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 :تقديم
يعيش العالم بأسره من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه وضعية  

أو كورونا او الوباء  او الجائحة ،لم يسبق  91وبائية فريدة أطلق عليها  الكوفيد 

       للبشرية أن عاشتها من قبل حيث  تجاوزت توقعات كل البشرية واملجتمعات،

ين، للعلم، وملسيرة إلانسان ككل و فرضت  توجهات جديدة في الرؤية  للعالم، للد

 .كيف ال؟ وهو الذي جعل أكبر الدول، وأعتى املخابر تعجز أمام مواجهته

           فالجائحة التي أصبحت تمتلك قوة ال تمتلكها أي جهة فهي الفاعلة 

تتحكم في حرية . في املنظومة الدولية اليوم، أضحت صاحبة السيادة، والسيطرة

إنها اليوم تتنقل بفخر أمام عجز العلم وموت . فراد والجماعات ومصير وقرارات لا 

    ولكن على لاقل كانت عادلة . الجغرافيا من دولة إلى أخرى، ومن قارة إلى أخرى 

في ممارستها للقتل، فهي ال تفرق بين اللون وال الدين، وال املكانة الاجتماعية 

طريقها غير مكترثة بسن أو والاقتصادية لألفراد والدول، تصيب كل من يواجه 

 .الخ...جنس أو لون 

نحن اليوم أمام بوادر نظام دولي جديد ومنظومة من القيم لم يسبق لها 

وجود، فها هو الفيروس املجهري يقلب موازين املقوالت الفلسفية في كتابة التاريخ 

لم يصبح . والتأريخ له ليشكل ابستيمية جديدة تدخل التاريخ، وتصنع التاريخ

تاريخ العالم : )تاريخ بعدها بمقوالت الحداثة وما بعد الحداثة أو كما قال هيجل ال

أما آلان فأصبح تاريخ العالم ليس إال تقدم الوعي ( ليس إال تقدم الوعي بالحرية

لن نتحدث  .أو سيصبح التاريخ ما قبل كورنا وما بعدها. بمشكلة جائحة كورونا 

بل سنتحدث . إلخ...لسائل والحداثة السائلةبعد كورونا عن الحب السائل والشر ا

عن مفاهيم ومعاني ولدت من رحم املعاناة والخوف من الوباء؛ أمام هذه الجائحة 

حتى العلم صمت لم يقل ش يء ولكنه سيقول الكثير من لاشياء فيما بعد  بمقابل 

املعاناة، الخوف، القلق، املوت تبرز طقوس جديدة، وجزئيات لظواهر كبرى لها 

تأثيرات عميقة لم نشهدها قبل كورونا، ونتسأل كمفكرين عن التداعيات 

والتأثيرات العميقة على الفرد واملجتمع ككل على كل املستويات العقلية والنفسية 

وعلى مستوى السياسيات الخاصة والعامة  ولانظمة الاقتصادية .والاجتماعية 

 .ومنه على الصورة الجديدة للعالم
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ظل الجائحة نعيش منعرج حاسم في تاريخ إلانسانية، حيث  إننا اليوم وفي

نشهد فقاعات تاريخية سريعة، وشاملة ستعيد النظر في قراءة التاريخ، وستبث 

لهذا وبصفة عامة ستغير كورونا نظرتنا للعلم ككل، . روح جديدة في فلسفة التاريخ

 .ونظرتنا للعلوم الاجتماعية وإلانسانية بصفة خاصة

اليوم شكلت رؤية جديدة للعالم، لإلنسان، للعلوم إلانسانية إن الجائحة 

والاجتماعية لكون الوباء وضعنا اليوم أمام قضايا لم نألفها من قبل ولم يتعرض 

. لها الباحثون، بل جعلنا نعيش زمن املفاهيم املقلوبة زمن انتحال املعنى وانتحاره

راءة املشكالت الاجتماعية كما تؤدى بنا إلى أن نعيد النظر في آليات البحث وق

والنفسية، فاليوم أمام انتشار الوباء وفرض الحجر وضعت املناهج والتقنيات 

البحثية التقليدية أمام مسائلة موضوعية عن مدى فعاليتها في الظروف القاهرة، 

فعدم قدرة هذه املناهج والتقنيات البحثية خصوصا في العلوم إلانسانية 

نا إلى التساؤل عن البدائل امليتودولوجية القادرة حقيقة والاجتماعية وعجزها قاد

على العمل بها ضمن مختلف الظروف التي تحول دون العمل بآليات البحث 

املتعارف عليها، فكورونا سببت إحراجا كبيرا ملختلف الايديولوجيات وملختلف 

ا البرادغمات لعجزها التام عن التأقلم مع ظروف الوباء، وهذا ما يثير فين

ما هي البدائل امليتودولوجية والابستيمولوجية التي يمكن : الاشكاليات التالية

اعتمادها في صياغة معاني ومفاهيم جديدة تتماش ى مع القيم الجديدة التي 

فرضتها جائحة كورونا في العلوم الاجتماعية وإلانسانية ؟وما هي انعكاسات 

 ؟الجائحة على قضايا الفرد واملجتمع 

 يض اق ماشه:ذاتسلا  ملقب

  



 أعمال مؤتمر                                                     علم الاقتصاد رؤية جديدة بعد الجائحة 

3 

 نحو رأسمالية أصحاب املصلحة: نهاية النيوليبرالية
 (جامعة تبسة)عثمان عثمانية  . د

o.atmania@univ-tebessa.dz 

 (جامعة تبسة)وداد بن قيراط . د

wided.benkirat@univ-tebessa.dz 

 

 

 :الدراسةملخص 

 91-تهدف هذه الورقة البحثية إلى بحث التغيير الذي سُتحدثه جائحة كوفيد

 والاجتماعي الاقتصاديعلى لايديولوجيا النيوليبرالية، التي مثلت معيارا لألداء 

هذه  وقد توصلت الدراسة إلى أن  . لافضل طيلة العقود لاربعة املاضية

يديولوجيا وصلت إلى نهايتها، كونها ال تستجيب للتحديات التي تواجه إلانسانية لا 

في القرن الحادي والعشرين، وبالتالي فالعودة إلى أشكال سابقة من الليبرالية أمر 

وقد يشكل مفهوم رأسمالية أصحاب . إيجاد بديل مقبول  انتظار ال مفر منه، في 

 .في بديل ألشكال الرأسمالية املوجودة لحة الحديث بداية مناسبة للتفكيراملص

، النيوليبرالية، الرأسمالية، التفاوت، 91-جائحة كوفيد: لكلمات املفتاحيةا

 . رأسمالية أصحاب املصلحة

 :مقدمة

ن، ال يزال العالم نتشار فيروس كورونا بالصيابعد حوالي السنة من بداية 

اء إلاصابايدفع ثمنا باهظ نحسرت املوجة وما إن ا. عنهت والوفيات الناجمة ا جر 

لب دول العالم في الفتح الجزئي ، وشروع أغ0202لاولى من الجائحة صيف عام 

، شهدت بداية ودة الحياة إلى ما كانت عليه ببطءقتصادياتها ومدارسها، وعال

الخريف ارتفاعا كبيرا في إلاصابات، وإعالنا ملوجة ثانية من الجائحة في أغلب 

 .املناطق

. تغير العالم كما عرفناه 91-ن  جائحة كوفيدإذ إ !ة لامر مختلفهذه املر 

ا عهدناه سابقا،  والوضع الطبيعي الجديد الذي سينتج عنها سيكون مختلفا عم 
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جتماعية والثقافية تنا الاقتصادية، الا وسيكون تأثيرها على مختلف جوانب حيا

 .أمرا ال مفر منه

قتصاد لن يعود إلى ية قريبا، والاتزول إجراءات الحمافمن غير املتوقع أن 

 بعد فترة من ا
 

لزمن، لذلك ليس من التسرع القول مستويات ما قبل الجائحة إال

 إ
ُ
نهي عدة أيديولوجيات وتستبدلها ن هذه الجائحة ستغير الكثير من املسلمات وست

 ثيرات الجائحة الحادةالنيوليبرالية التي تشكل سببا لتأوتشكل لايديولوجيا . بأخرى 

من جهة، ووجهة مالئمة للتغيير الذي سينتج عنها من جهة ثانية، أول ضحايا 

 .الجائحة

هل ستؤدي الجائحة إلى  ":ملداخلة ملعالجة املشكلة آلاتيةلذلك تأتي هذه ا

 "إنهاء سطوة لايديولوجيا النيوليبرالية؟

، تنطلق الدراسة من أطروحة مفادها أن  العالم كان شكلةوملعالجة هذه امل

ها كشفت ذلك للجميع،  متدهورا حتى قبل الجائحة، وما فعلته هذه لاخيرة هي أن 

كما سر عت من التوجه نحو بدائل معقولة تحدد مالمح عالم ما بعد الجائحة، 

 .مرا حتمياجعل من التخلي عن النيوليبرالية أوذلك سي

 :أهداف الدراسة

 :أهمهاتهدف هذه الدراسة إلى تحقيق جملة من لاهداف،  

 .زمة التي تعيشها النيوليبراليةتوضيح لا   -

 .91 -تحديد جوانب القصور في هذه لايديولوجيا، والتي كشفتها جائحة كوفيد  -

 .استشراف ما يمكن أن يكون بديال لهذه لايديولوجيا املنتهية  -

 :أهمية الدراسة

 تنتمي هذه الدراسة إلى خط الدراسات التي تستشرف مالمح عالم ما بعد

، وتوضح ما يمكن أن ينجر عن هذه لاخيرة على مستوى أحد 91-جائحة كوفيد

سهم الدراسة في . قتصاديلاكثر نفوذا في تاريخ الفكر الا لايديولوجيات
ُ
لذلك ت

قدم إطارا واضحا ملا يمكن 
ُ
فهم التغييرات العميقة الحاصلة على هذا املستوى، وت

 .أن يحل محل الرأسمالية الجامحة
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 ما الذي حدث؟: 11-كوفيد جائحة -1

ليس هناك أي شك في أن الكثير من ساكنة العالم لم يسمعوا يوما بكلمة 

لذلك كان وقعها غريبا على مسامع الناس، منذ أن أعلنت " ،Pandemicجائحة "

 .0202منظمة الصحة العاملية فيروس كورونا املستجد جائحة في مارس 

. 0291بدأ الفيروس بمدينة ووهان، مقاطعة هوباي الصينية، في ديسمبر 

نتقل إلى البلدان فاومثل املنتجات الصينية، لم تقف الكثير من العقبات أمامه، 

 .املجاورة في البداية، ثم سرعان ما انتشر في دول أوروبا التي تضررت كثيرا

في مطلع القرن الحادي ولم يتطلب الفيروس طويال حتى تحول إلى أول جائحة 

: والعشرين، ولسوء املصادفة، بعد قرن كامل من أكبر جائحة في القرن العشرين

 .لانفلونزا إلاسبانية

وا في البداية أنوعلى الرغم من أ ال حاجة إلى الرجوع إلى  ن  الكثيرين ظن 

لمي التاريخ لفهم هذه الجائحة وما تتطلبه من حلول ملواجهتها، بيد أن التطور الع

 والتكنولوجي الحاصل اليوم سيجعل من هذه الجائحة تبدو مختلفة عنها بالتأكيد،

، هي نفسها 0202أواخر سنة  تبعتها الدول إلى غايةكانت املفاجأة أن  الحلول التي ا

جتماعي ضرورة ارتداء الكمامات، التباعد الا : تها الدول قرنا قبل آلانتبعالتي ا

 .وتعقيم اليدين ولاسطح

بالُغ حين نعتبر جائحة كوفيدلذل
ُ
لحظة فارقة في تاريخ البشرية، وال  91-ك ال ن

بالغ كذلك عندما نؤكد أن  عالم ما بعد الجائحة لن يكون مثل ال
ُ
عالم الذي كنا ن

ه سيكون تأريخ من نوع آخر آلانحتى إ. نعرفه قبلها
 
: ن  بعض املتابعين أعلنوا أن

 AC .(Schwab &Malleret, 2020)ونا وبعد فيروس كور  BCقبل فيروس كورونا 

جائحة مختلفا عن لازمات قد يتساءل سائل، ما الذي يجعل من أثر هذه ال

 بها العالم من قبل، وهي كثيرة؟التي مر 

الم القرن الحادي إلاجابة عن هذا السؤال يقودنا إلى ضرورة فهم ما يمر به ع

، والتي طاملا قارن املتابعون 0222ن  لازمة املالية العاملية لسنة والعشرين، حتى إ

 .، تبدو حدثا صغيرا أمام الجائحة9101بينها وبين أزمة الكساد العظيم لسنة 

نقساما من أي وقت هو عالم أكثر ا 91-العالم الذي يواجه جائحة كوفيد

قتصادية بين الدول، أو على على مستوى العالقات السياسية والامض ى، إن 
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جتمعات، لذلك العالم في أزمة أصال، والجائحة زادته مستوى طبيعة وتركيبة امل

 .تأزما

 متدهور  ،عالم متدهور  -2

تحديا هائال لأليديولوجيا التي  0222لقد شكلت لازمة املالية العاملية لسنة 

سار عليها العالم منذ عقود، بل والعالم الذي وصفه الحائز على جازة نوبل في 

ه تجاوز مشكلة الكساد Robert Lucasالاقتصاد روبرت لوكاس 
 
 .بأن

 أن  الكثير من املناطق تعافت سريعا منها، وفي 
 

ة لازمة وشدتها، إال ومع حد 

مقدمتها الواليات املتحدة التي عادت إلى مستويات ما قبل لازمة، بل وأصبحت 

مؤشراتها الاقتصادية والاجتماعية في مستويات استثنائية فترة حكم الرئيس 

 .ن باراك أوباماالثالث ولاربعي

لكن خالفا لفترة ما بعد الحرب العاملية الثانية، التي شهدت انقساما بين 

. ملعسكر الواحدمعسكرين، عرفت فترة ما بعد الحرب شرخا عميقا بين دول ا

 (0292-0221)تحاد لاوروبي الذي أبانت أزمة الديون السيادية البداية كانت باال

والجنوب  نقسام بين الشرق والغرب والشمالعلى مكامن الخلل فيه، وأضحى الا 

باريس على  –تحاد أصبحت على وعي بهيمنة محور برلين وكل دول الا. أكثر وضوحا

قتصادية بين دول املنطقة طفت على كما أن  الاختالالت الا. كسلمركز القرار برو 

 .بتفكك وشيك -(البركست)يا من الاتحادإلى جانب خروج بريطان –السطح، منذرة 

ربعون للواليات املتحدة، من دونالد ترمب، الرئيس الرابع ولا  ولم يجعل

 أسوأ مما كانت عليه، فشعاره
 

جعل "الرئاس ي العالقات والتوازنات الدولية إال

ملية يعني حسب فهمه تخلي أمريكا عن أدوارها العا" أمريكا عظيمة من جديد

: بمصالحها -رأيه حسب -تفاقيات التي تضرلصالح الداخل، وسحبها من الا

. الخ...تفاق النووي إلايراني، اتفاقية باريس للمناخ، اتفاقيات التجارة الحرة، الا

موسكو ألول مرة منذ انهيار  -لصالح بكينوهذا جعل التوازنات العاملية تختل 

 .، وفاقم التحديات التي تواجه إلانسانية جمعاء9119تحاد السوفييتي الا

تثير الكثير من القلق اليوم هي التغيرات املناخية، التي  أكثر تلك التحديات التي

اء كوفيد. تهدد كوكب لارض والتنوع البيولوجي عليها  91-هذه لازمة قد تتفاقم جر 

 :من خمسة جوانب على لاقل
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ينتج عن الجائحة عدد هائل من الكمامات واملخلفات الطبية التي ستزيد من  -

 تلوث البيئة؛

ائحة، وقد يؤدي بها صادات ستسعى جاهدة للتعافي من الجقتإن  الشركات والا -

 حترام املعايير البيئية؛ذلك إلى عدم ا

تفاقيات التي كانت تعقدها الدول قبل الجائحة تعطلت إن  املفاوضات والا -

 .س، وهذا قد يؤخر الوصول إلى حلول خوفا من الفيرو

ق بين ة التنسينكفاء الدول على نفسها بعد الجائحة سيصعب من إمكانيإن  ا -

 .الدول للوصول إلى حل مشترك

ه الإ -
 
بد من مراجعة الحوكمة العاملية الحالية، لذلك  ن  الجائحة بينت أن

 .فاملؤسسات القائمة اليوم قد ال تكون مؤهلة لبحث سبل حل هذه املعضلة

من التحديات الجادة أيضا، مشكلة التفاوت في الثروة والدخول بين دول و 

عد . وقد وصل هذا التفاوت إلى أشده خالل السنوات املاضية. العالم وداخلها
ُ
وت

لاغنى  فالعشرة باملائة. عن ذلك مخيفة 9الصورة التي يقدمها لنا الشكل رقم 

 .كنة العالممن سا %22يمتلكون ثروة تعادل ما يمتلكه أكثر من 

 

 

 

 

 

 

 2119-1191حصة العشرة باملائة ألاعلى دخال في إجمالي الدخل للفترة : 1شكل 

Source: Piketty, T. (2019). Capital et idéologie. Paris: Seuil. p.73. 

نطالقا من سنة اله كيف تطور التفاوت في العالم ايتضح من الشكل أع

لايديولوجيا النيوليبرالية، حيث كانت ، وهي املرحلة التي شهدت صعود 9122

، لكنها %72و 02حصة العشر باملائة لاعلى في إجمالي الدخل في البداية بين 
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، وهذا يبين الطبيعة التفاوتية الحادة للسياسات %25و 72رتفعت إلى ما بين ا

 .النيوليبرالية

تفاوتي، فقد تجاه الفئة أحد لاسباب الرئيسة لهذا الاولعل العوملة غير املتكا

ن ميالنوفيتش في كتابه املتميز  ترة كيف أن  ف"  الذي يملكون والذين ال يملكون  "بي 

متدت من نهاية الحرب العاملية لاولى إلى بداية الحرب الالعوملة، وهي الفترة التي ا

ولعل (. 0292ميالنوفيتش،  )ثانية، شهدت أقل مستويات التفاوتالعاملية ال

وملة في حد ذاتها كظاهرة، بل ما يشير إليه عبد إلاله بلقزيز القصد هنا ليس الع

بالسياسات التي توسلتها واستخدمتها وأكسبتها مضمونا غير إنساني وغير عادل، 

ها هي املسؤولة  بلقزيز، )من ضرر جسيم  قهالح عمابما صور العوملة على أن 

 (.992.، ص0202

تواجه املجتمع الدولي وتعتبر مسألة الديون املتزايدة أحد التحديات التي 

 .ستدانةائحة من تكلفة يتطلب مزيدا من الا ن  ما سينجم على الجاليوم، إذ إ

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2111-1191)ديون متضخمة : 2شكل 

Source: Kose, M. et al. Caught by a Cresting Debt Wave.Finance & 

Development.V.57, N°2. (June 2020). p.42. 

-9132وسريع طيلة الفترة  كيف تزايدت الديون بشكل عال   0كل يوضح الش

 . ، ويخص لامر الديون الخاصة والعامة كنسبة من الناتج املحلي الخام0291

ه كان سائدا طيلإن  هذا الا
 
ة العقود تجاه الذي يبدو من لاشكال السابقة أن

ن  اعد بقوة مع الجائحة وبعدها، إذ إتجاه الذي سيتصالا لاربعة املاضية، هو 
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جتماعية املترتبة عنها سُتعمق من املشاكل التي تواجه الدول آلاثار الاقتصادية والا 

 . واملجتمعات

 صعود النيوليبرالية -3

لقد كان العالم املتقدم يعيش نشوة النمو السريع والعالي فترة ما بعد الحرب 

ما يسمى غالبا بالثالثين املجيدة، وهي فترة الثالثين سنة املمتدة  العاملية الثانية، أو 

هذه الفترة شهدت . صف السبعينياتمن نهاية الحرب العاملية الثانية، إلى منت

 .قتصاديا وتحسنا للمستويات املعيشية ال سابق له في التاريخاستقرارا ونموا ا

قتصادية لفترة نيات كانت تحمل صدمة للسياسات الالكن  سنوات السبعي

جون : البريطاني لاهم تاريخيا ن املجيدة، املبنية على أفكار الاقتصاديالثالثي

اجتماع التضخم والبطالة في  –فكانت موجة الركود التضخمي. مينارد كينز

. إعالنا عن محدودية الكينزية، ونهاية مؤقتة لها في القرن العشرين -قتصاد واحدا

فريدمان نظريا،  –وليبرالية املبنية على أفكار هايك ما أفسح الطريق أمام الني

قتصادية القائمة على ريغان عمليا، فأصبحت السياسات الا –وممارسات ثاتشر 

حرية لاسواق، خصخصة كل ش يء وتقليص التشريعات والقيود هي : الثالوث

 .القاعدة

لغرب ، مثيرة لإلعجاب، ومدعاة لفخر ا0222وقد كانت نتيجة ذلك، إلى غاية 

، وفي خضم البحث عن 0222ومع لازمة املالية العاملية لسنة . املنتصر حضاريا

حلول سريعة لتفادي الكارثة، عادت الدول إلى لافكار الكينزية، لكن ليس بالشكل 

يوضح تطور  7وللتدليل على ذلك، الشكل رقم . 9101الذي حدث بعد أزمة 

 .0202-9122فترة معدالت الضريبة على الدخل في بعض الدول لل

 

 

 

 

 

 

 2121-1111املعدل ألاعلى للضريبة على الدخل : 3شكل 
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Source: Piketty, T. (2019). Capital et idéologie. Paris: Seuil. p.49. 

ى صعود النيوليبرالية أواخر السبعينيات وبداية  7يوضح الشكل رقم  كيف أد 

الثمانينيات إلى تخفيض معدالت الضرائب على الدخل بشكل كبير، فلو نأخذ 

اململكة املتحدة كمثال، نجد أن  املعدل الحدي املطبق على الدخول لاعلى كان 

ت حتى بداية الثمانينيافي السبعينيات، ثم أخذ في الانخفاض مذ  %12يتعدى 

 .  خالل العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين %22وصل إلى حوالي 

ومع أن  حكومة أوباما بعهدتيه، سعت للتخلص من الوضع الذي كان قائما 

 أن  صعود دونالد ترمب للحكم في 
 

ض هذا  0293طيلة الفترة املاضية، إال قو 

 .املسار، وأعاد القطار إلى سكة البداية

الذي يفترض فيه مواجهة أول جائحة في القرن الحادي  لذلك، فالعالم

من أنظمته الصحية  والعشرين، كان مشبعا بهذه لايديولوجيا، التي جعلت

جتماعية أكثر هشاشة من أي وقت مض ى، حتى مع التطور العلمي والتقني والا 

 .الهائلين الذي وصلت إليه البشرية

 موت النيوليبرالية -4

علن عن  !النهاية لكل ذلك 91-تمثل جائحة كوفيد
ُ
لذلك ليس من التسرع أن ن

اء الجائحة، وذلك بناء على عدة م فربط لانظمة . ؤشراتموت النيوليبرالية جر 

ستجابتها ملحدودية بأهداف الربح هي لاخرى، قد رهن اجتماعية الصحية والا 

اد ستيعاب أعدلدول املتقدمة لم تكن قادرة على ااملوارد، فحتى مستشفيات ا

املرض ى، ولم تكن مستلزمات مثل لاقنعة الواقية ووسائل التعقيم وأجهزة 

 .التنفس الصناعي متوفرة

وال ننس أن  عائلة الفيروس التاجي معروفة لدينا منذ أكثر من ستة عقود، وما 

ليغطي تكلفة  "لها، هو أن  عدد املصابين لم يكنمنع بحث لقاحات جدية 

، أو على لاقل يشكل 91-قينا من فيروس كوفيدالذي كان لي" كتشاف اللقاحا

 .قاعدة صلبة لتحقيق ذلك، وهذا هو جوهر النيوليبرالية

ت ثقة الجماهير وعلى امل ستوى النفس ي، الثقة هي عملة الاقتصاد، وإن اهتز 

وهو ما يحدث اليوم تزامنا مع الجائحة، فنعتقد أن النهاية ال " سحر السوق، "في

نا ليس املقصود بها نهاية حرية لاسواق وعودة الحكومة لتولي والنهاية ه. مفر منها
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بل النهاية هنا بمعنى أن  . شتراكية البائدةلامور كما كان عليه لامر في الا زمام 

 (01.، ص0209عثمانية، . )إلايمان لاعمى في هذه العقيدة لن يستمر

ت عن قتصادي وتوقف العديد من لانشطة والقطاعاثم إن  إلاغالق الا

ى بالكثير من لاعمال إلى إعالن إفالسها، وهنا ستتدخل الحكومات  العمل أد 

، ما يجعلها عرضة لتدخل اإلنقاذها بتقديم حزم مالية تتضمن مساعدات وقروض

الحكومات في نشاطها بعد الجائحة، وذلك يتعارض بشكل واضح مع مبادئ 

اطق، فقد منحت أملانيا مثال وقد بدأ ذلك فعال في الكثير من املن. النيوليبرالية

مليارات يورو إلنقاذ شركة لوفثانزا التي تعمل في النقل  1حزمة مالية بقيمة 

 .الجوي 

وجيا العالية كما أن  الصراع لامريكي الصيني من أجل الريادة في قطاع التكنول

ت وتطويرات الذكاء الا  صطناعي اليوم ُيظهر قصور النيوليبرالية بوضوح، فقد أكد 

ريادة الصينية في هذا املجال على أن  جرعة من التمويل الحكومي، إلى جانب ال

صطناعي ا في قيادة تطويرات الذكاء الا التمويل الخاص، يجعل منها أكثر حظ

والتكنولوجيا العالية في املستقبل، وهذا ما ال يمكن للواليات املتحدة مسايرته 

 .جراء تشبعها باأليديولوجيا النيوليبرالية

وباملناسبة، بعد الانتصار . نيوليبراليةهذا يدعو إلى ضرورة مراجعة ال كل

ادرا ، لم يكن الفكر الغربي ق9119تحاد السوفييتي في املدوي لليبرالية بعد انهيار الا

وبذلك، لم . عتناقه في عالم ما بعد النيوليبراليةعلى إيجاد بديل معقول يمكن ا

مه لنا سابقا في( 0202فوكوياما، )يكن فرنسيس فوكوياما  نهاية  "يرسخ ما قد 

، حين توقع منذ أشهر العودة إلى ليبرالية سنوات الخمسينيات والستينيات "التاريخ

 .91-بعد جائحة كوفيد

 نهاية الرأسمالية كما نعرفها -5

ى ال نخرج من املحور الا قتصادي الذي تندرج ضمنه هذه املداخلة، ومع حت 

طاب السياس ي الذي نسميه بالنيوليبرالية من جهة صعوبة الفصل بين لافكار والخ

والرأسمالية من جهة ثانية، سنحاول أن نطرح ما قد يشكل بديال معقوال 

زت العالم خالل العقود املاضية، بما يكون مناسبا  للرأسمالية الجامحة التي مي 

حن ون. للتحديات التي تواجه البشرية اليوم، وبما يشكل مبررا جديدا لهذا النظام
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بذلك نتفق مع أشرف منصور الذي يعتبر أن النيوليبرالية هي تبرير فكري وشكل في 

 (. 0222منصور، )إضفاء الشرعية على الرأسمالية 

ن  كل من يهتم لتفكير مكان آلاخرين عندما نقول إقد ال نتجرأ على ا

تي هل عفا عنها الزمن؟ هل ُيمكن إحاللها؟ وما الخصائص ال: بالرأسمالية يتساءل

 تكون في النظام الذي يحل محلها؟ 

قتصاد السوق الحرة أو ما ابنته حول اقتصاد و بين أستاذ الا جدال فكري في 

 
ُ
التبذير، الظلم : ها لاهم هينتائجوالتي ، فضل البنت تسميته بالرأسماليةت

نظاما غير كامل يمكن إلغاؤه فقط إن  ن  إكان لألب نظرة مخالفة، إذ  غتراب،والا 

مكن أن يحل مكانه، نظام يحظى بثقة قوية ويكون متفوقا نظام آخر يُ  كان هناك

بمعنى أنه مع معرفتنا املسبقة ( Corneo, 2017, pp.2-7) .على النظام القديم

 أن  " آثارها الجانبية، "ـبأوجه الخلل في الرأسمالية أو ما يمكن أن نسميه ب
 

إال

ستبدالها يتطلب منا التفكير في نظام يحقق النجاح الذي حققته طيلة القرون ا

أن  الرأسمالية غير قادرة على املاضية، وهذا ينطلق بالضرورة من فرضية 

 .ستمرار في النجاحالا 

بأن  نجاح الرأسمالية  Wolfgang Streeckوولفغانغ ستريك  لذلك، جادل

ه سي
 
كيف " في كتابه املميزف ستمر إلى لابد،خالل فترة من الزمن ال يعني أن

ن" ستفشل الرأسمالية،  -قضات داخل التركيبة السياسيةالتوترات والتنا أن   بي 

نهيار هيكلي وأزمة استمرار حدوث اقتصادية الرأسمالية، تجعل من املمكن وبالا

تمكنت من تجاوز كل توقعات موتها الوشيك حتى  هاواقع أن   كما أن  ... جتماعيةا

ستقرائي اوال يوجد أي دليل  .ها تستطيع أن تفعل ذلك إلى لابدن، ال يعني أن  آلا 

 اعلى ذلك، وال يمكن 
 
ه في املرة القادمة مهما كان السالح الخيالي ستبعاد إمكانية أن

 (.Streeck, 2016, pp.2,4)الذي يتطلبه إنقاذ الرأسمالية، قد يفشل في الظهور 

فالرشتاين بسيطة في بداية حديثه جتماع إيمانويل عالم الا وقد كانت حجة 

فالرأسمالية هي نظام، ولكل لانظمة فترة حياة،  ":الهيكلية للرأسماليةعن لازمة 

ة الرأسمالية ستكون بسبب نهاي ويرى فالرشتاين أن  ." وهي ليست خالدة أبدا

قتصاد العالمي، التي تجاهات الهيكلية طويلة املدى لالثنين، أولهما الااعاملين 

ستجعل من الصعب على الرأسماليين مراكمة رأس املال بشكل المتناه، والثاني 
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مر يتعلق بالنهاية الظرفية للهيمنة من قبل الليبراليين الوسطيين للجيوثقافة، لا 

 (Wallerstein, 2013, pp.9,21).ستقرار النظام العالمياالذي من شأنه أن يقوض 

ستدامة، م بديل يكون أكثر أخالقية وأكثر االتفكير في نظا اليوموبالتالي، علينا 

قدم لنا ويعمل لصالح الجميع وليس لفئات محددة ف
ُ
قط، وفي هذا الخصوص ت

 .ستفادة منها يمكن الا قتصادات إلاسكندنافية نموذجا هامالا

 نحو رأسمالية أصحاب املصلحة -6

للرأسمالية بشكلها  ي بديلمن الطبيعي، بل من الضروري التفكير اليوم ف

ها غير قادرة على مواجهة التحديات التي تواجه البشرية،  الحالي؛ إذ من الثابت أن 

نت ناعومي كالين  ها على طرف النقيض ( Klein, 2015)كالتغيرات املناخية التي بي  أن 

 .معها

إذ كونها أصبحت الأخالقية عبر الزمن ونحن هنا ال نناقش مدى أخالقيتها؛ 

 Marie-Laureحت ماري لور دجليتش وض    يراه سوى مناصروها، وقدهو أمر ال 

Djelic   تجهت تاريخيا من كونها نظاما ذي أسس أخالقية االرأسمالية  كيف أن

نه  .قوية إلى خسارة روحها نتيجة الضغوطات املختلفة التي واجهتها لكن ما بي 

السمات لنظام البديل، وهو النظام الذي يحتفظ بلخصائص فالرشتاين ك

 ,Wallerstein).ستقطابستغالل والا التسلسل الهرمي، الا : نظام الحاليلاساسية لل

2013, pp.9,21)  يدفعنا للقول بأن  التفكير اليوم في نظام أكثر أخالقية أمر يصعب

 .تصوره

ومع ذلك، يطرح كالوس شواب مفهوما قد يشكل بداية النقاش والتفكير في 

مصلحة رأس املال فحسب، بل يراعي متطلبات باقي نظام بديل، ال يعمل في 

 .1رأسمالية أصحاب املصلحة: أصحاب املصلحة، يطلق عليه

تنطلق الفكرة لاساسية لرأسمالية أصحاب املصلحة، من أطروحة أن  النظام 

الرأسمالي الحالي يمكن أن يعمل بشكل أفضل، وأن تكون نتائجه لصالح الجميع 

عي لتحقيق لارباح قصيرة لاجل، وأن تكون هناك إذا ما تم التخلي عن الس

 .أهداف أخرى طويلة املدى إلى جانب هدف تحقيق مصلحة أصحاب رأس املال

                                                           
هو عنوان كتاب ل كالوس شواب، سيصدر في  StakeholderCapitalismصحاب املصلحة باإلنجليزية أرأسمالية 1

 .0209الواليات املتحدة شهر يناير من سنة 
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نت الجائحة أن  هناك إمكانية للتعاون بين القطاعين العام والخاص  لقد بي 

 ,Schwab)ويرى شواب. عملية البحث عن لقاح حتى بين الدول، مثلما يحدث في

2020 ) 
 
ه يمكن أن يمتد ذلك إلى ما بعد الجائحة، بحيث يمكن أن ينتقل البحث أن

عن لارباح قصيرة لاجل فقط إلى بحث تحقيق الرفاه املجتمعي والحفاظ على 

املقدرات الطبيعية والبيئية، من خالل تجنيد جميع الجهود حكومية كانت أم 

 .خاصة

 :الخاتمة

لقد وصلت لايديولوجيا النيوليبرالية كما عرفناها خالل العقود املاضية إلى 

الكارثية على فنتائجها . نهايتها، وال يمكن تصور الرجوع إليها في املستقبل املنظور 

، 91-ستجابة املناسبة لجائحة كوفيدأنظمتنا الصحية والاجتماعية حالت دون الا 

 . ية اليوم تتطلب نموذجا أقل جموحاكما أن  التحديات التي تواجه البشر 

عي هنا ه ما إن تصبح أن  الرأسمالية كما عهدناها قد ا وال ند 
 
نتهت تماما، وأن

الجائحة وراءنا سنتجه مباشرة صوب نظام آخر بديل، بيد أن  هذا البديل غير 

موجود أصال، بل نجادل بأن  الجائحة جعلت العيوب التي تشوب الرأسمالية 

ر وضوحا، وهذا سيسرع بالتأكيد في البحث عن بديل يكون أكثر مالءمة الحالية أكث

 .ملواجهة التحديات القادمة

قدم رأسمالية أصحاب املصلحة نظرة واضحة للتغييرات التي يجب املض ي 
ُ
وت

قتصاديين ولاكاديميين، بغرض ملسؤولين السياسيين والفاعلين الافيها من قبل ا

 . ستجيب للتحوالت التي ستكون بعد الجائحةتقديم مقاييس ومعايير جديدة ت

 :قائمة املراجع

 :باللغة العربية - أ

 .(0202نوفمبر ) 229، العدد مجلة املستقبل العربيمالمح لعالم ما بعد كورونا،  .ع بلقزيز، -9
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 عقد التجاري في مواجهة جائحة كورونامة الءمال
 معداوي نجية .د

 .الجزائر ،العفرون ،جامعة لونيس ي علي ،كلية الحقوق 
bladialger@outlook.fr 

 

 

 : ملخص الدراسة

 في الاقتصادية الكيانات من الكثير وضع إلى الحالية كورونا جائحة أزمة أدت

حتى املتعاقدين و  ،الاقتصادية والتجارية املؤسسات فأغلب من الفوض ى، حالة

 التعاقدية، التزاماتها فيه تنفيذ يصعب وضع في وأصبحت ،اضطرب نشاطها ،لافراد

 في كبير ارتفاع جانب بضائع، إلىال توفير  و استحالةأ التنفيذ، في التأخر في فوقعت

 عمال أجور  املستحقات من لدفع السيولة تأمين وصعوبة لاولية، املواد أسعار

 .وإيجارات وقروض

 واقعي، غير العقود بقدسية الالتزام أصبح ،غير املسبوقة الظروف هذه ظل في

ضمان لحماية العقود و  أخرى  وسائل إلى اللجوء من بد الكان  لازمة وملواجهة هذه

التي  النزاعات للوقاية من أيضاو . مع ضرورة حماية العدالة العقدية حسن تنفيذها

 .تكيفهاعقود و المة ءعن طريق مال تنشأ سوف

 التعاقدية، املستجد، العالقات كورونا جائحة فيروس :الكلمات املفتاحية

 .، العدالة العقديةتنفيذ العقود ،مةءمال

 مقدمة

كتشافه من يسببه آخر فيروس تم ا يامعد امرض 91-يعتبر مرض كوفيد 

ولم يكن هناك أي علم بوجود هذا الفيروس الجديد  ساللة فيروسات كورونا،

ل 0291ومرضه قبل بدء تفشيه في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر  ، وقد تحو 

 .لمآلان إلى جائحة تؤثر على العديد من بلدان العا 91-كوفيد

أصدرت لجنة الصحة التابعة لبلدية ووهان أول إعالن عام عن تفش ي 

دت وجود 0291 ديسمبر 79الالتهاب الرئوي مجهول السبب في 
 
حالة، وهو  03، وأك

 . ما يكفي لبدء البحث
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رونا جائحة عاملية عابرة وعندما أعلنت منظمة الصحة العاملية فيروس كو  

أمام هذا الواقع، ما كان على دول العالم إال سرعة الاستجابة والتحرك  للحدود،

من خالل اتخاذ سلسلة من القرارات والتدابير الصارمة وغير املعهودة، وقد وصل 

لامر إلى إعالن الحظر الكامل أو الجزئي في بعض من الدول، وإعالن التعبئة العامة 

لواقعها وظروفها ومدى انتشار املرض  اجمعات في بعضها آلاخر، وذلك تبع  ومنع الت

 .وتأثيره على كافة مناحي الحياة

على الجائحة على الحياة الاقتصادية وعلى العقود التجارية و هذه  أثرتوقد 

على العدالة التبادلية التي تكون  أثرتو  ،التوازن الاقتصادي لتلك العقود التجارية

ل من تحقيق التوازن بين املنافع لك إلىالتي تهدف في نطاق العقد امللزم للجانبين و 

املتبادلة، ويجب أن يتحقق التعادل والتناسب بين ما  طرفي العقد أو بين لاداءات

 .أعطى وما أخذ كل طرف من طرفيه

املباشرة بالواقع الدولي الحالي  لةن أهمية بحث هذا املوضوع الصمكتو 

بصورة عامة، وما أبرمته الشركات ولافراد من عقود تجارية تراخى تنفيذها، 

 .فصادف الجائحة التي أثرت عليها

ما تتعرض له الكثير من الشركات أثناء حياتها لظروف طارئة، تؤثر على و 

 جائحة الحروب، ولازمة املالية العاملة املناخ و تنفيذ عقودها، كأزم
 
ية، وأخيرا

كورونا، ومن لاهمية بمكان أن يتواصل الفقه القانوني في بحث هذا املوضوع، 

لتي اختلف اقانونية في معالجة هذه الحوادث و ومناقشة مدى كفاءة النظم ال

 .القوة القاهرةتكييفها بين الطارئة و 

إلى بحث خيارات أطراف العقد التجاري في مواجهة  تهدف هذه الدراسة

الجائحة، من خالل بيان حدود ووسائل اتفاقات املتعاقدين الخاصة ملعالجة آثار 

، والحق في طلب رد الالتزام بعده أو العقد  إبرامالجائحة سواء كان ذلك عند 

 .املرهق إلى الحد املعقول، وإثبات تأثير الجائحة على العقد

التجارية تواجه تتمثل مشكلة البحث الرئيسية في أن الكثير من العقود و 

 في توازنها الا
 
اء حدوث جائحة كورونااختالال ، (حتى خارجها أو ) قتصادي جرَّ

والقرارات الحكومية الاحترازية التي صدرت بناء على ذلك، مما تعذر معه تنفيذ 

الشروط املتفق عليها عند بها من جانب، وصعوبة تنفيذها العقود في مواعيد
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الاختالالت باالتفاق  ع املتعاقدين إلى معالجة هذهإبرامها من جانب آخر، بما يدف

 لذلكا، أو باللجوء إلى التحكيم و بينهم ودي  
 
 .القضاء طلبا

العقود التجارية خصوصا في وعليه كيف يمكن مالءمة العقود عامة و 

 ؟مواجهة تغير الظروف

ملا كان منهج البحث ال يخضع في بعض لاحيان إلرادة الباحث املحضة، و 

حيث إننا بصدد دراسة موضوع يحتاج بصورة مليه عليه طبيعة الدراسة، و نما توإ

تحليلها، وعرض آلاراء النصوص القانونية التي تحكمه، و  رئيسية إلى استقراء

 .مة ملثل هذه الدراسةءاملنهج التحليلي يكون لاكثر مالفإن  الفقهية ومناقشتها،

توازنات كثير من باختالل في  -تزال وال -جائحة كورونا تسببت نإحيث و 

إذ نجم عنها خسائر فادحة ومرهقة لبعض املتعاقدين، وحيث  ؛العقود التجارية

 عن ساحات املحاكم، 
 
يرغب الكثير من املتعاقدين بحل هذه إلاشكاليات بعيدا

 تأثر لامر الذي دفع بعض املتعاقدين إلى التراض ي على عقد اتفاقات خاصة  لتالفي 

، وإعادة غيرها من الظروف أو ملعالجة آثار هذه الجائحة   أو ، بأي طارئ عقودهم 

فيما ال يصل ، و (أوال) قيا بما يحفظ التوازن التعاقديتنظيم عقودهم استبا

ن  يه الاختالالت، مما يدفع املتعاقدبعضهم آلاخر إلى أرضية مشتركة ملعالجة هذ

ية تنفيذ حماجهة الجائحة و موا آلياتبحث و  العالجيةمة ءلجوء إلى املالإلى ال

 (.ثانيا) نيالعقد  و مصالح الطرف

 مة الوقائية  للعقد التجاري ءاملال  - أوال

وما يتمتعان به من  وته امللزمة من إرادة املتعاقدينالعقد ال يستمد ق إن

وإنما يستمد قوته  ،إلارادتينأو تعديله إال بتوافق هاتين  هإنهاؤ سلطان فيحظر 

فالقوة امللزمة للعقد مرتبطة بعناصر موضوعية  ،نافعا وعادال امللزمة من كونه

 (222، صفحة Jacomino ،0292) .فيه إلاراديمن خارج الجانب 

هناك و  ،(022، صفحة 0222غستانو، )فالعقد يكون ملزما ألنه نافع ومفيد

منفعة شخصية لشخص بعينه ومنفعة عامة تحقق  ن من املنفعة في العقود،انوع

والقانون ال يعطي للعقد قوة ملزمة ألنه يحقق  مصلحة للمجتمع بصورة عامة،

 .ألنه ينتج عمليات نافعة اجتماعيابل  ،منافع خاصة فقط
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فالعدالة التعاقدية هي  ،العقد ال يكون ملزما أيضا إال إذا كان عادال ن  أكما 

وتعطي كل  حفظ التوازن بين الذمم املالية، إلىعدالة تبادلية تصحيحية تهدف 

أداة لتطبيق  إلارادةوعلى هذا تكون نظرية عيوب  متعاقد الجزء الذي يخصه،

التي بموجبهما يكون وألجل الحفاظ على نفعية العقد وعدالته و . العدالة التعاقدية

ع الشروط الكفيلة بالحفاظ عليه وجعله مالئما وض طرافلا ملزما كان على 

البنود التي  أهملعل و . تلحق به بعد انعقاده أنمتجاوزا لكل العقبات التي يمكن و 

بقية الشروط  أنهذا ال يعني و  ،السعر أو ند الثمن بيتمحور عليها العقد التجاري 

 .التفاوض إعادة من البنود الاستباقية الحامية للعقد شرط أننجد غير مهمة و 

 للعقود مة التلقائيةءبنود املال   -1-1

عرف
ُ
ها على التلقائي التعديل شروط ت قبل  من العقد تعديل عملية :"أن 

 حيث ،.."يحصل أنالتغير الذي يمكن  لاصلي بسبب العقد املتعاقدين لشروط

هني ). أثناء التعديل لاطراف تدخل دون  العقد تعديل إلى الشروط تهدف هذه

يمكن أن يخضع العقد التجاري الدولي للعديد  إذ (25، صفحة 0295اللطيف، 

تنفيذه، حيث تصبح بعض البنود  و أ، والتفاوض بشأنه هإنشائمن التغييرات أثناء 

عقد  التي من شأنها تكييف الكيف التلقائي و شروط الت  إطار أساسية ألمنه، في 

فلن تكون هناك ضرورة التفاق جديد لإلرادة في  ،املساس بقوته واستقرارهدون 

 (92، صفحة Lacroix ،0292). ذلك الوقت

حيث  ،للسعرالتلقائية  مةءاملالبنود  التعديل التلقائي أساليببرز أومن 

يعد تعديل السعر مسألة أساسية في تنفيذ العقود طويلة لاجل مع مراعاة التباين 

 .(0222الزقرد، ) في تكلفة السلع أو الخدمات

 عن مسبقا أساس التوقع على تقوم التلقائي التعديل شروط فإن   لذلك وتبعا

 عنصر مع وتناسبيا آليا العموم يتزايد على نقديا يكون  َدْينا أن   شروط تعاقدية طريق

 تضبط العقد على الظروف تغير آثار ن  إ حيث املؤشر، ُيسمى لاطرافيختاره  مرجعي

 التي التعديالت إقرار العقد إبرام  عند يمكنهم السبب ألجل هذا لاطرافقبل  من

 ".إعماله إجراؤها عند عليهم يجب 

واقب من املعاناة من عمنع طرف متعاقد  إلىمة ءويهدف هذا النوع من املال

في هذا . الخدمة أو السلعة التي يتعلق بها التزامهالزيادة املفاجئة في تكلفة 
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املنظور، فإن أعربت لاطراف املتعاقدة عن رغبتها في تحديد معايير موضوعية 

 .القانوني والقدرة على التكيف مع لاحداث الاقتصادية لامنتسمح بذلك تحقيق 

(Jacomino, 2018, p. 442) 

ا بتأثير السلعة تلقائي   أو تعديل سعر الخدمة تعني  لاسعار مة بنود ءموا إن

مة بالرجوع إلى ءويتم إجراء هذه املال. دال عنصر معين من قبل لاطرافاستب

املبرمة مع متنافسين من الغير  أو بالرجوع إلى العقود ،إلاشارةفي حالة بنود  إشارة

 .في حالة البنود العروض املتنافسة

ا في  شرط املحاذاة، وهيو ( املؤشر) إلاشارةبنود  إلاطار نجد في هذا و  كثيرة جد 

ا في العقود طويلة لاجلاملمارسة العملية  عمول به امل لامر و )وبشكل أكثر تحديد 

ثار باآل ، والتي ال يمكن، في وقت إبرامها، التنبؤ (دوليا  بكثرة في عقود بيع النفط

الالتزام التعاقدي ملبلغ  "يشير إلى ذلك إلاشارةشرط املستقبلية للعقد التجاري، و 

، 0295معداوي، )". ييم الدوري املرتبط بسعر سلعة مامن املال يخضع إلعادة التق

 (972صفحة 

 Shell وشركة EDF فرنسا كهرباء مؤسسة بين للوقود شراء عقدمثال ذلك و 

شركة  من بالتزود بالوقود EDF فيه تقوم سنوات 10 ملدة يمتد حيث الفرنسية،

Shell. (Lacroix, 2015, p. 55) 

 سعر مراقبة أجل من املؤشر أساس على إبقاء شرط العقد هذا تضمن ولقد

هذا الشرط ذو الطابع ، و عليها املتفق الصيغة وفق وذلك العقد، وأثره على الوقود

موضوع العقد أو نشاط أحد الاتوماتيكي يجب أن يكون له عالقة مباشرة مع 

و الارتفاع على أاملؤشر سواء في حال الانخفاض  إلىيكون الرجوع  أنالطرفين، و 

 (02، صفحة BORIAT ،0292) .السواء

الاقتصادية ) الخارجيةمراعاة لاطراف املخاطر  ويضمن إدراجها في العقود

 ، على أنهاوكيفية التعامل معها. تلم باتفاقهم أنالتي يمكن ..( التنافسيةواملالية و 

ا ، أو عملة إذا كان لاطراف متغيرات سيتم ربطها بعنصر مرجعي، وقد تكون أسعار 

يرغبون في حماية أنفسهم ضد تخفيض العملة أو انخفاض في التكافؤ من الرقم 

جها يعني مراعاة العالقة القياس ي ألسعار بعض املواد الخام من خالل إدرا

 . بالتضخم
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ا ألن صالحيته في بعض البلدان ن يكون دقألكن اختيار املرجع ال بد  يق 

تعتمد على عوامل مختلفة مثل درجة دقته واستقالليته فيما يتعلق باألطراف 

ا. ه باملوضوع املراد تحقيقهوعالقت و غير أاختيار املرجع الخاطئ  ، قد يكون أيض 

 .يكون حال أنه مشكلة في حد ذاتها عوض ؤ املناسب أو اختفا

املنجرة عنه، إذا "  لازمة الصحية "و 91فيد في وضعنا الحالي وفي ظل كو و

تباره املرجع في املذكور من قبل لاطراف في العقد باع إلاشارةبند  وجب تعديل

ا مقارنة بهذا املؤ إالتزام الطرفين، ف لذلك . شرنه سيتم تعديل هذا الالتزام تلقائي 

 91-كوفيد عواقب الاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن يمكن أن يواجه لاطراف 

ا  .والتكيف معها تلقائي 

 La) (01، صفحة BORIAT ،0292)شرط املحاذاة هناك ،زيادة على ذلك

clause d’alignement, dite aussi : clause du client le plus favorisé.   ) إلىفيرمي 

بسعر  لاخذتحديد أسعار عقد معين عند نفس مستوى أسعار املنافسين،   أي 

فتعتمد هذه الطريقة على حقيقة أن املنافسين قد . املنافس لتحديد سعر التعاقد

هو معمول بكثرة في ي لتحديد أسعارهم و بذلوا بالفعل الكثير من الجهد التحليل

 .مجال الفنادق

من صاحب الفندق مواءمة أسعاره مع ، ال يطلب فقط فعالوة على ذلك

ا مع لاسعار  ،لاسعار املمنوحة على مواقع الحجز لاخرى  التي يتقاضاها  ولكن أيض 

 .، بما في ذلك على موقعه على الويبصاحب الفندق نفسه

ري البائع في مرحلة إذا أخطر املشت '':صيغة التاليةيرد ال وهذا الشرط

ه تلقى 
 
ي، حيث يكون فسيا من ممون معروف و عرضا تناسريان العقد، أن ِ

ِجد 

مع  الثمن املنصوص عليه في العرض أقل من الثمن املنصوص عليه في العقد،

النوعية، النظامية متساوية، فعلى البائع في خالل بقاء الشروط لاخرى الكمية و 

ري ليوافق على محتوى الشروط الواردة ام من تاريخ إخطاره من قبل املشتأي 92

وفي حالة عدم الاتفاق . (21، صفحة 0295هني اللطيف، )رض التنافس ي في الع

العقد بعد  يالتزامه بالشراء من البائع لُينهمن  مع املشتري يتحلل هذا لاخير 

 (952، صفحة 0295معداوي، ) .أيام املمنوحة للبائع 92انقضاء 
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هي من أصل و   Les clauses d’earn out أوالربح  أو الكسب  بنود وتعتبر 

ا (29، صفحة BORIAT ،0292) أنجلو ساكسوني ،  آلية خاصة يتم تنفيذها أحيان 

، يتم الدفع للمتنازل عن في الخيار لاول . طبيقه بطريقتينيمكن ت. عند بيع لاسهم

ا على نتائج الالقيم املالية على املدى الطويل ، في الحالة الثانية أما.  شركة، اعتماد 

  Earn outو التنازل، لكن البندأيتلقى املتنازل املقابل مباشرة من تاريخ التحويل 

ا في شكل ملحق خاص بالسعر بناء  على نتائج الشركة املحول  تنازل امل و أيظهر الحق 

 .اهأسهمعن 

من فاعليتها ل التلقائي على مخاطر محددة يحد اقتصار شروط التعدي إن

في مواجهة التطور الذي يطبع ميدان التجارة الدولية، والذي يخرج أكثر فأكثر 

  ؛لاطرافالظروف التي تحيط بالعقد حال تنفيذه من دائرة توقع 
ْ
إذا كانت نه و إإذ

كانت اقتصادية أهناك العديد من املخاطر ولاحداث التي يمكن توقعها سواء 

ن هناك تبطة بالثمن أو سعر صرف العمالت، أو كانت تقنية أو تكنولوجية، إال أمر 

أخرى سياسية وقانونية غير مرتبطة مباشرة بمحل العقد لكن  اظروفو  اأحداث

 نإ حيثتختلف عما سبق من شروط،  أخرى  آليةلذلك نجد . يمكن أن تؤثر فيه

تنص على حدث يسمح للطرف  وط التكيف التعاقدي شبه التلقائيشر 

لكن هذه آلالية تتطلب تدخل لاطراف  ا من السعر الجديدستفادة تلقائي  باال 

 .لتنفيذها

 مة شبه التلقائية للعقودءاملال  -1-2

لقد خلق الفن التعاقدي في ميدان التجارة الدولية أكثر من شرط مسبق              

، حيث يسعى في الظروف املرافقة لتنفيذ العقدملواجهة ما قد يحصل من تغير 

ات الظروف املحيطة بتنفيذ أطراف العقد جاهدين لحماية أنفسهم من تقلب

ط و برز تلك الشر ألتفاوض من ويعتبر شرط إعادة ا. ا كانت طبيعتهاعقودهم، أي  

الحديثة  أو سواء كان ذلك بالطريقة التقليدية . كثرها أهمية على الصعيد العمليوأ

 .بموجب التفاوض الالكتروني

 هو شرط يدرجهمة بموجب شرط إعادة التفاوض و ءبالنسبة للمالو 

يتفقون فيه على إعادة التفاوض فيما بينهم لاطراف خالل مرحلة املفاوضات و 

أو تعديل أحكام  لعقود وعدم الوقوف عند الصعوبات،في تنفيذ ا بقصد املواصلة
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ها إلاخالل بتوازن العقد العقد عندما تقع أحداث معينة يحددها لاطراف من شأن

ومن خالل إمعان النظر في التعريف  ،حد املتعاقدين بضرر جسيمأوإصابة 

مضمونه ن إإذ  ؛اتفاقيشرط إعادة التفاوض هو شرط  أناملتقدم يتبين لنا 

هذا الشرط  أن ، يرى البعضلذلك. عليه لاطراف في العقديتوقف على ما يتفق 

نه يعتمد في تحديد مفهومه إبل . مفهوم محدد مستمد من قانون معين ليس له

  .ى ما يتفق عليه لاطراف في عقدهموفي تطبيقه عل

لاحداث التي  ل الشرطبرز العناصر التي يتعين تحديدها من خالأولعل من 

، واملهم هو آن تكون تلك لاحداث خارجة عن إرادة  لاطراف، غير يواجهها الشرط

 .، وغير ممكنة الدفعقعة الحصول من قبلهم وقت التعاقدمتو 

 درجة الاختالل في توازن العالقة العقدية والناجمة عن الحدث زيادة على

كما يجب أن . (92، صفحة 0222حنا نغم، )ومصير العقد أثناء فترة التفاوض

ة فشل املفاوضات والحل الذي يجب يتضمن الاتفاق أيضا مصير العقد في حال

وجهات النظر بشأن مدى تحقق  في حالة نشوب نزاع أو اختالف في تباعه السيماا

 .الشرط

الظروف، العقود و  فتختلف صوره باختال  اهذا الشرط خاص   يعتبر و 

 نه يتنوع وفقاإ، بل في كل العقود امضمونه ليس واحد   نإ، فوبعبارة أخرى 

 . ف املرافقة إلبرام العقد وتنفيذهلرغبات لاطراف وطبيعة الظرو 

ومن خالل إمعان النظر في الشروط التعاقدية املنظمة لشرط إعادة التفاوض 

تطبيق   ايكون ممكن  ي الحدث حتى يتجلى بوضوح أن ثمة شروط يجب أن تتوافر ف

ن هذه الشروط تتجسد إ، فلتفاوض وإعمال لاحكام الخاصة بهشرط إعادة ا

 
 
، وعدم إمكان توقع الحدث وعدم ي استقالل الحدث عن إرادة املدين، فعموما

 .إمكان دفعه وتجنب نتائجه الضارة

ى من خالله يعني انعدام إرادة املدين وقدرته على التصرف على نحو يتفادو 

شتى فقد  اويتخذ صور   (32، صفحة 9113القوني اللطيف، )الحدث ونتائجه

 إغالقكحال منع التصدير و . بشكل مطلق يكون عجز املدين عن دفع الحدث

ن يدفع هذا أفال يمكن للمدين  د كما حدث بعد ظهور فيروس كورونا،الحدو 

 .التصرف
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 على التقليل  من إمكانية وقوع الحدث وحجم   أن أو
 
يكون املدين قادرا

وعندئذ فأن شرط عدم إمكانية دفع الحدث ونتائجه ال يتحقق .نتائجه الضارة 

إذا اغفل املدين اتخاذ بعض الاحتياطات و إتيان بعض التصرفات التي تكشف 

 .الظروف عن أهميتها وضرورتها لتقليل حجم الحدث وآثاره الضارة 

حيث يكون بإمكان املدين اتخاذ تدبير أو إجراء وقائي : و في  الصورة الثالثة 

كإبالغ الدائن بوقوع . يساعد على التقليل من حجم النتائج الضارة للحدث 

الحدث ، كي يتمكن لاخير من تدارك  الضرر والامتناع عن إبرام صفقات جديدة 

 بااللتزامات التي شا
 
 مباشرا

 
 .بها الاختالل بسبب الحدثترتبط ارتباطا

ملبرر إلعمال شرط إعادة انه متى وقع الحدث ا و مضمون الالتزام بالتفاوض

 ملبدأ حسن لتزمون بإعادة التفاوض في العقد فأن املتعاقدين ي التفاوض،
 
وفقا

 . النية

حد لاطراف إعادة أرفض يكون ب أثر إلاخالل بااللتزام بإعادة التفاوض إن

العقد قد يؤدي  لسبب في ذلك إلى أن اختالل توازن ويعود ا العقد،ي التفاوض ف

 إل
 
 كبيرا

 
 من هذا ى تحمل أحد الطرفين ضررا

 
، في حين يكون الطرف آلاخر مستفيدا

 لشرط إعادة التفاوضالاختالل فيرفض إعادة التفاوض في ا
 
ففي . لعقد إعماال

 
 
التكاليف ي لاسعار و ب كبير فذ، إذا طرأ حدث أدى إلى تذبعقد التوريد مثال

فاوض  يكون من مصلحة البائع إعمال شرط إعادة الت (بالخصوص أسعار الشحن)

 بتوريد البضاعة بالسعر ذاته املتفق عليظألنه سيمنى بضرر كبير إذا 
 
ه في ل ملتزما

 من هذا الارتفاع . العقد وهو أقل من سعر السوق 
 
أما املشتري فسيكون مستفيدا

  .التفاوض من أجل تعديل بنود العقدقد يرفض في لاسعار ، لذلك 

حدهم إعادة التفاوض في أنه في حالة عدم قبول أوقد يتفق لاطراف على 

على . (13، صفحة 0295معداوي، )العقد لاصلي يستمر في السريان نإ، فقدالع

 . تحقيقه شرط إعادة التفاوضمن أجل هذا يهدر الهدف الذي وجد   أنالرغم 

لعقد باإلرادة املنفردة إذا أخل قد يتفق لاطراف على جواز فسخ ا كما

ال و . حدهما بإعادة التفاوض في العقد، شريطة إخطار الطرف آلاخر بذلكأ

ن غالبية تلك إإذ . تفاقات في عقود التجارة الدوليةيستحب إعمال مثل هذه الا

إلى تحقيق يكتسب تنفيذها أهمية كبيرة وتهدف  العقود هي عقود طويلة املدة



 أعمال مؤتمر                                                     علم الاقتصاد رؤية جديدة بعد الجائحة 

25 

، كما أن اللجوء إلى الفسخ يخالف الهدف من إدراج مكاسب ضخمة للمتعاقدين

 لاطراف إلى أوقد يلج. على العقد من الزوالشرط إعادة التفاوض هو الحفاظ 

الاتفاق وتنافر في حال الاستمرار في عدم ، وتعليق تنفيذ العقد ملرات متعددة

 (0222حنا نغم، ). إلى الفسخ أوجهات النظر يلج

ه الاجتماعي الذي فرضتفرض التباعد الجسدي و :بالنظر من زاويتينو  

التطور التكنولوجي والعلمي الذي مس  إلىو  ،الدول عند ظهور الجائحة من جهة

، أخرى مختلف جوانب الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة وحتى القانونیة من جهة 

 أخرى  اأحيانو  ،فاوض شخصان ال یجمعهما مكان واحدفقد بات من املمكن أن یت

صطلح وهذا ما ی ،تعديله و أحول إبرام عقد معين  أيضاال يجمعهما زمان واحد 

عرف التفاوض الالكتروني على أنه اتفاق بين طرفين بالتفاوض إلالكتروني، و علیه 

للقیام به في التباحث وتبادل وجهات  يأو أكثر، بحیث یكون لألطراف دور أساس 

وسائل التكنولوجيا تفاق، ویتم عبر شبكة الانترنت و النظر، بهدف التوصل إلى ا

 (0222ابراهیم، ) .الحديثة

ویبرز الهدف من التفاوض عبر الانترنت للقضاء على القلق والتردد لدى 

التروي، یتبين لكل طرف حقیقة التعاقد الذي طرفي العقد، فهي مساحة للتفكير و 

صفحة ، 0292حطاب منال، ). یتفاوض بشأنه، خاصة في العقود املركبة واملهمة

92) 

تساع نطاق خدماتها باعتبارها شبكة اتكمن أهمیة شبكة الانترنت في 

بعد، وبالتالي فإن خدماتها لیست محصورة بل إنها متغيرة  علومات واتصاالت عنم

ن هذه الشبكة املؤلفة من إحیث  ، وتتطور مع تطور الشبكة نفسها،ومتجددة

في ، توفر للبشریة إمكانیات هائلةمالیين محطات الكمبیوتر املتصلة بالهاتف 

التسویق، إلاعالن، الاتصاالت : مجاالت متعددة نذكر منها على سبیل املثال

ن لو كان كل منهما یقع في الطریق آلاخر مادل التجاري بين أي طرفين، حتى و والتب

، صفحة 0222ابراهیم، ) .بين لاطراف  العالم، وبالتالي إمكانیة إبرام التعاقدات

902) 

نترنت في كونها تجمع لكتروني، فیظهر دور لا أما فیما یخص التفاوض إلا             

طرفين ال یجمعهما مجلس واحد، حیث في الغالب ما تصدر املبادرة أو الدعوة 
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للتفاوض من شخص أو شركة خارج حدود الدولة التي تقیم على إقلیمها الطرف 

التفاوض الذي يجري عبر الانترنت هو : نإ آلاخر، وهذا ما دفع البعض بالقول 

حیث أصبح من  ر مادي متزامن لألطراف املتفاوضة؛دون حضو لإلرادة تبادل 

حطاب ) .بینهما هما لآلخر مباشرة ودون تدخل وسیط بشري السهل أن یصل أي من

 (93، صفحة 0292منال، 

يتم التفاوض الالكتروني باستعمال مختلف الصور والباقات والخدمات و 

املوقع  إلىطريق الدخول  عن أو، البرید إلالكتروني تي تقدمها الانترنت، ومنهاال

(Web-site ) أو عن طريق املحادثة( (Chatting بالفيسبوك  أو(facebook. ) 

رة زمنية يمتد تنفيذه لفتما هر أهمية التفاوض إلالكتروني عندكما تظ

 النوع من العقود وسيلة فعالة إلعادة التوازن العقدي اطويلة، حيث تعتبر في هذ

، مما قد يخل بالتوازن العقدي ويجعل تنفيذ في حالة تغير الظروف الاقتصادية

العقد مرهقا للمدين، لذلك يحرص الطرفان في هذه الطائفة من العقود على 

بمقتضاه كل منهما بالتفاوض حول كيفية التغلب على هذه إدراج شرط يلتزم 

 (022، صفحة 0292عجالي، ) .الظروف والصعاب وتذليلها

الفنية إلنقاذ العقد  لاداةفي هذه الحالة هو  التفاوض الالكترونيو   

وتصويب مساره بتخفيف الضرر عمن لحقه نتيجة تغير الظروف، كما يعتبر 

وسيلة لتسوية املنازعات بصورة ودية وكوسيلة لتفسير العقد في  أيضاالتفاوض 

 .حالة وجود نزاع بشأن تنفيذه

 مواجهة الجائحة وحماية العقد آلياتو  العالجيةمة ءاملال -ثانيا

ا إن جائحة ك   ورونا سيكون لها تأثير على العقود التي يكون الزمان عنصر 

ستوفى على التراخي خالل الفترة 
ُ
ا فيها، وعليه فإن الالتزامات العقدية التي ت جوهري 

ا للشلل الاقتصادي هي التي سيستفيد  التي سيكون فيها فيروس كورونا مسبب 

 .املدين فيها من حالة عدم املسؤولية العقدية

من املعلوم أن للحوادث الطارئة والظروف القاهرة أثرا مباشرا على ف

الالتزامات العقدية، ذلك أن العقد عندما ينعقد فإنه ينعقد من حيث املبدأ 

ا، فيتحقق   مطلق 
 

بطريقة تتعادل فيها لاداءات، وليس بالضرورة أن يكون تعادال
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يحدث أمر طارئ غير متوقع وبالتالي فإنه عندما . بذلك التوازن الاقتصادي للعقد

ا، أو تحل بامللتزم قوة قاهرة تج عل يجعل من تنفيذ أحد لاطراف اللتزاماته مرهق 

، فإن
 

تتدخل وتضع آلاليات القانونية لرد  لاطراف تنفيذ الالتزام مستحيال

ذلك أن الظروف الطارئة تؤثر في التوازن  لتزامات إلى حالتها املتعادلة،الا

 .الاقتصادي للعقد

 إبرام بعد ظروف تطرأ فقد به املحيطة بالظروف يتأثر العقد وجود نإوحيث 

 لم طرف كل  بمسؤولية تقض ي العامة القاعدة كانت فإذا تنفيذه، دون  تحول  العقد

 القاعدة هذه على استثناء هناك  نآلا  ،بإرادته تنفيذها على وافق الذي التزاماته ينفذ

  العقد فيعتبر مطلقة، استحالة التنفيذ استحالة تكون  بحيث ة؛العام
 
بقوة   مفسوخا

 أما الدائمة القاهرة القوة عن هذا ،مضمونه من فرغأ قد يكون  هنأل  وذلك  القانون 

 حين إلى العقد وقف تنفيذ العقد أطراف على فيتحتم مؤقتة القاهرة القوة كانت إذا

 . الوقف هذا في املتسبب الطارئ  الظرف أو القاهرة  القوة حدث وأ املانع زوال

 ويقوم الطارئ  بالظرف بالتمسك حقه عن يتنازل  أن املدين بإمكان أنه يناأر و              

 التنفيذ، فترة وفي العقد إبرام بعد خسارة من يتهدده امم رغمعلى الالتزامه  بتنفيذ

 الطارئ  الظرف مواجهة الطرفان بها التي يستطيع الوحيدة الوسيلة التنازل  يعد فهل

  ملواجهة ذلك؟ أخرى  وسائل توجد وأ القضاء عن بعيدا

 :العقد تنفيذ وقف -2-1

 انتهاء حتى الوقت من لفترة العقد تنفيذ سكون " هو العقد تنفيذ وقف             

 قانونية نتيجة " هو أو "العادي السريان إلى بعدها يعود ثم التي تواجهه الظروف

 التنفيذ يفقد أن قبل زوالها إمكانو  القاهرة العارضة القوة اجتماع من تحدث

 أو العقد إما تنفيذ املستقبل في محلها يحل انتقال حالة التنفيذ فوقف. فائدته

  " فسخه

 التقليدي باملفهوم أخذا قضائي عالج هو العقد تنفيذ وقف تعريف أن ونرجح

 على يرد القاهرة للقوة الحديث باملفهوم لاخذ حال في هو اتفاق أو القاهرة للقوة

 الالتزام تنفيذ في مؤقتة استحالة تؤدي إلى قاهرة قوة تنفيذه دون  تحول  الذي العقد

 وزوال الرابطة العقد بانفساخ أو التنفيذ إمكانيةو  الاستحالة بزوال إما وينقض ي

 .العقدية
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 العقد أطراف يلجأ الخارجية الظروف تغير وأمام الدولية العقود مجال وفي

 يرض ي اتفاق إلى الوصول  حين إلى الحادث وقوع فترة بعد العقد تنفيذ وقف ىإل

 عن الناجمة آلاثار في مقدمة الوقف من يجعل الدولية العقود فواقع الطرفين،

 (927، صفحة 0295معداوي، ) . التفاوض إعادة لشرط إعماال أو القاهرة القوة

 شرط تعالج التي الشروط من قليل عدد في إال يظهر ال الوقف نظام كان إذاو 

 نظام يعرف ال الشرط هذا أن إلاطالق على يعني ال فهذا ،" التفاوض إعادة "

الحالة،  هذه في تطبيقه عدم إلى قد اتجهت لاطراف إرادة أن أيضا يعني وال التوقف،

 حالة في أو بمفهومها الحديث القاهرة القوة حالة في سواء عنه غنى ال نظام فالوقف 

إعادة  تسبق التي الفترة في لاخير الشرط حالة في ينطبق فهو التفاوض، إعادة شرط

 في لاطراف قبل من عليه النص عدم أما .نفسها التفاوض عملية وأثناء التفاوض

 إلى يحتاج ال بديهيا أمرا  يعتبر ،تطبيقه إلى يرجع إنما إعادة التفاوض شرط حالة

 .يرفضه فاملوقف صراحة، عليه النص

 نطاق تحديد في كبيرا  دورا  تلعب لاطراف إرادة أن إلى أيضا إلاشارة وتجدر

 جميع على يؤثر ال قد العقد تنفيذ دون  حال الذي العارض الخارجي ألن الوقف،

 كل الوقف يشمل أن على يتفق لاطراف فقد وعليه ،العقد على الناتجة الالتزامات

 على الوقف إال يسري  ال أن على يتفقون  قد كما العقد، عن الناتجة الالتزامات

 .الخارجي بالعارض تأثرت التي الالتزامات

 بقاء على لاطراف بها يحافظ التي الطرق  أنسب توقيف العقد نإف ،عليهو 

 إمكانية مستقبال تحمي ،للعقد سكون و  انتظار فترة فالوقف .استمرار عقدهمو 

 .منه نالت الظروف التي زالت متى تنفيذه في الاستمرار

 وقف بنظام النموذجية والشروط الدولية الاتفاقيات أغلب قد أخذتو 

 الثالثة الفقرة وفي 9122 فينا للبضائع الدولي املتحدة للبيع لامم ةفاتفاقي التنفيذ،

 :آلاتي علىتنص  31/7 املادة من

 العائق فيها يبقى التي الفترة خالل أثره املادة هذه في املنصوص عليه إلاعفاء يحدث  "

 وجود ترةف في إال يكون  ال فالوقف يعاود سريانه، العقد أن تعني املادة فهذه  ؛"قائما

 (972، صفحة 0202قارون، ) .العائق
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 غرفة أعدته الذي النموذجي الشرط فنجد ؛النموذجية الشروط عن أما

 منه السابعة الفقرة في ينص حيث القاهرة القوة يتعلق بشرط فيما الدولية التجارة

 يوقف السابعة، الفقرة في السبب املنصوص أي .فإنه ذلك على وعالوة ": أنه على

 في آلاخر حق الطرف الوقت نفس في بذلك مستبعدا معقولة، مدة أثناء التنفيذ مدد

من  املدين منها يستفيد حماية الشرط هذا فيضفي . "... العقد يفسح أو يلغي أن

 .العقد فسخ في يرغب قد الذي الدائن سلوك

 الهاي( املادية للمنقوالت الدولي للبيع املوحد الدولي القانون  يأخذ وكذلك

 ذلك ويستشف صراحة عليه ينص لم نإو  العقد تنفيذ بنظام وقف أيضا ) 9152

 الظروف على ترتب إذا " أنه تنص على التي القانون  هذا من 32/0املادة  من

 تنفيذ كلية من أبر ي الاستحالة بهذه التزامه تأثر الذي الطرف فإن مؤقتة، استحالة

 يصبح بحيث ؛كلية الالتزام اختلف أن التنفيذ تأجيل على ترتب إذا الالتزام هذا

 . "العقد في عليه املنصوص بخالف آخر أمام التزام لاطراف

 يجيز الذي وهو ؛ Préventiveالوقائي التنفيذ بعدم الدفع هذا يشبه لحد ماو 

 ال يرجع بسبب التزاماته تنفيذ املدين يستطع لم إذا التزامه تنفيذ يوقف أن للدائن

 الخسائر النوع الهذ وقفا الدائن ويتجنب ،(املؤقتة القاهرة القوة كحالة( إليه

 عن املدين توقف بينما التزامه تنفيذ في استمر إذا لها قد يتعرض التي واملخاطر

 .التزامه تنفيذ

 material adverse change)  شرط التغيير املادي الضار إلاطار ونجد في هذا 

clause  )  أو شرطMAC  هو أسلوب تعاقدي من أصل أنجلو ساكسوني

(BORIAT ،0292 22، صفحة) . ألحد الطرفين إلنهاء يتم استخدامه ملنح خيار

العقد الحالي في حالة حدوث فعل ضار كبير من شأنه تعديل الاقتصاد العام 

 .للعقد

ي مواجهة عدم الاستقرار ففي السنوات لاخيرة، و MACنطاق بنود  إن

ا التذكير إلى جانب هذه البنود. املتزايد، نما بشكل ملحوظ ، من الضروري أيض 

مثابة ، والتي يمكن أن تكون بو تجميد العقدأالستخدام املكثف لبنود إلايقاف با

 .املستقبلي املحدد بدقة للعقد حماية في حالة فشل التنفيذ
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ن نجده أذ من املمكن إ. هو بند مميز في مجال التمويل MACن شرط ألى إونشير 

دوث تغيير غير حالة ح في، وبفضله. ئتمان املمنوحة من قبل البنوكفي عقود الا 

قرض موات  كبير
ُ
فادة من عدة أنواع من البنك من الاست أو ، سيتمكن امل

قرض بتقديم لاموال محل القرض. الامتيازات
ُ
. قد ينص البند على إنهاء التزام امل

ا على  ، BORIAT) .سداد قرضه املقترض تسريع إلزامكما قد ينص الشرط أيض 

 (02، صفحة 0292

ا في عمليات  MAC، ُيستخدم شرط إلى جانب املمارسات املصرفية أيض 

، تنص املادة على أنه يجوز إعفاء املشتري أو ا املنظور من هذ. والتنازل   الدمج

 .الشركة املقتناة من التزاماتها في حالة حدوث تغيير سلبي جوهري 

، والتي تنعكس Covid-19ة بـ ، فإن العواقب املرتبطمن الناحية العمليةو 

ا في إلغاء بعض  ، قد تشجع بال شك على وتباطؤ بعض املفاوضات إلاغالقحالي 

 .استخدام هذا النوع من البنود في املستقبل

 سبب إلزالة بالسعي ومن بين الالتزامات التي تنجر عن توقف العقد الالتزام 

 جاهدا يسعى أن التزاماته تنفيذ عن توقف الذي املدين على حيث يجب الوقف

 . السبب زوال بعد ممكن وقت أسرع التزاماته في واستئناف الوقف إلزالة سبب

 أن يمكن ما كل عن باالمتناع وكذلك العقد على بالحفاظ الالتزام زيادة على 

، وهذا العقد في يؤثر
 
 ما بأداء والاحتفاظ .العقد على محل يقض ي الحفاظ سلبا

،  آلاخر الطرف من ش يء يقابله لم إذا خاصة الوقف قبل آلاخر املتعاقد نفذه

 .العقد سريان الستئناف بالسعي والالتزام

 املدة طوال العقد تنفیذ استدعت وقف التي الطارئة الظروف استمرت فإذا

 الحكم من ال مناص عندئذ لتنفیذه، جدوى  ثمة تبق لم بحیث للعقد، املحددة

 قوة قاهرة تعد الافتراض هذا مثل في الطارئة الظروف أن شك وال العقد، بفسخ

ا  إعادة على وأثرھا الطارئة الظروف اعتبارها نظریة یجوز  وال التنفیذ الستحالة نظر 

 إلارهاق حالة على هذا القتصار طارئا، العقد ظرفا في املختل الاقتصادي التوازن 

العدالة العقدية لبحث عن تحقيق ا لاحوالنه ال بد في كل أالاستحالة، غير  دون 

 .أخرى الذي يمكن تحقيقه بوسائل و 
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 التقايل  العقدية و الالتزامات تحقيق العدالة العقدية بتعديل  -2 -2

 جديدا مكانه عقدا ويحال لاول  العقد ينهيا أن واملدين الدائن من لكل يجوز 

وتجديد  منهما ألي إرهاق دون  طرأت التي الظروف ظل في تنفذ أن التزاماته تصلح

 :هي ثالثة صور  له الالتزام

 مصدره، أو محله فيغير نفسه الدين على هنا التجديد ويرد .الدين بتغيير التجديد -أ

 طريق عن وذلك، القانونية العالقة بين أطراف يتم الدين بتغيير فالتجديد وعليه

 .سببه أو محله

 الذي فاإلرهاق الالتزام محل تجديد الطارئة الظروف مقام في يهمنا والذي

 التزامه تنفيذ عند الكلفة زيادة في يتمثل فادحة بخسارة املدين ويهدده يصيب

 مع يتناسب بما العقد التزامات تغيير على الطرفينبين  الاتفاق تم إذا لذلك ونتيجة

 .لاول  العقد محل يحل جديد عقد في هذا الاتفاق بإفراغ يقومان فإنهما الوضع، هذا

 واملدين الدائن اتفق إذا الدائن بتغيير التجديد يتحقق .الدائن بتغيير التجديد -ب

 الثالثة لاطراف قتفا إذا فيجب الجديد، الدائن هو لاخير  هذا يكون  أن على وأجنبي

 .الجديد والدائن القديم والدائن املدين

 اتفق إذا ما حالة في يكون  املدين بتغيير التجديد إن .املدين بتغيير التجديد -ج

 أتبر  أن وعلى لاصلي، املدين مكان مدينا هذا لاخير يكون  أن على أجنبي مع الدائن

 الدائن رضا على املدين حصل إذا أو ،رضاه إلى حاجة دون  لاصلي املدين ذمة

 .الجديد املدين هو يكون  أن قبل أجنبي بشخص

 تشكل املستجد، كورونا فيروس جائحة حالة في نهإبالنسبة للتقايل ف أما

 النحالل القسرية الحكومية راءاتجإلا 
 
 عناصره أحد فقدانه بسبب العقد سببا

 السبب أو العقد موضوع تشكل من لاحيان الكثير في العناصر وهذه لاساسية،

 (02، صفحة Tadros. ،0202) .إليه الدافع

 القوة بسبب التنفيذ استحالة بين وسط مرحلة في العقد يكون  الحالة هذه في

 حالة ذلك مثال الطارئة، الظروف بسبب ااقتصادي   املرهق التنفيذ القاهرة، وبين

 التعاقد، عند لاطراف قصدها التي تلك غير اقتصادية فائدة ينتج عنه الذي العقد

 ال الحالة هذه في العقد، أبرم أجلها من التي املصلحة يفقد الدائن التي الحالة أو

 لاساسية العناصر أحد فقدان عن إنما متوقعة، ظروف غير عن الحديث يمكن
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 يكون  أن القاعدة هذه إلعمال إذا يجب لاساس ي للتعاقد، الدافع تشكل كانت التي

  فقد الذي لاساس ي العنصر هذا
 
  )أن يكون ( الحقا

 
 يظهر بحيث العقد، في مشترطا

 .التعاقد إلى للدائن الدافع كان أنه بوضوح

الاقتصادية    التبعية عن الناش ئ إلاكراه لعلة العقد نه يمكن إبطالأعلى 

 وبسبب الجائحة، ظهور  بعد العقد ينشأ فقد ،(322، صفحة  0202اشراقية، )

  يتضمن بعقد لاطراف للقبول  أحد يضطر قد لها املرافقة الظروف
 
  اختالال

 
 في ظاهرا

 من الحالة هذه في آلاخر، ملصلحة الطرف عاتقه على امللقاة العقدية املوجبات

 .الرضا في العقد لعيب بإبطال املطالبة إمكانية حول  التساؤل  املمكن

 اقتصادية ظروف من عنها ينشأ قد وما املستجد كورونا فيروس جائحة حالة في

 الاقتصادية، التبعية أو الضرورة حالة استغالل حاالت من العديد نشهد قد صعبة،

 حساب على طائلة أرباح لجني الظروف هذه استغالل يحاول  فالبعض سوف

من يستغل حالة التبعية كل  ف ،الجديد الفرنس ي املدني وبحسب القانون  ،معاقديه

 عقده بقابلية يعاقب ،الاقتصادية ملتعاقد للحصول على منافع مفرطة بشكل واضح

 ( 0202اشراقية، ) .الاقتضاء عند والضرر  بالعطل ومطالبتهإلاكراه  لعيب لإلبطال

 ذلك، لهما كان بينهما فيما التعاقدية العالقة إنهاء على العقد طرفا اتفق إذا

 عليه يطلق ما وهو بإرادتيهما هإنهاؤ  أيضا لهما الطرفين بإرادة نشأ دام العقد ما ألنه

 .إلاقالة أو بالتقايل

 تكوين تم قد يكون  أن بعد الطرفين باتفاق للعقد بأنه حل التقايل يعرف  

 من املتعاقدان يهدف ضمنيين أو صريحين وقبول  بإيجاب يتم صحيحا، فهو العقد

 .القضاء إلى اللجوء ودون  سبب وجود دون  التعاقدية حتى الرابطة حلإلى  ورائه

 إنماو  صريح، بنص التقايل على ينص لم الجزائري  املشرع أن مالحظ هو وكما

 وال نقضه يجوز  فال املتعاقدين، شريعة ج العقد.م.ق 925 م نص من يستفاد ذلك

 .القانون  يقررها التي لألسباب أو الطرفين، باتفاق إال تعديله

 والاقتناع الطرفين بين التراض ي أساس على مبني التقايل أن ذلك إلى ضفأ

 كل جانب من متأنية دراسة بعد وهذا الظروف، أثر تغير  ملواجهة الوسيلة املثلى بأنه

 املرهق الالتزام رد وطلب القضاء إلى املدين خاصة املتعاقدين لجأ أحد إذا أما منهما،

 يمكن وال العقدية، العالقة طرفي بين خالف وجود يدل على فهذا املعقول  الحد إلى
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 انحالل طرق  من سهل طريق فالتقايل لذلك ،هذه املسألة يحل ودي حل إلى الوصول 

 (299، صفحة Jacomino ،0292) .الفسخ طريق من وأفضل العقدية الرابطة

 :خاتمة

 بالنسبة اطارئ اظرف أو قاهرة قوة كورونا جائحة فيروس باعتبار الحكم إن 

 كانت وإن حتى املشابهة، العقود بقية على كذلك مطلقا اعتبارها يعني ال معين، لعقد

 عقد لكل ألن ذلك ،واملالبسات والظروف الطبيعة متحدة في العقود هذه

 يبني التي والنظامية الشرعية وأسانيده حجته قاض ولكل وطبيعته، خصوصيته،

 املبدأ أن ذلك القضاة، من لغيره ملزمة تكون  لن الحال والتي بطبيعة حكمه، عليها

 .القضائية السوابق إلزامية عدم هو

عقد الدولي قد فات موعد ، قد يكون الهذه الفترة من لازمة الاقتصاديةفي 

. ملزالق ملنع تنفيذه، قد تنشأ العديد من الصعوبات وااستحقاقه، وفي الواقع

، فقد خلق الوباء لتوازن التعاقدي أصبح موضع تساؤل ، يبدو أن اونتيجة لذلك

 
 
 حقيقيا

 
املتعاملين، وهذا بسبب  قوة قاهرة، ظروف غير بانعدام لامن بين  شعورا

، سوف نه وبحكم الواقعإحيث . جية تؤثر على العقد الدولي، ومخاطر خار متوقعة

 .يبحث املتعاملون بال شك عن طرق للتغلب على هذا الخلل

مة ء، لذلك فإن مالتعاقدية ضمانة للعدالة التعاقديةلم تعد الحرية الو 

،  ومن وجهة ة نظر اقتصادية ألنها تحفظ العقده، من وجالعقد ستكون مفيدة

 .، ألنه يسمح باستعادة العدالة التعاقديةنظر قانونية بحتة

لضمان  عتماد على السلطات العامة للدولةمن الخطر للغاية الا وقد يكون 

، فإن هذه املهمة ستقع على عاتق العقد في حالة تغير الظروف" وازن إعادة ت"

 .السبلمكنهم اقتراح العديد من الحلول و الذين ي، و طرافلأل " إلارادة الخاصة"

وعقودهم مع الظروف  قادرين على أن تتكيف اتفاقياتهم ن وبالتالي، يكونو  

ادون أن يكون فعل   ". التلقائي "يسمى بالتكيف ما ، وهذا"أحدهم أو آلاخر ضروري 

 نطوي على تدخل إرادة أحد الطرفين، فسيكون مة تءإذا كانت املال أما

ا، قد يخضع تعديل العقد للتعبير ". شبه تلقائي"  يْ الصريح عن إرادة كل أخير 

 .سيكون تنفيذه بعد ذلك غير تلقائي. الطرفين
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 التشريعي أو القضائي التعديل وما لاصل، هي تفاقيةالا مة ءالامل نإو حيث 

لاطراف  إلرادة الظروف تغير مع وتكييفه العقد تعديل مسألة فترك استثناء، إال

أدرى  وهم محترفون، الغالب في لاطراف ألن الدولية، العقود طبيعة يالئم املتعاقدة

القاض ي  أو حتى املحكم، فمتى عرض النزاع على املحكم القاض ي و  من بمصالحهم

 .الرابح فيهم خاسرو  لاطرافانهارت الثقة التعاقدية بين 

العقد الدولي ، يظل في نهاية هذا التحليل ولتقديم بعض التوصيات

ا للغاية فيما يتعلق بالتغيرات الخارجية التي يمكن أن تؤثر ع لى توازنه حساس 

، وينبغي تشجيع تكيفها مع الظروف املستقبلية للسماح العادل ومضمونه العادل

 .بمنع وتأمين الحزمة التعاقدية

املتضررين من عواقب وباء الفيروس  ومع ذلك، يجب على املتعاقدين

ا إظالتاجي أي  .هار حسن النية في تنفيذ البنود وفي مناقشاتهاض 

، قد أبرزت بحدة كبيرة المن حالة لازمة الصحية هذه في جميع أنحاء العإ -

، حيث ال بد من تكييف جيد للعقد الدولي الأوجه القصور وإلاخفاقات، و  بعض

 .تزال الصياغة الدقيقة لبنود التعديل التعاقدي مرغوبة للغاية وبامتياز

 قد بأن لاوبئة املستجد، كورونا بفيروس املتعلقة العلمية املعطيات تظهر وكما -

  لذلك دورية، مواعيد إلى تتحول 
 
  القاهرة القوة لكون  نظرا

 
 قاسية تتطلب شروطا

  إلعمالها،
 
 تنتهي وقد وبطيئة، طويلة إجراءات تتطلب الطارئة الظروف لكون  ونظرا

 بتضمين البدء إلى من آلان لاطراف أدعو متوقع، غير  يقضائ بقرار العقد بفسخ

 وآلاثار لاوبئة عن أالتي قد تنش تتعلق بالوقاية من النزاعات إلزامية ابنود عقودهم

 إلاجراءات بسرعة الوسائل هذه تتمتع إذ حية، بوسائل عنها الناتجة الاقتصادية

 خاص، بشكل التعاقدية العالقات استمرار على الحفاظ إلى وبساطتها، وتؤدي

 .عام بشكل والعالقات التجارية
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 :قائمة املراجع
دار الفكر الجامعي، : إلاسكندریة مصر. مصر،ابرام العقد إلالكتروني. خالد ممدوح ابراهیم - 

0222. 

املكتبة : ملنصورة، مصر. ، مصادر الالتزام9الوجيز في نظرية الالتزام ،ج . سعيد احمد الزقرد -

 .0222العصرية، 

دار : القاهرة . مبدأ حسن النية وأثره في التصرفات القانونية. القوني عبد الحليم عبد اللطيف -

 .9113النهضة العربية ، 

املؤسسة الجامعية للدراسات : لبنان. تكوين العقد, املطول في القانون املدني. جاك غستانو -

 .0222والنشر والتوزيع ، 

رسالة دكتوراه في . " حدود الاخذ بفكرة اعادة التفاوض في العقد ". هني عبد اللطيف  -

 .0295الجزائر ، , القانون جامعة تلمسان 

. كلية الحقوق .رسالة دكتوراه  . الاليات القانونية لتصدير النفط الجزائري . نجية معداوي  -

 .0295، 9جامعة الجزائر 

كلية الحقوق جامعة تيزي . رسالة دكتوراه  .النظام القانوني للعقد الالكتروني. عجالي خالد -

 0292الجزائر . ,وزو

امذكرة  .التفاوض الالكتروني في عقود التجارة الدولية. عبد السالم حداد و حطاب منال -

 0292الجزائر . جامعة قاملة.ماستر  في القانون 

ا لالتفاقيات الدولية. " حنا رؤوف نغم - مجلة ".وقف التنفيذ في عقد البيع الدولي للبضائع وفق 

 (.0222) كانون لاول ,  99العدد 92املجلد, جامعة تكريت للعلوم إلانسانية

الوسائل القانونية الخاصة بمواجهة آثار جائحة فيروس كورونا املستجد على . "حمد اشراقيةأ -

مجلة كلية القانون الكويتية ." دراسة في القانونين الفرنس ي واللبناني: اقديةالعالقات التع

 ..0202, جويلية العاملية

- Faustine Jacomino   " Le contrôle objectif de l’équilibre contractuel. 

Entre droit commun des contrats et droit des pratiques restrictives de 

concurrence . "France: d’Université Côte d’Azur  ،8102.  
- Guillaume Lacroix" .L’adaptation du contrat aux  changements de 

circonstances.:theses de doctorat . université de Reims champagne  –
Ardenne .France  . .8102 
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على املؤسسات الناشئة ( 11كوفيد) الجائحةانعكاسات 

 الصغيرة واملؤسسات
 الطاهر توايتية. د

tahar0082@yahoo.fr 

بوعكاز سهام د/ط  
Bouakazsihem1@gmail.com 

 ، جامعة أم البواقيمخبر الابتكار والهندسة املالية

 

 

 لخصامل

( 91-كوفيـد )إلـى التطـرق ملوضـوع جائحـة كورونـا هـدفت هـذه الورقـة البحثيـة

التــي أحــدث أزمــة إنســانية وصــحية غيــر مســبوقة، فقــد أفقــدت العــالم توازنــه وأدت 

إلاجــــراءات الضــــرورية الحتــــواء الفيــــروس إلــــى عرقلــــة النشــــاط الاقتصــــادي فــــي كافـــــة 

ومــن بــين هــذه الــدول الجزائــر، ، 0202أنحــاء العــالم خــالل النصــف لاول مــن ســنة 

ثــر علـى جميــع امليـادين ومــن بينهــا قطـاع املؤسســات الناشـئة والصــغيرة والــذي أ حيـث

باالقتصـاد الجزائـري، ونتطلـع  الحيوية التي يعول عليها للنهوض يعتبر من القطاعات

والقـــرارات التـــي اتخـــذتها الدولـــة  إلاجـــراءاتأهـــم  إبـــراز مـــن هـــذه الورقـــة البحثيـــة إلـــى 

ى جميــــع لاصــــعدة خاصــــة مــــا تعلــــق بنشــــاط الجزائريــــة للحــــد مــــن تــــأثير الجائحــــة علــــ

 . املؤسسات الصغيرة واملؤسسات الناشئة

، املؤسســات الصـغيرة، املؤسســات (91-كوفيـد )جائحــة كورونـا: الكلماات املفتاحياة

 .الناشئة

 مقدمة

إن الوضــــع الاقتصــــادي الــــذي تعيشــــه الجزائــــر خــــالل الســــنوات لاخيــــرة، مــــع 

تبــاطؤ النمــو وزيــادة التضــخم، والبطالــة، وهــذا إثــر انهيــار أســعار الــنفط العامليــة منــذ 

، أدى بهــا إلــى الــدخول بمرحلــة اقتصــادية صــعبة، وهــذا رغـــم 0292منتصــف العــام 

الهادفــــــــة لتنويــــــــع مصــــــــادر دخــــــــل الاقتصــــــــاد، ولعــــــــل مــــــــن أهمهــــــــا دعــــــــم  إلاصــــــــالحات

املؤسسات الصغيرة والناشئة لخلق تنوع في الاقتصاد، فأصـبح الاهتمـام بالغـا بهـذه 

mailto:tahar0082@yahoo.fr
mailto:Bouakazsihem1@gmail.com
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املؤسسات كونها رافدا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، على غـرار بـاقي دول العـالم 

 .التي باتت تعتمد عليها من أجل نمو أفضل لالقتصاد

هم بشــكل كبيــر فــي تحقيــق توجــه عتبــر هــذا القطــاع، قطاعــا حيويــا يســفــي الجزائــر يف

الدولـــة نحـــو اقتصـــاد الســـوق، وفـــتح مجـــال الاســـتثمار الفـــردي وتشـــجيعه مـــن خـــالل 

جائحــة كورونــا مجموعــة مــن التــدابير والقــوانين التــي أقرتهــا الدولــة خاصــة مــع ظهــور 

بســـــبب خلقهـــــا لركـــــود  حاتإلاصـــــال التـــــي أثـــــرت بشـــــكل ســـــلبي علـــــى هـــــذه  (91-كوفيـــــد)

اقتصــادي واجتمـــاعي وسياســـ ي كبيـــر، أدى إلـــى انكمـــاش اقتصـــادي لألســـواق العامليـــة 

 .والدول الكبرى وال سيما لاسواق املحلية والدول النامية

 مشكلة البحث

ممـــــا ال شـــــك فيـــــه أن الجزائـــــر تعـــــاني مـــــن أزمـــــات ســـــابقة قبـــــل دخـــــول لازمـــــة 

الجزائــــــري يقــــــف علــــــى عتبــــــة  د، فاالقتصــــــا" (91-كوفيــــــد )جائحــــــة كورونــــــا "الحاليــــــة 

مرحلة غاية في التعقيد، كمـا أن الوضـع الحـالي ال يحمـل التجميـل وتصـويره بصـورة 

 .مغايرة للواقع

 إلاجــراءاتولهـذا فــإن الجزائــر وعلـى غــرار بــاقي الـدول حاولــت أن تقــوم بمجموعـة مــن 

 .حةرة والناشئة ملكافحة هذه الجائوخاصة على صعيد املؤسسات الصغي

 :الرئيسية التالية إلاشكاليةعلى ما سبق يمكن وضع  وبناء 

علااااى نشاااااط املؤسسااااات الناشاااائة والصااااغيرة، ومااااا  11كيااااف تااااؤثر جائحااااة كوفيااااد 

 الدور الذي تلعبه الدولة ملواجهة هذا التأثير؟

 :الفرعية التالية لاسئلةعلى  إلاجابةاملطروح سيتم  إلاشكالولإلجابة على 

 ؟(91-كوفيد)جائحة كورونا ما املقصود ب -

 ما املقصود بقطاع املؤسسات الناشئة والصغيرة في الجزائر؟ -

 هذه الجائحة على نشاط املؤسسات الناشئة والصغيرة؟   تأثير  ما -

جائحــة كورونـــا مــا هــو دور الدولــة فــي دعــم هــذه املؤسســات وهــذا فــي ظــل اســتمرار  -

 ؟ (91-كوفيد)
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  أهداف البحث وأهميته

طــالع علــى مفهــوم الجائحــة وتأثيرهــا علــى املؤسســات هــذا البحــث إلــى الا يهــدف 

الناشــــئة والصــــغيرة، وكــــذلك اكتشــــاف مــــدى مســـــاهمة الدولــــة فــــي كــــبح خطــــر هـــــذه 

 .مصير املؤسسات الناشئة والصغيرة الجائحة على

نـــه يعـــالج موضـــوعا مـــن أهـــم موضـــوعات الســـاعة وتكمـــن أهميـــة البحـــث فـــي أ

 .جتماعيةعلى الساحة الاقتصادية والا 

 منهج البحث

قـــة بحثيـــة ســـيتم الاعتمـــاد علـــى املـــنهج الوصـــفي بالدرجـــة ر و باعتبـــار الدراســـة 

شـــاملة حـــول الجائحـــة ومخلفاتهـــا إحصـــائية لاولـــى، حيـــث ســـيتم التطـــرق إلـــى نظـــرة 

علــــــــى الصــــــــعيد الاقتصــــــــادي، كــــــــذلك تســــــــليط الضــــــــوء علــــــــى املؤسســــــــات الصــــــــغيرة 

والترقيـة لهـذه املؤسسـات، وصـوال والناشئة من خالل عرض ملختلف هيئـات الـدعم 

 .إلى تحديد دور الدولة في دعم هذه املؤسسات في ظل الجائحة

 : نظرة حول الجائحة وأهم مخلفاتها على الصعيد الاقتصادي. 1

" ووهـــان"، وبالتحديـــد فـــي مدينـــة 0291بدايـــة مـــن ديســـمبر مـــن العـــام املاضـــ ي 

شــــخص علــــى أنــــه التهــــاب ، والــــذي "91بالكوفيــــد" إصــــابةالصــــينية ظهــــرت أول حالــــة 

تــوازن فــي العــالم ذي كانــت لــه القــدرة علــى خلــق  الالهــذا الفيــروس الــ .رئــوي فيروســ ي

ت ملنــع انتشــاره ولعــل مــن بأســره، فســعت بــذلك الحكومــات ألخــذ التــدابير والاحتــرازا

ممـا أدى إلـى تعطيـل الحيـاة بجميـع  ؛ويـةيغالق الكلي لجميع النشاطات الحأهمها إلا 

 .نواحيها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية

ظهــرت العديــد مــن  فقــدمــن أحــداث التــاريخ البي ــي،  احــدثويعتبــر هــذا الوبــاء 

الفيروســــات التــــي أحــــدثت هلعــــا كبيــــرا فــــي تــــاريخ البشــــرية مثــــل الانفلــــونزا الاســــبانية 

يبــــوال ق لاوســــط التنفســــية، اتالزمــــة الشــــر ، م9122عــــام cov-2، ســــارس 9192عــــام

فيـــروس نقـــص املناعـــة البشـــرية، مـــاربورغ، الســـا، زيكـــا، ومنـــذ زمـــن بعيـــد داء الكلـــب 

، والـذي أشـارت الدراسـات "91كوفيـد"وكان آخرها فيـروس كورونـا  ..الحصبة وغيرها

 .إلانسانإلى ( الخفافيش) جي ظهر نتيجة انتقاله من الحيوانلى أنه فيروس تاإ
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 " 11كوفيد"تعريف فيروس كورونا  1.1

منـذ ظهـور الجائحـة انكـب البـاحثون كـل حسـب تخصصـه ومجالـه لتحليـل هــذه      

فعلــــــى الصــــــعيد الطبــــــي أعطيــــــت عــــــدة مفــــــاهيم للفيــــــروس فهــــــو يعــــــد مــــــن  ؛الظـــــاهرة

الفيروســات الشــائعة التــي تســبب عــدوى للجهــاز التنفســ ي العلــوي، والجيــوب لانفيــة 

ا املبطنــــة للحلــــق، ثــــم يمتــــد للقصــــبة الهوائيــــة ثــــم الرئــــة ثــــم فهــــو يصــــيب أوال الخاليــــ

نفس الفيروس والتي تصـيب املزيـد  إنتاجيحول الخاليا التي يصيبها إلى مصانع تعيد 

مـن الخاليــا ، وهــو مــا يتطلــب مــن الجهــاز املنــاعي لإلنســان اســتجماع طاقتــه ومقاومــة 

يتســبب فــي التهــاب هجمــات الفيــروس ملنعــه مــن الوصــول للجــزء لاســفل مــن الرئــة و 

 (0202الخوري، )رئوي حاد

 "11كوفيد "تطور فيروس كورونا 2.1

كان نتيجة لتطور الفيروسات التاجية التي ظهرت سـابقا " 91كوفيد "إن ظهور           

كـــان الاهتمـــام ضـــعيفا بفيروســـات كورونـــا التاجيـــة، علـــى اعتبارهـــا  0297فقبـــل ســـنة

فيروســـات تســـبب نـــزالت بـــرد خفيفـــة، ثـــم تطـــورت وأصـــبحت تســـبب مرضـــا لـــبعض 

ازداد الحيوانــــــات كــــــالطيور والــــــدجاج واملاشــــــية والخيــــــول والخنــــــازير، ونتيجــــــة لهــــــذا 

بســـــبب ظهـــــوره  0227اهتمـــــام العلمـــــاء بدراســـــة هـــــذا الفيـــــروس خاصـــــة منـــــذ ســـــنة 

الــذي أصــاب " ســارس "ُعــِرف بمتالزمــة الجهــاز التنفســ ي الحــاد كمــرض بشــري جديــد 

 0290، ليســتمر الاهتمــام بهــذا النــوع فــي % 92إلــى  2شــخص، وقتــل نحــو  2222نحــو 

 مــــنهم تــــوفى شــــخص 0222 والــــذي أصــــاب نحــــو MERS-COVبســــبب ظهــــور متالزمــــة 

 .(Shafi, 2020)على لاقل 122

وقــد توصــل العلمــاء إلــى وجــود تنــوع هائــل مــن فيروســات كورونــا فــي الخفــافيش 

والطيــور عامــة، وبــنفس الطريقــة التــي تطــورت بهــا الفيروســات الســابقة فقــد يكــون 

 ,Edmund)ي الطيـور فيروس كورونا قد جمع بين الفيروسات التي ظهـرت مـن قبـل فـ

2020) 
 0202وعلــى غــرار بــاقي الــدول فقــد تعرضــت الجزائــر لهــذه الجائحــة منــذ مــارس 

 :في ارتفاع مستمر والجدول املوالي يبين ذلك إلاصاباتوكانت أرقام 
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في الجزائر منذ بداية  إلاصاباتباألرقام إلجمالي  إلاحصائيات: 29لجدول رقم ا

 الوباء
 جويلية جوان ماي أفريل مارس الشهر

 16499 4513 5399 1913 312 الاصابات

 ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أوت الشهر

 14693 25257 5802 7036 13713 الاصابات

 وزارة الصحة إحصائياتمن إعداد الباحثين باالعتماد على 

 الصعيد الاقتصاديمخلفات الجائحة على  3.1
إن لازمــــــة الاقتصــــــادية التــــــي ســــــببها الفيــــــروس أعمــــــق وأكثــــــر انتشــــــارا مــــــن أي 

ن الاســـــتثناء صـــــنعته إحيـــــث  ؛ية أخـــــرى منـــــذ القـــــرن العشـــــرينجائحـــــة وأزمـــــة صـــــح

مليــــــون  222علــــــى مســــــتوى العــــــالم أيــــــن أصــــــيب ( 9102-9192)ســــــبانيةإلا  لانفلـــــونزا

،  ليـــــأتي فيـــــروس كورونـــــا (0202منـــــه، ) مليـــــون مـــــنهم 22شــــخص وتســـــببت فـــــي وفـــــاة 

حـــــول  إصـــــابةمليـــــون  22والعشـــــرين بـــــأكثر مـــــن  يدحـــــالحـــــدث فـــــي القـــــرن الويصـــــنع ا

، حيـث 92/99/0202 ألف حالة وفاة إلـى غايـة 052العالم، وما ال يقل عن مليون و

 .  (0202ش، .ع)/ زالت في ارتفاع مستمر إلى يومنا هذا ما إلاحصائياتن إ

أمــا علــى الصــعيد الاقتصــادي، فقــد تعرضــت معظــم املؤسســات الاقتصــادية 

العامليـة املتخصصـة (  Airbnb)، كما هو الشأن بالنسـبة لشـركةوإلافالسإلى الانهيار 

وخـالل عـدة أسـابيع  أصـبحتفي تأجير الشقق والغرف السـكنية عبـر الانترنـت، والتـي 

من انتشار الفيروس شركة متهاوية، تواجه مستقبال صعبا بعد أن كانت علـى وشـك 

 . (0202الجزيرة، )طرح أسهمها لالكتتاب

( Black Swan" )البجعــة الســوداء "بدايــة انتشــار الجائحــة ظهــر مصــطلح ومــع

فـــي عـــالم لاعمـــال كواحـــد مـــن أهـــم املصـــطلحات التـــي تصـــف الضـــربة املفاجئـــة التـــي 

تسببت بها الجائحة، فهذا املصـطلح الـذي يعنـي وقـوع حـدث مفـاجم غيـر متوقـع علـى 

يقلــــب املـــــوازين تمامــــا، وهـــــو املصــــطلح الـــــذي وصــــفت بـــــه حاضــــنة لاعمـــــال  إلاطــــالق

سـبة للمؤسسـات الناشـئة حـول املوقـف بالن( Sequoia Capital)لامريكيـة الضـخمة 

 .(0202الجزيرة، )العالم
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 Global)اقتصـــاد املؤسســــات الناشـــئة العــــالميوقبـــل جائحــــة كورونـــا، كــــان 

Startup Economy ) تريليـون دوالر، وهـو مـا يعتبـر مـن أضـخم  7يولـد مـا قيمتـه نحـو

لـــــرقم فـــــإن عـــــالم املؤسســـــات لانشـــــطة الاقتصـــــادية العامليـــــة، ومـــــع ضـــــخامة هـــــذا ا

الناشئة كان يواجه تحديات هائلة بخصوص اختالف الدول واملـدن، وتبـاين الـدعم 

كورونــــا، زاد الطـــــين بلــــة وبـــــدأت  ءيالــــذي تحصــــل عليـــــه املؤسســــات الناشـــــئة، وبم ــــ

فـــــي عـــــالم املؤسســـــات الناشـــــئة، حتـــــى صـــــدر تقريـــــر منـــــاخ  الامـــــور تأخـــــذ منحـــــى كارثيـــــ

الـذي أقــر بــأن ( Global Startup Ecosystem Report)املؤسسـات الناشــئة العـالمي 

للمؤسســات الناشــئة حــول " حــدث انقــراض جمــاعي"تــداعيات فيــروس كورونــا يعتبــر 

التــي " فقاعــة الانترنــت"العــالم، وأن تــأثيره الاقتصــادي الســلبي ال يقــل عمــا حــدث فــي 

ة املاليـــة ولازمـــ  0229-0222وانهيـــار آالف الشـــركات فـــي الفتـــرة بـــين إفـــالسنـــتج عنهـــا 

وهــــي اســــتثمارات  -، وبحســــب نفــــس التقريــــر فــــإن التمويــــل الجــــريء0222العامليــــة فــــي

 -(Venture Capital)تقوم بها صناديق متخصصة في الاسـتثمار فـي الشـركات الناشـئة

مــــــــن  لاولـــــــىالثالثــــــــة  لاشـــــــهر دفعــــــــة واحـــــــدة حـــــــول العــــــــالم فـــــــي  %02تهـــــــاوى بنســـــــبة 

فــــــي الصـــــين لوحـــــدها خـــــالل نفـــــس الفتــــــرة،  %22، بينمـــــا تهـــــاوى بنســـــبة 0202العـــــام

مــن املؤسســات الناشــئة حــول العــالم شــهدت انخفاضــا  %30أكــد أن  أيضــاالتقريــر 

مــــن  %90منــــذ بدايــــة لازمــــة، بينمــــا حققــــت  %22-70بــــين  فــــي لاربــــاح بمتوســــط مــــا

املؤسسات الناشئة حول العالم نمـوا متسـارعا بشـكل ملحـوظ فـي لاربـاح منـذ بدايـة 

 ,Papadopolos) نهــا املؤسســات التــي تقــوم علــى التقنيــات الرقميــةلازمــة خاصــة م

2020). 

مـــن املؤسســـات  %29كمـــا ذكـــر تقريـــر منـــاخ املؤسســـات الناشـــئة العـــالمي أن 

، وهــــو مــــا يعنــــي أن "النقطــــة الحمــــراء" الناشــــئة حــــول العــــالم وصــــلت إلــــى مــــا يســــمى

أشـــهر أو أقـــل لنفـــاذ املـــال املســـتخدم كـــرأس مـــال تشـــغيلي لعملياتهـــا، وهـــذا  7أمامهـــا 

الجزيـــــرة، )قبـــــل الجائحـــــة %01بعـــــد أن كانـــــت نســـــبة املؤسســـــات املهـــــددة بـــــاإلفالس 

0202). 

وقـــد أدى هـــذا الغلـــق لهـــذا النـــوع مـــن املؤسســـات إلـــى تـــأثير كبيـــر علـــى الناحيـــة 

الاجتماعيـــــة بســـــبب فقـــــدان املاليـــــين مـــــن لاشـــــخاص ملناصـــــب شـــــغلهم، حيـــــث مـــــن 
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 ,Shafi, 2020)ناصب شغلهمممليون شخص حول العالم  02قد نحون يفأاملتوقع 

p. 03) . 

فريقيـــا فـــإن إيـــة بمـــا فيهـــا الشـــرق لاوســـط وشـــمال النســـبة للمنطقـــة العربأمـــا ب      

" ومضـــــة "أيضــــا، فبحســــب تقريـــــر مشــــترك ملؤسســــتيتــــأثير الجائحــــة لــــم يكـــــن رحيمــــا 

، أكـدت بـأن الجائحـة أثـرت بشـكل 0202نهايـة النصـف لاول مـن العـام" عـرب نـت"و

مـــــــن ممثلـــــــي  %22مـــــــن املؤسســـــــات الناشـــــــئة فـــــــي املنطقـــــــة، وأقـــــــر  %39ســـــــلبي علـــــــى 

املؤسســـــات الناشـــــئة أن الســــــيولة املاليـــــة املســــــؤولة عـــــن تشــــــغيل هـــــذه املؤسســــــات 

 .(0202الجزيرة، )سوف تنفذ خالل ستة أشهر أو أقل

أمـــا علـــى صـــعيد الاقتصـــاد الجزائـــري وعلـــى غـــرار بـــاقي الـــدول فقـــد تعـــرض ألزمـــة       

مليـــار دينـــار جزائـــري،  902قـــة الوطنيـــة نحـــوذ بلغـــت خســـائر مؤسســـات الطاإ ؛حـــادة

وهــــذا بســــبب مــــرور الاقتصــــاد العــــالمي وســــوق الــــنفط علــــى وجــــه الخصــــوص بفتــــرة 

 .(0202الجزائرية، ) صعبة بسبب انخفاض الطلب العالمي

 وفيمــا يلــي أهـــم لارقــام املتعلقـــة بخســائر القطاعــات الاقتصـــادية والتــي تضـــمنها      

تقريـــر اللجنـــة الوزاريـــة املشـــتركة الخاصـــة بـــالتخفيف مـــن آثـــار الوبـــاء علـــى الاقتصـــاد 

 .الوطني والتي تشرف عليها وزارة املالية

الاقتصاد الجزائري خسائر كبيرة، : وباء كورونا)قطاع النقلخسائر : 20الجدول رقم

0202) 
 (دج)الخسائر باألرقام اسم املؤسسة

 

 الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية

مليااااون فااااي مجااااال نقاااال املسااااافرين  299-

 بسبب 

مليااااااااااون  4.1)رحلااااااااااة يوميااااااااااا 291الغاااااااااااء -

 (.مسافر

 .مليون في مجال نقل البضائع 92

 

 الخطوط الجوية الجزائرية

 31ماااارس و 19باااين الفتااارة) مليااار 16.31

رحلااااااااة اي  4359بساااااااابب الغاااااااااء ( افرياااااااال

 مليون مقعد 1.19

 مليار  1.32 ترانستيف:مجمع النقل البري للمسافرين 

 مليون  912.94 مجمع غاتما

 مليون  399.11 "سيربور "مجمع خدمات املوانئ 
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 ar.lanationarabe.comحصائيات املوقع إمن إعداد الباحثين باالعتماد على 

أمــا فيمــا يخــص قطــاع الســياحة، فقــد تســبب وقــف النشــاط بســبب الحجــر 

نقـــص فـــي رقـــم لاعمـــال للفنـــادق الخاصـــة ووكـــاالت الســـياحة والســـفر بمـــا الكلـــي إلـــى 

 922مليــار دينــار جزائــري شــهريا باإلضــافة إلــى تــأثر املطــاعم التــي تشــمل  03.7قيمتــه 

 .(0202منه، )مليون عامل عبر العالم

ت لاكثــر تجــارة الجملــة والتجزئــة اللــذان يعتبــران مــن القطاعــا اكــذلك قطاعــ

نســبة  إجمــاليمــن  %92.3يمــثالن أكبــر حصــة مــن العمــال بنســبة تقــارب  إذ ا؛تضــرر 

 (0202منه، )العاملين في الجزائر

مليــــار  90.23وقــــد تــــأثر قطــــاع النشــــاطات الحرفيــــة أيضــــا بخســــائر تصــــل إلــــى 

والتعاونيــــــــات دينــــــــار شــــــــهريا وهــــــــذا حســــــــب تحقيقــــــــات ميدانيــــــــة شــــــــملت الحــــــــرفيين 

الاقتصــــــــاد : وبــــــــاء كورونــــــــا)واملؤسســــــــات الحرفيــــــــة خاصــــــــة منهــــــــا الصــــــــغيرة والناشــــــــئة

 .(0202الجزائري خسائر كبيرة، 

أن لازمـــــــــــة مســـــــــــت جميـــــــــــع املؤسســـــــــــات نالحـــــــــــظ  إلاحصـــــــــــائياتمـــــــــــن خـــــــــــالل 

املؤسســــــات ثناء والســــــيما املؤسســــــات الناشــــــئة و الاقتصــــــادية فــــــي الجزائــــــر دون اســــــت

الصــــــغيرة الحرفيــــــة وغيرهــــــا، وأمــــــام هــــــذا الوضــــــع كــــــان البــــــد مــــــن أن تعتمــــــد الدولــــــة 

مجموعـــــة مـــــن التـــــدابير الراميـــــة إلـــــى التخفيـــــف مـــــن أثـــــر هـــــذا الوبـــــاء علـــــى الاقتصـــــاد 

الـــوطني عامـــة واملؤسســـات الصـــغيرة والناشـــئة خاصـــة والتـــي تعـــول عليهـــا الدولـــة فـــي 

ن تبعية املحروقات والـدخول القتصـاد تحقيق تنويع لالقتصاد وتطويره والخروج م

 .السوق املتنوع
 واقع املؤسسات الناشئة واملؤسسات الصغيرة في الجزائر. 2

هم صـــغيرة فـــي الجزائـــر قطاعـــا حيويـــا يســـيعتبـــر قطـــاع املؤسســـات الناشـــئة وال

وهــو يــأتي مــن خــالل توجــه الدولــة  ؛بشــكل كبيــر فــي دعــم مؤشــرات الاقتصــاد الــوطني

وذلـك بهـدف تحقيـق  ،فتح مجال الاستثمار الفـردي وتشـجيعهنحو اقتصاد السوق و 

درجات أعلى من النمو الاقتصادي، وبما يحقـق التنميـة الاقتصـادية الشـاملة، لهـذا 

فإن الجزائر سعت وال تزال تسـعى للنهـوض بهـذا القطـاع فـي القريـب العاجـل لضـمان 

باالقتصــاد  تحقيـق أهـداف التنميــة الاقتصـادية وخاصـة فــي ظـل لازمـة التــي تعصـف

 .العالمي عموما
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 التعريف باملؤسسات الناشئة واملؤسسات الصغيرة  1.2

ريــــــــف خــــــــاص بهــــــــا لهــــــــذه إن كــــــــل دولــــــــة مــــــــن دول العــــــــالم تقريبــــــــا تنفــــــــرد بتع

ن هـــــذه التعريفـــــات تـــــرتبط بدرجـــــة النمـــــو الاقتصـــــادي للـــــدول، املؤسســـــات، حيـــــث إ

املسـتخدمون، : مقـاييسفمثال الاتحاد لاوروبي يميز بين هذه املؤسسات وفقا لـثالث 

رقـــم لاعمــــال، والحصــــيلة الســــنوية، واســـتقاللية املؤسســــة، فبالنســــبة للمؤسســــات 

اء، فــــي حــــين أن أجــــر  92الناشــــئة هــــي املؤسســــات التــــي تشــــغل أقــــل مــــن  املصــــغرة أو 

، اأجيـر  22املؤسسات الصغيرة هـي التـي توافـق معـايير الاسـتقاللية، وتشـغل أقـل مـن 

 2الســنوية  اماليــين يــورو، وال تتعــدى ميزانيتهــ 3تجــاوز وتنجــز رقــم أعمــال ســنوي ال ي

 .ماليين يورو

توافــق معــايير الاســتقاللية أمــا املؤسســات املتوســطة هــي تلــك املؤسســات التــي 

مليــــون يـــــورو ال  22، وليتجــــاوز رقــــم أعمالهــــا الســــنوي عــــامال 022 قــــل مــــنوتشــــغل أ

 (0290بية، )مليون يورو 03 السنوية اتتعدى ميزانيته

أمــــا فــــي الجزائــــر فقــــد عرفهــــا القــــانون التــــوجيهي لترقيــــة املؤسســــات الصــــغيرة 

أو خــدمات  ا، بأنهــا كــل مؤسســة تنــتج ســلع0229ديســمبر  90واملتوســطة الصــادر فــي 

مليـــار دينـــار، أو ال يتجـــاوز  0وال يتجـــاوز رقـــم أعمالهـــا  عـــامال  022إلـــى  29تشـــغل مـــن 

  %02مليـون دينـار، كمـا ال يمتلـك رأسـمالها بمقـدار 222مجمـوع حصـيلتها السـنوية 

، وقــد عليهـا التعريــف املطبــق فـي الجزائــرفمـا أكثــر مـن قبــل مؤسســة أخـرى ال ينطبــق 

صـــــــادرة فـــــــي جـــــــاءت الجريـــــــدة الرســـــــمية للجمهوريـــــــة الجزائريـــــــة فـــــــي عـــــــددها الثـــــــاني ال

 : (0291مرابط، )، للتمييز بين99/29/0293

 : املؤسسات الصغيرة جدا 1.1.2

 1و 9مؤسســـة تشـــغل مـــا بـــين  "رف وفـــق الجريـــدة الرســـمية علـــى أنهـــافهـــي تعـــ

مليـــــون دينــــار جزائـــــري، أو مجمـــــوع  22قـــــل مــــن أشــــخاص، ورقـــــم أعمالهــــا الســـــنوي أ

 .92املادة"مليون دينار جزائري  02يتجاوز حصيلتها السنوية ال 

 اشخصــ 21إلــى  92وهــي املؤسســات التــي تشــغل مــن : املؤسسااات الصااغيرة 2.1.2

مليــــــون دينــــــار جزائــــــري، أو مجمــــــوع حصــــــيلتها  222ورقــــــم أعمالهــــــا الســــــنوي يتجــــــاوز 

 .21املادة " مليون دينار جزائري  022السنوية ال يتجاوز 
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 022و 22ؤسســـــــات التــــــي تشـــــــغل مـــــــا بـــــــين وهـــــــي امل :املؤسسااااااات املتوساااااااطة 3.1.2

مالييــر دينــار  2مليــون دينـار جزائــري إلـى  222الســنوي مـا بــين  أعمالهـاشـخص، ورقــم 

مليـــون دينـــار جزائـــري إلـــى مليـــار  022جزائـــري، أو مجمـــوع حصـــيلتها الســـنوية مـــا بـــين 

 . 22املادة " دينار جزائري 

الجزائــــــــر  فــــــــي 0291وقــــــــد بلــــــــغ عــــــــدد املؤسســــــــات الصــــــــغيرة واملتوســــــــطة نهايــــــــة

 9.939.329و مؤسسـة عموميـة، 022مؤسسة صغيرة ومتوسطة، منها   9.939.122

بالنســـــبة لتوزيـــــع املؤسســـــات حســـــب عـــــدد ، هـــــي مؤسســـــات تابعـــــة للقطـــــاع الخـــــاص

العمــــــــــــــــال فــــــــــــــــي الجزائــــــــــــــــر فقــــــــــــــــد بلــــــــــــــــغ عــــــــــــــــدد املؤسســــــــــــــــات املصــــــــــــــــغرة أو الناشــــــــــــــــئة 

وهـــي تشـــكل أكبـــر نســـبة للمؤسســـات الصـــغيرة  %13مؤسســـة أي بنســـبة 9.975.323

جمــــــــالي إمــــــــن  %0.52ي بنســــــــبة أمؤسســــــــة صــــــــغيرة  72239طة بــــــــالجزائر وواملتوســــــــ

مؤسســــــة   2522املؤسســـــات بجميــــــع أحجامهـــــا أمــــــا املؤسســـــات املتوســــــطة فتقـــــدر ب

 ,Ministére de l'indistrie et des mines)املؤسســات إجمــاليمــن  %2.22 بنســبة

2019). 

لــم يــتم  0291إلــى أنــه ومنــذ بدايــة السداســ ي لاول مــن العــام  إلاشــارةوتجــدر 

تســجيل أي اســتثمار أجنبــي مباشــر فــي الجزائـــر، وهــذا مــا فــتح املجــال أمــام املشـــاريع 

مليــون دج خــالل  277بقيمــة تفــوق  امحليــ امشــروع 9.352تــم تســجيل  أيــناملحليــة 

نفـــــــس الفتــــــــرة، وهــــــــذا مـــــــا يعكــــــــس ارتفــــــــاع عـــــــدد املؤسســــــــات الصــــــــغيرة واملتوســــــــطة  

مقارنــــــة  %3.0بنســــــبة  0291مــــــن ســــــنة  لاول الناشــــــطة بــــــالجزائر خــــــالل السداســــــ ي 

. مؤسســة صــغيرة ومتوســطة 32.322أي بزيــادة حــوالي  0292بــالفترة ذاتهــا مــن ســنة 

 .(0291ؤمن، امل)

 أجهزة املرافقة لهذه املؤسسات في الجزائر 22.
وبدايـــة نشـــاطها  هاإنشـــا توجـــد عـــدة أجهـــزة وهيئـــات ملرافقـــة املؤسســـات عنـــد 

 : (0291بوعزيز، )واملتمثلة في

 :حاضنات ألاعمال 1.2.2
توفر مجموعـة مـن  وهي مؤسسات قائمة بذاتها تتمتع بالشخصية الاعتبارية،

الخــــدمات والتســــهيالت للمؤسســــات الصــــغيرة وتســــاعدها علــــى تجــــاوز أعبــــاء مرحلــــة 

و مختلطـة أو تابعــة أه الحاضــنات علـى شـكل مؤسســات خاصـة الانطـالق، وتظهـر هـذ
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للدولـــــة تكـــــون وظيفتهـــــا تقـــــديم املشـــــورة الاقتصـــــادية والفنيـــــة، واملســـــاعدات املاليـــــة 

 :والصغيرة، ويمكن أن نذكر من هذه الحاضناتواملعنوية للمؤسسات الناشئة 

التــي تعمــل علــى مســاعدة ( ANSEJ)الوكالــة الوطنيــة لــدعم وتشــغيل الشــباب 

 .فئة الشباب إلنشاء مؤسسات صغيرة

املجلــــس الـــــوطني الاستشــــاري لترقيـــــة املؤسســــات الصـــــغيرة واملتوســــطة الـــــذي 

 .0227أنش ئ العام

التــــي ( ANDPMI)واملتوســــطة الوكالــــة الوطنيــــة لتطــــوير املؤسســــات الصــــغيرة 

 .لتجسيد سياسة التعاون والشراكة  0222العام أنشئت

إلــــــى هيئــــــات أخــــــرى تعمــــــل علــــــى دعــــــم وترقيــــــة املؤسســــــات الصــــــغيرة  إضــــــافة

، غــــــــــــــــرف التجــــــــــــــــارة (ANFI)واملتوســــــــــــــــطة كالوكالــــــــــــــــة الوطنيــــــــــــــــة للعقــــــــــــــــار الصــــــــــــــــناعي

، صـــــــــندوق ضـــــــــمان قـــــــــروض (FGAR)صـــــــــندوق ضـــــــــمان القـــــــــروض( CCI)والصـــــــــناعة

، الصــــــــندوق (CNAC)الصـــــــندوق الــــــــوطني للتـــــــأمين علــــــــى البطالـــــــة( CGCI)الاســـــــتثمار

، الوكالـــة الوطنيــة لتســـيير (FNPAAT)الــوطني لترقيــة نشـــاطات الصــناعية التقليديــة 

 ( .ANGEM)القرض املصغر 

 الحاضنات التكنولوجية .22.2
وهــــي الحاضــــنات التــــي تقــــدم الــــدعم العلمــــي والتكنولــــوجي لهــــذه املؤسســــات، 

وتهــــــدف إلــــــى  لابحــــــاثوذلــــــك مــــــن خــــــالل القيــــــام بالتعــــــاون مــــــع الجامعــــــات، ومراكــــــز 

الاســـتفادة مـــن لابحـــاث العلميـــة والابتكـــارات التكنولوجيـــة وتحويلهـــا إلـــى مشـــروعات 

 .ناجحة

 مشاتل املؤسسات 3.2.2

بع صــــناعي وتجــــاري، تتمتــــع بالشخصــــية املعنويــــة وهــــي مؤسســــات عموميــــة ذات طــــا

 :والاستقاللية املالية ومنها نذكر

 .وهو هيكل دعم يتكفل بحاملي املشاريع في قطاع الخدمات: املحضنة -

ب املشــاريع ذات الطــابع الصـــناعي وهــو هيكــل دعــم يتكفــل بأصــحا: ورشــة الــربط -

 .املهن الحرفيةو 

يتكفـــــل بحـــــاملي املشــــــاريع ذوي النشـــــاطات التـــــي تهـــــتم بميــــــدان : نـــــزل املؤسســـــات -

 . البحث



 أعمال مؤتمر                                                     علم الاقتصاد رؤية جديدة بعد الجائحة 

47 

 التسهيل مراكز  4.2.2

 التنفيــــــــذي املرســــــــوم بموجــــــــب التســــــــهيل ملراكــــــــز القانونيــــــــة الطبيعــــــــة ددتحــــــــ

 معنويـة شخصـية لهـا إداري، طابع ذات عمومية مؤسسات عن عبارة بأنها ،20/0227

 .املالية باالستقاللية وتتمتع

 املناولة5.2.2 

وتـــــــتلخص فـــــــي أنهـــــــا جميـــــــع العالقـــــــات التعاونيـــــــة التكامليـــــــة التـــــــي تنشـــــــأ بــــــــين 

نتاجيـــة، بموجبهـــا تقـــوم منشـــأة مقدمـــة ؤسســـتين أو أكثـــر خـــالل مرحلـــة العمليـــة إلا م

نجــاز مرحلــة أو أكثــر مــن لألعمــال بتكليــف منشــأة أو أكثــر منفــذة لألعمــال أو مناولــة إل 

 .مسبقا بين الطرفيننجاز طبقا لعقد محدد عمليات إلا 

 الامتياز التجاري  6.2.2

وهـــو الطـــرف الـــذي " مـــانح الامتيـــاز"و صـــيغة للتعامـــل التجـــاري بـــين طـــرفينوهـــ

" ممنـوح الامتيـاز"يعير اسمه التجاري وعالمته التجارية ونظام العمل الخاص به إلى 

ة إلـى نســبة مئويــ إضــافةوالـذي يعتبــر الطــرف املسـتفيد والــذي يــدفع رسـوم الامتيــاز، 

مبيعاتــه، مقابــل حصــوله علــى حــق اســتخدام اســم وشــعار ونظــام عمــل  إجمــاليمــن 

 .مانح الامتياز

تطــوير أجهــزة املرافقــة للمؤسســات تــزال تســعى ل وقــد ســعت الجزائــر دائمــا وال

الناشـــئة واملؤسســـات الصـــغيرة للنهـــوض بهـــذا القطـــاع الـــذي تـــراهن عليـــه الدولـــة فـــي 

 .تحقيق التنمية الاقتصادية

فقــــــد تــــــأثرت هــــــذه املؤسســــــات بالجائحــــــة تــــــأثرا كبيــــــرا  ،وكمــــــا عرضــــــنا ســــــابقا            

وملحوظـــــا ممـــــا أدى بالدولـــــة الجزائريـــــة وفـــــي عـــــز الجائحـــــة إلـــــى فـــــرض مجموعـــــة مـــــن 

 إلافــــــالسوالقــــــرارات املوجهــــــة إلنقــــــاذ هــــــذا النــــــوع مــــــن املؤسســــــات مــــــن  إلاصــــــالحات

 .  املحور املواليوالخروج من قاطرة املنافسة والتي سنحاول عرضها من خالل 

 دور الدولة في دعم املؤسسات الناشئة والصغيرة في ظل الجائحة. 3
مـــن املواضــيع التـــي تســلطت عليهـــا  موضـــوع الشــركات الناشـــئة والصــغيرة يعــد

إلــى أن الجزائــر تــأخرت فــي  إلاشــارةلاضــواء فــي بيئــة لاعمــال الجزائريــة مــؤخرا، وتجــدر 

هــــذا النــــوع مــــن املشــــاريع، خاصــــة فــــي ظــــل التــــأخر التكنولــــوجي علــــى مختلــــف  إطــــالق

الحكــــومي علــــى البحــــث العلمــــي والتطــــوير،  إلانفــــاقلاصــــعدة، باإلضــــافة إلــــى ضــــعف 
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لناشـــئة تنحصـــر فـــي مجـــال املؤسســـات ا إنشـــاءأن املبـــادرات فـــي مجـــال فـــالواقع يبـــين 

، كمــــا هــــو فــــي العــــالمد محاكــــاة لتجــــارب ســــابقة لكترونــــي كمــــا أنهــــا مجــــر التســــويق إلا

الحال بالنسـبة ألنحـح الشـركات الناشـئة الناجحـة فـي الجزائـر شـركة واد كنـيس وهـي 

 (0292شريفة، )موقع خاص باإلعالنات

وقـد صـادف اهتمـام الدولـة بتطـوير هــذا النـوع مـن املؤسسـات بالجائحـة التــي 

ى جميـــع امليــادين وخاصـــة الاقتصـــاد، أصــابت العـــالم بأجمعــه، والتـــي أثـــرت ســلبا علـــ

لــــــذلك حاولــــــت الدولــــــة مــــــد يـــــــد املســــــاعدة للمؤسســــــات الناشــــــئة والصــــــغيرة وحتـــــــى 

املتوســـطة نتيجـــة لتأثرهـــا الشـــديد بـــاإلغالق والحجـــر الكلـــي الـــذي فـــرض علـــى جميـــع 

 .مناحي الحياة

وكالـة لانبـاء )و من أهم ما قامت به الجزائر مؤخرا في هذا املجال يمكـن طـرح

 :(0202الجزائرية، 

إنشـاء وزارة منتدبــة لـدى وزارة الصــناعة مكلفــة باقتصـاد املعرفــة واملؤسســات  1.3-

 . الناشئة وهي وزارة جديدة هدفها التكفل والنهوض باملؤسسات الصغيرة والناشئة

التكفــــل باملؤسســــات املتضــــررة مــــن الجائحــــة مــــن خــــالل قــــانون املاليــــة لســــنة  -2.3

خـــــذ بعـــــين الاعتبـــــار ضـــــرورة حمايـــــة لا وذلـــــك بتعـــــويض هـــــذه املؤسســـــات، مـــــع  0209

 .البنوك من خالل القانون، من أجل السماح لها بالقيام بدورها في هذا املجال

لمؤسســـــات املصـــــغرة صـــــياغة حزمـــــة مـــــن الحلـــــول املاليـــــة والجبائيـــــة املوجهـــــة ل -3.3

 :املتعثرة

وذلـك مــن خــالل قــرار حكــومي يتكفــل بحـل املشــاكل املاليــة علــى مســتوى هــذه 

برنـــــامج وكالــــــة  إطـــــار املؤسســـــات، والتـــــي كانــــــت قـــــد اســـــتفادت مــــــن دعـــــم الدولـــــة فــــــي 

إعـــادة تمويـــل نشـــاط املؤسســـات التـــي تعـــاني مـــن : ومـــن بـــين هـــذه الحلـــول " أونســـاج"

ة عبـــــر قـــــروض الاســـــتغالل، وإعـــــادة جدولـــــة صـــــعوبات فـــــي تســـــديد لاقســـــاط البنكيـــــ

مبســـطة، ومســــح غرامـــات التــــأخير والفوائـــد البنكيــــة  إجــــراءاتاملديونيـــة عــــن طريـــق 

، أمــا علـى مســتوى املديريــة %922املتعلقـة بهــا مـع تخفــيض معـدالت الفائــدة بنسـبة 

العامــــة للضــــرائب، فقــــد أعلنــــت عــــن تــــدابير جبائيــــة متخــــذة فــــي إطــــار تطبيــــق تــــدابير 

لتــــي اتخــــذتها الدولــــة دعمــــا للمتعــــاملين الاقتصــــاديين املتــــأثرين ماليــــا جــــراء التســــيير ا

الغرامـــات والزيـــادات،  إلغـــاء، وذلـــك مـــن خـــالل (91كوفيـــد )لازمـــة الصـــحية الحاليـــة
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املتــــــأخر للتصــــــريحات، حيــــــث تشــــــمل  إلايــــــداعوعقوبــــــات التــــــأخير املطبقــــــة فــــــي حــــــال 

إلـى التصـريحات املتعلقـة  ةإضافوما يليه،  0202التصريحات املتعلقة بشهر فيفري 

بالفصــل لاول والثــاني مــن نفــس الســنة، كمــا يشــمل التــدبير املتخــذ مــن طــرف إدارة 

 .0291الضرائب التصريحات السنوية للنتائج واملداخيل للسنة املالية 

 : 02/21/0202في : تدشين مخبر لالبتكار الصناعي في الجزائر -4.3

" فــــــاب الب"لالبتكــــــار الصـــــناعي  حيـــــث قامـــــت وزارة الصــــــناعة بتدشـــــين مخبـــــر 

املشـاريع مـن تطـوير أفكـارهم والانـدماج فـي  وأصـحابوالذي سيمكن الشباب املبتكر 

ثــــروة  إنشـــاءهم فـــي لصـــناعي الـــوطني عبــــر منتجـــات مبتكـــرة، وهـــذا مــــا سيســـالقطـــاع ا

 .حقيقية على أساس مشاريع مبتكرة

 ALGERIA"عقـــــــــــــــد نـــــــــــــــدوة وطنيـــــــــــــــة للمؤسســـــــــــــــات الناشـــــــــــــــئة تحـــــــــــــــت عنـــــــــــــــوان  -5.3

DISRUPT"29/92/0202في    

حــول املؤسســات الناشــئة تمثــل انطالقــة جديــدة  لاولــىوهــي النــدوة الوطنيــة 

خاصــــة بعــــد أن أثــــرت -لتحقيــــق هــــدف مضــــاعفة نســــيج هــــذا النــــوع مــــن املؤسســــات

وتنويــع مجــاالت نشــاطاتها ممــا يســمح لهــا  -علــى غلــق العديــد منهــا 91جائحـة الكوفيــد

 9222اد الـــوطني، حيـــث شــــارك فـــي هـــذه النــــدوة باإلســـهام بفعاليـــة فـــي دعــــم الاقتصـــ

مشـــارك مـــن أصـــحاب املشـــاريع املبتكـــرة، واملؤسســـات الناشـــئة، ورؤســـاء مؤسســـات 

" املؤسســـــات الناشـــــئة "شـــــغال هـــــذه النـــــدوة حـــــول ثالثـــــة محـــــاور راء وتمحـــــورت أبـــــوخ

هياكل دعـم املؤسسـات الناشـئة املتمثلـة فـي "وكذا " رأس املال املجازف أو املخاطر"و

 :هذه الندوة أشغالومن أهم ما جاء في " ات ومسرعات لاعمالالحاضن

 :27/92/0202إطالق الصندوق الوطني لتمويل املؤسسات الناشئة  -1.5.3

عنــه مــن خــالل املشــروع التكميلــي  لقــانون  أعلــنمليــار الــذي  9.0مــال  بــرأس

والــــذي أعلــــن عنــــه رئــــيس الجمهوريــــة خــــالل النــــدوة الوطنيــــة، حيــــث  ،0202املاليــــة 

دج لكــــل مليــــون  922شــــارك فيــــه عــــدة هيئــــات مــــن بينهــــا البنــــوك العموميــــة بحصــــةت

الوكالــــــــــة الوطنيــــــــــة لترقيــــــــــة وتطــــــــــوير الحظــــــــــائر  "طــــــــــرف مشــــــــــارك وتتكفــــــــــل بتســــــــــييره

وســــيتميز هــــذا الصــــندوق باملرونــــة فــــي معالجــــة امللفــــات، كمــــا أن هــــذا " التكنولوجيــــة

 املؤقـت ملـدة ثـالث فـاءإلاع: الصندوق سـيقدم تـدابير لفائـدة املؤسسـات الناشـئة منهـا

، والضـــريبة إلاجمـــاليســـنوات فيمـــا يخـــص الضـــريبة الجزافيـــة الوحيـــدة علـــى الـــدخل 
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علــــى أربـــــاح الشـــــركات والرســـــم علـــــى النشــــاط امل ـــــي، والرســـــم علـــــى القيمـــــة املضـــــافة 

 .للمعدات املقتناة

دعــــوة الخــــواص للمشــــاركة فــــي تمويــــل املؤسســــات الناشــــئة وهــــذا مــــن خــــالل  -2.5.3

ن أكبـــر املؤسســـات عبـــر العـــالم حاليـــا، حيـــث إ ؛مـــن تجـــارب بلـــدان العـــالمادة الاســـتف

 .   كانت مؤسسات ناشئة تمت مرافقتها وتمويلها من طرف مستثمرين

نظــام تصــريحي جديــد لفائــدة أصــحاب املشــاريع املبتكــرة والــذي يســمح لهــذه  -3.5.3

يمــــات املؤسســـات بالشـــروع فـــي النشـــاط قبــــل حيـــازة الســـجل التجـــاري، تطبيقـــا لتعل

 .رئيس الجمهورية للقضاء على البيروقراطية

لفائــــــــــــدة املؤسســــــــــــات الصـــــــــــغيرة ابتــــــــــــداء مــــــــــــن  إلاســـــــــــالميةاعتمـــــــــــاد الصــــــــــــيرفة  -6.3

 إلاســـــالميوهـــــي ســـــابقة أولـــــى مـــــن نوعهـــــا وطنيـــــا فـــــي اعتمـــــاد التمويـــــل : 29/99/0202

لفائــدة املؤسســات املصــغرة، ومــن شــأن هــذه املعاملــة املاليــة الجديــدة املســاهمة فــي 

تحقيــــق هــــدف الدولــــة الجزائريــــة بإنشــــاء مليــــون مؤسســــة مصــــغرة خــــالل الســــنوات 

 .القادمة لاربعة

قســم تمويــل ضــمن بورصــة الجزائــر خــاص باملؤسســات الناشــئة والــذي  إنشــاء -9.3

ن فــــي املجــــال املــــالي ومصــــالح الــــوزارة املنتدبــــة ســــيتم بالتعــــاون مــــع البنــــوك والفــــاعلي

ن هـــــذا القســـــم سيضـــــمن املعرفـــــة واملؤسســـــات الناشـــــئة، حيـــــث إاملكلفـــــة باقتصـــــاد 

ة املاليــــة، مــــن النضـــج والاســـتقرار مـــن الناحيـــ تكفـــل باملؤسســـات التـــي بلغـــت نوعـــاال

 ".قسم الامتياز "وسيتخذ هذا القسم اسم

وهو نظـام ( اندينغكراود ف)ات الناشئة تفعيل نظام التمويل الجماعي للمؤسس -9.3

نترنــت، وهــو نــوع ة املؤسســات الناشــئة عبــر منصــات لا مــوال لفائــديســمح بتجميــع لا 

مريكيــــة بدايــــة مــــن املتحــــدة لا  تمــــن آليــــات التمويــــل التــــي ظهــــرت فــــي أوروبــــا والواليــــا

واص عـــن لالفيـــة الثانيـــة حيـــث تســـمح بجمـــع التـــدفقات املاليـــة ألكبـــر عـــدد مـــن الخـــ

، ..نترنـــت، وهـــذا بهـــدف تمويـــل مشـــروع فـــي قطـــاع معـــين زراعـــة، عقـــارمنصـــة أ طريـــق

حيـــــث ســـــيتم تحـــــديث لجنـــــة تحضـــــر نظامـــــا يحـــــدد شـــــروط مـــــنح الاعتمـــــاد ومزاولـــــة 

النشاط ومراقبة مستشاري الاستثمار التشاركي، الذين سيتولون اسـتحداث وتسـيير 

التشـاركي، وتمـنح فـي مشـاريع الاسـتثمار  لامـوالمنصات التمويل الجماعي، وتوظيـف 

مــــن قــــانون  22 صــــفة مستشــــار فــــي الاســــتثمار التشــــاركي التــــي أسســــت بموجــــب املــــادة



 أعمال مؤتمر                                                     علم الاقتصاد رؤية جديدة بعد الجائحة 

51 

للشـــــركات التجاريــــة املســـــتحدثة واملكرســـــة اســـــتثنائيا  0202املاليــــة التكميلـــــي لســـــنة 

 .لهذا النشاط، ومؤسسات تسيير أموال الاستثمار

املؤسسـات املصـغرة أرضية رقمية لتحقيق املرافقة املدروسة ألصـحاب  إطالق -1.3

منصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركات الناشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــئة "تحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 

خل فـــي والتـــي تــد  interieur.gov.dz/startups/index-ar.html#/apropos"والصــغيرة

الشــفافية علــى قنــوات الاتصــال  إضــافة، وتهــدف إلــى إطــار مســاعي رقمنــة القطاعــات

املرافقــــة الوصــــية، وهــــي أيضــــا آليــــة تــــدخل فــــي إطــــار  إلاداريــــةبــــين املســــتثمر ولاجهــــزة 

 إنشــــــاءالتقنيــــــة املدروســــــة للشــــــباب الراغــــــب فــــــي ولــــــوج عــــــالم الاســــــتثمار مــــــن طــــــالبي 

مؤسســات مصـــغرة مـــن خـــالل التكفـــل ببرنــامج التكـــوين والتأهيـــل مـــن جهـــة وضـــمان 

كـــــــل أدوات التوجيـــــــه واملرافقـــــــة ألصـــــــحاب املؤسســـــــات املصـــــــغرة املتـــــــأثرة بالجائحـــــــة 

 . الصحية

تحداث مؤسســــــات مصــــــغرة حيــــــث طــــــالق حملــــــة وطنيــــــة لرصــــــد فــــــرص اســــــإ -11.3

 21/21/0202انطلقت الحملة الوطنيـة لرصـد فـرص واحتياجـات منـاطق الظـل يـوم

يـــن تـــم ســـاهم فـــي تنويـــع الاقتصـــاد الـــوطني، أبهـــدف اســـتحداث مؤسســـات مصـــغرة ت

تكليــــف الوكالــــة الوطنيــــة لــــدعم وتشــــغيل الشــــباب وفروعهــــا عبــــر كافــــة ربــــوع الــــوطن 

مليدانيـــــــة فـــــــي املنــــــاطق النائيـــــــة، مـــــــن أجـــــــل بتــــــولي مهمـــــــة الخرجـــــــات والاســــــتطالعات ا

 .اقتناص هذه الفرص واستغاللها من طرف شباب املنطقة

ول مسرع عام لالبتكار في الجزائر وهو الفضاء املالئـم الـذي يمكـن مـن إنشاء أ -11.3

العمـــل فـــي إطـــار الابتكـــار، علـــى النمـــاذج والبحـــوث وتســـريع وتســـهيل تنفيـــذها والـــذي 

، مــــن طـــرف مجمــــع ســــوناطراك وواليــــة 0202الســـنة الجاريــــة يرتقـــب تســــليمه نهايــــة 

الجزائـــر باعتبارهمـــا مؤسســـات مواطنـــة تســـاهمان فـــي دعـــم الجهـــود الوطنيـــة لترقيـــة 

 .الشركات الناشئة والكفاءات الوطنية

: بــداع لـــدى حـــاملي املشـــاريعتوقيــع اتفاقيـــة فـــي إطــار تعزيـــز املقاوالتيـــة وروح إلا  -12.3

رة املنتدبة املكلفة باقتصـاد املعرفـة واملؤسسـات الناشـئة، الوزاة و بين وزارة السياح

وتـــنص هـــذه الاتفاقيـــة علـــى مرافقـــة واســـتفادة حـــاملي املشـــاريع فـــي مجـــال الســـياحة 

والصـــــــناعة التقليديـــــــة مـــــــن بـــــــرامج تكوينيـــــــة، وتـــــــوفير املـــــــواد لاوليـــــــة املســـــــتعملة فـــــــي 

ملرافقــــة لفائــــدة الصــــناعات التقليديــــة، أيــــن أكــــدت الــــوزارة املنتدبــــة علــــى التكفــــل وا
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لتمويـــل لتطـــوير ألــف حرفـــي، والـــذين يتخبطــون فـــي مشـــاكل عـــدة أهمهــا نقـــص ا 222

 .سواق لبيع منتجاتهمنشاطاتهم، ونقص لا 

جـــــــــل الاســـــــــتمرار ومواجهـــــــــة الحـــــــــرفيين إلـــــــــى تحويـــــــــل نشـــــــــاطاتهم مـــــــــن أدعـــــــــوة  -13.3

حيــــــث أكــــــدت وزارة الســــــياحة والصــــــناعة التقليديــــــة والعمــــــل (: 91كوفيــــــد)الجائحــــــة

لي على تحويل عدد من ورشات الخياطة، إلى ورشات لخياطة لاقنعـة الواقيـة العائ

ن الصــحية الراهنــة، هــذا التكيــف مــن شــأنه أمــن فيــروس كورونــا تماشــيا مــع لازمــة 

املؤسسـات حققــت  يسـاعد املؤسسـات علـى اســتمرار نشـاطها فـي ظـل لازمــة، فـبعض

عزيـز الجهـود الوطنيـة املبذولـة سهمت في تأقنعة الواقية، و الريادة في مجال إنتاج لا

 .في سبيل الحد من انتشار هذا الفيروس

مؤسسـة مصــغرة فــي مسـعى تحســين الخدمــة العموميــة  722كثــر مــن إشـراك أ -14.3

فــــي برنــــامج تحويــــل املركبــــات إلــــى غــــاز البتــــرول : مؤسســــة ناشــــئة 022للمــــاء، وحــــوالي 

مــــن املنافســــة ا املميــــع، وكــــل هــــذا فــــي إطــــار دعــــم هــــذه املؤسســــات، وتجنــــب خروجهــــ

 ". 91كوفيد "الاقتصادية في ظل لازمة الناجمة عن جائحة

 الخاتمة

وكما يقال لازمة تولد الهمة، فإن الجائحة التي أصابت العام بأكملـه، وأدت 

إلــى شــلل تــام فــي جميــع منــاحي الحيــاة السياســية، الاقتصــادية والاجتماعيــة، جعلــت 

يجـاد حلـول إء وعلى رأسها الجزائر، تسارع فـي الدول املتقدمة والنامية على حد سوا

عمليـــة ملواجهـــة هـــذه لازمـــة ومـــا خلفتـــه مـــن أضـــرار خاصـــة علـــى مســـتوى الاقتصـــاد، 

فالجزائر التي تعاني مـن الاقتصـاد القـائم علـى املحروقـات حاولـت أن تـراهن فـي هـذه 

الفتـــــــرة علـــــــى قطـــــــاع املؤسســـــــات الناشـــــــئة واملصـــــــغرة بتأســـــــيس وزارة خاصـــــــة لهـــــــذه 

ســــات، وقــــد تــــزامن الاهتمــــام بهــــذا النــــوع مــــن املؤسســــات بالجائحــــة الصــــحية، املؤس

نيـــــة التـــــي صـــــالحات مـــــن خـــــالل النـــــدوة الوطحاولـــــت الدولـــــة بـــــذلك أن تســـــرع فـــــي إلا ف

مامـــــــا واضـــــــحا بهــــــذه املؤسســـــــات لتجنـــــــب أظهــــــرت اهتجــــــاءت بإصـــــــالحات عميقـــــــة، و 

علــــــى فالســــــها، وكــــــل هــــــذا بســــــبب إيمانهــــــا املطلــــــق بنمــــــوذج اقتصــــــادي جديــــــد مبنــــــي إ

ن هــذه الشــركات إت الناشــئة قــاطرة حقيقيــة لــه، حيــث املعرفــة، تكــون فيــه الشــركا

ستســــــاعد فــــــي اســــــتغالل طاقــــــة الشــــــباب ومشــــــاريعهم الابتكاريــــــة فــــــي ســــــبيل خدمــــــة 
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فـي  ةاالهتمـام باملؤسسـات الناشـئة والصـغيرة سيسـاهم ال محالـفالاقتصـاد الـوطني، 

 .ويات النجاعة واملردوديةاقتحام لاسواق الدولية بتكاليف أقل وبأكثر مست

ه غـــالق لعـــدد كبيـــر مـــن هـــذإيـــه فـــإن لازمـــة الصـــحية نـــتج عنهـــا وممــا ال شـــك ف

لازمـة بحزمـة مـن القـرارات كانـت لصـالح هـذه  هاملؤسسات، لكن الدولة واجهـت هـذ

قرار منح يمولها الصـندوق الـوطني للتـأمين إؤسسات الصغيرة والناشئة من خالل امل

قســــــــاط اص بجائحـــــــة كورونــــــــا، وتأجيـــــــل دفــــــــع لاوق الخــــــــعلـــــــى البطالــــــــة، أو الصـــــــند

يـــــــداع التصـــــــريحات الجبائيـــــــة وغيرهـــــــا مـــــــن إللقـــــــروض املمنوحـــــــة للعمـــــــال، وتأجيـــــــل 

 .القرارات

دد مواجهــة موقــف حــرج يكمــن فــي ن اقتصــادنا بصــإوفــي لاخيــر يمكــن القــول 

علـــى  فـــالس آالف الشـــركات الصـــغيرة وعرقلـــة نمـــو الناشـــئة منهـــا، لهـــذا وجـــبإخطـــر 

 .   جراءات املتخذة لتجنب ذلكة التسريع في تفعيل إلا الدول

 :ليهاإومن أهم النتائج التي تم التوصل 

علـــــى جميـــــع املنـــــاحي الحياتيـــــة خاصـــــة منهـــــا الاقتصـــــادية "91كوفيـــــد "تـــــأثير جائحـــــة  -

صــاد مــن جهـــة ومناصــب الشــغل مــن جهـــة ر علــى الاقتيوالاجتماعيــة مــن خــالل التـــأث

 .خرى أ

نـــــاس الوقـــــت الـــــذي ينتقـــــل فيـــــه بـــــين رئـــــات املاليـــــين مـــــن الفـــــي ولفيـــــروس إن هـــــذا ا -

نــــه ينطلــــق أيضــــا متــــنقال بــــين مئــــات املؤسســــات إحاصــــدا أرواحهــــم حــــول العــــالم، ف

 .الناشئة حاصدا مئات الوظائف واملاليين

الــدور الــذي تلعبــه الدولــة الجزائريــة ســعيا منهــا للحفــاظ علــى املؤسســات الناشــئة  -

نهــــــوض باالقتصــــــاد الــــــوطني وتحريــــــره مــــــن التبعيــــــة والصــــــغيرة والتــــــي تــــــراهن عليهــــــا لل

 .والانهيار في ظل هذه الجائحة

 :ومن أهم التوصيات املقترحة

 .اتخاذ تدابير استثنائية قوية وسريعة، لضمان عودة سريعة للنشاط الاقتصادي -

ت املتخـــــــذة فيمـــــــا يخـــــــص إعـــــــادة جدولـــــــة الـــــــديون، وتأجيـــــــل ســـــــداد ادعـــــــم القـــــــرار  -

شـــــأنها أن تســـــمح بالحفـــــاظ علـــــى مناصـــــب الشـــــغل،  القـــــروض، بأحكـــــام أخـــــرى مـــــن

 .ومدخول املاليين من املوظفين العاطلين عن العمل حاليا
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جـــراءات املتخـــذة مـــن طـــرف الدولـــة، بمـــا فـــي ذلـــك الصـــندوق التســـريع فـــي تفعيـــل إلا  -

سالمية لفائدة املؤسسـات الصـغيرة يل املؤسسات الناشئة، الصيرفة إلا الوطني لتمو 

 .الجماعي للمؤسسات الناشئة، وكذلك املسرع العام لالبتكارنظام التمويل 

جـــــــــراءات التـــــــــي تســـــــــهل ولـــــــــوج املؤسســـــــــات الناشـــــــــئة والصـــــــــغيرة مليـــــــــدان اقتـــــــــراح إلا  -

 .الصفقات العمومية

الاعتمـــاد علـــى الجامعـــات باعتبارهـــا الحلقـــة لاولـــى للتواصـــل مـــع الشـــباب أصـــحاب  -

 لافكار واملبادرات

 قائمة املراجع بالعربية

رؤى اقتصـــــــادية، . برنـــــــامج تأهيـــــــل املؤسســـــــات الصـــــــغيرة واملتوســـــــطة فـــــــي الجزائـــــــر. ابـــــــراهيم بيـــــــة -

 (0290, ديسمبر)

مجلــــة البشــــائر . دور حاضــــنات لاعمــــال فــــي دعــــم وتنميــــة املؤسســــات الناشــــئة. بواشـــعور شــــريفة -

 (.0292, 22 29)الاقتصادية، 

ات الصـغيرة واملتوســطة فــي الجزائــر حســب اجــراءات ترقيــة املؤسســ. راقـي دراجــي، بــوعزيز ابــراهيم -

 (.0291, 29 92)مجلة الدراسات التجارية والاقتصادية املعاصرة،  . 20/0293القانون الجديد 

تطـــوير وترقيـــة املؤسســـات الصـــغيرة واملتوســـطة ودورهـــا فـــي دعـــم . ســـليمة طبايبيـــة، بـــالل مـــرابط -

 (.0291, جوان)عة أم البواقي،مجلة العلوم الانسانية لجام. آلاداء الاقتصادي

مجلـــس : القـــاهرة. مســـتقبل الاقتصـــاد العربـــي تحـــت وطـــأة لازمـــات املركبـــة. علـــي محمـــد الخـــوري -

 (.0202)الوحدة الاقتصادية العربية،

فـي  (19كوفيـد)التداعيات الاقتصادية والاجتماعيـة لجائحـة فيـروس كورونـا املسـتجد .الدخ ,منه -

 .00/23/0202تحليل سياسات .الجزائر

 مواقع انترنت

, 99 29تـــــاريخ الاســـــترداد . وكالـــــة لانبـــــاء الجزائريـــــة(. aout, 2020 90. )وكالـــــة لانبـــــاء الجزائريـــــة -

 aps.dz، من 0202

 aljazeera.net: ، من ميدان0202, 99 22تاريخ الاسترداد (. 0202. )الجزيرة  -

, 99 29تـــــاريخ الاســـــترداد (. 0202, جويليـــــة 92. )الاقتصـــــاد الجزائـــــري خســـــائر كبيـــــرة: وبــــاء كورونـــــا -

 ar.lanationarabe.com: ، من لامة من أجل اعالم حر قوي ومستحق0202

، مــــــــن جــــــــونز 0202, 99 29تــــــــاريخ الاســــــــترداد . Deutsch Welle(. 0202, 92 02. )ش.ع/ح .ع -

 De dw.com: هوبكنز
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على القطاعات ( 11كوفيد )دراسة تحليلية لتأثير الجائحة

 الاقتصادية
 (املركز الجامعي، مغنية) إسماعيل صديقي/ أ

sevrdpo@gmail.com 

 (املركز الجامعي، مغنية) يوسف حسين/ أ

etudiant.yh@gmail.com 

 

  :ملخص الدراسة

بالفعل في إحداث فوض ى في ( Covid-19)لقد تسبب وباء فيروس كورونا      

، وميز نفسه بشكل خاص من خالل تأثيره على جميع بطرائق عدةالاقتصاد الدولي 

البلدان املتقدمة ما جعل كل من . لانشطة الاقتصادية وعلى جميع لاصعدة

ا في قدرات مواردهاوالنامية تسعى إلى مواجهة الوباء وكله ؛ مع زيادة ا تواجه قيود 

الهدف من هذه الورقة هو تقديم النتائج لاولية . حدة النقص في العالم النامي

ولاضرار الناجمة عن هذا الوباء وذلك بتوضيح آلاثار الاقتصادية في مختلف 

تشير النتائج . مخلفات لازمة على الاستثمار لاجنبي املباشر القطاعات، كما نعرض

إلى أنه ال يمكن ألحد التنبؤ بدقة بالضرر النهائي لهذا الوباء الذي يشكل أخطر 

تهديد في القرنين املاضيين، ولكن معدالت التعافي العاملية واملحلية لاسرع قد تحفز 

 .استئناف النشاط الاقتصادي في ما هو قادم

آلاثار الاقتصادية  فيروس كورونا، الركود الاقتصادي، :لكلمات املفتاحيةا

 .املباشر والاجتماعية، الاستثمار لاجنبي

 :مقدمة

شهد العالم تدهورا حادا في لاداء الاقتصادي وتراجعا كبيرا في جميع ي

، حيث بدأت (COVID-19)املستويات جراء استمرار تفش ي وباء فيروس كورونا 

وتتزايد بشكل رهيب ما أدى إلى انتشار القلق  تتسارع وتيرة إلاصابات بهذا الفيروس

كما أثارت مخاوف من ركود وأزمة بين املستثمرين في أسواق املال العاملية، 

اقتصادية وشيكة قد تتسبب في أسوأ تراجع اقتصادي منذ الكساد العظيم في 

فقد تسبب هذا الوباء في إحداث (. نقد الدوليصندوق ال)ثالثينيات القرن املاض ي
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العالم  "ة طرق من خالل تأثيره على اقتصادفوض ى في الاقتصاد الدولي بعد

لذلك تسعى كل من البلدان . باإلضافة إلى اقتصاد لاسواق املالية" الحقيقي

زيادة املتقدمة والنامية إلى مواجهة الوباء تحت قيود املوارد والقدرات املتاحة مع 

حدة النقص في العالم النامي، ومن املؤكد أن بلدان هذا لاخير ستتضرر بشدة 

دولة غنية وفقيرة  932ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تشهد . جراء هذه لازمة

انخفاضا في معدالت التوظيف هذا العام مما يعني انخفاض متوسط مستويات 

 .املعيشة

ة الذاتية والقيود املفروضة على السفر إلى كما أدى التباعد الاجتماعي والعزل

انخفاض القوة العاملة في جميع القطاعات الاقتصادية وفقدان العديد من 

وأغلقت املدارس أبوابها وتناقصت الحاجة إلى السلع واملنتجات . الوظائف

في املقابل  ازدادت الحاجة إلى إلامدادات الطبية بشكل كبير باإلضافة إلى . املصنعة

ا بسبب الذعر في شراء املنتجاقطا ا متزايد  ا الذي يواجه طلب  ت ع لاغذية أيض 

 .الجائحة العاملية هالغذائية وتخزينها استجابة لهذ

 COVID-19في هذا البحث سنحاول عرض وتلخيص تداعيات فيروس كورونا  

من أجل ذلك تم تقسيم البحث إلى على مختلف جوانب الاقتصاد العالمي، 

التركيز على أهم لاحداث في القطاعات لاساسية لقسم لاول يتم في ا: قسمين

يتم تقديم النتائج لاولية لتأثير جائحة كورونا على الاستثمار و  ،جراء تفش ي الوباء

 . لاجنبي املباشر في القسم الثاني

 تأثير فيروس كورونا في الاقتصاد العاملي حسب القطاعات -1

الفيروس الذي أدى بالفعل إلى على خلفية تفش ي هذا : قطاع النفط -1.1

انخفاض الطلب على النفط، من املتوقع أن يكون لهذه الحرب على أسعار النفط 

فمن خالل اجتماع في منظمة البلدان . تداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمي

، دفع رفض روسيا لخفض 0202مارس  5في فيينا يوم ( أوبك)املصدرة للبترول 

ا بضخ املزيد إنتاج النفط السعودية  للرد بتخفيضات غير عادية للمشترين وتهديد 

زادت اململكة العربية السعودية التي تعتبر . (Gamal, 2020) من النفط الخام

٪ مقارنة بشهر 02الزعيم الفعلي ملنظمة أوبك، من إمداداتها من النفط بنسبة 

تسبب هذا في أكبر انهيار . مستوى غير مسبوق فبراير، مما رفع حجم إلانتاج إلى 
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ا وذلك في  72لألسعار في يوم واحد منذ ما يقرب من  ، أين 0202مارس  07عام 

ا للبرميل ليقف عند  72٪ من 02انخفض خام برنت بنسبة  ا 02.32دوالر   دوالر 

(Domonoske, 2020) . الاضطرابات بين اململكة ومع ذلك فإن هذا يعتمد على

ا على املدى الطويل  .العربية السعودية وروسيا، وبالتالي ال ينبغي اعتباره مستدام 

 هذه لاخيرة وعلى الرغم من انتعاش الطلب الصيني على النفط الخام، إذ تعد

ا، ال تزال لاسعار تصارع من أجل الحفاظ على  أكبر مستورد للمعدن لاسود عاملي 

تفعة في ظل الارتفاع امللحوظ في أعداد إلاصابات اليومية بفيروس مستويات مر 

كورونا حول العالم، واعتزام ليبيا استئناف نشاطها النفطي بعد التوقف لتضيف 

زيادة في املعروض النفطي، إذ تراجعت أسعار النفط العاملية خالل التعامالت 

أثير تجدد تفش ي النفطي بشأن ت( أوبك)عقب تحذيرات من قبل مسؤولي تحالف 

كما . فيروس كورونا السلبي على معدالت الاستهالك والطلب على النفط الخام

 91يوم الاثنين +( سأوبك بل)شدد وزير الطاقة السعودي خالل اجتماع تحالف 

على ضرورة اتخاذ خطوات استباقية في مواجهة حالة الضبابية  0202أكتوبر 

ز الانطباع بأن كبار منت ي النفط سوف الغالبة على معدالت الطلب، وهو ما يعز 

يؤجلون خطط استعادة مستويات إلانتاج السابقة بعد قرار الخفض التاريخي 

 .(0202اليوم السابع، ) ملواجهة ضعف الطلب حتى بداية العام املقبل

أدى الانهيار العالمي في الطلب على املنتجات الغذائية من : قطاع الفالحة -2.1

 ,Jayashree)٪ 02الفنادق واملطاعم إلى انخفاض أسعار السلع الزراعية بنسبة 

ا من إلاجراءات الوقائية . (2020 حيث فرضت البلدان في جميع أنحاء العالم عدد 

شكل كبير وهذا يشمل التباعد الاجتماعي، وتجنب السفر الحتواء الانتشار املتزايد ب

غير الضروري، وحظر التجمعات، ومن املحتمل أن تحدث النصائح املتعلقة بالعزل 

عالوة على . واضحة على السلع القابلة للتلف مثل اللحوم والخضروات االذاتي آثار 

بشأن عن قلقها ( AVMA)الجمعية لامريكية للطب البيطري  ذلك، أعربت

 املستويات املنخفضة من لادوية الحيوانية من العديد من كبار موردي لادوية

(AVMA, 2020) . حيث يعمل مسؤولو الصحة في جميع أنحاء العالم بجد ملكافحة

COVID-19 . يلتزمAVMA  بتوفير معلومات واقعية ومحدثة وموارد لدعم املجتمع

يشمل هذا العمل رعاية الحيوانات . تقديم الخدمات أثناء الوباء البيطري في
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، حيوانات (بما في ذلك حماية إلامدادات الغذائية )ليفة، الثروة الحيوانيةلا

املختبر والحيوانات املائية والبرية باإلضافة إلى كل عمل ضروري يساعد على حماية 

 .(AVMA, 2020) صحة إلانسان والحيوان

لى العمل والحركة التجارية املرتبطة عأدت القيود العاملية : قطاع الغذاء -3.1

بوباء كورونا إلى إثارة مخاوف كثيرة حول لامن الغذائي أين تعرض هذا القطاع 

بما في ذلك توزيع املواد الغذائية والبيع بالتجزئة، للضغط نتيجة الذعر الذي دفع 

وقد أدى ذلك إلى زيادة . وتخزين كمية كبيرة من املواد الغذائيةبالناس لشراء 

املخاوف بشأن نقص املنتجات الغذائية لاساسية مثل الحليب والخضروات 

املعلبة والبقوليات في جميع البلدان التي تضررت من جائحة كورونا، من أغناها 

اعية جديدة، جتمإلى أكثرها فقرا، كما امتدت قاعدة سوء التغذية إلى فئات ا

طوابير طويلة  -التي تعد إحدى أغنى العواصم في العالم -وشهدت شوارع جنيف

  .(aljazeera.net ،0202) للناس الراغبين في الحصول على الطعام

نتيجة لذلك، يمكن لألزمة أن تتسبب في تجويع عشرات املاليين من الناس، 

مليونا سينضمون إلى  92.2فإن  (فاو )تقديرات منظمة لاغذية والزراعة وحسب

، %0صفوف من يعانون من نقص التغذية في حال حدوث ركود عالمي بنسبة 

، كما سيصل عددهم إلى %2مليونا إذا بلغ الانكماش  72.0وسيرتفع العدد إلى 

ون من سوء تغذية وأولئك الذين سيعان.  %92مليونا إذا بلغ هذا الانكماش  22.7

مليونا يعانون بالفعل من الجوع، وتبعا  202في الفترة القادمة سيضافون إلى 

الذي  0272لذلك يبدو أن الهدف املتمثل في القضاء على الجوع بحلول عام 

 .(aljazeera.net ،0202) وضعه املجتمع الدولي لنفسه بات غير قابل للتحقق

تحديات غير  91-فرضت جائحة كوفيد: املواصالتقطاع النقل و  -4.1

مسبوقة أمام كافة الشركات على مستوى العالم، وكانت الشركات العاملة في 

ت إجراءات حظر . قطاع النقل من أبرز املتضررين بتداعيات هذه لازمة وقد أد 

قة للحد من تفش ي الفيروس إلى عدم قدرة الشركات على  طبَّ
ُ
نقل السفر امل

ة بين املدن والدول والقارات ونتيجة لذلك حدث انخفاض حاد في . املسافرين بحري 

كذا القصير و  ىعة واسعة من التحديات على املدإيرادات النقل نتجت عنه مجمو 

 من تخفيض الرواتب والاستغناء عن املوظفين، وانتهاء  باضطرار 
 
الطويل، انطالقا
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نها من املحافظة على عدد من الشركات الراسخة إلى 
 
إلاغالق نتيجة عدم تمك

لة كما  .(serco ،0202) السيولة املالية الالزمة خالل فترة انقطاع التشغيل املطوَّ

نقل صندوق النقد العربي أن املنظمة الدولية للطيران املدني تتوقع تراجع أعداد 

مليار دوالر  037مليار مسافر، وفقدان عائدات بقيمة  9.2املسافرين جوا بنحو 

 .ان العالمير يوفق الفرضية املتشائمة ألثر فيروس كورونا على قطاع الط

ي للركاب على مستوى لاقاليم نسبة تغير إيرادات النقل الجو  :11الشكل 

 (%)الجغرافية 

 
 IATA Economics “IATA:ن باالعتماد على بياناتيمن إعداد الباحث :املصدر

Monthly Statistics” April (2020) 

 تراجعت إلايرادات فقد الحدود، عبر للركاب الجوي  بالنقل يتعلق فيما

 املاض ي، يعزى  العام من املقابل مقارنة بالشهر 2020 مارس خالل   55.8%بنحو

السفر  وقيود الدولية للحدود النطاق واسع أساس ي إلى إلاغالق بشكل ذلك

 ولاقاليم جميع املناطق سجلت وقد هذا العالم، دول  مناملفروضة في الكثير 

 .في هذا الصدد حادة انخفاضات الجغرافية

 العربية   الدول  في الطيران قطاع على 91-كوفيد أزمة تداعيات:  12الشكل 

 (مليار دوالر)املحلي إلاجمالي  والناتج القطاع الانخفاض املتوقع في إيرادات

 
 0202صندوق النقد العربي موجز سياسات العدد الثالث ماي  :املصدر
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 دول  من يسهم في عدد العربي الذي انر يالط قطاع على بظاللها لازمة كما ألقت

 املوقع بحكم العمل املحلي إلاجمالي وفرصالناتج  من مهم بجانب املنطقة

 .الطيران العاملية مسارات مع وعالقاتها املنطقة الاستراتي ي لدول 

 دول  تسع املسافرين إلى أعداد الجوي انخفاضا في للنقل الدولي  الاتحاد ويتوقع

 مصر، السعودية، إلامارات،( يشمل دورا بارزا بما انر يالط بها قطاعات تلعب عربية

عام  مسافر مليون   114بنحو ) ُعمان تونس، قطر، الجزائر، الكويت، املغرب،

 السعودية، إلامارات، منها، دول  ثالث في الانخفاض املتوقع بينهم من يشكل ،2020

 مستوى  على املسافرين املتوقع أعداد إجمالي الانخفاض في من  % 32نحو ومصر

 .(0202هبة و محمد، ) العربية الدول 

مثلما ال تعمل أي صناعة بمعزل عن غيرها فال يوجد  :قطاع الصناعة -5.1

اقتصاد يعمل بمعزل عن غيره، في أعقاب جائحة فيروس كورونا تسببت لحظة 

فنجد تشيلي . لازمة في الصين في إحداث تأثير مضاعف عبر الاقتصاد العالمي

النحاس، وأملانيا من نقص في قطع غيار السيارات، تعاني من انخفاض الطلب على 

وأوبك من زيادة املعروض من النفط، والقطاع الفرعي للسيارات في أمريكا 

فمن منظور واسع يؤدي تشابك الاقتصاد . الشمالية من نقص املكونات الكهربائية

 العالمي في عصر سالسل التوريد املعقدة القائمة على املعلومات إلى ردود فعل

 . (Maste, 2020) متسلسلة تؤثر بشكل غير متناسب على بعض الصناعات

تعد صناعة السيارات من أكثر قطاعات  :تصنيع قطع غيار السيارات -6.1

، وتصدر (COVID-19)الاقتصاد العالمي تضررا في أعقاب انتشار فيروس كورونا 

مليار دوالر من قطع غيار وإكسسوارات السيارات  92الصين ما يقدر بنحو 

ا و مليار دوالر أخرى من قطع غيار  25لاساسية إلى الواليات املتحدة سنوي 

ا لتقديرات . السيارات في جميع أنحاء العالم الشركة البريطانية ) IHS Markitووفق 

روس كورونا سيؤدي إلى خسائر في إلانتاج ، فإن تفش ي في(للمعلومات الاقتصادية

وانخفاض يقدر بنسبة  0202مليون سيارة في الربع لاول من عام  9.3تصل إلى 

أين يضطر . جميع أنحاء الصينفي مبيعات السيارات في فبراير في ٪ 22٪ إلى 22

ا إلى خفض إلانتاج خارج الصين بسبب نقص املدخالت  و صانع السيارات أيض 

بعض شركات صناعة السيارات بشكل مؤقت تستخدم في حين . البالد الناجم عن
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كلفة، فمن املحتمل أن تضر هذه ن مدخالت بأكثر تاموردين بديلين يوفر 

، يهدد اعتماد صناعة بعبارة أخرى . ح على املدى الطويلستراتيجية بهوامش الربالا 

شركات السيارات العاملية على سالسل توريد السيارات الصينية سبل عيش 

 .(Mallon, 2020) السيارات في جميع أنحاء العالم

 0.2صدرت الصين ما قيمته  0291في عام : الصناعات التكنولوجية -9.1

وتشمل أهم الصادرات الصينية معدات البث وأجهزة . تريليون دوالر من البضائع

لشركات مثل  افهي تعتبر موطن. والهواتفالكمبيوتر وأجزاء ماكينات املكاتب 

Huawei  وVivo  وOppo  وXiaomi  وFoxconn  ع لعقود صِن 
ُ
، حيث Appleامل

كانت الصين أكبر منتج للهواتف الذكية واملكونات ذات الصلة في العالم منذ عام 

٪ من إنتاج شاشات العرض العاملية، وبعضها  22وتمثل الصين حوالي . 0297

 لهواتف الذكية، و يستخدم في ا
ُ
ا في أجهزة ت ستخدم لوحات العرض الصينية أيض 

التلفزيون ولوحات القيادة في املركبات وأجهزة الكمبيوتر املحمولة وشاشات 

كما تعد الدولة أكبر مزود للمدخالت الرئيسية لاخرى مثل . الكمبيوتر وغيرها

 عن لادوات التقنية
 
 ,Bucci) الجاهزة لالياف الضوئية ورقائق الذاكرة فضال

2020). 

ا ملا سبق وبتأثير الجائحة، فمن املحتمل أن تنخفض شحنات  من  Appleنظر 

، ويمكن أن تنخفض 0202٪ في الربع لاول من سنة 92٪ إلى 2الصين بنسبة 

ماليين وحدة، بينما قد  3إلى  5من  Huaweiشحنات الهواتف الذكية من 

ماليين حدة، ويمكن أن تشهد  2إلى  7من  Vivoو  Oppoتنخفض شحنات 

Xiaomi  ا بنحو  .(Bucci, 2020) مليون جهاز 0انخفاض 

   COVID-19تسببت جائحة : قطاع الصحة وصناعة ألادوية -9.1
 في تحد 

غير مسبوق ألنظمة الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم، أين أدت تكاليف 

الرعاية الصحية املرتفعة ونقص املعدات الوقائية بما في ذلك أقنعة الوجه 

ولاعداد املنخفضة من أسرة العناية املركزة وأجهزة التنفس الصناعي في النهاية 

ا لجمعية صيادلة إلى الكشف عن نقاط الضعف في تقديم رعاية امل رض ى، فوفق 

٪ من الصيدليات املحلية في الواليات املتحدة 15املجتمع الوطني لامريكية، تواجه 

ا في إمدادات أقنعة الوجه وحوالي  ٪ تتعامل مع نقص في أجهزة التنفس 22نقص 
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N95  يتم إنتاج غالبية أقنعة الوجه في العالم في الصين وتايوان، وفي الصين و

اقدر الطلب على أقنعة الوجه في بدايوحدها كان ي ؛ ة لازمة بعشرات املاليين يومي 

 02مليون قناع يومي  22ا يقارب حيث باع تاجر التجزئة الصيني تاوباو لوحده م

 0.0ن قناع و مليو  02وتستطيع الصين بكامل طاقتها إنتاج حوالي . يناير 09و

ا N95ألف كمامة  522مليون قناع جراحي و كما سوف يتجسد تهديد . يومي 

. فيروس كورونا إلمدادات لادوية في الواليات املتحدة وبقية العالم في املستقبل

في العالم على الرغم ( APIs)وتعد الصين أكبر منتج للمكونات الصيدالنية النشطة 

ا ما يتم تجميعها في بلدان أخرى  . من أن املستحضرات الصيدالنية النهائية غالب 

ا تشحن الصين املواد الخام إلى شركات تصنيع لادوية على مستوى العالم، كم

وتميل هذه املرافق إلى الاحتفاظ بمخزون محدود من املواد الخام لاساسية 

لذلك من املرجح أن يحدث انقطاع سلسلة التوريد الناجم عن فيروس . لإلنتاج

 ,procurementiq) عكورونا في غضون عدة أشهر بعد استنفاد مخزونات املصان

2020). 

من املحتمل أن تحدث تغييرات عميقة في ديناميكيات الرعاية الصحية مما و 

يؤدي إلى استثمارات ضخمة في البنية التحتية والتحول الرقمي املتسارع لتقديم 

ستيراد املكونات الرعاية الصحية للوقاية من لامراض، ففي الواليات املتحدة يتم ا

، بينما (٪05)والاتحاد لاوروبي ( ٪92)الصيدالنية النشطة إلى حد كبير من الهند 

ا أكبر مصدر لألجهزة الطبية إلى الواليات 97تمثل الصين  ٪، وتعد هذه لاخيرة أيض 

من شأن تباطؤ إلانتاج والقيود املفروضة على العرض . ٪71.7املتحدة حيث تمثل 

 .(Vara, 2020) قصد إلى خسارة كبيرة في إلايراداتأن تؤدي عن غير 

شهدت السياحة الدولية نموا مستمرا على الرغم من : قطاع السياحة -1.1

بعض الصدمات العابرة، مما يدل على قوة قطاع السياحة ومرونته وعلى أنه 

ولم تعرف السياحة الدولية التراجع إال في  .يعود بالفائدة على كل أقاليم العالم

، وأثناء حرب العراق، (سارز )ملتالزمة النفسية الحادة الوخيمةبفعل ا 0227عام 

في خضم لازمة الاقتصادية واملالية، علما أنها سرعان ما عادت إلى  0221وعام 

 . الانتعاش القوي في السنوات لاخيرة
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مليار سائح بزيادة  9.2ين الوافدين إلى وصل عدد السياح الدولي 0291في عام 

 ملدة عشر سنوات 0292عن عام  % 2قدرها 
 
 قياسيا

 
حيث نمت  ؛مما يعزز رقما

كما أضافت السياحة الداخلية . السياحة بشكل أسرع من الاقتصاد العالمي ككل

تريليون دوالر من الصادرات ووظف  9.2مليار سائح إضافي، وأنتج القطاع  2.2

ا من  . (UNWTO, 2020) كل عشرة أشخاص بشكل مباشر أو غير مباشر واحد 

 من تفش ي فيروس ويعد قطاع السياحة حالي  
 
ا أحد أكثر القطاعات تضررا

حيث تمثل صناعة  ؛تأثيراته على كل من العرض والطلب على السفرنظرا ل كورونا

أين . (Faus, 2020) ٪ من الناتج املحلي إلاجمالي والوظائف في العالم92السياحة 

وانخفض عدد السياح الوافدين  0202توقفت السياحة في منتصف مارس 

في لاشهر لاولى من العام مع انخفاض لارقام في ماي بنسبة  % 25الدوليين بنسبة 

أكثر من )مليار دوالر في الصادرات  702وهذا يترجم إلى خسارة ما يقرب من . % 12

 (بأكملها 0221ثالثة أضعاف ما تم فقده خالل لازمة الاقتصادية العاملية لعام 

(UNWTO, 2020) .ر السيناريوهات التطلعية إلى احتمال حدوث انخفاض في وتشي

للعام بأكمله  % 32إلى  % 22الوافدين وإلايرادات من السياحة الدولية بنسبة 

ا على سرعة احتواء الوباء ومدة قيود السفر وإعادة الفتح التدري ي للحدود  اعتماد 

 .التي بدأت آلان ولكنها ال تزال غير مؤكدة

 9.9مليون إلى  222يمكن أن تؤدي هذه الصدمة الهائلة إلى انخفاض من     

تريليون دوالر في عائدات  9.0مليار دوالر إلى  192مليار سائح دولي وخسارة من 

إلى  922التصدير من السياحة، كما أحصت منظمة السياحة العاملية أنه من 

في الدول الجزرية مليون وظيفة سياحية مباشرة معرضة للخطر خاصة  902

 والعديد من البلدان لافريقية والتي تعتبر 
 
الصغيرة النامية وأقل البلدان نموا

٪ من 72بعضها أكثر من حيث تمثل ل ؛السياحة فيها شريان الحياة الاقتصادية

٪ من الناتج املحلي 0.2٪ إلى 9.2ومنه خسارة ، ٪ للبعض آلاخر22الصادرات و

ن املتوقع أن ينكمش الاقتصاد وم، (united nations, 2020) إلاجمالي العالمي

، على الرغم من أنه من  0202في املائة في عام  2.1العالمي بشكل حاد بنسبة 

ا لصندوق النقد الدولي 0209املتوقع أن تنتعش التوقعات في عام   .، وفق 
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  0202من جانفي إلى ماي ( الوافدون )السياحة الدولية  :13الشكل 

 (التغير بالنسبة املئوية)

 
 .UNWTO UNWTO, July 2020منظمة السياحة العاملية : املصدر

 .0202و  0291 - 0222 سيناريوهات، (صادرات)السياحة الدولية :14الشكل 

 
 UNWTO :املصدر

منظمة  22لاوروبي والذي يضم أكثر من في أوروبا أبرز تحالف بيان السياحة 

. أوروبية عامة وخاصة من قطاع السفر والسياحة، الحاجة إلى تنفيذ تدابير عاجلة

وتشمل هذه املساعدات الحكومية املؤقتة لقطاع السياحة والسفر من خالل 

ا من الشركات الصغيرة واملتوسطة وحتى  مبادرة الاستثمار ملواجهة كورونا بدء 

الاقتصاديين من جميع لاحجام من أجل حماية العمال من البطالة  املشغلين

دة التأمين ضد البطالة وفقدان الدخل، كما دعا التحالف إلى إطالق خطة إعا

ا، من املتوقع أن يوفي إسبان. (European Travel Commission, 2020)لاوروبية

مليارات يورو خالل أوت وسبتمبر املقبلين، مقارنة  2.3يتكبد القطاع خسائر بقيمة 

وكذلك في تركيا أين كشفت بيانات من وزارة السياحة  .مع بيانات العام املاض ي

على % 15التركية أن عدد الزوار لاجانب الوافدين على البالد انخفض بنسبة 

 ، (aljazeera ،0202) أساس سنوي في جوان املاض ي
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خالل لاشهر الخمسة لاولى من % 22أما عربيا، تراجع الدخل السياحي لاردني 

بلغت مجموع عوائدها والتي  .0291العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من 

 .(مليار دوالر 9.9)مليون دينار  322السياحية 

  0202و  0291بين ( الوافدون  )السياحة الدولية :15الشكل

 (التغير بالنسبة املئوية)

 
 UNWTO, World Tourism Barometer, vol.18,No 6, Octobre: املصدر

2020 Madrid 

النظَم التعليمية في جميع  جائحة فيروس كورونا  طال تأثير :التعليم-11.1

ا املدارس ما بعد  أنحاء العالم، ما أدى إلى إغالق املدارس الابتدائية والثانوية وأيض 

الثانوية بما فيها الكليات والجامعات، وأدخلت مختلف البلدان سياسات مختلفة 

تتراوح من إلاغالق الكامل في أملانيا وإيطاليا إلى إلاغالق املستهدف في اململكة 

دولة إغالق املدارس والذي  37أعلنت الحكومات في  0202مارس  95ففي . املتحدة

 ملا  209أثر على مستوى الدول في أكثر من 
 
مليون متعلم على مستوى العالم، ووفقا

بإغالق املدارس في جميع  بلد 109 فقد قام 0202مارس  92رصدته اليونسكو في 

  90أنحائه باإلضافة إلى 
 
 الحقا، مما أثر في أكثر من بلدا

 
مليون   861.7 إضافيا

 تسببت جائحة فيروس كورونا ،0202مارس  02وحتى . (0202اليونيسكو، )متعلم 

، أي ما يقرب  959مليار تلميذ وطالب عن التعليم في  9.5في انقطاع حوالي 
 
بلدا

 .(0202سافيدرا، ) من الطالب امللتحقين باملدارس على مستوى العالم% 22من 
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 على إغالق املدارس COVID-19التأثير العالمي لـ  :16الشكل 

 
 UNESCO :املصدر

القصد من عمليات إلاغالق هذه هو منع انتشار الفيروس داخل املؤسسات إن  

ومنع نقل لافراد املعرضين للخطر، فقد كان لعمليات إلاغالق هذه آثار اجتماعية 

إذ يوجد تفاوت كبير بين السكان ذوي الدخل . واقتصادية واسعة النطاق

واملرتفع للقدرة على الوصول إلى التكنولوجيا التي يمكن أن تضمن الضعيف 

كما سيؤدي التأخر في بدء العام . ا أثناء العزلة الاجتماعيةاستمرار التعليم رقمي  

الدراس ي أو انقطاعه إلى حدوث اضطراب كامل في حياة العديد من لاطفال، 

 لالنتقال إلى  وتعد البلدان لاكثر ثراء أفضل. وأهاليهم، ومعلميهم
 
استعدادا

م عبر إلانترنت، وإن اكتنف لامر قدر 
ُّ
من الجهد  اكبير  ااستراتيجيات التعل

ولكن لاوضاع في كل من البلدان . والتحديات التي تواجه املعلمين وأولياء لامور 

متوسطة الدخل ولافقر ليست على شاكلة واحدة، وإذا لم تتصرف الهيئات 

فالعديد . ناسب، فإن ذلك سيؤدي إلى انعدام تكافؤ الفرصالوصية على النحو امل

 عن صعوبة اتصالهم 
 
، فضال

 
 للدراسة، وال كتبا

 
من لاطفال ال يملكون مكتبا

باإلنترنت أو عدم امتالكهم للحواسيب املحمولة في املنزل، بل هناك منهم من ال 

ن بكل ما يجد أي مساندة من آبا هم على النحو املأمول، في حين يحظى آخرو 

لذا يتعين اتخاذ كل إلاجراءات الالزمة من أجل تفادي اتساع هذه الفوارق . سبق

  استطعناأو تقليلها ما  -في الفرص
 
وتجنب ازدياد آلاثار السلبية على  -إلى ذلك سبيال

م لاطفال الفقراء
ُّ
 .تعل

لى باإلضافة إلى التأثير على التعليم الجامعي فإن التأثير لاكثر أهمية هو ع

. حيث تم تعليق البحث في العديد من املجاالت ؛مجتمع أبحاث الدراسات العليا

كما أوقفت هيئة التمويل الوطنية للبحوث الصحية في اململكة املتحدة جميع 

وفي الواليات املتحدة تم اتخاذ . COVID (Louise, 2020)لابحاث غير املتعلقة بـ 
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مماثلة من قبل املعهد الوطني للصحة إلغالق جميع لابحاث خارج إطار  إجراءات

، "املهمة الحرجة"أبحاث الرعاية الصحية من أجل تحرير املوظفين واملوارد ألبحاث 

وقامت العديد من املؤسسات بتعليق البحث في مجاالت مثل العلوم إلانسانية 

 برات في كلية آلاداب والعلوموالاجتماعية مع إغالق جامعة هارفارد لجميع املخت

(Harvard, 2020). 

باإلضافة إلى ذلك، فقد أثيرت مخاوف بشأن عدد املؤتمرات العلمية التي تم 

إلغاؤها أو تأجيلها والتي تعتبر مفتاح البحث العلمي في العديد من التخصصات، 

تواصل للتعاون والبحث عن عمل، مما يسمح بنشر البحوث وكذلك توفير فرص ال

" املؤتمرات الافتراضية "ؤتمرات عبر إلانترنت، إال أن هذهكما تم نقل العديد من امل

ا ما تكون غير قابلة للتواصل والوسائل غير الرسمية لالتصال العلمي  ,Nicola) غالب 

2020). 

الرياض ي على غرار باقي القطاعات إن القطاع  :قطاع الرياضة -11.1

ولانشطة البشرية تأثر سلبا بجائحة كورونا، أين شهد أزمة ال مثيل لها من حيث 

تراجع إلايرادات والدخول سواء على مستوى لافراد أو املنشآت خالل أزمة كورونا 

خاصة في الفترة من منتصف مارس وحتى أول جويلية بسبب توقف النشاط 

امل ما أثر بشكل كبير على الجداول ولاحداث الرياضية الكبرى الرياض ي بشكل ك

لكرة القدم ملدة  0202حيث تم تأجيل بطولة يورو  ،منها املحلية والقارية والعاملية

، وكانت اللجنة لاوملبية الدولية ملتزمة بإقامة (independent, 2020) عام كامل

ا بتأجيل . هذا الصيف دون تأخير 0202أوملبياد طوكيو  ومع ذلك فقد اتخذوا قرار 

ستراليا الكبرى ، وعلى نفس املنوال تم تأجيل سباق جائزة أ0209لالعاب إلى عام 

هذه ليست . )إلغاء مبارياتهما حتى إشعار آخرتم البحرين وفيتنام للفورموال وان، و 

والتنس وألعاب القوى وكرة السلة كما واجهت كل من الجولف ( سوى أمثلة قليلة

والرجبي وركوب الدراجات واملالكمة والسنوكر والتزلج على الجليد إلغاءات 

 . وتأخيرات في محاولة للحد من انتشار املرض
 
كل هذه التأجيالت و التأخيرات حتما

 .(independent, 2020) سيكون لها عبء مالي كبير

ر الرياضة بوصفها صناعة من الصناعات الاقتصادية بل صناعة قائمة وتعتب 

الذات وتوفر مداخيل كبرى، كما ترتبط بها عديد لانشطة الاقتصادية على غرار 
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الفندقة والسياحية وإلاعالم والخدمات إلاعالنية وغيرها، قد تضررت تضررا كبيرا 

اضيين أو إداريين أو أندية بتوقف لانشطة، وشهد القائمون عليها سواء كانوا ري

حيث يبلغ حجم سوق الرياضة عامليا نحو . صعوبات وتحديات خالل فترة التوقف

إليها  تمليار دوالر سنويا إذا أضيف 222مليار دوالر سنويا، ويصل إلى  325

ة النسبة لاكبر من الصناعات غير املباشرة، وتحتل الواليات املتحدة لامريكي

 022مليار دوالر، تليها أوروبا بـ 202بإيرادات سنوية تقدر بقيمة  يالسوق الرياض 

 .(0202حفظي، ) مليار دوالر

وطالت الخسائر املتالحقة جراء انتشار الفيروس الدوريات لاوروبية الخمسة 

رتها تقارير اقتص
وهي خسائر  )ادية عاملية بأربعة مليارات يوروالكبرى، التي قد 

 .، نتيجة خسائر في حقوق البث التلفزيوني والعائدات التجارية والتسويقية(كارثية

 على مستوى كرة القدم الدوري إلانجليزي، 
 
ا كما أن أبرز املتضررين اقتصادي 

ا لاندية إلانجليزية فوصلت إلى . مليار يورو 9.2بخسائر قاربت  مليون جنيه  322أم 

عبد الباسط، ) مليون يورو 322وإلايطالية كل منهما إسترليني، وإلاسبانية 

تها مؤسسة  كما ذكرت.(0202 الدولية للخدمات املالية  KPMGدراسة أعد 

رت خسائرها بين  92والاستشارية، أن لاندية لاملانية الـ
 522في البوندسليغا قد 

 من عائدات  022مليون يورو للتذاكر، و 922مليون يورو، منها  322و
 
مليونا

ا الباقي، أي  عبد ) مليون يورو، فهو من عائدات البث الفضائي 732إلاعالنات، أم 

 .(0202الباسط، 

التي كان من املقرر إقامتها  من جهة أخرى اعترف منظمو أوليمبياد طوكيو 

  "، سيؤدي إلى تكاليف0209إلى عام  بأن قرار تأجيلها 0202صيف 
 
ا  " باهظة جد 

 من ال
 
د اليابان عديدا إذ تبلغ خسائر  ؛مليار يورو 95خسائر التي تقدر بـوهو ما كبَّ

من مليار يورو، إلى جانب ملياري يورو ُصِرفت على  البث الفضائي ما يقرب

ة بناء إجراءات التأمين الخاصة بالحدث العالمي، ومليار ونصف املليار يورو تكلف

ن ونصف املليار من حقوق الرعاية، وعشرة مليارات يامللعب لاوليمبي، ومليار 

 .، إلى جانب خسائر فادحة للقطاع الخاصلألوليمبياد تكلفة الاستعداد
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 جائحة على الاستثمار ألاجنبي املباشرالالنتائج ألاولية لتأثير  .2

لقد كان النتشار الوباء صدمة كبيرة على تدفق الاستثمارات لاجنبية املباشرة، 

اسية، إلى العرض للمواد لاسمن لصدمات الطلب و وهذا بسبب التفاعل املتزا

تجاه هذا الوباء حول العالم في إحداث سلسلة من آلاثار جانب الردود الحكومية 

لك بسبب إلاغالق التام للورشات ذلى الاستثمار لاجنبي املباشر، و السلبية ع

أخير هذا ما أدى إلى تمن أجل احتواء انتشار الوباء، و  مواقع البناءواملصانع و 

تعطيل سالسل التوريد في وتوقف إلانتاج و  ،تنفيذ املشاريع الاستثمارية

يات بشكل قوي بط هذه الاقتصاداديات لاكثر تضررا من الوباء، والتي تر الاقتص

في خاصة في الوقت الراهن سالسل التوريد  ترتكز حيثمع باقي دول العالم، 

وفي نفس إلاطار سيتم . سياآقتصاديات جنوب شرق االصين وكوريا واليابان و 

ثمارات الجديدة أو التوسع في الاستثمارات القائمة بسبب انخفاض توقف الاست

إلانفاق في رأس املال، والذي سيصاحبه تأخير في إعالنات املشاريع الجديدة مما 

 .   الشراء املؤقتعليق العديد من عمليات إلانتاج و يؤدي إلى ت

 FDIعلى  91كيفية تأثير كوفيد  :19الشكل 

 
 .72، ص0202الاستثمار في الدول العربية تقرير مناخ  :املصدر

توقعات ألاونكتاد حول تدفقات الاستثمارات ألاجنبية املباشرة  -2.1

 للمجموعات الاقتصادية 2121خالل سنة 

من املتوقع انخفاض تدفقات الاستثمار لاجنبي املباشر العالمي بنسبة تصل إلى 

وهذا وفقا (  أمريكيليون دوالر ر ت 9.22) 0291عام  مقابل 0202في عام  22%

جنبي املباشر وحسب نفس املنظمة فإن الاستثمار لا . ملنظمة لاونكتاد في تقديراتها

ترليون  9ليصل إلى أقل من  0222ألول مرة منذ عام سيسجل أقل انخفاض و 
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، 0209أخرى في  % 92إلى  %2أيضا من املتوقع أن ينخفض بنسبة دوالر أمريكي، و 

 .0200ي حلول عام على أن يبدأ بالتعافي ف

التوقعات و  0291 -0292نبي املباشر للفترة تدفقات الاستثمار لاج :19الشكل 

 0209 -0202املحتملة في 

 
 .0.، ص0202تقرير أونكتاد لالستثمار العالمي  :املصدر

شركة متعددة الجنسيات في جميع أنحاء  2222كما أشار التقرير إلى أن حوالي 

، مما %22إنذار حول انخفاض الربح املتوقع إلى حوالي  العالم سارعت إلى إطالق

أدى إلى تراجع بعض الصناعات والتي تعرضت إلى خسائر كبيرة، هذا الانخفاض 

في لارباح املعاد استثمارها سيؤثر في مجموع الاستثمارات والتي تمثل في املتوسط 

بحيث تكون  %22من الاستثمارات لاجنبية املباشرة ليصل الانخفاض إلى  22%

بسبب عدم قدرتها على وضع وهذا  ،أكثر عرضة لهذه لازمة على عكس الوضع

بنظام إنتاجي  املتميزةالدعم الاقتصادي التي وضعتها الاقتصاديات املتقدمة تدابير 

 .التنميةفي الانتعاش الاقتصادي و  امهم ايلعب دور 
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الدول جنبية املباشرة في جائحة على تدفقات الاستثمارات ألا تأثير ال -2.2

 النامية 

 سياآدول  -1.2.2

 0202عدد املشاريع املعلن عنها في الربع لاول من عام : 09الشكل رقم 

 
 .2121تقرير أونكتاد لالستثمار العاملي  :املصدر

حسب تقرير أونكتاد فإن الاستثمار لاجنبي املباشر سينخفض في الاقتصاديات 

 %22الاقتصادي الناجم عن الوباء بنسبة قد تصل إلى النامية، بسب الانكماش 

فقد انخفضت عدد الاستثمارات الجديدة املعلنة في الربع لاول من  .0202في عام 

، وهذا بسبب إلاغالق وتوقف املصانع عن العمل وفي %73بنسبة  0202عام 

ح الشركات بأن تراجع أربا'' جمس زان''تصريح ملدير الاستثمار واملشاريع في أونكتاد 

وتراجع الطلب العالمي وإلاقليمي والتباطؤ الاقتصادي، دفع الشركات متعددة 

ديات كما أكد على دور الصين والاقتصا. الجنسيات إلى تأجيل خطط الاستثمار

ما صاحب الوباء من انخفاض في إلايرادات املعاد و  ،لاسيوية كمركز إنتاج عالمي

 .لاجنبية املوجودة في املنطقة مما يؤثر على الاستثماراستثمارها في فروع الشركات 

ن نقص السيولة التي تواجهها الشركات في املنطقة والركود إا سبق فإضافة مل

ات الاستثمار لاجنبي املباشر، الاقتصادي العالمي سيؤثران بشكل أكبر على تدفق

 .سياآوبالتالي على النمو الاقتصادي في 

 دول إفريقيا -2.2.2

ن تدفقات الاستثمار لاجنبي املباشر ستعرف انخفاضا إأونكتاد ف حسب تقرير 

انخفاض الصدمة املزدوجة لوباء الفيروس و ذلك بسبب ، و 0202شديدا في عام 

ومن املتوقع أن يصل الانكماش لتدفقات  ،سيما البترول أسعار املواد لاولية، وال

ير الاستثمار العالمي لعام في القارة وفقا لتقر  %22الاستثمار لاجنبي املباشر إلى 

1084 678 0 

1000 

2000 

2019 2020 

-37% 
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صادي ومن هذا املنظور تسعى معظم الدول إلافريقية إلى التنويع الاقت. 0202

لاولية، والاتجاه نحو إلانتاج ستخراجية للمواد وعدم الاكتفاء بالصناعات الا 

 .%99وصلت نسبة الانخفاض في شمال إفريقيا إلى والتصنيع بحيث

 أمريكا الالتينية -3.2.2

منطقة البحر الكاريبي ستشهد أكبر أونكتاد فإن أمريكا الالتينية و  حسب تقرير 

 %22و  %22بنسبة تتراوح بين  في استقطاب الاستثمارات لاجنبيةانخفاض متوقع 

ستثمارات في منطقة الصناعات ، ويرتكز جزء كبير من هذه الا 0202في عام 

ات في لارجنتين، ستخراجية والتي تشكل الجزء لاكبر من إجمالي الاستثمار الا 

البرازيل، الشيلي، كولومبيا والبيرو، هذا بسبب انهيار أسعار البترول وضعف 

لارباح املعاد  نقصفي أسعار املواد أدى تسبب الوباء الذي أثر على معظم الطلب 

كما صرح مدير . في تدفقات الاستثمارات لاجنبية م انخفاضثاستثمارها من 

اعف الاضطرابات السياسية والاجتماعية، ونقاط أن هذا الوباء يض"أونكتاد 

الضعف الهيكلية مما يدفع اقتصاديات املنطقة إلى ركود اقتصادي يزيد عن 

وفي هذا إلاطار أوضح   ".تفاقم التحديات التي تواجه جذب الاستثمارات لاجنبية

تي النقل والي مختلف القطاعات منها السياحة و تأثير ف اأن صدمة الوباء سيكون له

 .كانت من بين أشد البلدان تضررا

إلى  0202باإلضافة ملا سبق تشير املؤشرات لاولية حسب تقرير أونكتاد عام 

ا في الربع لاول في عدد املشاريع الجديدة التي تم إلاعالن عنه %75انخفاض بنسبة 

منذ بداية شهر فبراير قامت الشركات في املنطقة بتعديل أرباحها من هذا العام و 

 .   %22نزوال إلى  0202للسنة املالية  ةملتوقعا

تأثير الجائحة على تدفقات الاستثمارات ألاجنبية املباشرة في  -3.2

 الاقتصاديات املتحولة

من املتوقع أن تنخفض تدفقات الاستثمارات في الاقتصاديات املتحولة إلى 

وذلك بسبب تفش ي الوباء، في  0202حسب ما جاء به تقرير أونكتاد لعام  72%

الذي كان حولة بصادرات نفطية و حين تتميز هذه املجموعة الاقتصادية للدول املت

رات بسبب انخفاض أسعار البترول والذي له أثر سلبي على تدفقات الاستثما

 .ركود اقتصاديأدخلها في مرحلة كساد و 
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وهو مؤشر رئيس ي على   Greenfieldشاريع غرينفيلدإعالنات م وكانت

خاصة في  0202، وتراجع أكثر في عام 0291الاستثمارات الجديدة قد انخفض في 

، بحيث انخفض عدد إعالنات املشاريع التأسيسية في 0202الربع لاول من عام 

 .  %22املنطقة بنسبة 

 2121ول من عام عدد املشاريع املعلن عنها في الربع ألا : 16الشكل رقم 

 
 .2121تقرير أونكتاد لالستثمار العاملي  :املصدر

الدول جنبية في جائحة على تدفقات الاستثمارات ألا تأثير ال -4.2

 املتقدمة

تسبب تفش ي الوباء في انخفاض تدفقات الاستثمار لاجنبي املباشر على 

قيمة عدد و  كما انخفض .%22و %02 الاقتصاديات املتقدمة بنسبة تتراوح بين

هذا داللة و  %02إلى  0202املشاريع الجديدة املعلن عنها في الربع لاول من عام 

على أن الشركات املتعددة الجنسيات انخفض رأسمالها املعاد استثماره بشكل 

في أوروبا أكثر من  خفض تدفقات الاستثمارات لاجنبيةكبير، ومن املتوقع أن تن

بسبب لاثر الكبير لتفش ي الوباء،  %22إلى  %72 بين غيرها بنسبة تتراوح ما

وإلاغالق الذي تم في هذه الدول على جميع املجاالت الاقتصادية، وكذلك من 

ة في أمريكا الشمالية بنسبة تصل املتوقع أن تنخفض الاستثمارات لاجنبية املباشر 

 .%72لى إ

 خاتمة 

بسرعة كبيرة في جميع أنحاء العالم الذي أصبح  COVID-19انتشرت جائحة 

ا في هذه الحالة ال ترتبط باملخاطر الصحية فقط . يواجه أزمة من نوع جديد تمام 

بل أيضا  باملخاطر الاقتصادية على الاقتصاد ( معدالت الوفيات وإلاصابة الفعلية)
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. التعامالت اليومية ويبدو أن الركود العالمي ال مفر منهمن خالل سالسل التوريد و 

لكن مدى عمق وطول فترة الانكماش الاقتصادي يعتمد على نجاح التدابير 

املتخذة ملنع انتشار الوباء من جهة، وآثار السياسات الحكومية من جهة أخرى 

شركات الصغيرة واملتوسطة ودعم لاسر التي للتخفيف من مشاكل السيولة في ال

كما أنه يعتمد على كيفية تفاعل الشركات والاستعداد . تعاني من ضائقة مالية

وقبل كل ش يء يعتمد ذلك على املدة التي . إلعادة بدء لانشطة الاقتصادية

وهذا ما استدعى توقع العديد من السيناريوهات أين . ستستغرقها عمليات إلاغالق

مكن ألحد التنبؤ بدقة بالضرر النهائي لهذا الوباء الذي يشكل أخطر تهديد في ال ي

 .القرنين املاضيين

في هذه الدراسة تم عرض تأثير فيروس كورونا على مختلف القطاعات في 

لت مختلف البلدان، تشير العالم، أين تم عرض وتحليل حجم لاضرار التي طا

 والبل COVID-19مة أن التأثير إلاجمالي ألز إلى النتائج 
 
دان على أقل البلدان نموا

 :النامية هائل نعرضه كما يلي

أدى التباعد الاجتماعي والعزلة الذاتية والقيود املفروضة على السفر إلى  -9

انخفاض القوة العاملة في جميع القطاعات الاقتصادية وفقدان العديد من 

وأغلقت املدارس أبوابها وتناقصت الحاجة إلى السلع واملنتجات . الوظائف

يواجه و . ة بشكل كبيرفي املقابل، ازدادت الحاجة إلى إلامدادات الطبي. املصنعة

ا بسبب الذعر في شراء املنتجات الغذائي ا متزايد  ا طلب   ة وتخزينهاقطاع لاغذية أيض 

 .استجابة لهذا الوباء العالمي

تدفقات في جائحة النخفاض في لال قتصاديات النامية لاكثر عرضة كانت الا -0

ى الدول املتقدمة كورونا على عكس الوضع في لازمة املالية العاملية التي أثرت عل

 .أكثر منها الدول النامية

ذلك ألن معظم امية جاء بصفة مباشرة و تأثير جائحة كورونا على الدول الن -7

الدول النامية تعتمد على الصناعات الاستخراجية والتي توقفت بسبب انخفاض 

 .رهيب في أسعار النفط

وق املالي منذ في الس اكتقديرات أولية اعتبر تفش ي فيروس كورونا أكبر تأثير 

 .بالتالي عدم القدرة على إعادة استثمار لارباحو  ،0222زمة املالية العاملية عام لا 
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 التوصيات 

مع املخاوف من حدوث ركود وانهيار مالي جديد، تتطلب مثل هذه لاوقات  -9

كما . قيادة مرنة وقوية في الرعاية الصحية ولاعمال والحكومة واملجتمع لاوسع

وطويل لاجل يجب تنفيذ تدابير إلاغاثة الفورية والحاجة إلى تخطيط متوسط 

ا إلى . زمةإلعادة التوازن وإعادة تنشيط الاقتصاد بعد هذه لا  هناك حاجة أيض 

ا  خطة تنمية اجتماعية واقتصادية واسعة تشمل خطط قطاع تلو آلاخر ونظام 

ا يشجع ريادة لاعمال حتى يتمكن أولئك الذين لديهم نماذج أعمال قوية بيئي  

 .ومستدامة من الازدهار

إن التحول الكبير الجاري في إلانتاج الدولي سيؤثر بعمق على البلدان  -0

امية خالل السنوات القادمة مما يستدعي إعادة النظر في السياسات الن

 .الاستثمارية بشكل كبير

وذلك من خالل  ،التنمية من أجل جذب الاستثمار التركيز على استراتيجيات -7

 .الزرقاءستثمار في الاقتصاديات الخضراء و الا تعزيز الخدمات و

ملباشر من أجل استكمال مشاريع الاستثمار لاجنبي ادعم وجب على الدولة 

 .مكاسب لافراد واملؤسساتستمرار في إلانتاج حفاظا على الا أعمالها و
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 الالكترونيجائحة كورونا منعطف جديد للتسوق 

 باالعتماد على الذكاء الاصطناعي 

 amazonدراسة قياسية تحليلية لشركة 
 (جامعة تبسة) قحايرية سيف الدين

saifo_sfl@hotmail.com 

 

 

 :ملخص الدراسة

على مسار التطور والثورة  91تأثير جائحة كوفيد ن يتهدف هذه الدراسة إلى تبي

 عامة، لكترونيةالالكتروني والتجارة إلاالتي كانت أصال حاصلة في مجال التسوق 

هذا مساهمة التكنولوجيا التي هي سمة عالم اليوم في الارتقاء وتطوير بفضل 

غالق على حجم ذا من خالل التركيز على تداعيات إجراءات الحجر وإلا ه، النشاط

 . طبيقات الذكاء الاصطناعيت التسوق الالكتروني ومدى الاستفادة من

عامة عرفت ثورة تكنولوجية كبيرة  لكترونيةأن التجارة إلا لىإتم التوصل  

ا تقدمه نظرا ملاستفاد منها التسوق الالكتروني ما جعل التجربة مميزة وسلسة 

، هذا ما سمح لنشاط التسوق الالكتروني من التكيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي

ت الرائدة وباألخص الشركا، ومسايرة التغيرات التي نتجت عن جائحة كورونا

نموذجا هاما على استغالل هذه التطبيقات التي تعتبر  Amazon تكنولوجيا مثل

 .والاستفادة من لازمة الصحية والتطور في املستقبل

، ، الشراء عبر الانترنتلكترونيةإلاالتجارة ، 91جائحة كوفيد  :لكلمات املفتاحيةا

 .التسوق الذكي، موقع أمازونالذكاء الاصطناعي، 
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 :مقدمة

صحية كبيرة وخانقة أثرت على مختلف  أزمةلقد شهد العالم وال زال يعاني من 

جوانب الحياة، حيث كان للنشاط الاقتصادي الجانب لاكبر من التأثر بتبعات 

صفة فهناك تفاوت كبير في درجات وحجم هذا التأثير،  نأ إال ، 91جائحة كوفيد 

التكنولوجيا وبامتياز نظرا لتأثيرها الكبير على شتى مناحي الحياة  هيعاملنا اليوم 

نصيب من  لكترونيةللتجارة إلا الاقتصادي بمختلف مكوناته، وكان ومنها النشاط

ومع التزايد  هذا التطور وباألخص الجانب التسويقي وعمليات التسوق الالكتروني،

صاحبة من حجر منزلي وغلق كلي امل إلاجراءاتاليومي ألرقام انتشار الفيروس ومعه 

ن إلذلك ف تزايد الطلب على التسوق الالكتروني وتنوعت احتياجات الزبائن،

ذلك من عدة جوانب وبآليات متطورة، سنركز في  مواكبةالتكنولوجيا عملت على 

أهم مفرزات الجائحة على التسوق الالكتروني واستخدام أحد دراستنا على تأثير 

 .تطبيقات الذكاء الاصطناعيالتكنولوجيا وهي 

 :ليةدراسة تمت صياغة الفرضية التاانطالقا مما سبق ولإلحاطة بجوانب الو 

على حجم التسوق الالكتروني والاعتماد على  11ما مدى تأثير جائحة كوفيد 

اقع هذا التأثير في شركة وو لذكاء الاصطناعي؟ وما هي طبيعة تطبيقات ا

Amazon؟ 

تمت  فرضيتين على الاعتماد تم املطروحة، البحث إشكالية معالجة أجل من

 :كاآلتي اصياغتهم

تساهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في جعل التكنولوجيا الحديثة وآلاالت أكثر  -

وتطويره  ما يجعله يستفيد من الجائحة قدرة على خدمة التسوق الالكتروني

 .مستقبال

التسوق حجم  على91كوفيد ألعداد انتشار جائحة  وسببية تأثير عالقة توجد -

 .Amazonوتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي في شركة  الالكتروني

 محاور الدراسة: 

 .تأثير جائحة كورونا على التسوق الالكتروني: املحور ألاول 

 .الذكاء الاصطناعي في خدمة التسوق الالكتروني في زمن الجائحة :املحور الثاني
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نموذج لالستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي  Amazon:املحور الثالث

 .والتعامل مع لازمة الصحية

دراسة قياسية لتأثير الجائحة على تكنولوجيا وحجم التسوق : املحور الرابع

 .Amazonالالكتروني في شركة 

 منهج الدراسة : 

ن أبعاد املوضوع الاقتصادية وللتطرق بشكل يتباع املنهج الوصفي لتبياتم  

لتأثير متغير تطبيقات الذكاء الاصطناعي على التسوق الالكتروني، وهو ما  واضح

لى تحليل دراسة حالة إضافة إة إلاشكالية بشكل دقيق وموضوعي، مكننا من مقارب

أمازون والقيام بدراسة قياسية ملعرفة عالقة السببية والتأثير باستخدام برنامج 

Eviews. 

I.  الالكترونيتأثير جائحة كورونا على التسوق 

كان لها تأثيرات كبيرة  91ن أزمة ما يعرف بفيروس كورونا املستجد أو كوفيد إ      

غالق والحجر التي شهدها العالم النشاط الاقتصادي، ومع موجات إلا  على

أحد أهم منافذ الشراء لدى غالبية املستهلكين على  لكترونيةأصبحت املتاجر إلا

ق أرقام مبيعات ضخمة للشركات العاملة في مستوى العالم، ما ساهم في تحقي

ذه املتاجر القطاع، في ما تشير التوقعات والواقع الحالي إلى استمرار الاعتماد على ه

و حتى انتشارها أكثر، بخاصة في ظل وجود موجة ثانية من أخالل الفترة املقبلة 

 .الفيروس تجتاح العالم

كل البيانات ولارقام تشير إلى : التسوق الالكتروني أحد الرابحين من الجائحة* 

أو مبيعات التسوق الالكتروني أثناء  لكترونيةارتفاع كبير في حجم التجارة إلا

في أحدث تقارير ، حيث 0202الجائحة وباألخص في الربع الثاني والثالث من 

ن حجم التجارة أ، unctad مجلس التجارة والتنمية التابع لألمم املتحدة

وذكر ، تريليون دوالر 72قارب  0291على مستوى العالم خالل العام  لكترونيةإلا

قوا عبر إلانترنت خالل عام  9.5أن أكثر من  مع نمو سريع  0291مليار شخص تسو 

في املبيعات للمستهلكين واملشتريات عبر الحدود وهذا كله قبل الجائحة، أما ومع 

 للبيانات لاخيرة التي أصدرتها الحكومة لاميركية بخصوص تأثيرات 
 
الجائحة ووفقا

، فإن من املتوقع لكترونيةالتسوق الالكتروني وتأثير فيروس كورونا في التجارة إلا
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مقارنة بالسنة السابقة، % 90زيادة نسبة التجارة عبر إلانترنت في هذا العام إلى 

لتأثير الفيروس في العالم  لتطور املرعبفي ظل هذا ا اورغم كونه إحصاء مبدئي

ال أنه يؤكد على املكاسب التي حققها أو سيحققها التسوق الالكتروني، إأجمع 

حيث نجد أن أسهم  91بالتالي استفاد التسوق الالكتروني من جائحة كوفيد 

احتلت املراكز لاولى بالنسبة لتحقيق  لكترونيةاملبيعات الخاصة بالتجارة إلا

ت ولارباح، خصوصا في مجال العناية الصحية مثل أقنعة الوجه، املبيعا

٪، 212القفازات، واملعقمات وغيرها، فقد ارتفعت نسبة أسهم املبيعات لألقنعة لـ 

 .٪77٪، وصابون اليد لـ 929٪، والقفازات لـ 202وأسهم مبيعات املطهر اليدوي لـ 

في تقرير حديث لشركة : كترونيتغيرات وتأثيرات أدخلها كورونا على التسّوق الال* 

salesforce ، إلى أن أزمة فيروس كورونا تسببت في إدخال تغييرات جذرية أشارت

ق الالكتروني، حيث خالل الربع الثاني من العام  على أسواق التجزئة والتسو 

بمعدل يتجاوز  لكترونيةالحالي ظهرت تأثيراتها لاولية مع نمو عائدات التجارة إلا

غير  اخالل الربع الثاني سجلت نمو   لكترونيةاف أن عائدات التجارة إلا، وأض% 02

مقارنة بالفترة ذاتها من العام املاض ي، كما شهد الربع الثاني من  % 39مسبوق بلغ 

، كما % 73العام معدالت زيادة تاريخية لعدد الزيارات التي ارتفعت بنسبة 

ل إلى الشراء  ، وارتفاع إلانفاق على %72بنحو  عبر الانترنتارتفعت نسبة التحو 

مقارنة باألرقام املحققة خالل الفترة نفسها من العام  % 72هذه التجارة بنحو 

 .املاض ي

مواقع للتسوق الالكتروني التي املسوقين الذين يوفرون التقرير أن كما يبين         

 في العائدات بلغ 
 
 قياسيا

 
مقارنة  % 903أتاحت خيار الشراء عبرها، سجلت ارتفاعا

ية ولم في حين أن املواقع التي امتلكت متاجر تقليد. 0291بالربع لاول من العام 

كما سجلت . فقط % 22لكترونيا سجلت نموا بمعدل إتوفر خيار شراء املنتجات 

 في أعداد الزوار بمعدل الكبيرة كأمازون مواقع التسوق الالكتروني 
 
 % 73ارتفاعا

ل التحول إلى الشراء 0291الثاني من  مقارنة بعددهم خالل الربع ، كما بلغ معد 

، مقارنة بالربع الثاني من العام املاض ي والذي لم يتجاوز % 7الالكتروني نحو 
 
عامليا

 .(Shopping Index, 2020)في املئة فقط  0.0
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لن  لكترونيةلامر لاكيد أن التجارة إلا :ما بعد الجائحة لكترونيةالتجارة إلا* 

تتأثر بالسلب مع اتجاه الحكومات إلى تخفيف إلاجراءات الاحترازية وتخفيض 

ساعات الحظر والتعايش مع مراعاة الاحتياطات الخاصة بمنع انتشار فيروس 

ة لى توقعات بزيادإة، حيث تشير العديد من الدراسات كورونا بعد املوجة الثاني

الفترة املقبلة، في ظل زيادة  خالل %22تفوق  بنسبة لكترونيةحجم التجارة إلا

عدد مستخدمي شبكة إلانترنت عبر العالم وازدياد عدد من يعتمدون على التجارة 

خالل فترات الحظر املاضية، لذا من الصعب الاستغناء عنها والعودة  لكترونيةإلا

 ونتعايش  خاصة أن الفيروس اللى الشراء من لاسواق التقليدية إ
 
زال موجودا

 .)0202خالد املنشاوي، (عاة الاحتياطات الالزمة معه مع مرا

عامة والتسوق الالكتروني على موعد مع  لكترونيةبالتالي مستقبل التجارة إلا      

املستهلكين الذين لم تكن لهم ن هناك فئة إحيث نمو كبير خالل الفترة املقبلة، 

الاحترازية  عالقة بهذه التجارة، لكن مع فرض حظر التجوال وتشديد إلاجراءات

، وبالفعل ارتفعت لكترونيةخالل الفترات املاضية، لم يكن أمامهم سوى املنافذ إلا

في الشراء والبيع خالل الفترة  لكترونيةنسبة استخدام منصات التجارة إلا

املاضية، وال يوجد ما يشير إلى أنه سيتم الاستغناء عنها خالل الفترة املقبلة حتى في 

 .طبيعتها حال عودة الحياة إلى

II. الذكاء الاصطناعي في خدمة التسوق الالكتروني في زمن الجائحة 

الانتشار الواسع للذكاء الاصطناعي بكل ما يعنيه من التطبيقات  إن      

والخصائص التي تتسم بها البرامج الحاسوبية والتي جعلتها تحاكي القدرات 

الذهنية البشرية وأنماط عملها، جعلها تؤثر بشكل كبير على التسوق الالكتروني 

ما كان لها من عامة وباألخص في زمن الجائحة و  لكترونيةخاصة والتجارة إلا

 Smart حيث أظهرت دراسة أجراها مكتب تأثيرات على حجم التسوق الالكتروني، 

Insights من الشركات تستخدم أو تفكر في استخدام الذكاء الاصطناعي في % 22أن

برامجها التسويقية وهذا قبل الجائحة، أما بعدها فمن املتوقع أن ترتفع هذه 

 ن تأثير وتعزيز ألداء الحمالت التسويقية وتحسينملا للذكاء الاصطناعي م النسبة

تجربة التسوق الالكتروني وجعلها مرنة في الحاالت العادية وحالة لازمات كجائحة 

 :من خالل تطبيقات متطورة يمكن أن نذكر أهمها 91كوفيد 
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كثيرا ما يرغب الشخص في  : (Intelligent Searches)عمليات البحث الذكية* 

دون معرفة ما هو بالضبط وباألخص في  لتحقيق حاجة معينةشراء ش يء ما 

لى معلومات أكثر، لذا أصبح إأين يحتاج املتسوق  ؛91أوقات مثل جائحة كوفيد 

تحويل مصطلح البحث إلى مشتريات أو سلع وخدمات أكثر من ضرورة وهو ممكن 

ومات من خالل عمليات البحث املدعومة بالذكاء الاصطناعي بسبب استخدام املعل

التي يعرفها الذكاء الاصطناعي عن املستخدم ودمجها مع تجارب أخرى، بالتالي 

يحصل العميل على نتائج بحث ذات صلة بما يريده وربما بعض لاشياء لاخرى 

 .التي قد يريدها

من بين التوجهات لاكثر حداثة والذي تم : (Visual Search)املرئي البحث* 

ا، حيث يمكن  جون إليه بالضبط آلان للمتسوقين البحث عما يحتاتقديمه مؤخر 

يمكن أن تكون الصورة مفيدة في البحث عن عالمة تجارية فببضع نقرات، 

للمنتجات أو جودة أفضل للمنتوج أو حجم أو لون معين كذلك، وفي الواقع يسهل 

ع أفكار استخدامه، وهو ما الذكاء الاصطناعي البحث املرئي بشكل أكبر ويوس

منه العديد من الشركات في ظل جائحة كورونا ألجل جعل التسوق  تاستفاد

 .متماشيا مع هذه الظروف

لوجيا املساعدات ظهور تكنو مع  :(Voice Assistance)املساعدة الصوتية* 

ا  (.…Alexa, google, assistant)الصوتية وتنوعها أصبح التسوق أكثر إمتاع 

من  شخصفهو ال يجعل التفاعل أسهل فحسب، بل يعفي ال ؛للمستخدمين

ا، كما أنه يعزز تجربة املستخدم  ضرورة الكتابة عندما ال يكون ذلك مناسب 

واملشاركة في الوقت الفعلي، هنا يمكن للذكاء الاصطناعي املطالبة بتوصيات 

مخصصة بشكل أفضل بناء على تحليالت دقيقة لسلوك املستهلك، بفضل 

جيا آلان أصبح شراء املالبس ولاحذية والطعام وأي ش يء تريده الكترونيا التكنولو 

لشركات على حساب أخرى في ظل الجائحة  لاولويةأسهل بكثير، وهو ما أعطى 

 .لكترونيةودعم التسوق والتجارة إلا

مع عصر السرعة يتوقع العمالء اليوم ردود :  (Chatbots)روبوتات املحادثة* 

أفعال سريعة، ومن الصعب على إلانسان لوحده مواجهة هذه املتطلبات والتي 

زادت بشكل كبير جدا في لازمة الصحية الحالية ومن املتوقع ازدياده أكثر، ومع 
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لية آتسمح للشركات عبر إلانترنت بدمج ن تطبيقاته إتطورات الذكاء الاصطناعي ف

ل الروبوتات من أجل محاكاة الحوارات وإلاجابة على استفسارات العمالء عم

بر للمتسوق، وتؤدي في لى تحقيق رضا أكإ، وصوال والتعامل مع الطلبات املتزايدة

  Amazonو eBayلى تقليل الجهود والتكاليف، وهذا ما نجده مثال في إنفس الوقت 

 .وغيرها Starbucksو

مع :  (Automated Description of Products)الوصف آلالي للمنتجات* 

 التطور والتنوع الحاصل في املنتجات وعدد املتسوقين الهائل في ظل الجائحة

يصعب وصف قوائم املنتجات الضخمة باستمرار يدويا، يأتي هنا الذكاء 

سوقين ليسهل إنشاء املحتوى من خالل الكتابة التلقائية تالاصطناعي إلنقاذ امل

التفصيلية والدقيقة مع أخذ املعلومات من مواقع الشركة املصنعة لألوصاف 

ودمجها مع التفاصيل الحديثة لاكثر صلة باملنتج املوجود على إلانترنت، بالتالي 

الحصول على تفاصيل كثيرة في وقت قصير، أكثر من ذلك الذكاء الاصطناعي قادر 

وإضافة تفاصيل ديناميكية على تحليل مدى فعالية النص وتغييره إذا لزم لامر، 

 .ل عملية التسوق من املنزل وتسه ي لتتناسب مع اهتمامات املشتر 

بما أن عملية : (PersonalizedAdvice) التوجيهات والنصائح املخصصة * 

املتسوق على كافة  لحصول التسوق الالكتروني وخاصة في زمن كوفيد تحتاج 

يسعى إليه املستخدم ومشترياته  يساعد الذكاء الاصطناعي في تتبع ما، املعطيات

املسبقة ويحدد تفضيالته، ويقدم توصيات مجانية في أشكال النوافذ املنبثقة أو 

هكذا يتلقى املتسوق تجربة مخصصة له، . وفقا لذلك إلاعالناتالنصوص أو 

ا نصيحة بشأن امللحقات التي قد  فمثال بعد طلب هاتف ذكي سيتلقى العميل الحق 

 .مع أدائه يشتريها لتتناسب

ن تطور وتحسن إ: (Automation of warehouses)ذكاء وآلية املستودعات* 

تجربة التسوق الالكتروني وجعلها أحسن يتطلب آليات على أرض الواقع 

بسبب لازمة  0202للمواكبة، وهو ما يصعب أكثر في أوقات لازمات كما حصل في 

من املواقع إلى  لكترونيةإلاامتد الذكاء الاصطناعي في التجارة  هنا، الصحية

حيث نجد الروبوتات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي وتحمل وتعبئ  ؛املستودعات

وتجهز عناصر املخزون لشحنها على مدار الساعة دون استراحات، حيث بفضلها 
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تم تحسين الدقة وتقليل املجهود البشري والتكاليف وتقليل الخسائر، وكل هذا في 

 .عة والدقةفعال من السر  طار إ

يعد لامن جزئية هامة عند الحديث عن :  (Cybersecurity)ألامن إلالكتروني* 

التسوق عبر الانترنت وسالمة البيانات مصدر قلق كبير في جميع لاوقات وباألخص 

عند التزايد الهائل كما هو حاصل في زمن الجائحة، ولكن دمج الذكاء الاصطناعي 

عبر إلانترنت من حفظ البيانات من القرصنة  في حلول لامان يمكن الشركات

، إلى جانب التعلم العميق للبرامج والتطبيقات ما يمكن لكترونيةوالجريمة إلا

 .التنبؤ بمحاوالت التطفل واملساعدة في حماية لانظمة لاساسية

ن التدفق إ:  (Intelligent Data Management)دارة الذكية للبياناتإلا * 

تكنولوجيا الحاصلة من جهة البيانات الناجمة عن ال الهائل منالناجم عن الكم 

 من جهة أخرى، 91الكبير للتسوق الالكتروني في أزمة كجائحة كوفيد  هوالتوج

فعالة وبفضل الذكاء الاصطناعي ال تعتمد على هيكلة البيانات اليتطلب إدارة 

مثل  لى فوائدإضافة إنظمة، بل استخدامها من طرف الشركات ولا بيانات أولية ق

عدم وجود قيود على كيفية معالجة البيانات ومرونتها وقابلية التوسع، ما يجعل 

  (Xia Song 2019) .العملية برمتها تتم بطريقة ذكية ودقيقة

III. Amazon  نموذج لالستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعامل مع

 ألازمة الصحية

 لكترونيةلن ننس ى عمالق التجارة إلا لكترونيةونحن نتحدث عن التجارة إلا

، فالفائز لاكبر في لازمة الصحية حسب العديد من املواقع Amazonلامريكية 

موظف بدوام جزئي في جميع  922222فهذا لاخير يبحث لتوظيف   Amazonهو

جراءات الحجر، إتزايد للتسوق عبر لانترنت بسبب أنحاء العالم ملواجهة الطلب امل

نحن نشهد زيادة كبيرة في  ":لك الشركة يقول فيهانة لجيف بيزوس ماففي تدوي

 ". الطلب، مما يعني أن احتياجاتنا من املوظفين غير مسبوقة لهذا الوقت من العام

إعادة تصميم بحيث قامت  Amazonالذكاء الاصطناعي يقود كل ش يء في       

الشركة بالكامل حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعلم آلالي والروبوتات في 

أعمالها، وهو أحد أهم عوامل قدرتها على الاستفادة من هذه الجائحة، ونركز على 

  (Terdiman 2018).هذه التكنولوجيات والتطبيقات أهم
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للذكاء الاصطناعي بحيث  اقوي اطورت أمازون نظام: (flywheel)الدوالب الطائر* 

تعمل الشركة كآلة واحدة دائمة الحركة، حيث تغذي ابتكارات التعلم آلالي 

والتحسينات عمل كافة لاجزاء والوحدات لاخرى ما يخلق الكثير من الديناميكية 

التي تجر الهيكل التنظيمي بأكمله إلى الذكاء الاصطناعي فهو أشبه بشبح يتخطى 

ن هذا النظام يرافق إف ،لتغيرات التي فرضتها الجائحةا جميع لاقسام، ومع

القتناء الكتاب لاكثر طلبا في هذه  Amazon 4 stars العميل مثال للعميل عند زيارة

البحث عما إذا كان التسليم قد وصل، ويمكن ملحرك  Alexaالسنة، وطلب من 

مدرس ي أو  توصية املنتج اكتشاف أن املستخدم النهائي يحتاج إلى شراء كتاب

ن الذكاء الاصطناعي في كل جانب من جوانب تجربة إكتاب صوتي معين، لذا ف

 Amazon(Barr 2016).املستخدم مع 

مع التزايد الكبير للتسوق عبر  :(Amazon Robotics)الروبوتات في كل مكان* 

ليات للتجاوب آا سينتج بعدها، تحتاج مقابلتها بالانترنت في ظل لازمة الصحية وم

كز إنجاز أمازون تقوم الروبوتات بالرقص كما تسميها أمازون، فوق افي أعماق مر و

ف املعبأة باملنتج على كل و كل آلة عبارة عن علبة صفراء بها صفوف من الرف

ا بالذكاء الاصطناعي يقوم كل روبوت بالعمل تلقائي   ا للحصول على جانب، مدعوم 

مستقل حول آلاالت لاخرى للوصول ل املنتجات التي تم شراءها وفق املناورة بشك

لى حافة حقل آلي مسيج حيث يقوم العامل بنقل العنصر املعني، وهذا ما يعطي إ

ا في املحصلة يفي التعامل مع ماليين الطلبات و  أمازون التميز  ا كبير 
 
حدث فرق

 .النهائية لتجربة التسوق الالكتروني

مميزة للتسوق الالكتروني أو خدمة : (Come, take, and go)تعال، خذ وانطلق* 

ا وستعرف ما Amazon Goالتسوق التقليدي، عندما تتسوق من ، لن تنتظر أبد 

 Amazon Goتود الحصول عليه وتجده، حيث تعمل املتاجر في الواقع مع تطبيق

، ويقوم Amazon Go Storeوكلها تعمل بالذكاء الاصطناعي، الذي يقوم بدعم 

جر والدفع مقابل املشتريات، أي أنها تعمل بدقة عالية بمسح الرمز للدخول إلى املت

وتنظيم ما أبقى على قدراتها في لازمة الصحية ويعطي أمازون القدرة على التطور 

 .مستقبال
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مثال،   Amazon Book Storeعند زيارة متجر: الدفع باستخدام تطبيق أمازون* 

املتجر املرتبط إيصاال ا في السجل، ومن ثم سيقدم ضوئي    QRيمكنك مسح رمز 

اختياريا، يتم تخزين سجل الشراء في سجل طلبات حساب التطبيق بهذه البساطة 

لى إنولوجيا تتمكن أمازون من الوصول لذا من خالل التك. ومن خالل الهاتف

العميل في املنزل، حيث يقوم الذكاء الاصطناعي مثال بعرض الكتب مع الفتات 

للبيانات  هائال  اق ومسح الكتاب لشرائه، ما يعطي تدفقألجل تنزيل التطبي " مجانا"

ليس فقط لتحليل املشتريات بل لتدريب الخوارزميات وبنية التعلم آلالي ما يطور 

 .ويحسن تجربة التسوق الالكتروني

متاجر الشركة مليئة : ويعطي العميل تجربة فريدة 24/9أمازون يتعلم * 

بيوتر ودمج أجهزة الاستشعار والتعلم بالتقنيات املتطورة مثل تطويرات الكم

العميق، منظومة تبحث عن البيانات واملعلومات ويحصلون عليها، يتم اكتشاف 

وقت أخذ املنتجات أو إعادتها إلى الرفوف وتتبعها في عربة التسوق الافتراضية، ما 

يجعل أمازون تعرف الكثير عن عمال ها من نوع املالبس املفضلة إلى الالكترونيات 

، بهذه آلاليات تستفيد 91وغيرها، وتسمح لها بالتأقلم مع لازمات مثل أزمة كوفيد 

من الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بما سيشتريه الزبون وتوفر ما من املرجح أن يشترى، 

 .بالتالي تجربة تسوق فريدة ورضا عند الزبائن

مراكز تلعب : (Fulfillmentcenters)مراكز التحقق وخدمة توصيل متميزة* 

همية، فهي شبكات شديدة التنظيم وبالغة لا Amazon التحقق دورا مركزيا في

تحديد موقع كل طلب بشكل مثالي، حيث يستطيع مركز بتسمح ألنظمة الكمبيوتر 

ماليين حاوية وحوالي عشرة ماليين من  7إلى  9منهاتن في نيويورك مثال معالجة من 

تعدة دائما للحاالت العادية أو الطلبيات هذا ما من شأنه جعل أمازون مس

تحلل أمازون باستمرار رحلة كل طلب حتى تتمكن من . كأوقات الجائحة مثال

تحسين طريقها أثناء التنقل، الروبوتات التي تحمل الطلبات مدعومة بالذكاء 

الاصطناعي والتي تساعدهم الخوارزميات على التعلم، هيكل الشبكة الخاص بهذه 

وين لهذا الغرض، فالشركة تمتلك أسطوال من السيارات املراكز هو أفضل تك

والطائرات العادية والطائرات بدون طيار ومركبات أخرى تعمل على تتبع مكان 
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الطرد املحدد بالضبط، إنها سلسلة لوجستية كاملة تسمح ألمازون بالتميز في 

 .تخصيص تجربة املتسوق 

ن والذي يعتمد على تقنية هو املساعد الرقمي ألمازو : مهارات نظام متكامل* 

الصوت املدعومة بالذكاء الاصطناعي كليا، قادر على التفاعل الصوتي والتفاعل 

مع الشخص ورغباته ألجل طلب منتج أو تشغيل املوسيقى وعمل قوائم املهام 

وضبط إلانذارات وإعطاء الطقس وحركة املرور وغيرها من املعلومات في الوقت 

تقدم ما تحتاجه الشركة من بيانات للتعامل مع حاالت   Alexaنإلذا ف. الفعلي

الطلب املتزايد أو نفاذ املخزون كما حصل نتيجة هذه الجائحة، لذا فهي تريد 

قدر إلامكان، فيحصل الزبون على التوصيات من موقع  Alexaمنك التحدث إلى 

ز والجودة التسوق الرئيس ي والخدمات لاخرى، بالتالي يوفر الذكاء الاصطناعي التمي

 . (Ciolfi 2017)لكترونياإوالتجربة املرغوبة من املتسوقين 

هو خادم تخزين ومعالجة سحابي يرتكز : AWSلكترونيةأمازون للخدمة إلا نظام* 

تنسيق مع الكثير من البرامج لدفع لاعمال وخفض التكاليف وتقديم ال على

حيث بفضل هذا النظام تستطيع أمازون أن تواكب منتجات وخدمات ذكية، 

ا دفعة هائلة التغيرات الحاصلة بل والاستفادة منها في املستقبل،  حيث قدم مؤخر 

في تقديم أدوات وحلول وخدمات التعلم آلالي والتنبؤ، نتيجة لذلك يمكن مراقبة 

ت مقدار حركة البيانات التي يحصل عليها كل عميل، ومدة استمرار الاتصاال 

وجودتها، حيث تغذي هذه البيانات الوصفية نماذج التعلم آلالي التي تتنبأ متى 

 .وأين سيقوم املشتري بالطلب، ألجل تسهيل التسوق 

ا ألن: )مواقع التواصل الاجتماعي(الصوت والصور من ذهب*   Amazon نظر 

تتمتع بخبرة كبيرة في التعرف على الصور والصوت من خالل التقنيات التي 

لذكاء الاصطناعي للعديد من شبكات التواصل احيث تعتمد على  ذكرناها سابقا،

وغيرها، حيث يمكن من  Face book، Messengerالاجتماعي وطرق الاتصال مثل ـ

ن من خالل الدردشة ألنه يعزز و بية لاسئلة التي يطرحها املتسوقإلاجابة على غال

عدد املتسوقين ورائدي  إلىبالنظر  91، وهذا ما عزز في جائحة كوفيد  AWSمنصة

على هذه  االحجر، ما سيجعل املستقبل مبني إجراءاتمواقع التواصل بسبب 

 . التجارب
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لفرد سجل الكتروني تقريبا وهو ما لفي عصرنا أصبح : تقنية إلاعالنات املوّجهة* 

، العالم الرقمي حتى على رافضيه التي فرضت 91تزايد أكثر في ظل جائحة كوفيد 

باستخدام بيانات ملفات تعريف الارتباط وتاريخ  Amazonتقوم شركة  لذا

والكلمات املفتاحية للبحث، حيث يمكن للذكاء الاصطناعي توجيه   التصفح

ير إلاعالنات إلى العمالء بناء على معايير مثل املنطقة الجغرافية والعمر والجنس وغ

، فإن  You tube، ثم ذهبت إلى Googleإن كنت تبحث عن ش يء ما في ذلك، ف

ا باألشياء التي كنت  Amazonمع إلاعالنات التي تظهر لك  ستكون لها عالقة غالب 

 .تبحث عنها في جوجل

IV.  دراسة قياسية لتأثير الجائحة على تكنولوجيا وحجم التسوق الالكتروني

 Amazonفي شركة 

الدقة والواقعية على املوضوع محل الدراسة ومن أجل  إضفاءمن أجل       

على التسوق الالكتروني والاستفادة من  91دراسة تأثير جائحة كوفيد  إلىالوصول 

تكنوجيا الذكاء الاصطناعي، سنقوم بدراسة قياسية باستخدام أسلوب غرانجر 

 . EVIEWSللسببية باالعتماد على مخرجات برنامج

 :غيرات الدراسةاملعطيات املتعلقة بمت .1

ن دراسة التأثير وتحليله يتطلب منا تحديد مؤشرات مفسرة تمثل جانبي إ

لى بداية الجائحة وصوال إامتدادا  0291املمتدة من نهاية  وذلك في الفترة ،الدراسة

 .لى شهر أكتوبر، بالتالي وجب علينا تحديد متغير تابع ومستقلإ

عالن عن أرقام بدايتها يتم يوميا إلا ومنذ ن جائحة كوفيد إ: املتغير املستقل -

انتشار الفيروس محليا ودوليا، لذا سيكون هو املتغير املستقل في دراستنا والذي 

عنه بأرقام  اوالذي سيكون معبر  ؛صابةيره والتعبير عنه بتطور أعداد إلا يمكن تفس

 .جماليإلشهرية عبر العالم للجائحة بشكل الانتشار والتطور ا

من  يتمثل املتغير التابع هنا في التسوق الالكتروني ومدى الاستفادة: بعاملتغير التا -

عنه باملؤشرات املفسرة  ان املتغير سيكون معبر إالذكاء الاصطناعي، بالتالي ف

 :التالية

 .والتي تعبر عن تطور صافي املبيعات وتأثير الجائحة عليها :صافي مبيعات التسوق  -
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مؤشرا هاما على أعداد املتسوقين يمثل  والذي: حجم التسوق الالكتروني -

 .لكترونيا وتطور عمليات الشراء عبر الانترنت في ظل الجائحةإ

مارات الشركة في تطوير والتي تمثل استث: استثمار التكنولوجيا والتطوير -

 .ليات التكنولوجيا الحديثة وأهمها الذكاء الاصطناعيآتطبيقات و 

 :يشمل املؤشرات املفسرة والتابعةوالذي ( 9)وفيما يلي الجدول رقم 

 املعطيات الخاصة باملؤشرات املستقلة والتابعة(: 1)الجدول رقم 

 مليون دوالر: الوحدة

مؤشر املتغير  لاشهر

 املستقل

 مؤشرات املتغير التابع

تطور عدد 

 حاالت الاصابة

صافي 

مبيعات 

 التسوق 

حجم 

التسوق 

 الالكتروني

استثمارات 

التكنولوجيا 

 والتطوير

02
91

 

 9,200 35,039 51,129 22 أكتوبر

 9,550 38,987 75,550 22 نوفمبر

 1,322 43,657 23,273 020 ديسمبر

20
20

 

 9,670 39.098 84,990 1205 جانفي

 9,420 37,654 79,170 22227 فيفري 

 9,325 36,652 32,220 212 693 مارس

 9,890 41,230 78,560 455 090 3 أفريل

 10,050 44,640 83,790 936 934 5 ماي

 92,722 46,896 22,190 374 185 10 جوان

 10,455 47,167 91,040 007 106 17 جويلية

 10,730 48,090 94,770 689 118 25 أوت

 92,135 22,722 15,922 077 561 33 سبتمبر

 11,650 49,540 98,980 174 487 45 أكتوبر

الباحث باالعتماد على ميزانيات وجداول حسابات شركة عداد إمن  :املصدر

 .0202-0291أمازون 

بعد تحديد كل من املتغير التابع واملتغير املستقل وكذا تحديد املؤشرات       

املفسرة لكل جانب، تمت عملية حساب املؤشرات خالل فترة الجائحة وبالتالي 
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ستخدم في قياس لاثر في الحصول على السالسل الزمنية للمعطيات التي سوف ت

 (.Amazon)الشركة املعنية 

 (EVIEWS)الدراسة واختبار السببية باستخدام برنامج  .2

سوف يتم اختبار استقرار السالسل  :اختبار استقرار السالسل الزمنية -

 :الزمنية للمتغيرات والتي تتكون من

 (. صابة بفيروس كوروناتطور عدد حاالت إلا : X1)املتغيرات  -

: Y3حجم التسوق الالكتروني، : Y2صافي مبيعات التسوق، : Y1)املتغيرات  -

 (.استثمارات التكنولوجيا والتطوير

حيث . فولر املوسع الختبار وجود جذر الوحدة -وذلك باستخدام اختبار ديكي      

يسمح هذا الاختبار بفحص فرضية العدم بأن السلسلة تحتوي على جذر الوحدة 

مقابل الفرضية البديلة بأن السلسلة ال تحتوي على جذر الوحدة أي غير مستقرة، 

 :أي أنها مستقرة، هذا من خالل الجدول املوالي

 (ADF)فولر املوسع  -نتائج اختبار ديكي(: 2)الجدول رقم 
  X1 

 
Y1 

 
Y2 

 
Y3 

 
 %2القيم الحرجة عند مستوى معنوية 

X1 Y1 Y2 Y3 

 س
صلية

األ
  A4.00- 3.87- 3.87- 3.87- 2.31- 3.29- 3.35 2.42 نموذج 

b 3.21- 3.14- 3.14- 3.17- 0.29 0.15 0.33 3.31 نموذج 

C1.97- 1.97- 1.97- 2.46 1.35- 1.06- / نموذج / 

س
وق 

لفر
ا وىل
 / / / 4.10- / 3.03- 4.08- / نموذجA األ

b 3.17 / 5.26- / / نموذج / / / 

Cنموذج / / / / / / / / 

 .EVIEWSعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج إمن : املصدر

فولر املوسع تم التوصل إلى أن السالسل الزمنية  -من خالل نتائج اختبار ديكي -

مستقرة في استثمارات التكنولوجيا والتطوير   Y3صابة،تطور عدد حاالت إلا X1 ل

القيمة الحرجة املحسوبة أكبر من   tن القيمة املطلقة لإلحصائيةإاملستوى، حيث 

أي أنها سالسل زمنية متكاملة من الدرجة صفر، ومنه % 2عند مستوى معنوية 

يتم رفض الفرضية الصفرية ويتم قبول الفرضية البديلة بأن السلسلة ال تحتوي 

 .على جذر الوحدة
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حجم التسوق Y2 وصافي مبيعات التسوق  Y1أما السالسل الزمنية لكل من  -

، بالتالي %2أخذ الفرق لاول وهذا عند مستوى معنوية مستقرة عند الالكتروني 

يتم قبول الفرضية البديلة بأن السالسل الزمنية ال تحتوي على جذر الوحدة أي 

 .أنها سالسل متكاملة من الدرجة لاولى

قبل أن نقوم بتطبيق اختبار غرانجر للسببية، ينبغي  :تحديد درجات التأخر -

ويتم ذلك اعتمادا على معياري  ،النموذج أن نحدد عدد درجات التأخر لهذا

Akaike وSchwarz  التي تحدد درجة التأخرP  التي تحقق أقل قيمة للمعيارين

، فقد تم التوصل إلى النتائج Eviewsاعتمادا على مخرجات برنامج . السابقين

 :املوضحة في الجدول املوالي

 نتائج تحديد درجات التأخر(: 3)الجدول رقم 

 9 0 

X1 Y1 Akaike 8.05 7.90 

Schwarz 8.26 8.20 

X1 Y2 Akaike 3.05 3.45 

Schwarz 3.30 3.81 

X1 Y3 Akaike 9.59 9.98 

Schwarz 9.81 10.28 

 .EVIEWSعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج إمن : املصدر

 9من خالل النتائج املوضحة في الجدول يتبين أنه تم اختيار درجة التأخر رقم * 

حجم التسوق Y2 صابة وتطور عدد حاالت إلا  X1عند تقدير العالقة بين 

استثمارات Y3 و ،صابةتطور عدد حاالت إلا  X1وكذا في العالقة بين . الالكتروني

 .التكنولوجيا والتطوير

صابة تطور عدد حاالت إلا  X1 عند تقدير العالقة بين 0اختيار درجة التأخر رقم * 

Y1   صافي مبيعات التسوق. 

ختبار غرانجر بعد تحديد درجات التأخر سوف نجري ا :اختبار غرانجر للسببية* 

صابة قة سببية بين تطور عدد حاالت إلا ذا كانت هناك عالإللسببية ملعرفة ما 

الالكتروني واستثمارات وكل من صافي مبيعات التسوق، حجم التسوق 

 :التكنولوجيا والتطوير، من خالل الجدول التالي
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 نتائج اختبار غرانجر للسببية(: 4)الجدول رقم 

(F) قيمة فيشر (P) الاحتمال   

4.3214 0.0972 X3 Y1 X1 Y1 

1.1766 0.5433 Y1 X3 

2.3314 0,0097 X1 Y2 X1 Y2 

0.5960 0.4623 Y2 X1 

20.2875 0.0002 X2 Y2 X1 Y3 

0.8759 0.3738 Y2 X2 

 .EVIEWSعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج إمن : املصدر

 :لى أنإالختبار سببية غرانجر تم التوصل من خالل النتائج املوضحة في الجدول 

بيعات عند مستوى جمالي صافي املإصابة تسبب وتؤثر في تطور عدد حاالت إلا  *

 .2,22وهي أقل من  0.0134ل ن قيمة الاحتمال مساوية إ، حيث %2معنوية 

حاالت تسبب وتؤثر في حجم التسوق الالكتروني عند مستوى التطور عدد * 

 .2.22وهي أقل من  2,2097تساوي  Pن قيمة الاحتمال إ، حيث %2معنوية 

صابة فهي تسبب وتؤثر في استثمارات التكنولوجيا تطور عدد حاالت إلا * 

 . 2,22وهي أقل من  2.2202والتطوير، حيث كانت قيمة الاحتمال تساوي 

 : خاتمااااااااااة

بشكل عام ثورة كبيرة من ناحية التكنولوجيا  لكترونيةلقد عرفت التجارة إلا      

الالكتروني شهد قفزة ن التسوق إاملستخدمة وفي كل جوانبها، لذا فاملدمجة و 

الذكاء الاصطناعي وما سمح به من باألخص نوعية مع التزامن وتطور التكنولوجيا و 

 لى مستوى أعلى لتجربة التسوق الالكترونيإوسع وتطبيقات، ما سمح باالنتقال ت

تبعه من تأثيرات وما  ،عبر العالم 91وهو ما تأكد اليوم مع انتشار فيروس كوفيد 

 لكترونيةغالق العام جعلت من التسوق الالكتروني والتجارة إلاللحجر الصحي وإلا 

كبر للتطور ا أبشكل عام أحد أكبر املستفيدين من هذه الجائحة وفتح لهم أفاق

 .  مستقبال
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 :نتائج الدراسة

انتشار فيروس كورونا ومحاوالت السيطرة عليه تشكل نقطة تحول فاصلة في  -

ق لكترونيةتاريخ التجارة إلا ، بخاصة مع اتجاه عدد كبير من املستهلكين إلى التسو 

خالل الفترة قطاع أكثر قوة ونضجا مستوى العالم، ما يدفع إلى  على الالكتروني

 .املقبلة

حداث إلى إدى أمع آلاالت والتكنولوجيا الحديثة دمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي  -

الذكي والبحث الصوتي تطور كبير في مجال التسوق الالكتروني، فمن البحث 

عالنات لى إلا إشة والوصف آلالي للمنتجات وصوال واملرئي، مرورا بروبوتات الدرد

املوجهة وآلية املستودعات والشحن السريع، جعلت تجربة التسوق عبر الانترنت 

 ألاولىالفرضية  بالتالي نقبل .سهلة، ممتعة ومفيدة وذات طابع تخصيص ي للزبون 

الذكاء الاصطناعي تساهم في جعل التكنولوجيا الحديثة تطبيقات  إن القائلة

 ما يجعله يستفيد من الجائحة وآلاالت أكثر قدرة على خدمة التسوق الالكتروني

 . وتطويره مستقبال

تعتبر شركة أمازون رائدا في استغالل تطبيقات الذكاء الاصطناعي في عمليات  -

ش يء في نشاطها، فدمج نظام  التسويق وعلى املوقع الالكتروني واملستودعات وكل

مع روبوتات الدردشة والبحث الذكي  Alexaواملساعد الافتراض ي  AWSمثل 

املوجهة يجعل التصفح والشراء من موقع أمازون  إلاعالناتوالصوتي وكذلك 

ئرات وآلاالت مدمجة مع لى ترسانة من الروبوتات والطاإ إضافةتجربة فريدة، 

التنبؤ برغبات العمالء،  قدرة على أتمتة Fulfillmentcentersلية آمستودعات 

 .وغيرهاتقدير مدى توفر املنتج، تحسين طرق التسليم 

 إلىوصلنا تللسببية  غرانجر القياسية وباستخدام اختبار الدراسة بناء على نتائج  -

 ، لجائحة كورونا على التسوق وتطوير الذكاء الاصطناعيوجود عالقة تأثير وسببية 

بالفيروس يؤثر  إلاصاباتلى أن تطور وزيادة أعداد إذلك من خالل التوصل 

جمالي املبيعات، حجم التسوق الالكتروني واستثمارات ويسبب في كل من إ

توجد عالقة تأثير وسببية أنه  الفرضية الثانيةعليه نقبل و . التكنولوجيا والتطوير

الالكتروني وتطوير تطبيقات على حجم التسوق  91ألعداد انتشار جائحة كوفيد 

 .في شركة أمازون الذكاء الاصطناعي
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التجاري  ترنت في تعزيز التواصلور الترجمة التسويقية على إلاند

 ألاوبئة العربي في ظل ألازمات والاقتصادي  في الوطن و

 "في الجزائر أنموذجا 11 أزمة كوفيد"

 (1جامعة وهران أحمد بن بلة -معهد الترجمة ) لزعر زين العابدين

 تعدد ألالسنو مخبر تعليمية الترجمة 

 

 

 :ملخص الدراسة

في العالم الرقمي نحو تهدف الدراسة إلى البحث في آليات استثمار الترجمة 

وكذا تحليل واقع  ،الخدمات املختلفةتحسين أداء التسويق الالكتروني للمنتجات و 

عن دول الوطن  قتصادية الجزائرية نموذجافي السوق الا لكترونيةالتجارة إلا

لى أهمية ترجمة إكما تتطرق  الدراسة (. (Covid 19وباء كورونا  العربي في ظل أزمة

الخدمات على الانترنت نحو تعزيز سبل التواصل التروي ي للسلع و  ملحتوى الرقميا

ثار تخفيف آلاالجزائرية في لاسواق العاملية و التجاري للمؤسسات الاقتصادية 

تخلص في لاخير إلى مجموعة من النتائج التي و ، قتصادية والاجتماعية للوباءالا

أنشطة استثمار ائر و في الجز  لكترونيةتفيد بضرورة تطوير قطاع التجارة إلا

دراسات الترجمة في  إدراجالترجمة في مجال التجارة والتسويق الالكترونيين و 

العالم الرقمي في برامج الترجمة على مستوى املعاهد واملؤسسات لاكاديمية وكذا 

 .الاقتصاديةالتابعة للمؤسسات التجارية والتسويق خاليا البحث و 

-التسويق الرقمي –في فترة الوباء  لكترونيةالتجارة إلا :الكلمات املفتاحية

 والاجتماعية الاقتصاديةلاضرار   –الرقمي الترجمة في العالم  -الاقتصاد الجزائري 

 .تحسين لاداء التسويقي للشركات في ظل الوباء -للوباء 
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 :قدمةم

لى  تراجع في إة لاوبئالدول في ظل لازمات الصحية و اقتصادياتتخضع 

تقليل التواصل املباشر  بسبب تقييد املعامالت التجارية و الركود  إلى وأحيانا ،النمو

البروتوكوالت الصحية  إطار في  جماهير املستهلكين وذلكتجارية و بين املنظمات ال

ثارها الصحية آات ملواجهة انتشار هذه لاوبئة والتخفيض من التي تتبناها الحكوم

ول في العالم في ظل العربية شأنها شأن باقي الدت الدول ألج وقد. على املجتمعات

البروتوكول الصحي الذي تطبقه الحكومات  تباعا إلى(  91كوفيد  )جائحة كورونا

فرض الحجر على لافراد بالذي يقض ي و  ،منظمة الصحة العاملية وفقا ملا تشير  به

والتجمعات شكال التواصل الاجتماعي ر أظبح تقييد الحياة الاجتماعيةنازل و في امل

هذا الوباء الذي تأكدت  معينة للحد من انتشار  كوالتوفق بروتو املختلفة 

حيث يهدد هذا  ؛الجماعاتلى الانتقال بسرعة بيت لافراد و قدرته عخطورته و 

التباعد تقض ي بفض العوملة و  عالملل  اقتصاديةطة ار الوباء الخطير بإعادة رسم خ

تاج نإل مفاهيم جديدة ل وضع إلى باإلضافة ،حتى الثقافيالاقتصادي و ري والتجا

كما تلزم .(21-11 ص،، ص 2121ميلود بن خيرة، سعيدة الطيب، ) الاستهالكو

الصحية بتقييد التواصل التجاري والاقتصادي بين الدول  العربية البروتوكوالت 

على  وبالتالي تتضرر الدول العربية التي تعتمد معظمها ،دول العالم لاخرى و 

على طرق البيع والشراء املباشرة بين  اقتصادياتهاتبنى أساليب التجارة التقليدية و 

في  قطاع السياحة أحيانا إيراداتعلى و  ،واملنظمات التجارية املختلفة عمالءال

الشركات هذه الحالة الوبائية معظم  في خضم تدخلحيث  ،بعض هذه الدول 

صحاب لانشطة أانع في نوع من العزلة التجارية والاقتصادية، ويتأثر بعض املصو 

القوانين التي تصدرها الحكومات  نتيجةالبطالة التجارية بحاالت من الركود و 

لى إفراد ما يؤدي رية ووقف املواصالت بين الدول وحجر لا تقييد لانشطة التجال

وبالتالي أصبح التفكير في تفعيل . ظ في نسب التواصل التجاري خفاض امللحو الان

محافظة على العالقات للالاعتماد عليها كبديل و لكترونيةنشطة التجارة إلاأ

باقي دول العالم  وتعزيز التواصل التجاري والصناعي بين الدول العربية و  التجارية

الدول من عديد لوتجاري لادي اقتص الذي تسبب في عزل  91وباء كوفيد  في ظل

على أنشطة الترجمة في بيل ذلك تسلط هذه الدراسة الضوء في سو. في العالم
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قمي ملواقع املنظمات التجارية بالتحديد ترجمة املحتوى الر الرقمي و العالم 

يسمح ها املختلفة على شبكة الانترنت ومنصات التواصل الاجتماعي كرهان عالناتإو 

غيرها ويات التواصل الاقتصادي والتجاري بين الدول العربية و باملحافظة على مست

التي زمات الصحية املماثلة له و ولا  ،91خرى في ظل أزمة كوفيد دول العالم لا 

تتطرق هذه الدراسة إلى الجزائر كنموذج للبحث في و . في املستقبل يحتمل أن تظهر 

تخفيف من لل لكترونيةطار املعامالت التجارية إلاإاستثمار الترجمة في  أساليب

وكذا  ،ثاره على السوق الاقتصادية والتجارية في الجزائرآو  91أضرار وباء كوفيد 

تمارس أنشطة التجارة املختلفة، وذلك من خالل  املنظمات التيعلى لافراد و 

فتح املجال أمام قتصادية والتجارية و فاق التواصل التجاري واملعامالت الاآتوسيع 

اف مجتمعات استهدو ، ة القتحام السوق التجارية العامليةالشركات الناشئ

التسويق الرقمي  باستراتيجياتتوسال  استهالكية ذات لغات وثقافات متنوعة

تلعب فيه الترجمة  الخدمات الذيالحديث للمحتوى إلاعالني والتروي ي للسلع و 

في عالن ليات التسويق وحمالت إلا مصيريا يحدد فرص نجاح عمدورا محوريا و 

 .نهاأيجابي  بشاستهداف الجماهير واتخاذ القرار إلا 

 :الدراسة في ما يلي أهدافبذلك يمكن تلخيص و 

في الجزائر نموذجا عن  لكترونيةالبحث في سبل استثمار الترجمة في التجارة إلا -

 .العالم العربي

وإلامكانات  لكترونيةجارة إلالى واقع التإدراسة سبل هذا الاستثمار بالنظر  -

 .تاحة في الجزائر امل

كبديل يتناسب ( 91كوفيد  )في فترة وباء لكترونيةلتجارة إلاإبراز أهمية ا -

 .املنظمات التجاريةكول الصحي املفروض على لافراد والجماعات و البروتو و 

مدى و  لكترونيةالتجارة إلاترجمة في أنشطة التسويق الرقمي و إبراز أهمية ال    -

 .الخدمات في الجزائراملنتجة للسلع و رها في املؤسسات استثما

استثمار في الجزائر و  لكترونيةلتجارة إلاتقديم مجموعة من املقترحات لتطوير ا -

التسويق في الجامعات ووحدات البحث و ة في املجال الرقمي في املعاهد و الترجم

 .الجزائريةاملؤسسات الاقتصادية 

 



 أعمال مؤتمر                                                     علم الاقتصاد رؤية جديدة بعد الجائحة 

100 

 :في فترة الوباء  (E-commerce) لكترونيةالتجارة إلا. 1

 لكترونيةالتجارة إلا( OCDE)التطور الاقتصادي منظمة التعاون و  تعرف

مات من طرف مؤسسة، فرد، إدارة، بيع أو شراء السلع أو الخد "على أنها عملية

وهي في عرف القانون  "إلكترونيةوحدة عامة أو خاصة بواسطة شبكة  أيةو 

النشاط الذي يقوم به مورد الكتروني باقتراح أو ضمان " ذلك  2-92الجزائري رقم 

 "لكترونيةتصاالت إلابعد ملستهلك الكتروني عن طريق الاتوفير سلع أو خدمات عن 

كشكل جديد من  لكترونيةتبرز التجارة إلا .(23-22ص،، ص 2111مليكاوي، )

لوجي والرقمي وتتخذ من شبكة الانترنت و أشكال التجارة التي تواكب التطور التكن

للتواصل مع العمالء باملنتجات والخدمات  سيلةوتكنولوجيا املعلومات الحديثة و 

 لكترونيةوتعرف التجارة إلا ،من خاللها الشراءتمام معامالت البيع و إاملختلفة و 

البيانات الضخمة  "تعتمد  في لاساس علىحيث  ؛السنوات لاخيرةنشاطا كبيرا  في 

(Big Data) تشمل تقريبا هي و  ،شائعا في الوقت الحاضر اأصبحت مصطلح التي

 ,Sardini) "  لاعمال كما هو الحال  تماما بالنسبة للترجمة  كل مجاالت التجارة و

2016, PP 50-59)  نسبة للتجار سواء بال تقدمه من خيارات ومزايا عديدة ملاذلك و

فتمنح للمنظمات فرصة . املستهلكينمات التجارية عموما أو العمالء و املنظو 

عاملية من خالل التسويق الرقمي الانتشار على حدود واسعة في السوق ال

مالء خيارات للعوفر تذ ؛ إثقافات متعددةواستهداف العمالء من أجناس ولغات و 

حاء أنتنافس املنظمات التجارية من كل التي تديدة من املنتجات والخدمات ع

ومنصات التواصل الاجتماعي  لكترونيةعلى صفحات املواقع إلاعرضها و العالم 

بذل الوقت في التسوق امليداني سواق و لى املتاجر ولا إوتوفر عليهم مشقة التنقل 

يشير و . تسوق على شبكة الانترنتالذي ال يوفر لهم نفس الخيارات التي يوفرها ال

النوع من  الى أن هذإفي العالم اليوم  لكترونيةرة إلاأنشطة التجا مؤشر نمو 

خرى خاصة منها ه على سبل املعامالت التجارية لا النشاط التجاري سيبسط سلطت

ي بالتعامل املباشر بين التاجر والزبون أو بين املنظمات التقليدية التي تقض 

ه على شبكة الانترنت معامالتتصاد الرقمي و يفسر ذلك توسع حجم الاقوالعمالء و 

ليكاوي، م)قتصاد الذي يرتكز على النمط التقليدي في معامالته على حساب الا

أيضا نجاعتها في ظروف الوباء  لكترونيةبتت التجارة إلاثو  .(23-22، ص ص 2111
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فراد في زلي على لا هذه الظروف الحجر املن ، حيث تفرض91املستجد كوفيد 

يصبح التسوق على بالتالي املنازل وتمنع أشكال الاختالط والازدحام في لاسواق، و 

الاستفادة من جيات عن طريق الدفع الالكتروني وشراء الحاشبكة الانترنت و 

 يثحاملستهلكين بصورة عامة، الخيار لامثل بالنسبة لألفراد و خدمات التوصيل، 

صابة بعدوى الفيروس إلا سواق واملتاجر العمومية ولى لا إر التنقل يجنبهم خط نهإ

الجزائر التي هي محور ولكن أكثر دول العالم الثالث ومنها دول العربية و . املستجد

بالبنى  وما يتعلق لكترونيةم تزل متأخرة في مجال التجارة إلاهذه الدراسة، ل

أحسن الانترنت على الرقمية الحديثة و لوجياو تكنال التحتية التي تسمح باستخدام

قليدي  تكتفي بنمط التجارة التو  ،قتصادية الحديثةوجه لالندماج في العوملة الا

، ما (33ص، , مبارك)املشتري الذي يتم من خالل التعامل املباشر بين البائع و 

لى أن إضعيفة جدا، باإلضافة  لكترونيةيجعل من فرص نجاح أنشطة التجارة إلا

ملك خطة التصدير في الجزائر ال تعديد املنظمات التجارية وشركات الاستيراد و 

لى الاحترافية في تصميم إفعالة لتسويق منتجاتها وخدماتها على الانترنت، وتفتقر 

تهمل في املحتوى الرقمي الذي يروج لعالمتها التجارية في السوق الدولية، كما أنها 

توى بالشكل الذي يسمح باستهداف وجلب كثير لاحيان القيام بترجمة هذا املح

 .ثقافات مختلفةعمالء من دول و 

 :في فترة الوباء ((E-Marketingلكتروني أهمية التسويق إلا -9

يحدد طبيعة هذا  مجال التسويق لتقديم تعريف اجتهد الباحثون في 

لعل أوسع و ، خرقتراح تعريف تلو آلا با بالفعل فقد توالت الدراساتالنشاط، و 

مجموعة لاساليب وإلامكانات التي  "هالذي يعتبر أنهو هذه التعريفات مفهوما 

تسخرها إلثارة سلوكات مقبولة لدى الجماهير املستهدفة في تمتلكها املنظمة و 

 ,Pride, W.M., and Ferrel O.C, 1985, PP) "سبيل تحقيق أهدافها الخاصة 

37- 40) 

 إال أن آلياته تتم عبر نفسه، روني فيحمل املفهوم السابق أما التسويق إلالكت      

تصال أجهزة الايعتمد على  لى عكس التسويق التقليدي الذيع شبكة إلانترنت

التي  يتميز باستراتيجيتهالتقليدية مثل التلفزيون واملذياع والجرائد واملجالت، و 

مستخدمي الشبكة أو العمالء املحتملين من خالل  Pull ))  تقوم على سحب
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ثارة الفضول، بينما تتبنى وسائل الاتصال التقليدية إعالنات التحفيز و إ

 De Baynast)عالنات التي تعرضها الجماهير من خالل إلا  (Push)استراتيجيات دفع

A et Landrevi, 2014, PP, 441 - 454).  ف التسويق إلالكتروني للمنتجات يعر

الخدمات على شبكة لانترنت في السنوات لاخيرة رواجا كبيرا، نظرا لتطور و 

لواح صال الحديثة على غرار الحواسيب ولاتلوجيا الرقمية وأجهزة الاو التكن

أعمار فئات و تداولها بين البشر من و انتشار استخدامها الرقمية والهواتف الذكية و 

لى إكثافة و  وجه استراتيجيتها التسويقية بقوةما جعل املنظمات التجارية ت. مختلفة

اق عاملية جديدة فرص القتحام أسو ي ملا يوفره من دقة في استهداف العالم الرقم

ات الثقافات واملناطق الجغرافية عبر العالم، وتعتمد وحدمختلفة اللغات و 

 ثقافتهم لضمان هذه املنظمات على لغة العمالء و  فيالتسويق العالقات العامة و 

لبناء عالقة مستمرة مع  العمالء تحفيز حمالت التسويق والترويج و تحقيق أهداف 

 .   املنتج أو الخدمة التي تقترحها عليهم

م التسوق املستهلكين عبر العالأصبح متاحا لجماهير العمالء و  في املقابلو

ات متعددة من املنتجات والعالمات التجارية الحصول على خيار على الشبكة و 

التي توفرها املنظمات التجارية وغيرها ختلفة مستفيدين من خدمات التوصيل امل

بنسب  رغم ظهور ثقافة التسوق والشراء عبر الانترنتو . على املستوى الدولي

في ر لم تزل متأخرة منها الجزائذه الدول و أن بعض ه ال إمتفاوتة في العالم العربي 

عدم توفر للى العالم الرقمي نظرا إهذا املجال وتعاني من صعوبة في التحول 

مكانات التقنية التي تمكنها من ذلك باإلضافة املخاطر التي تنجم من الوسائل وإلا 

معها في صعوبة التعامل و  لكترونيةرصدة إلااستعمال بطاقات الشراء الرقمية ولا 

رغم ذلك يطرح التسوق إلالكتروني نفسه  و . العربيةالدول النامية عموما ومنها 

 محمد ضويفي راضية بن مبارك،)خالل التجارة غير القارة  كحل بديل فعال

في فترة الوباء ملا يقدمه من حلول عملية ملشاكل   (291-261، ص ص، 2121

 لاسواق املختلفةالتجارية وع العمالء في املحالت تدافمن تزاحم و  التسوق امليداني

القتناء حاجياتهم من املنتجات والخدمات املختلفة، ويدعم سياسات الحجر 

جراءات إتمام إمن خالل توفير خدمات النقل بعد  التباعد الاجتماعيالصحي و 

مع هذا التطور املستمر الذي يشتمل على املعامالت التجارية في و . البيع والشراء
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فكير تخاصة البصفة  الجزائر و جب على الدول العربية عموما العالم اليوم، و 

و تعزيز العالقات التجارية بين حلتحاق بالسوق التجارية والاقتصادية الرقمية نلال

الانفتاح على مختلف املنظمات ورواد الاقتصاد والاستثمار في السوق الجزائرية و

ضرار لتقليص لا  لكترونيةنشطة التسويق والتجارة إلاأالعاملية، واستثمار  لاسواق

ة منها من ئالناشبتمكين الشركات الكبرى و  ذلكللوباء، و  الاقتصاديةالصحية و

 .فرص تعزيزها في السوق العامليةظ على مستويات التواصل التجاري و الحفا

 :أهمية الترجمة التسويقية على إلانترنت في فترة الوباء -2

املنظمات التجارية  الذي تقدمهويقية للمحتوى الرقمي تظهر الترجمة التس

اقع ذات صلة بنشاطها التجاري على مواقعها الخاصة في الشبكة أو على مو 

، رهانا يضمن لها التوسع بشكل أكبر في لى منصات التواصل الاجتماعيإضافة باإل 

بناء عالقات مع عمالء من استهداف و  فرصلها  العاملية ويمنح لكترونيةالسوق إلا

نتاج أعداد إ "حيث يعكف املترجمون عبر العالم في مختلفة،ثقافات أجناس و 

ا بعد يوم في شكل ذاكرة ترجمية وملفات هائلة من البيانات اللغوية يوم

لهذه البيانات أن تساهم في دعم مصطلحية ونصوص مزدوجة اللغة، ويمكن 

لك تزيد من الفعالية في لاداء هي بذت الترجمة في املستقبل و عمليا

 تتطلب ترجمة املحتوى الرقمي الذيو  (Sardini, 2016, PP,50-59)"ةإلانتاجيو

ختلفة على امل يتم تصميمه في لاساس الترويج والتسويق للسلع والخدمات

دقة عاليتين تفرض على الشركات الاعتماد على مترجمين إلانترنت، احترافية و 

ثقافية عند نقل املحتوى الوالحواجز اللغوية و  متخصصين للتعامل مع الفروقات

نة له مثل الكالم والصورة نقل املعاني التي تحددها العناصر املكو الرقمي و 

لتي توفرها بعض لية انه ال مجال الستخدام الترجمة آلاأخصوصا و . والصوت

 TranslatorGoogle "التطبيقات املختلفة على الانترنت مثلرجمة و مواقع الت

""Babylone" أو" Systran  "لى أن محركات البحث تعتبر هذا النوع إنظرا  أو غيرها

ظهور هذه املواقع  للعمالء املحتملين وبالتالي فإن  ،جمة من املصادر املؤذيةمن التر 

ي الذي يروج لعالمتها التجارية في نتائج  محركات البحث  يرتبط باملحتوى الرقم

بجودة حث عنه هؤالء العمالء، وهو بذلك رهين ه والذي يبالنشاط الذي تزاولو 

 .الترجمة التي ينجزها املترجم الاحترافي للمحتوى الرقمي
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الم الرقمي للشركات الاقتصادية واملنظمات تفتح أنشطة الترجمة في الع

فاقا واسعة لالستثمار والتوسع في السوق العاملية، وتعزز سبل التواصل آالتجارية 

الثقافي في ظل اقتصاد العوملة الحديث وكذلك املعلوماتي و التجاري والاقتصادي 

وتسمح . ملعلومات واملعرفة لتحقيق النمو وزيادة املوارد املختلفةالذي يعتمد على ا

لازمات الصحية املختلفة على غرار على الانترنت في فترات الوباء و الترجمة أنشطة

صادي والتجاري بين على مستويات التواصل الاقتبالحفاظ  91أزمة كوفيد 

 لازماتهو ما يخفف من وقع هذه و  ،املنتجين واملستهلكين في السوق العاملية

جنب عديد الشركات سواء الكبيرة واملتوسطة أو الصغيرة ياقتصاديا واجتماعيا و 

لبطالة املختلفة لليد الناشئة حاالت الركود التي تتسبب بدورها في أشكال او 

صحيح، ألن أنشطة التسويق إلالكتروني املدعومة يبدو أن العكس العاملة، و 

قدرات املؤسسات ة تنميو  لاسواقبجهود ترجمية احترافية تسمح باختراق 

يرشح ارتفاع حيث  ؛لاوبئةخلق فرص عمل خاصة عند لازمات وو الاقتصادية 

التباعد التي لكتروني نتيجة لقوانين الحجر و التسويق الانسب أنشطة التجارة و 

 إلىفي املقابل تفتقد أغلب الدول النامية في الوطن العربي . .الناس تفرض على

التسويق الرقمي،  وآليات لكترونيةها بتطوير التجارة إلاالتي تسمح ل التكنولوجيا

ة ومنها املتخصصة في الاستيراد مثال نجد أن عديد الشركات الاقتصادي في الجزائرو

نت للترويح ألنشطتها ة على الانتر التصدير ال تنتهج أساليب التسويق الحديثو 

أقص ى ما تعتمد ، و يالتسويق ها التجارية، وال تعتمد على الترجمة لتحسين أدا

لى ترجمات أو نسخ إي خاص يفتقد في كثير من لاحيان عليه هو موقع الكترون

الفرنسية سبانية و جارة والاقتصاد مثل الانجليزية وإلا بلغات العالم الرائجة في الت

غالبا ما يكون بلغة د على محتوى رقمي ضعيف تسويقيا و ، كما أنها تعتموغيرها

ا التسويق العناصر املهمة التي يتطلبه إلى تفتقدواحدة أو اثنين على لاكثر كما أنها 

تقان صياغة الكلمات إالحديث على الانترنت والذي يعتمد على جودة الصورة و 

قناع إلى إ يهدفو  ،ظمة والعالمة التجاريةنعالنية التي تروج لهوية املوالشعارات إلا 

املستهدفين على الشبكة العنكبوتية ببناء صورة ذهنية جيدة العمالء املحتملين و 

 .مد مع املنتج أو الخدمة التي تقدمهابناء عالقة طويلة لا املنظمة و  عن
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 :ين الوضعتب -3

بها يمكن عطيات املتعلقة املبعد تحليل وفحص متغيرات الدراسة و           

 : استخالص النقاط التالية

توفير اضحة لدعم التجارة إلالكترونية و لسياسة و  عدم تبني الدولة الجزائرية -

الوسائل املادية و املعتوية  إلنجاحها و مواجهة وضبط السلبيات التي تنجم عن 

 . ممارستها

ة لكترونية في التنميغياب رؤية استراتيجية تقوم على استثمار التجارة إلا -

حية للحد من لازمات الصديل في وقت لاوبئة واستغاللها كمورد بقتصادية و الا

 . أخرى  الصحية من جهةجتماعية من جهة و آثارها الاقتصادية والا 

تصاالت  لوجيا الاو تأخر املؤسسات الاقتصادية في الجزائر من حيث استخدام تكن -

 .خدماتها على الشبكةليات التسويق ملنتجاتها و آلتطوير 

ستيراد والتصدير على ية منها املختصة في الا بعض الشركات التجار اعتماد  -

أو محتوى رقمي ضعيف تسويقيا سواء على مواقعها الخاصة على الشبكة 

 .جتماعيصفحاتها على منصات التواصل الا 

عدم اعتماد الترجمة كجزء ال يتجزء من عملية تسويق املحتوى الرقمي التجاري  -

 .على شبكة الانترنت

العالقات العامة فرق البحث في غياب الاعتماد على مترجمين متخصصين في  -

 . الجزائرية التسويق في الشركات التجاريةو 

ترجمين الجامعات يختص بتكوين املغياب برنامج أكاديمي على مستوى املعاهد و  -

 .والتسويق الرقمي بشكل خاص لكترونيةالتجارة إلافي املجال الرقمي عموما و 

 :الخاتمة

زا مهما وجانبا مصيريا حساسا تشغل الترجمة في العالم الرقمي اليوم حي         

ترجمة ، حيث تمنح لكترونيةالتجارة إلاضمن خطط واستراتيجيات التسويق و 

الخدمات على إلانترنت فرصا أكبر عالني للسلع و املحتوى الرقمي التروي ي وإلا 

تجاري في التوسع في نشاطها الو  دوليةق الاسو للمنظمات التجارية نحو اقتحام لا 

وى مع عمالء محتملين من ثقافات التواصل بهذا املحتمناطق جغرافية مختلفة و 

الترجمة التسويقية للمحتوى الرقمي  وتبرز أهمية. مختلفةو  متعددة لغاتو 
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جرا على دول العالم منها حالذي يفرض عزلة و  91وباء كوفيد  التجاري في فترة

حيث تسهم في مد جسور التواصل الاقتصادي ؛ العربي العالمودول  الجزائر

تجارية مع مختلف الالاقتصادية و  الحفاظ على نسب املعامالت، و والتجاري 

قتصاد املحلي في فترة الوباء هو كذلك ما يسمح بنمو الاو  ،لاسواق الدولية

ة يمنح املؤسسات الجزائرية فرص اكتشاف أسواق جديدولازمات الصحية، و 

تساعد املستثمرين استثمارية جديدة  طوير أنشطتها التجارية وتوليد أفكار وت

مكافحة في تطوير مشاريع خاصة و أصحاب الشركات الناشئة وأرباب العمل و 

قتصادية عد الحكومات في تخفيف لاضرار الامن ناحية أخرى تساو البطالة، 

ر والعزلة التي تقض ي بالحججتماعية في هذه الفترات الصحية الحرجة والا 

عليه يتعين على الحكومة الجزائرية وضع سياسة و ، جتماعي بشكل عاموالتباعد الا 

البنى التحتية إلنجاحه جادة للتحول نحو العالم الرقمي وتوفير إلامكانات التقنية و 

املعامالت التجارية الرقمية لتأمين سبل الحماية القانونية و  إلىباإلضافة 

 اليا مختصة في بحوث الترجمةاملؤسسات التجارية إلنشاء ختشجيع و  ،لكترونيةإلا

إلى توفير  باإلضافةفي مجال التجارة الرقمية بالتنسيق مع مخابر البحث لاكاديمي، 

الجامعات ملجابهة جال الرقمي على مستوى املعاهد و للمترجمين في امل تكوين عال  

نتجة في العالم من جهة لقوى املاالعوملة الاقتصادية و لذي تفرضه املد الرقمي ا

 .91لازمات الصحية على غرار كوفيد حة لاضرار الناجمة عن لاوبئة ومكافو 
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 ألازمةالقروض املصرفية املتعثرة وسبل مجابهتها في ظل 

 الجزائر          في  11الوبائية كوفيد                    
 (  11قسنطينة منتوري خوةإلا  جامعة/كلية الحقوق ) عذراء بن يسعد

adra.benissad@umc.edu.dz 

 

 :ملخص الدراسة

ملصرفي تعتبر القروض املصرفية املتعثرة من أبرز مخاطر النشاط ا        

، تتعدد أسبابها ومؤشرات حدوثها خاصة تلك للبنوك واملؤسسات املالية

ما يكون ظرفيا مثلما عرفته الجزائر على املتعلقة بالبيئة املحيطة ومن بينها 

حيث أصبح الكثير من املقترضين في حالة عجز  ؛إثر تداعيات جائحة  كورونا

مما  لافرادباملؤسسات أو  لامر أو تأخر في سداد أقساط القروض سواء تعلق 

للتخفيف  دفع السلطات الجزائرية إلى اتخاذ جملة من التدابير الاستثنائية

 .هذه الجائحةمن تداعيات 

 :الكلمات املفتاحية

، إعادة جدولة القروض، تخفيض سعر 91القروض املتعثرة، كوفيد        

 .الفائدة 

 :مقدمة

في دول العالم ومن بينها الجزائر اتخذت  91على إثر تفش ي فيروس كوفيد         

أدت ف ،السلطات مجموعة من التدابير الاحترازية للتخفيف من حدة انتشاره

إلى تعليق لانشطة الاقتصادية للعديد من املؤسسات ولافراد مما جعل 

أصحابها يعانون من قلة تدفق إلايرادات النقدية وجعلهم في بعض لاحيان 

، كما خلفت هذه التدابير لى الوفاء بالتزاماتهم التعاقديةغير قادرين ع

 . الاقتصادية ككل لانشطةالاحتياطية آثارا على 

الذي جعل بعض املقترضين يتأخرون عن تسديد أقساط قروضهم  ر لام       

وبما أن هذه الجائحة قد تطول فقد كان من الواجب على السلطات املعنية 

 .  إيجاد حلول بالتزامن مع تداعياتها

mailto:adra.benissad@umc.edu.dz
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معقدة  دى هذه املشكالت باعتبارها ظاهرةتعتبر القروض املتعثرة إحو         

قتصادية والاجتماعية والسياسية وحتى لتداخل العديد من العوامل الا

الدولية في حدوثها وبالتالي فهناك ضرورة ملحة إلخضاعها للدراسة والتحليل 

  .من أجل إيجاد سبل عالجها

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة ظاهرة القروض املتعثرة من خالل         

 .ومؤشراتها االكشف عن أسبابه

حسب الظروف ائق معالجة القروض املتعثرة وذلك كما تتنوع طر         

طار ، وفي هذا إلا واملواقف الخاصة باملقترضين ولاسباب التي أدت إلى تعثرهم

إعادة الجدولة : ائرية مع هذه القروض وفق أسلوبينتعاملت الدولة الجز 

 .وتخفيض معدل الفائدة

تتمثل  رة وفيم  هي القروض املتعث ما :تتمحور إشكالية الدراسة في         

 ؟ 11زمة الوبائية كوفيد سيما في ظل ألا  آليات مجابهتها ال 

 :ين أساسيينولقد ارتأينا تقسيم هذه الدراسة إلى محور 

 مفهوم القروض املصرفية املتعثرة: املحور لاول  ‐

 آليات معالجة القروض املتعثرة  : املحور الثاني ‐

 : صلب املوضوع

 :القروض املصرفية املتعثرةمفهوم : املحور ألاول 

يستند الائتمان املصرفي على العديد من املعايير ولاسس التي تهدف إلى          

تقليل املخاطر الائتمانية إلى أدنى حد ممكن، إال أنه عمليا ال يمكن للبنك أن 

يحتفظ بمحفظة قروض خالية من املخاطر، والسبب يرجع إلى طبيعة 

 .هم هذه املخاطر القروض املصرفية املتعثرةالائتمان املصرفي ومن أ

 :تعريف القروض املصرفية املتعثرة :أوال

توجد العديد من املسميات التي تدل على مفهوم القروض املصرفية          

الديون املجمدة، الديون املعلقة، الديون الحرجة،  الديون املتعثرة،: املتعثرة
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لديون الهالكة، الديون الراكدة الديون الديون غير العاملة، الديون الصعبة ا

 .(69،ص2111النجار)املشكوك في تحصيلها 

القرض املتعثر هو عدم سداد العميل اللتزاماته املستحقة عليه وقت           

سباب، سواء كان إعسارا إفالسا، لا السداد املتعاقد عليه ألي سبب من 

 .مماطلة أو غيرها من لاسباب

املتعثر هو ذلك القرض الذي تتعرض شروط سداده بين القرض          

العميل والبنك إلى مخالفات أساسية ينتج عنها عدم القدرة على تحصيل 

ن هناك احتماالت قوية من وائد القروض مما يمكن معه القول إأقساط وف

 .(22،ص 2111عبد الحميد،)عدم تسديد القرض ولو جزئيا

تفاقية القرض وخاصة شروط تواجه فيه ا هي الحالة أو املوقف الذي        

 ؛، خطر الانتهاك أو النكوث مما يعرض البنك لخسائر محتملةالتسديد

فالتعثر يعني عدم القدرة على التسديد أو تأخير لاقساط والفوائد 

 . (4،ص1111الشماع، )املستحقة

تغطية كافة التزاماته على عدم قدرة العميل : ويعرف كذلك بأنه         

الالتزامات التعاقدية مع الغير  تحقة عليه وعجزه عن الوفاء بقيمةملسا

قادري  )ه إلاجراءات القانونية إلعالن إلافالس ومن ثمة التصفيةفتتخذ ضد

 ( 45،ص2119بن ساس ي،

 :وتعرف القروض املتعثرة بأنها

هي القروض التي ال يقوم املقترض بتسديدها، حسب جدول السداد           

عليه مع مماطلة املقترض تزويد البنك بالبيانات واملستندات املتفق 

 .(149،ص 2121بن آعمر،)املطلوبة

النظام ل عرف املشرع الجزائري القروض املصرفية املتعثرة من خال           

املتعلق بتصنيف املستحقات  0292 ‐ 0‐95املؤرخ في  27‐92رقم 

 :بأنها ،لية وتكوين املؤونات عليهات املاوالالتزامات بالتوقيع للبنوك واملؤسسا
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املستحقات التي يكون تحصيلها الكلي أو الجزئي متعثرا والتي ال يتوقع "

 ".تصنيفها كمستحقات جارية

لقد استعمل املشرع الجزائري في تعريفه للقروض املتعثرة مصطلح          

شخاص الطبيعية اد منها لاتي يعني بها كل القروض التي استفلاملستحقات وا

واملعنوية املسجلة في ميزانية البنوك واملؤسسات املالية، كما أنه في تحديده 

لهذا املفهوم اعتمد على معيار أجل الوفاء عندما اعتبر القرض املتعثر هو 

يوما أو ثالثة  12القرض هو القرض الذي تجاوزت مدة استحقاقه أكثر من 

 . رض املتعثرأشهر إلى سنة كاملة وذلك حسب صنف الق

، يالحظ أنه من الصعب وضع معيار ات السابقةريفمن خالل التع          

جامع ملفهوم القروض املصرفية املتعثرة تعتمد عليه البنوك لتحديد القرض 

املتعثر لذلك يرى املختصون أنه من لاجدر ترك السلطة التقديرية في يد 

تعثر ألنها لادرى بظروف البنوك لوضع معاييرها لتحديد مفهوم القرض امل

، ومن جهة أخرى فهي واملخاطر الناجمة عن ذلك من جهة منح القروض

الكفيلة بتقييم الوضع املالي للعميل إذا كان توقفه عن الوفاء بالقرض 

مر ال يرقى أن يكون تأخرا عن السداد ، أم أن لا يشكل عجزا كليا حقيقيا

بن آعمر،ص  )إرادة العميلارجة عن فقط نظرا لظروف طارئة قد تكون خ

151). 

 :أسباب تعثر القروض: ثانيا

سباب والعوامل   للحظة إنما ينتج عن مجموعة من لا التعثر ليس وليد ا         

سيين الرئيوالتراكمات التي تفاعلت وتتفاعل عبر مراحل زمنية، إن الطرفين 

املقترض من جهة صرفي همة البنك املقرض من جهة و في عملية الائتمان امل

ولذلك فإن وصول القرض إلى مرحلة التعثر يكون ناتجا عن وجود  ،أخرى 

 .خلل عند أحد طرفي عملية الائتمان أو كليهما
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فإن  نشطان في بيئة خارجية محيطة بهماوبما أن العميل والبنك ي        

ث من عوامل تعثر التغيرات التي تحدث في هذه البيئة تتدخل كعامل ثال

 :القروض املصرفية

 : سباب املتعلقة باملقترضألا  ‐9

 .عدم تقديم البيانات واملعلومات الصحيحة والكاملة للبنك ‐

 .استخدام التسهيالت الائتمانية في غير الغرض املمنوح من أجلها‐

 (54،ص2116زايدة، )دارية والفنية لدى العميلعدم توفر الكفاءات إلا  ‐

 .وفاة العميل أو إفالسه أو إمكانية هروبه للخارج ‐

عدم الفصل بين أموال العميل الخاصة وأموال املشروع أو املؤسسة التي  ‐

  .يديرها

 .لجوء العميل إلى كل الوسائل غير املشروعة للحصول على القرض ‐

  .التأخير في سداد الضرائب وأقساط الائتمان، وكثرة طلبات تأخير السداد ‐

 .عدم كشف املقترض عن ديونه الحقيقية عند تقدمه بطلب القرض ‐

 :أسباب متعلقة بالبنك ‐2

باعتبار املصرف مسؤوال عن خطوات وأساليب الدراسة املتعلقة 

بالقرض، وهو املسؤول عن منح القروض ومتابعتها، فإن أي تقصير من قبله 

 :سيؤدي إلى تعثر الائتمان املمنوح

 .قصور الدراسة الائتمانية املعتمدة في منح القروض ‐

اعتماد البنك في قرار منح التسهيالت على معيار الربحية أكثر من معيار ‐

 .املخاطرة

السماح للعميل باستعمال التسهيالت املمنوحة قبل استكمال السندات  ‐

  .املطلوبة

  .عدم مراجعة العميل لحركة حساب البنك بشكل دوري  ‐

قدان أو قلة املتابعة الجدية للمشروع مع غياب بيانات دورية عن سبر ف  ‐

 .املشروع
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  .الخطأ وسوء تقدير ضمانات منح القرض ‐

منح ائتمان يفوق القدرة الائتمانية للعميل والحاجة املالية والفعلية له  ‐

 (96، ص 2119شمو عكوش، )

راسة اتخاذ منح الائتمان بسبب ضغوطات من جهات أخرى ودون د‐

 .(55،ص 2121تشيكو، )مسبقة

 :ألاسباب الخارجية ‐3

، هناك أسباب وعوامل املتعلقة بالعميل والبنك لاسبابباإلضافة إلى           

 :أخرى خارجة عنهما سببها البيئة املحيطة يمكن إجمالها في النقاط التالية

الانكماش أو اد في مراحل تراجع لاداء الاقتصادي العام مثل دخول الاقتص ‐

نمو الناتج املحلي أو إلاجمالي أم ، سواء كان هذا التباطؤ في معدالت التباطؤ

كان على شكل ركود أو كساد اقتصادي، فإن ذلك سيؤثر على املؤسسات 

العاملة في البلد وكذلك على لافراد مما يؤثر سلبا في قدرة املقترضين على 

 .(416عثمان،)السداد

لحادث املفاجم إن تعرض املشروع املمول إلى قوة قاهرة القوة القاهرة أو ا ‐

أو حادث مفاجم بسبب كوارث طبيعية كالزالزل أو لاعاصير أو الفيضانات أو 

سباب التي تؤدي إلى تعثر يعتبر من لا ... بسبب وقوع حرب أو أعمال عنف 

وتعليق بعض النشاطات  91زمة الوبائية كوفيد ار لا ، ويمكن اعتبالقرض

 .املؤسسات من قبيل القوة القاهرة تصادية وغلق بعضالاق

تحديد الدولة ألسعار بيع تدخل الحكومة في جوانب عمل املقترض مثل  ‐

أو أسعار خدمات إنتاجه أو رفع أو  ،الخدمات التي يبيعها املقترضالسلع و 

وهو , لضرائب والرسوم الجمركيةزيادة الدعم عن سلع يتعامل بها أو زيادة ا

حيث ثر تداعيات انتشار فيروس كورونا؛ إينه الذي عرفته الجزائر لامر ع

 ...بعض السلع لاساسية كالقمح والخضر تدخلت الدولة لتحديد أسعار 

تغير أذواق املستهلكين وتغير النمط والسلوك الاستهالكي لهم نتيجة ألسباب  ‐

مول مما متعددة أو لظهور بدائل أخرى أو عوامل طاردة ملخرجات املشروع امل
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يؤدي إلى تراجع املبيعات بشكل مستمر وتدهور حصيلة البيع وتراكم املخزون 

وارتفاع تكاليف التخزين مما يؤدي إلى تعثر  ،من املنتوجات تامة الصنع

  .القرض املمول 

 .ارتفاع معدالت التضخم ومعدالت الفائدة‐

   .أرباحهو ة التي تؤثر على أعمال املقترض الظروف السياسية غير املستقر  ‐

البنوك  ضعف الرقابة على البنوك والتي تعتبر من أهم اختصاصات ‐

غير مؤهلة ستكون الرقابة  أو، فإذا لم تكن أجهزة الرقابة فعالة املركزية

محدودة وغير مجدية مما يجعل الكثير من البنوك تتخطى قواعد الحيطة 

 .تصبح  قروضا متعثرة ، وإمكانية منحها ائتماناتوالحذر

 : آليات معالجة القروض املتعثرة: يملحور الثانا

بأزمــة ســيولة لــدى لافــراد واملؤسســات أدت إلــى  91تســبب فيــروس كوفيــد 

خـــاطر لطـــرف واحـــد متضـــرر عجـــز بعضـــها عـــن الســـداد للمـــدينين مـــع تحميـــل امل

 .وهو املدين

أن املؤسســــات الصــــغيرة  91قــــد نكتشــــف ببســــاطة خــــالل جائحــــة كوفيــــد 

لاعمال واملقترضين والوسطاء املـاليين املـرتبطين فـي أسـلوب واملتوسطة ورجال 

ا التمويـــــل بالـــــدين قـــــد يتضـــــررون  بشـــــدة  بســـــبب املخـــــاطر التـــــي يواجههـــــا  هــــــذ

تم حمايــــــة الطــــــرف آلاخــــــر وهــــــو الطــــــرف فــــــي نظــــــام الفائــــــدة الثابتــــــة، بينمــــــا ســــــت

الصـناعات املاليـة أو الـدائن بواســطة التوريـق املصـرفي مــع مـنحهم فائـدة ثابتــة 

 الاقتصـــــادية  ةر دقـــــلا انخفضـــــتالوبـــــاء وذلـــــك ألنـــــه خـــــالل فتـــــرة  ،ون مخـــــاطرد

 لاضـــرار ومـــع ذلـــك فهـــم الء املقترضـــين مـــع تكبـــدهم الخســـائر ووالتجاريـــة لهـــؤال

يزالون مسؤولين عن تسوية الديون للممولين أو الدائنين املتفقين مع املخـاطر 

 (126، ص 2121الهرش، ) التي يتم اتخاذها من خالل ترتيبات الفائدة 

خاصــــــة علــــــى النشــــــاطات  91علــــــى إثــــــر تــــــداعيات الحالــــــة الوبائيــــــة كوفيــــــد 

وأصـــــــحابها الـــــــذين تضـــــــرروا بســـــــبب تعليـــــــق نشـــــــاطاتهم أو الغلـــــــق الاقتصـــــــادية، 

الـــــذي جعلهـــــم عـــــاجزين عـــــن تســـــديد قروضـــــهم فـــــي  لامـــــر  .املؤقـــــت للمؤسســـــات
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طات الجزائريــــة جملــــة مــــن التــــدابير الاســــتثنائية ملواجهــــة لاتخــــذت الســــ آجالهــــا،

 . خطر عدم سداد القروض املصرفية

 : املتأخرة ألاقساطإعادة جدولة القروض وتأجيل تسديد  1‐2

تكـــون إعـــادة جدولـــة القـــروض فـــي حالـــة التأكـــد مـــن أن املقتـــرض غيـــر قـــادر 

و وطنيـة أو على السداد وذلك ألسباب خارجة عن إرادته، كأوضاع اقتصـادية أ

، وتكــون هــذه لاخيــرة وفــق جدولــة إلــى توقفــه عــن الوفــاء بالتزاماتــه عامليــة أدت

مواعيــد محــددة مــع تحديــد لاقســاط بمــا ة املديونيــة وفقــا لبرنــامج زمنــي و أرصــد

، القــــــرض وتشــــــمل إعــــــادة الجدولــــــة ،يتناســــــب مــــــع نشــــــاط املقتــــــرض وتدفقاتــــــه

يضــــمن للبنــــك اســــترداد  وفوائــــده التــــي لــــم تســــدد إذا كــــان للعميــــل نيــــة صــــادقة

 ،وذلــــــك بإعـــــداد برنــــــامج جديـــــد للســــــداد أكثـــــر يســــــرا ومناســـــبا للعميــــــل ،أموالـــــه

فإعادة جدولة القرض تعني إعطاء تسهيالت للعميل وإعطائـه فرصـة اللتقـاط 

أنفاســــه وإعــــادة تنظــــيم أعمالــــه ليــــتمكن مــــن اســــتئناف نشــــاطه وتحقيــــق عائــــد 

 بااان مناااادي،)  القـــروض مناســـب يكفـــي لســـداد ديونـــه ومـــن أهـــم قواعـــد جدولـــة

 (:99ن، ص.ت.د سعودي،

جدولـــــة أرصـــــدة املديونيــــــة وفقـــــا لبرنــــــامج زمنـــــي للســـــداد يتماشــــــ ى مـــــع دراســــــة  ‐

 .النفقات النقدية للعميل

على البنك عند إعادة جدولـة القـروض أن يأخـذ بعـين الاعتبـار مـدى إمكانيـة  ‐

، تحديــــد ســــعر العملــــة لاجنبيــــةانخفــــاض التــــدفقات النقديــــة للعميــــل كارتفــــاع 

 .لبعض أسعار السلع والخدمات الدولة

الاعتماد إلى حد كبير في إعـادة الجدولـة علـى مـدى صـدق العميـل وتجاوبـه فـي  ‐

 .      الوفاء بالتزاماته السابق مع البنك

فيتمثــــــل فــــــي تأجيــــــل ســــــداد لاقســــــاط املتــــــأخرة دون   ؛أمــــــا لاســــــلوب الثــــــاني       

 .تسليط عقوبة بسبب التأخير عن التسديد
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، إلغـــاء عقوبـــات التـــأخير بالنســـبة لجزائـــر أعلنـــت جمعيـــة مهن ـــي البنـــوكفـــي ا       

بة للزبـــائن مـــع إعـــادة جـــدولتها بالنســـ 0202 مـــارس79للـــديون املســـتحقة بتـــاريخ 

 .من لافراد واملؤسسات

أكــدت جمعيــة مهن ــي البنــوك أنهــا تلقــت تعليمــة مــن بنــك الجزائــر مــن  كمــا         

أجــــل اتخــــاذ تــــدابير لصــــالح العمــــالء فــــي أعقــــاب آلاثــــار والتــــداعيات الاقتصــــادية 

 .جراء أزمة جائحة كورونا ة الاستثنائية التي تعيشها البالدللوضعية الصحي

تواجههـــا العديـــد  وأكـــدت البنـــوك واملؤسســـات املاليـــة أن الصـــعوبات التـــي          

مـــــــــن املؤسســـــــــات املعرضـــــــــة بشـــــــــكل خـــــــــاص بســـــــــبب تعليـــــــــق نشـــــــــاطها أو بفعـــــــــل 

اخـتالالت فـي النشــاط أنهـا متضـامنة مــع زبائنهـا وأنهـا مســتعدة ملـرافقتهم فـي هــذه 

 . الوضعية الاستثنائية

ســـتدرس حالـــة بحالــــة  وفـــي هـــذا إلاطـــار أبلغـــت جمعيـــة مهن ـــي البنـــوك أنهـــا         

د أو مؤسســـات التخـــاذ التـــدابير الالزمـــة، وحســـب نفـــس أفـــرا ،وضـــعية كـــل زبـــون 

الهيئة فإن التدابير تتعلق بتأجيـل أو تجديـد آجـال القـروض التـي حـل أجلهـا فـي 

ا مـارس ومـ 79لة فـي بعده، إعـادة جدولـة الـديون غيـر املحصـ وما 0202مارس79

، ال القــــروض وعمليـــات الــــدفع املؤجلــــة، تمديــــد املواعيـــد النهائيــــة الســـتعميليـــه

 ومـــــا 0202مـــــارس 79اء عقوبـــــات التـــــأخير بالنســـــبة للقـــــروض املســـــتحقة بإلغـــــ

 .ء على قروض الاستغالل أو تجديدها، وإلابقابعده

كما أعلن بنك الجزائـر عـن جملـة مـن التـدابير الاسـتثنائية الظرفيـة تسـمح       

للمؤسســــــــــات املاليـــــــــــة والبنـــــــــــوك برفـــــــــــع قــــــــــدراتها التمويليـــــــــــة تجـــــــــــاه املؤسســـــــــــات 

فااي هاااذا الصاادد أصاادر بناااك  )الاقتصــادية املتضــررة مــن تـــداعيات وبــاء كورونــا

ة بااججراءات  املتعلق 2121أفريل  6، مؤرخة في  2121‐15الجزائر التعليمة 

الاساااااااااتخنائية لتخفياااااااااف بعااااااااا  ألاحكاااااااااام الاحترازياااااااااة املطبقاااااااااة علاااااااااى البناااااااااوك 

خياااااارة برفااااااع قاااااادراتها واملؤسسااااااات املاليااااااة وهااااااذا ماااااان أجاااااال السااااااما  لهااااااذه ألا 

 (.التمويلية تجاه املؤسسات الاقتصادية
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وتتضـــــــمن إلاجـــــــراءات تخفيـــــــف بعـــــــض لاحكـــــــام الاحترازيـــــــة املطبقـــــــة علـــــــى          

تجـاه املؤسسـات يتيح لهـا رفـع قـدراتها التمويليـة  واملؤسسات املالية بماالبنوك 

  .الاقتصادية

 :تتمثل أهم هذه التدابير في السبل التالية

تأجيــل ســداد القــروض املســتحقة أو إعــادة جدولــة قــروض للزبــائن املتــأثرين  ‐

 .بالظروف الناجمة عن وباء كورونا

ـــــــى  ‐ املســـــــتفيدين مـــــــن تأجيـــــــل تســـــــديد للزبـــــــائن  جانـــــــب مواصـــــــلة التمـــــــويالتإل

 .القروض أو إعادة جدولتها

لرفــــــع  ،ســــــيولة البنــــــوك واملؤسســــــات املاليــــــة تخفــــــيض الحــــــد لادنــــــى ملعامــــــل ‐

 .مستوى التمويالت املتاحة

وتشـــمل إجـــراءات بنـــك الجزائـــر أيضـــا إعفـــاء البنـــوك واملؤسســـات املاليـــة مـــن  ‐

 .  خاصةمان املقتطعة من أموالها الإجبارية تكوين وسادة لا 

 :تكفل الخزينة العمومية بتخفي  نسبة الفائدة: 2‐2 

ســــعر الفائــــدة املتفــــق عليــــه فــــي  يصــــاحب إعــــادة الجدولــــة تخفــــيض معــــدل

القرض والذي أصبح ال يتناسب مع قدرة العميـل الحاليـة وتطبيـق سـعر فائـدة 

، الخضايري  )جديد يتماش ى مع العائد الذي يحققـه النشـاط فـي الفتـرة الحاليـة

 (.219ص ، 1119

عملـــــــــــت الحكومـــــــــــة الجزائريـــــــــــة علـــــــــــى وضـــــــــــع آليـــــــــــات لتكييـــــــــــف النشـــــــــــاطات         

الاقتصـــادية مـــع مقتضـــيات الوضـــعية الصـــحية الحاليـــة وتمـــت املصـــادقة علـــى 

مجموعـــــة مـــــن القـــــرارات تتعلـــــق باالســـــتجابة لحالـــــة الطـــــوارئ التـــــي نتجـــــت عـــــن 

ة ر وضـــعية اســــتثنائيجائحـــة كورونـــا، وتمــــت املصـــادقة علــــى نـــص تنظيمـــي يــــؤط

جيــــــل تســــــديد أقســــــاط القــــــروض ، يتــــــيح للبنــــــوك الســــــماح بتأذات طــــــابع مــــــالي

أو إعــادة جــدولتها للزبــائن املتــأثرين بــالظروف الصــحية الناجمــة عــن  املســتحقة

 .جائحة كورونا وذلك من أجل التخفيف من تداعياتها على املواطنين
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اسـتمرار يحـدد كيفيـات  071‐02بهذا الخصوص صـدر املرسـوم التنفيـذي         

الخزينـــة العموميـــة فـــي التكفـــل بصـــفة اســـتثنائية بتخفـــيض نســـبة الفائـــدة عـــن 

القــــروض املمنوحــــة مــــن طــــرف البنــــوك واملؤسســــات املاليــــة لفائــــدة املؤسســــات 

مرساااااوم تنفياااااذي ) والخـــــواص الـــــذين يواجهـــــون صـــــعوبات بســـــبب وبـــــاء كورونـــــا

، يحااااااااااادد كيفياااااااااااات اساااااااااااتمرار الخزيناااااااااااة  2121أوت  31املاااااااااااؤر  فاااااااااااي  231‐21

العموميااااااااة فااااااااي التكفاااااااال بصاااااااافة اسااااااااتخنائية بتخفااااااااي  نساااااااابة الفائاااااااادة عاااااااان 

القاااااااااااروض  املمنوحاااااااااااة مااااااااااان طااااااااااارف البناااااااااااوك واملؤسساااااااااااات املالياااااااااااة لفائااااااااااادة 

 ( .املؤسسات والخواص الذين يواجهون صعوبات بسبب وباء كورونا 

باســــــــتقراء هــــــــذا املرســــــــوم نجــــــــده جــــــــاء بجملــــــــة مــــــــن التــــــــدابير الاســــــــتثنائية          

من تـداعيات جائحـة كورونـا علـى املـواطنين والتخفيـف مـن  الظرفية للتخفيف

 :يمكن إجمالها فيما يليو  ،حدة آثارها

تثنائية بتخفــــيض نســــبة اســــتمرار الخزينــــة العموميــــة فــــي التكفــــل بصــــفة اســــ ‐أ

قــــــــروض الســــــــكن ض الاســــــــتثمارية وقــــــــروض الاســــــــتغالل و القــــــــرو  الفائــــــــدة علــــــــى

إعـــادة جـــدولتها أو تأجيـــل  املمنوحـــة مـــن البنـــوك واملؤسســـات املاليـــة التـــي تمـــت

تســــــديد أقســــــاطها لفائــــــدة املؤسســــــات والخــــــواص الــــــذين يواجهــــــون صــــــعوبات 

 ( 231‐21املادة ألاولى من املرسوم التنفيذي  )بسبب وباء كورونا

 ‐بصــــــــــفة اســــــــــتثنائية  ‐حــــــــــدد هــــــــــذا املرســــــــــوم تكفــــــــــل الخزينــــــــــة العموميــــــــــة ‐ب

 ( 231‐21 ،املرسوم التنفيذي املادة الثانية) :بتخفيض نسبة الفائدة على

فـــي ذلـــك لاقســـاط  بمـــا 0202لاقســـاط املســـتحقة ابتـــداء مـــن الفـــاتح مـــارس  ‐

إعـــــادة الجدولـــــة أو  لهـــــا التعاقديـــــة نتيجـــــةااملرتبطـــــة بـــــالقروض التـــــي تتجـــــاوز آج

 .تأجيل لاقساط

القروض التي سـبق إعـادة جـدولتها والتـي لـم يـتم الوفـاء بأقسـاطها املسـتحقة  ‐

 .وما بعدها 0202أول مارس  تداء مناب
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ضـــــــبط املرســـــــوم التنفيـــــــذي أنـــــــواع القـــــــروض التـــــــي يمكنهـــــــا الاســـــــتفادة مـــــــن  ‐ج

املاااادة الرابعاااة مااان  )وتتمثـــل فـــي ‐بصـــورة اســـتثنائية  ‐تخفـــيض نســـبة الفائـــدة

 .(2121أوت  31املؤر  في  231‐21املرسوم التنفيذي 

 .قروض املؤسسات لتمويل املشاريع الاستثمارية ‐

  .همين في إنجاز برامج عمومية للسكناملرقين العقاريين املس ‐

الخواص القتناء سكن جماعي وبناء سكن ريفي وكذلك سكن فردي ينجز  ‐

 .في شكل مجمع في مناطق محددة بواليات الجنوب والهضاب العليا

  .قروض مشاريع الشباب ‐

 .لاشخاص املستفيدين من القرض املصغر  ‐

 .سنة 22و 02ب املشاريع الذين تتراوح أعمارهم بين ن أصحاالبطالي  ‐

 ن ومربي املواش ي وصغار املستثمرين الفالحي ‐

ن من القروض الفالحية والصناعة الغذائية القصيرة واملتوسطة املستفيدي ‐

فيه القروض املوجهة للعتاد الفالحي الذي تم اقتناؤه في  وطويلة لاجل بما

 .يجاري إلا  إطار عقد القرض

ن من قروض الحملة وقروض الاستغالل والاستثمار الواجب املستفيدي ‐

 .طة الصيد البحري وتربية املائياتمنحها ألنش

واملحدد لكيفيات  0202أوت  79واملؤرخ في  071‐02كما أقر املرسوم  ‐د

تكفل الخزينة العمومية بصفة استثنائية بتخفيض نسبة الفائدة عن 

ابتداء من تاريخ بأثر رجعي وتطبق ورونا، أن أحكامه تسري القروض بسبب ك

 .0202سبتمبر  72إلى غاية   0202مارس  9
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 :خاتمة

من بين أبرز لاخطار التي تواجه التأخر في سداد القروض املصرفية يعد         

في كالحالة أن تعود ألسباب عدة منها ما هو ظرالائتمان املصرفي والتي يمكن 

ا واتخذت مجموعة من ه، عملت الجزائر على مجابهت91كوفيد ئية الوبا

 :يةاستها يمكن الخروج بالنتائج آلاتالتدابير الاستثنائية، بدر 

الظرفية والاستثنائية املوجهة إلى دعم النشاطات في  إلاجراءاتتؤدي  ‐

 . القطاعات لاكثر تضررا والفئات املعنية

الثقة مع تخفيض تكاليف يؤدي التيسير النقدي إلى دعم الطلب و  ‐

 . الاقتراض على لافراد واملؤسسات، باإلضافة إلى تخفيض أسعار الفائدة

 : كما يمكن أن نوص ي باقتراحين

قوعه وتفادي آثاره تباع نظام ناجع لإلنذار املبكر عن التنفيذ قبل و ا ‐

 .ونتائجه

 ضاعلاو ينبغي أن تعمل البنوك على دعم الطلب والثقة عن طريق تيسير  ‐

املالية وضمان تدفق الائتمان إلى القطاع املعني وتعزيز السيولة في لاسواق 

 .املالية
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 :قائمة املصادر واملراجع

صرف  في القرن مخاطر امل)مان والقروض املصرفية املتعثرة فريد راغب النجار، إدارة الائت1‐

 . 0222، القاهرة،، مؤسسات شباب الجامعة(نالحادي والعشري

أزمة ) عبد املطلب عبد الحميد، الديون املالية املصرفية املتعثرة لازمة املصرفية العاملية 2‐

 . 0221، مصر، إلاسكندرية، الدار الجامعية، (العقاري لامريكيةالرهن 

خليل الشماع، إدارة التحصيل والقروض املتعثرة، مادة تدريبية، لاكاديمية العربية للعلوم 3‐

 . 9111فية، عمان،املالية و املصر 

، املجلة  إلاسالميةنهلة قادري، عبد الحفيظ بن ساس ي، إدارة الديون املتعثرة في البنوك  4‐

 .  0293الجزائرية للتنمية الاقتصادية ورقلة الجزائر، 

صونية آيت بن آعمر مواجهة القروض املتعثرة في التشريع الجزائري، مجلة العلوم القانونية ‐2

 . 0202، أفريل 9العدد 99املجلد والسياسة، 

دعاء محمد زايدة، التسهيالت الائتمانية املتعثرة في الجهاز املصرفي، دراسة تطبيقية على 6‐

املصارف العاملة في قطاع غزة، رسالة لنيل شهادة ماجستير في املحاسبة والتمويل، كلية 

 . 0225التجارة ، جامعة غزة،

دمة نح الائتمان املصرفي في التشريع الجزائري، مذكرة مق، آليات مشمو ليديا ،عكوش سارة7‐

 .0292ر، تخصص قانون لاعمال، جامعة البويرة الستكمال متطلبات شهادة ماست

تشيكو عبد القادر، مسببات القروض املتعثرة وطرق معالجتها في الجزائر، مجلة الحقوق 8‐

 . 29، 0202، الجلفة ، اسات اقتصادية، جامعة زيان عاشور والعلوم السياسية،  در 

، القروض املصرفية املتعثرة في الجزائر وسبل عالجها، بن مداني صديقة، سعودي بلقاسم9‐

 (.0)، 72،علوم إلانسانية، العدد الاقتصاديمجلة الحقوق وال

املتعلقة  0202أفريل  5، مؤرخة في  0202‐22في هذا الصدد أصدر بنك الجزائر التعليمة -92

باإلجراءات  الاستثنائية لتخفيف بعض لاحكام الاحترازية املطبقة على البنوك واملؤسسات 

املالية وهذا من أجل السماح لهذه لاخيرة برفع قدراتها التمويلية، اتجاه املؤسسات 

 الاقتصادية 

، إيتراك للنشر 9، العالج، طلاسباباهرة ، الظ: محسن أحمد الخضيري ، الديون املتعثرة 11‐

 .092،ص 9113والتوزيع، القاهرة، مصر،

، يحدد كيفيات استمرار الخزينة  0202أوت  79املؤرخ في  071‐02مرسوم تنفيذي 12‐

العمومية في التكفل بصفة استثنائية بتخفيض نسبة الفائدة عن القروض  املمنوحة من 

يواجهون صعوبات بسبب لفائدة املؤسسات والخواص الذين  طرف البنوك واملؤسسات املالية

 . 0202سبتمبر  0،بتاريخ  20، ج ر،عدد وباء كورونا
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 العاملي الحديثة على الواقع الاقتصادي 11انعكاسات أزمة كوفيد 
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 إلافريقي، جامعة أدرار، مخبر التكامل الاقتصادي الجزائري موس ى عبد القادر 

mou.kader@univ-adrar.edu.dz 

 ، جامعة أدرار، مخبر التكامل الاقتصادي الجزائري إلافريقيمسعودي عبد الحميد

mes.hamid@univ-adrar.edu.dz 

 

 

  :ملخص الدراسة

تتجلى أهمية هذه الورقة البحثية في كونها تهتم بالوضع الاقتصادي العالمي، 

 تاحجتالازمة الصحية العاملية التي ( اكورونفيروس ) 91في ظل جائحة كوفيد 

حيث نهدف من خالل هذه , كل دول العالم وأدت إلى غلق أكبر لاسواق العاملية

ة عن الوضع الاقتصادي العالمي، وذلك يوتفصيل الدراسة إلى إعطاء صورة شاملة

ية عن مختلف القطاعات الاقتصادية الحساسة عن طريق إعطاء أرقام تفصيل

ومن خالل هذه الدراسة توصلنا إلى أن أزمة كوفيد , 91التي تأثرت بأزمة كوفيد 

 0209كتشاف اللقاح املضاد لفيروس كورونا في مطلع سنة ا، في حال لم يتم 91

ستتحول من أزمة صحية إلى أزمة اقتصادية عاملية تؤثر على الدول الكبرى 

 .اقتصاديا كما تؤثر على الدول النامية

 ، أزمة صحية، أزمة اقتصادية، الاقتصاد العالمي91كوفيد  :ملفتاحيةلكلمات اا

 :مقدمة

املالحظ اليوم على تعاطي مختلف دول العالم مع الانتشار املتصاعد لجائحة 

اختالف إمكانياتها على  -هو ضعف أداء لانظمة الاقتصادية والسياسية 91كوفيد 

ب  -وتنوع طبيعتها وعجزها في الحد من انتشار وخطورة هذه الجائحة، وهو ما سب 

مرتبطة  كميةهيكلية و  مشاكلأزمات متعددة تجاوزت البعد الصحي، لتكشف عن 

ن فيها بالفلسفة التي تقوم عليها لانظمة السياسية اليوم، ومكانة وموقع إلانسا

ل تأكيد تغير ات كثيرة، ر من املراجعات التي سترافقها بكيومنها، وهو ما سيطرح الكث

 .أقلها إعادة ترتيب أولويات عمل لانظمة السياسية وأجنداتها
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إن سياسة اللجوء إلى عمليات العزل، والحظر العام، وإلاغالق الواسع النطاق 

حة كورونا، ستتمخض عنه انعكاسات حادة على النشاط ئالذي فرضته جا

اد العالمي انكماشا حادا بواقع الاقتصادي، حيث يتوقع الخبراء أن يشهد الاقتص

وذلك حسب تقارير صندوق النقد الدولي فاإلجراءات وتدابير  ،0202في عام % 7-

الاحتواء واسعة النطاق والتي تم اللجوء إليها في معظم دول العالم، جعلت عجلة 

النمو الاقتصادي العالمي تتوقف فجأة، كما أن قنوات التأثير متعددة ومتشابكة 

لازمة الاقتصادية تستدعي دراسة مفصلة لعلها تحمل في طياتها سبل الخروج من 

 .العاملية بأقل لاضرار نحو الانتعاش مجددا

 :إشكالية الدراسة

انطالقا مما سبق تتبلور إشكالية هذه الدراسة والتي يمكن صياغتها في السؤال 

ما مدى تأثير إجراءات مواجهة جائحة كورونا املستجدة على : الجوهري التالي

 الاقتصاد العالمي؟

 :ؤال يمكننا طرح مجموعة من لاسئلة الفرعية التاليةهذا الس عنولإلجابة 

  هل سيبقى العالم حبيس إجراءات التباعد وإلاغالق التام ملواجهة

 الجائحة؟

 تتمثل أهم آثار فيروس كورونا على مختلف القطاعات الاقتصادية العاملية؟ فيم -

 حالة التعافي منها؟ما هي أهم السيناريوهات املحتملة في حالة استمرار لازمة وفي  -

 :فرضيات الدراسة

لدراسة إلاشكالية والوصول إلى أهداف الدراسة سننطلق من ثالث فرضيات 

 :وهي

سيحاول العلماء الوصول إلى لقاح فعال ملواجهة فيروس كورونا  :الفرضية ألاولى

 .وبالتالي الخروج من لازمة

الاقتصادية ولكن نسبة حة كورونا أثرت على كل القطاعات ئجا :الفرضية الثانية

 .التأثر متفاوتة من قطاع آلخر

كتشاف اللقاح ان ال ثالث لهما؛ لاول يتمثل في هناك سيناريوهي :ة الثالثةيالفرض

والخروج من لازمة، أما الثاني استمرار إجراءات التباعد  0209في بداية سنة 

 .والدخول في أزمة اقتصادية عاملية
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الذي تتناوله  املوضوعتستمد هذه الدراسة أهميتها من أهمية  :أهمية الدراسة

( Covid-19)لتي ألحقها فيروس كورونا املستجدحجم آلاثار اعلى وهو التعرف 

 .باالقتصاد العالمي، وإبراز أهم القطاعات الاقتصادية املتأثرة بالجائحة

 : أهداف الدراسة

 :تهدف هذه الدراسة إلى

 ضع الذي يمر به العالم حاليا؛صورة واضحة عن الو إعطاء  -

 بيان أثر جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي؛ -

 إبراز أهم القطاعات الاقتصادية تأثرا بالجائحة؛ -

توضيح مختلف السناريوهات املحتملة في حالة استمرار الجائحة والتعافي  -

 .منها

انطالقا من إلاشكالية املطروحة وبغية الوقوف على صحة أو  :منهجية الدراسة

خطأ الفرضيات التي تم وضعها، سنحاول الاعتماد في هذه الدراسة على املنهج 

الوصفي التحليلي، وذلك من خالل الوقوف على البيانات واملعطيات املتوفرة 

صادية الدولية واملتمثلة في مختلف التقارير الصادرة عن الهيئات واملنظمات الاقت

، وذلك بهدف استنباط الحقائق (0202-0293)قليمية خالل فترة الدراسةوإلا

 .والوقوف على النتائج

 :الدراسات السابقة

هدف هذه الدراسة إبراز انعكاسات جائحة كورونا  :(2121بن عديدة، ) دراسة -

العاملة في الجزائر وذلك نظرا ألهمية على نشاط املؤسسات الصغيرة واملتوسطة 

هذا النوع من املؤسسات في اقتصاديات الدول، ولتحقيق هذا الهدف تم الاعتماد 

على املنهج التحليلي الوصفي والذي يعتمد على تحليل النصوص، والتقارير، 

والوثائق والاستشهاد بالبيانات، حيث توصلت هذه الدراسة إلى أن املؤسسات 

توسطة تأثرت بشكل كبير بجائحة كورونا على غرار باقي القطاعات الصغيرة وامل

الاقتصادية لاخرى، كما أن تراجع عائدات النفط زاد من تأزم وضعية املؤسسات 

الصغيرة واملتوسطة إلى جانب الجائحة مما أدى بالكثير من هذه املؤسسات إلى 

 .إلاغالق والتوقف عن النشاط
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هذه الدراسة إلى بيان آلاثار الاقتصادية  سعت: (2121بولعراس، ) دراسة -

لجائحة كورونا على الاقتصاد العالمي، مع تسليط الضوء على الاقتصاد 

الجزائري، حيث تم الاعتماد على املنهج الوصفي التحليلي لدراسة وتحليل موضوع 

نهاية هذه الدراسة توصل الدراسة سواء من الجانب النظري أو التطبيقي، وفي 

الباحث إلى أن جائحة كورونا تسببت في آثار وخيمة على الاقتصاد العالمي، 

وكذلك على الاقتصاد الجزائري الذي تفاقم تأثره بالجائحة بسبب تدهور أسعار 

النفط العالمي وتراجع الطلب على املحروقات، كما أوصت الدراسة بمجموعة من 

زيز قدرة الاقتصاد الجزائري على تجاوز آثار هذه الحلول املقترحة بهدف تع

 .الجائحة

 23وضعت هذه الورقة البحثية  :(Roshen & Warwick, 2020) دراسة -

سيناريوهات لتأثر تفش ي فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي بصفة عامة 

على املدى القصير، وتوضح هذه والاقتصاد الكلي ولاسواق املالية بصفة خاصة 

السيناريوهات حجم التكاليف التي يمكن تجنبها من خالل زيادة الاستثمار في 

أنظمة الصحة العامة في جميع الاقتصاديات، وخاصة في الاقتصاديات لاقل 

وصلت تطورا حيث أنظمة الرعاية الصحية أقل تطورا وكثافة السكان مرتفعة، وت

ن خاصة في الدول النامية يتجاهلون كل لادلة يسياسيهذه الدراسة إلى أن ال

العلمية على دور الصحة العامة في تحسين نوعية الحياة ودورها كقوة دافعة 

 .للنمو الاقتصادي

 
ا
؟ دما الذي نحن بصد: أوال

ا
 ه فعال

، ما نزال ننظر لهذه الجائحة 91سع وتسارع انتشار فيروس كوفيد في ظل تو 

ا عن واحدة فقط تتعامل مع لاعراض والنتائج علمي   غير املسبوقة من زاوية
 
ا بحث

 عبر تبني إجراءات حكومية وصلت لحد إعالن الحالة 
 
اللقاح والعالج، أو وقاية

الاستثنائية والحجر الصحي في كثير من الدول تداعياتها على الاقتصاد الدولي 

ا ما تعلق بتراجع أسواق لاسهم والبورصات وانهيار أسعا ، مع (ر النفطخصوص 

ْيِه  إهمال كبير للبحث عن لاسباب والجذور املرتبطة بطبيعة النظام الدولي في شق 

نظرة تقوم على تحليل خطي يسعفنا السياس ي والاقتصادي، والحقيقة أن هذه ال

في الحد من بعض آثار هذه الجائحة وليس كلها، لكنه ال ُيجيب عن  -إلى حد  ما-
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م، لذلك أعتقد أننا بحاجة لتجاوز هذا املنطق نحو كل لاسئلة املطروحة اليو 

تحليل شبكي يبحث في فكرة العوملة ذاتها والفلسفة التي تقوم عليها، من خالل 

َسْت له، وذلك عبر  التساؤل بشأن التنظيم السياس ي والاقتصادي الذي أس 

، صفحة 0202ملكاوي وآخرون، ) مساءلة دور كل الفواعل ورصد كل التدفقات

، والتوقف عند التقاطعات والارتباطات بينها، حتى نستطيع تشكيل رؤية (31

 
 

ا؟ ولَم بهذا الشكل والسرعة تسعفنا لفهم ما يحدث أوال ؟ وملاذا حدث ثاني 

؟
 
ا؟ وملصلحة َمن رابعا

 
 والكثافة ثالث

لوعليه أحاجج في هذه الورقة بأننا بصدد ظاه
 
ا  رة تتشك د، وتحتاج من  وتتمد 

لتأمل والرصد، وتتطلب منا كذلك أن نوسع من عدسة رؤيتنا لها لتشمل كل ا

 
 

رك كلها في توأنظمة مختلفة ومتنوعة، لكنها تش املشهد، فالجائحة شملت دوال

ظاهرة التنميط التي تفرضها قوى العوملة، مستندة على خطاب يقوم على مقوالت 

افسة كآليتين قادرتين على فرض التوازن، وهو ما تحرير التجارة وتشجيع املن

كبيرة أثبتت أن هاتين آلاليتين غير قادرتين بمفردهما على  مشاكلكشف عن 

ضبط قوى السوق، تلك القوى التي تحررت من ضوابط كل القيم إلانسانية 

ا، ولذلك أزعم أننا نحتاج لتأمل أك ر لتجاوز ثملصلحة قيمة تعظيم الربح حصر 

جه املؤسسات الدولية، حيث الخطاب  العولمي الرأسمالي السائد، والذي ترو 

 :عيوبه التي يمكن تلخيص أهمها في النقاط التالية 91كشفت جائحة كوفيد

  (29-22، الصفحات 0202ملكاوي وآخرون، )

روج لها املؤسسات إن  مقوالت تحرير التجارة الدولية والسوق الحرة التي ت .9

  -كصندوق النقد الدولي واملنظمة العاملية للتجارة-الدولية 
 

، بل ال تطرح حلوال

ل ألداة من  ا بقيمة ومكانة إلانسان فيها، الذي تحو  تفرض مشكالت مرتبطة أساس 

أدوات السوق، بدل أن يكون غاية ومحور أية عملية اقتصادية، وما عْجُز 

بسبب نقص  91مواجهة انتشار عدوى كوفيد املنظومات الصحية اليوم في

على ذلك، ولاكيد أن آليات السوق لم تعد  اواضح ااملخصصات املالية إال مؤشر 

تعظيم أرباحها، على حساب ى لإ دها على ضبط قوى السوق التي تسعىقادرة بمفر 

التوازنات الاجتماعية والبيئية التي أصبحت هشة ومكشوفة ملصلحة إشباع النهم 
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 91عظيم الربح دون غيره، لذلك أتصور أن من أبرز سمات ما بعد كوفيد نحو ت

 .هو فتح النقاش بشأن أنسنة العوملة والوقوف في وجه الليبرالية املوحشة

إن العالقة بين اقتصاد السوق والديمقراطية التي يطرحها الخطاب الليبرالي  .0

ملساواة الذي كقيم متساندة لم تعد كذلك اليوم بسبب التناقض بين خطاب ا

ق له الديمقراطية ي توبين خطاب تشجيع املنافسة والفروقات الفردية ال ،تسو 

من جهة،   (Jacquea, 1994, pp. 54-56) اقتصاد السوق حسب ايقوم عليه

والتناقض بين تشجيع مزيد من الحريات الفردية وبين الحاجة ملمارسة مزيد من 

حيث كشفت طريقة تعاطي لانظمة السياسية , الضبط الاجتماعي من جهة ثانية

ا ملصلحة لانظمة لاوتوقراط ا صادم  ية على حساب لانظمة مع هذه الجائحة تفاوت 

سبانيا إة في مقابل نموذج إيطاليا و غافور نموذج الصين وسن )الديمقراطية

ف انتماءاتها ومستوياتها ال ، حيث إن الشعوب وعلى اخت(والواليات املتحدة

ا بعد يوم ملجرد سلع  الاقتصادية والثقافية تشعر اليوم أن أفرادها يتحولون يوم 

في سوق يتعولم باستمرار، قيمتهم ليست مرتبطة بإنسانيتهم كقيمة مطلقة، بل 

 .تحددها آليات السوق هي نسبية 

ٌل  .7 إن الاحتجاج على الشروط القاسية التي تفرضها عوملة لاسواق، هو تحو 

 لظاهرة تتمدد كل يوم جغرافي  
 

ا بانضمام  ا لتشمل دوال في قارات مختلفة، ونوعي 

فئات اجتماعية جديدة لها، وأتوقع أننا سنشهد بعد نهاية هذه الجائحة 

عات كبيرة في طبيعة لانظمة السياسية، وفي احتجاجات كثيرة تؤدي إلى مراج

 .أجنداتها وأولوياتها، وفي آليات عملها

ا في لاعراض فقط، والتأمل أكثر  ون اليوم لعدم الغرق كثير  لذلك نحن مدعو 

والتي قد تشكل لحظة فارقة في تاريخ بصددها  التي نحن التغيراتفي هذه 

ل  في طريقة 
 .عيشنا املشتركإلانسانية بإطالق مسارات تحو 

ا  على مختلف القطاعات الاقتصادية 11 تأثير جائحة كوفيد: ثانيا

في ُيسجل تنامَي العجز , 91 املتابع اليوم لتطور انتشار وتوسع جائحة كوفيد

ا من لانظمة السياسية التي يمكن  التعاطي معها، والذي لم يستثن ا يسير  إال عدد 

ن، يكوريا الجنوبية، سنغافورة، الص( حصرها في عدد أصابع اليد الواحدة

حيث اعتبر الباحث  ؛الكبرى قد فشلت في هذا الاختبار حتى القوى بل ...( أملانيا
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Micah Zenko  في مقال نشره في مجلةForeign Policy  طريقة تعامل إدارة ترامب

 ,Zenko) أسوأ فشل استخباري في تاريخ الواليات املتحدة  19مع جائحة كوفيد

كثير الويبدو أن هذه الجائحة لم تكشف بعد عن كل أسرارها، وما تزال  ،(2020

من التساؤالت بشأنها دون إجابات، وُيعزى ذلك لشح املعطيات واملعلومات، 

، لكن لاكيد أنها Big dataوصعوبة فحصها وتصنيفها في عصر البيانات الضخمة 

ا لنهج غير ستدفع لامور باتجاه  سيناريوهات غير متوقعة ونهايات مفتوحة وفق 

 .خطي

 :وكمحاولة أولية لقراءة هذه السيناريوهات يمكن تسجيل املالحظات التالية

 (37-39، الصفحات 0202الفقي، )

 Chaos theoryستزيد قناعتنا أكثر بأهمية نظرية  91يبدو أن جائحة كوفيد  .9

، املعولمفي فهم درجة تعقيد النظام الدولي  Butterfly Effectومبدأ تأثير الفراشة 

حيث استطاع فيروس متناهي الصغر في مدينة بعيدة في الصين، أن يضع العالم 

رفرفة "هذه الجائحة نقدم املثال املعروفأجمع على حافة الهاوية، فإذا كنا قبل 

قد تنتج عنها فيضانات وأعاصير في أبعد لاماكن  جناح فراشة في غابات لامازون

والجميع يتابع ويرصد  -لشرح النظرية، فإن اليوم "في أمريكا أو أوروبا أو إفريقيا

ا أن نفهم هذه النظرية  -تطور انتشار فيروس كورونا املستجد بات من السهل جد 

د ينتج عنها عطسة مريض في ووهان بالصين ق" وهذا املبدأ بتقديم املثال التالي

تعطيل الدراسة وغلق الحدود وأزمة اقتصادية وإعالن حالة الطوارئ في أوروبا 

 ". وأمريكا وأفريقيا

الديمقراطيات والديكتاتوريات على حد سواء إلى  91دفعت جائحة كوفيد  .0

للحد من انتشارها، وهو إجراء قد  لكترونيةتوسيع استخدام تقنيات املراقبة إلا

ا باملبادئ  تترتب عليه تداعيات لفترة طويلة بعد احتواء الفيروس، مرتبطة أساس 

التي تقوم عليها الديمقراطيات املعاصرة، السيما مقوالت الحقوق والحريات 

وفر 
ُ
الفردية واملجتمعية، ومبدأ الحق في الخصوصية بشكل خاص، حيث ت

ا جديدة للحفاظ على القوة وممارسة التقنيات الجديدة ل
 
ألنظمة السياسية طرق

الضبط واملراقبة املدعومة بالذكاء الاصطناعي، وهو ما يطرح للنقاش قضايا 
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على مستوى لانظمة السياسية  Digital Dictatorship الدكتاتوريات الرقمية 

 .دوليعلى مستوى النظام الElectronic Colonialism والكولونيالية الرقمية 

بروز حركة عودة نحو التراث وعودة اليمين املتطرف في مسار معاكس لتيار  .7

زتها جائحة العوملة الذي يؤكد على تحول العالم لقرية صغيرة،  وهي نزعة عز 

، حيث وجدت الدول نفسها مسؤولة ومطلوبة للتدخل، لكنها عاجزة 91كوفيد 

ربطت اقتصاديات الدول وغير قادرة على الفعل، بسبب عمليات التشبيك التي 

بعضها ببعض وتدويل عملية إلانتاج، لذلك تصاعدت النزعة الوطنية، ولجأت 

الكثير من الدول إلى تفعيل قوانين إلانتاج الحربي، وحالة الطوارئ لالستجابة 

ت إعادة بعث قيم التضامن وروح الجماعة على  لتحديات هذه الجائحة، وتم 

ا في إعالء الفرد وحقوقه حساب قيم املذهب الفردي الليبر  الي الذي استغرق كثير 

 .على حساب الجماعة الوطنية ومصالحها

ى ممارسة الضبط لوقدرتها ع 91بسبب طريقة تعاطي الصين مع أزمة كوفيد  .2

الاجتماعي والتحكم في حشود الجماهير بطريقة رقمية مبتكرة؛ وجدنا أنفسنا 

د مقابل النموذج ناجح صاعبصدد إعادة اكتشاف الصين من جديد كنموذج 

حيث عاد موضوع التنافس بين الواليات املتحدة لامريكية  ؛الغربي املتراجع

ا فيما يتعلق  بوصفها قوة مهيمنة والصين بوصفها قوة صاعدة للنقاش، خصوص 

ا على مقولة فخ  بفكرة حتمية الصدام بين القوتين من عدمها، اعتماد 

التي تؤكد على متالزمة  ،(23، صفحة 0292أليسون، ) ثيوسيديتس التي طرحها

وهي هنا الصين التي تبحث عن  ؛ -rising power syndrome-القوة الصاعدة 

وهي هنا ، ruling power syndromeومتالزمة القوة الحاكمة  -تأكيد الذات

  Thucydides Trapينشأ فخحيث  -الواليات املتحدة الخائفة من تراجع مكانتها

الذي قد يدفع نحو مواجهة بين القوتين لن تكون بالضرورة عسكرية، أو التركيز 

ا ملقوالت تمدد القوة التي طرحها  ، 0223كيندي، )على صعود الصين السلمي وفق 

حيث طرح فكرة قانون التمدد إلامبراطوري الزائد عن الحد ليشرح  ،(922صفحة 

تراجع القوى العظمى، إذ تصبح مصالح القوة العظمى والتزاماتها العاملية أكبر من 

قدرتها على الدفاع عنها كلها في وقت متزامن، لتبدأ في الانسحاب والتخلي عنها، 
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ا فيها، ومقابل صعود قوى بديلة تتحي
 
ن  لحظة ملء الفراغ لتفرض تاركة فراغ

 .منطقها الجديد

 فعلى سبيل املثال ال الحصر لو أخذنا قطاع العمل والتشغيل فقد تسببت

 عاملية بطالة أزمة في العالمي قتصادالا قطاعات مختلف تأثر خالل ومن الجائحة

 تقديرات وحسب ، 2020 سنة من أفريل شهر بداية وفي العمال من العديد وتصريح

 بلدان في تعيش من العمالة العاملية% 29نسبة  يمثل ما فإن الدولية العمل منظمة

 بحلول  النسبة هذه لتنخفض منها، الوقاية وتدابير إجراءاتوطالتها  الجائحة مستها

 & Angela) الصين في العمل أماكن عن إلاغالق رفع بعد% 52 يقارب ما إلى فريلأ  22

Haishan, 2020, p. 22) . 

 العمل منظمة صممت للجائحة نتيجة العمالة في العالمي التراجع تقدير وبغية

 الاقتصادية البيانات على بناء   العمل ساعات عدد بانخفاض يتنبأ نموذجا الدولية

 عدد أن إلى النموذج نتائج خلصت وقد الفعلي، الوقت في العمل سوق  وبيانات

% 2.2بنحو  انخفضت قد العالم أنحاء جميع في العمال يعملها التي العمل ساعات

 كما ,الثاني الربع خالل% 92.2نسبته  بما لتنخفض 2020 سنة من لاول  الربع خالل

 :(29) رقم الشكل يوضحه

التوزيع البياني إلجمالي واردات العالم من السلع واملنتجات  :11الشكل رقم 

 0202الطبية لسنة 

 
 (Angela & Haishan, 2020, p. 24) :املصدر
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 305 مقداره ما املنظمة تقديرات حسب% 92.2نخفاض الا  هذا يعادل حيث

 فإن الشكل خالل ومن لاسبوع، خالل عمل ساعة 48 ـــوب كامل بدوام عامل مليون 

 الربع في سترتفع العمل ساعات إجمالي في نخفاضالا  نسبة أن إلى تشير النموذج نتائج

 املتوسط الدخل ذات البلدان عمال وأن، 0202 سنة من لاول  بالربع مقارنة الثاني

 أشد بشكل البطالة أزمة سيواجهون  املرتفع املتوسط الدخل ذات والبلدان لادنى

 .البلدان يقببا مقارنة

 نكماشا أدى ما فعادة مسبوقة، غير العمل سوق  على كورونا جائحة تأثيرات إن

 توقيف إلى الحالية لازمة أدت حين في التوظيف، في نخفاضا إلى العالمي الاقتصاد

 غلق عمليات بسبب كبير بشكل للعمال الفوري والتسريح مفاجم بشكل التوظيف

 لاقل على عاملية أزمة أسوأ منها يجعل ما البيوت، في بالبقاء واملناداة العمل أماكن

 ساعات نخفاضا أن إلى الواقع يشير كما الثانية العاملية الحرب منذ الجانب هذا من

سيد أعمر و بللعما، ) 0221-0222 العاملية لازمة في نظيره بالفعل تجاوز  قد العمل

 .(972، صفحة 0202

 قد كان الذي العالمي التصنيع نمو ينخفض أن املتوقع منف ؛أما قطاع الصناعة

 بسبب املهيمنة اتيالاقتصاد بين التجارية التوترات نتيجة 2019 سنة بالفعل تباطأ

 الجدول  في موضح هو وكما كورونا، جائحة عن الناجمة الاقتصادية الاضطرابات

 :29رقم 

تطور مؤشر إلانتاج الصناعي: 29الجدول رقم   

 
شرق 

 آسيا
 الصين أوروبا

مريكا أ

 الشمالية
 العالم

جويلية 

0291 
105.1 

106.1 

 
901.1 927.1 113.6 

 997.3 922.2 972.2 925.0 927.2 0291أوت 

سبتمبر 

0291 
922.0 925.0 979.3 927.1 992.0 

أكتوبر 

0291 
920 922.5 979.2 927.0 997.2 
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نوفمبر 

0291 
929 922.2 977.2 922.0 992.9 

ديسمبر 

0291 
927 922 972 922.7 992.0 

جانفي 

0202 
922.7 922.2 11.2 922.0 927 

فيفري 

0202 
920 922.1 922.7 922.0 920.5 

 (Angela & Haishan, 2020, p. 26) :املصدر

ا بالفعل يشهد العالمي التصنيع كان ، 2019 سنة فطوال ا انخفاض   نمو في ثابت 

 إلانتاج، في ملحوظا انكماشا خاص بشكل الصناعية البلدان سجلت حيث إلانتاج،

 وفي العام، نهاية في% 2تجاوزت  عالية سنوية ربع نمو الصين تظهر معدالت تزال وال

ا الصين أظهرت 2020 سنة من لاولين الشهرين ا انخفاض   بداية مع إلانتاج في حاد 

 .نفس الوقت في الفيروس الحتواء أخرى  ومناطق ووهان إغالق

 الشمالية أمريكا البلدان مجموعات إلى املجمعة الصناعية للبلدان وبالنسبة

 بيانات بأحدث كورونا لجائحة املباشرة آلاثار قياس يمكن فال آسيا، وشرق  وأوروبا

 وبالرغم مارس، شهر الاقتصادية القيود البلدان معظم باشرت حيث ، 2020فيفري 

 إلانتاج في الانخفاضات من مزيد مع 2020 عام البلدان هذه بدأت ذلك من

ا العالمي الصناعي إلانتاج إجمالي يظهر كما التصنيعي؛ ا انخفاض  ا حاد   بشكل ناتج 

، صفحة 0202بوعيس ى، ) العالمي التصنيع في الصين كبيرة من حصة عن رئيس ي

 من سيتأثر كورونا جائحة وبسبب العالمي التصنيع قطاع أن املرجح ومن، (922

 (0202محمود السيد، ) :جوانب ثالثة

 التصنيع قلب على الفيروس يركز حيث إلانتاج، سيعيق املباشرة إلامدادات تعطل -

 في لاخرى  العمالقة الصناعية الشركات بسرعة في وينتشر  )آسيا شرق  ( العالم في

 .وأملانيا املتحدة الواليات

 حيث املباشرة، التوريد صدمات تضخيم إلى التوريد سلسلة في العدوى  ستؤدي -

 الحصول  تكلفة في وأكثر أكبر صعوبةا لاقل تأثر  الدول  في التصنيع قطاعات ستجد
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بشدة، ومن ثم من بعضها  املتضررة الدول  من املستوردة الصناعية املدخالت على

 .البعض

 الاقتصاد وانخفاض الركود حاالت بسبب الطلب في اضطرابات هناك ستكون  -

 املستهلكين على في الشراء التي تسيطر والتأخير الترقب حالة وبسبب الكلي،

 .واملستثمرين

 الخبراء من فريق أجراها التيالتحاليل  قدرتأما فيما يخص قطاع التجارة فقد 

ا لاوروبية للمفوضية والتابع جارةتال قطاع في املتخصصين الاقتصاديين  انخفاض 

 عن ينتج لاوروبي لالتحاد وبالنسبة ، 2020 سنة العاملية التجارة في ٪ 9.7 بنسبة

ا بالجائحة واملتعلق املتوقع الاقتصادي الانكماش  في % 8.8 و % 9.2 بنسبتي انخفاض 

 سنة لاوروبي الاتحاد خارج ونحو من وخدمات سلع من ووارداته صادراته من كل

ا ما يعادل أي ، 2020  مليار 240 و يورو مليار 285 بحوالي الصادرات في انخفاض 

 توصلت وقد, )مجتمعة الخدمات و السلع( لاوروبي الاتحاد خارج الواردات في يورو

 وتجارة) الطاقة بخالف ( لاولية القطاعات صادرات أن إلى الفريق هذا تقديرات

 انكماش معظمها يشهد والتي التصنيع قطاع نشاطات من أقل تأثرا كانت الخدمات

 Chief) بشدة تتأثر الكهربائية وآلاالت النقل معدات وأن ٪، 10 من زيدأب الصادرات

Economist Team of DG Trade in European Commission, 2020, p. 02). 

ا العاملية التجارة منظمة أمانة قامت كما  الاقتصادية آلاثار بمحاكاة مؤخر 

 العاملية التجارة تنخفض أن متوقعة الدولية، التجارة على كورونا لجائحة املحتملة

 املفوضية بتقديرات ومقارنة ، 2020 سنة%  32 و % 13 بين تتراوح بنسبة للبضائع

 % 33 إلى % 12 من تتراوح بنسبة لاوروبية الصادرات تنخفض أن تتوقع لاوروبية

 وخطورة طول  حول  الافتراضات حسب % 25 إلى % 10 بين تتراوح بنسبة ووارداتها

 تعتمد حيث العالمي، إلاجمالي املحلي الناتج لسيناريوهات ووفقا الجائحة أزمة

 تكون  ما عادة والتي إلاجمالي املحلي الناتج تقديرات على كبير وبشكل املنظمة توقعات

 الاقتصادي التعاون  ومنظمة الدولي والبنك الدولي النقد صندوق  من مستمدة

 تقديرات وتستند التجارة، توقعات نموذج في كمدخالت مختلفة مناطق في والتنمية

 العالمي إلاجمالي املحلي للناتج سيناريوهات محتملة ثالثة إلى العاملية التجارة منظمة

 % 11 - إلى % 4.8 - من تتراوح أخرى  دراسات في املعتمدة نظيرتها من أكبر وبصدمات



 أعمال مؤتمر                                                     علم الاقتصاد رؤية جديدة بعد الجائحة 

134 

(Chief Economist Team of DG Trade in European Commission, 2020, pp. 

02-03). 

 العاملية التجارة قيمة فإن والتنمية للتجارة املتحدة لامم مؤتمر لتقديرات ووفقا

 سنة من لاول  الربع خالل فقط 3% بنسبة تراجعا تسجيلها من وبالرغم للسلع

 مع تزامنا% 05.1 إلى تصل وبنسبة ،الثاني الربع خالل كبيرا تدهورا ستعرف، 2020

 أخرى  جهة ومن, املواجهة وتدابير إجراءات من وتبعاتها الجائحة نتشارا تزايد

 لاساسية السلع أسعار مؤشر فقد حيث متسارع، بمعدل السلع أسعار انخفضت

 %8.5 و ، 2020سنة من جانفي شهر قيمته من% 9.0 لاونكتاد قبل من املعتمد

 العاملية الحرب منذ العالم يشهده لم نخفاضا ( مارس شهر% 02.2 و فيفري  شهر

 سجل حيث التطور، هذا وراء الرئيس ي السبب النفط أسعار وكانت ،)الثانية

ا  املعادن شهدت حين في مارس، شهر خالل% 77.0 بنسبة لاسعار في انخفاض 

 %2تتجاوز  لم بنسبة لاسعار في انخفاضا الزراعية واملواد الغذائية واملواد والخامات

(Angela & Haishan, 2020, p. 22). 

 أنواع وبعض الكمامات، " والصيدالنية الطبية املنتجات على الطلب أن حين في 

 على كبيرا رتفاعاا شهد قد  ...."الحرارة وخفض آلاالم ومضادات كاملسكنات لادوية

 طلب رتفعا فقد ،العالمي املستوى  على تجارتها لتنتعش للدول  املحلية املستويات

 الاصطناعي، التنفس أجهزة نعاش،إلا تجهيزات على وبالخصوص عليها الدول 

 يوضحه كماو  بالفيروس، إلاصابة أو املرض على والكشف ختبارالا  وقصاصات

 :20 رقم الشكل
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)%(التوزيع لنسبة الانخفاض املقدرة في ساعات العمل إلاجمالية  :12الشكل رقم 

 
 (Angela & Haishan, 2020, p. 20) :املصدر

 العاملية التجارة إجمالي من %5 تمثل والتي الطبية واملنتجات السلع تجارة فإن

 تتصدرها لانواع، مختلف بين متفاوتة بنسب تتوزع ، 2019سنة خالل للسلع

 إلى التوصل تم إذا خصوصا 2020 سنة خالل النسبة هذه ترتفع أن وُيتوقع لادوية،

 .السنة نهاية مع لقاحات أو فعالة عالجات

 السياحة لقطاع مثيل لها يسبق لم أزمة أما إذا خضنا في قطاع السياحة في

 إلى  UNWTO  املتحدة لألمم التابعة العاملية السياحة منظمة تقديرات تشير

 مقارنة بالسنة 2020 سنة دوليا السياح عدد في % 80 إلى % 60 بنسبة انخفاض

 في الصحي الحجر وإجراءات السفر وحظر الحدود إغالق أن فاألكيد السابقة،

 جدال ال بشكل السياحة قطاع على مباشر بشكل تؤثر عوامل البلدان من العديد

 بنسبة مارس شهر في فعليا الوافدين عدد انخفاض إلى املتاحة البيانات وتشير، فيه

، صفحة 0202غبولي و توايتية، ) السابقة السنة من الشهر بنفس مقارنة % 60

973)  . 

 حيث من كورونا بجائحة تأثرا لاكثر البلدان من العديد أن إلى إلاشارة وتجدر

 أو كوجهات إما العالمي، السياحي النظام في رئيسية فاعلة أطراف هي إلاصابات عدد

 أخرى، بلدان إلى اتيالاقتصاد هذه على لازمة آثار وستمتد كليهما، أو مصدر أسواق

 تعتمد التي املناطق على خاص بشكل لاهمية بالغ التأثير يكون  أن املتوقع من لذا

 على محالة ال سيؤثر السياحة توقف نإ حيث ؛الدولية السياحة على كبير بشكل



 أعمال مؤتمر                                                     علم الاقتصاد رؤية جديدة بعد الجائحة 

136 

 شهر% 32  بنسبة نخفضتا والتي وإلاقامة الفندقة مثل الخدمات من العديد

 .Maryla & Aaditya, 2020, p) واملواصالت والنقل الترفيه خدمات, إلاطعام مارس،

04). 

 الغلق إجراءات بسبب مباشرا تأثرا آلاخر هو شهد فقد ؛النقل لقطاع وبالنسبة

 حد في العالم عبر لاشخاص حركة في الكبير والتباطؤ بأكملها مناطق وحجر وعزل 

 زمن في لاشخاص وتنقل حركية حول  الدراسات من العديد أكدته ما ذاته،

 البلد داخل وحتى البلدان بين العالمي النقل حركة انكماش ولاكيد أن الجائحة،

، )وجوي  بري، بحري ( النقل مؤسسات مختلف على سلبية آثار لها كانت الواحد،

غبولي و ) تكاليفها رتفاعال  نظرا الطيران بالنسبة لشركات وخيمة جد آلاثار وتعد

 .(972، صفحة 0202توايتية، 

فرضت تحديا ( 91كوفيد )النسبة للقطاع املالي فإن جائحة كورونا بأما 

 أن يخشون  السوق  في املشاركون  بدأ حين 2020 فيفري  منتصف تاريخيا، ففي

 لاسهم أسعار في حاد هبوط حدث عاملية، جائحة إلى الفيروس هذا تفش ي يتحول 

 ارتفاعا العائد فروق سجلت الائتمان، أسواق وفي سابقا، فيها املبالغ مستوياتها عن

 املالي، الرفع قروض العائد، عالية كالسندات الخطرة القطاعات في وخاصة شاهقا

 أسعار وهبطت التوقف، من حالة إلى إلاصدار نشاط وصل حيث الخاص والدين

 حول  اتفاق إلى التوصل في  +كأوب بلدان وفشل العالمي الطلب ضعف إزاء النفط

 هذه وأدت كما املخاطرة، على إلاقبال ضعف من زاد مما إلانتاج، تخفيضات

 حاد انخفاض مع الجودة، عن بحثا املستثمرين هروب إلى املتقلبة السوقية الظروف

 .(0202صندوق النقد الدولي، ) آلامن املالذ سندات عائدات في ومفاجم

 تشديد في همسأ مما لاصول، أسعار تحركات تضخيم إلى العوامل من عدد وأدى

 لاسواق في الضغوط بوادر وظهرت مسبوقة، غير وسرعة حاد بشكل املالية لاوضاع

 وهو ،لامريكي للدوالر العاملية السوق  ذلك في بما لاجل، قصير للتمويل الرئيسية

 عشر منذ املالية لازمة أثناء مرة آخر رأيناها التي الديناميكية لاذهان إلى يعيد تطور 

 إليها ُينظر أسواقا شمل ما وهو السوق، سيولة في كبير تدهور  وحدوث ,سنوات

 للضغوط، مقترضة بأموال املستثمرون وتعرَّض ، جدا عميقة باعتبارها تقليديا

 تغطية مطالبات لسد الاستثمارية مراكزهم إغالق إلى بعضهم اضطروا أن وورد
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صندوق النقد الدولي، ) الاستثمارية محافظهم توازن  واستعادة الهامش حساب

0202). 

 :خاتمة

بالنظر إلى حالة الضعف التي تعاني منها جامعاتنا ومراكزنا البحثية وغياب 

جماعة علمية قادرة على الخوض في الحوارات التي تدور اليوم بشأن ما بعد 

ا من واقع بيئتنا والتحديات املطروحة فيها وعليها، فنحن في 
 
جائحة كورونا انطالق

أحسن لاحوال ننقل النقاشات السائدة في الغرب والتي تنطلق من مخاوفهم 

وهواجسهم وطموحاتهم املعرفية بشأن ما بعد كورونا، لذلك أزعم أننا بحاجة 

لجهد كبير لتفكيك هذه النقاشات وفهمها وعدم الوقوع في فخ إعادة إنتاجها 

ا محلي   بصدد  أننا ر وأخ -فيهما وقعنا ا بوعي أو بغير وعي، وهو في الحقيقة فخ كثير 

في تعاطينا مع واقعنا وقضايانا التي تناولناها فقط من  -اليوم ذاته الفخ الوقوع في

ا 
 
وجهة نظر ما ينتجه آلاخرون الذين طرحوا أسئلة مجتمعاتهم التي تعيش ظروف

غير ظروف مجتمعاتنا، وتعكس مخاوف وهواجس وطموحات مجتمعاتهم، وبالتالي 

باجتهاداتهم البحثية إجابات لألسئلة التي طرحتها اللحظة التاريخية عليهم، أنتجوا 

 .والتي هي بالتأكيد تختلف عن لحظتنا التاريخية

لذلك أعتقد أننا بحاجة ماسة اليوم لفتح نقاش حقيقي بشأن واقعنا وما 

يحمله من مشكالت، وكذا ما يطرحه من تحديات في ظل ما كشفت عنه جائحة 

ا لذلك أولوياتنا م 91كوفيد  َد وفق  ن عجز دولنا وأنظمتنا وحتى مجتمعاتنا، لتتحد 

بنا الوقوع ضحية إلاسقاطات النظرية الغربية التي أثبتت  البحثية، وهو ما سيجن 

ْنه قضايانا، وتفسير الحركيات التي تحكمها 
ُ
كل مرة عدم تمكنها من فهم ك

 .والارتباطات القائمة بينها

ا، أشير إلى أن   أخير 
 

ا،  لازمات مثلما تطرح مشاكل وتحديات تحمل حلوال وفرص 

أمامنا اليوم فرص كثيرة إلعادة , والذكي هو الذي يحسن اقتناص هذه الفرص

هندسة أنظمتنا السياسية، وتطوير آليات جديدة لضبط املجتمع وتنظيمه 

اء كفاية ا، وأخش ى أال نكون أذكيا، وإعادة بناء عالقاتنا وتحالفاتنا خارجي  داخلي  

ا عن أي اس راتيجية أو رؤية للمستقبل، تونغرق في وحل التسيير اليومي لألزمة بعيد 
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فأنا أالحظ أن كل مؤسساتنا وجهودنا مستنزفة إلدارة يوميات لازمة فقط، في 

سات نحو التفكير فيما بعد كورونا ه لهذه الجهود واملؤس  ِ
 .غياب أي خط موج 

غير عالم ما قبلها، وسيشهد الكثير  91كوفيد ولاكيد أن عالم ما بعد جائحة 

الت على املستوى املحلي والدولي، لذلك أدعو إلى بلورة مشروع بحثي  من التحو 

راتيجية حقيقية للمستقبل، تأخذ في الحسبان متطلبات تساقومي، يطرح /وطني

الداخل ومتغيرات الخارج، وتتجاوز الزعامات والشعارات، وتستدعي منطق 

الفعالية، وتستبعد منطق الزبونية والوالء، وتقوم على منطق الحكمة الكفاءة و 

 .والتبصر

وفي نهاية هذه الدراسة توصل الباحثان إلى مجموعة من النتائج نذكرها في 

 :ما يلي

كتشاف لقاح فعال الإن العلماء املختصين في عالم الفيروسات يتسارعون  -

إن ف 0202في نهاية سنة كتشافه اوفي حالة  91للقضاء على فيروس كوفيد 

العودة التدريجية إلى الحالة الطبيعية ستكون خالل الثالثي لاول من سنة 

، وفي حالة تحقق هذا الاحتمال فإن ذلك سيؤدي بالحكومات بتقديم 0209

ات لاكثر تضررا من انتشار الجائحة مما يؤدي إلى ئإلاعانات والدعم للف

ل وخططها التنموية، وهذا ما سيؤثر الضغط بصورة كبيرة على ميزانية الدو 

على الوضع الاقتصادي لها، وبالتالي ال يمكننا نفي أو إثبات صحة الفرضية 

 .لاولى

عن جائحة كورونا تأثر  نجرةإن أهم ما يميز لازمة الاقتصادية العاملية امل -

قدرات إلانتاج وتسريح العمال في كل القطاعات ما أدى بدوره إلى الحد من 

ستهالك، وهذا ما يؤكد أن كل القطاعات الاقتصادية قد قدرات الا الطلب و 

تأثرت بالجائحة، ولكن نسبة التأثر متفاوتة من قطاع إلى آخر، ولعل من أكبر 

القطاعات الاقتصادية تأثرا هي قطاع النقل والسياحة، وبالتالي الفرضية 

 .الثانية صحيحة

ولكن كل السيناريوهات سواء  ن لاول متفائل والثاني متشائم،اهناك سيناريوه -

املتفائلة منها أو املتشائمة تؤكد استمرارية آثار الجائحة على املدى املتوسط، 

ن آلاثار السلبية التي عرفها إإذ  ؛نحسار الفيروساحتى في حالة إيجاد اللقاح و 
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الاقتصاد العالمي لن تنجلي إال على املدى الطويل بعد سنتين، وبالتالي 

 .الثانية صحيحةالفرضية 

 :كما نوص ي من خالل هذه الدراسة بما يلي

 .ضرورة مواكبة التحول الرقمي في أقصر آلاجال خاصة في املؤسسات املالية -

يجب على الدول النفطية ضمان استدامة للموارد املالية على املدى الطويل،  -

 .بعيدا عن عائدات النفط

باعتباره أقل القطاعات تضررا يجب على الدول الاهتمام بالقطاع الزراعي  -

بالجائحة، وذلك بهدف تزويد لاسواق باملواد الغذائية من أجل تحقيق 

 .الاكتفاء الذاتي وقت لازمات

 .  ضرورة إعادة النظر في النظام املالي والاقتصادي العالمي ومحاولة أنسنته -
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دراسة تحليلية وفق نظرة شاملة ألهم آثار جائحة (. 0202. )أحمد غبولي، و الطاهر توايتية -

مجلة العلوم . -2121ألازمة الاقتصادية العاملية -على الاقتصاد العاملي ( 11كوفيد )كورونا 

 .922-901، الصفحات (دد الخاصالع) 02الاقتصادية وعلوم التسيير ، املجلد 

أزمة كورونا وانعكاساتها على علم الاجتماع (. 0202. )أسماء حسين ملكاوي وآخرون -

 .مركز أبن خلدون للعلوم الانسانية والاجتماعية: قطر. والعلوم السياسية والعالقات الدولية

لاهلية : لاردن( مالك البديري : ترجمة. )نشوء وسقوط القوى الكبرى (. 0223. )بول كيندي -

 .للنشر والتوزيع

قراءة في التداعيات الاقتصادية لجائحة (. 0202. )زهرة سيد أعمر، و أسماء بللعما -

العدد ) 22مجلة الاقتصاد وإدارة لاعمال ، املجلد . -آلاثار وإلاجراءات-كورونا على الجزائر 

 .923-973، الصفحات (20

على حرية التنقل وممارسة  11-فيدانعكاسات جائحة كو (. 0202. )سمير بوعيس ى -

العدد ) 27مجلة املفكر للدراسات القانونية والسياسية ، املجلد . النشاط الاقتصادي بالجزائر

 .900-11، الصفحات (27

الاقتصاد الجزائري قي ظل التداعيات العاملية لجائحة (. 0202. )صالح الدين بولعراس -

مجلة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير ، . لبعديةكورونا بين الاستجابة آلانية واملواكبة ا

 .920-957، الصفحات (9العدد ) 02املجلد 

 . تقرير الاستقرار املالي العاملي(. 0202. )صندوق النقد الدولي -



 أعمال مؤتمر                                                     علم الاقتصاد رؤية جديدة بعد الجائحة 

141 

: ترجمة. )حتمية الحرب بين القوى الصاعدة والقوى املهيمنة(. 0292. )غراهام أليسون  -

 .الكتاب العربيدار : بيروت( إسماعيل بهاء الدين

الصدمات الخمس لالقتصاد العاملي : شروط الاستجابة(. 0202. )محمد محمود السيد -

 .املستقبل للدراسات ولابحاث. جراء كورونا

تداعيات الجائحة رؤى تحليلية ونقدية لتداعيات جائحة (. 0202. )مصطفى الفقي -

 .مكتبة إلاسكندرية: إلاسكندرية. 2121كورونا لعام 

على نشاط املؤسسات ( 11كوفيد )إنعكاسات جائحة كورونا (. 0202. )عديدةنبيل بن  -

، (0العدد ) 2مجلة قانون العمل والتشغيل ، املجلد . الصغيرة واملتوسطة في الجزائر

 .950-927الصفحات 
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املؤسسات الصغيرة واملتوسطة الجزائرية في مجابهة فيروس 

- يجابياتبين القيود، السلبيات وإلا  –كورونا 
مخبر ألاسواق، التشغيل، التشريع /جامعة أحمد دراية أدرار) بن وسعد زينة

 (واملحاكات في الدول املغاربية جامعة عين تموشنت
zin.benoussad@univ-adrar.edu.dz 

 

 

  :ملخص الدراسة

تهدف هذه الدراسة إلى التطرق إلى مدى تأثير إلاجراءات الاحترازية املسطرة       

من طرف الحكومة الجزائرية للحد من انتشار فيروس كورونا على نشاط 

املؤسسات الصغيرة واملتوسطة، وكذا تأثير هذا الفيروس على الاقتصاد 

على  لازمةيجابية لهذه إلا  آلاثاروانعكاساته على هذا النوع من املؤسسات، وما هي 

 . الاقتصاد

لتحقيق لاهداف املرجوة من البحث استعملنا املنهج الوصفي التحليلي الذي 

يعتمد على تحليل النصوص ووصف املعطيات والاستشهاد بالدراسات السابقة 

 .والبيانات

من بين أهم النتائج املتوصل إليها من خالل هذه الدراسة أن  املؤسسات 

املتوسطة تعتبر من بين أكثر القطاعات تأثرا بالوباء ولكن بدرجات الصغيرة و 

املتبعة من طرف كل  مؤسسة للصمود  وإلاستراتيجيةمتفاوتة حسب نوع النشاط 

ه ورغم لازمةفي وجه 
 
 أن   آلاثار ، كما أن

 
الوخيمة التي سببها فيروس كورونا إال

جزائر في بناء اقتصاد جديد ما هناك بعض إلايجابيات التي ال بد أن تستند عليها ال

 . بعد الكورونا

فيروس كورونا، املؤسسات الصغيرة واملتوسطة، الحجر  :لكلمات املفتاحيةا

 .املنزلي
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 :مقدمة

أصبحت املؤسسات الصغيرة واملتوسطة من بين أهم وسائل تحقيق التنمية 

رياديا في إنتاج فهي تلعب دورا الاقتصادية في جميع الدول املتقدمة منها والنامية، 

من خصائص هذه لاخيرة تتميز به  الثروة وخلق فرص العمل، وذلك راجع إلى ما

تين هما صغر ميزتها عن نظيرتها الكبيرة والتي يمكن تلخيصها في خاصيتين أساسي

، وهو ما يجعلها سهلة إلانشاء والتسيير، سهلة الانتشار في حجمها وقلة رأسمالها

ا يضمن  ي، أكثر قربا من املستهلك ومعرفة التوازن الجهو مناطق كثيرة مم 

ا يسمح لها باالستجابة السريعة للطلب، سهلة الدخول بمتطلباته وميوال ته مم 

 .والخروج من السوق فهي ال تكلف الاقتصاد خسائر وخيمة جراء إفالسها

إن  الجزائر وعلى غرار باقي دول العالم أولت أهمية كبيرة لهذا النوع من 

ت، فسعت جاهدة من أجل توفير كل الوسائل والدعائم الضرورية لذلك، املؤسسا

وكانت النتيجة أن ارتفع عدد املؤسسات الصغيرة واملتوسطة بشكل ملحوظ خالل 

طاملا رافقت الاستثمار في لعديد من العوائق واملشاكل التي السنوات لاخيرة رغم ا

 .هذا القطاع

إيقاف  من املشاكل ة والتمويلية وغيرها منلم تتمكن املعوقات إلادارية والعقاري

تطور املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في الجزائر، وبات عددها يرتفع من سنة 

ألخرى إلى غاية ظهور لازمة الصحية العاملية املسماة فيروس كورونا 

، والذي قلب موازين الاقتصاد العالمي والجزائري 0202 سنة -COVID)91(كوفيد

 .رأسا على عقب

ل ظهور للفيروس في شهر ديسمبر من سنة  في مدينة ووهان  0291كان أو 

أنحاء العالم، حيث تم إلاعالن من طرف  الصينية، وانتشر بشكل سريع إلى كل  

حالة  تفش ي الفيروس يشكل بأن   0202يناير 72منظمة الصحة العاملية رسميا في  

إلى هذا التفش ي ، وأكدت تحول طوارئ صحية عامة تبعث على القلق الدولي

 .نفسها من السنة مارس 99جائحة يوم 

ل إصابة بهذا الفيروس يوم سجلت الج ، ليرتفع العدد 2020فبراير  25زائر أو 

ا استدعى  بشكل متواصل منذ ذلك التاريخ إلى غاية تاريخ كتابة هذه لاسطر، مم 

من  التدخل املستعجل للحكومة شأنها شأن باقي دول العالم التخاذ العديد

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%85%D8%AD%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%85%D8%AD%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%85%D8%AD%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%85%D8%AD%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
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إغالق لاماكن العمومية، كصارمة للحد من انتشار العدوى الاحترازية الإلاجراءات 

تعليق العديد من لانشطة كل  لاطوار، فرض الحجر املنزلي، في توقيف الدراسة 

من  %22، وضع وحتى الواليات، الدول بين  الاقتصادية، توقيف حركة التنقل

 ... عمال القطاع العام والخاص في عطلة استثنائية مدفوعة لاجر

 : من خالل ما سبق يمكننا طرح إلاشكالية التالية

كيف كان تأثير فيروس كورونا على املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في 

 الجزائر؟

 :الفرعية كالتالي ويندرج في ظل هذا التساؤل مجموعة من لاسئلة

بمختلف إلاجراءات في الجزائر  هل تأثرت املؤسسات الصغيرة واملتوسطة -

 ؟الاحترازية املتخذة للحد من انتشار الوباء

ما مدى تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد وما مدى انعكاس ذلك على نشاط  -

 املؤسسات الصغيرة واملتوسطة؟

ما العبر التي أخذتها الجزائر من تجربة الوباء والتي يمكن الارتكاز عليها  -

 مستقبال من أجل بناء اقتصاد جديد ما بعد الكورونا؟  

 :   دراسةال فرضيات

 :كإجابة أولية لألسئلة السابقة الذكر نضع الفرضيات التالية

إلاجراءات بمختلف نعم، تأثرت املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في الجزائر  -

 ؛الاحترازية املتخذة للحد من انتشار الوباء

هو ما ينعكس سلبا على على الاقتصاد و سلبيا  اتأثير كورونا يؤثر فيروس   -

 ؛شاط املؤسسات الصغيرة واملتوسطةن

هناك الكثير من إلايجابيات التي أسفرت عن فيروس كورونا في الجزائر، والتي  -

 .اء اقتصاد جديد ما بعد الكورونابنيجب النظر فيها ودعمها مستقبال ل

 :   دراسةأهمية ال

، تبرز أهمية البحث من كونه يعالج موضوعا جديدا أال وهو فيروس كورونا

كما يكتسب املوضوع أهميته من أهمية املؤسسات الصغيرة واملتوسطة التي تعتبر 

وأهمية التفكير في وضع لاسس السليمة لالقتصاد ما بعد ، محرك الاقتصاد

 .لازمة
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 : دراسةأهداف ال

تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على فيروس كورونا وتطوره في الجزائر، 

تأثيره على املؤسسات الصغيرة واملتوسطة من خالل تأثيره وكذا التعرف على مدى 

على الاقتصاد من جهة ومن خالل تأثير إلاجراءات الاحترازية املطبقة للحد من 

ما هي الدروس التي ينبغي لنا أن نخرج بها من هذه لازمة انتشاره من جهة أخرى، و 

 .  لتكون نقطة الانطالق القتصاد جديد أفضل

 : منهج الدراسة

الوصفي التحليلي الذي يعتمد على تحليل النصوص تم الاعتماد على املنهج 

 .ووصف املعطيات والاستشهاد بالدراسات السابقة والبيانات

 :هيكلة الدراسة

، تطرقنا في محورينللوصول إلى لاهداف املنشودة تم تقسيم الدراسة إلى 

باملؤسسات الصغيرة واملتوسطة في الجزائر وأهم  إلى التعريف الاول منهم

زها، وكذا  مي 
ُ
ا وواقعه في الجزائرفيروس كورونا الخصائص التي ت املحور الثاني ، أم 

ية لفيروس كورونا على هذا يجابإلا عرض مختلف آلاثار السلبية وفخصصناه ل

 .النوع من املؤسسات

مفاهيم عامة حول املؤسسات الصغيرة واملتوسطة وفيروس : املحور ألاول 

 .كورونا

سنحاول من خالل هذا املحور استعراض تعريف املؤسسات الصغيرة 

واملتوسطة حسب التشريع الجزائري، مع توضيح تقسيم هذه املؤسسات عبر 

ز بها، إضافة إلى إالنشاط، وكذا الخصمختلف قطاعات  لقاء نظرة ائص التي تتمي 

 .حول معنى فيروس كورونا وواقعه في الجزائر

 :املؤسسات الصغيرة واملتوسطة .1

سوف نتطرق من خالل هذا العنصر إلى التعرف على املؤسسات الصغيرة 

والتي واملتوسطة في القانون الجزائري، والخصائص التي تميزها عن تلك الكبيرة 

 .جعلت منها محركا لالقتصاد
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 :تعريف املؤسسات الصغيرة واملتوسطة.  1.  1

إن  إيجاد تعريف موحد للمؤسسة الصغيرة واملتوسطة يبقى أمرا مستحيال 

أن   كماوذلك يعود إلى العديد من العوامل الاقتصادية، التقنية والسياسية، 

تلف من دولة ألخرى ومن نشاط تستند إلى العديد من املعايير التي تخ هااتيفر تع

، ولذلك سوف نقتصر فيما يلي على التعريف القانوني خر ومن صناعة ألخرى آل 

 .لهذا النوع من املؤسسات في الجزائر

لتعريف املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في الجزائر محاولة رسمية ل كانت أو  

املؤرخ  29/92لترقية املؤسسات الصغيرة واملتوسطة رقم ضمن القانون التوجيهي 

 مؤسسة إنتاج:"هابأن   هالرابعة من ملادة، والذي عرفها حسب ا0229ديسمبر  90في 

 أعمالها رقم ، ال يتجاوز اشخص 022إلى  9 من التي تشغل الخدمات أو/و السلع

 (222)خمسمائة ال يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية  أو ج.د (0)ملياري  السنوي 

الجريدة الرسمية العدد ) .الاستقاللية معايير تستوفي دج، بحيث يجب أن مليون 

33 ،0229) 

 : حيث يقصد في ظل هذا القانون باملصطلحات التالية

عدد لاشخاص املوافق لعدد وحدات العمل : ألاشخاص املستخدمون 

ا العمل السنوية، بمعنى عدد  العاملين لاجراء بصفة دائمة خالل سنة واحدة، أم 

ن  إإذ  ؛ران أجزاء من وحدات العمل السنوي املؤقت أو العمل املوسمي فيعتب

 .نشاط حسابي مقفل السنة التي يعتمد عليها هي تلك املتعلقة بآخر 

خر آهي تلك املتعلقة ب: جموع الحصيلةالحدود املعتبرة لتحديد رقم لاعمال أو م

 .شهرا( 90)نشاط مقفل مدة اثني عشرة 

فما أكثر من  % 02تلك رأسمالها بمقدار كل  مؤسسة ال يم :املؤسسة املستقلة

 قبل مؤسسة أو مجموعة مؤسسات أخرى ال ينطبق عليها تعريف املؤسسات

 .واملتوسطة الصغيرة

املصغرة بين املؤسسات املتوسطة والصغيرة  التفريق في هذا القانون ما تم  

 :كالتالي

 ها املتوسطة املؤسسة عر فت :الخامسة املادة  22 ما بين تشغل مؤسسة بأن 

 أوج، .د (0)وملياري  مليون  (022) مائتي بين ما أعمالها رقم ويكون ، عامال 022 إلى
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 مليون ( 222)وخمسمائة  (922)مائة  ما بين تكون مجموع حصيلتها السنوية أن

 .ج.د

 فت املؤسسة :السادسة املادة ها الصغيرة عر   92 ما بين تشغل مؤسسة بأن 

 ال أو ج،.د مليون  (022)مائتي  السنوي  أعمالها رقم يتجاوز  وال ،اصشخ 21 إلى

 .ج.د مليون  (922)حصيلتها السنوية مائة  مجموع يتجاوز 

 فت املؤسسة: السابعة املادة ها كل  مؤسسة املصغرة عر   من تشغل بأن 

 ال أو ج.د مليون  (02)عشرين  من أقل أعمال رقم وتحقق عمال تسعة إلى عامال

 .ج.د ماليين( 92)عشرة  السنوية مجموع حصيلتها يتجاوز 

 :أشكال املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في الجزائر.  2.  1

تتمثل أهم أنواع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة الجزائرية التي تدخل في 

مختلف الهيئات والصناديق الخاصة بتمويل ومرافقة الشباب واملؤسسات  إحصاء

 bulletin d'information statistique de) :الصغيرة واملتوسطة فيما يلي

l'entreprise, 2020) 

 وهيص، الخوا أو لألفراد ملكيتها تعود التي املؤسسات وهي :الخاصة املؤسسات

واملتوسطة، حيث وصلت نسبتها إلى  املؤسسات الصغيرة من لاكبر النسبة تمثل

 إلى وتنقسم ،2019 نهاية سنةمن مجموع املؤسسات وذلك إلى غاية  % 11.12

 :طبيعية كما يلي أشخاص ومؤسسات معنوية أشخاص مؤسسات

هي مجموعة من لافراد الذين يشكلون شركة،  :معنوية أشخاص مؤسسة

أو أخرى، حيث يتمتعون بالشخصية القانونية وامللكية جمعية، مؤسسة، 

، يحتل فيها قطاع %25.02، حيث يمثل هذا النوع من املؤسسات نسبة الجماعية

يليه قطاع البناء والتهيئة العمرانية بنسبة  ،%22.53الخدمات املرتبة لاولى بنسبة 

ا  ،%92.22ة ليأتي قطاع الصناعات املصنعة في املرتبة الثالثة بنسب ،02.70% أم 

على  % 2.25و %9.99خر مرتبة بنسبة فيحتالن آاملحروقات الزراعة و  قطاعا

      . التوالي

أي  فرد هو  الشخص الطبيعي حسب القانون  :مؤسسة أشخاص طبيعية

التمتع بممارسة نشاط م ي معين،  /الشخصية القانونية وحق نح لهبشري تم
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من مجموع املؤسسات، وينقسم إلى   %27.37يشكل هذا النوع من املؤسسات 

 .أصحاب املهن الحرة، والصناعة التقليدية: قسمين

ة"ز باالستقاللية وهو ما يفسر كلمةوتتمي :املهن الحرة - حيث يمارس " حر 

الفرد نشاطه بكل  حرية دون أي  وجه تعاقد، ودون لجوئه إلى شخص آخر من 

من مجموع املؤسسات ذات    %02.30، ويشكل هذا القطاع نسبة أجل ذلك

يليها  ،%52.52الطابع الطبيعي، حيث تنشط فيها املستثمرات الفالحية بنسبة 

 .%92.22ثم قطاع العدل بنسبة  ،%02.29القطاع الصحي بنسبة 

 اليدوي، العمل عليها يغلب كل  مؤسسة وهي :التقليدية الصناعات -

 فانتقلت وزاري، تعديل حدث عريقة، وقد مهارة بنقل تسمح أو نيامه طابعا وتكتس ي

من   %07.29، ويشكل هذا القطاع نسبة السياحة وزارة إلى املؤسسات هذه

 .مجموع املؤسسات ذات الطابع الطبيعي

 منها كبير أو جزء كاملة ملكيتها تعود التي املؤسسات وهي :العامة املؤسسات

حيث ، واملتوسطة الصغيرة املؤسسات جدا من ضعيفة نسبة تمثل وهي للدولة،

من مجموع املؤسسات الصغيرة  % 2.20ما يعادل  0291سنة نهاية بلغت إلى غاية 

ها تنشط في جميع القطاعات  أن 
 
، الصناعة %)72.52)الزراعة : واملتوسطة، إال

، املناجم %)5.93)، البناء والتهيئة العمرانية %)02.51)، الخدمات %)01.57)

 (. % 2.20)واملحاجر 

 :خصائص املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في ظل ألازمات. 3. 1

تعتبر املؤسسات الصغيرة واملتوسطة محركا لالقتصاد، فهي السبيل لامثل 

تشارها في أغلب لتحقيق التنمية الاقتصادية بدون منازع، وهو ما يفسر ان

 .من النسيج الاقتصادي % 12ها تشكل ما يفوق ن  اقتصاديات العالم؛ إذ إ

هتمام بهذا النوع من املؤسسات إلى إثبات املؤسسات الكبيرة الحجم يعود الا 

محدوديتها عبر الزمن، إذ أصبح كبر حجمها يشكل عائقا أمام تسييرها بسبب تعقد 

ا ي هيكلها التنظيمي وصعوبة اتخاذها لقرارات فقدها صائبة في الوقت املناسب، مم 

 سوقية ال  افي الكثير من لاحيان فرص
ُ
تأقلمها السريع فة إلى صعوبة ض، إضاعو  ت

ف الاقتصاد خسائر جمةمع الصدمات أو لازمات الاقتصادية، فإفالسها قد يُ 
 
 .كل
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ألجل ما سبق أدركت العديد من دول العالم أن  املؤسسات الصغيرة 

واملتوسطة هي السبيل لامثل لتحقيق التنمية الاقتصادية من خالل ما تتميز به 

علتها تحتل الصدارة، حيث يمثل صغر حجمها وقلة هذه لاخيرة من خصائص ج

رأسمالها أهم املميزات املنسوبة لها، والتي على أساسها تمتاز املؤسسات الصغيرة 

 :واملتوسطة بما يلي

الانخفاض النسبي للتكاليف التأسيسية بها، وسهولة سهولة إنشا ها و -

جانب قصر الفترة دراسة الجدوى الاقتصادية إلقامتها وإعداد مخططاتها، إلى 

يعطيها فرصة حرية وسهولة اختيار النشاط وإبراز ، الالزمة لتشغيلها التجريبي

سليمان و عواطف، ). القدرات الذاتية ملسيريها على تعبئة املدخرات الخاصة

زم من طرف املالكين سواء هاحصول، إضافة إلى سهولة (0299
 
في  على التمويل الال

شكله العيني أو النقدي، وهذا يقلل من الضغوط املالية للبنوك واملؤسسات 

السريع مع لاوضاع  هاكيفإضافة إلى ت (9111مباركي ، ) .التمويلية لاخرى 

 .االاقتصادية، املحلية والوطنية وقدرة الاستجابة ملتطلبات محيطه

ا  -  .يضمن التوازن الجهوي بين املناطقسرعة انتشارها عبر مناطق مختلفة، مم 

رونة هيكلها التنظيمي وإلاشراف املباشر على العمل من طرف مالكها، يؤدي م -

العديد  تضييعحتما إلى السرعة والدقة واملرونة في اتخاذ القرارات وبالتالي عدم 

  .املحيط ، والتأقلم مع تغيراتمن فرص الربح في السوق 

سهولة دخولها وخروجها من السوق دون أن يسبب ذلك أزمات مالية  -

 .لالقتصاد

 : فيروس كورونا .2

سوف نتطرق من خالل هذا العنصر إلى التعرف على فيروس كورونا ونشأته 

 .وواقع انتقاله إلى الجزائر وانتشاره

 :تعريف فيروس كورونا. 1. 2

ه( COVID-19)يعرف فيروس كورونا 
 
يروس حاد وشديد يالزم ويصيب ف: بأن

ويكون على شكل كريات مستديرة أو بيضاوية ومتعدد لاشكال في  يالجهاز التنفس 

ينتقل بشكل أساس ي عن طريق القطرات . نيئتكثير من لاحيان على مستوى الر 
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والاتصال، كذلك عن طريق الانتقال الجوي عندما يتعرض الناس لفترات طويلة 

 (0202زيادي و بن جروة ، ) .نسبيالتركيزات عالية في لاماكن املغلقة 

ل مرة في شهر ديسمبر من سنة  في مدينة ووهان  0291ظهر فيروس كورونا ألو 

والسعال الجاف، وقد تصل  وإلارهاقالصينية، حيث تتمثل أعراضه في الحمى 

لامراض املزمنة، إلى حاالت  و ض ى، وخاصة كبار السن منهم، أو ذو لدى بعض املر 

ستعجلة ووصلهم ضيق تنفس شديد تستدعي وضعهم تحت الرعاية الطبية امل

 .بأجهزة التنفس الاصطناعي

 :فيروس كورونا في الجزائر .2. 2

ل ظهور للفيروس في شهر ديسمبر من سنة  في مدينة ووهان  0291كان أو 

الصينية، وانتشر بشكل سريع إلى كل أنحاء العالم، حيث تم إلاعالن من طرف 

حالة  الفيروس يشكلتفش ي  بأن   0202يناير 72منظمة الصحة العاملية رسميا في 

، وأكدت تحول الفاشية إلى جائحة طوارئ صحية عامة تبعث على القلق الدولي

 .مارس من نفس السنة 99يوم 

ل حالة إصابة بال في  فيروسإن  الجزائر وعلى غرار باقي دول العالم اكتشفت أو 

وقامت  ،فبراير 17 الجنسية وصل إلى الجزائر في إيطالي لدى رجل 2020 برايرف  25

ة بعد في رحلة خاص مطار حاس ي مسعود الدولي من فبراير  28 الجزائر بترحيله في

 (0202ويكيبيديا، ) .أن تعرض للحجر الصحي حتى تلك الفترة

لتي طبق عليها ا)الجزائر بداية من والية البليدة  انتشر الفيروس بشكل سريع في

ها بؤرة الوباء 0202مارس  07الحجر الكلي في  ، إلى أن وصل إلى كل  (بحكم أن 

 22.952إلى  0202نوفمبر  03صل عدد املصابين إلى غاية واليات الجزائر، حيث و 

 .حالة وفاة 0730حالة شفاء، و 29.125حالة، من بينهم 

على العديد  نزليبتخفيف الحجر امل 0202قامت الجزائر في شهر جوان من سنة 

من الواليات كل  حسب الحالة الوبائية التي تسودها، كما سمحت للعديد من 

من العمال  % 22ة باستئناف نشاطها، وألغت إجراء وضع النشاطات الاقتصادي

ه 
 
 أن

 
في عطلة مدفوعة لاجر، وذلك نظرا الستقرار الوضع الصحي في البالد، إال

ا  سرعان ما تفاقم الوضع من جديد وارتفعت عدد إلاصابات بشكل غير معهود مم 

شار اضطر الحكومة إلى معاودة فرض إجراءات احترازية جديدة للحد من انت

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%85%D8%AD%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%85%D8%AD%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%85%D8%AD%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%85%D8%AD%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/25_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2020
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/17_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/28_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1_%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%8A_%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_-_%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85_%D8%A8%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85
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الوباء، كالحجر املنزلي الجزئي على بعض الواليات، تحديد أوقات معينة لفتح 

زالت سارية املفعول إلى  والتي ما ...التجارية، إجبارية وضع الكمامات بعض املحالت

 .غاية يومنا هذا
 

 املتوسطة في مواجهة فيروس كورونااملؤسسات الصغيرة و : املحور الثاني

توسطة في لاول إلى التعريف باملؤسسات الصغيرة واملبعد تطرقنا في املحور 

ع النشاط، وكذا مختلف الخصائص التي تتميز بها والتي و فر الجزائر وتقسيمها عبر 

زمات التنمية الاقتصادية، والتصدي لأل  جعلت منها أفضل الوسائل لتحقيق

واقعه والصدمات الخارجية، باإلضافة إلى إلقاء نظرة موجزة على فيروس كورونا و 

في الجزائر، سوف نتطرق في هذا املحور إلى مدى تأثير هذا الوباء على املؤسسات 

الصغيرة واملتوسطة، من خالل استعراض مختلف إلاجراءات الاحترازية املوضوعة 

من طرف الحكومة للحد من انتشار الوباء، بالتركيز على تلك التي كان لها تأثير 

توسطة، وكذا تأثير الفيروس على هذا النوع  مباشر على املؤسسات الصغيرة وامل

 .  من املؤسسات من خالل تأثيره على الاقتصاد

كما سنحاول من خالل هذا املحور تسليط الضوء على بعض إيجابيات هذه 

 .لازمة الصحية في املدى القريب واملدى البعيد

 :إلاجراءات الاحترازية وأثرها على قطاع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة .1

سارعت الجزائر على غرار باقي دول العالم إلى اتخاذ التدابير الالزمة للحد من 

لاعلى  ملجلساعن  قراراتانتشار فيروس كورونا، حيث تم  إصدار العديد من ال

ة لألمن،   بكل   تعليمات خاصة ، وفرضمراسيم تنفيذيةإلى جانب التوقيع على عد 

 .حسب خصوصيتهقطاع 

التدابير السابقة الذكر كانت تهدف إلى ضمان الصحة أن  من رغم على ال

 أن  تأثيرها على الاقتصاد بصفة عامة وعلى املؤسسات 
 
العامة للشعب، إال

الصغيرة واملتوسطة بصفة خاصة كان سلبيا، ومن أهم إلاجراءات التي اتخذت في 

 :هذا الصدد حسب ما جاء في القوانين التشريعية ما يلي
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 :15الرسمية العدد الجريدة .  1.  1
الصادرة  92من الجريدة الرسمية العدد  51-02ن املرسوم التنفيذي رقم تضم  

حيث تمثلت  ؛ية من فيروس كوروناالعديد من التدابير للوقا 0202س مار  09في 

 :تلك التي أثرت على نشاط املؤسسات الصغيرة واملتوسطة فيما يلي

ة نشاطات اقتصادية، حيث حدد في  املادة الثالثة منه النشاطات تعليق عد 

 (0202، 51-02املرسوم التنفيذي ) :التي يمسها هذا القرار واملتمثلة في

 ؛خدمات الجوية للنقل العمومي للمسافرين على الشبكة الداخليةال -

 ينالبلديات وب ينالحضري وب هالحضري وشب: تهاالاتجا النقل البري في كل  

 ؛ياتالوال 

 ، والنقلرامواي، والتاملترو :وجهالنقل امل-سافرين بالسكك الحديديةنقل امل -

 ؛وائيةهصاعد البامل

نشاط نقل  إلاجراءذا همن  ثنىالنقل الجماعي بسيارات لاجرة، حيث يست -

 .ينستخدمامل

 فضاءشروبات، مؤسسات و ت بيع املمحال غلق  فحددت( 5)الخامسةة اد  ا املأم  

 
 
باستثناء تلك التي تضمن خدمة التوصيل  طاعم،والتسلية والعروض وامل رفيهالت

 .دن الكبرى في املوذلك نازل إلى امل

على لاقل من   %22ر من خالل املادة السادسة من هذا املرسوم وضع تقر  

 .في عطـــلة استثنائية مدفوعة لاجرمستخدمي كل  مؤسسة وإدارة عمومية 

الاستثنائية للنساء  لاولوية في العطلنصت املادة الثامنة على ضرورة منح 

مراض بأ الحوامل والنساء الـمتكفالت بتربية أبنا هن الصغار، ولألشخاص املصابين

 .مزمنة

يعتبر هذا إلاجراء من بين أكثر إلاجراءات التي وقفت نشاط الكثير من  

توسطة منها، مثل دور الحضانة، املؤسسات الاقتصادية وخاصة الصغيرة وامل

ا أدى إلى تسريح العمال بدون أجور، لفترة فاقت الثالث...املدارس الخاصة  ة، مم 

ا زاد من نسبة البطالة وساءت الحالة املادية للطبقة املتوسطة  أشهر، مم 

 .والكادحة على حد سواء
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نسبة كما عانت مؤسسات أخرى من ارتفاع تكاليف العطل املدفوعة لاجر بال

ا أرغمها على  على  ةقدر الدون  تشغيليةت نفقاتحمل للفئات املذكورة أعاله، مم 

 .يهاتغط إيراداتول على الحص

الحضري، غير راء توقيف النقل البري الحضري و إضافة إلى ما سبق، فإن  إج

هم هو آلاخر في إعاقة نشاط املؤسسات الصغيرة واملتوسطة، حيث أصبح لزاما أس

ذين لديهم سيارات خاصة للتنقل خارج توفير ترخيص لعمالها الاملؤسسات على 

فترة الحجر، مع توفير النقل لباقي العمال، وهو ما يعتبر تكلفة إضافية على 

 ,kirouani). املؤسسة ال تستطيع في أغلب لاحيان تحملها نظرا لقلة رأسمالها

2020) 

ا يؤثر جميع الرحالت الجوية والبحرية بين الجزائر  إيقاف ودول العالم، مم 

حتما على نشاط املؤسسات الصغيرة واملتوسطة وخاصة تلك الخاصة بوكاالت 

 السفر، قطاع الفندقة والسياحة، مؤ 
ُ

ت سسات الاستيراد والتصدير والتي ش
 
ل

اخلية الجوية جميع الرحالت الدحركتها نتيجة هذا القرار، إضافة إلى تعليق 

 22 من ابتداءوذلك  طيران الطاسيلي وشركة الخطوط الجوية الجزائرية شركةل

  (0202ويكيبيديا، ) ؛2020 مارس

 :16الجريدة الرسمية العدد .   2.  1

لإلجراءات املنصوص عليها في املرسوم السابق، تم  إصدار بيان خاص  تكملة

خصص لدراسة ومتابعة تطور وباء فيروس اململجلس لاعلى لألمن ا جتماعبنتائج ا

، حيث تضمن 0202مارس  07، والذي ترأسه رئيس الجمهورية في كورونا في البالد

 (0202، 32-02املرسوم التنفيذي ) :ما يلي

، وجزئيا على على والية البليدة كامال ، والذي كان  صحيالحجر إجراء الطبيق ت -

باقي واليات الوطن حسب معطيات إلاصابة بهذا الوباء في كل  والية، وبالرغم من 

مايو  مع تحسن  02أن  الحكومة قامت بتخفيف هذا إلاجراء تدريجيا ابتداء من 

ه ومع تدهور الوضع من وانخفاض أعداد املصابيني البالد الوضع الصحي ف
 
 أن

 
، إال

جديد اضطرت الحكومة إلى إعادة فرض الحجر املنزلي على العديد من الواليات، 

وهو ما يؤثر سلبا على نشاط املؤسسات الصغيرة واملتوسطة التي تجد صعوبة في 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/22_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/22_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/22_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/22_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/2020_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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ات تعديل أوقات العمل بما يتناسب مع مواقيت الحجر، وخاصة في الوالي

 .املتضررة من الفيروس

، باستثناء محالت املواد الغذائية حالتللمقاهي واملطاعم وامل كليقرار بغلق  -

أي مخالف لهذا إلاجراء ، و (املخابز وامللبنات والبقاالت ومحالت الخضر والفواكه)

 كما لن يحصل بعدها على أي   ،تسحب منه رخصته وسيوضع في قائمة سوداء

فيتعلق لامر بغلق املحل مع  ،بخصوص التجار آلاخرينا أم  ، رخصة استغالل

 .سحب السجل التجاري ومنعهم نهائيا من مزاولة النشاط

مخالف  كل  ، و لق قاعات الحفالت والاحتفاالت ولاعراس العائلية وغيرهاغ -

إلى التوقيف وفرض عقوبة بسبب تعريض  ،في حال تكرار املخالفة لذلك سيتعرض

 .تنقل سيارات لاجرة عبر كامل التراب الوطني ر، مع منعآلاخرين للخط

القطاع إلى كامل باملائة من العمال  22ق إجراء تسريح يطبتمديد ت -

تم دراسة الخسائر املنجرة عن هذا تبحيث س ،الاقتصادي العمومي والخاص

 ؛إلاجراء لتتكفل بها الدولة في وقت الحق

هدف لحماية الشعب من رغم أن  هذه إلاجراءات كانت ترمي للصالح العام وت

ها رفعت بشكل كبير من البطالة، والفقر، وكانت سببا   أن 
 
العدوى وانتشار املرض إال

خاصة وأن  قطاع الخدمات كما أشرنا إليه ي توقف نشاط الكثير من املؤسسات، ف

 .من تعداد املؤسسات الصغيرة واملتوسطة %22.53سابقا يشكل نسبة 

مال أثر على نشاط املؤسسات الصغيرة من الع % 22إن  إجراء تسريح 

ا أدى إلى انخفاض  واملتوسطة بشكل مباشر، حيث تقلص حجم إلانتاج بها مم 

املردودية الاقتصادية لهذا القطاع، وبما أن  هذا إلاجراء مس  قطاعات أخرى 

كالبنوك، فإن  هذه لاخيرة أصبحت تعمل في ظل الجائحة بعدد محدود من 

ا انعكس س لبا على عمليات دراسة ملفات القروض الخاصة باالستثمار العمال مم 

والاستغالل، وتوقفت كنتيجة لذلك العديد من املؤسسات الصغيرة واملتوسطة 

 .عن النشاط، وتأخرت أخرى عن إلانشاء
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ثار فيروس كورونا على الاقتصاد وانعكاساته على قطاع املؤسسات آ .2

 :الصغيرة واملتوسطة

ا انعكس سلبا لقد كان لفيروس  كورونا تأثير كبير على الاقتصاد الجزائري، مم 

 :على نشاط املؤسسات الصغيرة واملتوسطة كما هو موضح في النقاط املوالية

في ظل انتشار الوباء فقدت الجزائر نصف مداخيلها من العملة الصعبة بسبب 

حيث  ،(0202كرامة، رحال، و خبيزة ، ) أسعار النفط في لاسواق العامليةتهاوي 

بينما  ،مليارات دوالر فقط2 ـب 0202قدرت عائدات املحروقات إلى غاية نهاية فبراير 

، كما يتوقع (0202لعبيدي و دوش، ) مليارات دوالر 5كان متوقعا أن تصل إلى 

الذي املحلي إلاجمالي من الناتج  95.7% لي حوالى إالي ز املعجالالبنك الدولي ارتفاع 

الخاص الاستهالك تماشيا مع انكماش  7 %لى نسبة ينكمش إ أن مكنمن امل

، كل  هذا كان له (0202بن عودة، ) التجمعاتركة و الح جراء تقييدوالاستثمار 

واملتوسطة التي أصبحت تواجه  تأثير سلبي على نشاط املؤسسات الصغيرة

صعوبات مضاعفة فيما يتعلق بسياسة الاقتراض من البنوك سواء تعلق لامر 

 .بقروض الاستغالل أو الاستثمار

 تخاذ قرار بتخفيض فاتورةإن  أزمة كورونا فرضت على مجلس الوزراء ا

ا سيؤثر في املدى الطويل على  ليـــار دوالر،م 79لى مليـــار دوالر إ 41 منالاستيراد  مم 

الكثير من املؤسسات الصغيرة واملتوسطة التي ستعاني من نقص املواد لاولية 

إنتاجها وبالتالي تسريح جزء من اليد خفيض لى تسيؤدي إاملستوردة، وهو ما 

 .(0202بن عديدة ، ) .العاملة

سسات الصغيرة واملتوسطة تأثرت بتغير سلوك إضافة إلى ما سبق فإن  املؤ 

املستهلك خالل فترة الجائحة، إذ أصبح هذا لاخير أكثر تركيزا على املواد الغذائية، 

املعقمات الصحية واملواد الطبية وذلك نظرا لخوفه من ندرة املوارد مع استمرار 

التخلي  لازمة من جهة، وبسبب تراجع املداخيل بشكل محسوس وما نتج عنها من

وهو ما أثر سلبا على  (0202يحياوي، ) على السلع الكمالية من جهة أخرى،

املؤسسات الصغيرة واملتوسطة التي لم تتوقف عن النشاط والتي تعمل في 

 ...ية، مستحضرات التجميلذحعات غير استهالكية، كاملالبس، لا قطا
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قطاع إنتاج املواد الغذائية، والطبية، ومواد كان للمؤسسات الناشطة في 

ا باقي القطاعات فقد  التعقيم الفرصة لاكبر لالستمرار والبقاء في ظل لازمة، أم 

واجهت العديد من املشاكل والعوائق التي حالت في الكثير من لاحيان دون بقا ها، 

يروس كورونا على وهو ما أثبتته دراسة قيرواني إلياس التي عالجت إشكالية تأثير ف

مؤسسة صغيرة ومتوسطة ناشطة في والية بجاية، حيث تم   70عينة تتكون من 

 (kirouani, 2020) :ترتيب هذه املؤسسات تبعا لدرجة تأثرها بالفيروس كالتالي

املؤسسات التي تعمل في قطاع نقل املسافرين، املطاعم، الفندقة، املقاهي، 

الت السفر، قاعات الحفالت وقاعات الرياضة كانت لاشد تأثرا باألزمة نظرا وكا

 لتوقيفها املؤقت من طرف الحكومة؛

املؤسسات التي تعمل في قطاع البناء ونقل البضائع كانت أقل تأثرا مقارنة 

 أن  رقم أعمالها انخفض بشدة، 
 
ها استمرت في النشاط إال بسابقتها، وذلك ألن 

الطلب في السوق من جهة، وضرورة احترامها لإلجراءات الاحترازية نتيجة انخفاض 

 من جهة أخرى؛...( تخفيض ساعات العمل، والعمال، عدم توفر النقل)

املؤسسات التي تعمل في قطاع الفالحة والصناعة الغذائية تأثرت هي لاخرى 

 أن  ارتفاع الطلب في السوق على
 
السلع  باإلجراءات الاحترازية املفروضة، إال

 .الغذائية لم يكلفها خسائرا

 :التأثير إلايجابي لفيروس كورونا على املؤسسات الصغيرة واملتوسطة .3

رغم أن  فيروس كورونا تسبب في خسائر اقتصادية وخيمة في كل دول العالم 

رغم على الدون استثناء، وكان تأثيره مضاعفا في الدول النامية على غرار الجزائر، و 

ت الصغيرة واملتوسطة كانت من بين أكثر القطاعات تضررا، أن  املؤسسامن 

ها تمثل ما يفوق  ه وبموجب قانون  % 12بحكم أن 
 
 أن

 
من النسيج الاقتصادي إال

زمة من إلايجابيات التي رافقت هذه لا يمكن أن نذكر العديد الفرصة البديلة 

 :أو البعيد كما يلي سواء في املدى القريب
  :القريبفي املدى  . 1.  3

في ظل انتشار وباء كورونا استطاعت العديد من املؤسسات الصمود 

والاستمرار في السوق وذلك باستغاللها فرصة ندرة املوارد الطبية، حيث لجأت 

مؤسسات صنع لالبسة إلى خياطة الكمامات الطبية واملالبس الخاصة بالطاقم 
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رت مؤسسات أخرى مختصة في الصناعات الثق يلة من نشاطها الطبي، وغي 

لتتخصص في صناعة العتاد الطبي كأجهزة التنفس الاصطناعي، وأجهزة قياس 

الحرارة، كما ركزت مؤسسات أخرى خاصة بصنع املعقمات على إنتاج املواد لاكثر 

 .جافيل، والصابون السائل لليدينالطلبا من طرف املستهلكين كماء 

واملتوسطة كونها قادرة على التأقلم من هنا تبرز لنا أهمية املؤسسات الصغيرة 

بشكل أسرع مع لازمات والصدمات الاقتصادية املفاجئة، بخالف املؤسسات 

الكبيرة التي تتعرض في مثل هذه الحاالت إلى إلافالس وينتج عنها خسائر اقتصادية 

 .بالغة الخطورة

استطاعت العديد من املؤسسات الصغيرة واملتوسطة خالل الجائحة من 

ع من حجم إنتاجها تماشيا مع ارتفاع الطلب في السوق على السلع الرف

إلانتاجية لآلالت، وهذا ما الاستهالكية، عن طريق زيادة معدل استخدام الطاقة 

أن  لازمة فرضت على املؤسسات البحث عن إستراتيجية للصمود والبقاء في يثبت 

ليه دراسة هو ما أشارت إدية املرجوة منها، و تحقيق املردو نفسه الوقت وفي  السوق 

ليراري وحمداوي التي مست مجموعة من املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في والية 

ه رغم توقف نشاط العديد من 
 
قاملة، والتي خلصت إلى نتيجة مفادها أن

 أن  هناك مؤسسات أخرى ضاعفت من طاقتها 
 
املؤسسات محل الدراسة، إال

طلبا، على غرار مؤسسة عمر بن عمر التي إلانتاجية فيما يتعلق بالسلع لاكثر 

وخفضت من مادة الفرينة التي  % 922رفعت من إنتاج مادة السميد بمعدل 

 & lerari) .انخفض الطلب عليها نتيجة توقف نشاط محالت صنع الحلويات

hamdaoui, 2020)    

يرة واملتوسطة في ظل كما اتجهت العديد من املؤسسات املصغرة، الصغ

كوسيلة لترويج وبيع منتجاتها من خالل  لكترونيةالجائحة إلى استعمال التجارة إلا

إلاعالنات املكثفة في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي مع خدمة التوصيل 

في الجزائر قبل الوباء محدودة على بعض  لكترونيةللمنزل، بينما كانت التجارة إلا

 .واملحالت التجارية الكبيرة فقط املؤسسات املعروفة

استعملت العديد من املؤسسات الصغيرة واملتوسطة خالل فترة الجائحة 

ولضمان ، أسلوب العمل عن بعد لتفادي انتشار الوباء في وسط العمال من جهة
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من عمالها، وهو ما نصت عليه املادة  %22استمرار نشاطها في ظل إجراء تسريح 

إذ يمكن أن تتخذ املؤسسات وإلادارات  51-02ي رقم من املرسوم التنفيذ 21

العمومية إجراء العمل عن بعد في ظل احترام القوانين والتنظيمات املعمول بها، 

ه في غياب إطار تنظيمي لكيفية ممارسة العمل عن بعد أثيرت العديد من 
 
 أن

 
إال

 (0202بلميهوب ، ) .إلاشكاليات، حالت دون التوسع في تطبيقه بشكل كبير

ثقافة استعمال  انتشاُر ة الصحية التي اجتاحت الجزائر من بين إيجابيات لازم

تكنولوجيات الاتصال عن بعد وخاصة فيما يتعلق بالتعامالت مع البنوك ومراكز 

البريد ومختلف إلادارات، وهو ما يسمح بتخفيض الضغط على هذه القطاعات، 

 .ترات تقديم الخدمات، وكل  ذلك يصب في صالح الاقتصاد والاستثماروتقليص ف

 

 :في املدى البعيد.  2.  3

تسبب فيروس كورونا في انخفاض عائدات املحروقات في الجزائر بما يعادل 

 أن  ذلك يمكن اكبير  امالي ادوالر، وهو ما سيسبب أزمة كبيرة وعجز ( 9)مليار 
 
، إال

لطاملا  قتصاديا نموذجفي النظر  من أجل إعادة فرصة حقيقيةأن يتحول إلى 

ارتكز على املداخيل النفطية كوسيلة ملعالجة الاختالالت، ومحاولة بناء اقتصاد 

جديد يرتكز على التنوع الاقتصادي خارج قطاع املحروقات، لضمان تنوع مصادر 

بن ) .الدخل، وحماية الاقتصاد الوطني من التبعية النفطية والعيش بكرامة

 ...كاالستثمار في الطاقات املتجددة، الزراعة السياحة  (0202عديدة ، 

(guembour & raki, 2020)ا سيسمح بتحقيق الاكتفاء  مجالي في خاصة الذاتي ، مم 

 الدوائيةالصناعات  تطوير  أو  البشريةبالكوادر  باالهتمام سواء والصحة الغذاء

 (0202الهرش، ) .والغذائية

تستفيد منه الحكومة واملؤسسات والشعب  اربما قد تكون جائحة كورونا درس

عقالني، والاستعمال الغير ن املمارسات السيئة كاالستهالك كافة في التخلص م

ام بإجراءات التعقيم ونظافة املفرط للموارد والثروات الطبيعية، وكذا الالتز 

املحيط، وتبني املؤسسات مبادئ املسؤولية الاجتماعية كجزء من نشاطاتها 

 .واهتماماتها
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أدركت الجزائر خالل فترة كورونا مدى أهمية الاستعمال العقالني لوسائل 

إلاعالم الالكتروني في نشر الوعي في أوساط الشعب، والتعليم عن بعد، والتجارة 

 .  وغيرها من لاعمال التي تساهم في تحقيق تنمية البالد نيةلكتروإلا

 :الخاتمة

اتخذت الحكومة الجزائرية وعلى غرار باقي دول العالم العديد من إلاجراءات 

الاحترازية لتفادي انتشار وباء كورونا، فعلقت الرحالت الجوية والبرية بين البلدان 

العديد من النشاطات وكذا كل  لاطوار،  فيقفت الدراسة أو وبين الواليات، و 

 ...من العمال في عطلة استثنائية مدفوعة لاجر %22ضعت و الاقتصادية، و 

نسب أثرت إلاجراءات السابقة الذكر على املؤسسات الصغيرة واملتوسطة ب

حيث  اتيجية املتبعة من طرف كل  مؤسسة؛ستر متفاوتة حسب نوع النشاط، والا 

ة، ؤسسات الناشطة في قطاع الزراعة، الصناعة الغذائيكان الحظ لاوفر للم

ا باقي االشبه املعقمات، واملعدات الطبية و  ملؤسسات فنجد أن  بعضها طبية، أم 

ستراتيجية تغيير النشاط والتوجه نحو السلع لاكثر طلبا من طرف لجأ إلى ا

ا البعض آلاخر و  د كان قف الذي يعتبر لاكثر نسبةاملستهلك خالل الجائحة، أم 

ثار سلبية عليها تراوحت ما بين انخفاض مردوديتها لإلجراءات السابقة الذكر آ

، وهو ما يثبت الفرضية وتفاقم مشاكلها املالية وبين توقفها النهائي عن النشاط

املؤسسات لاولى من الدراسة التي أكدت أن  إلاجراءات الاحترازية أثرت على 

 .الصغيرة واملتوسطة

كورونا على العديد من املؤشرات الاقتصادية، حيث تهاوت أثر فيروس  -

ر النمط الاستهالكي عائدات املحروقات وانخفضت الا  حتياطات املالية للبنوك، وتغي 

لألفراد، وكل  ذلك انعكس سلبا على املؤسسات الصغيرة واملتوسطة التي تفاقم 

في وجه لازمة،  وضعها املالي بشكل كبير، وهو ما جعلها غير قادرة على الصمود

حيث تؤكد لنا هذه النتيجة صحة الفرضية الثانية والتي تنص على أن  فيروس 

كورونا يؤثر سلبا على الاقتصاد وهو ما ينعكس سلبا على نشاط املؤسسات 

 .الصغيرة واملتوسطة

رغم التأثيرات السابقة الذكر لفيروس كورونا على املؤسسات الصغيرة 

 أن  لتي كانت أواملتوسطة، وا
 
هناك بعض آلاثار إلايجابية لهذه  غلبها سلبية، إال
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تبني ثقافات عديدة في ريب والبعيد، حيث سمحت لازمة بالجائحة على املدى الق

املؤسسات الاقتصادية وفي املجتمع الجزائري بصفة عامة كاستعمال 

، التسويق لكترونيةالتكنولوجيات الحديثة في العمل عن بعد، التجارة إلا

كتروني، التعامل البنكي واملصرفي عن بعد، إضافة إلى التعرف على ضرورة الال

 .العقالنية في استغالل املوارد، والتقشف

محاولة بناء من أجل أمام الجزائر فرصة حقيقية يمكن لألزمة أن تكون  -

اقتصاد جديد ما بعد الكورونا يرتكز على التنوع الاقتصادي خارج قطاع 

مصادر الدخل، وحماية الاقتصاد الوطني من التبعية  املحروقات، لضمان تنوع

شهر أو لعدة أ نتاج الغذائي لتوفير مخزون كاف  النفطية، من خالل التركيز على إلا 

لفرضية الثالثة التي من الغذائي، وهذا ما يؤكد صحة اسنوات، وبالتالي تحقيق لا 

كورونا في  هناك الكثير من إلايجابيات التي أسفرت عن فيروس تنص على أن  

 .لازمةالجزائر، والتي يجب النظر فيها ودعمها مستقبال لبناء اقتصاد جديد ما بعد 

 :يةذكر يمكننا اقتراح التوصيات آلاتمن خالل النتائج السابقة ال

التحتية لتكنولوجيا إلاعالم والاتصال بما يتوافق  البنىضرورة تحسين  -

 .عصرمتطلبات الو 

التي فشلت في ظل لازمة إلعادة بعث نشاطها إعطاء فرصة أخرى للمؤسسات  -

من جديد من خالل تأجيل تحصيل املستحقات املالية للبنوك لدى املؤسسات 

 .ول، مع إعفا ها من تسديد الفوائدلفترة أط

السعي نحو نشر ثقافة التعاون ما بين املؤسسات لتبادل الخبرات والتعاون   -

 .خاطر والتخفيف منهالتقاسم امل

للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة في شكل اعدات من طرف الدولة تقديم مس  -

 .لتسديد أجور العمال، ةتسهيالت جبائيإعفاءات و 
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واقع التجارة الاجتماعية واستقطابها للمستهلك الجزائري في ظل 

 jumia.dz ،haylla.comدراسة حالة املواقع  11كوفيد 

 ouedkniss.comو
 سعاد بوفرو . د

 املحليةالدراسات الاقتصادية للصناعة ، 1جامعة باتنة  

souad.boufroukh@univ-batna.dz 

 زهية بوتغرين. د

 الدراسات الاقتصادية للصناعة املحليةجامعة باتنة، 

zahiabouteghrine@gmail.com 

 

 

 :ملخص الدراسة

التباعد الاجتماعي والحجر الصحي لافراد يقضون معظم أوقاتهم على  جعل       

 .مواقع التواصل الاجتماعي ألغراض متعددة منها البيع أو الشراء من خاللها

لم يختلف حال الجزائر عن بقية دول العالم فيما يخص إجراءات بروتوكول 

استغالل وسائل التواصل إلى انتشار الجائحة ما دفع الكثيرين للحد من  91كوفيد

 .عبر منصاتها الاجتماعي للتسوق والتسويق نظرا لسهولة وسرعة صنع املحتوى 

حاولنا من خالل هذه الورقة البحثية تسليط الضوء على نوع جديد من        

أرضيتها وسائل التواصل الاجتماعي والوقوف على مدى تطور  لكترونيةالتجارة إلا

في العالم من خالل دراسة تطور عدد  91كوفيدهذه التجارة خالل جائحة 

مستخدمي هذه املنصات من طرف العمالء ومن طرف املسوقين خالل الجائحة، 

هي موقع  إلكترونيةمواقع تجارة  ةأما فيما يخص حالة الجزائر تم اختيار ثالث

jumia.dz ،haylla.com وouedkniss.com حركة الويب إليهم عبر  روتتبع مصاد

التي ينبغي على املؤسسات تركيز  تواصل الاجتماعي ومعرفة أي املنصاتوسائل ال

توصلت الدراسة إلى أن التجارة الاجتماعية شهدت  .ستراتيجيتهم التسويقية عليهاا

، فيما يخص املواقع محل الدراسة فقد 91انتشارا واسعا خالل الجائحة كوفيد 

 اعتمدان في تجارتهمي ouedkniss.comو jumia.dzتم التوصل إلى أن موقع 

mailto:souad.boufroukh@univ-batna.dz
mailto:zahiabouteghrine@gmail.com
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وبنسبة أقل  Googleعلى مواقعهما املباشرة أو عن طريق البحث في  لكترونيةإلا

ارة الاجتماعية يعتمد على التج haylla.comأما موقع  ،على التجارة الاجتماعية

 .ستراتيجيته التسويقيةللترويج ال 

 :الكلمات املفتاحية

 .وسائل التواصل الاجتماعي، التجارة الاجتماعية، لكترونيةالتجارة إلا
 

 :مقدمة

وانبثق عنها  لكترونيةمع ظهور شبكات التواصل الاجتماعي تطورت التجارة إلا       

ي ملا يسمى شبكات هو امليالد الرسمو   2.0الويبما يسمى بالتجارة الاجتماعية و 

مجموعة جديدة من خدمات إلانترنت التي أدت إلى  والتي هيالتواصل الاجتماعي 

تغير طريقة استخدام لافراد لهذه الشبكة حيث يسهل تفاعل املستخدم مع 

فهذه الخدمات . الشبكة ويعظم دوره في إثراء املحتوى الرقمي على إلانترنت

الجديدة تسهل عملية مشاركة املعلومات وآلاراء بين املستخدمين وأصحاب 

 .وبناء املعرفة لاعمال فتشجعهم على املشاركة في مختلف املجتمعات الرقمية

الذي  0202 لشهر جانفي Global Statshot Digital أشارت إحصائيات تقرير       

مليار شخص  2.2أن أكثر من  we are socialو Hootsuitتم إنتاجه بالشراكة مع 

 7.2التواصل الاجتماعي  و بينما تجاوز مستخدم 0202ي بداية استخدموا الانترنت ف

في دول العالم أشار تقرير  91مع انتشار الجائحة كوفيد واليوم  ،مليار مستخدم

مليار شخص حول العالم يستخدمون آلان وسائل  2إلى أن أكثر من  0202أكتوبر

 .التواصل الاجتماعي

تداعيات إجراءات التباعد الاجتماعي وبقاء املاليين من لاشخاص في منازلهم         

للحد من انتشارها دفع الكثيرين إلى تعزيز استخدامهم لالنترنت والتوجه على نحو 

وسائل التواصل الاجتماعي للتسوق عبرها كونها البديل لافضل عن  إلىخاص 

 .وفي الجزائر تحديدااملتاجر املزدحمة والتسوق الشخص ي في العالم 

هل تمكنت فعال وسائل التواصل الاجتماعي من استقطاب  :املطرو  التساؤل 

للمؤسسة واملستهلك في  املستهلك الجزائري وجعل التجارة الاجتماعية البديل  

 املعامالت التجارية؟
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قسمين، إلى ل الورقة البحثية سنقسم الدراسة ولإلجابة عن التساؤل من خال        

نستخدم فيه  :وتطبيقي ،نتعرف من خالله على التجارة الاجتماعية :ي نظر 

 Digital2020Algeria،Statista ،Similarwebإحصاءات مستخرجة من مواقع 

 .للتعرف على واقع التجارة الاجتماعية في العالم وفي الجزائر خصوصا

 :تهدف هذه الدراسة إلى: أهداف الدراسة

 .الاجتماعية وقواعدهامعرفة ماهية التجارة  -

 .معرفة واقع التجارة الاجتماعية وآفاقها في العالم -

وواقع التجارة الاجتماعية في الجزائر من خالل  لكترونيةمعرفة واقع التجارة إلا -

 .دراسة مصادر حركة الويب للمواقع الثالثة محل الدراسة

 التجارة الاجتماعية وأدواتها: ول املحور ألا 

 لكترونيةوسائل التواصل الاجتماعي تغييرات هائلة في التجارة إلاأحدث تطور        

فبعد فشل هذه لاخيرة في تعزيز الثقة في الشراء لدى العمالء لغياب أو صعوبة 

 لكترونيةالتفاعل بين العمالء أنفسهم أو بين الشركة والعمالء عبر املواقع إلا

التي تمتاز بها وسائل الخاصة بها، لجأت الشركات الستغالل خاصية التفاعل 

التواصل الاجتماعي للترويج ملنتجاتها أو خدماتها من خالل معرفة آرا هم 

ووسائل التواصل  لكترونيةوتعليقاتهم حولها، ليشكل هذا الاندماج بين التجارة إلا

الاجتماعي بما يعرف بالتجارة الاجتماعية، لذا تم من خالل هذا املحور التطرق إلى 

 :ما يلي

 :ماهية التجارة الاجتماعية.1

ذلك ، وكسائل التواصل الاجتماعي والشبكاتنفجار الذي حدث في و الا إن        

ق جديدة ملمارسة ائإلى ظهور طر  ىأد( ويكي وبلوق  )أدوات الويب على سبيل املثال

 لكترونيةتم إنشاء نماذج جديدة للتجارة إلا. بجعلها اجتماعية لكترونيةالتجارة إلا

 (Turban E. W., 2017) .وأخرى معدلة، وتم تشبيب املجال

ومن  0222تم اقتراح مفهوم التجارة الاجتماعية من قبل موقع ياهو في عام         

 Grouponو  Amazonخالل مشاركة عمالء الشركات الكبرى عبر إلانترنت مثل 

ا من خدمات لاعمال  بسرعةو ، أصبحت التجارة الاجتماعية  eBayو ا مهم  جزء 

التجارة الاجتماعية هي شكل من أشكال التجارة التي جعلت . ذات القيمة املضافة
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من وسائل التواصل الاجتماعي وسيطا فيها وتقارب البيئات غير املتصلة من خالل 

ا، تطورت . إلانترنت التجارة الاجتماعية بسرعة لكنها ممارسة كظاهرة جديدة نسبي 

لكن كلما توسعت التجارة . لم تحظ باهتمام كبير في مجال نظم املعلومات

الاجتماعية وانتشرت في لاعمال التجارية وحياة لافراد اتضحت أهميتها نظريا 

 (Wang, 2012) وعمليا

التي يتم تسليمها عبر  لكترونيةتبادالت التجارة إلا تشير التجارة الاجتماعية إلى         

يعتبر البعض التجارة الاجتماعية مجموعة فرعية من . وسائل التواصل الاجتماعي

ا هي مزيج التجارة إلا لكترونيةالتجارة إلا والتسويق  لكترونيةوأكثر تحديد 

بتعبير . إلالكتروني والتكنولوجيات الداعمة ومحتوى وسائل التواصل الاجتماعي

، لكترونيةآخر التجارة الاجتماعية تم خلقها من خالل التكامل بين التجارة إلا

وسائل التواصل ) 0.2التسويق الالكتروني الذي يستخدم تطبيقات الويب 

 (Turban E. S., 2016)(الاجتماعي

 التواصلباملعنى الواسع التجارة الاجتماعية تنطوي على استخدام وسائل         

ملشاركة في التسويق، البيع، املقارنة بالناس لالقائمة على إلانترنت التي تسمح 

شراء ومشاركة املنتجات والخدمات عبر لاسواق في إلانترنت أو خارجه  والتنظيم،

 . وفي املجتمعات

تشكيل قنوات تجارية إلى اعية الكثير من الاهتمام ما أدى ت التجارة الاجتميلق

د العديد من تجار التجزئة إلالكترونيين من التقنيات استفاكما  ،على إلانترنت

 .والخدمات الاجتماعية لتوسيع أعمالهم

منذ أن أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي متاحة بسهولة زاد عدد املستهلكين 

 لمعلومات حول الشركات والعالمات التجارية،الذين يستخدمونها كمصدر ل

 (Zhou, 2013) .املنتجات والخدمات

 :تطور التجارة الاجتماعية.2

والتكامل بين العديد من املجاالت  جظهرت التجارة الاجتماعية من خالل الدم        

 ما، التسويق، الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وهذا لكترونيةمنها التجارة إلا

 :من خالل الشكل التالي يظهر 
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 ذور الرئيسية للتجارة الاجتماعيةالج: 11شكل رقم 

 
Source: Turban, E., Strauss, J., & Lai, L. (2016). Social Commerce 

Marketing, Technology and Management. Switzerland : Springer 

International Publishing.p10. 

 الذي يعتبر .0.2لاصل في ظهور التجارة الاجتماعية هو تطور تقنيات الويب          

والتي تضمنت أنشطة في  ،التطبيقات التجارية جاءت معه الرئيس ي الذيساهم امل

 .الشبكات الاجتماعية واستخدام البرامج الاجتماعية مثل املدونات والويكي

أدى إلى الحاجة  هذاو  الدافع الرئيس ي للتجارة الاجتماعية هو عوملة لاعمال يعد 

خلقت ف .إلى التعاون بين املوظفين والشركاء والعمالء في جميع أنحاء العالم

وسائل  عبر . كفاءة وفعالية ملثل هذا التعاون  0.2ب منصات تطبيقات الوي

والنمو السريع للحوسبة املتنقلة كذلك سهل ووسع التطور و  .التواصل الاجتماعي

تعد التجارة عبر حيث  كثيرا، ظهور وتطور الهواتف الذكية التجارة الاجتماعيةو 

النماذج هي لاساس لنماذج التجارة الاجتماعية مثل (  m.commerce)النقال

أما التوجه الرئيس ي للتحول . القائمة على تطبيقات املواقع والشبكات الاجتماعية

حيث تم تطبيق أنشطة التسويق  ؛للتجارة الاجتماعية هو التوجه التسويقي

التقليدية على التسويق عبر إلانترنت في منتصف التسعينيات عندما بدأت 

خدام البريد إلالكتروني لإلعالن عن واست لكترونيةالشركات في إنشاء املواقع إلا

 .تها للبيع غير املتصل باالنترنتمنتجا

. لكترونيةمع تطور الويب طبق املسوقون إلانترنت لتسهيل معامالت التجارة إلا

 
 
م املسوقون في رسائل العالمة التجارية واستمرار إعالناتها حتى تلك املرحلة تحك
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ومع ظهور وسائل . عمالء املحتملينومونولوجات الاتصال لاخرى للعمالء وال

التواصل الاجتماعية تغيرت الاتصاالت التسويقية إلى حوار مع مستخدمي إلانترنت 

واستخدمت العديد من استراتيجيات التسويق املتطورة كما تحولت بالكامل 

 (Turban E. W., 2017).لدعم التجارة الاجتماعية

 :والاجتماعية لكترونيةالتجارة إلاالفرق بين .3

بعد التطور الكبير في  لكترونيةتعتبر التجارة الاجتماعية امتدادا للتجارة إلا

لكن ذلك ال يمنع أن تختلفا . تطبيقات التواصل الاجتماعي وهيمنتها على الويب

بدو تالتجارة الاجتماعية عن بعضهما البعض في العديد من الزوايا ما يجعل من 

التقليدية على اعتبار أن التجارة الاجتماعية  لكترونيةمستقال عن التجارة إلافرعا 

الجوهرية  الجدول التالي تتضح أهم الفروق ومن خالل. حديثة إلكترونيةتجارة 

 .التي تميزهما عن بعضهما

 لتجارة الاجتماعيةالتقليدية وا لكترونيةالفرق بين التجارة إلا: 11الجدول رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Wang, H., & Xie, J. (2020). A Review of Social Commerce 

Research. American Journal of Industrial and Business Management, 

10, 793-803. 
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التقليدية والتجارة الاجتماعية من  لكترونيةالجدول أعاله يميز بين التجارة إلا

 :خالل لابعاد التالية

التقليدية متسوق عن  لكترونيةاملستخدم في التجارة إلا: التفاعل الشخص ي . أ

بينما في التجارة  ،بعد يحاول الحصول على املعلومات حول السلع عبر الانترنت

ستخدمين يتفاعل مع املؤسسة وبقية املالذي  ساس يلا عنصر الالاجتماعية فهو 

 . ويقومون بكل النشاطات التجارية املتاحة

 ،التقليدية لكترونيةعددها أقل في التجارة إلا: وسائل التواصل الاجتماعي . ب

 .ي نشأت على إثرهذنها الجوهر الإيوميا في التجارة الاجتماعية إذ بينما تتضاعف 

الشراء تعظيم إلى  لكترونيةتهدف املؤسسة في التجارة إلا: أهداف املؤسسة . ت

بأسلوب مباشر بينما في التجارة الاجتماعية فهي تولي اهتماما لتفاعل املستخدمين 

ونشر املعلومة الصحيحة وبالتالي فهي تقوم على تعظيم الشراء وتحقيق الرضا 

 (.هدف اجتماعي)للزبون أو املستخدم 

إلى  التدفق أحادي الاتجاه من املؤسسة لكترونيةفي التجارة إلا: تدفق املعلومة . ث

إلى من املؤسسة )الاجتماعية فهو متعدد الاتجاهات بينما في التجارة ،الزبون 

إلى املؤسسة من لزبون، إلى االزبون من ملؤسسة، إلى االزبون من لزبون، ا

 (.ملؤسسةا

النظام مصمم إلظهار املعلومات  لكترونيةفي التجارة إلا: تصميم النظام . ج

ويتم الحصول عليها عن طريق البحث عبر الانترنت  ،لاساسية عن املنتج مباشرة

بينما في التجارة الاجتماعية فهي تركز على املستخدم واملجتمع وتنتقل املعلومات 

عن طريق نشر املحتوى، التعليقات، الحوارات ومختلف الوظائف التي تقوم بها 

 .وسائل التواصل الاجتماعي

 :نشاطات التجارة الاجتماعية وأبعادها-4

التخصصات، تتمحور معظم لانشطة  ةواجهة التجارة الاجتماعية متعدد        

حول التسويق إلالكتروني تتم ممارستها باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وال 

تقنيات إلاعالن وترويج املبيعات ويتم التعبير عن  سيما الاتصاالت التسويقية،

ومع  .يق عبر وسائل التواصل الاجتماعيالعالقات العامة عادة على أنها أنشطة تسو 

ذلك تظهر العديد من املجاالت لاخرى في امليدان وخاصة لانشطة داخل 
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 .Turban E)(. Enterprise 2.0)ر إليها باسم املؤسسة الاجتماعيةاملنظمات التي يشا

W., 2017) 

 وأبعادهانشاطات التجارة الاجتماعية : 12شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Turban, E., Whiteside, J., King, D., & Outland, J. (2017). 

Introduction to Electronic Commerce and Social Commerce. Switzerland: 

Springer International Publishing.p205. 

أنشطة التجارة الاجتماعية إلى عدد من لانشطة  تقسيمالشكل أعاله يوّضح 

 :متعلقة بأربعة أبعاد أساسية هي

تنطوي ضمنه مجموعة من : التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي . أ

لانشطة التسويقية أهمها إدارة العالقة مع الزبون الاجتماعية، التسويق 

 .الفيروس ي، بحوث التسويق، إلاعالنات الاجتماعية والترويج

باستخدام تقنيات وسائل التواصل الاجتماعي : مؤسسة التجارة الاجتماعية . ب

داخل املؤسسة نكون أمام ما يسمى بمؤسسة اجتماعية أو  0.2وأدوات الويب 

تعتمد على أنشطة وسائل التواصل الاجتماعي، مثل النشر . 0.2املؤسسة 

اعي تساعد في وسائل التواصل الاجتم أيضا. واملشاركة والتعاون وخلق املعرفة
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، توليد لافكار لكترونية، التدريب، حل املشاكل، إدارة سلسلة القيمة إلاالتوظيف

وتوليد لافكار عبر التعهيد الجماعي والتعاون عبر واستغالل نصائح الخبراء 

 (Turban E. S., 2016).لاخرى  0.2املدونات ومواقع ويكي وأدوات الويب 

تهتم بتعظيم استغالل وسائل التواصل : أدوات وتكنولوجيات الدعم . ت

الاجتماعي ومختلف لادوات والتكنولوجيات التي تدعم ذلك وكذلك لامن 

 .السيبراني

يوضح هذا البعد الوظائف لاساسية لكل مؤسسة منها وضع : إدارة وتنظيم . ث

 .الاستراتيجيات، تنفيذها، إدارة املخاطر

، لكترونيةألنشطة التجارة الاجتماعية أهمها الحكومة إلا هناك تطبيقات أخرى  . ج

التعليم الالكتروني، ألعاب الفيديو الجماعية، التجارة عبر النقال ومختلف 

 .لكترونيةالخدمات إلا

 :أرضيات التجارة الاجتماعية وأدواتها.5

في . Lee Tim Bernersبواسطة  9121تم تطويره في عام ( WWW)الويب أو         

م العام التالي نسخة منقحة من هذا املفهوم  Robertوزميله  Lee Tim Berners قد 

في ورقة وضعت املكونات لاساسية للويب وهو تطبيق البرمجيات التي تعمل على 

إلانترنت في حين أن إلانترنت شبكة من لاجهزة مثل أجهزة الكمبيوتر والخوادم 

أجهزة إرسال السلكية، قمر صناعي  وأجهزة التوجيه، مفاتيح، أسالك، كابالت،

ومع ذلك . الاتصاالت والبروتوكوالت املرتبطة بها ونقل البيانات عبر تلك الشبكة

ن في املهيمنة الستخدام إلانترنت اندمج الاثناملنصة ا WWWبمجرد أن أصبح 

ظهور التجارة الاجتماعية اقترن  .(Kerric, 2014)تطويرها وفي أذهان معظم الناس

بظهور الويب وبالتحديد الجيل الثاني للويب وما صاحبة من تطور في شبكات 

وهنا تم تقديم لادوات التي نتجت عنه متمثلة في شبكات . التواصل الاجتماعي

 : التواصل الاجتماعي مقسمة إلى

 (CMS system)هي نوع من أنظمة إدارة املحتوى  املدونةblogging: التدوين  . أ

ويوفر  (Posts)التي تسهل على أي شخص نشر مقاالت قصيرة تسمى املشاركات

برنامج املدونة مجموعة من امليزات الاجتماعية بما فيها التعليقات، إلانشاء، 

 (Zarella, 2010)والردود والاشتراكات التي تجعلها مثالية ألغراض التسويق
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هي شكل من أشكال املدونات  :Micro blogging الصغيرة وتويتر املدونات . ب

 وقد .(حرفا في البوست أو التدوينة140 )بحجم محدود للبوستات ويعد تويتر مثاال

إال أن شعبيته كبيرة نتيجة استخدامه من شخصيات  2009 انطلق هذا لاخير في

لدى الشركات ا وأصبح اليوم مهم   OpraWinfreyمشهورة رفيعة املستوى مثل

 .واملؤسسات

حيث يتواصل الناس مع  إلكترونيةهي مواقع  :مواقع التواصل الاجتماعي . ت

صدقاء سواء الحقيقيين أو الافتراضيين املتواجدين عبر الانترنت ولم تسبق لهم لا 

حيث تقدم لهم  ؛للمسوقين امهم اتعتبر هذه املواقع موضوعو  .معرفتهم في الواقع

قدم كما ت .ومن ضمنها املجموعات وصفحات املعجبينفرصا للتفاعل مع العمالء 

ح لها بمعرفة مختلف املستخدمين سمما يكل شبكة إمكانياتها الخاصة وتحدياتها 

 ,Takeawaytips, Myspace, Linked In :توقع سلوكاتها الاستهالكية مثلو 

Facebook 

تسمح هذه املواقع بإنشاء وتحميل  Media Sharing: مواقع مشاركة الوسائط . ث

لفيديو الرقمية ومع ظهور الكاميرات الرقمية وكاميرات ا .محتوى الوسائط املتعددة

كذلك الاتصال باالنترنيت عالي السرعة أصبحت مواقع مشاركة سهلة الاستخدام و 

ة إذ يمكن للمسوقين إنشاء مقاطع فيديو بخبرة قليل ؛الوسائط شعبية للغاية

على الرغم من امليزات التي و  .للوصول ملاليين املستخدمين Youtubeتحميلها على و 

لهذا من لافضل و  ،تتضمنها هذه املواقع إال أن مستخدميها ليسوا غالبا بأعضاء

دمج هذه املحتويات في املدونات الخاصة باملؤسسة بتحميلها للسماح لآلخرين 

 .SlideShare, Flicker, Youtube:مثل (Zarella, 2010)بشكل أفضل اباستخدامه

 Socials news and book)مواقع ألاخبار الاجتماعية و الربط الاجتماعي  . ج

marking) 

 هي مواقع الويب التي تسمح للمستخدمين بإرسال  :مواقع ألاخبار الاجتماعية

الروابط لاكثر إثارة يساعد التصويت والتعرف على ف ،املحتوى والتصويت عليه

هي مفيدة إلثارة الضجة حول بعض املقاالت أو الحمالت  لكن التسويق  .لالهتمام

 .املباشر على مواقع لاخبار الاجتماعية صار متهالكا
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 مواقع الربط الاجتماعي:(bookmarking)  تشبه مواقع لاخبار الاجتماعية لكنها

سمح لهم بجمع وتخزين الروابط تركز على القيمة املقدمة للمستخدمين مما ي

تقوم معظم مواقع  .املثيرة لالهتمام التي وجدوها وقد يرغبون في العودة لزيارتها

عدد املرات التي تمر فيها خزن املحتوى وترجمتها إلى أصوات  الربط الاجتماعي بعد  

(votes) منتخبة لتسليط الضوء على الروابط لاكثر استخداما.(Zarella, 2010) 

 . Takeaway Tips, Nickes sites Delicous, StumbleUpon-Reddit, Digg:مثل

هي كما يدل عليها اسمها مواقع Rating the Reviews: مواقع التقيمات .  

للبحوث  Nelsonالهدف منها التقييم وتقديم التقارير ووفقا ملسح  إلكترونية

ن أن   2009 العاملية ففي أفريل راء املستهلكين آ من املستهلكين يثقون في% 70 تبي 

يثقون في % 61و ،يثقون في إلاعالنات التلفزيونية% 62على الانترنيت مقارنة مع 

ومن هنا تظهر أهمية هذه  ،في إعالنات مجالت الثقة% 59و ،إعالنات الصحف

 ,Superpages: أمثلة عن املواقع(Zarella, 2010) .املواقع في اتخاذ القرارات

Incider Pages, Trip Advisor, Indy’s Book, City search.com, Takeaway, Yelp  . 

وهي نسخة حديثة  ،هي من أقدم وسائل إلاعالم الاجتماعية Forums: املنتديات .  

من لوحات النشرات املجتمعية ويركز هذا النوع على املنافسة وتمنح الفرصة 

على موضوع ما أو  كما تركز ،للمستخدمين باملشاركة والاستجابة من غيرهم

 (Zarella, 2010) .مجتمع ما

التي أتى بها الخيال هي تلك العوالم الواسعة النطاق  :العالم الافتراض ي . د

أكثر العوالم شعبية لالعاب مثل   .العلمي، تركز على لالعاب ولانشطة الاجتماعية

World of warcraft  لكن احتماالت التسويق عبر هذه العوالم غالبا ما تكون

 ,Zarella).محدودة جدا والستغاللها من قبل الشركات صار لزاما عليها إنشاؤها

2010) 

أنظمة تأليف النص ستخدم يمشروع تعاوني على شبكة إلانترنت : الويكي . ذ

يسمحون . التشعبي للسماح لإلنتاج التعاوني، التعديل، وصيانة املحتوى 

إضافة أو تحرير أو حذف بب لاحيان مجهولين أو مستعارين، للمستخدمين، في أغل

، HTML. (Kerricعرض ويب دون تعلم محتوى ارتباط تشعبي مباشرة من مست يأ

2114) 
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 واقع التجارة الاجتماعية في الجزائر: املحور الثاني

إلى استخدام مواقع التواصل الاجتماعي  لكترونيةتعمد مواقع التجارة إلا         

للترويج وبيع أو شراء املنتجات أو الخدمات للحيلولة دون لجوء العميل للعودة أو 

في دول العالم  91انتشار الجائحة كوفيد . الانتقال ملوقع الويب الخاص بالشركة

إلى فع لافراد وفي الجزائر تحديدا وتمديد إجراءات الحد من انتشار الجائحة د

التواصل الاجتماعي وذلك من خالل اعتماد وسائل الشرائية  تغيير سلوكاتهم

لذا تم من خالل . لتخفيف أعباء وتداعيات تلك إلاجراءات على أنشطتهم التجارية

 :املحور التطرق للعناصر التالية

ثر بها وسائل التواصل الاجتماعي على عادات الشراء ؤ العوامل التي ت.6

 لدى املستهلكين

املوضح في الشكل أدناه أهم العوامل املؤثرة على سلوك  ءعرض إلاحصاي

ا  التسوق عبر إلانترنت من خالل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وفق 

 .0295الستطالع عالمي في سبتمبر 

العوامل املؤثرة على عادات الشراء لدى املستهلكين من خالل  :13الشكل

 الاجتماعياستخدام وسائل التواصل 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Source:https://www.statista.com/statistics/517371/online-shopping-

social-media-influence/ 

املستجيبين من من املتسوقين عبر إلانترنت % 22أوضحت إلاحصائيات أن 

في ( الردود)التقييمات والتعليقات والتغذية العكسية قراءةأكدوا أن  لالستطالع

 

https://www.statista.com/statistics/517371/online-shopping-social-media-influence/
https://www.statista.com/statistics/517371/online-shopping-social-media-influence/
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وسائل التواصل الاجتماعي أثر على سلوك التسوق عبر الانترنت الخاص بهم، وأن 

جية في وسائل التواصل من املستجيبين أجابوا أن تلقي العروض التروي% 22

من % 72الاجتماعي أثر على سلوك التسوق عبر الانترنت الخاص بهم، فيما رأى 

إعالنات وسائل التواصل الاجتماعي هو الجانب لاكثر ملستجيبين أن مشاهدة ا

من املستجيبين فرأى أن البقاء % 02أما  ،تأثيرا على سلوك التسوق عبر الانترنت

على اطالع على اتجاهات املوضة واملنتجات الحالية على وسائل التواصل 

. الاجتماعي هو الجانب لاكثر تأثيرا على سلوك التسوق عبر الانترنت الخاص بهم

كتابة التقييمات والتعليقات والردود : فيما احتلت كل من العوامل التالية

شراء املنتجات مباشرة عبر قنوات و  ،بعالمة تجارية معينة أو بائع تجزئةوالارتباط 

التواصل الاجتماعي ذيل الترتيب في قوة التأثير على سلوك التسوق عبر الانترنت من 

 .خالل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي

في جميع أنحاء العالم على البيع  لكترونيةمدى إقبال شركات التجارة إلا.9

 :ة على وسائل التواصل الاجتماعيمباشر 

من  0291يوضح الشكل أدناه نتائج دراسة استقصائية عاملية أجريت في أكتوبر 

ومعرفة خطتهم  لكترونيةصناع القرار في مجال التجارة إلا على statistaطرف موقع 

 0202قع التواصل الاجتماعي لسنة للبيع في موا

 في جميع أنحاء العالم التي لكترونيةنسبة شركات التجارة إلا: 14الشكل

 تخطط للبيع مباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي

-selling-thttps://www.statista.com/statistics/1174507/direc:Source

worldwide/-companies-ecommerce-media-social 

https://www.statista.com/statistics/1174507/direct-selling-social-media-ecommerce-companies-worldwide/
https://www.statista.com/statistics/1174507/direct-selling-social-media-ecommerce-companies-worldwide/
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خططت للبيع مباشرة عبر  لكترونيةمن شركات التجارة إلا%  02أظهرت النتائج أن 

من شركات التجارة %  92، وأن 0202منصات التواصل الاجتماعي في عام 

بمعنى أنها تتيح  ؛كانت تبيع بالفعل على وسائل التواصل الاجتماعي لكترونيةإلا

للمستخدمين تصفح املنتجات على منصة التواصل الاجتماعي التي يستخدمها 

في حين . وإجراء عمليات شراء على نفس املنصة دون الانتقال إلى موقع ويب شركة

أنها ال تخطط للبيع مباشرة عبر منصات  لكترونيةمن شركات التجارة إلا% 71أكد 

أنها ال  لكترونيةمن شركات التجارة إلا% 09جابت في حين أ ،التواصل الاجتماعي

أما ما . يمكن ذلك: نهبأ% 9في حين أجاب  ،تدري إن كانت ستفعل ذلك أم ال

التي تتراوح بين ال وال أعلم ويمكن  لكترونيةإجابات شركات التجارة إلابيتعلق 

 أنهم ال يعتمدون على وسائل التواصل الاجتماعي لترويج وبيع ال يعني ،ذلك

عن عدم إقبال أو تردد عمال هم  اوإنما يمكن أن يكون ناتج ،منتجاتهم أو خدماتهم

 .في الشراء مباشرة من خالل وسائل التواصل الاجتماعي بسبب املخاوف لامنية

 منصات التواصل الاجتماعي ألاكثر شهرة في جميع أنحاء العالم .9

يعد التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي أحد أكثر أشكال التسويق الرقمي         

ا بفضل قواعد املستخدمين الهائلة لشبكات التواصل الاجتماعي مثل  شهرة ونجاح 

Facebook ،Instagram ،Twitter ،YouTube وغيرها . 

تعبر عن و  0202تتعلق إلاحصائيات املوضحة في الشكل آلاتي بشهر أكتوبر          

أكثر وسائل التواصل الاجتماعي استخداما في جميع أنحاء العالم حسب عدد 

 .النشطين ولاكثر استخداما من طرف املسوقين

منصات التواصل الاجتماعي ألاكثر شهرة في العالم حسب عدد  :15الشكل

 النشطين وألاكثر استخداما من طرف املسوقين
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Source:https://www.statista.com/statistics/259379/social-media-

platforms-used-by-marketers-worldwide/ 

https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-

ranked-by-number-of-users/ 

ا ملسح عالمي قام به موقع   Facebookالذي أظهر أن منصة  Statistaوفق 

ا بين املسوقين في جميع أنحاء  هي أكثر منصات التواصل الاجتماعي استخدام 

للترويج ألعمالهم، بينما قام  Facebookمن املسوقين %  12استخدم  إذ؛ العالم

من املسوقين لينكدن % 21بينما استخدم . Instagramآخرون بذلك عبر %  35

 Twitterبة املسوقين املستخدمين لـ، بينما بلغت نسنتجاتهم وخدماتهمملللترويج 

ت فيما يخص إلاحصائيات املتعلقة بمنصا%. 27للترويج ألعمالهم  YouTubeو

لدى املستخدمين النشطين التي أعدها موقع  التواصل الاجتماعي لاكثر شهرة

Statista تعد منصة الـ Facebook  املنصة الرائدة وأول شبكة اجتماعية تتجاوز

ا أكثر من  ،مليار حساب مسجل ا، مليار مستخدم نشط شهري   0.3ويوجد بها حالي 

املرتبة السادسة ليضم أكثر من  Instagramفي حين احتل تطبيق مشاركة الصور 

 امستخدم 727تضم  Twitterة ا، أما املدونة الصغير مليار حساب نشط شهري   9.9

 Qzoneأو الشبكات الاجتماعية الصينية  VKمثل  الخدمات لاوروبية .انشط

 .هي لاخرى اكتسبت شعبية في مناطقها بسبب السياق املحلي واملحتوى  Renrenو

  

https://www.statista.com/statistics/259379/social-media-platforms-used-by-marketers-worldwide/
https://www.statista.com/statistics/259379/social-media-platforms-used-by-marketers-worldwide/
https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/
https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/
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 في الجزائر لكترونيةواقع التجارة إلا.1

تي النسبة املئوية لألفراد الذين إلاحصائيات الظاهرة في الشكل آلا تمثل          

عن امتالك أو استخدام منتج أو خدمة مالية سنة ويبلغون  92تتجاوز أعمارهم 

 0202خالل شهر جانفي 

سنة ويبلغون عن  15النسبة املئوية لألفراد الذين تتجاوز أعمارهم : 16الشكل

 امتالك أو استخدام منتج أو خدمة مالية

 
Source: Simon Kemp, Digital 2020 

Algeria,https://datareportal.com/reports/digital-2020-algeria 

لديهم % 7.7لديهم حساب في مؤسسة مالية،  %27أن إلى تشير إلاحصائيات 

 ،نسبة النساء املتحصالت على بطاقة الائتمان% 9.7وتمثل نسبة  ،بطاقة ائتمان

 .نسبة الرجال املتحصلين عليها% 2.9 فيما يمثل

بر يجرون عمليات الشراء ع% 2.5 ال توجد معامالت مالية بالهاتف املحمول،

هي نسبة النساء اللواتي يجرين  %7 أما نسبة ،لفواتير عبر الانترنتاالانترنت أو دفع 

 (Kemp, 2020)%. 5.7 في حين يمثل الرجال نسبة ،معامالت عبر الانترنت

 منصات التواصل الاجتماعي ألاكثر شهرة واستخداما في الجزائر.11

يوضح الشكل أدناه مدى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي قبل وخالل         

والتي أظهرت أن عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي 91الجائحة كوفيد 

 . 0202مليون مستخدم في الجزائر في جانفي  00.22بلغ 

  

https://datareportal.com/reports/digital-2020-algeria
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أكتوبر  منمدى استخدام منصات التواصل الاجتماعي في الجزائر : 19الشكل

 2121سبتمبر إلى  2111

 
Source:https://gs.statcounter.com/social-media-stats/all/algeria 

Simon Kemp,Digital 2020 

algeria-2020-https://datareportal.com/reports/digital , Algeria 

ارتفاع في عدد مستخدمي وسائل التواصل وجود يوضح الشكل أعاله 

 0291الفترة املمتدة بين أفريل  في( ٪90)+ مليون  0.2الاجتماعي في الجزائر بمقدار 

في جانفي % 29وبلغ انتشار وسائل التواصل الاجتماعي في الجزائر . 0202وجانفي 

0202 .(Kemp, 2020) 

 لى تقدم منصةعاملؤشرات  فتدل   ؛أما فيما يخص منصات التواصل الاجتماعي

Facebook وشهدت تصاعدا كبيرا في املنحنى خاصة منذ بداية  ،على باقي املنصات

 0202منتصف شهر مارس  91إجراءات الحجر الصحي املتعلقة بالجائحة كوفيد 

وهي منصة حديثة  Pinterestثم تليها منصة  YouTubeلتليها بعدها منصة 

ثم تليها  ،الاستخدام في الجزائر إال أنها شهدت ارتفاعا مستمرا في عدد املستخدمين

التي شهدت انخفاضا منذ بداية  ؛Instagramوفي لاخير منصة  ،Twitterمنصة 

 .الحجر الصحي على عكس املنصات لاخرى 

بعد التطرق إلى أكثر املنصات شعبية في الجزائر يتم الانتقال ملعرفة أهم مصادر 

الجزائرية وأكثر منصات  لكترونيةحركة مرور الويب لعينة من مواقع التجارة إلا

 .التواصل الاجتماعي لاكثر استخداما

  

https://gs.statcounter.com/social-media-stats/all/algeria
https://datareportal.com/reports/digital-2020-algeria
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منصات التواصل الاجتماعي التي يمكن أن تركز عليها مواقع التجارة  .99

 الجزائرية لتسويق منتجاتها أو خداماتها لكترونيةإلا

وموقع  haylla.comوموقع  jumia.dzفي هذه الدراسة تم اختيار موقع          

ouedkniss.com بين املواقع العاملية والجزائرية، مع العلم أن  اتصنيف المتالكهم

 0202هذا الترتيب يخص شهر أكتوبر

بين  ouedkniss.com و jumia.dz ،haylla.comترتيب املواقع : 19الشكل

 املواقع العاملية والجزائرية

 

 

 

Source:https://www.similarweb 

 

 

أن موقع  similarweb املالحظ من الشكل أعاله وحسب موقع

ouedkniss.com كما أنه  ،الجزائرية لكترونيةيعد املوقع رقم واحد في التجارة إلا

 haylla.comوفي لاخير موقع ، jumia.dz يحتل مرتبة جيدة عامليا ثم يليه موقع 

 . نه نحح في الدخول للتصنيف العالميأديد مقارنة باملواقع لاخرى إال نه جأرغم 

( مصادر الزوار )تي معرفة مصادر حركة مرور الويبسيتم من خالل الشكل آلا

ستراتيجية التسويق للمواقع الثالثة ارفة أي املصادر التي تركز عليها بمعنى آخر مع

اصل الاجتماعي لها أكثر حصة محل الدراسة ومعرفة أي املنصات من منصات التو 

والتي يمكن  ،التي هي محل الدراسة لكترونيةمن الزيارات ملواقع التجارة إلا

 .استغاللها للترويج وتسويق املنتجات

 jumia.dz،haylla.comمصادر حركة مرور الويب للمواقع : 11الشكل

 ouedkniss.comو

 

https://www.similarweb/
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Source:https://www.similarweb 

 يتضح من الشكل أعاله مصادر حركة مرور أو عدد الزوار ملوقع

ouedkniss.com  وتظهر إلاحصائيات أن نسبة الدخول  ،0202خالل شهر أكتوبر

بينما  ،%22.20 نسبة وتبلغ ،هي لاعلى googleعن طريق البحث عن املوقع في 

في حين نسبة الدخول عبر  ،%29.25الدخول عن الطريق املباشر يبلغ نسبة 

بنسبة  Yahooيميلليليها الدخول عبر إلا  ،%2,20منصات التواصل الاجتماعي تبلغ 

% 2.52والدخول نتيجة التحويل من مواقع أخرى إلى املوقع بلغ نسبة  ،9.22%

 %.2.29عالنات بلغوفي لاخير نسبة الدخول للموقع عن طريق إلا 

 ،ouedkniss.comفيما يخص الدخول عبر منصات التواصل الاجتماعي ملوقع 

تليها منصة  ،%22.22 املرتبة لاولى بنسبة  Facebookمنصةتحتل 

YouTube ثم منصة %23.71بنسبة ،Instagram  ثم منصة%9,22بنسبة ، 

Twitter  2.52بنسبة .% 

https://www.similarweb/
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خالل نفس الشهر تظهر jumia.dz الزوار ملوقع مصادر حركة مرور أو عدد           

هي لاعلى  Googleإلاحصائيات أن نسبة الدخول عن طريق البحث عن املوقع في 

في حين نسبة ، %75بينما الدخول عن الطريق املباشر يبلغ نسبة ، %21.32وتبلغ 

ليليها الدخول نتيجة ، %92.20الدخول عبر منصات التواصل الاجتماعي تبلغ 

والدخول للموقع عن طريق ، %9.50ويل من مواقع أخرى إلى املوقع بلغ نسبة التح

 %.2,25بنسبة  Yahoo وفي لاخير نسبة الدخول عبر الايميل، %9.20إلاعالنات بلغ 

 منصة jumia.dz فيما يخص الدخول عبر منصات التواصل الاجتماعي ملوقع

Facebook  منصة  تليها، %27.71تحتل املرتبة لاولى بنسبةYouTube بنسبة 

 % 9,20بنسبة  Instagramثم منصة  ،97.22%

تظهر  :خالل نفس الشهر haylla.comمصادر حركة مرور أو عدد الزوار ملوقع         

إلاحصائيات أن نسبة الدخول عبر منصات التواصل الاجتماعي هي لاعلى وتبلغ 

في حين نسبة  ،%09.22بينما الدخول عن الطريق املباشر يبلغ نسبة  ،59.52%

الدخول عبر  أما %.93.02تبلغ  Googleالدخول عن طريق البحث عن املوقع في 

تحتل املرتبة Facebook  منصةفhaylla.com  منصات التواصل الاجتماعي ملوقع

 %.2.91بنسبة  Instagramومنصة ، YouTubeمنصة  تليها ،%11.59لاولى بنسبة

 رتكزت jumia.dz و ouedkniss.com موقَعيْ ت أن املالحظ من خالل التحليال         

بمعنى  ؛لهما ةواملواقع املباشر  Googleستراتيجيتهما التسويقية على البحث في ا

 haylla.comفي حين موقع  ،أكثر من الاجتماعية لكترونيةالتركيز على التجارة إلا

وبالتالي التركيز  ،ستراتيجيته التسويقيةاعلى منصات التواصل الاجتماعي في يركز 

 .أكثر على التجارة الاجتماعية

 خاتمة

للتجارة الاجتماعية فوائد كثيرة تشمل العمالء وتجار التجزئة، واملؤسسات          

حيث يمكن للعمالء الحصول على أسعار أفضل وخدمات أفضل، وكذلك تلقي 

يمكن . من لاصدقاء( توصيات املنتج على سبيل املثال )لدعم الاجتماعيا

يمكن لتجار . للمستخدمين الالتقاء بأشخاص جدد وإنشاء اتصاالت جديدة

التجزئة الوصول إلى املزيد من العمالء والحصول على التعليقات بسرعة وتحسين 

العالقات مع العمالء، والانتقال إلى العاملية، والاستخدام املجاني للتواصل 
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تجري بسرعة أبحاث السوق بالنسبة للشركات يمكنها أن . التسويقي الشفهي

وأيضا توظيف موظفين من جميع أنحاء العالم والابتكار  ،بطريقة غير مكلفة

يمكن للشركات الحصول على . والتعاون وتحديد مواقع الخبراء عند الحاجة

ا بتكلفة قليلة أو املساعدة من شركا أما القيود الرئيسية . دون تكلفةت أخرى أحيان 

ضعف جودة املحتوى املقدم،  ،خصوصية املشاركينهي الانتهاك املحتمل ل

 .وتكنولوجيا املعلومات لكترونيةإلا وصعوبة تكامل التجارة الاجتماعية

بالنسبة للجزائر ارتفع في عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في           

 ، أما0202وجانفي 0291مليون بين الفترة املمتدة بين أفريل 0.2الجزائر بمقدار 

 تشير املؤشرات إلى تقدم منصةف ؛فيما يخص منصات التواصل الاجتماعي

Facebook وشهدت تصاعدا كبيرا في املنحنى خاصة منذ بداية  ،على باقي املنصات

 0202منتصف شهر مارس  91إجراءات الحجر الصحي املتعلقة بالجائحة كوفيد 

ة الاستخدام في وهي منصة حديث Pinterest ثم منصة، YouTube  لتليها منصة

 ثم تليها منصة ،الجزائر إال أنها شهدت ارتفاعا مستمرا في عدد املستخدمين

Twitter ،وفي لاخير منصة Instagram  التي شهدت انخفاضا منذ بداية الحجر

 .الصحي على عكس املنصات لاخرى 

، فيما يخص 91التجارة الاجتماعية انتشارا واسعا خالل الجائحة كوفيد  شهدت

 ouedkniss.comوjumia.dz املواقع محل الدراسة فقد تم التوصل إلى أن موقعي

 على مواقعهما املباشرة أو عن طريق البحث في لكترونيةإلا ايعتمدان في تجارتهم

Google  ،ا موقعأم ،وبنسبة أقل على التجارة الاجتماعية haylla.com لى يعتمد عف

 .ستراتيجيته التسويقيةالتجارة الاجتماعية للترويج ال 

، Facebook  عدد هائل من الزوار من منصات هكل من املواقع الثالثة لدي 

YouTube  بل  ،91وهي املنصات لاكثر استخداما في الجزائر قبل الجائحة كوفيد

يمكن لهذه املواقع استغالل هذه  وبالتالي ،تزايد معدل استخدامها خاللها

املنصات أكثر ملعرفة ميول عمال ها نحو منتجاتهم وفهمهم بطريقة أفضل وجمع 

املعلومات وتحليلها لتتبع سلوكهم في الشراء للترويج ملنتجاتهم وخداماتهم بطريقة 

 .وبالتالي بيع املزيد من منتجاتهم وخدماتهم ،مالئمة
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حديثة العهد ولم تخرج من سياق ال تزال التجارة الاجتماعية  ننقول إوأخيرا          

وذلك لوجود تخوفات أمنية من الشراء  ،التسوق عبر مواقع التواصل الاجتماعي

 لكترونيةلذا صار من الضرورة بمكان تقنين التجارة إلا .مباشرة من منصاتها

تي تعتبر أكبر عائق والاجتماعية والتسريع من نشر أدوات رقمنة العمليات املالية ال

في وجه التوجه الجديد الذي فرض نفسه مع الاهتمام بشكل أكبر بمجال لامن 

 .السيبراني
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Résumé : 
L'éclosion de l'épidémie de Covid-19 a provoqué un choc 

sans précédent pour l'économie algérienne, qui était 

tributaire des troubles politiques et sociaux que l'Algérie a 

connus avant les élections de 2019, avec l'expansion du 

virus et les effets qui l'ont accompagné avec les mise en  

quarantaine engendrant un ralentissement du 

développement, l'économie est susceptible de ralentir 

pendant une longue durée. Cela aura un impact négatif sur le 

volume de l'emploi informel dû à exclusion de cette 

catégorie a  l'aide économique et  la protection sociale  de 

l'État, car l'impact économique dépend de la durée et de la 

gravité de la crise sanitaire. Durée du verrouillage et 

comment la situation évoluera si le verrouillage est levé. 

Dans cet article, nous discuterons de l'économie informelle 

en Algérie, évaluerons l'impact potentiel du choc sur la 

catégorie des travailleurs informels, analyserons les mesures 

que le gouvernement a annoncées jusqu'à présent pour 

atténuer le choc économique et on conclut cette recherche 

par quelques recommandations. 

Mots-clés : Pandémie ; Covid-19 ; Travail Informel ; 

Economie Informelle ; Economie Algérienne. 
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Introduction : 
Le choc à la fois sanitaire et économique qui frappe 

actuellement de plein fouet le monde entier, laisse des 

séquelles pour le moins dévastatrices du point de vue 

économique. Pour endiguer cette pandémie, la quasi-totalité 

des gouvernements a opté pour le confinement et mise sur la 

distanciation sociale, le durcissement des restrictions 

imposées aux déplacements des populations et la fermeture, 

souvent totale, des institutions privées et publiques, y 

compris celles ayant un caractère commercial industriel, 

entres autres.  

Aussi, toutes les activités, qu’elles soient formelles ou 

informelles demeurent en suspens, ce qui engendre, 

inéluctablement, une récession sans précédent, qui risque 

d’ailleurs de se pérenniser. Le taux de chômage, en 

particulier, lié aux activités informelles, qui est l’objet de 

cette humble étude, ne cesse de s’accroître. Nous tenterons 

de voir quel est l’impact réel de la pandémie sur les activités 

de l’économie informelle en Algérie, puis les mesures à 

adopter pour essayer de faire face à cette situation. 

Pour cerner les différents facteurs principaux du 

phénomène de l’activité informelle, il serait judicieux 

d’identifier la situation socio-économique des personnes 

liées à cette activité, exerçant en dehors des champs des 

organisations, en vue de faire un diagnostic, voire un 

pronostique du phénomène de l’économie informelle en 

général, en Algérie. Un phénomène qui est actuellement au 

centre des préoccupations des économistes qui s’intéressent 

tout particulièrement aux activités insuffisamment 

institutionnalisées en milieux urbains. 

Il s’agit, en outre, d’analyser l’économie algérienne 

post-covid-19, son influence sur l’économie informelle et 

les stratégies politiques adoptées tout récemment pour 

atténuer la situation et remédier à cette crise et ce, afin 

d’apporter des éléments de réponse pour clarifier les 
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questions sur les effets de cette pandémie et les possibles 

issues et opportunités qui nous permettraient de limiter ces 

impacts. 

Aujourd’hui, nous sommes confrontés à des divergences 

émanant des économistes et des anthropologues, notamment 

sur la détermination du concept. Ce phénomène n’est pas 

caractérisé par la modernité, mais son apparition est 

considérée comme moderne, en particulier avec son 

introduction officielle par les organismes et institutions 

internationaux. 

I. L’ECONOMIE INFORMELLE : 

1. Définition de l’Economie Informelle : 
Aujourd’hui, nous sommes confrontés à des 

divergences émanant des économistes et des 

anthropologues, notamment sur la détermination du concept. 

Ce phénomène n’est pas caractérisé par la modernité, mais 

son apparition est considérée comme moderne, en 

particulier avec son introduction officielle par les 

organismes et institutions internationaux. 

Le premier à donner le concept d’« Economie 

Informelle » a été l’anthropologue Kate HART en 1971, qui 

a analysé  le  chômage urbain, dans lequel il a constaté que 

le secteur avait non seulement continué, mais aussi élargi   

(Keith, 1973, p. 69). 

Le terme économie informelle a été largement accepté 

après que l’OIT ait systématiquement analysé ces activités, 

qui estime que ces dernières sont non reconnues, non-

protégéeset dépourvues de réglementation. Les membres du 

panel ont remarqué que le secteur informel couvre un 

éventail d’activités oscillant entre les établissements en 

difficultés et les entreprises rentables (OIT, 2002, p. 04). 

La frontière entre l’économie formelle et l’économie 

parallèle détermine la légitimité ou l’illégalité de ces 

processus. Un groupe de chercheurs considèrent que 

l’économie parallèle demeure l’activité du secteur privé et le 
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deuxième groupeles considère comme des opérations 

économiques clandestines, illégales.Tanzi VITO pense que 

ces activités concernent: « Tous les revenus qui ne sont pas 

divulgués aux autorités fiscales et qui ne sont pas inclus 

dans les comptes nationaux » (Vito, 1980, pp. 135-427) . 

Selon Friedrish SHNEIDER définit ces activités dans 

ces termes: 

« Ce sont toutes les activités génératrices de revenus 

économiques qui ne sont pas consignées dans les calculs du 

produit national brut, soit pour les dissimuler délibérément 

afin d’échapper aux obligations légales liées à la divulgation 

de ces activités, soit parce que ces activités sont contraires 

au système juridique qui prévaut dans le pays »(Shneider & 

Buehn, 2013). 

On l’appelle l’économie informelle, l’économie 

cachée, l’économie parallèle, qui comprend non seulement 

des activités illégales, mais aussi les formes de revenus qui 

ne sont pas déclarées et dérivées de la production de biens et 

de services légitimes, que ce soit à partir de transactions en 

espèces ou de transactions effectuées par le système de troc, 

il comprend toutes les activités économiques qui sont taxées 

en général comme indiqué et le tableau suivant montre les 

activités de l’économie informelle. 

 

Tableau 1 : Une Taxonomie des Types d'Activités 

EconomiquesInformelles 

Type 

d’activité 
Transactions monétaires 

Transactions non 

monétaires 

Activités 

Illégales 

Commerce de marchandises 

volées, Drogues ; fabrication de 

drogues ; Prostitution, jeux de 

hasard, fraude 

Troc, 

drogues, 

marchandises 

volées, etc. 

Produire ou 

cultiver des 

drogues 

pour son 

propre 

usage. 

Vol pour 

usage 

personnel 
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L'évasion 

fiscale 

Évitement 

fiscal 

L'évasion 

fiscale 

Évitement 

fiscal 

Activités 

Légales 

Revenus non 

déclarés d'une 

activité 

indépendante, 

salaires, 

traitements et 

actifs 

Réductions 

pour les 

employés, 

avantages en 

nature 

(voitures, 

nourriture 

subventionnée, 

etc.) 

Échange de 

services et de 

biens 

juridiques. 

 

Le 

bricolage 

Source : Owen LIPPERT, Michael WALKER, 1997, The 

Underground Economy : Global Evidence of its Size and Impact, 

The Fraser Institute, Vancouver, British Columbia, Canada, p. 05. 
Cependant, le cadre conceptuel du secteur informel 

intègre 3 critères essentiels issus de la 15ème Conférence 

Internationale des Statisticiens du Travail (CIST) de 1993, 

pour définir le secteur informel. Il s’agit de :(INS, 2020, p. 

9) 

- L’organisation légale des entreprises ; 

- La propriété ; 

- Le type de comptabilité.  

Ainsi, de façon opérationnelle, les unités de production 

informelles, sont des travailleurs à compte propre, ou des 

employeurs qui remplissent les conditions suivantes (INS, 

2020, p. 9): 

- Ne tiennent pas de comptabilité formelle ; 

- Ne sont pas enregistré à la CNRC ; 

- La production des biens ou des services sont 

marchands. 

 En outre, les entreprises du secteur informel 

comprennent les entreprises familiales pour compte propre 

et celles qui emploient du personnel rémunéré. Il faut noter 

que toutes ces entreprises doivent produire des biens et 

services marchands. Le critère de destination des produits 

vient donc s’ajouter à l’identification des entreprises du 

secteur informel.Le processus consiste à identifier les chefs 
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d’unités de production informelle aussi bien dans leur 

emploi principal que dans leurs différentes activités 

secondaires. 

2. LesRaisons de l’Economie Informelle : 
Des études ont montré que les taux de croissance de 

l’économie parallèle sont plus élevés dans les pays en 

développement que dans les pays développés, pour plusieurs 

raisons, notamment : 

Des systèmes politiques injustes, qui à leur tour, créent 

des systèmes économiques et sociaux injustes et qui 

obligent certains groupes à exercer dans l’économie 

parallèle (Mahmoud, 2019, p. 10). 

De faibles niveaux de salaires matériels et moraux qui 

ne sont pas proportionnels au niveau de vie, ainsi que des 

systèmes de promotion qui manquent de justice, peuvent 

encourager les individus qui sont illégalement injustes à 

dériver, et les amener en effet à se soustraire des emplois 

formels à des emplois cachés, qui conduisent tous à la 

fragilité des capacités des individus et le gaspillage de leurs 

énergies, leur manque de dévouement au travail et la 

maîtrise de celui-ci, qui affecte négativement la société et 

l’État (Mahmoud, 2019, p. 18). 

L’écart important entre les intrants et les extrants des 

établissements d’enseignement, c’est-à-dire la demande de 

travail, dépasse l’offre de travail dans le secteur formel, les 

forçant à chercher un emploi dans le secteur informel. 

Le niveau élevé des impôts et la croissance de la 

charge fiscale, qu’elle soit directe ou indirecte pour 

augmenter le ratio d’imposition par rapport au produit 

national, ce qui conduit à la tentative d’éviter les impôts ou 

de les échapper, et cela a conclu une étude Kaldor sur la 

réforme fiscale en Inde que l’incitation à échapper à l’impôt, 

que ce soit en réduisant L’imposition ou la tendance à 

l’économie informelle, ou l’augmentation artificielle des 

déductions fiscales dépend des nouveaux taux d’imposition, 
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car ils contrôlent les gains de l’évasion en pourcentage du 

revenu exonéré d’impôt (Kaldor, 1959). 

Règlements et restrictions gouvernementaux : 

l’intervention du gouvernement incite fortement les clients 

du marché à échapper aux restrictions quantitatives. 

Le prix imposé par le gouvernement, plus les 

restrictions et les contrôles rejetés par le gouvernement, plus 

la motivation de certaines personnes à contourner la 

réglementation dans le processus  de diverses activités qui 

sont difficiles à contrôler sont une composante importante 

de l’économie parallèle  (Atif, 2005, p. 84) 

La Corruption : 
L’économie informelle et la corruption sont souvent 

considérées comme les deux faces d’une même pièce ou « 

Comme des jumeaux » qui ont besoin l’un de l’autre ou qui 

se battent les uns contre les autres, ce qui a incité la 

recherche de sa relation les uns avec les autres, et cette 

relation peut varier, elle peut être complémentaire et peut se 

remplacer l’une l’autre (Axel & Shneider, 2006). 

La Banque mondiale a défini la corruption comme un 

abus de pouvoir à des fins privées. La corruption se produit 

généralement lorsqu’un employé accepte, demande, 

chantage ou corruption pour financer un contrat ou mener 

un appel d’offres public, comme lorsque des agents ou des 

intermédiaires d’entreprises privées ou d’entreprises offrent 

des pots-de-vin pour tirer parti des politiques ou procédures 

publiques. Pour vaincre les concurrents et faire des profits 

en dehors des lois, la corruption peut également se produire 

en exploitant la fonction publique sans recourir à la 

corruption en nommant des parents et en exploitant 

directement les fonds de l’État (Banque & Mondial, 2016). 

Le  Chômage : 
Le chômage représente un réservoir du secteur 

informel. Des analyses ont montré la corrélation entre ces 
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deux entités : « plus le chômage augmente le secteur 

informel progresse ». 

Certains participants à l’économie formelle ne font que 

chevaucher avec l’économie parallèle uniquement pour 

arrondir leur fin de mois et conserver leurs prestations 

sociales. L’analyse scientifique de l’impact du chômage sur 

la taille de l’économie parallèle montre que l’impact peut 

être ambigu. Cela peut être le cas, puisque certains des 

participants à l’économie parallèle peuvent également avoir 

un emploi officiel ou travailler officiellement à temps partiel 

juste pour conserver leurs prestations sociales (Shneider & 

Bajad, 2009). 

Par conséquent, l’argument habituel suit l’idée que le 

chômage est en corrélation avec l’économie parallèle. Elle 

peut également être étayée par diverses preuves empiriques 

formulées qui montrent que si le chômage augmente de 1 

%, l’économie parallèle augmentera de 0,32 %. Une telle 

relation peut s’expliquer par de bas salaires, c’est-à-dire que 

les gens qui gagnent peu, ont tendance à chercher d’autres 

moyens de gagner de l’argent, ce qui pourrait être plus facile 

à atteindre dans l’économie parallèle. Par conséquent, lors 

de l’analyse des déterminants de l’économie parallèle, 

l’hypothèse suivante est soulevée : l’augmentation du 

chômage conduit à une augmentation de la taille de 

l’économie parallèle (Shneider & Williams, 2016). 

 

II. Les Effets du Covid-19 en Algérie : 

1. Le Covid-19 en Algérie : 
Le virus appelé Covid-19 fait sa première apparition en 

Chine, en décembre 2019. Il s’est propagé ensuite très 

rapidement et a touché, en l’espace de quelques mois, tous 

les pays du monde. Une crise sanitaire d’une ampleur sans 

précédent dans l’histoire de l’humanité, provoquant la 

paralysie totale de l’économie mondiale. 
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Figure 1 :Statistiques sur la Pandémie Covid-19  

en Algérie 

 
Source : Centre de Développement des Technologies 

Avancées (CDTA), sur https://www.cdta.dz 

L’Algérie a enregistré le premier cas le 25 février 2020 

et depuis le nombre de cas ne cesse d’augmenter de façon 

exponentielle. Le nombre des cas confirmés est de 8997 et 

celui des personnes décédées a atteint 429 décès. Ces 

nombres semblent insignifiants par rapport aux autres pays, 

tels que les Etats-Unis (1746335 cas), l’Espagne (283849 

cas), l’Italie (422391 cas), l’Allemagne (202081 cas) ou 

encore la France (257689). Cependant, d’après certains 

experts, il se trouve que la situation risque de se compliquer 

davantage, car la pandémie en Algérie n’est qu’à ses débuts 

et qu’il faudrait s’attendre au pire dans les mois à venir 

comme le montre le graphe ci-dessous qui indique 

clairement que la situation devient de plus en plus 

incontrôlable vu le nombre de personnes contaminées, après 

deux mois seulement de l’apparition de la pandémie  

(ministére de la sante, 2019).  

2. Les Secteurs et les Activités Economiques de 

l'Economie Informelle sont Fortement Touchés par 

les Conséquences du Covid-19 : 
Les secteurs et sous-secteurs les plus représentés dans 

l'économie informelle sont souvent également ceux qui sont 

directement touchés par le Covid-19 et les mesures 

associées visant à assurer l'éloignement physique 

https://www.cdta.dz/
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(restrictions de mobilité, confinement partiel ou total), ce 

qui affecte en même temps la demande, les importations et 

l'accès aux matières premières et aux biens intermédiaires 

nécessaires à la production. Les secteurs les plus touchés 

sont notamment le secteur du commerce de gros et de détail, 

qui concentre un quart des emplois informels non agricoles 

dans le monde, mais un tiers dans les pays en 

développement, dont une majorité de vendeurs ambulants et 

d’autres commerçants sans lieu fixe. 

La crise touche également les petits artisans dans les 

secteurs de l'habillement, du cuir ou de la menuiserie, les 

travailleurs des transports et des activités connexes comme 

les mécaniciens automobiles, les travailleurs des services à 

la personne, y compris la restauration, la coiffure et les 

salons de beauté, mais aussi les nombreux travailleurs 

domestiques et bien d'autres encore. Elle concerne 

également l'agriculture qui représente 40  de l'emploi 

informel total dans le monde, mais plus des deux tiers dans 

les pays en développement, des millions de petits paysans 

des zones rurales ou périurbaines produisant pour le marché 

urbain n'étant pas en mesure de vendre leurs produits (OIT 

O. I., 2020, p. 2).  

 

3. La Situation de l’Economie Informelle Face à la 

Pandémie : 
Depuis le 25 mars 2020, le gouvernement algérien a 

annoncé l’arrêt des transports en commun, la fermeture de 

tous les établissements scolaires et universitaires ainsi que 

les commerces, les lieux de culte et les espaces publics. Ce 

qui n’est pas sans conséquences pour l’économie et pour les 

millions de gens qui se retrouvent du jour au lendemain sans 

revenus. La fermeture des frontières a eu un impact très 

important, notamment sur les activités commerciales 

(marchés publics, magasins, etc.). Le transport de la matière 

première a subi lui aussi des restrictions et a provoqué 



 أعمال مؤتمر                                                     علم الاقتصاد رؤية جديدة بعد الجائحة 

195 

l’arrêt des échanges commerciaux nationaux et 

internationaux, ce qui a totalement paralysé toute activité 

économique. Par conséquent, toutes les chaines de 

distribution se voient à l’arrêt dans tous les secteurs. La 

consommation est affectée de façon directe, en raison du 

confinement de ces millions de personnes qui se limitent à 

des dépenses courantes et essentielles. Ce qui nous mène à 

dire que si la situation perdure au-delà du mois de mai ? Le 

désastre économique ne serait plus à exclure, d’autant que 

l’économie informelle dans les « Pays du Sud » représente 

une part non négligeable des activités productrices de biens 

et de services qui échappent certes à la régulation de l’État, 

mais qui assure la survie de millions de foyers dont les 

activités dites informelles sont leur seul et unique revenu. A 

cela s’ajoute la baisse du prix du pétrole qui est en chute 

libre depuis l’apparition de cette pandémie atteignant les 34 

$. Ce qui est certain, c’est que cette crise touche l’économie 

formelle au même titre que l’économie informelle, même 

après la sortie du confinement et la reprise des activités 

commerciales. 

Bien que le gouvernement ait pris des mesures pour 

atténuer plus ou moins cette crise économique, ces dernières 

restent infimes par rapport au taux disproportionnel entre 

emplois officiels (23,3%), non officiels (2,4) et particuliers 

(51,3%). Encore que pour les particuliers, ce taux inclut des 

contractuels, ce qui revient à dire que ces derniers font 

partie des emplois non officiel et dont l’organisation 

mondiale du travail nous dira qu’ils étaient les plus touchés 

par la baisse des salaires à la période pré-covid-19 et 

demeureraient les plus touchés après le déconfinement 

(Belarbi, 2018). 

L’Algérie compte à peu près 6 millions de travailleurs 

informels, lesquels contribuent de façon directe ou indirecte 

à l’économie nationale et que l’on trouve dans tous les 

secteurs industrie, construction et même les services qui ne 

bénéficient, paradoxalement, d’aucune couverture sociale. 
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Renverser les travailleurs du secteur public formel qui 

sont payés et assurés socialement. L'autre diapositive se 

retrouve face à l'inconnu au milieu de cette crise. La 

demande quotidienne de personnes a diminué. Avec une 

grande partie des clients potentiels du secteur informel 

restant à la maison maintenant et se retirant des dépenses 

inutiles, la survie des unités du secteur informel deviendra 

une question chaque jour qui passe, en particulier avec la 

crise sanitaire persistante et les fermetures associées. De 

nombreuses entreprises du secteur informel seront 

contraintes de fermer. 

L’épidémie a fermé des centaines d’entreprises dans 

différents secteurs, en plus de  l’immobilisation de centaines 

de milliers de travailleurs indépendants qui sont classés 

comme travailleurs qualifiés et in actifs.  

Dans une étude réalisée par le Conseil, allez de l’avant 

avec le premier ministre, le nombre de demandeurs 

d’emploi est estimé entre 100 000 et 150 000 depuis le 

début de la crise épidémique, qu’ils occupent des postes 

directs ou indirects ou des postes temporaires. Le 

gouvernement algérien n’a pas publié de chiffres 

périodiques sur l’évolution des taux de chômage pour 

l’année 2020, puisque les derniers chiffres officiels sont 

pour la fin de l’année 2019. 

Selon les statistiques publiées par le bureau Algérien 

de la statistique, le chômage s’est stabilisé fin 2019 à 12,5%, 

soit environ 2,5 millions de personnes, tandis que le nombre 

de personnes qui ont atteint l’âge de travailler et qui sont 

disponibles sur le marché du travail, qu’elles soient actives 

ou au chômage, en décembre 2019. L’année dernière, à 

environ 12,2 millions de personnes, contre 11,932 millions 

au début de l’année. 
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Figure 2 :Croissance des Catégories Actives 

 
Source: World Population Prospects, 2013, The 2012 Revision : 

Highlights and Advance Table, Department of Economic and Social 

Affairs, Population Division, United Nations, New York, USA, at web 

site : wpp2012_highlights.pdf (un.org). 
Le nombre de travailleurs algériens était de 10 millions 

à la même date, dont plus de 8 millions d’hommes, soit 

81,1% et plus de 2 millions de femmes, soit 18,9%. 

La pandémie de Covid-19 a paralysé l’économie 

algérienne en difficulté en raison de la baisse continue des 

recettes pétrolières, qui représentent plus de 92 % des 

recettes financières du pays, les exportations de pétrole 

ayant chuté de 25 % au premier trimestre de l’année par 

rapport à la même période l’an dernier. 

Le Fonds monétaire international s’attend à ce que 

l’économie algérienne diminue de 5,2% cette année, en plus 

de la hausse du déficit financier du pays à 20% du PIB. Et le 

gouvernement a réduit ses dépenses de moitié le mois 

dernier, mais promis qu’il n’affectera pas le système de 

soutien global qui couvre l’alimentation, l’énergie et le 

logement. 

Les décideurs doivent être prêts à intensifier les 

réponses à mesure que les événements se déroulent pour 

réduire l'impact du choc sur les secteurs formel et informel 

et ouvrir la voie à la reprise de l'économie informelle. Parmi 

les groupes les plus vulnérables du marché du travail, 

https://population.un.org/wpp/publications/files/wpp2012_highlights.pdf
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environ 1,6 milliard de travailleurs dans l'économie 

informelle dans le monde Ils sont fortement affectés par 

l'arrêt et / ou les procédures de travail dans les secteurs les 

plus concernés. 

On estime que le premier mois de la crise entraînera 

une baisse de 60% des revenus des travailleurs informels 

dans le monde. Selon l'Organisation internationale du 

travail, la baisse attendue est la plus importante en Afrique 

et en Amérique latine (colin & Avesegul, 2020). 

L'État algérien a pris plusieurs solutions, comme tous 

les autres pays, pour aider les industriels et les commerçants 

qui ont enregistré des pertes en raison de la pandémie de 

Corona, ainsi que toutes les personnes dont les moyens de 

subsistance ont été perdus en raison de cette pandémie, 

comme le Président de la République a émis une instruction 

de procéder à un « vrai décompte » des personnes touchées 

et parmi les mesures Aide approuvée, aide financière pour 

chaque chômeur, estimée à 10 000 dinars. 

Le Ministre algérien des Finances a également annoncé 

plusieurs mesures visant à faciliter la taxation des 

institutions informelles pour rejoindre ces institutions, le 

secteur formel, en plus d'octroyer des prêts aux personnes 

touchées par cette pandémie 

Conclusion : 
Le Covid-19 représente un défi majeur en Algérie. La 

situation économique demeure instable, en particulier avec 

la baisse des prix des carburants, la dépendance de 

l'économie à l'égard du travail informel, les fermetures de 

toutes les activités commerciales et d'autres mesures 

d'exclusion sociale seront, à coups sûrs, très destructrices. 

Le gouvernement algérien a réalisé l'importance d'intégrer le 

secteur informel, d'améliorer le secteur de la santé et de 

prendre soin du pouvoir des jeunes et des associations 

caritatives qui ont prouvé leur capacité à répondre à cette 

pandémie. 
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En guise de conclusion, nous pouvons dire que cette 

crise, imprévisible, nous a révélé la vulnérabilité 

économique de l’Algérie, mais aussi de la plus part des pays 

du monde, même ceux dits développés. Excepté quelques-

uns, qui ont su, par le biais des mesures prises à temps, 

réduire les préjudices économiques. L’Etat algérien est 

appelé d’ores et déjà à investir davantage dans les secteurs 

prioritaires tels que la santé, l’hygiène, les énergies 

renouvelables ou l’agriculture pour pouvoir prévoir tels 

phénomènes et faire face aux éventuelles crises de ce genre. 

Ce qui serait absurde, par ailleurs, c’est qu’on continue à 

dépenser des milliards pour faire survivre les entreprises, 

alors qu’on en dépense très peu dans la recherche dans 

vaccin, surtout dans l’absence de mécanisme de contrôle 

(tests, masques) pour poursuivre la stratégie du 

confinement. 

La récession historique, « volontaire » ou pas (attali, 

2020), devrait servir de leçon et nous invite à s’y préparer 

sérieusement. Sauver l’économie nécessite une situation de  

marche forcée, de toutes les équipes de recherche, pour 

trouver un remède, en réorientant leur champ 

d’investigation vers le Covid-19. 
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