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الاقتصاد والبيئةة ـمجل  

 الاقتصادي جالمتخصصة في املمحكمة مجلة  علمية دولية 
 

 
 

 مقـاييس النشــر

 

استراتيجية التحول إلى اقتصاد "بحث المخبر  عن" الاقتصاد والبيئة"تصدر مجلة 

–جامعة عبد الحميد بن باديس  –كلية العلوم الاقتصادية، التجارية وعلوم التسيير ب" أخضر

تفتح فضاء . والبيئي الاقتصادي جاليتعلق ألامر بمجلة علمية دولية محكمة تهتم بامل. مستغانم

بأحد املواضيع املتعلقة لجميع أصحاب القدرات العلمية في الجزائر وخارجها باملساهمة 

 .ستجداته، ال سيما في الجزائر، في الدول العربية وعلى املستوى الدوليباالقتصاد وم

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

 :وهي كاآلتي

  كتابة اللقب والاسم والعنوان مرفق برقم الهاتف أو الفاكس والبريد إلالكتروني على

 البحث؛ورقة مستقلة عن 

 أن يرسل البحث مكتوبا بالوارد عن طريق البريد إلالكتروني للمجلة؛ 

 ال تقبل إال البحوث التي لم يسبق نشرها؛ 

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

لخص كما يتضمن امل(. الفرنسية أو إلانجليزية)العربية وآلاخر بإحدى اللغتين ألاجنبيتين 

 الهدف من البحث والنتائج املتوصل إليها؛

  صفحة إتباعا للمقاييس التالية 51صفحة وأال يقل عن  20أال يتجاوز البحث: 

 (سم1,15، تباعد أسطر 51، حجم الخط Sakkal Majalla)محررا بخط  -

 ؛  1,15: بين ألاسطر ؛  1,5: يسار/ ،  يمين1,5:سفلي/ علوي : الهوامش بالسنتمتر -
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 .42:طول /  51:عرض: الورقةحجم  -

 ويراعى في ذلك يجب احترام املقاييس ألاكاديمية والشروط الشكلية في إعداد املقال ،

 :خاصة

 تحديد أهداف البحث ومنهجيته؛: مقدمة البحث -

 :في آخر املقال وباعتماد أسلوب تدوين املراجع يكون  -

American Psychological Association (APA) 

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

(Brown, 2006, p31) 

 ترقيم ألاشكال والجداول والرسومات ترقيما متسلسال ولكل على حدة؛ -

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

 التعديالت الالزمة؛ 

  طريق البريد إلالكتروني الشخص يال تقبل إال البحوث املرسلة من طرف أصحابها عن .

 ؛البحوث التي لم تنشر وال ترد

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

 من املجلة؛

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

 للتحميل؛ 

 ض ي ثالث سنوات بعد نشر ألاول؛ال يمكن نشر مقال ثاني إال بم 

  املفاهيم وآلاراء املعبر عنها في املقاالت ال تلزم إال أصحابها. 

 

 

، "أخضراقتصاد استراتيجية التحول إلى "بحث المخبر مجلة الاقتصاد والبيئة، : املراسالت والاشتراك

 ، الجزائر41222مستغانم -جامعة عبد الحميد بن باديس

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

 http://stratev.univ-mosta.dz   :املوقع إلالكتروني

mailto:eco.env@univ-mosta.dz
http://stratev.univ-mosta.dz/
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 افتتاحية
 

إن خلق التوازن ما بين النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية مع ضرورة املحافظة على 

في القطاعات العامة والخاصة، البيئة ورعايتها، من أهم ما يسعى إلى تحقيقه صانعي القرار 

 " البيئة"خاصة ما يتعلق بهذه ألاخيرة 
ً
 لتقييم حضارة الدول ومحددا

ً
 أساسيا

ً
باعتبارها عامال

 يفرض نفسه ويؤثر على التعامالت الاقتصادية والتجارية
ً
فزيادة الاهتمام بالبيئة كركن . عامليا

ة من الاستنزاف والتدهور لحماية أساس ي في التنمية، من أجل الحفاظ على املوارد الطبيعي

 إلى ما يحقق التنمية املستدامة
ً
 .مصلحة الجيل الحاضر وألاجيال القادمة، وصوال

استراتيجية التحول إلى " بحثال الصادرة عن مخبر" مجلة الاقتصاد والبيئة"تمثل 

تمين فضاء علميا للباحثين امله -مستغانم  -بجامعة عبد الحميد بن باديس " اقتصاد أخضر

البيئة، لعرض أبحاثهم العلمية التي تساهم في صياغة مالمح التنمية الفعالة الاقتصاد و بمجال 

في إطار التنبؤات والتصورات املستقبلية، املتعلقة باملفاهيم واملصطلحات والنظريات وألاساليب 

العامة وذلك بغرض املشاركة في وضع السياسات . والنماذج القياسية حول الاقتصاد والبيئة

الكفيلة بمواجهة املشكالت الاقتصادية والاجتماعية والبيئية املحيطة، وتقديم حلول ملعالجتها 

بما يضمن جودة الحياة والتقدم والتنمية كأهداف مجتمعية مشتركة تتكاثف كافة الجهود 

 . واملساعي لتحقيقها رغم اختالف التوجهات الفكرية والثقافية وانتماءاتها املكانية
 

 :يسة التحريررئ

 لعلمي فاطمة. د     
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 .اآلليات القانونية لتعزيز االقتصاد البيئي على ضوء التشريع الجزائري 

Legal mechanisms to promote the environmental economy in the light of 

Algerian legislation.  

 2خليفة الحاج، 1مزواغي جياللي
 ،مستغانمطالب دكتوراه، جامعة عبد الحميد بن باديس  1

 djilali.mezouaghi@univ-mosta.dz  
 ،أستاذ محاضر قسم "ب"، جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم 2

 hadj.khelifa@univ-mosta.dz 

 

 ملخص

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على القوانين والتشريعات الرامية إلى املحافظة على البيئة 

 اآلليات التي تعزز بناء اقتصاد بيئي.في الجزائر، ومعرفة 

وخلصت نتائج الدراسة إلى وجود كم من القوانين والتشريعات التي تضبط النشاطات االجتماعية 

وتحديد القيم القصوى امللوثة، وتسيير النفايات، واالعتماد على  واالقتصادية في إطار حماية البيئة

ل على الحد من التلوث وتعزيز املداخيل الجبائية، والتي ، وكذا نظام ضريبي بيئي يعمالطاقات املتجددة

 تستعمل أساسا في تحقيق حماية البيئة.

 .الجزائر ،الجباية البيئية ،القانون  ،االقتصاد البيئي، البيئة :يةكلمات مفتاح

 20Q؛ 50Q؛ 53Q؛ JEL : 59Q اتتصنيف
Abstract 

This study aims to highlight laws and legislation aimed at preserving the environment 

in Algeria and on the mechanisms promote the construction of an environmental economy. 

 __________________________________________ 
  djilali.mezouaghi@univ-mosta.dz، اإليميل: مزواغي جياللياملؤلف املرسل: 

 

 

 

mailto:djilali.mezouaghi@univ-mosta.dz
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The results of the study concluded that there are many of laws regulate social and 

economic activities in the areas of environmental protection, and fixe maximum pollution 

values, waste management and the use of renewable energies, as well as a system of 

environmental taxes aimed at reducing pollution and increasing tax revenues, which are 

mainly used to achieve the protection of the environment. 

Keywords: Environment, Environmental Economiy, Law, Environmental taxes, Algeria. 

JEL Classification Codes: Q59; Q53; Q50 ; Q20 

 :مقدمة .1

يواجه العالم اليوم مشكالت بيئية متفاقمة، ناتجة عن العديد من العوامل، وعلى رأسها 

العامل االقتصادي، وباألخص النشاط الصناعي الذي يعتمد على املواد األولية التي غالبا ما تكون 

 موارد طبيعية من جهة، وانبعاث الغازات املضرة بالبيئة من جهة أخرى، لذا وجدت دول املعمورة

نفسها أمام حتمية الحد من هذه التجاوزات الصارخة في حق الكوكب األزرق، وظلت تسعى إلى 

نحو ما يسمى باالقتصاد البيئي، متجهة جميع السبل التي من شأنها املحافظة على البيئة واملحيط، 

دارة (، والنظم األوروبية لل ISO 14000من خالل قوانين دولية وأنظمة كنظام اإلدارة البيئية )

 (.EMASواملراقبة البيئية )

ا في والبيئة في الجزائر تواجه التلوث بجميع أشكاله كون الجزائر من الدول التي تعتمد أساس  

اقتصادها على إنتاج وتصدير املحروقات، كما أنها تواجه مشكلة الحجم الكبير للنفايات املنزلية 

مليون نسمة، وكذا املؤسسات التي تقوم  40نظرا للزيادة املستمرة في عدد سكانها الذي يقارب 

 بأنشطة ملوثة للبيئة.

وكما نعلم أن الطبيعة تسير بتوازن رباني بمشيئة هللا سبحانه وتعالى، إال أن يد اإلنسان 

عبثت بها بدرجة كبيرة، لذا استوجب على الدول ومن بينها الجزائر إلى حفظ النظام العام للبيئة 

ورسم اإلطار القانوني للممارسات االجتماعية واالقتصادية لحماية بالقانون الواجب التطبيق، 

 البيئة، واملحافظة على الثروات الطبيعية واملحيط لألجيال القادمة.

ما هي اآلليات القانونية  اإلشكالية التالية: يمكننا طرحعلى ضوء ما سبق : إشكالية الدراسة .1.1

 املعززة لبناء اقتصاد بيئي في الجزائر؟
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 للجابة على إشكالية الدراسة نقترح الفرضيات التالية::  فرضيات الدراسة .2.1

 النصوص القانونية شاملة وكافية لبناء اقتصاد بيئي؛ 

 .النصوص القانونية غير كافية لبناء اقتصاد بيئي 

 نهدف من خالل هذه الدراسة إلى تحقيق ما يلي::  أهداف الدراسة .3.1

  الجزائري الرامي إلى حماية البيئة؛تسليط الضوء على التشريع 

 .مدى تعزيز القانون الجزائري لبناء اقتصاد بيئي في الجزائر 

، الوصفي التحليليللجابة على إشكالية الدراسة تم اعتمادنا على املنهج :  منهجية الدراسة .4.1

 من خالل تسليط الضوء على أهم األحكام املطبقة في إطار حماية البيئة.

 : القتصاد البيئيالنظري لالتأصيل  .2

ملا لهما  يظهر جليا في مصطلح "االقتصاد البيئي" ارتباط العامل البيئي بالنشاط االقتصادي          

هي رصيد  1972حسب مؤتمر ستوكهولم للبيئة سنة  ، واملفهوم الواسع للبيئةمن التأثير املتبادل

املوارد الطبيعية واالجتماعية املتاحة في الزمان واملكان الذي يحقق إشباع حاجات ورغبات 

، 2014)الجوارنة، ال أن هذا املفهوم الواسع لم يحدد مسؤوليات اإلنسان اتجاه بيئته إاإلنسان، 

 .(28صفحة 

 :مفهوم االقتصاد البيئي .1.2

العلم الذي يقيس الجوانب النظرية والتحليلية واملحاسبية ": بأنهاالقتصاد البيئي  يعرف

 املحافظة على توازنات بيئية تضمن نموا مستديما"بمقاييس بيئية ويهدف إلى  للحياة االقتصادية

 .(16، صفحة 2017)جواد الشمري وآخرون، 

 :والبيئية االقتصادبين  عالقةال .2.2

إال أن هذه األخيرة الصناعة،  مجال في املنشآتستمدها تلمادة األولية تعتبر البيئة مصدرا ل

ينجم عنها من النفايات الغازية والصلبة والسائلة التي تضر بالبيئة واملحيط، هذه اآللية التبادلية 

 :(1) لشكلللبيئة واالقتصاد تخلق جوا من التأثير، يظهر من خالل ا
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 النظام االقتصادي في النظام البيئي: 1الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . (16، صفحة 2011)القريش ي،  املصدر:

مدخالت اقتصاد البلدان، وتتمثل في أن البيئة هي مصدر  (1) نالحظ من خالل الشكل

 الوسائل املعتمدة في الصناعة. الطاقة املستمدة من الطبيعة، الهواء، املاء، وكذا

االقتصادي سواء صناعي أو استهالكي باستغالل املوارد الطبيعية  ظامتقوم الدول بالن

تلوث هوائي ونفايات صلبة وسائلة، وكذا  ظاماملستمدة من البيئة، ومن ثم ينجم عن هذا الن

ر النفايات واملحافظة التقليل من حدة تعطل النظام البيئي بإعادة تدوي، ويمكن احتباس حراري 

 .على املوارد الطبيعية من جهة واستغالل أحسن للنفايات من جهة أخرى 

 :البيئةأثر سياسات االقتصاد الكلي على  .3.2

هناك آثار وانعكاسات محتملة لسياسات االقتصاد الكلي على النظام البيئي، تضع الدولة 

)جواد الشمري وآخرون، أمام توجيهها نحو االتجاه اإليجابي وتخفيض اآلثار السلبية الناتجة عنها 

يوضح انعكاسات كل من السياسة النقدية، املالية، والتجارية  (1)والجدول  ،(42، صفحة 2017

 املمكنة على النظام البيئي، والحلول املمكنة للتخفيف من حدتها.

 النظام البيئي

 
 

 

ـــــر ــــــادة التدويـــــ ـــــ ـــ ـــ ــ  إعـ

 

 

 

 

 

 

 تلوث صناعي واستهالكي

 
االقتصادي ظامالن  

 االستهالك االنتاج

 األرض

 

  املناخ

 

 املاء

 األرض

 

  املناخ

 

 املاء
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 بط السياسات االقتصادية والبيئةارو : 1الجدول 

السياسة االقتصادية 

 الكلية
 الحلول املمكنة آثارها على البيئة اآلثار االقتصادية

 نقدية:سياسة 

 استقرار التضخم

التضخم يؤدي إلى 

 انخفاض االستثمار

)+( استخدام 

مستدام للموارد 

 الطبيعية

التنظيم املناسب 

لحقوق االمتياز 

وتشديد الرقابة 

 واملتابعة.

 زيادة التصدير
( زيادة تصدير -)

 املوارد الطبيعية

سياسة نقدية 

سعر  "تخفيض

 الصرف "

زيادة أسعار املواد 

 املستوردة

)+( انخفاض 

استيراد املواد 

 الضارة بيئيا

 زيادة التصدير
( زيادة تصدير -)

 املوارد الطبيعية

 سياسة تجارية

إلغاء كلي أو جزئي 

 للقيود الجمركية

 زيادة االستيراد

( زيادة استيراد -)

 املواد امللوثة

( زيادة تصدير -)

 املوارد الطبيعية

 سياسة مالية:

 اإلنفاق تخفيض

 الحكومي

 النظام وإصالح

 الضريبي

االعتماد على 

 الضرائب

)+( استخدام 

مستدام للموارد 

 الطبيعية

حماية النفقات 

البيئية الحساسة، 

وإلغاء سياسة 

الدعم مع ضمان 

 حماية الفقراء.

 البيئة قوانين تفعيل

 وتطبيقها.

 اإلنفاق في انخفاض
( انخفاض -)

 البيئةاإلنفاق على 

 .(68-67، الصفحات 2003)رومانو،  املصدر:

 ( أثر سلبي-)+( أثر إيجابي؛  )

آثار  )نقدية، مالية، تجارية( أن للسياسات االقتصادية (1)ويالحظ من خالل الجدول 

 ويعود ذلك إلى:إيجابية وسلبية على النظام البيئي، 
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  في حالة التضخم من خالل انخفاض فرص استخدام املوارد الطبيعية بشكل مستدام

 الدولة على الضرائب في سياستها املالية؛ اعتمادعند االستثمار، وكذا 

  تخفيض سعر الصرف يف في حالة ارتفاع أسعارها بسبب انخفاض استيراد املواد امللوثة

 السياسة النقدية؛

  زيادة استنزاف املوارد الطبيعية في حالة زيادة تصديرها من خالل انخفاض سعر الصرف

 أو نتيجة رفع القيود الجمركية في السياسة التجارية؛والتضخم في السياسة النقدية، 

  املاليةانخفاض اإلنفاق البيئي من خالل تخفيض اإلنفاق العمومي ضمن السياسة. 

وللحد من هذه اآلثار يمكن للدولة تضييق نطاق حقوق االمتياز في التصدير واالستيراد وكذا            

باإلضافة إلى حماية النفقات وتشديد الرقابة على ذوي حق االمتياز، حقوق استغالل املناجم، 

 البيئية.البيئية الحساسة، وتفعيل القوانين والتشريعات، والرسوم 

أساسا من خالل سياسات، تتمثل  تسعى الدول إلى حماية البيئة :البيئيةأدوات السياسة  .4.2

 ما يلي:في 

  :وهي مجموعة القواعد العاملية واإلقليمية التي توقع بين بلدين أو أكثراالتفاقات الدولية 

 ؛(41، صفحة 2011)محارب، في شكل اتفاق دولي لتعزيز أواصر التعاون لحماية البيئة 

  :املفروضة على املتعلقة بحماية البيئة، كالقوانين والتشريعات أنظمة القيادة والسيطرة

 ؛األفراد واملؤسسات

 ورسوم تفرضها الدول على النشاطات البيئية سواء وهي عبارة عن ضرائب البيئية:  الجباية

 .(19، صفحة 2017)جواد الشمري وآخرون،  كانت من طرف األفراد، أو املؤسسات

ضرائب التنمية املستديمة" نظرا للدور التي تلعبه في ويطلق على الضرائب البيئية مصطلح "

، 2017)بوزيدة،  تخفيض مستوى التلوث من جهة، وتحقيق إيرادات جبائية للدولة من جهة أخرى 

 .(10صفحة 

 :الجزائري في التشريع  حماية البيئة .3

لعل أهم نص قانوني املشرع الجزائري، و  اهتماماتلقد نال موضوع حماية البيئة حيزا من 

 جويلية 19املوافق  1424جمادى األولى عام  19مؤرخ في  10-03قانون رقم البيئة هو اللحماية 

 .تعلق بحماية البيئة في إطار التنمية املستدامة، وامل2003سنة 

 : حماية البيئة في إطار التنمية املستدامةقانون  .1.3
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والوقاية من والقواعد تسيير البيئة، حيث أن هذا القانون جاء لتحديد املبادئ األساسية 

، وتحت وارد الطبيعيةوكذا ترقية استعمال املالتلوث بأنواعه، وتحسين املستوى املعيش ي لألفراد، 

 :نحو تحقيق االستدامة أسس ومبادئ

 ؛واملوارد الطبيعية املحافظة على التنوع البيولوجي 

 مبدأ استبدال العمل املضر بالبيئة بالعمل الصديق للبيئة؛ 

  مبدأ إدماج هدف حماية البيئة والتنمية املستدامة في البرامج املخططة من طرف

 الدولة؛

 وكذا الحيطة والحذر عند دراسات  البيئية األضرار فاديوت الوقائي النشاط مبدأ

 ؛املشاريع التي يمكن أن تكون سببا في التلوث

 (9، صفحة 2003، 10-03)قانون رقم  مبدأ اإلعالم واملشاركة. 

-03من القانون قم  5كما وضع املشرع الجزائري مجموعة األدوات التي تسير البيئة في املادة 

 وتتمثل في: ،2003سنة  جويلية 19مؤرخ في  10

  هيئة للعالم البيئي تقوم بجمع املعلومات والبيانات البيئية، وإعطاء الحق العام ألي

 ؛شخص في الحصول على املعلومات البيئية بطلب منه

  ،بضبط القيم القصوى لكل العناصر امللوثة؛تحديد املقاييس البيئية 

 ة؛يبيئنشطة الإعداد مخططات خماسية لأل 

 تقييم تأثير املشاريع على البيئة؛ 

   إخضاع املؤسسات التي يمكن أن تمارس أنشطة مضرة بالبيئة إلى إجراءات قانونية

 ؛"املؤسسات املصنفةـ"خاصة وتسميتها ب

 إعطاء حق التدخل لألفراد والجمعيات في مجال حماية البيئة؛ 

  ،كما كرس املشرع الجزائري حق حماية لألماكن كالغابات والحدائق واملعالم الطبيعية

 .(13-10، الصفحات 2003، 10-03)قانون رقم  األرضية والبحرية، ...الخاملنظر 

2.3.   
 : ثةالتشريعات املحددة للقيم القصوى امللو 

 القصوى  القيمتحديد بقام املشرع الجزائري  حماية البيئة من التلوث الجوي، وفي إطار

 :2 ، كما هو مبين في الجدول املرجوة تحقيقها الهواء نوعية وأهداف
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 .أهداف النوعية والقيم القصوى لتلوث الهواء: 2الجدول 

 امللوثات

 (3)ميكروغرام/ن م

ثاني أكسيد 

 األزوت

ثاني أكسيد 

 الكبريت
 األزون

الجزيئات الدقيقة 

 املعلقة

 50 110 150 135 هدف النوعية

 القيمة القصوى 

 
200 350 200 80 

 .(4، صفحة 2006، 02-06)مرسوم تنفيذي رقم  استنادا إلى ينمن إعداد الباحث املصدر:

 15املؤرخ في  138-06فيذي رقم حدد املشرع الجزائري في املرسوم التن ما سبق ذكره،إضافة إلى 

 الجو في الصلبة أو السائلة والجزيئات والبخار والدخان الغاز قيم القصوى انبعاث، ال2006أفريل 

 .(13، صفحة 2006، 138-06)مرسوم تنفيذي رقم  مراقبتها فيها تتم التي الشروط وكذا

وتحديد القيم القصوى للمصبات الصناعية السائلة، والتي تتمثل أساسا في أي مادة ملوثة 

، صفحة 2006، 141-06)مرسوم تنفيذي رقم  متجمعة، ناتجة عن مجمع صناعيسائلة، جارية أو 

4). 

 : اإلطار القانوني للمؤسسات املصنفةتحديد  .3.3

في تأسيسها  وتخضعتقسم املنشآت املصنفة إلى أربعة أصناف من الصنف األول إلى الرابع، 

التحقق من مدى تأثيرها على البيئة وكذا تحديد املخاطر التي قد  بعد رخصة استغاللعلى نظام 

رس وظائفها تحت أحكام القوانين ، وتبقى املؤسسات املصنفة تماتسببها باألشخاص أو املمتلكات

تحديد  ، وتم(9، صفحة 2006، 198-06)مرسوم تنفيذي رقم  والتشريعات، والرقابة الدورية

 .(3، صفحة 2007، 144-07)مرسوم تنفيذي رقم  قائمة املؤسسات املصنفة بموجب

 : حماية الحيوان والنبات في التشريع الجزائري  .4.3

ويمكننا نصوص منظمة لحماية الحيوان والنبات، نجد أن القانون الجزائري يحتوي على و 

 .(3) عرضها في الجدول 
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 .متعلقة بحماية الحيوان والنباتنصوص : 3الجدول 

 املوضوع تاريخ الصدور  رقم النص نوع النص

مرسوم 

 تنفيذي
08-201 06/07/2008 

منح ترخيص لفتح  يحدد شروط و كيفيات

مؤسسات لتربية فصائل الحيوانات غير األليفة و 

 .عرض عينات منها للجمهور 

مرسوم 

 تنفيذي
12-235 24/05/2012 

يحدد قائمة األصناف الحيوانية غير األليفة 

 .املحمية

مرسوم 

 تنفيذي
12-03 04/01/2012 

حدد قائمة الفصائل النباتية غير املزروعة 

 .املحمية

 .)املوقع الرسمي لوزارة البيئة والطاقات املتجددة( استنادا إلى ينمن إعداد الباحث املصدر:

 البيئة:مجال حماية  التحفيز في .5.3

تقدم وزارة البيئة والطاقات املتجددة في كل سنة بمناسبة إحياء اليوم الوطني للبيئة، و

ألصحاب املشاريع أو األفكار أو النشاطات التي تكون ذات أهمية في تحقيق جائزة وطنية تحفيزية، 

 .(13، صفحة 2005، 444-05)مرسوم تنفيذي رقم  حماية البيئة

 : املتجددة في الجزائر اتاإلطار القانوني للطاق .4

جاء اهتمام الجزائر بالطاقات املتجددة، من خالل مجموعة من النصوص التشريعية على 

واملتعلق بترقية الطاقات املتجددة في إطار التنمية  (9، صفحة 2004، 09-04)قانون رقم غرار 

الطاقات غير امللوثة، واملساهمة في يهدف إلى حماية البيئة وتشجيع اللجوء إلى الذي  املستدامة

الحد من إفرازات الغازات املسببة لالحتباس الحراري، واملساهمة في التنمية املستدامة باملحافظة 

على الطاقات التقليدية وحفظها، وكذا املساهمة في السياسة الوطنية لتهيئة اإلقليم بتثمين 

لخماس ي تحت عنوان "البرنامج الوطني لترقية مصادر الطاقات املتجددة، وتحديد إطار البرنامج ا

 ".2020الطاقات املتجددة في إطار التنمية املستدامة والحصيلة السنوية الستعمالها آفاق 

، 1999، 09-99)قانون رقم  كما أن الجزائر اهتمت باقتصاد استهالك الطاقة، في شكل

يشمل مجمل اإلجراءات والنشاطات التطبيقية بغية ترشيد استخدام الطاقة الذي و  (4صفحة 
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املتجددة، والحد من تأثير النظام الطاقوي في البيئة، ويهدف إلى التخفيض التدريجي لنسبة 

 املنتجات البترولية، وترقية الطاقات املتجددة، واملحافظة على املوارد غير املتجددة.

في مجال الطاقات املتجددة تم إنشاء الصندوق الوطني  ملشاريعاألعمال واوفي مجال تمويل 

، صفحة 2009، 09-09)قانون رقم  اإلتاوة البتروليةمن  % 0,5للطاقات املتجددة املمول من نسبة 

22). 

 :  تسيير النفايات في التشريع الجزائري  .5

إلى تحديد كيفيات تسيير النفايات  (9، صفحة 2001، 19-01)قانون رقم  لقد خص

 ونذكرها كما يلي:ومراقبتها ومعالجتها، 

 الوقاية من األضرار الناجمة عن النفايات؛ 

 ؛البيئية فرز النفايات ومعالجتها 

 إمكانية إعادة تدوير النفايات القابلة إلعادة االستعمال؛ 

  صحيا وبيئيا؛إعالم املواطنين بخطورة النفايات 

 .العقوبات الجزائية للمخالفين 

، من قبل منتجيها ال سيما نفايات التغليف النفايات تثمين كيفياتوحدد املشرع الجزائري 

نِتج سواء يتم  ،(11، صفحة 2002، 372-02)مرسوم تنفيذي رقم  بموجب
ُ
تثمينها بنفسه )امل

، ويمكن أن نفسه( أو عن طريق مؤسسة معتمدة، أو عير الهيئات العمومية على غرار البلديات

 
ُ
 تقوم الدولة بتحفيزات مادية أو جبائية لهذه املؤسسات امل
 
نة لنفايات التغليف بموجب قوانين م ِ ث

 .املالية

، 199-04)مرسوم تنفيذي رقم  بموجب إنشاء نظام عمومي ملعالجة نفايات التغليفو 

على أساس تمويله مهمته جمع واسترجاع وتثمين نفايات التغليف، تحت اسم "إيــــكو جمـــــع"  (2004

 من حقوق االشتراك املدفوعة من طرف املنخرطين.
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 :الجباية البيئية في الجزائر .6

البيئة من خالل جملة من الضرائب البيئية املفروضة على تكرس الجزائر مبدأ حماية 

تحت عنوان  1992سنة وقد تم إنشاء صندوق خاص  مختلف األنشطة االجتماعية واالقتصادية،

موضوع تحت تصرف وزارة البيئة يستمد تمويله أساسا "الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث" 

في مساعدة املنشآت القائمة نحو تكنولوجيا نظيفة، ومهمته تكمن الجباية البيئية، عائدات من 

وكذا أعباء الرقابة والدراسات واألبحاث العلمية في مجال تماشيا مع مبدأ الحماية واالحتياط، 

 .(139، صفحة 2018)قايش،  حماية البيئة

تتمثل الضرائب البيئية أساسا  (2018الرسمي للمديرية العامة للضرائب، )املوقع  وحسب

 في:

 :الرسم على النشاطات امللوثة والخطرة على البيئة .1.6

لكل مؤسسة ، يفرض هذا الرسم على املؤسسات حسب حجمها من حيث عدد العمال بها

 كما يلي: مرخصة من قبل الهيئات العموميةمصرحة أو 

 الرسم على النشاطات امللوثة والخطرة على البيئة.: 4الجدول 

 النشاطات الخاضعة لـ
 حجم املؤسسة حسب عدد العمال بها

 2 أكثر من 2 أقل من

 دج 9.000 دج 2.000 التصريح

 دج 20.000 دج 3.000 ترخيص رئيس املجلس الشعبي البلدي

 دج 90.000 دج 18.000 ترخيص من الوالي

 دج 120.000 دج 24.000 الوزير الكلف بالبيئةترخيص من 

 .(2018)املوقع الرسمي للمديرية العامة للضرائب،  استنادا إلى ينمن إعداد الباحث املصدر:

كما يفرض معامل املضاعف على املؤسسات حسب طبيعة النفايات ومدى خطورتها كما 

 .5هو مبين في الجدول 
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 الرسم على النشاطات امللوثة والخطرة على البيئة. مضاعف :5الجدول 

 املعايير
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 (2018)املوقع الرسمي للمديرية العامة للضرائب،  استنادا إلى ينمن إعداد الباحث املصدر:

مبلغ الضريبة الواجب الدفع يكون حاصل ضرب الرسم على وتجدر اإلشارة إلى أن 

 في املضاعف. النشاطات امللوثة والخطرة على البيئة

 :والوقود البترولية املنتجاتالرسم على  .2.6

سواء كانت منتجة داخل الجزائر أو مستوردة  والوقود املنتوجات البتروليةق الرسم على طب  يُ 

دج للبنزين  500دج للبنزين املمتاز والبنزين الخالي من الرصاص، و 600على أساس من الخارج، 

ق و  دج على مادة املازوت، 100و العادي، دج، حيث 1رسم قيمته على غاز البترول املميع ُيطب 

 اإليرادات الجبائية بتخصيص خاص لألغراض التالي:تخصص هذه 

 50 %  والطرق السريعة؛من اإليرادات مخصصة للصندوق الوطني للطرق 

 50 % .من اإليرادات مخصصة للصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث 

 : الرسم على األطر املطاطية الجديدة .3.6

دج للطار  10يفرض القانون الجزائري رسما على األطر املطاطية الجديدة على أساس 

على أن يتم تخصيص دج لكل إطار مخصص للسيارات الخفيفة،  5املخصص للعربات الثقيلة، و

لفائدة البلديات،  % 40للصندوق الوطني للتراث الثقافي، وعائدات هذا الرسم من  % 10

 للصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث. % 50و
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 :الرسم على الزيوت والشحوم .4.6

وتحضير الشحوم املستوردة أو املصنوعة في التراب الوطني، الرسم على الزيوت والشحوم 

على أن يتم دج للطن الواحد،  12.500واملقدر بـ والتي تنجم عن استعمالها زيوت مستعملة

للصندوق الوطني للبيئة وإزالة  % 50من عائدات هذا الرسم لفائدة البلديات، و % 50تخصيص 

 التلوث.

 :التحفيزي على عدم تخزين النفاياتالرسم  .5.6

، على املنشآت الصناعية والصحية، وهذا على عدم تخزين النفايات ق الرسم علىطب  يُ 

 كما هو مبين في الجدول أدناه.أساس وزنها، 

 .: الرسم التحفيزي على عدم تخزين النفايات6الجدول 

 نوعية النفايات
 1مبلغ الرسم لكل 

 طن
 تخصيص مبلغ اإليرادات الناتجة عن هذا الرسم

 % لفائدة البلديات 25 دج 10.500 نفايات صناعية

 دج 24.000 طبيةنفايات  % للصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث75

 .(2018)املوقع الرسمي للمديرية العامة للضرائب، من إعداد الباحثين استنادا إلى  املصدر:

 :رسم التطهير .6.6

أو صاحب االنتفاع ملحل سكني أو على التطهير، على كل مالك أو مستأجر  ق الرسمطب  يُ 

وتحدد من طرف املجلس الشعبي البلدي خدمات رفع القمامات املنزلية،  وهذا مقابلتجاري، 

من  )حضرية، شبه حضرية، ريفية، سياحية،...( بموجب مداولة، وهذا حسب طبيعة كل منطقة

احترام الحد األدنى طبيعة النشاط وحجم النفايات التي يمكن أن يخلفها، شريطة  وحسب، جهة

 ي:لواألقص ى كما ي

  دج على كل محل ذي استعمال سكني؛ 1.000دج إلى  500ما بين 

  دج على كل محل منهي أو تجاري أو حرفي؛ 10.000دج إلى  1.000ما بين 

  للتخييم واملقطورات؛ دج على كل أرض مهيأة 20.000دج إلى  5.000ما بين 

  دج على كل محل ذو استعمال صناعي. 100.000دج إلى  10.000ما بين 
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 :الرسم على األكياس البالستيكية .7.6

وعائدات كرسم على الكيلوغرام الواحد من األكياس البالستيكية، دج  10,5تم تحديد مبلغ 

 هذا الرسم مخصصة للصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث.

 من الجباية البيئية: 2016و 2015اإليرادات املحققة لسنتي  وفيما يلي نستعرض

 دج( 106)الوحدة  2016-2015: إيرادات الجباية البيئية لسنتي 2الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)املديرية العامة ، (2016)املديرية العامة للجمارك، من إعداد الباحثين استنادا إلى  املصدر:

 (2015للجمارك، إحصائيات املداخيل املحصلة من طرف الجمارك الجزائرية، 

ارتفعت من أن اإليرادات الجبائية املحققة من الرسوم البيئية  2نالحظ من خالل الشكل 

على املنتجات البترولية من  الرسمنظرا لزيادة مليون دينار،  2033مليون دينار جزائري إلى  1688

من في قيمة الرسم على الوقود  انخفاضمليون دينار، بينما نالحظ  1099مليون دينار إلى  490

بسبب ، في داللة على انخفاض واردات الوقود 2016مليون دينار سنة  593مليون دينار إلى  953

 زيادة أسعارها.

رات املطاطية، والزيوت والشحوم في حين نالحظ زيادة الرسوم املفروضة على اإلطا

 .2016سنة  مليون دينار جزائري  341 إلى 2015سنة مليون دينار  245واألكياس البالستيكية من 
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مما سبق نستنتج أن السياسة الضريبية التي تنتهجها الدولة على املنتجات املضرة بالبيئة، 

  .فعالة ومطبقة على الصادرات

 :ةـــــــــخاتم .6

أن إذ  ضرورة حتمية، ورؤية مستقبلية من أجل تحقيق االستدامة،يعتبر االقتصاد البيئي 

العالم اليوم يسير نحو استنزاف الثروات الطبيعية من جهة والتسابق نحو التصنيع واالستهالك 

من خالل وال يتسنى للنسان الكف عن هذه التصرفات، إال  مما يؤدي إلى التلوث من جهة أخرى،

تطبيق نظام ضريبي بيئي على سن قوانين وأنظمة تضبط النشاطات املضرة بالبيئة، وكذا 

  املتعاملين األفراد منهم واملؤسسات.

رامية إلى القوانين والتشريعات الكم من وضع الجزائر إلى  التمسنا من خالل دراستنا سعيو 

تعلق بحماية البيئة امل 2003سنة  جويلية 19مؤرخ في  10-03القانون رقم على غرار حماية البيئة، 

ثة للهواء واملاء والنفايات الصلبة،  القصوى  القيمتحديد و ، في إطار التنمية املستدامة ِ
لو 
ُ
للمواد امل

تشريعات باإلضافة إلى وكذا سعي الدولة إلى استعمال الطاقات املتجددة وتثمين املوارد األحفورية، 

 املؤسسات املصنفة وتسيير النفايات املنزلية.خاصة بتسيير 

إلى جانب وبهذا يكون شرط الحماية القانونية للبيئة محققا وبقوة في النصوص التشريعية، 

ت و والزي الجباية البيئية املفروضة على جميع أشكال التلوث، على غرار املواد البترولية والوقود

واستعمال اإليرادات تيكية، رفع القمامات املنزلية، ، العجالت املطاطية، األكياس البالسوالشحوم

والتنمية املحلية  الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث،الناتجة عن هاته الرسوم لغرض تمويل 

 للبلديات، وترقية التراث.

يحقق األساس القانوني لبناء اقتصاد بيئي، وهو ما يوافق إن التشريع املعمول به في الجزائر 

 الفرضية األولى للدراسة.صحة 

 مقترحات: .7

ضبط املعامالت االقتصادية للمؤسسات واملعامالت بالرغم من الترسانة القانونية التي ت

، كون الجزائر تعاني من ظاهرة اثنانمر الواقع والذي ال يختلف فيه االستهالكية لألفراد، إال أن األ 

ملسؤولية يتقاسمها األفراد واملؤسسات، ولعل ا، في صورة اغتصاب صارخ للبيئة التلوث بأنواعه

لنجاح سياسة الدولة في بناء والدولة بنسب متفاوتة، لذا نقترح بعض التوصيات التي نراها مناسبة 

 اقتصاد بيئي:
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 التطبيق الصارم لقوانين الجمهورية، وتمكين سلطات الضبط البيئية من اتخاذ القرارات؛ 

  وبصفة دورية، وإجبارها لتقديم جميع الوثائق املبررة ، تشديد الرقابة على املؤسسات

 للتخلص من نفاياتها الصناعية؛

  رسوم على األفراد املتسببين في التلوث، وامتثالهم الفوري لدفع املخالفة؛استحداث 

  وسط املجتمع.إلزام الجمعيات على نشر الوعي البيئي 

 :هوامشل. قائمة ا6

 02-06، مرسوم تنفيذي رقم 07/01/2006، التاريخ: 01الجزائرية، العدد الجريدة الرسمية  •

 يضبط القيم القصوى ومستويات اإلنذار، وأهداف نوعية الهواء في حالة التلوث الجوي.

-06، مرسوم تنفيذي رقم 15/04/2006، التاريخ: 24الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد  •

 وكذا الجو في الصلبة أو السائلة والجزيئات اروالبخ والدخان الغاز انبعاث ينظم 138

 .مراقبتها فيها تتم التي الشروط

-06، مرسوم تنفيذي رقم 19/04/2006، التاريخ: 26الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد  •

 يضبط القيم القصوى للمصبات. 141

-07تنفيذي رقم ، مرسوم 19/05/2007، التاريخ: 34الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد  •

 يحدد قائمة املنشآت املصنفة لحماية البيئة. 144

-06، مرسوم تنفيذي رقم 31/05/2006، التاريخ: 37الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد  •

 يضبط التنظيم املطبق على املؤسسات املصنفة لحماية البيئة.198

تعلق امل 10-03انون رقم ، ق19/07/2003، التاريخ: 43الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد  •

 .بحماية البيئة في إطار التنمية املستدامة

-04، مرسوم تنفيذي رقم 19/07/2004، التاريخ: 46الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد  •

يحدد كيفيات إنشاء النظام العمومي ملعالجة نفايات التغليف وتنظيمه وسيره  199

 وتمويله.

واملتعلق  09-99، قانون رقم 28/07/1999، التاريخ: 51الجزائرية، العدد الجريدة الرسمية  •

 بالتحكم في الطاقة.
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واملتعلق  09-04، قانون رقم 14/08/2004، التاريخ: 52الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد  •

 بترقية الطاقات املتجددة في إطار التنمية املستدامة.

-02، مرسوم تنفيذي رقم 11/11/2002التاريخ:  ،74الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد  •

 واملتعلق بنفايات التغليف. 372

-05، مرسوم تنفيذي رقم 14/11/2005، التاريخ: 75الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد  •

 يحدد كيفيات منح الجائزة الوطنية من أجل حماية البيئة. 444

واملتعلق  19-01، قانون رقم 12/12/2001، التاريخ: 77الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد  •

 بتسيير النفايات ومراقبتها وازالتها.

 09-09، قانون رقم 30/12/2009، التاريخ: 78الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد  •

 .2010واملتضمن قانون املالية لسنة 

 ،1 ، العدد6 ، املجلدمجلة دراسات جبائية، الضرائب البيئية في الجزائر، حميد بوزيدة •

2017. 

املستدامة، وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي،  والتنمية البيئي دوناتو رومانو، االقتصاد •

 ( متاح على املوقع:2003الزراعي،  واإلصالح)دمشق: وزارة الزراعة 

http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2009/06/d983d8aad8a7d8a8-

d8a7d984d8a7d982d8aad8b5d8a7d8af-d8a7d984d8a8d98ad8a6d989-

d988d8a7d984d8aad986d985d98ad8a9-d8a7d984d985d8b3d8aad8af.pdf 

)consulté le 08/01/2019(. 

الدين للنشر  د، عمااإلسالميالبيئة من املنظور  اقتصادياتشادي خليفة الجوانة،  •

 .(2014، عماد الدين للنشر والتوزيع)عمان: والتوزيع، 

عبد العزيز قاسم محارب، االقتصاد البيئي مقوماته وتطبيقاته، دار الجامعة الجديدة،  •

 .(2011،  دار الجامعة الجديدة: االسكندرية)

البيئية كمال كاضم جواد الشمري، كاظم أحمد البطاط، توفيق عباس املسعودي، املعايير  •

(، نقال 2017والقدرة التنافسية للصادرات، دار األيام للنشر والتوزيع، )عمان: دار األيام، 

عن: رسالن خضور، اقتصاديات البيئة، دراسات مكتبة األسد )دمشق: مكتبة األسد، 

1997.) 
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 نحو االقتصاد الّدائري  للتحّول  "تقنيات اإلنتاج األنظف وفق فلسفة "من املهد إلى املهد

 -  تجارب عاملية ناجحة -

Cleaner production techniques According to Cradle to Cradle's philosophy - 

towards a circular economy - Successful international experiences  –  

 2نسرينعروس ، 1زةرملي حم
 ، بوالصوف ميلةأستاذ محاضر أ، املركز الجامعي عبد الحفيظ  1

hamzaremli@yahoo.com 
 ،2أستاذة محاضرة ب، جامعة قسنطينة  2

 arounes19@hotmail.fr 

 ملخص

لورقدددة البح يدددة ضيددددح ووضدددير الحددداةر التاددد ا للفلسدددفة ا  تاجيدددة الجد ددددة ة دددد  الل هدددا  انهددددف مددد   ددد

معا ي  "م  املهد ضيح املهد"، ةالتعريف بأهّم الّتقنيات التي تساهم في وجسيد ها  الفلسفة. ةهاا علح ضوء 

يئدة فدي فاظ علح البسمالية ةالحعرض وجارب دةلية  اجحة في وبّني ها  املمارسات ةحّل معضلة ضرضاء الّرأ

 .آن ةحد

ددددد   متددددد  ت ييددددد  أ مدددددا  ا  تدددددا  الحاليدددددة املضدددددّرة بالبيئدددددة 
ّ
ةمددددد   دددددالل عدددددرض عددددددد مددددد  الّتجدددددارب وبدددددّين أ 

با عتماد علح وقنيات ا  تا  ا  ظف ة    لسفة "م  املهد ضيح املهد"، ةذلك بالت يي  الجدار  لتصدامميم 

  .ابلة للتدةير بشكل مستمّر ة للبيئة ةق  تا  صد قاملنتجات، ةجعل مكّو ات ةمد الت ا

 .ا  تا  األ ظف، م  املهد ضيح املهد، ا قتصاد الّدائر ، التدةير، البيئة. :يةكلمات مفتاح

 JEL : Q17,Q16 اتتصنيف

Abstract 

         In this paper, we aim at clarifying the major axes of the new production philosophy 

according to the criteria of "cradle to cradle" and to define the most important techniques 

that contribute to execute this philosophy.  

We have presented successful international experiences adopting these practices and solving 

the dilemma of “satisfying capitalism and preserving environment”.       

__________________________________________ 
 hamzaremli@yahoo.comاإليميل:  ، رملي حمزةاملؤلف املرسل: 

mailto:hamzaremli@yahoo.com
mailto:arounes19@hotmail.fr
mailto:hamzaremli@yahoo.com
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A number of experiences have been shown that the current production can be changed by 

"cradle-to-cradle", based on the radical change of product design, and making the 

components and inputs of production environmentally friendly and continuously recyclable. 

Keywords: Cleaner production, cradle to cradle, circular economy, recycling, environment. 

JEL Classification Codes: Q17 

 

  مقدمة: .1

بيع حقي  ر ا ضشكالية ولطاملا كا ت 
ّ
ة م  بين ا شكاليات يا نسان دةن املساس بالبيئة الط

التا ا التي  حاةل التطّور العلمي ةالتقني وحقيقها علح أرض الواقع، ذلك أّن املدا عين علح 

لقت لخدمة ا نسان ةأّن اآلثار الناوجة ع  عمليات 
ُ
الّراسمالية بمبادئها  ّدعون أّن البيئة  

ي ع  مستويات الّر ا  يل ما هي   ةالّتحو ا  تا
ّ
  م  غي  املمت  أن  تّم التخل

ّ
  تيجة حتمية، ةأ 

ّ
ض 

الحّققة حتى اآلن، بينما  را املعادةن للممارسات الّرأسمالية أّن  تائج أ ما  ا  تا  الحالية 

ات لبية عمليستقض ي علح ا نسان  محالة، ألّنها ستقض ي علح مصادر املوارد التي  حتاجها لت

  .ا  تا

رح ظهرت أ كار أ را وفت ض قدرة ا نسان علح الحفاظ علح مستوا 
ّ
م   الل هاا الط

  وحّقق  
ّ
ظ علح البيئة م  جهة أ را، ةذلك ع  طري  ام  جهة، ةالحف الرأسماليةالّر ا  الا

ةهاا  الّتدةير،ضعادة ا ت اع ةوصميم كّل املنتجات ةعمليات ا  تا  الحالية ةأ ما  ا ستهالك ة 

 ".Cradle to Cradleاأل ظف "م  املهد ضيح املهد  با  تا ما يسّمى  ة  

ة حاةل م   الل ها  الّدراسة التعريف بأهّم التقنيات املستخدمة لتبّني ها  الفلسفة 

 الجد دة في ا  تا ، ةذلك م   الل عرض وجارب  اجحة في هاا الجال.

 إشكالية الّدراسة: .1.1

ما هي فرص فلسفة االنتاج "من املهد إلى املهد" الّتايي:  سؤال  م  الاستنا هاو نطل  في در 

 في تحويل املمارسات االنتاجية للتحّول إلى االقتصاد الّدائري؟

 :الفرعية سئلةاأل 

 األ ظف؟ با  تا ملقصود ا ما −
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 ما هو مفهوم ا قتصاد الّدائر ؟ −

 ما هي مقّومات ا  تا  "م  املهد ضيح املهد" −

الّدةلية الناجحة في مجال ا  تا  م  املهد ضيح املهد ةا قتصاد الّتجارب هي أهّم  ما −

 الّدائر ؟

 :أهّمية الّدراسة    .2.1

وتتس ي الّدراسة أهّميتها م  أهّمية ا شكالية التي ودرسها، ةالتي وروبط أساسا بمقدرة 

بحث ع  طرق لاا نسان علح وحقي  ر اه  ةالحفاظ علح بيئت  في آن ةاحد، ةذلك م   الل 

بيعية، كما وا ز أهّمية 
ّ
جد دة ةأساليب حد  ة ةمبتترة لتقليل النفا ات ةاألضرار علح البئة الط

 الّدراسة م   الل عرض وجارب  اجحة في التحّول  حو ها  الفلسفة.

 :أهداف الّدراسة     .3.1

ضيح   املهد نهدف م   الل ها  الّدراسة ضيح ووضير معالم الفلسفة الجد دة لإل تا  "م

املهد"، با ضا ة ضيح ضبراز مدا  جاحها في وحويل املمارسات ا  تاجية ةتها بها بشكل  حا ظ علح 

البيئة الطبيعية ةيضم   فس مستوا الّر ا  لإلنسان م   الل ولبية احتياجاو  العصرية، كما 

محّل األ ما   الفلسفة نهدف ضيح محاكاة التجارب في هاا الجال ةمعر ة ما ضذا أمتننا ضحالل ها 

 ا  تاجية ا لية ة   ما و بت  ها  التجارب.

 هيكل الّدراسة:      .4.1

لدةاعي البحث في املوضوع ةوماشيا مع  صائص  قمنا بتقسيم  ضيح محوري : حيث حاةلنا 

ا ضا ة في الحور األّةل أّن  وّضح معالم الفلسفة الجد دة لال تا  ة   "م  املهد ضيح املهد"، هاا ب

اني قمنا بتحليل أهّم التجارب الّدةلية ملؤّسسات ضيح مقّوما
ّ
ت ا قتصاد الّدائر ، ةفي الحور ال 

ل م  النفا ات ةتسمر بتدةيرها بشكل 
ّ
طّبقت ها  الفلسفة ةجّسدت منتجات ةا ما  ض تاجية وقل

 مستمّر.

 :فلسفة اإلنتاج من املهد إلى املهد واالقتصاد الّدائري        .2

 متننددددددددا ان نسددددددددتمّر فددددددددي ا  تددددددددا  با  مددددددددا  الحاليددددددددة ة دددددددد  مددددددددا لطاملددددددددا ُ طددددددددرح التسددددددددا ل: هددددددددل 

ددددددري  فددددددي 
ّ
بددددددد  البيئددددددة الطبيعيددددددة مدددددد  عدددددددم وقّبددددددل لددددددالك؟ ةهدددددداا مددددددا عمددددددل عليدددددد  العد ددددددد مدددددد  املفت

ُ
و

شدددددددّتى الجدددددددا ت،  اصدددددددة بعدددددددد ضعدددددددادة الّنظدددددددر فدددددددي تعددددددداريف التنميدددددددة ا قتصددددددداد ة ةوركيددددددد  ا هتمدددددددام 
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بيعيدددددددة، ةهدددددددو مدددددددا أكثددددددد  بعثارهدددددددا علدددددددح
ّ
جعدددددددل أ كدددددددارا جد ددددددددة وخدددددددر  للواجهدددددددة، ةمددددددد  بي هدددددددا  البيئدددددددة الط

ز علح ت يي  أ ما  ا  تا  بشكل    مّس مستوا املعيشة.
ّ
 األ كار التي ورك

 :اإلنتاج األنظف   .1.2

" مع منصف ال ما ينيات م  القرن Cleaner Productionظهرت  ترة ا  تا  األ ظف "

نفا ات. ةتعتا   ترة ا  تا  األ ظف التتنولوجيات منخفضة أة عد مة ال املاض ي لتحل محل  ترة

 . (104، ص2011)راش ي، أكث  شمو ، ألنها وتضم  املنظومة الصناعية برمتها ةومتد ضيح املنتج 

دها م  
ّ
ةيعتا  ا  تا  األ ظف الطريقة امل لح لتقليل أة ضزالة النفا ات الخطرة بتجنب وول

املفهوم،  في حين تستخدم األمم املتحدة الك عدة مصطلحات تستعمل لوصف هاا املصدر. ةهن

كلمة "ا  تا  األ ظف"،  جد الو  ات املتحدة األمريتية تستخدم عبارة "منع التلوث"، ةاليابان 

ابتترت مصطلح "ا  تاجية الخضراء"، ةالدةل األةربية تستخدم كلمة "وخفيض النفا ات". غي  

خفيض النفا ات الخطرة الناوجة ع  العملية ا  ع   ترة ةاحدة شائعة أ  ةهي وأن جميعها تع

ِّ  الشركةالتحويلة مما 
ّ
م  التقليل م  وكاليف ضدارة النفا ات ةوأثي ها علح البيئة، ةيشجع   مت

ا  تا  األ ظف علح زيادة التفاءة، كما  ركز علح وخفيض النفا ات ةاست الل املصادر  الل 

تعبئة املنتج ةتسويق ، ةهاا  م ل الت يي  األساس ي في  تا  في: التصميم، الّتكوي  ةحتى عمليات ا  

 آلية وفتي  الصناعة حول  طط ض تاجها ةعملياتها. 

بأ    1990( سنة PNUDالا  امج البيئي لألمم املتحدة ) األ ظف بواسطةةيعّرف ا  تا  

وارد ت ةالخدمات بهدف وقليل استهالك امل"التطوير املستمر في العمليات الصناعية ةاملنتجا

الطبيعية، ةمنع ولوث الهواء ةاملاء ةالت بة عند املنبع، ةذلك لتقليل الخاطر التي وتعرض لها 

ل الشكل التايي وقنيات ا  تا  األ ظف ، (109ص، 206)محمد الحجار، البشرية ةالبيئة"
ّ
ةيم 

 الختلفة عا  مراحل حياة املنتج.

تعامل مع مصدر املشكلة )الوقا ة م  يجية ةقائية بيئية واأل ظف ضست اوةيعد ا  تا  

( بعتس طرق التعامل مع اآلثار ةالنتائج )املعالجة عند نها ة العملية أة املعالجة ضيح آ ر … التلوث

. ةهو أ ضا منهجية ة طوة عملية للتوج   حو التنمية املستدامة (2015)الخور ،  التصحيحية(

املستقبلية للخطر أة استن اف مواردها(، اجات الجيل الحايي بدةن تعريض األجيال )وحقي  احتي
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ةذلك بالسماح للصناعات ةمزةد  الخدمات بإ تا  أكا  ةبمواد  ام ةطاقة أقل، ةبالتايي  فا ات 

.
ً
 ةاقتصاد ا

ً
 بيئيا
ً
 ةا بعاثات أقل، ةبشكل طبيعي وأثي  بيئي أقل ةاستدامة أكا  ةجعل  منطقيا

صناعية: اإلنتاج األنظف في املؤسسة ال1ل الشك  

 
Source: Stéphane LE POCHAT, Intégration de l’éco-conception dans les PME, Thèse 

doctorat, Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers Centre de Paris, 2005, p29 
 

بتقليددددددددددددل التلدددددددددددّوث مدددددددددددد   ظهدددددددددددر مددددددددددد   ددددددددددددالل الشدددددددددددكل أّن وقنيددددددددددددات ا  تدددددددددددا  األ ظددددددددددددف تهدددددددددددتّم 

ليددددددل مدددددد  العددددددوادم ةورشدددددديد اسددددددتهالك املددددددوارد أثندددددداء عمليددددددة التحويددددددل ةا  تددددددا ، ةفددددددي املصدددددددر، ةالتق

فددددددات ةودددددددةير ةرسددددددكلة املددددددواد القابلددددددة 
ّ
ددددددز علددددددح الخرجددددددات بالتقليددددددل مدددددد  النفا ددددددات ةالخل

ّ
األ يدددددد  ورك

  لي:  لإلعادة ضيح دةرة ا  تا . ةيمت  ضجمال  وائد وبّني ها  الوظيفة  يما

 ي عمليات التصميم؛دمج ا هتمامات البيئية ف 

 د النفا ات الخطرة ةمنع ا نسكابات ةا  بعاث العرضية لها؛ ضزالة أة
ّ
 وخفيض وول

 وخفيض تعّرض العمال ةالعامة للمخاطر، ةوخفيض املؤثرات علح الصحة؛ 

 م ها؛ وخفيض التكاليف املتعلقة بإدارة املواد ةالنفا ات الخطرة ةعملية التخلص 

   قدان املنتو  ةورشيد استهالك املواد الخام ةالطاقة؛تعزيز التفاءة ةاملنع م  

  وخفدددددددددديض التددددددددددأثي ات البيئيددددددددددة مدددددددددد   ددددددددددالل دةرة حيدددددددددداة املنتددددددددددو ، مدددددددددد  مرحلددددددددددة اسددددددددددتخالص

 املواد الخام، مرةرا با ستخدام األم ل لها ضيح مرحلة ضوال ها بشكل نهائي.
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 :لى املهد"ظف إلى فلسفة "من املهد إاالنتقال من االنتاج األن    .2.2

قوم وقنيات ا  تا  األ ظف أة ا  تا  الصد   للبيئة علح الحّد م  التلوث ةوتبع  م  و

املنبع ضيح املصّب، أ  م  كو   موادا أّةلية أة باألحرا م  كو   وصميما ضيح ولف  ةا ست ناء عن  في 

املنظور،  ت ضم   لسفة دةرة حياة املنتج ة   هااشكل  فا ات  تّم ودةيرها؛ ةوندر  ها  التقنيا

حد"، غي  أّن ها  الفلسفة وّم وطويرها في ضطار وزا د الخاةف 
ّ
ةالا  أطل  علي  "م  املهد ضيح الل

فات علح البيئة.
ّ
 م  اآلثار الّسلبية للمخل

ةيمت  التعامل مع موضوع التلّوث با عتماد علح ةجهات  ظر مختلفة، حيث  صّر 

مليات ا  تا    تعدةا كونها عمليات وحويل مواد طبيعية تجون التبار ةرّةاد األعمال علح أّن عاملن

ضيح منتجات مفيدة لراحة ةر اهية ا نسان، ةيعملون علح تعظيم األرباح ة قا ملبدأ " دع  يعمل 

 دع   مّر".

رف بينما وظهر اآلراء املناةئة ملنظور تعظيم األرباح علح حساب البيئة، حي
ّ
ر هاا الط

ّ
ث  نظ

 
ّ
  عملية استن اف ملوارد طبيعية ةإحداث  لل في التواز ات البيئية ةالتنوع ضيح األمر علح أ 

البيولوجي، ةالا   ؤّد    محالة ضيح تهد د حياة ا نسان، ةبالّتايي  الّرأ   نطو  علح ت يي  املبدأ 

 الساب  ضيح "دع  يعمل دع   مّر ضن كان    ضّر".

 
ّ
نا القول أّن ا شكالية كبي ة، حيث    مت  ةبالّنظر ضيح األمر بموضوعية  متن ؛ غي  أ 

وخّيل عالم بدةن سيارات أة حا الت أة منتجات صناعية صارت وجاةر ا نسان ة   متن  العيش 

بدةنها، بمعني أّن التسا ل التبي  هو: هل ا نسان علح استعداد للتنازل ع  الّر اهية التي وخلقها 

لجواب طبعا سيكون بدد" "، ةعلي  ظهرت  لسفة جد دة عملية ا  تا  في سبيل حما ة بيئت ؟ ا

فات ا  تا ، 
ّ
قائمة علح مبدأ عدم التقليل م  ر اهية ا نسان ةالتقليل م  الخاطر البيئية لخل

 ها  الفلسفة هي  لسفة ا  تا  "م  املهد ضيح املهد".    

علح التوايي  ةهما  Michael Braungartة  William McDonoughقّدم   2002في سنة 

مهندس أمريكي ةكيميائي أملاني، قّدما  لسفة صناعية جد دة تسّمى  لسفة "م  املهد ضيح املهد" 

". ةتعتمد ها  الفلسفة علح وطوير أ ما  التصنيع  Cradle to Cradleةيقت حانها في كتاب بعنوان"

ف
ّ
بات ات العملية الصناعية مفيدة للبيئة، ةذةإدارة  واوجها بحيث وكون مخل

ّ
لك عا  وخلي  ُمرك

ل ةم ا ة للت بة ةالنبات كالسماد التيميائي. ضضا ة لتبني  طط ذكية في 
ّ
كيميائية سهلة التحل
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وصميم مدن ةمجمعات سكا ية ةصناعية وتكامل  يها الصناعة مع البيئة. ةيدعوا الكاوبان للوعي 

     وجد "بعيد
ّ
.. ألن اآلبحقيقة أ 

ً
ثار عائدة علينا  ح  سكان هاا " حينما  لقي بش يء ما بعيدا

، 2009) قي ،  الكوكب في ال ها ة، ةأن  درك أن التخفيف م  الضررر ليس ض جازا.. أل   ل   ل ي 

 .(10ص

حد" ضيح 
ّ
 باملقت حات ةاآلليات التي وصّب في التوّج  م  "م  املهد ضيح الل

ً
كان التتاب حا ال

 ال   الحصر،  إن الفوسفات املعدني يستخدم   "م  املهد ضيح املهد". علح سبيل املالتوّج 

لتخصيب ةتسميد الت بة؛ لتّ  عملية استخرا  الفوسفات م  محاجر  هي عملية مضرة بالبيئة، 

لقى في البحار لتلوث البيئة املائية ةتهّدد 
ُ
رف املقابل  إن ميا  الصرف الصحي التي و

ّ
ةعلح الط

 بهاا الفوسفات؛ ة الّصح
ً
التصرف املنطقي في ها  الحالة أن  تم ودةير ميا  ة البشرية غنية جدا

الصرف الصحي  ستخالص كل العناصر العضوية م ها  يما وبقى محاجر الفوسفات بدةن وتسي  

، ةعلح  فس النمط  متننا وصميم عبوات سوائلنا ةأكياسنا (McDonough, 202, P73)  ة  ولويث

 الحاجة لها أة وتم ضعادة ودةيرها بسهولة. اثنا ةمالبسنا بحيث وتحلل عند ا تهاء ةمواد أث

ةكا ت م  بين ا شكاليات التي وّم معالجتها في التتاب هي التتاب في حّد ذاو ، ةكان التسا ل 

ريقة التي  تّم م   اللها التقليل م  اآلثار السلبية للتتب علح البيئة؟ هاا م  
ّ
حول: ما هي الط

اب الّصد   للبيئة؟ ةهنا يشرح الكاوبان أّن استبدال جهة، ةم  جهة أ را ما هي مواصفات التت

التتاب الحايي بتتاب معاد التدةير، صفحاو   شنة،  تسّرب الحا  م  ةج  الصفحة ضيح 

هي عملية ونفي الشر  اآل ر ةهو وحقي  السهولة ةالر ا ، ةهو ما  قت حان  ح آ ر ،ظهرها...ضي

الورق برقائ  بالستيتية أة مبلمرات   ع بواسطت  كتابهما أصال، ةهو استبدال بد ال عن  صن

أّن األحبار مصنوعة م  مواد غي   ابالكلور، كم حتا  معها ألن  قطع أ  شجرة، ة  أن  بيضها 

سامة ةيمت  غسلها بواسطة عملية كيميائية بسيطة أة بماء شد د السخو ة.. ةيمتننا في أ  

، أّما ع  ال الف  هو مصنوع م  طبقة استعمال محلول الحا  ذاو  لنفس ال رض الحالتين ضعادة

 م   فس املبلمرات البالستيتية ةالصمغ الا  ثبتت ب  الصفحات مصنوع م  مواد 
ً
أشد سمكا

مقاربة بحيث أن التتاب بسر   مت  ضعادو  ضيح الناشر، ليقوم بتفتيك مادو  ةوحويل  لتتاب 

 مرات، ةليس رمي  مع النفا ات. جد د بنفس الجودة بعد

 هدددددددو أّن البيئدددددددة ضن الّفددددددد
ً
رق األساسددددددد ي بدددددددين هدددددددا  الفلسدددددددفة البيئيدددددددة ةبدددددددين األسدددددددلوب املّتبدددددددع حاليدددددددا

جاددددددددد  هدددددددددا  
ُ
 عندددددددددد التيا دددددددددات الصدددددددددناعية التاددددددددد ا، كمدددددددددا أّن األ ظمدددددددددة ةالقدددددددددوا ين   و

ً
ل هّمدددددددددا

ّ
  تشدددددددددك
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جاهدددددددددات،  الشدددددددددركات التاددددددددد ا وخشددددددددد ى ت ييددددددددد
ّ
  أ مدددددددددا  عملهدددددددددا ألن التيا دددددددددات علدددددددددح سدددددددددلك هدددددددددا  ا و

الدددددددددة رات مدددددددد  األبحدددددددداث ةالت ييدددددددد  ا دار ؛ لتدددددددد  الحقيقددددددددة املدهشددددددددة أن  ذلددددددددك سدددددددديكلفها مال ددددددددين

 ةاقعيدددددددددة لشددددددددددركات مددددددددد  قبيددددددددددل 
ً
كسدددددددددبت أضددددددددددعاف مدددددددددا  سددددددددددرو  ةة ددددددددددرت  BPة M3هنددددددددداك قصصددددددددددا

 .(2009) قي ،  مليارات في مقابل وبّني سياسات ض تاجية  ضراء

 :إلى املهدعالمات التصنيف من املهد      .3.2

شركة  Michael Braungartة  William McDonoughأنشأ كّل م   1995سنة 

" في منتجاتها ةعملياتها Cradle to Cradleاستشارية ملساعدة املنتجين علح ضدما   لسفة ا  تا  "

للقضاء علح مفهوم النفا ات م   الل التصميم املبتتر ةوّم تسميتها ة   الحرةف األةيح م  

 Cradle to Cradle Products، ةوصدر ها  الشهادات ع  معهد  MBADCا ضسميهم

Innovation Institute. 

ما  MADCةوقوم 
ّ
بمنر شهادات وصنيف ملنتجات شركات عاملية منا ذلك الوقت، ةوضع سل

 ملنر ها  الشهادات ة   شرة  موضوعة مسبقا كما  بّين  الجدةل الّتايي:

م شهادات "من ا :1الجدول 
ّ
 ملهد إلى املهد"سل

 الشرة  الشهادة

C2C 

 القاعد 

 ةالبيئية؛ البشرية للصحة املضّرة املواد وّم وقييم جميع •0.01 املنتج في الکیمیائیة    تعّدا معّدل املواد• 

 ات  •
ّ
 ات التقنية ةإعادة وركيب امل ا

ّ
 املواد کا ة لتحسين است اويجيةةجود •العضوية؛  تّم ودةير امل ا

 املتبقیة؛ ئیةالکیمیا

 الصلة. ذات املواد أة الفينيل ةالكلورةبري ، لوريدك معّدل صفر م  بويي •

C2C  

ي  الفض ّ

ر كّل شرة  املستوا  •
ّ
 %50معّدل ضعادة ا ستخدام = •                            الّساب ؛  وو 

زمة •
ّ
اقة الال

ّ
 مبادةضع •                     للتصنيع؛  ةضع حّد أقص ى للط

ّ
 ركة؛ئ ووجيهية  دارة امليا  في الش

 املتجددة؛ الطاقة  درا  است اويجية ةةضع الطاقة مصادر وصنيف•

قيلة الّسامة  •
ّ
 .0.01% (Pb, Hg, Cd, Cr+6)   تعّدا معّدل الهيدرةكاربو ات املهلجنة ةاملعادن ال 

C2C 

 الاهبي

ر كّل الشرة  في املستويين الّسابقين؛        •
ّ
 في املنتج؛ م  املستوا األحمرعدم ةجود مواد كيميائية •           وو 

ة  عادة استخدام املنتج ةإغالق الحلقة؛        •
ّ
 ؛%65معّدل ضعادة ا ستخدام =  •ةضع  ط

اقة املتجّددة = •
ّ
ة ضجراء عمليات ودقي   دارة امليا  ةممارسات املسؤةلي •؛               %50معّدل استخدام الط

 ا جتماعية.

C2C 

 البالوين

ر •
ّ
رة  في املستويات الّسابقة؛                  وو 

ّ
ة ضعادة ا ستخدام ةإغالق الحلقة؛•كّل الش

ّ
 ونفيا  ط

اقة املتجّددة = •؛                      %80معّدل ضعادة ا ستخدام =  •
ّ
ي  ستخدام الط

ّ
، ةمعّدل %100املعّدل التل
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ودابي  مبتترة لحفظ ةوحسين  وعية امليا ، ةإومام اوخاذ •؛             %50لة التوريد=استخدامها في سلس

 ضجراءات الحصول علح شهادة املسؤةلية ا جتماعية.

Source: from http://www.c2cproducts.com, 05-01-2019, 14:10 

 :ية وحفاظ على البيئةي إرضاء للرأسمالاالقتصاد الّدائر     .4.2

ن مفهوم ا قتصاد الدائر  هو مفهوم حد ث ضيح حد ما، ةلم تستقّر تعاريف  بعد، ةيروبط ض

هاا املفهوم بأعمال مؤسسة ماك آرثر، ةمع ذلك،  قد وم وطوير التجارب املتعلقة با قتصاد 

 ,Galoud)   القرن الحاد  ةالعشري الدائر  في مختلف أ حاء العالم منا أةائل العقد األةل م

2016, P02). 

 :  مو   1تعّرف مؤّسسة ماك آرثر
ّ
ذ  دائر   بني رأس املال ا قتصاد الّدائر  علح أ 

، أة  ظام اقتصاد  حيث  تم وداةل املنتجات ةالخدمات في لطبيعي ةا جتماعيا قتصاد  ةا

 حلقات م لقة أة "دةرات".

ةيتمي  ا قتصاد الدائر  بأ   اقتصاد  جدد التصميم، بهدف ا حتفاظ بأقص ى قدر ممت  

املنتجات  ضيح ضنشاء  ظام يسمر بإطالة دةرة حياةم  القيمة م  املنتجات ةاألجزاء ةاملواد، ةيهدف 

  Kraaijenhagen)   ةإعادة استخدامها بشكل أم ل، ةوجد دها ةإعادة وصنيعها ةإعادة ودةيرها

2016, P4). 

  بد ل  قتصاد  طي وقليد  WRAPةالنفا ات )ةيعّر   بر امج وطوير املوارد              
ّ
( علح أ 

ةيحاةل استخرا   حا ظ علح املوارد املستخدمة ألطول  ت ة ممتنة،  )صنع، استخدام ةالتخلص(

القيمة القصوا م ها أثناء ا ستخدام، ثم است داد ةوجد د املنتجات ةاملواد في نها ة كل  دمة 

 .2الحياة

الا  امج ضيح أّن  ةأشار

ا قتصاد الدائر  سيعزز م  

القدرة التنا سية الصناعية 

، ةسيساهم في  ل   رص عمل

سيد ع  حو تسجيل نسبة أعلح م  ض تاجية املوارد أكان في الدا ل أة الخار ، با ضا ة ضيح ذلك، 

 ةوقليل ا عتماد الطويل األمد علح املواد الخام البتر. 

 جريهددددددددددددددددا بر ددددددددددددددددامج وطدددددددددددددددوير املددددددددددددددددوارد ةالنفا ددددددددددددددددات  أشدددددددددددددددارت األبحدددددددددددددددداث التدددددددددددددددي

(WRAP) أن يسددددددددفر عدددددددد  ميدددددددد ان وجددددددددار   أ دددددددد  بإمكددددددددان ا قتصدددددددداد الدددددددددائر   

مليدددددددددددددار جنيددددددددددددد  اسدددددددددددددت ليني فدددددددددددددي أ حددددددددددددداء ا وحددددددددددددداد األةرةبدددددددددددددي  90 دددددددددددددام   دددددددددددددواز  

شخص ضضافي في قطاع است داد املواد 160000ةووظيف  . 

http://www.c2cproducts.com/
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  استخدام موارد أقل في عمليات التصنيع ةت يي  املمارسات 
ّ
ةيمت  تعريف  أ ضا علح أ 

أة ضعادة النفا ات، ضيح ضعادة استخدام  م ل ضعادة ضصالح  السائدة في التخلص م  املنتج في 

التصنيع أة ضعادة التدةير للمنتج )بمعنى أن املنتجات ةمكو اتها  مت  ضصالحها ةإعادة وصنيعها 

 ةم  ثم استعادتها كمادة  ام للبدء بعملية وصنيع أ را(.

: االقتصاد الّدائري 2الشكل   

 
Source: Delphine Gallaud & Blandine Laperche, Circular Economy: Industrial 

Ecology and Short Supply Chain, First Edition, ISTE Ltd and John Wiley & Sons, 2016, 

p3 

 :تجارب عاملية ناجحة في تطبيق فلسفة "من املهد إلى املهد"   .3

دددت الفلسددفة الجد ددددة
ّ
فدددي ا  تدددا  "مددد   سددنحاةل هندددا عدددرض مجموعدددة مدد  املؤّسسدددات التدددي وبن

املهددددد"، ةكدددداا ت ييدددد  أ مددددا  اسددددتخدام ةوحويددددل املددددواد األّةليددددة، هدددداا با ضددددا ة ضيددددح الت ييدددد   املهددددد ضيددددح

 الجار  للتصاميم ةالتي تعّد النواة األةيح التي تعتمد عليها ها  الفلسفة.

أقمشة " Backhousenشركة     .1.3  :"Returnityو
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ا عددددددددددام مشددددددددددة املعددددددددددّدة للتصددددددددددميم الدددددددددددا لي منددددددددددشددددددددددركة "باكهدددددددددداةزن" تعمددددددددددل فددددددددددي مجددددددددددال األق

،  متدددددددددد  ا جدددددددددداد أقمشددددددددددتها فددددددددددي قاعددددددددددات أةبددددددددددرا  يينددددددددددا، فددددددددددي املسددددددددددارح، فددددددددددي قاعددددددددددات الحفددددددددددالت 1849

 املوسيقية، في الفنادق ةغي ها.

 Environmental Protection Encouragementطدددددّورت "باكهددددداةزن" بالتعددددداةن مدددددع )

Agencyسلسدددددددددلة أقمشدددددددددة الدددددددددد ،)"Returnity"لحيددددددددداة   املهدددددددددد ضيدددددددددح املهدددددددددد" فدددددددددي دةرة اة ددددددددد  أسدددددددددس مددددددددد

التقنيدددددددددة، حيددددددددددث  دددددددددتّم التبددددددددددادل التقندددددددددّي ةالفّعددددددددددال للمددددددددددواد 

بطريقددددددددددددة تشددددددددددددب  دةرات نشددددددددددددا  الطبيعددددددددددددة، مدددددددددددد   ددددددددددددالل 

سددددددتمّر، 
ُ
حفددددددظ املددددددواد الصددددددناعية دا ددددددل دائددددددرة التدددددددةير امل

ةعندددددددددد ا  تهددددددددداء مددددددددد  اسدددددددددتعمال القمدددددددددا ،  متددددددددد  ضعادوددددددددد  

 للمصّنع لعملّية ضعادة ودةير كاملة.

شدددددددددددددددفا ية، كامدددددددددددددددل ال EPEAحت"باكهدددددددددددددداةزن" الددددددددددددددددمن

نتهددددددددددددددا مدددددددددددددد   حددددددددددددددص ةوقيدددددددددددددديم جميددددددددددددددع املددددددددددددددواّد 
ّ
ةبددددددددددددددالك مت

التيميائيددددددددة فددددددددي منتجاتهددددددددا، ةهتدددددددداا كددددددددان با مكددددددددان وقددددددددد ر 

 مدا وأثي  املنتج ةوحسين  في كل مراحل ض تاج .

جميدددددددددددع املدددددددددددواّد الخددددددددددداّم ةمكو دددددددددددات األقمشدددددددددددة آمندددددددددددة لصدددددددددددّحة ا نسدددددددددددان ةالبيئدددددددددددة فدددددددددددي جميدددددددددددع 

ة حياتهدددددددددا التقنيدددددددددة ةإعدددددددددادة وددددددددددةيرها مددددددددد  مراحدددددددددل اسدددددددددتخدامها، ةمراحدددددددددل دةر  مراحدددددددددل وصدددددددددنيعها،

جد ددددددددد فددددددددي الصددددددددناعة، ض تددددددددا  األقمشددددددددة املصددددددددنوعة مدددددددد  البوليسددددددددت  املعدددددددداد ودددددددددةير  بشددددددددكل كامددددددددل 

 ضدددددددددع لعمليدددددددددة م دددددددددبط لهدددددددددب مددددددددد   دددددددددوع جد دددددددددد، ةعلدددددددددح  دددددددددالف اسدددددددددتخدام م بطدددددددددات اللهدددددددددب التدددددددددي 

سدددددددتخدمين، كمدددددددا تسدددددددتوفي جميددددددددع تسدددددددتخدم اليدددددددوم،  دددددددإن هدددددددا  الطريقدددددددة وحددددددددا ظ علدددددددح  دددددددحة امل

 عا ي  املطلوبة قا و ًيا.امل

هدددددددددي دليدددددددددل علدددددددددح ضمكا يدددددددددة قيدددددددددام الصدددددددددناعة العامليدددددددددة بإ تدددددددددا   "Returnity"سلسدددددددددلة أقمشدددددددددة 

ةاملسدددددددددددتلهم مددددددددددد   ذة قددددددددددددرة ونا سدددددددددددّية ةجدددددددددددودة عاليدددددددددددة،  أ دددددددددددا بعدددددددددددين ا عتبدددددددددددار  دددددددددددّحة ا نسدددددددددددان،

هبي  "Returnity"الطبيعدددددددة. ةحصدددددددلت سلسدددددددلة أقمشدددددددة  وصدددددددميم ةعبقرّيدددددددة
ّ
 Cradleاملعيدددددددار الدددددددا

to Cradle Gold. 

فكيــــع وةعــــادة كرســــصم مصــــّمم للت  Herman Miller (Mirra Chairشــــركة     .2.3

 :التدوير(

http://www.returnity.at/ueber_returnity.php?lang=en
http://www.returnity.at/ueber_returnity.php?lang=en
http://www.c2ccertified.com/
http://www.c2ccertified.com/
http://www.c2ccertified.com/
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 (C2C) قدررت هي مدان ميلدر، ةهدي مدورد أثداث متتبدي، ونفيدا برةووكدول وصدميم املهدد ضيدح املهدد

أثندداء وصددميم كرسدد ي متتبهددا املتوسددط املسددتوا،  قامددت بإ تددا  أةل كرسدد ي صددد   للبيئددة ةمكددون مدد  

 (.Schoch, 1996, P165) ةا مواد  مت  ضعادة ودةيرها ضيح ما   نه

PVC (Polyvinyl Chloride )لفتددرة علددح أّن مسددا د التراسدد ي كا ددت وصددنع مدد  مددادة ةوقددوم ا

 الضارة علح الصحة ةالسيئة بالنسبة للبيئة، ةقد وم ضستبدال ها  املادة بمواد  الية م  امللوثات.

لدديها عد دد الخصدائص ةهدي مدادة  TPU Thermoplastic polyurethane ةكان الحّل هو مادة

 (.Nguyen, 2009, P412)ها اكر م الهاّمة ةالت  

 املرة ة في درجة حرارة منخفضة؛ -

ددددددددددددحوم امليترةبدددددددددددداتمقاةمدددددددددددة  -
ّ
، األحمدددددددددددداض، الّزيددددددددددددوت، الش

 ةاملا بات؛

 مقاةم ألشعة الشمس  وق البنفسجية؛ -

 مقاةم للتعكل ةالتالش ي ةالّصدمات الخدة ؛- -

 .رارة العاليةالقدرة علح التحّمل في درجات الح -

 لتحلل ةإعادة التدةير؛بدةن رائحة ةقابل ل -

 .   حتو  علح الكلور  -

ةقدددد اسددددتخدمت شددددركة هي مدددان ميلددددر هددددا  الفلسدددفة فددددي صددددناعة سلسدددلة كراسدددد ي مدددد  عالمددددة 

Mirra Chair  ةالتي وتمّي  بقدرتها علح التحّمل، التفتيك ةإعادة ا ستخدام ضيح ما نها ة في منتجدات

دددركة مددد  ضيدددح سدددماد، ةهدددو جدددوهر  لسدددفة " مددد  ا أ دددرا أة وحويلهدددا
ّ
ملهدددد ضيدددح املهدددد" ةالتدددي حصدددلت الش

 .Cradle to Cradle Silver اللها علح التصنيف: 

 : Methodشركة     .3.3

Method  هددددددي شددددددركة مسددددددتلزمات وجميددددددل ةمددددددواد ونظيددددددف

وأّسسدددددت  ،gold Cradle to Cradleولقدددددت املعيدددددار الددددداهبي 

، ةبدددددددددددأت 2000سددددددددددكو عددددددددددام فددددددددددي سددددددددددان  رانسي Methodشددددددددددركة 

حصدل  2008، ةفدي عدام 2006عدام  Cradle to CradleSMعملّيدة 

 .SMver Cradle to CradleSilعشرةن منتًجا علح املعيار الفض ي 

http://methodhome.com/
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الطريقددددددددة التددددددددي وندددددددددتج بهددددددددا منتجدددددددددات الشددددددددركة وتضددددددددّم  البحدددددددددث عدددددددد  مدددددددددواد آمنددددددددة لإلنسدددددددددان 

دددددددل صدددددددميم  راعدددددددي نها دددددددة حيددددددداة املندددددددتج )ضعدددددددادة الةللبيئدددددددة، ةجعدددددددل الت
ّ
، ةمدددددددا سدددددددماد ضيدددددددحتددددددددةير، التحل

ضيددددددح ذلددددددك(، اسددددددتخدام الطاقددددددة املتجددددددّددة، وددددددو ي  الطاقددددددة ةامليددددددا  فددددددي كددددددل مراحددددددل عمليددددددة ا  تددددددا ، 

 ةوحّمل املسؤةلية ا جتماعية. 

فدددددي البحدددددث عددددد  وتنولوجيدددددات بيئيدددددة مبتتدددددرة ةتعمدددددل علدددددح وقيددددديم "Method" اليدددددوم، ونشددددد ل

  .ور بيئيّ ليات التصنيع ةاملواد املستخدمة م  منظعم

مددددد  البالسدددددتيك املعددددداد وددددددةير  باسدددددتمرار، ةبالتدددددايي،  دددددإن  %100مصدددددنوعة  "Method"منتجددددات 

الت ي  م  األبحاث لتطوير منتجات ذات معيار "م  املهدد ضيدح املهدد" تسدعح 

ة وددةير للع ور علح مواد  صدقة لبطاقدات املنتجدات   وضدّر بإمكا يدة ضعداد

 .3ها  املنتجات

للتنظيدف مصدنوعة مد  مدواد وتحلدل بيولوجًيدا  "Method"منتجات 

ةغيدد  سدددامة، كددل مكو دددات منتجاتهددا مفّصدددلة فددي موقعهدددا علددح ا  ت  دددت، ةفدددي 

بعددددض الحددددا ت، ُ ر دددد  شددددرح عدددد  ال ددددرض مدددد  ةراء اسددددتخدام هددددا  املددددواد 

 .1ةأسباب ذلك

ها ات التربون ةهي تعمل علح تشدجيع مسدت مريت يي  مشرةع مواز ة ا بعاث "Method"قّررت  

علح استخدام الطاقة املتجددة. ةفي الوقدت  فسد ، وواصدل الشدركة ومويدل مشداريع ملواز دة ا بعاثدات 

التربددون الناوجدددة عدد  عمليدددات ا  تددا ،  قدددل العمددال، ةوجميدددع  قليددات الشدددركة. ةمدد   دددالل وحسدددين 

دركة علدح املعيدارمشداريع الطاقدة املتجدددة فدي مرا قهدا ةاملبدادرة 
ّ
 siteb(C2C We(    لهدا، حصدلت الش

 القميص األول املصّمم لإلنسان والذي يتحلل إلى سماد  Trigemaشركة      .4.3

التددددنس قمصددددان رياضددددية ةملالبددددس هددددي الشددددركة املصددددنعة ل وريجيمددددا

ا في مجال البيئدة ةالجتمدع. مد  األم لدة  ،التا ا في أملا يا
ً
ةالتي أثبتت نشاط

علددح ذلددك التدد ام الشددركة بمواصددلة ض تددا  املنسددوجات فددي أملا يددا ةعدددم  قددل 

ا  تا  ضيح مصانع في أ حاء العالم، كما وفعل معظدم الشدركات فدي العدالم، 

                                           

 

 

http://www.treehugger.com/sustainable-fashion/trigema-develops-biodegradable-t-shirt.html


 
  "تقنيات اإلنتاج األنظف وفق فلسفة "من املهد إلى املهدتقنيات اإلنتاج                                   عروس نسرين، رملي حمزة

 - تجارب عاملية ناجحة -نحو االقتصاد الّدائري  للتحّول 
 

38 

 

 . ليين ألبناء موظفيها الحاكما تعهدت أن وو ر عمال

لتطددوير أةل قمدديص فدددي العددالم  تحلددل لسدددماد  EPEA، تعددداةن كددل مدد  وريجيمدددا ة2005فددي عددام 

امللو ددة )األصددباو(، ةاملددواد املناسددبة   تددا  القمدديص،  ةاملددواد الخيددو  EPEA  بطريقددة آمنددة، ا تددارت

 .radleSM"."Cradle to Cالتي  مت  أن وتحلل ضيح سماد بحسب معا ي  التصميم

القميص وطدوير  يدو  مميد ة مد   دالل تعداةن مسدت مر  وريجيمدا، اسدتناًدا ضيدح  شمل وطوير

، ةبعددد أن وددّم ا تبددار املددواّد كيميائًيددا لددتالئم لإلنسددان ةالبيئددة. هددا  العمليددة كا دددت EPEA ادد ة علمدداء 

 .ابة املنتجبفحص ةوتبع كّل مراحل ا  تا ، الت ةيد ةرق EPEAممتنة بسبب سماح وريجيما لد

هدددي أةل قمددديص فدددي العدددالم  أ دددا بعدددين ا عتبدددار سدددالمة ة دددحة املسدددتهلتين، بسدددبب  ةالنتيجدددة

 استخدام مكّو ات بيولوجية  قط، سيتحلل القميص لي دة غااء للبيئة.

علددددح الددددّرغم مدددد  أن سددددعر القمدددديص  ددددوق املعددددّدل، ض  أ دددد  لددددو أ ددددا ا بعددددين ا عتبددددار األضددددرار 

 السعر منخفًضا جًدا. نتجات األ را، سيصبرالناجمة ع  دةرة حياة امل

دددل 
ّ
   دددزال املشدددرةع قيدددد البحدددث مددد  أجدددل وصدددنيع قطدددع، م دددل الجدددّرارات ةاألزرار القابلدددة للتحل

 .بيولوجًيا، ةوطوير مكو ات بالستيتية مصنوعة م  النباوات

 تجربة جزائرية ناشئة في االقتصاد الّدائري   Tonicشركة     .5.3

للمجمددع الجزائددر   ركة عموميددة جزائريددة وابعددةشددركة وو يددك هددي شدد

بددددرأس مددددال  قددددّدر  2011للتخصصددددات التيمياةيددددة بتيبددددازة وأسسددددت سددددنة 

ل حدددوايي  30بددددد
ّ
عامدددل، وقدددوم بعمليدددات ض تدددا  الدددورق  2400مليدددار د  ةتشددد 

 ةالتعبئة ةالت ليف.

ملسددتخدم، ك يدد ا باسددت جاع ةوحويددل النفا ددات املكّو ددة أساسددا مدد  الددورق ا هددا  الشددركةةتهددتّم 

  خرا  في أنشطة ذات عالقة بحما ة البيئية ةا قتصاد الّدائر .هاا با ضا ة ضيح ا  

ألدددددف طددددد  مددددد  النفا دددددات الورقيدددددة بمختلدددددف أ واعهدددددا مددددد   100وقدددددوم وو يدددددك باسدددددت جاع زهددددداء 

ألدددف طددد   100ألدددف ة 80مختلدددف ة  دددات الدددوط ، ةوتتفدددل هدددا  املؤسسدددة باسدددت جاع سدددنويا مدددا بدددين 

باملائدة مد   10ق القد م ةالتروون ةغي ها ةهو ما يعدادل ا ات الورقية بما في ذلك الور سنويا م  النف

ةونقسددم ، طدد  سددنويا ألددف 800التميددة ا جماليددة لهاودد  النفا ددات علددح املسددتوا الددوطني املقدددر بنحددو 

عمددددل، ةاحدددددة مخصصددددة طدددد  م  ددددوم ضيددددح ةرشددددتي  100ةحدددددة ا سددددتعادة التددددي وبلددددغ طاقتهددددا ا  تاجيددددة 
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مد  املدوظفين املدؤهلين  بالوحددة عدددلورق املقوا، مجهزة بأحدث املعدات، ةيشت ل للورق ةاآل ر ل

 لفرز ةوكوير الورق.

جهداز الوكالدة الوطنيدة  ضطدارمؤسسدة مصد رة ودم انشدا ها فدي  300وتعاقد املؤّسسة مدع حدوايي 

يدددح جا دددب بعدددض املؤسسدددات العموميدددة لددددعم تشددد يل الشدددباب مكلفدددة باسدددت جاع النفا دددات الورقيدددة ا

 ةالخاصة.

دددددة 
ّ
ةلتددددو ي  امليددددا  الصددددالحة للشدددددرب وقددددوم وو يددددك بمعالجددددة امليدددددا املسددددتعملة مدددد   ددددالل محط

متدد  متّعددبم اليددوم. ةومتدد  هددا  الوحدددة شددركة وو يددك مدد  ضعددادة ودددةير امليددا   5000معالجددة بسددعة 

ا ة ضيددح . ةبا ضدد3م  12-10ضيددح  3م  36  العادمددة ةاسددتعادة األليدداف، ممددا  قلددل مدد  اسددتهالك امليددا  مدد

 .ذلك، تسهم شركة وو يك في وو ي  ميا  الشرب في مد نة بوسماعيل
 

 :خاتمة.  4

مد   ددالل دراسددتنا هدا  ووّصددلنا ضيددح أّن  لسددفة ا  تدا  مدد  "املهددد ضيددح املهدد" هددي  لسددفة علميددة 

دل فدي ضعدادة وصدميم كدّل 
ّ
ا منتجاوندا، ةهداا باعتبدار أّن كدل مد مبنية علح  ظدرة حد  دة، هدا  ا  يد ة وتم 

 دددد ل ضدددم  تعريددددف النفا دددات هددددو  ددداوج عددد   شددددل فدددي التصددددميم، مدددا يعندددي أّن ضعددددادة التصدددميم هددددي 

  لطاملدا بح ندا عندد ، ةكمدا رأ نددا،  دإّن األمدر معّقددد بعدض الشد يء باعتبددار لدزةم ض جدداد 
ّ
مفتداح الحدّل الددا

دددد    تددددا ، ةهنددددا  ظهددددر مشددددكل التكلفددددة، بدددددائل غيدددد  ملّوثددددة للمددددواد التددددي نسددددتخدمها حاليددددا فددددي ا
ّ
غيدددد  أ 

يددددددة 
ّ
عتادددددد  التكدددددداليف البيئيددددددة كددددددالك مدددددد  أهددددددّم مكّو ددددددات التكدددددداليف الكل

ُ
ةبددددددالّنظر مدددددد  زاةيددددددة أشددددددمل ت

للمنتجدددات، ةعليددد   زيددداد بسددديطة فدددي التكددداليف مدددع ضمكا يدددة التددددةير ةا سدددتخدام لعدددّدة مدددّرات  جعدددل 

 ها  املنتجات  ّعالة جّدا.

لت وقنيدات "مد  املهدد ضيدح املهدد" فدي عرضنا لجملة م  التجارب التي أد  كما  لصنا م   الل

منتجاتهددددا أّن هندددداك ضمكا يددددة ة رصددددا كبيدددد ة لنجدددداح هددددا  الفلسددددفة فددددي الواقددددع ةالتحددددّول ضيددددح ا قتصدددداد 

الدددّدائر  مددد   دددالل البددددء بتطبيددد  هدددا  التقنيدددات علدددح املسدددتوا الجزئدددي،  اصدددة فدددي ظدددّل الّدراسدددات 

دود  وجدارب الترسد ي "مد  املهدد ضيدح  ة في علوم كالتيميداء ةالبيولوجيداةا كتشا ات التبي
ّ
... ةهداا مدا أك

  ُيعتادد  وجربددة  ريدددة مدد  حيددث ضمكا يددة وفتيتدد  ةإعددادة اسددتخدام  ةحتددى ودددةير  بشددكل 
ّ
املهددد" ةالددا

  نهائي.



 
  "تقنيات اإلنتاج األنظف وفق فلسفة "من املهد إلى املهدتقنيات اإلنتاج                                   عروس نسرين، رملي حمزة

 - تجارب عاملية ناجحة -نحو االقتصاد الّدائري  للتحّول 
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فددات مدد  أهددّم التجددارب فددي هدداا الجددال، ةذلددك لالوصددال املباشدد
ّ
ر ةتعددّد وجربددة األقمشددة ةاملنظ

ن ةكونهددا مدد  بددين أكثدد  مكّو ددات النفا ددات عددادة، كمددا أّن األ كددار التددي ةالددّدائم لهددا  املنتجددات با نسددا

  تّم م   اللها اعتمادها ةوحويلها م   فا ات ضيح سماد وزيد م  قيمة ها  التقنيات.

  أّن هنداك في الجزائر ةبعد بح نا لم  جد مؤّسسات وتبّنى أ كار ا  تا  م  املهد ضيح املهد، غي

 يددك ةالتددي تسدداهم فددي ودددةير النفا ددات الورقيددة ةوطبيدد  مبددادئ ا قتصدداد جهددودا حسددنة فددي شددركة وو 

الّدائر ، هاا ضضا ة ضيح الشبتة املؤّسسية التي تعمل حولها، ةاملكّو ة أساسا م  مؤّسسدات صد ي ة 

يددددة، زيددددادة علددددح ةمتوّسددددطة منشددددأة فددددي ضطددددار ةكددددا ت دعددددم ةتشدددد يل الشددددباب، ةهددددو مددددا يسددددهم فددددي التنم

 امليا  املستعملة ةوخفيض الهدر في امليا .مساهمتها في ودةير 

 :هوامشالقائمة . 5

، مجلة بيئية جديدة-من املهد.. إلى املهد: نحو فلسفة صناعيةأشرف ضحسان  قي ،  •

 .2009أكتوبر-، سبتما 58، الجلد 5القا لة، العدد 

 لإلعالم، الشركة اللبنا ية ت والحلول اإلنتاج األنظف: التحديام سليمان الخور ، أكر  •

 .2015ةالدراسات، جويلية 

راش ي طارق، ا ستخدام املتكامل للمواصفات العاملية )األ زة( في املؤسسة ا قتصاد ة  •

، SOMIPHOS  لتحقي  التنمية املستدامة: دراسة حالة شركة مناجم الفوسفا  بتبسة

لعلوم ا قتصاد ة ةعلوم التسيي ، جامعة ماكرة ماجستي  في ضطار مدرسة الدكتورا  في ا

 .2011يف، سط

مؤسسة ماك آرثر هي مؤسسة  ي  ة  اصة وقدم املنر مقرها في شيكاغو، وّم ضنشا ها في  •

 ريتيةم. ةهي ةاحدة م  أكا  عشر مؤسسات  ي  ة  اصة في الو  ات املتحدة األ 1978عام 

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy, consulté le 

 à 15:36 2018م02م14
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Abstract:  

Renewable energies are considered strategic energies that have received great 

attention from many countries, as they are effective mechanisms to meet the increasing  

needs of consumption and protect the environment at the lowest possible costs and thus 

contribute to achieving the requirements of sustainable development. The objective of this 

study, is to highlight the reality of the renewable energy industry in Algeria, and its role in 

realizing sustainable development within the framework of the National Renewable Energy 

program (2011-2030). 

Despite the natural qualifications of Algeria and its efforts to develop and promote the 

renewable energy industry, the use of these resources has not reached the level required to 

achieve the requirements of sustainable development, which calls for the adoption of many 

policies and procedures that would Helps to optimize the use of renewable energies. 

Keywords: Renewable Energies; Sustainable Development; National Renewable Energies 

Program. 

JEL Classification Codes: Q42 ; Q43 ; Q48 
 

  :مقدمة .1

م  ابع  كبي  الت  حظي  باهتما  سا اجيجيةاال املتجددة م  الاااا   ا تعتب  الااا

لا اية ، حيث بادر  العد د م  الدو  يي وضت سياسا  واسا اجيجيا  دو  العال العد د م  

 ،تدامةالتنمية املس حداثر يي أساسيا قامز تشكعه  ف الستثمار يي مصادر الاااا  املتجددة،ا

 ،األخر   االاتصاد ة والاااقا  املتجددة الاااة اااع بين جكامع جحايتادر ها قل   خز  م 

 يي بالغة أهمية ل ا كما املع شة، مستويا  وجحسين شغع منادب املساهمة يي ر جاد وبالتااي

 هبيئ  ج وث ستمدام اا ق   نتج ال طبيعي مصدر باقتبارها الب  ة، حما ة
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وم  أهم ا الاااة الابيعية  واردالعد د م  امل جتوفر لديها  بين الدو  الت  ال  ا ر متعد 

 أخر   موارد را  باإلضافة العال ، يي الشمسية الحاو   أ نى الشمسية باقتبار أن ال  ا ر جم ك

 ،املتجددة الاااا  مجا  يي را دة لكي جكون دولة  ؤه  ا ما ه ا املا ية وطااة الرياح، كالاااة

م  أهم ا برنامج الاااا  املتجددة  الب امج والسياسا  م  بالعد د يي ه ا اإلطار ال  ا ر وجاو 

 ه(2011-2030)

  يي:  دراسةبناو قل  ما سبت جتمحور رشكالية ال

الاااا  املتجددة يي جحايت التنمية املستدامة بال  ا ر يي رطار الب نامج دناقة ما هو دور 

 ؟2030 الوطن  ل اااا  املتجددة آفاق

 وهي: أساسية، محاور عة بأر  را  الدراسة ه ه جاسي  ارج  نا االشكالية ه ه ق  ولإلجابة

  ه: مفاهي  قامة حو  الاااا  املتجددةأوال

 التنمية املستدامةهثانيا: مفاهي  قامة حو  

 املتجددة يي ال  ا ر وال ياكع املشرفة قل  جرايملهاه ا مكانيا  الااار: ثالثا

اجيجية الاااا  املتجددة يي جحايت التنمية املستدامة يي رطار الب نامج الوطن  ل اااا  : اسا  رابعا

 ه(2030-2011) املتجددة

 :مفاهيم عامة حول الطاقات املتجددة .2

بد  ة  ، كونها طااةتعد الاااا  املتجددة باختزل أنواق ا م  أه  الاااا  املستاب ية

 هو ي  م وثة ل ب  ة نظيفةرا  أنها  رضافة ،ل اااة األحفورية

 :تعريف الطاقات املتجددة    .1.2

كع  قل  أنهاالاااة املتجددة : (IPCC) ال ي ة الحكومية الدولية املعنية بتغي  املناخ تعرل

و أكب  أو بيولوجي والت  جتجدد يي الابيعة بوجي ة معادلة أطااة  كون مصدرها شمس  ، جيوفيو ائي 

ارا  املتتالية واملتواد ة يي الابيعة، كاااة الكت ة الحيوية م  نسب استعمال ا، وجتولد م  التي

والاااة الشمسية وطااة باط  األرض، حركة املياه، طااة املد وال  ر يي املحياا  وطااة الرياح، 

ا  طااا  أولية، كالحرارة والاااة رليا  الت  تسمح بتحويع ه ه املصادر ويوجد الكثي  م  اآل

ة حركية باستمدا  جكنولوجيا  متعددة، تسمح بتوفي  خدما  الاااة م  ا  طااإالك ربا ية، و 

الاااة املتجددة هي قبارة فإن  (UNEP): برنامج األم  املتحدة لحما ة الب  ةوحسب  .واود وك رباو

ق  طااة ال  كون مصدرها مم ونا ثابتا ومحدودا يي الابيعة، جتجدد بصفة دورية أسرع م  وجي ة 
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شعة الشمس، الرياح، الاااة أشكا  الخمسة التالية: الكت ة الحيوية،  ر يي األ اسملهزك ا، وجظ

 (141، ص 2016)كايي،  .الك روما ية، طااة باط  األرض

 :مصادر الطاقة املتجددة .   2.2

جتمثع أه  مصادر الاااة املتجددة يي الاااة الشمسية، الاااة املا ية، طااة الرياح، 

 اة النوويةهااالطااة الكت ة الحيوية و 

رن استمدا  الشمس كمصدر ل اااة هو م  بين املصادر البد  ة ل نف   الطاقة الشمسية:. أ

الت  تعاد ق يها اآلما  املستاب ية لكونها طااة نظيفة ال جنضب، ل لك نجد دوال قد دة  هت  

خين بتاوير ه ا املصدر وجضعن هدفا تسع  لتحايانه وتستمد  الاااة الشمسية حاليا يي تس

املياه املنولية وبرا السباحة، والتدف ة والتب  د كما  جر  يي أوربا وأمريكا وإسرا يع، أما يي دو  

، ص 2008)طالب ، العال  الثالث فتستعمع لتحريك مضخا  املياه يي املناطت الصحراوية ال افةه 

 ه(203

موارد الاااة ولك  تعتب  الاااة املتولدة م  املساا  املا ية أرخص  املائية: الطاقة. ب

استمدام ا  تا ب ظرول طبيعية خادة جتع ت امل ر  املائي وكمية املياه واملناخ السا د 

والتضاريس وخزفن، ه ا را  جانب ظرول ااتصاد ة جتع ت بار  ه ه املوارد م  السوق وقد  

ة الكامنة يي تعتمد كمية الااا .وجود منافسة م  املوارد األخر  ل اااة، و ي  ذلك م  العوامع

  م  أمحاا  التوليد املا ية قل  ح   كمية املاو وقل  مسافة ساوط املاو، فك ما ارجفع  ايمة 

العام ين امل كوري  ارجفع  ايمة الاااة الكامنة يي املحاة، وتعمع محاا  الاااة املا ية بكفاوة 

ت  تستعمع الواود % باملاارنة مت محاا  جوليد الاااة الحرارية ال90-80قالية جصع را  

 (381-380، ص 2017)ق ساني، معامي ،  .% يي العادة30األحفور  والت  تعمع بكفاوة ال ج يد ق  

ن جانية الرياح هي واحدة م  أاد  التانيا  املعروضة يي اااع الاااا  ر طاقة الرياح:. ج

رياح الت  تعمع باااة املتجددة، وفيها  ت  جوليد الاااة الك ربا ية ق  طريت دوران جورب نا  ال

الرياح، وجتصع ه ه التورب نا  بح رة املحرا الت  جحو  دندوق الا وس ومحرا الدفت واملولد 

دوا  أا  ذلك تشمع را  طااة ك ربا يةه باإلضافة رلكا ونيا  الادرة لتحويع دوران التورب نا  واإل

ع ممت فة م  جانية الرياح فمنها نواأوجتوفر  ه(SCADA) التحك براج والاواقد وآليا  النظا  األ 

كي و واط( ل تابياا  املح ية والتابياا  الغي  متص ة  10اع م  أذا  السعة الصغي ة )
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ميجا واط( لتوليد الاااة وم ارع  2ا  التورب نا  ذا  السعة الكبي ة )أكب  م  ربالشبكة ودوال 

 ه(39، ص 2015)منتد  الرياض االاتصاد ،   .الرياح

الواود الحيو  هو الاااة املستمدة م  الكا نا  الحية سواو النباجية أو  كتلة الحيوية:طاقة ال. د

الحيوانية منها، وهو أحد أه  مصادر الاااة املتجددة، قل  خزل  ي ها م  املوارد الابيعية مثع 

 .النف  والفح  الح ر  وكافة أنواع الواود األحفور  والواود النوو 

عتب  الاااة النووية أحد أشكا  الاااة الحد ثة والت  جتا ب جكنولوجيا ت الطاقة النووية:. ه

قالية إلنتاج ا، حيث جنش  الاااة م  خز  جكسر الرواب  بين مكونا  النواة، مما  ؤد  را  

)كسي ة،  الحصو  قل  طااة حرارية ها  ة وتعمع مفاقز  الاااة قل  رنتاج الاااة الك ربا يةه

 ه(152-151، ص 2015مستو ، و 

 الطاقة:    تأميندور الطاقة املتجددة في  .    3.2

م   جكرار الكثي الاااة فإنن قل  الر   م   ج مينلدور الاااة املتجددة يي  بالنسبة

اضافملها را    مك ل اااة، رال أن البدا ع الت  البد  ة االقتماد قل  املصادر  تعظي النداوا  نحو 

 ت، أو جحاالتكنولوجيةثزثة، أول ا: اإلجاحة  طتوافر شرو ح مة الاااة لب د ما جظع مرهونة ب

 خي ا ال دو  االاتصاد ةهأو ، البشرية: جوافر الكفاوا  ثانيهامابولة، و  مح ية مشاركة نسبة

 (382، ص 2017)ق ساني، معامي ، 

 على بدائل الطاقة عتماداال : شروط 1 الشكل 

ائر وآليات تفعيل أنظمة الطاقة ، معامي  ق ساني ، املصدر:  صناعة الطاقات املتجددة في الجز

 ه382، صمرجت سابت،  الشمسية في إيجاد تنمية محلية مستدامة

 :التنمية املستدامةمفاهيم عامة حول   .3

 اإلنتاجية التكنولوجية

صاد ةال دو  االات جوافر الكفاوا  البشرية  
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يي رقداد ممت ف  خادة ،هتما  دواي كبي حظي مف و  التنمية املستدامة بالاد 

جتعد  ال انب  جوانب قد دة تشمعبعاد أم  ل ا  انظرا ملنموية، املخااا  والب امج الت

 هو ي ها م  ال وانب الثاايي والسياس   ،االجتماعي ،بيئ لل انب ااك االاتصاد ،

 تعريف التنمية املستدامة:.     1.3

التنمية املستدامة مف و  شامع لت بية احتياجا  البشر يي الوا  الحااي وجحسين ظروف   

املساس بادرة األجيا  الاادمة قل  جحايت أهداف ا، ول ا ثزثة اركان ما اباة وهي املع شية دون 

 التنمية االاتصاد ة والتنمية االجتماقية وحما ة الب  ةه

وفكرة "التنمية املستدامة" ج  التصد ت ق يها رسميا يي مؤجمر امة األرض ال   قاد يي "ريو 

نه  اد أسياسيين أهمية التنمية املستدامة، السيما  ، حيث أدرا الاادة ال1992د  جاني و" قا  

هناا ن أنن ما زا  ج و كبي  م  سكان العال  يع شون جح  ظع الفار، و أخ و يي اقتباره  أ

)ب  محمد أبو ال يف،  جفاوجا كبي ا يي أنماط املوارد الت  تستمدم ا كع الدو  الغنية وج ك الفاي ةه

 ه(3، ص2014

"جنمية تسمح  :على أنها تحدة للتنمية والبيئة التنمية املستدامةبرنامج األمم املويعرل 

خز  بادرة األجيا  املاب ة قل  ج بية بت بية احتياجا  ومتا با  األجيا  الحاضرة دون اإل 

 ه(131، ص 2006)زرنوح،  "حتياجا هاا

، 2005)بلخضر،   لي:رال أن هناا رجماع، قل  أن التنمية املستدامة،  تضم  مف وم ا ما 

 (97ص 

 بحاجا هاهبحاجا  الحاضر دون الحد م  ادرة أجيا  املستابع قل  الوفاو  الوفاو .أ

الواقية ل مصادر املتاحة، والادرا  البيئية، وإقادة ج هيع الب  ة الت  تعرض   اإلدارة .ب

 االستمدا هل تدهور وسوو 

ة يي الظ ور، قمز بسياسا  التواعا  والواا ة، ل تعامع مت الاضا ا البيئية األخ  األخ  .ج

أن ه ا، أكث  فاق ية، وأاع جك فة م  التعامع مت  واد ثب بمبدأ الواا ة خي  م  العزج، 

 أمرهاهه ه الاضا ا بعد استفحا  

سياسا  ل ب  ة والتنمية، نابعة م  الحاجة را  التنمية املستدامة، مت الا كيو قل   وضت .د

الفار، وسد حاجا  اإلنسان، والتعامع جنشي  النمو وتغيي  نوقيتن، ومعال ة مشكز  
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مت مشكز  النمو السكاني، ومت ديانة وجنمية ااقدة املصادر، وإقادة جوجين التكنولوجيا 

 الارارهوإدارة املخاطر، ودمج الب  ة واالاتصاد يي دنت 

 التنمية املستدامة:خصائص  .   2.3

 (59-58، ص 2016)برياع،  ه  خصا ص التنمية املستدامة نجد:أم  

شمع م  مف و  التنمية ال    رك  قل  النظرة الثابتة ل نمو أن مف و  التنمية املستدامة ر .أ

بعاد جتجاوز الحدود االاتصاد ة لتشمع ال وانب أاالاتصاد ، فالتنمية املستدامة ل ا 

فراد، الصحية واالجتماقية والثاافية والسياسية و ي ها م  ال وانب ذا  الص ة بحياة األ 

 ن محاور التنمية املستدامة ذا  قزاة متداخ ة ومتفاق ة فيما بينهاهأذلك نجد  ا ررضافة 

بين األجيا ، فه  جنمية جراعي حت األجيا  الحاضرة والزحاة م  املوارد  ةمراقاة املساوا .ب

فراد ال يع أنصال يي ه ا السياق نوقان، األو   كون بين ن األ أننا نجد أالابيعيةه وإذ 

 بين ال يع الحااي وال يع الزحته الحااي، والثاني

جنسيت جد د بين ال ي ا  الدولية وال ي ا  املح ية، ف ناا رؤية موحدة مبنية قل  قم يا   .ج

 تعاون يي قال  يشتد بالتنافسيةه

ذ جتم  م  البعد ال من  أساسا ل ا، فه  ره  مميوا ها، أهي جنمية طوي ة املد ، وه ا م   .د

 ي  ومستابع األجيا  الاادمةهجنمية  نصب اهتمام ا قل  مص

هي مدخع قاملي  هت  بتجاوز الفرق بين الشما  وال نو ، وجبحث يي كيفية خ ت التوازن  .ه

 بين النمو الد مغرايي الع م  والتنميةه

 س املا  الابيعي وجوازن النظا  البيئ هأهي قم ية تسيي  بيئ  اصد املحافظة قل  ر  .و

 دامة:ساسية للتنمية املستاملبادئ األ .    3.3

جما  املبادئ األساسية ل تنمية املستدامة الت  بدورها تشكع املاوما  السياسية ر مك  

 (33، ص 2008، ) الب واالجتماقية واألخزاية إلرسائها وج مين فعاليملها كما  لي:

 نسان قل  حصة قادلة ومتوازنة م  ثروا  امل تمتهرأ  حصو  كع نصاف: اإل  .أ

د امل تمت رمكانية املشاركة الكام ة الفعالة يي دنت الارارا  فراأبمعنى رقااو التمكين:  .ب

لد  هؤالو االفراد بالشكع ال    نتماواال جع زيادة حس أواآلليا  او الت ثي  ق يها، وذلك م  

  مكنه  م  مشاركة فاق ة يي قم ية التنميةه
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واملحاسبة ا  مبادئ الشفافية رهع الحك  واإلدارة أأ  خضوع حسن اإلدارة واملساءلة:  .ج

جع ججنب الفساد واملحسوبيا  وجميت العوامع األخر  أوالحوار والراابة واملسؤولية، م  

 الت  م  ش نها ان تشكع قابة يي طريت التنمية املستدامةه

بين األجيا  وبين الف ا  االجتماقية داخع امل تمت وبين امل تمعا  األخر   التضامن: .د

لحفاظ قل  الب  ة واملوارد الابيعية لألجيا  الاادمة، ل تنمية املستدامة وذلك م  خز  ا

وقد  جراك  مد ونية قل  كاهع األجيا  الزحاة، وك لك ج مين الحصص العادلة م  النمو 

 لكافة الف ا  االجتماقيةه

  املستدامة:املتجددة واألبعاد البيئية للتنمية  اتالطاق.    4.3

البيئية  ا  العزاا  بين الاااة واألبعادر والعشري  لاد تعرض جدو  أقما  الارن الواحد

ل تنمية املستدامة، خادة ج ك املتع اة بحما ة الغزل ال و  م  الت وث الناج  ق  استمدا  

الاااة يي ممت ف النشاطا  االاتصاد ة واالجتماقية ويي اااعي الصناقة والناع قل  وجن 

ألهدال املرجباة بحما ة الغزل ا  ججسيد مجموقة م  ار 21الخصوص، حيث دق  األجندة 

ال و  والحد م  الت ثي ا  الس بية لاااع الاااة مت مراقاة العدالة يي جوزيت مصادر الاااة 

وظرول الدو  الت  يعتمد دخ  ا الاومي قل  مصادر الاااة األولية أو ج ك الت   صعب ق يها تغيي  

الاااة املستدامة م  خز  العمع قل  نظ  الاااة الاا مة بها، وذلك بتاوير سياسا  وبرامج 

الت ثي ا  البيئية  ي  املر وبة لاااع  جاوير م يج م  مصادر الاااة املتوفرة األاع ج ويثا للحد م 

نظ   كفاوةالحرار ، ودق  برامج البحوث الززمة ل رفت م   حتباساال الاااة، مثع انبعاث  ازا  

التكامع بين سياسا  اااع الاااة والاااقا   ا  جحايترضافة روأساليب استمدا  الاااة، 

 ه( 151، ص 2012)فروحا ،  االاتصاد ة األخر  وخادة اااعي الناع والصناقة

جضم  الاااة املتجددة جنمية مستدامة يي التعامع املوارد الابيعية نتيجة محدود ة و 

ة موجودة يي الابيعة املوارد، تعتب  الاااة الشمسية، طااة الرياح و ي ها م  املصادر البد  

الاااة بارياة ممنه ة مما  حفظ  سملهزاابصفة ج اا ية والخيار الاااو  اآلم  كونن  ضم  

ا  اصر العمر رجيا  الزحاة م  االحتياجا  الاااوية، حيث تشي  التاد را  نص ب األ 

رما ،  خد جة) ه2040والغاز الابيعي يي سنة  2025لحاو  البا و  يي حدود قا   فا اض  اال 

 ه(2017
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ائر والهياكل املشرفة على ترقيتها اتمكانيات الطاقإ    .4  : املتجددة في الجز

ائر: اتإمكانيات الطاق .   1.4  املتجددة في الجز

ها ع ل اااة املتجددة، خادة م  الشمس والرياح، جنتج  حتياطياجتميو ال  ا ر بوجود 

، يي %5ه94 سية هي: الغاز الابيعي، ويمثع الاااة الك ربا ية يي ال  ا ر حاليا م  ثزثة مصادر ر 

، وأنشئ  فيها هي ة الاااة %5ه0ما الاااة الشمسية، فتمثع أ، %5حين ج تي الاااة املا ية بنحو 

ال د دة، الت  جتوا  نشر استمداما  الاااة املتجددة وجرويج ا، وهي مسؤولة ق  متابعة جنفي  

سباني رشركا   جحادا( ال    نف ه BOTمشروع محاة ل اااة الشمسية م  خز  نظا )

ميغاواط، واد وضع  ال  ا ر  100جمالية جب غ رباستمدا  جانية الاااة الشمسية املرك ة بادرة 

، 2017م  الاااة املتجددة م  مجموع الاااة الكلي بح و  قا   %5ا  نسبة رهدفا هو الودو  

، والخز ا %70ة املرك ة بنسبة باالقتماد قل  الاااة الشمسي 2030بح و  قا   %20ونحو 

، 2011، االسا اجيجية)مرك  اإلمارا  ل بحوث  ه%10، والرياح بنسبة %20الك روضو ية بنسبة 

 ه(37ص 

وجتمتت ال  ا ر بإمكانيا  ها  ة ل اااا  املتجددة جؤه  ا ألن جكون م  الدو  املصدرة 

   ، ويمك  جوضيح ا وفت العنادر التالية:ل اااة النظيفة

بما أن ال  ا ر جتوفر قل  رمكانيا  ها  ة م  الاااا  املتجددة  الطاقة الشمسية: 1.1.4

وبالخصوص الاااة الشمسية ملساحملها الشاسعة م  ج ة وملواع ا ال غرايي م  ج ة أخر ، فه  

كي و واط يي الساقة ل ما   3000م  أ نى الحاو  الشمسية يي العال  وجنتج رشعاقا سنويا  تجاوز 

مرة احتياجا  أوربا الغربية وأربت مرا  االسملهزا العاملي  60بت الواحد ما يسمح بتغاية املر 

 (68، ص 2017 بوحبع، )حناش، مرة االسملهزا الوطن  م  الك رباوه 5000وتغاية 

ن الصحراو ال  ا رية هي أملانية بعد دراسة حد ثة اام  بها ق ن  الوكالة الفضا ية األأواد 

شعاقا  الشمسية يي الصحراو ال  ا رية اة الشمسية يي العال ، حيث جدو  اإل أكب  خ ان ل اا

)ق ساني،  قل  مستو  إلشراق الشمس قل  املستو  العامليأشعاع يي السنة، وهو رساقة  3000

 ه(392، ص 2017معامي ، 

وال دو  التااي  وضح رمكانيا  ال  ا ر م  الاااة الشمسية، ومعد  جوزيع ا يي كامع 

  ا  الوطن هالا
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 : إمكانيات الجزائر من الطاقة الشمسية، ومعدل توزيعها في كامل التراب الوطني1الجدول 

 

 ال ضا  الع يا الصحراوية املناطت 
املنااة 

 الساح ية
 

 املساحة )٪( 4 10 86

3500 3000 2650 
 متوس  مدة أشعة الشمس

 ))ساقا  / سنة 

2650 1900 1700 
توس  الاااة املتوفرة يي امل

 سنة(/2)اهوهس/ 

-http://www.energy.gov.dz/francais/index.php?page=potentiels : املصدر

national-des-energies-renouvelables (consulté le 05/01/2019) 

خر نظرا لتنوع جضاريس ا آ را يي ال  ا ر  تغي  املورد الريحي م  مكان  طاقة الرياح: 2.1.4

 ا  منااتين جغرافيتين كبي جين:رواختزل مناخ ا، وجاس  ال  ا ر 

ك   وبتضاريس  1200منااة الشما  ويحدها البحر املتوس  وجتميو بساحع  متد قل   .أ

ط س الصحراو ، وبين هاجين الس س تين جوجد التل  واأل ط س جب ية جمث  ا س س ت  األ 

 الس و  وال ضا  الع يا ذا  املناخ الاار ، ومعد  السرقة يي الشما   ي  مرجفت جداه

منااة ال نو  الت  جتميو بسرقة رياح أكب  منها يي الشما  خادة يي ال نو  الغربي  .ب

 رهدراأثا يي منااة /6ثا وجتجاوز ايمة /4بسرقة ج يد ق  

 /ثا، وهي 6ا  ر 2ن سرقة الرياح يي ال  ا ر معتدلة وجا اوح ما بين أوق ين  مك  الاو               

 ه(113، ص 2016)ب  محاد،  طااة مز مة لضخ املياه خصودا يي الس و  املرجفعةه

قداد برنامج طموح م  ابع الس اا  الستغز  ه ا املصدر م  الاااة ال   ال رلاد ج  

ميغا واط ب درار يي الفا ة املمتدة ما بين  10  م رقة هوا ية بادرة جب غ و أنشاو ر نف  م  خز  

ميغا  20نجاز م رقتين هوا  تين جادر طااة كع واحد منها   را  ذلك ر، باإلضافة 2014و 2011

بادرة  2030و 2016، ومشاريت أخر  طور الدراسة ل فا ة ما بين 2015و 2014واط ما بين فا ة 

 ه(163ص  ،2014، )بوجمعة، خي جة ميغا واطه 1700اي رنتاجية ستب غ حوا

http://www.energy.gov.dz/francais/index.php?page=potentiels-national-des-energies-renouvelables
http://www.energy.gov.dz/francais/index.php?page=potentiels-national-des-energies-renouvelables
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 الطاقة املائية:  3.1.4

يفا مت د األماارتاو ويكاد  نعد  ساوط شومعتد  را  بارد  ديفاجتميو ال  ا ر بمناخ حار  

و  بمرور السنين ،أما صمما يسفر ق  نظا  مائي معاد مت جا ب الف ،رجفاعاال د د شمعد  جبمر 

حيان اد   يد معد  ى، ويي بعص األ ص  و  يي السنة كحد أا 100ااي فتتساا  حو  األماار

م   يي أاع م   و  واحد، واد  ا ك  ج و كبي  م  أماار العا  خز  أ ا  ا ي ة  100الساوط ق  

ما  البزد   يد ق  شمت ساوط الث وج أحيانا قل  الام  ال ب ية، ومعد  ساوط املار سنويا 

جنوبا  جج ناام   أحيانا ويتنااص املار جدريجيا ك ما   2000أو  1500 ع را صم   ويمك  أن   500

حراو وينعد  جاريبا يي املناطت صل  املناطت املتاخمةم   يي السنة يي  100اع م  أحتى  كون 

 حراوية هصال

% فا  أما النسبة 3وبالنسبة لتوليد الاااة الك ربا ية م  الاااة املا ية فه  ال جتجاوز 

ه ه الاااة كون أن قدد  ستغز اعف ضة، ويرجت دفيت  جوليدها م  الغاز الابيعي خاالبااية 

را  قد  االستغز   باإلضافةمحاا  رنتاج الك رباو انازاا م  الاااة املا ية هو قدد  ي  كايي 

 (31، ص 2018)مواكن ،  ال يد ل محاا  املوجودةه

 طاقة الحرارة الجوفية: 4.1.4

ا  وجود أكث  رهاما لحرارة األرض ال وفية، أد   حتياطاا  بالشما ، يشكع الك س ال راس 

ذ جب غ  البا، رمنبت مياه معدنية حارة متوزقة بالشما  الشرقي والشما  الغربي ل بزد  200م  

ا  راصاها منبت حما  املسخوطين، بدرجة حرارة جصع أدرجة م وية، و  40درجة حرارة ه ه املنابت 

 م ويةه 90

ما  مكعب  2 ه الينابيت الابيعية تسربا  باطنية حارة ذا  جدفت طبيعي  ب غ تعتب  ه

نتاج ه ه الخ انا ه وأكث  ه ه الخ انا   متد نحو رال ج وا يسي ا م  رمكانيا  ربالثانية، وال جمثع 

ل ال اآلا  رذ يشكع التكون الاار  الكب س خ انا واسعا م  حرارة األرض ال وفية،  متد رال نو ، 

ه ا الخ ان املسمى بالاباة األلبية م  خز  الحفر للحصو   ستغز اكي وما ا  املربعة،  ت  ال

ن رم ويةه  57ا  رما  مكعب بالثانيةه حيث جصع درجة حرارة ه ه الاباة  4ا  رقل  جدفت  صع 

)مؤجمر  ميغاواطه 700جب غ  ستااقةااستغز  جدفت الاباة األلبية والتدفت الابيعي  مثع 

 (17، ص 2014الاااة العربي، 

 طاقة الكتلة الحيوية:  5.1.4
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 م يون ط  مكايئ نف ه 37جادر رمكانيا  ال  ا ر الغابية حوااي  الغابات: .أ

م يون ط  م  النفا ا  الحضرية  5هناا حوااي  طاقة النفايات الحضرية والزراعية: .ب

 33ه1النفا ا   مك  أن جنتج ما  اار  وال راقية ال  ت  رقادة جدورهاه وه ه اإلمكانيا  م  

 ه(268، ص 2016)سنوس  ، وجابة،  م يون ط  مكايئ نف  يي السنة م  الاااة

ائر .   2.4  :الهياكل املشرفة على ترقية الطاقات املتجددة في الجز

م  خز   هتما اال حظي  الاااا  املتجددة باهتما  كبي  من  الثمانينيا ، وججسد ه ا      

خي ة الايا  ه وم  م ا  ه ه األ 1982ل  ميزد املحافظة السامية ل اااا  املتجددة قا  املصاداة ق

ب قما  البحث والتكوي  واإلقز  واملساهمة يي جنمية الاااا  املتجددةه وبعد ثزث سنوا  م  

لكا وني بسيد  ل مركب اإل ةفوجو فولاي( اام  املحافظة با كيب لوحة 1985العمع )قا  

فريايا يي مجا  جركيب الخز ا الشمسية وجدخع رهو ما جعع ال  ا ر جحتع الصدارة ب عباسه و 

كما ج  رنشاو  مصال الدو  املتحكمة يي التكنولوجيا العالية يي مجا  جصنيت الخز ا الشمسيةه

)سنوس  ، وجابة،  قدة هياكع مؤسساجية متمصصة يي البحث والتاوير يي ه ا امل ا ، ومنها:

 (269، ص 2016

( ووحدة جاوير املعدا  CDERاملرك  الوطن  لتاوير الاااا  ال د دة واملتجددة ) .أ

 (هUDESالشمسية )

 (هUDTSوحدة جاوير جكنولوجيا  الس  سيو  ) .ب

 (هURAERوحدة البحث يي الاااا  املتجددة ) .ج

 (هURMERوحدة البحث يي معدا  الاااة املتجددة بجامعة ج مسان ) .د

   (هURERMSددة باملنااة الصحراوية )وحدة البحث يي الاااا  املتج .ه

استراتيجية الطاقات املتجددة في تحقيق التنمية املستدامة في إطار البرنامج الوطني . 5

 :للطاقات املتجددة

ائر في إطار البرنامج الوطني )   1.5 ( لتحقيق 2030-2011آفاق الطاقات املتجددة في الجز

 التنمية املستدامة:  

ا  جنمية الاااة رممااا ااتصاد ا  تضم  ويهدل  2011فيفر   03لاد وضع  ال  ا ر يي 

(، حيث   تي ه ا الب نامج ل يادة استغز  2011-2030ال د دة واملتجددة وكفاو ها خز  الفا ة )
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التكنولوجيا الحد ثة إلنتاج الاااة النظيفة يي ال  ا ر خز  املستابع، ويي خض  ه ا الب نامج 

وذلك  2011يي ديسمب   423-11ة املتجددة بموجب ارار جنفي   را  نشاو دندوق ل ااارج  

 ه(162، ص 2015مستو ، )كسي ة،  لدق  وجمويع االستثمار يي مجا  الاااا  املتجددةه

 نجاز املخطط:إمراحل  1.1.5

 سول  ت  رنجاز ه ا الب نامج م  خز  ثزث مراحع وهي:

نجاز املشاريت الرياد ة )النموذجية( الختبار ، وجمصص إل 2013و 2011ما بين  املرحلة األولى:

 ممت ف التكنولوجيا  املتوفرةه

 ، سول جتميو باملباشرة يي نشر الب نامجه2015و 2014ما بين  املرحلة الثانية:

، سول جكون خادة باإلنجاز قل  املستو  الواست ل محاا  2030و 2016ما بين  املرحلة األخيرة:

 الشمسيةه

( مشروع منها محاا  60قل  رنجاز ستون ) 2030ا   ا ة إم  اآلن و يشتمع الب نامج 

شمسية ك روضو ية وشمسية حرارية وم ارع لاااة الرياح ومحاا  ممت اةه ويسمح ه ا 

 الل منادب الشغع املباشرة والغي  مباشرةهآالب نامج، بم ت 

 وجتوزع الادرا  املركبة حسب التكنولوجيا املستعم ة، كما  لي:

 ميغاواطه 2800س ت  جركيب ادرة رجمالية جب غ  (:PVة الشمسية الكهروضوئية )األنظم

 ميغاواطه 7200سول  ت  جركيب ادرة ك ربا ية رجمالية جب غ  (:CSPاألنظمة الشمسية املركزة )

)مؤجمر الاااة  ميغاواطه 2000سول  ت  جركيب ادرة ك ربا ية رجمالية جب غ  طاقة الرياح:

 (26، ص 2014العربي، 

 وسا ع وأنواع الاااا  املتجددة س ت  جركيبها حسب خصوديا  كع منااة:كما أن 

منااة الصحراو لته ين املحاا  املوجودة املشتغ ة بالد   ، وج ويد املواات املتباقدة  .أ

 نظرا ألهمية الادرا  الشمسية والرياح يي ه ه املنااةه

 ر األراض  همنااة ال ضا  الع يا لتعرض ا ل شمس والرياح مت جوف .ب

املنااة الساح ية حسب جوفر وقاو األراض   مت استغز  الفضاوا  الت  جتوفر فيها  .ج

 الاااا  املتجددةه

التكمي ية يي مجاال  أخر  م  التابيت، تشكع ج وا  حتياجا اال وم  ج ة أخر  فإن 

لضخ وموارد مثع مناطت السك  والفزحة وا ،ك لك م  الادرة الك ية ل رياح املاررة يي الب نامج
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، 2016رنامج جاوير الاااا  املتجددة، ررررررررررررررررررررررر)دليع ب املياه والصناقة واإلنارة العمومية والخدما 

 ه(8ص 

 :2030هداف البرنامج الوطني للطاقات املتجددة آفاق أ  2.1.5

ن ردماج الاااة املتجددة يي م يج الاااة الوطنية  مثع جحد ا كبي ا م  أجع الحفاظ قل  ر

رية، وجنويت فروع رنتاج الك رباو واملساهمة يي التنمية املستدامةه بفضع الب نامج املوارد األحفو 

جتموات ه ه الاااا  يي دمي  السياسا  الاااوية  ،2030-2011الوطن  ل اااا  املتجددة 

 وطااة الرياحم  طرل ال  ا ر، السيما م  خز  جاوير الاااة الشمسية  واالاتصاد ة املتبعة

النفا ا (، الاااة الحرارية  ستعادةا، وإدخا  فروع الكت ة الحيوية )جثمين قل  نااق واست

 الشمسية الحراريةه وجاوير الاااةواألرضية، 

رن سعة برنامج الاااة املتجددة املا و  رنجازه لت بية احتياجا  السوق الوطنية خز  

واط منن بح و  قا  ميغا 4500حيث س ت  جحايت  ميغاواط، 22000 ادر    2030-2015الفا ة 

لحصة م  الاااا  املتجددة  2030يي آفاق  الب نامج بالودو  س سمح جحايت ه ا ، و 2020

 ٪ م  الحصي ة الوطنية إلنتاج الك رباوه27بنسبة 

م يار ما  مكعب  300 بادخارالاااا  املتجددة، س سمح  م  ميغاواط 22000رن رنتاج   

وفاا لألنظمة  ه2014مرا  االسملهزا الوطن  لسنة  8م  ح   الغاز الابيعي، أ  ما يعاد  

الب نامج مفتوح أما  املستثمري  م  الاااع العا  والخاص وطنيين  رنجاز ه ااملعمو  بها، فإن 

والت  جنفي  ه ا الب نامج  حصع قل  مساهمة معتب ة ومتعددة األوجن ل دولة  نأوأجانبه كما 

الب نامج  امل دوج، وجدقيما ل  اااا  املتجددة والنتاج سيما م  خز  الصندوق الوطن  ل ا جتدخع

 وك ا شبكةأنش   الحكومة ال  ا رية " املع د ال  ا ر  ل بحث والتاوير ل اااا  املتجددة" 

، الوكالة الوطنية لا اية والغاز والتاوير ل ك رباومرك  البحث  والتاوير مثعمراك  ل بحث 

معدا  الاااة  ووحدة جاويرالاااا  املتجددة  وجرشيد استعما  الاااة، مرك  جاوير

 (2018)الوكالة الوطنية لتاوير االستثمار،  الشمسيةه

وال دو  التااي  بين الادرا  املا اكمة لب نامج الاااة املتجددة، حسب النوع واملرح ة، 

 :2030-2015 الفا ةخز  
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 الفترةالنوع واملرحلة، خالل  املتراكمة لبرنامج الطاقة املتجددة، حسب ت: القدرا2الجدول 

2015-2030 

 
 ه09، ص 2016دليع برنامج جاوير الاااا  املتجددة والنجاقة الاااوية، املصدر: 

ا  أوروبا، تستعد ال  ا ر إلاامة شركا  بمجرد جوفر روألجع جصد ر الك رباو الخضراو 

، 2016اااا  املتجددة، )دليع برنامج جاوير ال الظرول، وه ا م  خز  رنجاز ادرا  رضافيةه

 ه(9ص 

ا  مساهمة ردناه فإن الب نامج الوطن  ل اااا  املتجددة يهدل ل ودع أوكما  وضح الشكع 

، وذلك بمساهمة الاااة الشمسية 2030م  رجمااي الاااة آفاق  %40الاااا  املتجددة بنسبة 

م  رجمااي  %17سبة وطااة الرياح بن %23، الخز ا الفوجوفولاية بنسبة %60املرك ة بنسبة 

 الاااة املتجددةه

 2030هداف الطاقة املتجددة أنسبة القدرات املركبة حاليا و  :1الشكل 

 
 لكا وني:، املوات اإل2013(، RCREEEا يم  ل اااا  املتجددة وكفاوة الاااة )املرك  اإلاملصدر: 

www.rcreee.org 

http://www.rcreee.org/
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 ملشاريع املنجزة في مجال الطاقات املتجددة في الجزائر:هم اأ    .2.5

فيما  تع ت باملشاريت االستثمارية املدرجة يي املرح ة األوا  م  الب نامج الوطن  ل اااا  

 نجاز قدة مشاريت هامة، منها:ر(، فإنن ج  الشروع يي 2013-2011املتجددة )

 ميغاواط سنوياه 140ية لواح الشمسية، جب غ ادر ها اإلنتاجمصنت إلنتاج األ .أ

 ميغاواط بغردا ةه 1ه1( ذا  ادرة Photovoltaicمحاة شمسية ك روضو ية ) .ب

( بال نو  Photovoltaicمنو ( بالاااة الشمسية الك روضو ية ) 2554)ارية  16ج ويد  .ج

 وال ضا  الع ياه

 ميغاواط بإليو ، 19جمالية ر( ذا  ادرة Photovoltaicمحاا  شمسية ك روضو ية ) 05 .د

 جندول وجمن اس ه

 ميغاواط بمنش ة والبيضه 20 وميغاواط ب درار  10م ارع رياح،  02 .ه

 ميغاواط )املشروع ايد الدراسة(ه 5محاة حرارية جوفية باااة رنتاجية جب غ  .و

 343نجاز مجموقة م  املشاريت الشمسية الك روضو ية ذا  ادرة جب غ رالشروع يي  .ز

لت بية الا ب املاوا د قل  الك رباو، لتب غ  2014ئ ميغاواط، جندرج يي رطار مما  الاوار 

ميغاواط م  األنظمة الشمسية  3200جمالية الت  س ت  جركيبها قتبة ب لك الادرة اإل 

 الك روضو يةه

  نجاز:رنفة ال كر، ج  ا  ه ه املشاريت اآل رباإلضافة 

)مؤجمر  اطهميغاو  30ميغاواط بحاس   الرمع، منها  150بادرة   از-املحاة اله ينة شمس   •

 (27، ص 2014الاااة العربي، 

ميغاواط بدا ة م  سنة  30م رقت  رياح بكع م  أدرار وخنش ة باااة مركبة جادر    •

 قل  التواايه 2014و 2013

)س   نادر،  ه2014ميغاواط بدا ة م  سنة  05محاة حرارية بااملة باااة مركبة جادر    •

 (401، ص 2016

حسب مرك  جنمية الاااا  املتجددة  2017ا  املتجددة يي ه  ما ميو الاااأ جاز رويمك  

 بال  ا ر يي النااط التالية:

 ه 2017 ل مرة األو  يي ال  ا ر ج  رنشاو وزارة ل ب  ة والاااا  املتجددة يي سنة ➢
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محاة ل اااة الشمسية الك روضو ية م  طرل  22رنجاز  ختتا ابجميو  ه ه السنة  ➢

جددة فرع سون غاز يي ال ضا  الع يا وال نو  بادرة رجمالية شركة الك رباو والاااا  املت

ميجاواطه وحدة لنظا  خاص "أوراس سوالر" إلنتاج ألواح الاااة الشمسية  343

 .2017ميجاواط دخ   الخدمة يي  30الك روضو ية بادرة 

  ، جددببون، أملانيا 2017حو  التغي ا  املناخية يي نوفمب  23امة املناخ  نعااداخز   ➢

 از ثاني أكسيد  نبعاثا ايي املساهمة يي امل  ود العاملي ل تا يع م   لاواما هااال  ا ر 

خادة نشر برنامجين ل اااا  املتجددة  ،الكربون بواساة س س ة م  اإلجراوا 

 .والفاق ية الاااوية

نشر مرك  جنمية الاااا  املتجددة أط سا ل رياح جد دا وال   أنج   2017أثناو سنة  ➢

 10قل  ااقدة بيانا  لسرقة الرياح لكع ساقة وثزث ساقا  مس  ة ملدة  قتمادال با

محاة لحالة الااس ل مردد الوطن  لألحوا   74يي  2014را   2004سنوا  متتالية م  

 محاة رضافية متمرك ة يي دو  ال واره وأقد املرك  خرا اا ل موارد ال يو 21ال وية و

-0ه2يف الكيميائي، كما طور نسخة ثانية لتابيت ريتا حرارية يي ال  ا ر وفاا ل تصن

التنظي  الحرار  ال  ا ر  م  خز  دمج أنظمة البناو الحرارية ال  ا رية ال د دة الت  

 .2017ظ ر  يي قا  

مشروع بحث ذو ج ثي   28وفيما  تع ت بمشاريت البحث الوطنية أبرم  اجفاايا  لدق   ➢

الاااا  املتجددة واملد رية العامة ل بحث الع م  بين مرك  جنمية  ااتصاد -اجتماعي

 .2017والتاوير التكنولوجي يي 

وقل  مستو  مما  نشر الاااا  املتجددة قل  امليدان فإن مرك  جنمية الاااا   ➢

دراسا  وإنجازا  يي الاااا  املتجددة(  (ER2 املتجددة ) ه هطه ( بواساة فرقن التجار  

ة الشمسية لعدة مناز  ومضخا  آبار املاو الصالحة ل شر  أنج   مشاريت الك ربة بالااا

والحظي ة الوطنية ال اار )وال ة جمن اس (  ()وال ة رليو   ي ناجرليطاسيي الحظي ة الوطنية 

 ه(2018)مرك  جنمية الاااا  املتجددة،  .ومواات اسا اجيجية أخر  

التنمية املستدامة  تجسيدفي  املتجددة ودورها اتثار االقتصادية لالستثمار في الطاقاأل .   3.5

ائر:  بالجز
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 هتما اال باقتبار ال  ا ر م  الدو  الت  تعتمد يي ااتصادها قل  النف ، فه  جدرا مد  

بالب  ة وضرورة ر جاد ح و  فعالة لتا يص آثار ظاهرة التغي  املناخي، فال  ا ر مث  ا مثع باية 

ن فيها بين احتياجا  التنمية والب  ة الصالحة الدو  جؤم  بحا ا يي التنمية املستدامة الت  جواز 

ن  تحمع كع مصدر م  مصادر ج وث الب  ة أنها ماتنعة أجيا  املتعاابة، كما لل يع الحااي واأل 

)مؤجمر الاااة  نص بن لحما ملها، وذلك دون زيادة الفجوة بين الدو  النامية والدو  الصناقيةه

 (49، ص 2014العربي، 

الوطنية لتاوير الاااا  املتجددة ضم  رطار اانوني ونصوص واد وضع  السياسا  

جنظيمية، حيث جمث   النصوص الر  سية يي: اانون التحك  يي الاااة، اانون جراية الاااا  

ا  جانب اانون الك رباو والتوزيت العمومي ل غاز، وجرجك  ه ه راملتجددة يي رطار التنمية املستدامة 

 ي ا  واملؤسسا  االاتصاد ة، بحيث  هت  كع واحدة منها يي حدود السياسا  قل  مجموقة م  ال

 (387، ص 2017)ق ساني، معامي ،  ، بتاوير الاااا  املتجددةهختصاد اا

ال م ورية السيد قبد الع ي  بوجف ياة أن املساقدا  الت  جادم ا الدولة  سواد أكد ر  

جاوير الاااع  بإل امية مشروطةتجددة ل مااولين يي رطار جنفي  الب نامج الوطن  ل اااا  امل

غع يي ال  ا ره ويعد الب نامج شب دمنا حداثاستجنسياا مت ال امعا  ومراك  البحث بهدل 

خي ة م  أجع زيادة الوطن  ل اااا  املتجددة والنجاقة الاااوية ال   جاو  بن ال  ا ر يي الفا ة األ 

ام ة ومنساة بين شفة صا  املتجددة الت  تعمع باو محافظة الاااشيي ه ا امل ا  وإن استثمارا ها

بداع م  يي ممت ف مراحع اإل  املشاركةة لتمكين جميت الفاق ين م  صناقمراك  البحث ورجا  ال

او الكثي  م  شأجع التحك  يي التانيا  والتكنولوجيا  ال د دة وجاويرها ،بابيعة الحا  يي رن

ع صمجا  الاااة املتجددة يي ال  ا ر والت   مك  أن جرة يي شرة والغي  املباشغع املباشب الدمنا

 (32، ص 2018)مواكن ،  هة الاادمةالاصي  غع يي الفا ة شب صمن 54000را  

حز  الاااة املتجددة ج  يا مكان الغاز والنف  ال  ان يستعمزن لتوليد الاااة رن أكما 

لتصد ر، وه ا خادة بالنسبة الك ربا ية، سول  نتج قنن كميا  فا ضة  مك  استغزل ا يي ا

ميجاواط م   000ه10لل  ا ر الت  تعتب  م  الدو  املصدرة ل نف ، كما تعاو  ال  ا ر جصد ر 

، 2017)ق شاو ، بدو ،  قوا د قل  الخ ينة العموميةه رد وهو ما سول  2030فت أالاااة يي 

 ه(51ص 
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 :خاتمة .6

 قل  الحصو   نأ حيث املستدامة، ميةالتن قم ية يي هميةاأل  بالغ دور  املتجددة ل اااة

 الصحة وجحسين الفار قل  الاضاو ق  طريت االستثمار فيها، يساقد يي املتجددة الاااة خدما 

 يي بالغة أهمية املتجددة ل اااا  نأ كما ساسية،األ  نسانيةاإل حتياجا اال  ج بية قل  ويساقد

 .بيئ  ج وث استمدام ا ق   نتج الت  ال م  املصادر الابيعية باقتبارها الب  ة، حما ة

 املستدامة التنمية جحايت جعأ م  طااوية سا اجيجيةيي ا دخ   وال  ا ر كغي ها م  الدو  

 الشراكة خز  م  و املتوفرة والتكنولوجية البشرية املوارد قل  باالقتماد وه ا، الاااة مجا  يي

 الوطنية الاااة م يج يي املتجددة الاااة فإدماج املتجددة، الاااا  اااع وجنمية لتع ي  األجنبية

 فم  النف ، مورد يي ساساأ جتمثع والت  األحفورية املوارد قل  الحفاظ أجع م  كبي ا جحد ا  مثع

 ه أم   يعتب  ال   2030-2011 الوطن  الب نامج املتجددة الاااة مجا  يي املتم ة الب امج ه أ

 نااق قل  الرياح وطااة الشمسية الاااة جاوير خز  م  وذلك املتبعة، الاااوية السياسا 

 واألرضية، الحرارية الاااة ،(النفا ا  استعادة جثمين) الحيوية الكت ة فروع وإدخا  واست،

 هالحرارية الشمسية الاااة وجاوير

 نإف املتجددة، الاااا  جانيا  لتاوير ا مج ود م  ال  ا ر ب لتن مما الر   وقل  

 املؤهز  ر   لينر جصع نأ  جب ال   املا و  املستو   ا ر  رق  ل  راملصاد ه ه استمدا 

كب  خ ان ل اااة أجم ك ا، ففي مجا  الاااة الشمسية جتوفر ال  ا ر قل   الت  الابيعية

 نأ ش نها م  الت  واإلجراوا  السياسا  م  العد د جبن  جتا ب فه  وبالتااي الشمسية يي العال ،

 هاملتجددة ل اااا  ألمثعا االستمدا  قل  تساقد

 ويي ه ا االطار  مك  جاد   املاا حا  اآلجية: 

 العمع قل  جنفي  خا  وبرامج الاااا  املتجددة يي آجال ا املحددة ودون أ ة قراايعه   ➢

سياسا  جحفيو ة لتش يت االستثمار يي الاااا  املتجددة وخادة يي مجا   نملهاجاضرورة  ➢

 الاااة الشمسيةه

 ش يت مراك  البحث املتمصصة يي مجا  الاااا  املتجددةهالعمع قل  ت ➢

 م  التجار  والخب ا  الدولية يي ه ا امل ا ه ستفادةاال  ➢

 :هوامش. قائمة ال7

 : املقاالت
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من الطاقوي بين استهالك مصادر الطاقة الناضبة وتطوير الجزائر وتحديات األ ب  محاد سمي ،  •

 ه2016، 15 ة والتسيي  والع و  التجارية، العدد ، مج ة الع و  االاتصادالطاقات املتجددة

معوقات استخدام الطاقة املتجددة في الجزائر وسبل تطويرها ، خي جة حم ة، بوجمعة بز  •

افية(-)مقاربة تحليلية  ه2014، 30، مج ة الحاياة، العدد استشر

وقات البدائل املستقبلية لتنويع الصادرات خارج املحر ، بوحبع ق الد  ، لياسرحناش  •

، 02فاق ل دراسا  االاتصاد ة، العدد ، مج ة اآل والتقليل من التبعية البترولية في الجزائر

 ه2017

برامج الطاقة املتجددة والفعالية الطاقوية: آلية لتجسيد ، جابة أحمد، سنوس   سعيدة •

، 48، مج ة التوادع يي االاتصاد واإلدارة والاانون، العدد االستدامة )دراسة حالة الجزائر(

 ه2016ديسمب  

-أهمية الطاقة املتجددة في حماية البيئة ألجل التنمية املستدامة، ساحع محمد، طالب  محمد •

 ه2008، 06، مج ة الباحث، العدد -اعرض تجربة املاني

صناعة الطاقات املتجددة في الجزائر وآليات تفعيل أنظمة  معامي  سفيان،ق ساني قامر،  •

، مج ة الدراسا  املالية املحاسبية واإلدارية، ية محلية مستدامةالطاقة الشمسية في إيجاد تنم

 ه2017جوان، 07العدد 

االستثمار في الطاقات املتجددة ودوره في تحقيق التنمية ق شاو  كنوة، بدو  رلياس،  •

 ه2017، 11، مج ة أداو املؤسسا  ال  ا رية، العدد االقتصادية في دول املغرب العربي

ت املتجددة كمدخل لتحقيق التنمية املستدامة في الجزائر دراسة الطاقافروحا  حدة،  •

اقع مشروع تطبيق الطاقة الشمسية في الجنوب الكبير بالجزائر ، مج ة الباحث، العدد لو

 ه11/2012

اقع ومأمول املستقبل: التجربة األملانية ، كايي فريدة • الطاقات املتجددة بين تحديات الو

 ه2016، ربيت ديف /75-74قربية، العدد ، مج ة بحوث ااتصاد ة نموذجا

االتجاهات الحالية إلنتاج واستهالك الطاقة الناضبة ومشروع ، مستو  قاد كسي ة سمي ،  •

، مج ة الع و  االاتصاد ة والتسيي  الطاقة املتجددة في الجزائر رؤية تحليلية آنية ومستقبلية

 ه2015، 14والع و  التجارية، العدد 

–، مج ة الحاوق والع و  اإلنسانية ستقبل قائم على الطاقات املتجددةنحو ممراباي نوا ،  •

 ه2014، افريع 18العدد 
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الطاقة املتجددة ثروة عربية متنامية أبو ظبي مارا  ل دراسا  والبحوث االسا اجيجية، مرك  اإل  •

 ه2011، مج ة سياسة ااتصاد ة اسا اجيجية، السنة الثانية،  وليو/ أ ساس مركزا عامليا لها

 الرسائل واألطروحات:

دور الشراكة الجزائرية األجنبية في تمويل وتطوير الطاقات املتجددة في ، برياع هاجر •

، أطروحة دكتوراه، ك ية الع و  سبانيةدراسة حالة الشراكة الجزائرية اإل -الجزائر

 ه2015/2016بسكرة، -االاتصاد ة والتجارية وق و  التسيي ، جامعة محمد خيضر

استراتيجيات الطاقة وامكانيات التوازن البيئي في ضل التنمية املستدامة ، الاادر بلخضر قبد •

، رسالة ماجستي ، ك ية الع و  االاتصاد ة وق و  التسيي ، جامعة سعد دح ب، حالة الجزائر

 ه2005الب يدة، سبتمب  

ماجستي  يي ، رسالة اشكالية التنمية املستدامة في الجزائر: دراسة تقييميةزرنوح  اسمينة،  •

 ه2005/2006الع و  االاتصاد ة، جامعة ال  ا ر، 

اتجاهات التنمية املستدامة للمجتمعات املحلية في منطقة  الب محمود حسين السال ،  •

، رسالة ماجستي  يي التماي  الحضر  واإلا يم ، جامعة النجاح الوطنية يي ناب س، طوباس

 ه2008ف ساين، 

 : علمية مداخالت

، مؤجمر الاااة العربي العاشر، الطاقة والبيئة والتنمية املستدامةال يف خالد، بو أب  محمد  •

 مارا  العربية املتحدةهدولة اإل -بو ظب أ، 2014ديسمب   23-12 ا  أ

االستثمار في الطاقات املتجددة: استراتيجية لتحقيق التنويع االقتصادي س   نادر هاجر،  •

 25م  الاااو  بين التحد ا  والرهانا ،  ومي األ  :و  ، امل تاى الدواي حمن الطاقوي وضمان األ 

 هااملة، ال  ا ر-1945ما   8، جامعة 2016كتوبر أ 26و

اقتصاديات الطاقة البديلة واملتجددة في منتد  الرياض االاتصاد ، نحو جنمية مستدامة،  •

آفاق املستقبل-اململكة العربية السعودية  ه2015، الدورة السابعة، -التحديات و

-21جمر الاااة العربي العاشر، الوراة الاارية: ال م ورية ال  ا رية الد ماراطية الشعبية، مؤ  •

 دولة االمارا  العربية املتحدةه-، أبو ظب 2014كانون األو / ديسمب   23

اقع االنترنيت  :مو

  .مرك  جنمية الاااا  املتجددة •

https://www.cder.dz/spip.php?article3632 : (consulté le 05/01/2019) 

https://www.cder.dz/spip.php?article3632
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االاتصاد ة ملصادر الاااة املتجددة وآفاا ا املستاب ية يي ال  ا ر،  نعكاسا االخد جة رما ،  •

 consulté le)  :2017، املرك  العربي الد ماراطي ل دراسا  االسا اجيجية االاتصاد ة والسياسية

05/01/2019) http://democraticac.de/?p=45404  

ثار االاتصاد ة ملصادر الاااة املتجددة يي ال  ا ر وآفاا ا املستاب ية، نشرية اآلمواكن  س ي ة،  •

 :(consultéle05/01/2019) : 02الاااا  املتجددة، مرك  جنمية الاااا  املتجددة، العدد را  

https://www.cder.dz/spip.php?rubrique451 
 هالوكالة الوطنية لتاوير االستثمار •

 http://www.andi.dz/index.php/ar/les-energies-renouvelables: (consultéle 05/01/2019) 
 ه2016دليع برنامج جاوير الاااا  املتجددة والنجاقة الاااوية، وزارة الاااة، ال  ا ر، جانفي  •

http://democraticac.de/?p=45404
https://www.cder.dz/spip.php?rubrique451
http://www.andi.dz/index.php/ar/les-energies-renouvelables
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 التحديات البيئية املؤثرة في السلوك البيئي للمؤسسة االقتصادية

  -تطبيق النظام البيئي "االيزو" الجزائرية فيتجارب املؤسسات  -

Environmental challenges affecting the environmental behavior of the economic 

institution - Experiences of Algerian institutions in the application of the 

ecosystem "ISO" -  

 2بورعدة حورية ،1حولية يحيى د.
 ،عين تموشنت–محاضر أ،املركز الجامعي بلحاج بوشعيب  ذأستا 1

haoulia-yahia@hotmail.fr 
 ،2وهران-جامعة محمد بن أحمدعلوم،  طالبة دكتوراه 2

bouraada.houria@yahoo.fr 

 

 

 ملخص

مسؤوليتها بهذا الجانب فقط، وهذا  وحصرتد هو تحقيق الربح، حيلو كان انشغال املؤسسات ا

لكن مع تنامي و  ألنها تعتبر مدخل حماية البيئة تكلفة إضافية، فكانت تتجنب االستثمارات في هذا املجال،

القوانين البيئية، أصبحت هذه و  كذا زيادة التشريعاتو  جماعات الضغط،و  الوعي البيئي لدى املستهلك

لهذا سعت إلى تحسين و  مصيرها.و  ز اهتمامها بسلوكها البيئي من اجل الحفاظ على سمعتهاركت املؤسسات

محاولة الحصول على و  إدماج االعتبارات البيئية من اجل مواجهة التحديات البيئية،و  سلوكها البيئي

هذا  كاليةشإر لهذا تتمحو و  للبيئة.شهادة اإليزو التي تعبر عن مدى نجاعة تطبيقها لألنظمة اإلدارية 

سوف و  جل مواجهة التحديات البيئيةأالبحث حول دراسة السلوك البيئي للمؤسسة االقتصادية من 

  اهتمام املؤسسات الجزائرية في الحصول على شهادة اإليزو.و  نحاول دراسة واقع

 .يئةالب، ملوثات 14000 ملؤسسة، التحديات البيئية،مواصفة االيزو ا ،السلوك البيئي :يةكلمات مفتاح

  . JEL :. Q53   , P48  ,D21 اتتصنيف
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Abstract 

The single purpose of the institutions is to make a profit, and limited their 

responsibility to this aspect only, because it is considered the introduction of the protection  

of the environment as an additional cost, avoiding investments in this area. But by the grow 

in awareness about environment of consumers and lobbying groups, as well as increase 

legislation and laws Environmental organizations, these institutions have become 

increasingly concerned with their environmental behavior in order to maintain their 

reputation and destiny. Therefore, its ought to improve its environmental behavior and 

integrate environmental considerations in order to face the environmental challenges and try 

to obtain the ISO certificate which expresses the effectiveness of its application to the 

environmental management systems. So we will try to study the reality and interest of 

Algerian institutions in obtaining ISO certification. 

Keywords: Environnemental Behaviour, institution, Environnemental Challenges, ISO 

14000, Environnemental polluants. 

Jel Classification Codes : D21 , P48 , Q53 . 
 

  :مقدمة .1

لقد أصبحت قضايا البيئة من أهم مشكالت العصر مما جعلها محل اهتمام من الدول التي 

حمل املؤسسات  وقوانينبسن تشريعات  وقامتتفطنت لهذه األخطار البيئية 
ُ
لحماية البيئة، ت

ئي إلى تحسين سلوكها البيؤسسات سعت امل ولهذااالقتصادية مسؤولية األضرار التي تسببها للبيئة. 

حديثة تخدم حماية  وتقنياتمن اجل مواجهة التحديات البيئية معتمدة في ذلك على ممارسات 

 منتجات صديقة للبيئة. وتقديممواردها  وصياغةالبيئة 

كافيتان الستدامة املؤسسات االقتصادية، إذ يتطلب عليها تغيير  والربحيةفلم تعد الكفاءة 

االهتمامات بالبيئة في عملياتها اإلنتاجية  وإدماجعد البيئي ييرها آخذة بعين االعتبار البفي نمط تس

 البيئية. والتنميةبين النمو االقتصادي  وتوازن تكامل  وتحقيقبغية الوصول إلى مستويات عالية 
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لذا سارعت الدول إلى تقديم الطلب ملنظمة التقييس العاملية )اإليزو( لتقوم بإصدار و 

مكن املؤسسات من إدراج البعد البيئي ضمن إدارتها صفات خاصة بنظم اإلدارة البيموا
ُ
ئية ت

 لتخفيف الضغوط املفروضة عليه.

 تسعى هذه الورقة البحثية إلى اإلجابة على اإلشكال التالي: وعليه

هي العوامل املحددة  وماما تأثير التحديات البيئية في سلوك املؤسسة االقتصادية؟ 

اقع اهتمام املؤسسات االقتصادية الجزائرية لبيئي للمؤسسة االقتصادية؟ و للسلوك ا ما هو و

 ؟14000بنظام االيزو 

 الفرضية:

نظم اإلدارة البيئية يؤدي إلى  وتطبيقحماية البيئة من طرف املؤسسات االقتصادية 

 .واالقتصادتحسين نوعية البيئة 

 منهج الدراسة:

 والتحليليملنهج الوصفي اله نستخدم في هذه الدراسة اجل اإلحاطة بجوانب اإلشكال أعأمن 

 في قالب نسعى من خالله إلى اإلجابة على أهم متطلبات اإلشكالية.

 في:: تتجلى أهمية البحث أهمية الدراسة

ت كون االقتصاد الجزائري يرتكز على املؤسسات البترولية التي تعتبر من فئة املؤسسا −

 ؛األكثر تلويثا للبيئة

تعد تقتصر على معدالت نموها؟، بل يجب أن  ؤسسة في األسواق لممكانة املباعتبار  −

على حق األجيال الالحقة في  والحفاظ والبيئيةيصاحب ذلك مراعاة القيم االجتماعية 

 ذلك.

 إلى:تسعى هذه الدراسة  الهدف من الدراسة:

 ؛االقتصادية واملؤسسةتوضيح العالقة بين البيئة  -

 ؛ة البيئةفي حماي الذي تلعبه املؤسساتالتعرف على الدور  -

 ؛إبراز أهمية تحسين السلوك البيئي للمؤسسات في حماية البيئة -

 حث املؤسسات االقتصادية التي ال زالت تهمش األداء البيئي. -
 

 :الطار املفاهيمي للسلوك البيئي للمؤسسة االقتصادية .2
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سلبية التي تسببها املؤسسات بعد استيعاب الدول للمخاطر الناتجة عن اآلثار ال

هذا اإلطار قامت الدول  وفيبيئية،  وقوانيناالقتصادية على البيئة لجأ معظمها إلى فرض تشريعات 

 ونظرابيئية ملزمة للمنشآت، كما فرضت عقوبات على غير امللتزمين،  ومعاييربوضع نظم تراخيص 

ساليب هي أو  ف باألدوات االقتصاديةالتي أظهرت هذا األسلوب لجأت ملا يعر  واملشاكلللصعوبات 

تعتمد على نظام السوق الحر لحماية البيئة، فظهر بذلك تقسيم جديد للمؤسسات االقتصادية 

 مدى اهتمامها بها.و  استجابتها للبيئة الطبيعيةو  وفقا لسلوكها

 : السلوك البيئي ممفهو   .1 .2

املحيطة باملؤسسة يئة الب وحمايةهو سلوك يهدف إلى الربط بين النمو االقتصادي 

على  والحفاظاالستهالك، حيث يؤدي ذلك إلى زيادة اإلنتاج  وترشيدبأقل قدر من الطاقة  اوتحسينه

  .(70، ص 2008،عائشة سلمى كيحلي) وحمايتهااملوارد الطبيعية 

  مفردات السلوك البيئي: .  2.2

 : األخضر االتصال. 1.2.2 

اإلدارة  من أعمال املؤسسة( بما يخدم تبر جزءالذي يعتحويل آليات االتصال ) وهو

 :(79، ص 2008،عائشة سلمى كيحلي) ومنهايمس جل أنواع االتصال  وهوالبيئية 

وسيلة إلقناع الجماهير بقيمة املنتوج األخضر التابع  وهوإلشهاري األخضر: ااالتصال  •

 للمؤسسة.

تتمثل في تمويل األنشطة املحبة الرعاية الخضراء: فيها تقوم املؤسسة باتصاالت غير تجارية  •

 ئة.للبي

املتوصل إليها  والنتائجاالتصال املكتوب: تدون فيه السياسات البيئية املتبعة في املؤسسة  •

 بعد تطبيقها.

البيئية: حيث يعد تبني أحد أنظمة التقييس، أهم أساليب االتصال،  واملعاييراملواصفات  •

ملتطلبات إلزامية تقوم بتقديم ا وهيرشادية، كما تشمل املواصفات مجموعة من الوثائق اإل 

الخاصة بنظام اإلدارة البيئية للمؤسسة، من أجل تحديد سياسة بيئية واضحة تراعي 

 البيئية السائدة. والقوانيناإلجراءات 
 

 : النتاج األخضر  .2.2.2
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من  املخرجات املصممة منذ البدء للوقاية والعملياتهو االستخدام املتواصل للمدخالت 

يمكن إدماج البعد البيئي في دورة حياة املنتوج من أجل  .من املخاطر البيئية والحدالتلوث 

، ص 2008، نجم عبود نجم) جوانب أساسية 3الحصول على منتجات صديقة للبيئة باعتبار 

182): 

التي و  التصاميم الضرورية للعمليات التحويليةو  والطاقةاملدخالت: يتعلق باستخدام املواد  •

 ت التأثيرات السلبية على البيئة.استبعاد املواد ذاو  ودية للبيئةتكون 

 وتحسيناستخدام تكنولوجيا نظيفة التي تؤدي إلى خفض تكلفة اإلنتاج  العمليات: •

 منه. والتقليلاإلنتاجية في مجال الوقاية من التلوث 

 الناتجة عن اإلنتاج. والنفاياتاملخرجات: يتعلق باملنتجات الودية بيئيا، وخفض االنبعاثات  •

تحليل العوامل املؤثرة على عالقة و  واملعلومات: يعني تجميع البيانات تطويرواللبحث ا .3.2.2

منه تطوير و  بدائل للنقائص املطروحة،و  املؤسسة بالبيئة املحيطة بها، بهدف إيجاد معطيات

التي ستسلكها  السياسات البيئيةو  التكنولوجيا من أجل تحديد اإلجراءاتو  أساليب العمل

 .(97ص ، 2008، عائشة سلمى كيحلي)لنتائج اؤسسة بناء على هذه امل

 العوامل املحددة للسلوك البيئي للمؤسسة االقتصادية: .   3.2

املؤسسة في تعاملها مع البيئة تتأثر بجملة من العوامل حيث أن هذه العوامل هي التي تحدد 

تعيش فيه  عوامل تكون ذاتية أو نابعة من املحيط الذيسلوكها اتجاه قضايا حماية البيئة. هذه ال

 في: وتتمثل

 منها: ضغوطات خارجية:   1.3.2

من  واملحفزة: تلجأ السلطات العمومية إلى وضع مجموعة من التدابير الردعية ضغوطات حكومية

 يماتأجل دفع املؤسسات إلى إدماج االهتمامات البيئية في إدارتها، حيث يعد احترام هذه التنظ

ذلك من خالل عالقة الثقة التي تنشأ و  ؤسسةنمو املو  التدابير شرط ضروري لضمان استمراريةو 

السلطات العمومية، فالتنظيم البيئي يهدف باألساس إلى منع حدوث اآلثار و  بين هذه األخيرة

دابير هذا التنظيم البيئي في مجموع الت ويتمثلالتي تضر بالثروة الطبيعية. و  الخارجية لإلنتاج

 املنتجات التي تشكل تهديدا لتوازن الطبيعة من بعض األنشطة أواملؤسسية التي تمنع أو تحد 

 .(11، ص2009، محمد عادل عياض)
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هو ذلك املستهلك الذي و  : مع تزايد الوعي البيئي ظهر ما يسمى املستهلك األخضرضغوط الزبائن

تنعكس في السلوك االستهالكي و  فسيةيملك مواقف صديقة للبيئة، تتحدد أساسا من مؤثرات ن

جورج ) ما يدفعه إلى تجنب شراء منتجات أي مؤسسة مشكوك في توجهها البيئي هذاو  الواعي بيئيا،

 .(434، ص 2001دانيل غالي، 

: يلعبون دورا هاما عند الرأي العام، حيث وسطاء اإلعالمو  الجمعيات البيئيةو  ضغوط العلماء

را ثيرات الضارة بالبيئة من أجل كسب ثقة هذه الجمعيات نظتحاول املؤسسات تخفيض التأ

لقدرتها على تعبئة الرأي العام، فهي تمثل عنصر ربط يقوم بتحويل االهتمامات البيئية ملختلف 

 مكونات املجتمع املدني إلى ضغوطات على الشركات امللوثة تؤدي بها إلى اعتماد سلوك بيئي فعال

مية من وسطاء اإلعالم الذين ال يقل دورها أهو  كذا العلماءو  ،(16، ص2009، محمد عادل عياض)

 .الجمعيات البيئية

املؤسسات لصعوبة مالية كبيرة نتيجة للخسائر االقتصادية املترتبة عن  ض: تتعر التأمينشركات 

التكاليف العالية التي تتحملها من أجل تطهير التلوث الناتج عن هذه  وأيضاالكوارث البيئية 

 .الكوارث

الستفادة من خدماتها في مجال لهذا تلجأ هذه املؤسسات إلى شركات التأمين من أجل او 

تأمين املخاطر حيث تدفع هذه األخيرة املؤسسات إلى تغيير سلوكها البيئي من أجل االستفادة من 

 . (16، ص2009، محمد عادل عياض) شروط تأمين أفضل

ة إعداد دراسة معمقة لألثر البيئي لنشاطها البنوك: تفرض بعض البنوك على املؤسسات امللوث

 .(17، ص2009، محمد عادل عياض) ألي نقاش حول مشاريع تمويل محتملةرط مسبق كش

 ضغوطات داخلية:   2.3.2

تأثير األطراف ذات املصلحة: تمارس العديد من األطراف ضغوطا على املؤسسات من أجل 

تنشأ  امللوثة تكون عرضة لضغوطات خارجيةأولوية مصالحها، اذ أن املؤسسات  وضمانحماية 

تلزم األطراف التي تتعامل بشكل دائم مع املؤسسة على ممارسة ضغوطات عليها  لدى الرأي العام،

محمد ) تتمثل هذه األطراف فيو  من أجل تصحيح سلوكها البيئي استجابة لتطلعات الرأي العام،

 : (17، ص2009، عادل عياض
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على سمعة املؤسسة هو الحافز األساس ي لهم  ون في الحفاظرغبة املساهم املساهمون: •

هتمام بقضايا البيئة، حيث يرون أن االستثمار في مؤسسات تتميز بأداء ضعيف هو لال 

مخاطرة كبيرة، إذ يؤكد البعض أن هناك نمو جوهري فيما يطلق عليه االستثمارات 

 .األخالقية التي ال يتسبب عنها أي أضرار بيئية

ة فيضغطون حيث يستنكر املستخدمون السلوك غير املسئول اتجاه البيئ :املستخدمون  •

على الهيئات املختلفة داخل املؤسسة من أجل التأثير على القرارات املختلفة بحماية 

 .الوسط الطبيعي

أن نمو الوعي البيئي لدى املستهلك حفز املؤسسات على تصحيح السلوك البيئي  املستهلكون: •

 .ضعيتها التنافسية في السوق بهدف الحفاظ على و 

تدابير ذات اهتماما بقضايا البيئة األمر الذي و  يع إجراءاتتتخذ مؤسسات التوز  املوزعون: •

 .يؤثر بشكل مباشر على توجهات املنتجين الراغبين في تسويق منتوجاتهم

 أخالق املدراء: أثبتت الدراسات أن املدراء يحاولون دوما تسيير شركاتهم بما يتماش ى مع •

ي أقرار إدماج البعد البيئي في ألخالقيات القادة دورا هاما ف وعليهدوافعهم األخالقية، 

 .(450، ص2012 ،نور الدين جوادي، هالة جديدي، عقبة عبد الالوي ) شركاتهم

الفرص االقتصادية: إن إدماج البعد البيئي في املؤسسة يعتبر وسيلة تستغلها املؤسسة  •

دية مثل التحفيز التسويقي من خالل اعتماد مقاربة بيئية القتناص بعض الفرص االقتصا

قد تستخدم السلوك البيئي ألغراض املنافسة أو لغرض تحقيق  امنتجاتها. كمتسويق ل

نور ) في املجاالت النظيفة واالستثماراملردودية من خالل عمليات إعادة تدوير النفايات 

 .(450، ص2012 ،الدين جوادي، هالة جديدي، عقبة عبد الالوي 

الدور املرجح للعوامل املوقفية في تبني  العوامل املوقفية: تشير العديد من الدراسات إلى •

سلوك حماية البيئة في املؤسسة، يمكن حصر هذه العوامل في: عمر املؤسسة، قطاع 

نور ) الصناعية واملرونةالنشاط، حجم املؤسسة، االنتساب الدولي، التوجهات اإلستراتيجية 

 .(450، ص2012 ،جديدي، عقبة عبد الالوي وادي، هالة الدين ج

محمد عادل ) يمكن التمييز بين ثالث أصناف من السلوكيات لسلوك البيئي:ناف اأص . 4.2

 (:21، ص2009، عياض
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يستند هذا السلوك إلى منطق مالي بحث يركز على النتائج السلوك البيئي الدفاعي:  1.4.2

الربح، إذ تنظر املؤسسات التي تبيع هذا السلوك إلى  يد هوالوح وهدفهاالقتصادية الفورية 

ستثمارات البيئية على إنها تكلفة غير مفيدة يجب تجنبها لتعارضها مع مصلحتها، تعتبر املعطيات اال 

هذا السلوك تتميز به و  هي مجرد معطيات إضافية،و  البيئية من اختصاص املجال التقني

 .ع غرامات إذا كانت االستثمارات البيئية املطلوبة مكلفةاملؤسسات التي هي على استعداد لدف

يعد هذا السلوك األكثر شيوعا بين املؤسسات حيث السلوك البيئي املساير )ممتثل(:  2.4.2

تكتفي هذه األخيرة بااللتزام باملعايير التي تفرضها التشريعات البيئية دون أن تذهب ابعد من ذلك 

 .تسمح لها بذلك كانت وسائلها التقنية وإنحتى 

م بالبيئة أمر ضروري لكن يجب العمل على تخفيض هذه املؤسسات إلى أن االهتما وتنظر         

 .االستثمار في ذلك لذا فهي تكتفي باالمتثال للحد األدنى للمعايير البيئية القانونية

 ملنتهجةسات ااملؤس"، تهدف االستباقيعليه أيضا السلوك " قيطل الواعي:السلوك البيئي  3.4.2

 .أعلى من ذلك الذي تحدده املعايير القانونية لهذا السلوك إلى تحقيق أهداف بيئية تقع في مستوى 

إلى االستثمار البيئي على أنه ذو مردودية على األقل في املدى البعيد، كما أن، املعطيات  وتنظر

 البيئية تصبح عنصرا أساسيا في إستراتيجية البيئة.
 

 :جهة التحديات البيئيةسة نحو مواسلوك املؤس  .3

 :االقتصاديةتتسبب فيه املؤسسة  وجه التدهور البيئي الذيأ .   1.3

 ،والتربة واملياهكل من الهواء  وتصيبتتسبب املؤسسات االقتصادية بمخلفات تلوث البيئة 

   :(10، ص 2007، قاسم خالد مصطفى) سنعرض أهمها فيما يليو 

 دكربون، أكسيثاني أكسيد الكربون، الهيدرو و  : غاز أول أهمها: من ملوثات الهواء 1.1.3

بالتحديد تغزو و  غيرها، تنتشر جزيئات هذه الغازات في الجوو  ين، ثاني أكسيد الكبريت...النيتروج

بعض و  األكسجينو  النيتروجينالغالف الجوي الذي يحيط باألرض املتكون أساسا من غازات 

مع احتياجات كامل أن هذه التركيبة للهواء هي األنسب  الغازات األخرى الغير نشطة، حيث

أن انتشار تلك الغازات السامة يتولد عنه مخاطر متعددة و  على وجه األرض الكائنات الحية

 .غيرهو  التدهور املستمر لثقب األوزون و  القلب،و  كارتفاع حاالت أمراض التنفس
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 أو غيرها واملحيطاتختلفة في البحار بين أهمها: تسرب الزيوت امل ومن: ملوثات املياه 2.1.3

ي ترمى في البحر، حيث تتمثل هذه األخطار أساسا في تهديد الثروة النفايات الصناعية املتعددة التو 

 .إصاباتها بأضرار مختلفةو  البحرية

  :من أهمها والتيملوثات التربة:  3.1.3

أو الزجاج أو املعادن  املخلفات املختلفة للصناعة سواء في حالتها الصلبة كبقايا البالستيك •

 .أو غيرها

 .ة من مواد كيماوية سامة متعددةن تكون في حالتها السائلة متكونأ وأ •

تسبب تلوث و  حيث أن هذه املخلفات تنتج عنها عناصر سامة مختلفة تذهب إلى التربة 

 يداتاملبو  الكيماويةخطير فيها، هذا فضال عن العديد من األخطار األخرى املتولدة عن األسمدة 

 مياه األنهارو  إلى املياه الجوفية، تذوب في مياه الري، ثم تتسربو  النترات التي تبقى فيهاو  الحشرية،

 .هي مواد في غاية الخطورة تهدد الحياة على سطح االرضو  غيرها،و 

 ،زنات السعيد) االقتصاديةفي السلوك البيئي للمؤسسة  البيئية املؤثرةأهم التحديات .   2.3

 :(47،46،45، ص 2016

تها ألنشطتها عليها أن تأخذ في : املؤسسة االقتصادية أثناء مزاوللتحدي املرتبط باملياها 1.2.3

الحسبان حماية املياه من التلوث كرهان بيئي يجب كسبه. اكتفاء هذه املؤسسات من املوارد املائية 

 .ألنشطتها االقتصادية هو رهان بيئي كذلك يعيق عملياتها اإلنتاجية

ه خالل يع املؤسسات االقتصادية كسب هذين الرهانين من خالل ترشيد استهالك املياتطتس

إعادة تدوير املياه املستعملة، حتى تكون هناك كفاية من هذا املورد  واعتمادالعملية اإلنتاجية، 

 .الطبيعي الهام لسيرورة النشاط االقتصادي

ة عليها إحالل القتصادية رهان الطاق: حتى تكسب املؤسسة التحدي املرتبط بالطاقةا 2.2.3

كون أن  وذلكالقيام بمختلف العمليات اإلنتاجية،  ناءاملتجددة أثالطاقة األحفورية بالطاقة 

بأنها أبدية  ةبعدائها للبيئة في حين تتميز الطاقة املتجدد ومتهمةالطاقة األحفورية تتميز بالندرة 

 .للبيئة وصديقة

الناتجة عن ممارسة املؤسسة  والبقاياهي املخلفات  تالنفايا :ياتبالنفاالتحدي املرتبط  3.2.3

املؤسسة الرهان املرتبط بهذه املخلفات عليها اعتماد سياسة إعادة  ولتكسبة ألنشطتها االقتصادي

 .مواد مفيدة صالحة لالستعمال مرة أخرى  وجعلهاالتدوير أي معالجة النفايات 
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: معظم األنشطة التي تمارسها املؤسسة االقتصادية ينتج التحدي املرتبط بتغيرات املناخ 4.2.3

املشكالت البيئية من ثقب  وظهور ت تتسبب هذه األخيرة في التغيرات املناخية عنها انبعاث للغازا

 .غيرهاو  الحراري  واالحتباساألوزون، 

صادي إلى يؤدي نشاطها االقت أالاملؤسسة االقتصادية عليها أن تكسب رهان انبعاث الغازات بمعنى 

 .(وغيرهاأكسيد الكربون، أكسيد النيتروجين....  )ثانير من الغازات بعث الكثي

عدم كسب الرهانات لتلوث البيئي كأحد التحديات البيئية للمؤسسة االقتصادية: ا 5.2.3

 .املياه، انتشار النفايات، انبعاث الغازات...( تلوث)للبيئة البيئية يضع املؤسسة محل اتهام بتلويثها 
 

اقع اهتمام املؤسسات االقتصادي .4  :ة الجزائرية بتطبيق نظام االيزو و

 الحقوقية واملنظماتللبيئة، تزايد اهتمام الحكومات  واملهددةأمام املخاطر املتنامية  

 حمايتها، حيث قامت املنظمة العاملية للتقيييسو  املنددة بضرورة االهتمام بالبيئةو  غيرهاو  العامليةو 

(ISO) هو نموذجا عامليا يصلح لجميع املؤسسات و  ،تسيير الشؤون البيئيةو  ما إلدارةبتقديم نظا

 .حيث يمكنها من تحسين سلوكها البيئي باستمرار

  :14000مواصفة اليزو  ةماهي .1.4

ضوئها حددت املتطلبات األساسية إلقامة  وفيهي مواصفة دولية ملنظمة التقييس الدولية  

هذه  وغايةلحماية البيئة.  تسعى وأهدافاملنظمة من صياغة سياسة  لتمكن بيئية،نظام إدارة 

املواصفة هي تزويد املنظمات بعناصر نظام إدارة بيئية فاعلة، كما تسعى إلى مساعدة املنظمات في 

 .واالقتصاديةتحقيق التوازن بين أهدافها البيئية 

، ثم 1996سنة  14000ة اإليزو ظهر أول إصدار للمواصفات الدولية لنظم اإلدارة البيئي 

، حيث وشموالاألكثر أهمية  14001. إذ تعد املواصفة 2004الصادر سنة  14001و عدل إلى اإليز 

للمؤسسات من أجل إيجاد التوازن بن وظائفها عند التزامها الواعي  ومهمةتقدم فرصة ايجابية 

 .(453، ص2012بد الالوي، نور الدين جوادي، هالة جديدي، عقبة ع) البيئيبالبعد  والدقيق

 :14000على شهادة اليزو الحصول  ةآلي .2.4

البيئية  والتشريعاتبالقوانين  والتقّيد: تعمل على الوقاية من التلوث البيئية ةالسياس .1.2.4

 .(180، ص 2012 ،أحمد بن عيشاوي ) البيئيةللوصول إلى تحقيق األهداف  والسعي

ة من تنفيذ التي تمكن املؤسس والعملياتتحديد األهداف  يتمثل في :البيئي طالتخطي .2.2.4

 ووضع، (453، ص2012نور الدين جوادي، هالة جديدي، عقبة عبد الالوي، ) السياسات البيئية
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، العزاوي محمد عبد الوهاب) منها والوقايةبرنامج للتكفل بإيجاد الحلول املناسبة للمشاكل البيئية 

 .(199، ص2002

نور الدين ) ة كما هو مخطط لهاالبيئي والسياساتفي تنفيذ العمليات  ويتمثل: ذالتنفي .3.2.4

 .(453، ص2012جوادي، هالة جديدي، عقبة عبد الالوي، 

العمل على تقييم مدى نجاح و  قياسهاو  : تتمثل في متابعة األنشطة البيئيةالبيئية ة. الرقاب4.2.4

، الدين جوادي، هالة جديدي، عقبة عبد الالوي  نور ) التدابير البيئية من قبل املؤسسةو  اإلجراءات

 .(453، ص2012

 في العمل على مراجعة دورية للنظام من قبل اإلدارة وتتمثل الدارة البيئية: تمراجعا .5.2.4

   .العملياتضرورة توثيق و 

 :البيئةلدارة  14000تطبيق نظام اليزو  دفوائ .3.4

أن تتقدم بطلب لدى مكتب مسجل معتمد لدى  بعد إرساء هذا النظام في إمكان املؤسسة 

تحقق  تستطيع أنالتي  14001ظمة اإليزو ملنحها شهادة املطابقة لنظام اإلدارة البيئية اإليزو من

 :(317،316، ص2004، أحمد جودة محفوظ) التالية واملزايامن خاللها الفوائد 

استخدام الطاقة  وترشيدوث : من خالل التحكم في معدالت التلاألداء البيئي نتحسي .1.3.4

 .هذا يخفض من التكاليف وكلاملواد  واستخدام وتدوير اهوامليالكهربائية 

ملوثة  وغير: حيث أن األداء البيئي من خالل إنتاج منتجات نظيفة امليزة التنافسية قتحقي .2.3.4

ما يساهم أيضا غيرهم، مو  املساهمينو  والء العمالءو  وثقةللبيئة يساهم بقدر كبير في كسب رضا 

 .في تحقيق امليزة التنافسية

: من خالل االلتزام باملعايير البيئية يمكن شراء أفضل املواد النتاج وجودةكفاءة  عرف .3.3.4

  ملوثة للبيئة وغيرالخام الذي يؤدي إلى إنتاج منتجات تتسم بالجودة 

أخالقيا بما يضر البيئة في تحسين الصورة الذهنية للمؤسسة كونها ملتزمة  ةاملساهم .4.3.4

 .واملجتمع

عبد الرحمان العايب، )  14001اهتمام املؤسسات الجزائرية بتطبيق نظام اإليزو  عواق .4.4

 (91،90، ص 2012، الشريف بقة

 

 



 
 االقتصادية:للمؤسسة  التحديات البيئية املؤثرة في السلوك البيئي "                        حولية يحي، بورعدة حورية      

 "تجارب املؤسسات الجزائرية في تطبيق النظام البيئي: االيزو 

74 

 

 

تعتبر الجزائر من أقل الدول في العالم التي تهتم مؤسساتها بتوظيف اإلدارة البيئية من 

صلة على التالي يوضح عدد املؤسسات املتح والجدول  14001أجل الحصول على شهادة اإليزو 

 .في منطقة املغرب العربي 2004إلصدار سنة  14001شهادة اإليزو 

في منطقة  2004لصدار سنة  14001عدد املؤسسات املتحصلة على شهادة اليزو  :1جدول 

 املغرب العربي

     لسنةا               

 الدولة   
 2008ديسمبر  2007ديسمبر  2006 ديسمبر  2005ديسمبر 

 24 7 6 6 الجزائر

 410 306 379 354 مصر

 /    30 37 26 تونس

 102 67 50 30 املغرب

Source: Daniel Labornne et EmnaGanaOuslati, analyse comparative du cadre 

institutionnel de la RSE au Maroc et Tunisie, Revue management et Avenir,Paris, 

numéro 43,2011,P.111 

لضعف الشديد في إقبال أنظمة اإلدارة البيئية من طرف املؤسسات يعكس الجدول ا 

املؤسسات الحائزة على شهادة االيزو يبقى ضئيال مقارنة مع غيرها من  أن عددالجزائرية، حيث 

 .2005سنة  6بعد ما كان  2008مؤسسة سنة  24الدول حيث بلغ 

جل الحصول على أالبيئية من بعض املؤسسات الجزائرية التي تبت نظام الدارة  ةتجرب   .5.4

 :14001إشهاد االيزو 

  :الوطنية لعطور الورود ةاملؤسس  1.5.4

هي شركة محافظة و  مؤسسة صناعية واقعة بوالية الوادي متخصصة في روائح العطور، 

نور الدين ) :لة من اإلجراءات منهاذلك باتخاذها جمو  ذلكتعمل جاهدة على تحقيق و  على البيئة

   (456،455، ص2012جديدي، عقبة عبد الالوي، جوادي، هالة 

 .لتخلي عن املواد امللوثة في تكوين أسس العطور ا •
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 ذلك باعتبار أن الكلورو فلور و  1998في البخاخات منذ  CFC التخلي نهائيا عن استعمال غاز •

لهذا عملت الشركة على استبداله بغاز كربون يؤثر بشكل سلبي على طبقة األوزون، و 

 .طبقة األوزون و  ليس له تأثير سلبي على البيئةو  يم الرائحةالبوتان عد

 .إعادة استعمالها مجدداو  إعادة تأهيل املواد البالستيكية املستعملة في اإلنتاج •

استعمال غراء خال من املذيب في االستهالم حيث تمتلك شركة الورود اآللة السويسرية  •

 .يب من أجل املحافظة على البيئةلوحيدة من نوعها التي تستعمل غراء خالي من املذا

ال و  الصديقة للبيئة، حتى يسهل التخلص منهاو  استعمال أشرطة التعبئة املنحلة في الطبيعة •

 .تلوث املحيط البيئي

 .إعادة تأهيل جميع املواد الكيمياوية املستعملة عبر خطوط اإلنتاج •

 .األملنيوم القابل إلعادة التأهيلاستعمال هياكل  •

 :جنتها املؤسسة من تحسين سلوكها البيئي النتائج التي •

التخلي عن النفايات و  تحسن األداء البيئي من خالل تقليص معدل االنبعاثات للهواء، •

 .املضرة بالبيئة

 .ذلك عبر إعادة تأهيلهاو  مخلفات املصنعو  حل مشاكل اإلدارة في كيفية التصرف في فضالت •

ذلك من خالل استهالك املؤسسة و  ة،عمليات التعبئو  حل املشاكل املتعلقة بالعبوات •

 .املنحلة في الطبيعةو  غير ملوثة لهاو  للعبوات صديقة للبيئة

 .خالية من امللوثاتو  آمنةو  حسين األوضاع البيئية للعاملين للعمل في بيئة نظيفة •

 .باملؤسسةزيادة الوعي البيئي لدى العاملين - •

 .ين صورة املؤسسة مما يزيد من سمعتها الحسنةتحس •

 .ادة القدرة التنافسية للمؤسسةزي •

 .العامليةو  تحقيق اإلنتاج النظيف حتى يتوافق مع املعايير البيئية املحلية •

االلتزام بالقوانين التي تفرضها السلطات العمومية، مما و  تعزيز التوافق مع التشريعات •

 .ات التي تفرض على املخالفاتتعويضو  جنب املؤسسة دفع غرامات

 .ثقب طبقة األوزون و  ة مشكلة االحتباس الحراري املساهمة في معالج •

  :الكبيرةاالسمنت بدائرة عين  عمصن 2.5.4
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يعتبر هذا املصنع من الشركات التابعة للمجمع الصناعي السمنت الجزائر، يقع بدائرة عين 

مشان ) التالية االسمنت باإلجراءاتة قام مصنع لتبني نظام اإلدارة البيئي .الكبيرة والية سطيف

 :( 111،110، ص2013عبد الكريم، 

ذلك من اجل تخفيض و  تهيئة اإلقليم حول األداء البيئيو  توقيع اتفاقية مع وزارة البيئة -

 .حماية البيئةو  التلوث

التي ال و  تم استبدال مرشحتين )مصفاتين( كهربائية بمصافي ذات األذرع 2005في سنة  -

 .mg/nm 10عدى انبعاث الغبار فيها يت

 إعادة تدويرهو  ذات اذرع لتصفية غازات الفرن باسترجاع الغبار املتطاير تركيب مصفاة -

 .2006هذا في سنة و  االستفادة منه،و 

 .إنشاء رواق أو ردهة لتخزين اإلضافات تنتقل عبر سلسلة أوتوماتيكية -

 .خالل تنظيم ملتقياتمن  14001تدريب العمال وتكوينهم في مجال اإليزو  -

لداخلة في عمل املصنع فمثال ال يمكن تجاوز نسبة انبعاث الغاز ب املراسيم او  جرد القوانين -

50mg/nm3،  15/04/2006املؤرخ في  06/138هذا حسب املرسوم التنفيذي رقم و. 

ملصنع يقوم او  ،الزيوت( املتمثلة في )النفايات الصناعية، األغلفة، و  تسيير النفايات الناتجة -

 .تدويرها أو حرقها معالجة النفايات إما بإعادةو  بعملية فرز 

 :النتائج التي جنتها املؤسسة من تحسين سلوكها البيئي            

ترشيد استهالك املياه حيث بحسب مؤشر استهالك املاء إلنتاج طن من االسمنت حدد  -

 3م 099, 0بلغ  2009سنة في و 3م 088, 0 2008قد بلغ املحقق سنة و  3م120, 0املقدر ب 

 . 2012سنة  3م 092, 0غاية  إلى

 الكلنكريد استهالك الغاز الطبيعي حيث بحسب مؤشر استهالك الغاز إلنتاج طن من ترش -

ينخفض  ثم Nm3/t 0 ,121 2008سنة قد بلغ املحقق و  Nm3/t 0 ,111 حدد املقدر ب

، هذا االنخفاض دليل 2012سنة  Nm3/t 108, 0ثم    Nm3/t 103, 0إلى  2010في سنة 

 .لكن ليس بشكل كبيرو  على التحكم فيه

ترشيد استهالك الكهرباء حيث بحسب مؤشر استهالك الكهرباء إلنتاج طن من االسمنت  -

ثم ينخفض في سنة kw/t 171 2008سنة  بلغ املحققفي حين  kw/t 145 حدد املقدر ب
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ذا االنخفاض دليل على ، ه kw/t 133إلى غاية  2012ليصل سنة kw/t 155إلى  2010

 .ق نظام اإلدارة البيئيةالتحكم في استهالك الكهرباء بعد تطبي

من أهم النتائج التي وصلت إليها الشركة من جراء تطبيقها لنظام اإلدارة البيئية هو و      

هذا دليل على نجاعة اإلدارة البيئية في و  2008في جوان  14001تحصلها على شهادة اإليزو 

 .الالحقةمواردها الطبيعية لألجيال و  ذا ما يساعد على الحفاظ على البيئةاملؤسسة ه

  :ENSP الوطنية لخدمات اآلبار ةاملؤسس 3.5.4

هي مؤسسة اقتصادية واقعة بحاس ي مسعود تعتبر شركة فرعية من الشركة األم سونطراك  

د، عين أمناس، عين عدة فروع في كل من حاس ي رمل، حاس ي مسعو  البترولي، لهاناشطة في القطار 

 .املحروقات وإنتاجمليات التنقيب العاصمة(، تتخصص في ع الجزائر)رغاية صالح، 

يعتبر املسؤول عن الحد من  والذي 2008قامت املؤسسة بتبني نظام اإلدارة البيئية سنة  

األضرار البيئية الناتجة عن نشاطات  ومعالجة والخارجيةالبيئة الداخلية  وتحسينالتلوث 

عبد الحق بوعافية، نور ) تاليةفي سعيها للحصول على شهادة اإليزو قامت باإلجراءات الو ؤسسة،امل

 :(30، ص2013الهدى بورزق، 

 صقل السطوح املتآكلة ملكافحة الصدأو  هي عملية تنظيفو  خدمة معالجة السطوح: -

الذي يولد غيرها تفاديا لتراكمها و  القضاء على مختلف امللوثات كامللح، النفط، الشحومو 

 .ملوثات تنبعث في الهواء فتلوث البيئة الخارجية

املحافظة على اإلصالحات التي تم إجراءها و  ية الطالء: تتم هذه العملية بهدف الحمايةعمل -

التي تعلق و  كذا التقليل من تراكم الترسبات من امللح، النفط، الغبار، الزيوتو  سابقا،

 .تكون قابلة لالشتعالو  بالسطوح

 .التجهيزاتو  التنظيف: تهدف هذه العملية إلى حماية املعداتعملية  -

الصرامة في تنفيذ البرامج و  النظم املتعلقة بنشاط املؤسسةو  مل على احترام التشريعاتالع -

 .البيئية

 .العمل على التحكم في تسيير النفايات الناتجة عن نشاطات املؤسسة -

 .اطات توعية داخل املؤسسةنشر الوعي البيئي لدى العمال عن طريق القيام بنش -

 :ن سلوكها البيئيالنتائج التي جنتها املؤسسة من تحسي            
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من خالل اإلجراءات املتخذة من طرف املؤسسة في تطبيق نظام اإلدارة البيئية استطاعت             

 :املؤسسة التوصل إلى

 .الرسوم املتعلقة باملخالفاتو  الضرائبساعدها على تجنب دفع  تحسين أدائها البيئي مما -

 .محاولة معالجتهاو  التحكم في النفايات بمختلف أنواعها -

 .لوعي البيئي لدى العاملين باملؤسسةزيادة ا -

 .املساهمة في معالجة ثقب األوزون  -

ذلك سلبا على أدائها املالي  أثرعلى الرغم من أن املؤسسة عند سعيها لتحقيق أداء بيئي جيد 

 .التكاليف البيئية التي تتحملها املؤسسة الرتفاع

  :الوطني للتطهير نالديوا  4.5.4

موجودة بمدينة الجزائر العاصمة تهتم  وتجاري مية ذات طابع صناعي مؤسسة وطنية عمو          

ذلك بعد تطبيق نظام اإلدارة البيئية من خالل اإلجراءات و  بصرف املياه، حاصلة على شهادة اإليزو 

 :(18، ص2014 ،شتوح وليد) التالية

ا هذا مو  2013كيلواط سنة  4448645ترشيد استهالك الطاقة حيث انخفض استهالكها ب  -

 .اقتصادييمثل مكسب 

إعادة و  خرطوش الحبرو  البالستيكو  معالجة النفايات حيث تم معالجة كل من الورق -

 .واداستعمالها في األنشطة اليومية للديوان مما يقلل من تكلفة شراء هذه امل

متر مكعب من املياه  15671594ترشيد استهالك املياه حيث استطاع الديوان معالجة  -

 .ة استخدامهاإعادو  املستعملة

 :النتائج التي جنتها املؤسسة من تحسين سلوكها البيئي            

النفايات في الطبيعة مما يؤثر  يرمي 14001لقد كان الديوان قبل حصوله على شهادة اإليزو  -

دون إعادة معالجتها لكنه بعد التزامه بالحفاظ على البيئة أصبح يعالج هذه و  لبا عليهاس

 .ذا حماية البيئة من النفايات املضرة لهاكو  يعيد استخدامهاو  النفايات

إعادة استخدامها  و  املياه ومعالجة هذه األخيرة  استهالكو  ترشيد استهالك الطاقة الكهربائية -

من جهة أخرى الحفاظ على موارد مائية  و  تصادي من جهةأدى إلى تحقيق مكسب اق

 لألجيال القادمة.  
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 :خاتمة .5

جل مجابهة التحديات البيئية يمكنها من أمن  مسؤول إن انتهاج املؤسسات لسلوك بيئي

 :تحقيق مزايا كبيرة أهمها

املساهمة و  إن اهتمام املؤسسة االقتصادية بالجانب البيئي يؤدي إلى الحد من التلوث البيئي -

 تخفيض انبعاثات الغازات التي يخلفها نشاطهاو  في إعادة استخدام املخلفات اإلنتاجية،

صورة و  املساهمة في تحسين سمعةو  لسكان القريبة من موقعها،املؤثرة على صحة او 

 .معتاملؤسسة في املج

هم باملتطلبات تعرفو  في زيادة الوعي لدى العاملين البيئية يساهمالتزام املؤسسة باملسؤولية  -

سيعطي  ، مابالتالي نشر املسؤولية البيئية في كامل املؤسسةو  التزامهم بتشريعاتها،و  القانونية

 .بالتالي القدرة على التنافسو  سة سمعة جيدة للمؤس

إن التزام املؤسسة اتجاه البيئة يؤدي إلى التخفيض في قيمة الضرائب الناجمة عن التأثيرات  -

في انخفاض إجمالي التكاليف اإللزامية ما سيؤثر إيجابا على ربحية  هذا سيساهمو  البيئية،

 .املؤسسة

متطلبات و  مقتضيات في تحقيقط البيئي يساهم حماية املحيو  إن تحقيق اإلنتاج النظيف -

 .التنمية املستدامة

و تشويه أالدور الهام الذي يلعبه في تحسين و  ا ألهمية السلوك البيئي للمؤسساتنظر و  وعليه

 :كذا تأثيره على املحيط البيئي يمكننا اقتراح جملة من التوصيات كالتاليو  املؤسسة سمعة

تحفيز ها على تبني نظام اإلدارة البيئية التي تتوافق و  ؤسساتضرورة دمج البعد البيئي في امل -

 .14000مع معايير االيزو 

 .التحسيس املؤسسات عن طريق تكثيف حماالتو  االهتمام بزيادة الوعي البيئي للعمال -

ضرورة تطبيق نظام محاسبة التكاليف البيئية حتى تتمكن املؤسسة التحكم فيها بشكل  -

 .أفضل

 لسلطات بحماية البيئة من خالل تشجيع االستثمار في املجال البيئي.زيادة االهتمام ا -
 

 :هوامش. قائمة ال6
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 ملخص

في  للشركاتاملسؤولية الاجتماعية  برامج التعرف على الدور الذي تلعبهتهدف هذه الدراسة إلى 

املؤسسات الصناعية الجزائرية من خالل عرض دراسة حالة ملؤسسة صناعية جزائرية حماية البيئة ب

، بحيث تم عرض مختلف مظاهر تطبيق املسؤولية الاجتماعية الجزائر "أن س ي أ رويبة"هي مؤسسة 

 خالل السنوات ألاخيرة،  لى الجانب البيئيبالتركيز ع للمؤسسة

حماية البيئة املسؤولية الاجتماعية تلعب دور كبير في برامج وتوصلت الدراسة إلى أن 

ألامثل للموارد املتاحة، من خالل تهيئة مناخ ألاعمال وفق بيئة أساسها املسؤولية والرقابة  والاستغالل

 .اتيجيةوالالتزام في رسم أهداف وخطط الشركة إلاستر 

 .، الجزائر"أن س ي أ رويبة"مسؤولية اجتماعية، حماية البيئة، مؤسسة  :يةكلمات مفتاح

 .L66 ؛JEL : M14 اتتصنيف

Abstract: 

 This study aims to identify the role played by the CSR programs in protecting the 

environment in the Algerian industrial establishments by presenting a case study of an 

Algerian industrial institution, NCA Rouiba, Algeria.  
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In recent years, the study found that social responsibility programs play a major role in 

protecting the environment and optimizing and rationalizing available resources by creating 

a business climate based on an environment based on responsibility, control and 

commitment in setting goals and plans of the company.  

Keywords: Social Responsibility, Environmental Protection, NCA Rouiba, Algeria. 

JEL Classification Codes: M14 ; L66 

 

  :مقدمة .1

من يكتسب الدور الاجتماعي للشركات في الدول أهمية متزايدة بعد تخلي عديد 

تبني  إلى الشركات من عدد كثير سعى الحكومات عن كثير من أدوارها الاقتصادية والخدمية،حيث

 .تواجهه التي والتحديات املجتمع ظروف الاعتبار في تأخذ للمسئولية الاجتماعية فعالة برامج

 سيطرة العوملة من للتخفيف مهمة وأداة حجر الزاوية، تعد الاجتماعية املسئولية أن والشك

ا للحد مطلًبا الاجتماعية باملسئولية كما أصبح الاهتمام وجموحها،  خالل من الفقر من أساسيًّ

 وعدم املناسبة، البيئة بتوفير )دولية مؤسسات محلية أو شركات (املؤسسات الاقتصادية التزام

 .املوارد تبديد

البيئة والحفاظ على املوارد الطبيعية ظهرت مفاهيم متعددة تصب في  إطار حمايةوفي 

مجملها من أجل تحقيق أهداف املنظمة من جهة واملحافظة على املوارد من جهة أخري كون 

إلاخالل بهذه املوارد يعرضها مستقبال  لفقدان مكانتها داخل السوق، و من أهم هذه املفاهيم 

ية للشركات حيث تبرز أهمية هذا املفهوم الجديد في توفيق نجد مفهوم املسؤولية الاجتماع

أهداف الشركة مع أهداف وتطلعات املجتمع واملحافظة على البيئة التي تنشط بها من جهة 

 املسؤولية الاجتماعية كيف تساهم: التالي ذلك يمكننا طرح التساؤل الرئيس ي ضوء وفي، أخرى 

 البيئة في الجزائر؟ضمان نجاح برامج حماية في  للشركات

 :وينبثق عن هذا التساؤل الرئيس ي التساؤالت الفرعية التالية            

 على الشركات التي تشجع الدوافع هي للشركات؟ وما باملسئولية الاجتماعية املقصود هو ما 

 الاجتماعي؟ بدورها للقيام تواجهها التي التحديات وكذلك الاجتماعية وليتهاؤ بمس الاضطالع

 ؟ الاجتماعية الجزائر مفهوم املسئولية" أن س ي أ رويبة"تتبني مؤسسة  هل 
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 الجزائر؟ " أن س ي أ رويبة"فيما تتمثل مظاهر املسؤولية الاجتماعية في مؤسسة 

 الجزائر من أجل حماية " أن س ي أ رويبة"هي آلاليات والبرامج التي تتبنها مؤسسة  ما

 البيئة؟

 :أهمية الدراسة

أهمية الدراسة في كونها تبحث عن آلاليات التي تقدمها املسؤولية الاجتماعية  تكمن

للشركات في ضمان نجاح حماية البيئية وغيرها من القضايا التي ترشد استغالل املوارد 

الاقتصادية في الجزائر، وكذا دور الشركات الوطنية في تحقيق الرفاهية لألفراد، حيث أصبح 

 من الالتزام ألطراف املجتمع كافة من العمل وفق املسؤولية 
ً
الاجتماعية في عاملنا املعاصر نوعا

 . خالل املشاركة والتعاون والاهتمام

  :أهداف الدراسة

الدراسة إلى توضيح دور املسؤولية الاجتماعية للشركات في ضمان نجاح برامج  تهدف

 :حماية البيئة في الجزائر من خالل

 طة باملسؤولية الاجتماعية للشركات، وانعكاساتها على توضيح مختلف املفاهيم املرتب

 .املجتمع واملؤسسة في حد ذاتها

 الجزائر" أن س ي أ رويبة"تحديد مظاهر املسؤولية الاجتماعية ملؤسسة. 

  الجزائر من " أن س ي أ رويبة"تسليط الضوء على آلاليات والبرامج التي تتبنها مؤسسة

 .سؤولية الاجتماعيةأجل حماية البيئة في إطار برامج امل

  الوصول إلى نتائج يمكن من خاللها صياغة بعض التوصيات التي تساعد أصحاب القرار

 .في الشركة على تطوير عملها دون إلاضرار بالبيئة التي تنشط فيها

 :وبغية إلاجابة على إلاشكالية، ارتأينا تناول الدراسة ضمن املحاور آلاتية             

تم فيه تناول مختلف املفاهيم املرتبطة باملسؤولية الاجتماعية للشركات ،  حيث: املحور ألاول 

 .وانعكاساتها على املجتمع واملؤسسة ، وتحديد املجاالت التي ينصب فيها هذا املفهوم

املؤسسات الصناعية في الجزائر  ىحدإتم من خالله تسليط الضوء على  والذي: املحور الثاني

الجزائر، من خالل  الوقوف على البرامج املتعلقة بحماية البيئة " يبةأن س ي أ رو "وهي مؤسسة 

 .والتي تنطوي تحت مفهوم املسؤولية الاجتماعية
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خصص هذا العنصر للتعرف على مفهوم  :الاجتماعيةمفاهيم أساسية حول املسؤولية  .8

 .املسؤولية الاجتماعية، مجاالتها وانعكاساتها

  :الاجتماعية للشركاتمفهوم املسؤولية    . 0.8

ليس هناك تعريف متفق عليه للمسؤولية الاجتماعية للشركات، كما تتعدد التعاريف 

من جهة ألخرى ومن أهم التعاريف نجد تعريف البنك الدولي للمسؤولية الاجتماعية  وتختلف

التزام أصحاب النشاطات التجارية باملساهمة في التنمية املستدامة من : "للشركات على أنها

خالل العمل مع موظفيهم وعائالتهم واملجتمع املحلي لتحسين مستوى معيشة الناس بأسلوب 

 . (152، صفحة 2112السكارنة، )  "م التنمية في آن واحديخدم التجارة ويخد

شكل من أشكال إلادارة والتي تحدد العالقة ألاخالقية : "وهناك من عرفها على أنها

وكذلك وضع أهداف , وشفافية الشركة مع جميع أصحاب املصلحة الذين تربطهم عالقة بها

تتوافق والتنمية املستدامة للمجتمع والحفاظ على املوارد البيئية والثقافية لألجيال الشركة التي 

 & ,Filho, Wanderley, Gómez) "القادمة واحترام التنوع وتعزيز الحد من املشاكل الاجتماعية

Farache, 2010) . 

الاجتماعية والبيئية في العمليات التجارية دمج الاهتمامات : "في حين عرفها البعض بأنها

 .(Hopkins, 2004, p. 27) "وإلانتاجية وتفاعلها مع أصحاب املصلحة على أساس طوعي

مسؤولية املنظمات عن قراراتها : "على أنها( ISO)كما عرفتها املنظمة الدولية للمعايير  

: من خالل التزامها بالشفافية والسلوك ألاخالقي الذي, على املجتمع والبيئةوأنشطتها التي تؤثر 

بما في ذلك الصحة ورفاهية املجتمع، ويأخذ في الاعتبار توقعات , يساهم في التنمية املستدامة

ومتسق مع املعايير العاملية للسلوك، ، ويتوافق مع القانون املعمول به. أصحاب املصلحة

 .(Henriques, 2011, p. XXV) "أنحاء املنظمة وتمارس في عالقاتهاومتكاملة في جميع 

املسؤولية الاجتماعية للشركات التزام  نأمن خالل التعريفات السابقة يمكن القول 

جاءت لتعزيز دور الشركات في املجتمع ككيان اجتماعي  القانونية،يتجاوز الالتزامات والقواعد 

من خالل الالتزام ألاخالقي للشركات بالجانب الاجتماعي والبيئي عند  فقط،وليس اقتصادي 

وتتجسد املسؤولية الاجتماعية الشاملة للمؤسسات بثالثة  اكم. الاقتصاديةأدائها لنشاطاتها 

 :(121، صفحة 2112قرفي و حاج صحراوي، ) اتجاهات مهمة هي

  العطاء أو الخير الشامل(Corporate Philanthropy:)  حيث يتضمن هذا الاتجاه زيادة

عطاء املؤسسات بمبادرات املسؤولية الاجتماعية وترسيخ معيار اجتماعية مؤسس ي لفعل 
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كأن تقوم املؤسسة  كإستراتيجية،الالتزام به : من العطاء مثل تحول واضحالخير وحدوث 

بمنح تبرعات إنسانية وهبات إلاحسان املستمرة للمجموعات غير الهادفة للربح على 

اختالف أنواعها بشرط أن تقع هذه التبرعات ضمن إستراتيجية خيرية تتبعها املؤسسة 

 .على املدى البعيد دعما لقضية مهمة من قضايا املجتمع

  املسؤولية الشاملة(Corporate Responsibility:)  يتضمن هذا الاتجاه جميع

البيئة وتقليل  والسعي لتحسيناملبادرات الاجتماعية كتشغيل العاملين من ألاقليات 

التلوث وترشيد استهالك الطاقة والاستغالل العقالني للمورد والعمل على إنتاج منتجات 

 .آمنة وكافة ألامور التي تعكس مسؤولية عالية وحرص اتجاه املجتمع

  السياسة الشاملة(Corporate Policy:)  يتضمن هذا الاتجاه املوقف الذي تتبناه

حيث أن  املجتمع،ا السياسية والاجتماعية املثارة بقوة في املؤسسة اتجاه مختلف القضاي

هذه القضايا تتجدد وتتغير باستمرار مع التطور الحاصل في املجتمع وتبعات وانعكاسات 

هذا التطور خاصة التكنولوجية منها على الجوانب الاجتماعية والسياسية والثقافية مما 

عية بعض متطلبات هذا الدور في يتطلب من املؤسسة أن تبادر إلى أن تتحمل طوا

 .املجتمع بصورة عامة وبعض فتاته بصورة خاصة

 : مجاالت املسؤولية الاجتماعية للمؤسسات    . 8.8

تعمل منظمات ألاعمال والهيئات الحكومية الخدمية ومؤسسات املجتمع املدني في بيئة 

تتفاعل فيما بينها متغيرات متغيرة ومتطورة تؤثر فيها اعتبارات العوملة وتقارب املجتمعات و 

اقتصادية وتكنولوجية وسياسية واجتماعية وبيئية متعددة ما اوجد لدى ألافراد واملجتمعات 

ترتبط بالصحة والبيئة وألامان النفس ي . حاجات متنامية وملحة محليا وإقليميا ودوليا

وتتعدد املبادئ التي استند إليها امليثاق العالمي للمسؤولية الاجتماعية الذي  ،والاجتماعي

في املبادئ املتعلقة  2112إعالن نسخته النهائية عام  موت ،1111وضعته ألامم املتحدة عام 

رضوان، ) بحقوق إلانسان وحقوق العمال وعدم التمييز والحفاظ على البيئة ومحاربة الفساد

ويمكن ذكر املجاالت والقطاعات التي تدخل تحت نطاق املسؤولية  .(52، صفحة 2112

 :الاجتماعية للمؤسسات من خالل الجدول املوالي
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 مجاالت املسؤولية الاجتماعية للمؤسسات: 0 جدول 
 املسؤولية الاجتماعية

القطاع 
 الصحي

 الصحافة البيئة ألاسرة التنمية التعليم
ألانشطة 
 التطوعية

بناء  -
 .املستوصفات

العالج  -
 .للفقراء

عمل برامج  -
لعالج الحاالت 

 .املرضية
عمل مراكز  -

لعالج الحاالت 
 .الخطيرة

بناء  -
 .املدارس

توفير  -
ألادوات 
 .املدرسية

املساعدة -
في دفع 
الرسوم 
 .للفقراء

نشر  -
ثقافة 

وأهمية 
ودور 

 .التعليم

التنمية  -
 .املستدامة

التنمية  -
 .البشرية

استغالل  -
 .املوارد

إصالح  -
 .العشوائيات

مكافحة  -
 .الفقر

غرس  -
القيم 

 .الاجتماعية
التنشئة  -

الاجتماعية 
 .الصحية

التربية  -
السليمة 
ومكافحة 

املمارسات 
غير 

 .خالقيةألا 

الحماية  -
 .من التلوث

مكافحة  -
 .الضوضاء

الحفاظ  -
على املوارد 

 .النادرة
القيام  -

بمشروعات 
للحفاظ 

 .على البيئة

نشر ثقافة 
املسؤولية 
 .الاجتماعية

نشر أخبار  -
 .غير مكذوبة

إعالنات  -
مجانية 
لحمالت 

 .توعية
بناء  -

مساحات 
خضراء 
ومالعب 
 .لألطفال

عمل  -
رحالت 
ترفيهية 

لألطفال 
الفقراء 
وألايتام 

وذوي 
الاحتياجات 

 .الخاصة

مساعدة  -
 .الفقراء

محو  -
 .ألامية

أنشطة  -
صيفية 
 .للطالب

تشجير  -
ألاماكن 
 .املحتاجة

حمالت -
 .النظافة

دار  ،الطبعة ألاولى ،املسؤولية الاجتماعية بين الشراكة وآفاق التنمية،منال محمد عباس :املصدر

 .22ص ،2112،مصر ،جامعة إلاسكندرية،املعرفة الجامعية 
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 : للشركاتأبعاد املسؤولية الاجتماعية   . 2.8

تعددت الدراسات التي تناولت وصف أبعاد املسؤولية الاجتماعية للشركات، ومن أهم 

 ,Carroll) والتي حددتها بأربع أبعاد( CARROLL)هذه الدراسات نجد دراسة الباحث كارول 

1979, pp. 500-501) : 

 : املسؤولية الاقتصادية .0.2.8

حيث أن سبب نشوء املؤسسة هو تكوين وحدة اقتصادية في املجتمع يقع على عاتقها 

مسؤولية إنتاج السلع وتقديم الخدمات التي يريدها املجتمع وبيعها لتحقيق الربح وعلى هذا 

 .الافتراض ألاساس ي وجدت جميع الشركات ألاخرى 

  :القانونية ةاملسؤولي .8.2.8

يتوقع املجتمع من املؤسسات أن تؤدي مهمتها الاقتصادية على أتم وجه ضمن إطار  حيث

 .املتطلبات القانونية

 :املسؤولية ألاخالقية. 2.2.8

حيث أصبحت من القضايا الضاغطة التي  ،من الصعب تعريف املسؤوليات ألاخالقية

ي بالقول بان املجتمع يتوقع نكتف ،يتم مناقشتها باستمرار بين ما هو أخالقي وما هو غير أخالقي

 .من املؤسسات دور يفوق املتطلبات القانونية

  :املسؤولية الخيرية. 2.2.8

هي عبارة عن رسالة مختصرة عن الشركة ترك فيها املجال ( الطوعية)املسؤولية 

ربما من غير الصحيح أن نقول أنها مسؤوليات متوقع انجازها ألنها تتعلق , للمحاكمة الذاتية

 .بتوجهات الشركة وبالرغم من ذلك هذا الدور متوقع من قبل املجتمع

خصص هذا  :"أن س ي أ رويبة"مؤسسة املسؤولية الاجتماعية في دراسة تطبيقية حول   .2

 ."أن س ي أ رويبة"املحور للتعرف على مدى تطبيق املسؤولية الاجتماعية في مؤسسة 

 ":  أن س ي أ رويبة"تقديم عام ملؤسسة  . 0.2

 :املوالي خالل الجدول من  الجزائر" أن س ي أ رويبة"تقديم مؤسسة  يمكن
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 الجزائر" أن س ي أ رويبة"تقديم مؤسسة : 8 جدول 

  " أن س ي أ رويبة"مؤسسة  البيان

 .أ. ذ. أن س ي أ رويبة ش اسم املؤسسة

 (2112سنة في سنة  52عمرها ) 1122شهر ماي  سنة التأسيس

 (الصناعة الغذائية)واملنتجات زراعية تصنيع ألاغذية  نشاطها

املنطقة الصناعية رويبة، الجزائر  5الطريق الوطني رقم  مقرها الاجتماعي

12111 

 مؤسسة عائلية طبيعة ملكية املؤسسة

سليم عثماني رئيس  املسيرين الرئيسين

 مجلس إلادارة

محمد صحبي 

عثماني املدير 

 العام

سليم عثماني 

 مدير إلاعالم

 2111مارس  دخول بورصة الجزائرتاريخ 

 سهم 950 491 8   عدد أسهم املؤسسة  

املال الاجتماعي  مقدار رأس

 (8102-08-08يوم )

 (دج 111سعر السهم )دج  000 195 849

القيمة السوقية للمؤسسة 

 (8102ديسمبر08)

 (دج215= سعر السهم الواحد)دج 2515125251

 من إعداد الباحثين باالعتماد على املوقع الالكتروني ملؤسسة أن س ي أ رويبة، :املصدر

http://www.rouiba.com.dz  واملوقع الالكتروني لبورصة الجزائر: 

http://www.sgbv.dz/ar/?page=ligne_societe ،( 2112-12-12تم الاطالع عليه في.) 

 

من خالل  حياتها نوجزهامحطات تاريخية مهمة في  "أن س ي أ رويبة"مؤسسة  وعرفت

 : (2112مؤسسة أن س ي أ رويبة الجزائر، ) :الجدول التالية

. قرر أب وابنه تأسيس وحدة للمصبرات: 0621إلى سنة  0611 سنة منتمتد : املرحة ألاولى 

أن "املعمل الجزائري الجديد للمصبرات أو : تحمل أحالم جيل جديد، وهكذا انبثق ما يسمى بـ

، ال "أن س ي أ رويبة"وبفضل  .، لتفرض بعدها خبرتها في تحويل وحفظ الفاكهة"س ي أ رويبة

http://www.rouiba.com.dz/
http://www.sgbv.dz/ar/?page=ligne_societe
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غاية اليوم ببعض املنتجات الرائدة، مثل الهريسة ومركز تزال ذاكرتنا الجماعية تحتفظ إلى 

، مثل "أن س ي أ رويبة"باإلضافة إلى ألانواع املختلفة من املربى التي أنتجتها  .الطماطم الشهير

 .مربى املشمش، البرتقال، التين و الفراولة

نمو  وفي إطار خطة 1122في سنة  :8111إلى سنة  0620من سنة تمتد : املرحلة الثانية 

وانتشار وتنويع النشاط، أطلقت الشركة نشاط إنتاج مشروبات الفواكه، وهذا تحت عالمة 

في إشارة للمدينة التي يقع فيها مقر الشركة، ولكن أيضا كاعتراف وتقدير للمجتمع ” الرويبة“

تدخل التاريخ من خالل ” رويبة“عالمة  1121أما في سنة  .املحلي الذي تنحدر منه العالمة

ألول مرة في الجزائر تم تسويق عصير فاكهة معقم ومعبأ في علب و  .ديد املتواصل ملنتجاتهاالتج

، واملستمد من البسترة (فالش)وهذا ما يعرف بالحفظ عبر البسترة الوميضة  :من الورق املقوى 

التي ' س'التي ابتكرها لويس باستور، والتي تحافظ بشكل أفضل على طعم الفواكه وفيتامين 

وهي أول مؤسسة جزائرية ( ISO9002)حصلت املؤسسة على شهادة  2111تحتويه، وفي سنة 

 .ISOتتحصل على شهادة 

املؤسسة تكسب الرهان، إذ شهدت نموا : 8112 إلى سنة 8118من سنة تمتد : املرحلة الثالثة

سنة استثنائيا عام بعد عام، فاستطاعت عرض تشكيلة كبيرة ومتنوعة من املنتجات، حيث في 

غيرت شكلها القانوني وأصبحت شركة مساهمة، بدأت في نشر تقرير سنوي يسمح لها  2111

 .بالتواصل الفعال بين املساهمين والعاملين واملستثمرين والعائلة

بتوسيع النشاط  2115تميزت سنة : 8116إلى سنة  8112من سنة تمتد : املرحلة الرابعة

استثمارات ملرافقة ودعم نمو الشركة أو ما يعرف للسوق الدولية وفتح رأس املال لصندوق 

 ،ISO 12111وهي شهادة  2112سنة  ISOوتم حصد شهادة ثانية  .(إفريقيا أنفست)باسم 

على الجائزة الوطنية للبيئة واملحيط، ومن ناحية إلانتاجية في سنة  2112في سنة  وتحصلت

كما وغيرت شعار العالمة التجارية للمؤسسة  .مليون علبة 121: ، تم تجاوز إلانتاج2111

 .واعتمدت طرق جديدة في التعبئة والتغليف

تم مضاعفة رقم أعمال سنتي  2111في سنة : 8108 إلى 8101من سنة : املرحلة الخامسة

واعتماد برنامج تنمية حول تعزيز الحوكمة في املؤسسة باعتماد مدونة قواعد  2111و 2112

لجنة تدقيق ولجنة تعويضات مع إمكانية دراسة توسيع الصادرات نحو  الحكم الراشد وإنشاء

، وإطالق فئة 2111للبورصة في سنة  طلب للدخول كما تم تقديم .  البلدان العربية واملغاربية
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بقدرات كبيرة لضمان النجاح، وهو ما سمح في ألاخير ( PETثاالت بولي إيثيلين تيرف)جديدة وهي 

، وحصلت 2112مليون قارورة سنة  211د، من خالل إنتاج من تحطيم رقم قياس ي جدي

 .ISO 22111 على شهادة 2112املؤسسة سنة 

 تدخل" أن س ي أ رويبة"مؤسسة  :8102إلى سنة  8102من سنة تمتد : املرحلة السادسة

بجميع أصولها وأيضا ثمار )وأكثر من العالمة التجارية، اقترحت الشركة بهذا القرار . البورصة

أيضا  2111وكانت سنة  .على الجزائريين الراغبين في املشاركة في هذه املغامرة( نموها املستقبلي

 2111كما وحصلت في  ."بالحبيبات“املعقمة   PET مناسبة إلطالق تشكيلة جديدة تحت اسم

 .ISO 22111على  شهادة 

عرفت املؤسسة تسجيل نتائج جد مرضية، وهذا ما شجعها  :8102في سنة  :السابعةاملرحلة 

على تكثيف جهود الابتكار والتنافسية للمحافظة على مرتبة الريادة في الجزائر في مجال 

مشروبات الفواكه، لتتمكن من بلوغ موقع الريادة في املغرب العربي الذي تسير صوبه بخطى 

مستقبلية تطمح لتحقيقها من أجل التنمية  رؤية "أن س ي أ رويبة"كما ووضعت مؤسسة  .ثابتة

  :(2112أن س ي أ رويبة الجزائر، ) يث تسعىاملستدامة ح

 :، تتطلع إلى2111بحلول عام : ودوليا أن تصبح مؤسسة معترف بها وطنيا -أ

 تطوير نموذج مرجعي لتطوير الثروة البشرية. 

  في جو من الرفاهيةتوفير الظروف املالئمة للعمل. 

 تعزيز حوار اجتماعي متجدد ومستمر. 

  التطوير والحفاظ على أفضل نظام للرواتب يكون محفز وقائم على أساس املهارات

 .وألاداء

 :، تتطلع إلى2111بحلول عام  :أن تحقق املحايدة البينية في املؤسسة -ب

  تخفيض إفراز : الحراري تحقيق املحايدة في انبعاث الغازات املسببة لالحتباس

 .غازات الاحتباس الحراري من كل الهياكل

 القضاء على جميع إلافرازات التي تؤثر على طبقة ألاوزون من كل هياكل املؤسسة. 

 يجب أال يتجاوز استهالك املؤسسة للمياه معدل : الاقتصاد في استهالك املياه

 .تجديد املوارد

 111ادر متجددة بنسبة إنتاج املؤسسة سيتم من طاقة آتية من مص٪. 
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  من النفايات21سيتم إعادة رسكلة ٪. 

 111من املواد الخام الرئيسة لدينا ستحمل العالمات إلايكولوجية ٪. 

، 2111بحلول عام : منتوج صحي وترقي الاستهالك املسؤول واملستدام تقدم املؤسسةأن . ج

 :تطمح إلى

 الحوادث املتعلقة باألمن انعدام : أن تكون منتجاتها ذات نوعية صحية عالية

 .الغذائي الناجم عن منتجاتها

 111من مستهلكي منتجاتها سوف يشاركون في حوار مباشر مع املؤسسة ٪. 

 21من مواد التعبئة والتغليف ملنتجاتها سوف تكون قابلة إلعادة الرسكلة ٪. 

، 2111عام بحلول : ISOأن تصبح مؤسسة مواطنة رائدة في مجال املمارسات الحسنة لـ . د

 :العمل على املحاور التالية

  تشجيع تطوير املمارسات الحسنة وألاخالق املهنية واحترام املعايير في عالم

 .ألاعمال

 املشاركة بطريقة فعالة في تحسين مناخ ألاعمال في الجزائر. 

 منح آفاق للشباب من خالل دعم املشاريع املبدعة والصديقة للبيئة. 

 وطنية والبحث العلمي ونشر املعرفةدعم تطوير الكفاءات ال. 

  دعم الفئات الاجتماعية الهشة واملجتمعات املحلية في مبادراتها الاقتصادية

 .والثقافية والاجتماعية

 : الجزائر " أن س ي أ رويبة"مظاهر تطبيق معايير املسؤولية الجتماعية في مؤسسة   .8.2

أن س ي أ " املسؤولية الاجتماعية للشركة من ضمن القيم التي تتمسك بها مؤسسة تعتبر  

أن س ي أ "، كما تعد هذه املسؤولية جزء من حياتها اليومية، وأدى هذا لجعل شركة"رويبة

في منطقة الشرق ألاوسط  22111” ايزو “على رأس قائمة الشركات التي أدمجت املعيار  " رويبة

 .وشمال أفريقيا
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  الجزائر" أن س ي أ رويبة"املسؤولية الاجتماعية في مؤسسة ( معايير)عناصر:  0شكل  

  

 

  

، على الساعة 2112-12-12: تم الاطالع في: )أ  رويبة.س ي.املوقع الالكتروني ملؤسسة أن: املصدر

12:51  ،http://www.rouiba.com.dz/?lang=ar) 

رويبة بالجودة والنوعية، باإلضافة إلى شهادات املطابقة ” أ.س ي.أن“التزام شركة  وبفضل

 (RS-MENA) املختلفة التي اكتسبتها، تم اختيارها لتمثيل الجزائر كشركة رائدة في إطار مشروع

املتعلق ”  22111ايزو “لترقية املعيار الجديد  (IANOR) واملعهد الجزائري للمعايير” ايزو “برفقة 

هذا املشروع هو مشروع عالمي لترقية هذا املعيار . باملسؤولية الاجتماعية والتنمية املستدامة

الوكالة السويدية للتنمية  SIDA)السويدية، يتم تمويله من قبل الوكالة (2111نشر في )الجديد 

الجزائر، تونس، مصر، ألاردن، لبنان، سوريا، : ، ويخص ثماني بلدان نموذجية هي(الدولية

كما يقدم هذا املعيار قواعد توجيهية ألية منظمة تسعى إلى تحمل املسؤولية . العراق واملغرب

 .ألية نتائج ناجمة عن قراراتها وأنشطتها

 :برامج حماية البيئة في املؤسسة محل الدراسة   . 2.2

   ":أن س ي أ رويبة"البيئة ملؤسسة  املسؤولية 0.2.2

خالل مهمتها كشركة مواطنة، تساهم في الحفاظ على البيئة من خالل مسعى يهدف  من

إلى الاقتصاد في املوارد الطبيعية، وذلك باستخدام التكنولوجيات النظيفة، واللجوء إلى عمليات 

دمه أيضا في مصانعها لتشغيل ويعد املاء املكون الرئيس ي في منتجاتها، وتستخ .إعادة الرسكلة

وعليه فإن مسؤوليتها تجاه هذا . املعدات الصناعية، فضال عن تزويد نظام مكافحة الحرائق

أما إمدادات املياه عن . ولهذا تمتلك بئرين يضمنان إمداد املصنع باملياه .املورد تعد أساسية

قد تم وضع نظام متابعة و  .طريق الشبكة العمومية فهي تغطي احتياجات مياه الشرب للشركة

باإلضافة إلى ذلك، ومن أجل تلبية . 2112شهري ومنتظم لكميات املياه املستهلكة منذ عام 

احتياجات املعدات الصناعية واملتطلبات التي يفرضها النموذج املنهي، لجأت املؤسسة عام 

 

http://www.rouiba.com.dz/?lang=ar
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اه الخام من ـــــــــيقدر استهالك املو  .إلى استعمال عملية التناضح العكس ي ملعالجة املياه 2112

مليون لتر من املنتجات النهائية، أي ما  22.1متر مكعب إلنتاج  451 871بـ  2112البئرين في سنة 

وهذه هي النسبة العادية عند استخدام تقنية التناضح . لتر عصير/لتر من املاء 5.2يعادل 

در استهالك 2111وخالل سنة  .٪25العكس ي التي تتميز بطاقة إنتاجية قصوى تقدر بنسبة 
ُ
، ق

مليون لتر من املنتجات النهائية، أي ما  22.1متر مكعب إلنتاج  212 221املياه من البئرين بـ 

در استهالك املياه من كال البئرين 2112أما في سنة  .لتر من العصير/ لتر من املاء  2.1يعادل 
ُ
، ق

لتر / لتر ماء  2.2نتجات النهائية، أي ما يعادل مليون لتر من امل 112متر مكعب إلنتاج  221 122بـ 

إن تحسين هذه النسبة يدل على الاستعمال ألامثل لعملية التناضح العكس ي . من العصير

أما فيما يتعلق بالنفايات القابلة إلعادة  .والتخفيض املستمر في كميات استهالك املؤسسة للمياه

 كلة من الورق املقوى والبالستيك والزجاجات وتتكون نفايات الشركة القابلة للرسالرسكلة ف

PETويتم جمعها وفرزها لتوضع بعدها تحت . ، وألاسطوانات املعدنية والدالء البالستيكية

حيث . ٪21وتمكنت املؤسسة من تخفيض كمية النفايات بنسبة . تصرف املسترجعين املعتمدين

ميات املستعلمة في التغليف تحقق هذا الانجاز بفضل جهود جميع املوظفين للحد من الك

في حين تتم  .والتعبئة، من أجل تحسين السيطرة على نسبة النفايات التي يتم إعادة رسكلتها

 211عملية معالجة مياه النفايات عن طريق جمع النفايات الصناعية السائلة في خزان بسعة 

وهذا ما . 2112متر مكعب، وقد دخل هذا الخزان حيز الخدمة منذ النصف الثاني من عام 

يسمح بالتقليل من امللوثات، قبل إفراغها عبر شبكة مياه الصرف الصحي العمومية باتجاه 

وقد أظهر رصد نوعية مياه الصرف الصحي من قبل مخابر  .محطة تصفية املياه بالرغاية

 .خارجية أن مستوى مقاييس التلوث أقل من العتبة التي يسمح بها التنظيم الساري املفعول 

حماية البيئة مصدر انشغال كبير للمؤسسة وهذا ألكثر من عقد من الزمن، وقد  كلتش

الورق )أدى ذلك إلى تحسن ملحوظ في جمع وفرز واسترجاع النفايات القابلة إلعادة الرسكلة 

أ رويبة  مؤسسة أن س ي) (، البالستيك، ألاسطوانات، البراميل واملنصات الخشبيةPETاملقوى، 

 . (2112الجزائر، 
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 : املمارسات الجيدة في ألاعمال والجودة 8.2.2

( نظام إدارة سالمة منتجات املؤسسة الغذائية) 22111الحصول على شهادة ايزو  يعتبر

هي إحدى أولويات املؤسسة، وبالتالي تشكل واحدة من الركائز ألاساسية لسياسة الجودة 

 :بـــــالخاصة بها والتي تعرف 

  تقديم منتجات وخدمات للزبون واملستهلك تحترم الشروط القانونية والتنظيمية واملعايير

سارية املفعول من أجل ضمان ألامن الغذائي للمنتوج وحماية املستهلك من جميع 

 .املخاطر امليكروبيولوجية والكيميائية أو الجسدية

  سسة بوضع بروتوكوالت تضمن تقديم منتجات صحية وآمنة للمستهلك، حيث قامت املؤ

 ، أطلقت 2111ومنذ عام . نظافة املنتوج من أجل التحكم في املخاطر وألاخطار املحتملة

مشروع لوضع نظام جديد إلدارة املواد الغذائية؛ والذي " أن س ي أ رويبة"مؤسسة 

 .أعطى نتائج طيبة بفضل املشاركة القوية ملختلف هياكل املؤسسة

  22111ايزو “جاءت شهادة ، 2111وفي جانفي ”(منظمة املعايير الدوليةISO  ) لتتوج

الجهود التي بذلت طيلة عامين لتأكيد التزاماتنا تجاه الزبون واملستهلك الذين لديهما آلان 

 .(2112مؤسسة أن س ي أ رويبة الجزائر، ) ضمان إضافي لجودة منتجاتها

 : وظروف العملالعالقات  2.2.2

فاعل أساس ي في مجال إنتاج املشروبات وعصائر  الجزائر "أن س ي أ رويبة" مؤسسة

الفواكه، وهي أيضا شركة ذات بعد إنساني تجمع موظفيها حول مشاريع طموحة ذات قيمة 

 (2112مؤسسة أن س ي أ رويبة الجزائر، )  :وتتمثل أهدافها في, مضافة عالية

وخبرتها يرتكزان باألساس   الجزائر"أن س ي أ رويبة"إن نجاح مؤسسة : نشر ثقافة التميز -أ 

ولهذا، فهي تجتهد دون كلل في مكافأتهم على مجهوداتهم من خالل سياسة . على موظفيها

أجور عادلة، ومنحهم إمكانية التنقل في الداخل والخارج، ووضع خطة تنمية ذاتية 

 .ومهنية فردية

ألنها مؤسسة منفتحة على العالم الخارجي، جعلت : تأكيد دورها كشركة متضامنة -ب

التضامن أولوية في سياسة املوارد البشرية، وهذا من خالل تقديم الدعم للموظفين وكذا 

 .تفضيل الحوار الاجتماعي
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ؤسسة بفضل سياسة التدريب املستمر ملوظفيها، تقوم امل :تطوير املهارات الفنية ملوظفيها -ج

بدمجهم في مناهج دراسية تسمح لهم باكتساب مهارات لتكون لهم مؤهالت أفضل، 

كما تشكل الحركية املهنية أو الجغرافية . وتوجيههم في مسار منهي يتطور باستمرار

وتحقيقا لهذه الغاية، تقدم . للموظفين إحدى العناصر ألاساسية للتنمية في املؤسسة

وما إن يوظف أي . ية داخلية تنسجم مع مبادئ مشتركةلجميع املوظفين برنامجا لحرك

شخص حتى يتم تنفيذ خطة اندماج تسمح له بالتعرف على املؤسسة بشكل كامل، إلى 

باإلضافة إلى رعاية مشخصة  جانب دورة تكوينية تسمح له بالتعرف على روح املؤسسة

 .حول مهامه

لون في املؤسسة أنهم  على استعداد أكد املسؤو : توفير ظروف عمل مواتية للتطور املنهي -د

باإلضافة  .يومي لتوفير أفضل ظروف العمل، وأحسن مثال على هذا إنشاء مرصد للراحة

فكلما كانت . إلى ذلك، قامت املؤسسة بتنفيذ سياسة حماية العمال من املخاطر املهنية

ن من بين كما ُوضعت الوقاية الصحية  وألام .صحة املوظفين أحسن، تحسن ألاداء أكثر

رجم هذا سنة 
ُ
بإنشاء عيادة طبية تتوفر على كامل التجهيزات،  2115ألاولويات، وت

حيث . وألاطباء ألاخصائيين، ودورات تدريبية لجميع املوظفين، وحمالت لكشف ألامراض

أن الوقاية الصحية وألامنية هي أكثر من إستراتيجية، بل هي جزء ال يتجزأ من جميع 

 .أنشطة املؤسسة

 :الجزائر" أن س ي أ رويبة" املؤشرات حول تطوير نشاط مؤسسة بعض 2.2.2

  :"أن س ي أ رويبة"تطور رأس مال مؤسسة . أ             

خالل  "أن س ي أ رويبة"الجدول املوالي يلخص لنا التطور الذي شهده رأس مال مؤسسة 

 .خمس سنوات ألاخيرة
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 8102-8102من سنة  " أن س ي أ رويبة"تطور رأس مال مؤسسة : 2جدول 

 دج: الوحدة                                                                                                                                                              

 2112 2112 2112 2115 2112 السنة

رأس 

 املال
125221211 121212111 211221211 215122211 221115111 

متوفر )، "أن س ي أ رويبة"البيانات املالية ملؤسسة : من إعداد الباحثين باالعتماد على :املصدر

تم (  http://www.sgbv.dz/ar/?page=info_cote)الالكتروني لبورصة الجزائر  على املوقع

 .11:22: ، على الساعة2112-12-12الاطالع في 

يالحظ الارتفاع املستمر في رأس  "أن س ي أ رويبة" مال مؤسسةرأس  ر لتطو أما املتتبع 

، 2112دج سنة  221115111، إلى  2112دج سنة 125221211مال املؤسسة، حيث ارتفع من 

وهو ما يوفر  دعم إضافي إلنتاجية املؤسسة، ويساعد املؤسسة على تلبية متطلباتها وتغطية 

أن "والجدول املوالي يبرز سندات رأس املال ملؤسسة . الالتزامات وكذا توسيع قاعدتها إلانتاجية

 .2112-12-22كما وردت في بورصة الجزائر ليوم  " س ي أ رويبة

يوم )في بورصة الجزائر  " أن س ي أ رويبة"رأس املال ملؤسسة سندات : 2 جدول 

08/08/8102) 

 دج: الوحدة  

 ISIN رمز
الرمز في 

 البورصة

اسم 

 الشركة
 الفئة/ القطاع 

القيمة 

 الاسمية
 عدد ألاسهم

DZ0000010045 ROUI 
أن س ي أ 

 رويبة

الصناعة 

 الغذائية
100 8 491 950 

على الساعة  2112-12-12تم الاطالع في ) املوقع الالكتروني الرسمي لبورصة الجزائر : املصدر

12:25) ،http://www.sgbv.dz/ar/?page=ligne_societ 

 من جويلية)في البورصة " أن س ي أ رويبة"تطور القيمة السوقية وسعر السهم   ملؤسسة . ب

 (:  8102 جويلية -8102

الجدول املوالي يأخذ القيم املتعلقة بسعر السهم املأخوذة من املوقع الالكتروني لبورصة 

، وكذا 2112وهي سمة إلادراج في البورصة إلى سنة  2111الجزائر خالل شهر جويلية منذ سنة 

 :القيمة السوقية حسب تطورات أسعار ألاسهم

http://www.sgbv.dz/ar/?page=info_cote
http://www.sgbv.dz/ar/?page=ligne_societ
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في البورصة  " أن س ي أ رويبة"تطور القيمة السوقية وسعر السهم   ملؤسسة  :2جدول 

 (8102إلى جويلية  8102للفترة من جويلية )

 دج: الوحدة

 8102جويلية  8102جويلية  8101جويلية  8102جويلية  البيان

 215 125 125 121 سعر السهم

 2515125251 2251221251 1122221251 1222121111 القيمة السوقية

تم ) املوقع الالكتروني الرسمي لبورصة الجزائر   :من إعداد الباحثين باالعتماد على: املصدر

 ( http://www.sgbv.dz/ar/?page=ligne_societ، 15:22على الساعة  2112-12-12الاطالع في 

أن استثماراتها  الجزائر" أن س ي أ رويبة"ملؤسسة  2112لسنة  املاليةتقرير ورد في    

مليون دينار  121وكذا توزيع ألارباح أي ما يفوق  .مليار دينار خالل السنتين املاضيتين 2.2تعدت 

إلى  2112للسهم من / دينار  12إلى  21وأن  ربحية السهم بلغت من  .خالل السنتين املاضيتين

، كما ونالحظ أيضا من خالل الجدول أعاله أن أسعار أسهم الشركة تسجل انخفاض 2112

 .دج 215بمقدار  2112،  لتسجل أدنى قيمة لها في شهر جويلية 2111مستمر منذ سنة 

 :خاتمة. 2

الجزائر من خالل تطبيق مفهومي املسؤولية الاجتماعية " رويبةأن س ي أ "تهدف مؤسسة              

إلى تحقيق الاستثمار ألامثل وألارشد للموارد املتاحة ومراعاة البيئة التي تنشط فيها كأولوية 

حيث تم دمج الاهتمامات البيئية من خالل املسؤولية الاجتماعية عن طريق وضع مجموعة 

وجود من خالل نظم للمحافظة على املوارد وكذا نشر  من ألانشطة البيئية التي يكون لها

الثقافة البيئية لدى املوظفين و العاملين في املؤسسة، والالتزام البيئي هو جزء من الالتزام 

الاجتماعي للشركات، وهو ضرورة على مستوى منشأة ألاعمال، فحث املنظمات على تبني 

ها تجاه البيئة و دعم نظم إلادارة البيئية لديها املسؤولية الاجتماعية يقودها إلى تحقيق التزام

" أن س ي أ رويبة"في حدود إمكاناتها و نطاق مسؤولياتها، وتظهر املسؤولية الاجتماعية ملؤسسة 

الجزائر بشكل كبير في جانبها البيئي وحماية املستهلك وسعيها نحو تحقيق تنمية مستدامة، 

على  2112كان له الفضل في تحصلها سنة وتوفير مناصب الشغل بشكل مستمر، وهذا ما 

، وهذا ما يحتم اليوم على الشركات بذل املزيد من الجهد في مجال الوعي ISO 22111شهادة 

http://www.sgbv.dz/ar/?page=ligne_societ
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والتثقيف البيئي بين املوظفين في الشركة من خالل إشراكهم في صياغة الاستراتيجيات  

 .والسياسات الاجتماعية للشركة

 :لهوامشقائمة ا. 2

 استخدام املوقع الالكتروني للمنظمة في دعم اتصاالت (. 2112, ديسمبر. )أحمد فاروق رضوان

مجلة رؤى  (.دراسة تطبيقية على عينة من املنظمات بدولة لامارات العربية)املسؤولية الاجتماعية 

 .52، صفحة (1) 1إستراتيجية ، 

 دار املسيرة : عمان، ألاردن(. إلاصدار السادس) أخالقيات العمل(. 2112. )بالل خلف السكارنة

 .للنشر والتوزيع

  دور املسؤولية الاجتماعية في دعم سمعة (. 2112. )شافية قرفي، و حمودي حاج صحراوي

مجلة الباحث . (NCA)دراسة تحليلية من وجهة نظر اطارات مؤسسة رويبة للعصائر -املؤسسة

 .121، صفحة (12)

 من 2112, ديسمبر 12تاريخ الاسترداد . ملحة تاريخية(. 2112. )مؤسسة أن س ي أ رويبة الجزائر ،

: املوقع الرسمي ملؤسسة أن س ي أ رويبة الجزائر

http://www.rouiba.com.dz/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-

%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%A8%D8%A9/%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A9-

%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9/?lang=ar 

 من املوقع 2112, ديسمبر 12تاريخ الاسترداد . التزاماتنا(. 2112. )أن س ي أ رويبة الجزائر ،

: الرسمي ملؤسسة أن س ي أ رويبة الجزائر

http://www.rouiba.com.dz/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-

%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%A8%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D

8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7/?lang=ar 

 Carroll, A. B. (1979). A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate 

Performance. Academy Management Review , 4 (4), pp. 500-501. 

 Filho, J. M., Wanderley, L. S., Gómez, C. P., & Farache, F. (2010, Septembre). Strategic 

Corporate Social Responsibility Management for Competitive Advantage. Brazilian 

Administration Review , 7 (3), p. 296. 
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ألاخضر في الجزائر الاقتصاداملسؤولية البيئية ضرورة حتمية لدتوجه نحو   

نموذجا -مابالك -مصنع الكنز ألاسود  

Environmental responsibility is an imperative to move towards the green 

economy in Algeria 

Black Treasure Factory - Maplak – model 
 

 8المأحي  يدر ، 0خير ال ين جمعة
 ، جامعة محمد خيضر بسكرة،"أ"قسم ( ة)محاضر( ة)أستاذ 1

djemaa.kheireddine@univ-biskra.dz 
 ، ، جامعة محمد خيضر بسكرة"ب"قسم ( ة)محاضر( ة)أستاذ 2

 dridiahlem70@yahoo.fr 

 

 

 ملخص

أحد أكبر التحديات التي تواجه  ألاخضر  الاقتصادو جه نحوالتو  قد أصبحت املسؤولية البيئيةل  

لتعرف ي ، تهدف الدراسة  إلى ا، وذلك ملساهمتها بشكل مباشر في التلوث البيئالاقتصاديةاملؤسسات 

ألاخضر وإلى معرفة  الاقتصادكضرورة حتمية للتوجه نحو املسؤولية البيئية  على موضوع مهم وهو 

ما "تجربة مصنع  الجزائرية للمسؤولية البيئية وذلك من خالل عرض واقع تبني املؤسسة الصناعية

 . بالجزائر إلعادة تدوير العجالت املطاطية" كبال

 وإلزاميةمية بر املسؤولية البيئية ضرورة حتتعتائج أهمها تجموعة من النراسة إلى مخلصت الدو 

بيئي وصيات منها زيادة الوعي الوتم اقتراح مجموعة من الت .ألاخضر بالجزائر الاقتصادنحو  للتوجه

 .الصناعيةودعم املؤسسات في مجال حماية البيئة وإعادة تدوير املخلفات 

 .ةجالت املطاطيتدوير الع بالك، إعادةما  ألاخضر مصنع تصادالاقاملسؤولية البيئية،  :مفتاحية كدمات

  JEL : Q57 اتتصنيف

__________________________________________ 
  djemaa.kheiredine@univ-biskra.dz:يميل ، لا خير ال ين جمعة  : املرسل ؤلفامل
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Abstract 

      Environmental responsibility and the direction of the green economy have become one of 

the biggest challenges facing economic institutions for their direct contribution to 

environmental pollution. The study aims at identifying an important issue, namely, 

environmental responsibility as an inevitable necessity to move towards the green economy. 

Through the experience of the plant "Maplak" in Algeria to recycle rubber wheels. The study 

concluded with a set of results, the most important of which is that environmental 

responsibility is an imperative and mandatory necessity to move towards the green economy 

in Algeria. A number of recommendations were proposed, including raising environmental 

awareness and supporting institutions in the field of environmental protection and industrial 

waste recycling.  

Keywords: Environmental Responsibility, Green Economy, Maplack Factory, Recycling 

Rubber Wheels 

JEL Classification Codes: Q57 

 

  :مق مة .1

تعتبر مشكلة حماية البيئة مسؤولية الجميع، إال أن الطرف ألاكثر أهمية هو املؤسسات 

الكثير من املؤسسات  على البيئة، ولهذا أصبحت ألاكثر تهديدا وخطرا باعتبارها الاقتصادية

 مالهاالصناعية في الوقت الحاضر تتجه إلى الاهتمام باالعتبارات البيئية في استراتيجيات أع

ها طويلة املدى، وهذا التوجه يعد أساسا لبقائها في السوق وتنافسها مع نظرائها من وخطط

املواصفات البيئية في النشاطات املمارسة من  بيئة، وكذلك نقطة بدء لضمان تطبيقاملهتمين بال

قبل املؤسسات الصناعية، لذلك يجب أن يتوفر موظفيها ومسيريها على مسؤولية بيئية ذات 

وفعال حيث يساعد ذلك في التخطيط وتطوير ألاداء البيئي بما يتالءم مع  متميز ستوى م

هل  :ة على إلاشكالية التاليةبموجب ما تقدم سنحاول إلاجاب، السياسة البيئية في املؤسسة

ألاخضر في املؤسسات  الاقتصادتعتبر املسؤولية البيئية ضرورة حتمية لدتوجه نحو 

 الجزائرية؟ 
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: على ضوء إلاشكالية املطروحة يمكن صياغة الفرضية الرئيسية التالية : راسةفرضيات ال

 .ر في املؤسسات الجزائريةألاخض الاقتصادتعتبر املسؤولية البيئية ضرورة حتمية للتوجه نحو 

واقع ، وكذا ألاخضر واملسؤولية البيئية باالقتصادالتعريف  :تهدف الدراسة إلى: ه اف ال راسةأ

مصانع إعادة تدوير العجالت املطاطية من خالل دراسة حالة  الجزائرية سساتاملؤ في  منهما كل

 ."كما بالمصنع "في الجزائر 

املنهج  الوصفي التحليلي وذلك لإلملام  استخدامالية تم ة على إلاشكلإلجاب :منهج ال راسة

بيئية في ضر واملسؤولية الألاخ الاقتصادبمختلف املفاهيم النظرية للموضوع، مع دراسة واقع 

 الجزائرية  املصانع

 : قمنا بتقسيم الدراسة إلى ثالث محاور مهمة هي وقد

 .ألاخضر الاقتصادمفاهيم أساسية حول : املحور ألاول  -

 .البيئية املسؤولية: الثانيحور ملا -

 .وأهميته البيئية (مابالك)الكنز ألاسود مصنع : املحور الثالث -

املحور للتعرف على مفهوم الاقتصاد  هذاخصص  :ألاخضر الاقتصاداهيم أساسية حول فم .8

 .في الجزائر إنجازاتهه وأهميته إضافة إلى أهم ألاخضر وفوائد

  :ألاخضر دالاقتصا ريفعت .   0.8

ج عنه الذي ينت الاقتصاد: ألاخضر على أنه الاقتصادرف برنامج ألامم املتحدة للبيئة عي            

حين يقلل بصورة ملحوظة من املخاطر  الاجتماعية، فية تحسن في رفاهية إلانسان واملساوا

 كاقتصادرة ألاخضر في أبسط صو  لالقتصادأن ننظر  إلايكولوجية، ويمكنالبيئية وندرة املواد 

 املوارد كما يستوعب جميع الفئات استخدامالكربون وتزداد كفاءة  انبعاثاتتقل فيه 

 (10:ص ،2112أحمد خضر،) الاجتماعية

أن مفهوم الاقتصاد ( الاسكوا)لغربي آسيا والاجتماعية الاقتصاديةجنة كما ترى الل

، الاجتماعيوالبيئي و  ديالاقتصاجديد لعالقة الترابط بين البعد  ألاخضر يعبر عن منظور 

تحقيق التنمية كما يفسح املجال لحشد الدعم ل الرفاهية،من الفقر وتحقيق  ويهدف إلى الحد

بل يكرس التكامل بين  املستدامة،محل التنمية  لال يحومي جديد إطار مفه باعتماداملستدامة 

 .والبيئية والاجتماعية الاقتصاديةإبعادها الثالثة 
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منخفض الكربون  اقتصاد: ألاخضر بأنه  الاقتصاد( 2112)ظمة العمل الدولية ف منوتعر          

والعمالة بواسطة ،ويوجه فيه النمو في الدخل  اجتماعياوفعال من حيث املوارد وشامل 

وتعزيز  الكربون و التلوث انبعاثاتمن القطاعين العام و الخاص تفض ي إلى تخفيض  استثمارات

 ومنع خسارة التنوع إلاحيائي وخدمات النظم إلايكولوجية واملواردالطاقة  استخدامكفاءة 

 .(21-11، ص ص 2112مكتب العمل الدولي، )

 :ألاخضر الاقتصادوائ  تبني ف  .8.0

ألاخضر  الاقتصادالفوائد التي يمكن أن يجلبها تبني  والتقارير ن الدراسات لعديد مأثبتت ا

مية الفوائد ، حيث ركز على حت2111لذي أصدر برنامج ألامم املتحدة للبيئة اآخرها تقرير 

 :همها فيما يليتلخيص أ الاقتصاد، ويمكنهذا ل والاجتماعية والاقتصاديةالبيئية 

أخضر بشكل خاص  اقتصادترتكز آليات التحول إلى  حيث: ةالبيئيمواجهة التح يات  -أ 

رفع  يشكل الطاقة، حيث واستهالكإنتاج  الكربون الناتجة عن انبعاثاتعلى خفض 

املتجددة ركيزة أساسية ملسار الطاقة  استخدامالطاقة وتوسيع نطاق  استخدامكفاءة 

 .خضرأ اقتصادالتحول إلى 

الانتقال إلى الاقتصاد الاخضر يوفر فرص عمالة  :القضاء على الفقر وخدق فرص العمل -ب 

الاخضر على تخفيف من حدة الفقر  الاقتصاديساعد  أكبر، كمادخل  أكثر، ويحقق

. استثمارهاعية وحسن اظ على املوارد الطبية في املناطق الريفية من خالل الحفخاص

 .(12، ص 2110راض ي خنفر،  عايد)

 :ألاخضر الاقتصادأه اف  .   2.8

بما في ذلك )قتصاد الاخضر إلى الربط بين متطلبات تحقيق التنمية بشتى أنواعها الا يهدف

الاخضر هو من  الاقتصادعلى أن 21+يوؤتمر ر أكد م البيئة، وقدوبين حماية ( ريةالتنمية البش

إدارة املوارد الطبيعية على نحو القدرة على  املستدامة، وتعزيز التنمية  الادوات املهمة لتحقيق

من آلاثار السلبية للتنمية  الهدر، والحداملوارد، والتقليل من  استخدامكفاءة  ، وزيادةداممست

 .البيئةعلى 

 اجتماعي، ويتمثلوأمن  اقتصادي ازدهارأيضا إلى تحقيق  هذا الاقتصاد الاخضر  ويهدف

رد على موا يال ينبغالتي  الاقتصادية مواد من التنمية هو  ماهذان الهدفان في الوصول إلى 
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 la conférence africaine de) .الاجتماعيةاملساواة  للفقراء، وتحقيقوظائف  البيئية، وإيجاد

haut niveau sur l’économie vert.2014) 

 :تتمثل أساسا فيما يلي :ألاخضر في الجزائر الاقتصادإنلجازات ومشاريع      .2.8

أول محطة للطاقة الهجينة  :املركز الهجين الطاقة الشمسية والغاز بحاس ي رمل 0.2.8

الجزائر، كلم جنوب 0،0،4في الجزائر تقع في حاس ي الرمل على بعد ( الغاز-الطاقة-الشمسية)

تعمل بالغاز الطبيعي والطاقة الشمسية طاقة إنتاجية  هكتار،121بـــقدر مساحة أرض ت وتحتل

متصلة  ةيمن الطاقة الشمس21منتوجا عن طريق الغازو 121ميجاواط منها141تصل إلى 

كلم شمال حاس ي الرمل ،وهو 24منطقة تلغمت على بعد  في الوطنية، وتقعبالشبكة الالكترونية 

 .أكبر حقل للغاز في افريقيا

بحوالي  co2 انبعاثاتكانة مهمة في املشروع فقد تم تخفيض ئة يحتل معامل البي -أ 

ين مالي7 كثر منأ نقدتأ التقليدية، وهكذاسنة مقارنة مع محطات الطاقة /طن22111

 .سنة/2م

: بسبب ثالثة عوامل أساسية  تلغمتموقع إنشاء هذا املشروع الضخم في منطقة  اختيار  -ب 

الشمس تشرق في املنطقة +الغازمرافق معالجة توفر +الرمل  على مقربة من حقل حاس ي

 .ساعة في السنة2111بحوالي 

تجددة لزيادة للطاقة امل برنامج وطنيتنفيذ هذا املشروع يندرج في إطار الانطالق الفعال لل -ج 

 باملئة01

 .2121 من الطاقة النظيفة في توليد الكهرباء الوطنية بآفاق -د 

 :صحة جي ةاملواطنين في  تحت شعار  (ات النسيجمرشح)مصانع إسمنت بمصافي   8.2.8

  برنامج واسع لتجديد وتحديث معدات مكافحة التلوث تم إصداره من قبل جمعية

 .منت ووزارة البيئةسالتسيير بمشاركة مصانع الا 

 2111  الشلف، بفضلهبمصنع إلاسمنت ( مرشحات النسيج)تم إنشاء نظام تصفية 

عايد ) .ة البيئة والحفاظ على صحة املواطنينياقامت الجزائر بنقله نوعية في مجال حم

 (01: ، ص2110راض ي خنفر، 

، وهناك 2مليار م1.6سد مستغلة بمجموع حجم بلغ 71الجزائر لديها : س  بني هارون 2.2.8

 اإستراتيجيإنجازا املجمع الهيدروليكي بني هارون بر حيث يعت .أربعة عشر سد آخر قيد الانجاز
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وعالوة على ذلك 2مليون م11،ولديه قدرة تخزين عادية بـــم ، 121 ، إذ يبلغ ارتفاعهكبيرا

 يس،ملدور ورك، كدية ا العثمانيةوادي : هي  املادي لديه يشمل ثالثة سدود تخزين الاتساق،

املياه الصالحة للشرب لحوالي أربعة  كما أنه يوفر .2مليون م 14و 24.12منها هي  ءوقدرة مل

، خنشلة يسمح بسقي ، باتنةبواقيال أم ، قسنطينة، جيجل :والياتماليين سنة في إقليم خمس 

، باتنة وعين ، الشمرةهكتار موزعة على سهول التالغمة، الرميلة، أوالد فاضل 011.111 أكثر من

 .التوتة

مشروع عين صالح  :أهم الانجازات لعل: تمنراست/النقل الكبير لدمياه في عين صالح 2.2.8

قيق واحد من ألاهداف تحد لسياسة إستياقية بحزم لعنوان واح تمنراست يمثل أكثر من/

وكذا  .حة للشربتلبية الاحتياجات من املياه الصالواملتمثلة في  إلانمائية لأللفية لألمم املتحدة

نحو تمنراست ألنه من ( عين صالح)نقل الهيدروليكي الكبير ملنطقة البيان للالقرن  مشروع

 الاقتصادي ، ويتمثل أثره نطقة الشاسعة للبالدمنها هذه امل ادتتفاسإلانجازات الكبرى التي 

مسافة أكثر  مدينة تمنراست من عين صالح بمياه الشرب على في تزويدعلى املنطقة  والاجتماعي

 .شخص1111،سا ألكثر من 20/20 انقطاعاملياه الصالحة للشرب بدون  وتوفير  ،كلم711من

السياسة الوطنية تألقت من برنامج  البحر،مياه  لتحلية ةبالنسب :محطات لتحدية مياه 5.2.8

 يةومأين تسعة منها هي في حالة تشغيل سبعة ي ةطموح لتركيب محطات تحلية املياه بطاقة كبير 

الغرب في  للمتوقعتم تخصيص معظمها  دوق .مبرمجةيوم وأربعة منها هي /،hm31.2إجمالية 

 .طقةاملنهذه ل" الاجهاد املائي"يشكل جزئيا  مما

رة النفايات خطط رئيسية إلدا،111 :ما يليضافة إلى ما سبق تضمنت الاستراتيجية إ             

الجزائر تنتج ، على اعتبار أن مفارز للنفايات 62و، مركز مدافن تقنية121تحقيق ، املنزلية

 التصميمإلى  باإلضافة .قابلة للتدوير املئةفي  11منها مليون طن من النفايات سنويا 12.4

كالحديقة التي  يدمج قيم الاستدامة البيئية واملريحة في املباني الذكية ذكي الذيالماري املع

الية مع نظام ذكي يضمن تسيير ت صفات بيئية عبعض املباني ذا، و قيمت في سيدي عبد هللاأ

على  املياه والسيطرةوتوزيع  الهواء،تكييف )ب التكنولوجية منسق ومتكاملة وحوسبة التركي

إلى مياه ري ،  مياه الامطار  والالسلكية، والتحول تصاالت السلكية شبكة الا اتصال ،اقةالطداء أ

 (21: ، ص2112مكتب العمل الدولي، ) .منونظام مراقبة ألا 
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في هذا العنصر إلى مفهوم املسؤولية البيئية، التطرق  تمسوف ي :البيئيةسؤولية امل .2

 .عناصرها، أهميتها ودواعي تبنيها

 :لية البيئيةاملسؤو تعريف      0.2

املؤسسة املساهمة  التزام" املقدمة للمسؤولية البيئية أهمها  التعريفاتد من العديهناك        

مل والعمال وعائالتهم واملجتمع بهدف مع الحفاظ على البيئة والع الاقتصاديةلتنمية في تحقيق ا

أصحاب النشاطات  امتز ال" بأنها ، وعرفت أيضا "تحسين جودة الحياة لجميع هذه ألاطراف

همة في التنمية املستدامة من خالل العمل مع املجتمع املحلي بهدف تحسين املسا الاقتصادية

 .(2111نجيب،  دحداح) .كانالسمستوى معيشة 

 :ية في املؤسسة الصناعيةفوائ  املسؤولية البيئ     8.2

 :يلي مافي يمكن إجمال ضرورة توفر مسؤولية بيئية في املؤسسة الصناعية           

 .والجماعيةتعزيز املشاركة الشخصية  -أ 

ية ملكافحة زيادة الوعي البيئي لدى العمال وتقديم الحوافز لتشجيع املبادرات الطوع -ب 

 .التلوث

سلع وخدمات مصممة لتحسين البيئة البحث عن فرص سوقية من خالل عرض  -ج 

 .املحيطة

ت الهيكلية البحث في تحسين النتائج الاقتصادية عن طريق القيم بالتحسينا -د 

 .ستعمالها بشكل أقل مقابل القيام باألشياء بشكل أفضلوالتكنولوجية ال 

 .ؤسساتألارض مالكا تنظيميا شرعيا لكل املتضع قواعد تنظيمية جديدة تجعل من  -ه 

 :املسؤولية البيئية في املؤسسة الصناعية عناصر       2.2

هدات التع: رتكزات رئيسية هيرؤيتها للمسؤولية البيئية مكونة من ثالث م( ENGO)تطرح منظمة 

ل هذه تفصي ويمكن صحاب املصالحالبيئية، إدارة املوارد والطاقة، املراعاة الفعلية ملتطلبات أ

 :يما يلالعناصر من خالل 

 :يلي تكون املؤسسة ذات مسؤولية بيئية إذا حققت ما :التعه ات البيئية0.2.2 

 .تبني رؤية مؤسسية شاملة بهدف دعم حماية البيئية -أ 
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 .ويةة عليها كإستراتيجية ذات أولاتخاذ حماية البيئة واملحافظ -ب 

 .تبني مبادئ التدابير الوقائية -ج 

 .الاقتصادية تكون محدودة بالنظام البيئي س أن العملياتالعمل على أسا -د 

أو اجتماعية ومراعاة هذه /منتجاتها وخدماتها لها قيمة بيئية و تما كانة إذا معرف -ه 

 .تهاالخاصية عند اتخاذ قرارا

اءات الحكومية، وتشجيع الثقافة تكاملة ومتناسقة مع إلاجر العمل على جعل قراراتها م -و 

 .تدعيم القيم البيئيةاملؤسسية التي تسمح ب

 :يمكن ذكر النقاط التالية وفي هذا إلاطار  :إدارة املوارد والطاقة 8.2.2

 .استغالل املوارد الطبيعية بكفاءة -أ 

 .بكفاءة إنتاج واستعمال املوارد املتجددة -ب 

 إلانتاج الصحيحة اعتماد وتطبيق أنظمة -ج 

فوائد البيئية كاليف والودمج الت النمو،إعداد تقييم لألداء من أجل تحقيق استمرارية  -د 

 .إلاجمالية

وعلى أساس هذه النقطة، تكون املؤسسة مسؤولة  :املصالحاب املراعاة الفعدية ألصح 2.2.2

 :بيئيا إذا حققت ما يلي

 .اني للسلطات واملنظمات املحليةإلاعالم املجأولوية إلافصاح والالتزام بمبادئ  -أ 

ح على مسؤولياتها البيئية املاضية، قبول محاسبة املنظمات وغيرها من أصحاب املصال -ب 

 .املستقبليةالحاضرة و 

 .الالتزام بشفافية إلافصاح عن تأثيراتها البيئية الحقيقية -ج 

 . قيةأثيراتها البيئية الحقيتقديم التقارير الدورية ألصحاب املصالح حول ت -د 
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 :املسؤولية البيئية في املؤسسة الصناعية تبني دوافع .    2.2

هذا رغم عدم  ي املؤسسة الصناعية ضروريا في عصرناؤولية البيئية فيعتبر تبني املس

وجوبه قانونيا، حيث صار املنتج البيئي مطلوبا عامليا ومن املتطلبات ألاساسية في شروط 

، لهذا نجد أن املؤسسة الصناعية تدمج هذه (OMC)ية ملنظمة التجارة العامل الانضمام

 .ل فيها طابع إلاجباراملسؤولية في الظاهر طوعيا لكن ألاص

من أهم هذه  :الصناعيةولية البيئية في املؤسسة أسباب التبني الاختياري لدمسؤ  0.2.2

 :ألاسباب ما يلي

ات وإلاصدارات طر الناتجة عن الانبعاثتقليل كمية النفايات وبالتالي تقليل املخا -أ 

 .إلاشعاعية

 .حماية ألانظمة البيئية والاستخدام ألافضل للموارد الطبيعية -ب 

 .زون حراري وحماية طبقة ألاو الجة مشكلة الاحتباس السهام ولو بجزء بسيط في معإلا  -ج 

 زيادة الوعي باملشاكل البيئية في املنطقة التي تتمركز فيها املؤسسة وفروعها -د 

لين للتعرف على املتطلبات البيئية ن أداء املؤسسة في النواحي البيئية ودفع العامتحسي -ه 

 .والبيئة وتحسين قدراتهم على التفاعل

جتمعها وقواه ت بيئيا،و تحسين الصورة العامة للمؤسسة أمام متحسين صورة الشركا -و 

كسب ودهم  الفاعلة في مجال حماية املستهلك والبيئة وتمكين املؤسسات بالتالي من

 .ودعمهم

تقليل التكلفة بإعادة التدوير والبرامج ألاخرى املشابهة وإلادارة ألافضل للجوانب البيئية  -ز 

 .ليات املؤسسةلعم

 .دة على سلوك ألافراد، وطرق العمل ذات التأثير البيئي املحتملالسيطرة الجي -ح 
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 :أسباب التبني لاجباري لدمسؤولية البيئية في املؤسسة الصناعية 8.2.2

ن التبني الطوعي ال يعد السبب الوحيد بل أصبح مطلبا للعديد من الجهات الخارجية إ            

استجابة ملطالب جماعات اهتمام املؤسسات باالعتبارات البيئية  ذات املصلحة، لذلك صار 

 (،1: ، ص2112،ساس ي سفيان)  :الضغط، كما هو موضح فيما يلي

زاما ورعاية عات البيئية لجعل املؤسسة أكثر التاملتمثلة في التشري :املتطدبات الحكومية -أ 

 .لالعتبارات البيئية

مل الرئيسة املؤثرة على دوافعهم لقد أصبحت البيئة إحدى العوا :املستهدكين -ب 

ساسية في تحديد رغباتهم وجاذبيتهم وتفضيلهم لنمط الاستهالكية، وإحدى الاعتبارات ألا 

 .معين من السلع دون غيرها

دة من جانب كل من املساهمين تواجه املؤسسات ضغوطا متزاي :ثمريناملساهمين واملست -ج 

 .يئيواملستثمرين من أجل تحسين املؤسسات أداءها الب

ضغوط من القوانين إن القلق الخاص بشؤون البيئة وزيادة ال :املتطدبات التعاق ية -د 

عمال والتشريعات املتالحقة وكذلك من املجتمع بمختلف فئاته، قد غيرت من أسلوب ألا 

  .موعقد الصفقات على مستوى العال

 :املؤسسات التي تهتم بالبيئة مظاهر       5.2

نصير ، خبابة عبد هللا )  :تميز مؤسسات التي تهتم بالبيئة منها والتزاماتعدة مظاهر  هناك

 (2111عريوة، 

حيث تعمل معظم الدول على تعديل سياستها املتعلقة بين : بالتشريعات والدوائح الالتزام -أ 

على املقاربة التحفيزية املبنية على  كاالعتمادوانين في مجال البيئة بطرق مبتكرة الق

 .البيئي لصالح ألاجيال املستقبلية الالتزامل تحقيق إلاقناع والتعاون ألج

أكثر  الاهتمامث ساهم في زيادة الضغط على املؤسسات ألجل حي :الاجتماعيزيادة الوعي  -ب 

 بالبيئة وحمايتها
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أهم شروط قبول أي منتج  بالبيئة من الاهتمامحيث أصبح : التص يرمتطدبات سوق  -ج 

 أجنبي

بالبيئة يدر على املؤسسة عوائد كبيرة بل وأصبح  هتمامالا حيث أصبح : املالية الاعتبارات -د 

 فسية من أهم امليزات التنا

 .حيث أصبح املستهلك يهتم كثيرا باملنتجات البيئية: املنافسة في ألاسواق املحدية -ه 

 :البيئيةوأهميته  (مابالك) الكنز ألاسود مصنع راسة حالةد  .2

 :ادة ت وير العجالتأساسية حول مصانع إع مفاهيم  .0.2

هو عملية الاستفادة من املواد التالفة والتي يتم رميها :" دويرالتعريف العام إلعادة الت            

هي عملية جمع : "إلاطاراتير ، أما تعريف إعادة تدو "بالنفايات، وتحويلها إلى مواد ذات قيمة

قد  ".تحويلها إلى مواد نافعة، ذات قيمةإلاطارات التالفة والتي ال يمكن إعادة تركيبها للسيارات و 

 إلاطارات تمر بعمليات  يحتاج التدوير إلى
ً
عمليات تصنيعية بهدف استخراج املواد ألاولية، مثال

ير للمادة من خالل إعطاءها قيمة التدو تصنيعية ليستخرج منها املطاط والحديد، أو يكون 

 إضافة 
ً
 إلاطارات القديمة يمكن . فائدة لها وبهذا تصبح أكثر  تإكسسواراجديدة، مثال

ً
مثال

  .وإعداد مقاعد أو طاوالت للحدائق والساحاتطالؤها بألوان زاهية 

املحافظة على  .الهدف من إعادة التدوير خفض معّدل النفايات على سطح املعمورة  

 من املواد تحتاج إلى مئات آلاالف من السنين بيئة، ال
ً
 أن كثيرا

ً
، وبوضعها لتتحللخصوصا

كلفة إلانتاج، ألن كلفة املواد  خفض .الي تعمل على زيادة حالة الانحباس الحراري في الطبيعةالح

د املوا توفير الطاقة، حيث أن الطاقة الالزمة إلنتاج .املعاد تصنيعها أقل من كلفة املواد الجديدة

السيارات،  إعادة تدوير إلاطارات في عصرنا الحديث ومع التطور الكبير في صناعة .املكررة أقل

ف دول العالم، ظهرت مشكلة كبيرة وهي وازدياد أعدادها بشكل كبير على الطرقات في مختل

أو حجم إلاطارات التي يتم إتالفها بشكل سنوي نتيجة استهالكها وانتهاء عمرها الافتراض ي، 

كل جة تعرضها لحوادث تجعل منها غير صالحة لالستعمال مرة أخرة، هذه إلاطارات تتركم بشنتي
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يجة عدم القدرة على تصريفها، لذا كبير ويقدر عددها حول العالم باملليارات وتحدث مشاكل نت

 (2114صفاء محمود، ) ظهرت الحاجة إلى استغالل هذه إلاطارات والاستفادة منها

 :واستخ اماتهاع املشرو منتلجات   .  8.2

ارات السيارات والشاحنات، يقدم املشروع حبيبات املطاط الناتجة عن عمليات اعادة تدوير اط

 (2116، صابر) :ريع عديده، مثلوالتي يتم استخدامها في صناعات ومشا

  وبكل تأكيد ” النجيل الصناعي“ الصناعيةيستخدم املنتج في تغطية ارضيات املالعب

في مختلف املناطق  ألاخيرة آلاونةزاد انتشارها في  قدية الصناعاملالعب  لديك علم بأن

 .في الوقت الحالي املربحةشاريع من امل لكونها

  تقوم بدهان الارضيات بمادة  والرحالتمصانع السيارات التي تصنع حافالت النقل

ن أير بالذكر الجد حافالت،و السير داخل أالايبوكس ي ملنع انزالق الركاب في حالة الوقوف 

 .املشروع عالية من حبيبات املطاط التي يقدمها ةنسب ىة الايبوكس ي هذه تحتوي علماد

 نات تيل الفرامل٪ من مكو 01تصل الي  ةيستخدم املنتج في صناعة تيل الفرامل بنسب 

  الي املنتج الذي يقدمه املشروع حيث يتم الاعتماد  الحديديةمصانع السكك 
ً
تحتاج ايضا

 .بالقطارات الخاصةاعة الفرامل عليه في صن

 نييستخدم املنتج في مشاريع البناء والعزل وأرضيات املبا. 

  ةهي نسبو  الخلطة٪ من 21 إلى 14يستخدم في الخلطات إلاسفلتية نسبه تتراوح من 

 .بكل تأكيد مرتفعة

 يستخدم كمواد مضافة للمواد الالصقة ومواد منع التسرب. 

 ةق والسالمة العاميستخدم كمانع للصدمات والتزحل. 

 ة والبالستيكيةيستخدم املنتج الذي يقدمه املشروع في العديد من الصناعات املطاطي. 
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  مناطق لعب الاطفال يستخدم لصناعة البالط املطاطي الذي يستخدم في الحدائق و

 .وغيرهوصاالت التدريب  اللياقةومراكز  البحريةوالوجهات 

 :الجزائر كما بال مصنع .    2.2

استرجاع املطاط الكائن مقرها بحمادي في بومرداس، إحدى الشركات  عد مؤسسةت             

فة تستخدم في لرائدة في إعادة رسكلة العجالت املطاطية، وتحويلها إلى صفائح ومنتوجات مختلا

ميادين ذات استعماالت واسعة ومتنوعة، حيث يقدر حجم إنتاجها إلاجمالي من املواد 

ما يجعل مسيريها يفكرون في مضاعفة القدرة إلانتاجية وع، وهو طنا خالل أسب 45املسترجعة 

إلى التي تعود نشأتها  (الجزائرية-الصينية)هذه املؤسسة املختلطة تشغل  .التصديرللتوّجه نحو 

والصين في مجال إعادة رسكلة وإعادة -، في إطار تفعيل الشراكة الثنائية بين الجزائر2110سنة 

عامال جزائريا يشرفون على جميع املراحل الخاصة  21نفايات، ملدمج للتحويل املطاط والتسيير ا

إنتاج .نتحت رعاية إطارات ومهندسين صينيي  اج إلى غاية الحصول على املنتوج النهائي،باإلنت

، ويعتبر مصنع مابالك من املشاريع الخاصة (2117املساء، ) صفيحة من نفايات املطاط   611

تحقق ثمارها من خالل النشاطات التي أنشئت ت ا،  والتي بدأة تثمينهباسترجاع النفايات وإعاد

الاقتصاد ألاخضر، واستطاعت في ظرف وجيز أن تساهم في تخليص املحيط من  في إطار 

، «مابالك»يات وفي نفس الوقت إنشاء مناصب الشغل، وتعد مؤسسة استرجاع املطاط النفا

 .يات املضرة بالبيئةالنفامن عينة ونموذجا يقتدى به في تثمين هذا النوع 

ن الذين استفادوا من تكوين في املجال البيئي وقد تم اختيارها للزيارة امليدانية للصحافيي

عهد الوطني للتكوينات البيئية الذي يوجد تحت وصاية وزارة أفريل ، من قبل امل 12و 12يومي 

ي تشكل نوعا من العجالت املطاطية التالبيئة، كنموذج نظرا ملا حققته في مجال استرجاع 

ي ذات الوقت تمثل مادة أولية لصناعة العديد النفايات الخطيرة على البيئة، نظرا ملكوناتها، وف

 .لعجالت وصناعة قاعدة ألاحذيةمن ألاشياء، منها إعادة صناعة ا

بين  وقد حققت قيمة مضافة من خالل استثمارها في الاقتصاد ألاخضر، وهو من            

لظرف في خلق الثروة وإنشاء مناصب الشغل الدائمة، في ظل ا الرهانات التي يعول عليها



 
ألاخضر في الجزائر  الاقتصاداملسؤولية البيئية ضرورة حتمية لدتوجه نحو   "         خير ال ين جمعة، دري ي أحالم 

 "نموذجا -مابالك- الكنز ألاسود مصنع
 

114 

 

 .الاقتصادي الذي تمر به البالد بعد تراجع مداخيلها من النفط نتيجة تدهور أسعاره

معدومات حول املراحل التي تمر بها عمدية استرجاع املطاط من عجالت املركبات املختدفة  -

 : ألاحجام

 شخاص يقومون بجمعها من أماكن مختلف حيث يتم شراؤها من أ: رحلة ألاولىامل

ة، مساهمين في ذلك في تخليص املحيط من عبء هذه العجالت التي تلقى يجدونها مرمي

ث الذي ينجم عنها خاصة عندما تعرض للحرارة أو للحرق، بصفة عشوائي ومن التلو 

 ويبيعونها لهذه املؤسسة بأسعار زهيدة

 في ركن من أركان من املصنع، املتواجد باملنطقة  يتم رص هذه العجالت: ة الثانيةاملرحل

 .اعية ببلدية عبان رمضان، إلى جانب مؤسسات تنشط في صناعات أخرى الصن

 مرحلة من عملية الاسترجاع، يقوم بقطع العجالت واستخراج  هي أول : املرحلة الثالثة

طيها قوة دة أساسية في تماسك العجلة ويعهذه املا)الحديد منها وهو بكميات معتبرة 

 .له في صناعات أخرى إعادة استعما ويمكن، (تحمل الحمولة الثقيلة

 إلى الصينتصدير املادة الناتجة عن تثمين العجالت املطاطية : املرحلة الرابعة . 

  يتم تفتيت العجالت بآلة خاصة ثم سحقها بأخرى حتى تصبح بحجم : املرحلة الخامسة

رجة عالية جدا بعدما تخلط بمادة الزفت ل تقريبا، ثم تفرغ في فرن ذي دحبة الرم

 11ت، حيث يمزج الكل لتعطي عجينة في شكل مربعات يصل وزن الواحدة منها إلى والزي

مربعة مبلطة ما يمثل  711يام في ألاسبوع، يتم خاللها إنتاج من أ 2يعمل  والفرن كلغ، 

 .طنا من املطاط أسبوعيا 40حوالي 

 :بالك الجزائرمنتلجات مصنع ما استعماالت     2.2

 مين العجالت املطاطية، فهي تصدر املربعات املبلطة الناتجة يتعلق باملواد الناتجة عن تث

 ، الصينإلى عن عملية مزج املطاط بمواد مضافة أخرى 

 استعمالها كقاعدة للحذاء،لمؤسسات التي تصنع ألاحذية بتباع ل 

https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
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 جويلية بالعاصمة، وملعب بعنابة،  4ثمنة في تبليط املالعب منها ملعب تستعمل املادة امل

طالئها بألوان مختلفة وفق ما يتطلبه هذا الفضاء لراحة وأرضية روضات ألاطفال، بعد 

 .بسقوطها على ألارض أثناء اللعالبراءة ولحمايتها من الضرر الذي قد ينجم عن 

 :لدبيئةرسكدة املطاط نشاط مربح وحماية        5.2

من نشاط  (العجالت)بغض النظر عما تمثله عملية تحويل ورسكلة النفايات املطاطية              

ملا يساهم في ضمان مداخيل مالية معتبرة من جهة، فإن الاستثمار في هذا  اقتصادي مربح،

ن مة إلايكولوجية بشكل عام محماية الوسط البيئي واملنظو  املجال يهدف من جهة أخرى إلى

فها هذا النوع من النفايات في الطبيعة، باعتبار أن العجالت 
ّ
آلاثار والانعكاسات التي يخل

وهو ما يجعل العجلة تستغرق . بتها الكيماوية على مادة الكاربون امللوثةاملطاطية تحتوي في تركي

سامة بيرة جدا من هذه املادة اليعة بعد أن ترمي فيها كمية كعشرات السنين لتتحلل في الطب

أضف إلى ذلك أن هذا النشاط إلاستراتيجي يرمي إلى . والخطيرة على إلانسان والنبات والحيوان

 (2117حياة كيبياش،  ). الجماليةه صورته ي من النفايات التي تشو حيط البيئتنظيف امل

 :خاتمة .5

 لتزاموالاألاخضر  الاقتصادى أن التوجه نحو ا املوضوع املهم وتعرفنا علبعد عرضنا لهذ  

بحماية البيئة قد أصبح ضرورة من أجل ان تستمر املؤسسة وتحقيق عوائد ومن أجل حماية 

 :، أهمهاالنتائج إلى بعضتوصلنا ستقبلية، ومن خالل هذه الدراسة حق ألاجيال امل

 .اقتصاديةأرباح إلى تحقيق ألاخضر  الاقتصاديساهم تبني مفاهيم  -

ألاخضر واملسؤولية البيئية في تقليص  قتصادالاتساهم املصانع التي تتبنى مفاهيم  -

 .املحيطالنفايات والتلوث البيئي واملحافظة على 

ألاخضر واملسؤولية البيئية في توفير سلع  الاقتصادصانع التي تتبنى مفاهيم تساهم امل -

 .البيئةوتحافظ على  الانبعاثاتقليلة 

 .ق فرص عملألاخضر في خل الاقتصادتي تتبنى مفاهيم تساهم املصانع ال -

 :، أهمهاالتوصياتعلى ضوء ما سبق يمكن اقتراح بعض 
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ية باملشكالت البيئية عن طريق وسائل إلاعالم املختلفة، واملؤتمرات والندوات التوع -

 .بصورة مستمرة

 .الكثيرة التي تعود على املؤسسة واملجتمع تلإليجابيايئة بحماية الب الالتزامضرورة  -

ى املؤسسات الصناعية مخالفي قواعد حماية البيئة تتناسب ودرجة فرض غرامات عل -

 .املخالفة

جيع مصانع إعادة تدوير العجالت املطاطية بتخفيض الضرائب وتقديم كافة تش -

 .ئرنع في الجزاوإقامة مثل هذه املصا استمرار التسهيالت من أجل 

 :الهوامشقائمة    .6

 مجلة – ب يدة إلى التنمية املست امة الاقتصاد ألاخضر مسارات: (2112)مد خضر حأ

  .إلانسانيعلوم وتكنولوجيا الشبكة العربية لألمن 
 الخضراء والوظائفالتنمية املست امة والعمل الالئق : (2112)كتب العمل الدولي م، 

 .الاعمال جنيف من جدول ، البند الخامس 112الدورة 
  أسيوط  ، مجلة(خضرالاقتصاد الا )البيئي  الاقتصاد: (2110)عايد راض ي خنفر

 .،2للدراسات البيئية ، العدد
 همة ت ابير إدارة املخاطر في تفعيل املسؤولية البيئية في مسا: (2111) دحداح نجيب

للمؤسسات  جتماعيةالا ، املؤتمر الدولي الثالث عشر دور املسؤولية الاقتصاديةملؤسسة 

ة، جامعة الشلف، الجزائر، الصغيرة واملوسطة في تدعيم إستراتيجية التنمية املستدام

 .نوفمبر 10,14
  مجلة  ، (حالة الجزائر) املسؤولية البيئية في املؤسسة الصناعية:(2112)ساس ي سفيان

 .ديسمبرجيل حقوق إلانسان، العدد الثاني، 
  بيئية وألاخالقية لدمؤسسة المساهمة املسؤولية : (2111) عريوة نصير ،خبابة عبد هللا

 الاقتصادية، مجلة كلية العلوم مةالجزائرية في تحقيق التنمية املست ا الاقتصادية

 .11والعلوم التجارية، العدد  ر والتسيي
  ،إعادة تدوير إلاطارات،2114صفاء محمود ، https://mawdoo3.com/ (11/1،/2116) 

http://jilrc.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a4%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d9%8a/
https://mawdoo3.com/
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 السيارات، ، إنتاج حبيبات املطاط من تدوير إطارات 2116مارس  21، صابر

( 11/1،/162،  )/ projects.org-https://small 
  ،مابالك لإلسترجاع بحمادي نموذج رائد في رسكلة العجالت، 2117أوت  21املساء ،

(11/1،/2116   ) https://www.el-massa.com/dz/ 
   ،الاقتصادفايات في إطار ، تثمين الن2117ماي  27حياة كيبياش، جريدة الشعب 

( 2116/،11/1) السترجاع املطاط نموذج يحتذى به، « مابالك»ألاخضر 

http://www.ech-chaab.com/ar/ 
 La conférence africaine de haut niveau sur l’économie vert : réalisation de 

l’Algérie en matière d’économie verte ,Oran Algérie 2014 voir site : 

http//caeu.mate.gow.dz/pdf/3dapliant-bealisations fr-pdf 
 
 

 

https://small-projects.org/
https://www.el-massa.com/dz/index.php/component/k2/item/40385
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 أهمية تدوير النفايات العضوية كسماد فالحي في حماية البيئة

Importance of recycling organic waste as agricultural fertilizers 

 in environmental protection 

 2مزلف سعاد، 0شليحي الطاهر
  ،جامعة الجلفة، أستاذ محاضر أ 1

 proftahar@yahoo.fr  
 ،جامعة الجلفة، طالبة دكتوراه 2

 souadmezellef@yahoo.com 

 

 

 ملخص

ومن أهم   .ت التي تواجه الصناعة البيئيةات من أكبر التحدياح التخلص من النفايأصبلقد 

 . سماد العضوي طرق معالجة النفايات والتخلص منها، تقنية إنتاج ال

عضوية في حماية نهدف من خالل هذه الدراسة إلى إبراز أهمية وفوائد إعادة تدوير النفايات الو              

لذا فإن  .ت في إنتاج السماد العضوي مال وتصنيع النفايافادة من إعادة استعالبيئة وكيفية الاست

ي إلى توفير كميات كبيرة من ألاسمدة إعادة تدوير النفايات العضوية أحد أهم العوامل التي تؤد

 .ألاراض ي الزراعية العضوية التي تفي باحتياجات

 .السماد العضوي  ،يةالصناعة البيئتدوير، النفايات، ة الإعاد :يةكلمات مفتاح

 Q57؛ Q24 ؛JEL : Q15 اتتصنيف

Abstract 

Waste disposal has become one of the biggest challenges facing the environmental 

industry. One of the most important methods of waste treatment and waste disposal is the 

organic fertilizer production technique. 

__________________________________________ 
  proftahar@yahoo.fr: يميل، لا شليحي الطاهر: املؤلف املرسل
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The aim of this study is to highlight the importance and benefits of recycling organic 

waste in protecting the environment and how to benefit from the reuse and manufacture of 

waste in the production of compost. Therefore, the recycling of organic waste is one of the 

most important factors that lead to the provision of large amounts of organic fertilizers that 

meet the needs of the agricultural land. 

Keywords: Recycling, waste, Environmental industry, Organic fertilizers. 

JEL Classification Codes: Q15 ; Q24 ; Q57 

 

  :مقدمة .0

 إذا خطيرة وبيئية ومالية صحية بعواقب ينذر العالمي، املستوى  على تحدًيا النفايات تمثل

الخطر الذي تمثله هذه وتتضح الصورة حول مدى  ،سليمة بصورة معها التعامل يتم لم

تحاد ألاوربي تبلغ البشر سنويا ففي دول الاات املهولة التي ينتجها لنفايات من خالل الكميا

مليون طن سنويا، بينما تبلغ هذه الكميات في الواليات املتحدة  34لنفايات العضوية أكثر من ا

 تي يرجح أن تكون أكبر منجة في آسيا وأفريقيا والمليون طن عدا الكميات املنت 43ألامريكية 

 املستوى  على الصلبة البلدية النفايات يات توليدتو مس ترتفع أن املتوقع من إذمثيلتها ألاوربية 

 والتحضر السكان بنمو الارتفاع ويتأثر هذا ، 2025عام بحلول  سنوًيا طن مليار 2.6 إلى العالمي

 زادت عام، بوجه ومعدل التحضر الاقتصادي التطور  زاد ماوكل .والتصنيع الاقتصادي والتطور 

 نسمة مليار 8 النمو السكاني يبلغ أن املتوقع من كما أنه .البلدية الصلبة نفاياتلا إنتاج معدالت

 الطبقة املتوسطة من جزًءا ويشكلون  املدن في منهم %08يقطن وسوف  2024عام بحلول 

  .املتنامية الاستهالكية

 عدد غيبل أن املتوقع من والتنمية، الاقتصادي اون تعال منظمة أجرته لبحث فقاوو             

 بين ما ينفقون  وهم شخص مليار من أكثر 2020 عام بحلول  العالم مستوى  على املستهلكين الجدد

 فإن ولهذا لالستهالك، الجانبية النتائج أحد النفايات توليد ويعد .يومًيا أمريكي دوالر 100 إلى 10

 النزعة عليها بتغل والتي املتوسعة الحضرية املتوسطة الطبقة تكافح ملواكبة النفايات أنظمة

 قبل نفايات إلى تتحول  التصنيع في املستخدمة الخام املواد من %08أن  إلى ويشار .كيةالاستهال

صّنعة املنتجات من %08التخلص من  يتم بينما .املصنع املنتج مغادرة
ُ
 ةالست ألاشهر غضون  في امل

 عنصر وهي املستدام تقبلللمس محورا أساسيا الفعالة للنفايات إلادارة تعدو  .عمرها من ألاولى
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 في إلاسراع ضرورة تتزايد النفايات حجم حين يتزايد وفي الطبيعية، املوارد على للحفاظ حاسم

 .التدويري  والاقتصاد واستعادة الطاقة الاستخدام وإعادة التدوير إعادة على التركيز

خاصة العضوية منها النفايات بصفة عامة و ار منذ سنوات إلى تثمين وعليه اتجهت ألانظ 

لكن . ث البيئة وشرا يصعب التخلص منهصدر لتلو اعتبرت مواد عديمة الفائدة وم التي لطاملا

ا هذه النظرة القائمة اتجاهها بدأت تتغير نحو الاتجاه الايجابي خالل السنوات ألاخيرة، واعتباره

ظيف للطاقة وإنتاج ح تحويلها إلى مصدر ننجا استغالله بعدف عدم منجما سيكون من الاسرا

تقبل مصدرا بديال للمواد الاولية ي املسب التربة، مع توقعات بأن تشكل فالسماد لتخصي

في ظل ما تشهده أسعار املواد الاولية والطاقة . الطبيعية في العديد من القطاعات الاقتصادية

 .الطبيعية تفاع مع استنزاف للثرواتمن ار 

مصادرها؟ وكيف  تمثل النفايات العضوية وماهيا تفيم: مما سبق نطرح التساؤل التالي

  دة منها في إنتاج السماد العضوي؟يمكن الاستفا

سنحاول معالجة هاته الاشكالية باستخدام املنهج الوصفي واملنهج التحليلي، وفق املحاور 

 : التالية

 ة  الصلب نفاياتمفهوم الاملحور ألاول حول 

 نواع النفايات العضوية وأهميتها املحور الثاني خصص ل 

 العضوي  تاج السمادفايات العضوية إلنإدارة و تدوير النلث يتضمن املحور الثا

 : مفهوم النفايات الصلبة  .2

 : تعريف النفايات .0.2

والناتجة يمكن تعريف النفايات بأنها املواد الصلبة أو السائلة أو الغازية غير املرغوب فيها 

 (6، صفحة 2812الدوسري، ). ختلفةعن النشاطات إلانسانية امل

أو التحويل أو البقايا الناتجة عن عمليات لانتاج  ادة على أنها كلنفايات عوتعرف ال

وبصفة عامة كل املواد وألاشياء املنقولة التي يتخلص منها حائزها أو ينوي . الاستعمال

رضرا  بحةة لاسسا  لتخلص منها أو بإزالتها بهدف عدم لا التخلص منها أو التي يلزم ا

 .(2، صفحة 2882عبد القادر، ) .والبيئة
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مخلف واملخلفات يطلق عليها الكثير من التسميات مثل قمامة خلفات جمع يعني لفظ امل

وزبالة وفضالت وخردة وبذلك يمكن تعريف املخلفات بأنها املواد التي أصبحت غير ذات قيمة 

 .(1صفحة  ،2882عبد الواسع، ) . ن التخلص منهاوالبد م

وجه النشاط إلانساني والتي يجب لقة بمختلف أألاجسام املتعهي املواد أو ويمكن تعريفها أيضا 

 .(224، صفحة 2812حاجم و هشام، ). نها النتهاء الحاجة منهاالتخلص م

 :الصلبة وخصائصهاتعريف النفايات .     2.2

 كثيرة وتصنيفات متتشمل النفايات أ             
ً
حيث لى رأسها النفايات الصلبة، وع عددةنواعا

تواجه العالم مة إحدى املشاكل البيئية الصعبة التي لة النفايات الصلبة املتراكشكم أصبحت

فتزايد انتشار النفايات الصلبة بانواعها بصفة عامة يسهم بشكل مباشر في . العصري املتحضر

 سلبية علىتلوث البيئة وهذا بدوره له 
ً
 .نتاجيتهصحة إلانسان وإ آثارا

  (2، صفحة 2813الدغيري، : )منها الصلبة تللنفايا تعريفات عدة هناك يوجد

 أو القاذورات أو النفاية القمامة يقصد بمصطلح :العاملية الحةة منظمة تعريف 

 حتصبوأ ما ووقت ما مكان في يريدها ال صاحبها أصبح التي ألاشياء بعض وهي .املخلفات

 .قيمة أو أهمية لها ليست

 ايةنفال تشكل بيئية نظر وجهة من :البيئي تعريفال  
ً
 تحدث الذي تالوق من ابتداءً  خطرا

 .للمعالجة نتيجة أو مباشرة تكون  أن يمكن العالقة هذه البيئة، وبين بينها عالقة

 هقيمت ش يء أو مادة كل نفاية تعتبر اقتصادية نظر وجهة من: الاقتصادي التعريف 

 .ملالكه لنسبةبا سلبية أو معدومة الاقتصادية

 تعرف حيث ،(84/ 04)ة البيئة  ايحم قانون  من 04 املادة في ردما و  هو :القانوسي التعريف 

 مادة كل وهو .استعمال أو تحويل أو انتاج عملية تخلفه ما كل نفاية تعتبر :يأتي كما النفاية

 .صاحبه عنه تخلى أو يهمل منقول  ش يء كل أعم بصفة أو منتج أو

 واحد معنى في تلتقي تريفاالتع كل أن القول  يمكن تعريفات من سبق ما كل خالل ومن   

 أو الاجتماعية سواء املستويات جميع على قيمة لها ليس مواد الصلبة النفايات أن ووه

 .الاقتصادية

ة من املناطق كما تعرف النفايات الصلبة على أنها املواد الصلبة وشبه الصلبة املتولد   

م، بلدية وعمليات إلانشاء والهدوالصناعية واملرافق الرئيسية والخدمات الالسكنية والتجارية 
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، 2812حاجم و هشام، ) .والتي يتم التخلص منها على أنها عديمة النفع وغير صالحة لالستعمال

 . (224صفحة 

ستغل في السابق لم تكن النفايات الصلبة تسبب أي مشكلة بيئية وهذا ل
ُ
نها كانت ت

ذا في عملياتها الحياتية وفي ه معينة وكائنات حية التي تقوم باستغاللها بواسطة مخلوقات

 . الشكل كانت تتم عملية استرجاع وإعادة دوران هذه املواد في الطبيعة

 :والزدياد كمية النفايات الصلبة عدة أسباب منها

  ؛(ة عدد السكانزياد)زيادة العشيرة البشرية في الكرة ألارضية 

 تهالك؛زيادة نسبة الاس 

 ج؛التطور الصناعي وزيادة نسبة إلانتا 

 التطور الزراعي؛ 

  وجي؛التكنولالتطور 

 قلة الوعي البيئي عند السكان؛ 

 عدم إتباع طرق مالئمة ملعالجة النفايات الصلبة. 

لك هذه العوامل مجتمعة أدت إلى زيادة جوهرية في زيادة كمية النفايات الصلبة وبذ

لتي تواجه العالم املتراكمة إحدى املشاكل البيئية الصعبة ا أصبحت مشكلة النفايات الصلبة

 .تحضرالعصري امل

 :لقد تفاقمت مشكلة النفايات الصلبة بشكل خاص في الفترة ألاخيرة بسبب

 سرعة تراكم النفايات الصلبة أعلى من سرعة تحللها. 

 واملطاط وغير قابلة للتحلل كالبالستيك  إنتاج منتوجات صناعية غير مألوفة للطبيعة

ستغل و  .آخرهإلى ... الصناعي واملعادن والزجاج
ُ
ال تتحلل بواسطة هذه املنتجات ال ت

ير قابلة للتحلل أدى إلى تراكم سريع الكائنات الحية املحللة وإنتاج مثل هذه النفايات الغ

 .عالجلهذه النفايات مما جعلها مشكلة حادة تحتاج إلى 

 كجم 8.63 حوالي ينتجون  الحضرية املناطق سكان من مليار 2.9 كان سنوات، عشر قبل

 3 حوالي هناك واليوم( السنة في طن مليار 0.68 ( يومًيا شخص لكل الصلبة البلدية النفايات من

 شخص كلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الصلبة البلدية النفايات من كجم 1.2 ينتجون  انــــــــــالسك هؤالء من مليار

. 2025 عام بحلول  مليار 4.3 إلى العدد هذا يزداد أن حتملامل ومن ) نةالس في طن مليار 1.3 ( يومًيا



 

 " تدوير النفايات العضوية كسماد فالحي في حماية البيئة أهمية"                      شليحي الطاهر، مزلف سعاد
 

 

123 

 

. ) سنوًيا طن مليار 2.2 (الصلبة البلدية النفايات من ماليو /للفرد/كجم 1.32 ينتجون  بحيث

 . (5، صفحة 2816نادية، ديسمبر )

هنالك عدة تصنيفات للنفايات الصلبة حسب مصدرها مثل : مصاد  النفايات الصلبة  .2.2

كما يمكن أن  .إلانشاءاتت التجارية والنفايات الصناعية ونفايات نزلية والنفاياات املالنفاي

  :كالتاليالنفايات الصلبة حسب مصدرها نصف 

 مصاد  النفايات الصلبة :0جدول 

 املصد  أنواع النفايات الصلبة

 ،دالجلو  املنسوجات، ستيك،بال ال، املقوى  والورق والورق، الغذائية، املواد نفايات

 املواد: مثلالنفايات الخاصة  الرماد، املعادن، الزجاج، الخشب، الحدائق، نفايات

عّمرة، املنزلية وألادوات الاستهالكية، وإلالكترونيات الحجم، كبيرة
ُ
 والبطاريات، امل

 .الخطرة املنزلية والنفايات )وإلاطارات والزيوت

 منزلية

 الغذائية، املواد نفايات التغليف، اتنفاي والتنظيف، تبالخدما املتعلقة النفايات

 الخاصة، نفايات النفايات الرماد، الخطرة، النفايات والهدم، اءبنال مواد نفايات

 الذبح ومخلفات للمواصفات، املطابقة غير املنتجات الخردة، مواد املعالجة، عمليات
 صناعية

 الغذائية، املواد اتاينف الخشب، البالستيكية، وادامل املقوى، ورقلا ألاوراق، نفايات

 تجارية .الخطرة والنفايات الخاصة، نفاياتلا املعادن، الزجاج،

 الزجاج، الغذائية، املواد نفايات البالستيكية، املوادقوى،امل الورق الورق، نفايات

 الحيوية الطبية والنفايات الخطرة، النفايات الخاصة، النفايات املعادن،
 املنشآت مخلفات

 واملؤسسات

 الهدم مخلفات .وغيرها الخرسانة، الصلب، ألاخشاب، اياتفن

 والبناء

 ألاشجار، تقليم الطبيعية، املناظر تهيئة الشوارع، كنس عن الناتجة النفايات

 الترفيهية، قاملناط من وغيرها والشواطئ املنتزهات في العامة النفايات مخلفات

 )وغيرها التصنيع عمليات مثل (والرواسب
 ةلديالب الخدمات

 زراعية الخطرة  النفايات الزراعية، النفايات سدة،فاال الغذائية املواد نفايات

 .6، مرجع سابق، ص إدارة النفايات ،اللمكية نادية :املصد 
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  :تركيب النفايات الصلبةكميات و .     1.2

من   .اعي والزراعيك املنزلي ومن ثم الصنإنتاج للنفايات الصلبة مصدره الاستهال أكبر إن              

مختلفة من نفايات عضوية ركب النفايات الصلبة من أنواع أدناه، تت( 82)خالل الجدول 

 ...ونفايات غير عضوية كالزجاج والبالستيك واملعادن والنايلون 

ية، تطورة والدول الناميات الصلبة الناتجة في الدول املهنالك فروق واسعة في كمية النفا

 :مية والدول املتطورةيات الصلبة الناتجة في الدول النانوعية النفا وإضافة إلى فروق في

  كمية النفايات الصلبة التي ينتجها الفرد في الدول املتطورة تكون أكبر منها في الدول

ملعيشة، نسبة إلانتاج، نسبة الاستهالك النامية وهذا يعود إلى الفروق في مستوى ا

 .نولوجي والصناعيوالتطور التك

 وعيتها في الدول املتطورة ويعود امية تختلف عن نصلبة في الدول النايات الالنف نوعية

تركيب والنوعية إلى نسبة ونمط الاستهالك والى الفروق في مستوى هذا الاختالف في ال

نسبة املواد العضوية في النفايات الصلبة تكون . هاملعيشة والتطور على اختالف أنواع

لفة من املنتجات املتطورة وذلك يعود إلى أنواع مختها في الدول بر في الدول النامية منأك

ستعمل في الدول املتطورة أكثر منها 
ُ
ستهلك وت

ُ
في الدول النامية مثل منتجات الورق، التي ت

  .الكرتون، البالستيك، املعادن والزجاج

 لم حسب مستوى الدخلكميات وتركيب النفايات الصلبة في العا : 2 ول جد

 الصنف
 املئوية سبةالن

 دول عالية الدخل خلسطة الددول متو  دول منخفضة الدخل

 %20 %50 %31 مواد عضوية

 %46 %15 %5 ورق

 %2 %2 %2 زجاج

 %0 %4 %1 معادن

 %0 %11 %3 بالستيك

 %12 %11 32 مواد أخرى 

 %188 %188 %188 موعجامل

النفايات اص في إدارة دور القطاع الخ ، هشام توفيق جميل،محمد يوسف حاجم: املصد 
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 مرجع ،(مع قراءة لتجارب تطبيقات عربية -ية والتطبيق ر دراسة بين النظ)الصلبة في املدن 

225سابق، ص   

  (12-11، الصفحات 2812عقل، ) :آلاثا  الضا ة للمخلفات الصلبة .2.2

إن الوجود املستمر للقمامة نفسها فى البيئة هو العامل ألاساس ى  :الحةية  رضراألا  . أ

وقد تنبه العديد من املجتمعات لهمية التخلص من . مرا لألخطار وألا ب املسب

ما بلغت التكاليف، وذلك لرفع املستوى الصحى على املستوى املخلفات الصلبة مه

الك ة الصحية واستهواملال، وترشيد فى املعالج يتبع ذلك من توفير فى الجهدالبعيد، وما 

 .ألادوية

لية من املواد القابلة العادة على نسبة عا بة فىات الصلاملخلف تحتوي  :أخطا  الةرائق . ب

، فقد تكون مصدرا للحرائق أو مساعدتها على لم يتم التخلص م لالحتراق، فإذا
ً
نها دوريا

 .الانتشار

بب تشويهها من الناحية لصلبة فى منطقة ما يسإن تراكم املخلفات ا :نفسيةمضا   . ج

سكان املنطقة نفسيا ويؤثر سلبيا على لى يؤثر على وبالتا. الجمالية ويثير الضيق والاشمئزاز

ر أو غير مباشر بالعمليات الفسيولوجية داخل الحالة النفسية التى ترتبط بطريق مباش

 .الجسم والصحة العامة

 : ويتمثل ذلك فى مظاهر عديدة أهمها :الطبيعةجمال  على السلبيةآلاثا   . د

  كن التى تعتمد على صة تلك ألامامدافن للقمامة وخا الصحاري غياب التخطيط وجعل

ق ذات الطبيعة السياحية أو على ياه الشرب من آلابار باإلضافة إلى تلك املناطاملراعى أو م

 .طرق السياحة وآلاثار الهامة

 لى املنظر القبيح للقمامة بالشارع والتعود ع( باتخرا)بالقمامة  كن مليئةوجود أما

ل تراكمات القمامة بمياه الشواطئ ضافة الى وصو باإل . والرائحة الكريهة املنبعثة منها

 بالقيم الجمالية البيئيةالساحلية كل ذلك إلى تدهور املنظومة البيئي
ً
 .ة إخالال

ة والانتماء نعدام الثقرس مشاعر القمامة إلى غيؤدى تراكم ا: آلاثا  الاجتماعية . ه

ومشاعر الة السلبية الاجتماعى وتراكم مشاعر عدم الرضا وتزداد ح والالمسوؤلية والعبث

ف مؤدية إلى القمامة مظهر مألو  العدوانية والسخط نحو أركان البيئة واعتبار تراكم

خالل  تى يتلقاها بعض ألافرادتأصيل العادات السيئة نتيجة للتنشئة والتربية الخاطئة ال
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 فىمما يؤدى إلى اكتساب رو الحياة ألاسرية، 
ً
 اسب ثقافية وسلوكية تقليدية تقف عائقا

 .البيئية وجه التنمية

سلبيا مما يؤدى إلى عدم يؤثر تراكم املخلفات الصلبة تأثيرا اقتصاديا : آلاثا  الاقتصادية . و

مل معها كمصادر رها بطريقة مثلى والتعااستثمار موارد اقتصادية يمكن استرجاعها وتدوي

 .خالفهرق والكرتون والزجاج والحديد والبالستيك و يس مصادر ثروة، مثل الو تلوث ول

جمال على قطاع السياحة لعدم توافر عناصر النظافة العامة وال السلبيثير التأ ويتضح

ية أو ملناطق ألاثرية والسياحباملناطق ألاثرية والسياحة مع تواجد تراكمات املخلفات الصلبة با

 ر السياح بالتناقض بين الجمال التاريخى القديمليها مما يؤثر على مشاعبالطرق املؤدية إ

ة باإلضاف. آخرحضارية من جانب وإحداثيات التلوث والتدهور البيئى من جانب وألاصالة ال

ن قطاعات السياحة إعطاء صورة إعالمية قاتمة عن تلك ألاماكن والتى من شأنها إبعادنا ع

 . (28-60، الصفحات 2888البيئية، ) يةالعامل

 :طرق معالجة النفايات الصلبة .2.2

 لجعلها الخطرة الصلبة النفايات خواص تغيير لهاالخ من يمكن تيال الطرق  بها تلك يقصدو  

 أو جمعها أو نقلها فيمكن أكثر، بأمان معها التعامل بعدها يمكن حيث .خطورة أقل أو خطرة غير

 :يما يأت املستخدمة الطرق  ومن .والبيئة أضرارا لإلنسان تسبب أن دون  منها صالتخل أو اتخزينه

   (2، صفحة 2813الدغيري، )

 .الصلبة النفايات من املتبعة للتخلص الطرق  أشهر من الردم يعد :الصحي الطمر أو الردم . أ

رص  على تعتمد حيث .خاصة هندسية بمواصفات الردم الصحي مواقع يتميز أن يجبو 

 طينية بطبقة النفايات وتغطية النفاذية ولتقليل كمية أكبر الستيعاب الصلبة اتالنفاي

البديلة  املواقع لكل جيولوجية دراسة بعد الطمر موقع اختيار يجب اكم .نافذة وغير عازلة

 النفايات تحلل من الناتجة السوائل تسرب طريق عن البيئةب إلاضرار عدم تضمن بحيث

 .ةالجوفي للمياه

  الطرق  أكثر من الطريقة هذه وتعد :الةرق  . ب
ً
 .املاضية السنوات في العالم مستوى  على انتشارا

 وهذه الساحات في املفتوح الحرق  مجرد أو عالية يةتقن ذات ارق حم بواسطة إما وتتم

 .الصحي للطمر املتاحة تاملساحا لقلة تستخدم الطريقة
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 بعض من لالستفادة وفرزها اعهجم بعد ياتالنفا تصنيع إعادة وهي: النفايات تدوير إعادة . ج

 .مختلفة أغرا  فيتها انمكو 

 مادة تمثل عضوية أسمدة إلى الصلبة ةالعضوي النفايات تحويل وهو: العضوي  التحلل . د

 وإعادة الحيوي  التحلل وأ العضوي  التخمر طريق عن الزراعية التربة لخواص محسنة

 .الطبيعية دورا إلى املواد

 :هاهميتة أنواعها وأالنفايات العضوي .2

من حجم النفايات املنزلية وتعتبر النفايات  % 58رب ايق تشكل النفايات العضوية ما

 .من النفايات الذي يتحلل بالكامل بسرعة كبيرة نسبيالنوع الوحيد العضوية ا

 : ضويةالنفايات العمفهوم    .0.2

، Hو  Cي ى عنصر هي عبارة عن كل مادة مصدرها من الطبيعة أو من كائن حي تحتوي عل           

غير  نفايات)التي تتركب بالساس من مواد غذائية كالخضراوات والفواكه واللحوم والخبز 

 ...(ستيك واملعادن والنايلون عضوية كالزجاج والبال 

منها . طة الكائنات الحية الدقيقةهي نفايات قابلة للتحلل بواس: النفايات العضوية . أ

الغذاء والخضراوات والفواكه وتشمل تعفنة نفايات تتحلل بشكل سريع كاملواد امل

ة وألاخشاب والجلد وألاقمش بشكل بطيء كالورق والكرتون واللحوم والخبز وأخرى تتحلل 

 .واملطاط الطبيعي

من  والناتجةعضوية التركيب رغوب بها امل غيرالنفايات الزائدة هي  :املخلفات العضوية . ب

النشاطات الزراعية أو من عمليات التصنيع الزراعي أو من تربية الحيوانات أو  افةك

 البالستيكلة كاملعادن أو من أي مواد دخي الخالية واملطاعممخلفات الطعام من املنازل 

من %( 68)وتشكل نسبة هذه املخلفات بما يزيد عن . ميائيةأو الزجاج أو املركبات الكي

 . (6، صفحة  2816جرعتلي،  ) العامةت مجموع املخلفا

 :أنواع النفايات العضوية .2.2

يمكن تقسيم النفايات أو املخلفات العضوية إلى ثالثة أنواع رئيسية وذلك بحسب 

 : وهي مصدرها
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وحصاد  بذار من الزراعية النشاطات مختلف نفايات عن عبارة وهي :النفايات الز اعية -أ 

 وروث العلف، وبقايا جات الزراعية،نتوامل يلاملحاص نفايات وكذلك وتطعيم، وتقليم

 (4، صفحة 2815العجي، ) .الحيوانات

 الزراعي املنتج على الحصول  بعد يتبقى أو يتخلف ما كل على الزراعية املخلفات لفظ يطلق -ب 

 والتي )سمكية أو حيوانية أو نباتية( الزراعية املنتجات بقايا  عن عبارة أنها أي س يالرئي

 صورتها في تصبح حتى الزراعية املنتجات بها تمر التي املختلفة املراحل أثناء تتخلف

 لفاتخامل هذه على يطلق أن ويفضل. أجله من واملنتجة الاستعمال أو لالستهالك الصالحة

 نقدية قيمة لها وكانت الاقتصادية بعض ألاغرا  في استعملت ما إذا ويةالثان النواتج اسم

 فهي وبالتالي اقتصادي استعمال لها يكن لم إذا التوالف تسمى وأ عزار امل دخل من جزء تمثل

  (6هيئة التدريس، بدون سنة نشر، صفحة ) .إلانتاج من فاقدا تمثل

ريع تربية نشاطات ومشاجة من النات العضوية املخلفات يه: النفايات الةيوانية -ج 

الحيوانات فضالت  ” ومنهاوتشمل العديد من املخلفات  .الحيوانات وألاسماك والطيور 

فضالت   وتشمل  املداجن أو محطات إلانتاج والدواجن خالل تربيتها باملزارع أو املباقر أو 

التصنيع اجن باإلضافة إلى مخلفات الحيوانات من روث الحيوانات ، وزرق وفرشة الدو 

والتي تشمل مخلفات املجازر   من الحيوانات أو الطيور أو ألاسماكالناتجة 

جات مصانع ألالبان والصناعات الغذائية التي تعتمد على املنت مخلفاتو   الخواملس

 .… “الحيوانية وكذلك مخلفات مشاريع تربية ألاسماك ومعامل حفظ وتصنيع ألاسماك

 (6، صفحة 2816ي، جرعتل)

 :ل واملطاعممن املناز الطعام نفايات  -د 

 التي ألاغذية عأنوا فمختل تحضير عن تنتج نباتي، أو حيواني منشأ ذات فضالت وهي -ه 

  إلانسان يتناولها
ً
 املنازل  في املطابخ مخلفات الفضالت هذه وتشمل وشراِبِه، طعامه وفي يوميا

 ألاغذية بتخزين الخاصة واملحالت الخضار، وأسواق املسالخ ومخلفات واملطاعم، والفنادق

ُن  الطعام وفضالت .وبيعها  والتعفن، كوالتفك التحلل سريعة مركبة عضوية موادَّ  من تتكوَّ

 .املاء من كبيرة نسبة كذلك تركيبها في ويدخل املناسبة، الحرارة بوجود وبخاصة
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 الصيف، لفص في تزداد فهي الفصول، حسب الفضالت من النوع هذا كمية تختلف -و 

 موادَّ  معظمها ويكون  الشتاء فصل في كميتها تقل بينما والخضار، كهالفوا مخلفات والسيما

 (2813عيس ى، ) .الشتاء في اللحوم استهالك يكثر إذ ية،ودهن ةدسم

 : املخلفات العضوية استخدامأهمية  .2.2

هيدرات والدسم والكربو  البروتيناملخلفات بأنها غنية بقيمتها الغذائية من تتميز هذه              

را جيدا ، لذلك تعتبر مصدوالفيتاميناتألامالح وألاحما  والعناصر املعدنية لعديد من وا

تخدم في تغذية حيوانات وطيور تس (سيالجأو  أعالف)تها الخام في عمليات تصنيعها إلى ور بص

 .الجودةفي إنتاج أسمدة وتربة عضوية عالية  املزرعة أو 

لفات الطعام من املنازل يوانية و مخملخلفات الحالزراعية مع اتستخدم املخلفات  

اقي املخلفات العضوية آلاخرى في خاصة مختلفة عن بملعالجة مدروسة و تخضع  واملطاعم والتي

ذات  اج العديد من املنتجات وهي ألاعالف الخاصة بالسماك وألاسمدة والتربة العضويةإنت

      (6، صفحة 2816جرعتلي، ) .يةالعضو  املادة منمحتواها  نسبة الرتفاع نظرا النباتي،املنشأ 

 سماد العضوي الج ايات العضوية إلنتاإدا ة وتدوير النف.     1

  :الســـماد.   0.1

ضاف            
ُ
وَيستخدم املزارعون عدة أنواع . للتربة من أجل مساعدة النبات على النمو مادة ت

إلنتاج أزهار  مادالسالبستانيون  اصيل وفيرة، كما يستخدمإلنتاج مح( املخصبات)ألاسمدة  من

ك برعاية املسطحات ويقوم العاملون كذل .قوية وكبيرة وخضراوات وفيرة في الحدائق املنزلية

 .مسطحات خضراء كثيفة وأكثر خضرة الخضراء ومالعب الجولف بنثر السماد للحصول على

 : أنواع ألاسمدة .2.1

املعدنية من  سمدةألا  وتنتج .عضوية وأسمدة معدنية دةأسم :ألاسمدة يوجد نوعان من

ز . ااستخدام هي ألاكثر أو مواد ُمصنعة  عناصر معينة
ُ
: ة هيثة عناصر رئيسيود النبات بثالوت

املتحللة واملواد  العضوية فمصدرها النباتات ألاسمدة أما. البوتاسيوم النيتروجين، الفوسفور،

  (2810ويكيبيديا، ) .الحيوانية

 من مشتقة )كمبوست( Compost كلمة      :) ستالكمبو ( املخمر العضوي  لسمادا .أ . أ

 بعضها عن املكونات فصل أو  يعنى تكسير والذي حللبمعنى يت Decompose الفعل

 مكونات تحلل ولكن الحية الكائنات من معينة مجموعة عن طريق ذلك ويتحقق .البعض
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 املتحللة ادو امل هذه بناء فيه يعاد الذي هو يدالج سماد العضوي فال ليس كافيا وحده املواد

 الدقيقة الكائنات من أخرى  نةمعي مجموعة وجود يتطلب وهذا Humus إلى دبال أخرى  مرة

املكمور  العضوي  السماد إنتاج عملية فإن عامه وبصفه الدبال تكوين في التي تساعد

 طبيعي عضوي  سماد إلى )وحيوانية نباتية( العضوية املخلفات تحويل هي  )الكمبوست) 

 رةصو  في بناءها وإعادة  تحليلها يتم حيث هوائية ظروف تحت كومات في هاير بتدو  وذلك

 التربة لخصوبة النافعة الحية والكائنات للنبات امليسرة الغذائية ربالعناص غني دوبال

 عن عبارة هو السماد العضوي كما أن  .(هيئة التدريس، بدون سنة نشر) .النبات وتغذية

 أو نباتي أصل من كانت سواء العضوية للمادة  )لوجيالبيو ( الحيوي  التحلل من الناتج

 من معينة بيئية ظروف تحت النافعة دقيقةلا الكائنات وبعض ياكتر الب بفعل حيواني

 .الجيدة والتهوية والرطوبة الدفء

 من رمت عملیة عن عبارة ھو العضوي  السماد إن إنتاج:  "الدبال" -العضوي  دالسما   . ب

 املادة تحلیل وأن .بها متحكم ظروف ضمن وذلك تحلل، مرحلة يف العضویة املواد خاللها

 وأثناءها الصلبة، العضویة تتحلل خاللها املادة بیولوجیة، أكسدة عملیة لخال من یتم

 أن ومع .عضویة مستقرة النهاية بمادة في تأتي والتي السامة، للمواد مؤقت تحرر  یحدث

في  الفرق  أن إال إلانسان، تدخل دون  طبیعي بشكل یتم التعفن أي عضویة مادة تحلل

 السماد على الحصول  بهدف ذلكو  للتحكم خاضعة تكون  العملیة أن ھو العضوي  السماد

 أهم فإن وعموما (2810أجروالن، ) .للمتطلبات ووفقا مرغوبة ذات خصائص العضوي 

  (48-20ات ، الصفح2818شؤون البيئة، ) :هي العضوية الاسمدة

 من ناتجا يكون  ما وعادة املاشية ملخلفات هوائى تخمر من ناتج وهو :البلدي السماد 

 استخدامه قبل وتحلله كمره يتم أن بشرط جيد سماد وهو اشية،امل بها تربى لتىا الحظيرة

 .تسميد الاراض ي الزراعية فى

 وهو لبلدي،ا السماد عن محسنة بصورة يصنع سماد وهو: الصناعي العضوى  السماد 

 مع معا هما أو الحيوانية املخلفات أو النباتية املخلفات من وطملخل هوائى تخمر من ناتج

 . جدا ممتاز سماد وهو امليكروبية تواللقاحا املعدنية سمدةألا  مثل الاضافات بعض
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 أو البيا  سواء الدواجن لزرق الهوائى التخمر من ناتج سماد وهو :الدواجن سماد 

 مسببات لقتل وذلك استخدامه قبل للهوتح كمره يتم أن بشرط ممتاز سماد وهو الكتكوت

  .الحشائش ور بذ إنبات وعدم والنيماتودا الامرا 

 ( الصحى الصرف) للحمأة الهوائى التجفيف من ناتج عضوى  سماد وهو : البود يت مادس 

 الصرف محطات فى ذلك يتم حيث الصلبة، املواد عن الصحى الصرف مياه فصل بعد

 معالجة أى لها يتم ال الحمأة نل  ونظرا الغذائية، رناصبالع غنى ممتاز سماد وهو الصحى،

 البكترية ألامرا  ومسببات الطفيليات جميع علي وى تحت فأنها شمس يال التجفيف سوى 

 والفيروسية والفطرية

 أو نباتية العضوية سواء للمخلفات الالهوائي التخمر من ناتج سماد هو: البيوجاز سماد 

 .ممتاز لألراض ي الزراعية سماد جاز وهوبيو وحدات ال في آدمية أو حيوانية

 من الناتجة واملخلفات للقمامة الهوائي رالتخم من ناتج عضوي  سماد وهو :القمامة سماد 

 .جيد سماد وهو واملدن بالقرى  واملنازل  الشوارع

 من ناتج جودها،أ وهو ألاوروبية الدول  من مستورد عضوى  سماد وهو :البيتموس سماد 

 بكمية تشربة بقوة يمتاز سماد وهو طويلة، لسنين الغابات شجارأ قلورا هوائي تخمر

 .املياه من كبيرة

 :العضوي  السماد وفوائد أهمية .   2.1

 كلمة يعتبر فهو النبات هذا تربة تغذية خالل من للنبات كبيرة أهمية للسماد العضوي             

 أمثل أسلوب يتبع ندماع والنماء الحياة روح داخله في أن كما زراعي عمشرو  أي إنجاح في السر

  (22 ، صفحة2812هيئةالاستثمار، ) :ومن أهم املزايا نجد. إلنتاجه

 السماد  في العضوية املادة تحلل فعند , فيها الرطوبة حفظ من ويزيد التربة خواص يحسن

 على يساعد مما والدبال الطين من معقد تكوين إلى يؤدي فإنه الدبال وعند تكوين العضوي 

 كةألاراض ي املفك ترب تماسك من يزيد كما والطينية املندمجة ترب ألاراض ي ةوتهوي اميةمس

التسرب  أو البخر بواسطة الفقد من فيحفظها للمياه إمكانية حفظها من فيزيد ليةأو الرم

 باملياه الري  عند ألامالح غسيل على إمكانية كما يساعد النبات جذور  منطقة عن بعيدا

 .الكلسية الترب زيادة خصوبة في له دور  أن حيث .امللحية بالتر  في عةالزرا أو املالحة
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 تعرية على تعمل التي والرياح كاملياه التعرية عوامل بفعل تربةال انجراف منع على يعمل 

 .نافعةال الدقيقة الكائنات من باملاليين والغنية الخصبة وتآكل الطبقة السطحية الجذور 

 وانتشارها الجذور  ونمو لبذور ا إلنبات املناسب املهد يوفر. 

 وهدم سمية على يعمل الذي يائيالكيم التسميد بعكس تراكمي بشكل التربة خصوبة بناء 

 .تراكمي التربة بشكل

 فيه املرغوب الهيدروجيني الرقم لقيمة الوصول  على يساعد. 

 قةالدقي ناتالكائ من املاليين تنامي إلى يؤدي وفه ،املفيدة الدقيقة بالكائنات التربة إثراء 

 من الخالية العضوية ئةالبي في ألار  دودة وتظهر  الهوائية والفطريات النافعة من البكتريا

 الفيزيائية التربة خواص من وتحسن العضوية للمادة التحلل تقوم بمهام حيث الكيماويات

 عملية في وتساعد الجوي  الهواء نيتروجين يتوتثب املادة العضوية تحلل في مهم دور  التي لها

 .والبوتاسيوم الفسفور  وانطالق تأزتال

 وإنتاج الكمر عمليات أثناء النافعة الدقيقة تالكائنا من املاليين لنشاط نتيجة تطهير التربة 

 واملنشطات النمو ومنظمات وإلانزيمات الهرمونات من العديد يتكون  الكمبوست فإنه

 حالة من فتحسن ملمرضةا لبكترياوا الفطريات التربة فتقض ي على إلى لالتي تص الطبيعية

 . قوية املقاومة لدية وتكون  النبات نمو

 العناصر خلب على الجيد سماد العضوي ال يعمل بالتربة، حيث سامةال املواد نم التخلص 

 بالالد معقد مع رابطة تكوين طريق عن والكادميوم كالرصاص في التربة املوجودة الضارة

 . النبات ذرج خالل منلالمتصاص  قابلة غير يجعلها مما

 الغذائية عناصرال وتيسير رتوفي على يعمل فهو .الكبرى والصغرى  بالعناصر النبات إمداد 

 إلمداد جيد مصدر يعتبر كما عضوية صورة في والبوتاسيوم والفسفور  كالنيتروجين الكبرى 

 .والزنك والنحاس واملنغنيز كالحديد الصغرى  بالعناصر النبات

 الغذائية الحاجة لسد وذلك وتدريجي، منتظم بشكل ائيةالغذ ناصربالع النبات إمداد 

 املادة على تتغذى امليكروبات هذه أن حيث .بالتربة يامليكروب اطنتيجة للنش للنبات

 النبات المتصاص وميسرة جاهزة التربة وسط في العناصر الغذائية تكون  وبالتالي العضوية

 الحفظ مدة أن كما وصحي آمن ي العضو  نتجامل هذا محتوى  فيكون  ويسر سهولة بكل لها

 .ةعضويغير ال املنتجات بعكس تزيد املنتج لهذا والتخزين
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 : خصائص السماد العضوي الجيد .   1.1

منهم،  خليط أو حيوانية أو نباتية مخلفات من مصنعة العضوية بمثابة أسمدة باعتبار ألاسمدة

هيئة التدريس، بدون سنة ) :يةالتال لتاليةاملواصفات والخصائص ا فيها تتوفر أن فإنه يشترط

 (6نشر، صفحة 

  للعناصر مخزن  عتبرت حيث لدوبالا العضوية املادة على يحتوي. 

 الحشائش بذور  من خالي. 

 مثل املمرضه الحية الكائنات من خالي E.Coli و Salmonella spp 

 افعةالن الدقيقة الحية بالكائنات غني. 

 مثل النبات أمرا  مسببات من خالي Rhizoctonia و Fusarium 

 اوالنيماتود للنبات املمرضه والحشرات الطفيليات من خالي. 

 الثقيلة لعناصرا من خالي. 

 شكلها تحديد وعدم النباتية املخلفات اختفاء. 

 حراريا ومعالج كامل بشكل متحلل السماد يكون  أن. 

 الرمل أو مخلوطا بالتربة يكون  ال أن. 

 (الجيد الكمبوست (الناضج املخمر السماد مواصفات : 2جدول 

 الوصف والةدود املثلى الصفة 

 بني الداكن أو الغامقصف باللون الأن يت اللون  1

 أن يكون قوامه اسفنجي القوام 2

 املرشوش باملاء الرائحة مقبولة كرائحة التراب الرائحة 4

 متر/كغم 288زيد عن ي وزن املتر املكعب ال الوزن 3

 لى من درجة حرارة الجو الخارجيتكون أع درجة الحرارة 5

 % 48رطوبي عن يزيد املحتوى ال أال  نسبة الرطوبة 6

 0تزيد الحموضة عن  أال  درجة الحموضة 2

 %5عن  يقلأال  ألاكسجين 0

 % 21يكون مابين  ثاني أكسيد الكربون  0

 %1عن  ل أال يق النيتروجين الكلي 18

 كيلو غرام/ملليغرام 188  - 58 بينيكون ما  النيتروجين ألاموني 11
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 كيلو غرام/ يغرام ملل 488- 288يكون مابين  النيتروجين النتراني 12

 دال يوج النيتروجين النيتريتي 14

 % 8.0يقل عن  أال الفسفور الكلي 13

 %1يقل عن  أال  البوتاسيوم الكلي 15

 % 08 - 28بين أن يكون ما الرماد 16

 % 48تقل عن  ال أ املادة العضوية 12

 % 48 – 25أن يكون مابين  الدبال 10

 يوجدال  دروجينكبريتيد الاي 10

 النتروجين 1 -18 للنيتروجيننسبة الكربون  28

، أولية ملشروع إنتاج ألاسمدة العضوية اقتصاديةد اسة جدوى الاستثمار،  هيئة: املصد 

 43، ص 2812ألاردن، 

 :السماد العضوي  إلنتاجتدوير النفايات العضوية .    2.1

لألراض ي  إلانتاجية القيمة رفعل وضعه يجب الذي ألاساس حجر العضوي  التسميد يعتبر           

املعدنية  ألاسمدة استخدام في إلاسراف من الناتج البيئي التلوث من وإلاقالل الزراعية

 توفير إلى تؤدي التي امةاله العوامل أحد العضوية املخلفات رتدوي إعادة فإن ولذا (.الكيماوية)

 .اعيةألاراض ي الزر  باحتياجات تفي التي العضوية ألاسمدة من كميات

 (Recycling) :م إعادة التدويرمفهو  0.2.1

هي عملية إعادة تصنيع واستخدام للمخلفات، سواء املخلفات املنزلية أو الصناعية أو             

ت وبالتالي التقليل من من حجم هذه املخلفا غاية من إعادة الاستخدام هو التقليلوال. الزراعية

املخلفات على أساس املواد صنيف وفصل وتتم هذه العملية عن طريق ت. تراكمها في البيئة

كما  (6، صفحة 2812الدوسري، ) .الخام املوجودة فيها ومن ثم إعادة تصنيع كل مادة على حدا

 ألاصلي املنتج من جودة أقل أخرى  نتجاتم إلنتاج املخلفات استخدام ير إعادةالتدو  يقصد بإعادة

 .(6هيئة التدريس، بدون سنة نشر، صفحة )
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    (2810ويكيبيديا، ) :من أهم فوائد إعادة التدوير نجد: دويرإعادة الت فوائد عملية 2.2.1

 من  ية املستديمةوهي من املبادئ ألاساسية التي تقوم عليها التنم تحقيق استدامة املوارد

كانت مخلفات ألانشطة البشرية أو مخلفات قدر ممكن منها سواء أكبر  استرجاعخالل 

 .وغيرها وائل الصرفصلبة أو زراعية أو صناعية أو س

  أن عملية التدوير هي  ذتصنيعها، إتوفير الطاقة التي تستهلك في استخراج املواد الخام ثم

 . شكل أقلنصف عملية تصنيعه فتستهلك الطاقة ب

 نبعثة من مكاب النفاياتامل والغازاتيكروبات تقليل ألامرا  وتكاثر امل.  

 التوعية باإلدارة املتكاملة للنفايات . 

  ى املشاركة في املحافظة على البيئةاملواطن علحث.   

 تغيير سلوك املواطن الاستهالكي من خالل تعميم وتطبيق فكرة فرز النفايات وتقليلها. 

 يرهافرز النفايات من املصدر إلعادة تدو  تطبيق فكرة. 

 للشباب وبالتالي التقليل من مستويات البطالة توفير فرص عمل. 

  مي في موضوع فرز وإعادة تدوير النفاياتطني والعالالانسجام مع التوجه الو. 

  :مراحل إعادة التدوير 2.2.1

 (2813عيس ى، ) :يمكن تقسيم مراحل إعادة التدوير على النحو التالي            

 :املصد  من ياتالنفا وتجميع فرز  :املرحلة ألاولى

من   ) .املصانع ختلفة،امل العمل املنازل، أماكن)املصدر  من انطالقالنفايات  وذلك بتقسيم             

 القيام إن حيث .أخرى  جهة من التدوير كلفة ولتخفيض جهة من فيها والتحكم أجل سهولة إدارتها

 َسُم تق وهكذا .بهذا حقا للقيامال  الالزمة وآلاالت والوقت الجهد من ن املصدر يقللبالفرز م

 الحديد مثل معدنية البالستيك، الورق، الخشب، الزجاج، مواد :إلى عدة أصناف النفايات

 وغيرها مخبوزات من ألافران وبقايا الغذائية املختلفة املواد وهي بقايا العضوية املوادوالصفيح، 

 ألوان، ةثالث الجاف تحت املواد اتمخلف يمكن تقسيم محتويات إذ .واملزارع الحقول  فاتمخل من

 بلون  والكرتون  قللور  حاوية إلى تقسيمها يتم مميز، أي لون  ذات حاوية في منها كل يوضع حيث

 ويخصص ثالث، بلون  الزجاجية وحاوية للمخلفات آخر، بلون  املعدنية للمخلفات وحاوية مميز،

    .عضوي  سماد إلى يتم تحويلها التي العضوية للنفايات ولون  للتدوير، للنفايات القابلة آخر لون 

 : الفرز  ملراكز النقل: املرحلة الثانية 
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 وفقا لها النفاية املخصصة نوع كل حسب املختلفة الحاويات ذات النقل تتقوم شاحنا             

 .والطرقات الشوارع أطراف على شرةمنت تكون  التي النفايات بتجميع الحاويات للوان

 :النفايات وفصل فرز : املرحلة الثالثة

 القابلة صرالعنا إبعاد فهو املرحلة هذه هدف أما .آليا أو يدويا إما العملية هذه وتتم

 إلنتاج الحقة معالجة عليها وتجري  .الباقية النفايات كتلة من أو التصنيع والاستعمال لالسترداد

 .الطاقة نتاجإل  أو جديدة مادة

 :التصنيع أو التدوير إعادة :الرابعة املرحلة

 .من قبل الشركات املتخصصة في إعادة التدوير لوحدهيؤخذ كل نوع 

 :يةالعضو  النفايات تدوير 1.2.1

 حيث .الالهوائي والتسميد الهوائي التسميد: هما نوعين( الكمر) التسميد لعمليات نجدو 

الطريقة  هذه وتعتبر .الجودة عالي عضوي  سماد إلنتاج املثلى الطريقة الهوائي التسميد تعتبر عملية

 أو نباتي أصل من كانت سواءً  العضوية الحيوية للمخلفات البيولوجية املعالجة سائلو  إحدى

 املناسبة البيئة - توفر عند املواد هذه تحلل على تعمل التي النافعة البكتريا وذلك بواسطة وانيحي

. جيد عضوي  دسما على فنحصل .مئوية درجة(  08-68)  املثلى رارةالح ودرجة % 60الرطوبة من

 تاملخلفا تلك للتح سرعة في يساعد كمنشط( بكتيري  بادئ) بكتيرية أو مزرعة محلول  يضاف دوق

 يضاف عندما الحية بالكائنات التربة إثراء على يعمل الذي من الدبال محتواها فيرتفع العضوية

 اتللنب ون ميسرةفتك والبوتاسيوم، الفسفور  وإذابة الهواء الجوي  يننيتروج بتثبيت فتقوم إليها،

 يةعمل ناتج هو وي الحي أو العضوي  والكمبوست. عالية بكفاءة فينمو بانتظام يمتصها الذي

 املنتج على للحصول  وتوجيهها التحكم فيها فيتم الدقيقة الحية الكائنات بواسطة الهوائي التحلل

 دوية،الي باملعازق  امللحقة بالحراثة أو التقليب آلة بواسطة ملستمرةا بالتهوية وذلك املطلوب

 خالل مورة مناملك املواد إلى إضافتها يتم التي الدقيقة الحية للكائنات املثلى الظروف فتتوفر

وتحللها  العضوية املواد هدم عملية أثناء الناضج العضوي  السماد أو البكتيرى  املنشط محلول 

، 2812ى و فروحات، سلم) .الهوائية الظروف على واملحافظة الناتجة وادوامل الدبال وبناء

   (100-100الصفحات 
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  :على البيئة النفايات العضويةأثر تدوير  2.2.1

سليمان، ): لتي تحدثها عملية تدوير النفايات العضوية على البيئة نجدمن أهم آلاثار ا            

2812)  

 لفات والاستفادة منها اقتصادياالتخلص آلامن والصحي من املخ. 

 خلفاتتي تعيش على املالتخلص من الحشرات وأطوارها ال. 

 التخلص من إلاشعاعات الناتجة من تحلل عناصر املركبات العضوية. 

 تركيب البنائي التربة من التدهور والتلوث بسبب إنشاء مرادم دفن املحافظة على ال

 .النفايات

  ث نتيجة النبعاث الغازات السامة الناتجة عن دفن وحرق الهواء من التلو  علىاملحافظة

  .املخلفات

  والصحي لبقايا املبيدات الحشرية والفطريةالتخلص آلامن. 

  ية من التلوثون املياه الجوفاملحافظة على عدم أتالف مخز. 

   تنمية الجراثيم الفطرية لنواع متخصصة من الفطريات على بيئة من املخلفات

روف نمو مالئمة إلنتاج ألاجسام الثمرية لفطريات املشروم كغذاء الزراعية تحت ظ

على نسبة عالية من البروتين وألاحما   اباحتوائهيز هذه الفطريات لإلنسان حيث تتم

ت وألامالح املعدنية، كما تستخدم بيئة النمو بعد قطف الثمار ية والفيتاميناألامين

 .ها فى دورة إنتاج السماد العضوى كوسط إلنتاج ألاعالف غير التقليدية أو دخول

   بعد ترسيب املواد العالقة على  يلصحمياه الصرف ا رار بإم :الصحيالصرف  مياهتنقية

القدرة على ضخ ألاكسجين بمنطقة ة بنباتات لها ومزروع زلطيهأحوا  طويلة بها تربة 

اعات الجذور مما يساعد على نمو امليكروبات املؤكسدة وتستخدم النباتات فى الصن

 .اليدوية والحرفية

   واملردود  الاقتصاديلعائد تقييم ا يعدحيث  والبيئي والاجتماعي الاقتصاديالتقييم

ت الزراعية الثانوية من حيث تدوير املنتجاالاجتماعى والبعد البيئى للنظم البيولوجية ل

ربط مدخالت ومخرجات التكنولوجيات املستخدمة ببعضها فى منظومة متكاملة فنيا 

ية أثيرها على التنمالنظم وت لهذهماليا واقتصاديا ذات أثر واضح فى تقبل املزارعين و 

عضوية وتوفير كما أدت إلى نظافة مناطق التطبيق وتطبيق نظم الزراعة ال. املستدامة
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مصادر بديلة للطاقة البترولية الناضجة وإنتاج مصادر متجددة لألعالف والغذاء 

 .ه الصرف الصحى باملجارى املائيةوالقضاء على مشكلة إلقاء ميا

  :سمدة العضويةمتطلبات عملية إنتاج الا     .4.1

البيئة،  شؤون) :كن أن نذكر أهم متطلبات إنتاج السماد العضوي في النقاط التاليةيم            

  (48-20الصفحات  ،2818

العوامل التي  في املخلفات الزراعية تعتبر من أهم : C/Nسسبة الكربو  الي النيتروجي  . أ

 من  48ل فالكائنات الحية الدقيقة تقوم بتمثي, تحدد مدي نجاح عملية الكمر
ً
جزءا

تية وعلى هذا فان وجود مخلفات نبا, ربون مقابل جزء واحد فقط من النيتروجينالك

أسلوب معين في كمرها كما  تستدعي اتباع 48/1نخفض بها هذه النسبة عن ترتفع أو ت

  :يلي

 سمدة أيفضل خلطها مع  48/1لفات النباتية والتي تتسع بها النسبة عن في حالة املخ

الحيوانية أو الداجنة أو آلادمية والتي تضيق فيها النسبة  او اضافة املخلفاتنيتروجينية 

فات بمخلفات نباتية ذات نسبة واسعة مثل الاتبان خلط تلك املخل يجب 48/1عن 

ك لنه بدون تلك إلاضافات يصاحب عملية والقش ونشارة الخشب وتقليم الاشجار وذل

 الكمر فقد في النيتروجين

 زيادة عملية  تؤدي إلىيع وطحن املخلفات عملية تقط ، على اعتبار أنتقطيع املخلفات

كذلك  للمخلفات،ر  للكائنات الحية املحللة عوذلك نتيجة زيادة السطح امل، التحلل

 .ليب املكمورةحفظ الرطوبة وسهولة نقل وتق علىفإنها تساعد 

خالل فترة % 68و 58ين رطوبة املكمورات في املدي ماب علىيجب املحافظة  :الرطوبة    . ب

ن التعرف عليها بأخذ عينات من داخل املكمورة وضغطها في راحة اليد ويمك. التخمير

وفي هذه الحالة فإن درجة حرارة . كون مثل العرق عند وجود الرطوبة املناسبةتحيث 

وللوصول إلى كفاءة عالية في التخمير فإنه يجب  ساعة، 22م بعد 65تصل  املكمورة

 الخارجي،ح املعر  من املكمورة للهواء على حرارة املنطقة وذلك بتقليل السطاملحافظة 

 .م وبالطول املناسب لحجم املخلفات5,1ع ام وارتف4ـ  2بحيث يكون في حدود 

ائي ولذا يجب أن تكون الرطوبة في الاكسجين ضروري لعملية الكمر الهو  :التهوية . ج

وتسوء التهوية . فة دورية للتهويةوضرورة إجراء التقليب بص. فقط% 68إلى  58حدود
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رارة حوهذا يؤدي إلى انخفا  درجات ال املكمورات،وتضاغط % 68يادة الرطوبة عن بز 

 .وتصاعد الروائح الكريهة وظهور اللون الازرق أو الاسود داخل املكمورات

  :خطوات إنتاج السماد العضوي   .  4.1

سليمان، ) :ها على النحو التاليتمر عملية انتاج السماد العضوي بمراحل، يمكن عرض            

2812)  

  يفضل ان و  2م6اختيار املساحة املناسبة من الار  حيث يحتاج الطن الواحد الي حوالي

 .تكون قريبة من مصدر للمياه وتدك جيدا

  املخلفات النباتية ويجهز املخلف الحيواني أو الداجني أو الادمي أو  يتم طحن أو تكسير

 .سوف يتم استخدامها املنشطات الكيماوية التي

 سم68ـ  58تية املفرومة بسمك تفرش الطبقة النبا. 

  وفي حالة . سم 28إلى  18الداجنة بسمك أو توضع فوقها طبقة من املخلفات الحيوانية

غنية بالنيتروجين يضاف كمية من املخلوط الكيماوي عدم توافر هذه املخلفات ال

 .أو سماد عضوي ناضج سم من التربة الخصبة 5املنشط ثم توضع طبقة 

 هيئة رذاذ لضمان  علىملاء للترطيب فقط ويالحظ أن يكون املاء ترش هذه الطبقة با

 .جانسالتالتوزيع و 

  م 2ـ  1,5تكرر الطبقات السابقة بالتبادل حتى ارتفاع. 

 أال تكون الطبقة الخارجية من مخلفات الحيوان أو الانسان أو الدواجن حتى ال  يجب

 .لتوالد الذباب وتكاثرهتكون هناك فرصة 

 مورات باملاء أسبوعيا شتاء ومرتين الي ثالث مرات أسبوعيا صيفامداومة رش املك. 

 لضمان ب املكمورة كل أسبوعين وضبط الرطوبة وإعادة بناء املكمورة وذلك قلييفضل ت

وهذا يساعد في تهوية املكمورة ورفع درجة حرارتها  التحلل،خلط املكونات وزيادة 

لطفيليات وامليكروبات املمرضة التي مما ساعد في القضاء على ا( م25ـ  55)ا بيولوجي

والدواجن باإلضافة إلى التخلص من بذور  وانتكون مصاحبة ملخلفات الانسان والحي

 .الحشائش والنيماتودا
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 ويستدل . أشهر طبقا ملحتويات املكمورة من املخلفات 3إلى  2ضح السماد في الفترة ين

حة ألامونيا وتحول املكمورة إلى اد بانخفا  درجة الحرارة مع اختفاء رائعلى نضج السم

 .اللون البني

  :خاتمة. 2

 يكون  أن يمكن ال حيث .بشكل عشوائي منها التخلص يمكن ال لصلبةا اتالنفاي مشكلة إن            

 تلوث بدون  تصنيع يوجد أن وال يمكن .التصنيع عمليات زيادة دون  للمعيشة وتحسين تطور  هناك

 .البيئة على تؤثر ومصادرها الصلبة النفايات اتومكون كمية أن قما سب خالل من وتبين. ونفايات

 مغزى  ذات تصبح تدويرها، حيث وإعادة استغاللها يمكن موارد على تملتش في الوقت نفسه لكنها

من  للعديد ومتجدداالتي تعتبر مصدرا هاما  وعلى رأسها املخلفات العضوية. واقتصادي تجاري 

بدال  املشاريع،منها بشكل كبير ومربح في العديد من  املواد ألاولية الخام والتي يمكن الاستفادة

 .ةخطر على صحة إلانسان والبيئة وكافة أشكال الحيالق و من أن تكون مصدر ق

ولذا فإن إعادة تدوير املخلفات العضوية أحد العوامل الهامة التي تؤدي إلى توفير كميات 

جملة  إال أن هذه العملية تعترضها. ألاسمدة العضوية التي تفي باحتياجات ألاراض ي الزراعية من

  عليها للتغلب بعض الحلول املتاحة اقتراحمع عام  شكلوالتي يمكن أن ندرجها بمن العوائق 

 : فيما يلي

 املستهلكين و  وألاسر والشركات البلديات لتثقيف التوجيهية واملبادئ ألادوات تقديم :املعرفة

 .التدوير إعادة بشأن

 الاستخدام إعادة من ملزيد ودعمها التقنية الحلول  وابتكار البحث جبرام تشجيع: التقنية. 

 في القائمة التشريعات ديلوتع جديد تشريع لسن الحكومية املنظمات مع تعاون ال: وق الس 

 .كبيرة التدوير بصورة   إعادة أنشطة تعزيز سبيل

 املشترك اون التع على تشجع التي والخاص العام القطاعين بين راكاتالش تعزيز: الشراكة 

 .ن التعاو  هذا استمرار وتضمن التدوير إعادة بشأن الشركات بين

 التدوير إعادة من أفضل نتائج لتحقيقاملستهلك  سلوك لتغيير توعية برامج إعداد: قافةالث. 

 وزارة على يتعين الاستخدامالتدوير أو  دةإعا دون  تحول  التي الحواجز معالجة أجل من

 املخططات التوجيهية إلعداد العالقة ذات الرئيسة وألاطراف اتالشرك مع التعاون  البيئة

 . املوارد الالزمة لذلكوترصد  .الحواجز هذه آثار من تخفف التي والسياسات
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 :الهوامش قائمة .4

 (20/12/2810)ريخ الاطالع ، تاتدوير املخلفات الزراعية ،(2812)،ابراهيم سليمان. 

https://professoribrahimsoliman.wordpress.com/2017/02/13/%D8%AA%D8%AF

%D9%88%D9%8A%D8%B1D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%

81%D8%A7%D8%AAD8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D

9%8A%D8 

  تاريخ الاطالع  .دليل إرشادي العداد السماد العضوي  ،ومداخالتمعرفة  -أجروالن

(20/12/2810). 

http://www.agrolan.co.il/UploadProductFiles/Compost%2020Arabic%20manual.pdf  

 التجربة املغربية في ميدان إدارة وتدوير النفايات الصلبة (2882)،لقادرعير عبد عبد اأج .

 .ة بالبيئة، اململكة املغربيةكتابة الدولة املكلف

  جامعة امللك سعود. إعادة تدوير النفايات ،(2812)،أحمد متعب الدوسري. 

 قسم الهندسة الزراعية ،ميكنة املخلفات الزراعيةحاضرات م، أعضاء هيئة التدريس ،

 .، بدون نشرجامعة بنها، مصر ،كلية الزراعة بمشتهر

 ندوة . تأهيل واختيار مدافن النفايات في اليمندليل  ،(2812)،ألارياني محمد عبد الواسع

 .ابنغازي، ليبي، دارة النفايات الصلبة القابلة للتدوير وإعادة الاستخدامحول إ

 مة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات الهيئة العا. إدارة النفايات ،(2816)،كية ناديةاللم "

 .سلطنة عمان ،"إثراء

 يات الصلبة، مقرر حماية البيئة، السنة الخامسةإدارة النفا ،(2815)،بسام العجي .

 .دمشق، سوريا .عة دمشقجام

 القمامة منجم ذهب"  الصلبة التلوث البيئي باملخلفات ،(2812)،طارق أحمد عقل ."

 .جريدة دنيا الوطن

  تاريخ الاطالع  النفايات الصلبة كيف نتعامل معها ونفيد منها؟(. 2813. )عيس ىعبري

(20/12/2810)

http://syrbook.gov.sy/img/uploads1/child_pdf20140424104227.pdf 

https://professoribrahimsoliman.wordpress.com/2017/02/13/%D8%AA%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9/
https://professoribrahimsoliman.wordpress.com/2017/02/13/%D8%AA%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9/
https://professoribrahimsoliman.wordpress.com/2017/02/13/%D8%AA%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9/
https://professoribrahimsoliman.wordpress.com/2017/02/13/%D8%AA%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9/
http://www.agrolan.co.il/UploadProductFiles/Compost%2020Arabic%20manual.pdf
http://syrbook.gov.sy/img/uploads1/child_pdf20140424104227.pdf
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 ،مساهمة سياسة الدعم الفالحي في النمو ، ة فروحاتو حد ،(2812)كيحلي عائشة سلمى

مجلة (. 2816-1008)الجزائر خالل الفترة حالة  -الاقتصادي تحقيقا للتنمية املستدامة 

 .الاقتصادية الكميةالدراسات 

  وطرق عالجها -أنواعها -هاتعريف -النفايات الصلبة، (2813)،محمد ابن ابراهيم الدغيري .

 .سلسلة ثقافية جغرافية -مجلة جغرافية املغرب

 اديصاملخلفات العضوية من عبء صحي وبيئي إلى مورد اقت ،(2816)،محمد جرعتلي. 

 دور القطاع الخاص في إدارة  ،(2812) ،د يوسف حاجم، و جمال توفيق هشاممحم

مع قراءة لتجارب تطبيقات  -تطبيق ظية والدراسة بين الن)النفايات الصلبة في املدن 

 .ية التربية الاسالميةمجلة كل(. عربية

 كيفية الاستفادة ندوة التلوث البيئى للقمامة و  ،(2888)،مركز الدراسات والبحوث البيئية

 .جامعة أسيوط -ث البيئيةمركز الدراسات والبحو : مصر. منها

  أولية ملشروع إنتاج ألاسمدة تصادية دراسة جدوة اق ،(2812).بالردن هيئةالاستثمار

 ، دنألار  –عمان  .العضوية

  مصر. دليل تدوير املخلفات الزراعية (2818)بمصر، شؤون البيئةلوزارة الدولة.  

 (20/12/2810)تاريخ الاطالع  ،تدوير النفايات ،ويكيبيديا. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%B1  
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مع إلاشارة إلى حالة  :املست امةودورها في تحقيق التنمية مين التكافلي أشركات الت

 شركة سالمة لدتأمينات في الجزائر

The Takaful insurance and its role in achieving sustainable development: 

with reference to the case of Salama insurance in Algeria 

 ةبطاهر بخت  
 مستغانم،عبد الحميد بن باديس جامعة  1

 bakhta_48@hotmail.fr 

 

 ملخص

مين التكافلي ودورها أتمحور الهدف من موضوع دراستنا التعرف على مقومات نظام شركات الت 

 ضمن حتمية ورةضر  التكافلي التأمين شركات خدمات أضحتفقد . ستدامةامل في تحقيق التنمية

 مباشرة ر أن هذا القطاع من القطاعات التي لها عالقةتباالع يث،حدال الاقتصادي النظام متطلبات

املالية التي  املخاطر من والتقليل ألاخرى، وذلك ملا يعود له من أهمية في الاستقرار املالية بالصناعات

 .بهاسههدفة املب في عدم تحقيق التنمية ن اقتصاديات البلدان والتي قد تكون سبني منها العديد ميعا

 التحديات وأهمشركاته  أنواعالتكافلي وعن  مختصرات عن التأمين لعرض لةملداخهذه ا ءتفجا

 .مع إلاشارة لحالة شركة سالمة للتأمينات في الجزائر تواجهها، التي

 .التنمية املستدامةالتجاري؛  التأمين التكافلي؛ التأمين :الكدمات املفتاحية

 Q02؛ Q01 ؛JEL : O29 اتتصنيف

Abstract 

 The objective of our study is to learn about the components of the Takaful insurance system 

and its role in achieving sustainable development.  
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Takaful insurance services become a necessity within the requirements of the modern 

economic system, considering that this sector is directly related to the other financial 

industries, because it is important in stabilizing and reducing risks that many countries' 

economies may suffer, which may be the reason for not achieving the desired development.  

Keywords : Takaful Insurance; Commercial Insurance; Sustainable Development. 

JEL Classification Codes: O29; Q01 ; Q02 

 

  : مةمق .1

 في ألاهمية بالغ دورا يلعب فهو ألايام، هذه ألاعمال قطاعات أكبر من التأمين قطاع يعتبر

ملا حققه من انجازا املستدامة فقد بات من متطلبات التنمية . والعمل الحياة نواحي شتى

طاع نميز لهذا القو  ألاخرى، الاقتصادية القطاعات بين إستراتيجيا موقعا يحتل ات جعلتهامسهوإ

 العالم أنحاء جميع في كبيرا مين التكافلي الذي عرفت صناعته توسعاألفين منهم التنوعين مخت

 نم النوع هذا بتقديم الاهتمام إلى العالم في شركات التأمين بكبرى  ودفع نمو، معدل مع تضاعف

 في اركةاملش ألاطراف جميع مصلحة ويعظم املخاطر من يقلل تأميني مناخ من توفره ملا الخدمات،

مين أماهو ال ور الذي تدعبه شركات الت: وعليه يمكن طرح إلاشكالية التالية. يةالتأمين العملية

 ؟املست امةالتكافلي في تحقيق التنمية 

ال في تحقيق التنمية تأمين التكافلي دورا فعايؤدي ال: الفرضية آلاتيةت صياغة تم :الفرضيات

 .ااملستدامة من خالل الوظائف التي يؤديه

مين التكافلي الذي يعتبر نوع من أأهمية بحثنا في محاولة التعريف بالتتكمن  :همية البحثأ

مين التجاري، كما نجده أمين والذي ظهر مؤخرا وله العديد من املميزات جعلته يتميز عن التأالت

قطاعات الللعديد من  تهمن خالل مساندستدامة تنمية املهم بشكل كبير في تحقيق السا

 .يةتصادالاق

 .دراستنال باعتباره ألانسباعتمدنا في البحث على املنهج الوصفي التحليلي  :املنهج املستخ م

مين أماهية الت لعرضاملحور ألاول خصص محاور،  ةإلى ثالث تم تقسيم البحث :هيكل البحث

في حين ، التكافلي في تحقيق التنمية املستدامة بدور التأميني، أما املحور الثاني اهتم تكافلال
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التأمين التكافلي في شركة السالمة للتأمينات بالجزائر  للتعرف علىاملحور الثالث  خصص

 .ومنتجاته وتحدياته

 ميل ما لتعويض بينهم فيما املشتركين لتكافل تكافليا التأمين يسمى :التكافليمين أماهية الت  .8

 التأمين أيضا يسمى كما أيضا، ذلك في املشتركين لتعاون  اونياتع يسمى كما مخاطر من بأحدهم

 فضال منه، املؤمن الخطر وقوع عند بأحدهم تلحق التي ألاضرار تحمل في املشتركين لتبادل التبادلي

، 6112، أشرف) له واملؤمن املؤمن صفتي بين يجمع املشتركين هيئة من عضو كل كون  عن

 (111ص

  :ليالتكاف نشأة التأمين    .0.8

 لهذا بدنه، أو ماله في إلانسان حياة تصيب ومخاطر كوارث من لوتخ ال الحياة أن شك ال

 املال بعض يدخر فقد خطر، من إليه يتعرض ما ملواجهة عالجية ووقائية أ وسائل إلى إلانسان يلجأ

 لجأ لهذا ،الضرر  يجبر ال ثم ومن يا،جزئأو  كليا يهلك قد املال هذا أن إال الحياة، أقدار ملواجهة

 نشأة مع نشأ وقد تعاونيا، بدأ ما أول  التأمين أن الباحثين بعض ويرى  .رالغي عون  إلى إلانسان

 والرغبة الخير وحب كالسخاء، فطرية أو إنسانية لدوافع فرديا إما بسيطة، صورة في ذاته إلانسان

 ألافراد من مجموعة بين جماعيا أو القبيلة، أو رةسألا  أفراد بين عائليا أو وي،ر ألاخ الثواب في

 من بنوع التعاون  هذا تطور  ثم واقتصادية، اجتماعية لعوامل نتيجة مشتركة ملخاطر رضيناملع

 هذه حصيلة ومن معينة، اشتراكات أعضاؤها يدفع تعاونية تأمين جمعيات صورة في التنظيم

 .همال أو أعضائها أحد على تقع التي ألاضرار أعباء الجمعية تتحمل الاشتراكات

 أقدم وهو الخير، على التعاون  صور  منة كصور  الحاجة إليه دعت التكافلي التأمين إن

 الخاصة الدراسات وذكرت .التعاون  ةلفكر  التأمين أنواع أقرب وهو .إلاطالق على التأمين أنواع

 منظا أول  صدر حيث الداملي قبل العاشر القرن  في ظهرت قد كانت لهة صور  أقدم أن بالتأمين

 إلقاء عن الناش ئ الضرر  بتوزيع قض ى وقد امليالد، قبل 916 معا رودس في العامة بالخسارة يتعلق

 تلك في املشحونة البضائع أصحاب على حمولهها لتخفيف البحر في السفينة شحنة من جزء

 .السفينة

 أن مقدمته في خلدون  ابن ذكره ما إلاسالم قبل العرب عند التكافلي التأمين صور  أقدم ومن

 والصيف الشتاء رحلتي ففي املتعددة صوره منة صور  من أكثر في املمتلكات تأمينات عرفوا العرب

 أو يهلك أي الرحلة أثناء جمل له ينفق من تعويض على بينهم فيما يتفقون  القافلة أعضاء كان
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 من حققه ما بنسبة نصيبا عضو كل يدفع بأن وذلك الرحلة عن الناتجة التجارة أرباح من يموت

 تبور  من تعويض على أيضا يتفقون  كانوا كما ألاحوال، حسب لةالرح في رأسماله بنسبة أو أرباح

شنشونة، ديسمبر ) .هانفس السابقة بالطريقة جمله نفوق  نتيجة منهم ( أو تكسد أي) تجارته

 .(7-2، ص6116

 كانوا الذين التجار مجموعات لهتفع كانت ما أيضا القديمة التكافلي التأمين أشكال ومن

 أو تعاونية جمعية إنشاء على بينهم فيما يتفقون  كانوا البحار حيث اءور  من يصدرون أو يستوردون 

 وقد رأسماله، في نقص أو خسارة تصيبه من بتعويض ألاعضاء يقوم أن عليها يترتب اتفاقيه عقد

 أي في ودخولهم أموالهم رؤوس تصيب قد التي ألاخطار من إليه يتعرضون  كانوا ما ذلك على دفعهم

 وهو ألاعضاء مجموعه من الضمان يطلب منهم عضو كل فكان سلعهم، الانتق مراحل من مرحلة

 التأمين هذا في املشتركون  الجماعة فأفراد .أخطارهم أعضاء من لغيره معهم يضمن نفسه الوقت في

 متقدم مستوى  إلى التعاوني بالتأمين العمل تطور  وقد .بعضا بعضهم أخطار على التأمين يتبادلون 

 شركات فيه التعاوني التأمين إدارة على تعمل حيث إلاسالمية التأمين تشركا أساسه على أسست

 .معها واملتعاقدين الشركة بين متبادلة التزامات تنش ئ تعاقدية وبصورة متخصصة

 أخذ حتى وتطور  القدم منذ إلانسان ضروريات من التكافلي التأمين أن يتضح وبالتالي

 املشاركة ألاطراف كافة بين والتعاون  املشاركة على قائم جديد إطار إلى وصل حتى عديدة، أشكاال

 .(7-2، ص6116شنشونة، ديسمبر ) التكافلي التأمين شركات مسمى تحت النظام هذا في

  :التكافلي وخصائصه نيالتأم مبادئ  . 8.8

 .فليلعنصر ملبادئ وخصائص التأمين التكاخصص هذا ا           

 یجب إلاسالم نظر وجهة شرعا من جائزا التأمين عقد یكون  حتى :مبادئ التامين التكافلي 0.8.8

 (7-2، ص6116بن منصور، ديسمبر :)التالية الشروط على وفریت أن

 له املؤمن یلتزم بحیث معاوضة، عقد أنه أساس على التجاري  التأمين یقوم : الربا تفادي -أ 

 نهأضرر، أي بدفع التعويض في حالة وضوح ال تزم املؤمناملقابل يل وفي أقساط، بدفع

مين أوهناك مواقع أخرى للربا نجدها في الت .م تساوي البدلينوفيه ربا لعد معاوضة عقد

كبر من أعلى الحياة، عندها يتوفى املؤمن له يتحصل أهله على مبلغ تعويض قيمته 



 الاقتصاد والبيئةة ملجدـ 017 -013ص ، (8102) 10:  دعـــال/   10 لجد امل

 

147 

 

 بدفع بالتبرع یقومون  تكافلیةلا الجماعة أعضاء املقابل وفي. مجموع ألاقساط املدفوعة

 .هللا وجه ابتغاء ذلك في وحافزهم البعض بعضهم عن والغبن ضرر ال رفع یةنب اشتراكات

ه والغرر، الجهالة على التجاري  التأمين نظام یقوم :والغرر  الجهالة تفادي -ب 
ّ
 التعاقد عند ألن

 یجهالن له واملؤمن املؤمن أّن  كما ال، أم مبلغ التأمين على سیحصل إذا ما یجهل املؤمن

 أما الخطر، سیحصل ومتى سیدفع منهما ماذا كل یجهل ى أخر  حیةان ومن التعویض، مقدار

 .شرعا محرم وهو ألاجل في یدخل الغرر 

 له املؤمن یقوم أن مثل والخسارة، الكسب احتمال هناك حیث :واملراهنة املقامرة تفادي -ج 

  معين قسط بدفع
ا
 .املراهنة أشكال من وهذا املستقبل في أكبر قیمة على یحصل أن في أمال

 لم ما له ملكا یضل یدفعه ما وأن له، واملؤمن املؤمن صفة یأخذ التكافلي، لنظاما في أما

 عن إخوانه من تبرعا یعتبر تعویضات من یأخذ ما أن كما خسارة، أو تحدث تعویضات

 لروح تأكیدا خاطر طیب

 .واملراهنة امرةاملق شبهة تنتفي وبالتالي والترابط، التكافل -د 

 في التجاري  التأمين أقساط أموال فائض استثمار یتم :مةاملحر  الاستثمارات تفادي -ه 

  تحقق التي املجاالت
ا
 وضع أو ال، أم شرعا جائزة كانت إذا النظر عما بغض عالیة، أرباحا

 ئضفا استثمار فیتم النظام التكافلي في أما (.الربا)فائدة  مقابل البنوك في ألاقساط أموال

 واملجتمع لألعضاء الخير تحقق والتي الربا، عن دةیبعال الشرعیة الاستثمارات في الاشتراكات

 .معا

  :التأمين التكافلي خصائص 8.8.8

 ( 17-11، ص6112-6112عامر، :) تتمثل خصائص التامين التكافلي في العناصر التالية             

تراكات يتبرع به ملن الاش له منألن ما يدفعه املؤمن : عق  التأمين التكافلي عق  تبرع -أ 

ؤمن له، فاملشترك ال يقصد بعقد التأمين ربحا أو تجارة، وقد يصيبه ضرر من بقية امل

ترتب على اعتبار عقد التامين التكافلي عقدا من عقود التبرعات أثرا في غاية ألاهمية، 

 ر علىالغر  وهو وجود شبه إجماع بين الفقهاء املعاصرين على جوازه، وذلك لعدم تأثير 

 عقود التبرعات؛

ن أعضاء التأمين التكافلي يتبادلون أحيث : فة املؤمن واملؤمن له لكل عضواع صاجتم -ب 

ؤمن ، فهم في نفس الوقت مؤمنون ومؤمن لهم، واجتماع صفة املمين فيما بينهمأالت
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واملؤمن له في شخصية املشتركين جميعا، يجعل الغبن والاستغالل منتفيا، ألن هذه 

 عيها؛ملوضوعة كأقساط مالها لدافألاموال ا

مين التجاري يعد أعضاء جمعية التأمين أعلى عكس الت: مسؤولية ألاعضاء التضامنية -ج 

على أن مدى هذا  التكافلي متضامنين في تغطية املخاطر التي تصيب أحدهم أو بعضهم،

سبيا، التضامن وخطورته يتوقفان على ما إذا كانت قيمة الاشتراك غير محددة بمبلغ أو ن

 د منه؛يطالب العضو املشترك بأزي أي محدد بحد أقص ى ال 

واملقصود بقابلية الاشتراك للتغيير أن قيمة الاشتراك أو القسط  :قابدية الاشتراك لدتغيير -د 

ابتة ومعلومة للمشترك منذ لحظة إبرام العقد، فقيمة الاشتراك ال تكون قيمة محددة، وث

الوفاء بقيمة هذا في حالة حدوث عجز في  تكون عرضة للتعديل بالزيادة، ويتحقق

ة الاشتراكات التي تم حيث تكون قيمة املطالبات أكبر من مجموعة قيماملطالبات، ب

ذا العجز بزيادة قيمة الاشتراك سدادها فعال، ففي هذه الحالة يلزم املشتركين بتغطية ه

 بما يعادل مقدار العجز؛

إلاسالمي وجود ال يشترط في التامين : ئهاع م اشتراط وجود رأس مال لدهيئة عن  إنشا -ه 

ل للهيئة التي تزاول هذا النوع من التأمين عند إنشائها، وتعتبر هذه الخاصية رأس ما

ه، وذلك أن اندماج صفة املؤمن نتيجة حتمية لوجود اتحاد صفة املؤمن واملؤمن ل

شتراكات التي وصفة املؤمن له في شخص املشترك يؤدي إلى تكوين رأس مال الهيئة من الا 

 شتركين عند إنشاء الهيئة؛ تحصل من امل

أي إعادة الفائض املتكون من الفرق بين أقساط التأمين : توزيع الفائض على املشتركين -و 

خطار السارية من جهة أخرى واملصاريف إلى املؤمن من جهة، والتعويضات واحتياطات ألا 

في حالة زام بدفع اشتراكات إضافية لهم، ومبدأ توزيع الفائض على املشتركين بقابله الت

 املستحقة؛ تاملطالباحدوث عجز في سداد 

مين التكافلي في توفير الخدمات التأمينية أينحصر الهدف في الت: انع ام عنصر الربح -ز 

ى أفضل صورة وبأقل تكلفة ممكنة، وبمعنى أخر ال يسعى هذا النوع من ألعضائها عل

مين أالربحية في الت بعمليات التأمين، فالغايةالهيئات إلى تحقيق أي ربح من القيام 

 التكافلي مقصودة تبعا ال أصالة؛



 الاقتصاد والبيئةة ملجدـ 017 -013ص ، (8102) 10:  دعـــال/   10 لجد امل

 

149 

 

فلي تعتمد الفكرة التي تقوم عليها مشاريع التأمين التكا: توفير التأمين بأقل تكدفة ممكنة -ح 

على توفير الخدمة التأمينية ألعضائها بأقل تكلفة ممكنة، وذلك بسبب غياب عنصر 

اء أو فال يحتاج ألامر إلى وسط صروفات إلادارية وغيرها،الربح وانخفاض تكلفة امل

 مصروفات أخرى مثل الدعاية وإلاعالن؛

مين، أعملية وضع نماذج وثائق التمع الفنيين في  تشترك: وجود هيئة رقابة شرعية -ط 

وتراجع عمليات الشركة التأمينية والاستثمارية للتأكد من مطابقهها ألحكام الشريعة 

 إلاسالمية؛

فاألخطار التي يصلح التامين منها في التامين التكافلي : مين التلجاري أيل لدتكب  يصلح -ي 

 .تشمل جميع ألاخطار التي تتوفر بها املصلحة التأمينية الجائزة شرعا كثيرة ومتعددة

  :التلجاري  والتأمين التكافلي التأمين بين الاختالف    .3.8

 أن شك فال إلاسالمية، الشريعة يف مبررة التأمين إلى الحاجة أن إلى إلاشارة من بد ال بداية            

 ألاخرى  ألانظمة مع إلاسالمي النظام يتفق أن الضروري  من ليس لكنه إلانسان، فطرة يراعي إلاسالم

 من مستمدة التجاري  التأمين في العمل فآلية .ألاهداف تحقيق أو الحاجات تلبية وسائل حيث من

 عقد صياغة خالل من تتم والتي للبشر، املادية املصالح ألاولى بالدرجة تراعي فهي البشري، التشريع

  له املؤمن إلى يؤدي بأن املؤمن يهف يلتزم )له واملؤمن ،املؤمن (طرفين بين
ا
 أي أو املال من مبلغا

 له املؤمن يؤديه قسط مقابل وذلك العقد في مبين خطر تحقق أو حادث وقوع حالة في مالي عوض

 يراعي الذي إلاسالمي التشريع من مستمدة فهي التكافلي نالتأمي يف العمل آلية أما .املؤمن إلى

 يركز عموما إلاسالمي فالتأمين وقواعدها، إلاسالمية الشريعة يتجاوز أحكام ال بما العباد مصالح

 وقد التعاون، أساس على قائم وهو املكاسب، وتوزيع ألاعباء تحمل في الجماعي العمل فكرة على

 من لنوع يتعرضون  ممن ألاشخاص من مجموعة تعاون : أنه على قازر ال مصطفى الشيخ عرفه

 منها ليؤدي نقدية مبالغ اكتسابهم طريق عن أحدهم تصيب قد التي الخسارة تعويض على املخاطر

 بين الاختالف حقيقة بيان إن الواقع وفي .منه املؤمن الخطر يقع عندما منهم مكتب ألي التعويض

 في تتم أن يجب بل فقط، املفهوم خالل من إليها الوصول  يتم ال التجاري  والتأمين التكافلي التأمين

 والتأمين التكافلي التأمين منظور  من التأمين بفكرة تتعلق التي ألاساسية ألابعاد تحليل ضوء

 (7-2، ص6112عامر يوسف، ): يلي وتتمثل فيما .سواء حد على التجاري 



 
إلاشارة إلى حالة  مع: املست امةفي تحقيق التنمية  ودورهاالتكافلي مين أشركات الت "                       بطاهر بختة      

 "سالمة لدتأمينات في الجزائرشركة 

 

150 

 

 بالنسبة يمثل إلزامي، عقد ري التجا ينالتأم يعتبر: العق  طبيعة حيث من الاختالف -أ 

 (الشركة جانب من وهو ،) لالحتمال مجال ال (ألاقساط بدفع التزام له للمؤمن

 آخر جانب من أنه اكم. ضده املؤمن الخطر وقوع على قيامه معلق أي احتمالي التزام )املؤمن

 الجانب تعتبر يوالت ،)املؤمن (الشركة شروط لقبول  له املؤمن إلذعان وذلك إذعان؛ عقد

 بها يقبل أن الإ له املؤمن يملك ال ما التأمين عقد في الشروط من تضع ألنها العقد؛ في القوي 

  التأمين أراد إن
ا
 هذا العقد أن كما .له باملؤمن يضر قد تعسفي الشروط هذه بعض بأن علما

 ،هل املؤمن يدفعها التي ألاقساط مقابل التأمين مبلغ بدفع املؤمن اللتزام معاوضة عقد

 .الخطر تحقق دون  ألاقساط له املؤمن دفع حال في حتى التبرع قصد منهما ألي ليس لذلك

املؤمن  يقدم بحيث والتضامن، التبرع على قائم العقد فإن التكافلي التأمين إلى وباالنتقال

 ؤمنامل مجموعة) املشتركين لهيئة التبرع أساس على )القسط( به امللتزم املبلغ )عضو كل (له

 نسبة أو الخطر له وقع ملن املستحق املبلغ دفع في متضامنين لهم املؤمن يكون  بحيث ،)لهم

 من يدفع فما املعاوضة معنى من التكافلي التأمين يخلو ولذلك .الاتفاق بحسب منه

  يكون  ألاقساط
ا
 ملن أو كليا به متبرعا

ا
 املؤمن يأخذه وما لهم، املؤمن من الخطر به ألم جزئيا

  يكون  الخطر عند حدوث تعويضات من له
ا
 املؤمن بقية من بها املتبرع ألاموال من له حقا

 كليا، التبرع كان املتحصلة ألاقساط جميع استنفذت إذا التعويضات أن ذلك ومعنى لهم،

 .جزئيا التبرع كان ألاقساط بعض استنفذت وإذا

 تحقيق هو تجاري ال التأمين لشركات ألاساس ي الهدف يعتبر: اله ف حيث من الاختالف -ب 

 لهم املؤمن عهايدف التي التأمين أقساط بين الفرق  من املتحقق الربح من قدر أكبر

 التأمين، لطالبي ألامان تحقيق ذلك ويلي لهم، الشركة تقدمها التي ألاضرار وتعويضات

 يهدف فال التكافلي التأمين أما. تبع ال قصد التجاري  التأمين في ألارباح تعظيم فإن ولذلك

 إلى أساسية بصفة يهدف إنما التأمين، بعمليات القيام من الربح تحقيق إلى يةأساس صفةب

 (الخسائر توزيع على بينهم التعاون  خالل من وذلك باألعضاء، يلحق قد الذي الضرر  دفع

 أعمال من الاسترباح حرمة يعني ال هذا كان وإن منهم، أيا تصيب قد التي (املخاطر آثار

 مع ينسجم ألامر حقيقة في وهذا .قصد ال تبع التكافلي التأمين في الربح فتحقيق التأمين،

 مستوى  إلى وباملجتمع املسلم، بالفرد الوصول  حيث من عموما إلاسالمي أمينالت أهداف
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 من وحفظها ألاموال، تنمية إلى باإلضافة لهم، الئق معيش ي مستوى  وتحقيق الكفاية،

 .وغيرها يوالجماع الخيري  العمل وتشجيع الضياع،

 بالنسبة له ناملؤم يعتبر حيث :له باملؤمن(الشركة) املؤمن عالقة حيث من الاختالف -ج 

 أو املمتلكات على التأمين خدمة يطلب خارجي، طرف أو عميل مجرد التجاري  التأمين لشركة

 لهم املؤمن جميع أموال باستغالل تتمثل التجاري  التأمين شركة ووظيفة مثال، ألاشخاص

 استثمار أو الشركة هذه بأموال صلة أي لهم للمؤمن ليس ولذلك ليها؛ع بالنفع يعود بما

 في متبادلة التزامات يفرض الذي التجاري  التأمين عقد يحكمها بينهما والعالقة قساط،ألا

 ألاقساط تقدير على تركز التجاري  التأمين شركات أن إلى يشير والواقع .طرف من كل ذمة

 الخطر، وقوع احتمال عن املعلومات جمع خالل من قدقي بشكل لهم املؤمن من املدفوعة

 تحمل احتمال تقليل في دور  من ذلك في ملا له، باملؤمن املحيطة والوألاح الظروف ومراعاة

  وذلك للخسارة، التأمين شركة
ا
 املؤمن أن إلى يشير الذي النية، حسن مبدأ إلى استنادا

 لتجنب إتباعها الواجب والاحتياطات وجسامته الخطر حجم تقدير في له املؤمن على يعتمد

 انفصال على ويترتب .والصدق ألامانة صفة قتحق املؤمن في يفترض بحيث الخسارة،

 ال له املؤمن ومصلحة التجاري  التأمين شركة مصلحة أن واملؤمن له املؤمن بين العالقة

 قد التجاري  نالتأمي تشركا أن ألاحيان من كثير في يشير الوقع أن العكس على بل تلتقيان،

 أقساط أو رسوم رفع إلى خالله نم تسعى القلة باحتكار يسمى ما أو الاحتكار من نوع تمارس

 .التأمين

  :التكافليمين أشركات الت أنواع .   1.8

أنها جمعيات تعاونية،  يجمعها ما فإن تتنوع قد لتكافلي،ا التأمين شركات أن من الرغم على

بوزينة، ): تكلفة، ولها عدة أنواع نذكر منها بأقل ة ألعضائهامينيالتأهدفها تقويم الخدمات 

 (9-7، ص6116ديسمبر 

  :تحقيقه إلى تسعى الذي اله ف حسب التكافلي التأمين شركات 0.1.8

 أنه إال وعوائد، وأرباح مكاسب عن البحث ون د محضا تعاونيا التكافلي التأمين بدأ لقد

 شركات وبين بينها للمقارنة محال ليس الربح وهذا ح،الرب عن تبحث تكافلية شركات مؤخرا ظهرت

 :صورتين إلى النوع هذا نقسم أن ويمكن التجاري، التأمين
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 جميع على التكافل شركات من النوع هذا يعمل: ربحيغير ال التكافلي التأمين شركات .أ

 ألاقساط من مالها رأس ويتكون  العقود، حملة تملكها و مال رأس لها وليس ألاقساط،

 املؤمن لصالح ألاموال هذه باستثمار الشركة إدارة وتقوم املتراكمة والاحتياطات لرسوموا

 .ارثوالكو  ألاخطار ضد املالية حصانهها ورفع املالي مركزها لتقوية لهم

 أكثر إلاسالمية البلدان في الشركات من النوع هذا انتشر: الربحي التكافلي التأمين شركات .ب

الشركات التامين التجاري، من حيث وجود  هذه تشبه حيث ية،غربال الدول  في وجودها من

 عنصر وجود ذلك إلى حملة أسهم وأنها تسههدف الربح وتوزيع العوائد عليهم، أضف

 .التعويض دفع ناحية من ةللشرك الالتزام

 :أجر ب ون  أو بأجر الوكالة أساس على القائمة التكافلي التأمين شركات 8.1.8

 :هما رتينصو  لها             

 التأمين شركات تقوم: أجر ب ون  الوكالة أساس على القائمة لتكافليا التأمين ركاتش .أ

 جميع أساس على التأمينية العمليات تنظيم في أجر بدون  الوكالة أساس على التكافلي

 بالعمليات تتعلق التي ألامور  من وغيرهما التعويضات ودفع التبرع، مبلغ أو ألاقساط

 شركة وتكوين بإنشاء املساهمين من مجموعة يامق على بناء ركةالش تأسيس مويت التأمينية،

 .العام هيكلها وبناء مساهمة

 عن الصورة هذه تختلف: بأجر الوكالة أساس على القائمة التكافلي التأمين شركات .ب

 من معينة نسبة بأخذ التكافلي التأمين شركة تقوم حيث باجر، تكون  الوكالة أن في سابقهها

 كأجر التأميني والفائض ألارباح من معينة نسبة أيضا وتأخذ نايةبالع ملتعلقةا الفنية ور ألام

 التأمينية العمليات مصاريف جميع تحديد يتم ألاولى أن بطريقتين، ألاجر تقدير ويتم وكالة

 إلادارة وأجرة العمليات هذه تكاليف تكون  أن مثل املبلغ ذلك اقتطاع يتم ثم إلادارة، وأجرة

 التكافلي التأمين شركات معظم عند الشائعة الطريقة فهي يةالثان لطريقةا نوية، أماالس

 .مشترك كل من معينة نسبة اقتطاع وهي
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  :التنمية املست امة دور التأمين التكافلي في تحقيق      . 3

ق التنمية إن للتأمين التكافلي دورا مهما في تحقيق التنمية املستدامة القائمة على تحقي           

، ص 6111فاطمة، ) :عية مع املحافظة على البيئة، وذلك من خالل ما يليالاقتصادية والاجتما

11) 

نتاج يساهم التأمين التكافلي في تحقيق التنمية الصناعية من خالل حمايته لوسائل إلا   -أ

تحقق وتخفيض الخسائر املالية الناجمة عن ( املعدات، التجهيزات، وسائل النقل وغيرها)

ريق إعادة تجديد ألاصل أو إصالحه وصيانته، حيث أن ألاخطار املؤمن منها عن ط

ممثلة في التأمين من الحريق، التأمين الهندس ي، تأمين العمال  –التغطية التأمينية 

ار العمليات الصناعية وإلانتاجية وعدم لجوئها إلى الاستدانة، تمكن من استمر  -وغيرها

تقرير الاتحاد ألاوروبي الذي  تنمية الصناعية، وهذا ما أكدتهومن ثم تحقيق أهداف ال

 . 6111شمل دراسة دور التامين في اقتصاد دول الاتحاد ألاوروبي سنة 

كافلي في تعزيز مسيرة التنمية الزراعية من خالل التغطية التأمينية يساهم التأمين الت -ب

لى لزراعية ووسائل النقل، إضافة إاملتعلقة باالستثمار الزراعي كاملعدات والتجهيزات ا

 .وغيرهاالتأمين من ألاخطار محتملة الحدوث للمحاصيل الزراعية وتأمين الحيوانات 

 :مثلساهم التأمين التكافلي في تحقيق التنمية الاجتماعية من خالل صور عديدة ي -ت

ن وكذا تغطية تغطية التكافل الطبي أو تحمل نفقات العالج خاصة في حاالت املرض املزم

ني املؤقت أو الدائم وتغطية الوفاة ونظام التقاعد، إضافة إلى تكوين البطالة والعجز البد

ؤمن لهم ، باعتبار التأمين التكافلي الاجتماعي بديال للتأمين على الحياة، رؤوس أموال للم

عند حيث تقوم الشركة املؤمنة بحفظ وادخار اشتراكات املؤمن له، وتقوم بإعادتها له 

 .ق الخطر املؤمن منه انههاء العقد في حالة عدم تحق

املحافظة على البيئة من خالل قيام شركاته بتمويل املشاريع يساهم التأمين التكافلي في     - ث

النظيفة الصديقة للبيئة كاملشاريع الصغيرة واملتوسطة الخاصة بالصناعات التقليدية 

 .التأمين ضد التلوث: ة نذكر منها إضافة إلى توفيرها لعدة تغطيات تأميني

لة من خالل توفير فرص عمل في كما يساهم التأمين التكافلي في امتصاص جزء من البطا  - ج

 .فروعه وشركاته
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 : سالمة لدتأميناتدراسة حالة شركة    .1

على لذلك سوف يتم التعرف الشركة أول شركة للتأمين التكافلي في الجزائر، تعد هذه               

 .أهم منتجاتها والتحديات التي تواجهها

  :التأمينية لشركة سالمة لدتأمينات الخ مات .   0.1

ولعل  الجهوية، ومديرياتها فروعها خالل من الجزائرية السوق  في متعددة خدماتوهي توفر             

 (671باخويا، ص) :هي  تقدمها التي الخدمات أبرز  من

 حالة في املال رأس تراكم عن الناتج" التقاعدي املعاش" ب يسمى ما الجزائري  للمواطن توفر .أ

 .الدخل في املفاجئ الهبوط حالة في ذلك من ستفادةاليسر، والا 

املستفيدين  لفائدة عليه للمؤمن الكلي العجز أو الوفاة حالة في الاجتماعية الرعاية دماتخ .ب

  .التأميني العقد في عليه منصوص مستفيد وكل وألابناء، وألامهات كاألزواج

 مأخوذ القرض كان سواء ،عليه املؤمن املقترض وفاة حالة في املسددة غير القروض سداد .ت

 .الخاص أم العام للقطاع تابعة مؤسسة من

 ألاسرة حماية أجل من تشكيل تقاعد يمكن مالي فائض وهو "التكافل منتجات فوائد"توفر  .ث

  حددم مبلغ بتخصيص وذلك الطبيعية، الوفاة حالة في
ا
 بين إلانفاق حسب على سلفا

  .عليه املؤمن واملستفيد ةالطرفين الشرك

  :سالمة لدتأميناتشركة  تح يات .   8.1

 من العديد الجزائر ومنها إلاسالمية الدول  أغلب في إلاسالمي التأمين صناعة تواجه            

  (12-12، ص6116بهلول، ديسمبر ): لعل أهمها التحديات

 هي إلاسالمية التأمين شركات على تؤثر التي املهام أهم من :القانونية لتح ياتوا املشاكل - أ

 ولكن ومبادئها، الشريعة بأحكام الشكلي ال الفعلي والتنفيذ إسالمية تأمينية اتخدم تطوير

 القانون  ومتطلبات عنها املترتبة وآلاثار الشريعة متطلبات بين التعارض بعض يعرقل ذلك

 .البالد ونظام

 التأمين لصناديق الاستقاللية تحقيق إن :التأمين شركات عن التأمين صناديق قاللاست - ب

 الشريعة بمبادئ تتعامل الذي البلدان من العديد يواجه مشكل هو التأمين كاتشر  عن

 :خالل من تفاديه يمكن ما وهو إلاسالمية،
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 لصناديق فعال قانوني استقالل فضل لضمان ممكنة آلية توجد :قانونية أمانة إنشاء 

 أمانة؛ انون ق لديها التي البلدان في إال ممكن غير الحل وهذا الشركة أصول  عن التأمين

 ملصلحة املشاركين من التبرعات الستقبال أنشئت أوقاف هناك تكون  أن :ألاوقاف إنشاء 

 .املستفيدين أو املعنيين املرشحين

 متطلبات عنصر يعتبر :فلي كاالت لدتأمين الصناعية املالية املالءة تنظيم إلى الحاجة - ت

 في املالءة هذه أهمية وتتجلى املعاصر، تأمينال نظام في أساسية تنظيمية أداة ليةاملا املالءة

 إنذار بمثابة املالءة مؤشرات تكون  وبذلك كان وقت أي وفي العقود جميع حيال الوفاء على

 .املالية للسالمة وحاسم مبكر

  :اتمةخ. 1

التأمين من أهم القطاعات الاقتصادية لكونه يساهم في تحقيق التنمية يعد قطاع             

وعات من ألاخطار املحتملة، فير التغطية التأمينية ملختلف ألافراد واملشر املستدامة من خالل تو 

ألامر الذي دفع العلماء املسلمين إلى البحث في مدى مشروعيته وتكييفه في صورة التأمين 

ن التجاري، ورغم تشابه التأمين التكافلي مع هذا ألاخير من حيث ألاسس التكافلي كبديل للتأمي

ز عنه أساسا من حيث آلية تقدير الخسائر وتحديد ألاقساط، إال أنه يتمي الفنية املعتمدة في

استثمار أموال املساهمين، وضرورة وجود جهاز للرقابة الشرعية على أنشطة شركاته قصد 

 . يعة إلاسالميةضمان توافقها مع أحكام الشر 

توفير  :أهمهاتحقيق عدة نتائج ايجابية من  كما تساهم شركات التأمين التكافلي في

منتجات تأمينية متنوعة لدعم مختلف ألانشطة الاقتصادية ومن ثم دعم التنمية املستدامة ، 

ت التأمين التكافلي في توفير وظائف جديدة في هذه الدول ، وكذا تنوع استثمارا توسع قطاع

 . غيرهاشركاته بين ألاسهم والسندات الخاصة ، الودائع والاستثمار في ألاراض ي والعقارات و 

 :تواجه تحديات عديدة تتطلب ما يلي غير أن شركات التأمين التكافلي

 قة بقطاع التأمين التكافلي بهدف التوصل إلى الاستمرار في دراسة القوانين وألانظمة املتعل

حد السبل لقيام السوق الخليجية املشتركة للتأمين التكافلي على تقاربها أو توحيدها كأ

 ؛أمين في الاتحاد ألاوروبيغرار أنظمة الت

  شركات التأمين التكافلي في هذه الدول وذلك من تشجيع التعاون بين البنوك إلاسالمية و

 ؛نمو أسواق التأمين التكافلي فيهاأجل زيادة 
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 يني في هذه الدول من خالل تنظيم حمالت للتوعية، الاهتمام بنشر وزيادة الوعي التأم

التأمينية التي توفرها لتستجيب لتطلعات ألافراد واملؤسسات، تطوير تشكيلة املنتجات 

 .ت البيع والتوزيع املالئمةواختيار قنوا

 :هوامشقائمة ال . 6

 مجلة أشرف محمد دوابه، رؤية إستراتيجية ملواجهة تحديات التأمين التكافلي إلاسالمي ،

 .6112كيا، الاقتصاد واملالية إلاسالمية، جامعة اسطنبول صباح الدين زعيم، تر 

  ،امللتقى تلجربة شركة سالمة لدتأمينات الجزائر-شركات التامين التكافليأمنة بوزينة ،

تجارب الدول،  -الدولي السابع حول الصناعة التأمينية الواقع العلمي وأفاق التطوير

 .6116ديسمبر  12و 12، يومي جامعة شلف، الجزائر

  ،مجلة الحقوق  ،(واقع وأفاق)زائر صناعة التأمين التكافلي في الجباخويا دريس

 .، بدون سنة نشر11، العدد19والعلوم إلانسانية، املجلد

  ،إشارة إلى  -التامين التكافلي من خالل الوقفبن منصور عبد هللا، كوديد سفيان

امللتقى الدولي السابع حول الصناعة  ،فريقياتلجربة شركة تكافل أس أي بلجنوب أ

تجارب الدول، جامعة شلف، الجزائر، يومي -فاق التطويرالتأمينية، الواقع العملي وأ

 .6116ديسمبر  12و 12

  ،يل لدتأمين التلجاري التامين التكافلي إلاسالمي كب بهلول فيصل، خويلد عفاف

ل الصناعة التأمينية، الواقع العملي امللتقى الدولي السابع حو  التقدي ي في الجزائر،

 .6116ديسمبر  12و 12جزائر، يومي لف، التجارب الدول، جامعة ش-وأفاق التطوير

  ،دراسة  -تلجارب التنمية في ال ول املغاربية والاستراتيلجيات الب يدةجميلة معلم

العلوم أطروحة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية، كلية  واملغربـ،، مقارنة بين الجزائر 

 .6117-6112، الجزائر، 1الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة باتنة

 رسالة حالة الجزائر -، دور التمويل املصرفي في التنمية الاقتصاديةجمعون نوال ،

وعلوم التجارية وعلوم التسيير، ماجستير في علوم التسيير، كلية العلوم الاقتصادية 

 .6111-6112جامعة الجزائر، الجزائر، 
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  ،فاقه املستقبديةتطور صناعة التأمين التكافلي وآشنشونة محمد، خبيرة أنفال حدة- 

امللتقى الدولي السابع حول ، (سوريا-قطر-البحرين)تلجارب بعض ال ول العربية

تجارب الدول، جامعة شلف، -الصناعة التأمينية، الواقع العملي وأفاق التطوير

 .6116ديسمبر  12و 12الجزائر، يومي 

 تامين التكافليثر آليات توزيع الفائض التأميني على تنافسية شركات العامر أسامة، ا-

دراسة مقارنة بين شركة تكافل ماليزيا بماليزيا وشركة ألاولى لدتامين باألردن خالل 

ي العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية ، رسالة ماجستير ف8103-8112الفترة 

 .6112-6112، الجزائر، 1التسيير، جامعة سطيف والتجارية وعلوم 

 صناعة التلجاري؟، التأمين التكافلي عن التأمين يختدف هلالعتوم،  محمد يوسف عامر 

، 16 العدد - املالية واملصرفية الدراسات باملصارف، مجلة وعالقهها والتكافل التأمين

6112. 

 دراسة  –التنمية املست امة  التأمين التكافلي ودوره في تحقيق، فاطمة لعلمي وآخرون

الدولي الخامس للمالية إلاسالمية  امللتقى، -التعاون الخديجي عينة من دول ملجدس

نحو مقاربة مبتكرة للتنمية ومعالجة : املالية إلاسالمية والتمكين الاقتصادي: املوسوم

 .تونس 11/12/6111-17: الفقر والبطالة، املنعقد يومي 

 يات الحاضر التنمية املست امة في الاستلجابة لتح ح ودحي الدين حمداني، م 

، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الجزائردراسة حالة  -واملستقبل

 .6119-6111لجزائر، الجزائر، الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة ا

 
 
 
 
 
 


