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نحو إرساء املسؤولية البيئية في منظمات الاعمال كأساس محوري ل عم الاقتصاد الاخضر
Towards establishing environmental responsibility in business organizations as a central
basis for supporting the green economy
8

 بن تربح بن تربح،0عيس ى معزوزي

ai.mazouzi@lagh-univ.dz ،-جدمعة عمدي ثليجي بدالغواط-  كلية العلوم الاتقصاديةة االسيير االعلوم الصاديةة1
b.benterbeh65@gmail.com ، -جدمعة عمدي ثليجي بدالغواط-  كلية العلوم الاتقصاديةة االسيير االعلوم الصاديةة2
1112/11/ 01 :اتريخ القبول

1112/11/ 17 :اتريخ االستالم

:ملخص
تعد اسيدلالية الئيةيددة ست مددا الاعمددأ ا د ائد الد عدم الهد ةتدوم علضرددد الاتقصاددي لدرد يد تعمد بدل يجددة لا د ع د
الاسددصل أ لم د االعت لددق للادتقدددا اسصاد يو االصاتولوجيدددا ا ة ددة ددي مخصلددم مادددالا الادتقددة ااد اة الىلجدددا ا د جد د
 لدفل ئد نا يياسدستد بد ال ياي اسيدلالية الئيةيدة ست مدددا الاعمددأ دي بتددد الاتقصاددي لدرد،ا جدد ع د الت دددم الاةجولدوذي
مددال د د أ يع د ك د عتا د ع د د ط نت د ا د ع اسددصل أ الادتقدددا ا ىر د ا اتيدددئ ددي اددونر اسدددم التت د د ةتة الئيئددة
.اتعم ع دجض لي الا بون ي ا جو لصونر استدخ اس م اللصتلي مال آثدي الا صئدس ا ايي
اتق ا الصو ا ع و صدمج ائمهد ان ئتدد جملدة مدال اسعوتقددا الهد اودوأ يان ايسدد اسيدلالية الئيةيدة بمت مددا الاعمددأ
 ان ام لا ائمهد ي ع م الصمصع بدل تدندة الئيةيدة سدوا، لصوعية ئفه است مدا بر ايو مدةة الئيئة مال اج الاتقصادي لدر
.مال ط ف است مة اا الجصمع
.  الاتقصادي لدر، اسيلالية الئيةية:كدمات مفتاحية
JEL :O13 :JEL تصنيف
Abstract:
The environmental responsibility of business organizations is one of the most important
pillars of the green economy. It works primarily on of these is the fact that there are a
number of obstacles that prevent the rational and rational exploitation of renewable energies
and modern technologies in various fields of energy and waste recycling, in addition to
preserving the ecological system. Our study aimed at highlighting the role of environmental
responsibility for business organizations in building the economy. Green by supporting each
component, it supports the exploitation of green energies and contributes to the provision of
environmentally friendly transport and reduce the carbon ratios in the atmosphere to provide
a suitable climate and reduce the effects of global warming.
A number of factors have been reached. The most important the establishment of
environmental responsibility by business organizations to sensitize these organizations to
the need to protect the environment for the green economy, the most important of which is
the lack of enjoyment of environmental culture by the organization or society.
Keywords: environmental responsability, Green Economy
Jel Classification Codes: JEL: O13
__________________________________________
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 .1مق مة.
ةا ان اوصوي مت مة استدأ ع امهي متدس للموضوع ،ث ط ح شجدلية الئو ااضع الج ضيدا استدسئة ،بد ضدنة
ا او ة ائ اف الئو امتهجيصه.
يشه العدل اليوم دلة مال الجوض ى الئيةية سياة امديي مت مدا الاعمدأ ي السيب بدلصلوث مال د أ الصادالاا ا ىار و
ي الشاترد ااعمدلهد ،ابدلصد ي اج ن ض مجهوم اسيلالية الئيةية ي ا ئح مال الر ايي ايسد ئفا اسجهوم بمت مدا
الاعمدأ مال اج الو وأ ا عدل دد ي مال الصلوث مال جهة اكصخليص ق مال جهة اد ط بدعصئدي ئفه است مدا اليب
ال ميس ي ئفا الصلوث.
نمع مت مدا الاعمدأ ال اوت م اسعدةر الئيةية مال د أ ممديسدترد سوا اسصعلتة بميصوةدا ا ئعدثدا اللدلاا الا يجة اا
تيير التجدةدا اللر مرئوط بمخصلم ا واعهد...ا خ ،ابدلصد ي ايط ذل بشج عدم ا ا ئوي دلة الئيئة.
اكودلة ا صتدأ ي الت دم العدم ل تقصادي مال الاتقصادي الئن ا الاتقصادي لدر اج ن ض مجهوم اسيلالية الئيةية ي
مت مدا الاعمدأ ل ع عتد

الاتقصادي لدر مال د أ اوظيم الصاتولوجيدا ا ىر ا ي اسصل أ الادتقدا اسصا يو

اع م اسصنزاف اسوايي الائيعية اا اة التجدةدا ااتلي ا ئعدثدا اللدلاا ال ملة بدلا بون اغر ئد....
 0.0اشكالية ال راسة
تعصب اسيلالية الئيةية ست مدا الاعمدأ ا

ائ ال عدم الاسدسية اله تيدئ بشج بديل ي بتد

دم الاتقصادي لدر ،

ابدلصد ي ا ح الاشجدلية الصدلية:
ماهي عوامل إرساء املسؤولية البيئية في منظمات الاعمال من اجل دعم عناصر بناء اقتصاد أخضر؟
 8.0فرضيات ال راسة.
 0.8.0الفرضية الرئيسية:
 ا ع اسيلالية الئيةية ست مدا الاعمدأ عتد ال ا ع اسيلالية الئيةية ست مدا الاعمدأ عتد 8.8.0الفرضيات الفرعية.
الفرضية الفرعية ألاولى:

بتد الاتقصادي لدر ؛
بتد الاتقصادي لدر .

 ا ع اسيلالية الئيةية ست مدا الاعمدأ اسصل أ الادتقدا ا ىر ا ؛ ال ا ع اسيلالية الئيةية ست مدا الاعمدأ اسصل أ الادتقدا ا ىر ا .الفرضية الفرعية الثانية:
 ا ع اسيلالية الئيةية ست مدا الاعمدأ الصوجه وو اس ةتة ا ىر ا ؛ ال ا ع اسيلالية الئيةية ست مدا الاعمدأ الصوجه وو اس ةتة ا ىر ا .الفرضية الفرعية الثالثة:
 ا ع اسيلالية الئيةية ست مدا الاعمدأ الصوجه الشلدالا الصلر استدخي؛ ال ا ع اسيلالية الئيةية ست مدا الاعمدأ الصوجه الشلدالا الصلر استدخي.الفرضية الفرعية الرابعة:
 ا ع اسيلالية الئيةية ست مدا الاعمدأ اسصخ امدا الصاتولوجيد ا ىر ا ؛ -ال ا ع اسيلالية الئيةية ست مدا الاعمدأ اسصخ امدا الصاتولوجيد ا ىر ا .
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الفرضية الفرعية الخامسة:
 ا ع اسيلالية الئيةية ست مدا الاعمدأ متومدا ا يدو ا ىر ا ؛ ال ا ع اسيلالية الئيةية ست مدا الاعمدأ متومدا ا يدو ا ىر ا .الفرضية الفرعية السادسة:
 ا ع اسيلالية الئيةية ست مدا الاعمدأ سيدسة الاسس مدي لدر ؛ ال ا ع اسيلالية الئيةية ست مدا الاعمدأ سيدسة الاسس مدي لدر . 0.0أه اف ال راسة.
اصا ائ اف ئفه ال ياسة ي إلاجدبة عال اشجدلية ال ياسة بدل يجة لا  ،كمد تر ف ا :
 الصع ف ع مخصلم ضوابط ايسد اسيلالية الئيةية ي مت مدا الاعمدأ ااسئدب اللجو الضرد؛ -الصع ف ع طئيعة الاتقصادي لدر اائ العتد

اسشجلة له؛

 اب ال ياي اسيلالية الئيةية ست مدا الاعمدأ ي بتد الاتقصادي لدر ؛رابعا :منهلجية ال راسة.
تقمتد بدعصمدي استهج الو جق الصولي ي بدالسصعد ة بمخصلم الاص اال ياسدا اليدبتة ااسلام اا العلمية ا جد

مخصلم

الج ا ااستدالا اسنشويو ااس اجع الالات ا ية اله اتدالا اسوضوع.
ابتد ا ع ك مد سئق ا اتيي ال ياسة ا موويةال اسدسرن ائمد كدلصد ي:
املحور ألاول :م خل الى املسؤولية البيئية ملنظمات الاعمال.
املحور الثاني :أساسيات الاقتصاد ألاخضر.
 .8م خل الى املسؤولية البيئية ملنظمات الاعمال.
 0.8تعريف املسؤولية البيئية ملنظمات الاعمال.
تقئ الصا ق ا اسجهوم العدم ساالح اسيلالية الئيةية ااسجدئي اسصعلتة برد الب مال إلاشديو ا ائ اس ا

الصديةخية اله

م ا برد.
 .0.0.8التطور التاريخي ملفهوم املسؤولية البيئية.
الئيئة بشج اجمد ي هي لشيد اله اويط بتد االث ع اجوي الجدمتدا ا ية ع ساح ليض مصرمتة اسد االهوا االت بة
ااسعدين ااستدخ االجدمتدا ا جيه  ،كمد ةماال ا جهد بأنرد ماموعة مال ل مة اسسشدباة مع بعرهد الئعض ل يجة الصعتي ،
انا و مدةة الئيئة ل ا ه ألاأ م و ي نردةة الت ن العش ةال كمد ة ه ذل ب ان جفايئد مصللللة ي ا ردن ا ردياا
الت ةمة ،نمتف ان ايي الاليدن ان اسصم ايه ابتد ه م ائط بد جد ع الئيئة ،جأ ا العم ع اائيق اسئديئ النجدي
الىصلجة لصويينرد كتص التوا رن االسش يعدا اله تق مهد مويابق ااتصض بومدةة الت بة الزياعية مال الاسصنزاف.
امع ظهوي ال ويو الاتدعية ب لا مشا ا بيةية ع ة و بشج ااضح ،تيئبا نضرد ال ويو الاتدعية بشج كئر ج ا اييم
الئعض ئفه اس لة بم لة ا ىادم مع الئيئة ،نو وأ الصلوث ا ذيااه ي ئفه اس لة ،ي كدن سبئد مئدش ا ي ظهوي بوايي
الوعي الئيئ  ،امال د أ السش يعدا ااسعد جدا الاتدعية ،نجق  1112ا

يا الوالةدا اسصو و الام ةاية ااأ تقد ون للح ة

العدمة كتتاة ا ا ق مدةة الاليدن االئيئة مال الصلوث ،ا ي  1191ا

يا ب ةاد يد ااأ تقد ون يعم ع

االانردي مال الصلوث.
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لاال الائصمدم مال مت وي اسيلالية ل ةئ ا الصا ق اليه اال عت مد طجى ع اليد ة مجهوم اسيلالية الاجصمدعية مال ط ف
روثمان بووين هاورد الفي يعصب الاب اسلسس للميلالية الاجصمدعية مال د أ كصدبه الفي ا يه ستة  1191اوا عتوان "
 ،"Social Responsabiliy of Business menا ي ستة  1112ابع اة ةولوجية الصتمية اسيص امة اله لايا مال ائمية الئع
الئيئ ااعصئديه ئ ف است اايجي ةا ان تعم ك لط اف لصوتيته ائفا مد اك اه الاجت و  21لتمة ليض بدلب الة  1112اله
اعصب ا ميلالية ا جد ع الئيئة ال اتصا ع ا جومدا نتط ب امص ا الجصمع اس لق اع ياسهد اسلسيدا
الاتدعية ،ائفا مد ينع بج اسلسيدا الاتدعية ا اووة ا ديئد وو اوتيق اسيلالية الئيةية ائفا لصات ا ىيدم اله
1
اتا عال ع م الائصمدم بدلئيئة امودالة ا ح مد اني ا( .مش ي دمحم التد  -بتة الش ةم ،ص)677-678
 8.0.8املسؤولية البيئية واملفاهيم املتعدقة بها.
 تعاريف حول املسؤولية البيئية.
تع يا الصعديةم اله اتدالا مجهوم اسيلالية الئيةية امال ائمهد:
تعريف( 30لابي و مويال اآد ان ،ص :)111هي عملية تلاية الاثدي الئيةية لعمليدا إلا صدج ا ىد ة بدلش كدا كصخجيض
عملية الم استصادا االا ئعدثدا اللدلةة ،ااتليص اسمديسدا اله اجون لهد آثدي سلئية ميصتئ ع الئيئة كمد اصم
العمليدا ا ىد ة بومدةة الئيئة.

ي اائيق

2

تعريف(نردلة ددل اآد ان ،ص :)86هي اسمديسدا اله تعوي بدلتجع ع الئيئة ،اا الصخجيم مال الاثدي اليلئية اله اصادال مد
ئو مالوب مال اسلسيدا تقد و د ا مد اتق ه مالس لعمدأ العدلم للصتمية اسيص امة.

3

تعريف( 30دمحم ن ق ،ص :)71هي جز مال ميلالية مت مدا الاعمدأ اااده الجصمع كج  ،االه اخصص بصولي آثدي الشاترد
ع الئيئة العدملة نضرد امتومدترد ،اإب ال كيجية تقيدس ئفه آلاثدي اا سيدبرد بمد ةرمال اوم است مة لهد ا مدةة العتد
الئيةية منرد بدلصئعية.

4

تعريف( 34ددل اع اب ،ص :)66هي مش اع بدلش اكة مع اط اف اد ط ئ نه اائيق اااوة الع ة مال اسئديياا الئيةية ي
تقادع لعمدأ ي ة كز ع  :الالتزام الئيئ للملسية اإيايو اسوايي االادتقة االشجدنية ي اا ةح اسلسية عال الشاترد كدملة
لييه الو وأ الضرد مال تقئ اص دب اسال ة.

5

امال د أ الصعديةم اليدبتة يع ف الئد دن اسيلالية الئيةية ع انرد" :التزام مت مدا الاعمدأ بدلتيوي الئيةية ي ممديسدترد
أللشاترد ا جد

ارمرن الئع الئيئ ي است اايايدترد كق تيع بفل

وو اخرر ئفه است مدا"

 املفاهيم املتعدقة بمفهوم املسؤولية البيئية.
ا ائط ع و مجدئي بماالح اسيلالية الئيةية لصم يعمد يسد ئفا اسجهوم بمت مدا الاعمدأ امال اكث ئفه اسجدئي
ا ااال مد ة ي (سدس سجيدن ،ص:)18

6

 منظومة إلادارة البيئية :ئو ذل ا جز مال است ومة إلايايةة الجلية ،االفي ةصرمال الهيج الصت يم اللشاة الصخايايةااسيلاليدا اا ىب اا السدلي االعمليدا ااسوايي ،للصاوة االصتجيف ادل انوص ا يد ة الييدسة الئيةية.
 مراجعة منظومة إلادارة البيئية :عملية اوتق ،م ائة اموثتة ،لل اوأ ع ا يثيدا ،اللصتيي اسوضوعي ،لل ا  ،عمد اذاكد ا إلايايو الئيةية ي اسلسية ،اصادبق مع سمدا اس اجعة ،اله اضعترد اسنشأو ست ومة إلايايو الئيةية ،اإب غ إلايايو بنصدمج
ئفه العملية.
 الغرض البيئي :اللدةة الئيةية الشدملة اله تيج عال الييدسة الئيةية ،االه ايهئ اسنشأو ذاترد لئلوغهد ،االه ةص تقيدسهد اذاكدن ذل عمليد.
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 -ألاداء البيئي :التصدمج التدبلة للتيدس مال مت ومة إلايايو الئيةية ااسصعلتة بصوا اسنشأو للجوا

الئيةية االه اتوم ع

الييدسة الئيةية الغ اض الئ اف.
 -السياسة البيئية :انادح اسنشأو عال متد

ئد امئديئرد اسصعلتة بأيائرد الئيئ الشدم  ،االفي يعاق اطديا للصو

الوضع

اغ اضهد اائ انهد الئيةية.
 اله ف البيئي :مصالئدا ليا الصجايلية ،االه انشئرد لغ اض الئيةية االه اوصدج ا اتق ايئد ااتجيفئد لئلوغ ال لغ اض،اذ اجون تقدبلة للصائيق ي اسلسية ،اا ي اجزا منرد ،ااجون تقدبلة للتيدس كلمد اماال ذل .
 الح من التدوث :اسصخ ام عمليدا ،دب اا ،مواي اا متصادا امتع اا او مال اا اتل اا اصوا ي الصلوث ،االه تق اصرمالالص اة  ،االصعدم  ،اتع ة العمليدا ،ااجهزو الصوا  ،االاسصل أ لم للموايي ،ااسواي الئ ةلة ،ندسزاةد الجدمتة ي ا

مال

الصلوث اصرمال اخجيض الصأثر اا الئيةية اسعدكية ااويرن الاجدةة ،اإلاتق أ مال الصجدليم.
 8.8دو افق تبني منظمات الاعمال لدمسؤولية البيئية ومستوياتها حسب مقاربة روبنز.
 .0.8.8دو افع تبني منظمات الاعمال لدمسؤولية البيئية.
ي ظ ال اف الئيةية ال ائتة اله يشه ئد العدل ا ئح مال ال لم ع مت مدا الاعمدأ ايياج اإيسد مجهوم اسيلالية
الئيةية ضمال الشاترد اابتضرد باجة ميص ةمة ،سد ا ئوا عليه مال ض ايو صمية ل رمدم ست مة الصاديو العدسية ،ابدلصد ي
نت اج عليتد اوضيح الج ق برن ياانع الصئن الادصيديةة االاجئديةة يسد مجهوم اسيلالية الئيةية ي مت مدا الاعمدأ.
 دو افع التبني الاختيارية إلرساء املسؤولية البيئية في منظمات الاعمال:
مال برن ائ ال اانع اله جعلا مت مدا الاعمدأ اسئنى مجهوم اسيلالية الئيةية مد ة ي (سدس سجيدن امتية غ ة  ،ص:)1

7

 اتلي كمية التجدةدا ابدلصد ي ات الىدط التدااة عال الا ئعدثدا اإلا اياا إلاشعدعية؛-

مدةة ل مة الئيةية االاسصخ ام لنر للموايي الائيعية؛

 إلاسهدم الو باز بييط ي معد جة مشجلة الا صئدس ا ايي ا مدةة طئتة لالان؛ لةديو الوعي بدسشدك الئيةية ي استاتة اله اصم كز نضرد اسلسية ان اعهد؛ اويرن ايا اسلسية ي التواحي الئيةية اينع العدملرن للصع ف ع اسصالئدا الئيةية ااويرن تق ياتر ع الصجدعمع الئيئة؛
-

يرن

ويو الش كدا بيةيد ،ااويرن الاويو العدمة للملسية امدم ماصمعهد اتقواه الجدعلة ي مادأ مدةة

اسيترل االئيئة اامارن اسلسيدا مال كي ايئ ايعمه ؛
 -اتلي الصجلجة بإعديو الص اة االب امج لد ط اسشدبرة اإلايايو لنر للجوا

الئيةية لعمليدا اسلسية؛

 الييا و ا جي و ع سلو لن اي اط ق العم ذاا الصأثر الئيئ ال صم . دو افع التبني الاجبارية إلرساء املسؤولية البيئية في منظمات الاعمال:
مال برن ائ ال اانع الاجئديةة اله يعا مت مدا الاعمدأ ا ائن مجهوم اسيلالية الئيةية مد ة ي (سدس سجيدن امتية
غ ة  ،ص:)8

8

 املتطدبات الحكومية :اسصم لة ي السش يعدا الئيةية جع اسلسية اكث التزامد ايعدةة ل عصئدياا الئيةية؛107
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 -املستهدكين :لت ا ئوا الئيئة ا

العوام ال ميية اسلث و ع ياانعه الاستر كية ،اا

الاعصئدياا لسدسية ي

او ة يغئدتر اجدذبيتر ااجري تر لتمط معرن مال اليلع يان غر ئد؛
 -املساهمين واملستثمرين :اواجه اسلسيدا ضلوطد متزاة و مال جد

ك مال اسيدئمرن ااسيس م ةال مال اج اويرن

اسلسيدا ايائرد الئيئ ؛
 املتطدبات التعاق ية :ان التلق ا ىدص بشلان الئيئة الةديو الرلوط مال التوا رن االسش يعدا اسص تة اكفل مالالجصمع بمخصلم نئداه ،تق غر ا مال اسلوب لعمدأ اعت الاجتدا ع ميصوط العدل ؛
 .8.8.8مستويات املسؤولية البيئية في منظمات الاعمال حسب مقاربة روبنز(.)Traffic lights_robbins 2001
اسصخ م يابنز ستة  2001اشدياا اس اي الرومية ي اانيم ميصوةدا اسيلالية الئيةية ي مت مدا الاعمدأ ،ي اعصم
ع اللو رن لدر االئن ي او ة ه لهفه اسيصوةدا اهي ايبعة (سعي

يدو اب ومة عئ ا مي  ،ص:)271

9

 املستوى ألاول ألاخضر ال اكن -املست ام " :"Dark green – Sustainableتر ف نيه اسلسية ألن اجون يام و بيةيداتيدئ ي

اسشدك الئيةية الوطتية اإلاتقليمية االعدسية؛

 املستوى الثاني ألاخضر -الاستراتيجي " :" Green – Strategicاجون الييدسة الئيةية جز مال الاست ااياية الشدملةللملسية اتيدع ع اةادي امجد يدا ج ة و ( ويو اةادبية -متدنف ج ة و)؛
 املستوى الثالث الضوء ألاخضر -الوقائي " :" Light green – Preventiveتر ف الييدسة الئيةية ي ئفا اسيصوطستع الىدط الئيةية ال صملة اامارن اسوايي ااونر الادتقة؛
 املستوى الرابع -البني التقدي ي (الامتثال) " :" compliance Brown – Traditionalوترتكز السياسة البيئية علىتدبية املتطدبات ومعاللجة الانبعاثات في نهاية الانبوب (.)end of pipe
الشكل :30ميصوةدا اسيلالية الئيةية بدسصخ ام إلاشدياا الرومية ي .Robbins PT 2001

املص ر :سعي يدو -ب ومة عئ ا مي  ،ميدئمة الالتزام بدسيلالية الئيةية ي اوتيق اسواطتة الئيةية ي اسلسية
الاتقصاديةة ،م جع سئق ذك ه ،ص.271
0.8عناصراملسؤولية البيئية في منظمات الاعمال.
اصع ي العتد

ال يو سدئية اسيلالية الئيةية امال ائمهد (نردلة ددل اتق امق مي  ،ص ص :)90-81

10

 تحقيق الفعالية البيئية :مال متالق مجهوم الجعدلية الفي امووي وأ اوتيق لئ اف اسيا و امردعجة التصدمج
النردمية للملسية مال د أ الاسصخ ام لم االاتق لجدنة الوسدم اسصد ة ،ابدلصد ي نإن الجعدلية الئيةية اادغ ع
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ذل التوو الاال ي اطدي بيئ  ،نت تعب عال متالق تيير ي مجديه ا صدج التيمة بأتق اام استر

 ،اي ا صدج اكث

بدسصخ ام يشي ااتق اسوايي ،االصتلي مال الصلوث.
 تبني مصفوفة الحماية املست امة لدبيئة :لت ائنا الع ة مال مت مدا الاعمدأ سيدسدا مال اج ا مدةة
اسصوا لة ااسيص امة للئيئة ،اتقدما بصاوة آليدا ااست اايايدا ا ع

مدةة الئيئة ااوتق ال بوية ي جس الوتقا،

اذل مد ةوض ه الشج اسوا ي ،الفي ةئرن اساجونة اله ةماال الاعصمدي علضرد ي ا ا ع م ط الصت م وو اوتيق
ا مدةة اسيص امة للئيئة ،ابدلصد ي ا ا ع م ط التزام اسلسية بميلاليترد الئيةية ،اذل بتد ع ايبعة عتد
يمييية مصم لة ي اجوي يؤةة لل مدةة اسيص امة للئيئة ،اات ة ااتولوجيدا بيةية ج ة و ،امودالة الصتلي امتع
الصلوث ،اادر ا ايايو استصج.
اللج ول :38ماجونة ا مدةة اسيص امة للئيئة.
الغ

تق يم تكنولوجيا بيئية ج ي ة

وجود رؤية للحماية املست امة

اليوم

منع التدوث

إدارة املنتج

داخلي

خارجي

املص ر :نردلة ددل  -تق امق مي  ،ياي ائن اسيلالية الاجصمدعية االئيةية ي اسلسية الاتقصاديةة للميدئمة ي اوتيق
الصتمية اسيص امة ،م جع سئق ذك ه ،ص .81
مال د أ اولي اساجونة اع ه ،نهتد ايبع دالا تعب عال ماجونة ا مدةة اسيص امة للئيئة هي:
 ا دلة لا االه اصممودالة معد جصه بع

ي مودالة متع الصلوث ،ي ةصرمال ئفا اس د مد ئو اكث مال ال تقدبة ع الصلوث اا
اثه ا ا

اا متع الجدتق اا الىلجدا مال الصواج ا

 -ا دلة ال د ية تعب عال ايايو استصج اله اصع ط ا

مال الصلوث التدج عال م ا

؛
العملية إلا صدجية ا ك مد ييبئه

استصج د أ يايو يداه امال مخلجدا اسصعمدله النردمية؛
 ا دلة ال دل ة ابصجدي ااتولوجيدا بيةية ج ة و مال د أ االع اسلسية ا اسيصتئ االصخايط البصجدي اااوةااتولوجيدا مصوانتة اتيدئ ي مدةة الئيئة؛
 -ا دلة ال ابعة الدر و اصم

ي اجوي يؤةة لل مدةة اسيص امة للئيئة ،نت بم دبة إلاطدي اس ش الفي ةص الاسستدي

عليه ي ك الصا ندا اسيصتئلية نيمد ةخص مدةة الئيئة مال د أ الايجية اله ةا ان ات م برد استصادا اةص برد
ايايو العمليدا اللشاة إلا صدجية االسيوةتية اغر ئد؛
 تقييم ألاثر البيئي لدمشاريع اللج ي ة :ئو ذل الجوص است
ا ج ة و ،اذل بر ف اتليص اا اخجيم

لآلثدي غر اسصعم و اله تق اتا عال اسشدييع إلا مدمية

و الاثدي اليلئية اتعزةز الاثدي إلاةادبية مال د أ يياسة ااولي ا ج اط

الئيةية للمش اع اذل للصأك مال ا ه ييدئ ي اوتيق اسص امة اتموةة ،اا ه ةصمصع بتدبلية للصتجيف مال التد ية
الئيةية.

109
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 .0أساسيات الاقتصاد ألاخضر.
 0.0ب ايات ظهور الاقتصاد ألاخضر.
ةماال اييا مجهوم الاتقصادي لدر عب سيدتقه الصديةخي ،بدالعصمدي ع عتوي مال الصولي ا االتتدشدا اس كزو ع الع تقة
ابدلصد ي الصجدع برن الاليدن االاتقصادي (التنمية) االئيئة (الطبيعة) ،ي ايائط بمجهوم الصتمية اسيص امة اةماال او ة
ائ م ا

ظهويه كمد ة ي (تقودم ائيئة ا ش تق ق سمر ص ص :)811-816

11

 -مرحدة سنة  :0828الشد ا جمعية العدمة اسعتية بدلئيئة االصتمية " جتة بويا

" ،ي اتوم ب ياسة الع تقة برن

الصتمية االئيئة ،ي ابع دمس ستواا مال الشدئرد لش ا ات ة ئد اسشهوي االئديل ااسعتون "ميصتئلتد اسشت " اةال
ع ف الصتمية اسيص امة موض د الع تقة اسص لمة برن الصتمية االئيئة ي اك اسصودلة الجا بينرمد؛
 مرحدة سنة  :0888اكسي ماالح اا مجهوم الصتمية اسيص امة اسزة مال الشه و االا سشدي ي ملام الئيئة االصتميةالفي عت اه الام اسصو و ،نيه ا

يا ا جومدا "اع ن يةو" اةتوأ ةنئغي لل اأ ان اصعدان معد ع النش االت اةج

تقدمة دم يا ي اتقصاديي متجصح كق ييدئ ي اوتيق مو اتقصاديي جميع ال اأ ،ااعصمدي ج اأ اعمدأ الت ن 21؛
 -اد أ ئفه الجت و ،ا ا

اي منشويان "بووث جدمعية" ي تقدمد ألاأ م و بصت ة مجهوم الاتقصادي لدر االهمد

بعتوان ” "Blueprint for a green Economyائو مخاط اجاي ي ل تقصادي لدر اةال سلط الرو ع الت ابط
برن الصتمية الاتقصاديةة االئيئة كأياو لجه ااوتيق الصتمية اسيص امة ،اال دلق بعتوان " " The Green Economyاي
الاتقصادي لدر االفي اا ق ا الع تقة برن الاتقصادي االئيئة مال ادق ااسع ايغ ئفا اال ان مجهوم الاتقصادي
الادر اائميصه ل ااصفب الائصمدم ال ا ي اال بع ئفه الجت و بووا ي  20ستة؛
 مرحدة سنة  :8332ي ئفه اليتة م العدل بدأللمة اسدلية الشهر و ي اأث ا اا اجعا ا جهوي اليدعية ا بلوغالائ اف الا مدمية ااوتيق الصتمية اسيص امة مال جهة ،امال جهة اد ط جأا الع ة مال ال اأ اا جومدا ا اعديو
الت

ي اسجدئي االتمدذج الاتقصاديةة الصتلي ةة ا ىد ة اسصعلتة بدلث او االاليئدي اثئسا نشلهد ،ممد شجع ع

ال ياسة االئو عال مخدط ةماال مادينترد ي اسيصتئ الت ة  ،ئفا التتدش او

ا ايلة وأ الىدط

الائيعية ااأثر اترد ابدلصد ي الاعت اف بمخدط الصلير استدخي اا ئوي الت دم الاةجولوذي ،ا ي ئفا الاطدي اطلق ب دمج
الئيئة مئدييو شدملة وأ الاتقصادي الادر ستة  ،2006تر ف ا اضع الييدسدا العدمة اميدياا العم بشدن
اوتيق مو اتقصاديي اكث اسص امة؛
 مرحدة  :8338اةال اكسي ماالح امجهوم الاتقصادي الادر شه و ااتقئدأ ااسع ااضد ي رن تق يا ا جمعية العدمةابمتصض ى الت اي يتق  281 / 88ات ي ي  2012ملام لم اسصو و للصتمية اسيص امة ،االفي سر كز ع الترد
ع الجت كموضوع موويي ل تقصادي الادر ي اطدي الصتمية اسيص امة؛
 مرحدة  :8303العتدي ال ايو الاسصثتدمية ا ديةة عش لجلس ايايو ب دمج لم اسصو و للئيئة (استص ط الئيئ الواليي العدلم بإ ا يييد) ،اةال اادح الج ة لوليا الئيئة متدتقشة تقردةد الئيئة ضمال الت دم اسصع ي لط اف ي ب ل
موضوع الاتقصادي لدر كوا

مال ائ اسواضيع تقي الت

االصولي  ،اكد ا د

ة ال ايو ان الاتقصادي لدر

ئو الا ةق الح يح وو اتقصادي عدلم اكث تقوو ا دنة اا ادف اش طد اسدسيد يسد تقواع ااسس اتقصاديةة
اكث اسصت اي.
110
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اتق انرا ال ايو الاسصثتدمية ا ديةة عش ا اعصمدي اع ن" وسدياا" ،االفي اتق نيه الوليا ايؤسد الونوي اسشديكة ان
لش ااعصمدي مجهوم الاتقصادي الادر ي سيدق الصتمية اسيص امة االترد ع الجت  ،تق ييدع ع الصا ي للصو ةدا
ال ائتة اااد ة ن ص انر اايام للصتمية الاتقصاديةة.
ابدلصد ي تعصب م لة ستة  1112هي الئليو اله ا الق منرد مجهوم الاتقصادي لدر وو العدل دد ة بع ات ة يةو ،امد
اس ا

اله ائعترد كد ا لصع ة ااوضيح ملمح ئفا الاتقصادي مال اج بتد عدل ادر .

 8.0مفهوم الاقتصاد ألاخضرومتطدبات التحول إليه.
 0.8.0مفهوم الاقتصاد ألاخضر.
تع ي الصعديةم اله اتدالا مجهوم الاتقصادي لدر اائمهد:
يع نه ب دمج لم اسصو و للئيئة (عئ الهديي مخصدي ،ص )986ع ا ه الاتقصادي الفي ةنصج عته اويرن يندئية البش ةة
االع الة الاجصمدعية مع ا

بشج كئر مال الىدط الئيةية ا يو اةجولوجية.

12

كمد يع نه استص ط الع بق للئيئة االصتمية ي ات ة ه (عئر موموي مادئ  ،ص )1بأ ه ا
اةتصض اة

اسئديئ لسدسية ل تقصادي

الت ي جيه مال الائصمدم للصتمية الاتقصاديةة االع الة الاجصمدعية االاسص امة الئيةية ،اان ئفا الاتقصادي ة كز

ب يجة كئر و ع كجد و اسصخ ام الث ااا الائيعية ااوليعهد لصتويع الاتقصادي.

13

ايع ف " " Chappleاةرد بأ ه اتقصادي الادتقة الت يجة (ثدبه ا ئي اب كتو ار و ص  ،)12ةصجون اسدسد مال ايبعة
تقادعدا :الادتقة اسصا يو م

الادتقة الشميية اطدتقة ال ةدح االادتقة ا ايةة ليضية ،اسئدلق ا ىر ا كجد و الادتقة

ااتولوذي ،الئنية الصوصية كجد و ي اسصخ ام الادتقة االتت  ،اإعديو الص اة ااووة التجدةدا ا طدتقة .االاتقصادي لدر ال
ةتصا نتط ع الت يو ع ا صدج الادتقة الت يجة ،الاال اةرد الصتتيدا اله تيمح عمليدا إلا صدج ل م ،اكفل اليوق
استزاة ع استصادا اله تيترل طدتقة اتق  .ابدلصد ي ،تق تشم استصادا ،االعمليدا ،اا ى مدا اله اتل مال لث الئيئ اا
اويرن اسصخ ام اسوايي الائيعية.

14

اممد سئق يع ف الئد دن الاتقصادي لدر ع ا ه" :الاتقصادي التدم ع اسصل أ اسوايي الائيعية لصلئية ا دجدا
إلاليد ية يان اسيدس اا ا دق الر ي بدلئيئة مع اوتيق اتمية ميص ةمة جميع التادعدا".
 8.8.0متطدبات الانتقال نحو الاقتصاد ألاخضر.
15
ئتد ع و تدط الب مال م اجعترد للصووأ ا الاتقصادي لدر اهي (عدة ياض دتج  ،ص:)98
 م اجعة الييدسدا ا جومية ااعديو ااميمهد لصوجرز الصووالا ي ا مدط إلا صدج االاستر االاسس مدي؛ الائصمدم بدلصتمية ال ةجية بر ف اخجيم الجت ي ال ةم مع لةديو اسوايي؛ الائصمدم ي تقادع اسيده اضئط اسصخ امهد اا شي ئد امتع الوثرد؛ العم ع الاسس مدياا اسيص امة ي مادأ الادتقة اإج ا اا ينع كجد و الادتقة؛ اضع است اايايدا متخجرة الا بون للصتمية الاتدعية ااعصمدي ااتولوجيدا إلا صدج لكث كجد و ي اسادلعا ج ة و؛
 يع تقادع التت ا جمدعي؛ ائن ا مة اانيم لياض االصتمية الىصلاة الاسصعمدالا ااعصمدي اسعدةر الئيةية ي الئتد ؛111

(عيس ى معزوزي ،بن تربح بن تربح) نحو إرساء املسؤولية البيئية في منظمات الاعمال كأساس محوري ل عم الاقتصاد الاخضر

 -الصا ي سشجلة التجدةدا الئل ةة الالئة ااسس مديئد بمد ئو مجي ا

ةق للئيئة.

 0.0سيناريو الاقتصاد ألاخضرالعالمي ومؤشرات قياس تق مه.
0.0.0سيناريوهات الاقتصاد ألاخضر.
اصم

ائ التصدمج اسصمخرة عال اورر الاتقصادي العدلم اسستديا ا ات ة الاتقصادي لدر ا غدةة  2090متدي ة

بدالتقصادي الصتلي ي ا ( يدم دمحم ابو عليدن ،ص:)88

16

 دجض الئامة الئيةية مال  1,9ا  1,2بولوأ عدم  2090الفي هي تق ةئة مال التيمة الجد لة ل سص امة اله تيداي 1ب ال مال ان ا اجع سيصوط  2ي الاتقصادي الصتلي ي؛
 دجض ا ئعدثدا co2ا ال ل بولوأ 2090؛ ست اجع التيمة اسردنة مال تدعة اللدبدا بتوو ،% 20 جويو الت بة االعدم اا العدسية مال ال د ي ال مييية سصع ف لةديو ات ي بتوود % 10عال الاتقصادي الصتلي ي اا كمديع ف بدالتقصادي الئن ؛
 ا خجدض الال ع اسيده ا ا ىمس. .8.0.0مؤشرات قياس تق م الاقتصاد ألاخضر.
انتد للمعلومدا لسدسية للمشداياا الولايةة است مة ا استص ط الئيئ الولايي العدلم  2011بخاوص ملش اا
الاتقصادي لدر نلت

يئد ي ث ثة ملش اا ( اوط ةوسم جمدأ ال ةال اآد ان ،ص:)811

17

 املؤشرات الاقتصادية :م اة الاسس مدياا التادعية اا الصاميعية اله تيدئ ي كجد و اسصخ ام اسوايي االادتقة
اا ي اخجيض التجدةدا اا الصلوث ،اا كفل اة التداج التادعي اا الصاميعي اا العمدلة ،اله اجق بدسعدةر است يو
بشأن التدبلية ل سص امة.
 املؤشرات البيئية التي تتعدق بالنشاط الاقتصادي :م كجد و اسصخ ام اسوايي اا م ط ك دنة الصلوث امد ع
اسيصوط الاتقصاديي التادعي اا ع اسيصوط الاتقصاديي الا ي ،اةماال الصعئر عال ئفه اسلش اا ع سبي اس دأ
بامية الادتقة اا اسيده اسيصخ مة صدج ا و بعينرد مال التداج ال ي إلاجمد ي.
 املؤشرات التجميعية بشأن مسار التق م والرفاهية الاجتماعية :م الجدميع الاتقصاديةة الجلية اله تعب عال
ياس اسدأ الائيعي ،بمد ي ذل ال اسلش اا استت ة ي اط العم ا ىد ة بدل دسئة الئيةية
استر
االاتقصاديةة ،اا استت ة ضمال اسئدييو اسيمدو "مد بع التداج ال ي إلاجمد ي" ،اله ةماال ان تعب عال الئع الاحي
امخصلم لبعدي لد ط ا ىد ة اال ندئية الاجصمدعية.
 4.0العالقة بين عناصربناء الاقتصاد ألاخضرواملسؤولية البيئية ملنظمات الاعمال.
تقئ اوضيح الع تقة برن اسيلالية الئيةية ست مدا الاعمدأ اعتد الاتقصادي لدر الب مال ع ض الشج الصد ي لسيهي
ال ؤةة ي طئيعة الع تقة بينرمد.
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بتد الاتقصادي لدر .

مال د أ الشج اليدبق ليصع ض ائ التتدط اله اوضح طئيعة الع تقة اهي كمد ة ي:
 املسؤولية البيئية والطاقات الخضراء :اامال ائمية اسيلالية الئيةية ست مدا الاعمدأ ي كيجية اسصل أ الادتقدا
ا ىر ا بجعدلية اكجد و انتد سعدةر عدسية ب ال مال اللجو ا الادتقدا الصتلي ةة اسه يو لي مة الئيئة االجصمع
ااسسيبئة ي الصلوث ،بوي تر ف ا اسصخ اجهد ااسصل لهد با ةتة آمتة ارمال مدةة الئيئة اتيدئ ي اوتيق
الصتمية اسيص امة لسشج بفل ا اعم و الاتقصادي لدر .
 املسؤولية البيئية وامل ينة الخضراء :تعم اسيلالية الئيةية ست مدا الاعمدأ ع اسصخ ام اسدم ا صدج ا ت
ةتة للئيئة هى عتد إلا صدج ي ذاترد.
 املسؤولية البيئية والتغير املناخي :تر ف اسيلالية الئيةية ا ا جد ع الصتوع الئيولوذي مال د أ الاسصل أ
لم سوايي الائيعة بعت ية ايان اسصنزاف ا جد العم ع دجض لي الا ئعدثدا اللدلةة اسلوثة للئيئة
الهوامية االه اسيب غدلئد ي ظدئ و الا صئدس ا ايي االامادي ا مرية اغر ئد ميدئمة ب ع الاتقصادي لدر .
 املسؤولية البيئية والتكنولوجيا الخضراء :تر ف اسيلالية الئيةية ست مدا الاعمدأ ا ائن ا ث الصاتولوجيدا
ا ىر ا اله تعم ع ا جد ع الئيئة اع م ا دق الر ي برد دد ة ي مادأ التجدةدا اا اة ئد اعملية الصتدط
الا بون لسيدئ بفل ي عملية بتد الاتقصادي لدر ايع الصتمية اسيص امة.
 املسؤولية البيئية والحياة الخضراء :تعم اسيلالية الئيةية ست مدا الاعمدأ ع التيدم ب اياا ايشديةة لجدم و
الجصمع مال د أ الاع م الئيئ ا دم الصعلي االت بية الئيةية بلية الو وأ ا ماصمع ادر اوتق له ال ندئية
الاجصمدعية اسالوبة.
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 املسؤولية البيئية الاستثمار الاخضر :اسئنى اسيلالية الئيةية الوظدمم ا ىر ا كأ ائ اسلش اا للصوجه وو
اخرر اسلسيدا امته اخرر الاتقصادي نسشجيع ئفه الوظدمم ااونر الاسس مدياا االت اض ا ىر ا ي ئفا
الجدأ ااع مال الصوجه وو بتد اتقصادي ادر ام ا ي غدةة اليهولة.
 .4تحديل النتائج:
 .0.4تحديل الفرضية الرئيسية:
ا ع اسيلالية الئيةية ست مدا الاعمدأ عتد بتد الاتقصادي لدر .
 2.1.8تحديل الفرضيات الفرعية.
الفرضية الفرعية ألاولى:
ا ع اسيلالية الئيةية ست مدا الاعمدأ اسصل أ الادتقدا ا ىر ا .
الفرضية الفرعية الثانية:
ا ع اسيلالية الئيةية ست مدا الاعمدأ الصوجه وو اس ةتة ا ىر ا .
الفرضية الفرعية الثالثة:
ا ع اسيلالية الئيةية ست مدا الاعمدأ الصوجه الشلدالا الصلر استدخي.
الفرضية الفرعية الرابعة:
ا ع اسيلالية الئيةية ست مدا الاعمدأ اسصخ امدا الصاتولوجيد ا ىر ا .
الفرضية الفرعية الخامسة:
ا ع اسيلالية الئيةية ست مدا الاعمدأ متومدا ا يدو ا ىر ا .
الفرضية الفرعية السادسة:
ا ع اسيلالية الئيةية ست مدا الاعمدأ سيدسة الاسس مدي الادر .
مال د أ الاثئدادا الصدلية بدلنيئة للج ضية ال مييية االج ضيدا الج عية اله تقدم الئد دن بوضعهد ائرن لتد ييجة ائمية
سيلالية الئيةية ست مدا الاعمدأ ي يع عتد الاتقصادي لدر ابتدمه للصوجه وو عدل ادر انتد سعدةر الصتمية
اسيص امة ،ن ع ئفه اسيلالية للادتقدا اسصا يو مال د أ اسصل أ الاسس مدياا ا ىر ا لئتد م ن ميص امة بيةيد امال
اج الصتلي مال مخدط الصلر اا استددية بدسصخ ام ا ث الصاتولوجيدا ا ىر ا اسصت مة لصوتيق جويو ا يدو ا ىر ا ،
ك ذل ة أ ع م ط ائمية ئفه اسيلالية لصوتيق اتقصادي ادر ميص ام.
 .5خاتمة:
ان الالتزام بسئن مجهوم اسيلالية الئيةية بمت مدا الاعمدأ اايسدمه با ةتة ص يوة انتد سعدةر الصتمية اسيص امة ةليي
بتد وو اتقصادي ادر دجح ةوتق الصتمية بأبعديئد اة نع مال ملش اترد اييدئ ي بتد عدل ادر  ،نئسئن ئفا اسجهوم جون
تق تقريتد ع اكث مال ام اسشدك الئيةية اله تا بتد ،ي ان للميلالية الئيةية ع و جوا اةادبية ابص ا مال
اسصل أ الادتقدا اسصا يو اا اة التجدةدا االصتدط الا بون ا ا جد ع اسوايي الئيةية االت الاةجولوجية ااونر
متد العم ا ىر ا ااوتيق يندئية الجصمع اغر ئد الا ر اك ئفا ي اطدي يع بتد اتقصادي ادر تقوي.
وفي هذه ال راسة تم التوصل الى النتائج التالية:
 ا ع اسيلالية الئيةية ست مدا الاعمدأ عتد بتد الاتقصادي لدر . ا ع اسيلالية الئيةية ست مدا الاعمدأ اسصل أ الادتقدا ا ىر ا . ا ع اسيلالية الئيةية ست مدا الاعمدأ الصوجه وو اس ةتة ا ىر ا . ا ع اسيلالية الئيةية ست مدا الاعمدأ الصوجه الشلدالا الصلر استدخي.114
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 ا ع اسيلالية الئيةية ست مدا الاعمدأ اسصخ امدا الصاتولوجيد ا ىر ا . ا ع اسيلالية الئيةية ست مدا الاعمدأ متومدا ا يدو ا ىر ا . ا ع اسيلالية الئيةية ست مدا الاعمدأ سيدسة الاسس مدي الادر .ومما سبق ذكره نقترح:
 تيهي إلاج ا اا ي مت مدا الاعمدأ يسد مجهوم اسيلالية الئيةية؛ الصع ف ع الاعوبدا اله اووأ يان ائن اسيلالية الئيةية ي مت مدا الاعمدأ االصلل علضرد؛ اتوةه مت مدا الاعمدأ لر ايو ائن اسيلالية الئيةية مال د أ ياياا الص تيم الئيئ اينع ميصوط الوعي الئيئ ل طئفه است مدا؛
 تقيدم ال الة بسيهي ا اتعزةزاا للملسيدا اسصوجهة وو اخرر اعمدلهد االشاترد؛ لش ثتدنة الاتقصادي لدر عب مخصلم اسلسيدا الصعليمية ب ا بإيياجهد ي استدهج للصعليمية اا وال ا ا جدمعداااسعدئ لت سيخ مئديئ اسيلالية الئيةية ل ط اسواطال؛
 العم ع يمج التادع العدم اا ىدص لصائيق آليدا الاتقصادي لدر ؛ -او ة است ااياية نعلية للصووأ وو الاتقصادي لدر ع الاعي ال ي اإلاتقليم .

 .0قائمة املراجع:

1

 .1.8اسللجدا.
 دمحم ن ق ،ميدئمة اسيلالية الاجصمدعية ي اوتيق مرزو اتدنيية ميص امة ي مت مدا الاعمدأ ،اط ا ة يكصوياه اخاص :ايايو اعمدأ،جدمعة ييئة بال بوع ي ،الشلم ،2018/2011 ،ص .71
 ددل اع اب ،الابعدي السيوةتية للميلالية الئيةية االعجدسدترد ع اتدنيية اسلسية الاتدعية ،يسدلة مدجيصر اخاص :تيوةق،جدمعة ادمحم بوتق و ،بوم ياس ،2019/2018 ،ص.66
يدم دمحم ابو عليدن ،الاتقصادي لدر االصتمية اسيص امة ي نليارن است ااياية متت ة ،مفك و مدجيصر ي الاتقصادي ،كلية العلوم
الاتقصاديةة االعلوم إلايايةة ،جدمعة للئ  ،غزو ،ستة  ،2017ص.88
 .2.8استدالا.
 مش ي دمحم التد  -بتة الش ةم ،تقيدس كجد و اائيق اسيلالية الئيةية ي اسلسية الاتدعية ا جزام ةة ي ظ مصالئدا الصتميةاسيص امة ،مالة الوا دا للئووث اال ياسدا ،الجل  ،10الع ي  2017 ،01ص ص .677-678
 لابي و مويال -مزو بال الزةال -عم الجدياق ليتقون ،ابعدي اسيلالية الئيئة االاجصمدعية ي اسلسيدا الئت الية ،مالة يؤطالاتقصاديةة ،الع ي ،11يييمب  ،2018ص.111
 نردلة ددل  -تق امق مي  ،ياي ائن اسيلالية الاجصمدعية االئيةية ي اسلسية الاتقصاديةة للميدئمة ي اوتيق الصتمية اسيص امة،مالة معديف ،الع ي  ،22جوان  ،2017ص ص ص .90-81-86
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-

سعي يدو -ب ومة عئ ا مي  ،ميدئمة الالتزام بدسيلالية الئيةية ي اوتيق اسواطتة الئيةية ي اسلسية الاتقصاديةة ،مالة العلوم
الاتقصاديةة االسيير االعلوم الصاديةة ،الع ي ،2017 ،16ص .271
تقودم ائيئة -ش تق ق سمر  ،الاتقصادي لدر سواجهة الصو ةدا الئيةية ادلق ن ص العم  ،مالة الئووث الاتقصاديةة ااسدلية ،الع ي
اليديس ،يييمب  ،2016.ص ص .811-816
عئ الهديي مخصدي ،الاتقصادي لدر ايئدن الصتمية اسيص امة ي ا جزام  ،مالة الئووث العلمية ي السش يعدا الئيةية ،الع ي الصدسع،
جوان  .2017ص.986
عئر موموي مادئ  ،ياي اسش اعدا الالر و ااسصوساة ي اووأ الاتقصادياا الع بية وو الاتقصادي لدر  ،مالة العلوم الاتقصاديةة
االسيير االعلوم الصاديةة ،الع ي ،2018 ،19ص.1
سدس سجيدن ،اسيلالية الئيةية ي اسلسية الاتدعية ،مالة جي توق الاليدن ،الع ي  ،02جوةلية  ،2011ص.18

 عدة ياض دتج  ،الاتقصادي الئيئ "الاتقصادي الادر " ،مالة اسيوط لل ياسدا الئيةية ،الع ي  ،11ةتدة  ،2018ص.98 اوط ةوسم جمدأ ال ةال -سمر ا م اك م -دمحم تجق يال ،الاتقصادي لدر  :اسجهوم...ااسصالئدا ي الصعلي  ،مالة العلوم الت بوةة،الع ي  01جد  ،1جدمعة التدئ و ،ما  ،ستة  ،2018ص.811
 اس اد ا :اسللم(و) ،عتوان اس ادلة ،عتوان اسلام  ،اديةخ الالعتدي ،ا جدمعة ،الئل .
 سدس سجيدن -متية غ ة  ،اسلسية الاتقصاديةة ا جزام ةة ااسيلالية الئيةية (برن السش يع االصائيق) ،اسلصتى ال ا ي وأ :سلواسلسيدا الاتقصاديةة ي ظ يئد دا الصتمية اسيص امة االع الة الاجصمدعية 21-20 ،ونمب  ،2012جدمعة تقد ي م بدح ،ايتقلة ،ص
ص .8-1
 ثدبه ا ئي  -ب كتو ار و ،ياي الاتقصادي لدر ي دلق الوظدمم ا ىر ا ااسيدئمة ي ا مال الجت  ،اسلصتى ال ا ي لاأ وأاتيي سيدسدا الاتق أ مال الجت ي ال اأ الع بية ي ظ العوسة 01-06 ،يييمب  ،2018جدمعة ا جزام  ،1ا جزام  ،ص .12

 .8هوامش:
 1مش ي دمحم التد  -بتة الش ةم ،تقيدس كجد و اائيق اسيلالية الئيةية ي اسلسية الاتدعية ا جزام ةة ي ظ مصالئدا الصتمية اسيص امة ،مالة
الوا دا للئووث اال ياسدا ،الجل  ،10الع ي  ،2017 ،01ص ص .677-678
 2لابي و مويال -مزو بال الزةال -عم الجدياق ليتقون ،ابعدي اسيلالية الئيئة االاجصمدعية ي اسلسيدا الئت الية ،مالة يؤط الاتقصاديةة،
الع ي ،11يييمب  ،2018ص.111
 3نردلة ددل  -تق امق مي  ،ياي ائن اسيلالية الاجصمدعية االئيةية ي اسلسية الاتقصاديةة للميدئمة ي اوتيق الصتمية اسيص امة ،مالة
معديف ،الع ي  ،22جوان  ،2017ص.86
 4دمحم ن ق ،ميدئمة اسيلالية الاجصمدعية ي اوتيق مرزو اتدنيية ميص امة ي مت مدا الاعمدأ ،اط ا ة يكصوياه اخاص :ايايو اعمدأ ،جدمعة
ييئة بال بوع ي ،الشلم ،2018/2011 ،ص.71
 5ددل اع اب ،الابعدي السيوةتية للميلالية الئيةية االعجدسدترد ع اتدنيية اسلسية الاتدعية ،يسدلة مدجيصر اخاص :تيوةق ،جدمعة ادمحم
بوتق و ،بوم ياس ،2019/2018 ،ص.66
 6سدس سجيدن ،اسيلالية الئيةية ي اسلسية الاتدعية ،مالة جي توق الاليدن ،الع ي  ،02جوةلية  ،2011ص.18
 7سدس سجيدن -متية غ ة  ،اسلسية الاتقصاديةة ا جزام ةة ااسيلالية الئيةية (برن السش يع االصائيق) ،اسلصتى ال ا ي وأ :سلو اسلسيدا
الاتقصاديةة ي ظ يئد دا الصتمية اسيص امة االع الة الاجصمدعية ،جدمعة تقد ي م بدح ،ايتقلة 21-20 ،ونمب  ،2012ص.1
 8سدس سجيدن -متية غ ة  ،اسلسية الاتقصاديةة ا جزام ةة ااسيلالية الئيةية (برن السش يع االصائيق) ،م جع سئق ذك ه ،ص.8
 9سعي يدو -ب ومة عئ ا مي  ،ميدئمة الالتزام بدسيلالية الئيةية ي اوتيق اسواطتة الئيةية ي اسلسية الاتقصاديةة ،مالة العلوم
الاتقصاديةة االسيير االعلوم الصاديةة ،الع ي ،2017 ،16ص.271
 10نردلة ددل  -تق امق مي  ،ياي ائن اسيلالية الاجصمدعية االئيةية ي اسلسية الاتقصاديةة للميدئمة ي اوتيق الصتمية اسيص امة ،م جع سئق
ذك ه ،ص ص .90-81
 11تقودم ائيئة -ش تق ق سمر  ،الاتقصادي لدر سواجهة الصو ةدا الئيةية ادلق ن ص العم  ،مالة الئووث الاتقصاديةة ااسدلية ،الع ي اليديس،
يييمب  ،2018ص ص .811-816
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مجدة ال راسات الاقتصادية املعاصرة

 12عئ الهديي مخصدي ،الاتقصادي لدر ايئدن الصتمية اسيص امة ي ا جزام  ،مالة الئووث العلمية ي السش يعدا الئيةية ،الع ي الصدسع ،جوان
 ،2017ص.986
 13عئر موموي مادئ  ،ياي اسش اعدا الالر و ااسصوساة ي اووأ الاتقصادياا الع بية وو الاتقصادي لدر  ،مالة العلوم الاتقصاديةة
االسيير االعلوم الصاديةة ،الع ي ،2018 ،19ص.1
 14ثدبه ا ئي  -ب كتو ار و ،ياي الاتقصادي لدر ي دلق الوظدمم ا ىر ا ااسيدئمة ي ا مال الجت  ،اسلصتى ال ا ي لاأ وأ اتيي
سيدسدا الاتق أ مال الجت ي ال اأ الع بية ي ظ العوسة ،جدمعة ا جزام  01-06 ،1يييمب  ،2018ص.12
 15عدة ياض دتج  ،الاتقصادي الئيئ "الاتقصادي الادر " ،مالة اسيوط لل ياسدا الئيةية ،الع ي  ،11ةتدة  2018ص.98
 16يدم دمحم ابو عليدن ،الاتقصادي لدر االصتمية اسيص امة ي نليارن است ااياية متت ة ،مفك و مدجيصر ي الاتقصادي ،كلية العلوم
الاتقصاديةة االعلوم إلايايةة ،جدمعة للئ  ،غزو ،ستة  ،2017ص.88
 17اوط ةوسم جمدأ ال ةال -سمر ا م اك م -دمحم تجق يال ،الاتقصادي لدر  :اسجهوم...ااسصالئدا ي الصعلي  ،مالة العلوم الت بوةة ،الع ي
 01جد  ،1جدمعة التدئ و ،ما  ،ستة  ،2018ص.811
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