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 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
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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
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 .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 



 
ألاخضر في الجزائر  الاقتصاداملسؤولية البيئية ضرورة حتمية لدتوجه نحو   "         خير ال ين جمعة، دري ي أحالم 

 "نموذجا -مابالك- الكنز ألاسود مصنع
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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 
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https://www.el-massa.com/dz/index.php/component/k2/item/40385

