املتعلقة بتنمية الصناعات الصغرية والتحويلية

امليزان التجاري للمواد األولية يظهر و . ي لضخامة املشاريع املسطرةتساهم ا اجلزائر بإنتاج حملي ال يكف اليت

 :الوضع كما يلي
  )مليون دوالر أمريكي()2014- 2005( المواد األوليةالميزان التجاري :)3.4(الجدول رقم

  الرصيد %  الواردات %  الصادرات  السنوات

2005  134  0,29 751  3,69  -617  

2006  195  0,35  843  3,92  -648  

2007  169  0,28  1325  4,79  -1156  

2008  334  0,42  1394  3,53  -1060  

2009  170  0,37  1200  3,05  -1030  

2010  94  0,16  1409  3,48  -1315  

2011  161  0,21  1783  3,77  -1622  

2012  168  0,23  1839  3,87  -1671  

2013  109  0,16  1841  3,34  -1732  

2014  110  0,17  1884  3,22  -1774  

  إحصائيات الوكالة الوطنية لرتقية الصادراتمن إعداد الباحثة باالعتماد على :المصدر

بلغ  حيث العمومية، االستثماراتوترية  ارتفاعبسبب  ألخرىإن امليزان التجاري يشهد عجزا متزايدا من سنة     

املزايا  ؤشروميكن حتليل الوضعية أكثر من خالل دراسة مدوالر أمريكي، 1774ما قيمته  2014العجز سنة 

  :اجلدول التايلالنسبية احملققة يف 
  )2014- 2005(المواد األوليةقياس المزايا النسبية المحققة لصادرات :)3.5(الجدول رقم

  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  السنوات

RCA -0,69 -0,62  -0,77  -0,61  -0,75  -0,87  -0,83  -0,83  -0,88  -0,88  

 إحصائيات الوكالة الوطنية لرتقية الصادراتمن إعداد الباحثة باالعتماد على :المصدر

لصدور قانون تشجيع االستثمار يف اجلزائر وإجراءات حترير التجارة اخلارجية اليت شجعت قيام  لقد كان  

مؤشر جند  أناملؤسسات الصغرية واملتوسطة األثر الكبري على منو الواردات من املواد اخلام،حيث أنه من املنطقي 

 ما يعين عدم وجود أي أمهية للصادرات اجلزائرية من املواد اخلام مقارنة بالوردات،)1-(قريب من املزايا النسبية

  :يلي ونعتقد أن حتليل هذه احلالة كما
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إن توجه احلكومة اجلزائرية إىل االستثمارات العمومية اليت تستهلك الكثري من املواد اخلام ميثل مرحلة  •

 وميكن التحكم فيها وكبحها، تثمارات تعترب طويلة نوعا ما،خاصة وأن مدة حياة هذه االس ظرفية،

 كلما رأت احلكومة أن هناك اكتفاء من هذه املشاريع؛

وهو التوجه الذي نالحظ  حمليا، بإنتاجها األوليةاد الكثري من املواد ري ميكن للجزائر التحكم يف است •

املباشرة  األجنبيةحيث أن االستثمارات  بدأ يؤيت مثاره خاصة يف جمال صناعة االمسنت واحلديد، بأنه

 .االستريادالوطين مكن اجلزائر من التحكم يف عملية  واالستثمار

حمسوسا قدر بـ  عرفت واردات مواد البناء اخنفاضاحسب معطيات الس الوطين للمعطيات اإلحصائية،         

،مقابل حوايل 2015ل من سنة مليار دوالر خالل اخلمسة أشهر األو  1,09، إذ استقرت عند 31,17%

مليون طن  4,36كما تراجعت الكميات املستوردة إىل . 2014مليار دوالر خالل نفس الفرتة من سنة 1,59

هذا االخنفاض اإلمسنت واخلشب ومنتجات السرياميك واحلديد  مس ، وقد%)8,54-(مليون  4,76ابل مق

مليون  240,5مليون دوالر مقابل  227،26فيما يتعلق باإلمسنت، بلغت فاتورة واردات هذه املادة  .والصلب

 2,635منتقلة من %) 16,2-(وقد عرفت الكمية املستوردة هي األخرى اخنفاضا طفيفا %). 5،5- (دوالر 

ألخرى اخنفاضا كما أما فيما يتعلق بواردات باقي املواد، فقد سجلت هي ا. مليون طن 2,578مليون طن إىل 

  :توضحه فواتري االسترياد اليت انتقلت

  ؛بالنسبة إىل اخلشب%) 29,33-(مليون دوالر  275,7مليون دوالر إىل قرابة  390,1من  •

 بالنسبة إىل احلديد%) 38,44-(مليون دوالر مقابل  4,567مليون دوالر إىل 921,73من  •

  ؛والصلب

 بالنسبة إىل منتجات السرياميك%)36,28-(مليون دوالر  22,81مليون دوالر إىل  35,8ومن  •

  .)الطوب، األلواح،البالط وغريها هاما من املواد(

 ك باملوافقة التامة على اخلياراتإن هذا االخنفاض يدل على إرادة الدولة يف رفع قدرات إنتاج البالد، وذل    

الصناعية يف سبيل تنويع االقتصاد الوطين برفع إنتاج بعض  اإلسرتاتيجيةاألخرية للسلطات العمومية يف جمال 

وعليه قام وزير السكن بوضع جهاز جديد خاص . الفروع الصناعية واحلد بذلك من ارتفاع فاتورة الواردات

بلغ هذا (مشروعا يف اجلزائر تستعمل هذه املواد % 85بإجبارية استعمال مواد اإلنتاج احمللية، من أجل رؤية 

 .)%65حاليا املعدل 

  الصناعية أهمية الصادرات.3.2.2.3

املنتجات احلديدية والتجهيزات االلكرتونية وجتهيزات البناء واملنتجات  متثل الصادرات الصناعية يف اجلزائر،     

 ألنواملنتجات الغذائية،  وهي يف الغالب منتجات نصف مصنعة، ،البالستيكية واملطاطية وصناعة اجللد والورق

اغلب الوحدات االقتصادية اجلزائرية املنتجة بعيدا نوعا ما عن معايري اجلودة العاملية وال تتبىن عوامل البحث 

  .اإلنتاجوالتطوير اليت متكنها من مسايرة التطورات العاملية يف 
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سلع  إنتاجال تزال مسامهة الصناعات التحويلية يف الناتج احمللي اإلمجايل ضئيلة، كما أا مل تستطع      

الصناعات اجلزائرية بقيت بعيدة  ضف إىل ذلك.إسرتاتيجية تسمح هلا بأن حتتل مركزا خاصا يف السوق الدولية

حمصورا ن التصدير ملثل هذه املنتجات بقي عن التخصص الذي يوفر هلا مزايا معتربة يف األسواق الدولية، كما أ

املنافسة تتميز بقلة اد على سياسة دخول األسواق السهلة واليت يف إطار االتفاقيات التجارية الثنائية، أو االعتم

تفرضهما مل على االبتكار والتطوير اللذان مما خلق نوعا من السكونية يف عملية اإلنتاج دون التوجه إىل الع

تطرق قبل الو  .املنافسة يف األسواق الدولية ذات املستويات العالية من املنافسة واليت شعارها البقاء لألفضل

الذي سوف  أوال امليزان التجاري للمنتجات الصناعية ، نبنيلدراسة املزايا النسبية احملققة للصادرات اجلزائرية

  :واملوضح يف اجلدول التايل يعطينا رؤية أفضل عن حجم الصادرات من املنتجات الصناعية،
  )مليون دوالر أمريكي()2014-2005( الميزان التجاري للمنتجات الصناعية:)3.6(الجدول رقم

  الرصيد %  الواردات %  الصادرات  السنوات

2005  773 1,68 19367  95,27  -18594  

2006  989  1,82  20369  94,95  -19380  

2007  1163  1,94  30482  94,04  -29319  

2008  1603  2,03  37491  94,97  -35888  

2009  896  1,99  37545  95,56  -36649  

2010  1432  2,52  38109  94,17  -36677  

2011  1901  2,60  44300  93,77  -42399  

2012  1894  2,64  43573  91,76  -41679  

2013  1905  2,94  48802  88,70  -46897  

2014  2700  4,3  53597  91,9  -50897  

  من إعداد الباحثة باالعتماد على إحصائيات الوكالة الوطنية لرتقية الصادرات:المصدر

أن التوجه الذي تبنته احلكومة يف جمال االستثمار العمومي قد أثر بشكل جلي على امليزان التجاري يوضح    

،أما وضع %60ن الواردات الصناعية متثل أكثر من تطور الواردات،ما أدى إىل عجز كبري يف امليزان التجاري أل

  :الصادرات ومدى متكنها من تكوين مزايا نسبية نالحظه يف اجلدول التايل
  )2014- 2005( المنتجات الصناعيةقياس المزايا النسبية المحققة لصادرات :)3.7(الجدول رقم

  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  السنوات

RCA -0,92 -0,90  -0,92  -0,93  -0,95  -0,92  -0,91  -0,91  -0,92  -0,90  

  لرتقية الصادراتمن إعداد الباحثة باالعتماد على إحصائيات الوكالة الوطنية :المصدر

مما يبني أن ) 1- (ة قريبة جدا من مؤشر املزايا النسبية احملققة يشري على مدار سنوات الدراسة إىل قيم سالب    

ن نفس املنتجات فنالحظ أن املؤشر الصادرات أن الصادرات اجلزائرية ال تتمتع بأدىن ميزة مقارنة بالواردات م

  :وهذا راجع لألسباب التالية تقريبا معدومة مقارنة بالواردات، أي أن الصادرات 0,95و 0,9ينحصر بني 



  الفصل الثالث                                          واقع تصدير المنتجات الغذائية في الجزائر

 

~ 123 ~ 

 

ية الثمانينات كانت مشتتة على كل أن القاعدة الصناعية اجلزائرية اليت مت تشييدها يف السبعينات وبدا •

رة،حيث أا كانت يف الغالب تتبع ومل تكن متخصصة وفق القدرات التكنولوجية والبشرية املتوف القطاعات،

التطور العاملي تنتج منتجات تصنف األمر الذي جعلها بعد سنوات من  عقود املفتاح يف اليد، أسلوب

 عامليا يف اخلردة خاصة مع التطور العاملي يف مجيع ااالت؛

ال جدا مما جعلها عبئا ثقيال على  ت وقتا طويذقد أخ كما نالحظ أن عملية خوصصة هذه املؤسسات •

ميكن أن تؤدي إىل  دعم عملية اخلوصصة بقرارات سياسية ناجعة،كان باإلمكانحيث كان  كاهل الدولة،

 خلق قطاعات صناعية حديثة على أطالل اهلياكل اليت مت بنائها يف السبعينات؛

الوكالة  إحصائياتوبالرجوع إىل  أما إذا عدنا إىل حتليل مؤشر املزايا النسبية احملققة يف اجلدول أعاله، •

ارات النفعية والسياحية صادرات فان الواردات الصناعية متثل قطاعات ضخمة كالسيالوطنية لرتقية ال

التجهيزات املعلوماتية والطبية والعديد من  احلفر والبناء واجلرارات، آالت ،االلكرتونيةوالتجهيزات 

را ومن هنا فإن كل احلاجيات من التجهيزات الصناعية يتم اسرتادها مما أعطى مؤش.األخرىالصناعات 

 .سلبيا للصادرات اجلزائرية

أن االقتصاد اجلزائري يستفيد من  إن اخلالصة اليت ميكن أن نستنتجها من حتليل مؤشر املزايا النسبية احملققة،

حيث  أما باقي القطاعات فإن الواردات حتقق ميزة مطلقة، ،ميزة مطلقة واحدة فقط واخلاصة بإنتاج النفط

فتتميز التجارة  املستخدمة يف التحليل أن اجلزائر تعاين من خلل واضح، اإلحصائيةأظهرت جمموعة املؤشرات 

ما جعل االقتصاد تابعا  اخلارجية برتكيز سلعي يف جانب الصادرات يقابله تركيز سلعي يف جانب الواردات،

تصادي يف اجلزائر يرتبط إىل ذلك فإن النشاط االق باإلضافة.للمؤثرات واملتغريات العاملية املتعلقة بالعرض والطلب

لذا  .على واقع وحجم االقتصاد احمللي األثرمما يعمق  بشكل قوي مبا يوفره قطاع االسرتاد من سلع وخدمات،

  :احلل األمثل هلذه الوضعية يتطلب ما يلي أنفإننا نعتقد 

املختلفة  تصحيح اهليكل االقتصادي مبا خيلق االنسجام ما بني أداء األنشطة والقطاعات االقتصادية •

هذه السياسة  ،االقتصاديةومن مث يصبح التصحيح هدفا للسياسة  والقضاء على االختالالت املوجودة،

 اليت يكون اهتمامها حتقيق االستقرار االقتصادي الكلي والقضاء على مواطن اخللل مبصادره املختلفة؛

منو ادي املتعمد ليس فقط على و االقتصمتارس هذه السياسات التصحيحية دورها يف عملية النم أنجيب  •

احمللي ا حيقق التوافق بني أداء الناتج عائدات الصادرات بل أيضا معاجلة وضبط اخللل يف بنود اإلنفاق،مب

هيكل أي أن األثر املتبادل الصحيح بني  بقطاعاته السلعية واخلدمية املنتجة و أداء القطاع اخلارجي،

 ؛اإلنتاجية لألنشطةون على أساس النمو احلقيقي االقتصاد والتجارة اخلارجية جيب أن يك

املصنعة اليت تتضمن قيمة  أمام هذا الوضع الصعب جيب التفكري عمليا بزيادة الصادرات من املنتجات •

مثال أو  الدقيقة، االلكرتونيةالصناعات  األدويةصناعة  ،واآللياتكالزراعة صناعة السيارات مضاعفة،  

 صادرات اخلدمات خاصة السياحية منها؛ إيراداتزيادة 
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خاصة نفقات  باهظةوضع أولويات وطنية لتنمية قطاعات حمددة متثل بالنسبة لالقتصاد اجلزائري تكلفة  •

القادمة هدفا رئيسيا للبالد خالل السنوات الغذاء والدواء،حيث أن حتقيق االكتفاء الذايت جيب أن يكون 

 .النفط أسعارى اليت حتدث بسبب تقلبات إذا أردنا أن نتفادى األزمات الكرب 

  للصادرات الجزائريةدراسة التركيز الجغرافي .3.2.3

دراسة العالقات التجارية اجلزائرية مع  أنترتبط اجلزائر بعالقات جتارية هامة مع الكثري من الدول،حيث    

اليت ميكن أن  اآلفاقللتعرف على  األمهيةاملناطق املختلفة يف العامل والرتكيز اجلغرايف هلا تعد على قدر كبري من 

درجة ولدراسة ركزنا على استخدام مقياس مؤشر .الوطين االقتصادتشكلها التجارة اخلارجية للجزائر يف تنمية 

  :الرتكيز اجلغرايف للصادرات والذي يقاس وفق العالقة التالية


�� ×
قيمة	الصادرات	ملنطقة	جغرافية	معينة

إمجايل	قيمة	الصادرات
=  درجة	الرتكيز	اجلغرايف	للصادرات

  :حتصلنا على النتائج التالية 2015-2005ومن خالل دراسة الصادرات اجلزائرية للفرتة 	
  )2014-2005( مؤشر التركيز الجغرافي للصادرات الجزائرية:)3.8(الجدول رقم

دول أمريكا  دول أوروبية أخرى UE OCDE السنوات

  الجنوبية

الدول   الدول العربية  اوقيانوسيا  أسيا

  المغاربية

الدول 

  اإلفريقية

2005  55,63 32,52 0,032  6,79  2,64 -  1,34  0,90 0,10 

2006  52,64 37,62 0,013  4,39  3,28 -  1,08  0,94 0,02 

2007  44,60 42,19  0,011  4,31  6,65 0,09  0,79  1,26 0,06 

2008  52,01 36,08  0,012  3,62 4,74 -  1,00  2,05 0,46 

2009  51,30 33,91  0,015  4,07  7,34 -  1,24  1,89 0,20 

2010  49,09 35,54  0,17  4,59  7,14 -  1,21  2,24 0,13 

2011  50,76 32,73  0,13  5,81  7,03 0,05  1,10  2,15 0,15 

2012  55,37 27,86 0,05 5,88 6,51 - 1,33 2,88 0,08 

2013  63,52 18,79 0,80 4,94 7,22 - 1,22 4,06 0,08 

2014  64,20 16,44 0,15 5,06 8,04 - 1,03 4,87 0,17 

  .املديرية العامة للجماركمعطيات :من إعداد الباحثة باالعتماد على:املصدر

 %97أكثر من  األوروبية، ألنالدول  اجلزائرية يفمن خالل اجلدول نالحظ أن الرتكيز اجلغرايف للصادرات    

ن التوجه اجلغرايف الثاين تشكال األمريكيتنيكما أننا نالحظ أن .متثل املستورد األول وأوروباهي حمروقات 

عل االقتصاد الوطين املعتمد على ما جي إن عدم تنوع الصادرات اجلزائرية أثر على تنوعها اجلغرايف،.للصادرات

فأي أزمة تنجر عنها تبعات كبرية  ،واألمريكية األوروبيةالتجارة اخلارجية يف وضعية تبعية تامة القتصاديات الدول 

املستوردة على مراكز القرار جراء تأثري سياسي واجتماعي تفرضه الدول  على االقتصاد اجلزائري،كما أن هناك

كما تشري .شاسع للتجارة اخلارجية ونعتقد أن احلل األمثل هو تنويع الصادرات وتوزيع جغرايف.هذه التبعية
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دول التايل أهم غرايف للصادرات خارج احملروقات حمدودا جدا،حيث ميثل اجلاإلحصائيات إىل أن التنوع اجل

  .العمالء للجزائر
  )2014-2005(أهم العمالء للصادرات خارج المحروقات للفترة ):3.9(الجدول رقم

  الوطنية لرتقية الصادراتمن إعداد الباحثة اعتمادا على إحصائيات الوكالة :المصدر

وهي ستة دول %71إن الرتكيز اجلغرايف للصادرات خارج احملروقات ألهم عشر عمالء للجزائر متثل حوايل     

رغم  كما نالحظ عدم وجود أي دولة أسيوية أو افريقية أو أمريكية،.ودولتني مغاربية ودولة عربية واحدة أوروبية،

لدى وهذا ما يشري إىل هشاشة نظم التصدير .أنه ميكن للجزائر أن تفتح أسواق مهمة جتاه هذه البلدان

املؤسسات اجلزائرية تفوق إمكانيات  األوروبية األسواقكما أن التحديات اليت تطرحها .املؤسسات اجلزائرية

  .األورويبمطلب أساسي لولوج السوق خاصة فيما خيص املنافسة واملعايري البيئية الدولية واليت تعد 

  الصادرات الغذائية بين الواقع والتحديات .3.3 

 املعلومات إىليف عصرنا الراهن معناه االرتكاز  منتج أليزيادة التصدير أو السعي لزيادة الصادرات  إن    

 يواجهها بد أني عبارة عن عمليات حتدي ال سوق داخلي أو خارج أليفالتصدير ، التقنية واالقتصادية

 معلومات إىلفعمليات التصدير حتتاج . غذائي وغريه إنتاجيمشروع  أليالقرار الصناعي واالقتصادي  أصحاب

 وعاملية الصناعة األسواقنظام حترير التجارة يتجه حنو عاملية  إقرارفالعامل بعد . املستهدفة األسواقدقيقة عن 

واجلزائر إذا أرادت التخلص من .تعبئة وتغليف عاملية وأساليباعتماد تقنيات ومواد  وإىلوالتخصص الصناعي 

فقطاع الصناعات .ومنها الصادرات من املنتجات الغذائية وقات ال بد هلا من التوجه حنو ترقية صادراا،ر تبعية احمل

الفالحي والصناعي من خالل حتويل  الغذائية من أكرب الصناعات التحويلية كما أنه حيقق التكامل بني القطاع

 القيمة بالمليون دوالر أمريكي

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 السنوات

 844 658 448 252 169 40 237 139 81 127 هولندا

 435 345 500 468 300 156 222 125 190 135 اسبانيا

 515 163 204 211 224 216 435 353 215 189 فرنسا

 134 96 149 164 118 93 240 150 115 63 ايطاليا

 85 70 30 27 17 3 6 8 16 19 بريطانيا

 - 47 1 0 1 11 3 0 1 3 مالطا

 71 42 38 75 60 41 70 60 50 32 تونس

 38 41 52 20 30 24 56 108 101 77 المغرب

 31 39 78 15 4 0 - 0 0 0 العراق

 40 39 13 37 35 70 140 70 114 69 تركيا

 810 2 014 2 062 2 062 2 526 1 066 1 937 1 332 1 158 1 907 المجموع
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ل األمثل ، ويساهم يف االستغالاملنتجات الفالحية اخلام إىل سلع مصنعة تعطي قيمة إضافية للمنتج اجلزائري

  . للخامات الفالحية والقضاء على مشكل التخزين الذي يعد إحدى املشاكل اليت يعاين منها الفالحني

  االقتصاد الوطنيأهمية الصناعات الغذائية في  .3.3.1

 االقتصاد يف وديناميكية حيوية واألكثر احلساسة اإلسرتاتيجية القطاعات بني من الغذائية الصناعات تعد    

 الثمن، باهظة بفاتورة يتميز أصبح الذي الغذاء توفري يف وكذلك للدولة الثروة تكوين يف تشارك فهي الوطين،

 أسباب لعدة احليوي القطاع هذا اجتاه املتنامي احلكومي االهتمام يعود. الوطين االقتصاد به يتأثر ما ابرز ومن

  :أمهها

 حاليا ميكن ال اليت الومهية املصطلحات تفادي أردنا إن هذا للوطن، الغذائي األمن ميثل القطاع هذا ألن •

 .الذايت كاالكتفاء والدولية احمللية الظروف هذه يف بلوغها اجلزائر مثل لدولة

 145 تقريبا أي % 31.5 تقريبا متثل فهي فقط الصناعة قطاع يف الغذائية الصناعات ألمهية بالنسبة أما •

 .للصناعة املضافة القيمة من دينار مليار

 يعادل ما مبقدار جدا، مهمة الوطين لالقتصاد املضافة القيمة يف الغذائية الصناعات قطاع مشاركة ألن •

 .احملروقات قطاع خارج املضافة القيمة من % 38.5 ميثل ما أي دينار مليار 627

 يف للرفع تنافسية إسرتاتيجية وضع الدولة على حيتم قيمتها، يف التزايد يف تستمر اليت الغذائية الفاتورة ارتفاع •

 ميزان يف التوازن وحتقيق الواردات عبء من اخلفض أجل من ونوعا كما احمللية الغذائية املؤسسات أداء

 هذه وتتكون الكلية، الصناعية الواردات من % 28 ثلمي  الغذائية الصناعات فرع أن كما املدفوعات،

بلغت ولقد ، والزيت السكر القمح، مثل الواسع االستهالك ذات املنتجات من غالبا الغذائية الواردات

مليون  5846مليون دوالر مقابل  5119، 2015الغذائية، خالل السداسي األول لسنة  املوادفاتورة 

  .2014دوالر، خالل نفس الفرتة لسنة 

القيمة يف وميكن توضيح أمهية الصناعات الغذائية بالنسبة لالقتصاد اجلزائري من خالل دراسة مسامهتها      

   .والضرائب التشغيل،املضافة، 

  القيمة المضافة.3.3.1.1

 الصغرية املؤسسات تطوير إلسرتاتيجية الدولة تبين إىل راجع وهذا ،تطورا الغذائية الصناعات فرع عرف     

 ذلك من العكس على املسجلة، النتائج يف اخلاص القطاع لعبه الذي الفعال الدور إمهال ميكن وال واملتوسطة،

 توضيح حناول املوايل اجلدول خالل ومن الدولة، باشرا اليت اإلصالحات رغم مكانه يراوح العام القطاع يبقى

  .2014- 2000 املمتدة الفرتة خالل املضافة القيمة عرفته الذي التطور
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  )2014- 2000(للسنوات  القيمة المضافة نسبة مساهمة الصناعات الغذائية في):3.10(الجدول رقم
  مليون دج:الوحدة

  األهمية النسبية  المجموع  األهمية النسبية  القطاع الخاص  األهمية النسبية القطاع العام  السنوات

2000  40 013,2 2,00% 64 598,3 4,52% 104 611,5 3,05% 

2001  34 331,2 1,90% 74 567,1 4,54% 108 898,3 3,15% 

2002  34 571,6 4,45% 80 542,8 4,48% 115 114,4 3,16% 

2003  28 361,5 4,45% 90 024,3 4,41% 118 385,8 2,76% 

2004  26 364,0 0,97% 100 945,0 4,26% 127 309,0 2,50% 

2005  24 699,4 0,67% 113 691,6 4,13% 138 391,0 2,15% 

2006  24 723,8 0,59% 121 298,8 3,87% 146 022,7 1,99% 

2007  23 659,8 0,52% 132 423,4 3,86% 156 083,2 1,95% 

2008  24 394,4 0,45% 139 920,0 3,65% 164 314,4 1,76% 

2009  25 730,2 0,70% 162 752,2 3,70% 188 482,4 2,34% 

2010  27 550,6 0,58% 186 581,9 3,78% 214 132,6 2,22% 

2011  32 058,8 0,55% 199 787,7 3,64% 231 846,5 2,04% 

2012  33 930,8 0,56% 232 206,7 3,61% 266 137,4 2,13% 

2013  36 307,2 0,65% 249 173,2 3,42% 285 480,4 2,22% 

2014  41 715,1 0,78% 288 981,7 3,67% 330 696,8 2,50% 

Source: ONS:compte de production et compte d’exploitation par secteur d’activité et 
secteur juridique année 200-2014, PP 04-17. 

اعات الغذائية يف القيمة املضافة من خالل حتليلنا لنتائج اجلدول نالحظ على العموم أن نسبة مسامهة الصن     

بة للصناعات الغذائية من سنة إىل بالنس املؤشرفبالرغم من التحسن ، ، %3,5ال يتعدى يف أحسن األحوال 

يرافق كل من القيمة املضافة نظرا أخرى إال أن نسبة املسامهة مل ترتفع والسبب يف ذلك يعود إىل التحسن الذي 

ات الغذائية رغم اإلمكانيات اليت مهة الصناعإن هذه النسبة الضعيفة ملسا.إىل حتسن العناصر املكونة لكليهما

م الذي عرف تقهقر سنة بعد ااخنفاض القيمة املضافة للصناعات الغذائية يف القطاع العيوفرها القطاع تعود إىل 

  .%0,55نسبة  2011سنة حيث بلغت نسبة مسامهة القطاع العام يف القيمة املضافة سنة 

  التشغيل.3.3.1.2

وذلك يرجع إىل كون الصناعات  التشغيل، متوسط معدل حيث من رائدة مرتبة الغذائية الصناعات فرع احتل    

لة حنو ترقية املؤسسات الصغرية اليد العاملة، إضافة إىل توجه الدو ناعة حتويلية تتطلب كثافة من حيث الغذائية ص

وللوقوف ، بالنسبة للصناعات الغذائيةوهذا كان له األثر االجيايب ة كخيار للنهوض باالقتصاد الوطين واملتوسط

أدرجنا اجلدول التايل الذي وضح تطور قيمة تعويضات ة الصناعات الغذائية يف التشغيل عن مدى مسامه

  .العاملني يف فرع الصناعات الغذائية
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   )2014-2000(للسنوات  العاملين في فرع الصناعات الغذائية تطور قيمة تعويضات):3.11(الجدول رقم

   مليون دج:الوحدة

  األهمية النسبية  المجموع  األهمية النسبية  القطاع الخاص  األهمية النسبية القطاع العام  السنوات

2000  16 161,50 6,40% 4 993,50 2,20% 21 155,00 4,41% 

2001  15 996,80 6,80% 5 988,20 2,12% 21 985,00 4,25% 

2002  14 743,10 5,90% 7 792,90 2,51% 22 536,00 4,03% 

2003  14 625,00 5,48% 8 693,90 2,65% 23 318,90 3,92% 

2004  13 946,20 4,85% 10 930,70 2,78% 24 876,90 3,66% 

2005  13 148,10 4,46% 12 214,70 2,81% 25 362,80 3,48% 

2006  11 301,10 3,56% 12 862,10 2,59% 24 163,20 2,97% 

2007  11 501,50 3,39% 14 646,90 2,56% 26 148,40 2,87% 

2008  12 092,40 3,04% 16 388,50 2,57% 28 480,90 2,75% 

2009  11 693,10 2,91% 20 687,60 2,85% 32 380,70 2,88% 

2010  12 108,00 2,52% 21 548,10 2,70% 33 656,10 2,63% 

2011  13 298,90 2,31% 23 393,90 2,76% 36 692,80 2,58% 

2012  13 762,40 2,15% 24 989,00 2,69% 38 751,40 2,47% 

2013  15 059,80 2,32% 29 462,00 2,65% 44 521,80 2,53% 

2014  17 830,90 1,55% 34 750,40 3,02% 52 581,30 2,83% 

Source: ONS:compte de production et compte d’exploitation par secteur d’activité et secteur 
juridique année 200-2014, PP 04-17. 

 كانت أن بعد أخرى، بعد سنتا تتناقص العام القطاع يف العاملني تعويضات أن نالحظ اجلدول خالل من    

 تشكل أصبحت،2000سنة الوطين االقتصاد يف ةاألجري الكتلة جمموع من% 6,4نسبة تشكل

سات القطاع العام خاصة بعد عملية وقد يعود السبب إىل زوال أغلب مؤس. 2014سنة%1,55نسبة

اخلوصصة اليت شهدها قطاع الصناعة بشكل عام، ودخول االستثمار اخلاص جمال الصناعات التحويلية مما فرض 

 .جو من املنافسة أما مؤسسات القطاع العام اليت تتحرك بدعم من الدولة

 الفرتةهذه  عرب تقريبا ثابت فهو األجرية الكتلة يف الغذائية الصناعات خيص فيما اخلاص القطاع مسامهة أما     

 اجلدول يغطيها اليت املدة  وخالل الغذائية الصناعات قطاع فإن عامة وبصفة ،%3 إىل %2 بني يتذبذب

 .القطاعل على عدم االستقرار الذي يعانيه ما يد وهذا سنويا األجرية الكتلة يف مسامهتها تتدهور أعاله،

  الضرائبحصيلة .3.3.1.3 

وبغرض .واملعنوينيى األشخاص الطبيعيني تعترب الضرائب من أهم إيرادات اخلزينة العمومية، حيث تفرض عل    

الذي يوضح تطورها الضرائب، نستعني باجلدول التايل  معرفة مدى مسامهة قطاع الصناعات الغذائية يف حصيلة

  ).2014-2000(خالل الفرتة 
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                                                            )2014- 2000(للسنوات فرع الصناعات الغذائيةل باإلنتاج المرتبطة الضرائب قيمة تطور):.312(الجدول رقم

  مليون دج:الوحدة                                                                                                          

  األهمية النسبية  المجموع  األهمية النسبية  القطاع الخاص  األهمية النسبية القطاع العام  السنوات

2000  4698,2 1 ,24% 1926,5 2,08% 6624,7 1,41% 

2001  3927,1 1,14% 2196,1 2,21% 61.23,2 1,39% 

2002  3977,4 1,16% 2857,7 2,50% 6835,1 1,50% 

2003  2214,1 0,58% 3204,4 2,44% 5418,5 1,06% 

2004  1919,3 0,40% 3953 2,71% 5872,3 0,95% 

2005  1246,5 0,19% 4081,6 2,35% 5328 0,67% 

2006  1041,2 0,15% 4454,6 2,33% 5495,8 0,61% 

2007  985,3 0,13% 4966,1 3,18% 5951,4 0,65% 

2008  882,3 0,09% 5098 3,37% 5980,3 0,54% 

2009  892,7 0,14% 6087,4 3,81% 6880,1 0,88% 

2010  905,3 0,11% 6585,3 3,09% 7490,6 0,75% 

2011  1 034,3 0,10% 7 359,3 3,03% 8 393,6 0,68% 

2012  975,6 0,09% 7 870,1 2,87% 8 845,6 0,68% 

2013  1 114,0 0,11% 9 209,8 3,04% 10 323,8 0,81% 

2014  1 286,6 0,14% 10 849,7 3,20% 12 136,3 0,96% 

Source: ONS:compte de production et compte d’exploitation par secteur d’activité et secteur 
juridique année 200-2014, PP 04-17. 

 نسجل حيث الوطنية، العمومية اخلزينة متويل يف الفرع هلذا الضعيفة املسامهة نالحظ اجلدول خالل من    

  اخنفاض متوايل لنسبة املسامهة للفرع ككل ويف القطاع العام، يف حني جند مسامهة القطاع اخلاص يف حتسن،

 الصناعة، من الفرع ذا للنهوض منها حماولة يف للمستثمرين، الدولة تقدمها اليت التسهيالت إىل راجع وهذا

 الغذائية، الصناعات بفرع املرتبطني والعام اخلاص القطاعني مسامهة تباين يعكس كما أن اجلدول.تواجده ودعم

 املقابل يف جند مباشرة، الغري الضرائب من اخلاص القطاع تدفقات يف ومستمر تدرجيي تطور نالحظ حني ففي

 حديثة إنتاجية وأدوات وسائل إلدخال واضح انعكاس يعد وهو العام، القطاع مسامهة يف مستمر اخنفاض

 .العام بالقطاع املستغلة اإلنتاج وسائل وقدم الك مقابل يف اخلاص للقطاع بالنسبة

لنا إىل أن مسامهته ضعيفة إال أن من خالل دراسة مسامهة الصناعات الغذائية يف االقتصاد الوطين توص     

 سجلت البيانات اليت مت مجعها علىالقطاع اخلاص يف حتسن مستمر، وحسب التقرير االجتماعي واالقتصادي 

 ، مما2015ي األول لسنة يف السداس%) 3,7-(الفرع حسب وزارة الصناعة واملناجم منوا سلبيا  مستوى هذا

 حنو متزايد يف هذا امليدانويف الواقع، أصبح القطاع اخلاص املهيمن على . يؤكد االجتاه التدرجيي حنو االندثار

 التبغ: مستوى فروعه الرئيسيةعلى كان حتت سيطرة القطاع العمومي والذي هو على وشك وقف أنشطته  بعدما
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ويف املقابل تشهد فروع %). 97- (املعلبات %) 100- (، املشروبات الكحولية %)12,4-(والكربيت 

  .منوا إجيابيا%) 8,5" (صناعة علف املواشي"و%) 9" (صناعة احلليب"، %)13,4" (احلبوب خدمة"

  أهمية الصادرات الغذائية.3.3.2

االقتصادية لب منا معرفة قيمة وقوة القطاعات جديدة يف االقتصاد اجلزائري يتطإن البحث عن بدائل       

وحتظى املنتجات الغذائية مبكانة  ومدى قدرا على أن تكون بديال مناسبا لقطاع احملروقات يف السنوات القادمة،

هم يف حتقيق األمن أن تس إذ من شأن املنتجات الغذائية هامة للدور الذي تلعبه يف تطوير االقتصاديات الوطنية،

حتقيق االستقرار يف  ألا تؤدي إىل تغطية احتياجات الدول اليت تعاين من عجز يف اإلنتاج الزراعي، الغذائي،

فإذا زاد حجم  األسعار،كما أن التجارة اخلارجية للمنتجات الغذائية تشكل دعامة اقتصادية وسياسية ألية دولة،

القطاع الغذائي قادرا على تأمني  كلما كانففائض غذائي خيصص للتصدير،  اإلنتاج عن حجم االستهالك ظهر

كان ميزانه .ئض املنتجات الغذائيةعن طريق التصدير لفا حاجاته من القطاع األجنيب الالزم لتأمني مستورداته،

ره امليزان ما يظهوهو  اكبري   اإال أننا يف اجلزائر نعاين تأخر  اخلارجية،ه التجاري يعكس صورة اجيابية عن جتارت

  .التجاري للمنتجات الغذائية
  )مليون دوالر أمريكي(الميزان التجاري للمنتجات الغذائية :).313(الجدول رقم

  الرصيد %  الواردات %  الصادرات  السنوات

2005  67  0,75 3587  17,62  -3520  

2006  73  0,13  3800  17,71  -3727  

2007  88  0,15  4954  17,93  -4865  

2008  119  0,15  7813  19,79  -7694  

2009  113  0,25  5863  14,92  -5750  

2010  315  0,55  6058  14,97  -5743  

2011  355  0,48  9850  20,74  -9495  

2012  315  0,44  9022  18,99  -8707  

2013  402  0,62  9580  17,40  -9178  

2014  323  0,51  11005  18,86  -10682  

  إحصائيات الوكالة الوطنية لرتقية الصادراتمن إعداد الباحثة اعتمادا على :المصدر

فنالحظ ذلك التدهور املتصاعد سنة إن امليزان التجاري يعرب على وضع صعب لألمن الغذائي يف اجلزائر،      

قتصاد اجلزائري على مدى العشريات وهو نتيجة منطقية للتوجهات اخلاطئة لال.بعد سنة أخرى للواردات وللعجز

شيء كما نالحظ أن قيمة الواردات  اليت أمهلت بشكل كبري أمهية توفري األمن الغذائي قبل كلالثالثة املاضية 

،وهو رقم ضخم يطرح تساءل عن املصري يف حالة 2014مليون دوالر أمريكي سنة 11005وصلت إىل 
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غذائي من خالل ع التدهور أسعار البرتول،ومن خالل استعمال مؤشر املزايا النسبية احملققة سنقوم بدراسة القطا 

  :اجلدول التايل
  قياس المزايا النسبية المحققة للصادرات الغذائية:).314(الجدول رقم

  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  السنوات

RCA -0 ,96 -0,96  -0,96  -0,97  -0,96  -0,90  -0,93  -0,93  -0,92  -0,94  

  إحصائيات الوكالة الوطنية لرتقية الصادراتمن إعداد الباحثة اعتمادا على :المصدر

املتعاقبة يف البد من أن تسجل جتاهل احلكومات  قبل القيام بتحليل املزايا احملققة يف الصادرات الغذائية     

صادية يالحظ ضبابية قامتة حلقيقة فاملتأمل للتوجهات االقت اجلزائر ألمهية هذا القطاع يف اخلطط اإلمنائية العديدة،

فاملتأمل للسياسة  فال حنن منثل اقتصاد صناعي وال خدمايت وال زراعي، .الرؤية اليت يراد أن تسري ا التنمية

ففي بداية االستقالل ومع توفر جمتمع زراعي مث جتريب التوجه .االقتصادية يالحظ هذا التجاذب بني التوجهات

لتتعاقب سياسات أخرى مل حتدد هدفا واضحا .زةالصناعي الذي قضى على الزراعة ومل حيقق من الصناعة أي مي

هذه احلقيقة وبعد أكثر من مخسون سنة من االستقالل مازالت مل حتدد  بعيد األمد ملاهية االقتصاد اجلزائري،

  .الوجهة االقتصادية للتنمية

وهو ما ) 1- (نإن مؤشر املزايا النسبية احملققة لسنوات الدراسة كما هو واضح يشري إىل أنه قريب جدا م     

يعين أن الصادرات قريبة جدا من الصفر،أي عدم توفر أي مزايا للصادرات على اإلطالق،كما يوضح هذا 

ضعف القطاع الزراعي والصناعي باعتبار الصناعات الغذائية هذا القطاع، هذا الضعف ناتج عن املؤشر ضعف 

ة، ولذلك نعتقد أن هذا القطاع تأثر بالسياسة صناعات حتويلية أي حتويل املنتجات الزراعية إىل منتجات مصنع

  :الزراعية والصناعية املنتهجة يف اجلزائر واليت متيزتا بـــــــ

الوطنية يف أثرت على القدرات  لتجارب الفاشلة،السياسة الزراعية يف اجلزائر اليت مرت على العديد من ا •

اجلزائر يالحظ التباين الكبري يف التوجهات فمن فاملتتبع للسياسة الزراعية يف  حتقيق االكتفاء الغذائي،

خالل الثورة الزراعية اليت كانت الضربة القوية اليت حطمت اإلمكانية اإلنتاجية الزراعية يف اجلزائر،ولكن 

 بعد هذه املرحلة مل ترى سياسات ناجعة للنهوض ذا القطاع املهم؛

ء كل احلاجيات الغذائية للبالد،كما أدى وجود سياسة االسترياد الزراعي اليت مسحت لكل مستورد بشرا •

حيث أن هذه البارونات تأخذ  بارونات السرتاد الغذاء واليت هلا دور يف فشل السياسات الزراعية،

امتيازات كبرية من خزينة الدولة لتوفري الغذاء وهو ما أدى إىل تأثر القدرات اإلنتاجية احمللية اليت تعتقد أن 

 ؛ يعد ذا مردودية يف ظل سيطرة كبرية للمستورديناالستثمار الزراعي مل

أدت إىل  كما أن تأثر اإلنتاج الزراعي بالعوامل املناخية وموجة اجلفاف اليت ضربت البالد لسنوات، •

باإلضافة إىل الصعوبات التسويقية اليت تواجهها الصادرات  نضوب بعض املوارد املائية وظهور اآلفات،
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كل هذه العوامل .وتعقد اإلجراءات اإلدارية تها للمواصفات خاصة منها البيئية،الغذائية نظرا لعدم مطابق

 .سامهت بشكل مباشر يف تراجع نسبة الصادرات الغذائية

السياسة الصناعية اليت ومل تكن متخصصة وفق القدرات التكنولوجية والبشرية املتوفرة،حيث أا كانت يف  •

د، األمر الذي جعلها بعد سنوات من التطور العاملي تنتج الغالب تتبع أسلوب عقود املفتاح يف الي

منتجات تصنف عامليا يف اخلردة خاصة مع التطور العاملي يف مجيع ااالت، مما أدى إىل ختلف القطاع 

، وسوء استغالل اإلمكانات الزراعية، اليت كان من املمكن أن تشكل قطاع ضخم الصناعي بشكل عام

 .مث حتقيق األمن الغذائي وتصدير الفائض منهللصناعات الغذائية،ومن 

  التركيبة السلعية للصادرات الغذائية.3.3.3

ميثل قطاع الصناعات الغذائية من بني القطاعات الواعدة يف اجلزائر نظرا لإلمكانيات املسجلة على مستوى       

فحسب تقرير بنك اجلزائر لسنة هذا القطاع، كما أنه يبقى الرائد من حيث القيمة املضافة للقطاع الصناعي 

من القيمة احملققة على مستوى قطاع الصناعة خارج  %37احتل قطاع الصناعات الغذائية نسبة  2013

وملعرفة تطور صادرات اجلزائر من املنتجات الغذائية وما مدى نسبتها من إمجايل الصادرات . احملروقات

  .دار عشرة سنوات األخرية كما هي موضحة يف اجلدولوالصادرات خارج احملروقات قمنا بدراسة ذلك على م
  )مليون دوالر أمريكي(2014-2005الصادرات حسب التركيبة السلعية للفترة:).315(الجدول رقم

  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  السنوات

  323  402  315  355  315  113  119  88  73  67  المنتجات الغذائية

  60146  62960  69804  71427  55527  44128  77361  58831  53429  45094  المحروقات

  110  109  168  161  94  170  334  169  195  134  المنتجات الخام

  2350  1458  1527  1496  1056  692  1384  993  828  656  نصف المصنعة م

 منتجات التجهيز الفالحي

  والصناعي

36  45  47  68  42  31  35  33  28  17  

  10  17  19  15  30  49  32  35  43  14  الغذائيةالمواد االستهالكية غير 

  0,51  0,61  0,43  0,48  0,55  0,25  0,15  0,14  0,13 0,14  %الصادراتمجموع  إلىغ  م

إلى الصادرات خارج غ  م

  %المحروقات

10,69  6,16  6,6  6,14  10,6  23,26  17,21  15,27  19,96  11,49  

  لوكالة الوطنية لرتقية الصادراتإحصائيات ا اعتمادا علىمن إعداد الباحثة :المصدر

يتميز االقتصاد اجلزائري باهلشاشة وهذا نظرا العتماده بشكل كبري على العوائد احملققة من تصدير     

 ،من العملة الصعبة احتياطااتعتمد اجلزائر بشكل أساسي على صادرات احملروقات يف متويل  حيث.احملروقات

لرتفع من  1996ومل تكن إجراءات وتدابري دعم وتشجيع الصادرات خارج احملروقات اليت شرع فيها بداية من 

ومل تنطلق . يف أحسن الظروف% 3مستوى جناعة املؤسسات اجلزائرية يف قطاع التصدير إذ ظلت ال تتعدى 

داف املخططة وبني األرقام املنجزة ما بني األه احنرافتدل على وجود السابقة بالشكل املخطط هلا، فاألرقام 
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الصادرات بالشكل املرغوب  انطالقةحيث نكتشف وجود حميط غري سليم تتخلله املشاكل والعراقيل اليت تعرتض 

هذا الوضع جعل االقتصاد اجلزائري يتخبط يف دوامة التبعية االقتصادية هلذا املورد، حيث أن مجيع املشاريع  .فيه

هذا ما جعل بقية الصادرات تعترب هامشية مقارنة باحملروقات .مرهونة بسعر هذا املصدر الطبيعي وغري املستدام

ع يف الرتكيبة السلعية للصادرات ومن بينها املنتجات وعليه إذا أرادت اجلزائر تكوين اقتصاد قوي البد من التنوي

        . الغذائية

فاع مستمر من سنة من حتليل معطيات اجلدول أعاله نالحظ أن الصادرات الغذائية خالل هذه الفرتة يف ارت    

دد مليون دوالر أمريكي وهذا راجع إىل ارتفاع ع402حيث سجلت  2013كرب قيمة هلا سنةإىل أخرى لتبلغ أ

نسبة الصادرات الغذائية مقارنة  أن كما.املؤسسات الناشطة يف هذا القطاع خاصة منها الصغرية واملتوسطة

لذلك مت حساب  منها هي حمروقات، %96بإمجايل الصادرات فتعترب ضعيفة جدا وهذا راجع لكون أكثر من

وذا تكون .12,74% يقارب إىلنسبتها مقارنة بالصادرات خارج احملروقات حيث جند أن متوسط مسامهتها 

  .الصادرات الغذائية يف املرتبة الثانية بعد املنتجات النصف مصنعة فيما خيص الصادرات خارج احملروقات

لكميات عادلت  2014مليون دوالر يف  316الغذائية  املنتجاتبلغت قيمة صادرات اجلزائر من     

 مليون دوالر 228.14مببلغ الغذائية  لصادراتللية من القيمة اإلمجا% 72و ميثل السكر  .طن 570.000

املعدنية و  طن و املياه 26.000 ـــــمليون دوالر ل 39طن متبوع بالتمور حوايل  476.500بكمية تقدر 

 1وبالنسبة للمواد األخرى اليت يتجاوز فيها التصدير  .مليون دوالر 7.7مليون دوالر والزبدة  15.4الغازية 

 ،مليون دوالر 5.6مليون دوالر العجائن الغذائية  6دوالر فتتمثل يف مسحوق و حبوب اخلروب    مليون

 1.47و العصائر  ،مليون دوالر 1.5مليون دوالر  و الكسكسي  2مليون دوالر و البصل  3. 8والياغورت 

مليون  1التصدير  و تتمثل املواد اليت مل يتجاوز فيها.مليون دوالر 1045ومستخرجات السكر   مليون دوالر

و احللويات و الطماطم الطازجة    دوالر يف الدقيق و طحني الرتفاس و اللحوم و والزيتون و زيت الزيتون والعنب

وللوقوف بدقة على أهم املنتجات الغذائية املصدرة من طرف اجلزائر نستعني .، احلليب وقشدة احلليبو املركزة

  .يرية العامة للجماركباجلدول التايل وذلك حسب إحصائيات املد
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  2014-2013الصادرات من المنتجات الغذائية لسنتي :).316(الجدول رقم

  

  المنتجات الغذائية

2013  2014  

  )مليون دوالر(القيمة  )آالف طن(الكمية  )مليون دوالر(القيمة  )طنآالف (الكمية

  228,14  476,49  272,16  474,61  السكر

  15,43  25,99  33,83  45,41  المياه المعدنية والغازية

  38,35  25,64  29,85  20,79  التمور

  5,65  8,03  13,71  19,46  المعكرونة الغذائية

  7,69  1,38  5,80  1,48  زبدة الكاكاو

  6,05  7,19  5,31  6,96  الخروب وحبوب الخروب

  3,79  2,96  4,69  4,16  الزبادي،الياوورت

  1,38  7,10  3,17  16,09  دبس السكر

  6,11  1,63 4,5 1,17  ،االخطبوط،الحلزوناتالجمبري

  1,94  3,14  1,98  2,32  البصل والعسقالن

  1,47  1,90  1,74  2,31  الكسكس

  0,11  0,07  1,35  0,87  و زيت الزيتون زيوت عباد الشمس

 1,15  0,16  1,56  0,24  التونة الحمراءالتونة و  

  0,96  0,27  0,66  0,21  النبيد من العنب الطازج

  1,06  2,07  0,54  0,73  والعصير الممزوجالعصير 

  0,6544  1,0012  0,39  0,54  و سميد خبز القمح دقيق القمح

  1,11  2,90  0,41 5,51  وأشياء حلوة الكعكالشكوالطة،

  0,0001  0,0002  0,12  0,04  الحليب وقشدة الحليب

  0,03  0,03  0,12  0,08  ، محضرات الصلصاتمركز الطماطم

  0,04  0,01  0,08  0,07  والحلويات ،العجائنمنتجات المخابز

  0,24  1,82  0,04  0,37  اللحوم

  من إعداد الباحثة اعتمادا على إحصائيات املديرية العامة للجمارك:المصدر

اجلزائر تتمتع بإمكانات ف ،تبقى بعيدة عن اإلمكانيات التصديرية للجزائراملوضحة يف اجلدول األرقام  إن   

سنة مؤسسة 23555خاصة إذا قرنا عدد املؤسسات القطاع الغذائي واليت تفوق  إنتاجية تفوق ما هو مصدر،

مؤسسة ، هذا يدل على وجود عراقيل تواجه الصناعات 100املصدرة منها ال تتجاوز يف حني جند 2012

 . الغذائية لولوج األسواق الدولية، هذا ما سيتم دراسته يف املطلب املوايل

 



  الفصل الثالث                                          واقع تصدير المنتجات الغذائية في الجزائر

 

~ 135 ~ 

 

  للمنتجات الغذائيةاإلمكانات التصديرية  ..3.34

جمموعة من املقومات تساهم يف تطويره والنهوض به  أمامهالبد من أن تتوفر  اقتصاديأي قطاع نشاط      

وفرع الصناعات الغذائية يف اجلزائر يتوفر على جمموعة . العاملية األسواقواستغالل الفائض منه للتوجه حنو 

  .اإلمكاناته تؤهله للوصول لذلك، وفيما يلي أهم هذ إمكانات

  التنظيمياإلطار القانوني و .3.3.4.1

 باشرا اليت االقتصادية اإلصالحات من اجلزائر إليه تصبو كانت ما أهم من وتنويعها الصادرات ترقية تعترب   

 خالله من يتم احملروقات خارج التصدير قطاع ينظم قانوين إطار وضع مث هذا بلوغ وقصد التسعينات، بداية منذ

 والضرييب املايل املستوى على تسهيالت شكل يف ذلك بعد وترمجتها املصدر تواجه اليت العراقيل خمتلف حصر

 .واجلمركي

 المالية التسهيالت .1

 يسمح أن على السابعة مادته يف ينص الذي 1990 سبتمرب يف املؤرخ 02- 90 رقم القانون من بداية    

 تصدير بعملية قيامه خالل من بالصعبة بالعملة عليها احملصل املبالغ كل يف أو جزء يف التصرف للمصدر

 التوطني عملية إقرار مث آخر جانب ومن اخلدمات، مصدري أيضا املادة هذه ومتس احملروقات، خارج منتجات

 يف أكرب حرية األخرية هلذه منح فقد التجارية، البنوك خيص فيما أما .احملروقات خارج للصادرات املالية والتسوية

 .احملروقات خارج الصادرات حصيلة من األجنيب النقد إدارة

 2003جويلية19يف املؤرخ 04- 03 رقم األمر إصدار عرب اوتنظيما اتشريعا تأهيل إعادة جتسيد ومت     

 السلع وتصدير استرياد حترير مبدأ األمر هذا ويكرس .السلع واسترياد تصدير على املطبقة العامة بالقواعد املتعلق

 ملراقبة خضوعه شرط اخلارجية التجارة ممارسة طبيعي أو معنوي شخص لكل ميكن انه نفسه األمر ويذكر

 احملروقات خارج صادرام حصيلة من %50 تهنسب ام تسجيل املصدرين بإمكان أصبح 1994 ومنذ .الصرف

 .الصعبة بالعملة حسام يف املنجمية منتجام ومن

 العمليات تغطية هو السوق هلذا األساسية املهام من كان اجلزائر، يف البنوك بني ما صرف سوق إنشاء ومع    

 من املتأتية احلصيلة حول تسبيقات وتقدمي متويل بإعادة اهأساس املتعلقة زبائنهم وعمليات للبنوك اجلارية

 منها السيما املواد بعض للمصدري الدعم تقدمي يتم ضافةإ .املنجمية واملنتجات احملروقات خارج الصادرات

 سنة والفالحة التجارة وزارة بني املشرتك الوزاري للقرار طبق مزدوج دعم من يستفيد تصديرها أن حيث التمور

 اإلنتاج لتشجيع كمكافئة كلغ لكل جد  5 ومنح النقل نفقات من %80 ـــــــب التكفل يف واملتمثل 2001

   (1).والتصدير

                                                           
 www.min commerce.dz.:نقال عن الموقع الرسمي لوزارة التجارة .(1)
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 بعنوان 084- 302 رقم حتت خاص حساب إنشاء مت 1996 لسنة املالية قانون من 129 املادة ومبوجب    

 %80 قيمة يف تتمثل اليت املالية املساعدات تقدمي هو إنشائه وغرض الصادرات برتقية اخلاص الوطين الصندوق

 وحتسني األسواق دراسات خصوص يف املساعدات تقدمي إىل إضافة النقل لتكاليف %80 و الدولية للمعارض

  (1).النوعية

 الضريبية التسهيالت .2

 املصدرة املؤسسات إعفاء خالل من احملروقات خارج الصادرات ترقية عملية يف هاما عنصرا الضرائب تعترب      

  :يف اإلعفاءات هذه تتمثل الضرائب، دفع من جزئيا أو كليا اهإعفاء

 الشركات أرباح على الضريبة من اإلعفاء •

 للدولة، العامة نيةيزاامل لصاحل تدفع واحلرفية، والتجارية الصناعية النشاطات أرباح على سنويا تستحق ضريبة     

 136 و  135املادتني نص أحكام حسب وذلك العامة نشاطاا لتمويل عليها تعتمد عمومية يراداتإ ومتثل

 من تستفيد فإنه القانون نفس من 138 املادة نص ألحكام وبالرجوع أنه إال .املباشرة الضرائب قانون من

 تلك طبعا باستثناء للتصدير، املوجهة واخلدمات البيع عمليات مجيع الشركات أرباح على الضريبة من اإلعفاء

 إىل املصدر يقدم أن شرط سنوات، 05 ملدة وذلك والبنوك التأمني إعادةو  واجلوي والبحري الربي بالنقل املتعلقة

 رزائباجل معتمد وسيط بنك لدى الصعبة بالعملة العائدات تلك إيداع تثبت شهادة املختصة اجلبائية املصاحل

 البيع لعمليات بالنسبة والعائدات األرباح استثمار إعادة شرط إلغاء مت كما(2) .البنكي التوطني بعملية مكلف

 كان أن بعد ، 2006 لسنة املالية قانون من 06 املادة نص أحكام مبوجب وذلك للتصدير املوجهة واخلدمات

 قانون من 138 املادة لنص املعدلة 1996 لسنة املالية قانون من 12 املادة وجبمب مفروضا

ت البيع املوجهة للتصدير، وتأدية وبشكل دائم عمليا إعفاءمت  2015وحسب قانون املالية لسنة (3).الضرائب

 (4).اخلدمات املوجهة كذلك للتصدير

 زافيالج الدفع من اإلعفاء •

 واهليئات واملعنويني الطبيعيني األشخاص على تفرض اليت املباشرة رائبالض من نوع بأنه اجلزايف الدفع يعرف     

 تعفى كانت حيث 1996 لسنة املالية قانون مبوجب اإلعفاء من النوع هذا استحدث ولقد .باجلزائر املقيمة

 سنوات 5 وملدة مؤقتة بصورةاجلزايف  الدفع أداء من للتصدير واخلدمات السلع بيع بعمليات القائمة الشركات

                                                           
 .Algex:الوكالة الوطنية لترقية الصادرات.(1)
  .من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 138المادة  .(2)
 بتاريخ الرسمية الجريدة ، 2006 لسنة المالية قانون المتضمن و ، 2005 ديسمبر 31 في المؤرخ 16-05قانون بموجب الفقرة ذهھ تعديل تم. (3)

  .85العدد ، 2005 ديسمبر 31
  .المديرية العامة للضرائب إصدارات ،2015النظام الجبائي الجزائري لسنة. (4)
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 الصعبة، بالعملة احملقق األعمال رقم نسبة حسب تطبق اإلعفاء نسبة وكانت ، 1996 املالية السنة من ابتداء

 (1).2006 لسنة املالية قانون من13 املادة مبوجب متاما إلغائها مت أنه غري

 المهني النشاط على الرسم من اإلعفاء •

 انتفاعه مقابل العام القانون أشخاص من غريها أو الدولة إىل الفرد يدفعه النقود من مبلغ بأنه الرسم يعرف    

 من 217 املادة نص ألحكام وبالرجوع عام، نفع جانب إىل به خاص نفع عنها ويرتتب له، تؤديها معينة خبدمة

 ختضع نشاطا ميارسون الذين بالضريبة املكلفون حيققه األعمال رقم بصدد الرسم يستحق فإنه رائبالض قانون

 هذا أنشأ.الشركات أرباح على والضريبة والصناعية التجارية األرباح صنف اإلمجايل الدخل على للضريبة أرباحه

 املصدر يعفى إذ احملروقات، قطاع خارج الصادرات ترقية ودف، 1996لسنة املالية قانون مبوجب حديثا الرسم

 (2).الرسوم من النوع هذا مثل من

 TVA المضافة القيمة على الرسم من اإلعفاء •

 أا إذ وصناعيا، جتاريا طابعا تكتسي اليت العمليات مجيع على املطبقة املباشرة غريالضرائب  من نوع هو     

 الضريبة هذه بدفع منتج كل يقوم حبيث وتداوهلا، إنتاجها أثناء واخلدمات للسلع املضافة القيمة على تفرض

 اإلصالحات بعد اجلزائري الضرييب النظام مكونات إحدى الرسوم من النوع هذا مثل يعد .مبيعاته على احملصلة

 قانون مبوجب إدخاله ومت تعقيداته، حيث من األعمال رقم على الرسم تطبيق عرفها اليت العملية املشاكل نتيجة

 املؤسسات تنافسية ورفع الوطين االقتصاد إنعاش دف الضريبة اإلصالحات إطار يف 1991 لسنة املالية

 عن والبحث احلدود، عند املصدرة احمللية اجلبائية األعباء مسح خالل من اخلارجية األسواق مستوى على اجلزائرية

 (3).واخلدمات السلع إنتاج يف املسامهة للعناصر املنظمة الرسوم ختفيف خالل من احليادية الشفافية

  الجمركية التسهيالت .3

 حيث كيوتو، اتفاقية من.واملستقاة اجلمارك قانون يف عليها املنصوص اجلمركية االقتصادية األنظمة تشكل     

 القيام دون رسم أو.حق أي تطبيق دون البضائع ونقل استخدام و وحتويل ختزين من األنظمة هذه تسمح

 املوجه املنتج سعر على إجيابا وينعكس املؤسسة خزينة عبء تقليل يف يساهم ما وهو اخلارجية التجارة بإجراءات

 حملية منتجات صنع يف تدخل اليت اإلنتاج مستلزمات باسترياد -مؤقتا– تسمح أا إىل باإلضافة.للتصدير

  (4):أمهها اعتماد تسهيالت حتفيزية مت الصدد هذا ويف للتصدير، موجهة

  

  
                                                           

  .قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.(1)
  .146،ص2011الزرقاء،الجزائر،،الصفحات الضرائب الوطنية والدوليةنصيرة يحياوي بوعون،.(2)
  .155المرجع السابق،ص.(3)
، الملتقى الوطني حول ترقية الصادرات االجراءات المتبعة من طرف السلطات العمومية ألجل ترقية الصادرات خارج المحروقاتبلحارث ليندة، .(4)

  .4،5،ص ص2014مارس12و11تيزي وزو، خارج المحروقات في الجزائر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري،
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 الجمركية الحقوق دفع من اإلعفاء •
 حلماية تستعمل بل فحسب جبائية ليست منها الغاية خاص، نوع من ضرائب هي اجلمركية التعريفة إن     

 من اخلارجة أو الداخلة السلع مجيع على مجركية رسوم فرض هو فاألصل األجنبية املنافسة من الوطين االقتصاد

 العامة املصاحل حتقيق ألجل منها اإلعفاء األحيان بعض ويف الرسوم هذه ختفيض هو االستثناء لكن البالد،

 مت وقد هذا .الصعبة بالعملة جديد مورد إجياد دف احملروقات خارج تراالصاد تقية يف احلال هو كما للدولة

 التصدير عند الطرفيني من جديد مجركي حق أي إدخال عدم على األوريب االحتادة مع الشراكة إطار يف االتفاق

 من ابتدءا السارية تلك قيمة من الرفع يتم أن أو الطرفيني بني املبادالت على مماثل أثر ذي رسم أي أو

 . التنفيذ حيز الشراكة اتفاق دخول سنة  2005سبتمرب

 الجمركية المراقبة في تسهيالت •

 اجلوهري الفحص إجراء اجلمارك إدارة تتوىل حيث املفصل، التصريح يف أو البضائع قبةرامب األمر تعلق سواء    

 السلعة كانت إذا املمر هذا فتح فيمكنها عبورها، ممر اجلمارك باعتبار والبضائع السلع تدفق يف التحكم دف

 من املصدر يتمكن مل فإذا .السلع بعض مواجهة يف غلقه أو الشك، جمال كان إذا تضيقه أو عبورها مسموح

 على التصدير إلعادة املوجهة للسلع املؤقت القبول حالة يف بسيط تصريح تقدمي فبإمكانه املفصل التصريح تقدمي

 .حالتها

 االقتصادية الجمركية األنظمة من االستفادة •

 حركة لتسهيل جديدة وأساليب طرق إجياد الدولية التجارية والعالقات التجاري التطور مع الزما أصبح      

 وتطويره، االقتصاد محاية بواسطتها ميكن فعالة جد اقتصادية مجركية أنظمة وبروز ظهور فكان واخلدمات، السلع

 األجنبية املنافسة ملواجهة االقتصاديني للمتعاملني مالئمة شروط توفري يف الفعال الدور األنظمة هلذه فكانت

 من اجلزائري املشرع تبناه ما وهو اجلمركية، واآلجال اإلنتاج مصارف من التقليل مع اخلارجية لألسواق والتصدير

 اتفاقية من األنظمة من النوع هذا مثل استمد حيث اجلمارك، قانون تعديل املتضمن 98 رقم القانون خالل

 والرسوم اجلمركية احلقوق بتوقيف تنقلها أو واستعماهلا وحتويلها البضائع ختزين من األنظمة هذه متكن .وتكيو 

 هلا اخلاضع االقتصادي الطابع ذات احلظر وتدابري األخرى، اجلمركية والرسوم احلقوق وكذلك الستهالك الداخلية

 األنشطة بعض لتشجيع خصيصا موجهة وهي 98 رقم القانون من مكرر 115 املادة نص حسب وذلك

 أو الوقف إىل تتنوع امليكانيزمات من جمموعة استعمال طريق عن احملروقات، قطاع خارج كالتصدير االقتصادية

 األنظمة هذه وتتمثل .بالتصدير متعلقة ومالية جبائية ملزايا مسبق منح مع اجلمركية والرسوم ضرائبال من اإلعفاء

 (1):يف

                                                           
الملتقى الوطني حول ترقية الصادرات خارج المحروقات في الجزائر،  ،ا����ت ا���ر��� ������ ا���درات ��رج ا���رو��تأ��ش �ز�د، .(1)

  .11-8:،ص ص2014مارس12و11كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،
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 البضائع باسرتاد يسمح98 رقم القانون من 174 املادة ألحكام بالرجوع المؤقت القبول نظام �

 حمل البضائع هذه تكون حيث التجارية السياسة مقاييس وكل اجلمركية الرسوم تعليق مع األجنبية

 خارج هلا املعني األجل انقضاء بعد تصديرها ليعاد عاملة يد إضافة أو صنع تكملة أو حتويل

 الذين املستوردين االقتصاديني األعوان النظام هذا من إذن فيستفيد الوطين، اجلمركي اإلقليم

 من هلم البد النظام هذا من هؤالء يستفيد وحىت .املستوردة البضائع تصنيع بأنفسهم يتولون

 مفتشية لدى أو للجمارك اجلهوية املديرية لدى وبالضبط اجلمارك مكتب من الرتخيص طلب

 يف توضع أو اجلمركي اإلقليم خارج تصديرها يعاد أن شرط وذلك إقليميا املختصة اجلمارك أقسام

 املتعلق98 رقمنون القا من 185 املادة عليه أكدت ما وهو الحقا تصديرها إعادة قصد املستودع

  .باجلمارك

 ألحكام وبالرجوع للتحسني، املؤقت التصدير بنظام يسمى كما أو :المؤقت التصدير نظام �

 هلدف سرتادها إلعادة املعدة للبضائع املؤقت بالتصدير يسمح الذي النظام فهو 193املادة نص

 جزئي أو كلي إعفاء مع أي ،االقتصادي الطابع ذو احلظر تدابري تطبيق دون حمدد أجل يف معني

 .البضائع حتسني إطار يف تصليح أو تصنيع أو لتحويل تعرضها بعد ،وهذا اجلمركية الرسوم من

 نشاطات وميارس الوطن داخل مقيم معنوي أو طبيعي شخص كل النظام هذا من ويستفيد

 التنقل حبرية تتمتع أن شرط البضائع مجيع النظام هذا من تستفيد كما حرفية، آو جتارية صناعية،

 هذا يتطلب كذلك .اجلمارك قانون من 194 املادة نص حسب وذلك اجلمركي، اإلقليم داخل

 املؤقت التصدير تصريح اكتتاب مع املختصة، اجلمارك إدارة من رخصة على احلصول شرط النظام

 به املعمول التشريع به يسمح مجركي نظام بتعيني املصدر مبوجبه يلتزم بكفالة تعهد على والتوقيع

 املوجهة الصناعية األنشطة بتطوير النظام هذا يسمح.احملدد امليعاد انقضاء قبل املصدرة للبضائع

 ملواجهة الداخلي السوق يف منتجاا عرض على الصناعية املؤسسات يشجع مما التصدير، حنو

 عن منافسة بأسعار منتجات تقدمي فيتم اخلارجي املستوى على أما املستوردة، األجنبية املنتجات

 أن دون الوطنية السوق يف املتواجدة والسلع املواد اسرتاد أثناء السيما التكاليف ختفيض طريق

 بتحفيز النظام هذا يسمح كما تكلفة، أقل اإلنتاج جيعل مما مجركية وحقوق لرسوم ختضع

 .واالستثمار التوسع على وتشجيعها املؤسسات

 املستودع هذا يعترب فإنه 98 رقم القانون من 16 املادة نص حسب :الصناعي المستودع نظام �

 قصد لإلنتاج املعدة البضائع بتهيئة ما ملؤسسات يرخص أين اجلمارك إدارة ملراقبة خيضع حمل مبثابة

 إىل النظام هذا خيضع كذلك .البضائع هذه هلا ختضع اليت والرسوم احلقوق وقف مع التصدير

 ببعض مرفقا يكون للجمارك العام املدير من يطلب الذي ترخيص على دائما احلصول شرط

 الصناعية، التحوالت خمتلف مع بالتكيف املستودعات من النوع هذا مثل يسمح .اإلدارية الوثائق
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 تلك تكون اليت رئب ا والض الرسوم تعليق مع التصدير، قصد لإلنتاج املعدة البضائع وبتصنيع

 الوطنية املنتجات منافسة تشجيع فهو املستودع هلذا األساسي اهلدف أما هلا، خاضعة البضائع

 .العاملية األسواق داخل األجنبية لنظريا

 ذلك 98/10 رقم القانون من 186 املادة نص حسب وهو :باإلعفاء التموين إعادة نظام �

 بضائع االسرتاد عند والرسوم احلقوق من باإلعفاء تستورد بان يسمح الذي اجلمركي النظام

 السوق يف أخذت اليت البضائع مع التقنية وخصائصها وجودا نوعيتها حيث من متجانسة

 النظام هذا من يستفيد .ائي بشكل تصديرها سبق منتجات على للحصول واستعملت الداخلية

 على التحويل بعملية يقوم والذي اجلمركي اإلقليم يف مقيم مصدرة ملواد ومالك ومصدر منتج كل

 حتقيق قبل املختصة اجلهة لدى طلب تقدمي إىل النظام هذا خيضع كذلك املستوردة، البضائع

 للمتعامل النظام هذا ويسمح باإلعفاء، التموين إعادة رخصة على للحصول التصدير عملية

 بتصدير وذلك احملدد ميعادها يف زبائنه طلبات تلبية يف واملتمثلة بالتزاماته بالوفاء االقتصادي

 فعال جد النظام هذا يعد .املطابقة البضائع باسترياد الحقا وبالقيام صنعهم من وطنية منتجات

 خالل من وذلك اخلارجية، األسواق مستوى على الوطنيةللمنتجات  التنافسية القدرة لرتقية

 بإمكانية الوطنية للمؤسسات يسمح كما التمويل، وأعباء اإلنتاج وتكاليف األعباء من التخفيض

 يف املباشر لالستعمال وذلك التصدير لبضائع املربجمة غري لطلبات واإلجيابية السريعة التلبية

 .التصنيع

 ذلك بأنه نفهم 98 رقم القانون من 125 املادة نص ألحكام بالرجوع :الجمركي العبور نظام �

 مجركي مكتب إىل مجركي مكتب من املنقولة اجلمركية قبةراامل حتت البضائع فيه توضع الذي النظام

 ويهدف.االقتصادي الطابع ذات احلظر وتدابري والرسوم احلقوق مجيع وقف مع جوا أو برا آخر

 من حيد أنه كما .أنواعه بكل التهريب وخماطر أشكال لكل التصدي إىل أساسا النظام هذا مثل

 هذا مينحها اليت زاتلالمتيا انظر  أخر إىل بلد من تنقلها ويسهل البضائع حلركة التقليدية قيلراالع

 النوع هذا مثل إدخال إن .التوزيع ومصارف الوقت وربح اإلنتاج تكلفة من كالتخفيض التنقل،

 مبا العمل آليات مستوى على اجلمارك إدارة عصرنه على يدل فهو شيء على دل إن األنظمة من

 للمؤسسات اجلمركية اإلجراءات تسهيل وبالتايل الدولية، االقتصادية التحوالت مع يتناسب

 .التصدير قطاع يف العاملة

 يف واملتمثلة 1999 سنة من بداية املصدرة املنتجات لبعض وذلك :رالمصد شهادة إنشاء �

 هذه على احلصول اجلمارك إدارة وتشرتط ، اخلام الفلني والصلب احلديد نفايات اجللود، التمور،

 املالحظة التالعبات بعد اخلارج يف الوطين اإلنتاج لسمعة محاية وذلك التجارةزارة و  من الشهادة
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 أو التعبئة أو التغليف حيث من سواء الدولية األسواق يف املنتجات هذه تقدمي كيفية يف

 .اخل...األسعار

  التنظيمية اإلجراءات .4

 خارج التصدير سياسة جناح ضمان ألجل خصيصا وضعت واجلمركية، الضريبية لإلجراءات مكملة وهي      

 وشرعية،وجند قانونية بصفة نشاطام ملمارسة القانوين اإلطار االقتصاديني للمتعاملني تضمن أا كما احملروقات،

 :أساسيني مظهريني فيها

 المشتركة المصالح تجمعات •

 كل احتفاظ بقاء مع الصناعية، املواد تصدير خاصة التصدير، جمال يف أكثر أو مؤسستني احتاد وهي    

 بالقانون املتعلق 88/04 رقم القانون مبوجب عليه التأكيد مت ما وهو ، واملعنوية الشخصية باستقالليتها مؤسسة

 .(1)املشرتكة املصلحة ذات االقتصادية التجمعات : عنوان حتت 75/59رقم ألمر واملتمم املعدل التجاري

  المختلطة الشركات   •

 الشركات بتأسيس واملتعلق86/13رقم األمر مبوجب واملتمم املعدل82/13 رقم األمر مبوجب تنظيمها جاء     

 الوطين املنتج إدخال خالل من الوطين االقتصادي املستوى من الرفع دف وذلك ها،ري وس االقتصادية املختلطة

 املسامهة من 51% نسبة وحتوز اجلزائري التجاري القانون إىل الشركات هذه مثل فتخضع ، اخلارجية السوق إىل

 مبجردو  الصعبة، بالعملة مالية مسامهات بتقدمي زامهإل مع التسيري عملية يتوىل الذي ألجنيب للطرف% 49 مقابل

 واستبداله األجنيب الطرف عن التخلي مباشرة يتم الشركات منوع الن هذا مثل من املرجوة األهداف تتحقق أن

  (2).الوطين بالطرف

  والمالية النقديةراءات اإلج .5

 املتعلقة احلديثة االقتصادية والسياسة تتماشى جديدة اتيجيةإسرت  و إتباع باعتماد للبنوك بالسماح وذلك    

 (3):خالل من وذلك بالتصدير

 راتالصاد تمويل •

 األولية املوارد ادباسرت  األمر تعلق سواء التصدير، يف راغبةال للمؤسسات قروض تقدمي خالل من وذلك    

 البنوك املستوى على الوحيد الشباك بإنشاء أو التصديرية العمليات أثناء أو للتصدير املعدة املنتجات يف الداخلة

 .املالية العمليات لتسهيل

                                                           
(1)
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 ئهااور  من اهلدف العمومية، للخزينة قروض هي :بالتصدير الخاصة األولية التمويل قروض �

 والتصنيع، والتموين سةار دبال املتعلقة املصاريف كل حتّمل ألجل للمصدر العون يد تقدمي هو

 .استثناء دون من مباشرة املصدرة املؤسسات كل منها وتستفيد سنوات،03 حىت مدا تصل

 قروض وهي املورد قروض :ب تسمى كما أو :األجل وطويلة المتوسطة التمويل قروض �

 جهة من مصدرة هي املؤسسة ألن ا العمل جيري اليت الوضعية حسب وذلك التنفيذ صعبة

 فرصة منحتها اليت املقرضة للبنوك ومدنية متخصصة هيئة يف ومؤمنة أخرى جهة من ودائنة

 .التسديد أجل متديد

 اخلاص القرض استكمال أو تكملة بغرض القروض هذه مثل أنشأت :للتغطية مالية قروض �

 التسديد مبلغ يتعدى عندما النقدية السلفيات تسديد أجال لتمديد وتستعمل بالتصدير،

 ا يتكفل اليت األجنبية النفقات من جزء متويل لتغطية أو للمشرتى املالية اإلمكانيات

  .القرض

 اغبةر ال املؤسسات مساعدة من 1996 لسنة املالية قانون يسمح إذ :المصاريف بعض تغطية �

 الدولية املعارض وبعض التجارة وزارة  برنامج يف املسجلة الدولية املعارض يف املشاركة يف

 اخلاصة اإلشهار مصاريف وكذا العينات وعبور النقل تكاليف تغطية إىل باإلضافة األخرى،

 املعارض يف للمشاركة بالنسبة% 80 إىل املساعدات هذه نسبة تصل إذ ،راتبالتظاه

 وزارة برنامج يف املسجلة غري املعارض يف للمشاركة بالنسبة% 50 و الوزارة برنامج يف املسجلة

 الصادرات ترقية إطار ويف لكن ، املؤسسة تتحملها التكاليف هذه معظم أن فاألصل .التجارة

 األسواق اكتشاف من متكنها مالية مساعدات منحها يتم فإنه احملروقات قطاع خارج

 .اخلارجية

 الحسابات فتح •

 حرية بكل للتحويل القابلزائري اجل بالدينار حسابات فتح يف واحلرية احلق بكامل يتمتع راملصد أصبح حيث    

 إىل واهلادف أساسا املرتبط التجاري النشاط ظل يف اخلارج يف املنتظرة غري ريفه مصا مجيع من يتمكن حىت

 عليه كاد ما وهو الصعبة بالعملة حسابا بفتح أيضا له يسمح كما وتطويرها، التصدير راتقد على احلفاظ

 قابلة أجنبية بعملة ماليا رصيدا حيوز أن مواطن كل بإمكان أصبح إذ واملتمم، املعدل 07/01 رقم النظام

  .السابق يف كان كما بالدينار وليس للتحويل القابلة الصعبة بالعملة خاص حساب يف تسجل للتحويل

 األموال تحويل •

 وسيطة مالية مؤسسة أو بتك أي أمام التصدير لعقد البنكي التوطني عملية جراء بإ مصدر كل زامالت بعد      

 الشروط مجيع وحتقق توافر  من املعتمد الوسيط تأكد وبعد ، واملتمم املعدل 07/01 رقم النظام حسب معتمدة

 180 تتجاوز ال مدة يفراته صاد من ناتج ترحيل من راملصد يستفيد فإن  بالعملية املتعلقة والتنظيمية القانونية
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 إذا  أما نقدا، التعامل مت إذا للخدمات بالنسبة االجناز تاريخ أو للسلع بالنسبة اإلرسال تاريخ من ااعتبار  يوما

 من ترخيص على احلصول بعد إال بالتصدير القيام ميكن فال يوما180 يتجاوز أجل يف مستحق التسديد كان

 أن علما واملتمم، املعدل 07/01 رقم النظام من 65 املادة نص حسب وذلك ، زائراجل لبنك املختصة املصاحل

 وحتسني روقاتاحمل قطاع خارج راتالصاد ترقية دف منها الرفع  فتم يوما، 120السابق يف كانت املدة هذه

 .االقتصادية املؤسسة حميط

 بالعملة حصة راملصد تصرف حتت بوضع اإليرادات ترحيل عملية تتم أن بعد املعتمد الوسيط ويقوم      

 مت وقد هذا .التنازل ميةاإللز  اخلاضعة اداتير اإل لنسبةزائري اجل الدينار الوطنية بالعملة القيمة ومقابل الصعبة،

 يف احلق يعطي امم احملروقات خارجالصادرات  يرادات إ حصة من%40إىل 20% من التحويل نسبة من الرفع

 خارج راتالصاد مداخيل قيمة من النسبة هذه ختصم حيث ، الصعبة بالعملة احلساب يف راملصد تسجيل

 ترقية إطار يف مسؤوليته وحتت حرية بكل يستعملها أن للمصدر وميكن إعادا، فعال يتم اليت احملروقات

 .94/22 رقم للنظام واملتمم املعدل 05/2011 رقم النظام عليه أكد ما وهو احملروقات، خارج راتالصاد

 راتالصاد تأمين ضمان •

 التصدير، صفقات خمتلف يف الدفع أخطار من املصدر محاية خالل من راتالصاد تأمني ضمان أمهية تربز    

 التحصل صعوبة بسبب وذلك الداخلي، السوق نظريا يف عن متاما ختتلف العاملي السوق يف البيع عملية أن إذ

 العملية متويل خالل من أيضا أمهيته تربز كما .املالية وأحواله املشرتي حول الصحيحة املعلومات مجيع على

 من أفضل شروط الضمان هذا يوفر كما بنفسه، صفقاته ميول أن املصدر يستطيع ال عندما وذلك التصديرية

 دفع شروط تقدمي خالل من العاملية، األسواق يف األجنبية املنتجات مع الوطنية املنتجات بني املنافسة حيث

 حدوث عند اخلسائر فتعويض اإلفالس، عن البعد كل بعيدة هي املؤمنة املؤسسات ألن للمشرتي، ميسرة

 أقساط بدفع املؤسسات هذه تقوم هذا كل ومقابل التأمني، شركات إىل بتحويلها اخلطر من حيميها الكوارث

 .التأمني شركة

 المعارض تأمين •

 منتجاا تعرض أن تود الشركات من فالعديد احملروقات، خارج راتالصاد تشجيع يف مهم جد إجراء وهو     

 تكاليف اسرتجاع من حىت وال منتجاا بيع من تتأكد أن دون مكلفة مصاريف وتدفع الدولية املعارض يف

 مؤمن دور يربز فهنا املعارض، هذه مثل يف املشاركة يفاملرات  من الكثري يف ترتدد جيعلها الذي األمر العرض،

 يتم الذي االتفاق حسب والعرض النقل ملصاريف الشركات هذه تعويض خالل من اخلطر هذا لتقليص القرض

 العرض، مصاريف من  %3إىل %2 بني ما اوحترت  أقساطا الشركات هذه تدفع أن مقابل التأمني، شركة مع

  املختار األمني نوع حسب سنوات  5إىل سنة من التأمني مدة اوحترت  أن على

  

. 
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 التصدير إعادة بهدف وتسهيله راداالستي تشجيع •
 السلع إنتاج يف تدخل اليت الوسيطية بالسلع التموين راءاتإج وتبسيط تسهيل طريق عن وذلك   

  .للتصدير املوجهة

 الوطنية العملة قيمة تخفيض •

 النقد جملس يف املمثلة املختصة التنفيذية السلطة أو احلكومة طرف من وسياسي واع رارق باختاذ يتم       

 التغيري هذا ويكون األجنبية، اابنظر  مقارنة الوطنية العملة قيمة تغيري إىل يهدف تقنيا طابعا ويكتسي والقرض،

 احملروقات، قطاع خارج راتالصاد ترقية يف احلال هو كما أساسي اختالل تصحيح دف العملة لقيمة إجباريا

 الفتقاد رانظرات الصاد تنويع إىل يؤدي يكن مل ألنه مناسبا العمومية السلطات راهت يكن ملراء اإلج هذا أن علما

 على مفروضة السياسة هذه وأصبحت فشيئا، شيئا تتغري بدأت الفكرة هذه أن للفائض،غري الوطين االقتصاد

 بالتخفيض رارق أول إختاذ ليتم الدوليتني، واملالية النقدية املؤسسات شروط على بناءا النقدية السلطات

 فيؤدي 10% بنسبة 2013 يف مث ، 2009 سنة مث %40 بنسبة 1994 سنة مث%22 بنسبة  1991سنة

 تسوية ،وبالتايل للتصدير القابلة واخلدمات السلع من الوطين اإلنتاج على اخلارجي الطلب ازدياد إىل التخفيض

  .السوق توازن يضمن مستوى عند اخلارجية املبادالت

 التجاري، امليزان يف فائض حتقيق أي الواردات واخنفاض دراتالصا من الرفع هو التخفيض من اهلدف إن    

 بالنظر العملة قيمة من التخفيض أن إذ التصديرية، السلع خالل من الوطين لالقتصاد التنافسية القدرة وزيادة

 عرضا أكثر وبالتايل مثنا أقل اجلزائرية املصدرة السلع من جيعل والدوالر األورو السيما األخرى األجنبية للعمالت

  .احملروقات خارج الصادرات ترقية وبالتايل الواردات، بعكس

  المؤسساتي اإلطار.2..3.34

  :يلي ما بإنشاء فقامترات الصاد دعم يف اخلارجية التجارة حترير منذ زائريةاجل الدولة بادرت   

 الصادرات لترقية زائريالج الديوان .1

 طابع ذات عامة هيئة وهي 1996 أكتوبر 01 يف الصادر327/ 96 رقم التنفيذي املرسوم مبقتضى انشأ    

  (1):يلي كما القانوين النص وحددها األساسية املهام منه رابعةال املادة حتدد إذ الديوان، يتكفل حيث إداري

 هذه إىل زائريةاجل املنتجات دخول لتسهيل العاملية السوق أوضاع وحتليل لرتقية برنامج إعداد •

 ؛حجمها من والزيادة األسواق

 ؛اخلارجية بالتجارة املعنيني مجيع خلدمة املعطيات وبنك التجارية املعلومات شبكة وتسيري تكوين •

                                                           

.
 ، 76عدد رسمية، جريدة ، 1996 ديسمبر 07المؤرخ في  438-96 رقم الرئاسي المرسوم بموجب منشور ، 1996نوفمبر 28 دستور (1)

 نوفمبر 16 بتاريخ ، 63 عدد رسمية، جريدة ، 2008نوفمبر 15 في المؤرخ ،08/19رقم بقانون والمتمم المعدل ، 1996ديسمبر 08 بتاريخ

2008.  
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 للمؤسسات اخلارجية التجارة خيص فيما االقتصادي بالوضع املتعلقة البيانات كل ونشر وضع •

 واإلدارات؛

 .اخلارجية التجارة ميدان يف الضرورية التقنية املساعدات كل وحتريك املستقبلية الدراسات إجناز •

 والصناعة للتجارة زائريةالج الغرفة .2

 املادة حسب مهامها وتتمثل03/03/1996بتاريخ  الصادر96/93التنفيذي املرسوم حسب أنشأت   

  (1):يف اخلامسة

 املعارض مثل اخلارج ويف زائراجل يف االقتصادية راتوالتظاه اللقاءات كل تنظيم يف املسامهة •

 التجارية واملبادالت االقتصادية النشاطات وتطوير لرتقية تسعى اليت التجارية واملهام والندوات

 ؛اخلارج مع

 ؛املماثلة األجنبية املؤسسات مع تعاون اتفاقيات وعقد العالقات توطيد •

 فهاكي وقد والدولية الوطنية التجارية زاعاتالن حل يف املتعاملني من بطلب التدخل الغرفة ميكن •

  .وجتاري صناعي طابع ذات عامة ئةهي اأ على املشرع

 الصادرات وضمان لتأمين الجزائرية ركةالش .3

من األمر  رابعةال للمادة طبقا02/07/1996الصادر يف  96/235 رقم التنفيذي املرسوم حسب أنشأت     

 من تتشكل شركة لىوع التصدير عند القرض  املتعلق بتأمني 10/01/1996يف الصادر  96/06رقم 

 ((2) :إىل ودف التأمني وشركات املصرفية املؤسسات من جمموعة مسامهات

 ؛احملروقات خارج زائريةاجل راتالصاد وتشجيع ترقية •

 خماطر التمويل، عدم السياسية، التجارية، املخاطر( التصدير بعمليات املتعلقة املخاطر تغطية •

 ؛)الطبيعية الكوارث

 ؛االقتصادي اإلعالم جمال يف للمعلومات بنك تأسيس •

 .الديون وتغطية تعويض •

 الخارجية التجارة لترقية الوطنية الوكالة .4

  (3):التالية املهام 20 و 19املادتان وأكدت19/07/2003مؤرخ يف  04- 03 رئاسي أمر مبوجب أنشأت    

 ؛احملروقات خارج راتالصاد ترقية أدوات تسيري ضمان •

 ؛التجارية للمعلومات الوطنية للشبكة ديناميكي تسيري ضمان •

 ؛اخلارجية األسواق حول واالقتصادية التجارية باملعلومات اجلزائرية املؤسسات تزويد •

                                                           
(1).����/
  www.caci.dz :ا
7ر � ا
�زا�ر�� 
�	��رة وا
  www.dcommerce-biskra.dz/index :�در�� ا
	��رة 
و��0 *#�رة.(2)
  www.algex.dz : ا
و��
� ا
وط��� 
	ر��� ا
	��رة ا
�2ر���.(3)
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 ؛اخلارجية األسواق يف اجلزائرية املؤسسات جهود دعم •

 ؛باخلارج االقتصادية والتظاهرات املعارض يف وتنظيمها اجلزائرية املؤسسات إعداد •

 ؛اخلارجية األسواق يف اجلزائرية املؤسسات دخول تسهيل •

  ؛التجاريني والتوسع االستكشاف بعثات تنشيط •

 ؛األجانب شركائهم مع العمل عالقات جتسيد يف اجلزائريني املتعاملني مساعدة •

  .باخلارج اجلزائرية للمنتجات العالمة نوعية ترقية •

 الجزائريين للمصدرين الوطنية الجمعية .5

 وتضم اجلزائريني املصدرين ومصاحل حقوق عن الدفاع اجل من 2001 جوان 10 يف اجلمعية هذه إنشاء مت     

 :(1) وظائفها واهم.مصدر 100 من أكثر

 ونشر وجتميع املصدرين بني للتواصل مساحة إجياد التصدير،و إسرتاتيجية تطوير يف املسامهة •

 التصديرية القدرات لتطوير التقنية املساعدة وتوفري واالقتصادي التجاري الطابع ذات املعلومات

 .للمتعاملني

 المـركـز الجـزائـري لمراقبة الـنـوعيـة والرزم .6

مرسوم تنفيذي مت إنشاءه مبوجب .هو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري موضوع حتت وصاية وزارة التجارة     

  1989املؤرخ يف  147- 89املعدل و املكمل للمرسوم رقم  2003سبتمرب  30املؤرخ يف  31-03رقم 

من أهم  .كحيز وسيط ألجل تدعيم اجلهاز الذي مت وضعه يف إطار السياسة الوطنية للمراقبة وترقية اجلودة

 (2):وظائفه جند

 حتسن اجلودة؛ •

 الرزم؛ •

 الدراسات والتحقيقات؛ •

 ص لفتح املخابر؛الرتخي •

 .الرتخيص املسبق •

  اإلمكانات الفالحية.3..3.34

حيتل ، وباألخص احملصول الزراعي، الذي تعتمد الصناعات الغذائية يف جممل مدخالا على اإلنتاج الفالحي    

خالت للتصنيع الغذائي، وهلذا فإن مكانة هامة يف زيادة اإلنتاج الصناعي الغذائي من خالل ما يقدمه من مد

أمهية الزراعة يف اهليكل االقتصادي جندها تلعب دورا حيويا يف بناء قاعدة للتصنيع بل ركائز أساسية لالقتصاد 

                                                           
  www.exportateur-algerie.org :ا
����� ا
وط��� 
��/در�ن ا
�زا�ر��ن .(1)
  www.cacqe.org/cacqe_ar :ا
�ر�ز ا
�زا�ري 
�را�*� ا
�و��� وا
رزم .(2)
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وميكن حصر مدخالت الصناعات الغذائية من القطاع الفالحي يف ثالثة عناصر هي الفرع النبايت والفرع 

  .احليواين

 (1):الفرع النباتي .1

 الحبوب •

ة يف القمح، القصب، الذرة واألرز تعترب احلبوب من أهم مدخالت الصناعات الغذائية وتتمثل بدرجة كبري    

لعامل الثالث هذا من جهة ومن جهة حيث متثل هذه احلبوب نسبة استهالك واسعة يف العامل وخاصة يف دول ا

ىل املصنع للحصول على سلع غذائية من احلقل إ ثانية، انه ال ميكن استهالكها مباشرة من طرف اإلنسان بل متر

 مصنعة ونصف مصنعة فهي بالتايل تزود املصانع الغذائية باملادة اخلام؛ 

 الفواكه •

املصانع الغذائية كمادة خام حيث حتول الفواكه عن طريق اليت متون ا  األوليةاملواد  إحدىمتثل احلمضيات     

عملية التصنيع إىل سلع جاهزة لالستهالك وتتميز مبحافظتها على قيمتها الغذائية لفرتة طويلة من الزمن مما جيعل 

الفائض عن االستهالك الطازج  متتصهذه املنتجات موجودة طوال السنة، ومن ناحية أخرى إن املصانع الغذائية 

 وحتويله إىل سلع غذائية ميكن نقلها إىل أبعد مكان ممكن؛

 الخضر •

بالنسبة للخضر تساهم كمادة أولية يف تزويد املصانع الغذائية سواء عن طريق تعليبها وحفظها، كما هو     

مصربات والبصل والطماطم الذي يتميز باستهالك واسع االستعمال فإنه حيول إىل احلال بالنسبة ملنتج البطاطا 

 .صاحلة لالستهالك إىل فرتة طويلة من الزمن

 منتجات أخرى •

بعض النباتات كعباد الشمس وبذور الزيتون ونبات السمسم وبذور القطن مهمة يف تزويد املصانع  تعترب     

كالسمن النبايت والزيوت النباتية، وهي السلع ذات االستهالك الواسع   أنواعهاالغذائية يف استخراج الزيوت بشىت 

هلا قيمة اقتصادية كبرية نظرا إىل السعر الذي تعرفه هذه املواد يف السوق العاملية للمواد الغذائية واستخراج الزيت 

كصناعة الصابون الزيتية ومن جنني الذرة ومن جرمة األرز،الستخدامها يف األغراض الصناعية  من احملاصيل 

فاالقتصاد الزراعي يقدم عرضا  .ويتفرع من استخراج الزيوت وتكريرها بعض الصناعات اهلامة مثل هدرجة الزيوت

   .كبريا إىل حد ما من املواد اخلام اليت تقوم عليها الصناعة الغذائية

عن األخرى عن مدى توفر  إن املنتجات السابقة الذكر من أهم مكونات الفرع النبايت، لكن كل دولة تتميز   

  .أو وجود مجيع هذه األنواع، فيما يلي استعراض ملكونات الفرع النبايت يف اجلزائر

  

  
                                                           

(1)
  .�64*د ا
رزاق  وزي، �ر�5 #*ق ذ�ره، ص . 
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  2014و 2001أهم منتجات الفرع النباتي بين سنتي ):.317(الجدول رقم

 2001 2014 

 Sup. Prod. Rdt Sup. Production Rdt 

 ha qx qx/ha ha qx qx/ha 

 13,7 780 321 34 955 507 2 11,1 340 575 26 810 401 2 احلبوب الشتوية

 28,7 370 30 058 1 27,4 420 16 600 احلبوب الصيفية

 391,5 450 147 11 472 28 132,8 210 749 4 760 35 املنتجات االصطناعية

 10,4 065 937 507 90 6,5 360 384 470 59 احلبوب اجلافة

 246,4 470 977 122 103 499 121,2 030 622 33 400 277 اخلضروات

 35,7 265 689 42 748 196 1 20,9 000 080 8 210 386 العلف

 214,9 030 710 12 017 66 112,8 600 699 4 640 48 الكروم

 73,8 350 180 5 735 70 29,3 590 961 1 540 68 العنب

 69,7 310 965 13 356 240 43,8 840 275 4 570 141 الفواكه

  Nbre d'arbres 

complantés 

Production 

(qx) 

Rdt                   

kgs/ar

bre 

Nbre 

d'arbres 

complantés 

Production 

(qx) 

Rdt                   

kgs/ar

bre 

 61,9 772 343 9 430 418 18 48,2 320 373 4 650 035 12 التمور

 15,8 600 828 4 990 369 50 13,3 390 003 2 980 388 17 الزيتون

 25,5 200 286 1 126 931 5 10,2 640 408 370 864 4 التني

  من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات وزارة الفالحة:المصدر
 2014و 2001نوع الفرع النبايت، كما نالحظ التطور امللحوظ بني سنيت من خالل اجلدول نالحظ ت    

املساحة املزروعة بالنسبة جلميع الفروع النباتية مما انعكس حيث نالحظ زيادة يف كمية اإلنتاج وتوسع يف 

بشكل واضح أما فيما خيص عدد أشجار النخيل والزيتون و نالحظ أا ارتفعت بني  باإلجياب على املردودية

   .كما أن اإلنتاج ارتفع مما أدى إىل زيادة املردودية هلذه املنتجات2014و 2001سنيت 

  الفرع الحيواني .2

واملتمثلة يف  األوليةميثل الفرع احليواين جزءا مهما يف متويل املصانع الغذائية وذلك من خالل تزويدها باملواد    

 (1):واألمساك األلبان واللحوم

 

 

  
                                                           

  .65 وزي �*د ا
رزاق، �ر�5 #*ق ذ�ره، ص. (1)
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 األلبان •

تعترب األلبان من املواد األولية اليت تزود ا املصانع الغذائية، واليت يتم استخراج منها سلع ذات قيمة غذائية    

مهمة يف حياة الفرد، حيث تطورت هذه الصناعة وأصبحت تعطي من هذه املادة اخلام أنواعا كثرية من السلع 

 الغذائية اليت يتم حفظها أو جتفيفها وميكن نقلها من قارة إىل أخرى مع احملافظة على قيمتها الغذائية؛

 اللحوم •

الغذائية فعن طريقها ميكن جتفيف هذه اللحوم وجعلها للحوم والصناعات تعترب احليوانات املصدر الرئيسي    

صاحلة لالستهالك فرتة طويلة من الزمن مما يسهل عملية نقلها عرب مسافات طويلة مع احملافظة على قيمتها 

 .الغذائية

 األسماك •

يق حتويلها إىل سلع غذائية جاهزة اليت تزود املصانع الغذائية عن طر  األوليةمن أهم املواد  األمساكإن     

يف الوقت احلاضر من املصادر اهلامة اليت يعتمد عليها يف تصنيع  األمساككما تعترب .لالستهالك كالسردين مثال

العلف احليواين وهذا عن طريق تصنيع مسحوق أو دقيق السمك يف تغذية احليوانات والدواجن، وهو ما يؤدي 

ارتفاع قيمته الغذائية، باملقارنة مع مصادر الربوتني اليت تستعمل يف تغذية احليوانات إىل زيادة اإلنتاج نظرا إىل 

 .وفيما يلي أهم منتجات الفرع احليواين يف اجلزائر.والدواجن

 رأس:الوحدة)         2014-2000(تطور اإلنتاج الحيواني خالل الفترة ):.318(الجدول رقم

 اإلبل المعز األغنام األبقار  

2000 1595380 17615930 3026730 234220 

2001 1613040 17298790 3129400 245490 

2002 1551570 17587740 3 280540 249 690 

2003 1 560 545 17 502 790 3 324 740 253 050 

2004 1613700 18293300 3450580 273140 

2005 1 586 070 18 909 110 3 589 880 268 560 

2006 1 607 890 19 615 730 3 754 590 286 670 

2007 1 633 810 20 154 890 3 837 860 291 360 

2008 1 640 730 19 946 150 3 751 360 295 085 

2009 1 682 433 21 404 584 3 962 120 301 118 

2010 1 747 700 22 868 770 4 287 300 313 990 

2011 1 790 140 23 989 330 4 411 020 318 755 

2012 1 843 930 25 194 105 4 594 525 340 140 

2013 1 909 455 26 572 980 4 910 700 344 015 

2014 2 049 652 27 807 734 5 129 839 354 465 

  من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات وزارة الفالحة:المصدر       
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  التحديات التي تواجه الصناعات الغذائية.3.3.5

وذلك دف زيادة احلصة السوقية  التصدير بالنسبة ألية مؤسسة هدفا اسرتاتيجيا تسعى لتحقيقه،يعد       

ات ويعد قطاع الصناع لكن يبقى هذا مرهونا بدرجة املنافسة اخلاصة بكل قطاع،.والرتويج العاملي ملنتجاا

املستهلك وعليه خيضع إىل  من أهم القطاعات من حيث التنافسية خاصة أن له عالقة مباشرة بصحةالغذائية 

اشرة ومنها ما هو كبرية من املعايري منها اخلاصة باجلودة ومنها ما له عالقة بصحة املستهلك مبجمموعة  

التحديات لولوج األسواق أمام املؤسسات املصنعة للمنتجات الغذائية جمموعة كبرية من وعليه فإن .بيئي

ة النفايات يف التغليف يف كثر  اإلفراطساهم حيث تعبئة والتغليف، التحديات ما يتعلق بالومن أهم هذه .العاملية

تدوير النفايات، كما مت تطوير  وإعادةاملتبعة يف مجع  األساليباحلفاظ على البيئة وتعدد  الصلبة كما أسهم دعاة

ة العاملية آثاره على تشريعات واتفاقيات منظمة التجار  األمرالتأثري على البيئة وكان هلذا  ون قابلةمواد التعبئة لتك

اليت  التغليففاخلطر من تسرب مواد . فرض رسوم على طرح النفايات الصلبة إىلالعامل  مما دفع بعض الدول يف

الذي أدى بالشركات  األمر. كبريا جدا املياه اجلوفية يعطي اهتماما إىلمن حفر الردم  تكون ضارة أنحيتمل 

غليف  دون استخدام مواد تغليف أكثر قابلية للتحلل البيولوجي أو استخدام مواد الت إىلة للسلع الغذائية املصنع

التعبئة وحتقيق اهلدف منها، كذلك مت الرتكيز على مواد قابلة للتدوير واستخدام طرق  أن ميس ذلك مبستلزمات

املة اخل األجواءالتغليف يف  أسلوب، كما مت اعتماد يين عمرها التخز  وإطالةالغذائية  نوعية املوادمتطورة لتحسني 

كما بدأت منذ . مواد بالستيكية قابلة للتعقيم وإنتاجالكربون والنيرتوجني  أكسيد اليت يسيطر عليها ثاين غاز

كل .من قبل الشركات الغذائية بأن عملية التغليف املتبعة من قبلهم أفضل للبيئة اإلعالناتربع قرن من الزمن 

ب اليت أدت إىل صادرات الدول النامية ومنها اجلزائر،وقد تكون من أهم األسباهذه التحديات تعترب عائق أمام 

رغم ذلك يبقى عدد املؤسسات املصدرة حمدود مقارنة باإلمكانيات اليت يزخر ا .صادرااقلة الشركات وحجم 

   .الصناعات الغذائية التايل يوضح تطور عدد املؤسسات يف فرع واجلدول.القطاع، 
  )2012- 2004(الصناعات الغذائية في الجزائرمؤسسات فرع تطور عدد : ).319(الجدول

  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  السنوات

  23555  22750  18394  17679  17045  16109  15290  14117  13673  العدد

الغذائي املستدام، جملة  األمنذهبية لطرش، واقع الصناعات الزراعية الغذائية يف اجلزائر ومدى مسامهتها يف حتقيق :المصدر

  .194، ص2015، 15العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة سطيف، العدد

من خالل اجلدول نالحظ منو الصناعات الغذائية سنة بعد سنة لكن هذا النمو مل ينعكس على مستوى     

حوايل  2007التصديري حيث جند قلة املؤسسات املصدرة فعلى سبيل املثال كان عددها سنة  األداء

 2015مؤسسة مصدرة وسنة  84إىل 2014لتنخفض سنة  155بلغت  2011مؤسسة، ويف سنة 73
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إذا رغم ارتفاع عدد املؤسسات املنتجة إال أن املصدرة منها تتميز بالتذبذب وهذا ما (1).مؤسسة 96إىل  ارتفعت

   .يدل على عدم االنتظام أثناء التصدير مما يؤثر على األداء التصديري هلذه املؤسسات

ق الغذائية اجلزائرية يف األسواأن عدم تواجد املنتجات و إن هذه املفارقة بني عدد املؤسسات املنتجة واملصدرة،     

  :إىلالدولية يرجع 

 شخصيتها سألة لعرض السلع وإظهارأمهية هذه املوب، بئة والتغليفعدم اهتمام الشركات املنتجة بالتع •

 بالدعاية االهتمام تتطلب احلالية االقتصادية التحوالت خاصة أن .ومتيزها يف سوق مفتوح على املنافسة

 حجم على للوقوف خطة بوضع وذلك السوق دراسة وكذا الغذائية الصناعات جمال يف واإلشهار

 تقدير احلاضر الوقت يف ويسهل فيه، املؤثرة والعوامل هلا، سيتاح الذي واخلارجي الداخلي السوق

 وطلب عرض من وآلياته السوق اقتصاد سيادة ظل يف وذلك الغذائية املصنوعات على الفعلي الطلب

   .تنافسية وأسعار ومنافسة

 من البد املشكلة هذه ولعالج احمللية، املنتجات تسويق مشكلة ظهور إىل تؤدي تسويقية سياسة انعدام •

 وأسعار عالية جودة على تقوم تسويقية سياسة اتبعت مثال فاليابان األخرى الدول جتارب من االستفادة

 اخلارجية األسواق أو احمللي السوق يف سواء املختلفة املتغريات دراسة أمهية إىل باإلضافة نسبيا، متدنية

 هذه لتلبية املدى بعيدة سياسة ضمان على والعمل وتطلعام املستهلكني احتياجات على والتعرف

 غزو على قادرة وجتعلها املنتجات من تطور اليت األحباث إىل االجتاه ضرورة إىل باإلضافة االحتياجات،

  .املختلفة اخلارجية األسواق

القاعـــدة الفالحيـــة  تنـــوعســـوء التســـيري مـــن منظـــور مؤشـــرات الكفـــاءة والفعاليـــة واملرونـــة واملتمثلـــة يف عـــدم  •

أن عمـق اإلشـكالية يف  باعتباراجلزائري، حيث أن القدرة التنافسية لالقتصاد ضعيفة  لالقتصادوالصناعية 

ا كانــت تســري يف املاضــي ضــعف تســيري املؤسســات ســواء الكبــرية أو الصــغرية واملتوســطة علــى حــد ســواء ملــ

 بطريقة عشوائية، وتلك الثقافة الراسبة مت تطبيقها حىت باملؤسسات اخلاصة؛

التباطؤ يف إدراج نصوص تشريعية وتنظيمية جديـدة حتكـم آليـات التصـدير واملنافسـة واملعـامالت التجاريـة  •

فاؤال بإعـادة تنشـيط صـادرات ، بالرغم من إبداء جمموعة من اخلرباء تاالستغالليةوشروط ممارسة األنشطة 

اجلزائــر خــارج احملروقــات، بإصــدار مراســيم وأوامــر جديــدة حمفــزة مــن شــأا زيــادة حجــم الصــادرات، مــن 

 خالل ختفيف التنظيمني اجلبائي واجلمركي وإعادة تنشيط دور الصندوق اخلاص برتقية الصادرات؛

عائقــا  باعتبــارهتهــا للفســاد بشــكل مفتــوح ظــاهرة الفســاد اإلداري، رغــم أن احلكومــة تعلــن حمارب اســتفحال •

  ، وتطبيق خمتلف اإلجراءات التحفيزية اليت متت دراستها سابقا؛رئيسيا أمام جهود التنمية

                                                           

�/���� وا
	��رة ، 
�7ر � ا
�زا�ر���2007،2011،2014،2015#ب *����ت ����� ا
�/در�ن 
�#�وات .(1).  
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عوضــــا عـــن تشــــجيع وتقويــــة الطاقـــة التصــــديرية للمؤسســــات  لالســــتريادالبنـــوك متــــنح قروضــــا وتســـهيالت  •

علــى حســاب املشــروعات  االســترياداملــدخرات الوطنيــة حنــو متويــل قطــاع  اســتنزافاجلزائريــة، مــا أدى إىل 

 وافتقـاراملنتجة واملوجهة حنو التصدير، ومنه فإن غياب التنسيق بني البنوك واملصدرين احملليني  االستثمارية

املؤسســـات املنتجـــة ســـواء كانـــت عموميـــة أو خاصـــة إىل املرافقـــة البنكيـــة الدائمـــة ســـاهم بشـــكل كبـــري يف 

جـــع حجـــم الصـــادرات، لـــذلك جيـــب التأكيـــد علـــى ضـــرورة مرافقـــة املصـــدرين وعصـــرنة أســـاليب العمـــل ترا

 لتشجيع النشطني يف اال؛

علـــى غـــرار منتـــدى رؤســـاء املؤسســـات وأربـــاب العمـــل  االقتصـــادينياجليـــد بـــني املتعـــاملني التنســـيق غيـــاب  •

الوكالـــــة الوطنيـــــة للتجـــــارة اخلارجيـــــة (املصـــــدرين مـــــع اهليئـــــات احلكوميـــــة الوصـــــية التابعـــــة لـــــوزارة التجـــــارة و 

ALGEX الغرفـــة اجلزائريـــة للتجـــارة والصـــناعة ،CACI املركـــز الـــوطين للســـجل التجـــاري ،CNRC ،

حــول إجيــاد أفضــل الصــيغ وأجنــع الســبل الكفيلــة بتصــدير  CACQEاملركــز الــوطين ملراقبــة اجلــودة والــرزم 

  ؛املنتجات الوطنية إىل اخلارج

علــــى املؤسســــات الصــــغرية واملتوســــطة الــــيت ال تــــتحكم يف ماجنمنــــت ومعــــايري نشــــاط التصــــدير  اقتصــــار   •

الفالحيــة والــيت  املنتجــاتاإلنتــاج، ممــا نــتج عنــه عــرض ســلع ال تتوافــق واملواصــفات الدوليــة، مبــا يف ذلــك 

بالرغم مـن الطلـب الكبـري عليهـا يف اخلـارج إال أـا تبقـى غـري متـوفرة علـى املواصـفات الدقيقـة الـيت متكنهـا 

ـــــة املنتجـــــاتمـــــن منافســـــة  ـــــة والعربي ـــــة املتواجـــــدة يف األســـــواق األوروبي ـــــك علـــــى العكـــــس يف . األجنبي وذل

 املؤسسات الكورية أو حىت املغربية حيث تساهم حصيلة صادراا يف متويل دورا اإلنتاجية؛

يئـة، وهـذا راجــع الــوطين مـع املعـايري الدوليـة خاصــة يف جمـال اجلـودة والنوعيـة وقيــود الب املنـتجعـدم تطـابق    •

لكوـــا عملـــت لســـنوات طويلـــة يف غيـــاب املنافســـة ممـــا جعلهـــا تبقـــي ســـلعها ضـــمن مقـــاييس وطنيـــة حبتـــة 

 ؛موجهة لسوق واحد

املصـدرين اجلزائـريني السـيولة املعلوماتيـة الكافيـة عـن األسـواق العامليـة، والـيت ميكـن أن تشـكل  امتالكعدم  •

فرصـا تســويقية بالنسـبة إلــيهم، فمــثال أبـدى أربــاب منتــدى رؤسـاء املؤسســات خمــاوفهم مـن دخــول اجلزائــر 

 . للمنطقة العربية للتبادل احلر بسبب نقص املعلومات حول دراسة اجلدوى منها

 مــــن حيــــث التخــــزين والنقــــل واملناولــــة، حيــــث يشــــكو نيالــــدعم اللوجيســــتيي للمصــــدرين اجلزائــــرينقــــص   •

مصـــدرون مـــن مشـــكالت عديـــدة تعرتضـــهم علـــى غـــرار حمدوديـــة طاقـــات الشـــحن وللداللـــة علـــى ذلـــك، 

ر مـن التمـور، ويتعلـق األمـر بتعـذ بعجز احلكومة اجلزائرية عن تصدير نصف مليون طـن االستدالليكفي 

املطلــوب هــو  فالشــيء، لــذلك )دقلــة النــور(ات كبــرية مــن أجــود أنــواع التمــور الرائجــة عامليــا تصــدير كميــ

 بتوفري األدوات اللوجستية وتوابعها؛ االهتمامضرورة تسريع وترية 
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  الفصل خالصة

إن عملية تطوير قطاع الصناعات الغذائية لبناء سياسة جتارية جديدة يعترب حتدي كبري للجزائر، خاصة 

كما أن تبين خيار .السياسات االقتصادية املختلفة مل تتمكن من إجياد بدائل للنفط كمنتج إسرتاتيجيو أن 

تطوير الصناعات الغذائية كبديل للتنمية جيب أن يدرس على أكثر من جمال وتتحدد له األهداف املرحلية اليت 

  .دات مث التصديرجيب أن يصل إليها لكي يبلغ اإلسرتاتيجية اليت ميكنه ا إحالل الوار 

اليت قمنا بدراستها أن قطاع الصناعات الغذائية مازال هشا وال ميكنه يف  اإلحصائياتلقد وضحت لنا 

خاصة يف ظل التحديات احلالية اليت برزت مع التوجه العاملي  ،االعتماد عليه بشكل كبري األجلاملرحلة قصرية 

أدى إىل ظهور حواجز غري مجركية يف ظل حترير التجارة،تعد  مما واحلفاظ على البيئة، حنو محاية صحة املستهلك،

وذلك ملا هلا من عالقة مباشرة مع صحة  عائقا جديدا أمام الصادرات بشكل عام والغذائية بشكل خاص،

لذلك ال بد من تبين .وملا تسببه خملفاا من مواد التعبئة والتغليف من آثار سلبية على البيئة املستهلك،

  .هذا ما سوف يتم دراسته يف الفصل التايل.دقيقة لدعم هذا القطاع لزيادة حجم صادراته يجيةإسرتات



  

  

  

  

  

  الفصل الرابع

ثر المعايير البيئية أل القياس االقتصادي

  صادرات الغذائيةالللتعبئة والتغليف على 
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  تمهيد

ديثة املثرية للجدل، حول ما إذا  احل الدراساتأضحت دراسة العالقة بني املعايري البيئية والصادرات من بني       
مبثابة حترير التجارة اخلارجية، أم تعد كانت هذه املعايري مبثابة حواجز غري مجركية يف إطار احلماية اخلضراء يف ظل 

 أنلصادرات اجلزائرية توصلنا إىل ا حتليلنا ملؤشراتومن خالل .حافز للمؤسسات احلاصلة على هذه املعايري
اجلزائر متتلك مقومات هامة يف الصناعات الغذائية إال أن مستوى التصدير دون هذا املستوى وعليه سنحاول من 

درات اجلزائرية، وذلك عن طريق القياس االقتصادي خالل هذا الفصل معرفة مدى تأثري هذه املعايري على الصا
  :باستخدام بيانات البانل وعليه قسمنا هذا الفصل إىل

 ؛التعريف باإلطار القياسي للدراسة •
 ؛إحصائية للمؤسسات املدروسةدراسة  •
  .تقدير منوذج الدراسة وحتليل النتائج •
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 التحليل في المتبع القياسي باإلطار التعريف.4.1

 بانل بيانات أو مناذج تعريف على يشتمل والذي التحليل يف املتبع القياسي اإلطار املبحث هذا يستعرض     
 بيانات على املتزامن التكامل وعالقات ستقراريةاإل دراسة واختبارات تقديرها، يف املستخدمة األساسية والنماذج

  .بانل

  Panel Data بانل بيانات مفهوم .4.1.1
تعترب النماذج املستخدمة يف حتليل بيانات البانل من بني الطرق املستخدمة يف االقتصاد القياسي، ودف     

  . معرفة هذا النوع من البيانات وأمهيته مت ختصيص هذا اجلزء من هذا املبحث لذلك

  التعريف .4.1.1.1

 من كل خصائص بني جتمع اليت البيانات مبجموعة زمنية وسالسل عرضي ملقطع بانل بيانات قاعدة تعرف     
 املقطعية الوحدات أو املفردات من عدد سلوك تصف املقطعية فالبيانات الزمنية، والسالسل املقطعية البيانات

 املقصود .معينة زمنية فرتة خالل واحدة مفردة سلوك الزمنية السلسة بيانات تصف بينما واحدة، زمنية فرتة عند
 أي معينة، زمنية فرتة عرب املرصودة اخل،...السلع أو األسر أو الدول مثل املقطعية، املشاهدات هي بانل ببيانات

 ضرورية معلومات على حتتوي اكو  بانل، بيانات استخدام أمهية تكمن وهنا .الزمنية مع املقطعية البيانات دمج
 منوذج نسمي األفراد لكل نفسها الزمنية الفرتة كانت فإذا .متعددة مفردات وعلى الوقت دينامكية مع تتعامل
   (1) ".متوازن" غري البانل منوذج يكون آلخر فرد من الزمنية الفرتة اختلفت إذا أما ،"املتوازن" ـــــــب البانل
 كبرية أعداد على تشتمل اليت املدجمة البيانات تسمى فقد متعددة، بانل بيانات تسمية أن إىل اإلشارة وجتدر    
 زمنية سالسل على حتتوي عندما Longitudinal Data  الطولية ببيانات أيضا تسمى قد املفردات، كما من

 اليت والتسمية ماعا كان التطبيقي األدب يف استخدامها أن حبيث متماثل، التسميات هذه من وأي،طويلة
 (Panel Data).البانل بيانات ستكون دراستنا يف عليها سنعتمد

  األهمية.4.1.1.2
 يف تأخذ األ نظرا االقتصادية، الدراسات يف خصوصاً  كبريا اهتماماً  األخرية اآلونة يف بانل مناذج اكتسبت     

 عينة بيانات يف الكامن سواء، حد على املقطعية، الوحدات بني االختالف تغري أثر و الزمن تغري أثر االعتبار
 من بالعديد مبفردها، املقطعية البيانات أو مبفردها الزمنية البيانات حتليل على بانل حتليل ويتفوق .الدراسة

 :ومنها االجيابيات،
 إىل يفضي والذي الزمنية، أو املقطعية البيانات حالة يف يظهر قد الذي الفردي، التباين يف التحكم •

 ؛متحيزة نتائج

                                                           
(1)

 Dielman, Pooled Cross-Sectional and Time Series Data Analysis, Texas Christian University, USA, 1989 
p.02. 
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 إمكانية وبالتايل الزمنية، أو املقطعية يف اليت تلك من أكثر معلومايت، حمتوى بانل بيانات تتضمن •
 حدة أقل تكون املتغريات بني املشرتك االرتباط مشكلة أن كما أعلى، ثقة ذات تقديرات على احلصول

 درجات من أكرب بعدد غريها عن بانل بيانات تتميز آخر، جانب ومن الزمنية، السالسل بيانات من
 .أفضل بكفاءة وكذلك احلرية

ا أ كما املقطعية، البيانات ختفيها قد اليت التعديل، ديناميكية لدراسة أفضل إمكانية بانل مناذج توفر •
 جهة ومن .وغريها والنمو الفقر البطالة، مثل االقتصادية، احلاالت فرتات لدراسة مناسبة تعترب أيضا

  (1).ألخرى زمنية نقطة من العينة مفردات سلوكيات بني الربط بانل بيانات خالل من ميكن أخرى،
 الوحدات من كبريا عددا مشاهدة فيمكن. للعينة املشاهدات من كبريا حجما البانل معطيات توفر •

 مقدرات على احلصول هو للعينة الكبري احلجم مزايا ،ومن أيضا كبرية تكون قد زمنية فرتات على
 على احلصول فيمكن. ) التقاريب ،التوزيعتمايلحاال التقارب( مرغوبة تقاربيه خصائص متلك للمعلمات

 ومن.حمققة الضرورية الفرضيات كانت إذا، )للمعلمات احلقيقية القيمة من قريب أي( متقارب مقدر
 إىل باإلضافة.الصفر إىل يؤوالن وتباينها املقدرات حتيز جيعل للمشاهدات املرتفع العدد نإف أخرى جهة
 (2).للعينة الكبري احلجم على ترتكز ودقتها للمقدرات اجليدة اخلصائص نإف ذلك

 البيانات باستخدام دراستها يستحيل مشاكل بدراسة تسمح البانل مناذج فإن التطبيقي، الواقع يف •
 حد تباين ثبات انعدام مشكلة ظهور منع يف تساعد حبيث الزمنية، السالسل أو العرضية

 تقدير يف العرضي املقطع بيانات استخدام عند الظهور الشائعة"Heteroscedasticity"اخلطأ
 حتليل املمكن من جتعل البانل مناذج فإن الكلي لالقتصاد الزمنية السالسل فبخالف القياسية، النماذج
 املصادر من واحد كل ألن بينها، التجانس انعدام ضبط مع الفردية الوحدات مستوى عند السلوك

 الوحدات من نسبيا ثابتة معلومات حذف هو العرضي املقطع لبيانات التجانس ثبات النعدام اهلامة
 بعدم" يسمى ما االعتبار بعني تأخذ ابأ البانل بيانات استخدام أمهية تظهر هنا ومن الفردية،

 .(3)الزمنية أو املقطعية سواء العينة مبفردات اخلاص "امللحوظ غري االختالف أو التجانس
  (4):فيما يلي رغم املزايا اليت تتميز ا منادج البانل إال أن هلا جمموعة من الصعوبات نوجزها

 فإن البانل معطيات يف املشاهدات من الكبري للعدد نظرا،املفقودة املشاهدات و البعيدة النقاط مشكل •
 أن )1981Huber(بني فقد كبريا يكون بعيدة مشاهدات أو نقاط على احتوائها احتمال

 والتغيري املقدرات دقة و معنوية على للتأثري كافيا يكون العينة يف املرغوبة غري القيم من فقط  3%وجود
 ا؛منه التخلص أو معاجلتها جيب هلذا و قيمتها، من

                                                           
(1).Hsiao C, Analysis of panel Data, Cambridge University Press, Cambridge, 2003, P: 12. 
(2).Christophe HURLIN, Économétrie des données de panel, P 27. 
(3).Peracchi. F, Econometrics, England, John Wiley et Sons LTD, 2001, P: 397. 
(4).Christophe HURLIN opcit P: 32. 
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 املشاهدات بعض غياب يف تتمثل البانل، معطيات استخدام عند مصادفتها ميكن أخرى مشكلة هناك •
 عن خيتلف العينة يف املوجودين األفراد سلوك كان إذا أنه إىل التنبيه، جيب حيت املدروسة العينة يف

 على تعميمها ميكن ال العينة من انطالقا عليها املتحصل التقديرات فإن عنها الغائبني األفراد سلوك
 ؛تصحيحها جيب بالتايل و اتمع

 اخلاصة املشاهدات كل من التخلص هذا يعين العينات، صقل طريق عن املشاكل هذه تفادي ميكن •
 كبرية نسبة إلغاء إىل تؤدي العينة صقل عملية فإن ذلك مع و اآلخرون، األفراد ميلكها ال و معني بفرد
 . دقيقة وغري متحيزة مقدرات على احلصول وعليه ، كثرية معلومات فقدان أي ، املشاهدات من

  بانل بيانات لتحليل األساسية النماذج.4.1.2

 (Greene,1993)وضعها كما البانل معطيات الحندار األساسية الصيغة احلديث املنهج يقرتح
   (1):التايل بالشكل

  
 متجه yit و ،الزمن من فرتات  t=1,2,…... tو ،املفردة الوحدات من i=1,2, …nحيث       

 K ×1متجه عمودي β، املستقلة رياتللمتغ nT× K مصفوفةXit التابع املتغري ميثل nT×1 عمودي

  εit،الثابت احلد دون Xit  يف املعلمات من K  وجود عدد النموذج يفرتض ،حيث تقديرها دار امل للمعلمات
  t. الفرتة أو للوحدة العشوائي اخلطأ حد

 بكل وخاص ، t الزمن عرب ثابتا يكون أن يفرتض والذي Individual effect  الفردي األثر �αومتثل     

 كنموذج يعامل النموذج فإن (�α=α)املقطعية  ، الوحدات مجيع عرب نفسها هي �αكانت فإذاi مقطعية وحدة

Y)	التايل الشكل يأخذ مدمج كالسيكي = βX	 + ε):وعندها ، العادية الصغرى املربعات بطريقة ويقدر 
 فإن الوحدات عرب الفردي األثر اختالف حال يف ،أما ، αوβـــــــل وكفأة متسقة اتر مقدOLS تعطي سوف

 :ومها أساسيني منوذجني أشهر إىل يتفرع النموذج

 بكل اخلاصة الثابتة احلدود من جمموعة �αيعترب الذي FIXED EFFECTS الثابتة تالتأثريا منوذج •
 ؛وحدة

 .املركب العشوائي اخلطأ عنصر ضمن �αيعترب الذي  Random Effects العشوائية اتالتأثري  منوذج •
 
 

                                                           
(1).Isabelle CADORET, économétrie appliquée, 1er édition, édition de boeck université, paris, october2004, 
p:199. 
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 البانل الساكنة نماذج.4.1.2.1

  Fixed Effects Model  الثابتة التأثيرات نموذج .1
 االختالفات عن تعرب الزمنيةكقواطع أو املقطعية اآلثار مع التعامل يتم (FEM)الثابتة اآلثار منوذج يف     

 كل حسب أو ،)مؤسسة كل( فرد كل حسب تتفاوت قواطع بوجود يسمح النموذج أن أي الزمنية، أو الفردية
 أم مقطعي بعد ذات أكانت سواء امللحوظة غري واآلثار العوامل احتواء أجل من وذلك ،)سنة كل( زمنية فرتة

 اآلثار هذه أن مفاده اضافرت  على الثابتة اآلثار منوذج ويعتمد.ملحوظة غري اتمتغري  الواقع يف هي واليت زمين،
 والنموذج بإحداها األقل على أو التفسريية اتباملتغري  مرتبطة بالسنوات اخلاصة تلك أو ،ؤسساتبامل اخلاصة
 Least squaresالصوريةغريات املت ذات الصغرى املربعات بنموذج يدعى الثابتة التأثريات مبنهج اخلاص الشائع

dummy variable (LSDV) (1):الصيغة التالية ويأخذ  

  
  :على املعادلة حتتوي تفصيال أكثر وبشكل

  
 منوذج تقدير أجل ومن iجمموعة من املتغريات الصورية اليت تشري إىل الوحدة Dحيث متثل املصفوفة     

 النموذج تقدير ميكن عندها ،الكفاية فيه مبا رياكان صغ إذا nالوحدات عدد إىل ينظر الصورية املتغريات 
كبرية   nأما إذا كانت .معلمة +Kn على حيتوي متعدد الحندار العادية الصغرى املربعات مقدرة باستخدام

 حيل الذي partioned regressionباآلالف فإن عملية التقدير تتم عن طريق استخدام االحندار املقسم 
  .مشكلة ازدياد أعداد املتغريات الصورية

 بشكل البيانات حتويل جيري منها األوىل يف خطوتني، يف βاملعلمات لتقدير املقسم االحندار طريقة وتتلخص     
 من تطرح مثة ومن منفصل بشكل وحدة لكل الزمنية السالسل مشاهدات متوسط حيسب حيث، منفرد

 على حنصل وبذلك،(OLS)بطريقة احملولة البيانات على جيري التقدير الثانية اخلطوة ويف األصلية، املشاهدة
   :التالية βاملقدرة

 

                                                           
(1).William GREEN, Econometric Analysis, 5 ed, New Jersey, Prentice Hall, Apper Saddle River,  200 3, p 
287: . 
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  :حيث

 
I	:توضيحا للعالقة السابقة     − �


ii� ا حاصل يساوي متماثلة مصفوفة هيالزمنية السلسلة يف ضر 

ولذلك فإن ).السلسلة متوسط من مشاهدة كل طرح حاصل( التحويل عملية يكافئ عمودي متجه للوحدة
��X)على (��Y��Y−)هو نفس االحندار (M�X)على (M�Y)احندار − 	X� �).  

  :التالية املعادلة خالل من الصورية رياتاملتغ معلمات استعادة املمكن من أيضا املقسم االحندار خالل من    

 
  :b للمصفوفة املالئمة التباين مقدرة تساوي كما  

 
  :حيث

  
e'e مربع البواقي لالحندار املقسم،أما مقدرة التباين لـــــــ هي جمموعα� فتساوي:  

)للتقدير σ²عوض عن S²استخدمت (

 
 Y� time)(ليشتمل أيضا على التأثريات اخلاصة بالزمنية (LSDV)كما ميكن أيضا توسيع النموذج

specific effect وذلك بإضافة ،T-1  كما) 2املعادلة رقم(متغري صوري خاص بالزمن إىل النموذج السابق 
  :يلي
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  :التالية اخلطوات على للتقدير املقسم االحندار يستخدم السابقة، التقدير طريقة وبنفس
  :املثال سبيل ،علىفرادإن على زمنية فرتة لكل الزمنية السالسل مشاهدات متوسط إجياد*

 Y�� = �


∑ Y��


  .)Xوكذلك بالنسبة للمتغري ( ���

  :املثال سبيل ،علىفرادإن على زمنية فرتة لكل املقطعية املشاهدات متوسط إجياد*

 Y�� = �

�
∑ Y��

�
  ).Xوكذلك بالنسبة للمتغري ( ���

�Yإجياد املتوسط الكلي جلميع املشاهدات* = �

�
∑ ∑ Y��


���

�
  )Xوكذلك بالنسبة للمتغري( ���

للسالسل الزمنية واملقطعية، ومن  من املتوسط املناسب بطرح كل مشاهدة ��Xواملصفوفة ��Yيتم حتويل املتجه *
  :كما يلي  مت يضاف املتوسط الكلي جلميع املشاهدات

  
∗Yلـــــــ OLSجيرى احندار*

∗Xعلى ��
��.  

 املتغري ومقدرة�α بالوحدة اخلاص الصورية املتغريات مقدرات استعادة املمكنمن b مقدر على وباحلصول
  :يلي كما�c بالزمن اخلاص الصوري

  
   Random effects Model العشوائية التأثيرات نموذج .2

 اأ على والزمنية املقطعية اآلثار مع العشوائية التأثريات منوذج يتعامل الثابتة التأثريات منوذج خالف على    
 عشوائية متغريات هي والزمنية املقطعية اآلثار أن على االفرتاض هذا ويقوم ثابتة، معامل وليست عشوائية معامل

 ويقوم .للنموذج العشوائي اخلطأ حد يف عشوائية كمكونات وتضاف حمدد وتباين صفر يساوي بوسط مستقلة
 مع ومبقارنته .التفسريية النموذج متغريات مع العشوائية اآلثار ارتباط عدم وهو أساسي افرتاض على النموذج هذا

 أن حني يف ،خمتلفا قاطعا تأخذ سنة كل أو دولة كل أن يفرتض الثابتة اآلثار منوذج فإن الثابتة، التأثريات منوذج
 من كال وجود حالة ويف .العشوائي حدها يف ختتلف سنة كل أو دولة كل أن يفرتض العشوائية اآلثار منوذج
 Error Components(اخلطأمكونات  كنموذج إليه فيشار العشوائية، اآلثار منوذج يف واملقطعية الزمنية اآلثار

Model( ووصوال .العشوائي داخل حد اخلطأ العشوائية يتم تضمينها اآلثارأو مكونات التباين، نظرا ألن
  (1):األساسي بالشكل التايلكتابة النموذج ) Green,2003(لنموذج مكونات اخلطأ، أعاد 

                                                           
(1). william GREEN, Econométric Analysis, 5 th Edition, pearson edition, France, 2005, p: 282. 
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هو اخطأ العشوائي اخلاص  ��من االحندارات باإلضافة إىل احلد الثابت، واملكون kحيث أن هناك عدد      

�والثابت عرب الزمن،كما حتقق العناصر العشوائية i بالوحدة�،�  :يف النموذج االفرتاضات التالية ��

"��! E:وسط صفري* = E ��" = 0  
"��t  :E !²والفرتة  iثبات تباين حد اخلطأ للمشاهدة يف الوحدة * = %²&  
²� E	:ثبات تباين حد اخلطأ لكل وحدة*�" = %²�  
  :بالوحدة  انعدام االرتباط بني اخلطأ العشوائي ملشاهدة ما مع اخلطأ العشوائي اخلاص *

E !��, (�" = 0, ∀i, t تعين لكافة  ∀حيثfor all i,t.  
  :خمتلفة ولوحدات خمتلفة زمنية لفرتة أخرى مشاهدة مع مشاهدة خطأ حدود بني االرتباط انعدام*

  
 :أخرى لوحدة آخر خطأ مع بوحدة اخلاص اخلطأ بني االرتباط انعدام *

  
كل وحدة على انفراد   مشاهدات تكديس )Greene،1993(،اقرتحالنوع هذا من منوذج تقدير سبيل ويف     

يف مكون واحد يعرب عنهما كما  +*�و ��وبالتايل يتم مجع مكونات اخلطأ.iمشاهدة للوحدة Tللحصول على 
  :  يلي

  
  :على البواقي التالية ��,حيث تشمل السلسلة

 
  :سيعطي حاصل مجع التباينني مبعىن �,لذلك فإن افرتاض ثبات التباين

 
  :االرتباط بني قيم احلدود اجلديدة للخطأ يساوي

  
∑	 وبافرتاض أن    :عندها تساوي املصفوفة iمشاهدة خاصة بالوحدة Tالتغاير لــــــــ- متثل مصفوفة التبايناموع
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التغاير جلميع -فإن مصفوفة التباين i,j الوحدات بني االرتباط بعدم تقضي اليت النموذج افرتاضات على وبناءا

  :تأخذ الشكل التايل nTاملشاهدات

  
Ω	:وباختصار = I ⊗   .Kronecker productمتثل مضروب كرونيكر 	⊗حيث∑

أو  GLSاملربعات الصغرى املعممة بطريقة تقديرها ميكن بسيطة مصفوفة فهي Ωاملصفوفة  من يظهر وكما
  .FGLSبطريقة املربعات الصغرى املعممة املقدرة

 GLSطريقة المربعات الصغرى المعممة  .أ 

β/012تعطي طريقة املربعات الصغرى املعممة املقدرة = (X′Ω
4�

X)4�(X′Ω
4�

Y)  حيث

	يتطلب األمر احلصول على اجلذر الرتبيعي ومعكوس للمصفوفة Ω، وحبل املصفوفة كما توصل
  ):Greene,1993(إليها

  

                        :                   حيث
  Partial Deviations جزئية رافاتاحن إىل البيانات حتويل طريق عن GLSاملقدرة حتسب عملي، وبشكل

  :يلي كما
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اليت حتتوي  ∑على معرفة مكونات املصفوفة GLS قةوتعتمد طري.∗Xعلى ∗Yاحندار جيري مث ومن

طريقة املربعات الصغرى  باستخدام التوجه يكون ولذلك.معروفة تكون أن  النادر من أنه إال&σ²6σ²على

 عملية يف املستخدمةθالنسبة على احلصول يتم ومنها&σ²6σ²التباينات ملعممة املقدرة اليت تسمح بتقديرا
  .التحويل

 FGLSطريقة المربعات الصغرى المعممة المقدرة  .ب 

ومن مت استخدامه يف تقدير  ،&σ²على تقدير التباين &σ²6σ²في تقدير التباينين FGLSتتبع طريقة
  .σ²6التباين

  :،!8²تقدير التباين*

 )3(املعادلة كما يف  LSDVللنموذجبالوصول إىل مقدرة التباين  !8²تتلخص طريقة احلصول على املقدرة     
التجانس غري  للتخلص من عدم iوبشكل أوضح، يتضمن ذلك احلصول على معلومات داخل كل جمموعة 

  :التاليتني املعادلتني ذلك ويتضمن).اخلاصة العشوائية رياتبالتأث تدعى(املشاهد اخلاص بكل وحدة

  
  :الوحدات متوسط عن رافاالحن حلساب املعادلتني بني الفرق فيأخذ

 
 مقدرة على للحصول االحندار بواقي وتستخدم مشاهدة nTعلى"LSDV"بطريقة النموذج تقدير وجيري

  :يلي كما!8²التباين 

 
  :،8²9تقدير التباين*

من   nلــــ) 7(على بواقي املعادلة صولمقدرة التباين بني اموعات، وللتوصل إليها جيب احل 8²9يقصد باملقدرة
  :املشاهدات
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  :العشوائيني تباين االعتبار يف يأخذ (7 ) املعادلة بواقي تباين كان فإذا

 
&:σبالتعويض عن σ²6املقدرة على احلصول ميكن وبالتايل

∗∗:σو ;
  :كما يلي  ;

  
σ:6املقدرات تدرج النهاية ويف

;،σ:&
 لالحندار املقدرة على املعلمات للحصول بالتحويل اخلاصةθيف النسبة ;

  .املكدس

  ةذج البانل الديناميكيانم .4.1.2.2

 بني التجانس عدم مشكل جتاوز هو الديناميكية البانيل مناذج على عتمادالل الرئيسي السبب إن    

 اليت النماذج، من النوع هلذا املالئمة التقدير طريقة اختيار جيب متحيزة غري مقدرات على لو حصللو ،األفراد
 وكذلك اخلطأ بعامل املستقلة املتغريات القياس وارتباط أخطاء مشكل منها مشاكل، عدة هاتصادف أن ميكن
 مناذج إىل أساسي بشكل تستند الديناميكية النماذج أن إىل اإلشارة األمهية من ويكون(1).الداخلي املنشأ

  إال النموذج، يف وبإدخاهلاendogène الداخلية املتغرية تأخري أو إبطاء االعتبار بعني األخذ أي الذايت، االحندار
 خاص بشكل االحندار يف الداخلة املتغريات بعض بني االرتباط فإن والزمنية، الفردية األبعاد خصائص حسب أنه

 التحيز( املستخدمة للمقدرات اإلحصائية خصائص على القوي والتأثري تغري إىل يؤدي اخلطأ وحد املبطأة املتغرية
 وتستخدم اخلصوصيات هذه االعتبار بعني تأخذ بديلة تقدير طرق هناك لذلك ونتيجة )التقارب وعدم

يتم  النماذج من النوع هذا تقدير أجل ومن اإلطار، هذا يف .للمعلمات متقاربة مقدرات على للحصول
 أن حيث).GMM(املعممة العزوم طريقة" Moments Generalized of Method "يسمى ما استعمال

 باملتغريات تأخذ اليت املعممة والطريقة شبة الصغرى املربعات طريقة بني ما جتمع الطريقة هذه
   Variables instrumentales.((2)(املساعدة

  (3):ومن أهم النماذج الديناميكية جند

                                                           
(1).Stephen BOND, Anke HOEFFLER and Jonathan Temple, GMM Estimation of Empirical Growth 
Models, University of Oxford, September, 2001,P:14. 
(2).Brigitte DOMONT, Introduction à l’économétrie, Montchrestien, Paris, 1999, p.406. 
(3)

.Introduction aux modeles dynamiques:www.crest.fr/ckfinder/userfiles/files/pageperso/fougere/chap7.pdf,pp :2-

25,consulté à (20/01/2016). 
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   modèles autorégressifsنماذج االنحدار الذاتي .1

  نمودج التأثيرات الثابتة وتقدير التباين المشترك  .أ 

  :النمودج بدون املتغريات التفسريية على الشكل التايلمن أجل التبسيط يتم أخذ 

  
>γ>:حتت فرضية أن-  < 1  
+*@? األخطاء متمركزة وليست هلا عالقة مع الزمن-  = 0, A@*+ = B;, ??@*+@*+C = 0	  
  .أا مستقلة ةاملالحظات ختص مجيع املفردات واملفرتض- 
  :بالشكل التايل ةاحنراف املالحظات على متوسطها الفرديتقدير التباين يكون من خالل تقدير احندار - 

  
  :وألنه ال يوجد متغري تفسريي فإن تقدير التباين هو

  
  مستقرة +*Dهذا ألن السلسلة

  :ميكن كتابة العبارة السابقة على النحو التايل
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+*@ليست مرتبطتني ألن �D*+4و +*@أن  اوذلك بفرض استقرارية السلسلة، كم ليست مرتبطة بالفرتات  	

  :الزمنية السابقة،وعليه يف النهاية جند

 
اعتمادا على الصيغة االوىل كما  +*Dنبني أن مقدرة التباين املشرتك متحيز،ومن أجل ذلك نقوم بتطوير صيغة- 

  :يلي

 
  :وميكن تلخيصها بالشكل التايل

  

E)بفرض أن النموذج احلقيقي ليس ديناميكي = F)،  التباين يف املدى الديناميكي تقارب يف هذه مقدرة

−	:احلالة القيمة %²(G4H)
(G4H)²I (JKL4JK)²"
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  مبدأ تقدير التباين  .ب 

  :بدال من إزالة املتوسط الفردي يف مجيع املالحظات نستخدم معامل الفرق األويل املعرف بـــــــــــــــــــــ

 
 �4+*@مرتبط بــــــــــ JKL4Hاملتغري ) 9(لكن، فرضيات النموذج اخلطي ليست حمققة وذلك بسبب أن يف 

  .ولكن على املستوى العام هناك عالقة بني املشوشات واملتغريات التفسريية ومبطأة االحندار.+*@وليست مع 
  :تسمى باملتغريات املساعدة وحتقق الشرطني التاليني  ��Mميكن استخدام متغريات خارجية

JKL4H)مرتبطة مع املتغريات التفسريية • − JKL4N)؛ 

 ).perturbations(غري مرتبطة مع املشوشات •
,JKL4H،من الواضح أن املتغريات التفسريية)9(من خالل  ……… , JKG,  اقد ال تكون أدوات صاحلة أل

,JKL4Nيف حني أن املتغريات.باملشوشات يف الصيغة اخلاصة بالفرق األول مرتبطة ……… , JKH  ليست
  . مرتبطة باملشوشات

  :من أن) 9(الصيغةإىل ذلك ميكن التحقق وباستخدام  باإلضافة

  
لكن ).Hasiao et Anderson)1982مت اقرتاحها من طرف  األدواتالطرق اليت استخدمت هذه 

 الفروق،اليت تستخدم األوىليوصي باستخدام الطريقة ) Arellando)1989تتعلق بالدقة ألسباب
R)على األقل 2متأخرة بـــــــ P*Qمجيع املتغريات .وبالتايل ميكن استخدام أدوات أخرى يف املاضي.األوىل ≤

T −   :ومن أجل ذلك البد من استخدام العزوم.(2

  
  :الخطأ مركباتلاالنحدار الذاتي ذات  نماذج  .ج 

 عند التفسريية و املتغريات بني املبطأة الداخلية بوجود املتغرية اخلطأ مركبات ذات الذايت االحندار مناذج تتميز    
  :التالية الصيغة النموذج يأخذ الداخلية، املتغرية على واحد تأخري وجود

  
) 9(وعليه ميكن كتابة الصيغة،واستقاللية بني املفردات، غري مرتبطتني ومبتوسط صفري 			��ηو �uحيث 

 :بالشكل التايل
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  :، ويساوي إىل)un bruit autorégressif(ميثل ضجيج االحندار الذايت+*X	:حيث

 
  :لكن بشرط توفر الفرضيات التالية *Yواألثر الفردي 	�*Dهذه العملية تعطينا صيغة حول القيم الفردية

ميكن أن تعامل على أا ثوابت ثابتة ليست  	�*Dافرتاض أن املتغريات:بساطة هي األكثرالفرضية  •
,�*D)?إذا بقينا يف حالة عدم عشوائية املتغريات،ميكن أن نفرتض أن.عشوائية Y*) 	= 0 هذه .∶
ه من قيمة خارجية ال تتوقف  علي ابتداء 1العملية تنطلق من الزمن  أنفرض  نأل انتقدتالفرضية 

  .التأثريات الفردية
، *Yغري مستقل وموزع بني األفراد،ومرتبط مع التأثريات الفردية 	�*Dوعليه نعترب بصفة عامة أن املتغري •

  :حبيث

 
|E|، و)2(، يف هذه احلالة يتم استخدام 	∞- أو البدء يف/يف حالة افرتاض االستقرار و:حالة خاصة < 1 ،

  :على النحو التايل 	�*Dوعليه ميكن كتابة 

 

  )GMM(طريقة العزوم المعممة .2

تعريف وميكن ).1999(Matyas،مث )Monfort )1989و Gouriéouxتعود هذه الطريق لكل من     
 [\مصفوفة ،ومتقاربة حنو)l,l(متماتلة،ذات بعد اجيايب حمدد �\جمموعة من املصفوفات:هذه الطريقة على أا

(�\)، وحل ملشكلة �\العزوم املعممة املرتبطة بــــــتسمى مقدر .معرفة إجيابا _̂:  

 
  :مع األخذ بالفروض التالية

 [^:بصورة متقاربة وتقارب احتماليا [\مقدرة العزوم املعممة مرتبطة بــــــ •
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املتقاربة احتماليا  �\عزوم املعممة مثلى،يتم احلصول عليها من جمموع املصفوفاتللمقدرات  توجد •
F`حنو =  ab(JK, cK, dF)"4H  

ميكن استخدام طريقة العزوم املعممة يف حالة النماذج الديناميكية، ليكن لدينا النموذج الديناميكي للتأثريات 
  :الثابتة الذي ميكن كتابته على النحو التايل

  
��D∆:هو معامل الفرق األول ∆املعامل = D�� − D��4�	  

  :شروط العزوم من النوعمع العلم أن هذا النموذج حيقق مجيع *

  
  :واملبنية انطالقا من العالقة t=3,…..,Tوهي قيود العزوم من أجل

  
  ؛يف حالة التوقع معدوم

  :وعليه عدد القيود يساوي

  

  .T>2غري معرف إال عندما تكون γاملقياس  أنوهذا يدل على 
  :من خالل  hكما ميكن احلصول على مصفوفة التباين والتباين املشرتك لـــــــــ

  
 :حبيث *Yو +*@يف أزمنة خمتلفة،وبني  �+*@و +*@ومع استخدام فرضيات االستقاللية بني 
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  التحديد اختبارات-3- 4-1
 العام للسياق عدم التجانس أو التجانس خصوصية فحص تتطلب السلة معطيات من مكونة عينة اختبار إن    

 على يعترب وهذا الفردي البعد يف املدروس النموذج معامالت تقارب اختبار ضرورة يفرض والذي للبيانات
 أمكن إذا ما التحقق إىل تعود التحديد اختبارات فإن "االقتصادي املستوى" على أما القياسي، االقتصاد مستوى
 خاصة خصوصية هناك كانت إذا العكس أو املفردات لكل بالنسبة متطابق املدروس النظري النموذج أن افرتاض

  .مفردة بكل

  Hsiao (1986) ـــل التجانس اختبارات-3-1- 4-1

 (1):التايل النموذج اعتربنا إذا

 
 يفرتض كما *σ²يساوي وتباين معدوم مبتوسط (i.i.D)التوزيع ومتماثلة مستقلة اأ يفرتض�,�εاألخطاء حد
 املستوى  هذا عند .الزمن يف ثابتة اأ و الفردي البعد يف ختتلف أن ميكن النموذج يف �β�،αاملعلمات  أن

  :التايل النحو على ممكنة صيغ عدة هناك

i	،حبيث�βوشعاع املعلمات �αتطابق الثوابت-  = 		 α�، j = 		 β�،،∀� ∈  1, l" فيكون لدينا 
  منوذج بانل متجانس؛

  ؛خمتلف منوذج Nتكون خمتلفة حسب األفراد،فيكون لدينا عدد  �βوشعاع املعلمات �αالثوابت - 

i	تكون متطابقة   	�αالثوابت-  = 		 α�،	،∀� ∈  1, l"بينما أشعة املعلماتβ�، ختتلف بني
فيكون لدينا عدد  ،املفردات حسب خمتلفة تكون الثوابت باستثناء النموذج معلمات كلاملفردات،يف هذه احلالة  

N ؛خمتلف منوذج  
j	متطابقة، �βشعاع املعلمات-  = 		 β�  ،∀� ∈  1, l"يف حني الثوابت ،α� ختتلف حسب 

  .الفردية التأثريات منوذج على احلالة هذه يف حنصلاملفردات،
 لالختبار العامة اخلطوات التجانس، اختبار إىل نلجأ بانل منوذج ولتحديد املختلفة احلاالت هذه لتميزو     

  :موضحة يف الشكل التايل Hsiao (1986)من قبلاملقرتح 

  

  

  

                                                           
(1).Madala, G.S, Limited dependent variable models using panel data, The journal of Human Resource 
Vol.22, No.3, Summer, 1987, p:315. 
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  Hsiao  ــــــل التجانس اختبارات):1.4(الشكل 
  

 
                

             m]
� رفض                                                  صحيحة                     m]

�     

 

 

     m]
; رفض                       صحيحة                    m]

;                

 

 

                                        m]
n صحيحة                                 m]

n رفض   

 
 
 
Source: Hsiao.C, Analysis of Panel Data, Econometric Society Monographs N°11, 
Cambridge University Press, 1986, p: 50 

  :)متطابقة واملعامالت الثوابت( العام التجانس بنية فرضية اختبار يف تتمثل األوىل، اخلطوة

 m]: β� = 	j, α� = i		∀� ∈  1, l"                 
 m�:	∃(�, q) ∈  1, l" = β� ≠ βs		ou		α� ≠ αs 

تكون مستقلة  �,�εالبواقي أن بافرتاض .خطي قيد K+1)(N-1)(الختبار Ficherنستخدم إذن إحصائية
  .*σ²حمدد وتباين معدوم بتوقع الطبيعي القانون تتبع :i,tالتوزيع يف البعدين

  (1):درجة حرية N×T-N (K+1(و K+1)(N-1)(مع Ficherتوزيع تتبع اإلحصائية هذه

 
بانل  منوذج على إذن احلصول يتم للتجانس،[mالفرضية قبول مت إذا :كالتايل االختبار هذا نتائج تكون

        :كليا متجانس

  
                                                           

(1).Regis BOURBONNAIS, économetrie, 7ème édition, Donod, Paris, 2009, p:332. 

m]
�: iu = i, vu = vاختبار    

P�,� = α + βw x�,� + ε�,� m]
;:βi = 	j,… . . ∀� ∈  1,l"	 اختبار جتانس

املعلمات

m]
n:	αi = i,….			∀� ∈  1,l" اختبار جتانسP�,� = α� + β�

w x�,�

+ ε�,�

P�,� = α� + βw x�,� + ε�,� P�,� = α + βw x�,� + ε�,� 
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 مصدره التجانس عدم كان إذا حتديد يف تتمثل اليت الثانية اخلطوة إىل ننتقل العدم، فرضية رفض مت إذا أما
  .�βمركبة لألشعةKـــــــــــــل املفردات لكل بالنسبة املساواة اختبار يف اخلطوة هذه تتمثل .�βاملعامالت

  
 Ficherإحصائية إعداد يتم الطريقة بنفس�αالفردية الثوابت على قيد أي وضع يتم ال العدم، فرضية ظل يف

  :حرية درجة (K+1)(NT-N)و K (N-1)   الختبار
  :تأخد الصيغةFicherإحصائية

  
 تكون احلالة هذه يف ألنه بانل، منوذج بنية إذن رفض يتم .*jلتجانس املعامالت [mالفرضية رفض حالة يف    

�,�Pفقط متطابقة بني املفردات �αالثوابت = α + β�x�,� + ε�,�  
 العدم فرضية قبول مت إذا بينما ملفردة، مفردة املختلفة النماذج باستخدام z̅األشعة   معلمات تقدير يتم    

 اختبار مساواة حتديد على الثالثة اخلطوة يف إذن البحث ويتم بانل بنموذج حيتفظ فإنه. *jاملعامالت  لتجانس
  (1):املفردات لكل املشرتكة *jاملعامالت  فرضية ظل يف الفردية الثوابت

 
*iالعدم فرضية ظل يف     = iإحصائية إعداد االستقاللية، فرضية معFicherالختبار(N-1) قيد 

  :حرية درجة (N(T-1)- k)و(N-1)معFicherقانون تتبع اإلحصائية هذه .خطي

  
  Hausman (1978)اختبار.4.1.3.2

 العشوائية باستخدام منوذج اآلثار وبني بينه املفاضلة الثابتة تتم اآلثار منوذج معنوية حالة يف    

 واآلثار التفسريية رياتاملتغ بني ارتباط هناك كان ما إذا على االختبار ينص و (Housman test)،اختبار

                                                           
(1).Alain PIROTTE, Économétrie des données de panel: Théorie et application, Edition Economica, Paris, 
France, 2011, p :73. 
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 العشوائية اآلثار مقدرة بأن (Ho):العدم فرض ظل يف النموذجني مقدرات خيترب وحتديدا. امللحوظة غري

 متسقة، غري العشوائية اآلثار مقدرة بأن�mالبديل الفرض مقابل (Efficient)وكفأة (Consistent)متسقة
  (1):التالية وفق الصيغة  ({)بدرجة ،;|توزيع هلا اليت (H)إحصائية االختبار ويستخدم

 
 العدم فرض رفض ميكن وعليه معنوي، املقدرتني بني الفرق أن يعين فهذا كبرية اإلحصائية قيمة كانت فإذا

 معنوية، وغري صغرية القيمة كانت إذا أما الثابتة، اآلثار بنموذج والقبول متسقة، العشوائية اآلثار بأن القائل
  .األنسب هو العشوائية اآلثار منوذج فيكون

 Pegan and Breusch (1980) (Lagrange)الغرانج مضاعف اختبار.4.1.3.3

  (2):كالتايل صيغته وتعطى (OLS)الصغرى املربعات طريقة تقدير بواقي على االختبار هذا يعتمد

 
 فرضية خيص فيما أما .واحدة حرية درجة ذو تربيع كاي توزيع يتبع االختبار هذا فإن أعاله موضح هو وكما
  :التايل بالشكل ممثلة فهي البديلة، والفرضية العدم

  
  Hondaاختبار-3-4- 4-1

 األثر تباين يكون أن وهو شرطا تتضمن حبيث البديلة، بالفرضية يتعلق ما هو"Lagrange"مضاعف عيوب من
 التخلص أجل للتباين،ومن بالنسبة معىن له ليس وهذا سالبا أو موجبا يكون قد أنه يعين مما معدوم غري الفردي

 اجلذر مقارنة يستلزم ألنه االستخدام وسهل اجلانب أحادي اختبارHonda1985اقرتح العيب هذا من
تكون إحصائية  وبالتايل.املعياري الطبيعي التوزيع بقيمة Pegan and Breuschةإلحصائي الرتبيعي

Honda(3):يلي كما 

  
     

                                                           
(1). william GREEN, Econométric Analysis, 5th Edition, pearson edition, France, 2005, p:282 
(2).Greene,model for panel data,chapther 11,2010,p:376. 
(3)

 .Sevestres PATRICK, Econométrie des données de panel,  Dunod, France, 2002, p:71. 
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  البانل لبيانات المتزامن التكامل وعالقات الوحدة جذر اختبارات.4.1.4

 ودراسة االستقرارية بدراسة األخرية، السنوات يف القياسي االقتصاد يف املتخصص األدب اهتمام ازداد     
 من جيلني بني التمييز يتم الوحدة، جذر باختبارات يتعلق فيما .بانل بيانات على املتزامن التكامل عالقات

يعتمد اجليل األول من اختبارات جذر  الوحدة على   حيثبانل، بيانات على الوحدة جذور على االختبارات
معطيات بانل على فرضية استقالل االضطرابات بني االفراد،وهذا ما يسمح بصفة عامة باحلصول على توزيعات 

فريفع فرضية االستقاللية وبذلك فهو يعترب االرتباطات بني األفراد   طبيعية تقاربيا،أما اجليل الثاين من االختبارات
  .كمعلمات،وتقرتح هذه االختبارات استغالل احلركات املشرتكة لألفراد من أجل تعريف إحصائيات جديدة

  اختبارات جذر الوحدة.4.1.4.1

  )LLC, Levin, Lin and, Chu )2002 اختبار .1

ا  قاموااليت  األعمالالبانل يف سلسلة  مناذجر الوحدة يف ذاقرتحا اختبار جأول من Lin وLevinيعترب      
مباشرة من اختبارات جذر الوحدة يف السالسل الزمنية  مأخوذة،وكانت انطالقتهم )1992،1993،2002(
  (2):على النحو التايل من أجل أجراء هذا االختبار مناذجوقد اعتربا ثالثة )Fuller)1979 و  Deckeyلــــ

  :النموذج األول

  
  :الثاين النموذج

 
  :الثالث النموذج

 
  :حبيث

i = 1, 2,…….., N 

t= 1, 2,….……,T 

  :وبذلك يمكن تسجيل مالحظتين

 اختبارات كل يف مقبولة فرضية وهي الفردي البعد يف اخلطأ حدود استقاللية تفرض الثالثة النماذج أن نالحظ*
 املركزية النهاية نظرية باستعمال تسمح كما االختبارات، من األول باجليل اخلاصة البانل ملعطيات الوحدة جذر

  .مقاربة توزيعات على للحصول

                                                           
(2).Christophe HURLIN et Valerie MIGNON, Synthèse de tests de racine unitaire sur données de panel, 
Université d’Orléans, Janvier 2005, P : 05. 
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 االقتصاد القياسي يف أساسي مشكل وهي للمعطيات املولدة السالسل جتانس بعدم فتتعلق الثانية املالحظة أما*
�~الذايت االحندار جذر جتانس ،Levin, Lin االقتصاديني يفرتض احلالة هذه البانل ويف لبيانات =

~* = ρ, ∀i, j، املتغرية حركية يف الوحدة جذر هناك يكون عندما وبالتايل y اجلذر فرضية نقبل أن مانه إفإ 
 االختبار هلذا الرئيسي احلد بالضبط وهذا ،ألفرادا جمموع أجل من الفرضية نرفض أو األفراد  موع األحادي

  :لالقتصاديني، اقرتحا اختبار الفرضيات التالية انطالقا من النماذج الثالثةو 
	:							النموذج األول 	

  
  : النموذج الثاين

  
  :النموذج الثالث

  
 الثاين النموذج يف أن مبعىن مرتافقة، فرضيات هي (3 )و (2 ) النموذجني يف العدم فرضية بأن بالذكر وجيدر    

*~البانل مفردات لكل الوحدة جذر فرضية هي العدم فرضية = ρ =  األثر غياب فرضية مع مرتافقة)  (0
*αالفردية الثابتة احلدود كل انعدام وبالتحديد الفردي = ج الثالث فإن فرضية العدم تقتضي ،أما النموذ 0

 مفردات كل أجل من العام االجتاه مركبة غياب فرضية مع (2 ) النموذج يف كما اختبار فرضية جذر الوحدة
*β(البانل = 0.( 

θ(البواقي بني ذايت ارتباط وجود حالة ويف العامة احلالة يف    
*Q

≠  على بين  Levin, Lin اختبار فإن )0
 من معروفة توزيعات يف البواقي بوضعوهو اختبار يسمح (ADF)املدعم Dickey-Fuller مناذج أساس
  :التايل الشكل الثالثة النماذج تأخذ وبالتايل ، الفردية tاإلحصائيات أجل

 :األولالنموذج          
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  Shin et Pesaran(2003) ،Im اختبار .2

 يف فرضية جتانس جذرLevin وLinكما بينا سابقا  فإن احلد األساسي الذي يقف أمام اختبار      
 ،مثاألفرادلكل  *~مشرتك ذايت، واليت تقتضي بوجود جدر احندار �mحتت الفرضية البديلة  الذايت االحندار

 1997،2002(يف السنواتPesaran،Im وShinاملشرتكة لكل من  األعمالذلك  بعدجاءت 
 اجليل مناذج ضمن يندرج االختبار هذا أن إىل باإلضافة الفرضية، هذه مبعاجلة مسحت واليت )2003و

 اختالف مع البديلة الفرضية حتت التجانس اختبار بتطوير قاموا من أول االقتصاديون هؤالء يعترب حبيث.األول
  .الذايت االحندار جذر
 بكل اخلاص (2 ) للنموذج واملطابق عام اجتاه ودون فردية بآثار منوذج هو احلالة هذه يف املقدم النموذج إن     
  (1):التالية بالصيغة ويكتب البواقي، بني ارتباط وغيابLLCمن

 
  I=1,………N: حبيث

  :كالتايل تعرف فهي الفردية اآلثار أما

 
�y:مع ∈ �و�KL~�. �. �(F, B;

�,*)  
 جيمع بني فرضييت جذر الوحدة ، حبيثعبارة عن اختبار مرافق فهوLLC اختبارمثل IPSاختبار يعترب   

  :الفردية حبيث اآلثاروانعدام 
  :IPSاختبار 

                                                           
(1)

 . Christophe HURLIN et Valerie MIGNON, opcit, P: 15. 
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 :مها فرداتامل من نوعني يوجد

i	مبنية على��Pاملتغري أجل من واحدة* = 1,………Nوتكون مستقرة  
i	شكل على ومبنية الوحدة جذر تقبل��Pاملتغري حركية أجل من واألخرى* = N� + 1,……N 

0وتكون < N� < lكما أن النسبة،N�/l حتقق العالقة التالية:  

 

 حبيث الفردي البعد يف بينها فيما مستقلة البواقي فإن األول اجليل اختبارات يف السائدة الفرضية هي وكما      
 هذه ويف البانل، بيانات يف فرد كل أجل من خمتلفة برتب للبواقي ذايت ارتباط بوجود يسمح IPS منوذج أن

 إحصائيتني واقرتحوا ∞تتجه حنو Nو Tعندما املتوسطة إلحصائيتهم تقاربية توزيعات IPS اشتق احلالة
  .للنموذج موحدتني متوسطتني

  :يلي كما املعرفة ADFالفردية اإلحصائيات متوسط استخدام IPS اقرتاح االختبار هذا إجراء أجل ومن    

  

املرتبطة بالفرضية العدمية t-student بإحصائية تتعلق واليت الفردية اإلحصائية متثل ����	حبيث
m]: ρ� = لألخطاء  الذايت االرتباط غياب فرضية ظل ويف �mمفردة فيما خيص الفرضية iبالنسبة لـــــــ 0

.lحالة يف الطبيعي القانون تتبع املتوسطة اإلحصائية هذه أن IPSيشري � → ∞  

  :التالية بالصيغة ويكتب l(0,1)الطبيعي القانون حنو متقاربة ���uمعيارية إحصائية بتعريف قاموا عليه وبناء

  
ودرجة   Tالزمين البعد قيم من العديد حماكاة باستخدام فتحسب"���� a	و 	"���� �أما القيم 

 .��²االحندار



  صادرات الغذائيةالثر المعايير البيئية للتعبئة والتغليف على أل القياس االقتصادي   الفصل الرابع

  

~ 179 ~ 

 

  )Wu and Maddala)1999اختبار .3

 مستقل فردي اختبار Nلــــ) p-value(املعنوية مستويات من تركيبة على ويعتمد بسيط االختبار هذا مبدأ     
*�    ليكن .الوحدة جلذر =  األخرية وهذه(*�)املتعلقة باالحصائية )p-value (عبارة عن(*�)*+�
.)*+�أما  iالفرد أجل من الوحدة جلذر العدم لفرضية اختبار إحصائية عن عبارة  الكثافة دالة عن عبارة فهي (

  (1):وقد عرفا احصائية االختبار بالصيغة التالية.(*�)بالنسبة للبعد الزمين (*�)الفردية اإلحصائية

 

 2Nحرية بدرجة تربيع كاي توزيع تتبع MWإحصائية فإن الفردية، لإلحصائيات االستقاللية فرضية ظل يف
�	يف حالة →  عند 2Nحرية بدرجة تربيع كاي قيمة من أكرب كانت فإذا وبالتايل حمددة، Nوبالنسبة لــــ ∞
  .األفراد موع بالنسبة الوحدة جلذر العدم فرضية رفض يتم% αخطأ مستوى

الوحدة  جلذر البديلة الفرضية يهمل مل أنه حبيث IPS اختبار مثلWu and Maddala  اختبار يعترب 
إحصائية  استعمال اقرتح Choi  2001 ) (أن غري األفراد، بني متجانس غري الذايت االحندار جذر واعتربوا
  :التايل النحو على معرفة وهي .مرتفع Nالعينة حجم كون حالة يف موحدة

  

�	يف حالة → l	مث  	∞ →   l(0,1)	الطبيعي القانون توزيع تتبع اإلحصائية هذه ∞

  اختبارات التكامل المتزامن.4.1.4.2

 إذا التابع املتغري تطور يف تؤثر أن ميكن اليت املتغريات حتديد االختبارات هلذه ميكن االستقرارية، عدم حالة يف    
 من أكثر أو واحد على اإلحصائي باالستدالل القيام وعند مستقرة، غري املتغريات تتضمن العالقة كانت

 هذا السياق يف .متزامن تكامل عالقة وجود عدم أو وجود مراعاة تتم أن ينبغي النموذج، املعلمات
 وجود ظل يف متقاربة غري توزيعات هلا تكون لالختبارات املعتادة اإلحصائيات أن إىل)Kao)1999يشري

 يف واملتمثلة شيوعا األكثر املتزامن التكامل اختبارات أهم بعرض نقوم سوفوفيما يلي .زائف ارتباطات
 Johansen.واختبار Pedroniاختبار

  

                                                           
(1)

 . Christophe HURLIN et Valerie MIGNON, opcit, P 23. 
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  Pedroniاختبار .1

 اختبارات ،)1995،1999،2004(سنوات خالل ا قام وأحباث دراسات عدة يف Pedroni يقرتح     
 عدم االعتبار بعني تأخذ اأ كما الوحدة جذر الختبارات ةمشا فهي املتزامن التكامل فرضية وإثبات للكشف
  (1):حبيث الطويل املدى على العالقة مكان بتقدير االختبارات هذه تطبيق يبدأ لذلك الفردي، التجانس

 
 تكون أن من املفروض تفسريية متغرية kشعاع، �,��،1بدرجة الزمن يف احلدود كثري دالة الغالب يف �,��وتكون

  :التوايل علىاإلحصائيات  من جمموعتني تطوير على Pedroniعمل لقد.I)1(األوىل الدرجة من متكاملة

   Panel cointegration statistics (P) لبانل التكامل إحصائيات �
   Group mean cointegration statistics (m) املتزامن التكامل جمموعة متوسط إحصائيات �

:�F املتزامن التكامل عالقات لغياب العدمية الفرضية اختبار أساس على تقومان احلالتني وكلتا ~K =
H  تشري إىل ارتباط البواقي املقدرة حتت الفرضية التعاقبية التالية *�حبيث:  

 
�تمثل

 على مستوى يكون االختبارات من الفئتني هاتني بني االختالف أن كما ،(1) النموذج بواقي �,�
  :التايل الشكل أساس على تقوم واليت البديلة الفرضيات وصياغة نوعية

 
�Hالفرضية أن يتضح املقارنة إجراء وبعد     

 أما املفردات، بني التجانس لعدم إضايف مبصدر تسمح �

�����Mمعلمية  التوايل غري على باألخذ فتكون اإلحصائيات هذه صيغ بإحدى اإلحصائيات

 اخلاصة  

�����Mغري معلمية وإحصائية) Philips- Perron)1988بــــ

 ∗
 إذا.ADFمن الصنف األول ومن النوع 

 العدم فرضية رفض يتم%αمستوى عند الطبيعي للقانون احلرجة القيمة من أكرب احملسوبة اإلحصائية كانت
  .املتزامن التكامل لغياب

  Johansenاختبار  .2

 لتطوير األعظم اإلمكان مقدرات استخدام ا 2003سنة   Groen and Kleibergenمن كل يقرتح    
 املتزامن هي التكامل رتبة بأن يفرتض حبيث ،فرداتامل ألشعة األخطاء تصحيح منوذج يف املتزامن التكامل اختبار

                                                           
(1).Pedroni. P, Panel Cointegration: Asymptotic and finite sample properties of pooled times series tests 
with an application to the PPP hypothesis, Econometric Theory, 2004, pp: 597, 598. 
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 Johansenقبل من املقدمة االختبارات أساس على يقوم أنه كما السلة فرضيات كافة يف نفسها

  (1):،وتفرتض أن)1991،1995(

 
  :حبيث أن

 تكامل عالقات لوجود العدمية الفرضية اختبار فهو املقرتح االختبار أما املتزامن، التكامل رتبة هي ¡ 
¢)متزامن = 0,1,……… , R −   :التالية اإلحصائية تكوين خالل من (1

 
£¤¥¥¥¥(¡ ¦⁄ )4I ¨©¥¥¥¥(¡ ¦⁄ )"

a £¤¥¥¥¥(¡ ¦⁄ )"
,�واليت تتبع توزيع طبيعي مقارب عندما تتجه  l → ∞  

  للمؤسسات المدروسةدراسة إحصائية .4.2

 هذه تستخدم من أجل دراسة تأثري املتطلبات البيئية للتعبئة والتغليف على صادرات املنتجات الغذائية،     
من  =n 22مع عدد ) زمنية عرضي وسالسل مقطع(مدجمة بيانات قاعدة القياسي التحليل يف الدراسة

 زمنية سلسلة على مقطعية وحدة حتتوي كل الوقت نفس ويف مؤسسة 22 يف املتمثلة iالوحدات املقطعية
 املشاهدات عدد يكون وبذلك ،2014- 2005من  السنوية الفرتة فتغطي ،الفرتات من =10tلعدد

مصدرة مؤسسة 100موعجم مؤسسة مصدرة للمنتجات الغذائية من22 لـــــــــ مشاهدة 220 الكلية املستخدمة
  . ، من قيمة إمجايل الصادرات الغذائية%95وهي تشكل نسبة تفوق  2014خالل سنة 

 مناملستخدم يف الدراسة  القياسي ذجو النم يف الداخلة املتغريات خمتلف خيص فيما ابيانا الدراسة تستمد    
اخلصائص  بيانات أما ،املركز الوطين لإلعالم واإلحصاء التابع للجمارك فيما خيص قيمة الصادرات إحصاءات

اجلزائرية للصناعة دليل املؤسسات اجلزائرية على مستوى الغرفة  من عليها احلصول اخلاصة باملؤسسات املصدرة مت 
هذا  ومن خالل.، واملركز الوطين للسجل التجاريوالتجارة، باإلضافة إىل قسم البيئة بوزارة الصناعة واملناجم

من خالل التطرق إىل أداء الصادرات  ؤسساتهذه املإحصائية وصفية حول املبحث سوف يتم تقدمي دراسة 
وقبل ذلك .، خصائص املؤسسات املصدرةاملدروسةؤسسات امل، املعايري البيئية للتعبئة والتغليف على مستوى هلا

 .فيما يلي جدول توضيحي بأمساء املؤسسات املدرجة يف الدراسة
 
  

  

                                                           
(1)

.Groen. J, Kleibergen. F, likelihood-based cointegration analysis in panels of vector error correction 
models, Journal of business and economic statistics, 21 (2), 2003, pp 295 - 318. 
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  المدروسةالمؤسسات المصدرة ):4.1(الجدول رقم

  المنتجات المصدرة  المؤسسة المصدرة  المنتجات المصدرة  المصدرةالمؤسسة 

Cevital السكر، الدهون والزيوت النباتية  Sopi  العجائن الغذائية  

Fruital  املياه املعدنية والغازية  STB Tolga el Baraka Biskra  التمور  
SIM  العجائن الغذائية  Fruits Tassili  truffe  

Cacao bimo  زبدة الكاكاو  Ziban Dattes  التمور  
El ahlia  truffe Socofla  التمور  

Laiterie Soummam  الياغورت  Les moulins De CHorfa  العجائن الغذائية  
Salam m’zab  truffe  Fruits El Baraka  truffe  

Boukellal Mohamed Tahar  التمور  Hachr Import Export  truffe  
Boublenz Agro-alimentaire   وطحني اخلروباخلروب  Souyadi Export  البصل، احللزون  

Amadhagh  التمور  PHenix Import-Export  التمور  
Haddoud Salim  التمور  Sud Dattes  التمور  

  .اعتمادا على بيانات من الغرفة اجلزائرية للصناعة والتجارة من إعداد الباحثة:المصدر

  للمؤسسات المدروسةأداء الصادرات .4.2.1

يتحدد األداء التصديري ألي نوع من املنتجات من خالل مقارنة تطور حجم أو قيمة صادرات هذه     
 وملعرفة األداء التصديري ملؤسسات عينة الدراسة سوف نقوم بدراسة تطور قيمة.املنتجات من سنة إىل أخرى

  :وميكن تلخيصها يف اجلدول التايل. 2014- 2005مؤسسة خالل الفرتة  22الصادرات لـــــ
  2014- 2005الفترة مؤسسة مصدرة خالل 22تطور الصادرات لــــ):4.2(الجدول رقم

  )%(النسبة املئوية  )دوالر أمريكي(إمجايل قيمة الصادرات  )دوالر أمريكي(قيمة الصادرات   السنوات

2005  17150000 67000000 25,59 

2006  37280000 73000000 51,06  

2007  36020000 88000000 40,93  

2008  50190000 119000000 42,17  

2009  31170100 113000000 27,58  

2010  277730000 315000000 88,16  

2011  263600000 355000000 74,25  

2012  285410000 315000000 90,60  

2013  367000000 402000000 91,29 

2014  309585863 323000000 95,84 

  )CNIS(من إعداد الباحثة اعتمادا على إحصائيات املركز الوطين لإلعالم واإلحصاء التابع للجمارك:المصدر
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من خالل قراءة اجلدول نالحظ أن مسامهة املؤسسات حمل الدراسة يف إمجايل قيمة الصادرات ترتفع من      
نالحظ اخنفاض نسبة املسامهة وهذا  2009لكن سنة .سنة إىل أخرى، وهذا يوافق وتزايد إمجايل قيمة الصادرات

ا إىل عدم تصدير املؤسسات املصدرة راجع إىل اخنفاض قيمة الصادرات إىل إمجايل قيمتها والسبب يعود هن
للعجائن الغذائية والسبب يعود إىل قرار احلكومة خالل تلك السنة مبنع تصدير هذا النوع من املنتجات باعتباره 

  :ولتسهيل قراءة اجلدول السابق نستعني بالشكل التايل. مدعم من طرف الدولة
  )2014-2005(وإجمالي الصادرات خالل الفترة تطور قيمة الصادرات لمؤسسات الدراسة): .42(الشكل رقم

  
  
  
  
  
  
  

  

 

 

 

  

 Excelمن إعداد الباحثة اعتمادا على اجلدول السابق وبرنامج:المصدر
من خالل اجلدول نالحظ التقارب املوجود بني قيمة الصادرات ملؤسسات املدروسة وإمجايل قيمة الصادرات       

هناك حتسن واضح يف 2010يف نالحظ ابتدءا من سنة  2009- 2005كما نالحظ استقرارها خالل الفرتة
ا إىل التحول الذي أحدثته والسبب يعود هن. أداء الصادرات بشكل عام وأداء الصادرات للمؤسسات املدروسة

مؤسسة سيفيتال يف االقتصاد الوطين بشكل عام والصناعات الغذائية خاصة، وهذا راجع إىل سياسة التنويع يف 
  .        من إمجايل قيمة الصادرات الغذائية %70منتجاا حيث تستحوذ حاليا على ما يفوق 

املدروسة سوف نقوم بتقسيمها إىل نوعني مؤسسات  22للوقوف أكثر على األداء التصديري للمؤسسات      
ذات صادرات منتظمة أي مشروطة باستمرارية التصدير خالل الفرتة املدروسة، وصادرات غري مشروطة االنتظام 
أي املؤسسات املصدرة خالل كل سنة بدون مشروطية االنتظام، من خالل حساب املتوسط احلسايب واالحنراف 

 .2014مؤسسة  سنة  22نتظمة وغري املنتظمة لــــــــاملعياري للصادرات امل
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  2014خالل سنة  22أداء الصادرات لـــ):4.3(الجدول رقم

  .Spssمن إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات املركز الوطين لإلعالم واإلحصاء التابع للجمارك وبرنامج: المصدر

من خالل اجلدول نالحظ أن متوسط قيمة الصادرات للمؤسسات املصدرة عينة الدراسة خالل       
أقل من قيمة الصادرات للمؤسسات ذات الصادرات املنتظمة وعليه فإن األداء التصديري  2014و2005

ية، حيث جند أن اجليد يتحدد مبدى قدرة املؤسسات على االستمرارية يف التصدير والبقاء يف األسواق اخلارج
إال أن  2014فبالرغم من زيادة عدد املؤسسات املصدرة خالل سنة.منها ذات نشاط تصديري منتظم68%

عدد املصدر منها بانتظام مل يرتفع بنفس املستوى وعلى الرغم من ذلك جند حجم وقيمة الصادرات قد ارتفع 
ط بعدد املؤسسات املصدرة بانتظام ولكن بشكل ملحوظ وميكن القول هنا أن األداء التصديري ال يتحدد فق

  . بقيمة الصادرات من سنة إىل أخرى

  المعايير البيئية للتعبئة والتغليف.4.2.2

كما رأينا يف الفصل الثاين أن أهم املعايري البيئية تتحدد من خالل ثالث شهادات بيئية عاملية يف جمال    
ومن ISO14001 ،ISO22000، ISO18601، معيار haccpنظام : الصناعات الغذائية وهي

خالل هذا العنصر سوف نقف عند مدى تطبيق للمؤسسات حمل الدراسة هلذه املعايري، ولتوضيح ذلك ميكن 
  .2014- 2005تلخيص ذلك من خالل تطور عدد املعايري احملصلة خالل الفرتة 

  2014- 2005ير البيئية خالل الفترةتطور حصول المؤسسات المصدرة عينة الدراسة على المعاي):4.4(الجدول رقم

  املؤسسات احلاصلة على إحدى املعايري  HACCP ISO22000  ISO14001  ISO18601  المعيار

2005  5  0  1  0  5 

2006  5  0  1  0  5 

2007  5  0  1  0  5 

2008  5  1  2  0  5 

2009 6  1  2  0  6 

2010 6  2  2  0  6  

2011 6  2  2  0  6 

2012 6  2  2  0  6 

2013 6  4  2  0  7 

2014 6  5  2  0  7 

  .من إعداد الباحثة اعتمادا على قسم البيئة بوزارة الصناعة: المصدر

  2014  المتغيرات

  عدد المؤسسات  االنحراف المعياري   المتوسط  

  22 47593099,54614  13318792,3636  قيمة الصادرات

  15 57414410,70194  18788390,8667  قيمة الصادرات المنتظمة
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من خالل اجلدول نالحظ أن عدد املؤسسات املصدرة واحلاصلة على إحدى املعايري البيئية حمدود حيث        
لكن إذا .فقط متحصلة على إحدى أو جمموعة من الشهادات البيئية07مؤسسة مصدرة  22جند من بني 

ة كان األكثر من حيث أخدنا كل معيار على إحدى جند أن نظام حتليل املخاطر والتحكم يف النقاط احلرج
احلاصلة  ISO14001مؤسسات يف اية الفرتة و5بــــــــ ISO22000حصول املؤسسات عليه تليها شهادة 

أي 2014مل حتصل عليه حلد  ISO18601مؤسسة يف حني جند أن معيار22عليها مؤسستني من جمموع 
 2011عيار حيث كان كمشروع خالل مؤسسات من املؤسسات املدروسة، والسبب يعود هنا إىل حداثة هذا امل

وعلى العموم فحسب هذه املنظمة تبقى املؤسسات .2013ومت تبنيه من قبل املنظمة العاملية للتقييس سنة 
 2014اجلزائرية احلاصلة على الشهادات البيئية حمدود حيث جند حسب إحصائيات هذه املنظمة حىت سنة 

مؤسسة 2000المة األغذية من جمموع يفوق لس ISO22000مؤسسة حاصلة على شهادة  13هناك 
  .ناشطة يف قطاع التصنيع الغذائي

إن السبب وراء احلصول على هذه املعايري قد يعود ورغم طوعية احلصول عليها إىل أمهيتها يف الولوج إىل     
لكن رغم ذلك يبقى عدد .األسواق العاملية و باعتبارها إحدى املزايا بالنسبة للمؤسسات احلاصلة عليها

رناه بالعدد اإلمجايل للمؤسسات املصدرة املؤسسات اجلزائرية احلاصلة على مثل هذه الشهادات ضئيال إذا ما ق
املتعلقة  ISO9000ويف هذا اإلطار جتدر اإلشارة إىل أن مجيع املؤسسات عينة الدراسة متحصله على شهادة  

أضف إىل ذلك .باجلودة، هذا ما يدل على اهتمام املؤسسات مبثل هذه الشهادة على حساب الشهادات البيئية
اإلمكانات املادية والبشرية وكذلك تتطلب وقت للحصول عليها مما يصعب على  أن احلصول عليها يتطلب توفر

املؤسسات التوجه حنو احلصول عليها مجيعا مما يطرها إىل تفضيل شهادة اجلودة على بقية الشهادات،كما أن 
ها ويف حالة العملية ال تتوقف عند احلصول على هذه الشهادات؛ إمنا متنح ملدة ثالث سنوات وبعدها يتم مراجعت

  .وجود اختالل يف تطبيق املعايري يتم سحب هذه الشهادة من املؤسسة احلاصلة عليها سابقا
وملعرفة ما مدى مسامهة املؤسسات احلاصلة على إحدى املعايري البيئية يف إمجايل قيمة وحجم الصادرات      

 :للمؤسسات عينة الدراسة نستعني بالشكل التايل
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  تطور قيمة الصادرات للمؤسسات الحاصلة وغير الحاصلة على المعايير البيئية):.43(الشكل رقم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 Excelمن إعداد الباحثة اعتمادا على إحصائيات املركز الوطين لإلعالم واإلحصاء التابع للجمارك وبرنامج:المصدر

من خالل الشكل نالحظ أن قيمة الصادرات للمؤسسات احلاصلة على إحدى املعايري البيئية تتقارب مع      
إمجايل قيمة الصادرات مقارنة بالصادرات اخلاصة باملؤسسات اليت ال متلك أي نوع من املعايري البيئية وهذا ما 

تصديري يفوق األداء التصديري للمؤسسات يدل على أن املؤسسات احلاصلة على الشهادات البيئية ذات أداء 
لكن السؤال املطروح هنا هل فعال للمعايري البيئية تأثري على أداء الصادرات؟ هذا .غري احلاصلة على املعايري البيئية

السؤال سوف يتم اإلجابة عليه من خالل القياس االقتصادي ملدى تأثري املعايري البيئية على الصادرات يف 
  .يلاملبحث املوا

  خصائص المؤسسات المصدرة.4.2.3

بالنسبة خلصائص املؤسسات املصدرة سوف يتم الرتكيز عل اخلصائص املتعلقة حبجم هذه املؤسسات، إذا        
ما كانت صغرية متوسطة كبرية،كما نركز على سنوات اخلربة يف جمال اإلنتاج وسنوات اخلربة يف جمال التصدير،  

وقعني ومها العاصمة وجباية باعتبارمها حيتويان كما سوف نتطرق إىل املوقع اجلغرايف للمؤسسات حيث ركزنا على م
واهلدف من إدراج هذه اخلصائص هي معرفة مدى تأثري احلجم . على أكثر  املوانئ التجارية نشاطا يف اجلزائر

وقرب املؤسسات من وسائل النقل الدويل للصادرات، كما هدفنا إىل معرفة تأثري اخلربة يف اإلنتاج والتصدير على 
  .رات وذلك مقارنة باملعايري البيئيةأداء الصاد
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  حجم المؤسسات.4.2.3.1

سة إىل مؤسسات صغرية، متوسطة، وكبرية وذلك باستخدام معيار التقسيم و در مت تقسيم املؤسسات امل    
  (1):لالحتاد األورويب حسب عدد العمال

  .عمال 09إىل01من :املؤسسات املصغرة- 
  .عامل99إىل10من:املؤسسات الصغرية- 
  .عامل499إىل100من:املؤسسات املتوسطة- 
  .عامل499تفوق:املؤسسات الكبرية- 
  :بالشكل التايل 

  خصائص مؤسسات الدراسة من حيث الحجم):4.5(الجدول رقم

  المجموع  كبيرة  متوسطة  صغيرة   حجم  المؤسسة

  22  5  13  4  عدد المؤسسات

  اجلزائريةمن إعداد الباحثة اعتمادا على دليل املؤسسات :المصدر
 % 59من خالل اجلدول نالحظ أن أغلب مؤسسات الدراسة هي مؤسسات متوسطة و بنسبة تساوي       

من جمموع املؤسسات %18,18والصغرية بنسبة %22,72متثل ما نسبته يف حني جند املؤسسات الكبرية
  .تتطلب احلجم والكبري واملتوسطاملدروسة وهذا راجع إىل طبيعة الصناعات الغذائية باعتبارها صناعات حتويلية 

  موقع المؤسسات.4.2.3.2

العاصمة، جباية، وكما قلنا سابقا هي : مت حتديد ذلك من خالل موقع املؤسسات يف إحدى الواليات التالية     
  :ميناء اجلزائر، ميناء جباية، هي موضحة يف اجلدول التايل:مواقع حتتوي على أكثر املوانئ التجارية نشاطا وهي

  خصائص مؤسسات الدراسة حسب الموقع):4.6(الجدول رقم    

  النسبة المئوية  المجموع  بجاية  العاصمة  الموقع

  %31,81  7  3  4  عدد المؤسسات

  من إعداد الباحثة اعتمادا على دليل املؤسسات اجلزائرية:المصدر
من املؤسسات تقع بالقرب من إحدى املوانئ األكثر نشاطا يف حني  %31,81من اجلدول نالحظ أن     
  .منها تقع خارجا، و أغلبها باملنطقة الصناعية بالبليدة %68,19جند 

  خصائص المؤسسات من حيث سنوات الخبرة.4.2.3.3

تعد سنوات اخلربة يف جمال اإلنتاج مبثابة مؤشر جيد بالنسبة للمؤسسات فاملؤسسات ذات اخلربة الطويلة     
تتميز عن غريها بكوا تستطيع الصمود أمام املستجدات يف البيئة اخلارجية من خالل مواجهتها ملختلف 

                                                           
المشروعات الصغيرة تمويل : ، الدورة التدريبية الدولية حولماهية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها في العالمإسماعيل شعباني، .(1)

  .2003ماي  28-25: والمتوسطة  وتطوير دورها في االقتصاديات المغاربية، جامعة سطيف
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ويف اجلدول التايل يتم حتديد سنوات اخلربة 

  2014سنوات الخبرة للمؤسسات محل الدراسة حتى سنة

  الوطين للسجل التجاري

هي  %45,45مؤسسة أي ما نسبته 
مؤسسات هلا أقل من عشر سنوات  8
  .سنة30

  المدروسةالتوزيع النسبي لسنوات الخبرة للمؤسسات 

Excel  

سنوات التصدير تعرب عن مدى قدرة املؤسسة للصمود أمام املنافسة يف األسواق اخلارجية، خاصة وأن هذه 
السوق تتميز مبرونة عالية ومستجدات متسارعة خاصة يف ظل العوملة من حترير للتجارة وتدفقات رؤوس األموال 
ت واملقاييس العاملية، من خالل اجلدول التايل سوف 

  :نلخص سنوات اخلربة يف جمال التصدير للمؤسسات حمل الدراسة على النحو التايل

  المجموع  21-30

4  22  
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ويف اجلدول التايل يتم حتديد سنوات اخلربة . الظروف احمليطة والتعود عليها واكتساب مهارة للتعود عليها وختطيها
  .للمؤسسات حمل الدراسة خالل فرتة الدراسة

سنوات الخبرة للمؤسسات محل الدراسة حتى سنة):4.7(الجدول رقم

الوطين للسجل التجاريإعداد الباحثة باالعتماد على معطيات املركز 
مؤسسة أي ما نسبته  22مؤسسات من جمموع  10من خالل اجلدول نالحظ أن 

8سنة يف حني جند 20و10مؤسسات ترتاوح سنوات اخلربة لديهم بني 
30و 21مؤسسات ترتاوح سنوات اخلربة لديها بني 4يف حني جند 

التوزيع النسبي لسنوات الخبرة للمؤسسات ):.44(شكل رقمال

Excelمن إعداد الباحثة اعتمادا على اجلدول السابق وبرنامج

  خصائص المؤسسات من حيث سنوات التصدير

سنوات التصدير تعرب عن مدى قدرة املؤسسة للصمود أمام املنافسة يف األسواق اخلارجية، خاصة وأن هذه 
السوق تتميز مبرونة عالية ومستجدات متسارعة خاصة يف ظل العوملة من حترير للتجارة وتدفقات رؤوس األموال 

ت واملقاييس العاملية، من خالل اجلدول التايل سوف واالستثمارات األجنبية، والتحديات العاملية يف جمال املواصفا
نلخص سنوات اخلربة يف جمال التصدير للمؤسسات حمل الدراسة على النحو التايل

>10  10-20  

  8 10  

36%

46%

18%

توزيع المؤسسات حسب سنوات الخبرة

الفصل الرابع  

  

الظروف احمليطة والتعود عليها واكتساب مهارة للتعود عليها وختطيها
للمؤسسات حمل الدراسة خالل فرتة الدراسة

إعداد الباحثة باالعتماد على معطيات املركز  من:المصدر
من خالل اجلدول نالحظ أن       

مؤسسات ترتاوح سنوات اخلربة لديهم بني 
يف حني جند  خربة،

  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

  

من إعداد الباحثة اعتمادا على اجلدول السابق وبرنامج:المصدر

خصائص المؤسسات من حيث سنوات التصدير.4.2.3.4

سنوات التصدير تعرب عن مدى قدرة املؤسسة للصمود أمام املنافسة يف األسواق اخلارجية، خاصة وأن هذه      
السوق تتميز مبرونة عالية ومستجدات متسارعة خاصة يف ظل العوملة من حترير للتجارة وتدفقات رؤوس األموال 

واالستثمارات األجنبية، والتحديات العاملية يف جمال املواصفا
نلخص سنوات اخلربة يف جمال التصدير للمؤسسات حمل الدراسة على النحو التايل

  
  

  السنوات

  عدد المؤسسات

 

<10

10*20

21*30
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  2014سنوات التصدير للمؤسسات محل الدراسة حتى سنة

  المجموع  30- 21

1  22  

  إعداد الباحثة باالعتماد على معطيات املركز الوطين للسجل التجاري

 7سنوات خربة يف التصدير حيث جند أن 
سنة، يف حني عدد املؤسسات 20إىل 10

مؤسسة يف حني جند مؤسستني حديثيت النشأة 
سنة وهي مؤسسة حدود سليم املتخصصة يف 

بالدائرة النسبية تغليف وتصدير التمور ولتحديد النسبة املئوية هلذه املؤسسات مقارنة بسنوات التصدير نستعني 

  المدروسةالتوزيع النسبي لسنوات التصدير للمؤسسات 

Excel  

  البيئيةاألداء التصديري وخصائص المؤسسات الحاصلة وغير الحاصلة على المعايير 

من خالل هذا اجلزء سوف نعطي حملة حول أداء الصادرات بالنسبة للمؤسسات احلاصلة وغري احلاصلة 
على إحدى املعايري البيئية، كما سوف نتطرق يف نفس الوقت إىل خصائص كال النوعني من املؤسسات من 
توسطات ملعرفة فروق األداء واخلصائص 

  :وميكن تلخيص ذلك يف اجلدول التايل

32%

توزيع المؤسسات حسب سنوات التصدير

3أ�ل 
ن 
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سنوات التصدير للمؤسسات محل الدراسة حتى سنة):4.8(الجدول رقم

  20- 10  9-3  3أقل من 

2  12  7  

إعداد الباحثة باالعتماد على معطيات املركز الوطين للسجل التجاري

سنوات خربة يف التصدير حيث جند أن 3من خالل اجلدول نالحظ أن أغلب املؤسسات تفوق 
10مؤسسة ترتاوح سنوات التصدير لديها بني  22مؤسسات من جمموع 

مؤسسة يف حني جند مؤسستني حديثيت النشأة  12سنوات هي  9إىل  3سنوات التصدير لديها بني 
سنة وهي مؤسسة حدود سليم املتخصصة يف 21يف جمال التصدير ومؤسسة واحدة تفوق سنوات تصديرها 

تغليف وتصدير التمور ولتحديد النسبة املئوية هلذه املؤسسات مقارنة بسنوات التصدير نستعني 
  

التوزيع النسبي لسنوات التصدير للمؤسسات ): 4.4(الشكل رقم 

Excelمن إعداد الباحثة اعتمادا على اجلدول السابق وبرنامج

األداء التصديري وخصائص المؤسسات الحاصلة وغير الحاصلة على المعايير 

من خالل هذا اجلزء سوف نعطي حملة حول أداء الصادرات بالنسبة للمؤسسات احلاصلة وغري احلاصلة 
على إحدى املعايري البيئية، كما سوف نتطرق يف نفس الوقت إىل خصائص كال النوعني من املؤسسات من 

توسطات ملعرفة فروق األداء واخلصائص خالل حساب املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري واملقارنة بني امل
وميكن تلخيص ذلك يف اجلدول التايل. للمؤسسات املصدرة احلاصلة وغري احلاصلة على املعايري البيئية

9%

55%

4%

توزيع المؤسسات حسب سنوات التصدير

أ�ل 
ن  9إ��3
ن  20إ�� 10
ن  21-30

الفصل الرابع  

  

الجدول رقم

  السنوات

  عدد المؤسسات

إعداد الباحثة باالعتماد على معطيات املركز الوطين للسجل التجاري من:المصدر

من خالل اجلدول نالحظ أن أغلب املؤسسات تفوق     
مؤسسات من جمموع 

سنوات التصدير لديها بني  اليت ترتاوح
يف جمال التصدير ومؤسسة واحدة تفوق سنوات تصديرها 

تغليف وتصدير التمور ولتحديد النسبة املئوية هلذه املؤسسات مقارنة بسنوات التصدير نستعني 
  :يف الشكل التايل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

من إعداد الباحثة اعتمادا على اجلدول السابق وبرنامج:المصدر

األداء التصديري وخصائص المؤسسات الحاصلة وغير الحاصلة على المعايير .4.2.3.5

من خالل هذا اجلزء سوف نعطي حملة حول أداء الصادرات بالنسبة للمؤسسات احلاصلة وغري احلاصلة         
على إحدى املعايري البيئية، كما سوف نتطرق يف نفس الوقت إىل خصائص كال النوعني من املؤسسات من 

خالل حساب املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري واملقارنة بني امل
للمؤسسات املصدرة احلاصلة وغري احلاصلة على املعايري البيئية
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األداء التصديري وخصائص المؤسسات للمؤسسات الحاصلة وغير الحاصلة على المعايير البيئية ):4.9(الجدول رقم

  2014سنة 

  المؤسسات الحاصلة على المعايير  المؤسساتجميع   المتغيرات

  )مؤسسات7(

 المؤسسات غير الحاصلة على المعايير

  )مؤسسة15(

  االنحراف  المتوسط  االنحراف  المتوسط   االنحراف  المتوسط

  أداء الصادرات

 2188787,87 2717333,33  83022920,41  38403694,71  47593099,54  13318792,36  القيمة

  خصائص المؤسسات

سنوات 

  الخبرة

13,2273 6,85171  18,4286  3,30944  10,8000  6,77390  

سنوات 

  التصدير

8,5455  5,59530  12,4286  3,95209  6,7333  5,40458  

  0,46  0,27  0,00  0,00  0,39  0,18  صغيرة

  0,46  0,73  0,49  0,29  0,50  0,59  متوسطة

  0,00  0,00  0,49  0,71  0,49  0,23  كبيرة

  0,35  0,13  0,49  0,29  0,39  0,18  العاصمة

  0,26  0,07  0,49  0,29  0,35  0,14  بجاية

 Spssمن إعداد الباحثة اعتمادا على خمرجات برنامج  :المصدر

من خالل اجلدول وعند مقارنة املتوسطات احلسابية ألداء الصادرات جند أن أداء املؤسسات احلاصلة على       
املعايري يفوق أداء املؤسسات غري احلاصلة على املعايري البيئية، فبالرغم من أن عدد املؤسسات غري احلاصلة على 

املعايري إال أن متوسطات األخرية تفوق األوىل وهذا  املعايري البيئية يساوي ضعف املؤسسات احلاصلة على هذه
راجع إىل ارتفاع قيمة صادراا مقارنة باملؤسسات غي احلاصلة على املعايري البيئية،أما من حيث اخلصائص فنجد 
أن متوسط خربة  وسنوات التصدير للمؤسسات احلاصلة على املعايري البيئية يفوق املتوسط للمؤسسات املقابلة 

قرا من حيث احلجم جند أن  أما إذا.ن اخلربة يف اال ميكن أن يكون هلا تأثري يف قرار تبين املعايري البيئيةأي أ
املؤسسات احلاصلة على املعايري البيئية هي مؤسسات متوسطة وكبرية احلجم مبتوسط حسايب متساوي، يف حني 

وإذا قارا من .لبها متوسطة ومنها ما هي صغريةاملؤسسات غري احلاصلة على املعايري البيئية هي مؤسسات أغ
حيث املوقع جند أن املؤسسات احلاصلة على املعايري البيئية تقع يف مناطق قريبة من املوانئ التجارية مما يسهل 
عليها عملية التصدير وتقليل تكاليف التصدير من املصنع إىل امليناء، يف حني جند املؤسسات غري احلاصلة على 

وعليه ميكن القول أن املؤسسات احلاصلة على املعايري البيئية .ري البيئية تتواجد أغلبها خارج هذا النطاقاملعاي
  .  تتميز عن نظريا مبجموعة مقومات جتعلها ذات أداء تصديري جيد
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  نموذج الدراسة وتحليل النتائج .4.3

 خاصية دراسة يف األوىل اخلطوة وتتمثل بانل، لبيانات القياسي التحليل الدراسة هذه  يفمت استخدام      
 وبعد Hsiao (1986).التجانس اختبارات باستخدام للبيانات العام للمسار التجانس عدم أو التجانس

 حالة يف العينة كامل على االحندار بإجراء نقوم النموذج، ملتغريات املتزامن التكامل وعالقات االستقرارية دراسة
 بعد وذلك على الصادرات، إحدى املعايري البيئية من عدمه، من أجل معرفة التأثريحصول املؤسسات على 

 بانل مناذج اختيار مت حيث بانل بيانات مناذج لتقدير املناسب النموذج إىل للوصول االختبارات خمتلف إجراء
اجلزائر من املنتجات املتطلبات البيئية للتعبئة والتغليف على صادرات  لتأثري االقتصادي للقياس الديناميكي

  .الغذائية

  نموذج الدراسة.4.3.1

 احلاصلة على إحدى املعايري املؤسساتبني  أداء الصادرات يف امللحوظةالفروق  ما إذا كانت لتقييم    
للمتطلبات البيئية مت   سبيب نتيجة لتأثري هي حاصلة على مثل هذه املعايري، وغري البيئية للتعبئة والتغليف

 Monica Schuster, Miet :التايل، وذلك استنادا إىل دراسةاالعتماد على تقدير منوذج االحندار 

Maertens  بعنوان 2014سنة:  

The Impact of Private Food Standards on Developing Countrie' 
 Export Performance: An Analysis of Asparagus Firms in Peru  

  
حاالت بثالث  يتحدد ��ª«¢T|?املتغري التابعللتجارة  على نطاق واسعمكثف و  هامش على اآلثار لتقديرو 

  :خمتلفة
  ؛tصدرت خالل السنة iمتغري صوري يساوي الواحد يف حالة املؤسسة  :أوال
وصفر يف  املؤسسة ويكون موجب يف حالة تصدير tخالل السنة  i الصادرات للمؤسسة لوغاريتم قيمة:ثانيا

  )الصادرات غري املشروطة.(tحالة عدم التصدير خالل السنة
انتظام يف (.بشرط أن تكون مصدرة يف تلك السنة tخالل السنة iهو لوغاريتم قيمة الصادرات للمؤسسة  :ثالثا

  )التصدير
البيئية  لى إحدى املعايريع iالذي يعرب عن حصول املؤسسة   +*∁ تغرياملالسابق هو  النموذجأهم متغري يف     

 يف حالة املؤسسة حتصلت على أي نوع من املعايري 1هذا املتغري الصوري يساوي .tخالل السنة 
 متجه عمودي يعرب عن جمموعة +*الشعاع).HACCP ,ISO14001,ISO22000,ISO18601(البيئية

ممثل  �D. وهي سنوات اخلربة وسنوات التصدير حجم املؤسسة،موقع املؤسسةiاخلصائص املميزة للمؤسسات 
  .يعرب عن اخلطأ��υ	.إدراجه للسيطرة على اآلثار املشرتكة لالقتصاد الكلي السنوات وقد مت
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  :وميكن تلخيص مكونات النموذج والرتميز اخلاص ا يف اجلدول التايل
  متغيرات الدراسة):4.10الجدول رقم

  المتغير  الرمز

Export1 متغري تابع(متغري صوري يعرب عن حالة املؤسسة حنو التصدير(  

Export2  قيمة الصادرات للمؤسسةiخالل السنةt)متغري تابع( 

Export3   قيمة الصادرات املنتظمة للمؤسسةiخالل السنةt)متغري تابع(  

X1 عدد سنوات اخلربة  

X2  عدد سنوات التصدير  

X3 القرب من املوانئ(موقع املؤسسة(   

X4  متغري صوري  يعرب عن حجم املؤسسة  يف حالة صغرية ومتوسطة  

X5 كبرية متغري صوري  يعرب عن حجم املؤسسة  يف حالة  

cit متغري صوري حول حصول املؤسسة على إحدى املعايري البيئية  

dt  الكليةمتغري مراقب للظروف االقتصادية (متغري صوري ميثل عنصر الزمن(  

    .اعتمادا على النموذج السابق من إعداد الباحثة: المصدر

  Export2التابع خطوات تقدير النموذج في حالة المتغير.4.3.2

 من ابتداء الفرتة على مؤسسة 22 من املكونة دراسة احلالة على التقدير عملية مراحل اجلزء هذا يقدم     
 األوىل اخلطوات يف ، وبدون شرط انتظامية التصديراملؤسسات املدروسة باخد مجيع 2014 عام إىل 2005عام
 لدراسة االنتقال مث النموذج، جودة حتديد يف هامة جد املرحلة هذه تعترب حيث التجانس اختبار بإجراء نقوم

 ذلك وبعد املتزامن التكامل عالقات دراسة خالل من تربطها أن ميكن اليت العالقات وكذا املتغريات استقرارية
  .النتائج وعرض النماذج خمتلف بتقدير نقوم

  Hsiao (1986) لــــــ التجانس اختبارات .4.3.2.1

  :)متطابقة واملعامالت الثوابت( العام التجانس بنية فرضية اختبار يف تتمثل األوىل، اخلطوة

 m]: β� = 	j, α� = i		∀� ∈  1, l"                 
 m�:	∃(�, q) ∈  1, l" = β� ≠ βs		ou		α� ≠ αs 

تكون مستقلة  �,�εالبواقي أن بافرتاض .خطي قيد K+1)(N-1)(الختبار Ficherنستخدم إذن إحصائية
  .*σ²حمدد وتباين معدوم بتوقع الطبيعي القانون تتبع :i,tالتوزيع يف البعدين

  :درجة حرية K+1)(NT-N)(و K+1)(N-1)(مع Ficherتوزيع تتبع اإلحصائية هذه
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  :تعرب عن جمموع مربعات البواقي للنمودج املقيد التايل  	±,��°\حبيث أن 

واقي املربعة للنموذج املقدر على فتمثل جمموع مربعات بواقي النموذج املوايل واليت تعادل جمموع الب ��°\أما  
	املعادالت ا 

[mيةضيف ظل الفر  ±,��°\املقيد النموذج بواقي مربعات جمموع حساب خالل من  
 وتقدير النموذج  �

 غري للنموذج بواقي مربعات جمموع حساب مث .املشاهدات كل بتكديس العادية الصغرى املربعات باستخدام
  :حيث الفردية املعادالت على املقدر للنموذج املربعة البواقي جمموع تعادل واليت مقيد

  
  :حتصلنا على النتائج التاليةFicher اإلحصائية القيمة وحساب النموذج تقدير بعد

 

  
[mاإلحصائية ادولة يتم قبول الفرضيةF  احملسوبة أقل من Fمبا أن 

ومنه حنن أمام منودج بانل متجانس وعلية  �
  :يكتب النموذج السابق بالشكل التايل

  
  بانل لبيانات المتزامن والتكامل االستقرارية دراسة .4.3.2.2

 السالسل استقرارية بدراسة أوال نبدأ أن املتبعة املنهجية علينا تفرض البانل لبيانات النماذج تقدير أجل من    
 العالقات دراسة إىل باالنتقال بعدها نقوم مث الدراسة، ذه ةاخلاص النموذج متغريات ملختلف واملقطعية الزمنية
 طريق عن ذلك يتم حبيث التفاضل، درجة نفس هلا اليت للمتغريات املتزامن التكامل واختبارات األجل طويلة

  .البانل لبيانات الوحدة جذر وفحص لتحليل املطورة االختبارات من عدد استخدام

  الزمنية السالسل استقرارية .1

 وجود من التحقق مث ومن البيانات، هلذه الوحدة جذر فحص من أوالً  البد بانل، لبيانات النماذج تقدير قبل   
 لتحليل املطورة االختبارات من عدد باستخدام وهذا .التفسريية واملتغريات املفسرة املتغرية بني متزامن تكامل

 الوحدة جذر اختبارات على بانل لبيانات الوحدة جذر اختبارات وتتفوق بانل لبيانات الوحدة جذر وفحص
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 دقة أكثر نتائج إىل يقود والذي معاً، وزمين مقطعي معلومايت حمتوى تتضمن األ نظرا الفردية، الزمنية للسالسل
 شيوعا، األكثر الوحدة جذر اختبارات استخدام يتم سوف.الفردية الزمنية السالسل اختبارات من

 التعرف أجل منو .بانل ملتغريات الزمنية السالسل خواص عن للكشف IPS ،LLC و Fisher- ADFوهي
  :كالتايل النتائج فكانت حدي على متغرية كل على االختبارات هذه بتطبيق قمنا بانل، بيانات استقرارية على

  لدراسة استقرارية معطيات البانل IPS ،ADF ،LLC نتائج اختبارات):11.4(الجدول رقم

 I(0)عند المستوى األول  االختبار  المتغير

(LEVEL) 

 عند التفاضل األول

(1st DIFFRENECE) 

 عند التفاضل الثاني

(2nd DIFFRENECE) 

 قيمة الصادرات

Export2  

LLC  -4.99785 
 (0.0000)  

-8.12567 

(0.0000) 
/ 

ADF  45.7086 
 (0.3207) 

78.4610 
 )0.0005(  

/ 

IPS  -0.26444 
 (0.3957) 

-3.06251 
 (0.0011) 

/ 

  

X1  

 سنوات الخبرة

LLC  3.76235 
 (0.9999) 

-0.97780 
 (0.1641) 

-5.29101 
 (0.0000) 

ADF  1.01853 
 (1.0000) 

5.63762 
 (0.9748) 

28.7946 
 ( 0.0111) 

IPS  3.59207 
 (0.9998) 

0.99720 
 (0.8407) 

-2.06695 
 (0.0194) 

X2  

سنوات 

  التصدير

LLC  3.49119 
(0.9998)  

-1.18361 
 (0.1183) 

-3.72485 
(0.0001)  

ADF  4.47474 
 (1.0000) 

22.8236 
(0.6429) 

-3.72485 
(0.0003)  

IPS  4.99638 
(1.0000)  

0.06073 
(0.5242)  

59.3438 
(0.0002)  

Cit  

  المعايير البيئية

LLC  0.02673 
(0.5107)  

-2.18250 
( 0.0145)  

/  

ADF  3.60117 
( 0.9636)  

23.3956 
( 0.0094)  

/  

IPS  1.09888 
( 0.8641)  

-2.23394 
(0.0127)  

/  

  Eviews9من إعداد الباحثة اعتمادا على نتائج برنامج  :المصدر

 بينها، فيما تتطابق الثالثة االختبارات تطبيق بعد عليها احملصل النتائج أن هو اجلدول من مالحظته ميكن ما    
 ،قيمة الصادرات من كل يف املتمثلة املدروسة املتغريات عدم االستقرار على مستوى إىل بوضوح تشري حبيث
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وهذا ما استدعى القيام بالفروق من الدرجة األوىل لكن رغم واملعايري البيئية  سنوات اخلربة، سنوات التصدير،
 الدرجة من متكاملة و مستقرة فأصبحت الثانيةذلك بقيت غري مستقرة، وعليه مت إجراء الفروق من الدرجة 

 .الثانية

 المتزامن التكامل عالقات دراسة .2

 مسار وجود إمكانية اختبار فإن إليه، التطرق سبق وكما )املشرتك(املتزامن التكامل عالقات خيص فيما    
 على االجتاه وترية بنفس تنمو واليت الدرجة نفس من املتكاملة املتغريات بني إال يكون ال املتغريات، بني مشرتك
 متزامن تكامل عالقة وجود عدم أو وجود مراعاة تتم أن ينبغي وعليه ،)املدى طويلة توازنية عالقة(الطويل املدى

سنوات اخلربة وسنوات التصدير، وبني الصادرات واملعايري البيئيةوذلك باستخدام اختبار : املتغريات بني

Pedroni ،الذي ركز على اختبارات جذر الوحدة للبواقي املقدرة، وهذا ما يوضحه اجلدول التايل:  

 x1,x2بين Pedroni ــــــل المتزامن التكامل عالقات اختبر نتائج: )12-4(رقم الجدول

  Pedroni اختبار

  االحتمال  اإلحصائية المرجحة  اإلحصائية  داخل المفردات

  v -5.340899  -2.808880  0.9975إحصائية

  RHO 0.874962  1.969727  0.9756إحصائية 

  PP -0.850082  1.401535   0.9195إحصائية

  ADF -0.668719  -0.668719  0.9128إحصائية 

  االحتمال  اإلحصائية   بين المفردات

  RHO  1.547647   0.9391إحصائية 

  PP  -0.151851  0.4397إحصائية

  ADF -1.223028  0.1107إحصائية 

  Eviews9من إعداد الباحثة اعتمادا على نتائج برنامج  :المصدر
 الدرجة نفس من املتغريات املدروسة بني املتزامن التكامل عالقات غياب اجلدول إىل يف املوضحة النتائج تشري  

، وهذا ما نالحظه من خالل إحصائية يف عدد سنوات اخلربة، وسنوات التصدير واملتمثلة
V,RHO ,PP,ADF واليت تبني رفض الفرضية البديلة وقبول الفرضية العدمية وبالتايل عدم وجود عالقات

، عدم وجود عالقات  RHO ,PP,ADFائية تكامل متزامن داخل مفردات السلة، كما تبني أيضا إحص
ومنه ال توجد عالقات تكامل Pedroni تكامل متزامن بني مفردات السلة، ومن مث قبول الفرضية العدمية لــــ

اما بالنسبة لنتائج اختبار عالقة التكامل املتزامن للصادرات واملعايري البيئية فهي .متزامن بني املتغريات السابقة
  :اجلدول التايلموضحة يف 
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 cit,export2بين Pedroni ــــــل المتزامن التكامل عالقات اختبر نتائج: )4.13(رقم الجدول
  Pedroni اختبار

  االحتمال  اإلحصائية المرجحة  اإلحصائية  داخل المفردات

 v -58.65279  -0.442829   0.6711إحصائية

  RHO 1.282438  0.895312  0.8147إحصائية 

  PP 1.005194  0.006093  0.5024إحصائية

  ADF 0.868804  0.832159  0.7973إحصائية 

  االحتمال  اإلحصائية   بين المفردات

  RHO  0.996444  0.8405إحصائية 

  PP -0.830724 0.2031إحصائية

  ADF  0.597111  0.7248إحصائية 

  Eviews9من إعداد الباحثة اعتمادا على نتائج برنامج  :المصدر

 نفس من املتكاملة املدروسة املتغريات بني متزامن تكامل عالقات غياب إىل،Pedroni اختبار نتائج تشري    
 بني الطويل املدى يف عالقات وجود عدم وبالتايل املتزامن التكامل لغياب العدم الفرضية قبول يتم حيث الدرجة،

  .املتغريات هذه

  طريقة التقدير.4.3.2.3

ى أداء الصادرات عل +*°وحتديد تأثري املعايري البيئية)1(الصعوبة الرئيسية يف تقدير الصيغة    
هي قرارات طوعية وذاتية بالنسبة  ، تكمن يف أن احلصول على املعايري البيئية��ª«¢T|?للمؤسسات
بية احملتملة؛ أي أن قرار احلصول إىل عالقة السب:املتداخلة قد تكون عائدة أوال تكما أن التأثريا.للمؤسسات

ملعايري مت التحصل عليها سلفا أي وثانيا قد تكون ا.على املعايري البيئية قد يكون حمدد قبل أداء الصادرات احلالية
عدم التجانس غري ملحوظ عند ثبات  ثالثا.أن هلا عالقة باألداء التصديري السابق،مما يؤثر على تدفق الصادرات

و رابعا عدم أ.ك عوامل غري ملحوظة لوجود الرتابط املتزامن بني الصادرات واملعايري البيئيةالزمن؛أي أن هنا
ة ديناميكية مما يؤدي إىل اختالف التجانس غري ملحوظ يف حالة عدم ثبات الزمن ،أي أن العوامل غري امللحوظ

ت التجريبية للتجارة اخلارجية أن اوقد أظهرت األدبي.تأثري املعايري،كما أن هلا تأثري دائم على أداء الصادرات
كما أن .يف حتديد األداء التصديرياستمرارية التصدير،وعدم التجانس امللحوظ للمؤسسة هي عوامل مهمة 

ة يف تأثري املعايري البيئية على ضعف مراقبة سلوك الصادرات السابقة واخلصائص غري امللحوظة قد يؤدي إىل املبالغ
طرة على اآلثار الديناميكية وغري ك نستخدم جمموعة من التقديرات التقنية للسيومن أجل ذل.أداء الصادرات

  :امللحوظة من خالل
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حيث نعتمد ذلك بسبب كون 1ر الصيغةيف تقديOLSأوال، يتم استخدام طريقة املربعات الصغرى االعتيادية 
الصادرات السابقة والعوامل غري امللحوظة هلا عالقة موجبة أو سالبة  مع املعايري البيئية والصادرات احلالية، 

OLSيقود إىل التحيز الصعودي يف تقدير تأثري املعايري البيئية على أداء الصادرات.  
 التابع بواسطة املتغري نفسر استمرار التصدير مع الزمن مبا يف ذلك التأخر بسنة واحدة عن املتغري:ثانيا

?|ª«¢��4�  مبا أن األداء السابق للصادرات من املرجح أن تكون له عالقة .2يف النموذج احملدد يف الصيغة
 +*∁موجبة مع قرار احلصول على الشهادة البيئية وأداء الصادرات احلالية، نتوقع أن يكون حتيز املتغري 

  ).OLS(ريقة وفق ط) 2(ويتم تقدير الصيغة .ضئيل

  
نأخذ بعني االعتبار دور عدم التجانس الغري ملحوظ للمؤسسات من خالل إعادة صياغة املعادلة وذلك :ثالثا

على ) 2(لتصبح الصيغة .عند اختالف األزمنة ��μعند ثبات الزمن و �εإىل اخلطأ  ��υبتحليل مدى اخلطأ 
  :الشكل

  
مبطأة . امللحوظ للزمن الثابت، لكن املشكل يبقى موجود ذه الطريقة ميكن التحكم يف عدم التجانس غري

ليست متغرية خارجية دقيقة واليت ميكن أن تؤدي إىل حتيز هبوطي يف تقدير  �ª«¢T��4|?األداء التصديري
على األداء ) سليب(ليست متغرية خارجية دقيقة، وإذا كانت هلا تاثري اجيايب  ��°أيضا املعيار . βnاملعلمة

.يف تقدير معلمة الشهادة) صعودي(قد تؤدي إىل حتيز هبوطي  ��°التصدري السابق، فإن احتمال  β�   
 System General(من أجل التخلص من املشاكل السابقة نقوم باستخدام منوذج العزوم املعممة : رابعا

Method of Moments( .حويل للقضاء على عدم التجانس غري هذه الطريقة جتمع الفرق األول يف الت
مبطأة املتغريات .لظاهرة املتبقيةمع املتغريات املساعدة وذلك لتقليل التحيزات غري ا	�εامللحوظ للزمن الثابت

تالف الفرق األول هلذه املتغريات اخ  رغم.التفسريية ومبطأة املتغري التابع تستخدم كأدوات يف صيغة الفرق األول
وشرط العزوم للفرق األول ومستويات املعادالت مشرتك يف منوذج .تستخدم كأدوات على مستوى املعادالت

GMM .أو يف نفس الوقت )مستقلة(فسريية إن اختيار األدوات مهم  للتأكد سواءا من خارجية  املتغريات الت،
متغري خارجي،حصول املؤسسة على  �Dافرتضنا أن ممثل الزمن ).تابعة للصادرات احلالية(متغريات داخلية 

صحة األدوات .لمؤسسات متغري داخلياخلصائص املميزة ل ��Xمتغري داخلي، ��°إحدى املعايري البيئية 
يف حتديد  Sargan – Hansenوالشرط اإلضايف للعزوم  يف مستويات الصيغة يتم اختباره باستخدام اختبار 

 .تقليل التحيزر رجاحة يف التقدير وذلك من خالل يعطينا أكث GMMنعتقد بان استخدام .اإلفراط يف القيود
تماد سلفا على ميكن القضاء على باطنية املشاكل الناجتة عن العالقات السببية ، باالعGMM مع طريقة 

ئة عن حذف املتغريات املتخلفة مع مشكل الباطنية الناش.لثبات الزمناألداء السابق وعدم التجانس غرب امللحوظ 
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ملتبقي حمدود كاملتغريات التابعة اآلثار املستمرة على أداء الصادرات مل تعاجل بشكل كامل، ولكن نرى التحيز ا
و ختفيض من التخلف احلاصل من جهة تعطي نتائج قوية يف متديد أ GMMعالوة على ذلك طريقة.املتخلفة

بيئية املرتبط مع سنة حمددة وحذف األدوات املستخدمة،مما يؤدي إىل عدم االعتماد على ختلف حمدد للمعايري ال
ئص فإذا كانت تأثريات اخلصا.وتنشأ املشكلة النهائية عند النظر قيمة الصادرات املشروطة كمتغريات تابعة.املتغري

هذا .،هناك مشكلة إضافية  للتحيزوعلى قيمة الصادرات غري املرئية للمؤسسات سواءا على قرار الشركة للتصدير
ولكن يتم التحكم فيه ولو بشكل .OLSمن شأنه أن يؤدي إىل إضافة حتيز خصوصا عند استخدام طريقة 

  SYSTEM GMM.جزئي من خالل طريقة العزوم املعممة

  Export3خطوات تقدير النموذج في حالة المتغير التابع .4.3.3

  2014عام إىل 2005 عام من ابتداء الفرتة على مؤسسة 22على التقدير عملية مراحل اجلزء هذا يقدم     
ض تقليل نتائج التحيز الناجتة عن املتغريات غري ، وهذا بغر  باخد فقط املؤسسات اليت تتميز بانتظامية التصدير

 نقوم األوىل اخلطوات يف و،التصدير املدجمة يف النموذج واليت هلا تأثري مباشر او غري مباشر على انتظامية عملية
 استقرارية لدراسة االنتقال مث النموذج، جودة حتديد يف هامة جد املرحلة هذه تعترب حيث التجانس اختبار بإجراء

 بتقدير نقوم ذلك وبعد املتزامن التكامل عالقات دراسة خالل من تربطها أن ميكن اليت العالقات وكذا املتغريات
  .النتائج وعرض النماذج خمتلف

  Hsiao (1986) لــــــ التجانس اختبارات .4.3.3.1

  :)متطابقة واملعامالت الثوابت( العام التجانس بنية فرضية اختبار يف تتمثل األوىل، اخلطوة

 m]: β� = 	j, α� = i		∀� ∈  1, l"                 
 m�:	∃(�, q) ∈  1, l" = β� ≠ βs		ou		α� ≠ αs 

 تكون مستقلة �,�εالبواقي أن بافرتاض .خطي قيد K+1)(N-1)(الختبار Ficherنستخدم إذن إحصائية
  .*σ²حمدد وتباين معدوم بتوقع الطبيعي القانون تتبع :i,tالتوزيع يف البعدين

  :درجة حرية K+1)(NT-N)(و K+1)(N-1)(مع Ficherتوزيع تتبع اإلحصائية هذه

 

  :تعرب عن جمموع مربعات البواقي للنمودج املقيد التايل  	±,��°\حبيث أن 

فتمثل جمموع مربعات بواقي النموذج املوايل واليت تعادل جمموع البواقي املربعة للنموذج املقدر على  ��°\أما 
	:املعادالت الفردية
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[mيةضيف ظل الفر  ±,��°\املقيد النموذج بواقي مربعات جمموع حساب خالل من
 وتقدير النموذج  �

 غري للنموذج بواقي مربعات جمموع حساب مث .املشاهدات كل بتكديس العادية الصغرى املربعات باستخدام
  :حيث الفردية املعادالت على املقدر للنموذج املربعة البواقي جمموع تعادل واليت مقيد

  
  :حتصلنا على النتائج التاليةFicher اإلحصائية القيمة وحساب النموذج تقدير بعد

  

[mاإلحصائية ادولة يتم قبول الفرضيةF  احملسوبة أقل من Fمبا أن 
ومنه حنن أمام منودج بانل متجانس وعلية  �

  :يكتب النموذج السابق بالشكل التايل

  
  بانل لبيانات المتزامن والتكامل االستقرارية دراسة .4.3.3.2

 النموذج متغريات ملختلف واملقطعية الزمنية السالسل استقرارية بدراسة أوال بنفس املنهجية السابقة نقوم    
 املتزامن التكامل واختبارات األجل طويلة العالقات دراسة إىل باالنتقال بعدها نقوم مث الدراسة، ذه ةاخلاص

 لتحليل املطورة االختبارات من عدد استخدام طريق عن ذلك يتم حبيث التفاضل، درجة نفس هلا اليت للمتغريات
  .البانل لبيانات الوحدة جذر وفحص

  الزمنية السالسل استقرارية .1

 وجود من التحقق مث ومن البيانات، هلذه الوحدة جذر فحص من أوال البد بانل، لبيانات النماذج تقدير قبل   
 لتحليل املطورة االختبارات من عدد باستخدام وهذا .التفسريية واملتغريات املفسرة املتغرية بني متزامن تكامل

 الوحدة جذر اختبارات على بانل لبيانات الوحدة جذر اختبارات وتتفوق بانل لبيانات الوحدة جذر وفحص
 دقة أكثر نتائج إىل يقود والذي معاً، وزمين مقطعي معلومايت حمتوى تتضمن األ نظراً  الفردية، الزمنية للسالسل

 شيوعا، األكثر الوحدة جذر اختبارات استخدام يتم سوف.الفردية الزمنية السالسل اختبارات من
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 التعرف أجل من.بانل ملتغريات الزمنية السالسل خواص عن للكشف IPS ،LLC و Fisher- ADFوهي
  :كالتايل النتائج حدي فكانت على متغرية كل على االختبارات هذه بتطبيق قمنا بانل، بيانات استقرارية على

  لدراسة استقرارية معطيات البانل IPS ،ADF ،LLC نتائج اختبارات):4.14(الجدول رقم
 I(0)األولعند المستوى   االختبار  المتغير

(LEVEL) 

 عند التفاضل األول

(1st DIFFRENECE) 

 عند التفاضل الثاني

(2nd DIFFRENECE) 

  قيمة الصادرات

EXPORT3 

LLC  -12.8280 
 (0.0000)  

/ / 

ADF  47.2309 
(0.0129) 

 
/  

/ 

IPS  -2.76311 
 ( 0.0029  )  

/ / 

  

X1  

 سنوات الخبرة

LLC  3.24500 
 (0.9994) 

-0.85715 
 (0.1957  )  

-4.47172 
 (0.0000) 

ADF  0.72994 
 (1.0000) 

 4.18709 
 (0.9385  )  

20.5676 
 ( 0.0243  )  

IPS  3.23081 
  (1.0000) 

0.81941 
 (0.7937  )  

-1.74689 
 ( 0.0403  )  

X2  

  سنوات التصدير

LLC  2.92445  
(0.9983)  

-1.44045 
 ( 0.0749) 

-4.61268  
(0.0000)  

ADF  4.04619 
 ( 0.9988) 

9.12811  
(0.8228) 

26.5654  
( 0.0219)  

IPS   2.74006  
(0.9969)  

0.45098  
(0.6740)  

-1.79221  
( 0.0365)  

Cit  

  المعايير البيئية

LLC  0.35875  
(0.3599)  

-3.57764  
(  0.0002)  

/  

ADF   2.41520  
( 0.8778)  

 14.0373  
0.0292)  

/  

IPS  0.79764  
(  0.7875)  

-1.73040 
 ( 0.0418)  

/  
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 بينها، فيما تتطابق الثالثة االختبارات تطبيق بعد عليها احملصل النتائج أن هو اجلدول من مالحظته ميكن ما    

 ،قيمة الصادرات من كل يف املتمثلة املدروسة املتغريات عدم االستقرار على مستوى إىل بوضوح تشري حبيث
وهذا ما استدعى القيام بالفروق من الدرجة األوىل لكن رغم واملعايري البيئية  سنوات اخلربة، سنوات التصدير،

 الدرجة من متكاملة و مستقرة فأصبحت الثانيةذلك بقيت غري مستقرة، وعليه مت إجراء الفروق من الدرجة 
 .الثانية
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 المتزامن التكامل عالقات دراسة .2

 مسار وجود إمكانية اختبار فإن إليه، التطرق سبق وكما )املشرتك(املتزامن التكامل عالقات خيص فيما    
 على االجتاه وترية بنفس تنمو واليت الدرجة نفس من املتكاملة املتغريات بني إال يكون ال املتغريات، بني مشرتك
 متزامن تكامل عالقة وجود عدم أو وجود مراعاة تتم أن ينبغي وعليه ،)املدى طويلة توازنية عالقة(الطويل املدى

على الذي ركز ، Pedroniسنوات اخلربة وسنوات التصدير، وذلك باستخدام اختبار : املتغريات بني
  :اختبارات جذر الوحدة للبواقي املقدرة، وهذا ما يوضحه اجلدول التايل

 x1,x2بين Pedroni ــــــل المتزامن التكامل عالقات اختبر نتائج: )4.15(رقم الجدول

  Pedroni اختبار

  االحتمال  اإلحصائية المرجحة  اإلحصائية  داخل المفردات

  v -35.24133  -2.199505  0.9861إحصائية

  RHO 0.453933  1.544220  0.9387إحصائية 

  PP 0.440522  1.359823   0.9131إحصائية

  ADF -1.015358  1.163678   0.8777إحصائية 

  االحتمال  اإلحصائية   بين المفردات

  RHO 1.466654  0.9288إحصائية 

  PP 1.445818 0.9259إحصائية

  ADF -0.578104    0.2816إحصائية 

  Eviews9من إعداد الباحثة اعتمادا على نتائج برنامج  :المصدر
 الدرجة نفس من املدروسةاملتغريات  بني املتزامن التكامل عالقات غياب اجلدول إىل يف املوضحة النتائج تشري   

، وهذا ما نالحظه من خالل إحصائية يف عدد سنوات اخلربة، وسنوات التصدير واملتمثلة
V,RHO ,PP,ADF واليت تبني رفض الفرضية البديلة وقبول الفرضية العدمية وبالتايل عدم وجود عالقات

، عدم وجود عالقات  RHO ,PP,ADFتكامل متزامن داخل مفردات السلة، كما تبني أيضا إحصائية 
ومنه ال توجد عالقات تكامل Pedroni تكامل متزامن بني مفردات السلة، ومن مث قبول الفرضية العدمية لــــ

 .متزامن بني املتغريات السابقة

  تحليل نتائج الدراسة القياسية.4.3.4

بعد تقدير النموذج املناسب لتحليل عالقة األثر بني املعايري البيئية للتعبئة والتغليف على الصادرات اجلزائرية      
للمنتجات الغذائية، وحتديد خمتلف االختبارات املطلوبة توصلنا إىل جمموعة من النتائج سوف يتم حتليلها 

  .ومناقشتها من خالل هذا املطلب
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  ر المعايير البيئية على الصادراتنتائج أث.4.3.3.1

ر املعايري البيئية على الصادرات يف هذا اجلزء سوف يتم استعراض وحتليل نتائج الدراسة القياسية حول أث    
راسة التأثري على املتغري الصوري ، حبيث يتم دىوذلك بتحليل األثر مل املعايري مث كل معيار على إحد

الكلي للصادرات بغرض معرفة تأثريها على ميل املؤسسات للتصدير، مث على إمجايل قيمة الصادرات ملعرفة األثر 
لدى إن وجد طبعا، يف األخري دراسة األثر على الصادرات املنتظمة، وهل هلا دخل يف انتظامية التصدير 

  : يف اجلدول التايلاملؤسسات اجلزائرية املدروسة،  أما فيما خيص األوىل مت تلخيصها 
  أثر المعايير البيئية على الصادرات):4.16(الجدول رقم

  طريقة التقدير  المتغير التابع

  OLS)1(  OLS)2(  Sys-GMM 

 **2.278984-  المتغير الصوري للصادرات
N=220 

-0.393082 

N=198 
-0.764284** 

N=198 

  **2.173542-  قيمة الصادرات
N=220  

-0.169643 
N=198  

-8.815979*** 
N=198 

 *1.789129-  قيمة الصادرات المنتظمة
N=150  

-0.615583 

N=135  
-2.962990** 

N=135  
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      %10،%5،%1أقل من pتدل على التوايل على القيمة االحتمالية* ،**،***العالمات     

من خالل اجلدول توصلنا إىل نتيجة رئيسية أال وهي أنه عند السيطرة على استمرارية التصدير، والعوامل غري     
امللحوظة لعدم التجانس وعالقة السببية العكسية اليت سبق ذكرها يف طريقة تقدير النموذج، ذلك باستخدام 

امليل ستوى م، على مؤسساتعلى األداء التصديري للتأثري  اهل املعايري البيئيةأن  الطرق املالئمة لذلك وجدنا
كما نالحظ أنه عند تقدير األثر على .للتصدر و على النطاق الواسع للصادرات و على الصادرات املنتظمة

يوجد تأثري سليب هلذه املعايري على الصادرات اجلزائرية كما أن تقدير معلمات  tالصادرات املنتظمة خالل الزمن
  .املعايري البيئية أقل منها من معلمات املعايري البيئية بالنسبة إلمجايل الصادرات

سوف يتم دراسة كل معيار على حدى كما هو من أجل تفسري التأثريات غري املتجانسة يف اية املطاف،      
وقد  ISO14001,ISO22000,HACCP ، من خالل دراسة كل من)16- 4(يف اجلدول موضح 

ستمرار على اعند السيطرة و  هذه النتائج  من خالل. لعدم معنوية هذا املتغري  ISO18601مت استبعاد معيار 
بشكل سليب أثرت  البيئيةعايري أي من هذه املأن  توصلنا إىلالسببية،  العالقةو  التصدير، واآلثار غري ملحوظة

فردية تظهر معامالت أصغر ، باملقارنة المعايري للاالحندار  كما أن نتائج،  للمؤسسات املدروسةالصادرات  على 
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وجد ي ه، الذي يدعم استنتاجنا أن )17-4(حندارات يف اجلدولاال( معامالت املعايري البيئية بشكل عام مع 
  .على أداء الصادراتللمعايري البيئية تأثري 

 Sys-GMM أثر مختلف المعايير على الصادرات حسب طريقة ):4.17(الجدول رقم

  المعايير البيئية  المتغير التابع

  ISO14001 ISO22000  HACCP 

 0.960262- *1.801736- **2.529259-  المتغير الصوري للصادرات

 **4.010327- ***2.614101- **2.336449-  قيمة الصادرات

 ***4.067492-  *1.715442-  0.267391-  المنتظمةقيمة الصادرات 

 Eviews 9من إعداد الباحثة اعتمادا على نتائج برنامج :المصدر
      %10،%5،%1أقل من pتدل على التوايل على القيمة االحتمالية* ،**،***العالمات  

الصادرات أو الصادرات  كما ذكرنا سابقا يوجد تأثري للمعايري البيئية الثالثة على الصادرات سواء إمجايل
 Monica Schuster, Mietنتائج دراستنا هذه ال تتوافق مع الدراسة اليت قام ا كل من.املنتظمة

Maertens  بأن املعايري البيئية ليست قيود غري مجركية تعوق عملية التصدير،وهنا تربز أمهية 2014سنة ،
خصائص املؤسسات املصدرة يف حتديد أدائها التصديري وإمكانية التحكم يف هذه املعايري بشكل اكرب ولذلك 

  . سوف يتم دراسة ذلك يف العنصر املوايل

  النتائج الكلية لالنحدار.4.3.3.2

ا هي العوامل األكثر تأثريا على الصادرات قمنا بتلخيص نتائج االحندار كاملة يف اجلدول ملعرفة م   
وهي الطريقة املناسبة واليت تعطي نتائج نوعا ما دقيقة  GMM،وهذا اعتمادا على نتائج طريقة)17.4(رقم

  .حول عملية التقدير
  GMMنتائج االنحدار وفق طريقة ): 4.18(الجدول رقم

  المتغير التابع  المستقلةالمتغيرات 

  الميل للتصدير

EXPORT1 

 قيمة الصادرات

EXPORT2  

 قيمة الصادرات المنتظمة

EXPORT3  

  **2.962990-  ***8.815979-  **0.764284-  املعايري البيئية

EXPORT1(-1)  -0.611198***  -  -  

EXPORT2(-1)  -  -0.293789***  -  

EXPORT3(-1)  -  -  -0.028504  

  **0.479721-  **0.375447-  0.030264-  سنوات اخلربة

  0.006238-  *0.485841-  0.010216  سنوات التصدير
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  **5.423046-  3.226967  0.220560  القرب من املوانئ

  2.223218  2.070808  0.144178  صغرية ومتوسطة احلجم

  ***14.99492  ***16.89171  0.943221  كبرية احلجم

DT 7.436688  ***12.19859  ***0.469388  املتغريات الكلية***  

 sargan-hansenاختبار
(p-value) 

0. 606190 0. 500800  0.547980  

  Eviews9من إعداد الباحثة اعتماد على نتائج برنامج : المصدر
     %10،%5،%1أقل من pتدل على القيمة االحتمالية* ،**،***العالمات  

من خالل اجلدول نالحظ أن الصادرات السابقة هلا تأثري على قيمة الصادرات احلالية ولكن هذا التأثري سليب     
أي أن االستمرارية يف التصدير ال يعرب عن األداء اجليد للصادرات الغذائية يف اجلزائر، هذه املالحظة بالنسبة 

كما نالحظ أن لسنوات اخلربة عالقة .ادرات املنتظمةلكل من امليل إىل التصدير، قيمة الصادرات وقيمة الص
سلبية مع الصادرات مما يدل أن سنوات اخلربة للمؤسسات اجلزائرية مل ينعكس بالشكل االجيايب على أداء 

كما نالحظ أنه ال يوجد أي تأثري .الصادرات وعليه فغن اخلربة احمللية غري قادرة على مواجهة املنافسة العاملية
تصدير على امليل حنو التصدير بالنسبة للمؤسسات وعلى الصادرات املنتظمة كما نالحظ أن له عالقة لسنوات ال

سلبية مع إمجايل الصادرات،  هذا ما يدل على عدم كفاية سنوات اخلربة للمؤسسات املصدرة كمعيار ملواجهة 
يف حني نالحظ أن .لتصديرياملنافسة اخلارجية كما أن التذبذب يف التصدير ينعكس بالسلب على األداء ا

حلجم املؤسسات تأثري واضح على الصادرات سواء كانت اإلمجالية أو مشروطية االنتظام يف التصدير وهذا أمر 
كما .منطقي فكلما كان حجم املؤسسة كبري كان إنتاجها أكرب والعكس يف حالة املؤسسات املتوسطة والصغرية

ناك عالقة اجيابية بني املتغريات ك فمن الواضح من خالل النتائج أن هأن للمتغريات الكلية األثر الواضح يف ذل
كما .الكلية والصادرات حيث كلما حتسنت املتغريات الكلية لالقتصاد كان ذلك اجيايب على الصادرات والعكس

ى املعايري أن للمعايري البيئية تأثري سليب على أداء الصادرات وهذا راجع إىل قلة املؤسسات املصدرة احلاصلة عل
إن هذه النتائج املتوصل إليها تعترب منطقية ما إذا قارناها بواقع التصدير يف اجلزائر، حيث جند مؤسسات .البيئية

كبرية احلجم وهلا سنوات خربة واسعة يف جمال اإلنتاج والتصدير كما أا قريبة من املوانئ، ومتحصلة على إحدى 
ل وعراقيل  أثناء عملية التصدير، وللوقوف أكثر عن األسباب احلقيقية وراء املعايري البيئية إال أا تواجه مشاك

ضعف الصادرات اجلزائرية من املنتجات الغذائية قمنا بتوجيه جمموعة من األسئلة عن طريق الربيد االلكرتوين إىل 
ئية يف املسؤول سابقا عن التصدير مبؤسسة سيفيتال أكرب مصدر للصناعات الغذا rabia merarالسيد 

التابعة ملؤسسة  DJIBOUTI SEAFOOD HARVESTINGاجلزائر، وحاليا هو مسري عام ملؤسسة 
  :سيفيتال، و كانت اإلجابة كالتايل
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  نتائج اإلجابة الموجهة إلى مسير بمؤسسة سيفيتال):4.19(الجدول رقم

أمام × وضع عالمة  إمكانيات اإلجابة  األسئلة 
  اإلجابة املختارة

العبوات املستخدمة يف ما هو مصدر -1
  املؤسسة؟

  X  حملية

    مستوردة

ما هي املعايري املستخدمة يف التعبئة -2
  والتغليف؟

    معايري حملية

  X  معايري دولية

  DESIGN  Xجودة العبوة  فيما تتمثل حمددات تصميم العبوات؟-3

    عبوة صديقة للبيئة

    تكلفة العبوة

   18601ISOمعيار اجلودة   ما هي الشهادات املتحصل عليها؟-4

  ISO22000 Xمعيار سالمة الغذاء

  ISO14000 Xنظم اإلدارة البيئية

نظام حتليل املخاطر ونقاط التحكم احلرجة 
HACCP 

X  

ما هي املزايا احملصلة من احلصول على -5
  الشهادات البيئية؟

  X  حتسن مسعة الشركة حمليا ودوليا

    سهولة دخول األسواق العاملية

  X  حتسن األداء التصديري للشركة

ما هي الصعوبات اليت تواجه املؤسسة يف -6
  احلصول على الشهادات البيئية؟

عدم وجود معلومات كافية حول هذه 
  الشهادات

  

تكاليف احلصول عليها تفوق إمكانيات 
  املؤسسة

  

ما هي مصادر احلصول على املعلومات عن -7
  األسواق اخلارجية؟

على املعلومات من خالل يتم احلصول 
اهليئات احلكومية ذات العالقة 

الوكالة الوطنية لرتقية الصادرات (بالتصدير
  )مثال

  

يقوم املسؤول عن املؤسسة بالزيارات 
  الشخصية من أجل مجع البيانات

X  

جتد املؤسسة صعوبة يف احلصول على 
  املعلومات من األسواق اخلارجية

  

  X  الدول األوروبيةفيما تتمثل األسواق الرئيسية لتصدير -8
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  X  الدول العربية  منتجات املؤسسة؟

    الدول األمريكية

    الدول اإلفريقية

    الدول األسيوية

  
  
ما هي العقبات اليت تواجه صادرات -9

  املؤسسة؟

   املنافسة اخلارجية 

التشريعات التجارية اليت تفرضها األسواق 
التعريفات اجلمركية،ضرائب على (اخلارجية
 )املنتجات

  

مدى مطابقة املنتج ملواصفات اجلودة 
 العاملية

  

مدى االلتزام باملعايري البيئية للتعبئة 
 والتغليف

  

  X  عراقيل تتعلق بإجراءات التصدير يف اجلزائر

اختالف املعايري البيئية احمللية عن مثيلتها 
  على املستوى الدويل 

  

  
  

هل  استفادت املؤسسة من السياسة -10
  التجارية والبيئية للدولة؟

استفادت املؤسسة من االتفاقيات اليت 
  أبرمتها احلكومة مع بقية الدول

  

استفادت املؤسسة من اإلعفاءات الضريبية  
والرسوم اجلمركية يف إطار تشجيعها على 

  التصدير

X  

استفادت املؤسسة من الدعم احلكومي يف 
  إطار التأهيل البيئي للمؤسسات املصدرة

  

  21:49:الساعة على 2016أفريل13،بتاريخrabia merarمن إعداد الباحثة بناءا على إجابات السيد :المصدر

  :من خالل حتليلنا لإلجابات املبينة يف اجلدول، جند 
البيئية الدولية، يف حني تركز جهودها املؤسسة تعتمد يف التعبئة والتغليف على املواد احمللية، وتتبع املعايري  •

عن تصميم الغالف على اجلودة، ومتحصلة على املعايري البيئية الدولية املدروسة، هذا ما يدل على أن 
  اخلامات احمللية كافية لعملية التعبئة والتغليف، مما يقل يف هذا اال تكاليف اسرتادها من اخلارج؛

ر االجيايب من حيث حتسني مسعة املؤسسة، وحتسني أدائها التصديري،كما أن املعايري البيئة كان هلا األث •
نالحظ أن املؤسسة متحصلة على أغلب املعايري البيئة العاملية،هذا ما فرضته عليها األسواق اخلارجية 

 خاصة منها األوروبية؛
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م بتوفري املعلومات على املستوى املؤسسايت رغم وجود هيئات دف إىل ترقية الصادرات إال أا ال تقو  •
الضرورية عن األسواق اخلارجية، مما يضطر باملصدرين إىل البحث عن مصادر أخرى مثل قيام املسؤول 
عن املؤسسة بزيارات شخصية جلمع املعلومات عن األسواق اخلارجية، باإلضافة إىل غياب الدعم يف 

 جمال احلصول على املعايري البيئية؛
الدول األوروبية والعربية، أي هناك نوع من الرتكيز يف األسواق وهي حال  املؤسسة تقوم بالتصدير إىل •

أغلب املؤسسات املصدرة، حسب دليل املؤسسات اجلزائرية املصدرة، وهذا خيلق نوع من القيد والتبعية 
 لألسواق التصديرية؛

ت اإلدارية لعملية أما فيما خيص العراقيل اليت تواجه املؤسسة يف جمال التصدير فهي تتعلق باإلجراءا •
التصدير وتعقيداا اليت تعرقل سري العملية واستمرارها يف اغلب األحيان، أما فيما خيص التشريعات 

  .  البيئية فاملؤسسة مل جتد مشاكل يف هذا اجلانب ألا متتلك اغلب هذه املعايري
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  خالصة الفصل

ر على كيفية احلصول على منتجات ذات جودة عالية بأسعابعد أن كان اهتمام املستوردين منصب    
متت  داجدي بعدافباإلضافة إىل اهتمام املشرتى باجلودة والسعر أصبح هناك  ؛منخفضة، تغري الوضع اآلن كثريا

إضافته إىل هذه املتطلبات أال وهو البعد البيئي والذي أخذ يف االزدياد مبرور الوقت ، حىت أنه أصبحت 
العاملية خاصة بالنسبة  يتم تداوله يف األسواق –أو خدمه  –البيئية اآلن مبثابة جواز املرور ألي منتج املتطلبات 

ملنتجات الدول النامية و من خالل دراستنا لآلثار البيئية للتعبئة والتغليف على الصادرات اجلزائرية من املنتجات 
مام تزايد استعمال املعايري البيئية يف جمال املبادالت الغذائية فيمكن القول أن اجلزائر أمامها حتديات كربى أ

كما جيب أن .ن السياسة االقتصاديةوبالتايل البد أن تكون السياسات البيئية جزءا متكامال م ،التجارية الدولية
  .تأخذ السياسات االقتصادية بكافة أشكاهلا االعتبارات البيئية يف احلسبان

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  الخاتمة العامة  

 



                                                                                        خاتمة عامة 
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اكل تعقدا حيث جند يف هذا اإلطار تعد مسألة العالقة بني املبادالت التجارية واملعايري البيئية من أكثر املش     

االجتاه اآلخر يرى أن  توجهني متناقضني، فهناك من حيدد العالقة على أن التجارة تؤثر سلبا على البيئة يف حني

ومن خالل .التوجه العاملي حنو محاية البيئة أثر على تدفق املبادالت التجارية يف إطار ما يسمى باحلماية اخلضراء

ذلك حاولنا يف هذه الدراسة إبراز مدى إمكانية تأثري املعايري البيئية على الصادرات من خالل الرتكيز على 

  .تغليف على صادرات اجلزائر من املنتجات الغذائيةاملعايري البيئية للتعبئة وال

ماهية التهبئة والتغليف بالنسبة للمنتجات  على التعرف خالل من اإلشكالية جبوانب اإلحاطة حاولنا وقد   

حتقيق  دون اإلنسانال ميكن أن نتصور تطور احلياة وزيادة رفاهية :الغذائية حيث متكنا من التعرف على أنه

وبالتايل،  .اته من العلم والتقنية والثقافةالغذاء والدواء والكساء واملأوى، ويف زمننا احلاضر، احتياجاحتياجاته من 

نوعياا  ، تتطورباآلالفمن مواد تعد  وإلبداعاتهلدميومته ولتطوره  اإلنسانال ميكن أن نتصور عدد ما حيتاجه 

ولكل من  نتحدث عن مئات املواد الغذائية،، وعندما نتحدث عن الغذاء. نفسه اإلنسانتطور حياة  وأصنافها

الغذائية خصائصه وميزاته وصفاته، ولكل منها جماالت استخدامه، وهي تشكل حلقات مرتابطة  األنواعهذه 

الغذائية  فاملنتجاتونقلها وخزا وتصنيعها واعادها وخزا مرة أخرى وتسويقها،  األوليةاملادة  إنتاجتبدأ من 

، كما يصعب حصرها نوعية وخصائص ومواصفات، ففي كل عام يشهد العامل مئات يصعب حصرها عددا

  . األوليةومصادر موادها  أنواعهامن املنتجات الغذائية اجلديدة ، خمتلفة  األنواع

يف حالة الصناعات  فإاوسيلة حلفظ ونقل أي مادة من املواد،  ليف عموماوان كانت غاية التعبئة والتغ     

وسيلة أمن  ، وأيضا، ومرتبطة حبياته ووجودهاإلنسانحلفظ طعام  لى وجه اخلصوص وسيلة مهمة جداة عالغذائي

  . وأمان للمواطن

الغذائي احملدد بأفضل نوع مستطاع وألطول فرتة زمنية ممكنة،   املنتجالتعبئة للمادة الغذائية هي تقنية حفظ      

 ملوالتغليف عا. ويف كل بقاع املعمورة األيامم، وعلى مدار وسيلة لتحقيق أمنه الغذائي يف كل املواس أاكما 

  . رتبط بالصناعات الغذائية ارتباطا أساسيام

على وجه البسيطة وبدأ  اإلنسانالتعبئة والتغليف، أوىل العامل عناية خاصة هلذا القطاع، منذ أن خلق  وألمهية     

مواد التعبئة والتغليف، مواده وأشكاله وتقنيات  سانلإلنيتعامل مع حفظ غذائه، فتطورت مع التطور التارخيي 

وفنون استخدامه، حىت أصبح هذا العامل ومدى تطوره من ميزات تطور الشعوب يف العامل، فهناك املئات  إنتاجه

، وهناك اآلالف من وحدات التصنيع، وتعددت املواد املستخدمة للتعبئة باإلنتاجمن الشركات العمالقة املعنية 

هلا املنظمات  وأنشأتويف اختيار شكلها وحجمها ولوا،  إعدادهايف صناعتها ويف  اإلنسانف، وتفنن والتغلي

  . واإلقليميةواهليئات واالحتادات العاملية 

 اإلنتاج،يف  تنوعا األغذية، وخاصة يف ميادين صناعة  اخلمسينياتومع التطورات العاملية املتالحقة، منذ      

املعيشة احلضارية، والنمو يف أعداد السكان، ونشوء املدن الكبرية،  أمناطلة، وطبيعة تغري لضخامته اهلائ إضافة

 األنواعمئات املنتجات الغذائية الطازجة واففة وامدة، وآالف  األغذيةاملرء يشاهد يف مراكز تسويق  أصبح
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وأصبحت قضية التعبئة والتغليف هلذه املواد . تعدادها أحيانا اإلنسانمن السلع الغذائية واليت يصعب على 

  . املادة الغذائية املراد تسويقها عرب تعبئتها إنتاج قضية الرئيسية اليت تسبق أحياناال

قليلة سابقة،  سلع مل تكن معروفة ومتداولة منذ سنوات إنتاجوتفننت الشركات العاملية املنتجة للغذاء يف      

ملراكز التسويق الغذائي يف  سلع الغذائية اجلديدة تدخل سنوياآالف ال أن: حىت أنه يقال  وهذه تتزايد سنويا

 إىلجند سلعة غذائية مهما كان نوعها أو حجمها أو شكلها ال حتتاج  أنالدول املتقدمة الصناعية، بل أنه يندر 

من املعلبات  األنواعك مئات العامل املتقدم والنامي على حد سواء، وهنا أسواقمواد تعبئة ويف أي سوق من 

واللحوم واملشروبات واملياه املعدنية  واألمساكوالزيوت  واأللبانالغذائية للفواكه واملربيات واحللويات واملعجنات 

  . املستخدمة للتعبئة والتغليف األوليةواملقبالت وغريها، وتنوعت كذلك املواد 

التعامل مع قطاع  لسلع الغذائية املصنعة يعين حتمالتصنيعي  –تغذوي  –تناول عملي اقتصادي  أي إن    

فرتة زمنية مستطاعة من النواحي التغذوية  ألطولكمواد حافظة للمادة الغذائية املعبأة   –التعبئة والتغليف 

كتكملة ملا سبق  و.الفيزيائية والكيميائية، وكمعدات وآالت تتعامل مع املادة الغذائية املعبأة ومادة التعبئة نفسها

وذلك من خالل التطرق إىل مربرات التوجه قمنا يف الفصل الثاين بالتعرف على املعايري البيئية للتعبئة والتغليف 

حنو هذه املعايري واملتمثلة أساسا يف التلوث الغذائي الناتج عن نوعية مواد التعبئة والتغليف واملخلفات السلبية 

رتة حتللها يف الطبيعة وإضرارها باألحياء الطبيعية، وهي أهم مكون ملشكل هلذه املواد على البيئة وطول ف

هذا ما أدى إىل تبين منهجني على املستوى العاملي من أجل التقليل من ذلك واملتمثالن يف ختفيض . النفايات

ية واملتمثلة يف نظام وزن وحجم املواد املستخدمة وإدارة املخلفات، واليت تبلورت يف جمموعة املعايري البيئية الدول

، ISO14001، نظم اإلدارة البيئية ISO22000حتليل املخاطر وحتديد النقاط احلرجة، نظام سالمة الغذاء

ومن مث قمنا بتحليل اآلثار احملتملة للمتطلبات البيئية على . ISO18601معايري االيزو ملواد التعبئة والتغليف

على املقدرة التنافسية لسلع بعض الدول اليت تأخذ به  يف  فيؤثر مبدأ تضمني التكاليالصادرات؛ حيث 

ويزداد مدى هذا التأثري إذا مت األخذ ذا املبدأ من جانب بعض .منافستها يف السوق احمللية وكذلك الدولية

إال انه .دول أخرى ي ذلك تالدول دون البعض اآلخر،أو تشددت بعض الدول يف تطبيقه يف حني تساهل

 زعديدة،هذه اآلثار تنتج عن تولد احلواف ةاألخذ بتضمني التكاليف قد يكون له أثار اجيابيجيب إدراك أن 

املستمرة للبحث عن أساليب إنتاج اقل تلويثا واقل استهالكا للطاقة واملواد األولية ومن مث أقل نفقة،خلق الدافع 

تزيد صادرات السلع النظيفة بيئيا مبا  فروع إنتاج أقل تلويثا،كما قد املستمر لالبتكار والتجديد والتحول إىل

  .يعوض النقص يف صادرات السلع امللوثة

والواقع ما زالت معظم دول العامل تتبع السياسات واألدوات التنظيمية اليت تشهد تطورات وابتكارات     

اصر الداخلة يف ومن أبرز هذه االبتكارات ما يتعلق باالشرتاطات واملواصفات املتعلقة بنوع السلع والعن.سريعة

تركيبها،وكذلك ظهور ما يعرف بالعالمة البيئية يف كثري من الدول املتقدمة لتوضع على كثري من السلع لتدل على 

وهو ما ختشاه الدول النامية يف هذا اإلطار كاستخدام هذه األدوات وغريها كأداة .أا صديقة للبيئة وغري ملوثة
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أي .ض الدول على حساب املنتجات والسلع اليت تنتمي لدول أخرىلتسويق بعض املنتجات اليت تنتمي لبع

لذا كان على املنظمة .خيشى أن يتم توظيف هذه املعايري واألدوات كحواجز جتارية حتت االدعاء حبماية البيئة

رير العاملية للتجارة التعرض هلذه املسألة من خالل إنشاء هيئة البيئة والتجارة من اجل التوفيق بني أهداف حت

  .التجارة والرغبة العاملية يف محاية البيئة

أما يف الفصل الثالث من الدراسة فقمنا بالوقوف على واقع تصدير اجلزائر للمنتجات الغذائية، من خالل     

أوال التطرق إىل اجلانب النظري للعملية التصدير، مث حتليل مؤشرات الصادرات اجلزائرية، حيث توصلنا من خالل 

شديد االنكشاف على االقتصاد االنكشاف االقتصادي اخلارجي أن االقتصاد اجلزائري  مؤشر درجة

العاملي،وذلك راجع باألساس إىل أن الناتج احمللي اإلمجايل مكون بصفة كبرية من قيم الصادرات والواردات،وهو 

 ر أمهية الصادراتوحسب مؤش، األمر الذي جيعله يف حساسية كبرية لكل التحوالت اليت قد حتدث يف العامل

توصلنا أن الصادرات النفطية تأيت يف املرتبة األوىل على حساب بقية  النسبية احملققة اباستخدام معيار املزاي

وحسب مؤشر التوزيع اجلغرايف .حتسنها، وقد قمنا بتقدمي األسباب وراء ذلكالصادرات اليت تعد حمدودة رغم 

لنقف بعد .من املبادالت التجارية الدولية %65على نسبة تفوق  توصلنا إىل استحواذ دول االحتاد األورويب

ذلك على أمهية الصادرات الغذائية والتحديات اليت تواجهها من خالل دراسة أمهية الصناعات الغذائية يف 

االقتصاد الوطين مث أمهية الصادرات الغذائية ومقومات وإمكانات تطويرها لنتوصل إىل أن اإلمكانات موجودة 

  .ن غري مستغلة بالشكل اجليدولك

املعايري البيئية للتعبئة  تأثري إظهار حماولة يف القياسية، الدراسة يف واملتمثل لرابعا الفصل يف متكنا األخري ويف   

 النماذج أن إىل الفصل هذا يف اإلشارة وتقدمت .على صادرات اجلزائر من املنتجات الغذائية والتغليف

 النماذج أهم من تعترب العرضية، املقاطع بيانات مع الزمنية السالسل بيانات متزج اليت بانل لبيانات الديناميكية

  .الدراسات من النوع هلذا مالئمة

 الدراسة نتائج

، ومن خالل الدراسة موضوع منها انطلق اليت الفرضيات اختبار من متكنا املوضوع جبوانب اإلحاطة حماولة بعد

   :ذلك مت التوصل إىل ما يلي

 علىاملعايري البيئية على الصادرات الغذائية   لتأثري االقتصادي القياس حالة يف عليها املتحصل النتائج تؤكد -

 تأثري وجود عن النتائج كشفت فقدخمتلف املعايري البيئية املدروسة وبني قيمة الصادرات،  بني املوجودة العالقة

 هلذه املعايري على الصادرات؛ ومعنوي سالب

التصدير سسات واملؤسسات ذات من خالل أخد مجيع مؤ  جمموعتني إىل املؤسسات املدروسة تقسيم بعد -

حالة إمجايل  يف أن درجة التأثري النتائج أظهرت،2014- 2005املنتظم على مدار فرتة الدراسة احملددة بني سنة 

بعني لة أخد االنتظام يف التصدير أقل من درجة التأثري يف حا)8.815979-(الصادرات

  ؛)2.962990(االعتبار
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ن هناك تفاوت يف درجة التأثري من خمتلف املعايري أ لتأثري  القياسي التقدير خيص فيما املقدرة النماذج دلت -

  معيار ألخر، حيث توصلنا إىل أن درجة تأثري نظام سالمة الغذاء تفوق درجة تأثري بقية املعايري؛ 

ذائية على املعايري البيئية كأحد على أن اهتمام مؤسسات الصناعات الغفيما خيص الفرضية األوىل واليت تنص - 

 هفقد أثبتت صحة هذه الفرضية، فمن خالل الدراسة توصلنا إىل أنمتطلبات الولوج إىل األسواق العاملية حمدود؛

تبقى املؤسسات اجلزائرية احلاصلة على الشهادات البيئية حمدود وحسب إحصاءات املنظمة العاملية للتقييس 

لسالمة األغذية من جمموع  iso22000مؤسسة حاصلة على شهادة  13هناك  2014حيث جند حىت سنة 

  .مؤسسة ناشطة يف قطاع التصنيع الغذائي2000يفوق 

عليها إىل أمهيتها يف الولوج إىل  إن السبب وراء احلصول على هذه املعايري قد يعود ورغم طوعية احلصول    

لكن رغم ذلك يبقى عدد .األسواق العاملية و باعتبارها إحدى املزايا بالنسبة للمؤسسات احلاصلة عليها

املؤسسات اجلزائرية احلاصلة على مثل هذه الشهادات ضئيال إذا ما قرناه بالعدد اإلمجايل للمؤسسات املصدرة 

املتعلقة  ISO9000متحصله على شهادة   املدروسةىل أن مجيع املؤسسات ويف هذا اإلطار جتدر اإلشارة إ

أضف إىل ذلك .باجلودة، هذا ما يدل على اهتمام املؤسسات مبثل هذه الشهادة على حساب الشهادات البيئية

أن احلصول عليها يتطلب توفر اإلمكانات املادية والبشرية وكذلك تتطلب وقت للحصول عليها مما يصعب على 

ملؤسسات التوجه حنو احلصول عليها مجيعا مما يطرها إىل تفضيل شهادة اجلودة على بقية الشهادات،كما أن ا

العملية ال تتوقف عند احلصول على هذه الشهادات؛ إمنا متنح ملدة ثالث سنوات وبعدها يتم مراجعتها ويف حالة 

  .ة احلاصلة عليها سابقاوجود اختالل يف تطبيق املعايري يتم سحب هذه الشهادة من املؤسس

 من للتعبئة والتغليف البيئية للمتطلبات العملي التطبيق أن على تنص واليت الثانية بالفرضية يتعلق فيما  ماأ -

 دراسة بعد الفرضية هذه صحة أثبت فقدمن املنتجات الغذائية  اجلزائر صادرات على هلا تأثري البيئي املنظور

 البة بني خمتلف هذهعالقة تأثري س وجود دراسة هذه أظهرت فقد ،املوجودة يف هذا االالبيئية عايري امل أهم

ذه املعايري إال أن ذلك مل قيمة الصادرات الغذائية فرغم وجود مؤسسات حاصلة على إحدى هاملعايري على 

ن مثل هذه املعايري تقلل من باإلجياب على إمجايل الصادرات وعلى الصادرات املنتظمة، مما يدل على أينعكس 

  .مؤسساتنا على املنافسة اخلارجيةقدرة 

ديد درجة تأثري املعايري خلصائص املؤسسات املصدرة دور يف حت أن على تنص واليت الثالثة الفرضية خيص فيما- 

إليها يف الدراسة القياسية تعترب  ، ألنه بناءا على النتائج املتوصل ، فقد ثبت خطؤهاعلى الصادرات الغذائيةالبيئة 

اخلارجية فرغم أن مجيع املؤسسات  خصائص املؤسسات املصدرة غري قادرة على حتقيق القدرة على املنافسة

باإلجياب على أداء الصادرات،كذلك املأخوذة تفوق لديها سنوات اخلربة عشر سنوات إال أن ذلك مل ينعكس 

ن خربة هذه املؤسسات حول األسواق مؤسسات اجلزائرية مما يققل مسنوات التصدير غري كافية بالنسبة لل

  .اخلارجية وعليه مل يكن خلصائص املؤسسات دور يف حتديد درجة تأثري هذه املعايري على الصادرات
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 االقتراحات

 صحتها مدى واختبار فرضيات الدراسة جوانب ملختلف العلمي لتحليلا نتائج عنه أفصحت ما ضوء يف    

 بالسياسات خاصة اقرتاحات إىل تقسيمها ميكن واليت االقرتاحات بعض إىل الدراسة تنتهي بالقياس االقتصادي

 :التايل النحو على وذلك األجل طويلة بالسياسات خاصة اقرتاحاتو  ،القصري األجل يف

 األجل القصيرة االقتراحات :أوال

 التصديرية السياسية و اإلنتاجية السياسات

 العلمي البحث مؤسسات دور وتفعيل التصدير، جمال يف دورها لتأدية احلكومية األجهزة دور تفعيل •

 ؛السلعية اإلنتاجية بالقطاعات وربطها

 األسواق يف البيئية واملتطلبات والتغليف التعبئة مبنظومات اخلاصة القياسية املواصفات استصدار ضرورة •

 ؛اخلارجية

 املعونات برامج من واملركز الوطين للتغليف والرزم لالستفادة البيئة ووزارة احلكومية األجهزة بني التنسيق •

  ؛للبيئةصديقة ال والتغليف التعبئة منظومة تطوير يف األجنيب الفين والدعم

 .اخلارجية لألسواق للتصدير البيئية باالشرتاطات املصدرين تعريف •

  التسويقية السياسة

 يف متخصصة شركات إقامة على اخلاص القطاع تشجيع على تقوم فعالة تسويقية سياسة إتباع جيب •

 البيئة، مع العبوة وتوافق والتغليف التعبئة دور إبراز مع الغذائية، الصناعات لتسويق الدويل التسويق

 ؛كثريا يتكلف للسلعة والرتويج نفسها، تسوق ال الفنية املواصفات ألن وذلك

يف  البيئية التطورات أحدث على للوقوف املتخصصة املعارض يف لالشرتاك للمصدرين تيسريات تقدمي •

  .الغذائية للصناعات والتغليف التعبئة يف اإلنتاج جماالت

 المعلوماتية السياسة

 اإلرشادية واألدلة البيئية واملتطلبات والتغليف بالتعبئة خاصة بيانات قواعد بناء على العمل ضرورة •

 ؛اخلارجية باألسواق وخملفاا والتغليف بالتعبئة اخلاصة القياسية واملواصفات

 املختلفة األسواق يف والتغليف التعبئة ووسائل تقنيات بأفضل اخلاصة املعلومات توفري على العمل •

   .الشأن هذا يف متخصصة فنية وتقارير دراسات وإعداد

 البيئية السياسية

 البيئية املتطلبات مع التوافق على الشركات ملساعدة بيئية حوافز التصدير حوافز برامج تضمني جيب •

 من املستخدمة البيئية واملتطلبات االشرتاطات أخذ مع التكنولوجيا، تطوير و نقل جمال يف العاملية

 .االعتبار يف االقتصادية التكتالت جانب



                                                                                        خاتمة عامة 
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 وأن النهائية، املنتجات وىف املصانع وىف الوسيطة السلع و اخلامات يف البيئية االشرتاطات مراعاة جيب •

 .للبيئة ودودة املستخدمة الوسائل و واألساليب املواد تكون

 بالتعبئة املرتبطة البيئة وصيانة محاية جلهود الفنية و املالية اخلارجية املساعدات من جزء توجيه جيب •

  .والتغليف

 األجل طويلة سياسات ثانيا

 :اآليت يف األجل طويلة السياسات أهم تتمثل

 وإعادة والتدوير لالسرتجاع القابلية حيث من العبوات مواد اختيار يف البيئية االشرتاطات مراعاة •

 ؛الغذائية الصناعات جمال يف العاملية البيئية املعايري و املتطلبات مع يتوافق مبا االستخدام

 أو الرأسي بالتكتل إما والتغليف التعبئة وسائل إنتاج شركاتل التنافسية القدرات دعم منهج تبىن •

 وتطبيقاته العلم يدعمه بأسلوب الشاملة اجلودة لتحقيق باالندماج أو عاملية شركات مع بالتعاون

  ؛التقنية
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 جريدة ، 1996ديسمرب 07املؤرخ يف  438-96 رقم الرئاسي املرسوم مبوجب منشور ، 1996 نوفمرب 28 دستور .6

 ، 2008 نوفمرب 15 يف املؤرخ ،08/19رقم بقانون واملتمم املعدل ، 1996 ديسمرب 08 بتاريخ ، 76 عدد رمسية،

 .2008 نوفمرب 16 بتاريخ ، 63 عدد رمسية، جريدة

املتعلق حبماية املستهلك وقمع الغش،اجلريدة  2009فرباير  25املؤرخ يف  3-09من القانون رقم  04،05املادة  .7

  .15الرمسية،العدد 

 .58/2013جريدة رقم - 09/11/2013بتاريخ  378-13:مرسو م تنفيذي رقم .8

 31 الرمسية بتاريخ اجلريدة ، 2006 لسنة املالية قانون املتضمن و ، 2005 ديسمرب 31 يف املؤرخ 16-05قانون .9

  .85العدد ، 2005 ديسمرب
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  التجميعي االنحدار نموذج نتائج:)1.4(الملحق رقم

 
Dependent Variable: LNEXPORT2   
Method: Panel Least Squares   
Date: 07/11/16   Time: 21:27   
Sample: 2005 2014   
Periods included: 10   
Cross-sections included: 22   
Total panel (balanced) observations: 220  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 1.223970 1.106705 1.105959 0.2700 

X1 -0.059947 0.082303 -0.728368 0.4672 
X2 0.505232 0.106309 4.752493 0.0000 
X3 0.001133 0.001038 1.091497 0.2763 
X4 -0.341792 0.926597 -0.368868 0.7126 
X5 5.227681 1.238140 4.222204 0.0000 
CIT -2.928988 1.219136 -2.402512 0.0171 
DT 1.025398 0.131472 7.799364 0.0000 

     
     R-squared 0.517379     Mean dependent var 9.531251 

Adjusted R-squared 0.501443     S.D. dependent var 6.817767 
S.E. of regression 4.813927     Akaike info criterion 6.016589 
Sum squared resid 4912.865     Schwarz criterion 6.139994 
Log likelihood -653.8248     Hannan-Quinn criter. 6.066423 
F-statistic 32.46685     Durbin-Watson stat 0.989818 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      

Dependent Variable: LNEXPORT3   
Method: Panel Least Squares   
Date: 07/12/16   Time: 14:35   
Sample: 2005 2014   
Periods included: 10   
Cross-sections included: 15   
Total panel (balanced) observations: 150  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 2.215047 1.108864 1.997582 0.0477 

X1 -0.163718 0.084454 -1.938539 0.0545 
X2 0.510862 0.102404 4.988690 0.0000 
X3 -0.624092 1.543689 -0.404286 0.6866 
X4 -0.900022 1.060316 -0.848824 0.3974 
X5 6.533727 2.053508 3.181740 0.0018 
CIT -1.984018 1.108930 -1.789129 0.0757 
DT 1.111462 0.141613 7.848580 0.0000 

     
     R-squared 0.615872     Mean dependent var 10.12630 

Adjusted R-squared 0.596936     S.D. dependent var 6.793204 
S.E. of regression 4.312824     Akaike info criterion 5.812921 
Sum squared resid 2641.264     Schwarz criterion 5.973489 
Log likelihood -427.9691     Hannan-Quinn criter. 5.878155 
F-statistic 32.52402     Durbin-Watson stat 0.725734 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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 نتائج اختبارات جدر الوحدة:)2.4(الملحق رقم

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Panel unit root test: Summary   
Series:  D(LNEXPORT2)   
Date: 07/11/16   Time: 23:10  
Sample: 2005 2014   
Exogenous variables: Individual effects 
User-specified lags: 1   
Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel 
Balanced observations for each test   
     
        Cross-  
Method Statistic Prob.** sections Obs 
Null: Unit root (assumes common unit root process)  
Levin, Lin & Chu t* -8.12567  0.0000  22  154 

     
Null: Unit root (assumes individual unit root process)  
Im, Pesaran and Shin W-stat  -3.06251  0.0011  21  147 
ADF - Fisher Chi-square  78.4610  0.0005  21  147 
PP - Fisher Chi-square  193.293  0.0000  21  168 
     
     ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 
        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Panel unit root test: Summary   
Series:  LNEXPORT2   
Date: 07/11/16   Time: 23:09  
Sample: 2005 2014   
Exogenous variables: Individual effects 
User-specified lags: 1   
Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel 
Balanced observations for each test   
     
        Cross-  
Method Statistic Prob.** sections Obs 
Null: Unit root (assumes common unit root process)  
Levin, Lin & Chu t* -4.99785  0.0000  21  168 

     
Null: Unit root (assumes individual unit root process)  
Im, Pesaran and Shin W-stat  -0.26444  0.3957  21  168 
ADF - Fisher Chi-square  45.7086  0.3207  21  168 
PP - Fisher Chi-square  57.3937  0.0570  21  189 
     
     ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 
        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 
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Panel unit root test: Summary   
Series:  X1    
Date: 07/11/16   Time: 23:30  
Sample: 2005 2014   
Exogenous variables: Individual effects 
Automatic selection of maximum lags  
Automatic lag length selection based on SIC: 0 to 1 
User-specified bandwidth: 2 and Bartlett kernel 
     
        Cross-  
Method Statistic Prob.** sections Obs 
Null: Unit root (assumes common unit root process)  
Levin, Lin & Chu t*  3.76235  0.9999  8  65 

     
Null: Unit root (assumes individual unit root process)  
Im, Pesaran and Shin W-stat   3.59207  0.9998  8  65 
ADF - Fisher Chi-square  1.01853  1.0000  8  65 
PP - Fisher Chi-square  0.02709  1.0000  8  72 
     
     ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 
        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 
 
 
 
Panel unit root test: Summary   
Series:  D(X1)   
Date: 07/11/16   Time: 23:32  
Sample: 2005 2014   
Exogenous variables: Individual effects 
Automatic selection of maximum lags  
Automatic lag length selection based on SIC: 0 
User-specified bandwidth: 2 and Bartlett kernel 
Balanced observations for each test   
     
        Cross-  
Method Statistic Prob.** sections Obs 
Null: Unit root (assumes common unit root process)  
Levin, Lin & Chu t* -0.97780  0.1641  7  56 

     
Null: Unit root (assumes individual unit root process)  
Im, Pesaran and Shin W-stat   0.99720  0.8407  7  56 
ADF - Fisher Chi-square  5.63762  0.9748  7  56 
PP - Fisher Chi-square  5.16261  0.9834  7  56 
     
     ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 
        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 
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Panel unit root test: Summary   
Series:  D(X1,2)   
Date: 07/11/16   Time: 23:35  
Sample: 2005 2014   
Exogenous variables: Individual effects 
Automatic selection of maximum lags  
Automatic lag length selection based on SIC: 0 
User-specified bandwidth: 2 and Bartlett kernel 
Balanced observations for each test   
     
        Cross-  
Method Statistic Prob.** sections Obs 
Null: Unit root (assumes common unit root process)  
Levin, Lin & Chu t* -5.29101  0.0000  7  49 

     
Null: Unit root (assumes individual unit root process)  
Im, Pesaran and Shin W-stat  -2.06695  0.0194  7  49 
ADF - Fisher Chi-square  28.7946  0.0111  7  49 
PP - Fisher Chi-square  29.4031  0.0092  7  49 
     
     ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 
        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 
 
Panel unit root test: Summary   
Series:  X2    
Date: 07/12/16   Time: 01:50  
Sample: 2005 2014   
Exogenous variables: Individual effects 
Automatic selection of maximum lags  
Automatic lag length selection based on SIC: 0 to 1 
User-specified bandwidth: 0 and Bartlett kernel 
     
        Cross-  
Method Statistic Prob.** sections Obs 
Null: Unit root (assumes common unit root process)  
Levin, Lin & Chu t*  3.49119  0.9998  14  117 
     
Null: Unit root (assumes individual unit root process)  
Im, Pesaran and Shin W-stat   4.99638  1.0000  14  117 
ADF - Fisher Chi-square  4.47474  1.0000  14  117 
PP - Fisher Chi-square  0.40396  1.0000  14  126 
     
     ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 
        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 
 
Panel unit root test: Summary   
Series:  D(X2)   
Date: 07/12/16   Time: 01:53  
Sample: 2005 2014   
Exogenous variables: Individual effects 
Automatic selection of maximum lags  
Automatic lag length selection based on SIC: 0 to 1 
User-specified bandwidth: 0 and Bartlett kernel 
     
        Cross-  
Method Statistic Prob.** sections Obs 
Null: Unit root (assumes common unit root process)  
Levin, Lin & Chu t* -1.18361  0.1183  13  100 
     
Null: Unit root (assumes individual unit root process)  
Im, Pesaran and Shin W-stat   0.06073  0.5242  13  100 
ADF - Fisher Chi-square  22.8236  0.6429  13  100 
PP - Fisher Chi-square  21.7244  0.7037  13  104 
     
     ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 
        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 
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Panel unit root test: Summary   
Series:  D(X2,2)   
Date: 07/12/16   Time: 02:00  
Sample: 2005 2014   
Exogenous variables: Individual effects 
Automatic selection of maximum lags  
Automatic lag length selection based on SIC: 0 to 1 
User-specified bandwidth: 0 and Bartlett kernel 
     
        Cross-  
Method Statistic Prob.** sections Obs 
Null: Unit root (assumes common unit root process)  
Levin, Lin & Chu t* -3.72485  0.0001  13  88 

     
Null: Unit root (assumes individual unit root process)  
Im, Pesaran and Shin W-stat  -3.21179  0.0007  13  88 
ADF - Fisher Chi-square  -3.72485  0.0003  13  88 
PP - Fisher Chi-square  59.3438  0.0002  13  91 
     
     ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 
        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 
 
 
Panel unit root test: Summary   
Series:  CIT    
Date: 07/12/16   Time: 02:09  
Sample: 2005 2014   
Exogenous variables: Individual effects 
Automatic selection of maximum lags  
Automatic lag length selection based on SIC: 0 
User-specified bandwidth: 0 and Bartlett kernel 
Balanced observations for each test   
     
        Cross-  
Method Statistic Prob.** sections Obs 
Null: Unit root (assumes common unit root process)  
Levin, Lin & Chu t*  0.02673  0.5107  5  45 

     
Null: Unit root (assumes individual unit root process)  
Im, Pesaran and Shin W-stat   1.09888  0.8641  5  45 
ADF - Fisher Chi-square  3.60117  0.9636  5  45 
PP - Fisher Chi-square  3.60117  0.9636  5  45 
     
     ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 
        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 
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Panel unit root test: Summary   
Series:  D(CIT)   
Date: 07/12/16   Time: 02:13  
Sample: 2005 2014   
Exogenous variables: Individual effects 
Automatic selection of maximum lags  
Automatic lag length selection based on SIC: 0 
User-specified bandwidth: 0 and Bartlett kernel 
Balanced observations for each test   
     
        Cross-  
Method Statistic Prob.** sections Obs 
Null: Unit root (assumes common unit root process)  
Levin, Lin & Chu t* -2.18250  0.0145  5  40 

     
Null: Unit root (assumes individual unit root process)  
Im, Pesaran and Shin W-stat  -2.23394  0.0127  5  40 
ADF - Fisher Chi-square  23.3956  0.0094  5  40 
PP - Fisher Chi-square  23.3956  0.0094  5  40 
     
     ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 
        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 
 

Panel unit root test: Summary   
Series:  LNEXPORT3   
Date: 07/12/16   Time: 19:11  
Sample: 2005 2014   
Exogenous variables: Individual effects 
Automatic selection of maximum lags  
Automatic lag length selection based on SIC: 0 to 1 
Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel 
     
        Cross-  
Method Statistic Prob.** sections Obs 
Null: Unit root (assumes common unit root process)  
Levin, Lin & Chu t* -12.8280  0.0000  14  125 

     
Null: Unit root (assumes individual unit root process)  
Im, Pesaran and Shin W-stat  -2.76311  0.0029  14  125 
ADF - Fisher Chi-square  47.2309  0.0129  14  125 
PP - Fisher Chi-square  44.4196  0.0252  14  126 
     
     ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 
        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 
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Panel unit root test: Summary   
Series:  X1    
Date: 07/12/16   Time: 19:23  
Sample: 2005 2014   
Exogenous variables: Individual effects 
Automatic selection of maximum lags  
Automatic lag length selection based on SIC: 0 to 1 
User-specified bandwidth: 2 and Bartlett kernel 
     
        Cross-  
Method Statistic Prob.** sections Obs 
Null: Unit root (assumes common unit root process)  
Levin, Lin & Chu t*  3.24500  0.9994  6  49 

     
Null: Unit root (assumes individual unit root process)  
Im, Pesaran and Shin W-stat   3.23081  0.9994  6  49 
ADF - Fisher Chi-square  0.72994  1.0000  6  49 
PP - Fisher Chi-square  0.02113  1.0000  6  54 
     
     ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 
        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 
 
 
Panel unit root test: Summary   
Series:  D(X1)   
Date: 07/12/16   Time: 19:24  
Sample: 2005 2014   
Exogenous variables: Individual effects 
Automatic selection of maximum lags  
Automatic lag length selection based on SIC: 0 
User-specified bandwidth: 2 and Bartlett kernel 
Balanced observations for each test   
     
        Cross-  
Method Statistic Prob.** sections Obs 
Null: Unit root (assumes common unit root process)  
Levin, Lin & Chu t* -0.85715  0.1957  5  40 

     
Null: Unit root (assumes individual unit root process)  
Im, Pesaran and Shin W-stat   0.81941  0.7937  5  40 
ADF - Fisher Chi-square  4.18709  0.9385  5  40 
PP - Fisher Chi-square  3.87919  0.9526  5  40 
     
     ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 
        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 
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Panel unit root test: Summary   
Series:  D(X1,2)   
Date: 07/12/16   Time: 19:24  
Sample: 2005 2014   
Exogenous variables: Individual effects 
Automatic selection of maximum lags  
Automatic lag length selection based on SIC: 0 
User-specified bandwidth: 2 and Bartlett kernel 
Balanced observations for each test   
     
        Cross-  
Method Statistic Prob.** sections Obs 
Null: Unit root (assumes common unit root process)  
Levin, Lin & Chu t* -4.47172  0.0000  5  35 

     
Null: Unit root (assumes individual unit root process)  
Im, Pesaran and Shin W-stat  -1.74689  0.0403  5  35 
ADF - Fisher Chi-square  20.5676  0.0243  5  35 
PP - Fisher Chi-square  20.9563  0.0214  5  35 
     
     ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 
        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 
 
Panel unit root test: Summary   
Series:  X2    
Date: 07/12/16   Time: 19:32  
Sample: 2005 2014   
Exogenous variables: Individual effects 
Automatic selection of maximum lags  
Automatic lag length selection based on SIC: 0 to 1 
User-specified bandwidth: 2 and Bartlett kernel 
     
        Cross-  
Method Statistic Prob.** sections Obs 
Null: Unit root (assumes common unit root process)  
Levin, Lin & Chu t*  2.92445  0.9983  8  65 

     
Null: Unit root (assumes individual unit root process)  
Im, Pesaran and Shin W-stat   2.74006  0.9969  8  65 
ADF - Fisher Chi-square  4.04619  0.9988  8  65 
PP - Fisher Chi-square  0.17741  1.0000  8  72 
     
     ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 
        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 
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Panel unit root test: Summary   
Series:  D(X2)   
Date: 07/12/16   Time: 19:32  
Sample: 2005 2014   
Exogenous variables: Individual effects 
Automatic selection of maximum lags  
Automatic lag length selection based on SIC: 0 to 1 
User-specified bandwidth: 2 and Bartlett kernel 
     
        Cross-  
Method Statistic Prob.** sections Obs 
Null: Unit root (assumes common unit root process)  
Levin, Lin & Chu t* -1.44045  0.0749  7  55 

     
Null: Unit root (assumes individual unit root process)  
Im, Pesaran and Shin W-stat   0.45098  0.6740  7  55 
ADF - Fisher Chi-square  9.12811  0.8228  7  55 
PP - Fisher Chi-square  6.96768  0.9360  7  56 
     
     ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 
        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 
 
Panel unit root test: Summary   
Series:  D(X2,2)   
Date: 07/12/16   Time: 19:33  
Sample: 2005 2014   
Exogenous variables: Individual effects 
Automatic selection of maximum lags  
Automatic lag length selection based on SIC: 0 to 1 
User-specified bandwidth: 2 and Bartlett kernel 
     
        Cross-  
Method Statistic Prob.** sections Obs 
Null: Unit root (assumes common unit root process)  
Levin, Lin & Chu t* -4.61268  0.0000  7  48 

     
Null: Unit root (assumes individual unit root process)  
Im, Pesaran and Shin W-stat  -1.79221  0.0365  7  48 
ADF - Fisher Chi-square  26.5654  0.0219  7  48 
PP - Fisher Chi-square  23.0942  0.0588  7  49 
     
     ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 
        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 
 
Panel unit root test: Summary   
Series:  D(X2,2)   
Date: 07/12/16   Time: 19:33  
Sample: 2005 2014   
Exogenous variables: Individual effects 
Automatic selection of maximum lags  
Automatic lag length selection based on SIC: 0 to 1 
User-specified bandwidth: 2 and Bartlett kernel 
     
        Cross-  
Method Statistic Prob.** sections Obs 
Null: Unit root (assumes common unit root process)  
Levin, Lin & Chu t* -4.61268  0.0000  7  48 

     
Null: Unit root (assumes individual unit root process)  
Im, Pesaran and Shin W-stat  -1.79221  0.0365  7  48 
ADF - Fisher Chi-square  26.5654  0.0219  7  48 
PP - Fisher Chi-square  23.0942  0.0588  7  49 
     
     ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 
        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 
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Panel unit root test: Summary   
Series:  CIT    
Date: 07/12/16   Time: 19:34  
Sample: 2005 2014   
Exogenous variables: Individual effects 
Automatic selection of maximum lags  
Automatic lag length selection based on SIC: 0 
User-specified bandwidth: 2 and Bartlett kernel 
Balanced observations for each test   
     
        Cross-  
Method Statistic Prob.** sections Obs 
Null: Unit root (assumes common unit root process)  
Levin, Lin & Chu t* -0.35875  0.3599  3  27 

     
Null: Unit root (assumes individual unit root process)  
Im, Pesaran and Shin W-stat   0.79764  0.7875  3  27 
ADF - Fisher Chi-square  2.41520  0.8778  3  27 
PP - Fisher Chi-square  2.34341  0.8856  3  27 
     
     ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 
        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 
 
Panel unit root test: Summary   
Series:  D(CIT)   
Date: 07/12/16   Time: 19:35  
Sample: 2005 2014   
Exogenous variables: Individual effects 
Automatic selection of maximum lags  
Automatic lag length selection based on SIC: 0 
User-specified bandwidth: 2 and Bartlett kernel 
Balanced observations for each test   
     
        Cross-  
Method Statistic Prob.** sections Obs 
Null: Unit root (assumes common unit root process)  
Levin, Lin & Chu t* -3.57764  0.0002  3  24 

     
Null: Unit root (assumes individual unit root process)  
Im, Pesaran and Shin W-stat  -1.73040  0.0418  3  24 
ADF - Fisher Chi-square  14.0373  0.0292  3  24 
PP - Fisher Chi-square  14.1882  0.0276  3  24 
     
     ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 
        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 
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 اختبارات التكامل المشترك نتائج:)3.4(الملحق رقم

Pedroni Residual Cointegration Test   
Series: X1 X2     
Date: 07/12/16   Time: 19:58   
Sample: 2005 2014    
Included observations: 220   
Cross-sections included: 10 (12 dropped)  
Null Hypothesis: No cointegration   
Trend assumption: No deterministic trend  
User-specified lag length: 2   
Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel 
      
      Alternative hypothesis: common AR coefs. (within-dimension) 

    Weighted  
  Statistic Prob. Statistic Prob. 

Panel v-Statistic -5.340899  1.0000 -2.808880  0.9975 
Panel rho-Statistic  0.874962  0.8092  1.969727  0.9756 
Panel PP-Statistic -0.850082  0.1976  1.401535  0.9195 
Panel ADF-Statistic -0.668719  0.2518  -0.668719  0.9128 

      
Alternative hypothesis: individual AR coefs. (between-dimension) 

      
  Statistic Prob.   

Group rho-Statistic  1.547647  0.9391   
Group PP-Statistic -0.151851  0.4397   
Group ADF-Statistic -1.223028  0.1107   
 
Pedroni Residual Cointegration Test   
Series: CIT LNEXPORT2     
Date: 07/12/16   Time: 02:28   
Sample: 2005 2014    
Included observations: 220   
Cross-sections included: 7 (15 dropped)  
Null Hypothesis: No cointegration   
Trend assumption: No deterministic trend  
User-specified lag length: 1   
Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel 
      
      Alternative hypothesis: common AR coefs. (within-dimension) 

    Weighted  
  Statistic Prob. Statistic Prob. 

Panel v-Statistic -58.65279  1.0000 -0.442829  0.6711 
Panel rho-Statistic  1.282438  0.9002  0.895312  0.8147 
Panel PP-Statistic  1.005194  0.8426  0.006093  0.5024 
Panel ADF-Statistic  0.868804  0.8075  0.832159  0.7973 

      
Alternative hypothesis: individual AR coefs. (between-dimension) 

      
  Statistic Prob.   

Group rho-Statistic  0.996444  0.8405   
Group PP-Statistic -0.830724  0.2031   
Group ADF-Statistic  0.597111  0.7248   
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Pedroni Residual Cointegration Test   
Series: X2 X1     
Date: 07/12/16   Time: 19:51   
Sample: 2005 2014    
Included observations: 150   
Cross-sections included: 5 (10 dropped)  
Null Hypothesis: No cointegration   
Trend assumption: No deterministic trend  
User-specified lag length: 2   
Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel 
      
      Alternative hypothesis: common AR coefs. (within-dimension) 

    Weighted  
  Statistic Prob. Statistic Prob. 

Panel v-Statistic -35.24133  1.0000 -2.199505  0.9861 
Panel rho-Statistic  0.453933  0.6751  1.544220  0.9387 
Panel PP-Statistic  0.440522  0.6702  1.359823  0.9131 
Panel ADF-Statistic -1.015358  0.1550  1.163678  0.8777 

      
Alternative hypothesis: individual AR coefs. (between-dimension) 

      
  Statistic Prob.   

Group rho-Statistic  1.466654  0.9288   
Group PP-Statistic  1.445818  0.9259   
Group ADF-Statistic -0.578104  0.2816   
      
      

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 237 ~ 

 

نتائج القياس االقتصادي:)4.4(الملحق رقم  
Dependent Variable: LNEXPORT2   
Method: Panel Least Squares   
Date: 07/27/16   Time: 11:34   
Sample: 2005 2014   
Periods included: 10   
Cross-sections included: 22   
Total panel (balanced) observations: 220  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 1.306907 1.108930 1.178530 0.2399 

X1 -0.081262 0.080923 -1.004191 0.3164 
X2 0.501389 0.108459 4.622835 0.0000 
X3 0.547243 1.256923 0.435383 0.6637 
X4 -0.209782 0.919330 -0.228190 0.8197 
X5 4.902482 1.561671 3.139253 0.0019 
CIT -2.768431 1.273695 -2.173542 0.0308 
DT 1.040168 0.131418 7.914966 0.0000 

     
     R-squared 0.515100     Mean dependent var 9.531251 

Adjusted R-squared 0.499089     S.D. dependent var 6.817767 
S.E. of regression 4.825277     Akaike info criterion 6.021300 
Sum squared resid 4936.060     Schwarz criterion 6.144704 
Log likelihood -654.3429     Hannan-Quinn criter. 6.071134 
F-statistic 32.17197     Durbin-Watson stat 0.982997 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      

Dependent Variable: LNEXPORT2   
Method: Panel Least Squares   
Date: 07/27/16   Time: 14:20   
Sample (adjusted): 2006 2014   
Periods included: 9   
Cross-sections included: 22   
Total panel (balanced) observations: 198  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 1.193447 1.091744 1.093156 0.2757 

X1 -0.066816 0.072218 -0.925208 0.3560 
X2 0.157990 0.103993 1.519235 0.1304 
X3 0.769402 1.145174 0.671864 0.5025 
X4 -0.359835 0.833823 -0.431548 0.6666 
X5 1.190752 1.479700 0.804725 0.4220 
CIT -0.194810 1.148351 -0.169643 0.8655 
DT 0.609409 0.144265 4.224230 0.0000 

LNEXPORT2(-1) 0.533794 0.062338 8.562895 0.0000 
     
     R-squared 0.631613     Mean dependent var 10.01433 

Adjusted R-squared 0.616020     S.D. dependent var 6.687679 
S.E. of regression 4.144096     Akaike info criterion 5.725635 
Sum squared resid 3245.797     Schwarz criterion 5.875102 
Log likelihood -557.8379     Hannan-Quinn criter. 5.786135 
F-statistic 40.50593     Durbin-Watson stat 2.286485 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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Dependent Variable: LNEXPORT2   
Method: Panel GMM EGLS (Period SUR)  
Date: 07/27/16   Time: 13:07   
Sample (adjusted): 2006 2014   
Periods included: 9   
Cross-sections included: 22   
Total panel (balanced) observations: 198  
2SLS instrument weighting matrix  
Linear estimation after one-step weighting matrix 
Instrument specification: C LNEXPORT2 LNEXPORT2(-1) X1 X2 CIT X3 X4X5 
        X5  
Constant added to instrument list  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -57.22674 5.456509 -10.48779 0.0000 

LNEXPORT2(-1) -0.293789 0.057626 -5.098172 0.0000 
X1 -0.375447 0.166272 -2.258027 0.0251 
X2 -0.485841 0.252060 -1.927484 0.0554 
CIT -8.815979 1.501979 -5.869575 0.0000 
X3 3.226967 2.555666 1.262671 0.2083 
X4 2.070808 1.932020 1.071835 0.2852 
X5 16.89171 3.152773 5.357732 0.0000 
DT 12.19859 0.935329 13.04203 0.0000 

     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared -1.279446     Mean dependent var 0.655061 

Adjusted R-squared -1.375930     S.D. dependent var 1.287188 
S.E. of regression 1.746553     Sum squared resid 576.5348 
Durbin-Watson stat 1.766422     J-statistic 4.761968 
Instrument rank 9     Prob(J-statistic) 0.500800 

     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared -14.126935     Mean dependent var 10.01433 

Sum squared resid 133280.9     Durbin-Watson stat 0.178020 
     
      

Dependent Variable: EXPORT1   
Method: Panel Least Squares   
Date: 07/27/16   Time: 13:47   
Sample: 2005 2014   
Periods included: 10   
Cross-sections included: 22   
Total panel (balanced) observations: 220  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.144737 0.083127 1.741158 0.0831 

X1 -0.003946 0.006066 -0.650422 0.5161 
X2 0.035125 0.008130 4.320277 0.0000 
X3 0.029856 0.094221 0.316874 0.7517 
X4 0.009342 0.068914 0.135556 0.8923 
X5 0.261763 0.117065 2.236044 0.0264 
CIT -0.217593 0.095478 -2.278984 0.0237 
DT 0.063750 0.009851 6.471242 0.0000 

     
     R-squared 0.423186     Mean dependent var 0.677273 

Adjusted R-squared 0.404141     S.D. dependent var 0.468586 
S.E. of regression 0.361710     Akaike info criterion 0.839739 
Sum squared resid 27.73687     Schwarz criterion 0.963144 
Log likelihood -84.37133     Hannan-Quinn criter. 0.889573 
F-statistic 22.21949     Durbin-Watson stat 1.048952 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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Dependent Variable: EXPORT1   
Method: Panel Least Squares   
Date: 07/27/16   Time: 14:21   
Sample (adjusted): 2006 2014   
Periods included: 9   
Cross-sections included: 22   
Total panel (balanced) observations: 198  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.121239 0.083164 1.457825 0.1465 

EXPORT1(-1) 0.488846 0.063067 7.751244 0.0000 
X1 -0.004317 0.005487 -0.786788 0.4324 
X2 0.013275 0.007851 1.690835 0.0925 
X3 0.023541 0.087148 0.270129 0.7874 
X4 -0.017605 0.063432 -0.277539 0.7817 
X5 0.059183 0.111077 0.532807 0.5948 
CIT -0.034322 0.087316 -0.393082 0.6947 
DT 0.040000 0.010654 3.754322 0.0002 

     
     R-squared 0.541632     Mean dependent var 0.707071 

Adjusted R-squared 0.522230     S.D. dependent var 0.456260 
S.E. of regression 0.315371     Akaike info criterion 0.574254 
Sum squared resid 18.79772     Schwarz criterion 0.723721 
Log likelihood -47.85119     Hannan-Quinn criter. 0.634754 
F-statistic 27.91656     Durbin-Watson stat 2.324713 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      

 
Dependent Variable: EXPORT1   
Method: Panel Generalized Method of Moments  
Date: 07/27/16   Time: 13:53   
Sample (adjusted): 2006 2014   
Periods included: 9   
Cross-sections included: 22   
Total panel (balanced) observations: 198  
Period SUR instrument weighting matrix  
Instrument specification:  EXPORT1 EXPORT1(-1) C X1 X2 X3 X4 X5 CIT  
 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     EXPORT1(-1) -0.611198 0.156791 -3.898168 0.0001 

C -1.726229 0.547273 -3.154238 0.0019 
X1 -0.030264 0.020114 -1.504631 0.1341 
X2 0.010216 0.029911 0.341543 0.7331 
X3 0.220560 0.315732 0.698565 0.4857 
X4 0.144178 0.235956 0.611041 0.5419 
X5 0.943221 0.431841 2.184187 0.0302 
CIT -0.764284 0.344843 -2.216322 0.0279 
DT 0.469388 0.089608 5.238226 0.0000 

     
     R-squared -3.459803     Mean dependent var 0.707071 

Adjusted R-squared -3.648578     S.D. dependent var 0.456260 
S.E. of regression 0.983722     Sum squared resid 182.8970 
Durbin-Watson stat 0.282908     J-statistic 5.157521 
Instrument rank 9     Prob(J-statistic) 0.606190 
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Dependent Variable: LNEXPORT3   
Method: Panel Least Squares   
Date: 07/27/16   Time: 14:01   
Sample: 2005 2014   
Periods included: 10   
Cross-sections included: 15   
Total panel (balanced) observations: 150  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 2.215047 1.108864 1.997582 0.0477 

X1 -0.163718 0.084454 -1.938539 0.0545 
X2 0.510862 0.102404 4.988690 0.0000 
X3 -0.624092 1.543689 -0.404286 0.6866 
X4 -0.900022 1.060316 -0.848824 0.3974 
X5 6.533727 2.053508 3.181740 0.0018 
CIT -1.984018 1.108930 -1.789129 0.0757 
DT 1.111462 0.141613 7.848580 0.0000 

     
     R-squared 0.615872     Mean dependent var 10.12630 

Adjusted R-squared 0.596936     S.D. dependent var 6.793204 
S.E. of regression 4.312824     Akaike info criterion 5.812921 
Sum squared resid 2641.264     Schwarz criterion 5.973489 
Log likelihood -427.9691     Hannan-Quinn criter. 5.878155 
F-statistic 32.52402     Durbin-Watson stat 0.725734 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      

Dependent Variable: LNEXPORT3   
Method: Panel Least Squares   
Date: 07/27/16   Time: 14:19   
Sample (adjusted): 2006 2014   
Periods included: 9   
Cross-sections included: 15   
Total panel (balanced) observations: 135  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 1.485490 0.972465 1.527551 0.1291 

X1 -0.070513 0.068223 -1.033560 0.3033 
X2 0.087592 0.092141 0.950623 0.3436 
X3 -0.325766 1.253913 -0.259800 0.7954 
X4 -0.265660 0.860769 -0.308630 0.7581 
X5 1.866620 1.731616 1.077964 0.2831 
CIT -0.550130 0.893674 -0.615583 0.5393 
DT 0.477892 0.146415 3.263947 0.0014 

LNEXPORT3(-1) 0.665138 0.069499 9.570487 0.0000 
     
     R-squared 0.762055     Mean dependent var 10.66770 

Adjusted R-squared 0.746948     S.D. dependent var 6.589254 
S.E. of regression 3.314679     Akaike info criterion 5.298939 
Sum squared resid 1384.375     Schwarz criterion 5.492624 
Log likelihood -348.6784     Hannan-Quinn criter. 5.377648 
F-statistic 50.44181     Durbin-Watson stat 2.288732 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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Dependent Variable: LNEXPORT3   
Method: Panel GMM EGLS (Period SUR)  
Date: 07/27/16   Time: 14:09   
Sample (adjusted): 2006 2014   
Periods included: 9   
Cross-sections included: 15   
Total panel (balanced) observations: 135  
Period SUR instrument weighting matrix  
Linear estimation after one-step weighting matrix 
Instrument specification: C LNEXPORT3 X1 X2 X3 X4 X5 CIT LNEXPORT3(-1) 
         
Constant added to instrument list  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -36.37559 4.083667 -8.907579 0.0000 

X1 -0.479721 0.130619 -3.672674 0.0004 
X2 -0.006238 0.160708 -0.038815 0.9691 
X3 -5.423046 2.566989 -2.112610 0.0366 
X4 2.223218 1.618479 1.373647 0.1720 
X5 14.99492 3.575830 4.193410 0.0001 
CIT -2.962990 0.943164 -3.141543 0.0021 
DT 7.436688 0.572559 12.98851 0.0000 

LNEXPORT3(-1) -0.028504 0.033014 -0.863401 0.3896 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared -0.680091     Mean dependent var 1.209376 

Adjusted R-squared -0.786763     S.D. dependent var 2.125697 
S.E. of regression 1.580051     Sum squared resid 314.5665 
Durbin-Watson stat 1.505892     J-statistic 4.363460 
Instrument rank 9     Prob(J-statistic) 0.547890 

     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared -4.912071     Mean dependent var 10.66770 

Sum squared resid 34396.71     Durbin-Watson stat 0.181661 
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Dependent Variable: LNEXPORT2   
Method: Panel GMM EGLS (Period SUR)  
Date: 07/27/16   Time: 14:32   
Sample (adjusted): 2006 2014   
Periods included: 9   
Cross-sections included: 22   
Total panel (balanced) observations: 198  
2SLS instrument weighting matrix  
Linear estimation after one-step weighting matrix 
Instrument specification: C LNEXPORT2 LNEXPORT2(-1) X1 X2 ISO14001 
        X3 X4 X5  
Constant added to instrument list  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -70.00747 6.051609 -11.56841 0.0000 

LNEXPORT2(-1) -0.475500 0.029938 -15.88266 0.0000 
X1 -0.702136 0.181288 -3.873032 0.0001 
X2 -0.251977 0.238886 -1.054798 0.2929 

ISO14001 -5.754361 2.462866 -2.336449 0.0205 
X3 5.436144 3.080877 1.764480 0.0793 
X4 1.539956 2.239258 0.687708 0.4925 
X5 12.26910 3.598560 3.409447 0.0008 
DT 13.62036 0.907589 15.00719 0.0000 

     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared -0.425085     Mean dependent var 0.581817 

Adjusted R-squared -0.485406     S.D. dependent var 1.626798 
S.E. of regression 1.679084     Sum squared resid 532.8522 
Durbin-Watson stat 1.741585     J-statistic 3.421401 
Instrument rank 9     Prob(J-statistic) 0.431100 

     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared -19.312138     Mean dependent var 10.01433 

Sum squared resid 178966.9     Durbin-Watson stat 0.160750 
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Dependent Variable: LNEXPORT2   
Method: Panel GMM EGLS (Period SUR)  
Date: 07/27/16   Time: 14:35   
Sample (adjusted): 2006 2014   
Periods included: 9   
Cross-sections included: 22   
Total panel (balanced) observations: 198  
2SLS instrument weighting matrix  
Linear estimation after one-step weighting matrix 
Instrument specification: C LNEXPORT2 LNEXPORT2(-1) X1 X2 ISO22000 
        X3 X4 X5  
Constant added to instrument list  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -67.42672 5.829639 -11.56619 0.0000 

LNEXPORT2(-1) -0.272944 0.057781 -4.723782 0.0000 
X1 -0.574125 0.182868 -3.139560 0.0020 
X2 -0.282546 0.255302 -1.106711 0.2698 

ISO22000 -3.609697 1.380856 -2.614101 0.0097 
X4 2.841886 2.113283 1.344773 0.1803 
X5 16.74342 2.817814 5.941991 0.0000 
DT 13.59085 0.990718 13.71819 0.0000 

     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared -1.908276     Mean dependent var 0.811720 

Adjusted R-squared -2.015423     S.D. dependent var 1.150967 
S.E. of regression 1.886819     Sum squared resid 676.4164 
Durbin-Watson stat 1.638634     J-statistic 2.604930 
Instrument rank 9     Prob(J-statistic) 0.625950 

     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared -19.189405     Mean dependent var 10.01433 

Sum squared resid 177885.5     Durbin-Watson stat 0.167971 
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Dependent Variable: LNEXPORT2   

Method: Panel GMM EGLS (Period SUR)  

Date: 07/27/16   Time: 14:38   

Sample (adjusted): 2006 2014   

Periods included: 9   

Cross-sections included: 22   

Total panel (balanced) observations: 198  

2SLS instrument weighting matrix  

Linear estimation after one-step weighting matrix 

Instrument specification: C LNEXPORT2 LNEXPORT2(-1) X1 X2 HACCP X3 

        X4 X5  

Constant added to instrument list  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -62.71532 5.450383 -11.50659 0.0000 

LNEXPORT2(-1) -0.292255 0.046538 -6.279866 0.0000 

X1 -0.287189 0.142292 -2.018303 0.0450 

X2 -0.482714 0.212111 -2.275758 0.0240 

HACCP -5.227214 1.303438 -4.010327 0.0001 

X4 3.018397 1.689789 1.786257 0.0757 

X5 17.17560 2.446371 7.020847 0.0000 

DT 12.33906 0.882253 13.98586 0.0000 
     
     
 Weighted Statistics   
     
     

R-squared -1.180716     Mean dependent var 0.525366 

Adjusted R-squared -1.261058     S.D. dependent var 1.615773 

S.E. of regression 1.718272     Sum squared resid 560.9669 

Durbin-Watson stat 1.831178     J-statistic 3.129386 

Instrument rank 9     Prob(J-statistic) 0.536411 
     
     
 Unweighted Statistics   
     
     

R-squared -15.242340     Mean dependent var 10.01433 

Sum squared resid 143108.6     Durbin-Watson stat 0.174137 
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 245 ~ 

 

Dependent Variable: EXPORT1   
Method: Panel Generalized Method of Moments  
Date: 07/27/16   Time: 14:40   
Sample (adjusted): 2006 2014   
Periods included: 9   
Cross-sections included: 22   
Total panel (balanced) observations: 198  
Period SUR instrument weighting matrix  
Instrument specification: EXPORT1 EXPORT1(-1) C X1 X2 X3 X4 X5 
        ISO14001  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     EXPORT1(-1) -0.605222 0.171797 -3.522883 0.0005 

C -1.858174 0.705397 -2.634223 0.0091 
X1 -0.049761 0.024062 -2.068044 0.0400 
X2 0.002180 0.037320 0.058405 0.9535 
X3 0.807321 0.417656 1.932981 0.0547 
X4 0.071636 0.278838 0.256910 0.7975 
X5 0.883316 0.476239 1.854774 0.0652 

ISO14001 -1.418075 0.560668 -2.529259 0.0122 
DT 0.517581 0.118563 4.365437 0.0000 

     
     R-squared -4.493800     Mean dependent var 0.707071 

Adjusted R-squared -4.726341     S.D. dependent var 0.456260 
S.E. of regression 1.091820     Sum squared resid 225.3013 
Durbin-Watson stat 0.244050     J-statistic 3.056874 
Instrument rank 9     Prob(J-statistic) 0.382939 

     
      

 
Dependent Variable: EXPORT1   
Method: Panel Generalized Method of Moments  
Date: 07/27/16   Time: 14:42   
Sample (adjusted): 2006 2014   
Periods included: 9   
Cross-sections included: 22   
Total panel (balanced) observations: 198  
Period SUR instrument weighting matrix  
Instrument specification: EXPORT1 EXPORT1(-1) C X1 X2 X3 X4 X5 
        ISO22000  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     EXPORT1(-1) -0.457276 0.167025 -2.737775 0.0068 

C -1.950379 0.688631 -2.832256 0.0051 
X1 -0.037021 0.022185 -1.668698 0.0968 
X2 -0.015568 0.037747 -0.412424 0.6805 
X3 0.534019 0.358950 1.487727 0.1385 
X4 0.149729 0.266316 0.562221 0.5746 
X5 0.652612 0.424796 1.536295 0.1261 

ISO22000 -1.020813 0.566572 -1.801736 0.0732 
DT 0.511580 0.112335 4.554040 0.0000 

     
     R-squared -4.394607     Mean dependent var 0.707071 

Adjusted R-squared -4.622950     S.D. dependent var 0.456260 
S.E. of regression 1.081918     Sum squared resid 221.2334 
Durbin-Watson stat 0.250311     J-statistic 2.214155 
Instrument rank 9     Prob(J-statistic) 0.529166 
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Dependent Variable: EXPORT1   

Method: Panel Generalized Method of Moments  

Date: 07/27/16   Time: 14:47   

Sample (adjusted): 2006 2014   

Periods included: 9   

Cross-sections included: 22   

Total panel (balanced) observations: 198  

Period SUR instrument weighting matrix  

Instrument specification: C EXPORT1 EXPORT1(-1) X1 X2 X3 X4 X5 HACCP 

         

Constant added to instrument list  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

EXPORT1(-1) -0.532039 0.157080 -3.387050 0.0009 

C -1.711274 0.607775 -2.815638 0.0054 

X1 -0.039290 0.021989 -1.786760 0.0756 

X2 0.002065 0.033584 0.061482 0.9510 

X3 0.354338 0.354175 1.000462 0.3184 

X4 0.111669 0.257238 0.434110 0.6647 

X5 0.703011 0.456085 1.541402 0.1249 

HACCP -0.357816 0.372624 -0.960262 0.3382 

DT 0.475307 0.099715 4.766678 0.0000 
     
     

R-squared -3.819831     Mean dependent var 0.707071 

Adjusted R-squared -4.023845     S.D. dependent var 0.456260 

S.E. of regression 1.022658     Sum squared resid 197.6618 

Durbin-Watson stat 0.251355     J-statistic 3.505732 

Instrument rank 9     Prob(J-statistic) 0.320019 
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Dependent Variable: LNEXPORT3 

Method: Panel GMM EGLS (Period SUR)  

Date: 07/27/16   Time: 14:56   

Sample (adjusted): 2006 2014   

Periods included: 9   

Cross-sections included: 15   

Total panel (balanced) observations: 135  

Period SUR instrument weighting matrix  

Linear estimation after one-step weighting matrix 

Instrument specification: C LNEXPORT3 X1 X2 X3 X4 X5 ISO14001 

        LNEXPORT3(-1)  

Constant added to instrument list  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -49.96909 4.981068 -10.03180 0.0000 

X1 -0.457219 0.116001 -3.941489 0.0001 

X2 0.095163 0.142887 0.666004 0.5066 

X3 -5.613632 2.281871 -2.460100 0.0152 

X4 2.183969 1.429070 1.528245 0.1290 

X5 15.50425 3.180214 4.875223 0.0000 

ISO14001 -0.492317 1.841189 -0.267391 0.7896 

DT 9.682212 0.750921 12.89378 0.0000 

LNEXPORT3(-1) -0.129822 0.023202 -5.595406 0.0000 
     
     
 Weighted Statistics   
     
     

R-squared -1.188191     Mean dependent var 1.121214 

Adjusted R-squared -1.327124     S.D. dependent var 2.271368 

S.E. of regression 1.849491     Sum squared resid 430.9977 

Durbin-Watson stat 1.507390     J-statistic 5.405565 

Instrument rank 9     Prob(J-statistic) 0.444397 
     
     
 Unweighted Statistics   
     
     

R-squared -9.613895     Mean dependent var 10.66770 

Sum squared resid 61752.15     Durbin-Watson stat 0.168573 
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Dependent Variable: 
LNEXPORT3  
Method: Panel GMM EGLS (Period   SUR) 
Date: 07/27/16   Time: 14:56  
Sample (adjusted): 2006 
2014  
Periods included: 9  
Cross-sections included: 15  
Total panel (balanced) observations: 135 
Period SUR instrument weighting matrix 
Linear estimation after one-step weighting matrix 
Instrument specification: C LNEXPORT3 X1 X2 X3 X4 X5 
ISO22000 
        LNEXPORT3(-1)  
Constant added to instrument list 
 
 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -48.84532 4.923571 -9.920710 0.0000 

X1 -0.494128 0.133289 -3.707197 0.0003 
X2 0.009245 0.163811 0.056439 0.9551 
X3 -6.524453 2.645603 -2.466150 0.0150 
X4 2.764525 1.655074 1.670333 0.0973 
X5 18.45030 3.681736 5.011306 0.0000 

ISO22000 -4.959752 2.891239 -1.715442 0.0887 
DT 9.612943 0.738923 13.00940 0.0000 

LNEXPORT3(-1) -0.160123 0.022846 -7.008894 0.0000 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared -0.910820     Mean dependent var 0.992565 

Adjusted R-squared -1.032142     S.D. dependent var 2.084763 
S.E. of regression 1.764567     Sum squared resid 392.3257 
Durbin-Watson stat 1.551670     J-statistic 7.979560 
Instrument rank 9     Prob(J-statistic) 0.446436 

     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared -9.085276     Mean dependent var 10.66770 

Sum squared resid 58676.62     Durbin-Watson stat 0.169529 
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Dependent Variable: LNEXPORT3   
Method: Panel GMM EGLS (Period SUR)  
Date: 07/27/16   Time: 15:01   
Sample (adjusted): 2006 2014   
Periods included: 9   
Cross-sections included: 15   
Total panel (balanced) observations: 135  
Period SUR instrument weighting matrix  
Linear estimation after one-step weighting matrix 
Instrument specification: C LNEXPORT3 X1 X2 X3 X4 X5 HACCP 
        LNEXPORT3(-1)  
Constant added to instrument list  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -30.30440 3.364216 -9.007863 0.0000 

X1 -0.324582 0.098980 -3.279279 0.0013 
X2 0.030366 0.124298 0.244304 0.8074 
X3 -4.083230 1.943152 -2.101344 0.0376 
X4 1.916049 1.228776 1.559315 0.1214 
X5 14.25871 2.860313 4.985016 0.0000 

HACCP -4.780718 1.175348 -4.067492 0.0001 
DT 6.366805 0.486676 13.08222 0.0000 

LNEXPORT3(-1) 0.027563 0.036153 0.762402 0.4472 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared -0.358255     Mean dependent var 1.431733 

Adjusted R-squared -0.444494     S.D. dependent var 2.457209 
S.E. of regression 1.514091     Sum squared resid 288.8513 
Durbin-Watson stat 1.670842     J-statistic 4.988798 
Instrument rank 9     Prob(J-statistic) 0.372619 

     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared -3.026877     Mean dependent var 10.66770 

Sum squared resid 23428.56     Durbin-Watson stat 0.217400 
     
      

 



  أثر المتطلبات البيئية للتعبئة والتغليف على صادرات الجزائر من المنتجات الغذائية

  الملخص

 وقد.أداء الصادرات الغذائية يف اجلزائريف هذه الدراسة قمنا بتحليل أثر املتطلبات البيئية للتعبئة والتغليف على     

منوذج اآلثار الثابتة وطريقة العزوم  وذلك بتطبيق مؤسسة على مدار عشر سنوات 22لـــــــ استخدمنا بيانات البانل

ل عام أو بشكل فردي على الصادرات بشك للتعبئة والتغليف ولقد وجدنا أن هناك تأثري للمعايري البيئية. املعممة

وعليه النتيجة اليت توصلنا إليها يف .على نطاق واسع أو نطاق مكثف، وعلى قيمة الصادرات الغذائية سواءا

احلاصلة على هذه دراستنا هي أن املتطلبات البيئية للتعبئة والتغليف تكون حافز للتجارة بالنسبة للمؤسسات 

  .صحيحاملعايري والعكس 

 .الصادرات الغذائية املتطلبات البيئية، التعبئة والتغليف،:الكلمات الدالة

Impact of environmental requirements for packaging on Algeria's food 
products exports 

Abstract 

   In this study we analyze the impact of environmental requirements for 
packaging on the export performance of food exports in Algeria.We use ten year 
panel data from 22 firms and apply fixed effects and general method of 
moments (GMM) models. We find that certification to environmental standards 
in general and to specific individual environmental standards, has an effect on 
firms’ export performance, at the extensive margin and at the intensive margin, 
and on export values. Our case-study results imply that environmental 
requirement for packaging act as a catalyst to trade, for certified firms and vice 
versa. 

Keyword: environmental requirement, packaging, food exports. 


