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 الحمد هللا الذي وفقنا لهذا ولم نكن لنصل إلیه لو ال فضل اهللا علینا أما بعد

  فإلى من نزلت في حّقهم اآلیتین الكریمتین في قوله تعالى
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

وقضى ربك أّال تعبدوا إّال إیاه وبالوالدین إحسانا إما یبلغّن عندك الكبر أحدهما أو كالهما فال تقل لهما أِف  {
  }وال تنهرهما وقل لهما قوال كریما  واخفض لهما جناح الّذل من الّرحمة وقل رّب ارحمهما كما ربیاني صغیرا  

  }33 – 32 اإلسراء{ 
 :أهدي هذا العمل المتواضع إلى 

 إلى التي غمرتني بحنانها وعطفها  أمي الحبیبة رعاها اهللا
  .إلیك وحدك أبي   إلى الذي ینتظر هذه اللحظات ... ا نإلى سبب وجودي وصاحب الفضل علی

  العمري الصادقإلى جدي رحمه اهللا وأسكنه فسیح جنانه 
  نجاة وسعیدةعمتي العزیزتین الصعاب  لي إلى من ذلل ، إلى من أرى السعادة في أعینهم

  األستاذ الدكتور تومي میلودإلى أستاذي القدیر الذي مهما شكرته لم أوفیه حقه 
  إلهام : إلى صدیقتي وأختي الوفیة وحبیبتي وزمیلة الدراسة

 سلسبیل، میسون ایمان، أسامة، سفیان، صافیة، نوفل شاهین،هناء، فایزة، وسیمة،  : إلى إخوتي وأخواتي
  سارة

 عماتي، خاالتي وأزواجهم ،أخوالي وزوجاتهم وأوالدهمأعمامي،  :إلى 
  .ٕالى كل من قدم لي ید المساعدة من قریب أو بعیدو األقارب دون استثناء و  إلى كل العائلة

  من ساهم في إنجاح هذا العمل المتواضعٕالى كل و 
  
  
  

  اإلهداء
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نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في  رب أوزعني أن أشكر... "

 ﴾19سورة النمل اآلیة ﴿ "...عبادك الصالحین
الذي قدرني على طیبا مباركا، كما ینبغي لجالل وجهه وعظیم سلطانه، وسعة علمه وكریم عرشه الحمد هللا كثیًرا 

 أتمنى من اهللا عز وجل أن أكون قد وفقت في ذلكو  إتمام هذا العمل المتواضع
الذي تفضل  األستاذ الدكتور تومي میلودكما أتقدم بالشكر الجزیل وامتناني وتقدیري إلى أستاذي ومؤطري 

والذي لم یبخل بقبوله اإلشراف على هذه األطروحة والذي أعتبره مثلي األعلى وقدوتي ومثاال طیبا للبذل والعطاء 
   علي بعلمه وتوجیهاته طیلة مشواري الدراسي الجامعي

دون أن یفوتني أن أشكر جمیع األساتذة األفاضل أعضاء لجنة المناقشة الموقرین على منحي شرف مناقشتهم 
  فلهم مني جزیل الشكر و إبداء مالحظاتهم القیمة التي بها نستزید هذا البحث

من جامعة الوادي على كل مجهوداته والمساعدات  زین یونسري إلى الدكتور كما أتقدم بجزیل امتناني وشك
  .منذ بدایة هذا البحث التي قدمها لي

  على كل مجهوداته األستاذ الدكتور بوطرفایة أحمدجزیل اإلمتنان والشكر إلى رئیس جامعة قاصدي مرباح 
 سامي بن جدومن جامعة ورقلة واألستاذ  هواري سویسي األستاذ الدكتور ،الطیب دوادي األستاذ الدكتور إلى

   من جامعة أم البواقي زبیر عیاشالدكتور  ،- 3- من جامعة الجزائر
كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر  وٕادارة كما ال یفوتني أن أتوجه بالتحیة والشكر إلى كافة أساتذة

  لجامعة بسكرة 
وجامعة قاصدي مرباح  كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر لجامعة بسكرة ٕالى  كل عمال مكتبة و 

  ورقلة 
الذي لم یتوانوا في مساعدتي إلتمام هذا البحث أخص بالذكر   صناعة الكوابل بسكرةكل عمال مؤسسة  : إلى 

  غمري محمد، طالبي محمد، هروال عبد الرحمان :منهم
  ......قدم لي ید العون من معلومات، توجیهات، نصائحو  ألطروحةفي إتمام هذه إالى كل من كان عوننا لي و 

  

 شكر وتقدير
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  :الملخص

لتحسین إنتاجیة المؤسسة االقتصادیة من خالل ما  من األدوات الفعالة المستخدمة المراجعة البیئیة  تعتبر   
توفره من معلومات عن األنشطة والمنتجات المسببة للتلوث ومحاولة تحسینها وٕاعادة تصمیمها لتصبح منتجات 

مراجعة إدارة النفایات، ومراجعة المحاسبة البیئیة، وكذلك ، مراجعة دورة حیاة المنتج نظیفة بیئیا وهذا من خالل
مراجعة الصحة والسالمة المهنیة التي تعتبر من األسالیب األساسیة للمراجعة البیئیة التي تؤثر بشكل مباشر 

 .خاصة أنها ترتبط بالمورد البشري في المؤسسة اإلقتصادیة المؤسسة إنتاجیةعلى 

 إنتاجیةمدى مساهمة أسالیب المراجعة البیئیة في تحسین  تسلیط الضوء علىهو وهدف هذه الدراسة    
التعمق وفهم مختلف جوانب وهذا من أجل  المؤسسة اإلقتصادیة  متخذین  مؤسسة صناعة الكوابل بسكرة

دنا الموضوع وكشف أبعاده من خالل الزیارات المیدانیة للمؤسسة، وفیما یخص أدوات الدراسة المیدانیة فقد اعتم
على  المقابلة، المالحظة ودراسة وتحلیل مختلف الوثائق والبیانات الخاصة بمؤسسة صناعة الكوابل بسكرة 

ENICAB   باإلضافة إلى استخدام األسالیب اإلحصائیة حیث تم  اجراء دراسة قیاسیة لدراسة العالقة بین ،
من خالل استخدام  2013-2007لفترة عدد  حوادث العمل وٕانتاجیة العمال و انتاجیة ساعة العمل خالل ا

   GRETLبرنامج المعالجة اآللیة للبیانات 

  :الكلمات المفتاحیة

المراجعة البیئیة، مراجعة نظام اإلدارة البیئیة، مراجعة المحاسبة البیئیة، مراجعة الصحة والسالمة المهنیة، 
  .اإلنتاجیة، إنتاجیة العامل، إنتاجیة ساعة العمل
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Résumé :  
     L’audit environnemental est considéré parmi les instruments de gestion les plus  
efficaces qui ont fait leurs preuves dans l’amélioration de la productivité de 
l’entreprise économique. En effet, grâce aux informations et données procurées ayant 
trait aux activités et produits polluants afin d’améliorer  leur conception en vue d’en 
faire des produits propres environnementalement. 
     Cet outil de gestion intervient tout en long du cycle de vie des produits, l’audit de 
gestion des déchets, l’audit de la comptabilité environnementale, L’audit santé-
sécurité au travail quant à lui est l’une des démarches capitales de l’audit 
environnemental qui influent directement la productivité de l’entreprise économique, 
notamment sur le volet concernant la ressource humaine. 
 
    A travers cette étude, nous tentons de mettre en exergue la contribution  des 
démarches de l’audit environnemental dans l’amélioration de la productivité de 
l’entreprise économique. Pour se faire nous avons  effectué une étude de cas au sein 
de  l’entreprise des Industries du câble d Biskra ENICAB.  
    Pour cela nous avons adopté une approche descriptive pour décrire et analyser la 
partie théorique, quant à la partie pratique, nous avons opté pour la méthode  
monographique    qui permet la compréhension approfondie du sujet d’étude grâce aux 
visites de terrain au sein l’ENICAB.  Nous avons fait recours également à une 
panoplie d’outils de recherche qui sont l’observation,  
   S’ajoute à cela l’utilisation des techniques statistiques, notamment, une étude 
économétrique à travers laquelle nous avons démontré la nature de relation entre le 
nombre des accidents de travail, la productivité des travailleurs et la productivité 
d’une heure de travail durant la période 2007-2013 en utilisant le logiciel de 
traitement de données GRETL 
Mots clés : 
L’Audit Environnemental, Audit du Système de Management Environnemental, 
l’audit de la comptabilité environnementale, Audit Santé-Sécurité au Travail, 
Productivité, Productivité du Travailleur, Productivité d’une Heure de Travail.  
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 ةــــــدمــــــقـــــــم
  

في ظل التغیرات االقتصادیة الراهنة وتسارع وتیرة التطور التكنولوجي، وتزاید حدة المنافسة واالستنزاف     
العملیات اإلنتاجیة من المتواصل للموارد البیئیة المتاحة، وما نتج عنه من مشكلة التلوث البیئي نتیجة ما تخلفه 

مخلفات ونفایات بمختلف أنواعها صلبة، سائلة وغازیة أدت إلى نتائج وخیمة على البیئة واإلنسان على حد 
سواء، هذه النفایات التي أصبحت تتعدى قدرة البیئة على استیعابها فاختل بذلك التوازن البیئي، مما ألزم سن 

رجة كبیرة في إحداث تغییر في نشاط هذه المؤسسات وٕارغامها على قوانین وتشریعات بیئیة وضریبیة تسهم بد
تحمل كل مسؤولیاتها البیئیة  تجاه محیطها، هذا االلتزام الذي زاد من التكالیف التي تتحملها المؤسسة الملوثة 

على تطور  ، واعتبر بمثابة تحفیز للمؤسسات الصدیقة للبیئة، مما أثر على بشكل مباشر)الجبایة البیئیة(للبیئة 
تعتبر مدخالت أساسیة للعملیة  ...) الطاقة المیاه،(اإلنتاجیة في المؤسسة باإلضافة إلى أن هذه الموارد الطبیعیة

اإلنتاجیة وأي هدر أو سوء استغالل لها سیؤثر بشكل سلبي على اإلنتاجیة، هذه األخیرة التي أصبحت في وقتنا 
ة سوقیة تنافسیة، هذا ما أجبر المؤسسات االقتصادیة على الحالي مطلبا حتمیا وهدفا منشودا لضمان حص

ضرورة تبني االعتبارات البیئیة واإلفصاح عن جمیع الجوانب البیئیة اإلیجابیة والسلبیة ألدائها اإلنتاجي واعتماد 
أسالیب، أدوات وٕاجراءات وقائیة تساعدها على تحسین إنتاجیتها من أجل ضمان استمراریتها ونجاحها في ظل 
الظروف الراهنة التي تعیشها مؤسساتنا، ومن أهم هذه األدوات المراجعة البیئیة التي تعتبر أداة تعتمد علیها 
المؤسسة في فحص عملیاتها اإلنتاجیة وما یرتبط بها من أنشطة فرعیة لتحدید تأثیرها على البیئة ومتغیراتها، 

سین إنتاجیة المؤسسة االقتصادیة من خالل ما توفره فهي بذلك تعتبر من األدوات الفعالة المستخدمة حالیا لتح
من معلومات وبیانات عن األنشطة والمنتجات المسببة للتلوث ومحاولة تحسینها وٕاعادة تصمیمها لتصبح 
منتجات نظیفة بیئیا وهذا من خالل آلیة اإلنتاج األنظف والعنونة البیئیة، وتقییم التأثیرات البیئیة السلبیة ألنشطة 

الناتجة عن العملیة اإلنتاجیة والتعرف  ت المؤسسة ومتابعتها للحد أو التقلیل منها، وكذلك تحدید النفایات ومنتجا
مراجعة الصحة والسالمة كذلك و  على مصادرها وطرق التحكم فیها بما یحقق االستخدام األمثل للموارد البیئیة 

المؤسسة خاصة  إنتاجیةة التي تؤثر بشكل مباشر على المهنیة التي تعتبر من األسالیب األساسیة للمراجعة البیئی
وأنها ترتبط بأهم مورد من موارد المؤسسة المتمثل في المورد البشري اي أن اإلهتمام بجانب الصحة والسالمة 

من هذا النوع من ذلك أن  الهدف االساسي المهنیة  سیساهم بشكل فعال في تحسین انتاجیة المؤسسة ، 
من خالل توفیر بیئة عمل آمنة   اإلنتاجیةهو تقلیل التكالیف الناجمة عن حوادث العمل  وزیادة المراجعة 
ن أمة المؤسسة للمحافظة على صحة و الحصول على المعلومات المالئمة لتقییم مدى كفاءة سیاس للعاملین

ع المستمر ا االطالالحصول على المعلومات المالئمة لتحقیق ذلك من مصادر متعددة، منهكذلك العاملین و 
االطالع على السجالت تقاریر وٕاحصائیات حوادث العمل و  فحصو  أمان العاملینعلى محاضر جلسات صحة و 

 .وبالتالي ضمان تحسین إنتاجیة المؤسسة االقتصادیة ٕاجراء المقابالت معهتعلقة بهم و الم
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 ةــــــدمــــــقـــــــم
  إشكالیة البحث :أوال

 :خالل التساؤل التالي مما سبق تبرز اإلشكالیة التي نسعى لمعالجتها من
  تساهم المراجعة البیئیة في تحسین إنتاجیة المؤسسة االقتصادیة؟ إلى أي مدى

  وسیتم تناول اإلشكالیة من خالل األسئلة الفرعیة التي تساهم في توضیح بعض جوانبها 

 ؟سالیبهاوماهي أ  ؟ماهي المراجعة البیئیة §

 المؤسسة االقتصادیة؟ماهي اإلنتاجیة؟ وماهي أسالیب تحسینها في  §

 البیئیة؟ تكالیفقیاس المحاسبي للماهي المحاسبة البیئیة؟ وكیف یتم ال §

 المؤسسة اإلقتصادیة؟ إنتاجیةفي تحسین أسالیب المراجعة البیئیة  كیف تساهم §

 ؟ماهي أسالیب المراجعة البیئیة التي تساهم في تحسین إنتاجیة مؤسسة صناعة الكوابل بسكرة  §
  البحثفرضیات  :ثانیا

  :نحاول بناء الفرضیات التالیة لمعالجة اإلشكالیة المطروحة والتساؤالت الفرعیة

 .تساهم المراجعة البیئیة في تقییم وتطویر األداء البیئي للمؤسسة االقتصادیة §

التي تعتبر آلیة اإلنتاج األنظف وعملیة تقییم التأثیرات البیئیة لمنتجات المؤسسة من أسالیب المراجعة البیئیة  §
   .االقتصادیة  تساهم في تحسین إنتاجیة المؤسسة

أسالیب المراجعة البیئیة التي تساهم  من مراجعة الصحة والسالمة المهنیةمراجعة المحاسبة البیئیة و تعتبر  §
   .اإلقتصادیةالمؤسسة   إنتاجیةفي تحسین 

 .إنتاجیتهاأسالیب المراجعة البیئیة في تحسین   صناعة الكوابل بسكرة تستخدم مؤسسة §

  أسباب اختیار موضوع البحث :ثالثا
  :تم إختیار الموضوع بناء على عدة دوافع منها

   :منها  :أسباب ذاتیة

 . الرغبة في  دراسة المواضیع المتعلقة بالبیئة §
 .الرغبة في التعمق في دراسة المراجعة بصفة عامة والمراجعة البیئیة بصفة خاصة §
 .التخصصأن موضوع البحث یندرج ضمن  §

  :منها: أسباب موضوعیة

  .الرغبة في التعرف على مدى تطبیق أسالیب المراجعة البیئیة في المؤسسات اإلقتصادیة §
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 .الرغبة في التعرف على مدى مساهمة أسالیب المراجعة البیئیة في تحسین إنتاجیة المؤسسة اإلقتصادیة §

  أهمیة موضوع البحث :رابعا
  :توضیح بعض جوانبها من خاللیمكن یكتسي موضوع البحث أهمیة 

  .أهمیة الحفاظ على الموارد البیئیة من أجل ضمان استمراریة الحیاة §
 .أهمیة المراجعة البیئیة في مكافحة التلوث البیئي وتحقیق التنمیة المستدامة §
  . اإلقتصادیة  إبراز اآلثار السلبیة التي تتسبب فیه نفایات اإلنتاج الصناعي على إنتاجیة المؤسسة §
    . مساهمة المراجعة البیئیة في توجیه إنتاجیة المؤسسة إلى تصمیم منتجات نظیفة بیئیا §

  أهداف البحث :خامسا
  :العدید من األهداف نذكر منهانسعى من خالل بحثنا إلى تحقیق 

  .المؤسسة اإلقتصادیة إنتاجیةالدور الفعال الذي تلعبه المراجعة البیئیة في تحسین  إبرازمحاولة  §
  .دور المراجعة البیئیة في معالجة مصادر التلوث والنفایات وتنفیذ اإلجراءات الوقائیة للحد منه إبرازمحاولة  §
المؤسسة  إنتاجیةاآلثار اإلیجابیة الناتجة عن تبني المؤسسة لنظام اإلدارة البیئیة في تحسین  إبرازمحاولة  §

  .اإلقتصادیة
 .العمال إنتاجیةدور مراجعة الصحة والسالمة المهنیة في تحسین  إبرازمحاولة  §

   حدود البحث :سادسا

   :كانت حدود البحث كمایلي البحث وفهم جوانبها المختلفة بإشكالیةمن أجل اإللمام  
الكوابل اختصر المجال المكاني الذي اخترناه للقیام بالدراسة المیدانیة على مؤسسة صناعة  :الحدود المكانیة

هذه المؤسسة الكائنة بالمنطقة الصناعیة بوالیة بسكرة والذي سنقدم لها تعریفا مفصال في   ENICABبسكرة
  الفصل  الرابع 
  2013إلى غایة  2007الفترة الزمانیة فهي تمتد من سنة  أما :الحدود الزمانیة

م اإلعتماد على المنهج ت البحثبغیة اإللمام بجوانب  :المستخدمة في البحث واألدواتمنهج ال: سابعا
الوصفي الذي یمكن من وصف وتحلیل دراسة الجوانب النظریة للموضوع بغرض التعرف على المراجعة البیئیة 

منهج دراسة في الجانب التطبیقي اعتمدنا على  والمؤسسة اإلقتصادیة،  إنتاجیةوتحدید مساهمتها في تحسین 
  هذا  حالة
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المنهج الذي یمكن من التعمق وفهم مختلف جوانب الموضوع وكشف أبعاده من خالل الزیارات المیدانیة 
من أجل اسقاط الدراسة النظریة على واقع المؤسسات اإلقتصادیة متخذین مؤسسة صناعة للمؤسسة، وهذا 

  .نموذجا  ENICABالكوابل بسكرة 

قد اعتمدنا في الجزء النظري من البحث على المسح المكتبي أما فیما یخص األدوات المستخدمة في البحث ف   
، والقوانین والمراسیم لمجموعة من المراجع المتنوعة ما بین الكتب والمقاالت والمداخالت الدولیة والوطنیة

المالحظة ودراسة وتحلیل مختلف الوثائق  أما عن أدوات الدراسة المیدانیة فقد اعتمدنا على  المقابلة،التنفیذیة، 
  .خاصة بمؤسسة صناعة الكوابل بسكرةالوالبیانات 

حوادث قیاسیة لدراسة العالقة بین عدد  دراسة بإجراءقمنا إلى استخدام األسالیب اإلحصائیة حیث باإلضافة 
خدام برنامج المعالجة من خالل است 2013- 2007ساعة العمل خالل الفترة  إنتاجیةالعمال و  وٕانتاجیةالعمل 

   GRETLاآللیة للبیانات 
  الدراسات السابقة: ثامنا

  : لقد تم اإلطالع على العدید من الدراسات السابقة التي كانت  لها عالقة بموضوع بحثنا نذكر منها 
الجزائریة لصناعة "المراجعة البیئیة في المؤسسة االقتصادیة الجزائریة حالة مؤسسة  ،روانيبوحفص -1

، جامعة قاصدي مرباح تسییر البیئةاقتصاد و : في العلوم االقتصادیة فرع ، مذكرة ماجستیر "األنابیب  بغردایة
  .2007 ورقلة،

توضیح المفاهیم التي لها عالقة بموضوع المراجعة البیئیة إلمكانیة وضع تصورات جدیة ؛ هدف الباحث إلى 
دور وٕاظهار المعوقات التي تواجه المراجع البیئي والمعاییر الالزمة التي یجب أن تتوفر فیه؛ كما حاول إبراز 

قیة التأسیس إلطار نظري كفیل بتر المراجعة البیئیة في التحسین المستمر لألداء البیئي؛ باإلضافة إلى محاولته  
  :وقد توصل الباحث إلى العدید من  النتائج أهمهاالمراجعة البیئیة في الجزائر، 

تستعین بالمراجعة البیئیة الداخلیة وذلك لتقییم أدائها البیئي وٕادارة مخاطرها  المؤسسة االقتصادیةأن  §
  .التواجد في السوقالصحیة والوقائیة والبیئیة وذلك من أجل االستمرار في 

 التطورات الحاصلة في محیط المؤسسة أوجب علیها األخذ بعین االعتبار المسؤولیات التالیة أن §
المسؤولیة االجتماعیة من خالل تحقیق ن خالل تحقیق الربحیة التجاریة و المسؤولیة االقتصادیة م

ئیة وبالتالي تصبح المؤسسة الربحیة االجتماعیة والمسؤولیة البیئیة من خالل تحقیق الربحیة البی
 .مستدامة
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تسعى مثل باقي المؤسسات الجزائریة  ALFAPIPEالمؤسسة العمومیة االقتصادیة باإلضافة إلى أن  §

وما یتوفر لدیها من إمكانیات وبما یحیط بها من تغیرات، فتحاول توفیر  تتالءمإلى بلوغ أهداف وغایات 
جو رقابي یساعدها على أداء أنشطتها بصورة تقل فیها االنحرافات واألخطاء واألعمال الغیر المرغوب 
فیها، كما تسعى إلى تبني طرق ونماذج تسیریة ورقابیة حدیثة، فاعتمدت نظام رعایة الصحة والوقایة 

البیئة والمراجعة البیئیة الداخلیة وذلك لتفادي المالحقات والمتابعات القضائیة والجبائیة من  وحمایة
 .مفتشیة البیئة، باإلضافة إلى خلق جو للشراكة مع المؤسسات األجنبیة وسمعة جیدة أمام المجتمع

البیئي دراسة حالة شركة أم دور المراجعة البیئیة في تحسین األداء ، مجدي عبد الفتاح أبو المجد محمد - 2
كلیة  جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا، مذكرة ماجستیر، ،/المحدودة) الصابون(درمان للصناعات الكیمیائیة 

   .2010 الدراسات التجاریة،

والتعرف علي العوامل المؤثرة  ية وتحسین األداء البیئیلعالقة بین المراجعة البیئتوضیح ا إلىهدف الباحث حیث 
ه األجهزة في المراجعة البیئیة والمشاكل المصاحبة للممارسات المالیة والتعرف علي الدور الرقابي الذي تقوم ب

ضعف تأهیل المراجعین القائمین بعملیة : توصلت الدراسة لعدد من النتائج منها وقد ، المختصة بحمایة البیئة
عدم تبني جهات رسمیة إلصدار معاییر للمراجعة البیئیة ، الى تدهور األداء البیئي المراجعة البیئیة مما أدى

ضعف الرقابة من قبل الجهات المسئولة عن حمایة البیئة ساعد على عدم ، ساعد على عدم االهتمام بالبیئة
 .ظهور المراجعة البیئیة

مداخلة بیانات المالیة ومهنة التدقیق، ضر رینوبة، اإلعتبارات البیئیة عند تدقیق الخل مخلوفي الطاهر،- 3
مقدمة ضمن الملتقى الدولي الرابع حول تأهیل مهنة التدقیق لمواجهة األزمات والمشاكل المحاسبیة المعاصرة 

  .2013نوفمبر  21- 20، األغواط ، جامعة عمار ثلیجي،للمؤسسات

 ومراحلها، أنواعها وكذا البیئیة المراجعة مفاهیم على الوقوف البحثیة الورقة هذه خالل من وهدف الباحثان  
 التي الصعوبات أو المشاكل أهم إلى التطرق تم كما 1010 الدولي المراجعة معیار تضمنه ما أهم إلى وصول
  : وقد توصل الباحثان للنتائج التالیة، البیئي المصدر ذات المالیة البیانات مدقق تواجه

 إحترام مدى من التأكد یمكن اإلقتصادیة؛ حتى للمؤسسة البیئي واألداء المخطر لتقییم أداة البیئیة المراجعة §
 .بذلك المؤسسة إهتمام بالمراجعة ومدى القیام وجب البیئة یةالحم الرامیة والتنظیمات القوانین

 .المسؤولیة البیئیة ضمنها ومن فیه تعمل الذي المحیط تجاه المسؤولیات من العدید اإلقتصادیة للمؤسسات §
 في بنود المؤثرة المتغیرات كأحد البیئیة للمراجعة الكافیة األهمیة اآلن لحد تعطي لم الجزائر في التدقیق مهنة §

 .المالیة القوائم
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 .المالیة القوائم بنود محتوى على أحكامه إلصدار البیئیة المراجعة لتقاریر یحتاج المالیة الحسابات راجعم §
 والمعاییر التجارب ضوء على البیئیة للتقاریر الدوري النشر خالل من البیئیة بالمراجعة اإلهتمام ضرورة §

 .الدولیة
المراجعة البیئیة كأداة لتحسین األداء البیئي للمؤسسات الصناعیة العربیة   عاشـور مـزریق، بن نافلة قدور،- 4

 الدولي حولمداخلة مقدمة في الملتقى  ،الجزائر –باإلسقاط على حالة مؤسسة االسمنت ومشتقاته بالشلف 
–، جامعة سعد دحلب “ اإلبداع والتغییر التنظیمي في المنظمات الحدیثة دراسة وتحلیل تجارب وطنیة ودولیة"

   .2011ماي  19- 18، البلیدة

وذلك من خالل دراسة  هدف الباحثان من خالل هذا البحث طرح إطار علمي لتناول قضیة المراجعة البیئیة 
األسالیب التي تمكن من تقییم دقة المراجعة كما حاوال تحدید ، ثار التلوث البیئي الناتج عن العملیات الصناعیة آ

البیئیة  كأداة للتقویم البیئي في منظومة اإلدارة البیئیة  في ظل غیاب الوعي البیئي بمخاطر وانعكاسات التلوث 
أن إدارة الجودة إلى وقد توصل الباحثان ، "الحیة وغیر الحیة  نات البیئیةالناجم عن الصناعات القذرة على المكو 

والبیئة في صناعة االسمنت على وجه التحدید تواجه مشـاكل فنیـة وعملیة ، لعل أهمها وفشل أهم أسالیب 
التخلص من االنبعاثات  التي أخذ بها في الماضي وحتى اآلن في حمایة البیئة حتى عند توفر الشروط الالزمة 

وارتفاع التكالیف الالزمة القتناء التكنولوجیا النظیفة كقناعة تسییریة تغفل أبعاد الجودة  ط العمل وتنظیمه،لضب
البیئیة المكمل للجودة الكلیة بالمؤسسة، ناهیك عن غیاب تشریعات وقوانین بیئیة ملزمة منظمة ومحددة  

  .  ا مند بدایة التنمیة الصناعیة في الجزائرلممارسة النشاط الصناعي لصناعة االسمنت وعدم تزامن التقید یه
 وأثره في تقلیل المخاطر البیئیة، تدقیق األداء البیئي في الشركات الصناعیة العربیة میسر بن براهیم أحمد،- 5

   2007األردن  ،  المؤتمر الدولي حول إدارة المخاطر واقتصاد المعرفة مداخلة مقدمة في

محاولتها محاورة أبعاد مفاهیم اإلدارة البیئیة، ومحاولة تخطي اإلطار النظري للكشف هدف الدراسة الحالیة في 
عن مدى توفر متطلبات اإلدارة البیئیة في عینة من الشركات الصناعیة العربیة ، كما یهدف البحث إلى مناقشة 

وبة من الجهات ذات العالقة مع تحدید الخطوات اإلجرائیة المطل  ،شركات فیما یرتبط باألداء البیئيواقع هذه ال
حد في مراحل تحسین وبذلك تضم الدراسة مجموعة أفكار ومقترحات تهدي تلك الشركات إلى الخطوة رقم وا

 : وقد توصل الباحث للنتائج التالیة، األداء البیئي

البیئیة واالداء البیئي على مستوى الشركات الصناعیة  لإلدارةإمكانیة استثمار وتطویع البنود العشرین  §
  . الوطنیة

وعلى الرغم من تأشیر بعض االختالفات بین تلك الشركات من حیث طبیعة المنتج أو درجة مرونة  §
 الطلب أو طبیعة المؤهالت واالختصاصات التي یملكها الكادر الوظیفي إال إن التقارب متحقق میدانیًا 
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والمالیة المعتمدة مركزیًا، وقد یكون عامل خط الشروع الواحد الذي تقف عنده  إلداریةامن خالل النظم 
  .الشركات تلك بالنسبة ألنشطة األداء البیئي من العوامل المساهمة بهذا المجال 

المراجعة البیئیة كأحد متطلبات المؤسسة المستدامة وتحقیق كمال محمد منصوري، جودي محمد رمزي، - 6
حول التنمیة المستدامة والكفاءة اإلستخدامیة  ، مداخلة مقدمة ضمن المؤتمر العلمي الدوليمستدامةالتنمیة ال
  ، 2008 - 08- 07لمتاحة، جامعة سطیف، للموارد ا

توضیح الدور الذي تلعبه المراجعة البیئیة في تطویر األداء  في هذه الورقة البحثیة إلىحیث هدف الباحثان 
أنه  إلى وقد توصل الباحثاندامة ومتطلبات اإلستدامة البیئیة، البیئي لمنشآت األعمال ضمن إطار التنمیة المست

 تبني أو وضع أو تصمیم على تعمل أن یجب المستدامة التنمیة تحقیق في المساهمةو  البیئة حمایة أجل من
 هذا وفي المستدامة، تحقیق التنمیة في المساهمة بالتالي و البیئة على المحافظة انهشأ من مناهج أو سیاسات
 فعالیة مدى تقییم من ؤسسةالم تمكن حیث فعال دور لها البیئي النظام عناصر من البیئیة المراجعة تعد اإلطار
 تحدید إلى كذلك البیئیة دف المراجعةتهكما   البیئي، التلوث في بآخر أو بشكل تساهم ال انهأو   البیئي نظامها

  .البیئة حمایة إلى دفته التي والتشریعات القوانینو   بالسیاسات المنظمة التزام مدى
مداخلة مقدمة  قبوًال عاما، المقبولة التدقیق معاییر ضوء في البیئي التدقیق متطلبات السقا، هاشم زیاد- 7

  المؤسسات نمو :الثانیة الحكومات، الطبعة  للمنظمات المتمیز األداء حول الثاني الدولي ضمن الملتقى
 نوفمبر 23 و 22 یومي ورقلة بجامعة المنعقد البیئي، األداء تحدیات  المالي األداء تحقیق بین االقتصادیاتو 

2011.  

 المعاییر ضوء في البیئي التدقیق متطلبات تحدید، و البیئي للتدقیق العلمي اإلطار توضیحهدف الباحث إلى  
 :توصل الباحث إلى النتائج التالیةو ، التقریر معاییر ضوء في وأخیرا، المیداني العمل معاییر، الشخصیة

أ لها شالتدقیق البیئي هو كل عمل إضافي لواجبات مدقق الحسابات في أیة منظمة أعمال یمكن أن تن §
ها بفحص مدى التزام المختلفة حیث یقوم من خاللتأثیرات سلبیة على البیئة نتیجة قیامها بنشاطاتها 

بمعالجة التأثیرات السلبیة على البیئة عن طریق مقارنة البرامج المخططة مع ما تم تنفیذه بموجب  المؤسسة
القوانین والسیاسات اإلداریة والتأكد من صحة ودقة المعالجات المحاسبیة التي تم من خاللها التعبیر عن 

عرضها في القوائم المالیة وتوصیلها إلى الجهات التي یمكن أن تستفید منها في اتخاذ ذلك بصورة مالیة و 
قراراتها المختلفة وذلك باإلعتماد على مجموعة من المعاییر التي یتم اإلسترشاد بها من قبل مدقق الحسابات 

  .في أداء عمله
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یسترشد بها مدقق الحسابات في أداء  نأیمكن  إرشاداتمعاییر التدقیق المقبولة قبوال عاما تمثل مجموعة  §

عمله والحكم علیه من قبل الجهات التي تكلفه بالعمل وهي بمفهومها العام ال تختلف عند اإلعتماد علیها  
  .في أي نوع من أنواع التدقیق بما فیها التدقیق البیئي

معظمها ركزت على  أنالحظنا  على الدراسات السابقة  من خالل االطالع :موقع البحث من الدراسات السابقة
   .الجانب اإلداري للسیاسة البیئیة في المؤسسة ، كما أن معظمها تم ربطها بمتغیرات تتعلق بالمجال البیئي

وهو مراجعة المحاسبة البیئیة  وفي هذه الدراسة سیتم التركیز على أسلوب مهم من أسالیب المراجعة البیئیة §
وفعالیة القیاس واإلفصاح المحاسبي البیئي، وكذلك أسلوب مراجعة  التي تهتم بأهمیة التقریر عن مدى

الصحة والسالمة المهنیة وتسلیط الضوء علیه ألهمیته ولمساهمته الفعالة في تحسین إنتاجیة المورد البشري 
في المؤسسة اإلقتصادیة  ذلك أن الدراسات السابقة أهملت هذین األسلوبین رغم أهمیته في ضمان ظروف 

یئیة آمنة ومعظم الدراسات تركز على مراجعة نظام اإلدارة البیئیة  وكأنها تحاول حصر المراجعة عمل ب
البیئیة في أسلوب واحد فقط رغم أن كل أسلوب من أسالیب المراجعة البیئیة یساهم في تطویر وتحسین 

 .نتاجیة المؤسسة وأدائها بشكل عامإ
التطرق إلى أسلوب فعال من أسالیب المراجعة البیئیة وهو  التركیز على الجانب المحاسبي للبیئة من خالل §

   .مراجعة المحاسبة البیئیة ومعرفة مساهمتها في تحسین إنتاجیة المؤسسة اإلقتصادیة
ختلف التشریعات من خالل توضیح متوضیح اإلطار القانوني والتنظیمي للمراجعة البیئیة في الجزائر  §

على كل المؤسسات اإلقتصادیة، هذا ما  إجباريالقانونیة التي نصت على المراجعة البیئیة كإجراء قانوني 
    .أداة لتحسین األداء البیئيكتجاهلته الدراسات السابقة التي ركزت على أن المراجعة البیئیة هي فقط 

خطط بحثنا جانبین أحدهما نظري واآلخر مشمل  المعتمدةلإلجابة على اإلشكالیة والفرضیات  :البحث هیكل
    .تطبیقي، من هنا جاء تقسیم البحث إلى أربعة فصول متكاملة فیما بینها ثالث فصول نظریة وفصل تطبیقي

  .التصور العام للبحث وٕاظهارحیث تم في المقدمة طرح اإلشكالیة 
ویتضمن  إلى المراجعة البیئیةعام مدخل تم التطرق فیه إلى  فقد المراجعة البیئیة: ـــــــــ ب المعنون الفصل األول 

وفي  وتم التعرف نظام اإلدارة البیئیة وٕاجراءات المراجعة المتعلقة بهذا النظام ،المفاهیم األساسیة المتعلقة بها
  .البیئیة المحاسبةاألخیر تم التطرق إلى القیاس واإلفصاح المحاسبي البیئي وأهم األمور المتعلقة بمراجعة 

الذي تم فیه الحدیث عن  المؤسسة اإلقتصادیة إنتاجیةأسس تحسین : ــــــــــــــــــ الفصل الثاني والمعنون بو 
  .هاأسالیب تحسینو  ، هاقیاسوطرق   إنتاجیة المؤسسة اإلقتصادیة، مفاهیم أساسیة حول 
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 اإلقتصادیة المؤسسة إنتاجیةمساهمة أسالیب المراجعة البیئیة في تحسین  :المعنون بـــــــــــ أما الفصل الثالث 

وتم التعرف على  على إنتاجیة المؤسسة اإلقتصادیة، للتلوث البیئي اآلثار الخارجیة تم التطرق فیه إلى والذي 
   .اإلقتصادیة المؤسسة إنتاجیة مساهمة كل أسلوب من أسالیب المراجعة البیئیة في تحسین

في تحسین   مساهمة المراجعة البیئیة: ــــــــــــــــ الفصل الرابع وهو الفصل التطبیقي الذي جاء معنونا بأما 
، عریف بمؤسسة صناعة الكوابل بسكرةالتإلى  ، حیث تم فیه التطرق إنتاجیة مؤسسة صناعة الكوابل بسكرة

وفي األخیر توضیح   ،تهاإنتاجیتحسین  التي تعتمد علیها في سسوواقع المراجعة البیئة في المؤسسة وكذلك األ
مساهمة تطبیق واستخدام أسالیب المراجعة البیئیة مثل مراجعة المحاسبة البیئیة، مراجعة الصحة والسالمة 

 .مؤسسة صناعة الكوابل بسكرة یةإدارة النفایات في تحسین إنتاج المهنیة، ومراجعة

خاتمة البحث الذي تضمن أهم نتائج الدراسة النظریة والتطبیقیة مع التركیز على نتائج اختبار  في النهایة
المساهمة الفعالة  إبرازالفرضیات، متبوعة بمجموعة من اإلقتراحات والتوصیات التي من شأنها أن تساهم في 

ق البحث المستقبلیة التي یمكن أن قتراح آفاالمؤسسة اإلقتصادیة، وأخیرا ا إنتاجیةللمراجعة البیئیة في تحسین 
  .یةالمؤسسة اإلقتصاد إنتاجیةتدفع الباحثین للمزید في البحث في مجال المراجعة البیئیة وتحسین 
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 المراجعة البیئیة الفصل األول
  

  : تمهید

سائلة   سواء كانت صلبةالناتج عن نفایات اإلنتاج الصناعي البیئي یة بسبب التلوث البیئ نظرا لتزاید المشاكل   
 من خالل قیامها بمشاریع إستثماریة متسبب في هذه المشاكل أهم اإلقتصادیة  تعتبر المؤسسةحیث  ،أو غیرها
التي  المراجعة البیئیة على عتماد اإل أكد أهمیةمات البیئیة هذا ما واإللتزا ال تراعي فیها األمور إنتاجیةوأنشطة 

تزاید الوعي البیئي في أوساط المجتمع ضرورة حمایة الموارد البیئیة و بمسؤولیة المؤسسة لتزاید تزاید اإلهتمام بها 
 عن تكالیفها وٕالتزاماتها البیئیةوضرورة إفصاح المؤسسة  بضرورة الحفاظ على البیئة لضمان إستمراریة الحیاة

: بالمراجعة البیئیة، وأنواعها ، وأهم أسالیبها مثل  ف على المفاهیم األساسیة المتعلقةوفي هذا الفصل یتم التعر 
   إلخ....مراجعة نظام اإلدارة البیئیة، مراجعة المحاسبة البیئیة، مراجعة الصحة والسالمة المهنیة
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  مدخل إلى المراجعة البیئیة :األول المبحث
تزاید الوعي ضرورة حمایة الموارد البیئیة و بمسؤولیة المؤسسة لقد زاد االهتمام بالمراجعة البیئیة نظرا لتزاید     

من جهة أخرى من جهة و  البیئي في أوساط المجتمع بضرورة الحفاظ على البیئة لضمان إستمراریة الحیاة
سیة یم أسافي هذا المبحث لمفاه سیتم التطرقحیث  ،عن تكالیفها وٕالتزاماتها البیئیةضرورة إفصاح المؤسسة 

وأنواعها، وقبل التطرق إلى المراجعة البیئیة أسالیبها  ،المراجعة البیئیةأساسیات  ،حول البیئة والمشاكل البیئیة
  .أوال التطرق إلى المراجعة بصفة عامة یجدر 

    

  المراجعة أساسیات حول :المطلب األول
حاجة المساهمین الملحة و تعقد عملیاتها المالیة نتیجة اتساع حجم المؤسسات و  أهمیة بالغة المراجعةتكتسي   

لمسیرین على أموالهم وممتلكاتهم، حیث أصبحت هذه على أموالهم لبیان مدى أمانة اإلى الرقابة للمحافظة 
 سیتملذلك  من جمیع النواحي،األخیرة أداة تساعد متخذي القرارات على التعرف على الوضعیة الحقیقیة للمؤسسة 

  .المراجعة من خالل تحدید ماهیتها وأنواعها المختلفةتناول في هذا المطلب 

  ماهیة المراجعة :لالفرع األو
  :كما یلي ، وأهدافهاأهمیتهاو  جعة من خالل التطرق إلى تعریفهاإلى ماهیة المراسیتم التطرق في هذا العنصر 

فحص المعلومات أو البیانات المالیة من قبل شخص : " تعرف المراجعة على أنها: المراجعةتعریف   :أوال
  1."وحجمها وشكلها القانونيقل ومحاید ألي مؤسسة بغض النظر عن هدفها مست

عملیة نظامیة ومنهجیة لجمع وتقییم األدلة والقرائن بشكل " :وعرفتها جمعیة المحاسبة األمریكیة على أنها
  2".موضوعي، والتي تتعلق بنتائج األنشطة والمعاییر المقررة وتبلیغ األطرف المعنیة بنتائج المراجعة

أدلة اإلثبات وتحدید وٕاعداد التقاریر عن مدى التوافق بین المعلومات عملیة جمع وتقییم " :على أنها تعرفكما 
  3".ومعاییر محددة مسبقا، ویجب أن تتم بواسطة شخص فني مستقل ومحاید

المقدمة من لمعلومات ل انتقادي محاید فحصعملیة : تعریف المراجعة على أنها یمكنالتعاریف هذه من خالل 
حول مدى صحتها  ، من أجل إعطاء وتكوین رأي فنيأدلة اإلثباتعن طریق جمع وتقییم  طرف المؤسسة

  .ومصداقیتها وتمثیلها للوضعیة الحقیقیة للمؤسسة

  

                                                           
 .20ص ،2004 عمان، دار وائل، ،2ط ،مدخل إلى التدقیق من الناحیة النظریة والعلمیة هادي التمیمي، 1

   .29ص ،2002  اإلسكندریة، دار المعرفة الجامعیة، ،أصول المراجعة والتدقیق محمد السید السرایا، 2
  .23ص ،2011 عمان، دار المسیرة، علم تدقیق الحسابات النظري، رأفت سالمة محمود وآخرون، 3
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  :في أهمیة المراجعة تتجلى: أهمیة المراجعة :ثانیا

والتأكد من مصداقیة  في اتخاذ القرارات، ةمساعدة المساهمین واألطراف الخارجیة التي تتعامل مع المؤسس §
  1.الحسابات

  2:كما تتجلى أهمیة المراجعة في

 .تحدید النشاطات الكبرى في المؤسسة التي تستحق العنایة §

 .البیانات المعدة من طرف المؤسسةعلومات و تحدید جودة الم §

  3:یمكن تقسیم أهداف المراجعة إلى نوعین: أهداف المراجعة: ثالثا

   :وتتمثل في: أهداف تقلیدیة/1

 .المحاسبیة ومدى االعتماد علیهاالتأكد من صحة البیانات  §

 .إبداء رأي فني استنادا إلى أدلة وبراهین عن عدالة القوائم المالیة §

 .اكتشاف ما قد یوجد بالدفاتر والسجالت المحاسبیة من أخطاء وغش §

 .مساعدة اإلدارة على وضع السیاسات واتخاذ القرارات اإلداریة المناسبة  §

    :في وتتمثل: حدیثة أهداف/2

 .مراقبة الخطط ومتابعة تنفیذها وتحدید انحرافها و أسبابها §

 .تقییم األداء بالنسبة للوحدات االقتصادیة §

 .تحقیق أقصى كفایة اقتصادیة §

 .تحقیق أقصى رفاهیة لجمیع أفراد المجتمع §

  أنواع المراجعة :نيالفرع الثا
أنواع متعددة للمراجعة تختلف باختالف الزاویة التي ینظر إلى عملیة المراجعة منها، حیث یمكن  هناك      

 ،التوقیت الذي تتم فیه عملیة المراجعة نطاق المراجعة، :تصنیف عملیة المراجعة حسب عدة مؤشرات منها
  :ئة التي تقوم بعملیة المراجعةالهی

  

                                                           
1  Luc Boyer,  Précis organisation et de gestion de Production,  les Edition d’organisions, Paris, 1986, P583. 
2  George Terry, Les principes Du management, 8ème Ed, Economica Edition, Paris, 1985,  P51. 

  .15، ص1999 عمان، مؤسسة الوراق، ،أساسیات التدقیق في ظل المعاییر األمریكیة والدولیة حسین دحدوح، حسین القاضي،  3
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  1: إلىتصنف : من حیث نطاق عملیة المراجعة /1

 السجالت بقصد التوصل إلى رأي فني محایدوهنا یقوم المراجع بفحص القیود والمستندات و  :مراجعة  كاملة/أ
   .حول صحة القوائم المالیة ككل

عهد إلیه بمراجعة عمل المراجع على بعض العملیات أو البنود دون غیرها كأن ی صرهنا یقتو  :مراجعة جزئیة/ب
تقریر المراجع على ما حدد  برأي حول القوائم المالیة ككل وٕانما یقتصر ال یمكن الخروجهذه الحالة النقدیة فقط و 
 .له من بنود

  2:وتصنف إلى: من حیث التوقیت الذي تتم فیه عملیة المراجعة/2
بعد إجراءات التسویات ترة المالیة المطلوب مراجعتها، و المراجع بعد انتهاء الف ایقوم به :نهائیةمراجعة /أ

ر الحسابات الختامیة وقائمة المركز المالي وذلك ضمان بعدم حدوث أي تعدیل في البیانات بعد وتحضی
  .مراجعتها ألن الحسابات تكون قد أقفلت مسبقا

وهنا یقوم المراجع بمراجعة الحسابات والمستندات بصفة مستمرة حیث یقوم بزیارات متعددة  :مستمرةمراجعة /ب
الحسابات الختامیة والمیزانیة، ثم یقوم في نهایة العام بمراجعة  الفترة التي یراجعها،راجعة طوال للمؤسسة محل الم

 .یصلح هذا النوع في المؤسسات الكبیرةو 

  :تصنف إلىو : ئة التي تقوم بعملیة المراجعةمن حیث الهی/3

سسة حیث موضوعي ضمن الهیكل التنظیمي للمؤ نشاط مستقل و  ": تعرف على أنها التي  :داخلیةمراجعة /أ
  .3"ضمان صحة ودقة المعلومات المالیة والمحاسبیة إلى تحسین أداء المؤسسة و تهدف 

للقوائم المالیة من أجل مراجعة تقوم بها جهة خارجیة محایدة مستقلة عن المؤسسة : " وهي: خارجیةمراجعة /ب
  4"تكوین رأي عن مدى وضوحها واتفاقها مع المبادئ المحاسبیة المقبولة عموما 

  5:أما التصنیف الحدیث للمراجعة فإن یقسمها إلى
یتركز الغرض من عملیة المراجعة القوائم المالیة في تحدید ما إذا كان إعدادها قد تم   :مراجعة القوائم المالیة/1

  وتوفیر نظام للرقابة الداخلیة یضمن  طبقا لمعاییر محددة عادة ما یطلق علیها مبادئ المحاسبة المتعارف علیها،

  

                                                           
  .28 -27ص ، ص2000 عمان، دار وائل،  ،)الناحیة النظریة والعملیة( علم تدقیق الحسابات أمین عبد اهللا،  خالد  1
  .19 -18، ص ص  1998، دار وائل، عمان، الرقابة في البنوكقیق و التدخالد أمین عبدا هللا،   2

3 Robert Robert, Marie- Pierre Maires, Comptabilité et Audit (Manuel et Applications), DUNOD Edition, Paris, 
2007, P 383. 

  .15ص  ،2008 اإلسكندریة، الدار الجامعیة، ،مراجعة نظم تشغیل البیانات الكترونیا  ثناء علي القباني،  4
  .26 -23ص ص ،2006 اإلسكندریة، الدار الجامعیة، التطبیق،المراجعة بین النظریة و أمین السید أحمد لطفي،   5
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حیث یقوم  من إعداد القوائم المالیة طبقا لمبادئ المحاسبة المتعارف علیها، یمكناظ على أصول المؤسسة و الحف
  لسجالت المحاسبیة وأدلةالمراجع بإتباع معاییر المراجعة المتعارف علیها  عند مراجعته وفحصه للقوائم المالیة وا

ثم إصدار تقریر المراجعة الذي  وافق مع مبادئ المحاسبة،لقوائم یتوتحدید ما إذا كان إعداد تلك ا اإلثبات،
  .یوضح مدى عدالة تلك القوائم في التعبیر عن المركز المالي للمؤسسة ونتائج أعمالها و تدفقاتها النقدیة

أو قوانین ولوائح  حیث یكون الغرض منها معرفة مدى التقید أو االلتزام بسیاسات معینة  :مراجعة االلتزام/2
  .مات على سبیل المثال مراجعة اإلقرارات الضریبیة لتحدید مدى االلتزام بقانون الضرائبتعلیو 

تحدید إلى یقصد بها عملیات المراجعة التي تهدف یطلق علیها المراجعة اإلداریة، و قد و   :مراجعة تشغیلیة/3
بنجاح، أما الكفاءة فهي تقیس كیفیة فعالیة و كفاءة التنظیم، حیث تقیس الفعالیة كیفیة تحقیق المؤسسة ألهدافها 

قد یتم استخدام المراجعة التشغیلیة بهدف تقییم أنشطة اردها بشكل جید لتحقیق أهدافها و استخدام المؤسسة لمو 
  .المؤسسة العادیة

  

  أساسیات حول المراجعة البیئیة: المطلب الثاني
سیتم تناول التنمیة المستدامة في یة وقبل ذلك سیتم في هذا المطلب التطرق إلى أساسیات حول المراجعة البیئ   

  .المؤسسات اإلقتصادیة
  التنمیة المستدامة في المؤسسة اإلقتصادیة :الفرع األول

وزیادة  ظهر اإلهتمام بالتنمیة المستدامة بسبب تنامي االهتمام الدولي بالقضایا البیئیة والمشكالت المرتبطة بها
الوعي بخطورة التلوث واألضرار التي ُیلحقها بالموارد الطبیعیة والبشریة،هذا التطور الذي انعكس بدوره على نمط 
التفكیر اإلنمائي  إذ تم تركیز الجهود وتوجیهها نحو الوصول إلى تحقیق التكامل بین التنمیة االقتصادیة 

  .روز مفهوم التنمیة المستدامةوقد نتج عن هذه الجهود ب واالعتبارات البیئیة ،

ف التنمیة المستدامة حسب التقریر الذي قدمته اللجنة العالمیة للبیئة تعر : تعریف التنمیة المستدامة :أوال
التنمیة التي تلبي  ": اعلى أنه 1987عام " مستقبلنا المشترك"تالند بعنوان سماة بلجنة برونوالتنمیة والم

  1".احتیاجات الحاضر دون اإلخالل بقدرات األجیال القادمة عن تلبیة احتیاجاتها

األمد    وضع جملة من األهداف یتم من خاللها التركیز على األمد البعید بدال من " :وتعرف كذلك على أنها   
  2".وعلى تلبیة اإلحتیاجات األساسیة القصیر على األجیال المقبلة بدال من األجیال الحالیة،

                                                           
 ،)في الجزائر دراسة حالة المؤسسة الوطنیة لصناعة اإلسمنت(وظیفة التنمیة المستدامة في المؤسسات اإلقتصادیة الجزائریة  العایب  عبد الرحمان، 1

  .169ص ،2011، 11العدد سطیف،  جامعة فرحات عباس، وعلوم التسییر، االقتصادیةمجلة العلوم 
2 Marie Claude Smouts, Le Developpement Durable, Armand Colin, 2005, p5. 
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  وأبعادها أهداف التنمیة المستدامة :ثانیا
  1:تتجسد أهداف التنمیة المستدامة من خالل النقاط التالیة: أهداف التنمیة المستدامة -1
 حیث یعتبر من األهداف المهمة التي یجب الوصول إلیها بتحسین جمیع الظروف :الهدف اإلقتصادي §

رشید للموارد المتاحة للوصول إلى رفاهیة متزایدة ألفراد ستخدام عقالني و اوهذا لن یتم إال باإلقتصادیة، 
 .المجتمع

تهدف التنمیة المستدامة إلى المساواة بین أفراد المجتمع في الحصول على الرفاهیة   :الهدف اإلجتماعي §
حالیة والمستقبلیة إضافة إلى عدم وجود وهذا من خالل التوزیع العادل للدخل القومي والمساواة بین األجیال ال

 .فروقات بین طبقات المجتمع
تهدف التنمیة المستدامة إلى المحافظة على قاعدة الموارد الطبیعیة وٕاستغاللها إستغالال   :الهدف البیئي §

ومحاولة التقلیل من نسب التلوث من  إضافة إلى الحفاظ على النظم اإلیكولوجیة والنهوض بها ،دا وأمثالرشی
  .أجل المحافظة على التوازن البیئي وضمان بیئة مستدیمة لألجیال المستقبلیة

  2:وجد ثالثة أبعاد رئیسیة للتنمیة المستدامة تتمثل فيت: أبعاد التنمیة المستدامة - 2

یتمثل البعد البیئي للتنمیة المستدامة في الحفاظ على المورد الطبیعیة واإلستخدام األمثل لها  :البعد البیئي §
 االحتیاطوذلك بغرض  ،نظم اإلیكولوجیة من جراء التنمیةوالتنبؤ لها قد یحدث لل على أساس مستدیم،

التنوع  الطاقة، ،وجیةالنظم اإلیكول : والوقایة ویتمحور البعد البیئي حول مجموعة من العناصر تتمثل في
 .القدرة على التكیف اإلنتاجیة البیولوجیة، البیولوجي،

إذ یطرح مسألة إختیار  ،والمستقبلیة لإلقتصاد على البیئةكاسات الراهنة حول اإلنعیتمحور  :البعد اإلقتصادي §
تعمل التنمیة المستدامة  ووفقا للبعد اإلقتصادي في مجال توظیف الموارد الطبیعیة وتمویل التقنیات الصناعیة

على تطویر التنمیة اإلقتصادیة مع األخذ بالحسبان التوازنات البیئیة على المدى البعید بإعتبار البیئة هي 
 ،ة توفق بین هذین البعدینوتجدر اإلشارة إلى أن التنمیة المستدام، األساس والقاعدة للحیاة البشریة الطبیعیة

وضرورة تقدیر نتائج األفعال البشریة   بضرورة اإلعتبار المحافظة على البیئة وذلك باألخذ بعین اإلعتبار
   .على الطبیعة

النظر  یتمثل هذا البعد في ضرورة اإلنصاف بین األجیال إذ یتوجب على األجیال الراهنة :البعد اإلجتماعي §
وتتمثل  ورغبات األجیال القادمةلمهمة وضرورة عملیة اإلنصاف والعدل والقیام یإختیارات النمو وفقا لرغباتها 

 .إستدامة المؤسسات التنوع الثقافي، المشاركة الشعبیة، أهم عناصر هذا البعد في المساواة في التوزیع،

                                                           
، مداخلة مقدمة ضمن المؤتمر العلمي األول إدماج البعد البیئي في السیاسة الصناعیة في الجزائر لتحقیق التنمیة المستدامةبالي حمزة، موساوي عمر،  1

  .4ص ،2008أفریل  08-07 ،حول التنمیة المستدامة والكفاءة اإلستخدامیة للموارد المتاحة، جامعة فرحات عباس، سطیف
  40_ 39، ص ص2007 األردن، دار صفاء،، )قیاسها فلسفتها وأسالیب تخطیطها وأدوات(التنمیة المستدامةماجدة أحمد أبو زنط، عثمان محمد غنیم،  2
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إن المؤسسات التي تعمل على تحقیق : تنمیة المستدامة بالنسبة للمؤسسة اإلقتصادیةأهمیة ال :ثالثا
تعلقت بالسیاسات أو العملیات أو المنتجات یمكنها تحقیق تغیرات سواء  التنمیة المستدامة من خالل احداث
 1:مجموعة من المنافع تتمثل فیمایلي

یخفض سة التنمیة المستدامة من شأنه أن إن النظر إلى عملیات المؤسسة من خالل عد :خلق میزة تنافسیة §
التكالیف ویزید من العوائد، فالمؤسسات التي تطور منتجات تقدم حلوال جدیدة لمشاكل قدیمة سوف یؤدي هذا 

قل ومع لمستوى من اإلنتاج في ظل مدخالت أالتطویر إلى زیادة حصتها في السوق كما أن انتاج نفس ا
، كما سیكون له تأثیر ایجابي على یجابيسیكون لها أثر بیئي واقتصادي ابقاء العوامل األخرى على حالها 

  .هیكل التكلفة الخاص بالمؤسسة
ونشر تقاریر اإلستدامة هي المؤسسات التي یزید فیها  بإعدادإن المؤسسات التي تقوم  :تخفیض المخاطر §

التي قد تترتب على تلویثها للبیئة والتي احتمال تخفیض المخاطر عدم اإلتفاق مع القوانین وتجنب التهدیدات 
كن أن تؤثر سلبیا على أدائها المالي وسیولتها ، وذلك بالمقارنة مع المؤسسات التي ال تعد وال تنشر هذه یم

  .التقاریر
إن عدم استجابة المؤسسات لتحدید التأثیر البیئي واإلجتماعي  :اإلحتفاظ بوالء أصحاب المصالح §

مما قد یهدد والء لكل مرحلة من مراحل العملیة اإلنتاجیة سوف یعرضها لمخاطر جوهریة  واإلقتصادي
هي التي یمكنها أن تتخذ قراراتها واختیاراتها بنفسها وٕاال ، فالمؤسسات التي تستجیب اآلن أصحاب المصالح

  .ستكون مدفوعة لإلستجابة لجماعات الضغط أو تنصاع لمعاییر یضعها اآلخرون
هناك العدید من العوامل والمتغیرات الدافعة لذلك نذكر  :دوافع تبني المؤسسة لمبادئ التنمیة المستدامة :رابعا

 2:بعضها

 :التجاوب والتأقلم مع الضغوطات الخارجیة النابعة من §

  .الهیئات المستقلة الممثلة في المنظمات غیر الحكومیة- 

  .المستهلكون الذین أصبحوا أكثر وعیا وتنظیما- 

  .تثمرین الذین أصبحوا أكثر حساسیة لتصرفات المؤسساتالمس- 

  .السلطات التي أصبحت تفرض الضوابط ألجل حمایة البیئة- 

 .التوقعات المستقبلیة فیما یخص المخاطر الناتجة عن اإلبداع التكنولوجي §

                                                           
  .524ص اإلسكندریة ، الدار الجامعیة، الجزء الثالث، ،موسوعة المراجعة الخارجیة الحدیثة  عبد الوهاب نصر علي، 1
مداخلة مقدمة  ،المسؤولیة اإلجتماعیة ودورها في تحقیق المركز التنافسي للمؤسسات في اطار البعد البیئي للمؤسسة بوذریع صلیحة، منور اوسریر، 2

  .7، ص 2012فیفري   15- 14 جامعة بشار،  والمسؤولیة االجتماعیة، األعمالالملتقى الدولي الثالث حول منظمات ضمن 

Pdf créé avec la version d'essai pdfFactory www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


   

9 
 

 المراجعة البیئیة الفصل األول
. 

 .األولیةتسییر المحكم للموارد الطاقویة و تخفیض التكالیف من خالل ال §

 .التنافسیة من خالل ابتكار منتجات جدیدة ذات مواصفات بیئیة الحصول على األفضلیة §

 .تحسین صورة المنتج والحصول على والء المتعاملین §

 .تحسین العالقات الداخلیة بتجنید وتحفیز العمال ما یعود إیجابا على أداء المؤسسة §

 .التأقلم مع القوانین والتشریعات الحالیة والمستقبلیة لضمان عدم المخالفة §

باإلضافة إلى العدید من الحوافز التي تمنح للمؤسسات فرص التمیز واألفضلیة في المنافسة وكذلك      
وبهذا نالحظ أن بیئة النشاط  التحدیات التي یستوجب على المؤسسة التأقلم معها لتفادي المخاطر الناتجة عنها،

هیم واألسس وأصبح على المؤسسة أن االقتصادي العالمي والمحلي قد تغیرت بشكل جذري وتغیرت معها المفا
  .تتفاعل مع هذه المستجدات وتتفاعل فیها 

  البیئة والمشاكل البیئیة :الفرع الثاني
أصبحت محل هذه األخیرة التي یمارس فیها نشاطاته المختلفة و البیئة الوسط الذي یعیش فیه اإلنسان تعتبر 

من استنزاف العقالني ما تتعرض له بسبب  البیئة الهیئات الدولیة للحفاظ علىو من الدول  إهتمام الكثیر
  .م للمشاكل البیئیة بمختلف أنواعهامما نتج عنه تفاق ،الطبیعیة من ماء، هواء وتربة ومتواصل لمواردها

  البیئة :أوال
فالبیئة في اللغة  والذي یعني بیت،OIKOS الیوناني كلمة البیئة مأخوذة من المصطلح :لغویا: عریف البیئةت- 1

  1.العربیة تعني مكان اإلقامة أو المنزل أو المحیط

كل ماهو " : في باریس على أنها 1928عام  بالیونسكوتعرف حسب المؤتمر الدولي الذي عقد  :إصطالحا
مؤثرات التي تطبق وكذلك جمیع النشاطات وال مباشر، خارج عن ذات اإلنسان ویحیط به بشكل مباشر أو غیر

المختلفة المتوفرة لدیه،كما أنها تشمل العادات والتقالید  االتصالویستجیب لها اإلنسان ویدركها من خالل وسائل 
  2" .واألعراف والقانون

اإلطار الشامل لجمیع العناصر المادیة والمعنویة التي تؤثر في الكائنات الحیة من جهة : "كما تعرف على أنها 
  ، 3"ونموهاوجودها 

  

                                                           
   .17ص ،2003 ،عمان الشروق، دار ،4ط ،المدخل إلى العلوم البیئیة یحیى الفرحان، الغرایبة،سامح  1
  .86ص  ،2008 عمان، دار الیازوري، ،علم البیئة حسین السعدي، 2
  .32ص ،2008 ،اإلسكندریة دار المعرفة الجامعیة، ،االتجاهات الحدیثة في السیاحة لمیاء السید حنفي،  3
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المحیط المادي الذي یعیش فیه اإلنسان بما یشمل ذلك من ماء وهواء وفضاء وتربة وكائنات حیة " :وهي كذلك 
  1".المتعددةإلشباع احتیاجاته المختلفة و 

   :تنقسم البیئة إلى عدة أنواع نذكر منها: مكونات البیئة- 2

للبیئة من ماء وهواء وتربة وبحار ومحیطات ونباتات البیولوجیة الجوانب " :بهایقصد : البیئة الطبیعیة-1
وحیوانات وتفاعالتها المتداخلة من دورات الریاح والمیاه وظواهرها الكلیة من مناخ وتوزیعاته الجغرافیة كما تشمل 

  2".الثروات الطبیعیة المتجددة كالزراعة والمصاید والغابات،وغیر المتجددة كالمعادن والبترول

  3".كل ما أنشأه اإلنسان في بیئته من مرافق ومنشآت إلشباع حاجاته " :یقصد بها: المشیدةالبیئة - 2

الجتماعیة والمؤسسات التي فالبیئة المشیدة تتكون من البنیة األساسیة المادیة التي شیدها اإلنسان ومن النظم ا
ت البیئة الطبیعیة لخدمة الحاجات ومن ثم یمكن النظر إلى البیئة المشیدة من خالل الطریقة التي غیر  ،أقامها

البشریة وتشمل هذه البیئة استعماالت األراضي للزراعة والمناطق السكنیة والتنقیب فیها عن الثروات الطبیعیة 
  4.وكذلك المناطق الصناعیة والمراكز التجاریة والمدارس والمعاهد والطرق

المشاكل البیئیة بمختلف أنواعها مثل التلوث البیئي تعاني البیئة من تفاقم وتزاید : لمشاكل البیئیةا :ثانیا
    .بشكل تفصیلي ألهم المشاكل البیئیة سیتم التطرقهذا العنصر ومن خالل  تآكل طبقة األوزون، التصحر،

  التلوث البیئي - 1

والهواء التأثیرات السلبیة على مكونات البیئة كالماء " :یعرف التلوث البیئي على أنه: تعریف التلوث البیئي-أ
 5".واألرض مما یؤدي إلى اختالل التوازن الدقیق السائد فیها

ٕانسان، بما فیها من نبات و حیوان و  الطبیعیة الحیة ناصركل ما یؤثر على جمیع الع" :على أنهكذلك یعرف 
  6." وكل ما یؤثر في تركیب العناصر الطبیعیة غیر الحیة مثل التربة

  

  

  

                                                           
1 Richilefs Miller, Traduction par Michel et Virginie Berguette, Franche d'Amico et Grégory Mahy avec la collaboration 
de Max Bugnicourt, Ecologie, Edition de Boeck, France , 2005, p34. 

  .63ص ،1998 القاهرة، المكتبة األكادیمیة، ،)مدخل بیئي(االقتصاد والبیئة علي السید أمبابي، 2
  .39ص  ،2002 منشأة المعارف، اإلسكندریة، ،قانون حمایة البیئة في ضوء الشریعة ماجد راغب  الحلو، 3
  .16ص ،2007 عمان، دار كنوز المعرفة العلمیة، ،اإلدارة البیئیة فراس أحمد الخرجي، 4
  .15ص ،2008 اإلسكندریة، المكتب الجامعي الحدیث، ،اإلتجاهات الحدیثة في السیاحة محیي محمد مسعد، 5
   .53ص ،1996 القاهرة، زهراء الشرق، ، داراقتصادیات الموارد حسن عبد العزیز حسن، 6
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  :أنواع وهذا بناءا على عدة معاییر إلى عدة البیئي  التلوث ینقسم: أنواع التلوث البیئي- ب

  .حسب مصدره إلى تلوث طبیعي وتلوث صناعي ینقسم التلوث  :حسب مصدره-أ

عدة عوامل طبیعیة دون تدخل جانب اإلنسان مثل األنواع  هو التلوث الناتج عن إشتراك :طبیعيتلوث * 
الضارة من الغازات التي تتدفق من البراكین فضال عن كمیات الحمم والرماد الضخمة الناتجة عنها، وتلوث الماء 

  1 .والهواء بالبكتیریا والجراثیم نتیجة تعفن أجساد الطیور والحیوانات

ة إلى التلوث اإلشعاعي الناتج عن تسرب مواد مشع همن أخطر سان و تج عن فعل اإلنوهو النا: تلوث صناعي*
یتسلل إلى جسم اإلنسان دون یشم و  خطورته في أنه ال یرى وال تتمثلأحد مكونات البیئة من ماء وهواء وتربة،و 

 3 .المحیطاتتلوث عن حوادث السفن في البحار و كما ینتج هذا ال، 2مقاومة 

   .نطاقه الجغرافيینقسم التلوث بالنظر إلى  :حسب نطاقه الجغرافي_ب 

وهو التلوث الذي ال تتعدى آثاره الحیز اإلقلیمي لمكان مصدره،بمعنى أنه التلوث المحصور  :التلوث المحلي*
  4.في مصدره أو في آثاره في منطقة معینة أو في مكان محدد وال تتعدى اإلطار اإلقلیمي للدولة

نتقال التلوث بأنواعه خارج حدود الدولة إلى الدول المجاورة وینتشر عادة مع هو إ :التلوث العابر للحدود * 
 5.الماء والهواء

ویشمل تلوث  : التلوث المادي حیث أن طبیعته إلى تلوث مادي وتلوث معنوي ینقسم حسب :حسب طبیعته- ج
  .التربة الهواء، الماء،

،حیث تشیر تقدیرات البنك الدولي المائیة والبحیراتاد العضویة في المجاري ینتج عن إلقاء المو : تلوث الماء*
  6 .یعادل خمس سكان العالم ال یتاح لهم الوصول إلى أماكن آمنة للشرب إلى أن ما

هو حدوث تغیر كبیر في حجم وخصائص وعناصر الهواء،فتتحول الكثیر منها إلى عناصر : تلوث الهواء - 
الكثیر من األضرار والمخاطر تصل إلى حد الموت والهالك ضارة بعد أن كانت مفیدة مما یؤدي إلى حدوث 

  7.والتدمیر للكائنات الحیة

  

                                                           
  .161، ص2009دار الجامعة الجدیدة، اإلسكندریة،   ،الحمایة الجنائیة للبیئة عادل ماهر األلفي، 1
   .85ص ،2000 دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،، )مخاطر الحاضر وتحدیات المستقبل(التلوث البیئي  عبد القادر رزیق المخادمي، 2
  . 24ص  ،1993اإلسكندریة،  المكتب الجامعي الحدیث، ،)مدخل بیئي(العالقات العامة  عبد العزیز محمد النجار، 3
   .60ص  ،2007 عمان، دار الیازوري، ،)الحمایة اإلداریة للبیئة(اإلدارة البیئیة عارف صالح مخلف،4

  .191ص  ،2007السعودیة، دار المریخ، علي مسعود عطیة، ترجمة محمد إبراهیم منصور، ،)مدخل للسیاسات(االقتصاد الدولي موردخاي كریانین، 5
   .22ص  ،2002الریاض،  المطابع،دار النشر العلمي و  ف عبد الخیر،ترجمة أحمد یوس ،االقتصاد البیئي شارلس كولستاد، 6
  .42-41ص ص ،2008 عمان، دار صفاء، ،عداء اإلنسان للبیئة عبد العباس فضیح الغریري، سعدیة عاكول الصالحي، 7
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هو التلوث الذي یصیب الغالف الصخري ویشمل ذلك تشویه جمال البیئة ونظافتها من خالل  :تلوث التربة - 
  1.إلقاء القمامة ومخلفات المصانع الصلبة

  .اإلشعاعي یتمثل هذا النوع  في التلوث السمعيو  تقدیره،و یصعب قیاسه  وهو ما): غیر ملموس(تلوث معنوي - 

وتنتج مثال عن حركة  دیة تحدث بشكل عابر،طاقة صوتیة غیر ماهو  :)الضوضاء( التلوث السمعي - 
  2.السكك الحدیدیة والطیرانو  السیارات ،

النوویة مثل المفاعالت النوویة التلوث الناتج عن التأثیرات السلبیة الستخدام الطاقة  هو :التلوث اإلشعاعي - 
  3والمواد المشعة

تعتبر مشكلة التصحر مشكلة بیئیة حقیقیة فهي تدمیر للبیئة ولألرض المنتجة وتهدید بالجوع : التصحر - 2
اآللیة  ومن أهمها اإلتفاقیة ،عقد مؤتمرات لمواجهة هذه الظاهرةالعالمي األمر الذي دعا األمم المتحدة إلى 

  4.العالمیة للتصحر
انخفاض وتحطیم القدرة اإلحتمالیة البیولوجیة لألرض والتي تؤدي " :یعرف التصحر على أنه: تعریف التصحر-أ

  5" .فهو مظهر من مظاهر التدهور العام في النظم البیئیة في النهایة إلى ظهور سمات الصحراء،

  6:أهمهایتمیز التصحر بعدة مظاهر : مظاهر التصحر-ب

  .انحسار الغطاء النباتي §
 .نشاط الكثبان الرملیة الثابتة §
 .انجراف التربة §
 .تملح التربة ونقص خصوبتها §
 .زیادة كمیة البخار العالق في الهواء §

نمو السكان في المناطق  ومظاهر التصحر هذه نتیجة جملة من األسباب الطبیعیة والبشریة والتي من أبرزها
لطاقة والتجارة زیادة استنزاف الموارد البیئیة أو اإلفراط في قطع أشجار الغابات ألغراض ا التي تؤدي إلىالجافة و 

   .أما العوامل الطبیعیة فهي ارتفاع درجات الحرارة على مستوى العالم ،والتوسع العمراني

  
                                                           

  .140ص ،1981 مصر،  دار البحوث العلمیة، ،)عالقات ومشكالت(البیئة واإلنسان زین الدین عبد المقصود، 1
   .225ص ،2008 اإلسكندریة، دار المعرفة الجامعیة، ،)األسباب ،اآلثار و الحلول(المشكالت البیئیة المعاصرة  محمد إبراهیم محمد شرف، 2
  .73ص ،2011 عمان، دار صفاء، ،)مخاطرها تلوثها، حمایتها،(البیئة عماد محمد ذیاب عبد الحفیظ، 3
  .240ص ،2006 مصر، شركة ناس، ،ممارسات مذلة للبیئة زكریا طاحون، 4
 2002 القاهرة، العربیة،دار النهضة  ،)تقییم أثر النشاط اإلقتصادي على عناصر النظام البیئي(النمو اإلقتصادي والتوازن البیئي  عبد اهللا الصعیدي،5

     .9ص
  .211ص ،2009 األزاریطة، ،دار الجامعة الجدیدة ،)النظام القانوني لحمایة البیئة(األمن البیئي الدسوقي عطیة، إبراهیمطارق  6
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  1: یمر التصحر بالمراحل التالیة: مراحل التصحر-ج

v التدهور البیئي الموضعي ممثال في تغییر كمي و نوعي تراجعي یبدأ بظهور بوادر  :تصحر أولي خفیف
 .لمكونات الغطاء النباتي والتربة

v یمثل مرحلة معتدلة من التدهور البیئي ینعكس في انخفاض التغطیة النباتیة یصل إلى  :تصحر متوسط
ه وازدیاد ملوحة نجرافات خفیفة للتربة ،وتعریتها بسبب الریاح والمیاوتغیر في الغطاء النباتي وإ  25%

  .التربة
v تتمیز هذه المرحلة بنقص واضح في نسبة النباتات وازدیاد معدل انجراف التربة وتعریتها  :تصحر شدید

 .وازدیاد في درجة الملوحة إلى درجة ال یمكن استمرار زراعتها إنتاجیتهاونقص كبیر في 
v ض جرداء وتنعدم قدرتها وهي المرحلة القصوى من التدهور حیث تصبح األر  :تصحر شدید جدا

 .اإلنتاجیة ألن األرض نفسها تكون قد تحولت إلى كثبان رملیة أو حواف أو مناطق صخریة عاریة

ویشترك  ،صاص األشعة فوق البنفسجیة الضارةاألوزون هو طبقة تقوم بامت: استنزاف طبقة األوزون- 3
األوزون في الطبقة السفلى مع الغازات األخرى في التأثیر على المناخ وتدفئة جو األرض و رفع درجة حرارتها 

ویرجع العلماء سبب تآكل هذه الطبقة إلى ، 2وذلك بامتصاص األشعة تحت الحمراء المرتدة من سطح األرض 
ة التكییف بمختلف أنواعها ،حیث تتحلل بعد مدة مركبات الكلور فلور كربون التي تستخدم عادة في تصنیع أجهز 

في طبقة  %1حیث یؤدي إلى انخفاض  ،عنصر الكلورین الذي یدمر األوزونفي طبقة السترتسفیر لتطلق 
   3.تقریبا %2األوزون إلى زیادة األشعة فوق البنفسجیة التي تصل إلى األرض بحوالي

  المراجعة البیئیة فاهیم أساسیة حولم :الفرع الثالث
تزاید الوعي البیئي في أوساط و حمایة الموارد البیئیة لقد زاد االهتمام بالمراجعة البیئیة نظرا لتزاید اإلهتمام ب  

  .ى البیئة لضمان إستمراریة الحیاةالمجتمع بضرورة الحفاظ عل

نشأتها  إلى المفاهیم األساسیة للمراجعة البیئیة من حیث عنصرنتطرق في هذا ال: ماهیة المراجعة البیئیة: أوال
   .تعریفها، أسباب اإلهتمام بها ،وتطورها

أشارت    1991 ففي سنة ،يإن المراجعة البیئیة لیست ولیدة القرن الحال: لمراجعة البیئیةنشأة وتطور ا-1
في الوالیات المتحدة األمریكیة  المتخصصة في القضایا  االستشاراتغرفة التجارة الدولیة إلى أن أحد مكاتب 

بالمراجعة البیئیة ظل  االهتمام، وبالرغم من ذلك فإن 1920جعات بیئیة حول العالم منذ البیئیة قد قام بأداء مرا
  حیث أنها و منذ ذلك الحین شائعة في الشركات العاملة في مجال القطاعات  1980بسیطا حتى عام 

                                                           
  51_50ص ص الجزائر، دار األمل، ،البیئة في مواجهة التلوث فتحي دردار، 1
  .   145، ص2003 عمان، دار الشروق، ،البیئة والمجتمع علي فاتح الشوابكة، أیمن سلیمان مزاهرة، 2
    1999 اإلسكندریة، الحدیث، المكتب العربي ،)العربیةالتلوث الصناعي وأثره على البیئة (حمایة البیئة الخلیجیة  ،وجیه جمیل خالد محمد القاسمي، 3

  .215ص
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بشكل سریع بسبب الكوارث  استخدامهاوقد تطور  الكیمیائیة في دول العالم المتقدم،والصناعیة و ة اإلستراتیجی
الممتلكات على سبیل نت لها أضرار جسیمة على البیئة و التي كایة التي تمیز بها القرن الماضي و الطبیع
  1:المثال

  .د مواد ملوثة في الهواءفي واد میس في بلجیكا تضرر الكثیر من المواطنین نتیجة وجو  1930سنة  §

 حیوان 800في منطقة دونوارا بوالیة بنسلفانیا في الوالیات المتحدة األمریكیة، مات أكثر من  1948سنة  §
 .مواطنا بأمراض خطیرة بسبب وجود ضباب ملوث بغازات سامة 5910إنسانا، وأصیب أكثر من  18

مواطن نتیجة ازدیاد كمیة ثاني  4000في لندن وقعت الكارثة الكبرى التي ذهب ضحیتها  1952سنة   §
  .أوكسید الكبریت في الهواء

شخص نتیجة  90000شخص وأصیب أكثر من  2500في مدینة بوبال الهندیة مات نحو  1984سنة   §
 .تسرب غاز سام في أحد المصانع

   .أوروبابب من أضرار ألوكرانیا و وما س رنوبیل في أوكرانیا ،احترق المفاعل النووي تش 1986سنة  §

إن الكوارث السابقة الذكر كانت السبب في زیادة االحتجاج العالمي الذي طالب بتنظیم أنشطة المؤسسات 
األمم المتحدة والمنظمات إلى عقد مؤتمرات وندوات لمحاولة ما أدى بالحكومات و هذا وٕاخضاعها للرقابة البیئیة 

  :معالجة هذه المشاكل البیئیة ومن بین هذه المؤتمرات نذكر مایلي

حول البیئة البشریة التي إنبثق عنها برنامج البیئة لألمم  1972 مؤتمر األمم بمدینة ستوكهولم بالسوید سنة §
  2.المتحدة 

وكذلك لوضع  ،مجتمعیةبالقضایا البیئیة كقضایا  االهتمامتأكید وتوجیه حیث شكل هذا المؤتمر مناسبة لل
المبادئ األساسیة واألسس التي یجب أن تحكم المسعى الدولي لحمایة البیئة والمحافظة على الثروات 

 3.البیئیة

  4:باإلضافة إلى المؤتمرات التالیة

 .1987 سنةشأن المواد المستنفذة لطبقة األوزون بمونتلایر بروتوكول  §

 .1992 مؤتمر بریودي جانیرو البرازیلیة  حول تغیر المناخ العالمي في جویلیة سنة §

                                                           
   .15ص ،1989 البحرین، ،المطبعة الحكومیة لوزارة اإلعالم ،من أجل وعي بیئي خلیجي ،محمد إسماعیل مدني  1
  المركز الجامعي اقتصاد البیئة والتنمیة المستدامة،مداخلة مقدمة ضمن الملتقى الوطني األول حول  ،تحلیل األبعاد البشریة للتنمیة المستدامة نوري منیر، 2
  .1ص ،2006 لمدیة،ا 
 .23، ص2006 اإلسكندریة، منشأة المعارف، ،)دراسة في القانون الدولي(حمایة البیئة البحریة محمد بزاز، 3

جامعة  ،التسییر مجلة العلوم االقتصادیة وعلوم ،التنمیة المستدامة بین تراكم رأس المال في الشمال  وٕاتساع الفقر في الجنوب صالح عمر فالحي، 4
   .4ص ،2004 ،3 العدد الجزائر، سطیف، فرحات عباس،
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 .1997روتوكول كیوتو بالیابان سنة ب §

تدهور و فیها على ظاهرتي الفقر  الذي كان التركیزو  2001 غ بجنوب إفریقیا في سبتمبرقمة جوهانسبور  §
 .البیئة

یوما من المناقشات حول  13حول المناخ في كوبنهاغن بعد بالدانمارك  12/2009/ 19قمة كوبنهاجن في  §
والذي حدد سقف ارتفاع حرارة سطح  التحرك الدولي الواجب القیام به لمكافحة ظاهرة االحتباس الحراري،

األرض بدرجتین مئویتین مقارنة بما كانت علیه قبل الثورة الصناعیة، وبإنشاء صندوق مالي لمساعدة الدول 
  1.الفقیرة على مواجهة تداعیات هذه الظاهرة

لقد تعددت التعاریف المتعلقة بالمراجعة البیئیة فمنهم من یربطها بالمراجعة القانونیة : تعریف المراجعة البیئیة- 2
وفیما یلي  أو مراجعة األداء البیئي أو بمراجعة نظام اإلدارة البیئیة، ،م من یربطها بتقییم األثر البیئيالبیئیة، ومنه

  .بعض التعریفات التي تطرقت إلى المراجعة  البیئیة من وجهات نظر مختلفة ومن عدة جوانب
 وموثقدوري منظم  انتقادي فحص " :المراجعة البیئیة على أنها األمریكیةعرفت وكالة حمایة البیئة حیث 

اإلنتاجیة وما یرتبط بها من بواسطة المؤسسة أو بواسطة جهة مستقلة ذات سلطة قانونیة للعملیات موضوعي 
  2" .أنشطة فرعیة لتحدید تأثیرها على البیئة ومتغیراتها

التأكد من و  بالنظم البیئیة االلتزامد من عملیة فحص تهدف للتأك" :على أنهاأما لجنة اإلتحاد األوروبي فتعرفها 
یل عن جمیع للعملیات توفیر كافة التفاصأنه قد تم و  علیها، االعتمادالبیئیة یمكن  المعلومات الواردة بالقائمةو 

  3."متغیراتهاعیة لتحدید تأثیرها على البیئة و ما یرتبط بها من أنشطة فر اإلنتاجیة و 

نشاط تقییمي یقوم على فحص األداء البیئي للمؤسسة االقتصادیة  " :كما تعرف المراجعة البیئیة على أنها
 بغرض التحقق من فاعلیته وتوافقه مع الترتیبات البیئیة المخططة وتحدید آثاره على القوائم المالیة للمؤسسة

  4".االقتصادیة
قد تكون داخلیة أو  المراجعة البیئیة على أنها عملیة منهجیة منظمةمن خالل التعاریف السابقة یمكننا تعریف 

جل إبداء رأي فني محاید حول مدى كفاءة أداء نظام اإلدارة البیئیة أمن  خارجیة مستقلة ذات سلطة قانونیة،
المطبق في المؤسسة،ومدى االلتزام بالقوانین والتشریعات البیئیة، وكذلك تقییم التأثیرات البیئیة ألنشطة المؤسسة 

  ومراجعة  صحة وسالمة القیاس واإلفصاح المحاسبي للتكالیف وااللتزامات البیئیة التأكد منو  ،وعملیاتها اإلنتاجیة

  

                                                           
  .2012-01-03تاریخ اإلطالع   www.radiosawa.comقمة كوبنهاجن    1

  .134ص ،2005 اإلسكندریة،  ، الدار الجامعیة،المراجعة البیئیة أمین السید أحمد لطفي، 2
   .530ص  ،2007 اإلسكندریة، ، الدار الجامعیة،خدمات التأكددراسات متقدمة في المراجعة و  لطفي،أمین السید أحمد  3
  .2013- 03-05تاریخ اإلطالع    المراجعة البیئیة 4
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تتم المراجعة و   ،للمؤسسة اإلقتصادیة من أجل ضمان تحسین األداء البیئي شروط الصحة والسالمة المهنیة 
  1 :البیئیة وفق الخطوات التالیة

وكذلك حول  الحقائق والمعلومات حول نظام اإلدارة البیئیة الخاص بالمؤسسة واألداء البیئي لها، تجمیع/ 1
   .السیاسات والتدابیر البیئیة التي تستخدمها المؤسسة

  .الحقائقتقییم المعلومات و /2

  .مراجعتها بالنسبة لمعاییر معینة إستخالص النتائج الخاصة بحاالت البرامج التي تمت/ 3

  . دید النواحي والجوانب التي تحتاج إلى تحسینتح/ 4

إعداد تقاریر النتائج وٕارسالها إلى جهة اإلدارة المعنیة وتطبیق عملیات المراجعة البیئیة یكون من النشاطات / 5
تحدید مقدار وتمكن أصحاب المصانع من جرد وتتبع المدخالت الكیمیاویة و  ،المفیدة بشكل خاص لمنع التلوث

تبعا لذلك فإنه یمكنهم تحدید المجاالت التي یمكن تخفیض و  تخرج من عملیة إنتاجیة معین، التيالنفایات 
   .ووضع إستراتجیات إضافیة لتطبیق عملیات التخفیض نفایاتها بفعالیة،

 نوجزالمراجعة البیئیة، ب االقتصادیةتدعو المؤسسة  أسبابعدة  هناك: سباب االهتمام بالمراجعة البیئیةأ- 3
  2:يفیما یل هاأهم
د ملحوظ في سیاسة حمایة البیئة یسود العالم الیوم تزای: وقوانین حمایة البیئة االلتزام بالتشریعات §

بطرق تحقیق االلتزام بالتشریعات واللوائح و واألهم هو  اللوائح التنظیمیة لتنفیذها،وٕاستراتیجیتها والتشریعات و 
عن األسلوب التقلیدي لتحقیق االلتزام عن طریق السیطرة مثل  مبتكرة في أحیان كثیرة تختلف في منطلقاتها

التدقیق في تحدید المسؤولیة الصناعیة، و  ؤسساتن أجهزة تحقیق االلتزام و المأسلوب االتفاقیات الطوعیة بی
تقییم حجم التعویضات المطلوبة إلصالح التلف، أو ابتكار و المدنیة أو الجنائیة في أحداث التلف البیئي 

یب جدیدة قائمة على آلیات السوق لتحقیق االلتزام أو تقدیم حوافز اقتصادیة لتنشیط جهود االلتزام و من أسال
اقتناع كل و ثم فال بد من االعتماد على نماذج مبتكرة لتحقیق االلتزام تقوم على جهد مشترك و التزام طوعي 

 .السائدةاألطراف بأهمیة أهداف هذا التعاون لتحقیق االلتزام بالتشریعات 
المنشآت الصناعیة تزاید الضغط الشعبي  على األجهزة الحكومیة و  :تزاید الوعي بأهمیة الحفاظ على البیئة §

متزایدا باالستجابة لهذا الصناعیة اهتماما  ؤسساتٕاصالح التلف البیئي مما فرض على الملوقف التلوث و 
أشكاال جدیدة مثل إشهار األداء البیئي أن الضغط یأخذ اآلن خصوصا و ؤسسة تحسین صورة المالضغط و 

 .في وسائل اإلعالم أو متابعته أو حتى مقاطعة منتجاتها ؤسسةالم

                                                           
   .129ص ،2000 مصر، الدار الدولیة لإلستثمارات الثقافیة، ترجمة بهاء شاهین، ،مباديء التنمیة المستدامة دوجالس موستشیت،  1
 .87-84ص ص  ،2003منشورات المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة، القاهرة،   ،)الممارساتالمباديء و (، اإلدارة البیئیةنادیة حمدي صالح 2
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    ذات األداء البیئي المتدهور یؤدي إلى إضعاف  مؤسسةعزوف المستهلكین عن منتجات ال :المنافسة §
داء البیئي من لما یصاحب سوء األناجم أیضا عن ارتفاع تكلفة إنتاجها نظرا األخیر التنافسي هذا مركزها 

 ن عولمة النشاط اإلنتاجيإنتجات، أما على المستوى الدولي فتدهور في نوعیة المو الطاقة هدر في الموارد و 
قد تنتهي باستبعاد  ؤسساتهام األداء البیئي للدولة وماالتفاقیات الدولیة التي تحكو االقتصادي في عالم الیوم و 

  .المؤسسةدولة خارج صدر ن السوق العالمیة نتیجة لتشریعات و لوائح تنظیمیة تالملوثة مالمؤسسة إنتاج 
 :تتلخص هذه االعتبارات في: االعتبارات المالیة

 .ؤسسةالخسائر الناجمة عن الحوادث ذات اآلثار البیئیة خارج حدود الم §
  .فرض الضرائب أو الرسوم علیهاتحدید التصریفات ومخلفات اإلنتاج و  §
ما قد یؤدي إلیه من ارتفاع تكلفة االستثمارات أو رسوم و  ؤسسةشركات التأمین من المو  مواقف البنوك §

  .التأمین
ینتج عنها  ناجم عن استخدام أسالیب إنتاج الالطاقة الفي الخامات والسلع الوسیطة و  عدم تحقیق الوفر §

     .تلوث
صدور العدید من المعاییر والنشرات المحاسبیة ذات العالقة بموضوع البیئة وما أهمها قائمة معاییر  §

المحاسبة المالیة وٕاصدارات االتحاد الدولي للمحاسبین والتي تطالب المؤسسات بنشر المعلومات الخاصة 
المصداقیة  إضفاءومن ثم  ،بمدى تحقیقها للمتطلبات البیئیة ومدى استمراریتها في المحافظة على البیئة

المعلومات المتعلقة بالبیئة والتي تفصح عنها المؤسسات عن طریق مراجعتها والتحقق منها من قبل على 
جهة مستقلة ومحایدة وتفهم تلك الجهة لطبیعة هذا الدور والمسؤولیة المترتبة على القیام به تجاه 

  1.المجتمع

عة من المعاییر المتعارف علیها والتي ال على مجمو البیئیة  تعتمد المراجعة :ةمعاییر المراجعة البیئی :ثانیا
  :یليفیماوالمتمثلة   ،معینة تتعلق بالجوانب البیئیة إال في تفاصیل عن معاییر المراجعة المالیة تختلف
 )الشخصیة(المعاییر العامة  §

 .معاییر العمل المیداني §

 .معاییر إعداد التقریر §

  

  

  
                                                           

مجلة جامعة الملك عبد العزیز  ،)الممارسة الحالیة والنظرة المستقبلیة(المراجعة البیئیة في المملكة العربیة السعودیة  صالح عبد الرحمان السعد، 1
  .94-93ص ص ،2007 ،)االقتصاد واإلدارة(
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العمل المیداني ومعاییر  توصف هذه المجموعة بأنها عامة لكونها تعد لمقابلة : )الشخصیة(العامةالمعاییر -1
وتتمثل ، 1كما أنها توصف بأنها شخصیة ألنها تحتوي على الصفات الشخصیة للمراجع الخارجي ،التقریر

  2:المعاییر العامة الخاصة بالمراجعة البیئیة

 :ذا المعیار یجب أن یتمتع المراجع بالصفات التالیةوفقا له :التأهیل العلمي والعملي-أ

أن یكون على معرفة كافیة باإلجراءات والسیاسات اإلداریة والقوانین المتعلقة بالبیئة وكیفیة حمایتها  §
ومجاالت المساهمة في تقلیل األخطار التي یمكن أن تحدث نتیجة استخدام المؤسسة لبعض المواد األولیة 

التي تستخدمها في عملیاتها الصناعیة ویعتمد مستوى المعرفة المطلوبة من المراجع  واألدوات والمعدات
 .على مدى تعقید وطبیعة التأثیرات السلبیة التي یمكن تحدید طرق معالجتها والتقلیل منها

األخطار ات عالقة بشؤون البیئة وحمایتها من ضرورة االستعانة بمساعدین ذوي خبرة من اختصاصات ذ §
  .كن أن تتعرض لهاالتي یم

فهم طبیعة المعالجات المحاسبیة التي یمكن القیام بها في حصر وقیاس التأثیرات البیئیة السلبیة وكیفیة  §
 .اإلفصاح عن نتائجها وفقا للمبادئ المحاسبیة المتعارف علیها والسیاسات المحاسبیة المالئمة

التعلیم المستمر عن طریق الدخول في دورات تدریبیة متخصصة لإلطالع على أهم التطورات التي  مواصلة §
 .تحصل في مجاالت المحافظة على البیئة

وعدم تعرضه  وتمتعه بكامل حقوقه المدنیة، تتمثل االستقاللیة في نزاهة واستقامة المراجع،: اإلستقاللیة-ب
أن ال یشاركهم أعمالهم وال  یة اتجاه أعضاء المؤسسة موضوع المراجعة،وأن یتمتع بكامل الحر  لعقوبات سابقة،

  3.یربطه بالشركة عقد عمل

  :بصفات معینة نذكر منهاالبیئي أما فیما یخص المراجعة البیئیة فیجب أن یتمتع المراجع 

ة والتأكد أن یتمكن من الحصول على مجموعة القوانین المتعلقة بالحفاظ على البیئة من مصادرها األساسی §
 .من جهة إصدارها وتواریخ تنفیذها

أن یكون مهتما بحاجة مختلف الجهات التي تحتاج إلى تقریر المراجع بشأن البیانات والمعلومات البیئیة  §
بنفس الدرجة، وعدم التحیز لجهة على حساب أخرى وخاصة بین اإلدارة من جهة والمالك والعاملین 

 .والعمالء والمستهلكین من جهة أخرى

  
                                                           

 .54ص ،2009 عمان، دار صفاء،  ،المدخل إلى التدقیق والتأكید الحدیث أحمد حلمي جمعة، 1
الملتقى الدولي الثاني حول األداء  مداخلة مقدمة ضمن ،(GAAS)ال عامامتطلبات التدقیق البیئي في ضوء المعاییر المقبولة قبو  زیاد هاشم السقا، 2

جامعة قاصدي مرباح  الطبعة الثانیة حول نمو المؤسسات واالقتصادیات بین تحقیق األداء المالي وتحدیات األداء البیئي، المتمیز للمنظمات والحكومات،
  .7ص  ،2011 نوفمبر 23-22 ورقلة،

  .38، ص 2003، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 3، طالمراجعة ومراقبة الحسابات من النظریة إلى التطبیقمحمد بوتین،   3
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وأن یكون لدیه القدرة على إعداد خطة المراجع  أن یكون حیادیا وال یكون عرضة للتأثیر من الخبراء الفنیین، §
  .بنفسه وباستقالل كامل وكذلك تحدید مستوى المساعدة المطلوبة

  1:وتتمثل في: معاییر العمل المیداني-2

ویتضمنها جزء مخصص لفحص التأثیرات البیئیة ویتم ذلك بوضع خطة للمراجعة  :التخطیط لمهمة المراجعة §
 .للمؤسسة، ومسك الملفات الخاصة بالمراجعة البیئیة

تتضمن الخطة : "لمراجعین األمریكیین على أنهاعّرفها مجمع المحاسبین وا: فحص نظام الرقابة الداخلیة §
التنظیمیة وكل الطرق والمقاییس المتبناة داخل المؤسسة لحمایة األصول واختیار مدى دقة البیانات 
المحاسبیة ودرجة الوثوق بها وتحقیق الكفاءة من استخدام الموارد وتشجیع االلتزام بالسیاسات اإلداریة 

فحص وتحلیل جمیع  مسح لعملیات اإلنتاج،ویتم فحص نظام الرقابة الداخلیة من خالل إجراء ، 2"الموضوعة
 .السجالت البیئیة التي تتضمن سجالت النفایات، فحص المواقع المعنیة بالتلوث

یجب على المراجع أن یقوم بجمع أدلة اإلثبات المناسبة والكافیة لتصبح أساسا للرأي  :جمع أدلة اإلثبات §
 .ةالذي سیبدیه المراجع الخارجي حول األثر البیئي للمؤسس

أوضحت العدید من اإلصدارات المهنیة أنه یجب على المراجع أن یراعي أثر : معیار التقریر واإلفصاح-3
 وأكدت كذلك هذه اإلصدارات بأن ،ذ أعمال المراجعة وٕاعداد التقریراالعتبارات البیئیة على تخطیط وتنفی

  3:التقریر األشكال التالیةاالعتبارات البیئیة تؤثر على تقریر المراجع بطرق مختلفة ویأخذ 

هو التقریر بدون تحفظات ویشیر أن القوائم المالیة تعرض بعدالة المركز المالي ونتائج  :نظیفالتقریر ال §
ملتزمة بتطبیق  المؤسسةأن ، و من الناحیة البیئیة المبادئ المحاسبیة المقبولة قبوال عاماتتوافق مع و العملیات 

 .التشریعات البیئیة

ویصدر المراجع هذا التقریر في حالة وجود حاالت قد یكون لها تأثیر جوهري على القوائم  : متحفظالتقریر ال §
 .عند عدم التزام المؤسسة بالتشریعات البیئیة ویكونالمالیة 

  ویكون في حالة خروج المؤسسة عن المبادئ المحاسبیة من الناحیة البیئیة كعدم مالءمة: معاكسالتقریر ال §
تقدیر اإلدارة لاللتزامات البیئیة وعدم اإلفصاح عن ذلك االلتزام بصورة مناسبة فعلى المراجع أن یتحفظ في 

، وإلصدار هذا التقریر یجب أن تكون التحفظات ذات أهمیة نسبیة كبیرة، ویجب على المراجع أن رأیه
  .یحصل على األدلة والبراهین الالزمة لتبریر رأیه المعارض

 :یتم عادة إصداره في الحاالت التالیة :م إبداء الرأيتقریر عد §

  
                                                           

مهنة  :مداخلة مقدمة ضمن الملتقى الوطني الثامن حول ،المراجعة البیئیة وطرق التقییم البیئي في المؤسسات االقتصادیة طیار أحسن، شالبي عمار، 1
   .5ص ،2010نوفمبر  12-11 سكیكدة، ،1955أوت 20جامعة  في ضوء المستجدات العالمیة المعاصرة،) لواقع واآلفاقا(التدقیق في الجزائر

  .197، ص 2003، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، نظریة المراجعة وآلیات التطبیقمحمد سمیر الصبان،  2
  . 120، ص 2009 عمان، دار الثقافة، ،)اإلطار النظري واإلجراءات العملیة(المتقدمةمراجعة الحسابات  یوسف القاضي،  حسین أحمد دحدوح، حسین 3
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o ،المالیة من حول عدالة القوائم  رأيال یمكن المراجع من تكوین  وجود تحدید جوهري لنطاق المراجعة

   .بسبب القیود التي تضعها اإلدارة أو بسبب ظروف خارجیة الناحیة البیئیة سواء
o حول التزام بیئي معین وجود حالة من عدم التأكد غیر اإلعتیادي.   

  
  المراجعة البیئیة وأسالیب أنواع: ثالثالمطلب ال

المراجعة البیئیة وفق العدید من األسالیب والطرق مثل مراجعة  تتم، و مراجعة البیئیة إلى أنواع متعددةتنقسم ال  
التطرق في هذا المطلب إلى أهم أنواع  ولهذا سیتم ،السالمة المهنیة الصحة و  مراجعة النفایات، مراجعة المواقع،

 .وأسالیب المراجعة البیئیة
  المراجعة البیئیة أنواع :الفرع األول

  مراجعة بیئیة خارجیة مراجعة بیئیة داخلیة و  :تنقسم المراجعة البیئیة إلى نوعین
جزء متكامل من نظام اإلدارة البیئیة :"تعرف المراجعة البیئیة الداخلیة على أنها: المراجعة البیئیة الداخلیة :أوال

  1.بالمتطلبات النظامیة والسیاسات الداخلیة االلتزامتقرر من خالله مدى مالئمة نظم الرقابة البیئیة ومدى 
  2: األهدافراجعة كافة أنشطة المؤسسة لتحقیق العدید من هي م

  التأكد من أن المؤسسة تلتزم بإتباع القوانین و اللوائح البیئیة  §

 .تقییم فعالیة الرقابة على المخلفات القائمة ومعالجتها §

البدائل التي تعتبر صدیقة على أساس تحدید (تحدید اآلثار البیئیة للعملیات والمنتجات والخدمات الحالیة  §
 .ن المواد والماء والطاقة وقد یكون الهدف أوسعتحدید الطرق الخاصة بتخفیض المستخدم مللبیئة 

 .التأكد من أن نظم اإلدارة البیئیة مالئمة ألنشطة ومنتجات وخدمات المؤسسة وما إذا كانت تعمل بفعالیة §

وأیضا مع المتطلبات  التأكد من أن األداء البیئي یتفق مع السیاسات واإلجراءات البیئیة المقررة للمؤسسة §
 .التشریعیةالقانونیة و 

  )مراجعة أحد األنشطة(لى قسم محدد ع أو قد ترتكز ،)مراجعة شاملة(ؤسسة فقد تغطي هذه المراجعة كامل الم

  3 :وتتم المراجعة البیئیة الداخلیة وفق المراحل التالیة

  
                                                           

مداخلة مقدمة ضمن المؤتمر الدولي السنوي الحادي  ،مدى تفعیل دور المراجع الداخلي في ظل التحدیات البیئیة المعاصرة ،رعامریة عبد الباسط عام 1
 .4ص ،2005 مصر، المنصورة،  ت المعاصرة، كلیة التجارة، جامعةالبشریة العربیة في ظل التقنیاوالعشرون رؤیة إستراتیجیة لتفعیل دور الموارد 

  .558– 557ص ص  ، مرجع سابق،دراسات متقدمة في المراجعة وخدمات التأكد أمین السید أحمد  لطفي، 2
  .566- 561ص ص  سابق،المرجع نفس ال  3
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البیئیة الداخلیة حیث یقوم  فریق المراجعة  ،إكتساب الفهم بالمؤسسة وأثرها البیئي ونظم اإلدارة البیئیة لها-1
 ویتضمن ذلك على سبیل المثال توثیق السیاسة البیئیة للمؤسسة بفحص كافة المستندات والوثائق المالئمة،

وسجالت تدریب أعضاء فریق العمل والمتطلبات  ،البیئیة وأدلة اإلجراءات البیئیةوتحدید األهداف والمتطلبات 
دافها التشریعیة التنظیمیة التي تخضع لها المؤسسة ونتائج وٕاستنتاجات المراجعات البیئیة السابقة مهما كانت أه

   .دارة لتقاریر المراجعة البیئیةتقاریر مراجعات اإلسواء كانت ضیقة أو واسعة و 
  :ریق تحدیدلك عن طعة ویتم ذتخطیط عملیة المراج-2

  .الوحدات التنظیمیة والوظیفیة والتشغیلیة التي یتعین مراجعتها  §
  .العناصر الخاصة بنظام اإلدارة البیئیة للمؤسسة §
األداء البیئي للمؤسسة لمتعددة لنظام اإلدارة البیئیة و اإلجراءات التي یتعین إستخدامها لمراجعة العناصر ا §

  ).بمعنى تصمیم برنامج المراجعة( المسؤولیة عن أداء وفحص تلك اإلجراءاتو 
  .التواریخ و المواقع التي ترتبط بها عملیة أداء إجراءات المراجعة علیها  §
واإلداریین التنفیذیین المسؤولین الذین یطلبون عملیة  جدولة زمنیة لإلجتماعات التي یتم عقدها مع المدیرین، §

   .المراجعة
التقریر ویتم توزیعه علیهم  راف التي سیوجه إلیهملمتوقع واألطمحتوى وشكل تقریر المراجعة وتاریخ إصداره ا §

ویجب أن تكون خطة المراجعة مرنة بشكل كاف حتى یتم التمكن من إجراء التعدیالت علیها ما إذا كان ذلك 
  .مالئما في ضوء أي معلومات أخرى تم جمعها أثناء المراجعة

یتطلب األمر أن یتم جمع أدلة إثبات مراجعة مالئمة و كافیة على ضوئها یتم : جمع أدلة إثبات المراجعة-3
منتجاتها وخدماتها وأثرها و  أنشطتها،نظام اإلدارة البیئیة للمؤسسة و  تكوین اإلستنتاجات الخاصة بمالئمة

م بالمتطلبات ن اإللتزاوالتأكد م ،األداء البیئيعلى  وأیضا تبین مدى فعالیة تشغیل النظام وقدرته على التأثیرالبیئی
  :ویتم جمع أدلة اإلثبات عن طریق اإلجراءات التالیة، القانونیة المالئمة

   .الظروف المرتبطة بتقییم ما إذا كانت تتماشى مع المعاییر البیئیة المقررة في المؤسسةمالحظة األنشطة و  §

 .اإلستفسار من المسؤولین المالئمین §

العملیات البدیلة التي تؤدي إلى مخلفات أقل أو  :خارجیة حول مثالالحصول على معلومات من مصادر  §
 .إستهالك منخفض للماء أو الطاقة

سجالت اإلنبعاثات وٕاستخدام الماء والطاقة والصحة واآلمان وتدریب  :المستندات مثلإختیار السجالت و  §
 .العاملین

في األثر البیئي لنشاط  أو  التغیر تقییم النطاق ومعدلت و الفحص التحلیلي مثل تحلیل جزء من المدخال §
 .منتج أو خدمة معینة في أحد الفترات مقارنة مع الفترات التالیة
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. 

الماء  ل إستخدام الطاقةإختبارات التفاصیل على سبیل المثال إختبار عینات من سجالت بعض العوامل مث §
  .والمخلفات الناتجة والتصرف فیها لتقییم ما إذا كانت النتائج المسجلة تتوافق مع النتائج الفعلیة واإلنبعاثات

بعد أن یتم جمع أدلة إثبات المراجعة یجب : وتطویر المقترحات االستنتاجاتتقییم أدلة اإلثبات و تكوین  -4
للتأكد مما إذا كان قد تم جمع أدلة إثبات  على فریق المراجعة أن یقوم بفحص نتائج إجراءات المراجعة المؤداة

  :كافیة لتكوین رأي حول النقاط التالیة

  .أثرها البیئينظام اإلدارة البیئیة للمؤسسة وأنشطتها وخدماتها و  مدى مالئمة §

 .المحددة للفترة محل المراجعةسة قد توصلت إلى تحقیق األهداف والمتطلبات البیئیة ما إذا كانت المؤس §

 .ت المؤسسة قد إلتزمت بكافة المتطلبات التشریعیة البیئیة الواجبة التطبیقما إذا كان §

عادة یتم توجیه تقریر المراجعة البیئیة إلى مجلس اإلدارة : لتقریر عن نتائج وٕاستنتاجات وتوصیات المراجعةا-5
  :أو المدیرین المسؤولین الذین قاموا بطلب عملیة المراجعة وهو یتضمن المعلومات التالیة

   .األهداف والنطاق المتفق علیه في عملیة المراجعة §
   .تحدید الوظائف واألنشطة محل المراجعة §
 .تحدید موظفي المؤسسة المسؤولین عن الوظائف واألنشطة محل المراجعة §

  .المعاییر التي على أساسها یتم أداء عملیة المراجعة §
  . الفترة التي تغطیها عملیة المراجعة وتاریخ عملیة المراجعة §
  نتائج المراجعات المرتبطة بأدلة اإلثبات المؤیدة  §

  1:وتتم  هذه المراجعة وفق الخطوات التالیة: المراجعة البیئیة الخارجیة: ثانیا
حیث قبل البدء بالمهمة فإن المراجع البیئي  ،موضوعاتها ذات الصلة بالبیئةإكتساب فهم شامل للمؤسسة و -1

باإلضافة إلى المتطلبات البیئیة القانونیة المتعلقة بها واآلثار البیئیة  بالمؤسسة،یحتاج أن یكتسب فهما شامال 
  .المتطلبات البیئیةارة البیئیة الخاص بها األهداف و ألنشطتها وخدماتها وسیاستها البیئیة ونظام اإلد

وتحدید معاییر  ،بیئي التي سوف یتم تدقیقهاتخطیط المهمة وتتضمن هذه الخطوة تحدید أجزاء التقریر ال-2
  .وتحدید مستویات األهمیة النسبیة التقییم المالئمة

أداء إجراءات اإللتزام حیث عندما تشیر خطوات إكتساب الفهم بالمؤسسة وتخطیط المهمة أن نظام اإلدارة -3
تصحیح األخطاء في تعتبر فعالة في منع أو إكتشاف و البیئیة للمؤسسة ونظم المعلومات اإلداریة األخرى 

  ةالبیانات الخاصة بالمؤسسة فإن المراجع البیئي الخارجي قد یقوم باإلعتماد على هذه النظم لتولید معلومات بیئی

                                                           
   .196- 192ص ص  مرجع سابق، ،المراجعة البیئیة أمین السید أحمد لطفي، 1
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اإلعتماد علیها بعد إجراء إختبار مناسبة تصمیم النظم في المنع أو تصحیح أخطاء جوهریة في المعلومات  یمكن
  .التقریر یب الرقابة الداخلیة للنظم خالل الفترة محلالبیئیة باإلضافة إلى فعالیة أسال

  :أداء إجراءات  اإلتمام والفحص وتتضمن العناصر التالیة-4

الحصول على خطاب تمثیل من اإلدارة لتأیید كافة اإلیضاحات والتأكیدات التي قامت اإلدارة بعملها والتي  §
  .یضع علیها المراجع البیئي الخارجي اعتماده

 .أن اإلفصاحات البیئیة تعكس الجوانب السلبیة واإلیجابیة لألداء البیئي للمؤسسة التأكد من §

  :إصدار تقریر المراجعة البیئیة الخارجیة حیث یتضمن هذا التقریر البیانات التالیة- 5

  .عن طریق المراجع البیئي الخارجي كافة القضایا المالئمة للعمل المنفذ §

 .نظام اإلدارة البیئیة نقطة البدایة للمؤسسة إتجاه تطبیق §

 :كما یحتوي على البیانات التالیة 

 .إصدارهعنوان یشیر إلى نوع التقریر الذي یتم  §

  .الجهة التي یوجه إلیها التقریر §

 .فقرة إفتتاحیة تحدد الموضوع وطبیعة المهمة ومسؤولیة إدارة المؤسسة بخصوص التقریر §

 .عنها إلیها والتعبیرئج التي تم التوصل أساس النتا §

 .إسم وعنوان المراجع البیئي الخارجي §

 .تاریخ التقریر §

  أسالیب المراجعة البیئیة :الفرع الثاني
  1:تتم عملیة المراجعة البیئیة بإستخدام أسالیب متعددة نذكر منها

ویتم ذلك عند شراء أو بیع العقارات أو المواقع الصناعیة بهدف استبعاد أو تخفیض : مراجعة المواقع :أوال
حیث قد تزید االلتزامات البیئیة المترتبة على تلوث  المخاطر البیئیة التي قد تتعرض لها المؤسسات اإلقتصادیة،

وللوفاء بتحقیق هذا الهدف عند مراجعات لشراء أي  ،العقارات عن القیمة السوقیة لها تلك المواقع أو األراضي أو
من  إقراراتأراضي أو عقارات أو مواقع صناعیة بهدف التعرف على الحالة البیئیة لها ویتعین الحصول على 

األطراف المقابلة تفید عدم وجود أي تلوث حیث یتعین مراجعة تلك اإلقرارات من األطراف المقابلة تفید عدم 
  أيبقبول المسؤولیة عن  إقرارث یتعین مراجعة تلك اإلقرارات مع األهمیة التأكد من وجود وجود أي تلوث حی

                                                           
   .357_352ص ص ،2005 اإلسكندریة، الدار الجامعیة، ،مراجعات مختلفة ألغراض مختلفة أمین السید أحمد لطفي، 1

Pdf créé avec la version d'essai pdfFactory www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


   

24 
 

 المراجعة البیئیة الفصل األول
  

المشتري والذي یفید معرفته  إقراروفي حالة وجود تلوث یتعین االطالع على  ،تلوث یتم اكتشافه في المستقبل 
  .التلوث ذلك لص منبمستوى التلوث الحالي فضال عن قبوله مسؤولیة تحمل التكالیف المستقبلیة للتخ

عن طریق تقییم سیاسات المؤسسة االقتصادیة  هذه المراجعةتتم : مراجعة الصحة والسالمة المهنیة :ثانیا
التي قد یتعرضون لها المتعلقة بالمحافظة على صحة وأمان العاملین بها من أجل حمایتهم وتخفیض المخاطر 

أنشطتهم وضمان االلتزام بالقوانین التي تطبق علیهم وتتم تلك المراجعات بهدف التعرف على مدى  عند مزاولة
كفاءة تلك السیاسات واإلجراءات ومدى مالءمتها للتطبیق في ضوء أي تغیرات في القوانین البیئیة أو ظروف 

لمراجعین أن تكون لدیهم إلمام ولتحقیق كفاءة هذا األسلوب من المراجعة یتعین على ا، المؤسسات االقتصادیة
كافي بسیاسات المؤسسة للمحافظة على صحة وأمان العاملین بها من حیث األهداف التي یسعى إلى تحقیقها 

كما یجب أن یقوم المراجعون  واإلجراءات المرتبطة بالوفاء بتحقق تلك األهداف والمتطلبات القانونیة ذات الصلة،
المؤسسة للمحافظة على صحة وأمان العاملین عن طریق الحصول على  بتقییم مدى كفاءة تطبیق قیاسات

 وٕاحصائیاتوفحص تقاریر  االطالع على محاضر جلسات لجان صحة وأمان العاملین،(المعلومات المالئمة 
المقابالت مع  إجراءالعمل واالطالع على السجالت الخاصة بصحة وأمان العاملین،مع  وٕاصاباتحوادث 

إلى ذلك یتعین على المراجعین استخدام مؤشرات ومقاییس األداء سواء كمیة أو  باإلضافة، ملینالمسؤولین والعا
وینبغي على المراجعین في ضوء ، غیر كمیة بغرض تحدید مدى الكفاءة والفعالیة في تحقیق األهداف المحددة

نتائج تلك المراجعات أن یقترحوا اإلجراءات المصححة والتوصیات المالئمة التي تؤدي إلى زیادة فعالیة سیاسات 
سواء في مجال البرامج واإلجراءات ومدى (المؤسسة عن طریق تحدید مجاالت السیاسات التي تتطلب اإلهتمام 

لكافي للعاملین ومدى كفایة ومالئمة الموارد المخصصة لتنفیذ تلك البرامج فهمها من العاملین أو التدریب ا
  .أو في مجال تعدیل البرامج واإلجراءات الحالیة وتطویر البرامج واإلجراءات الجدیدة ،)واإلجراءات

المؤسسة  تعتمد على تقییم التأثیرات البیئیة السلبیة التي تترتب على مزاولة: مراجعة دورة حیاة المنتج :ثالثا
و اإلستخدام أو ألنشطتها اإلقتصادیة من خالل دورة حیاة المنتج سواء قبل اإلنتاج أو خالله أو مرحلة التوزیع أ

باستبعاد أو تخفیض تلك وذلك بهدف مساعدة المؤسسة في اتخاذ القرارات المرتبطة  ،التصرف في المنتج
  :ل أساسیةویتضمن هذا األسلوب من المراجعة ثالث مراحالتأثیرات، 

الحصول على المعلومات والبیانات المرتبطة بتلك الدورة ،حیث یتم التعرف على المعلومات  :المرحلة األولى
الخاصة بتصنیع المواد الخام واإلنتاج والنقل والتوزیع واإلستخدام والتصرف في المنتج وتحدید التأثیرات السلبیة 

   .التي تترتب على ذلك
والتي یمكن أن تتم عن  التقییم الشامل لكافة أضرار التأثیرات البیئیة المترتبة على تلك الدورة، :المرحلة الثانیة

ویعتبر هذا األسلوب من بین أهم أسالیب ، طریق استخدام وسائل تتعلق بإعادة تصمیم المنتج أو عملیة اإلنتاج
  :المراجعة البیئیة فهو یساعد على
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والتحقق أیضا من أن المحددات  ،ى تصبح منتجاتها صدیقة بیئیاة حتتقییم جهود المؤسسة اإلقتصادی §
 .الكیمیائیة قد تم مراعاتها

تقییم مخاطر وجود مسؤولیات قانونیة یمكن أن تظهر نتیجة استخدام بعض المنتجات أو الخدمات التي تقوم  §
  .المؤسسة بتسلیمها أو تأدیتها لعمالئها

 .التعرف على األداء البیئي مما یمكن من التعرف على كافة التأكیدات البیئیة لمختلف المنتجات §
تأثیرات البیئیة لمنتجات توفیر معلومات مفیدة لكافة أفراد المجتمع والجهات المهتمة بالمراجعات البیئیة عن ال §

ل المستهلكین على شراء منتجات وهذا بسبب تنامي اإلهتمام بحمایة البیئة وكذلك زیادة إقبا ،المؤسسة
  .المؤسسة التي ال تسبب أضرار بالبیئة

وتحدید مدى فعالیة نظم  ،تي تتضمن تحلیل دورة حیاة المنتجالتأكد من تطبیق المؤسسة للمراجعة البیئیة ال §
 .اإلدارة البیئیة المطبقة على المؤسسة

رف على األضرار البیئیة المرتبطة بإدارة النفایات یهدف هذا األسلوب إلى التع: مراجعة إدارة النفایات :رابعا
بهدف العمل على استبعاد أو تخفیض االلتزامات البیئیة للمؤسسة المترتبة عن اإلنتاج والتخزین والنقل أو 

   .التصرف في منتجاتها
التحقق من كمیات وأنواع الفضالت المنتجة  ویتم من خاللها: مراجعة لعملیات تخفیض إنتاج الفضالت :خامسا

بحیث تسمح إلدارة المؤسسة  ،ات التصنیعخالل هذه العملیة مراقبة عملیمن وتتم  كیفیة التخلص منها،و 
  1.توفیر األموالعلى كیفیة تخفیض إنتاج الفضالت و التركیز و بالتعرف على أسالیب حركة المواد في المؤسسة 

  :ومن أهم اإلجراءات المتبعة نذكر مایلي

  .الحد من النفایات وآثارها عن طریق تحسین تصمیم عملیات اإلنتاج والتصنیع بطریقة تحقق ذلك الهدف §
تدنیة المخلفات عند المنبع بهدف تجنب تحمل المؤسسة تكالیف إضافیة تتعلق بعالج األضرار البیئیة  §

 .من عملیة اإلنتاجالمترتبة عن اإلنتظار حتى اإلنتهاء 
یة السلبیة التي تخفیض النفایات عند مرحلة الشراء عن طریق الضغط على الموردین لتخفیض التأثیرات البیئ §

وأهمیة قیامهم بتطویر منتجات أفضل بیئیا وذلك في ضوء الحصول على تقاریر معتمدة  ،ترتبط بمنتجاتهم
  .لهؤالء الموردینمن مراجعین مستقلین تفید تقییم المخاطر البیئیة 

حتى  اإلنتاجاالحتفاظ بسجالت تفصیلیة للنفایات المسببة للمخاطر البیئیة وضرورة تتبع مسارها من بدایة  §
 .یتم التخلص منها

وضع نظام إعادة استخدام النفایات التي یمكن اإلنتفاع أو إعادة تصنیع النفایات التي تسبب أضرارا بالبیئة  §
 .ها والتصرف فیهاأو اإلنسان قبل التخلص من

                                                           
   .27ص  ،2003 الجمهوریة العربیة السوریة، ،دلیل المراجعة البیئیة وزارة الدولة لشؤون البیئة،  1
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  .التعرف على النظم والسجالت والتوثیق المرتبط بإدارة المؤسسة اإلقتصادیة للنفایات والفحص الدوري لها §
  .تحدید مدى كفاءة وفعالیة إجراءات المؤسسة في إدارة النفایات واقتراح التحسینات والتوصیات المالئمة §

أو الحیازة، ومراجعة نقل الملكیة وتسمى كذلك مراجعات ما قبل الشراء  :مراجعة تحویل أو نقل الملكیة :سادسا
ذات الصلة باألصول الثابتة بصفة عامة  وااللتزاماتالقانونیة ویركز هذا األسلوب على تقییم المخاطر البیئیة 

فإن  وكذلك  ومعدات وأجهزة اإلنتاج بصفة خاصة عند انتقال ملكیة األصول عن طریق الشراء والبیع واإلندماج،
المؤسسات المالیة تطالب بإجراء هذه المراجعة حتى یتم التعرف على المشاكل البیئیة المرتبطة باألراضي عند 

 :نقل ملكیتها بالشراء أو عند الحصول على قروض بضمانها ،ویتم تجسید هذا األسلوب بإتباع المراحل التالیة

 .مرحلة فحص سجالت األصول الثابتة ·
  .مرحلة اختبار التلوث الفعلي أو المحتمل في تلك األصول ·
  .مرحلة تحدید مقدار وحجم التلوث أو المحتمل في تلك األصول ·

یمكن عن طریقها تدنیة التعرف عن الفرص التي  إلىتهدف مراجعة منع التلوث : مراجعة منع التلوث :سابعا
النتائج الناجمة و  اآلثارعلى المتسبب في التلوث تحمل  أنالقضاء على التلوث ومنعه من المنبع حیث النفایات و 

  .عن هذا التلوث
یهدف هذا  األسلوب إلى التأكد من سالمة القیاس واإلفصاح لآلثار الناتجة : مراجعة المحاسبة البیئیة :ثامنا

حیث تواجه المؤسسات مسؤولیات بیئیة خارج  ،ها على القوائم المالیة المنشورةعلى الممارسات البیئیة وانعكاسات
حدودها أو ما یعرف بالمراجعة المالیة الناشئة عن المسؤولیة البیئیة فعلى سبیل المثال الحوادث ذات اآلثار 

حیث یأتي دور المراجعة  ،ات البیئیة المحتملة أو المتوقعةالبیئیة خارج حدود المؤسسة أو المسؤولیات واإللتزام
كد من معقولیة التقدیرات التي قدرها المحاسبون ومدى مالئمة األسلوب المتبع  في اإلفصاح عن تلك البیئیة للتأ

  .االلتزامات في القوائم المالیة
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  المراجعة ونظام اإلدارة البیئیة :المبحث الثاني
محل االهتمام من طرف العدید من المتعاملین مع المؤسسة سواء كانوا  اإلدارة البیئیةلقد أصبح نظام   

مؤسسات أو هیئات حكومیة، مما تطلب تقدیم تقاریر معتمدة ومصادق علیها من طرف جهة مستقلة عن مدى 
  .أي القیام بعملیة مراجعة نظام اإلدارة البیئیة فعالیة هذا النظام في تلبیة متطلبات حمایة البیئة

  
  نظام اإلدارة البیئیة في المؤسسة: األول المطلب

المؤسسة اإلقتصادیة في إدارة أمورها علیها من المرتكزات األساسیة التي تعتمد  نظام اإلدارة البیئیةیعتبر    
رات السلبیة ألنشطتها على من أجل ترشید استخدامها للموارد الطبیعیة المتاحة لها والتقلیل من التأثی البیئیة
  .البیئة

  ماهیة نظام اإلدارة البیئیة في المؤسسة: الفرع األول
التطور اإلداري في المجال البیئي بتطور القوانین المختصة  ارتبط :نظام اإلدارة البیئیةنشأة وتطور  :أوال

بمعالجة الشأن البیئي التي تشهد تزایدًا مستمرًا بسبب تنامي االهتمام الدولي بالقضایا البیئیة والمشكالت المرتبطة 
هذا التطور الذي انعكس  ،حقها بالموارد الطبیعیة والبشریةبها وزیادة الوعي بخطورة التلوث واألضرار التي ُیل

الوصول إلى تحقیق التكامل بین التنمیة نحو بدوره على نمط التفكیر اإلنمائي  إذ تم تركیز الجهود وتوجیهها 
الذي جرى تعریفه في  عن هذه الجهود بروز مفهوم التنمیة المستدامة نتجوقد  االقتصادیة واالعتبارات البیئیة ،
تلبیة "على أنه  1987عام " مستقبلنا المشترك"لمیة للبیئة والتنمیة بعنوان التقریر الذي قدمته اللجنة العا

وذلك بغیة التأكید على ضرورة ."االحتیاجات اآلنیة من دون اإلخالل بقدرة األجیال المقبلة على تلبیة احتیاجاتها
اءها ضمن بقوضع االنشغاالت البیئیة ضمن سیاسات التنمیة وعلى استخدام الموارد الطبیعیة بأسلوب ی

على  إعطاء أهمیة خاصة لالعتبارات البیئیة أثناء المؤسسات كما حث التقریر ذاته  ،واستمرارها لألجیال القادمة
بع اآلثار مختصة بتتؤسسة إدارة األنشطة اإلنتاجیة وعلى ضرورة إنشاء دائرة تشكل جزء من التنظیم العام للم

 ولقد كان هذا التقریر بمثابة الحافز لغرفة  ،اآلثار للمحافظة على البیئةومعالجته هذه  ؤسسةالبیئیة ألنشطة الم
مبدأ یعنى بإدارة البیئة وتعزیز التنمیة  16 العمل للتنمیة المستدامة الذي تضمن ألن تطلق میثاق التجارة الدولیة

اعتبرت أن العملیات إذ  ،المستدامة كما اشتمل المیثاق على بعض العناصر الرئیسة ألنظمة اإلدارة البیئیة
وكانت  ،لتدهور البیئة ياإلنتاجیة غیر المخططة بیئیا واالستخدام غیر الرشید للموارد الطبیعیة هي السبب الرئیس

االقتصادیة  من أهم السیاسات التي انبثقت عن مفهوم التنمیة   البشریة ،ئیة والعقالنیة للموارد الطبیعیةاإلدارة البی
إلى  تأمین استدامة هذه الموارد والمحافظة علیها وٕالى حمایة البیئة من أضرار التلوث المستدامة والتي تسعى 

تعمل بالمفاهیم الحدیثة المرتبطة  المؤسسات المخاطر البیئیة بدأت الحكومات والمنظمات و لكثرة و  ،المختلفة
  ٕالى المحافظة على جودة البیئة و  وتؤدي إلى زیادة أرباحه ؤسسةباإلنتاج وحمایة البیئة التي تكون ذات فائدة للم
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نقطة تحول مهمة في االهتمام الدولي بالبیئة لبناء نظام دولي خاص باإلدارة البیئیة على هذه القمة  تعتبر كما
حیث تم على إثره قیام المنظمة العالمیة للتقییس بإصدار سلسلة المواصفات الدولیة الخاصة  مستوى العالم،

التي ُعدت إسهاما لتحسین األداء البیئي ولتسهیل للتبادل التجاري، وكان  1996عام   ISO14000بالبیئة 
إصدار هذه السلسة ناتجا عن الجهود الرامیة إلى إیجاد مواصفة دولیة موحدة تتغلب عن العوائق التي تواجهها 

تجارة الدولیة وحمایة المواصفات الوطنیة واإلقلیمیة التي كانت منتشرة وأن تحظى بقبول عالمي بما یحقق حریة ال
  1.البیئة في الوقت ذاته

 نهاإلدارة البیئیة على مستوى المؤسسة على أ نظام عرفی: نظام اإلدارة البیئیة في المؤسسةتعریف  :ثانیا
 البیئةوموادها المستخدمة في حمایة  عملیاتها،إجراءاتها و  ولیاتها وممارساتها،مسؤ عبارة على هیكل المؤسسة و "

یة ووضع أهداف للبرامج یحدد نظام اإلدارة البیئیة فلسفة المؤسسة اتجاه القضایا البیئو  األمور البیئیة،وٕادارة 
  2."تطویر برامج لألداء البیئيالبیئیة و 

واتخاذ اإلجراءات للمساعدة في  مجموعة من األدوات الدینامكیة الموجهة نحو العمل،" : وتعرف كذلك على أنها
  3".مایة البیئة وصیانته ومن ثم تنفیذه ومراقبتهصیاغة استراتیجیات لح

  4:یتمیز نظام اإلدارة البیئیة في المؤسسة بمجموعة من الخصائص نذكر منهاو 

 .أن تكون مرنة §

  .أن تكون محددة بالمعارف §

 .هیاكلأن تكون ذات بنى و  §

  .تبحث عن فرصة سوقیة من خالل عرض سلع وخدمات مصممة لتحسین جودة الحیاة §

وعند إستیعاب المؤسسة  قواعد تنظیمیة جدیدة تجعل من األرض مالكا شرعیا تنظیمیا لكل المؤسسات،تضع  §
 .لهذا المفهوم فإنها ستجعل من حمایة البیئة مصدرا لتنافسیتها

  

  

  
                                                           

یئة مداخلة مقدمة ضمن الملتقى الوطني الخامس حول اقتصاد الب ،دور اإلدارة البیئیة في تحقیق التنمیة المستدامة إلهام یحیاوي، نجوى عبد الصمد،  1
  .2ص  ،2006 ،جامعة سكیكدة ،وأثره على التنمیة المستدامة

مداخلة مقدمة ضمن المؤتمر  ،التنافسياإلدارة البیئیة للمؤسسات الصناعیة كمدخل حدیث للتمیز  ،طالل محمد مفضي بطاینة نجوى عبد الصمد،  2
   .137ص  ،2005مارس  9 -8 ورقلة،قاصدي مرباح، جامعة  ،ي حول األداء المتمیز للمنظمات والحكوماتالدول

  .3ص ،2005 القاهرة، ، المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة،مقدمة في نظم اإلدارة البیئیة عبد الحمید عالم، 3
   .69-  68ص ص مرجع سابق، ،14000نظم اإلدارة البیئیة واإلیزو  رعد حسن الصرن،  4
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  أهمیة نظام اإلدارة البیئیة في المؤسسة  :الفرع الثاني
 1:النقاط التالیةمؤسسة في تتجلى أهمیة نظام اإلدارة البیئیة في ال

حیث تعد الجهة  تكون متابعة مصادر التلوث وحمایة البیئة في المؤسسة من مهام سلطة واحدة ومعینة، §
 .المعنیة بالقضایا البیئیة للمؤسسة والذي تكون على ذلك كل تعامالت السلطة التنفیذیة معه

   .ةتحدید وفورات في التكالیف الرأسمالیة وتكالیف تشغیل وحدات المعالج §
  .القدرة على إشراك الكفاءات الخارجیة المتخصصة في تنفیذ برامج اإلنتاج األنظف §
 .القدرة على إجراء دراسات للتحكم في التلوث مع تحقیق هدف الربحیة للمؤسسة  §
  .وضع التعلیمات الخاصة بالنظافة العامة وحمایة البیئة الداخلیة للمؤسسة  §
  .حو أفضلرصد نوعیة البیئة في المؤسسة على ن §

  في المؤسسة دوافع تبني نظام اإلدارة البیئیة :الفرع الثالث
ویقصد بها الضغوطات التي ترغم المؤسسة على تبني نظام اإلدارة البیئیة وتتمثل هذه : خارجیةدوافع  :أوال

   2:الدوافع في
بیئیا أو مقاطعة المنتج الضار بیئیا سببا مباشرا  یعتبر طلب السوق على المنتج المسؤول :طلب السوق §

لزیادة الوعي البیئي لدى المنتجین والذي یدفعهم للعمل به لغرض تقلیل المؤثرات البیئیة أي المستهلكین وهذا 
یلعب دورا مهما في الجانب البیئي والذي یتمثل في ازدیاد الطلب على المنتوجات التي تهتم بالجوانب البیئیة 

 .ل تصمیم المنتوج وٕانتاجه وتغلیفه وتوزیعه والتصرف بهمن خال
كونها ألكبر تحصل المؤسسة التي یكون إنتاجها غیر مضر بالبیئة على الحصة السوقیة ا :مزایا السوق §

فإنتاج منتوجات بواسطة تكنولوجیا نظیفة بیئیا ومبادئ اإلدارة غیر  تمكن الزبائن من تحقیق أهدافهم البیئیة،
وكذلك فالحصول على شهادة اإلدارة البیئیة یعتبر میزة تنافسیة  ،تزید من قوى المؤسسة التنافسیةة الملوث

 .دار اهتماماتها بالجوانب البیئیةكونها تبین مق
تلعب الدولة دورا حاسما في تعزیز وتفعیل األداء البیئي من خالل التشریعات واألنظمة  :المتطلبات الحكومیة §

 .البیئیة

رغبة منها في تحقیق األرباح   نظام اإلدارة البیئیة تسعى المؤسسات االقتصادیة إلى تبني :داخلیةدوافع  :ثانیا
وكذلك  والحصول على مزایا تسویقیة، التي یمكن أن تتحصل علیها المؤسسة من خالل تخفیض التكالیف،

النقاط  في المؤسسة في البیئیةاإلدارة التبني الطوعي لنظام  ویمكن تلخیص أسباب، تخفیض كمیة النفایات
  :التالیة

                                                           
  .235ص، 2005 ،المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة، القاهرة ،اإلدارة البیئیة المتكاملة سامیة جالل سعد،  1
  .391-389ص ص  ،2009، عمان دار الیازوري، الجودة في المنظمات اإلنتاجیة والخدمیة، إدارةنظم  یوسف حجیم الطائي وآخرون، 2
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برامج  ،إنتاج منتجات یمكن إعادة تصنیعها بعد االستخدام عن طریق :تحسین األداء البیئي للمؤسسة §

التزام  ،التعرف على فرص جدیدة لتخفیض التكالیف ،االلتزام العالي للعاملین ،التحسین المستمر والفعال
 1.البیئیة والجهات المسئولة عن حمایة البیئةوتعاون أفضل مع التشریعات 

  

  ISO 14000مواصفة نظام اإلدارة البیئیة  :المطلب الثاني
هذه  ،تسعى المؤسسة من خالل تطبیقها لهذه المواصفة إلى تحسین نظام اإلدارة البیئیة الخاص بها   

في و  ،2004وتم تعدیلها في  1996عامالمواصفة التي أصدرتها منظمة التقییس الدولیة في إصدارها األول 
هذه آثار تطبیق  األخیرفي و  هامتطلباتو  ،تعریفها ،صفةنشأة وتطور هذه الموا سیتم التطرق إلى هذا المطلب

  .مواصفةال

  14000ISOمواصفة   تعریف :الفرع األول
فهي تتیح التي تحافظ على البیئة، مجموعة من المواصفات " :على أنها ISO 14000تعرف  مواصفة 

وبالتالي فهي تضمن وتكفل حمایة  للمنظمات والهیئات على مستوى العالم إتباع إدارة بیئیة واحدة متفق علیها،
 2".البیئة من التلوث بالتوازي مع المتطلبات االجتماعیة واالقتصادیة

وط الضروریة بتوفیر منهجیة عمل كاملة تفي بالشر  مجموعة من المتطلبات تهتم " :وتعرف كذلك على أنها
  3".بهدف تخفیض اآلثار السلبیة للمؤسسات نظام اإلدارة البیئیةوالالزمة إلنشاء 

مجموعة من المعاییر التي تهتم  على أنها ISO 14000مواصفة  من خالل التعاریف السابقة یمكننا تعریف
البیئة ومنع التلوث في حمایة  إدارة بیئیة یتالءم مع كل المؤسسات من أجل ضمان تحسین نظام بتكوین نظام

  :في الجدول التالي  14000ISOتتمثل سلسلة مواصفات و ، المؤسسة االقتصادیة

  

  

  

  

                                                           
1 Geneviève Jérôme, Dominique Debas, Anne Sophie Genin : ce que développement durable veut dire, Edition d’organisation, 
France , 2004, p66. 

 القاهرة دار الفكر العربي، ،)،تقنیاته،استدامتهمنهجیاته( 14000ISO نظم اإلدارة البیئیة والتكنولوجیة دالیا حمید الصقر، صالح محمود الحجار، 2
  .25ص ،2006

3 Pavlo Barachini, Guide à La mise en place du management Environnementale  en  entreprise Selon ISO 
14000, Presses Polytechniques et Universitaires Romandes, Italie, 2004, p26.  
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  ISO 14000سلسلة مواصفات  ):1(الجدول رقم 

  العنـــــــــــــــــوان  رقم وتاریخ المواصفة
  نظم اإلدارة البیئیة مع مرشد اإلستخدام  1996: 14001
  التقنیات المساندةإرشادات عامة للمباديء واألنظمة و  :لبیئیةا نظم اإلدارة  1996: 14004

  مباديء عامة :إرشادات عامة للمراجعة البیئیة :مراجعة نظم اإلدارة البیئیة  1996: 14010

  إجراءات المراجعة: إرشادات المراجعة البیئیة :مراجعة نظم اإلدارة البیئیة   1996: 14011
  معاییر مؤهالت المراجعین البیئیین :إرشادات المراجعة البیئیة :نظم اإلدارة البیئیة مراجعة  1996: 14012
  مباديء عامة :الملصقات البیئیة  1998: 14020
  اإلعالن البیئي الذاتي :الملصقات البیئیة  1999: 14021
  اإلجراءاتالمبادئ و  :الملصقات البیئیة  1998: 14024
  اإلرشادات :تقویم األداء البیئي :اإلدارة البیئیة  1999: 14031
  ٕاطار العملالمباديء و : تقدیر دورة الحیاة :اإلدارة البیئیة  1997: 14040
  المجال وتحلیل المخزونو تعریف الهدف  :تقدیر دورة الحیاة :اإلدارة البیئیة  1998: 14041

  الحیاةتأثیر دورة  تقدیر: تقدیر دورة الحیاة :اإلدارة البیئیة  2000: 14042
  تفسیر دورة الحیاة: تقدیر دورة الحیاة :اإلدارة البیئیة  2000: 14043
  مفردات :اإلدارة البیئیة  1998: 14050
  دلیل الجوانب البیئیة في مقیاس المنتوج  1997: 14064

، 2007 عمان المسیرة،، دار 14000تطبیقات نظم ومتطلبات و -إدارة البیئة  عبد اهللا حكمت النقار، نجم العزاوي، :المصدر
  .126ص
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   ISO 14000متطلبات مواصفة نظام اإلدارة البیئیة  :الفرع الثاني
  1:من العناصر األساسیة التالیة ISO 14000تتكون متطلبات مواصفة نظام اإلدارة البیئیة 

بالوقایة من التلوث والتقید بالقوانین والتشریعات وتوفیر إطار لوضع األهداف  السیاسة البیئیة لتأكید اإللتزام §
  .إضافة لتوثیق السیاسة البیئیة ونشرها البیئیة ومراجعتها،

تتضمن المؤثرات البیئیة والجوانب المتعلقة بإعداد الموازنات وسبل معالجتها وتوثیق و  :الخطة البیئیة §
  . األهداف والغایات البیئیة ومراجعتها بصورة مستمرة وكذلك القیام بوضع األطر الزمنیة إلدارة برامج البیئة

 ومهارات مهنیة عالیة،وتتضمن عملیات التنفیذ والتشغیل التي تهدف إلى وفرة كفاءات  :التشغیلالتنفیذ و  §
 .لتحقیق سبل ضبط الوثائق والعملیات واإلستعداد الدائم لتوفیر خطوط إتصاالت واضحة ودقیقة

وتتضمن متابعة األنشطة المتعلقة بإدارة البیئة وسبل قیاسها باإلضافة  :إجراء الفحص والعمل التصحیحي §
وٕاجراء مراجعة بالسجالت البیئیة المتعلقة باألداء البیئي  واالحتفاظإلى تحدید اإلجراءات الوقائیة والتصحیحیة 

  .نظام إدارة البیئة
 وقد ركزت المواصفة على ضرورة المراجعة الدوریة لنظام اإلدارة البیئیة وتوثیق :مراجعة نظام اإلدارة البیئیة §

  .عملیات المراجعة من قبل اإلدارة

   ISO 14000 مواصفةآثار تطبیق  :الفرع الثالث
تحقیق العدید من اآلثار اإلیجابیة ومن عدة جوانب یمكن تلخیص  إلى 14000ISO مواصفة یؤدي تطبیق

  2 :أهمها في النقاط التالیة

وتتضمن حمایة األنظمة البیئیة الطبیعیة وتحقیق االستخدام العقالني والكفء للموارد : اآلثار البیئیة :أوال
والتقلیل من كمیة النفایات وٕاعادة استخدام المواد مما یساهم في تخفیف الطبیعیة كاألراضي والمیاه والطاقة، 

  .حدة التلوث البیئي الحاصل
تقلیل المخاطر المؤثرة على صحة اإلنسان والناتجة عن هذه اآلثار تشمل و  :اآلثار االجتماعیة :ثانیا

الصناعیة، منع اإلصابات بأمراض أضرار تلوث البیئة الداخلیة للمؤسسة مما یؤدي إلى تخفیض  االنبعاثات
   .تحسین صورة المؤسسة أمام مجتمعها وقواه الفاعلة في مجال حمایة المستهلك والبیئة تكالیف عالج األفراد،

الوفورات الناتجة عن تخفیض وتتمثل في تحقیق وفورات في التكالیف مثل : اآلثار االقتصادیة :ثالثا
  .استهالك الطاقة والموارد األخرى

  
                                                           

    .276- 275ص ص ، 2007عمان، دار المسیرة، ، إدارة الجودة وخدمة العمالء خضیر كاظم حمود، 1
مداخلة مقدمة ضمن  ،)دراسة حالة شركة عین التوتة لإلسمنت(على التلوث البیئي بشركات اإلسمنت الجزائریة  14000ISOآثار تطبیق  إلهام یحیاوي،2

  .12ص ،2010 ماي 4- 3 المركز الجامعي خمیس ملیانة، في الدول النامیة،الملتقى الدولي الثالث حول حمایة البیئة ومحاربة الفقر 
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  ISO 14000عیوب تطبیق المواصفة مزایا و  :الفرع الرابع
   : نجمعها في بمجموعة من المزایا و اإلنتقادات ISO 14000یتمیز تطبیق المواصفة 

 1:عدیدة منهامزایا ) ISO14000(لقد أظهر التنفیذ الفعلي للمواصفة : المزایا  :أوال

الصریح بأن تطورها متعلق بالمصادر البیئیة المؤثرة على نشاطاتها وهذا عمق درجة عتراف المؤسسات ا §
 .االهتمام بالبیئة

تصاعد رغبة المؤسسات في شرح وضعها البیئي للرأي العام المحلي والعالمي وٕاستعدادها للتقییم البیئي  §
 . الخبرة فیما یتعلق بالمبادئ البیئیةوٕاعادة تأهیل نشاطاتها واكتساب المعرفة و 

 .منع التلوث والحفاظ على المواد األولیة بما یسهم بتقلیل التكالیف §

 .إیجاد أسواق ومستهلكین جدد §

تعزیز صورة المؤسسة  لدى المنظمین والموردین والمستثمرین واألفراد والجهات األخرى المتعاملة مع  §
 .المؤسسة

 .مسؤولیاتهم البیئیةرفع معنویات العاملین تجاه  §

 .وقدرتها على التنافس ألجل الحصول على حصة سوقیة أعلىیزید من إبداع المؤسسات  §

تحسین التخطیط المالي من خالل تحدید الرأسمال الرئیسي والمستقبلي وتكالیف تشغیل نشاطات اإلدارة  §
 .البیئیة

 .ئیةتحسین تحضیرات  اإلدارة العلیا في مواقف األزمات والطوارئ البی §

 .                إیجاد لغة عالمیة بسیطة ومفهومة إلدارة البیئة وحمایتها من التلوث §

رغم مزایا تطبیق هذه المواصفة في المؤسسة إال أن تطبیقها الفعلي یتخلله بعض اإلنتقادات  : االنتقادات: ثانیا
  2:نذكر منها

  .وتشغیل النظام إلقامة) وقت تكالیف، جهد،(المدراء قة الالزمة من قبل متمثلة في الطا :انتقادات داخلیة - 1

على مصالح المنظمات األخرى البیئیة و  متمثلة بكونها نظم تهدف أساسًا إلى مراعاة :رجیةانتقادات خا - 2
  .حساب عمل المنظمة إضافة إلى تكالیف االستشارات والبرامج الخارجیة

  .یستخدمه من إجراءات وخطوات دقیقةیعتبر عودة إلى النظام البیروقراطي لما  - 3

  

                                                           
 اقتصادیاتمداخلة مقدمة ضمن  المؤتمر العلمي الدولي السنوي التاسع حول  ، ISO 14000،إدارة البیئة ومتطلبات المواصفة ملك الناظر ،نجم العزاوي 1

  4ص  ،2009 البیئة والعولمة، جامعة الزیتونة، األردن،
  15صنفس المرجع السابق،   2
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  مراجعة نظام اإلدارة البیئیة   :المطلب الثالث
حت الجهات الخارجیة فقد أصب الغیر بمدى فعالیة نظام اإلدارة البیئیة المستخدم في المؤسسة،لقد تزاید إهتمام    

الدولة وغیرهم تطلب تقاریر معتمدة بواسطة مراجعین بیئیین مستقلین للتأكد من مدى اإللتزام بهذا  ،مثل الموردین
   .النظام

  تعریف مراجعة نظام اإلدارة البیئیة  :الفرع األول
 1:داف نذكر منهاهي عملیة فحص منطقي ومحاید لنظام اإلدارة البیئیة من أجل تحقیق عدة أه

  .نظام اإلدارة البیئیةالتأكد من تطبیق وتنفیذ  §
 .التأكد من استمراریة ومالءمة وكفاءة وفعالیة هذا النظام §
  .دارة البیئةإظام اإلدارة البیئیة مع ترتیبات تحدید مدى تطابق ن §
 .تحدید فاعلیة التطبیق في العملیات التي تؤثر على البیئة §
  .رتحدید فاعلیة نظام اإلدارة البیئیة في دعم تحقیق التحسین المستم §

  مواصفات المراجعة البیئیة لنظام اإلدارة البیئیة :الفرع الثاني

تحتوي مواصفات المراجعة البیئیة على إرشادات حول معاییر تأهیل مراجعي البیئة وهي تسري على المراجعین 
 .الداخلیین والخارجیین

 العامة للمراجعة البیئیة مثل الموضوعیة تقدم هذه  المواصفة المباديء: ISO 14010المواصفة /1
  2 .كفاءة المراجع وتطبق على جمیع أشكال المراجعة البیئیة ولیس على نظام اإلدارة البیئیة فقط اإلستقاللیة،

قابلة للتطبیق على  وهي وثیقة إرشادیة تستخدم لمراجعة نظام اإلدارة البیئیة وهي :14011ISOالمواصفة / 2
مع تركیزها على ضرورة إعداد خطة للمراجعة التي یجب مراجعتها وتتناول  ،جمیع أشكال وأحجام المؤسسات

  3:وتشتمل المعلومات الواردة فیها إرشادات تخص مایلي كذلك إجراءات المراجعة،

 .أهداف المراجعة §

 . مستویات المشاركین فیها بما في ذلك المؤسسةوظائف و  §

 . ووثائق العمل ،خطتهاتحدید نطاق المراجعة و  §

 . مراجعة النتائججمع البیانات و  §
                                                           

  .264ص ،2007 اإلسكندریة، الدار الجامعیة، ،التنمیة المستدامة في ظل العولمة المعاصرةإدارة البیئة و  خالد مصطفى قاسم،  1
   .210ص ،2002عمان،  دار وائل، ،البیئةأنظمة إدارة الجودة و  ،محمد عبد الوهاب عزاوي  2
  الدار  ،)الواقع والمستقبل(الرقابة والمراجعة الداخلیة في بیئة تكنولوجیا المعلومات وعولمة أسواق رأس المال شحاتة،شحاتة السید  عبد الوهاب نصر،  3

  .542ص ،2006-2005 اإلسكندریة، الجامعیة،
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  . إعداد تقریر المراجعة §
وتحدد معاییر لمؤهالت المراجعین البیئیین من داخل المؤسسة وخارجها وتشترط   :14012ISOالمواصفة /3

ویتعین أن یكتسب  في الجانب البیئي ،هذه المواصفة بأن یكون للمراجعین البیئیین مستوى علمي وخبرة عملیة 
  1:المراجعون مهارات فیما یلي

   .تكنولوجیا البیئةعلوم و  §
 .البیئیة لتسییر العملیاتالجوانب التقنیة و  §
  .التعلیمات البیئیةالقوانین و  §
  .تقنیات المراجعةأسالیب و  §
یكون له تركیز على قضایا إذ یجب أن  تحدد عملیات المراجعة البیئیة األساسیة، :14014ISO المواصفة/4

  .محددة وموثقة بوضوح

المواقع والزالت قید لة عن التقییم البیئي للمؤسسات و هذه المواصفة مسؤو ف :ISO 14015المواصفة /5
   2 .التطویر

  إجراءات مراجعة نظام اإلدارة البیئیة :الفرع الثالث
  إجراءات مراجعة نظام اإلدارة البیئیة  من خالل مواصفات المراجعة لنظام اإلدارة البیئیة یمكن إستخالص

  3:كما یلي

 :إلمام المراجع البیئي بالنقاط التالیة/1

  .طبیعة أنشطة المؤسسة االقتصادیة والمخاطر البیئیة التي قد تترتب على ممارسة هذه األنشطة §

  .التشریعات البیئیة التي تطبق على المؤسسة والتراخیص التي منحت لها §

  .اءات البیئیة المتعلقة بالمؤسسةالسیاسات واإلجر  §

 وأن یمارس تقدیره المهني عند تقییم مخاطر المراجعة ،مراجع البیئیة المطبق في المؤسسةالفهم الكافي لل/2
  . وتحدید اإلجراءات التي تؤدي إلى تخفیض تلك المخاطر إلى مستوى مقبول

  .اإلجراءات البیئیة المحددةالعاملین بالمؤسسة بالسیاسات و  التأكد من إلتزام/ 3

  
                                                           

 .317ص ،مرجع سابق ،خالد مصطفى قاسم 1
   .2012- 02-30اإلطالع   14000نظم إدارة البیئة وسلسلة  اإلیزو   2
-476ص ص  ،2001 اإلسكندریة، الدار الجامعیة، ،تطویر مهنة المراجعة لمواجهة المشكالت المعاصرة وتحدیات األلفیة الثالثة جون غالي دانیال،  3

478.  
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الحصول على رسائل التأكید الخارجیة مثل مدیر شؤون البیئة بهدف الحصول على المعلومات المالئمة / 4
  .لعملیة المراجعة

فحص تقاریر ومراسالت الجهات القانونیة المتعلقة باألداء البیئي للمؤسسة واإلستفسار عن األمور غیر / 5
  .العادیة

  :تطبیق نظام اإلدارة البیئیة للمؤسسة وذلك بهدف الحصول على أدلة حول إختیار/ 6

بة تساعد على وما إذا كانت أسالیب وٕاجراءات الرقابة قد حددت بطریقة مناس ،فعالیة تصمیم النظام*    
  .إكتشاف أي إنحرافات

  .فعالیة عملیة الرقابة خالل الفترة المحددة لذلك*   

  تقریر المراجع البیئي عن نظام اإلدارة البیئیة    :الفرع الرابع
یعتبر التقریر خالصة عمل المراجع البیئي حیث یوضح فیه رأیه الفني المحاید حول نظام اإلدارة البیئیة في 

  1:لتقریر البیئي في شكله العام علىویجب أن یتضمن ا المؤسسة محل المراجعة ،

 .اسم المؤسسة §

 .اسم ومكان الموقع §

 .ألنشطة الموقعوصف  §

 .البیئیة ذات الصلة بأنشطة الموقعتقییم تفصیلي للموضوعات  §

 :ملخص لألرقام التالیة §

  .اإلنبعاثات المسببة للتلوث ·

  .المخلفات ·

  .المواد الخام ·

  .الطاقة ·

 .المیاه استهالك ·

  .الموضوعات البیئیة الهامة األخرى ·

 .للموقعواألهداف المحددة  البرنامج البیئي لمؤسسة،السیاسة و  §

                                                           
  . 2013-02- 30تاریخ اإلطالع   ، ISO 14000المواصفة  استخدام إرشادات1
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  .تقییم األداء لنظام حمایة البیئة المطبق بالموقع §

 .التاریخ المحدد إلعداد التقریر البیئي §

  .اسم وعنوان المراجع البیئي §

ولو كان ذلك غیر ممكن فإنه یجب  ویجب أن یصدر التقریر البیئي في الوقت والفترة التي تم اإلتفاق علیها،
  1 .ویتم تعدیل تاریخ اإلصدار التأخیر،توضیح األسباب التي أدت إلى هذا 

  2:النقاط التالیة راالعتبالى المراجع أن یأخذ بعین وعند إعداد التقریر البیئي یجب ع

 .ءات مراجعة نظام اإلدارة البیئیةنتائج إجرا §

  .ما إذا كان هناك قیود قد وضعت على نطاق المراجعة بواسطة المؤسسة §

 .المعاییر المالئمة المتعلقة بتصمیم و تطبیق نظام اإلدارة البیئیة §

 .طبیعة شهادة اإلدارة عن نظام اإلدارة البیئیة المطبق بالمؤسسة §

 .أن تكون عباراته واضحة و محددة بدقة و ال تحتمل أي تأویل §

  3:أما الحاالت التي یكون علیها التقریر فهي كما یلي

یتضمن إشارة إلى شهادة اإلدارة  فعالیة نظام اإلدارة البیئیة المطبق بالمؤسسة، تقریر نظیف أو غیر مقید عن §
  .المقدمة عن هذا النظام

یتضمن إشارة إلى شهادة  ال إلدارة البیئیة المطبق بالمؤسسة،|تقریر نظیف أو غیر مقید عن فعالیة نظام ا §
 .اإلدارة المقدمة عن هذا النظام

ذلك في و  تقریر نظیف أو غیر مقید  عن فعالیة نظام اإلدارة البیئیة المطبق وفي بعض األحیان ال یتم إعداد §
 :حالتین هما

 .وجود قیود وضعت على نطاق عمل المراجع البیئي بواسطة المؤسسة ·

  .وجود نقاط ضعف هامة تتعلق بالرقابة الداخلیة ·

  
  

                                                           
   .316ص ،مرجع سابق مصطفى قاسم، خالد 1
   .479ص  ،مرجع سابق جورج دانیال غالي، 2
   .483- 480ص ص  ،سابقالمرجع نفس ال  3
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  ة البیئیةیالمحاسب المراجعة :المبحث الثالث
سبین على ضرورة إفصاح المؤسسات نتیجة الضغوط المتزایدة على المحاالمحاسبة البیئیة لقد تزایدت أهمیة     

على  لمعلومات واألمور البیئیةمراجعة أثر امما تطلب  ،یتها البیئیة في قوائمها المالیةاإلقتصادیة عن مسؤول
   .البیئیة وااللتزاماتلتكالیف عن ا المحاسبي العرض والقیاس واإلفصاح من أجل التأكد من صحةالقوائم المالیة 

  
  المحاسبة البیئیةأساسیات حول  :المطلب األول

مات البیئیة والتعرف على طبیعتها الحاجة إلى قیاس التكالیف واإللتزانشأت وتطورت المحاسبة البیئیة نتیجة 
سیتم وفي هذا المطلب  التقلیل من التأثیرات السلبیة ألنشطتها على البیئة،تزاید مسؤولیة المؤسسة في بسبب 
   .القیاس المحاسبي البیئي، وفي األخیر على اإلفصاح المحاسبي البیئي المحاسبة البیئیة، إلى ماهیةالتطرق 

  ماهیة المحاسبة البیئیة :الفرع األول
بنا أوال التطرق إلى تعریف  قبل التطرق إلى تعریف المحاسبة البیئیة یجدر: تعریف المحاسبة البیئیة: أوال

  .المحاسبة بصفة عامة
علم یشمل مجموعة من المبادئ واألسس والقواعد التي تستعمل في تحلیل العملیات " :تعرف على أنهاحیث 

ثم تبویب وتصنیف تلك العملیات وتلخیصها بحیث  المالیة عند حدوثها وتسجیلها بناءا على مستندات مبررة لها،
اإلقتصادیة من تحدید إیراداتها وتكلفة الحصول على هذه اإلیرادات ومن ثم استخراج نتیجة تمكن المؤسسة 

  1".أعمالها من ربح أو خسارة عن فترة مالیة معینة وبیان مركزها المالي في نهایة الفترة

ت رقمیة توضح ترجمة الخطط والمشروعات والبرامج المتصلة بالبیئة إلى بیانا" :المحاسبة البیئیة فتعرف فهي أما
  2".كمیة اإلنجاز ومدى توافقه مع األهداف الموضوعة لمواجهة مشكالت البیئة

تحدید وقیاس تكالیف األنشطة البیئیة واستخدام تلك المعلومات في صنع قرارات  " :وتعرف كذلك على أنها
من یلوث (اإلدارة البیئیة بهدف تخفیض اآلثار البیئیة السلبیة لألنشطة واألنظمة البیئیة وٕازالتها عمًال بمبدأ 

  3".)یدفع

  

  

                                                           
  .14ص ،2006 عمان، دار صفاء، ،6ط ،مبادئ المحاسبة وتطبیقاتها رضوان محمد العناتي، 1
  .102ص ،2007 اإلسكندریة، لدنیا الطباعة والنشر،دار الوفاء  ،)منظور إجتماعي(البیئة واإلنسان رشاد أحمد عبد اللطیف، 2
مداخلة مقدمة في المؤتمر العلمي  ،دور المحاسبة البیئیة في إدارة الخطر الناجم  عن التلوث البیئي واإلفصاح عنه زیاد هاشم یحیى، خلیل إبراهیم، 3

  .7ص ،2007أفریل 17-16 جامعة الزیتونة األردنیة، والعلوم اإلداریة، كلیة اإلقتصاد إدارة المخاطر وٕاقتصاد المعرفة، : السنوي الدولي السابع حول
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 1:تتمثل فيأهمیة كبیرة  المحاسبة البیئیةتكتسي   :أهمیة المحاسبة البیئیة :ثانیا

 .مساعدة المدیرین إلتخاذ القرارات التي من شأنها تخفیض التكالیف البیئیة §
 .توسیع نطاق عملیة التقییم وتحلیل اإلستثمار لكي یشمل األثار البیئیة المحتملة §
 .التوصل إلى فهم أفضل للتكالیف البیئیة وألداء العملیات والمنتجات وتسعیرها بدقة §
 .وتشغیل نظام إداري بیئي للمؤسسة ككلالمساعدة في تطویر  §
من خالل  ترشید القرارات وضمان دقة المعلومات المحاسبیة التي على أساسها یتم إتخاذ القرارات اإلداریة §

 .المساعدة على المفاضلة بین البدائل اإلداریة وعند المفاضلة بین اإللتزام بالبرامج البیئیة

  يالقیاس المحاسبي البیئ: الفرع الثاني
یقصد به تحدید قیم لجمیع عناصر التكالیف المتولدة عن التزام المؤسسة : تعریف القیاس المحاسبي البیئي :أوال

  2.بمسؤولیات اجتماعیة وبیئیة معینة سواء كان هذا االلتزام بمحض اختیارها أو إجباریا بموجب القانون
سیتم تناول  القیاس المحاسبي للتكالیف البیئیةقبل التطرق إلى  : القیاس المحاسبي للتكالیف البیئیة :ثانیا

  .التكالیف البیئیة
التكالیف التي تتحملها المؤسسة من أجل تطبیق متطلبات حمایة " :تعرف على أنها :تعریف التكالیف البیئیة-1

والتطویر وتكالیف المحافظة على الماء والهواء وتكالیف البحث  البیئة كتكالیف التخلص من النفایات أو تجنبها،
  3".المتصلة بالبیئة

مة تتعلق بالبیئة ل تهیئة وتطویر نظم محاسبیة مالئإدارة األداء البیئي واإلقتصادي من خال" :وتعرف كذلك
  4" .وتطبیقاتها

  5:منها عدة أنواع بناءا على عدة معاییر التكالیف البیئیة إلى تنقسم :أنواع التكالیف البیئیة- 2

 
 

                                                           
الملتقى  ، مداخلة مقدمة في المحاسبة البیئیة كآلیة لدعم وتحسین األداء البیئي في ظل المسؤولیة اإلجتماعیة للمؤسسة حموة ضویفي، فضیل فارس، 1

 بعة الثانیة حول نمو المؤسسات واالقتصادیات بین تحقیق األداء المالي وتحدیات األداء البیئيالط الدولي الثاني حول األداء المتمیز للمنظمات والحكومات،
   .11 ص ،2011 نوفمبر 23 - 22 ورقلة، جامعة قاصدي مرباح،

مجلة جامعة  ،في مجال الجودة القیاس المحاسبي لتكالیف األداء البیئي لشركة السوریة لألسمدة وتأثیره في قدرتها التنافسیة عبد الرزاق قاسم الشحادة، 2
  .283، ص  2010 العدد األول، ،26المجلد دمشق للعلوم اإلقتصادیة والقانونیة،

  .148ص ،2007 عمان، دار الحامد، ،مقدمة في نظریة المحاسبة والمراجعة حیدر محمد علي بني عطا، 3
أخالقیات األعمال ومجتمع  :ضمن المؤتمر العلمي السنوي الدولي السادس حولمداخلة  مقدمة  ،المحاسبة عن البیئة  المستدامة هادي رضا الصفار، 4

  .8ص ،2006 أفریل19 -17 جامعة الزیتونة األردنیة، كلیة اإلقتصاد والعلوم اإلداریة، المعرفة،
الطبعة الثانیة حول  المتمیز للمنظمات والحكومات،مداخلة مقدمة ضمن الملتقى الدولي الثاني حول األداء  ،المحاسبة عن األداء البیئي بن عمارة نوال، 5

  .8، ص 2011 نوفمبر 23 - 22  ورقلة، نمو المؤسسات واالقتصادیات بین تحقیق األداء المالي وتحدیات األداء البیئي،جامعة قاصدي مرباح،
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 المراجعة البیئیة الفصل األول
. 

تتمثل في تكالیف األنشطة التي تقوم بها المؤسسة بهدف قیاس ومتابعة  :أنشطة القیاس والتقییم تكالیف §
 :المصادر المحتملة لألضرار البیئیة ومن أهم هذه التكالیف نذكر

ü متابعة مستویات المواد السامة داخل المؤسسة.  
ü المواد السامة المتعلقة باألدخنة واألبخرة قیاس ومتابعة مستویات. 
ü األنشطة المكتبیة المرتبطة بالتعاون مع األجهزة الحكومیة الخاصة بحمایة البیئة.  

والهدف منها هو الرقابة والتحكم في المواد المستخدمة والتي لها آثار سلبیة على  :تكالیف األنشطة الرقابیة §
  :البیئة وتتمثل أهمها في

ü القیام بمعالجة المخلفات السائلة.  
ü خزان المواد سریعة اإللتهاب بمادة ضد التفاعالت قیام المؤسسة بإنجاز.  
وتتمثل في تكالیف األنشطة التي تقوم بها المؤسسة بهدف إزالة وعالج  :تكالیف الفشل في الرقابة البیئیة §

األضرار البیئیة والتي لم تستطع منعها أو التحكم فیها وهي تكالیف ناشئة عن القصور في أنشطة الرقابة في 
  :ومن ضمنهاأداء دورها 

ü تكالیف عالج وٕازالة المخلفات البیئیة التي سببتها المؤسسة. 
ü  عدم االلتزام بالشروط والمتطلبات البیئیةقیمة غرامات. 

لقد تعددت طرق القیاس المحاسبي للتكالیف البیئیة  وتتمثل  :طرق القیاس المحاسبي للتكالیف البیئیة- 3
  1:أهمها في الطرق التالیة

المترتبة عنها بمعیار  واآلثاروتعتمد هذه الطریقة على القیاس النقدي للتكالیف البیئیة   :الموحدطریقة القیاس -أ
   .واحد یعكس خاصیة واحدة لتلك الجوانب

حیث تعتمد هذه الطریقة إلى قیاس التأثیرات البیئیة المترتبة على أنشطة  :طریقة القیاس متعدد األبعاد- ب
ومن أهم هذه المقاییس نذكر لصعوبة قیاس بعض عناصر هذه األنشطة نقدیا وذلك  المؤسسة بمقاییس مختلفة،

  :مایلي

یعتبر هذا األسلوب من أبسط أسالیب القیاس وأكثرها شیوعا وأقلها تكلفة، فهو : أسلوب القیاس الوصفي §
المؤسسة، وبذلك فهو ال یعتمد على قواعد محددة في  یعتمد على وصف األنشطة البیئیة التي تقوم بها

 .القیاس
 

 
                                                           

دمة في الملتقى الدولي الثاني حول األداء المتمیز قمداخلة م ،)نموذج مقترح(التحدیات التي تواجه قیاس التكالیف البیئیة رجب الحمداني، إبراهیمخلیل  1
 ورقلة ،جامعة قاصدي مرباح األداء البیئي،الطبعة الثانیة حول نمو المؤسسات واالقتصادیات بین تحقیق األداء المالي وتحدیات  للمنظمات والحكومات،

  .217-216ص ص  ،2011 نوفمبر 23- 22
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. 
ویستخدم هذا األسلوب لتوفیر معلومات كمیة عن تأثیر األنشطة البیئیة ومن ثم  :أسلوب القیاس الكمي §

 .اإلنتقال إلى تقییمه مالیا بالنقود أو اإلفصاح عنه في صورة كمیة غیر مالیة

  ةلإللتزامات البیئیالقیاس المحاسبي  :ثانیا

تعرف االلتزامات البیئیة على أنها قیمة ما تتعهد وتلتزم الشركة بسداده في : ةااللتزامات البیئیتعریف -1
المستقبل إلصالح ومعالجة األضرار البیئیة التي تسببت في حدوثها والناشئة عن عملیاتها الصناعیة أو 

عدم التزام تلك المؤسسات بمنع وتخفیض معدالت التلوث البیئي نتیجة تلوث میاه األنهار والبحار و (اإلنتاجیة 
  1 .الناتجة عن أنشطتها

  2:بعدة طرق نذكر منها المحاسبي لإللتزامات البیئیة یتم القیاس: القیاس المحاسبي لإللتزامات البیئیةطرق -2

ü القیمة الراهنة. 

ü التكلفة الجاریة. 

ویتم قیاس اإللتزام البیئي على أساس القیمة الراهنة  والمتطلبات الثانویة،ویتم التقدیر وفقا لألوضاع القائمة 
وتحدید التدفقات النقدیة الحالیة والمقدرة للوفاء باإللتزام  وكذلك یتم إعتماد التخصیص لمواجهة تلك التكالیف 

  .المتوقع تحمله

  اإلفصاح المحاسبي البیئي :الفرع الثالث
إظهار المعلومات المالیة سواء  " :یعرف اإلفصاح المحاسبي على أنه:  يتعریف اإلفصاح المحاسب :أوال

مما  كانت كمیة أو وصفیة في القوائم المالیة أو في الهوامش والمالحظات والجداول المكملة في الوقت المناسب،
والتي لیس لها سلطة القوائم المالیة غیر مضللة ومالئمة لمستخدمي القوائم المالیة من األطراف الخارجیة  یجعل

   3".اإلطالع على الدفاتر والسجالت الخاصة بالمؤسسة

األسلوب أو الطریقة التي بواسطتها تستطیع المؤسسات إعالم : "على أنه یعرفف اإلفصاح المحاسبي البیئي أما
المجتمع بأطرافه المختلفة عن نشاطاتها المختلفة ذات المضمون البیئي وتعد القوائم المالیة أو التقاریر المالیة 

  4."أداة مناسبة لتحقیق ذلك

  

                                                           
  .55ص مرجع سابق، ،عة البیئیةالمراج أمین السید أحمد لطفي،1

  .149ص  مرجع سابق، حیدر محمد علي بني عطا،  2
مجلة الباحث، جامعة قاصدي  ،)IAS /IFRS(خیار الجزائر بالتكیف مع متطلبات اإلفصاح وفق معاییر المحاسبة الدولیة زغدار أحمد سفیر محمد، 3

  .84ص ،2010- 2009،  7العدد  ورقلة، مرباح،
مجلة جامعة دمشق للعلوم ، )دراسة استطالعیة(اإلفصاح المحاسبي عن األداء البیئي في الشركة األهلیة لإلسمنت بلیبیا حمیدان الطاهر، عادل البهلول 4

  . 447، ص2011 ،27المجلد اإلقتصادیة والقانونیة،

Pdf créé avec la version d'essai pdfFactory www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


   

42 
 

 المراجعة البیئیة الفصل األول
  

والحكومات  العمالء، طالبین كالعاملین،إجباریا على المؤسسة اإلقتصادیة مع الكثیر من الم فقد أصبح
  1.والجماعات البیئیة المهتمة بقیاس وتوصیل المعلومات عن أثر نشاط المؤسسة على البیئة

من خالل نماذج معینة من یتم اإلفصاح عن المعلومات البیئیة  :نماذج اإلفصاح المحاسبي البیئي :ثانیا
التقاریر والقوائم المنفصلة تلحق عادة بالقوائم المالیة المنشورة وتتمثل هذه النماذج في أربعة نماذج أساسیة تتمثل 

  2: في
ü قائمة الربح المعدل بأعباء الوفاء بالمسؤولیة البیئیة.  
ü قائمة المركز المالي المعدل بتأثیرات المساهمات البیئیة.  
ü  األداء البیئي متعدد األبعادتقریر.  
ü ت عدم الوفاء بالمسؤولیة البیئیةالقائمة المالیة لتأثیرا. 

  :نموذج بشئ من التفصیل یمكن شرح كلو 
تهدف هذه القائمة إلى إظهار تأثیرات المساهمات  :قائمة الربح المعدل بأعباء الوفاء بالمسؤولیة البیئیة- 1

الربح، كما توضح ما تتحمله المؤسسة من تكالیف من أجل االلتزام البیئیة ألنشطة المؤسسة على صافي 
  وتتمثل هذه ) إجباریة أو اختیاریة(حیث تظهر هذه التكالیف مصنفة حسب طبیعتها ،البیئیة المختلفة بمسؤولیتها

لمظهر تكلفة تحسین ا تكلفة معالجة المخلفات السائلة، التكالیف في تكلفة عملیات الرقابة على تلوث الهواء،
وتظهر أهمیة هذه القائمة في مجال تقییم أداء المشاریع حیث توضح ما یتحمله المشروع من تكالیف  الجمالي،

  .بیئیة، ومدى اإللتزام بمسؤولیاتها البیئیة
وتهدف هذه القائمة إلى توفیر معلومات عن  : قائمة المركز المالي المعدل بتأثیرات المساهمات البیئیة- 2

 ویساعد هذا في التعرف على  المتاحة لالستخدام في مجال األداء البیئي وما یقابله من حقوق للغیر،الموارد 
حیث  اإلیرادات التي تنتج عن مساهمات بیئیة في المستقبل وما یقابلها من أموال خصصها المشروع القتنائها،

 ها قائمة المركز المالي التقلیدیةیتم إعداد هذه القائمة بإعادة عرض مكونات األصول والخصوم التي تتضمن
فتظهر األصول الخاصة باألنشطة البیئیة وما یقابلها من خصوم بصورة منفصلة عن األصول والخصوم 

 .الخاصة باألنشطة االقتصادیة
نتائج قیاس التأثیرات البیئیة  یهدف هذا التقریر إلى توفیر معلومات تعكس :ریر األداء البیئي متعدد األبعادتق- 3

  :الكلیة ألنشطة المؤسسة ویتمیز هذا التقریر عن القائمتین السابقتین بالمزایا التالیة

  

                                                           
  .209ص ،2004 الریاض، دار المریخ، ،المحاسبة الدولیة تشوي وآخرون، فردریك 1
  .235-217ص ص ،2007 اإلسكندریة، المكتب الجامعي الحدیث، ،المحاسبة البیئیة بین النظریة والتطبیق بدوي،محمد عباس  2
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ü  یوفر معلومات تعكس نتائج قیاس العملیات البیئیة التي یتطلبها القانون كحد أدنى لتحقیق األهداف البیئیة
البیئیة تین السابقتین یتم عرض المعلومات عن العملیات بینما في القائم حتى ولو لم یقم بها المشروع،

 .التي انجازها فعال
ü بما یفید  تأثیرات المساهمات البیئیةالمعلومات التي یتضمنها هذا التقریر تضفي داللة بیئیة أكثر وضوحا ل

   .في تقییم فعالیة الموارد المستخدمة

تهدف هذه القائمة إلى توفیر معلومات تعكس نتائج  :البیئیةالقائمة المالیة لتأثیرات عدم الوفاء بالمسؤولیة - 4
 حیث تساعد هذه المعلومات  القیاس النقدي للعملیات البیئیة المؤدیة إلى إنحرافات غیر مالئمة في األداء البیئي،

ف التي في التعرف على قیمة التأثیرات السالبة التي تؤدي إلى اإلضرار بالبیئة ،وتعبر هذه القیمة عن التكالی
  .ینبغي أن تتحملها المؤسسة للوفاء بمسؤولیاتها البیئیة

هناك ثالث  أنتبین من خالل الدراسات التي أجریت بهذا الخصوص : اإلفصاح المحاسبي البیئي طرق :ثالثا
  1:هي مؤسسةبة عن األنشطة البیئیة للاتجاهات لإلفصاح عن البیانات المترت

یقوم هذا االتجاه على أساس الفصل بین  :)التقاریر المالیة والتقاریر البیئیةالفصل بین ( طریقة الفصل. 1
كل منهما یحقق أهدافا مختلفة وبالتالي یجب اإلفصاح عن  أنالمعلومات المالیة والمعلومات البیئیة باعتبار 

هذا االتجاه في المعلومات البیئیة في تقاریر منفصلة عن التقاریر المالیة ویمكن تبویب الصور التي تمثل 
  :ثالث مجموعات هي

 عدادا حیث یتضمن سردًا وصفیًا لألنشطةإنوع من التقاریر ابسطها وأسهلها یعد هذا ال :التقاریر الوصفیة. أ
  .المؤسسةالتي قامت بها  البیئیة

من سابقتها بر هذه المجموعة من التقاریر األكثر تحلیًال تتع: طتي تفصح عن التكالیف البیئیة فقلتقاریر الا.ب
  :تيیز هذه التقاریر باللألنشطة البیئیة التي تتضمن التكالیف البیئیة فقط وتتم

  .ة صورة كاملة عن األنشطة البیئیةتوفر هذه المجموع §
تحدید صافي الفائض أو العجز البیئي نتیجة المقارنة بین مجموع التكالیف التي تحملها المجتمع  إمكانیة §

  .مؤسسةعن تلك األنشطة والمنافع التي حققتها الوحدة للمجتمع نتیجة أنشطة ال
األنشطة اإلفصاح عن المعلومات المالیة والمعلومات المترتبة عن على  ه الطریقةعتمد هذت :طریقة الدمج - 2

یتمیز هذا النوع و  البیئیة في تقریر واحد بحیث تصبح المعلومات ذات األثر البیئي جزءًا من المعلومات المالیة
  :من التقاریر باآلتي

  

                                                           
  .15-13، ص ص مرجع سابق زیاد هاشم یحیى، خلیل إبراهیم، 1
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ة في قائمة واحدة مما یوفر یإمكانیة اإلفصاح عن المعلومات الخاصة باألنشطة االقتصادیة واألنشطة البیئ §
  .بشكل سلیممؤسسة هذه األنشطة ومن ثم یقیم أداء المجاًال أوسع للمقارنة بین 

في تحقیق التكامل بین المعلومات المالیة والمعلومات البیئیة دون الحاجة إلى إجراء ه الطریقة ساعد هذت §
تؤثر على األنشطة  مؤسسةتعدیل جوهري في النظام المحاسبي التقلیدي باعتبار أن األنشطة البیئیة لل

  .یجب أن ینعكس ذلك على القوائم المالیة االقتصادیة وبالتالي
ة ضمن قوائم یاإلفصاح عن معلومات المسؤولیة البیئیتم حیث : اإلفصاح عن المعلومات البیئیة فقططریقة - 3

خاصة توجه بشكل أفضل إلى الجهات التي تطلبها فقط الن اإلفصاح من خالل القوائم المالیة قد یولد ضغطًا 
كبیرًا على الوحدة االقتصادیة مما قد یجعلها تهتم بهذه الجوانب على حساب الجوانب االقتصادیة األخرى وهذا 

  .مؤسسةفي تنمیة موارد المما قد ال یساهم 

  
  ة البیئیةیالمراجعة المحاسب : الثانيب المطل
تعتبر المراجعة أداة تساعد على التأكد من صحة القیاس واإلفصاح المحاسبي البیئي وانعكاساتها على     

لتأكد من معقولیة التقدیرات التي قدرها المحاسبون ومدى مالئمة األسلوب المتبع  وذلك من خالل ا القوائم المالیة
مراجعة  تعریف سیتم التطرق إلى في هذا المطلب و، تلك االلتزامات في القوائم المالیةفي اإلفصاح عن 

      .وفي األخیر تقریر المراجع عن أثر التأثیرات البیئیة على القوائم المالیة  متطلباتها، إجراءاتها، المحاسبة البیئیة

  تعریف مراجعة المحاسبة البیئیة :الفرع األول
تخطیط وتنفیذ والتقریر عن مراجعة القوائم  عملیة منظمة لقبول،" :على أنها مراجعة المحاسبة البیئیة تعرف

القوائم المالیة  إبداء رأي فني محاید حول المالیة للمؤسسات ذات التأثیر السلبي المحتمل على البیئة، من أجل
  1"ر البیئیة علیهاتحدید التأثیرات الجوهریة لألمو للمؤسسة مع 

أن  ، باعتبار المؤسسات اإلقتصادیة القوائم المالیة لعدید من فيتعتبر األمور  البیئیة ذات أهمیة جوهریة حیث 
  ن مع المؤسسة سواء كانوا من أصحابمختلف األطراف المتعاملی طرف كبیر من اهتمامتلك األمور تكون محل 

القوائم المالیة  في مخاطر تحریف جوهریةكما یترتب على تلك األمور  المصالح أو من الجهات الحكومیة،
لذلك وجب على المراجع أن یولي هذه  ،اإلفصاح عنها بالقوائم المالیة إمكانیة والتي قد تزید عند عدم للمؤسسة

  إهتمامه ویركز علیها أثناء مراجعته للقوائم المالیة لما لها من تأثیر جوهري علیها األمور  البیئیة

  

                                                           
 2009 اإلسكندریة، الدار الجامعیة، ،3ج ،)وفقا لمعاییر المراجعة العربیة والدولیة واألمریكیة(موسوعة المراجعة الخارجیة  ،عبد الوهاب نصر علي  1
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  ةمتطلبات المراجعة المحاسبیة البیئی :الفرع الثاني
من أجل تحقیق هدف مراجعة اإلفصاح عن األمور البیئیة في القوائم المالیة یجب على المراجع اإللتزام 
بمجموعة من المتطلبات  التي نصت علیها معاییر المراجعة الدولیة والتي ال تتعلق فقط بالمراجعة البیئیة وتتمثل 

  1:أهم هذه المعاییر في
 310 الدولي رقملمعیار المراجعة تطبیقا  عند أداء كافة عملیات المراجعةالبیئي المعرفة بنشاط المؤسسة : أوال

 حیث یجب على المراجع أن یكون على معرفة، بعنوان المعرفة بنشاط العمیل عند أداء كافة عملیات المراجعة
تأثیر جوهري على القوائم بكافة أنشطة المؤسسة سوف تمكنه من معرفة وضبط كافة األمور التي قد یكون لها 

 :ویمكن للمراجع الحصول على البیانات التي تمكنه من تحدید مجال معرفته باألمور البیئیة كمایلي ،المالیة
ا ینعكس على بیانات القوائم المالیة ویتم ذلك دراسة طبیعة المؤسسة من أجل تحدید تأثیر نشاطها على البیئة،مم

  :عن طریق

ü فحص القوانین والتشریعات البیئیة التي تلتزم بها المؤسسة. 
ü المواد الخطرة التي تستخدمها المؤسسة والمخلفات الخطرة التي تتولد عن عملیاتها الصناعیة.  
ü اآلثار البیئیة التي تنعكس على العاملین بمصانع المؤسسة وعلى العمالء والمناطق المجاورة. 
ü امتالك المؤسسة لمباني وأراضي ذات استخدامات سابقة ملوثة للبیئة. 

 بعنوان تقدیرات :400وفقا لمعیار المراجعة الدولي رقم  :تقییم المراجع للمخاطر البیئیة والرقابة الداخلیة :ثانیا
للحصول على فهم یهدف هذا المعیار إلى وضع معاییر وتوفیر إرشادات و  المخاطر وتقییم الرقابة الداخلیة

   2 .وعلى مخاطر المراجعة النظام المحاسبي ولنظام الرقابة الداخلیة،

  :ایليمحیث یقوم المراجع بتقدیر المخاطر البیئیة على مستوى القوائم المالیة ك

ü  ام محتملة تنشأ من أحد التشریعاتإلتز مخاطر وجود تكالیف.  

ü بالقوانین والتشریعات البیئیة مخاطر عدم اإللتزام. 

ü اآلثار المحتملة للمتطلبات البیئیة المحددة للعمالء وردود أفعالهم المحتملة على السلوك البیئي للمؤسسة. 

  :فعالیته بإتباع اإلجراءات التالیة أما فیما یخص نظام الرقابة الداخلیة المحاسبیة فیقوم المراجع بالتأكد من

ü فحص تقاریر التخلص من النفایات. 

ü بالقوانین والتشریعات البیئیة اإللتزام متابعة مدى اإللتزام بالسیاسات البیئیة للمؤسسة، ومدى. 

ü والمخلفات الخطرة والخصائص البیئیة للمنتجات  التأكد من تسجیل المؤسسة للكمیات المادیة لإلنبعاثات
 .باإلضافة إلى التأكد من توثیق نتائج الفحص التي تؤدیها الهیئات الرقابیة القانونیة اإلضافیة،

                                                           
  .244-229ص ص مرجع سابق، ،المراجعة البیئیة أمین السید أحمد لطفي،  1
  .399ص ،2007 اإلسكندریة، الدار الجامعیة، ،2ج ،موسوعة معاییر المراجعة طارق عبد العال حماد، 2
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ü التأكد من تحدید األمور البیئیة التي لها تأثیر جوهري على القوائم المالیة.  

ü فصح عن السیاسات البیئیة الخاصة بالمؤسسة وكذلك اإلطالع على تقریر األداء البیئي للمؤسسة الذي ی
 .نظم الرقابة البیئیة الرئیسیة

) 250(تطبیقا للمعیار الدولي للمراجعة رقم  التأكد من التزام عمیل المراجعة بالقوانین والتشریعات البیئیة :ثالثا
  .بعنوان مراعاة القوانین واللوائح عن مراجعة القوائم المالیة

وذلك بالشكل الذي یفي بمسؤولیاتها في التأكد  ،رعدید من األمو الأن تأخذ في حسابها حیث یجب على المؤسسة 
والتي تعتبر مسؤولیة مستمرة للدرجة التي  البیئیة طبقا للقوانین واللوائح اتهعارامقد تم  المؤسسةمن أن عملیات 

  : باآلتي  بالتزامهاواكتشافها عند عدم االلتزام و یتعلق ذلك  یتعین معها منع عدم االلتزام بها

 .سؤولیاتها عن عالج التلوث البیئيمنتیجة  رض على المؤسسة فالقوانین التي ت §

 .الرقابة على التلوث والقوانین المتعلقة بمنع التلوث §

 .اإلنبعاثات تحدید الحد األقصى لمستوى :مثل رضها بعض التشریعاتفالتراخیص البیئیة التي ت  §

  .المتطلبات القانونیة التي تفرضها السلطات الرقابیة تجاه األمور البیئیة §

ذلك أن التزامها بتلك القوانین  ،ا حتمیا ومؤثرا على أداء المؤسسةالقوانین والتشریعات البیئیة مطلب حیث تعتبر
  .یعتبر عنصرا محوریا وهاما لمراجعة القوائم المالیة

رقم  طبقا للمعیار الدولي للمراجعة التحقق الكتشاف التحریف الجوهري بسبب األمور البیئیةإجراءات  :رابعا
  :والتي منها وتتمثل في تلك اإلرشادات التي یتعین مراجعتها :بعنوان مراعاة عمل المراجعة الداخلیة 610

ü دراسة أثر نتائج عملیة المراجعة البیئیة على القوائم المالیة. 

ü  موضوعیة المراجعینالخاصة لفریق المراجعة البیئیة و تقییم الكفایة الفنیة والمهارة.    
ü الحصول على دلیل إثبات بأن نطاق عملیة المراجعة البیئیة كاف ألغراض مراجعة القوائم المالیة.  
ü  اجعة البیئیةتقییم العنایة المهنیة الواجبة التي تم ممارستها عن طریق فریق العمل عند أداء عملیة المر.   
ü  والفحص السلیم لعملیة المراجعة اإلشرافمدى كفایة التوجیه و.   

  إجراءات المراجعة المحاسبیة البیئیة :الفرع الثالث
  اإللتزامات البیئیة ،تتم إجراءات المراجعة المحاسبیة البیئیة عن طریق مراجعة األصول البیئیة

  1:التالیة إلجراءاتوفق ا مراجعة األصول البیئیةتتم : البیئیة إجراءات مراجعة األصول :أوال

 االستفسار عن اإلجراءات القانونیة التي قامت بها اإلدارة لدراسة آثار األمور البیئیة عند تحدید سعر شراء  §

 
                                                           

  .219-218ص ص ،2009 عمان، دار صفاء، ،اإلتجاهات المعاصرة في التدقیق والتأكید أحمد حلمي جمعة،1
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آخذین في الحسبان نتائج التحقیقات الخاصة  األراضي والمعدات التي تمت خالل الفترة من قبل المؤسسة،
 .والتزامات إعادة استصالح الموقعبالمعالجات 

ومناقشة ذلك مع الموظفین  الحصول على إقرار بأن البیانات المالیة المتضمنة استثمارات طویلة األجل، §
  .المسؤولین واألخذ بعین االعتبار تأثیر األمور البیئیة

 :یجب على المراجع إتباع اإلجراءات التالیة :بالنسبة لتدهور قیمة األصل §

  .االستفسار عن أي تغییرات مخططة في األصول الرأسمالیة نتیجة التغییرات في التشریعات البیئیة §

االستفسار عن السیاسات واإلجراءات لتحدید الحاجة إلى تخفیض المبلغ المحمل ألحد األصول في حالة  §
  .حدوث تدهور في قیمة األصول بسبب أمور بیئیة

علیها في وضع التقدیرات حول أفضل تجمیعها والتي سیتم اإلعتماد االستفسار عن المعلومات التي تم  §
 .تدهور قیمة األصلالنتائج المتوقعة لتحدید التخفیض بسبب 

 .ومناقشتها مع اإلدارة فحص المستندات الموثقة لمبلغ األصل المحتمل تدهور قیمته، §

  .والتي تضمنتها البیانات المالیةالتأكد من قابلیة تحصیل مبالغ المطالبات المتعلقة باألمور البیئیة  §

 1:عن طریق مراجعة اإللتزامات البیئیةتتم : البیئیة اإللتزاماتإجراءات مراجعة  :ثانیا

السیاسات واإلجراءات المطبقة في المؤسسة والمساعدة في تحدید االلتزامات الناشئة عن  اإلستفسار عن §
 .أمور بیئیة

عن أي حاالت أو ظروف قد تؤدي إلى نشوء التزامات تنشأ عن أمور بیئیة مثل مخالفة القوانین  اإلستفسار §
 .واألنظمة البیئیة، الدعوات للمثول أمام القضاء أو الغرامات التي تنشأ بسبب مخالفة القوانین البیئیة

  .ات بیئیةاإلطالع على المراسالت المتبادلة مع الجهات القانونیة للتأكد من وجود التزام §

 متطلبات تنظیف الموقع أو أهداف نقل الموقع وٕاصالحه مستقبلیا بالنسبة للممتلكات التي تم   االستفسار عن §
 .التخلي عنها أو شرائها أو غلقها

االستفسار عن وجود أي التزامات تتعلق بأمور بیئیة الزالت باقیة بموجب قانون أو عقد بالنسبة للممتلكات  §
 .المباعة

  لقوائم المالیةجع عن أثر التأثیرات البیئیة على اتقریر المرا : الرابعالفرع 
تصبح  یمكن أن والتي ، المالیةالقوائم تؤثر على قد  یة بالنسبة للمؤسساتالمخاطر البیئیة مخاطر مالتشكل 
هذه القوائم المالیة التي تعتبر من الوسائل  ،االعتبارصحیحة وعادلة إذا لم تأخذ التكالیف البیئیة بعین غیر 

  األساسیة لتوصیل المعلومات المحاسبیة لألطراف الخارجیة یعتمد علیها الكثیرون عند اتخاذهم لقرارات االستثمار

  1:یجب أن یشیر تقریر المراجع إلىحیث ، في المؤسسة
                                                           

  .220-219ص  ص سابق،مرجع  ،اإلتجاهات المعاصرة في التدقیق والتأكید أحمد حلمي جمعة، 1
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 .السیاسة البیئیة التي تتبعها المؤسسة §

 .تنفیذ القوانین والتشریعات البیئیة مدى §

 .البیئیةالسیاسات المحاسبیة المتعلقة باالعتراف بااللتزامات  §

 .اإلجباریةو  مع إمكانیة  التمییز بین التكالیف اإلختیاریة التكالیف البیئیة الجاریة، §

 .اإللتزامات المحتملة §

 .شطة البیئیة المنفذة خالل الفترةمدى اإلفصاح عن األن §

   .المخلفات المسببة لألخطار مستویات الضوضاء، ویات اإلنبعاثات المسببة للتلوث،اإلفصاح عن مستمدى  §

  

    

                                                                                                                                                                                                 
  .502مرجع سابق، ص جون غالي دانیال، 1
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 المراجعة البیئیة الفصل األول

  : خالصة
إلى خالل التطرق من  لمراجعة البیئیة من حیث اإلطار المفاهیمي لهال تم التطرقمن خالل هذا الفصل    

وأهمیتها في المؤسسة اإلقتصادیة خاصة في ظل الضغوط البیئیة والتشریعیة  أسالیبها وأنواعها،تعریفها، 
تقدیم تقاریر ب التي تهتم مراجعة نظام اإلدارة البیئیة وتتعدد أسالیب المراجعة البیئیة فنجد كما الموجهة لها 

أما ، یة البیئةم في تلبیة متطلبات حمامعتمدة ومصادق علیها من طرف جهة مستقلة عن مدى فعالیة هذا النظا
نتیجة الضغوط المتزایدة على المحاسبین على ضرورة إفصاح  التي تزایدت أهمیتهامراجعة المحاسبة البیئیة 

لمعلومات واألمور مراجعة أثر االمؤسسات اإلقتصادیة عن مسؤولیتها البیئیة في قوائمها المالیة، مما تطلب 
لتكالیف عن ا المحاسبي العرض والقیاس واإلفصاح صحةمن أجل التأكد من على القوائم المالیة  البیئیة

 .البیئیة وااللتزامات
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 أسس تحسین إنتاجیة المؤسسة اإلقتصادیة لثانيالفصل ا
  

  :تمهید

تكتسي اإلنتاجیة أهمیة بالغة في الدراسات اإلقتصادیة واإلداریة على حد سواء كونها األداة الفعالة في تعظیم     
عن نسب استغالل الموارد بر اإلنتاجیة حیث تع األرباح من خالل اإلستخدام األفضل للموارد المادیة والبشریة،

مدى حسن ممارسة وظائف اإلدارة مما یساعد على تحدید واإلمكانیات المتاحة وعناصر اإلنتاج الداخلة 
نقطة و  یعتبر أحد األهداف األساسیة التي تسعى لتحقیقها المؤسسة اإلقتصادیة وقیاسهاوتحقیقها للغایات 

 التطرق إلیه یتموهذا ما س تقوم بها تحسین أداء العدید من األنشطة التي االنطالق لرفع مستویاتها من خالل 
وفي األخیر أسالیب  ، هاقیاسوطرق  اإلقتصادیة، إنتاجیة المؤسسة في هذا الفصل من خالل التطرق إلى

    .تحسینها
 

Pdf créé avec la version d'essai pdfFactory www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


    
 

53 
 

اإلقتصادیة  أسس تحسین إنتاجیة المؤسسة لثانيالفصل ا

   االقتصادیةمدخل إلى إنتاجیة المؤسسة  :المبحث األول
حیث تعددت مفاهیمها موضوع هذا ال بالرغم من أهمیة أمرًا صعباً اإلنتاجیة  محدد لمفهوم وضع إطاریعتبر    

تتأثر بالعدید من  هذه األخیرة التي باختالف القصد من المفهوم،والتي انطوت على أكثر من معنى یختلف 
ٕاجتماعیة، هذه العوامل التي و  ،المتغیرات والعوامل البیئیة داخلیة كانت أم خارجیة قد تكون سیاسیة، إقتصادیة

  .یمكن أن تؤثر إیجابیا أو سلبیا على زیادة اإلنتاجیة

  
  اإلقتصادیةاإلنتاج في المؤسسة  تسییر :المطلب األول

تسییر اإلنتاج اإلنتاجي و  النظامقبل التطرق إلى مفهوم اإلنتاجیة نود أن نتوقف عند بعض المفاهیم كاإلنتاج و    
  .یتجلى في االرتباط الوثیق بین مفهوم اإلنتاجیة وهذه المفاهیملذلك والدافع  في المؤسسة اإلقتصادیة 

  اإلنتاج والنظام اإلنتاجي :الفرع األول 
عملیة تحویل عوامل اإلنتاج إلى سلع وخدمات ألغراض : "یعرف اإلنتاج على أنه:  تعریف اإلنتاج :أوال

  1".اإلستهالك أو اإلستثمار
وتوجیهها وتشغیلها نحو هدف إخراج سلع معینة ذات مواصفات محددة وذلك  االقتصادیةتجمیع الموارد " :أنهأي 

  2".األفضل للمواد األولیة واآلالت واألفراد االستغاللعن طریق 

إنتاج  ذلك النشاط الذي یتولى عملیة مزج ثم تحویل الموارد المتاحة لنظام معین وفق أسس محددة من أجل فهو
  .ألغراض اإلستهالك أو اإلستثمار سلع أو خدمات معینة ذات مواصفات محددة

مجموعة من األجزاء واألنشطة المتداخلة التي ترتبط " :هو النظام اإلنتاجي: تعریف النظام اإلنتاجي :ثانیا
ببعضها البعض بعالقات منطقیة تكفل تحقیق التكامل والتناسق فیما بینها ومن مهامها األساسیة تحویل 

إلى مجموعة من المخرجات من خالل عملیة ) المعلومات رأس المال، العمالة الطاقة المواد األولیة،( المدخالت
  3.نتاجيالتحویل اإل

  

  

                                                
  .49، ص1998  ، الدار الجدیدة، مصر،أساسیات اإلقتصاد السیاسيأسامة أحمد الغولي، مجدي محمود شهاب،  1
  . 12، ص2003، مؤسسة شباب الجامعة ، اإلسكندریة، الصناعیةإدارة اإلنتاج والعالقات أحمد المصري،  2
مجلة أبحاث دور نظام المعلومات في حساب اإلحتیاجات المادیة في المؤسسات الصناعیة دراسة حالة مؤسسة صناعة الكوابل بسكرة، مفیدة یحیاوي،  3

  .3ص  ،2007إقتصادیة وٕاداریة، جامعة محمد خیضر، بسكرة،  العدد الثاني، دیسمبر 
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اإلقتصادیة  أسس تحسین إنتاجیة المؤسسة لثانيالفصل ا

  :ویمكن توضیح ذلك من خالل الشكل التالي 
  عناصر النظام اإلنتاجي):1(الشكل

  
                                                                  

                                                                
                                                                       

 

  

  

  .25ص ،2004 ،الجدیدة دار الجامعة، مدخل كميالعملیات اإلنتاج و إدارة ، محمد إسماعیل بالل :المصدر

التحول  ،على ثالث ركائز تتمثل في المدخالتیقوم النظام اإلنتاجي هذا الشكل یمكننا القول أن  من خالل
  1):المعلومات المرتدة(التغذیة المعكوسة المخرجات اإلنتاجي،

 القوى البشریةالمعدات،  وهي بمثابة العنصر الحیوي للنظام اإلنتاجي وتتمثل في المواد األولیة، :المدخالت-أ
اإلداریة وما یلزم من أموال لفعالیة النظام، هذا إلى جانب األسلوب الفني والتكنولوجي الذي تتبعه  الكفاءات
  .المؤسسة

وهي عصب اإلستمرار في األداء النظامي والضروري من أجل تحویل المدخالت إلى  :التحول اإلنتاجي- ب
فرعیة متوالیة تستجیب لها المدخالت من المخرجات المطلوبة أي أن العملیة اإلنتاجیة تحتوي على عدة عملیات 

المواد واألجزاء والمكونات، فهناك من عملیات التصنیع ما یؤدى میكانیكیا أو یتفاعل كیمیائیا أو یعالج حراریا 
كما قد تكون تجمیعیة لتركیب المنتج على مرحلة أو أكثر بالتجمیع األولي ثم  حیث تحول المادة إلى مشتقاتها،

  .النهائي

وهو ما ینتج بصفة نهائیة لفعالیة التحول اإلنتاجي حیث یتم تحویل المدخالت إلى منتجات  :خرجاتالم-ج
 .تختلف واستعماالتها

المكتوبة أو و المعكوسة بأشكال مختلفة منها الشفویة  تظهر التغذیة ):المعلومات المرتدة(التغذیة المعكوسة-د
ي المستخدمة في تصنیع السلع أو الخدمات التي تم السلوكتصف الوضع المادي و  يعلى صیغة معلومات الت

  .الحصول علیها

                                                
  .92-91، ص ص2004، مؤسسة شباب الجامعة، التطورات التكنولوجیة واإلدارة الصناعیةجاسم مجید،  1

  تحویل إنتاجي مدخالت

  

  مخرجات

 معلومات مرتدة

عوامل سوقیة                                                             
 عوامل بیئیة

أولیة                                                                                                                         موارد 

  سلـــع
 خدمات
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اإلقتصادیة  أسس تحسین إنتاجیة المؤسسة لثانيالفصل ا

  تسییر اإلنتاج ماهیة :الفرع الثاني
 فيإنتاج الكمیات المطلوبة من طرف العمالء " :أنهتسییر اإلنتاج على یعرف :  تعریف تسییر اإلنتاج :أوال
الجودة المحددة، مع االستخدام األمثل لموارد المؤسسة من أجل ضمان قت المحدد في شروط سعر التكلفة و الو 

  1."تنافسیتها،  تطورها و استمراریتها

عرفت أهداف تسییر االنتاج تطورا زمنیا تماشیا مع التغیرات المستمرة :  اإلنتاجتطور أهداف تسییر  :ثانیا
مع مرور الزمن والحد الذي بلغته األهمیة التي اكتسبتها  إلىللمحیط خاصة ما تعلق منها بالسوق وسنشیر هنا 

  2:ویمكن تقسیم مراحل تطور تسییر اإلنتاج إلى المراحل التالیة
المدرسة العلمیة لتایلور الذي اهتم بتطویر والتي ركزت علیها : إنتاجیةمرحلة تحقیق أعظم : المرحلة األولى

على أساس  إنتاجیةتحقیق أعظم رة وكان هدفه الرئیسي هو المكثف وسعى لعرض منتوجات بأعداد كبی اإلنتاج
، التفرقة بین األشخاص المفكرین من جهة واألشخاص المنفذین من متمیز بالتكرار، التخصص ،یم علميتنظ

جهة أخرى، فكان تحدید الطرق  من مهام المهندسین الذین یملون القواعد للعملیین الذین یعتبرون مجرد منفذین 
ففي هذه الفترة كانت السیطرة  ،في تخصص معین و هم مجردین من كل مبادرة، فمن أهم آثاره ضیاع التأهیل 

  . الزبون یدفع ثمن ما تم توفیره لهالتامة للمنتجین ، و 

، حیث بدأ یظهر اتكانت بدایة هذه المرحلة في الستین: واإلنتاجمرحلة أمثلیة قرارات التموین : المرحلة الثانیة 
، نتیجة لتضاعف عدد المؤسسات االختیارات إمكانیةإلى ظهور  دى نوعا من التوازن بین العرض والطلب مما أ

 دد المكونات األساسیة وطرق مزجهاتضاعف ع إلىالصناعیة وعدد المنتوجات في المؤسسة الواحدة مما أدى 
فأصبحت المشكلة اآلن في دراسة العنصر  ،هنا كانت بدایة ظهور عدم الفعالیة نتیجة للتعقیدات الجدیدة

. ، كثرة طوابیر االنتظار، تخفیض الطاقاتاآلالت زیادة عدد تغییر، الذي یؤثر على البرامج الموضوعة الناقص،
ظهور تخطیط الحاجات  إلىمما أدى   اإلنتاجومن هنا بدأ االهتمام الواضح بتسییر المخزونات وتحدید أولویات 

  .بشكل أمثل واإلنتاجوانصب االهتمام على كیفیة تخطیط قرارات التموین  MRPیسمى بـ ، أو ماوالطاقات
بدأت تظهر سیطرة السوق والزبون   1973حوالي : مرحلة أهداف النموذج الیاباني لالنتاج : مرحلة الثالثةال

وظهرت الكمیات المنتجة الزائدة  واتبعت دول الجنوب الشرقي اآلسیوي على رأسها الیابان سیاسات تصدیریة 
: ومن هنا ظهرت ثالث مطالب للزبون .المنتجعنیفة ، فأصبح للزبون اختیارا فیما یشتریه، ویؤثر على قرارات 

  . الجودة التكلفة واألجل

                                                
1Georges Javel, l'organisation et la gestion de production, Edition Masson, Paris 1993, p 4. 

، مداخلة مقدمة تحسین تسییر اإلنتاج لإلندماج المؤسسة الجزائریة في اإلقتصاد العالمي أساس  تنمیة الموارد البشریة یحیاوي مفیدة، یحیاوي الهام، 2
 ..55--33ص ص ص ص   ،،20042004مارس مارس   1010--  0909  جامعة ورقلة،جامعة ورقلة،  الملتقى الدولي حول التنمیة البشریة وفرص اإلندماج في إقتصاد المعرفة والكفاءات البشریة،الملتقى الدولي حول التنمیة البشریة وفرص اإلندماج في إقتصاد المعرفة والكفاءات البشریة،ضمن 
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اإلقتصادیة  أسس تحسین إنتاجیة المؤسسة لثانيالفصل ا

نما تقوم بعملیة فرز حیث تقبل إ لمؤسسة الجودة بمفهومها الحالي و فبالنسبة لجودة المنتوج، ال تنتج ا
ن فبدأ الضغط م أما بالنسبة لألجل  إنهائهاالمنتوجات الجیدة وترفض غیرها في عملیة رقابیة للمنتوجات بعد 

   وأصبح عامل منافسة مهم وبالتحدید من القدرة على احترام التعاقدات " األجل" جانب الطلب من خالل عنصر

أما بالنسبة للعنصر البشري، فحسب مبدأ تقسیم العمل المطبق سابقا، كان تدریب العامل یتم عادة على عمل 
 أخرى كالصیانة، فانه ال یعمل في مهام  اإلنتاجواحد وعدد محدود من المهام والعملیات  ولما یعمل العامل في 

العمال جزءا أساسیا من  ؛ یعتبر JAT" الوقت المحدد"ففي النظام الیاباني ، أو فحص جودة المواد أو المنتوجات
فلم یعد العامل یحس بالملل والشعور  یتلقون تدریبات على أعمال أخرى  النظام ، ویكلفون بمهام عدیدة، فهم

، أو لجدید تعویض أحد العمال الغائبینبالتفاهة من األعمال الصغیرة التي یقومون بها ، فیمكنهم في النظام ا
یمكن العامل من )U(أن التصمیم الجدید على شكل إلىتتطلب مهارات عدیدة ، ونشیر هنا  أكثرالقیام بعملین أو 

العمل (ویستدیر لیقوم بعمل آخر على نفس المنتوج ) العمل األول ( اإلنتاجد طرفي خط أن ینجز العمل على أح
  ).  الثاني

  ، لذا یجب تدریب العمال كال أساسیا یجب تفادیه بأي طریقةكما أنه في هذا النظام، تمثل التعطالت مش
، حتى ) الخ...وتحمیلها التصلیحات الصغیرة، تنظیف اآللة، تعدیلها وتهیئتها ( على بعض أعمال الصیانة
  .یتمكنوا من معالجة المشكل

، حیث ظهر قیاس غیر "السباق ضد الزمن" كانت بدایة فترة  1975منذ سنة  :تسویقمرحلة ال: ة الرابعةالمرحل
عنصرین مترابطین  اإلنتاجيفأصبح األجل التجاري واألجل  ،الوقت هوو  األساسیة للنجاح رمادي كأحد العناص

وبدأ االنتقال من طرق تصحیحیة  ،فكان االهتمام بتسییرهما وتخطیطهما ووضع میكانیزمات الحترامهما. تماما
 إلىطرق وقائیة سواء على مستوى الجودة أو على مستوى التحكم في اآلجال  ومن هنا ظهرت الحاجة  إلى

  .تحت مجاالت المبادرة أمام المنفذ، وتفقوة لمن هم في المیدان من خالل عملیة التفویض إعطاء
أما الثمانینات كانت مرحلة حاسمة  حیث تم المرور  :)رد الفعل( التطورات الدینامكیة مرحلة: المرحلة الخامسة

فلم یعد  ،أهم تغییر عرفه التسییر الصناعي وهو )وقت االستجابة(الحال الدینامیكي إلىمن الحال الساكن  
بالمهام، وال  وٕانماولم یعد التحلیل بالوظائف ، االهتمام بالوضعیات الساكنة ولكن بتسییر الوضعیات االنتقالیة

 واألوقاتتم تخفیضها ...) وتیرة اتخاذ القرار وقت التحضیر(ت فكل ثوابت الوقت بالتدفقا وٕانما ،بالمخزونات
أي االستجابة بسرعة ولكن  رد الفعل  الهدف الجدید وهویرت كلها لصالح تغ...) تحویل انتظار،(المیتة 

 إنتاج، وال وین مخزونات لمنتوجات غیر مطلوبةعدم تك(لطلبیات مختلفة، أي لم یعد التسلیم من المخازن ا
  .وهنا بدأ االنقطاع مع أسس التایلوریة كمیات ال تباع في الوقت الحالي ، والمنتوج المطلوب هو غیر معیاري

  منتوجات فالمعطیات اآلتیة من السوق فرضت تغییرات على مستوى التسییر، على مستوى تصمیم ال
، على مستوى األشخاص من حیث تعدد المهارات اإلنتاجعلى مستوى وضع الورشات، على مستوى وسائل 
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ي ییر الصناعهي األهداف الرئیسیة فأصبح التس) ISO(، فأصبح البحث عن رد الفعل والجودة... تعدد المهام
  . االهتمام به وٕاجراءاتظهرت أهمیة العنصر البشري علما وفنا في خدمة التنافسیة و 

استرجاع أي  إمكانیةرد الفعل وحده یعني وضعیة دفاعیة بدون  إن:  مرحلة زمن التطور: المرحلة السادسة 
 اإلنتاجیعة على مستوى تجیات السر را، متمثال في االستسعیناتسیطرة على السوق  وظهر عكس ذلك في الت

المرافق لرد  المستوى التكنولوجي وكذلك على مستوى الخدمة التابعة للمنتوج ، وأصبح البحث عن رد فعل مسبق
الفعل فأصبح أجل االختراع  الوقت الالزم لوضع منتوج جدید في السوق، والقدرة على عرض منتوجات 

    .هي العوامل األساسیة للتنافسیة مشخصة

  وظائف تسییر اإلنتاج    :الثالث الفرع
    .التنظیم والرقابة تتمثل وظائف تسییر اإلنتاج في وظائف التسییر والمتمثلة في التخطیط،

  تخطیط اإلنتاج  :أوال

هو وضع خطة إنتاج لتحلیل وتقدیر الطلب وحساب :"یعرف تخطیط اإلنتاج على أنه: جتخطیط اإلنتا تعریف-1
المیزانیة التقدیریة وتحدید كمیات اإلنتاج المتوقعة خالل فترة زمنیة محددة ألي األرباح والخسائر وٕاعداد 

  1".مؤسسة
أبعاد إستراتیجیة وظیفة ذات وظیفة تخطیط اإلنتاج على كل المستویات تعتبر : مستویات تخطیط اإلنتاج-2

دعیمها بالبرامج مرتبطة بنمو واستمراریة المؤسسة، فینبغي تحدید األهداف ووضع السیاسات والخطط وت
ثالث  في تخطیط اإلنتاج تحدید مستویات ویمكن، لوحة قیادة وأنظمة رقابة فعالة واإلجراءات مع ضرورة وجود

   .مستویات أساسیة تتكامل فیما بینها من أجل ضمان تخطیط فعال ودقیق لإلنتاج
الطاقة اإلنتاجیة وكل ما یتعلق بها ضمن التنظیم العام للمؤسسة  یعد تحدید: التخطیط اإلجمالي: األولالمستوى 

 السیاسات اإلنتاجیة المختلفةعمال ضروریا على المدى البعید واإلستراتیجي من حیث تحدید تشكیلة المنتجات و 
لعدة  تبدأ مرحلة التخطیط اإلجمالي بإعداد خطة تحدد فیها الكمیة اإلجمالیة المقدر إنتاجها لمنتج واحد أوو 

وحدات قیاسیة  منتجات وفي الحالة األخیرة ومن أجل تسهیل عملیة التخطیط یتم تحویل الوحدات المنتجة إلى
تؤخذ بعین االعتبار الموارد المتاحة من جمیع المدخالت والطاقة اإلنتاجیة الممكن و ) ساعة عمل مثال(

  .استغاللها ویتم ذلك بناءا على الطلب الكلي المتوقع

شهرا وذلك للوصول  18إلى  3الل هذا المخطط تحدید كمیة ووقت اإلنتاج لفترة متوسطة المدى من یتم من خو 
إلى أفضل طریقة لتلبیة الطلب المتوقع والتصرف المناسب لمواجهة النقص أو الزیادة في الطاقة اإلنتاجیة عن 

وء إلى عقود المناولة الصناعیة في طریق تعدیل معدالت اإلنتاج ومستوى القوى العاملة ومستویات التخزین واللج
                                                

  .139، ص2007، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، والخدماتاإلنتاج التجریبي في الصناعات فرید النجار،  1

Pdf créé avec la version d'essai pdfFactory www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


    
 

58 
 

اإلقتصادیة  أسس تحسین إنتاجیة المؤسسة لثانيالفصل ا

حالة النقص في الطاقة اإلنتاجیة وزیادة الطلب الغیر ممكن تلبیته بواسطة اإلمكانیات الحالیة للمؤسسة، والهدف 
  1.من ذلك هو تدنیة التكالیف خالل فترة التخطیط والوصول إلى أعلى معدالت الكفایة اإلنتاجیة الممكنة

وهي  ،إلخ...، سیاسة تخفیض سعر البیع، تأجیل الطلبیات ى الطلب من خالل الترویجتأثیر علباإلضافة إلى ال 
اإلستراتیجیات الممكنة التي یمكن للمؤسسة إتباعها سواء بصفة منفردة أو استخدام عدة إستراتیجیات 

خطیط وهذا حسب الظروف وبناء على تلك اإلستراتیجیات یتم تصمیم واعتماد الت) اإلستراتیجیات المزیجة(
اإلجمالي لإلنتاج وقد تكون تلك اإلستراتیجیات متوافقة مع بعضها وأحیانا أخرى متعارضة وعلى اإلدارة قیاس 

  .عتماد المخطط اإلنتاجي اإلجماليكل اإلمكانیات المتوفرة التخاذ القرار المناسب ال

  :تواجه المؤسسة حالتین من الطلبو         

في هذه الحالة عملیة تحدید معدل اإلنتاج الشهري تكون بصفة آلیة : لب المتساوي خالل كل شهرالط - 1
  .حسب الطلب في حدود الطاقة اإلنتاجیة المتاحة

في هذه الحالة یتم العمل على تحدید معدل ثابت لإلنتاج خالل كل شهر مع ضرورة   :الطلب الغیر متساوي - 2
وهذا للحفاظ على مستوى العمالة ، إال أنه یطرح  وجود مخزون كافي لمواجهة الطلب الزائد في األشهر المقبلة

مشكلة تكلفة التخزین، لذلك یجب البحث عن الحجم االقتصادي لإلنتاج والمخزون ومقارنته بسیاسات بدیلة من 
ومن خالل ذلك كله تتحدد لنا إشكالیة تخطیط اإلنتاج، ونستنتج مما سبق وجود ثالث محددات ، 2حیث التكلفة

  .وقع، الطاقة اإلنتاجیة، التكالیفإلنتاج وهي الطلب المترئیسیة لتخطیط ا
یعد هذا الجدول المحور الرئیسي في عملیة التخطیط بحیث یحدد  :الجدول الرئیسي لإلنتاج: الثاني لمستوىا

من خالله ماذا یجب أن ینتج ؟ كم؟ متى؟ أین؟ ویتم إعداده على ضوء المخطط اإلجمالي لإلنتاج بحیث یتم 
طیات وتحدید اآلجال المتعلقة بإنتاج وتسلیم المنتجات طبقا لنموذج النظام اإلنتاجي السائد وفق تفصیل المع

، ویظهر تشكیلة المنتجات المزمع إنتاجها وقائمة المكونات الفرعیة )، ثالثة أشهررأسبوع، شه(محددة  فترات
ء بالكمیة، وفترة تیاجات من األجزالتلك المنتجات بدقة عند كل مستوى، وبالتالي یتم التعرف مسبقا على االح

، سواء األجزاء التي یتم تصنیعها داخل المؤسسة أو تلك التي یتم توریدها من مؤسسات أخرى االحتیاج إلیها
ویتم تحدید ساعات العمل المطلوبة إلنجاز كل العملیات المشكلة للبرنامج وهذا ما یسمح بتحدید الموارد 

یق بین كل المصالح من أجل إنجاز البرنامج في اآلجال المحددة وبالكیفیة المطلوبة وتوزیع المهام والتنس
المطلوبة لتحقیق أكبر معدل ممكن لإلنتاجیة، وبالتالي تتحقق الفاعلیة وتتمكن المؤسسة من التحكم في 

   2.التكالیف

                                                
  .476، ص 1997، دار الفكر، عمان، - مدخل كمي-إدارة اإلنتاج والعملیات حسین عبد اهللا حسن التمیمي،  1

2Francis Lambersend, Organisation industrielle, Ellipses, Paris, 1999, p 125.  
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من أصعب وأدق العملیات لمواجهتها المباشرة مع  العملیات جدولةتعتبر : جدولة العملیات :المستوى الثالث
 )التفرع الدقیق(إلنتاج التي تتصف بتعدد مهامها وأنشطتها موضوع النشاط اإلنتاجي والتنفیذ الفعلي لعملیات ا

خالل ) حلةمر (والتي تقتضي التتابع والمرحلیة في التنفیذ في إطار مكان محدد لكل مهمة تسمى بخطة العمل 
حسب متطلبات العملیة من الزمن والحركة وتعقدها وخصائص ) ، ساعة، دقیقة، ثوانيیوم(قیقة فترة زمنیة د

مسارات وال) میكانیكیة، رقمیة(المواد التي یتم معالجتها ودرجة مهارة العاملین والمستوى التكنولوجي لآلالت 
م تفصیل خطة اإلنتاج، محددة تعني العملیة التي بواسطتها یت العملیات جدولةو ، المحددة لكل قطعة أو منتج

  :2لهوفق توقیت معین، ولتنفیذها یتطلب القیام باألنشطة التالیة والمبنیة في المخطط أسف
  .وهي الخطوط التي تتبعها المواد والمنتجات والعملیات اإلنتاجیة المتتالیة :المسارات  -   

  .قتتحدید متى سینفذ العمل، وكم یستغرق من الو  :الجدولة الزمنیة  -  

  .إصدار األوامر لبدأ نشاط ما: التنفیذ  -  

  .متابعة العملیات للتأكد من التنفیذ لما هو مجدول وللقیام بالتعدیالت الالزمة :الرقابة  -  
اإلجراءات التي یتم اتخاذها من أجل تحسین األداء من حیث االقتصاد في  :اإلسراع أو التسهیالت  -  

  . لعملیة بهفیة التي یتم تنفیذ االوقت والكی

  1: یتم وضع الخطة اإلنتاجیة من خالل الخطوات التالیة:  خطوات تخطیط اإلنتاج-3

یعتبر تقدیر الطلب على المنتجات المنتجة من :وتحدید الطلب على المنتجات التي تنتجها المؤسسة تقدیر §
طرف المؤسسة ضروریا لرسم خطة اإلنتاج ألن حجم اإلنتاج البد أن یتناسب مع الطلب المتوقع بهدف 

 .التمكن من تصریف اإلنتاج

یسمى بمیزان الطاقات اإلنتاجیة أي مقارنة ما هو  ویتم ذلك عن طریق ما :تقدیر الطاقات اإلنتاجیة القائمة  §
  .متوفر من طاقات إنتاجیة بما هو الزم وواجب التوفیر

الوقت الفعلي إلستخدامها  ،واألجهزة التي تستعمل خالل فترة الخطة اإلنتاجیةتحدید متوسط عدد اآلالت  §
 .یمكن إنتاجها ومعدل إستخدام الطاقات وبالتالي تحدید كمیة المنتجات الفعلیة التي

 .تحدید الطاقات المطلوبة لتنفیذ الخطة وبالتالي تحدید عدد اآلالت واألجهزة المطلوبة لذلك §

تشخیص العجز أو الفائض في الطاقات من خالل الفرق بین الطاقات المطلوبة والطاقات المتوفرة هذا  §
ت وٕانتاجیتها للوحدة الواحدة، وقت عدد اآلال:وتتحدد الطاقات اإلنتاجیة بتأثیر مجموعة من العوامل أهمها

العمل خالل السنة، مستوى تنظیم العمل واإلنتاج، نوعیة المواد المستخدمة وجودتها، مستوى العاملین 
  .ومهاراتهم

                                                
  .65، ص2001، دار وائل، عمان،الصناعي اإلقتصادمدحت كاظم قریشي،  1
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ن أجل تخطیط الطاقات اإلنتاجیة یؤخذ وقت العمل الكلي المتوقع خالل السنة م: تخطیط الطاقات اإلنتاجیة §
یتحدد وقت العمل الكلي المتوقع خالل سنة من خالل عدد العاملین  دة زمنیة،وكذلك اإلنتاجیة خالل وح

  .المتوقع وأیام العمل المتوقعة ومتوسط ساعات العمل للیوم الواحد المتوقعة

وتتم هذه الخطوة من خالل تحدید مقدار المواد األولیة وبقیة  :تحدید وتقدیر الموارد الالزمة لإلنتاج §
 .ة وتوفیر العمالة بالقدر والنوع المطلوب وكذلك تحدید الموارد المالیة المطلوبة لإلنتاجالمستلزمات اإلنتاجی

یتعلق بتعدد طرق اإلنتاج وتنوع كبیرا خاصة فیما شهدت نظم اإلنتاج تطورا : تعریف تنظیم اإلنتاج :ثانیا
الرقمیة المتطورة واستعماالتها أنماط جدیدة لتسییر اإلنتاج في ظل التكنولوجیات من خالل ظهور ه، میادین

  .المتعددة على جمیع مستویات وظائف المؤسسة

تجمیع األنشطة الالزمة لتحویل المدخالت إلى مخرجات ووضعها في جزء من " :ویعرف تنظیم اإلنتاج على أنه
ي تحدید البنیة الهیكل التنظیمي في صورة إدارة أو وحدة أو قسم یتكامل مع بقیة األجزاء ویتمثل دور التنظیم ف

  1".الهیكلیة والمهام المطلوب تأدیتها والمواصفات المرتبطة بها
  الرقابة على اإلنتاج :ثالثا

التي  اتمجموعة القواعد و اإلجراء" :الرقابة على اإلنتاج على أنهاتعرف : تعریف الرقابة على اإلنتاج-1
  2."تهدف إلى تنسیق أداء الموارد اإلنتاجیة المتاحة و تحقیق أعلى مستویات الكفاءة اإلنتاجیة

الستخدام األمثل للموارد هدف وظیفة الرقابة على اإلنتاج یتمثل في التأكد من ا: أهداف الرقابة على اإلنتاج-2
  3 :هداف المحددة لهذه الوظیفة فهي، أما األةوى من الكفاءة اإلنتاجیة للمؤسسالوصول إلى أفضل مست، و المتاحة
، مقارنة مع كمیات اإلنتاج الفعلیة الجیدة أو المرفوضة منهاتقدیم صورة واضحة عن كمیات اإلنتاج  §

  .خططة و مستویات الجودة المطلوبةالم
في عملیات  تم إستخدامهاعن الكمیات التي ، و المرسلة لمستودعات اإلنتاجت تقدیم صورة عن الكمیا §

  .اإلنتاج

  .نوع األعطال في خطوط اإلنتاجو  حجمر واضح عن مستوى خدمات اإلنتاج و إعطاء تصو  §

  .مراقبة أولویات اإلنتاج المخططةكذا ل من الطاقة اإلنتاجیة المخططة و مراقبة ك §

  
 

                                                
  .79، ص1995، دیوان المطبوعات الجامعیة، 2، ج)أساسیات، وظائف، تقنیات(مدخل للتسییرمحمد رفیق الطیب،  1
  .113، ص 2004دار الجامعة الجدیدة، مصر، ، -العملیات مدخل كمياإلنتاج و  إدارة محمد ابدیوي الحسین، 2

  .114 -113 نفس المرجع السابق، ص ص  3

Pdf créé avec la version d'essai pdfFactory www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


    
 

61 
 

اإلقتصادیة  أسس تحسین إنتاجیة المؤسسة لثانيالفصل ا

  ماهیة اإلنتاجیة :المطلب الثاني
ومراحل  العوامل المؤثرة علیها خالل التطرق إلى تعریفها،التطرق إلى ماهیة اإلنتاجیة من سیتم في هذا المطلب 

  .إدارتها

  تعریف اإلنتاجیة :األول الفرع
لقد تعددت التعاریف التي تناولت اإلنتاجیة فقد عرفتها المنظمة األوروبیة للتعاون اإلقتصادي والتنمیة تعریفا 

  1".اإلنتاج ناتج قسمة المخرجات على واحد من عوامل" : بأنها 1950رسمیا سنة 

  2.)مدخالتال(والعوامل المستعملة للحصول علیها )المخرجات(العالقة بین اإلنتاج" : وتعرف كذلك على أنها

  3.كما تعتبر اإلنتاجیة مقیاس فاعلیة استخدام الموارد إلنتاج سلع وخدمات

واالستغالل األمثل لموارد  االستخدام الكفؤ : من خالل التعاریف السابقة یمكننا تعریف اإلنتاجیة على أنها
بما یضمن تعظیم حجم المخرجات من السلع والخدمات ویتم ...) اآلالت العمل، المواد األولیة،(المؤسسة 

  .تحدیدها عن طریق قسمة المخرجات على المدخالت

  العوامل المؤثرة على اإلنتاجیة :الفرع الثاني
بیئیة داخلیة كانت أم خارجیة قد تكون سیاسیة، إقتصادیة تتأثر اإلنتاجیة بالعدید من المتغیرات والعوامل ال

إجتماعیة، هذه العوامل التي یمكن أن تؤثر إیجابیا أو سلبیا على زیادة اإلنتاجیة، ومن أهم هذه العوامل نذكر 
  4: مایلي

القرارات تلعب العوامل السیاسیة دورا أساسیا في التأثیر على اإلنتاجیة من خالل : عوامل سیاسیة :أوال
  .واإلجراءات والقوانین والتعلیمات

ذلك أن التغییرات المصاحبة في طبیعة األسواق والمنافسة وكذلك العرض والطلب : اقتصادیةعوامل  :ثانیا
  .والخطط اإلقتصادیة أثر فعال على اإلنتاجیة

عمار والمستوى التعلیمي للبنیة اإلجتماعیة والتركیب السكاني لإلدارة كالجنس واأل: إجتماعیةعوامل  :ثالثا
  .والمهارة، باإلضافة إلى القیم والعادات والتقالید أثر كبیر على اإلنتاجیة

                                                
  302، ص2008 ، دار صفاء، عمان،اتجاهات معاصرة في إدارة المعرفةمحمد عواد الزیادات،  1

2 Vincent Plauchu, Nacer Eddm Sadi, Mesure et Amélioration des Performances Industrielles, OPU,  
Algerie, 2006, p84. 

  .273، ص2000 ، دار الشروق، القاهرة،)تخطیط، تنظیم، تحلیل، تحكم(اإلنتاجیةإدارة المنظومات السعید عاشور،  3
  .54-53ص ص ،2009 عمان، دار صفاء، ،إدارة اإلنتاج والعملیات هایل یعقوب فاخوري، خضیر كاظم حمود، 4
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تشكل التطورات التكنولوجیة وسبل التطویر ومتغیرات اإلبتكار الفني ذات أهمیة كبیرة : تكنولوجیةعوامل  :رابعا
الحالي أثر هام في مستویات اإلنتاجیة وما تحسین اإلنتاجیة وتطویرها وقد حققت هذه التطورات خالل القرن 

رافق اإلنتاج السلعي والخدمي من تحسینات ملحوظة في المستوى اإلنتاجي له على صعید العدید من 
  .الصناعات

إن المتغیرات والوسائل اإلداریة التي تتبعها المؤسسات اإلقتصادیة من تخطیط، رقابة : إداریةعوامل  :خامسا
ى البناء التركیبي للهیاكل التنظیمیة واعتماد األسس القویة في تحدید الصالحیات تنظیم، تحفیز ومستو 

والمسؤولیات المتاحة للمستویات اإلداریة المختلفة وسبل اتخاذ القرار الصحیح إزاء المشاكل أو الظواهر اإلداریة 
د من العوامل المهمة في والتقنیة من شأنه أن یسهم في تطویر أو تردي المستوى المطلوب لإلنتاجیة، إذ یع

  .تحقیق مستویات عالیة من اإلنتاجیة
تلعب هذه األخیرة دورا في تحسین اإلنتاجیة، إذ أن تحقیق مستوى الرضا : الحوافز المادیة والمعنویة :سادسا

المقبول عند العاملین من شأنه أن یساهم في تطویر مستوى األداء بشكل فعال مما یؤدي إلى تحقیق التطور 
  .لموس في اإلنتاجیة على مستوى المؤسسةالم

إذ أن ذلك یشیر إلى أن توفر اإلستثمارات : قوة العمل في العملیات اإلنتاجیةنسبة رأس المال إلى  :سابعا
في  الكافیة في األجهزة والمعدات وٕاستخدام التقنیات المعاصرة من شأنه أن یعزز كفایة المؤسسة اإلقتصادیة

  .تحسین اإلنتاجیة وتطویرها
الطاقة اإلنتاجیة  وهي العوامل التي تخضع لسیطرة المؤسسة مثل معدل إستغالل :فنیةعوامل تنظیمیة و : ثامنا

  1.المتاحة ، إنتظام العمل، تحسین ظروف العمل، تنظیم الصیانة

یبرز في مقدمتها عنصران أساسیان هما القدرة على أداء العمل، والرغبة في أدائها : بشریةعوامل : تاسعا
  2.وتتمثل أهم هذه العوامل في العالقة بین اإلدارة والعاملین، األجور والمكافئات

  مراحل إدارة اإلنتاجیة : الثالثالفرع 
  3.القیاس، التقییم، التخطیط، والتحسین مراحل أساسیة تتمثل في تمر عملیة إدارة اإلنتاجیة بأربعة

تعتبر هذه المرحلة األولى الخطوة التي تبدأ بها المؤسسة في تنفیذ برنامج دراسة : القیاس :المرحلة األولى
جیة، حیث یجري قیاس مؤشرات اإلنتاجیة ومستویاتها المحققة في الفترة وتحلیل ومن ثم تنفیذ برنامج اإلنتا

الحالیة سواء كان ذلك على أساس النتائج المحققة خالل الشهر أو الفصل أو السنة ،كما تعتبر هذه المرحلة 

                                                
  .30، ص2009بدون دار النشر، ، إدارة العملیات اإلنتاجیة ، محمود علي سالم  سلیمان عبیدات، 1
  .70، ص2002، دار صفاء، عمان، اإلدارة الحدیثة للسالمة المهنیةحمود ذیب العقایلة، م 2
  .74-72 ، ص ص2007، دار المسیرة، عمان، التخطیط والسیطرة على اإلنتاج والعملیاتعبد الستار محمد العلي،  3
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ین الفروقات األداة الفعالة في تحلیل التغیرات التي تحدث في مستویات اإلنتاجیة وتحدید مسبباتها، حیث یعود تبا
  في مقاییس اإلنتاجیة إلى الهدف من إستخداماتها ومتطلبات الجهة التي تستعمل نتائج القیاس المالئمة لإلنتاجیة 

  :ولكي یتم اختیار طریقة القیاس المالئمة لإلنتاجیة البد من اإلهتمام بالعدید من النقاط نذكر منها

لیس لإلنتاجیة قیمة مطلقة بل هي مفهوم نسبي، وهذا یعني بأن مؤشر اإلرتفاع أو االنخفاض في مستویات 
   .نیا أو مكانیا أو قطاعیالمعاییر السابقة سواء كان ذلك زماإلنتاجیة یحصل ذلك من خالل المقارنة مع بعض ا

تعتبر هذه المرحلة بمثابة الجسر الذي یربط بین مرحلة القیاس ومرحلة : ةتقییم اإلنتاجی :المرحلة الثانیة
في المؤسسة، حیث  التخطیط مما یجعلها تكتسب أهمیة خاصة لدى العاملین في برمجة وتطویر اإلنتاجیة

التي تم قیاسها والتي یتم الحصول علیها من خالل عملیة قیاس ) القیم(تعطي هذه المرحلة معنى للنتائج 
الذي یمثل مؤشر اإلنتاجیة ال ینطوي بحد ذاته على أیة داللة أو معنى ما لم یتم ) الرقم(نتاجیة ألن القیمةاإل

مقارنته زمانیا أو مكانیا مع اإلشارة إلى أن المقارنة الزمنیة لفترات زمنیة متتالیة أو خالل فترة زمنیة معینة من 
ف معرفة مدى كفاءة إستخدامها لمواردها المتاحة وبالتالي األمور المفیدة جدا للمؤسسة اإلقتصادیة وذلك بهد

  :وتتركز منهجیة التقییم على، إمكانیة إكتشاف مدى التطور أو التدهور في مستویات اإلنتاجیة من فترة ألخرى

 .على فترتین زمنیتین متتالیتین )الفعلیة(مقارنة مؤشرات اإلنتاجیة المتحققة ·

  .في نهایة الفترة األخیرة مع نوعین من اإلنتاجیة المخططة) الفعلیة(المتحققةمقارنة مؤشرات اإلنتاجیة  ·

یقصد بهذه المرحلة وضع المستویات المرغوبة لإلنتاجیة الكلیة والجزئیة : تخطیط اإلنتاجیة :المرحلة الثالثة
أیضا في رسم كمرشد في عملیة المقارنة في مرحلة تقییم اإلنتاجیة و  حیث یمكن إستخدام هذه المستویات

إستراتیجیة تحسین اإلنتاجیة في هذه الدورة، فكي یتم التخطیط لإلیراد والحصة السوقیة والربح یجب أن یتم 
التخطیط لمستوى اإلنتاجیة وعادة نجد المؤسسة التي تتبع مدخل رسمي معلن لتخطیط اإلنتاجیة تكون في أحسن 

الوصول إلیها من تحسین اإلنتاجیة، ذلك ألن وضع هذه موقف للمنافسة عن غیرها التي ال تضع أهدافا ترغب 
حیث تضع المؤسسة خطة مسبقة  یمكن من إكتشاف المشاكل التي تؤثر في تحقیق اإلنتاجیة وحلها،الخطة 

كفاءة وفعالیة تحقیق هذه للمستویات اإلنتاجیة المرغوبة سواء بالنسبة لإلنتاجیة الكلیة أو الجزئیة من أجل تحقیق 
  1:وهناك ثالث خطوات إجرائیة لتخطیط اإلنتاجیةاألهداف، 

                                                
   .121-120، ص ص2002، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، إدارة الجودة الكلیةسونیا محمد البكري،  1
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 .وضع هیكل عملیة التخطیط الفعال في المؤسسة §

 .التخطیط ووضع العملیات بناءا على هذه األهداف إعداد أهداف §

 1.والتنسیق على اإلنتاجیة بما یتالءم واحتیاجات المؤسسة وضع معاییر اإلشراف §

إعداد برامج وخطط تحسین اإلنتاجیة  لتحقیق أرقام وتتم عن طریق : تحسین اإلنتاجیة: الرابعةالمرحلة 
  .اإلنتاجیة المستهدفة

  

  قیاس اإلنتاجیة: المبحث الثاني
تقوم نقطة االنطالق لرفع مستویاتها من خالل تحسین أداء العدید من األنشطة التي  یعتبر قیاس اإلنتاجیة     
عبر قیاس اإلنتاجیة عن نسب استغالل الموارد واإلمكانیات المتاحة وعناصر اإلنتاج ث یحی المؤسسة،بها 

التخطیط، التنظیم، التوظیف، التوجیه (مدى حسن ممارسة وظائف اإلدارة مما یساعد على تحدید الداخلة 
  .وتحقیقها للغایات واألهداف) الرقابة

 

 قیاس اإلنتاجیة أساسیات : المطلب األول

  .وفي األخیر مزایا قیاسها ومبادئ قیاسها، التطرق إلى ماهیة قیاس اإلنتاجیة،سیتم في هذا المطلب 

  ماهیة قیاس اإلنتاجیة :الفرع األول
یقصد بقیاس اإلنتاجیة الطریقة الممتازة لتقییم قدرة المؤسسة على تحسین إنتاجیتها : قیاس اإلنتاجیة تعریف :أوال

  2.وأداء عملیاتها
 3:في أهمها تظهر لقیاس اإلنتاجیة أهمیة كبیرة : أهمیة قیاس اإلنتاجیة :ثانیا

دف تحدید اإلحتیاجات التدریبیة للعاملین أي تحدید الفرق تساعد مقارنة إنتاجیة العامل من فترة إلى أخرى به §
وكفاءة بین ما یجب أن تكون علیه القدرات في مجاالت األداء وبین ماهي علیه اآلن، وتحدید مدى فاعلیة 

 .التجهیزات المستخدمة ومدى ونوع ما طرأ علیها من قصور أو تحسن

تقییم أداء العاملین من خالل مقارنة إنتاجیة عامل من فترة ألخرى وتحدید مدى التحسن أو التأخر الذي طرأ  §
 .وهذا یفید في موضوعیة قیاس وتقییم األداء بشكل كمي،

                                                
  .216، ص 2008، دار الیازوري، عمان، إدارة الجودة الشاملةرعد عبد اهللا، عیسى قدادة،  1

  .30، ص2008، دار المسیرة، عمان، مقدمة في إدارة اإلنتاج والعملیاتسلیمان خالد عبیدات،  2
  .608-607، ص ص4، طلیات في الصناعة والخدماتإدارة اإلنتاج والعمأحمد سید مصطفى،  3
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،حیث یفید قیاس إنتاجیة اآللة قبل )العارضة(أو العالجیة)الدوریة(الوقائیةقیاس مدى فاعلیة برامج الصیانة  §
 .وبعد الصیانة في تحدید مستوى أداء الصیانة

  مبادئ قیاس اإلنتاجیة :الفرع الثاني
  1:یوجد بعض المبادئ األساسیة التي یعتمد علیها لقیاس اإلنتاجیة نذكر منها مایلي

كمیات بدال من القیم في قیاس كل من المدخالت والمخرجات حتى یجب اإلعتماد بقدر اإلمكان على ال §
  .یتجنب أي تغیر في األسعار

یجب ثبات المقیاس ویعني ذلك أن تكون مكونات البسط والمقام ثابتة من فترة إلى أخرى بنفس النسبة وذلك  §
 .حتى یكون التغیر في المقیاس راجعا إلى التغیر في المكونات

لى نظام دقیق وسریع  للمعلومات یتم فیها تسجیل المعلومات أوال بأول وبشكل یمكن تعتمد عملیة القیاس ع §
 .من سهولة المعالجة

  .یجب أن تكون مقاییس اإلنتاجیة متغلغلة في كل وظائف وأنشطة المؤسسة ولیست إجمالیة مركزیة فقط §

  مزایا قیاس اإلنتاجیة : الفرع الثالث
  2:  یساعد قیاس اإلنتاجیة على تحقیق العدید من المزایا نذكر منها مایلي

اإلنتاجیة على تحدید كفاءة إستخدام الموارد المتاحة، وكذلك إمكانیة زیادة كمیات اإلنتاج  یساعد قیاس §
 .والخدمات بنفس الموارد المتاحة

سة، مما یساعد على التخطیط السلیم یعكس قیاس اإلنتاجیة نقاط القوة والضعف في األداء الحالي للمؤس §
 .إلستخدام الموارد المتاحة آخذا بعین اإلعتبار عالج مشاكل إستخدام الموارد

اإلنتاجیة في تحدید خطط التوسع واإلحالل والتجدید فى المؤسسة على أساس البدء والتنفیذ في  یساعد قیاس §
 .األنشطة التي تحقق أعلى عائد في الفترات الحالیة

مقارنات اإلنتاجیة على مستوى المؤسسات إلى تعزیز روح المنافسة اإلیجابیة حیث یتعرف الجمیع تساعد  §
 .عن موقفهم الحالي بالمقارنة مع غیرهم

 

  
  
  

                                                
  .62-61، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، ص ص)مدخل إتخاذ القرارات(إدارة اإلنتاج والعملیات محمد توفیق ماضي، 1
  .22، ص2008، دار البدایة، عمان، )اإلنتاجیة والكفاءات، التغیر التقني، العمل ورأس المال(تحلیل المتغیرات اإلقتصادیةنبیل إبراهیم محمود، 2
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  طرق قیاس اإلنتاجیة: المطلب الثاني 
 تتعدد أسالیب وطرق قیاس اإلنتاجیة وذلك حسب المعیار المعتمد في القیاس وفي هذا العنصر سیعتمد على

   .اإلنتاجیة الكلیة والجزئیة تقسیم طرق قیاس اإلنتاجیة إلى طرق قیاس

  طرق قیاس اإلنتاجیة الكلیة: الفرع األول
ویعبر عنها ) قیمة أو تكلفة(على مجموع المدخالت )قیمیة أو كمیة(مجموع المخرجات : "هي اإلنتاجیة الكلیة

  1:كمایلي
 المدخالتمجموع /مجموع المخرجات =اإلنتاجیة الكلیة

  ویقصد بقیاس اإلنتاجیة الكلیة نسبة ما دخل في اإلنتاج إلى ما خرج منه 

وقد یكون هنا التقییم كمي بالوحدات أو األوزان، وهناك صعوبة في تحقیق ذلك مع هذا المؤشر بسبب صعوبة 
 2.إمكانیة توحید المقیاس الكمي الذي یقیس عناصر اإلنتاج ذات الطبیعة المختلفة

  طرق قیاس اإلنتاجیة الجزئیة: ثانيالفرع ال

اإلنتاجیة الجزئیة بإعتبار  نظرا لصعوبة إستخدام مقیاس اإلنتاجیة الكلیة، برزت الحاجة إلى استخدام مقیاس
  .سهولة مقارنة حجم اإلنتاج مع واحد من عوامل اإلنتاج

  :فیمایلياإلنتاجیة الجزئیة بتعدد عناصر اإلنتاج ویمكن حصر أهمها  تتعدد أنواعو 
حیث یمكن قیاس كفاءة أداء النشاط اإلنتاجي من خالل إستخدام المواد الداخلة في العملیة  :إنتاجیة المواد-1

 3: اإلنتاجیة، فإنتاجیتها تتمثل في النسبة بین المخرجات والمواد المستخدمة وتحسب كما یلي

  المواد المستخدمة/ كمیة اإلنتاج=إنتاجیة المواد

وتشیر هذه النسبة إلى إنتاجیة ساعة التشغیل وتقاس اإلنتاجیة هنا بما تدره ساعة التشغیل :  تإنتاجیة اآلال-2
  4:ویتم حسابها كمایليالواحدة من عدد الوحدات 

  عدد ساعات تشغیل اآلالت/ إجمالي عدد الوحدات المنتجة

باإلضافة إلى هذه األنواع  1ساعة لكل كیلو واط عدد الوحدات المنتجة تشیر هذه النسبة إلى: إنتاجیة الطاقة-3
  2:ألنواع األخرى لإلنتاجیة الجزئیةیوجد بعض ا

                                                
  .35، ص2007 ، دار المناهج، عمان،مدخل إلى إدارة العملیاتنجم عبود نجم،  1
  .189، ص2001، مصر، )رؤیة جدیدة(إدارة اإلنتاج عبد الفتاح دیاب حسین،  2
  .52، ص2009ت العربیة المتحدة، ، دار إثراء، اإلمارا، دراسة العمل في إطار إدارة اإلنتاج والعملیاتجالل محمد النعیمي 3
  .129، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، صإقتصادیات اإلدارةأحمد ماهر،  4
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ویفضل دائما أن تكون هذه  وتقیس هذه النسبة فعالیة تدبیر المواد،: إنتاجیة تدبیر المواد وٕادارة المخزون-4
ظام للرقابة على النسبة صغیرة جدا، ألن ذلك سیكون دلیال على أن طلب األصناف یتم إعتمادا على وجود ن

  : ویتم حسابها كمایليعلى نفاذ األصناف  اعتماداالمخزون ولیس 

  عدد مرات طلب األصناف/عدد مرات نفاذ األصناف=إنتاجیة تدبیر المواد وٕادارة المخزون

وتقیس هذه النسبة قیمة ما تتحمله المبیعات من عدم إنتاجیة ناتجة عن رداءة : إنتاجیة الرقابة على الجودة-5
  :ویتم حسابها كمایلي لجودة وهي نسبة تقیس عدم إنتاجیة نشاط الرقابة على الجودة،ا

  إجمالي المبیعات/إجمالي التعویضات بسبب رداءة الجودة =إنتاجیة الرقابة على الجودة

دارة اإل(حیث یرتبط تحقیق معدالت إنتاجیة عالیة بجودة األفراد القائمین بالعمل فیها: إنتاجیة العنصر البشري-8
  3: ویتم حسابها كمایلي )والعاملین

  عدد ساعات العمل أو متوسط عدد العمال/كمیة اإلنتاج المحقق=إنتاجیة العنصر البشري

  :أما طرق قیاس اإلنتاجیة الجزئیة فهي كثیرة نذكر منها مایلي

استعمال وحدات قیاس طبیعیة، كأن یعبر یقصد بالقیاس المادي لإلنتاجیة  :العادیة )المادیة(الطریقة الطبیعیة
هذه الطریقة  وتتفرع. اللتر أو القطعة أو غیرهاكالطن أو المتر أو :  عن الناتج وعناصر اإلنتاج بوحدات كمیة

الستعمال هذه الطریقة یفترض التعبیر الرقمي عن بسط ومقام معادلة اإلنتاجیة ولغرض ذلك و : إلى الطرق التالیة
  :ساسیان همایجب توفر شرطان أ

أن تنتج المؤسسة منتوجا واحدا متماثال ومتجانسا خالل الفترات المختلفة والتي هي قید الدراسة حیث انه ال  §
  .یمكن الجمع بین منتجات غیر متجانسة

 .أن تستمر المؤسسة في إنتاج نفس المنتوج وباستعمال نفس المواد الداخلة في العملیة اإلنتاجیة §

  :م المعادلة فإنه لغرض احتسابه والتعبیر عنه رقمیا یجب توفر الشروط التالیةأما فیما یتعلق بمقا

 یجب أن یكون مقام المعادلة عنصرا واحد من عناصر اإلنتاج، حیث أنه إذا كان أكثر من عنصر فإنه یستحیل
بالوزن، (عبرا عنها ، فمثال ال نستطیع الجمع ما بین المواد األولیة المستعملة مالجمع الكمي ما بین هذه العناصر

لذلك فإن هذه الطریقة تستعمل لغرض قیاس اإلنتاجیة  ،مع الید العاملة معبرا عنها بساعات العمل) الحجم
  .جالجزئیة، وال یمكن تطبیقها لقیاس اإلنتاجیة الكلیة لجمیع عناصر اإلنتا

                                                                                                                                                            
   .31، ص2008، دار المسیرة، عمان، إدارة اإلنتاج والعملیات مقدمة فيسلیمان خالد عبیدات، 1
   .53أحمد ماهر، مرجع سابق، ص2
  .116، ص2009، دار المسیرة، عمان، اإلستراتیجیة وتنمیة الموارد البشریة اإلدارةمحمد أحمد سمیر،  3
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  المؤسسة اإلقتصادیة إنتاجیةأسالیب تحسین  :المبحث الثالث
  بلوغه وتحقیقه  بمختلف أنواعها االقتصادیة الهدف المنشود الذي تسعى المؤسسات یعتبر تحسین اإلنتاجیة    

ونظام اإلنتاج  اإلدارة باألهداف، إعادة الهندسة على عدة أسالیب منها إدارة الجودة الشاملة، اعتمادهامن خالل 
     .التطرق إلى هذه األسالیب سیتم، وفي هذا المبحث المحددفي الوقت 

  إدارة الجودة الشاملةأسلوب  :المطلب األول
 االقتصادیةالمؤسسة  إنتاجیةإدارة الجودة الشاملة من األسالیب اإلداریة التي تساهم في تحسین  أسلوب عتبری

أصبحت حالیا  ذلك أن هذه األخیرةمن خالل الحفاظ على العمالء الحالیین وجذب عمالء جدد  ،ودعم تنافسیتها
  .عالیةها كنظام شامل یجب تسییره بكفاءة تفرض نفس

  ماهیة إدارة الجودة الشاملة: الفرع األول
  .الجودةقبل التطرق لتعریف إدارة الجودة الشاملة سیتم تعریف :  تعریف إدارة الجودة الشاملة :أوال

تأدیة العمل الصحیح بالشكل الصحیح من أول مرة ثم " :حیث عرفها المعهد الفیدرالي األمریكي للجودة على أنها
  1"  .اإلعتماد على تقسیم العمل لمعرفة مدى التحسن في األداء

            2 ."المستعملین قابلیة منتوج إلشباع حاجات" :على أنه الجودة AFNORالجمعیة الفرنسیة للمعیاریة وتعرف

القدرة على الوفاء بمتطلبات وٕاشباع الرغبات من خالل تصنیع سلعة أو تقدیم " :وتعرف الجودة كذلك على أنها
  3".خدمة تفي باحتیاجات ومتطلبات المستهلك

المؤسسة أكثر مرونة وسرعة في إنشاء نظام هیكلي فلسفة إداریة مصممة لجعل " :فهيأما إدارة الجودة الشاملة 
من خالله جهود كافة العاملین لكسب العمالء عن طریق سبل المشاركة في التخطیط والتنفیذ لألداء  متین، توجه

  4 ".التشغیلي

عملیة إداریة تتكون من ثالث عملیات تتمثل في تخطیط " :أما دیمنج فیعرف إدارة الجودة الشاملة على أنها
  5".وتحسینها مراقبتها، لجودة،ا

  

                                                
  .23، ص2008، دار المسیرة، عمان، تطبیقات في إدارة الجودة الشاملةعبد الستار العلي،  1

2 Pierre Eiglier, Marketing et Stratégie des services, Edition Economica, Paris, 2004, p73. 
  .197، دار صفاء، عمان، صاإلدارة الرائدةمحمد عبد الفتاح الصیرفي،  3
  .16، ص2002، دار المسیرة، عمان، إدارة الجودة وخدمة العمالءخضیر كاظم حمود،  4

5 François Caby, La qualité dans les services, 2 éd, Edition Economica, Paris, 2002, p20. 
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  1:إلدارة الجودة الشاملة العدید من الخصائص نذكر منها: خصائص إدارة الجودة الشاملة :ثانیا

یقتصر فقط على جودة المنتوج أو الخدمة بل یتعداه  أسلوب الجودة الشاملة ال أن مفهوم الجودة في إطار §
 .لتشمل جودة األنشطة والعملیات للمؤسسة ككل

أن إدارة الجودة الشاملة هي إدارة تشاركیة، حیث تعتمد على مواهب اإلدارة والعاملین أیضا للتحسین  §
 .المستمر ألداء المؤسسة

أن إدارة الجودة الشاملة أسلوب إداري یهدف إلى إرضاء حاجات المؤسسة البقاء،المرونة، مردودیة أكثر ثباتا  §
الل التركیز على رضا الزبون ووضع هذا على رأس قائمة واستقرارا، إرضاء حاجات أفرادها وذلك من خ

 .األولویات

یعتبر نظام إدارة الجودة الشاملة نموذجا متكامال یتطلب توافر عناصر : عناصر إدارة الجودة الشاملة :ثالثا
  2:تحتاج للربط والتكامل من أجل تحقیق أهداف نظام الجودة، وتتمثل هذه العناصر فیمایلي

 عملیة الجودة على كل العملیات  وتشمل نظام :عملیة الجودة §

إلدارة الجودة الشاملة على العدید من المكونات والفقرات الضروریة  یتمثل هذا النظام الفرعي :التكنولوجیا §
 .ألداء المهام بشكل كامل

 العاملین وظروف عملهم في بیئة المؤسسة واإلتصاالتویتضمن مسؤولیات األفراد  :الهیكل التنظیمي §
 .الرسمیة وغیر الرسمیة التي تتم داخل المؤسسة

 .یتكون النظام الفرعي للعاملین في المؤسسة من التعلیم، التدریب، وتغییر الثقافة وغیرها :نظام األفراد §

  .وتشمل مهام الجودة، ووظائف األعمال وغیرها :المهام §

  مبادئ إدارة الجودة الشاملة :الفرع الثاني
  3:شاملة على مبادئ أساسیة تتمثل فيإدارة الجودة ال تعتمد

لذا یستوجب علیها أن تتفهم حاجاتهم الحالیة والمستقبلیة وأن  ترتبط المؤسسة بزبائنها، :ز على الزبونالتركی §
 .تلبي متطلباتهم وأن تعمل جاهدة على مسایرة تطلعاتهم

والحفاظ على بیئة داخلیة، أین وتوجهات المؤسسة ومن الالزم خلق حین یضع المدیرون الهدف  :القیادة §
 .یستطیع األفراد فیها المساهمة في تحقیق أهداف المؤسسة

                                                
مداخلة مقدمة ضمن الملتقى العلمي الوطني ،  )حالة المشروبات الغازیة بسكرة(لجودة في تحقیق وفاء الزبائن للمؤسسةدور اقاسمي خضرة وآخرون،  1

   6، ص2009نوفمبر11_ 10حول استراتیجیات التدریب في ظل إدارة الجودة الشاملة كمدخل لتحقیق المیزة التنافسیة، جامعة طاهري موالي، سعیدة، 
  97، ص2005، دار الثقافة، عمان، 9001إدارة الجودة الشاملة  ومتطلبات اإلیزو قاسم نایف علوان،  2
، مداخلة مقدمة الملتقى الدولي األول حول في المؤسسات اإلقتصادیة 9000 توطین أنظمة إدارة الجودة إیزویحي برویقات عبد الكریم، بوطیبة فیصل،   3

   .3، ص2005ماي  4-3، جامعة محمد بوضیاف، مسیلة، التسییر الفعال في المؤسسات اإلقتصادیة
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ذلك أن األفراد في جمیع المستویات هم جزء من المؤسسة وأن إندماجا كامال من جهتهم  :إدماج األفراد §
  .یسمح باستعمال قدراتهم لصالح المؤسسة

،وٕادارة العملیات المترابطة كنظام یساهم في فعالیة وفاعلیة حیث أن تحدید،فهم :اإلدارة بمقاربة النظام §
 .المؤسسة في بلوغ أهدافها

 .التحسین المستمر لألداء العام للمؤسسة هدفا دائما لها ذلك أن : التحسین المستمر §

  .حیث ترتكز القرارات الفعالة على تحلیل المعطیات والمعلومات :المدخل الواقعي إلتخاذ القرار §

یتم هذا عن طریق إستعمال معاییر للقیاس مسبقة تمكن من قیاس جودة  :خطاء قبل وقوعهاتجنب األ §
 .المنتجات والخدمات أثناء عملیة اإلنتاج بدال من إستخدامها بعد وقوع الخطأ

األفراد في المؤسسة من التعایش في حیث تمكن التغذیة العكسیة  : اإلستفادة من معلومات التغذیة المرتدة  §
بمستوى األداء وضمان نجاح  ولالرتقاءهم ومراقبة تسییر عملیاتها بدءا من مرحلة المدخالت مؤسسات

 1.لمخرجات اإلنتاج

  خطوات تطبیق إدارة الجودة الشاملة :الفرع الثالث
  2:إدارة الجودة الشاملة في الخطوات التالیة یمكن تلخیص أهم الخطوات اإلجرائیة في تطبیق

ماذا یرید الزبائن ونجد في هذا العنصر مواصفات  أي تحدید: على الزبائن ومتطلباتهمالتعرف  :المرحلة األولى
  .درجة القابلیة للتطویر المرغوبة، طریقة التوصیل، التي یریدها الزبائن، درجة اإلعتمادیة 

الذي من (أي وصف الخطوات المتضمنة ألداء العمل: تحدید طریقة تحقیق رغبات الزبائن :المرحلة الثانیة
  .)یقوم بالعمل؟ماذا یعمل؟ومتى یعمل؟

تحدید المواضع الداخلة في العملیة والتي تسبب العیوب والتأخیرات وٕاعادة العمل بصورة  :المرحلة الثالثة
  .متكررة

تحدد فیها أسباب العیوب والتأخیرات وٕاعادة العمل، بما في ذلك األجهزة الردیئة والتعلیمات غیر  :المرحلة الرابعة
   .الئمةالم

  .یتم فیها تصمیم تجارب لمشاریع أولیة صغیرة بغرض تحسین عملیاتها :المرحلة الخامسة

حیث یتم تطبیق تلك اإلجراءات  ،جاح اإلختبارات للمشاریع األولیةتتم هذه المرحلة إذا تم ن :المرحلة السادسة
  .على جمیع نطاق المؤسسة

                                                
   2008، 6، مجلة الباحث، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، العدد ، دور مداخل التكیف التكنولوجي في إدارة التغیر في المؤسسةدبون عبد القادر 1

  .107-106ص ص
  .30، دار هومة، الجزائر، صإدارة الجودة الشاملةجمال الدین العویسات،  2
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  .ة للتأكد من أنها تساهم في تحسین أداء المؤسسةوتشمل مراقبة العملیة الجدید :المرحلة السابعة

    .وتتمثل في التكریر المستمر للخطوات السابقة بهدف تحقیق التحسین المستمر في األداء :المرحلة الثامنة

  مزایا ومعوقات تطبیق إدارة الجودة الشاملة :ثالثا

 : الشاملة العدید من المزایا منها لتطبیق إدارة الجودة :تطبیق إدارة الجودة الشاملة زایام-1

  .تقلیص شكاوى المستهلكین وتخفیض تكالیف الجودة، مما یساهم في تحقیق رضا العمیل §

  .زیادة اإلنتاجیة واألرباح المحققة مما یؤدي إلى رفع الحصة السوقیة §

 .یساهم في رفع الكفاءة اإلداریة واإلنتاجیةتقلیص حوادث ومشاكل العمل، مما  §

 .تحقیق منافع ووفورات في تكالیف وآجال العملیات اإلنتاجیة مما یرفع من مستوى جودة المنتجات §

تحسین عملیة اإلتصال بین مختلف مستویات المؤسسة وضمان المشاركة الفعالة لجمیع أفرادها في تحسین  §
 .األداء

تطبیق إدارة الجودة الشاملة نذكر  العدید من األسباب التي تعیق هناك: الجودة الشاملةوقات تطبیق إدارة مع-2
  1:منها مایلي

ذلك أنه البد لهذه اإلدارة من أن تتعلم أوال  :عدم إلتزام اإلدارة العلیا بتطبیق برنامج إدارة الجودة الشاملة §
یدعم البرنامج ومن یكون لدیها الرغبة في  خطوات هذا البرنامج ومن ثم توجد هیكال تنظیمیا ونظام مكافآت

 .تكریس الجهود والمصادر الالزمة لتطبیق هذا األسلوب

التركیز على أسالیب معینة في إدارة الجودة الشاملة ولیس على النظام ككل بل یجب النظر لهذه األخیرة  §
جودة هو عملیة ولیس أسلوب على أنها نظام متكامل من األفراد المختلفة المترابطة معا وعلى أن تحسین ال

   .فقط
فمن الضروري إلنجاح هذا البرنامج  عدم الحصول على المشاركة الموظفین في برنامج إدارة الجودة الشاملة §

  .مشاركة أفراد المؤسسة وٕالتزامهم المستمر ومسؤولیاتهم تجاهه
مما  التي ال تتوافق مع نظام إنتاجها وموظفیها إدارة الجودة الشاملة تركیز المؤسسة على تبني طرق وأسالیب §

 .كله إدارة الجودة الشاملةیؤدي إلى فشل هذا األسلوب وزعزعة الثقة في نظام 

مقاومة التغییر سواء كان من اإلدارة أو من العاملین ألن برامج تحسین الجودة تستدعي تغییرا تاما في ثقافة  §
        .العاملین من تحمل المسؤولیة واإللتزاموطرق العمل في المؤسسة، وكذلك تخوف بعض 

                                                
  2006، دار المسیرة، عمان، إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعلیم العالي والمكتبات ومراكز المعلوماتمحمد عوض الترتوري وآخرون،  1

  51-49ص ص
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    إعادة الهندسةأسلوب  :المطلب الثاني
یضمن أسلوب إعادة الهندسة تدفق عملیات المؤسسة والتكیف مع واقع السوق الحالي ویتطلب ذلك إعادة 
التفكیر وٕاعادة التصمیم والنظر في األدوات المستخدمة لتحقیق تحسینات هائلة على مستوى المؤسسة 

    .على تحسین إنتاجیتها هااإلقتصادیة مما یساعد

  دسة مفهوم إعادة الهن :الفرع األول
إعادة تفكیر عمیق، وٕاعادة تفكیر جذري لعملیات : "على أنها إعادة الهندسة تعرف: تعریف إعادة الهندسة :أوال

  1".المؤسسة لتحقیق تحسین واسع وكبیر في معاییر التكلفة، الجودة، الخدمة والسرعة

بتنظیم جدید مبني بشكل أساسي حول التخلص الكامل من التنظیم التقلیدي للمؤسسة واستبداله " :وهي
  2".العملیات

  3:إعادة الهندسة بمجموعة من الخصائص نذكر منها تتمیز :خصائص إعادة الهندسة :ثانیا

   .تكامل عدة وظائف في وظیفة واحدة §

  .إشراك الموظف في إتخاذ القرارات §

 .ءتعدد خصائص العملیات حتى تتناسب مع األسواق المختلفة ومتطلبات العمال §

 .أسالیب الرقابة الكلیة وٕاتباععة تخفیض أعمال الرقابة والمتاب §

 .تقلیل المركزیة وتقلیل اإلجراءات الالزمة للعمل §

  مبادئ وأهداف إعادة الهندسة: الفرع الثاني
  4:تعتمد إعادة الهندسة على بعض المبادئ األساسیة التي نذكر منها: مبادئ إعادة الهندسة: أوال

 .النتائج ولیس على أساس المهام التنظیم على أساس §

 .معرفة األشخاص الذي یستعملون مخرجات العملیة §

 .التعامل مع الموارد في كل المؤسسة §

 .إعادة النظر لكل األنشطة مهما صغر حجمها §

 . الحصول على المعلومات من المصدر المناسب §

 .معرفة نقاط الضعف من الجذور §

                                                
  .33، ص2001، مركز البحوث، المملكة العربیة السعودیة، 1ج، )النظم واألسالیب واإلتجاهات الحدیثة(إدارة العملیاتنجم عبود نجم،  1

2 Ahmed Hamadouche, Méthodes et outils d’analyse strategique, Edition Chihab , Alger, 1997, P111. 
  .43، ص2007، دار الجامعة الجدیدة، األزاریطة، ثورة إعادة الهندسةسالمة عبد العظیم حسین،  3
  .33، ص2009 الرایة، عمان، ، دار)الهیكل التنظیمي للمنظمة(هندرة المنظماتزاهر عبد الرحیم عاطف،  4
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تسعى المؤسسة من خالل إعتمادها على إعادة الهندسة إلى تحقیق عدة أهداف : اف إعادة الهندسةأهد :ثانیا
  1:منها
 .التخلص من التعقیدات واإلجراءات المكتبیة §

 .السرعة والتمیز في أداء الخدمات §

 .استخدام نظم المعلومات في عملیات التحلیل والرقابة واإلتصاالت ودعم القرارات §

 .ودعم النتائج المحققة وتحفیز ومكافأة العاملین تشجیع اإلبتكار §

 .إجراء تحسینات جوهریة وفائقة لخدمة العمیل §

 .التركیز على العملیات ذات القیمة المضافة للمؤسسة §

بما یتیح لها فترة  إلعادة هندسة عملیات المؤسسات التقلیدیة ذات العمالة الكثیفة، تصمیم مدخل مقترح §
  .كمال االستعداد لدخول عصـر المعلومـاتتستطیع خاللها است صمود 

ترح بوصف كیفیـة تطبیقه فعال في إعـادة هندسـة بعض العملیات الرئیسیة التي تتم قإثبات جدول المدخل الم §
 2.في المؤسسة

  مراحل إعادة الهندسة  :الفرع الثالث
تمر إعادة الهندسة بأربع مراحل أساسیة وتنقسم كل مرحلة إلى مجموعة من المهام الفرعیة تتمثل هذه المراحل 

  3:في

وتعني تحضیر المؤسسة والعاملین لما سیبذل من مجهودات ودراسة،وتبدأ : مرحلة التحضیر :المرحلة األولى
  .م اإلدارة العلیا بتكلیفهم بالدراسةهذه المرحلة بتدخل المستشارین أو فریق الدراسة وتنتهي بقیا

یتم في هذه المرحلة دراسة العملیات والعمالء من خالل : مرحلة دراسة العمالء والعملیات :المرحلة الثانیة
وتحلیل األنشطة  التركیز على دراسة اإلجراءات األساسیة وعددها وتوالیها والزمن الذي تستغرقه كل واحدة منها،

دراسة العوامل األخرى المؤثرة أو المؤدیة لنجاح أو فشل العملیات أو دمج األنشطة  كما یتمالتابعة للعملیات، 
 .ویتم كذلك تحدید السلطات وحدود المسؤولیة في كل عملیة أو نشاط تابع حتى یتحدد التنظیم المناسب لها

التصمیم المثالي للعملیات والمهام تهتم هذه المرحلة بالتوصل إلى تصور عن و : إعادة التنظیم :المرحلة الثالثة
هذه المرحلة على  حیث یتسم هذا التصمیم الجدید بأنه مفاجئ وجذري ومؤدي إلى نتائج ایجابیة للغایة وتحتوي

  :المهام التالیة

                                                
  .20-19، ص ص2006، مؤسسة حورس الدولیة، اإلسكندریة، هندرة الموارد البشریةمحمد الصیرفي،  1
 . 409، ص1997، مركز واید سیر قیس لالستشارات والتطویر اإلداري، مصر، إدارة القرن الواحد والعشرینسعید یس عامر،  2

  .87، ص2007الدار الجامعیة، اإلسكندریة، ، )الدلیل العلمي إلعادة الهیكلة والتمیز اإلداري وٕادارة التغییر(تطویر المنظماتأحمد ماهر،  3
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ء دمج لغاوهنا یتم تحلیل كافة العملیات وما یتبعها من مهام ومعرفة أثر تغییر أو إ: تحلیل وفهم العملیات §
 .لى الناتج النهائي لتقدیم الخدمة للعمیلأي منها ع

وهنا یتم تحلیل خطوات سیر العملیات والمهام المتشابهة ووقت كل خطوة والتعطل عن : تحلیل وفهم التدفق §
الخطوات وأهمیة كل خطوة والتعطل في الخطوات وأهمیة كل خطوة على الناتج النهائي لتقدیم الخدمة 

  .للعمیل

حیث من الخطوتین السابقتین یجب التوصل إلى العملیات والمهام ذات  :تحدید أنشطة القیمة المضافة §
والتي یجب اإلبقاء علیها وٕالى العملیات الهامشیة والتعطالت التي ) أي ذات القیمة المضافة(األهمیة الكبیرة 

 .یجب إلغاؤها

 .سسات أخرى من أجل الحصول على أفكار جدیدة للتطویرمقارنة العملیات مع  مؤ  §

 وهنا یجب الحصول على معلومات عن مشاكل العاملین واألدوات وظروف العمل :تحدید مشاكل العملیات §

التنسیق، التشابك بین العملیات أو بین العملیات اإلداریة بغرض تعدیلها وتحسین السلطات والمسؤولیات،  
 .األداء

إعادة تصمیم خطوات  ومهام في مهمة واحدة، إلغاء البعض منها، تحسین بدائل التحسین مثل دمج عملیات، §
تقلیل نقاط التوقف، توحید نقاط اإلتصال والتنسیق في ید مسؤول  التدفق وأماكن العمل والنماذج المستخدمة،

.واحد
، وهو حیث یتم ترجمة الخطوات السابقة من تصور إلى تصمیم مثالي :إعادة التصمیم الفني واإلجتماعي §

ینقسم إلى تصمیم فني یهتم بالعملیات والمهام التابعة وتدفقها وٕالى تصمیم إجتماعي یأخذ األبعاد اإلنسانیة 
ا والنفسیة واإلجتماعیة من خالل قبول الناس وٕادراكهم للتصمیم الجدید ،وعالقته بمكان الفرد ، والمزای

 .الوظیفیة التي یحصل علیها من التصمیم المثالي

  :وهي تنفیذ وتطبیق التصمیم الذي تم التوصل إلیه وذلك بإتباع المهام التالیة: التطبیق :المرحلة الرابعة

الزمن  المهام ،رائط تدفق تحدد العملیاتحیث یتم ترجمة التصمیم إلى خ :وضع الهندسة في شكل مصور §
  .تعطلوأوقات ال  المستغرق،

حیث تحتاج بعض العملیات والمهام إلى نماذج أو سجالت أو أوامر أو مستندات ویجب  :تصمیم النماذج §
 .تصمیمها بشكل مبسط ومتكامل مع عملیات التوقیع

  .وهنا یتم تحدید دور األدوات والمعدات واآلالت: تصمیم األدوات والتكنولوجیا §

حیث تعتبر أنظمة المعلومات وشبكة االتصال و األنترنیت والبرامج أسالیب  :وضع النظام على البرامج  §
 .جدیدة ومساعدة لجعل إعادة الهندسة ذات تأثیر جذري

 .تدریب وتحفیز العاملین §
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بتطبیق البرامج والمهارات التي تدرب علیها العاملون یمكن تطبیق النظام الجدید بشكل  :تجربة النظام §
 .بعض جوانب الضعف فیه لتعدیلها وتطویرهاتجریبي حتى یمكن معرفة 

   .التعدیل النهائي للنظام للتوصل للصورة النهائیة له تمهیدا لتنفیذه بشكل واقعي §

  
  )JAT(في الوقت المحددنظام اإلنتاج و  اإلدارة باألهدافأسلوب  :المطلب الثالث

في هذا المطلب سیتم التطرق إلى أسلوبین مهمین من أسالیب تحسین إنتاجیة المؤسسة اإلقتصادیة ویتمثالن   
  .)JAT(في الوقت المحددونظام اإلنتاج  أسلوب اإلدارة باألهداففي 

  اإلدارة باألهدافأسلوب : الفرع األول

العاملة هو  انطالقا من أن ما تستهدفه المؤسسات اإلدارة باألهداف یعتبر بیتر داركر أول من استخدم مفهوم
من خالل مجموعة من المتطلبات والمهارات ا، وأن ال یتأتى إال من خالل تحقیق النجاح من خالل انجاز أهدافه

  .حفي وضع األهداف وفي تطبیقها، وفي القیاس والمتابعة والتصحی

مفهوم األهداف التي أوال ل سیتم التطرقدارة باألهداف قبل التطرق ألسلوب اإل:  تعریف اإلدارة باألهداف :أوال
تعتبر نتائج مستقبلیة مطلوب تحقیقها لترجمة مهام المؤسسة ورسالتها إلى واقع عملي، فهي تتمیز بالتحدید 

  1.الدقیق وٕامكانیة القیاس
نظام إداري شامل یتكامل مع كل األنشطة اإلداریة الرئیسیة بطریقة " :فتعرف على أنها اإلدارة باألهدافأما 

  2".إنتظامیة وذلك لغرض تحقیق األهداف التنظیمیة بصورة فعالة

مجهودات األفراد في أي تنظیم، والتي ینبغي التوحید بینها في مجهود عام موحد " :ویعرفها بیتر دركر على أنها
  3".ین بالصالح العاممن خالل عمل الفریق مع أفراد ملتزم

أسلوب إداري یعتمد على التحدید الدقیق :"من خالل التعریفین السابقین یمكننا تعریف اإلدارة باألهداف على أنها
ومشاركة أعضاء المؤسسة في تحدیدها ووضعها، وتقییم مساهمة  ،اف التي تسعى المؤسسة الوصول لهالألهد

  .من خالل النتائج المتحصل علیها كل عضو

  

                                                
1 Said Mssassi, Précis Du Management, Afrique Orient, Maroc, 2006, p140. 

  .63، ص2002 ، دار الیازوري، عمان، األردن،اإلدارة اإلستراتیجیةسعد غالب یاسین،  2
  .294، ص2005، مؤسسة حورس الدولیة، مصر،  2جأصول التنظیم واإلدارة للمدیر المبدع، محمد الصیرفي،  3
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اح تطبیق یوجد بعض المتطلبات األساسیة والواجب توفرها من أجل نج: متطلبات اإلدارة باألهداف :ثانیا
  :أهمها أسلوب اإلدارة باألهداف

 .یجب أن توضع األهداف والغایات بشكل كمي قدر اإلمكان §

 1.یجب أن یكون تحدید األهداف والتقییم في شكل تحاوري بین الرئیس والمرؤوس §

  .تصور كامل حول األفراد العاملین وعن المؤسسات ذاتها وجود §

  .تحدید صورة واضحة عن المسؤولیة المناطة به §

 2 .أن یتبنى اإلنجاز فرق عمل متجانسة في األداء وفق تناسق بین أهداف المؤسسة وأهداف العاملین §

قیق ألسلوب اإلدارة باألهداف إلى تحبتطبیقها تسعى المؤسسة : أهداف تطبیق أسلوب اإلدارة باألهداف :ثالثا
  3:العدید من األهداف نذكر منها

حیث یشترك كل من الرؤوساء والمرؤوسین معا في مناقشة وتحدید األهداف  :زیادة فعالیة عملیة التخطیط §
مما یؤدي إلى إرتباط األهداف كلها معا، وهذا یساعد على اختیار أفضل الحلول لعالج  مشاكل  وتنفیذها،

 .ل وتحقیق األهداف التي اشتركوا في تحدیدها مما یؤكد فعالیة عمل التخطیط بالمؤسسةالعم

حیث في أسلوب اإلدارة باألهداف یتفق كل من الرؤوساء والمرؤوسین  :زیادة فعالیة عملیة التوجیه والرقابة §
قها مما یشعر على أهداف واحدة وواضحة ومحددة سلفا كما یتفقون على الطرق والوسائل المالئمة لتحقی

في تحدیدها مما یزید من فعالیة  اشتركواالمسؤولین بضرورة تحمل المسؤولیة كاملة لبلوغ تلك األهداف التي 
 .عملیة التوجیه والرقابة على أعمال هؤالء المرؤوسین

حیث أن شعور كل فرد في المؤسسة بأهمیة دوره عند صیاغة األهداف  :رفع الروح المعنویة للعاملین §
بأن له رأي مسموع من  إحساسهرف على المشكالت والبحث عن الحلول المناسبة لمعالجتها فضال عن والتع

رؤوسائه وزمالئه في العمل، وأن قدراته ومهاراته مستغلة إستغالال فعاال كل ذلك یساهم في رفع الروح 
 .المعنویة للعاملین

دارة باألهداف بالمؤسسة إلى استغالل الموارد حیث یؤدي التطبیق السلیم ألسلوب اإل :المؤسسة إنتاجیةزیادة  §
 .المتاحة فیها أحسن استغالل، مما یؤدي إلى زیادة المخرجات هذا بدوره یؤدي إلى زیادة إنتاجیة المؤسسة

  
  

                                                
، مركز البحوث، السعودیة )تدخالت علم السلوك لتحسین المنظمة(تطویر المنظماتوندل فرتش، سیسل بیل جونیر، ترجمة وحید بن أحمد الهندي،  1

  359، ص2000
  83، ص2009األردن،  دار إثراء، ،)مفاهیم معاصرة(السلوك التنظیميكاظم محمود الفریجات وآخرون،  خضیر 2
  301_299، ص ص 2005_2004، مصر، أساسیات اإلدارة في عصر العولمةأحمد محمد غنیم،  3
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  1:ةوفق الخطوات التالی یمر تطبیق أسلوب اإلدارة باألهداف: مراحل تطبیق أسلوب اإلدارة باألهداف :رابعا
  .بین المدیر ومرؤوسیه على فلسفة اإلدارة باألهداف وااللتقاء یمان المشتركاإل §
  .إدارة األهداف التفهم الصحیح ألسلوب §
  .مناقشة األهداف وتحدیدها بدقة §
  .إلنجاز األهداف وضع مقاییس دقیقة §
  .لیاتؤو وضع برنامج عمل تفصیلي یشمل توزیع األعمال والمس §
  .االتفاق على مبدأ المراجعة والمتابعة والتقییم §
 .التنظیمیة وتهیئة كافة المستلزمات خلق األجواء §

 .التغذیة العكسیة باستمرار §

  )JAT(في الوقت المحددنظام اإلنتاج أسلوب  :الفرع الثاني

األمثل لعناصر اإلنتاج  االستغاللفي الوقت المحدد أحد أهم األنظمة التي تؤدي إلى یعتبر نظام اإلنتاج 
على  االعتمادتخفیض التكلفة وتحسین النوعیة ورفع كفاءة األداء، مما یساعد على تحسین اإلنتاجیة من خالل 

  .العدید من المقاییس والمعاییر عن طریق إلغاء األنشطة غیر الضروریة
المحدد أحد أهم اإلنجازات التي  في الوقتیعتبر نظام اإلنتاج : ماهیة نظام اإلنتاج في الوقت المحدد :أوال

حققت مزایا تنافسیة للصناعة الیابانیة حیث برزت األفكار األساسیة لهذا النظام في السبعینیات داخل ورشات 
مؤسسة تویوتا لصناعة السیارات وذلك من طرف تایشي مدیر اإلنتاج ونائب رئیس تویوتا وشینقو الذي قام 

   .ي الثمانیناتبالكثیر من أجل نشر هذا النظام ف
مدخل شامل  ":على أنهJATنظام اإلنتاج في الوقت المحدد یعرف: تعریف نظام اإلنتاج في الوقت المحدد-1

اتخاذ اإلجراءات الوقائیة لإلنتاج بكلفة منخفضة مع تسلیم األجزاء نتاجیة الكلیة وٕازالة الضیاع و لتحسین اإل
  2".الموقع المطلوبالمحدد و یة بالكمیة والنوعیة المطلوبة وفي الوقت الضرور 

نظام إنتاجي مبسط وكفء وقادر على اإلستخدام األمثل للموارد تمهیدا لتلبیة الطلبات " :ویعرف كذلك على أنه
الحقیقیة للمستهلكین بالجودة والكمیة المطلوبتین وفي الوقت المحدد والسعر المناسب بهدف إزالة جمیع األنشطة 

  3" .ر مباشرة وتجنیب معوقات اإلنتاجالتي ترهق المؤسسة بتكلفة غی

                                                
الدولي الرابع حول  إدارة األزمات في ظل إقتصاد ، مداخلة ضمن الملتقى ، مستلزمات إدارة األزمات في ظل إقتصاد المعرفةمیلود تومي، سماح صولح1

  .3، ص2008 ماي 27-  26، سكیكدة، 1955أوت  20المعرفة، جامعة 
  . 331، ص  2006، دار الثقافة، األردن، إدارة العملیاتعلي هادي جبرین،  2

  106، ص2005، المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة، مصر، نظم التخطیط والرقابة على اإلنتاج والعملیاتبسمان فیصل محجوب وآخرون،  3
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اإلقتصادیة  أسس تحسین إنتاجیة المؤسسة لثانيالفصل ا

في نظام اإلنتاج تسعى المؤسسة من خالل تطبیق : في الوقت المحددنظام اإلنتاج  أهداف تطبیق :ثانیا
  1:منها الوقت المحدد إلى تحقیق العدید من األهداف نذكر

  .اإلستغناء عن كافة أنواع المخزون أو تخفیضه إلى أدنى حد ممكن §
 .الوقت والموارد في العملیات اإلنتاجیة في الحد من الهدر §

 .الشراء بالكمیات والوقت المناسبین لتلبیة إحتیاجات المستهلكین في الوقت المناسب والجودة المناسبة §

تنمیة الثقة والعالقة بین المؤسسة ومجهزیها من خالل وضع أهداف طویلة األجل تؤدي إلى ثقة متبادلة  §
 .بینهما

 صفر عیب في الوقت المحدد یسعى إللغاء األنشطة التي لیس لها قیمة مضافة،نتاج نظام اإلفإن  وباختصار
 2 %100 التسلیم في الوقت المحدد صفر عطب، سرعة ضبط اآلالت، صفر مخزون،

اإلنتاج  یتطلب التطبیق الناجح لنظام:  في الوقت المحددنظام اإلنتاج  المتطلبات األساسیة لتطبیق: ثالثا
  3:توافر خمس عناصر أساسیة تتمثل في في الوقت المحدد

یجب أن تعتمد المؤسسة على عدد محدود من الموردین الذین ثبت بالتجربة إمكانیة اإلعتماد علیهم  §
  .الحرفي بمواعید اإلستالم وجودة المواد بااللتزامعلیهم  باالعتماد

 للتورید المتكرر على فترات قصیرة بكمیات صغیرة على إستعداد اختیارهمیجب أن یكون الموردون الذین تم  §

بمعنى الحصول  یجب أن تطبق المؤسسة برنامج إدارة الجودة الشاملة على المواد الخام والمنتجات التامة، §
 .ویعتبر هذا البرنامج من األركان األساسیة لنجاح تطبیق هذا النظام على إنتاج بمستوى صفر عیوب،

فیتصف  نشطة اإلنتاج من خالل إكتشاف األنشطة غیر الضروریة التخلص منهایجب التركیز على تبسیط أ §
  .هذا النظام بإتصال وبإستمرار عملیة التصنیع من أولها إلى آخرها دون إنقطاع أو توقف

كما یتطلب التطبیق الناجح لهذا النظام توافر عمالة ماهرة وعلى قدر عالي من الكفاءة والتدریب والموهبة  §
مع بیئة التصنیع الحدیثة وترتیبات الفن اإلنتاجي المستخدم في ظلها حیث تتوافر نظم اإلنتاج  التي تتفق

 4المرنة واستخدام الحاسبات 

                                                
، ، نظام تكالیف اإلنتاج اآلني في المنشآت الصناعیة األردنیة ودوره في إتخاذ القرارات اإلستراتیجیةسلیمان حسین البشتاوي، غسان فالح المطارنة 1

 2005مارس 16-  15یجیات األعمال في مواجهة تحدیات العولمة، جامعة فیالدلفیا،إسترات: مداخلة مقدمة في المؤتمر الدولي الرابع حول الریادة واإلبداع 
 .3ص

2 Drury Colin, Management Accounting For Business , Homson Learing, London, 2001, p470. 
 .38-36، ص ص2003- 2002، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، مبادئ المحاسبة اإلداریةأحمد محمد نور، أحمد حسین علي،  3
  .311، ص2008، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، نظم قیاس تكلفة اإلنتاج والخدمات في بیئة األعمال المعاصرةناصر نور الدین وآخرون،  4
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اإلقتصادیة  أسس تحسین إنتاجیة المؤسسة لثانيالفصل ا

  :خالصة
عن نسب  والتي تعبر التي تعتبر نقطة االنطالق لتعظیم  مستویات اإلنتاجیةقیاس اإلنتاجیة  طرقتتعدد      

الهدف  عتبری  اإلنتاجیةتحسین ن باعتبار أ ،استغالل الموارد واإلمكانیات المتاحة وعناصر اإلنتاج الداخلة
بمختلف أنواعها  بلوغه وتحقیقه  من خالل إعتمادها على عدة  االقتصادیةالمنشود الذي تسعى المؤسسات 

، وهذا ما اإلدارة باألهداف، ونظام اإلنتاج في الوقت المحدد ، أسالیب منها إدارة الجودة الشاملة، إعادة الهندسة
   .تم التطرق له في هذا الفصل
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لثالثالفصل ا مساهمة أسالیب  المراجعة البیئیة في تحسین إنتاجیة  
اإلقتصادیة المؤسسة      

  :تمهید

 تركیبها وطبیعة مكوناتها وتباینحجمها  بسبب تزایدتعتبر النفایات الصناعیة من أهم  مصادر تلویث البیئة،    
 المراجعة البیئیة أسالیب تطبیق  ویعتبر ، لسلبیة لهذه النفایات على البیئةوبهذا تزایدت اآلثار ا  وتفاقم مخاطرها،

، ومراجعة مراجعة دورة حیاة المنتج، تقییم األثر البیئي، مراجعة الصحة والسالمة المهنیةوالتي من أهمها 
هذا الفصل وفي  تحسین إنتاجیة المؤسسة اإلقتصادیة وأدائها البیئيضمن ت والتي من شأنها أن المحاسبة البیئیة

جانب معین من جوانب إنتاجیة المؤسسة كل أسلوب من هذه األسالیب في تحسین كیف یساهم  توضیح سیتم 
  .اإلقتصادیة
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تحسین إنتاجیة المراجعة البیئیة في  مساهمة أسالیب  لثالثالفصل ا
   اإلقتصادیة المؤسسة 

 على إنتاجیة المؤسسة اإلقتصادیة اآلثار الخارجیة للتلوث البیئي :المبحث األول
وتباینا في نتج عنه إزدیادا متنامیا في حجمها  ، مامصادر تلویث البیئة  تعتبر النفایات الصناعیة من أهم   

ویعتبر النشاط وبهذا تزایدت اآلثار السلبیة لهذه النفایات على البیئة   وطبیعة مكوناتها، وتفاقم مخاطرها،تركیبها 
هذه  ن مشكلة إقتصادیة بالدرجة األولىفهو إذ اإلقتصادي أحد المسببات األساسیة للتلوث البیئي والنفایات،

ما سنحاول األخیرة التي تعتبر مشكلة مفاضلة بین  مستویات مختلفة للتلوث وتحدید المستوى األمثل له، وهذا 
  .تناوله في هذا المبحث

  
    النفایات الصناعیة :المطلب األول

یعها التي تبقى دون معالجة وتحتاج إلى أماكن مناسبة لتجملقد أدى التطور الصناعي إلى تزاید كمیة النفایات 
  .ومن ثم دفنها والتخلص منها وبالتالي التخفیف من آثارها السلبیة على البیئة

  تعریف النفایات :الفرع األول
 1هي جمع نفایة ویقصد بها البقایا یقال نفایة أي ما نفیته منه لرداءتها أي بقیته :النفایات لغة

وبصفة  عملیات اإلنتاج والتحویل أو اإلستعمال،كل البقایا الناتجة عن :"قد عرفها المشرع الجزائري على أنها و 
أو یلزم بالتخلص  أعم كل مادة أو منتوج وكل منقول یقوم المالك أو الحائز بالتخلص منه أو قصد التخلص منه،

 2."منها وبإزالته

  3:تتمیز النفایات بمجموعة من الخصائص نلخصها في:  تخصائص النفایا  :الفرع الثاني

أي أن كل نفایة ماهي إال بواقي ومخلفات مهما كان مصدرها وكیف ما كانت تركیبتها : فضالت أو مهمالت §
فهي فضالت اإلستهالك المباشر أو بواقي ومخلفات اإلستعمال وقد تظهر في أشیاء متروكة ومهملة أو 

  .نسیانا مهجورة دون اإلستفادة منها سواء تركت هكذا عمدا أو
ایات ومكوناتها صلبة متماسكة فیما بینها جامدة ال نمو لها وال حیاة أي تكون أجزاء النف: صلبة أو سائلة §

 كالحجر والحصى وبقایا الحدید وهیاكل الخردة واألبنیة المهدمة المهملة والركام أو سائلة كمیاه الصرف 
                                                

 10، مجلة العلوم اإلنسانیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، العدد تأثیر النفایات الطبیة على تكالیف المؤسسة الصحیةمیلود تومي، عدیلة العلواني،  1
  .314، ص2006 نوفمبر

الدیمقراطیة الشعبیة  الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، الجریدة 15/12/2001المؤرخ في  ،المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها وٕازالتها، 19- 01القانون رقم   2
  .10، ص 2001-12- 15المؤرخة في   ،77العدد 

 .192-191، ص ص 2002، جوان 2، مجلة العلوم اإلنسانیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، العدد ضرورة المعالجة اإلقتصادیة للنفایاتمیلود تومي،  3
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تحسین إنتاجیة المراجعة البیئیة في  مساهمة أسالیب  لثالثالفصل ا
   اإلقتصادیة المؤسسة 

كما قد تكون لینة كفضالت المسالخ والمستشفیات وبعض نفایات الطرق  ومخلفات السوائل الصناعیة وغیرها،
.والمحالت واألسواق العمومیة وغیرها

نعلم أن النفایات بمختلف أنواعها إن تركت بدون معالجة تنتج عنها مضار عدیدة على : خطرة أو مضایقة §
وقد یكون ضررها آنیا ومباشرا تبعا لطبیعتها الخطرة كالنفایات  البیئة وعلى المحیط اإلجتماعي واإلقتصادي،

لتي ال یمكن تركها في األماكن والمساحات المشعة أو القابلة لإلشتعال أو اإلنفجار وهي النفایات ا السامة أو
كما قد یكون ضررها غیر آني وغیر مباشر تبعا لطبیعتها غیر الخطرة  العامة والشوارع والمزابل العمومیة،

وفي هذه الحالة تكون جالبة للضرر والهالك بإعاقتها للحركة لوجودها في المساحات واألماكن العامة أو 
كن وغیرها وبشكل عام فالنفایات صلبة كانت أم سائلة وٕان لم تكن ضارة وخطرة للشوارع واألما بمضایقتها 

.ةآنیا فهي ضارة ال محالة آجال إن تركت على حالها دون معالج
كان حجمها وفي كل حاالتها تمتاز مهما كان نوعها أو مصدرها وكیفما أي أن النفایات : قابلیة المعالجة §

أو التفتیت أو أو حتى بالحرق  االسترجاعلجمع أو الفرز أو التحویل أو بقابلیة المعالجة سواء كان ذلك با
   .طرحها وتصریفها في وسط خارجي للقضاء علیها وٕازالتها نهائیا

  أنواع النفایات :الفرع الثالث
  .یمكن تصنیف النفایات بناءا على عدة معاییر أهمها حسب مصدرها وخطورتها وحالتها

   :مصدرها إلى النفایات حسبتصنف :  حسب مصدرها :أوال

وهي كل النفایات الناتجة عن النشاطات المنزلیة والنفایات المماثلة الناتجة : النفایات المنزلیة وما شابهها §
   .عن النشاطات الصناعیة والتجاریة والحرفیة وغیرها والتي بفعل طبیعتها ومكوناتها تشبه النفایات المنزلیة

 النشاطات الصناعیةوتعرف وفق قانون تسییر النفایات على أنها كل النفایات الناتجة عن  :النفایات الخاصة §
والزراعیة والعالجیة والخدمیة وكل النشاطات األخرى والتي بفعل طبیعتها ومكونات المواد التي تحویها ال 

 1.والنفایات الهامدة جتها بنفس الشروط مع النفایات المنزلیة وما شابههایمكن جمعها ونقلها ومعال
   :تصنف النفایات حسب حالتها إلى : حسب حالتها :ثانیا

 2.وهي كل ما ینتج عن اإلنتاج واإلستهالك من مواد غیر السوائل والغازات:  النفایات الصلبة §
 
 

                                                

  .11مرجع سابق، ص ، النفایات ومراقبتها وٕازالتهاالمتعلق بتسییر ، 19_01القانون رقم  1
  .143، ص2003دار األمین، مصر،  إقتصاد حمایة البیئة،محمد عبد البدیع،  2
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تحسین إنتاجیة المراجعة البیئیة في  مساهمة أسالیب  لثالثالفصل ا
    اإلقتصادیة المؤسسة 

أو محتمال للمضایقة  یجعله مصدرا حقیقیا و تغیر في الصفات الطبیعیة للماء، ه: النفایات السائلة §
تسبب عكارة الماء أو تكسبه رائحة أو لونا أو  مواد غریبة في مركباته الطبیعیة واألضرار  وذلك لدخول 

واد تلوث بإضافة مأو قد ی ،بإضافة فضالت آدمیة أو حیوانیة طعما وقد یلوث الماء بالمیكروبات وذلك
من مصادره الطبیعیة المختلفة بحیث یصبح لقول هو تغییر في طبیعته وخواصه، أي یمكن اكیماویة سامة 

 .غیر صالح للكائنات الحیة التي تعتمد علیه في استمرار بقائها
وتشمل الدخان واألبخرة والغبار الذي ینتج عن المؤسسات الصناعیة  والمحارق وأعمال : النفایات الغازیة §

 1  .النقلووسائل  النفط
  :تصنف النفایات حسب خطورتها إلى: حسب خطورتها :ثالثا

وهي تلك النفایات التي  تحتوي على عناصر ومركبات تؤثر تأثیرا مزمنا وخطیرا على : النفایات الخطرة §
من  وتعتبر المؤسسات الصناعیة، 2لها القدرة على البقاء بدرجة كبیرة ولمدة طویلة صحة اإلنسان والبیئة و 

أهم مصادر النفایات الخطرة ومعظمها تتولد عن مؤسسات الصناعات الكیمیاویة والبتروكیمیاویة وصناعة 
 3األسمدة والمبیدات وصناعة الصلب والورق والصناعات الدوائیة وطالء المعادن وسبكها وصهرها

بل العمومیة أو في وهي تلك النفایات التي تجمع وتعالج بشكل عادي في المزا: طرةالنفایات غیر الخ §
فضالت المسالخ والمتاجر  الوحدات المعالجة األخرى سواء كانت هذه النفایات صلبة كالفضالت المنزلیة ،

 شابه ذلك في النوع أو كانت وماالحصى والركام  الخردة وهیاكل السیارات المهملة، واألسواق العمومیة،
  .تظهر في مختلف السوائل الحضریة غیر المضرةسائلة أي التي ال یمكن حجمها إال بإستخدام وسائل 

  
  اآلثار الخارجیة وتحدید الحجم األمثل للتلوث :المطلب الثاني

تحدید ومحاولة حل مشكلة التلوث والنفایات الصناعیة والتي ترتبط بالتخلص من بیهتم اإلقتصاد البیئي    
تسمى كل أنواع التلوث اإلقتصادي أو كلیهما و  إلنتاج أو اإلستهالكنفایات النشاط اإلقتصادي سواء في عملیة ا

باآلثار الخارجیة السلبیة وینتج عنه ما یسمى بالتكالیف الخارجیة أو تكالیف التلوث ، هذه التكالیف التي یجب 
  .األمثل للتلوث الذي یقبله المجتمع) المستوى(إدخالها في حساب تكلفة المنتج من أجل الوصول إلى الحجم

  

                                                

خلة مدا ،)تجربة بلدیة الشارقة وجامعة الشارقة(تعلیم وتدریب الكوادر الفنیة من أجل سالمة البیئة والغذاء وٕادارة المخلفاتمریم الشنامي، سناء حوامدة،  1
  .191، ص2004نوفمبر 24 -23مقدمة  في المؤتمر العربي الثالث لإلدارة البیئیة واإلتجاهات الحدیثة في إدارة المخلفات الملوثة للبیئة، مصر، 

  .116،  ص2004دار السحاب، القاهرة،  ،)مع التعرض لمشكلة السحابة السوداء(التلوث خطر واسع اإلنتشار ،زكریا طاحون 2
  .375، ص)البعد البیئي(، الموسوعة العربیة من أجل التنمیة المستدامةالمخلفات الخطرةالیوسفي، نفیسة أبو السعود، أحمد باسل  3
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تحسین إنتاجیة المراجعة البیئیة في  مساهمة أسالیب  لثالثالفصل ا
    اإلقتصادیة المؤسسة 

  ماهیة اآلثار الخارجیة  :الفرع األول
جوهر " : ، حیث یعرف بیجو األثر الخارجي على أنه19201وردت هذه النظریة أول مرة في أعمال بیجو سنة 

  وهذه  فإنه سیتلقى ثمنا معینا، Bیقدم سلعا وخدمات لعون إقتصادي آخر  Aظاهرة اآلثار الخارجیة أن منتجا 

ال یفرض علیه دفع تعویض  A،حیث أن الشخص B والإمتیازات للشخص امتیازاتالسلعة أو الخدمة تعطي 
  2".الذي یعاني من الالإمتیاز Bلصالح 

یقصد اآلثار الخارجیة بصفة عامة أنها آثار سلبیة ألنشطة مؤسسة أو مؤسسات إقتصادیة معینة على رفاهیة 
 3 .نیكیة السوقمؤسسات إقتصادیة أو إجتماعیة أخرى والتي لم تؤخذ بعین اإلعتبار میكا

آثار جانبیة غیر مقصودة تنتج عن سلوك اإلنسان عندما یقوم بنشاطاته اإلنتاجیة " : ویعرف األثر الخارجي بأنه
واإلستهالكیة ولكنها تأتي عارضة وغیر مقصودة في ذاتها وربما تكون متوقعة ولكن ال  یمكن تجنبها أو ال 

  4"  یكون هناك حافز لتجنبها

ن أنواع فشل السوق الناجم عن اإلستخدام المفرط للموارد وتدمیر البیئة سواء في ظل قوانین وهو كذلك  نوع م
أي أن األثر الخارجي السلبي یحدث عندما تتدهور وتنقص منافع أفراد أو مؤسسات ،  5تحمي الملكیة أم ال 

  6عنهانتیجة آثار خارجیة لنشاط إنتاجي لمؤسسة ما وما تتحملها من تكالیف لیست مسؤولة 

بمعنى آخر أن السوق  ،التكالیف المرتبطة بسعر المنتج  وتظهر هذه المشكلة عندما ال یعكس سعر السوق كل
أي أن كل نشاط إنتاجي تقوم به المؤسسة ترتبط به  ،وارد إنتاج هذه السلعة بشكل صحیحیفشل في تخصیص م

اإلقتصادیون أنه طالما زادت التكلفة اإلجتماعیة في تكالیف خارجیة تتعلق بالتلوث والنفایات الصناعیة ویرى 
  مجموع " :وتعرف التكلفة اإلجتماعیة على أنها   ،نشاط معین عن التكلفة الخاصة یكون هناك مشكلة تلوث

التكالیف الخاصة بالمؤسسة القائمة على اإلنتاج مضافا إلیها التكالیف الخارجیة التي تتحملها المؤسسات 
  ."اآلخرین األخرى واألفراد

 

                                                

  .104، ص2007، 5، مجلة الباحث، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، العدد دور الدولة في حمایة البیئةكمال رزیق،  1
2 Sylvie Faucheux , Jean François Noel,  Economie des ressources naturelles et environnement, Armand Colin, Paris, 
1996, p180. 

، بسكرة ، مجلة العلوم اإلنسانیة ، جامعة محمد خیضر،)القدرة التنافسیة والتجارة الخارجیة(المتبادلة بین المعاییر البیئیة اآلثارخوني رابح، حساني رقیة،  3
  . 50، ص2011، مارس 21العدد

  .371ص، 2004  ،اإلسكندریة ، الجامعیة الدار والبیئة، الموارد اقتصادیاترمضان مقلد وآخرون،  4
5 Elisabeth Dufourca,  Rapport Sur La Responsabilité Sociale Des Entreprises, France, 2004, pp12_13 
6 Olivier Beaumais,  Economie de L environnement , Edition Bréal, Paris, 2001, p25  
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تحسین إنتاجیة المراجعة البیئیة في  مساهمة أسالیب  لثالثالفصل ا
    اإلقتصادیة المؤسسة 

 :توضیح ذلك من خالل الشكل التالي ویمكن
  آلثار الخارجیة وفقا للتكلفة الخاصة والتكلفة اإلجتماعیةتحدید ا : )2(الشكل 

  
La source: Sylvie Faucheux, Jean François Noël, Economie des ressources naturelles et environnements, 

Armand Colin, Paris, 1996, p181.

ومختصر القول أن كل مؤسسة إقتصادیة تحاول تعظیم أرباحها إلى أقصى حد ممكن على أساس تكالیف 
اإلنتاج الخاصة بها ولیس على أساس التكالیف اإلجتماعیة أي أن المؤسسة اإلقتصادیة ال تأخذ بعین اإلعتبار 

  .التكالیف اإلجتماعیة عند إحتسابها لتكالیف اإلنتاج

  تحدید الحجم األمثل للتلوث :الفرع الثاني
یعتبر الحد النهائي للتلوث والنفایات الصناعیة أي الحصول على بیئة نظیفة خالیة نهائیا من التلوث هدفا غیر 
  إقتصادیا ومستحیل البلوغ خاصة في ظل التغیرات التكنولوجیة الحالیة وكذلك ضخامة تكالیف تحقیق هذا الهدف 

إلى  أنه تم التوصلویمكننا القول اجتماعیا، قبول لوث وهو المستوى الملذلك فیجب البحث عن الحجم األمثل للت
 المستوى األمثل للتلوث عندما نصل إلى مستوى من التلوث تكون عنده إجمالي تكالیف التلوث أدنى ما یمكن 

أي عندما یصل المجتمع إلى المستوى األمثل من النوعیة البیئیة عندما یتمكن من تعظیم المنافع المتحققة من 
  1.ة البیئیة لتصل إلى أعلى قیمة لهاتحسین النوعی

فهي النقطة التي تتعادل عندها تكالیف التلوث مع تكالیف الحد من التلوث، أي عندما یصل إجمالي التكالیف 
  2 .إلى حدها األدنى) تكالیف الحد من التلوث+تكالیف التلوث(

                                                

  .393، ص2006، مكتبة الزقازیق، مصر، اإلقتصاد اإلجتماعيطلعت الدمرداش،  1
  .361، ص2005الدار الجامعیة، اإلسكندریة،  مقدمة في إقتصادیات الموارد والبیئة،محمدي فوزي أبو سعود وآخرون،  2
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تحسین إنتاجیة المراجعة البیئیة في  مساهمة أسالیب  لثالثالفصل ا
    اإلقتصادیة المؤسسة 

  في تحسین إنتاجیة المؤسسة اإلقتصادیةمراجعة دورة حیاة المنتج  مساهمة :المبحث الثاني
 تحسین إنتاجیة المؤسسةالتي تساهم في المراجعة البیئیة  أسالیب أهم أحد  مراجعة دورة حیاة المنتج تعتبر    

،وكذلك تحدید التأثیرات نظیفة، من خالل التحكم في النفایات من المصدر وٕاستخدام التكنولوجیا الاإلقتصادیة 
ي التقلیل من لوبالتاالبیئیة للسلبیة للمنتج من مرحلة التصمیم وصوال إلى مرحلة التخلص النهائي من المنتج ، 

وفي هذا  وتفعیل تطبیق آلیة اإلنتاج األنظف في المؤسسات اإلقتصادیة  التكالیف التي ستتحملها المؤسسة،
في تحسین  مراجعة حیاة المنتج بشكل مفصل والتعرف على دور هذه اآللیةالعنصر سنحاول التطرق إلى 

 .اإلنتاجیة

  

  ماهیة اإلنتاج األنظف :المطلب األول
اآللیة بترشید استهالك الموارد أحدث ما توصل إلیه الفكر البیئي في العقدین األخیرین، وتهتم هذه  تعتبر آلیة    

  .البیئیة المتاحة للمؤسسة اإلقتصادیة والحد من االنبعاثات والمخلفات أثناء العملیة اإلنتاجیة

  مفهوم اإلنتاج األنظف :الفرع األول
ف برنامج األمم المتحدة للبیئة حیث  اإلنتاج األنظفآلیة لقد تعددت التعاریف التي تناولت مفهوم   :بأنه عرَّ

بیئیة وقائیة متكاملة على المنتجات والعملیات اإلنتاجیة والخدمات لزیادة الكفاءة  إلستراتیجیةالتطبیق المستمر "
  1".االقتصادیة وتقلیل المخاطر على اإلنسان والبیئة

للعملیات الصناعیة والمنتجات والخدمات بهدف تقلیل إستهالك الموارد  التطویر المستمر" :ویقصد به كذلك أنه
ومنع  تلوث الهواء والماء والتربة عند المنبع وخفض كمیة النفایات عند المنبع وذلك لتقلیل المخاطر  الطبیعیة،

  2"  .التي تتعرض لها البشریة والبیئة

 :على النحو التالياإلنتاج األنظف  ویطبق 

والعمل على التخلص من المواد الطاقة، المیاه و على المواد الخام و  الحفاظ  یشمل  :في العملیات اإلنتاجیة  §
  3.التي تصدر خالل عملیة اإلنتاج نفایاتوتخفیض كمیة ودرجة خطورة اإلنبعاثات وال الخطرة والسامة،

 

                                                

 2006للعلوم، بیروت،   للمعرفة من أجل التنمیة االمستدامة، المجلد الثاني، الدار العربیة، الموسوعة العربیة الصناعة اإلیكولوجیةعصام الحناوي،  1
  .504ص

  .71، ص2003، القاهرة، التوازن البیئي وتحدیث الصناعةصالح الحجار،  2
   .2، ص2001نمیة والتكنولوجیا، ج م ع، ، معهد الدراسات المعدنیة، وزارة الصناعة والتاإلنتاج األنظف في الصناعات المعدنیةعبد المجید وآخرون، 3
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تحسین إنتاجیة المراجعة البیئیة في  مساهمة أسالیب  لثالثالفصل ا
على تقلیل التأثیرات الضارة خالل فترة حیاة المنتج، التي تبدأ من استخراج المواد الخام  یركز : في المنتجات §  اإلقتصادیة المؤسسة 

  1 .منهاآلمن الالزمة إلنتاجه وتستمر حتى التخلص النهائي 

آلیة إنتاجیة تساهم في الحد من اآلثار السلبیة للعملیات  :على أنها آلیة من خالل ما سبق ذكره یمكننا تعریف 
 .نسان على مدى دورة حیاة المنتجاتاإلنتاجیة التي تقوم بها المؤسسة  وما یرتبط بها  على البیئة واإل

  األنظفأهداف اإلنتاج  :الفرع الثاني
  2:اإلنتاج األنظف تحقیق العدید من األهداف نلخصها في آلیة تسعى المؤسسة بتطبیقها

العمل بصورة مشتركة التخاذ إجراءات كفیلة بتحقیق تنمیة اقتصادیة واسعة، تسد احتیاجات المجتمع  §
استنزاف  ضیخفتاألساسیة، وتربطها بالخطط التنمویة ومبادئ المحافظة على البیئة، وهذا یساهم في 

 قدرةاه وتحسین نوعیة المنتج وزیادة المصادر الطبیعیة وزیادة اإلنتاج وتوفیر في استهالك الطاقة والمی
 .على المنافسة المؤسسة

ویحقق مردودًا  النفایات وتخزینها ومعالجتهافي تخفیض تكالیف الحمایة البیئیة الناتجة عن نقل  كما یساهم 
 اقتصادیًا من تدویرها وٕاعادة استخدامها، ویلعب دورًا مهمًا في التزام المؤسسات بالتشریعات البیئیة  وتحسین 

وبصفة عامة یمكننا القول أن اإلنتاج األنظف یهدف ، لبیئیةالعمل وتحقیق فوائد في مجاالت السالمة المهنیة وا
  :إلى

 .التخفیض من إستخدام الموارد الطبیعیة غیر المتجددة §
  .إدارة الموارد الطبیعیة لضمان اإلستدامة §
 .التقلیل من النفایات واإلنبعاثات الخطرة والضارة الموجهة للبیئة §

  األنظف متطلبات وخطوات تطبیق اإلنتاج :لثالثا الفرع
یعتمد التطبیق الفعال آللیة اإلنتاج األنظف على العدید من المتطلبات والخطوات األساسیة والضروریة لضمان 

  فرعالتطرق له في هذا ال یتمتطبیق هذه اآللیة، وهذا ما سنتائج إیجابیة من 

  
  
  

                                                

المنتدى الصناعي  إستراتیجیة اإلنتاج األنظف من منظور تقنیات الناتو كمدخل لتفعیل التنمیة المستدامة في الصناعات العربیة،خالد مصطفى قاسم،  1
  . 2، ص2010ماي 28-  25العربي الدولي، الدوحة، 

  10على الساعة  ف إستراتیجیة اإلنتاج األنظ 2

Pdf créé avec la version d'essai pdfFactory www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

88 
 

تحسین إنتاجیة المراجعة البیئیة في  مساهمة أسالیب  لثالثالفصل ا
وري العمل على وضع من أجل وضع نظام لإلنتاج األنظف من الضر : فمتطلبات تطبیق اإلنتاج األنظ :أوال  اإلقتصادیة المؤسسة 

 1: قواعد متینة تحتوي على العناصر التالیة
تطبیق مبدأ المسؤولیة الواسعة للمنتجین وذلك لآلثار الناتجة عن : التطبیق الدائم لمبادئ الوقایة واإلحتیاط §

قبل عملیاتهم اإلنتاجیة حیث تتحدد هذه المسؤولیة من خالل إختیار المنتوج في حد ذاته مع إختیار الوسائل 
  2:باإلضافة إلى بعض المتطلبات األخرى والمتمثلة في، عملیة اإلنتاج وكذلك تحدید عملیة اإلنتاج

  .وجود متطلبات عالمیة مثل إتفاقیات التغیر المناخي §
  .إزیاد صرامة القوانین البیئیة §
  .تأثیر السمعة البیئیة على المنتج التسویقي §
   .الخامةالمحافظة على الموارد البیئیة الطبیعیة  §
  .بروز أهمیة توفر الكوادر المؤهلة في الجانب البیئي §

 3:عدة خطوات أهمها یتطلب تفعیل آلیات اإلنتاج األنظف: خطوات تفعیل آلیة اإلنتاج األنظف :ثانیا
تحدید األنشطة الضارة بالبیئة والحدود القصوى لهذا الضرر والتي یسمح بها عند إستخدام آلیة اإلنتاج  §

 .تحدید المواقع التي یمكن أن تتحقق فیها فرص النجاح لهذه اآللیةمع  األنظف،
 .حساب تكلفة تنفیذ كل فرصة على حدى وتقدیر الفوائد المتوقع تحقیقها نتیجة االختیارات السابق تحدیدها §
إعطاء األولویة لإلجراءات منخفضة أو عدیمة التكلفة مع إعتماد خطط تنفیذیة محددة بدقة توضح بدقة  §

 .تكالیفاألنظف بأیسر الطرق وأقل ال تنفیذ خطوات تنفیذ اإلنتاج كیفیة
 .توفیر الدعم المالي والفني وٕالتزام منهج اإلدارة الواعیة بجمیع  مراحل المراجعات §
إلتزام اإلدارة العلیا بدعم عملیات المراجعة وتوفیر المعلومات الالزمة وٕاتاحتها لفریق المراجعة بإستمرار حتى  §

داد الرسوم التخطیطیة للمواقع وقائمة المواد الخام المطلوبة والبیانات التفصیلیة عن المخلفات یتمكن من إع
وسجل آخر للصحة الصلبة والسائلة كما ونوعا وكیفیة التخلص منها واإلحتفاظ بسجل للحالة البیئیة 

 .والسالمة البیئیة
  
 

                                                

  )دراسة حالة مؤسسة سوناطراك(أسلوب اإلنتاج األنظف في تحقیق التنمیة المستدامة بالمؤسسة الصناعیة دورمقیمج صبري، بوعنان نور الدین،  1
  . 329، ص2010، سكیكدة، 1955أوت  20میة المستدامة، جامعة مجلة إقتصاد البیئة والتن

األداء البیئي كإستراتیجیة تنافسیة للمؤسسات الصناعیة دراسة حالة مؤسسة اإلسمنت ومشتقاته بن حاج جیاللي، مغواري فتحیة، حفیفي صلیحة،  2
للمؤسسة الصناعیة خارج قطاع المحروقات في الدول العربیة، جامعة حسیبة  ، مداخلة ضمن الملتقى الدولي حول المنافسة واإلستراتیجیات التنافسیةبالشلف

  .5، ص 2010نوفمبر  9-8بن بوعلي، الشلف، 
، مجلة أبحاث إقتصادیة وٕاداریة، جامعة محمد خیضر، بسكرة اإلدارة البیئیة وآلیات تفعیلها في المؤسسة الصناعیة ،موسي عبد الناصر، برني لطیفة 3

  .88-87ص ص ،2008، 4العدد 
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تحسین إنتاجیة المراجعة البیئیة في  مساهمة أسالیب  لثالثالفصل ا
إختیار فریق اإلنتاج األنظف من العناصر البشریة ذات الكفاءة العالیة إلتمام عملیات التوجیه والتنظیم  §  اإلقتصادیة المؤسسة 

والمراجعة، ویختص هذا الفریق بمهام عدیدة تتضمن عمل المراجعات الصناعیة، وتحدید فرص اإلنتاج 
مها مرحلیا، وضبط خطط األنظف، واإلشراف على تنفیذ المراجعات الصناعیة ومتابعتها بإستمرار وتقیی

التشغیل المرحلیة عن طریق إعداد خریطة تتابعیة لكل عملیة على حدى موضحا علیها 
بما فیها المواد الخام والمیاه والطاقة الالزمة، وكذلك المخرجات من منتجات ) مستلزمات اإلنتاج(المدخالت

وأي خطوات أخرى تتطلبها إعادة أساسیة وثانویة ومخلفات سائلة وصلبة وكذلك اإلنبعاثات الغازیة، 
اإلستخدام، ویمكن من خالل العملیات الصناعیة وتتابعها في خطوات محددة تقدیر كمیة المدخالت لكل 
قسم من أقسام المؤسسة الصناعیة مع تحدید الوحدات المستخدمة لكل الكمیات والتي یجب أن تشتمل على 

اه المستخدمة وكذلك تحدید المخرجات أین یجب اللجوء إلى كمیة الوقود المستخدمة وكذا الكیمیاویات والمی
أفضل التقدیرات عندما تكون البیانات غیر كافیة مع ذكر األساس الذي تم اإلعتماد علیه في هذا التقدیر 
الذي یجب أن یشمل عدة عناصر مثل اإلنتاج التام الصنع واإلنتاج الذي یحتوي على عیوب صناعیة 

لة وغیر القابلة إلعادة اإلستخدام ومكوناتها وحجمها ومستوى اإلنبعاثات الغازیة الناتجة وكذلك المخلفات القاب
عن العملیات المختلفة وٕاذا لم یكن باإلمكان تطبیق تقنیة اإلنتاج األنظف على كافة العملیات التشغیلیة دفعة 

وفق اإلمكانیات والوقت الالزم  واحدة فإنه یمكن تحدید أولویات لهذا التطبیق حیث تطبق العملیة على التدرج
  .لذلك

  
  اإلنتاج األنظف في تحسین اإلنتاجیة مساهمة :نيالمطلب الثا

في ظل الرهانات الحالیة  والتحدیات المستقبلیة للتنمیة المستدامة أصبح  بقاء المؤسسة اإلقتصادیة حالیا    
اإلنتاجیة وهو أحد األسالیب التي تنص علیها متوقفا على الوقایة من التلوث من المصدر أي من بدایة العملیة 

المراجعة البیئیة في التحكم في النفایات من خالل تحویل إهتمام المؤسسة إلى اإلستثمار في تكنولوجیا أكفأ 
وأنظف تجعل منها تستهلك أقل قدر من الطاقة والموارد وتنتج أدنى حد من الغازات والملوثات،كما تستخدم 

  النفایات وتجعلها قابلة للتدویر إلى الحد منمعاییر معینة تؤدي 

  ممیزات وخصائص اإلنتاج األنظف :الفرع األول
  1: یتمیز اإلنتاج األنظف عن اإلنتاج التقلیدي بنقطتین رئیسیتین

 

 

                                                

  .116، ص2005، شركة ناس، مصر، إدارة البیئة نحو اإلنتاج األنظفزكریا طاحون،  1
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تحسین إنتاجیة المراجعة البیئیة في  مساهمة أسالیب  لثالثالفصل ا
عن اإلنتاج ویسعى إلى كفاءة  بحیث ال یفرق بین اإلنتاج والمخلفات المتولدة) نهایة المدخنة(في المرحلة األخیرة   اإلقتصادیة المؤسسة 

وعند إعتماد اإلنتاج األنظف فإن حجم المخلفات سینخفض ، اإلنتاج بالتوفیق بین المتطلبات واإلشتراطات البیئیة
مما یجعلها تتخلص من القیود والضرائب البیئیة التي تفرضها علیها السلطات العمومیة وبالتالي یزید من  تلقائیا،

  .ا على المنافسةربحیة المؤسسة وقدرته

  دور التكنولوجیا النظیفة في تحسین اإلنتاجیة: الفرع الثاني
تهدف التكنولوجیا النظیفة إلى تخفیض النفایات في العملیة اإلنتاجیة منذ بدایتها وذلك من خالل تطویرها وتحدید 

 لى تخفیض النفایات ومن ثمنوعیة المواد األولیة المستخدمة، وٕاستخدام اإلبتكارات  قلیلة التكلفة التي تعمل ع
وبالتالي یمكن القول أن مصطلح التكنولوجیا النظیفة تتم بإدخال التغیرات  تجنب الحاجة إلى معالجتها مستقبال،

  1  .التكنولوجیة التي تحسن األداء البیئي للمنتجات والعملیات التشغیلیة قبل وأثناء وبعد مراحل التصنیع

وتهدف هذه الفكرة إلى إمكانیة الحصول على وفورات مالیة، فنیة، إقتصادیة، وتحسینات بیئیة بتكلفة مثلى 
ویشمل هذا النشاط التحكم في حجم النفایات وفصلها وٕاعادة تدویرها وٕاسترجاع المواد الخام والطاقة وتعدیل طرق 

تجسید مجموعة من األهداف اإلستراتیجیة اإلنتاج والعملیات الصناعیة وهو مسعى یمكن تحقیقه من خالل 
 بأبعاد بیئیة أهمها تطویر أسالیب التصنیع بإدخال التحسینات على سلسلة حیاة المنتجات والتي تشمل إستخراج 

  2.اثم التخلص منها بوسائل آمنة بیئیالمواد الخام وتصنیعها وتخزین وٕاستخدام المنتجات 

تحقیقها من هذه اآللیة تمس كامل المؤسسة ومحیطها الداخلي والخارجي  ومن الجدیر بالذكر أن الفوائد المنتظر
 منها إسترداد المواد بدال من هدرها والحفاظ على الموارد ومصادرها الطبیعیة وترشید إستهالك الماء والطاقة 

ة للتمكن من وتوجیه أنشطة المؤسسات اإلقتصادیة نحو اإللتزام بالقوانین البیئیة وتحسین بیئة العمل الداخلی
  3: في تحسین اإلنتاجیة عن طریق) البیئیة(وتساهم التكنولوجیا النظیفة، توطین الصناعات الصدیقة للبیئة

في النفایات وٕاتقان طرق العمل  من خالل تخفیض النفایات من المصدر: التحسین في العملیة اإلنتاجیة §
 .التطبیق الجید لمراحل اإلنتاجو 
  

                                                

دراسة حالة مؤسسة (برنامج اإلنتاج األنظف كآلیة لزیادة فعالیة ممارسة اإلدارة البیئیة ودعم األداء البیئي للمؤسسةفاتح مجاهدي، شرف براهیمي،  1
 23-22ضمن الملتقى الدولي الثاني حول األداء المتمیز للمنظمات والحكومات، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، مداخلة  ،)اإلسمنت ومشتقاته بالشلف

  . 6-5، ص ص 2011نوفمبر 
 2011، 6، األكادیمیة للدراسات اإلجتماعیة واإلنسانیة، العدداألنظف بین الصیانة اإلنتاجیة الشاملة وأنظمة التصنیع الحدیثة اإلنتاجعاشور مزریق،  2

  .19ص
تأثیرات العولمة على إدارة  :حول  الملتقى الدولي ضمن مقدمة مداخلة  ،تطبیق اإلدارة البیئیة في المؤسسة كمطلب من مطالب العولمة لونیسي لطیفة، 3

  .4، ص2011دیسمبر  07 -06األعمال في منظمات البلدان النامیة، جامعة باجي مختار، عنابة،  یومي 
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تحسین إنتاجیة المراجعة البیئیة في  مساهمة أسالیب  لثالثالفصل ا
إجراءات التقییم  من جهة بتخفیض حجم النفایات، ومن جهة أخرى تخفیض حیث تسمح  : تقییم المواد §  اإلقتصادیة المؤسسة 

كما تسمح بتحدید حجم الخسارة في  ، بمعنى آخر تخفیض كمي ونوعي لها،تدفق الملوثات من النفایات
     .ضیاع المواد

لإلنسان (اد الضارة مو حیث تساهم التكنولوجیات النظیفة في تخفیض أو حذف ال: التغییر في مدخالت المواد §
ٕالى المساعدة في استخدام مواد مرسكلة أو قابلة للرسكلة، وهذا ما یلعب دورا مهما في تخفیض و ) والبیئة

  .المساحات المخصصة للنفایات و أیضا تخفیض في تكالیف معالجتها
اإلجراءات نفسها إما في إستخدام التكنولوجیات النظیفة على مستوى   یتمثل:  تعدیل أو إحالل اإلجراءات §

التحسین الفعال للشروط المهنیة باستخدام المراقبة، التعدیل في المتغیرات الوظیفیة، تعدیل األجهزة المساعدة، 
  .وٕاما اإلحالل أو االستبدال التام بطرق أخرى أكثر فعالیة

ییس كافیة تساعدنا على من خالل توفیر في تكالیف معالجة تدفق النفایات حین تعزیز مقا:  تحقیق األرباح §
 .الطاقة والمواد األولیة التوفیر في إستهالك الماء،

  

  في المؤسسة اإلقتصادیةوتحسین اإلنتاجیة  دورة حیاة المنتج ةمراجع :ثالثالمطلب ال
تعتمد مراجعات دورة حیاة المنتج على تقییم التأثیرات البیئیة السالبة التي تترتب على مزاولة المؤسسة    

ألنشطتها االقتصادیة من خالل دورة حیاة المنتج سواء قبل اإلنتاج أو خالله أو في مرحلة التوزیع أو االستخدام 
أو التصرف في المنتج، وذلك بهدف مساعدة المؤسسة في اتخاذ القرارات المرتبطة باستبعاد أو تخفیض تلك 

  .التأثیرات البیئیة مما ساهم في تحسین إنتاجیة المؤسسة

  دورة حیاة المنتج ةتعریف مراجع: ع األولالفر 
عملیات الفحص التي یتم إجرائها على المنتجات بهدف تقییم مدى الجهود التي "  :مراجعة دورة حیاة المنتج هي

  ."بذلتها المؤسسة حتى تصبح منتجاتها صدیقة للبیئة، والتحقق أیضًا من أنَّ المحددات الكیمیائیة قد تم مراعاتها

 1:دورة حیاة المنتج  من توسیع مجال التعامل مع األخذ بعین االعتبار تحلیل ویمكن

  .مع تحقیق مفهوم اإلبداع المتواصل :مرحلة التكوین-

  .السعي للوصول إلى االستعمال األمثل للمنتوج :مرحلة االستعمال-

  .تهلك والمؤسسةتعتبر فرصة جدیدة من خالل استمرار العالقة بین المس: نهایة مرحلة دورة حیاة المنتج-

  
                                                

مقدمة مداخلة   ،المسؤولیة اإلجتماعیة ودورها في تحقیق المركز التنافسي للمؤسسات في إطار البعد البیئي للمؤسسة بوذریع صلیحة، أوسریر منور،1
   .12، ص2012فیفري   15، 14  بشار، والمسؤولیة االجتماعیة، جامعة األعمالضمن الملتقى الدولي الثالث حول منظمات 
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تحسین إنتاجیة المراجعة البیئیة في  مساهمة أسالیب  لثالثالفصل ا
ویعتمد ذلك النوع من المراجعات على تقییم مخاطر وجود مسؤولیات قانونیة یمكن أن تظهر نتیجة الستخدام   اإلقتصادیة المؤسسة 

ومن ثم تمكن تلك المراجعات من . بعض المنتجات أو الخدمات التي تقوم الوحدة بتسلیمها أو تأدیتها لعمالئها
  1.على كافة التأكیدات البیئیة لمختلف المنتجاتالتعرف على األداء البیئي مما یمكن من التعرف 

  في تحسین اإلنتاجیة دورة حیاة المنتج ةأهمیة مراجع :الفرع الثاني
  :لمراجعات دورة حیاة المنتج أهمیة بالغة یمكن ذكر أهمها في النقاط التالیة

التأثیرات البیئیة لمنتجات  توفر معلومات مفیدة لكافة أفراد المجتمع والجهات المهتمة بالمراجعات البیئیة عن §
 .المؤسسة، والعمل على تشجیع الوحدات االقتصادیة على تطویر منتجات جدیدة أفضل بیئیاً 

تبرز أهمیة هذا النوع من المراجعات في زیادة الطلب على خدمات المراجعة البیئیة من قبل الجهات  §
د تقاریر معتمدة من جهات فحص حیادیة الحكومیة والمؤسسات االقتصادیة أو الدول والتي تحتاج إلى وجو 

معاییر الصحة واألمان المرتبطة بالمنتجات  مؤسسة اإلقتصادیة عة البیئیة تشیر إلى إتباع التقوم بالمراج
وتتضح أهمیة ذلك في  ة، لتأثیرات السالبة لمنتجات المؤسسالتخاذ اإلجراءات الالزمة الستبعاد أو تخفیض ا

وجود اهتمام من جانب العدید من الجهات بتقییم الموردین ومراجعتهم قبل التعامل معهم بحیث یتم التحقق 
من تطبیق المؤسسة الموردة للمراجعة البیئیة التي تتضمن تحلیل دورة حیاة المنتج ومدى فعالیة نظم اإلدارة 

ومن ثم یطلب منهم قبل التعامل معهم تقدیم تقاریر معتمدة عن  البیئیة المطبقة على تلك المؤسسة الموردة،
طریق مراجعین مستقلین تبین مدى فعالیة تلك النظم واإلجراءات المتعلقة بإجراءات تحلیل التأثیرات البیئیة 

  .المترتبة على دورة حیاة المنتجات
 التكالیف خفض  إلى وتؤدي البیئي األداء تحسین تستهدف كثیرة مبادرات هنالك :التشغیل تكالیف تخفیض §

 كما الزراعیة الكیمیائیة استخدام المواد تقلیل أو العالمي المناخ تغیر تسبب التي الغازات انبعاثات تقلیل  مثل
 إطار في المبذولة والجهود ا،تدویره مبادرات إعادة خالل من النفایات من التخلص تكالیف تقلیل یمكن

 الوظائف على والتناوب المرنة، العمل جداول البشریة مثل الموارد مجال في للشركات االجتماعیة المسؤولیة
  بعدد االحتفاظ وزیادة العاملین، غیاب نسبة خفض إلى العمل تؤدي بمكان المتصلة البرامج من ذلك وغیر
بوالتدری التوظیف تكالیف وخفض اإلنتاجیة والكفاءة والفعالیة الحماس للعمل، شدیدي الموظفین من كبیر

                                                

1 - Aris Solomon, Could corporate environmental reporting shadow financial reporting,  Accounting Forum, vol24, 
March 2000,  pp30-57. 
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تحسین إنتاجیة المراجعة البیئیة في  مساهمة أسالیب  لثالثالفصل ا
    اإلقتصادیة المؤسسة 

  المؤسسة اإلقتصادیة إنتاجیةتحسین ر البیئي في تقییم األثمساهمة  :المبحث الثالث
معرفة التأكد،  یعتبر تقییم األثر البیئي أحد األسالیب التي  تساهم في تحسین اإلنتاجیة من خالل فحص،   

عملیات اإلنتاجیة والمشاریع اإلستثماریة التي تقوم بها المؤسسة السلبیة الناتجة عن الومتابعة اآلثار البیئیة 
ووضع األنظمة واإلجراءات الالزمة والتي تسبب تلوثا وتدهورا للبیئة هذا من جهة، ومن جهة أخرى اإلقتصادیة 

أو اإلستفادة  لتحكم في النفایات وتحدید قواعد التخلص منهالحد أو اللتخفیف من هذه اآلثار السلبیة وكذلك ا
  .امنه

  

  تقییم األثر البیئيماهیة  : المطلب األول
یعتبر تقییم األثر البیئي آلیة إلحداث التوازن بین مساعي التطور اإلقتصادي وحتمیة الحفاظ على البیئة، حیث   

ذلك أثناء نشاطها من التقلیل من اآلثار البیئیة السلبیة الناتجة تقوم به المؤسسة االقتصادیة قبل تنفیذها، ومتابعة 
   .عن العملیات اإلنتاجیة والمشاریع اإلستثماریة التي تقوم بها المؤسسة اإلقتصادیة

  تقییم األثر البیئيتعریف  :الفرع األول
عملیة كشف اآلثار والمردودات البیئیة السلبیة واإلیجابیة لخطط التنمیة :"البیئي على أنها األثر تقییم عرف ی

المحلیة واإلقلیمیة والعالمیة  ،اآلنیة والمستقبلیة ،غیر المباشرةالمباشرة و  الشاملة الملموس منها وغیر الملموس،
لمفیدة وذلك لحمایة البیئة والمشاریع من أجل معالجة أو تفادي اآلثار الضارة بصفة خاصة وتأكید اآلثار ا

  1."اإلستثماریة معا

  تقییم األثر البیئيوأهداف أهمیة  :الفرع الثاني
  2: تكتسي عملیة تقییم األثر البیئي أهمیة بالغة نلخصها في:  أهمیة تقییم األثر البیئي: أوال

في المراحل األولى  نعلى البیئة ولكإمكانیة التعرف المبكر على المشاریع التي یمكن أن تحدثها المشاریع  §
 .نتجمن دورة حیاة الم

إدخال المشاریع البیئیة المتوقعة من المشاریع في سیرورة إتخاذ القرارات المتعلقة بالمشروع على البیئة  §
 .المحیطة به

  
                                                

  .80-79، ص ص2003، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، أسس وٕاجراءات دراسة الجدوى المشروعاتیحیى عبد الغفور أبو الفتوح،  1
أوت  20، مداخلة ضمن الملتقى الوطني الخامس حول إقتصاد البیئة والتنمیة المستدامة، جامعة  ثر البیئي للمشاریعتقییم األ بودیار زهیة، جباري شوقي،  2

  .6، ص 2008أكتوبر  22-21، سكیكدة، 1995
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تحسین إنتاجیة المراجعة البیئیة في  مساهمة أسالیب  لثالثالفصل ا
   اإلقتصادیة المؤسسة 

مع  یمكن من وضع خطة أو خطط مالئمة لمنع أو التخفیف من حدة اآلثار السلبیة على  البیئة واإلنسان §
  .تعظیم اآلثار اإلیجابیة

األساسي من تقییم اآلثار البیئیة للمشاریع هو ضمان حمایة البیئة  إن الهدف: أهداف تقییم األثر البیئي :ثانیا 
  1 :ومواردها الطبیعیة باإلضافة إلى

   .تحقیق درجة من المتابعة والمراقبة البیئیة المستمرة §
   .بأهمیة الحفاظ على البیئةاإلرتقاء بالتوعیة البیئیة العلمیة  §
   .مرحلة المشروعإدراك كافة العواقب البیئیة في أوائل  §
  .أو التعویض عنه سلبیة أو تقلیلهاتحدید أسالیب تحسین المشروعات بیئیا عن طریق منع آثارها ال §

  مجاالت اإلهتمام في عملیة تقییم األثر البیئي :الفرع الثالث
یتوقف معرفة وتحدید اآلثار البیئیة أثناء القیام بعملیة على نوع وطبیعة المشروع الذي سیخضع للتقییم ومن أجل 
معرفة اآلثار البیئیة توضع قوائم إستبیان خاصة بالنشاط الصناعي المراد إجراء تقییم تقییم له ویجب أن یضم 

  2: اإلستبیان المؤشرات التالیة

 :وتتضمن األسئلة التالیة :نوعیة الهواء :وثالمؤشرات البیئیة للتل

ü هل سیؤدي النشاط إلى إنبعاث ملوثات تصل إلى درجة الخطورة؟ 
ü هل سیؤدي النشاط إلى تدهور في نوعیة الهواء ؟ 
ü هل سیؤدي النشاط إلى تغیرات في تركیز المكونات الطبیعیة للهواء؟ 
ü هل ینتج عن النشاط إنبعاث مواد تؤثر في نوعیة الهواء ؟ 
ü هل یصل إنبعاث هذه المواد إلى الهواء إلى درجة تشكل مصدر ضرر للنظام؟ 
ü هل یصل إنبعاث هذه المواد إلى أن تصبح مصدر خطورة؟ 
ü هل الغالف الجوي في منطقة النشاط قادر على إستیعاب هذه التغیرات؟ 

 : وتتضمن األسئلة التالیة :نوعیة المیاه

ü  المائي؟هل سیؤدي النشاط إلى تلوث النظام 

  

                                                

، ص 2009، 7شلف، العدد جامعة حسیبة بن بوعلي، مجلة إقتصادیات شمال إفریقیا، ،دراسة الجدوى البیئیة للمشاریع اإلستثماریة ،أوسریر منور  1
  346-345ص

  .292_291، ص ص2008، دار وائل، عمان، 3، طأساسیات علم البیئةعبد القادر عابد، غازي سفاریني،  2
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تحسین إنتاجیة المراجعة البیئیة في  مساهمة أسالیب  لثالثالفصل ا
   اإلقتصادیة المؤسسة 

ü ما أضرار هذه الملوثات على كل من المیاه الجوفیة والسطحیة كما ونوعا؟ 
ü هل سیكون له تأثیر على نوعیة وكمیة المیاه في األحواض المائیة؟ 
ü هل سیؤدي إلى تدهور نوعیة المیاه الجوفیة والسطحیة؟ 
ü هل سیؤدي إلى اإلخالل في درجة حرارة المیاه؟ 
ü  مواد سامة في المسطحات المائیة؟هل سیترتب على النشاط طرح 

 :وتتضمن األسئلة التالیة :نوعیة الضجیج

ü  هل سیترتب على النشاط ظهور ضجیج یفوق الحدود القصوى المسموح بها عالمیا بالنسبة
 لإلنسان؟

ü  هل سیكون الضجیج من مستویات مختلفة غیر معروفة في المنطقة،وهل سیؤثر على المناطق
 المجاورة؟

ü  الضجیج؟ما تأثیر هذا  

 :وتتضمن األسئلة التالیة :النفایات الصلبة

ü هل سیؤثر النشاط في عملیة إدارة النفایات بصورة سلبیة؟ 
ü ما نوع النفایات الصلبة المنتجة التي ستترتب على هذا النشاط؟ 
ü هل یمكن تدویر أو إعادة إستعمال جزء من هذه النفایات؟ 
ü  البیئي؟ما أضرار هذه النفایات على عناصر النظام 

 :وتتضمن األسئلة التالیة :المواد السامة  والخطرة

ü هل سیترتب على هذا النشاط تكون مواد سامة تؤثر على النظام البیئي؟ 
ü هل سیؤدي إلى تكون مواد جدیدة ملوثة؟ 

  

  مراحل وطرق تقییم األثر البیئي :المطلب الثاني
الطرق الفنیة  :تمر عملیة تقییم األثر البیئي بالعدید من المراحل وتتم باإلعتماد على العدید من الطرق مثل    

  .لتقییم اآلثار البیئیة، الطرق الفنیة التي تستخدم فیها أسعار السوق لتقییم التكالیف
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تحسین إنتاجیة المراجعة البیئیة في  مساهمة أسالیب  لثالثالفصل ا
    اإلقتصادیة المؤسسة 

  مراحل تقییم األثر البیئي :األولالفرع 
  1: المراحل التالیةتشمل عملیة تقییم األثر البیئي 

 .تحدید مدى الحاجة للمشروع من النواحي اإلقتصادیة §
 .الوصف التفصیلي لبناء المشروع ومكوناته والرسومات التوضیحیة §
فحص التقریر لتحدید هل یتطلب المشروع التقییم الشامل لآلثار البیئیة والتأكد من اآلثار البیئیة المطلوب  §

 .)سوداء رمادیة، بیضاء،(المعمل بها في تصنیف درجة خطورة اآلثارتقییمها وفقا لنظم القوائم 
 .وصف البیئة المحیطة §
مة بحیث تهدف إلى تحدید المشاكل الحالیة والمتوقعة ل جمع المعلومات والبیانات الالز وتشم :دراسة النطاق §

  .ورصد اآلثار البیئیة المحتملة إلمكانیة تقییمها وتحدید البدائل الممكنة،
  .التقییم لتحدید التأثیرات البیئیة المهمة وتحلیلها §
من خالل رسم خطط إلتخاذ مجموعة من اإلجراءات التي تؤدي إلى تخفیف اآلثار تخفیف اآلثار الضارة  §

 .البیئیة السالبة ومنها تغییر الموقع والتخطیط
ت ونظام التحلیل وٕاستخدام خطة الرصد البیئي وتحسینها من خالل تحدید النظام المتبع في إختیار العینا §

  :تتمثل في یمكن تقسیم تقییم األثر البیئي إلى ثالث مراحل، و المؤشرات

وفیه یتم تحدید العوامل البیئیة  وتتمثل هذه المرحلة في مرحلة التقییم المبدئي لألثر البیئي،: المرحلة األولى :أوال
  .التي نقوم بدراستها لتقییم مدى صالحیة هذا المشروع بیئیا

یتم في هذه المرحلة تحدید وتقییم اآلثار البیئیة الناجمة عن المشروع ،وهنا یتطلب األمر  :المرحلة الثانیة :ثانیا 
 ألن إختیار الموقع الجغرافي المالئم زیارة الموقع الصناعي خاصة إذا كان ذات داللة للقرار اإلستثماري،

  2.العوائد وتعظیم أرباح المشروع اإلستثماري للمشروع والغیر مضر بالبیئة یساعد على تحقیق أفضل

تعتبر هذه المرحلة آخر مرحلة وتتمثل في إعداد تقریر عن األثر البیئي وبالرغم من أن : المرحلة الثالثة :ثالثا
إال أنه ال یشكل جزءا من  هذا التقریر ذات صلة قویة بدراسة الجدوى التفصیلیة وقرار اإلستثمار من عدمه،

فهذا التقریر یتم إعداده بغرض توفیر الشرط التنفیذي للمشروع من قبل السلطات المختصة  ها،الدراسة نفس
  3.ویتضمن هذا التقریر اإلجراءات المقترحة لتخفیف اآلثار البیئیة الضارة

                                                

  2009، 25، مجلة جامعة دمشق للعلوم اإلقتصادیة والقانونیة، المجلدنظم اإلدارة البیئیة ودورها في التنمیة المستدامةمطانیوس مخول، عدنان غانم،  1
  .41-40ص ص

  .213، ص2008دار المناهج ، عمان،  ،)مدخل نظري وتطبیقي(أسس إعداد دراسات الجدوى وتقییم المشروعات ،قاسم ناجي حمندي 2
  . 83یحیى عبد الغني أبو الفتوح، مرجع سابق، ص 3
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تحسین إنتاجیة المراجعة البیئیة في  مساهمة أسالیب  لثالثالفصل ا
    اإلقتصادیة المؤسسة 

   طرق تقییم األثر البیئي :الفرع الثاني
  1: البیئي إلىاألثر تقییم یمكن تقسیم طرق 

 2:یتم تطبیق هذه الطریقة بإتباع الخطوات التالیة : طریقة التغیر في اإلنتاجیة المترتبة على قیام المشروع: أوال

 .تحدید اآلثار المباشرة عن المشروع سواء كانت سلبیة أو إیجابیة §
 .إطار المشروع وبدونهتقییم اآلثار على اإلنتاجیة نقدیا وأن تقاس في  §
 .وضع فروض من الزمن الذي ستستغرقه التغیرات في اإلنتاجیة §

  .وتعتبر هذه الطریقة مفیدة طالما تم تحدید اآلثار البیئیة على اإلنتاجیة
في هذه الطریقة یتم تقدیر التغیرات المتوقعة في تكالیف اإلنتاج لألنشطة  :طریقة تحلیل فعالیة التكالیف: ثانیا

  .عیة التي تتأثر بالتغیرات البیئیة التي أحدثها المشروع اإلستثماريالصنا

حسب هذه الطریقة یقوم أصحاب المشاریع اإلستثماریة بتحمل تكالیف : )التجنب(طریقة تكلفة التصحیح : ثالثا
العملیات البیئیة حیث تستخدم هذه الطریقة لقیاس  الوقایة من اآلثار السلبیة لنشاطاتهم الصناعیة على البیئة،

وفیها یتم تقدیر هذه األضرار على أساس  واإلجتماعیة التي ینتج عنها تأثیرات بیئیة ضارة على نوعیة الحیاة،
  3. أو المبالغ الالزمة للمعدات واألجهزة الضروریة لتجنبه المبالغ الالزمة لتصحیح الضرر

تحلیال عملیا داد لنظریة اقتصادیات الرفاهیة و امتتعتبر هذه الطریقة : العائدطریقة تحلیل التكلفة و : رابعا
  .للتخصیص األمثل للموارد وذلك نتیجة لوجود مشاكل بیئیة ناجمة عن عملیات التنمیة

  

  في تحسین إنتاجیة المؤسسة اإلقتصادیة تقییم األثر البیئيدور  :المطلب الثالث
  4: اإلقتصادیة عن طریقیساهم تقییم األثر البیئي في تحسین إنتاجیة المؤسسة   

مراجعة إستراتیجیة المؤسسة للحد من التلوث وترشید إستخدام المواد الخام وتقلیل النفایات وتدویر المیاه  §
 .والمخلفات

                                                

  .164، ص2003، دار طیبة، القاهرة، دراسات الجدوى وتقییم المشروعات سعد طه عالم، 1
  دراسة میدانیة بمركب المجارف قسنطینة (العائد/اإلعتبارات البیئیة في تقییم المشاریع بإستخدام أسلوب التكلفةبوجعدار خالد، أحسن السعید،  2

  .1، ص2010، 6مجلة اإلقتصاد والمجتمع، العدد 
  .151، ص2007، المكتب الجامعي الحدیث، مصر، المحاسبة البیئیةمحمد عباس بدوي،  3
  .90ص ،مرجع سابقیة جالل سعد، سام 4
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تحسین إنتاجیة المراجعة البیئیة في  مساهمة أسالیب  لثالثالفصل ا
   اإلقتصادیة المؤسسة 

   .مراجعة اإلجراءات الخاصة بزیادة الوعي البیئي §
 .العملیات اإلنتاجیةتحدید مواصفات وتقدیر كمیة النفایات والمخرجات الملوثة التي تصرف في البیئة من  §
 .تقییم أداء التقنیات البیئیة المستخدمة لمنع التلوث أو التحكم فیه ومعالجة النفایات والتخلص منها §
الوقائیة ومراجعة التأثیرات البیئیة للمواد األولیة وٕاقتراح البدائل عند  االحتیاطاتتحدید التأثیرات البیئیة وٕاتخاذ  §

 .الضرورة بصفة دوریة
  .فایات السائلة ومصادرها والعملیات الصناعیة التي تنتج عنهاتحدید الن §
 .مما یجنب المؤسسة الكثیر من التكالیف إدراج الطرق البدیلة للتنفیذ للحد أو منع حدوث التأثیرات السلبیة، §
بالمقابل فإن  ،)الجبایة البیئیة(كما أن المنتجات المضرة بالبیئة تفرض علیها معدالت ضریبیة مرتفعة §

هذا ما یجعل المؤسسة تتخلى  المنتجات التي تأخذ الجانب البیئي بعین اإلعتبار تقدم لها تحفیزات ضریبیة،
   .وبالتالي التأثیر السلبي على إنتاجیتها عن هذه المنتجات ألنها تزید من اإللتزامات الضریبیة للمؤسسة،
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تحسین إنتاجیة المراجعة البیئیة في  مساهمة أسالیب  لثالثالفصل ا
    اإلقتصادیة المؤسسة 

المؤسسة  إنتاجیةالمهنیة في تحسین مساهمة مراجعة الصحة والسالمة  :المبحث الرابع
 اإلقتصادیة

ا باعتبارها المورد نبع من أهمیة الموارد البشریة نفسهعلى صحة وسالمة الموارد البشریة یأهمیة الحفاظ  إن   
حیث یؤثر مدى صحة وسالمة تلك الموارد على رغبتهم ومقدرتهم على العمل وبالتالي على  األهم للمؤسسة

ككل باإلضافة إلى ارتباط مدى اهتمام وعنایة المنظمة  بصحة  وبالنتیجة إنتاجیة المؤسسةاجیتهم مستوى إنت
أفرادها بمستوى الرضا الوظیفي لدیهم بشكل مباشر، ناهیك عن تزاید التشریعات والقوانین التي تدعو إلى 

  .االهتمام بصحة العاملین وسالمتهم

  

  حوادث العمل :المطلب األول
لب حوادث العمل من خالل التطرق إلى مفهوم حادث العمل، وتصنیفاتها، وطرق قیاس في هذا المط سیتم  

   .حوادث العمل

  مفهوم حادث العمل :الفرع األول
ویؤثر بشكل سلبي على القدرة  ،ویحث أثناء العمل بصدفة أو بسببهكل ما یقع " :یعرف حادث العمل على أنه
  1".اإلنتاجیة على عوامل اإلنتاج

  تصنیف حوادث العمل :الثانيالفرع 
  2:هناك تصنیفات عدیدة لحوادث العمل نذكر منها

 :یمكن تصنیفها إلى: التصنیف األول :أوال

  .وهي تلك الحوادث المتعلقة بدرجة كبیرة بالوقایة والصیانة ودرجة الوعي لدى العمل :حوادث یمكن تجنبها- 1

الخارجة عن نطاق سیطرة العامل أي خارجة على إطار قدرته وهي تلك الحوادث : حوادث ال یمكنها تجنبها- 2
  .الجسمیة والعقلیة والتنظیمیة ودرجة التوعیة الوقائیة لدى العامل

  

                                                
1 Jean Pierre Citeau,  Gestion des Ressources Humaines(Principes généraux et cas Pratiques,  4 Ed, Dalloz, Paris, 2002 
,p13  

  دراسة مجمع المؤسسة الوطنیة لخدمات اآلبار "التسییر التنبؤي لحوادث العمل في المؤسسة اإلقتصادیة الجزائریةمحمد زرقون، الحاج عرابة،  2
ENSP  التسییر التقدیري للموارد البشریة ومخطط : لثاني حول تسییر الموارد البشریة، مداخلة مقدمة ضمن الملتقى الوطني ا2011_2002الفترة ل خال

  .4، ص 2013فیفري  28- 27عمل بالمؤسسات الجزائریة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، للحفاظ على مناصب ال
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وهي تلك الحوادث التي تخلف عند وقوعها أضرار قد تلحق بالعامل أو وسائل  :رحوادث یترتب عنها ضر - 3
 .اإلنتاج وبالتالي تخلف خسارة للمؤسسة

وهي تلك الحوادث التي تقع وال تخلف ورائها ال أضرار بشریة وال مادیة ماعدا  :ال یترتب عنها ضررحوادث - 4
  .ضیاعا للوقت أو تعطال في اإلنتاج

 :ویمكن تصنیفها إلى: التصنیف الثاني :ثانیا
 ....نقل، تسمم، :هامن حیث نوع-1
 ...خطیرة، خطیرة جدا، :من حیث خطورتها-2
 .تؤدي إصابات مشوهة: من حیث نتائجها-3
  .توقف مفاجئ لبعض اآلالت، إنفجارات إهمال، سقوط، تزحلق، :من حیث سببها-4

  قیاس حوادث العمل :الفرع الثالث
الصحة والسالمة المهنیة في منع إجراءات عتبر حوادث العمل أداة أساسیة تستخدمها للتحقق من نجاح ت

السالمة المهنیة في  التقلیل منها وذلك عن طریق وضع معیار أو مقیاس معین تنسب إلیه حالةالحوادث أو 
.ةالمؤسس

هو عبارة عن عدد الحوادث خالل فترة زمنیة معینة في المؤسسة إجماال أو في قسم  :معدل تكرار الحوادث- 1
ي خالل نفس الفترة مضروبا في ملیون معین فیها قیاسا بعدد ساعات العمل الفعلیة للمؤسسة ككل أو للقسم المعن

  :ویحسب بالعالقة التالیة
  ]x10000000) مجموع ساعات العمل الفعلیة([/])عدد الحوادث([=معدل تكرار الحوادث

فهو مقیاس یقاس به معدل الحوادث في فترة معینة وذلك بإحتساب  ):شدة الحادث(معدل خطورة الحادث - 2
  : اإلصابة على مجموع ساعات العمل الفعلیة وتحسب كما یليالوقت المفقود باألیام بسبب 

  x) مجموع ساعات العمل الفعلیة خالل الفترة([/])عدد أیام العمل الضائعة بسبب الحادث([=معدل شدة الحادث
10000000[  

  ماهیة مراجعة الصحة والسالمة المهنیة :المطلب الثاني
لكن بعد التعرف على الصحة  مراجعة الصحة والسالمة المهنیة ماهیة التعرف علىسیتم في هذا المطلب   

   .والسالمة المهنیة
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  الصحة والسالمة المهنیة تعریف :الفرع األول

ممارسة عدد من األنشطة بهدف حمایة عناصر اإلنتاج وفي "  :تعرف الصحة والسالمة المهنیة على أنها
من التعرض للحوادث خالل العمل وذلك بإیجاد الظروف المالئمة  ؤسسة مقدمتها العنصر البشري في الم

  1".المادیة والنفسیة للعاملین ألداء أعمالهم بإنتاجیة عالیة 

بیئة عمل آمنة خالیة  مجموعة اإلجراءات الوقائیة والعالجیة التي تؤدي لتوفیر  هي  السالمة والصحة المهنیةف
وذلك بإزالة الخطر وٕان لم نستطیع فالتقلیل منه وعند بقاء بعض ( للعاملینبتوفیر الحمایة المهنیة من المخاطر 

اإلضاءة والرطوبة  من حیث(وتوفیر بیئة العمل اآلمنة) للخطر یتوجب استخدام معدات الوقایة الشخصیة اآلثار
 بما في ذلك( وحمایة المؤسسة  )ووضعها في الحدود الطبیعیة المسموح بها  المریحة للعمل ... ودرجة الحرارة 

 الحفاظ بهدف )اآلالت والمواد من المخاطر الممكن حدوثها كالصدم والحریق والتلف نتیجة سوء  االستخدام 
  : ، باإلضافة إلىاإلنتاجیة كفاءتها من والرفع علیها

 .زیادة العمر اإلنتاجي لآلالت والمعدات §
 .منع الحوادث قبل وقوعها والمحافظة على األصول §
  .العاملین بالحد من الحوادث المتوقعة زیادة إنتاجیة §
 .تخفیض تكلفة اإلحالل نظرا لزیادة طول فترات التشغیل §
 .منع توقفات العمل الناتجة عن األعطال بسبب الحوادث §
  .تحفیز العاملین وحثهم على العمل إلشباع حاجات األمن واألمان §
 .التعدیل االیجابي في سلوكیات العاملین لتناسب مناخ العمل §
  .أحد شروط اإلنتاج وضمان إستقرارهبر تعت §
 .للحصول على شهادات الجودة یزوأحد شروط منظمة اإل §

  تعریف مراجعة الصحة والسالمة المهنیة :الفرع الثاني
المراجعة التي تهدف إلى حمایة فئات العمال من التأثیر الصحیة :" مراجعة الصحة والسالمة المهنیة هي

الخطیرة الفوریة أو البعیدة المدى من خالل معالجة المصادر الشخصیة، التقنیة، والبیئیة المؤدیة إلى هذه 
   2".مناسبة واجتماعیةالمخاطر بشكل یسمح للعمال التمتع بصحة بدنیة، نفسیة، 

وتقوم بهذه المراجعة في المؤسسة اإلقتصادیة قسم الصحة والسالمة المهنیة ،حیث یقوم هذا األخیر بالمهام 
  :التالیة

                                                

 .256 ، ص2004، دار مجدالوي، األردن، إدارة الموارد البشریة وتأثیرات العولمة علیها، سنان الموسوي1
  .124، ص2002، دار صفاء، عمان، اإلدارة الحدیثة للسالمة المهنیةمحمود ذیاب العقایلة،  2
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حیث تهدف إلى جمع كل المعلومات الضروریة التي تساهم في دراسة واقع الصحة والسالمة  :مهمة البحث §
 لعمل واألمراض المهنیة وٕاعداد اإلحصاءات الخاصة بهاالمهنیة بالمؤسسة إذ یقوم بتحلیل أسباب حوادث ا

  .إنشاء وثائق تقنیة وتنظیمه إعداد البرامج،
تقوم من خاللها بالتفتیش والمراقبة والتحقق من سالمة مكان وآالت اإلنتاج، تنظیم وتنشیط : مهمة عملیة §

  .ریب العمال ومشرفیهمحمالت الوعي الوقائي لدى العمال، العنایة باإلختیار المهني للعمال وتد

تكالیف حوادث العمل المتمثلة  كما تركز مراجعة الصحة والسالمة المهنیة على جانب مهم جدا یتعلق بمراجعة
  : في

تعتبر هذه التكالیف أحد تكالیف  الحوادث المهنیة التي تتحملها المؤسسة  :التكلفة المباشرة لحوادث العمل §
ویتمیز هذا النوع من التكالیف بسهولة حصره وتقییمه ویشمل عموما التي تتحملها المؤسسة اإلقتصادیة 

مجمل األقساط السنویة التي تدفعها المؤسسات للتأمین على عمالها وفقا لما یقتضیه قانون كل دولة حیث 
تتولى الجهات التأمینیة مسؤولیة مسؤولیة تحمل العالج والتعویض عن الضرر الذي لحق بالفرد نتیجة 

  1 .قا لمعاییر محددةللحادث وف

أما التكالیف غیر المباشرة فهي كل ما تفقده المؤسسة بسبب حوادث العمل المهنیة، لكنها ال تظهر في النظام 
   .المحاسبي للمؤسسة بمعنى أنها تكالیف خفیة

  
  المؤسسة اإلقتصادیة إنتاجیةمراجعة الصحة والسالمة المهنیة ودورها في تحسین  :المطلب الثالث

هذا المطلب سیتم التعرف على دور مراجعة الصحة والسالمة المهنیة في تحسین إنتاجیة المؤسسة  في   
  . االقتصادیة بعد التعرف على إجراءات مراجعة الصحة والسالمة المهنیة

 الصحة والسالمة المهنیة  مراجعة إجراءات :الفرع األول
كل ما یحیط بالفرد في عمله، ویؤثر في سلوكه "  :یقصد بظروف العمل:  فحص ومراجعة ظروف العمل :أوال

  2".التي یعمل معها واإلدارة التي یتبعها والمؤسسة التي ینتمي إلیها وأدائه في میوله تجاه العمل والمجموعة 
:فيظروف العمل  تمثلوت

                                                

1 Roger Vincentini, Les Risques professionnels, Edition D’Organisation , Paris, 2004, p635.  
  .205، ص2004مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندریة،  ،)مدخل األهداف(إدارة األفراد العالقات اإلنسانیة صالح الشنواني،  2
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  .العمل المادیة التي تؤثر على صحة العمال تعد ظروف العمل التقنیة والفنیة من ظروف:  ظروف فنیة وتقنیة

ü 1:التأكد من یتم فحص موقع المصنع  وتصمیم مبانیه من خالل:  موقع المؤسسة وتصمیم المباني 
 .عدم إستعمال مواد البناء غیر المناسبة §
  .إحترام المواصفات الالزمة في تصمیم وتشیید المباني §
 .إحترام المقاییس المتعارف علیها علمیا §
 .ءمة األسقف والجدران من حیث نوعیة المواد المستعملة واأللوان المطلیة بهامال §
 .توفر إجراءات النجدة كالمخارج والساللم في حاالت الطوارئ §
ü تعتبر اإلضاءة أحد أهم العوامل المادیة التي لها دور بارز في تحسین أو إنخفاض إنتاجیة العامل : اإلضاءة

لإلضاءة في المؤسسة هما اإلضاءة الطبیعیة ویقصد بها الضوء الطبیعي أو وهناك مصدران ، في المؤسسة
ضوء النهار ومصدره الشمس واإلضاءة الصناعیة وتنتج عن األجسام المضیئة نتیجة إرتفاع درجة حرارتها 

 بكل أنواعها مثل المصابیح المتوهجة یمیائیة وتستخدم في ذلك المصابیحسواء تم ذلك بطرق طبیعیة أو ك
  2...إستخدام العاكسات نیون،ال

ومن الجدیر بالذكر أن اإلضاءة المناسبة تختلف في شدتها تبعا لنوع العمل وخصائص العامل فمثال كلما كان 
كما یعتبر لون اإلضاءة عامال ، العمل یحتاج إلى رؤیة أشیاء دقیقة الحجم إحتاج إلى الزیادة في شدة اإلضاءة

ضافة إلى شدتها وتجانسها، فكلما كان لون اإلضاءة مقتربا من لون اإلضاءة مهما في تأثیره على اإلنتاج باإل
لبیئة العمل تقتضي أن تصل شدتها إلى ن اإلضاءة المناسبة فإ وبصفة عامة ، 3الطبیعي للنهار كان أفضل

لون  وأن یقترب لونها إلى درجة معینة وأن تتوزع توزیعا متجانسا على جمیع أجزاء المصنع أو مكان العمل،
والزیادة أو النقص في شدتها  ذلك أن التي تتمیز بالتوزیع غیر الجید في مكان العمل، الضوء الطبیعي للنهار،

هم ظروف العمل أتعتبر من إذن  ءةلى صحة وسالمة العاملین، فاإلضاتعد إضافة غیر جیدة ولها آثار سلبیة ع
حسب شدتها إیجابا أو سلبا  ن ذلك على  إنتاجیتهمملین وماصحة وسالمة الع التقنیة والمادیة التي تؤثر على

  .ونوعیتها
بعد إعداد التقاریر األصلیة للحادث یتم تبویبها في سجالت لیمكن الرجوع : مراجعة سجل حوادث العمل :ثانیا

إلیها، تهم مسؤولي السالمة المهنیة أو اإلدارة، وخاصة المعلومات الخاصة بعدد األیام الضائعة، التكالیف 
  كما یجب أن تتوفر على معلومات ، مترتبة على ذلك من مصاریف عالج، تعویضات، ومصاریف أخرىال

  
                                                

  .158- 157، دار الفكر العربي، القاهرة، ص صات األولیةالصحة المهنیة واألمن الصناعي واإلسعافعز الدین فراج،  1
  .371، ص2003، دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة، علم النفس الصناعي بین النظریة والتطبیقمجدي أحمد محمد عبد اهللا،  2
  .252، ص2001، دار قباء، القاهرة، 9، طعلم النفس الصناعي والتنظیميفرج عبد القادر طه،  3
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تعد سجالت أخرى تتضمن ملخص إجمالي للحوادث وتصنیفها  باإلضافة إلى ذلك یجب أن تفصیلیة للحادث، 
  1.حسب النوع أو درجة اإلصابة أو أي تصنیف آخر

اإلنتاج والتكالیف وحساب األرباح والخسائر التي تالزم المؤسسة، فهذه ویجدر بنا الذكر أن أهمیة سجالت 
فهي تكشف  السجالت تحتوي على خالصة المالحظة التي تعتمد علیها في وضع مختلف السیاسات والبرامج،

ت تفید في عملیة المقارنة بین مختلف أقسام المؤسساو  ما تظهرعن المصادر الرئیسیة للحوادث وتثیر إهتمامهم ل
  .إضافة إلى أن سجالت الحوادث تحكم على مدى فاعلیة نظام الصحة والسالمة المهنیة وبرامجه

من أجل القیام باإلجراءات الالزمة وذلك حوادث العمل یتم التحقیق في : التحقیق في حوادث العمل :ثالثا
  2.بمساعدة العمال والتعاون من أجل الكشف عن مجریات الحادث وأسبابه

تعتبر هذه المرحلة مرحلة أساسیة تساعد في الكشف عن األسباب الحقیقیة التي : تحلیل حوادث العمل :رابعا
 3: التالیة خطواتالأدت إلى وقوعه وتحدید اآلثار والنتائج التي تسبب فیها وتتم ب

 ....نوعه تحلیل الحادث من حیث مكانه وزمان وقوعه، §
 .تحلیل األعمال المالحظة وكیفیة وقوع الحادث §
 .البحث عن األسباب الحقیقیة وتقدیم التوصیات §
یجب أن یشتمل التقریر عن مختلف الجوانب مثل معلومات عن مكان وقوع الحادث   :تقاریر حوادث العمل §

ن أسباب الحادث، وصف دقیق معلومات عن المصاب، معلومات عن اإلصابات والخسائر الناتجة ع
التوصیات الفنیة الشخصیة الخاصة بالحد من  ،نتائج الحادثالجة ، اإلجراءات الفوریة التي تمت لمعللحادث

  .تكرار الحادث

  المؤسسة اإلقتصادیة إنتاجیةتحسین في مراجعة الصحة والسالمة المهنیة دور  :الفرع الثالث
  فيللمراجعة البیئیة التي تساهم بشكل كبیر  ساسیةمن األسالیب األالصحة والسالمة المهنیة مراجعة  تبریع

  :المؤسسة اإلقتصادیة من خالل إنتاجیةالتأثیر على 
مباشر على معنویات األفراد وٕانتاجهم من جهة وعلى تكلفة العمل ومعدل دورانه من الكبیر و التأثیر ال :أوال

التي یعمل فیها مهتمة بحیاته وسالمته وتسعى جاهدة لحمایته  لمؤسسةعندما یشعر الفرد بأن إدارة ا: جهة ثانیة
  أخرى  ولن یفكر بالبحث عن مؤسسةمعنویة ستكون عالیة من أخطار مهنته التي یزاولها فال شك أن روحه ال

                                                

  .667، ص2002، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، السلوك التنظیمي وٕادارة الموارد البشریةلغفار حنفي، عبد ا 1
2 Jean  Paul Antona, Richard Brunois, Hygiène et Sécurité dans l’entreprise, Edition Dalloz, Paris , 1991, p230. 
3 Gerard Philippe Rehayem,  Supervision et Gestion des ressources Humaines, 2éd, Geatom Morin,  Paris , 
1997 ,p226. 
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تحسین إنتاجیة المراجعة البیئیة في  مساهمة أسالیب  لثالثالفصل ا
    اإلقتصادیة المؤسسة 

عمومًا ومن حیث تأثیر  تاجیة المؤسسةلیعمل فیها وهذه األمور لها تأثیر مباشر على معدل دوران العمل وٕان
التي تحسن تخطیط وتنفیذ البرامج الضروریة  لفة العمل فیمكن القول أن المؤسسةوالسالمة المهنیة في تك الصحة

التكلفة بنواحي  هذه  علقًا تؤثر في ربحیتها إیجابا وتتبهذا الشأن یمكنها أن توفر على نفسها تكلفة مرتفعة جد
عة الناتجة عن الغیاب وتكلفة النفقات الطبیة وتكلفة تكلفة أیام العمل الضائیدة أهمها تكلفة النفقات الطبیة، عد

لعجز وتكلفة ترك العمل في وتكلفة إصابات اارة للعنصر البشري ودفع تعویضات الوفاة وما یصاحبها من خس
  .بدًال  من الذین خسرتهم المؤسسة وخسارة عمال مدربین مؤهلین وتكلفة إعادة اختیار عاملین جدد المؤسسة

عمال أف  والمعدات دور مركزي في التأثیر على اإلنتاجیةلآلالت  إن:  اآلالت والمعدات إنتاجیة تحسین :ثانیا
كلها تؤثر   مناطق االختناق وٕازالةالصیانة وظروف تشغیل المكائن والمعدات ومدى استغالل طاقاتها اإلنتاجیة، 

یدفع مبالغ طائلة لشراء آالت ومعدات  أن ؤسسة اإلقتصادیة ال ینبغي للمحیث  تأثیرا مباشرا على اإلنتاجیة
والتي تتحدد بمعدل (من الطاقة اإلنتاجیة  ؤسسةطاقاتها اإلنتاجیة التصمیمیة عالیة جدا، بینما احتیاجات الم

غیر مستغلة، تعتبر تكلفة كبیرة على   طاقة إنتاجیة فائضة  ففي هذه الحالة سیكون هناك. اقل بكثیر) الطلب
أهمیة هذا العنصر بالنسبة لإلنتاج ال یقل عن لى ذلك فإن باإلضافة إ االي على إنتاجیته، وستؤثر بالتؤسسةالم

كفایتها  المحافظة علیها من تعرضها للحوادث التي قد تتسبب في تلفها أو دمارها أو تقلیل أي عنصر لذا یجب
كما أن  ،جب األجزاء الدوارةبح ومن وسائل المحافظة والحد من األخطار على هذه اآلالت والماكینات. اإلنتاجیة

  والصدأ عامال مهم للمحافظة وٕاطالة العمر التشغیلي لها وبالتالي زیادة  كاألتربة نظافتها وحمایتها من األوساخ 
 منةالسلیمة واآل كما یجب تدریب العاملین على الطرق التشغیلیة ،اإلنتاجي برفع مستوى اإلعتمادیة لها العمر

بأجهزة التحكم والحمایة یفي  عداتاآلالت والم في حالة تزوید لتفادي المخاطر المحتمل حدوثها أو السیطرة علیها
  .للصیانة الوقائیة لها بالغرض المطلوب مع عمل برنامج

من إنتاجیة العامل  اإلهتمام بالوقت ووضعه في الحسبان یزیدأن ذلك : تحسین إنتاجیة ساعة العمل :ثالثا 
الصحیحة في أداء  مع اإللتزام باللوائح والقوانین والطرق المؤسسة ویحسن من إنتاجیتهاا بدوره یدعم وهذ

بالساعة أو اإلنتاج بالقطعة ألن  وذلك في نظام األجر العمل حوادثتزاید كما یتسبب أحیانا في  ، األعمال
لحالته الصحیة أو مراعاة لقوانین السالمة المادي دون مراعاة  العامل كلما أنتج وفي زمن أقل یزید رصیده ودخله

بدوره  وهذا ،مالبس الوقایة الشخصیة بفهم أنها مضیعة للزمن أو أنها معیقة لحركته بارتداء أو دون اإلهتمام
مما یؤثر سلبیا على إنتاجیة المؤسسة  المؤسسة الكثیریقلل من إنتاجیة العامل حین وقوع الضرر وبالتالي یكلف 

  .اإلقتصادیة
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  :خالصة
 إنتاجیةفي تحسین تساهم أسالیب المراجعة البیئیة من خالل ما تم تقدیمه في هذا الفصل یمكن القول أن    

متابعة وتحسین التأثیرات البیئیة لمختلف مشاریع المؤسسة من خالل و  فحصمن خالل المؤسسة اإلقتصادیة  
تحدید أنسب طرق التعامل مع النفایات وٕاجراءات تقلیلها من المنبع للحصول على و عملیة تقییم األثر البیئي 

مهنیة مراجعة الصحة والسالمة الاستخدام تفعیل و  مراجعة دورة حیاة المنتج یئیا من خاللمنتجات نظیفة ب
یسمح باإلستغالل األمثل والمستدام للموارد البیئیة  الذي  باعتبارها أسلوب أساسي من أسالیب المراجعة البیئیة

من خالل تحسین ظروف العمل للتقلیل من تكالیف حوادث العمل  وكذلك الحفاظ على المورد البشري المتاحة لها
 .ة المؤسسة اإلقتصادیةیضمن تحسین إنتاجی مما
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

مساهمة أسالیب  المراجعة البیئیة في تحسین إنتاجیة  الفصل الثالث
اإلقتصادیة المؤسسة   
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تحسین إنتاجیة  في المراجعة البیئیةمساهمة   لرابعالفصل ا
  مؤسسة صناعة الكوابل بسكرة

  :تمهید

في الفصول الثالثة السابقة التعرف على المراجعة البیئیة وتحدید مساهمتها في تحسین إنتاجیة  تملقد    
نظریا من خالل التطرق ألهم أسالیب المراجعة البیئیة ومحاولتنا تحدید مساهمة كل أسلوب  االقتصادیةالمؤسسة 

  .االقتصادیةفي تحسین إنتاجیة المؤسسة 

األسالیب التي تعتمد   من أجل التعرف  على إسقاط الدراسة النظریة میدانیا  بیقي سیتموفي هذا الفصل التط
وما مدى مساهمتها في   إستخدامها في المؤسسةواقع ین إنتاجیتها و علیها مؤسسة صناعة الكوابل بسكرة  لتحس

الفعلي لبعض األسالیب مثل مراجعة المحاسبة البیئیة ومراجعة الصحة  إذا تم التطبیقتحسین إنتاجیتها، وهل 
    .والسالمة المهنیة سیساهم بشكل فعال في تحسینها
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تحسین إنتاجیة  في المراجعة البیئیةمساهمة   لرابعالفصل ا
  صناعة الكوابل بسكرةمؤسسة  

  ENICAB مؤسسة صناعة الكوابل بسكرةالتعریف ب : المبحث األول
تسعى إلى  و  طابع صناعي تقع في والیة  بسكرةالكوابل هي مؤسسة اقتصادیة ذات  ةإن مؤسسة صناع   

 حیث  ها وتطورها والحفاظ على مواردهامن أجل ضمان استمرار  إنتاجیتهاوتعظیم تحسین نوعیة وجودة منتجاتها 
  نشأة المؤسسة  وهیكلها التنظیمي  ونشاطها وأهمیتها  إلى في هذا المبحثسیتم التطرق 

  وهیكلها التنظیمي  نشأة المؤسسة: المطلب األول 
الكهربائیة وااللكترونیة ولتلبیة  من أجل التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة بالجزائر، وبغرض خلق الصناعة

احتیاجات السوق من الكوابل الكهربائیة، انطلقت األشغال النجاز مشروع وحدة صناعة الكوابل الكهربائیة لبسكرة 
  .1984-1980تطبیقا للمخطط الخماسي األول  1980في فیفري 

المؤرخ في  20/82بموجب المرسوم  01/03/1983 فيSONELEC  وبعد إعادة هیكلة المؤسسة 
  : انقسمت هذه األخیرة إلى 1/1/1983

ENIE :المؤسسة الوطنیة لصناعة األجهزة االلكترونیة.  

EDIMEL :المؤسسة الوطنیة لصناعة العتاد الكهربائي.  

EWGP :المؤسسة الوطنیة لصناعة البطاریات.  

ENIEM :المؤسسة الوطنیة للصناعات الكهرومنزلیة.  

ENICAB :ناعة الكوابل المنزلیةالمؤسسة الوطنیة لص    

انفصال المؤسسة الوطنیة لصناعة الكوابل ببسكرة عن الوحدات األخرى  1997في نهایة شهر دیسمبر حیث تم 
بحیث أصبحت مؤسسة مستقلة بذاتها وتقع في المنطقة الصناعیة غرب المدینة  وتتربع ) واد السمار والقبة (

وورشات اإلنتاج والمخازن ومواقف   مل مباني اإلدارةهكتار مغطاة تش 12هكتار منها  42على مساحة 
أما الجزء المتبقي فهو عبارة عن مساحة خضراء وقد تستخدم في بعض األحیان كمخازن إضافیة في  السیارات،

  ∙حالة  عدم كفایة المخازن الخاصة  بالمنتجات 

منتوج والباقي یتم انتاجه حسب الطلبیات  وحسب السوق الوطنیة ،كما یبلغ  40یقدر عدد المنتجات الرئیسیة 
  عامل،  929:  31/03/2013عدد عمال المؤسسة الى غایة 

   133: إطارات  - 

   118: أعوان تحكم - 
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تحسین إنتاجیة  في المراجعة البیئیةمساهمة   لرابعالفصل ا
  صناعة الكوابل بسكرةمؤسسة  

  . 678:أعوان تنفیذ - 

 الهیكل التنظیمي للمؤسسة : الثاني  لفرعا
  : 1یتكون الهیكل التنظیمي لمؤسسة صناعة الكوابل بسكرة من المدیریات التالیة 

تهتم باإلشراف ومتابعة مختلف مهام الوحدة والتنسیق بین الدوائر  وذلك بمساعدة مجموعة : المدیریة العامة 
  :استشاریة مكونة من 

یهتم بمعالجة وحل النزاعات الداخلیة بین : مكتب مساعد الرئیس المدیر العام للشؤون القانونیة  والمنازعات 
  .العمال واإلدارات الخارجیة بین الوحدة وموردیها وزبائنها 

مهمته إنابة الرئیس المدیر العام في حالة غیابه وهو ) : الجودة(مكتب مساعد الرئیس لضمان النوعیة 
 .یتعلق بالجودة بالوحدة  المسؤول عن كل ما

یعد من الفروع الناشئة لدى الوحدة وذلك لمواكبة التطورات السریعة على : ة مكتب رئیس مشروع المعلوماتی
  . النشاطاتالمستوى المحلي والدولي وتتمثل مهمته في الخدمات التي تستفید منها الوحدة بالنسبة لمختلف 

وااللتزام  مكلف بمراقبة  سیر العمل المحاسبي لدى الوحدة :  PVCمكتب مساعد المدیر العام لمشروع حبیبات 
  .بتطبیق المبادئ المحاسبیة 

  .بیة ساحمتقوم بالمراجعة ال: مكتب مراقبة الحسابات 

  : وتندرج ضمن المدیریة العامة خمس مدیریات فرعیة هي كما یلي
وهي الهیئة المعنیة بمتابعة القرارات الخاصة بالعملیات االنتاجیة من خالل الدوائر : المدیریة التقنیة : أوال 

  :التالیة 

وتعتبر من أكبر الدوائر على مستوى المؤسسة حیث تشرف على تخطیط وتسییر العملیة : دائرة إنتاج الكوابل 
  اإلنتاجیة بمختلف المراحل من دخول المواد األولیة إلى اخر مرحلة وهي تعبئة الكوابل في البكرات الخشبیة 

لبرنامج المرسوم من طرف المصلحة وكذلك تهتم بتمویل تقوم بتصنیع المنتجات حسب ا :الملحقات  إنتاجدائرة 
  .الوحدة بالطاقة الكهربائیة وتزویدها بالخشب إلنتاج البكرات 

                                  

  1الملحق  1
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تحسین إنتاجیة  في المراجعة البیئیةمساهمة   لرابعالفصل ا
  صناعة الكوابل بسكرةمؤسسة  

تقوم بمراقبة المنتوج التام الصنع ومدى مطابقته للمقاییس المعمول بها،وكذا : دائرة التكنولوجیا وضمان الجودة 
ومدى مطابقتها لمواصفات الشراء من أجل التأكد من أنها صالحة مراقبة المواد المشتراة من الداخل والخارج   

  .لالستعمال 
و تتكفل بحمایة وصیانة وسائل اإلنتاج واآلالت المیكانیكیة ووسائل النقل ووسائل التكییف  :دائرة الصیانة 

  .وتأمین الطاقة الكهربائیة 

تعلقة بالمشتریات، ونشیر إلى أن هذه المدیریة تقوم بتنسیق ومراقبة كل النشاطات الم: مدیریة الشراء : ثانیا 
  .كانت سابقا مدمجة مع المدیریة العامة وهي تشمل دائرة الشراء 

 المنتوج تسییر بعملیة الخاصة القرارات تنفیذ بمتابعة المدیریة المعنیة هي:التجاریة  المدیریة التقنیة:ثالثا 
 :دائرتین وتتضمن وتسویقه النهائي

 الملحقات أو النهائي بالمنتوج األمر تعلق سواء المخزون حركة وتراقب تنظم : النهائي نتوجالم تسییر دائرة
 . الملحقات  إنتاج تسییر مصلحة الكوابل، تسییر مصلحة على وتشرف

 عملیة البیع كما تقوم بتسییر للكوابل ، المنتجة للمادة واحتیاجاته السوق دراسة مهامها من :التسویق  دائرة
 البیع ومصلحة مصلحة خالل من بالبیع المتعلقة العقود وٕابرام جدد وعمالء منافذ وٕایجاد المنتجات، وتوزیع

  .التسویق
 تهتم هذه المدیریة بتسجیل جمیع العملیات المحاسبیة و كذا المالیة، :   مدیریة المالیة و المحاسبة: رابعا 

  :المالیة والمیزانیة : دائرتین هماتقوم بدراسة الوضع المالي و المحاسبي للمؤسسة و تشمل و 

ملفات  بإعدادو النفقات و تقوم  باإلیراداتمع البنك الخاص  األموالمهمتها متابعة حركة  : مصلحة المالیة
 .المتعلقة بها األموالالشراء و احتیاجات المؤسسة وتتابع أیضا 

من فرع المیزانیة الذي یقوم بوضع المیزانیة  میزانیة االستثمار، وتتكون بإعدادوبدورها تقوم  :مصلحة المیزانیة 
 : الخطوات التالیة بإتباعللسنوات المقبلة  األخرىالتقدیریة مع المصالح و المدیریات 

ü وضع نتیجة تقدیریة للسنة 
ü متابعة جمیع التسدیدات و مقارنتها مع المیزانیة 
ü تقریر شهري إعداد. 

و تقوم بتسجیل العملیات المحاسبیة الیومیة و تشرف أیضا على عملیات الجرد السنویة  :دائرة المحاسبة - ب 
 .مصلحة المحاسبة العامة و مصلحة المحاسبة التحلیلیة : لكل دورة، یوجد بها مصلحتین هما
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تحسین إنتاجیة  في المراجعة البیئیةمساهمة   لرابعالفصل ا
  صناعة الكوابل بسكرةمؤسسة  

و  تقوم بتنظیم عمل الدوائر و المصالح و التأكد من صالحیته :مدیریة الموارد البشریة و الوسائل: خامسا
و كذلك تأمین محیط العمل من .....) الترقیة، االنتقاء، التكوین(تأهیل العاملین و توفیر الشروط الحسنة للعامل 

 .المخاطر و تتكون من دائرة المستخدمین و التكوین 

  وأهمیتها نشاط المؤسسة:  نيالمطلب الثا
    نشاط المؤسسة  : الفرع األول

تعمل المؤسسة على إنتاج عدة أصناف من الكوابل الكهربائیة وهذا بفضل إدخالها لتكنولوجیا متطورة في هذا 
نوع من الكوابل جمعت في خمس  400أكثر من  إنتاجالمجال ، إذ تمكنت المؤسسة من التخصص في 

  : مجموعات 
ي البنایات واالستخدام المنزلي ویتراوح نوع تستخدم ف 229حیث تنتج منها المؤسسة حوالي  :الكوابل المنزلیة 
  .فولط وتصنع من مادة النحاس  750و 250ضغطها مابین 

نوع وتستخدم في تشغیل اآلالت الصناعیة كالمحركات ویتراوح ضغطها  70ویبلغ عددها  :الكوابل الصناعیة  -
في صناعتها وهي الكوابل  فولط وتنقسم بدورها الى قسمین حسب المواد االولیة المستخدمة  1000و 600بین 

  . PRCوالكوابل المعزولة بمادة    PVCالمعزولة بمادة
تستخدم في النقل الكهربائي، ویقدر التوتر المتوسط مابین : الكوابل الكهربائیة ذات التوتر المتوسط والعالي 

  .فولط  3000فولط، أما التوتر العالي فتفوق شدة توتره في نقل الكهرباء  3000و  1000

تستعمل خاصة في نقل الكهرباء من المحوالت إلى مناطق  10یبلغ عدد أنواعها  : الكوابل غیر  المعزولة 
  .فولط  22000توزیع معینة وتتحمل تیار شدته 

تستخدم هذه الكوابل لتوزیع الكهرباء  وتصنع بدرجة أولى من األلمنیوم : كوابل التوزیع أو الشبكات الكهربائیة 
نوع، وتنقل تیار شدته  70مكون من المغنیزیوم والسیلیسیوم واأللمنیوم، وتتكون من حوالي   AGSوخلیط یسمى 

  .فولط  1000حوالي 

  .كما تنتج المؤسسة بكرات خشبیة بأحجام مختلفة لتوظیب  الكوابل 

اطار في ) مادة أولیة للصناعات البالستیكیة الغذائیة ( كذلك شرعت المؤسسة في إنتاج حبیبات الكومباند 
  .توسیع استثماراتها 

  .طن ، ولكن تغیرات حالیا  ألسباب تكنولوجیة واقتصادیة  28000وقد بلغت الطاقة اإلنتاجیة البدائیة 
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  مؤسسة صناعة الكوابل بسكرة أهمیة  : الفرع الثاني
مستوى تحتل المؤسسة مكانة بارزة علي المستوى الدولي وتعتبر أكبر وحدة صناعیة في مجال تخصصها على ال

-Aللجودة من طرف الوكالة الفرنسیة  ISOوقد اكتسبت سمعة جیدة دولیا بعد تحصلها على شهادة ,اإلفریقي 
F-A-Q  وتحصلها على شهادة المدققین )ISO10011  ( التي منحت إلي كل مسؤول قسم تسییر الجودة

  .قیام بعملیة التدقیق والمراقبة ومسؤول دائرة التكنولوجیة وضمان الجودة ، وأثبتت أهمیة هؤالء األشخاص لل

  . تلبیة احتیاجات السوق الوطنیة من الكوابل الكهربائیة- 

  . إمكانیة صرف المنتجات الوطنیة من الكوابل الكهربائیة في السوق العالمیة - 

  . التقلیل من نسبة البطالة لتشغیل عدد معین من العمال  - 

  .عة الكوابلإدخال تكنولوجیا الحدیثة والمتطورة في صنا - 

  .تدعیم هیكل االقتصاد الوطني  - 

  .تخفیـض نسبـة استراد الكوابـل مـن السـوق الخارجیـة والقضـاء علـى التبعیـة اإلقتصادیـة  - 

  .المسـاهمـة  في جلـب العملـة الصعبـة - 

  . تحسیـن صـورة المنتجـات الوطنیـة فـي السـوق العالمیــة - 
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أسس تحسین و  صناعة الكوابل بسكرةفي مؤسسة  واقع المراجعة البیئیة : المبحث الثاني
  یتهاإنتاج

األسالیب والمؤشرات صناعة الكوابل بسكرة و التطرق إلى واقع المراجعة البیئیة في مؤسسة  سیتم في هذا المبحث
  في تحسین انتاجیتها  مؤسسةال التي تعتمد علیها 

 صناعة الكوابل بسكرةواقع المراجعة البیئیة الخارجیة في مؤسسة :  المطلب األول
 مؤسسة الألزم المشرع الجزائري المؤسسات بالقیام تلتزم تعتبر المراجعة البیئیة الخارجیة أحد اإلجراءات التي 

حسین أدائها بالعدید من التشریعات والقوانین البیئیة والقیام ببعض اإلجراءات البیئیة من أجل تمحل الدراسة 
  :البیئي وٕاضفاء الطابع البیئي على أنشطتها وتتمثل هذه اإلجراءات في

  القیام بالمراجعة البیئیة ودراسة الخطر للحصول على رخصة االستغالل : الفرع األول
الحدیث عن المراجعة البیئیة في الجزائر أساسا بمفهوم رخصة اإلستغالل هذه األخیرة التي تعرف على  یرتبط

وثیقة إداریة تثبت أن المؤسسة المصنفة المعنیة تطابق األحكام والشروط المتعلقة بحمایة وصحة وأمن " :ا أنه
  1."  البیئة

والتي تتضمن منشأة واحدة أو  مجموع منطقة اإلقامة،" : وتقوم بها المؤسسات المصنفة التي تعرف على أنها
یحوز  خاضع للقانون العام أو الخاص،عدة منشآت مصنفة تخضع لمسؤولیة شخص طبیعي أو معنوي 

  2."كل إستغاللها إلى شخص آخرأو  أو یستغلها أو  ،المنشآت المصنفة التي تتكون منهاالمؤسسات و 

وتخضع هذه المؤسسات حسب أهمیتها وحسب األخطار التي تنجر عنها إلى ترخیص من الوزیر المكلف 
ووفقا لنوع الترخیص أو التصریح تحدد  المختص إقلیمیا،أو الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي  بالبیئة،

  : الفئة التي تنتمي لها هذه المؤسسة كاآلتي

 .تتضمن على األقل منشأة خاضعة لرخصة وزاریة : مؤسسة مصنفة من الفئة األولى §
 .تتضمن على األقل منشأة خاضعة  لرخصة الوالي المختص إقلیمیا : مؤسسة مصنفة من الفئة الثانیة §

                                  

الجریدة الرسمیة ،  2006ماي 31،المؤرخ في بضبط التنظیم المطبق على المؤسسات المصنفة لحمایة البیئة المتعلق،  198-06المرسوم التنفیذي رقم  1 
  2بیة ، المادة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشع

  نفس المرجع السابق  2
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تتضمن على األقل منشأة خاضعة لرخصة رئیس المجلس الشعبي  : سسة مصنفة من الفئة الثالثةمؤ  §
 .البلدي المختص إقلیمیا

تتضمن على األقل لمنشأة خاضعة لرخصة نظام التصریح لدى  : مؤسسة مصنفة من الفئة الرابعة §
  .المجلس الشعبي البلدي المختص إقلیمیا

وتختلف إجراءات الحصول على رخصة االستغالل بین المؤسسات المصنفة التي سیتم إنشاؤها والمؤسسات 
  المصنفة القائمة 

فالنسبة للمؤسسات المصنفة التي سیتم إنشاؤها یتطلب الحصول على رخصة االستغالل قیام المؤسسة بدراسة 
  ا بشهر واحد منذ تاریخ التعلیق ددة قانوناء تحقیق عمومي مدته محالتأثیر البیئي ودراسة الخطر وٕاجر 

بیئیة ودراسة الخطر في مدة ال تتعدى سنتین من أما المؤسسات المصنفة القائمة فهي مطالبة بإنجاز مراجعة 
04/06/2006تاریخ صدور المرسوم 
على معلومات مفصلة حول مختلف  مصادر التلوث واألضرار الناجمة  المراجعة البیئیةحیث یجب أن تتوفر 

ث ترسل هذه حی عنها، باإلضافة إلى طرح اقتراحات حول اإلجراءات والتدابیر الالزمة للوقایة منها وٕازالتها،
  المراجعة إلى الوالي المختص إقلیمیا لدراستها في حالة مؤسسة مصنفة من الدرجة الثانیة 

من المؤسسات المصنفة القائمة من الفئة الثانیة لذلك فقد قامت بالمراجعة صناعة الكوابل  تعتبر مؤسسة و 
تعد ملكا للدولة وذلك بسبب الشراكة مع لم البیئیة وتم التعامل معها قانونیا على أساس أنها مؤسسة حدیثة ألنها 

ر الصناعیة بوالیة وقد تمت هذه المراجعة في مكتب الدراسات البیئیة واألخطا ،"GENERAL CABLE "شركة
  سطیف

  :وقد تطرق المراجع البیئي في الدراسة و التقریر الذي قدمه للنقاط التالیة

أهمیتها في المنطقة  الوضعیة المناخیة، هیكلها التنظیمي، نشاطها، موقعها الجغرافي،(بالمؤسسةالتعریف  : أوال
  مدعما دراسته باإلحصائیات والمخططات والرسومات ،...)وعلى اإلقتصاد الوطني

  بالتفصیلPVC البكرات الخشبیة،  التعریف بالمراحل اإلنتاجیة للكوابل، : ثانیا

  :هالك المواد األولیة في المؤسسة من خاللتحدید وضعیة إست : ثالثا

النوعیة لمدخالت المؤسسة من المواد األولیة التي تستخدمها خالل العملیة عرض المیزانیة السنویة الكمیة و  /1
حدة و  مادة تم توضیحها من خالل جدول تناول فیه إسم المادة، 50وتتضمن هذه المیزانیة  اإلنتاجیة،
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  تاریخ اإلدخال كمیة المدخالت من هذه المادة خالل الفترة، القیاس،

 مادة 15وتتضمن هذه المیزانیة  عرض میزانیة  المدخالت السنویة من المواد والمنتجات الكیمیائیة الخطیرة،/ 2
  1.كمیتها وتم توضیحها من خالل جدول تناول فیه اسم المادة،

  تحدید النفایات الناتجة عن نشاط المؤسسة  : رابعا

وقد تم وصف هذه النفایات من خالل جدول  : تحدید النفایات الصلبة والسائلة الجد خطیرة في المؤسسة/1
  كمیاتها السنویة طریقة تخزینها في المؤسسة، درجة خطورتها، وضح فیه اسم النفایة،

 ي من خالل جدول وضح فیه بالتفصیل اسم النفایات،حیث تطرق لها المراجع البیئ : نفایات التغلیف/2
  2وكمیتها

في هذه النقطة تطرق المراجع البیئي إلى  المشاكل التي تنتج عن هذه النفایات وقدم تعلیقه على أسلوب /3
حیث قام بتقدیم هذه المادة من خالل  ،PRCالمؤسسة في التعامل مع هذه النفایات وكان مجمل تركیزه على

  ...كیبها الكیمیائي،خطورتهاإدراجه لتر 

حیث إعتبر المراجع البیئي  وبالرغم من اإلجراءات التي تتخذها المؤسسة للتخفیض من هذا النوع من النفایات  ،
  .PRCأن الصعوبة األساسیة تكمن في كیفیة معالجة مادة

الغازات السامة  كهرباء،ال الطاقة، دراسة التأثیرات البیئیة على بعض إستهالكات المؤسسة مثل الماء،:خامسا
  والتي تنتج من إستخدام المؤسسة لبعض المواد   SO2,NO2,NO3,HCL,CO2التي تطرح في الجو مثل

على البیئة من خالل التطرق إلى إستهالكه السنوي من CFCوقد ركز المراجع البیئي على تأثیر إستهالك غاز
في أنه عند اإلحتراق یطرح غازات سامة تدمر  وخطورته تكمن وكذلك مكوناته الكیمیائیة، طرف المؤسسة ،

أصبحت مجبرة على تغییر هذه  ENICABتم منع إستخدامه وبالتالي فمؤسسة   2010 كما في طبقة األوزون،
  .المادة 

 من خالل التعریف بهذا الزیت، ،)األسكرال تجاریا( PCBلقد ركز المراجع البیئي على زیت :النفایات السائلة/3
  وقام بوصف مكان تخزینه في المؤسسة مدعما ذلك بالصور خصائصه الكیمیائیة، البیئة،خطورته على 

                                  

  2الملحق 1
  3الملحق 2
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  التلوث الضوضائي :سادسا

خطورة هذا الضوضاء  حیث تناول المراجع البیئي الورشات التي تتسبب في التلوث الضوضائي في المؤسسة،
  .وكیفیة مكافحة هذا النوع من التلوث على صحة العمال،

المراجع البیئي بالتقییم المالي للتغیرات واإلجراءات التي یجب على المؤسسة أن تأخذها بعین واألخیر قام 
   :والتقلیل من المخاطر البیئیة حیث تقدر التكلفة ب ،عتبار للتحسین من أدائها البیئياإل

 :توزع على اإلجراءات التالیةوهي تكلفة اضافیة تتحملها المؤسسة  دج 15.000.000,00

 :سبة للنفایات السائلةبالن/1

 األحماض  الزیوت، تقویة  خاصیة عدم نفاذیة التربة على مستوى مساحة المؤسسة لتجنب تعكر وتسرب  المیاه،

 تحسین أرضیة المؤسسة 

  :التلوث الضوضائي/2

ü إقتراح معاییر للتقلیل من الضوضاء في المؤسسة. 
ü تمت التوصیة على وضع قبعات واقیة من الفوضى للعمال. 

  اقترح المراجع البیئي تغییر هذا المركب بالبدیل األمثل له هو ): CFC(مركب الكلور فلور كربون /3

R-404(HCF)، وبالتالي عدم التسبب في تآكل طبقة األوزون أي تم إستبدال الكلور بالهیدروجین.  

   PRCكما إقترح إعادة تقییم نفایات/4

  . ISO14001یةضرورة إعتماد المؤسسة لنظام لإلدارة البیئ/5

  .ضرورة وجود متابعة بیئیة للمشاریع التي تقوم بها المؤسسة/6

 2007ماي  19المؤرخ في  145- 07بالمرسوم التنفیذي  2007وقامت أیضا بدراسة الخطر خالل سنة 
یئة في مادته الرابعة المحدد لمجال تطبیق ومحتوى وكیفیات المصادقة على دراسة وموجز التأثیر على الب

المتعلق بضبط التنظیم على المؤسسات المصنفة  2006-06-31المؤرخ في  198- 06والمرسوم التنفیذي رقم 
تقوم بانجاز دراسة األثر ودراسة الخطر من خالل  أنالمؤسسة المصنفة البد  نألحمایة البیئة الذي ینص على 

تكلیف مكتب دراسات أو مكتب خبرة أو مكتب إستشارات مختصة في هذا المجال ومعتمدة من قبل الوزیر 
بالبیئة للقیام بها المكلف

Pdf créé avec la version d'essai pdfFactory www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

189 

 

تحسین إنتاجیة  في المراجعة البیئیةمساهمة   لرابعالفصل ا
  صناعة الكوابل بسكرةمؤسسة  

حیث تهدف دراسة الخطر إلى تحدید المخاطر المباشرة وغیر المباشرة التي تعرض األشخاص والممتلكات 
  1بیئة للخطر من جراء نشاط المؤسسة سواء كان السبب داخلیا أو خارجیا وال

المتعلق بضبط التنظیم المطبق  2006ماي  31المؤرخ في  198- 06من المرسوم التنفیذي  14وتنص المادة 
  :ان دراسة الخطر البد أن تتضمن مایلي\على المؤسسات المصنفة لحمایة البیئة على 

 عرض عام للمشروع  §
 ألماكن المجاورة للمشروع والمحیط الذي قد یتضرر في حالة وقوع حادث وصف ا §
 وصف المشروع ومختلف منشآته مع استخدام مخططات عند الحاجة  §
المخاطر الناجمة عن استغالل كل مؤسسة معتبرة سواء كانت هذه العوامل داخلیة أو تحدید جمیع عوامل  §

 خارجیة 
 المصنفة تحلیل المخاطر والعواقب على المؤسسة  §
تحلیل اآلثار المحتملة على السكان في حالة وقوع الحوادث بما فیهم العمال والبیئة وكلك اآلثار  §

 االقتصادیة والمالیة المتوقعة 
  كیفیات تنظیم أمن المواقع والوقایة من الحوادث الكبرى، ونظام تسییر األمن ووسائل النجدة  §

اسات الذي أجرت فیها المراجعة البیئیة وطبقا للمرسوم التنفیذي وهاتین الدراستین أجرتهما في نفس مكتب الدر 
المحدد لمجال تطبیق ومحتوى وكیفیات المصادقة على دراسة وموجز   2007ماي  19المؤرخ في    145- 07

 .مع العلم أن هاتین الدراستین تنجزان على نفقة المؤسسة التأثیر على البیئة،

المراجعة البیئیة بصفة دوریة بل تعتبرها إجراء قانوني فقط یمكنها من ال تقوم بإجراء  ENICAB لكن مؤسسة
  . 2007ودلیل ذلك أنها لم تقم بهذه الدراسة منذ سنة  الحصول على رخصة اإلستغالل ولیس بمحض إرادتها،

ت كما أن المؤسسة مازالت لم تطبق كامل اإلجراءات والتوصیات التي قدمها المراجع البیئي ،ذلك أنها حاول
فإن المؤسسة لحد اآلن الزالت تستخدمه رغم خطورته  CFCلكن فیما یخص غاز ، PRCالتحكم في نفایات 

إال أن المؤسسة لم تقم بأي  ، HCFورغم أن المراجع البیئي قدم البدیل لهذا الغاز وهو على طبقة األوزون،
بتغییر هذا الغاز ألن األمر یتطلب والسبب حسب المسؤولین یعود إال أنه من الصعب أن تقوم المؤسسة  ،تغییر

                                  

المتعلق بضبط التنظیم المطبق على المؤسسات المصنفة ، 198- 06الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ،المرسوم التنفیذي رقم1

  2006ماي  31، المؤرخ في لحمایة البیئة
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تكالیف ضخمة ودراسة معمقة على مستوى المخابر بالرغم من أن المؤسسة ستضطر عاجال أم آجال لتغییر هذا 
وهذا ما یظهر جلیا أن إهتمام المؤسسة بالجانب البیئي  ، 2010 الغاز ألنه تم منع استیراده إبتداءا من سنة

  .إراديماهو إال إلتزام قانوني ولیس 

  تقدیم تصریح سنوي للنفایات الخاصة الخطرة :الفرع الثاني
تصریحا سنویا بالنفایات الخطرة في المؤسسة،ویعتبر تقدیم هذا التصریح إجباریا حسب  ENICABتقدم مؤسسة 

  1:ویتضمن هذا التصریح مایلي 10/09/2005المؤرخ في   315- 05المرسوم 

 .وكمیة وخصائص مختلف النفایات الخاصة الخطرة المنتجةطبیعة  §
 .طرق معالجة هذه النفایات الخاصة الخطرة §
 .التدابیر المتخذة والمقررة لتفادي إنتاج النفایات الخاصة الخطرة §

ومن خالل هذا التصریح تتمكن الوالیة من تحدید قیمة الضریبة المطبقة على المؤسسة بناءا على كمیة النفایات 
  .مصرح بهاال

  ENICABواقع المراجعة البیئیة الداخلیة في مؤسسة :المطلب الثاني
وال تستخدم   ،14001ر حاصلة على شهادة اإلیزو غیENICAB  یجدر بنا اإلشارة إلى أن مؤسسة  

القیام لكن المؤسسة تحاول  وال تتضمن في هیكلها التنظیمي مصلحة أو قسم للمراجعة البیئیة،، المحاسبة البیئیة
وذلك من  للتأكد من مدى إحترام القوانین البیئیة وذلك من خالل مندوب البیئة بالمتابعة البیئیة لمختلف نشاطاتها

  :خالل قیامه باإلجراءات التالیة

 
 
 

ةتعیین مندوب البیئ:الفرع األول

                                  

  2الملحق 1
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طرق إختیار مندوبي البیئة وكیفیة تعیینهم  2005جوان  05المؤرخ في  240- 05حیث یحدد المرسوم التنفیذي 
  1:كما یوضح في المادة السادسة منه أهم المهام التي یجب أن یقوم بها  كمایلي 

  تحدید التشریعات والقوانین البیئیة التي تخضع لها المؤسسة وتشخیص أهم االلتزامات المطبقة علیها §
 المصنفة المعنیة والتي تنص علیها التشریعات والقوانینالمساهمة في تطبیق االلتزامات البیئیة للمؤسسة  §
، ومكلف بمواجهة جمیع المشاكل المحتملة ضمن اإلدارة البیئیة الجیدة للمؤسسة مندوب البیئة مسؤول على §

  هذا اإلطار البحث المستمر عن وسائل الوقایة والحمایة من التلوث
  على أنواع الملوثات، طرق تفادیها والوقایة منهاجل التعرف أللمؤسسة من " دلیل التلوث"وتحدیثتطویر  §
  تنفیذ نظام الرقابة الذاتیة للنفایات والتجهیزات §
  أدوات اإلدارة البیئیة في المؤسسة خاصة نظام اإلدارة البیئیة ونظام مراجعة البیئة إدراجالسعي نحو  §
كذلك التي ینص علیها القانون  و  تااللتزاماالمسؤولین الذین یملكون سلطة القرار بحاالت عدم احترام  إعالم §

  تطبیقها في مجال حمایة البیئة بالتحسینات الممكن  إعالمهم
تحسیس العمال وتوعیتهم في كل ما یخص حمایة  البیئة، تدریبهم على احترام معاییر السالمة ومواجهة  §

  المخاطر 
  الحرص على اإلستخدام العقالني للموارد الطبیعیة §

على أنه من الضروري أن یحصل مندوبي البیئة على دعم واضح من  من هذا المرسوموتؤكد المادة السادسة 
  مسؤول المؤسسة من أجل نجاح مهمتهم كذلك الوقت الكافي من أجل تنفیذها

                                  

المؤرخ في  ،طرق إختیار مندوبي البیئة وكیفیة تعیینهمالمتعلق ب ،240-05ذي المرسوم التنفی ، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 1

 2005جوان  05
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  صناعة الكوابل بسكرةمؤسسة  

ي یعمل الذ 2007مندوب البیئة الذي عام  تم تعیینقد ENICAB وطبقا لهذا المرسوم التنفیذي فإن في  مؤسسة
  :على تحسین المراجعة البیئیة إلى حد ما من خالل قیامه  بما یلي

 .المواد األولیة الماء، التأكد من االستخدام العقالني للموارد الطبیعیة مثل الطاقة، §
 .محاولة إیجاد أحسن الطرق لتسییر النفایات والتقلیل منها §
 .تطبیق القوانین البیئیة في المؤسسة §
 یة الحفاظ على البیئة واحترام القوانین، وحثهم على استخدام وسائل األمن والوقایةتوعیة العمال بأهم §

حیث یقوم مندوب البیئة في كل مرة بإعداد دلیل یبین فیه أهمیة وكیفیة الحفاظ على البیئة ،النفایات الخطرة في 
  .المؤسسة وكیفیة معالجتها وتخزینها

لورشات اإلنتاج وأماكن تخزین النفایات بمختلف أنواعها،فإنه یقوم   فمن خالل الزیارات المفاجئة التي یقوم بها
یقوم بكتابة  بمتابعة ومراقبة مدى التزام العمال والمسؤولین بالتعلیمات البیئیة التي یصدرها وعدم اإلخالل بها،

أیه في هذه ثم یبدي ر  ها،تقریر یصف فیه الوضعیة البیئیة لهذه الورشات وأماكن التخزین التي قام بزیارت
ثم یقوم بتحریر نسختین من التقریر  واألخیر یقدم االقتراحات والتوجیهات والحلول التي یراها ضروریة، ،الوضعیة

األولى إلى رئیس المصلحة المعنیة و الثانیة إلى المدیر العام إلعالمه بالوضع البیئي في المؤسسة وكذلك 
  .مذكورة في التقریر إلجبار المسؤولین على اإللتزام بالتعلیمات ال

الوسائل  الصیانة، مصلحة اإلنتاج،:باإلضافة إلى اإلجتماعات التي یعقدها مع بعض مصالح المؤسسة مثل
  .العامة

  .وكذلك قیامه بمتابعة عملیات التخلص من النفایات مثل إشرافه على عملیة الردم التقني للنفایات

في بالمتطلبات البیئیة للمؤسسة من أجل تفادي تكالیف یو  أنكما أن مندوب البیئة یحاول بأقصى حد ممكن 
  الجبایة البیئیة وكذلك أن یستغل النفایات الناتجة عن العملیة اإلنتاجیة أفضل استغالل ممكن

  النفایات إدارةمراجعة :ثانيالفرع ال
بسبب غیاب الرشادة تعتبر النفایات أمرا عادیا ونتیجة حتمیة للعملیة اإلنتاجیة في أي مؤسسة صناعیة، لكن  

اإلقتصادیة في إستهالك الموارد المتاحة في المؤسسة تزایدت كمیة النفایات بمختلف أنواعها من سنة إلى أخرى 
تسعى إلى التقلیل منها  ENICAB لذلك فإن مؤسسة مما أدى إلى زیادة التكالیف التي تتحملها المؤسسة،

أنواع وتطور النفایات و الطرق التي تتبعها المؤسسة  عنصروسنتناول في هذا ال سیاسات،دة طرق و بإتباعها ع
  .لمعالجة هذه النفایات
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  ENICABتصنیف النفایات الخطرة في مؤسسة :أوال

هذا التنوع في و  ، PVCتتمیز مؤسسة بتنوع إنتاجها من إنتاج الكوابل باإلضافة إلى البكرات الخشبیة وحبیبات
   .وع النفایات الناتجةتناإلنتاج أدى إلى 

  من مراحل إنتاج الكابل یوجد نوع من النفایات  فبتتبع مراحل إنتاج الكابل نجد أنه في كل مرحلة
  النفایات الناتجة عن إنتاج الكوابل):3( الجدول

  النفایــــات الناتــجـة  مرحلـة اإلنتــاج

  للنحاسUNPPOL570,RENOFORM455زیت  مرحلة القلد

  لأللمنیومRENOFORM3125زیت 

  PRC ,PRS  العزلمرحلة 

  PVC  مرحلة
  بناءا على وثائق المؤسسة لباحثةإعداد ا :المصدر

  Le bois blanc  أما بالنسبة إلنتاج البكرات الخشبیة فإن النفایات الناتجة فهي عبارة عن الخشب األبیض

الغیر صالحة نتیجة خطأ في  PVCوفیما یخص النفایات الناتجة عن إنتاج حبیبات   فتتمثل في حبیبات  
  التركیب الكیمیائي مثال

  :إلى ENICAB ومن خالل ما سبق یمكننا تصنیف النفایات الخطرة في مؤسسة

  ،النحاس،األلمنیوم،بقایا الخشب،نفایات التغلیف PRS,PRC,PVCوتتمثل في:النفایات الصلبة/1

 وسنحاول تقدیم تعریف كل نوع من هذه النفایات
یستخدم للكوابل ذات  PRCذلك أن  ،ین المادتین في مرحلة عزل الكابلیتم إستخدام هات :PRS,PRCمادة 

والتي تقع في  ،مجهزة بكافة اآلالت الضروریة H5الضغط المتوسط والعالي حیث خصصت له ورشة خاصة  
ثم  مة،ثم تعرض لدرجة حرارة مالئ بواسطة أنابیب خاصة، PRC الجزء العلوي للورشة أین یتم رفع حبیبات 

  . تمرر في أنابیب تحتوي على اآلزوت للعمل على تصلب و تماسك ومالسة الكابل
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هذا ألن عملیة تماسكها  H4إال أنها توجد في ورشة منفصلة   PRCفهو مادة تشبه مادة   PRSأما   
یمرر على الماء لتبریده وتجنب إلتصاقه  PRSحیث بعد تغلیف الكابل بال   وتصلبها تكون في الهواء فقط ،

  .ببعضه البعض عند وضعه على البكرة

، تعمل المؤسسة على إنتاجه ذاتیا   )متعدد كلورور الفیلین(هو عبارة عن مادة بالستیكیة PVCأما فیما یخص 
  . ته الضعیفة للحرارةمقاوم مقاومته العالیة ضد التأثیرات الكیمیائیة، قابلیته للتدویر، :یتمیز بعدة خصائص منها

وتتمثل في الزیوت بمختلف أنواعها وٕاستخداماتها ویمكن تلخیص هذه النفایات في الجدول :النفایات السائلة/2
 :التالي

  
  .النفایات السائلة الخطرة وٕاستخداماتها في المؤسسة):4( الجدول

  إستخداماتها  النفایات السائلة

   )األسكرال تجاریا(PCBزیت 

  قلد النحاس  UNPPOL570,RENOFORM455زیت

  قلد األلمنیوم  RENOFORM3125زیت 

  علبة السرعة  TASSILIA EP90زیت

  محركات الدیازال  CHILIA SAE40 زیت

  المحركات الضاغطة  TILIA B255زیت

  المحركات الضاغطة  TORADAزیت

    TISKA68,TISKA32زیت

  معدات اإلنتاج  FODDAزیت
  لوالیة بسكرة بناءا على التصریحات المقدمة لمدیریة البیئة باحثةال إعداد: المصدر
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، فهو عبارة عن سائل لزج یتكون ENICABمن أخطر أنواع النفایات السائلة في مؤسسة  PCBویعتبر زیت  
لكنه یتمیز بخاصیة اإلنحالل في الزیوت  ،)ل/مغ 5.9-  0.007(وینحل في الماء بنسبة ضعیفة من الكلور،

  1.عضویةوبعض المواد ال

 1987- 08- 18المؤرخ في  182-  87 وٕامتثاال للمرسوم الرئاسي رقم ونظرا للخطورة الشدیدة لهذا الزیت ،
اتخذت  ENICABفإن مؤسسة  ،PCBالموضح لشروط تخزین المعدات الكهربائیة المحتویة على زیوت   

  2.إجراءات صارمة لمنع وقوع كارثة في حال تسرب هذا الزیت في منطقة منعزلة

    (EPOXYDIQUEكما أن هذا المكان مجهز من الداخل ببرامیل إسمنت مسلح مغلق بإحكام ومدهون بطالء 

ممنوع "كما وضعت الفتة مكتوب علیها  األمن،ألن مفاتیحه عند مصلحة الوقایة و ال یسمح ألي شخص بدخوله و 
  LES HUILES MINERALESوقد تم تعویضه بزیوت معدنیة  ،3"الدخول خطر األسكاریل 

هذه المادة الخطیرة جدا على طبقة  ،)CFC (أما فیما یخص النفایات الغازیة مثل مركب الكلور فلور كربون
الغاز الذي ،هذا )(NH4وكذلك األمونیاك  ،دید من المجاالت كصناعة المبرداتاألوزون التي تستخدم في الع

لإلصدارات تتعدى القیم المحددة عالمیا  ال ENICABیستخدم لتبرید الكابل فإن مؤسسة یكون في دارة مغلقة و 
  الغازیة للمواد الخطرة

         ENICABتطور النفایات في مؤسسة :ثالثالفرع ال
لقد أدى اإلستهالك الالعقالني للمواد األولیة إلى تزاید حجم النفایات بالرغم من الجهود المبذولة من طرف 

تطور بعض النفایات الخطرة في المؤسسة  الفرعذه الكمیات لذلك سنتناول في هذا المؤسسة للتقلیل من ه
  .باإلعتماد على التصریح بالنفایات الذي تقدمه المؤسسة إلى مدیریة البیئة

  :فیما یخص النفایات المخزنة في المؤسسة فنالحظ تطورها من خالل الجدول التالي

  المخزنة في المؤسسة PCBوPRC,PRSكمیة النفایات من):6(الجدول

  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  المادة

                                  

  3الملحق 1
  4الملحق 2
  5الملحق 3
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PRC,PRS)طن  15  719  463.365 )طن
على 
  األكثر

15 
طن 
على 
 األكثر

15 
طن 
على 
 األكثر

15 
طن 
على 
 األكثر

15 
طن 
على 
 األكثر

PCB)2886  2886  2886  1338  1338  1338  1338  )اللتر  
  لوالیة بسكرة بناءا على التصریحات المقدمة لمدیریة البیئة باحثةإعداد ال:المصدر

بما  2008-  2007یظهر لنا جلیا التطور الهائل لهاتین المادتین خالل الفترة  PRC,PRSبالنسبة لمادتي  /1
ومن جهة أخرى  طن وهي كمیة ضخمة ویشكل خطرا كبیرا من الناحیة البیئیة هذا من جهة، 255.035یعادل

  مؤسسة على التحكم في كمیة النفایات فبالمقارنة بین كمیة النفایات الناتجة وكمیة النفایات المخزنة عدم قدرة ال

لكن  طن،  132.049نالحظ أن كمیة النفایات الناتجة عن العملیة اإلنتاجیة تقدر ب 2007 فمثال في سنة
طن هي  331.31قدر ب طن أي الفرق ی  463.365الكمیة المخزنة في المؤسسة من نفس السنة تقدر ب 

  .كمیة مخزنة من السنوات السابقة

وذلك بفضل تقنیة الردم التقني  فایات من هاتین المادتین قد نقصتلكن نالحظ من خالل الجدول أن كمیة الن
    PRC ,PRSذلك أن ثبات نسبة نفایات مادتي  التي تقوم بها المؤسسة 

  .فیعود سبب ثبات كمیته إلى عدم تغییر المكثفات PCBأما بالنسبة لزیت/2

  ENICABالطرق المتبعة لمعالجة النفایات في مؤسسة:المطلب الثالث
وذلك عن طریق إنتهاجها لسیاسة إسترجاع  بمجهودات للتقلیل من النفایات، ENICABلقد قامت مؤسسة 

  ةدنیة وتقلیل التكالیف في المؤسسبهدف ت الكابل،

  معالجة النفایات الصلبة :الفرع األول

بعد إستالم حاویات النفایات یتم وضعها في مشغل إسترجاع النفایات المجهز بكافة اآلالت الضروریة ومساحات 
وتتم عملیة  PRC ،PRS  ،PVCحیث یتم هذا المشغل إسترجاع كل من األلمنیوم ،النحاس،  التخزین،

  :كمایلي اإلسترجاع 

 .قطع صغیرة بإستخدام مقص المعادنقص الكوابل إلى  §
 تجرید الجزء المعدني النحاس،األلمنیوم عن طریق آلة السحق  §
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فصل القطع المعدنیة عن المواد البالستیكیة باستخدام الفرازات الهوائیة فتخرج في شكل حبیبات صغیرة  §
 .وتجمع في حاویات خاصة بها

 ضغط وحزم األسالك المعدنیة لتسهیل نقلها  §

هذا األخیر الذي یقوم بإصدار  مراحل تنتهي مهام دائرة اإلنتاج لیأتي دور رئیس مشغل االسترجاع،وبهذه ال
وكذلك قائمة أنواع وكمیات  ،فایات المستلمة من كل ورشة إنتاجقائمة شهریة یوضح فیها أنواع و كمیات الن

  .  نفایات المواد المسترجعة القابلة إلعادة البیع أو االستخدام

وبعد تقدیم العروض  ،وتعلن عن مزاد علني في الجرائد األلمنیوم،تقوم المؤسسة بتجمیع النحاس و  لكوبعد ذ
  .تختار المؤسسة العرض األفضل، لیتم بیعها لمؤسسة متخصصة في معالجة هذا النوع من النفایات

ى أي أن المؤسسة ال فإن المؤسسة تقوم ببیع نفایاته لمؤسسات أخرى تقوم ببیع نفایاته لمؤسسات أخر   PVCأما 
  .تواجه مشاكل من نفایات هذه المادة

  PRC ،PRSنفایات / 3

المشكلة األساسیة لنفایات المؤسسة نظرا لكثرة هذه النفایات في المؤسسة حیث  PRC ،PRSتعتبر نفایات 
منع تقوم بالتخلص من هذه النفایات عن طریق رمیها في مناطق خاصة ولكن بعد  2004 كانت المؤسسة قبل

أصبحت الدولة مجبرة على إبقائها في المؤسسة مما أدى إلى التزاید الهائل من  هذه العملیة من طرف الدولة،
على مستوى أماكن تخزین المادتین والذي یعود   2009 ولكن بعد الحریق الذي وقع في جوان ،1هاتین المادتین 

حیث كان یخزن  ،2ل الصیانة في ورشة جدیدة سببه حسب المسؤولین إلى إنطالق شرارة كهربائیة بسبب أشغا
وبعد هذه الكارثة وجدت الوالیة الحل من خالل تقنیة الردم التقني في معهد  ،3في مكان بعید وبكمیات هائلة 
حیث عندما تصل كمیة النفایات من  دج للطن خارج الرسم، 12000ب  خاص مقابل تحمل تكلفة تقدر

وتحسنت وضعیة المكان  ،مما أدى إلى تخفیض كمیة النفایات تنقل للردم،طن على األكثر  15المادتین إلى  
  الذي كانت تخزن فیه المادتین 

مع متعاملین متخصصین ) (des conventionsولتقلیل تكلفة الردم التقني إقترح مندوب البیئة القیام بتعاقدات 
  .ن بشروط یتفق علیها الطرفینلیتم إقتناء المادتین مجانا لك في معالجة هذا النوع من النفایات،

                                  

  6الملحق 1
  7 الملحق2

  8الملحق 3
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  معالجة النفایات السائلة :الفرع الثاني
تعتبر عملیة قلد النحاس و األلمنیوم المتسبب األول في مشكلة النفایات السائلة في المؤسسة،حیث تتم عملیة 

أللمنیوم المستحلبات لتسهیل عملیة قلد اك بسبب إستخدام الزیوت والشحوم و وذل ،H 2القلد على مستوى الورشة
  .والنحاس في اآلالت

   (Le tréfilage d aluminium)قلد األلمنیوم :أوال

حیث یساهم الشحم في تسهیل تمریر األلمنیوم في السالكات  الزیوتقلد األلمنیوم بإستخدام الشحوم و تتم عملیة 
بسبب الشحوم المتراكمة على وتعتبر هذه الزیوت خطرا على العمال  أما الزیوت فتستخدم لتلیین وتلمیع األلمنیوم،

  التلوث األرضي  زیادة األرض والتي تتسبب في حدوث إنزالقات وبالتالي
   (Le tréfilage de cuivre)قلد النحاس :ثانیا

الذي یستخدم في عملیة قلد النحاس حیث (émultion)ویتمثل مشكل النفایات في هذه المرحلة في المستحلب  
ویستخدم هذا المستحلب تقریبا لمدة سنة كاملة،لكن عند نهایة العملیة أو  ، زیت 4- 5ماء ، 96-95یتكون من 

  . عند حدوث تسربات في األنابیب یتم تجمیع هذا المستحلب في خزانات في إنتظار تصریفه

ضع هذا المستحلب في خزانات وقد إقترح مندوب البیئة طریقة السترجاع زیوت هذا المستحلب من خالل و 
 لتعرض الدائم للشمس یتبخر الماء ویبقى الزیتوبفعل ا ،أرضیة

 ENICABفي مؤسسة  مراجعة الصحة والسالمة المهنیةواقع تطبیق :لثالفرع الثا
د من منا بالعدییاقمن خالل   ENICABلقد حاولنا التعرف على واقع الصحة والسالمة المهنیة في مؤسسة

وكذلك الزیارات المیدانیة لورشات العمل في المؤسسة واألمن الصناعي بالمؤسسة  سالمةالمقابالت مع مسؤول ال
  وخاصة بعد الشراكة مع جنرال كابل التي بأن إدارة المؤسسة مسؤول السالمة واألمن الصناعي حیث أكد لنا

إال  من العاملینأالحفاظ على صحة و  ولویاتهاأوتضع من   الصحة والسالمة المهنیةتولي إهتماما كبیرا لسیاسة 
  أن الصحة والسالمة المهنیة الزالت محدودة األدوار في المؤسسة 

  :حیث تتكون لجان الوقایة واألمن الصناعي بالمؤسسة فهي تتكون من األعضاء التالیة

  ثالثة نقابیین  §
  ثالثة عمال  §
 طبیب العمل مسؤول عن الوقایة واألمن الصناعي §
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ارة الموارد البشریة واإلدارة العلیا بالمؤسسة متمثلة في عقد اللجنة وٕاد ذهن هناك تنسیق دائم بین هأالحظ ون
  الحلول لها  إیجاداإلجتماعات للبحث عن المشاكل التي تعیق اللجنة واإلقتراحات التي تبدیها ومحاولة 

القیام  ENICABحیث فیما یتعلق بدور لجنة الوقایة واألمن الصناعي تجاه حوادث العمل تحاول مؤسسة 
ل الذي یحتاجون إلى تدریب ات تدریبیة خاصة بالعمال الجدد وأخرى مقصودة أي تخص العمادور   بتنظیم

حیث یكلف مسؤول الوقایة واألمن الصناعي بأنه یكلف مساعدین له بالقیام بعملیة التدریب والتي ، تدعیمي
ذها عند وقوع ترتكز أساسا على تدریب العمال على إستعمال وسائل األمن وكذلك اإلجراءات الواجب اتخا

  الحوادث إضافة إلى األسالیب التدخلیة الفعالة التي یجب اإلعتماد علیها

  في المبحث الثالث  ENICABوسنتطرق بشكل من التفصیل لمراجعة الصحة والسالمة المهنیة في مؤسسة 

  وأسالیب تحسینها ENICABواقع قیاس اإلنتاجیة في مؤسسة :رابعالمطلب ال
وعلى أهم   ENICABاإلنتاجیة في مؤسسةومؤشرات قیاس  واقع  التعرف على طلبسنحاول في هذا الم

وذلك ألن  تمر إلنتاجیتها من سنة إلى أخرى،األسالیب التي تعتمد علیها المؤسسة من أجل ضمان تحسن مس
العمال مفسرة ذلك بأن العامل أو المورد البشري هو  إنتاجیةتركز بشكل كبیر على  ENICABمؤسسة 
ألساسي والفعال في تحسین اإلنتاجیة الكلیة للمؤسسة حیث تعتمد في ذلك على عدة مؤشرات وهذا ما العنصر ا

  سنركز علیه في هذا العنصر 

 ENICAB قیاس اإلنتاجیة في مؤسسةمؤشرات : الفرع األول
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 إنتاجیتهاانخفاض  أوتطور  رف علىعلى العدید من المؤشرات التي تساعدها في التع ENICABتعتمد مؤسسة 
   1مؤشر األرباح هم هذه المؤشرات نجد منها مؤشر القیمة المضافة،أومن  

  قیاس انتاجیة العمال باإلعتماد على مؤشر القیمة المضافة:أوال

  یعتبر مؤشر القیمة المضافة دلیال على مدى نجاح المؤسسة في عملیة المزج بین عناصر اإلنتاج 

  2:سنحاول توضیحه من خالل الجدول التاليوهذا ما 
  2013-2007من  ENICABتطورات القیمة المضافة في مؤسسة   :07الجدول 

 دینار جزائري: الوحدة 

 %نسبة التغیر  القیمة المضافة  السنة

2007  1645392271,56  3.96  

2008  2845451423,62  72.93  

2009  1402205462,09  78.71  

2010  1303421920,72  7.0449 -  

2011  1247305778,80  4.30-  

2012  1752735921,78 40,52  

2013  1085248620,20  38,08 -  
  بناءا على جداول حسابات النتائج باحثةال إعداد:المصدر

   2013إلى سنة  2007من سنة    ENICABیتمثل هذا الجدول في تطور القیمة المضافة في مؤسسة

لتواصل في  %3.96قد ارتفعت بنسبة  2007القیمة المضافة المنتجة سنة نالحظ من خالل هذا الجدول أن 
سنة وتراجعت  %78.71بنسبة  2009وارتفعت بشكل جید سنة  % 72.93بنسبة  2008االرتفاع   سنة 

ستهالكات السنة المالیة بسبب ارتفاع في المشتریات ویعود ذلك إلى زیادة إ % - 7.0449بنسبة  2010
                                  

  مصلحة المحاسبة  1
  12،13، 11، 10، 9الملحق 2
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ویعود السبب حسب مسؤولي   2011سنة % - 4.30و ت الخارجیة واإلستهالكات األخرى  المستهلكة والخدما
وكذلك   السبب هو التكالیف التي تحملتها المؤسسة نتیجة تطبیق النظام المحاسبي المالي  أنالمؤسسة إلى 

 2012اع  سنة ؤسسة بعد الشراكة مع جنرال كابل ، ثم عادت لإلرتفتكالیف اآلالت الجدیدة التي اقتنتها الم
وهذا یعود إلى نجاح السیاسات اإلنتاجیة وأنظمة المعلوماتیة والتكنولوجیا المتطورة التي طبقتها  %40,52بنسبة 

هو التناقص بنسبة   2013، لكن ما نالحظه سنة  2012جنرال كابل والتي ظهرت نتائجها بشكل جلي سنة 
صة التغییرات التي قامت بها المؤسسة على مستوى وهذا یعود للظروف التي طرأت على المؤسسة خا -38,08

العمال واإلضراب الذي قام به العمال والذي دام شهرا كامال وما نتج من مشاكل وصراعات داخل المؤسسة 
  خاصة یعد تسریح العدید من الكفاءاتأثرت بشكل كبیر على إنتاجیة المؤسسة ككل 

 إنتاجیتهمل اعتمادا على القیمة المضافة التي تم تحقیقها من أجل تحدید مستوى امالع إنتاجیةومن أجل حساب 
  :ویمكن توضیح ذلك من خالل الجدول التالي

  ل وفق مؤشر القیمة المضافةامالع إنتاجیة:08الجدول

  دینار جزائري:الوحدة

  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  السنة

القیمة 
  المضافة

16453
92271,

56  

2845451
423,62  

1402205
462,09  

1303421
920,72  

1247305
778,80  

1752735
921,78  

1085248
620,20  

عدد 
  العمال

953  984  1042  908  908  929  922  

إنتاجیة 
  العامل

1726,5
3  

2891,71  4880,27  1435,48  1373,68  1886690,
981  

1177059,
240  

نسبة 
التغیر 

في 
  اإلنتاجیة

11,60  67,48  68,76  70,58 -  4,30-  62,38   -  
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  بناءا على الجدول السابق باحثةال إعداد :المصدر

  قیاس انتاجیة العمال باإلعتماد على مؤشر األرباح:ثانیا

األرباح هي الفرق بین ما الكمیات المنتجة بالقیم النقدیة والتكالیف التي انفقت من اجل الحصول على تلك 
  2013إلى سنة   2007 األرباح من سنةالكمیات وسنحاول في هذا الجدول توضیح تطور 

  1:والتي یمكن توضیحها من خالل الجدول التالي
  2013-2007من   ENICABاألرباح المحققة في مؤسسة : 09الجدول

  دینار جزائري:الوحدة

  األرباح المحققة  ةالسن

2007  366720662,65  

2008  90466692,90  

2009  962418803,41  

2010  1883381,31  

2011  528714922-  

2012  35568773,66  

2013  528715000-  
  بناءا على جدول حسابات النتائج لباحثةا إعداد:المصدر

هذه  2009إلى سنة  2007من خالل هذا الجدول نالحظ تطور األرباح المحققة من طرف المؤسسة من سنة 
التي حققت فیها المؤسسة أعلى هامش ربح وهذا لتحقیق المؤسسة أكبر نتیجة صافیة للسنة المالیة  السنة 

وهذا بسبب انخفاض في قیمة النتیجة المالیة الصافیة المحققة وانخفاض في  2010سنة  ملحوظلتنخفض بشكل 
دج وهذا  -528714922بقیمة  2011، لتصبح خسارة سنة   2009قیمة المبیعات بالمقارنة مع سنة 
                                  

  12،13، 11، 10، 9الملحق 1
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وهذا بسبب سیاسة   GENERAL CABLEالتناقص یعود حسب مسؤولي المؤسسة إلى الشراكة مع مؤسسة
    هذه المؤسسة التي تطلبت شراء واستیراد آالت جدیدة متطورة على المستوى التكنولوجي وتجدید اآلالت القدیمة

  موضح في الجدول أدناه كما هو باإلعتماد على هذا المؤشر املالع إنتاجیةحساب ب قومسنو 

  عتماد على مؤشر األرباحاب انتاجیة العامل باإلحس:10الجدول
  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  السنة
36672  األرباح

0662,6
5  

9046669
2,90  

962418803
,41  

1883381,
31  

528714922
 -  

35568
773,6

6  

52871
5000-  

عدد 
  العمال

953  984  1042  908  908  929  922  

إنتاجیة 
  العامل

38480
6,57  

919376,9
6  

923626,49  2074,20  582285,24
 -  

38287
,16  

57344
3,60-  

نسبة 
التغیر في 
  اإلنتاجیة

2,38  1,004  0,0022   -280,72  0,005 -  14,97   -  

   الجدول السابق باحثة بناءا علىال إعداد :المصدر

نالحظ تناقص  رباحباالعتماد على مؤشر األل امبإنتاجیة الع  فیما یتعلق نالحظ من خالل هذا الجدول
نخفاض بشكل لتتزاید في اإل 2009سنة   %  0,0022بنسبة و  %2,38بنسبة  2007اإلنتاجیة من سنة 

التغییرات في سیاسة المؤسسة بعد الشراكة مع جنرال كابل وما نتج عنها من  وهذا بسبب 2010كبیر سنة 
رفع إلى  بنسبة   2012 وسنة  2011ذلك إلى اإلرتفاع سنة  ویعود  تكالیف إضافیة تحملتها المؤسسة 

ؤدي إلى استخدام أمثل للعناصر الداخلة في عملیة ی التقنيذلك أن التطور التكنولوجي و   المستوى التقني لإلنتاج
والذي كما ذكرنا سابقا أثر بشكل ایجابي على تحسین اإلنتاجیة  )المواد الطبیعیة - العمل  -رأس المال (اإلنتاج 

  في المؤسسة 

    ENICABمؤسسة  إنتاجیةأسالیب تحسین : الفرع الثاني
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ویمكن  على العدید من األسالیب والطرق التي تساهم في الرفع من مستوى انتاجیتها  ENICABتعتمد مؤسسة
  :تلخیص هذه األسالیب اإلنتاجیة في النقاط التالیة

  الذي یعتمد على اإلنتاج حسب الطلب  ألسلوب اإلنتاجإختیارها :أوال

سلوب اإلنتاج حسب الطلب مع أسلوب انتاجها حیث انتهجت أ ENICABغیرت مؤسسة   1990بحلول  سنة 
  طلب مستمر طوال السنة  اإلنتاج المستمر لبعض األنواع من الكوابل التي علیها

  :يف ENICABهم الطلبیات التي تتلقاها مؤسسة تتمثل أو 
  طلبیات العمالء الدائمین-أ

 kahrifالمصرف الجزائري للعتاد الكهربائي والغازي و  CAMEGهي الطلبیات الخاصة بالعمالء الدائمین 
المؤسسة الوطنیة لألشغال الكهربائیة  من أهم المتعاقدین مع المؤسسة منذ نشأتها تسلم طلبیات العمالء الدائمین 

  بشكل مباشر نهایة كل سنة  إلى المدیریة العامة حسب احتیاجاتهم بالكمیات واألنواع المحددة مسبقا

  طلبیات خارج المخطط- ب

حیث یتم اإلطالع علیها والتفاوض مع العمالء واإلتفاق معهم  حول توجه هذه الطلبیات إلى دائرة التسویق  
  إلى مصلحة التخطیط لتدمج مع مخطط اإلنتاج  الشهري  إرسالهاالمواصفات المطلوبة وشروط التعاقد یتم 

  ویكون مع العمالء الدائمین: طلبیة بواسطة عقد-ج

  الطلبیة المباشرة -د

وجه إلى رئیس فرع التسویق ویقوم بتقدیم طلبیته حیث یتصل بمصلحة وتكون عادة مع العمیل الجدید حیث یت 
  تسییر المخزون من أجل أن یتأكد من توفر الكمیة المطلوبة 

حیث تجمع جمیع هذه الطلبیات إلى المدیریة العامة ویتم دراستها بشكل جید وتترجم هذه المعلومات في شكل 
 ریة العامة في شهر دیسمبر تتشكل من المدیر العام ،مخطط شكلي مؤقت ثم تعقد لجنة تحت اشراف المدی

رئیس دائرة اإلنتاج ، رئیس مصلحة المالیة من أجل اإلتفاق والمصادقة  ،رئیس مصلحة تخطیط وتسییر اإلنتاج
 ،التسلیم المتفق علیها مع العمالءعلى هذا المخطط السنوي الذي یتم تجزئته الى برامج سنویة تتالءم مع مواعید 

  زع هذه البرامج على كافة أقسام ومصالح المؤسسة لالستعداد لبدء عملیة اإلنتاجثم تو 
  االعتماد على الجودة كأسلوب أساسي لتحسین انتاجیتها:ثانیا
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  صناعة الكوابل بسكرةمؤسسة  

لتحسین جودة منتجاتها حیث تحاول تطویر منتجاتها ومواكبة التطورات التكنولوجیة   ENICABتسعى مؤسسة 
في   ISO 9001وشهادة  2001المؤسسة متحصلة على شهادة اإلشهاد عام  أنذلك  الحاصلة في مجالها ،

  1 2008واألخیرة سنة  2003نوفمبر 

وتعتمد المؤسسة على العدید من اإلجراءات واآللیات التي من شأنها أن تساهم في تحسین الرقابة على العملیة 
  اإلنتاجیة من بدایتها إلى النهایة

  الجودة العالمیة واالستجابة  لمتطلبات السوق الكوابل وفقا لمواصفات  إنتاج §
  العمل على التقلیل من النفایات و استرجاعها قدر اإلمكان §
محاولة تصمیم منتجات یسهل تصنیعها بتقلیل عدد األجزاء المكونة للمنتوج وتخفیض الوقت الالزم لتجمیع  §

 حدةالعامل وتخفیض تكلفة إنتاج الو  إنتاجیةاألجزاء بما یساعد على رفع 
اإلنتاج وكیفیة التعامل مع اآلالت اإلنتاجیة من أجل ضمان عدم توقف العملیة اإلنتاجیة  إجراءاتتوثیق  §

 في حالة غیاب أحد العمال
  استخدام التكنولوجیا المتطورة واستحداث منتجات جدیدة:ثالثا

الهدف  عتبر تحقیق هذاجیدة لمنتجاتها ویتحاول جاهدة العمل على تحقیق نوعیة  ENICABمؤسسة  أنالشك    
المنتجات عالیة الجودة تزید من طلب الزبائن علیها مما یساهم في زیادة  أناهتماماتها ألنها تعتبر  أولىمن 

  مرتفعة لمنتجاتها أسعاراإلنتاجیة وفرض 

  على هذه اإلستراتیجیة من أجل التقلیل من تكالیفها  ENICABواعتمدت مؤسسة 

تطویر تكنولوجیا منتجات جدیدة ذات وظائف جدیدة حیث كان الهدف منها تحقیق مستویات عالیة من  §
 :جدیدة من الكوابل أنواع إنتاجما قامت به هو  أهمالجودة بأقل التكالیف ولعل 

  كابل مقاوم للزیوت والبترول  §
  PELABLEكابل ذو غالف  §
  كابل مقاوم لتسرب المیاه §
  كابل ذو تكالیف منخفضة §
  كابل للقیادة  §

                                  

  14الملحق1
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  كابل لین §

  :المتعلقة بالكوابل  كما یلي ENICABأما فیما یخص جهود مؤسسة 
وجاء تطویر هذا الخلیط بمبادرة من مسؤولي مخابر المؤسسة : تطویر خلیط خاص بكوابل الضغط المنخفض

المحددة ضمن وتم العمل وفق المراحل   I 401  بهدف تخفیض التكالیف اإلنتاجیة وسمیت الوصفة المطورة ب
رقم  Xحیث یمثل الرمز  ERQ 04.OXمع توثیق كل مرحلة بوثیقة تسمى  PRG 04 .01اإلجراء العام 

  المرحلة التي تتم خاللها العملیة التطویریة

  :تطویر خلیط خاص بكوابل مقاومة للمحروقات والزیوت

للمحروقات سوناطراك التي  وهي فرع من الشركة الجزائریة ENIPوجاء تطویر هذا الخلیط تحت طلب مؤسسة 
لتطویر خلیط یحمل مواصفات المقاومة للمحروقات والزیوت مع العلم ان   ENICABطلبت من مؤسسة

  المؤسسة لم تقم من قبل بإنتاج هذا الكابل
  المراقبة المستمرة لنوعیة منتجاتها:رابعا

  :وهذا من خالل
  اإلعتماد على البحث والتطویر لمنتجاتها -أ

دائرة التكنولوجیا ومراقبة النوعیة إذ أن هذه األخیرة تقوم    ENICABهذه المهمة في مؤسسة حیث تتكفل ب
بمراقبة المنتوج التام الصنع وتتأكد من مدى مطابقته للمواصفات والمقاییس المعمول بها كما تقوم بمراقبة المواد 

  ویتم ذلك عن طریق مصالحها الثالثةالمشتراة من داخل وخارج الوطن للتأكد من مطابقتها لمواصفات الشراء 

  :دائرة التكنولوجیا ومراقبة النوعیة وذلك منذ تأسیس المؤسسة وكان الهدف من وراء ذلك هو إنشاءحیث تم 

  إیراداتهاتطویر منتجات جدیدة ذات جودة عالمیة من أجل تحسین  §
  تخفیض مشاكل اإلنتاج بهدف تقلیص األخطاء في العملیات  §
  للبحث التي تهدف في معظمها إلى التحسین التكنولوجي للمؤسسة أنشطة إعداد §
  أنظمة حدیثة لتسییر اإلنتاج وٕادخالتحسین طرق اإلنتاج الحالیة  §

  :وتضمن هذه الدائرة ثالث مصالح تتمثل في

 :مصلحة التكنولوجیا والتطویر §

  :والتي تهتم ب
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  اإلقتصادیة والتقنیة للمشاریع المراد القیام بهاتحسین وتطویر المنتجات وٕاعداد الدراسات والتقاریر  §
تحسین وتطویر طرق وأسالیب التصنیع من أجل مواكبة التطورات الحاصلة في المجال التكنولوجي، مراقبة  §

 VDE ,NFC ,CEIمدى  مطابقة منتجاتها للمعاییر العالمیة المعمول بها  
  :مصلحة المخابر §

بیرة من المخابر والتي تهدف في مجملها إلى ضمان الجودة على مجموعة ك  ENICABحیث تحتوي مؤسسة
  :والمصادقة  على نوعیة المنتجات والمواد األولیة ،كما تهتم ببحوث التطویر ، وأهم هذه المخابر نذكر

  مخابر التجارب المیكانیكیة والحراریة  §
  مخابر التجارب الكهربائیة §
  مخابر التجارب الكیمیائیة §
  تشكیلیة المخابر التقویمیة وال §
  :مصلحة التجارب §

ثالثة   ENICABحیث تمتلك مؤسسة  ،تجات والتأكد من جودتها العالیةتهدف هذه المصلحة إلى تجریب المن
كوابل :حقول للتجارب  مجهزة بكافة وسائل المراقبة وهي متخصصة في كل أنواع عائالت الكوابل الكهربائیة 

  توسطكیلو فولط، كوابل الضغط الم 1كوابل  منزلیة،

  اإلهتمام بالمورد البشري في المؤسسة من اجل رفع انتاجیة العامل:خامسا

دون  إنتاجیتهاعلى المورد البشري ایمانا منها بانها لن تستطیع تحسین  ENICABحیث ركزت مؤسسة  
  :ذكراإلهتمام به من خالل اعتمادها على العدید من السیاسات واألسالیب من اجل تطویره وتنمیته لعل أهمها ن

اإلهتمام بالتكوین المستمر للید العاملة في المؤسسة األمر الذي أصبح ضرورة جد ملحة أمام التطورات 
  التكنولوجیة في مجال اآلالت والمعدات خاصة في الجانب اإلنتاجي

وهي    SKET IMPORTففي بدایة تأسیس المؤسسة كان التكوین عبارة عن تأهیل حیث تم التعاقد مع شركة
  لمانیة من أجل تأهیل العمال للعمل على آالت المؤسسة شركة أ

وقد أصبحت المؤسسة حالیا تعمل على كیفیة تحسین تسییر المهارات التي تمتلكها وفق مخطط یتكون من 
  :مجموعة من اإلجراءات التي تتضمن النقاط التالیة

ü الهدف من تسییر المهارات:  

  الفرد ومتطلبات المنصب بواسطة  التكوینالقضاء على الفوارق واالنحرافات بین معارف 
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  تطبیق المعارف

  وقدراته في العمل إمكانیاتهتحقیق الجودة في المهام التي یؤدیها الفرد كل حسب 

ü مجال تطبیقه:  

  یطبق هذا البرنامج على كافة أفراد المؤسسة كل حسب مجال عمله 

ü مخطط تكویني إنشاء: 

شهر من آخر ثالثي للسنة من طرف  أولحیث یتم اعداد برامج تكوینیة انطالقا من احتیاجات التكوین في 
من طرف رئیس الورشة ویرفع للجهات العلیا لدراسته  إعدادهیتم  ،التابعة لمدیریة الموارد البشریةجمیع الهیئات 

  ین والتكوین، وأخیرا المدیر العامعلیه مرورا برئیس المصلحة ، ثم مدیر دائرة المستخدم والموافقة

ü تنفیذ المخطط ومتابعته: 

  دائرة المستخدمین والتكوین  إشرافویتم ذلك تحت 

ü تقییم التكوین: 

یوما  15یتم تقییم التكوین من طرف رئیس الورشة والمسؤول على المصلحة للتأكد من فعالیة التكوین خالل  
  بالنسبة للتنفیذیین وشهر بالنسبة ألعوان التحكم 

ü مراجعة اكتساب المهارات: 

یني من یتم مراجعة مدى تطبیق الفرد الذي خضع للتكوین للمعارف التي اكتسبها من خالل البرنامج التكو  
  طرف المسؤول المباشر على الفرد 

 مازالت لم أنها إال إنتاجیتهاتعظم  أن  ENICABمن خالل جمیع اإلجراءات التي تحاول من خاللها مؤسسة
  مستویات جیدة  إلىتصل 

  

  

 

مؤسسة  إنتاجیةفي تحسین مراجعة الصحة والسالمة المهنیة  مساهمة :المبحث الثالث
ENICAB 
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مراجعة الصحة والسالمة المهنیة التي  أهمهالقد تطرقنا في الجانب النظري ألسالیب المراجعة البیئیة والتي من 
  المؤسسة خاصة وأنها ترتبط  إنتاجیةتعتبر من األسالیب األساسیة للمراجعة البیئیة التي تؤثر بشكل مباشر على 

الصحة والسالمة مراجعة بجانب  االهتمامأن  أيي بأهم مورد من موارد المؤسسة المتمثل في المورد البشر 
هو تقلیل التكالیف الناجمة عن  منها  األساسيذلك أن  الهدف ، المؤسسة إنتاجیةفي تحسین المهنیة  سیساهم 

والتقلیل من عدد حوادث من خالل توفیر بیئة عمل آمنة  للعاملین  اإلنتاجیةالعمل  وزیادة  وٕاصابات حوادث
  العمل 

  في المؤسسات اإلقتصادیة تقریر بیئي إعدادوصعوبات حدود المراجعة البیئیة :األولالمطلب 
أوال  بنایجدر  ENICABمؤسسة   إنتاجیةقبل التحدث عن دور مراجعة الصحة والسالمة المهنیة في تحسین  

ة في المؤسسات تقریر مراجعة بیئی إعدادالحدیث عن حدود المراجعة البیئیة وأهم الصعوبات التي تعرقل مسار  
   االقتصادیة

  مجال المراجعة البیئیة :الفرع األول
بسبب غیاب قواعد ومعاییر واضحة تحكم كیفیة إجراء المراجعة البیئیة نظرا لحداثة هذه الدراسة في مؤسساتنا 

الخطر البیئي ودراسة  ذلك أنه ال یمكننا القول إن المراجعة البیئیة تقتصر فقط على دراسة التأثیر الجزائریة،
ل مراجعة بل أن مفهوم المراجعة البیئیة أشمل من هذا المفهوم فهي تشم ،للحصول على رخصة اإلستغالل

مراجعة نظام اإلدارة البیئیة مراجعة إلتزام المؤسسة  مراجعة المحاسبة البیئیة، ،مهنیةالصحة والسالمة ال
ة البیئة وتهیئة اإلقلیم وبسبب غیاب نظام للمحاسبة البیئیة وبالتالي بالتشریعات والقوانین البیئیة التي تصدرها وزار 

هذا ما یصعب مهمة القیام  المؤسسة إنتاجیةالتي تساهم في انخفاض عدم وجود إفصاح عن التكالیف البیئیة 
  بإعداد تقریر بیئي یستند على أسس وأدلة إثبات كافیة 

وبالتالي تحول دون القیام بإعداد تقریر بیئي شامل وكافي  یئیة تعرقل مسار المراجعة الب التي  الصعوبات هذه 
باإلضافة إلى العدید من الصعوبات األخرى والتي على نشاط أو مشروع من المشاریع التي تقوم بها المؤسسة 

  :من أهمها

على اإلعتماد  مما یؤدي إلى إعتماد المراجع البیئي عند قیامه بالمراجعة ،غیاب إطار وطني للمراجعة البیئیة- 1
 اإلقتصادیةؤسسات ال تالءم الواقع البیئي للم والتي یمكن أن ،أو من خالل تجربته أو خبرته ،لیةعلى معاییر دو 

  .الجزائریة
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بسبب اإلعتقاد السائد أن المراجع البیئي هو عبارة عن شخص  عدم تعاون بعض الموظفین في المؤسسة - 2
للمشاریع أو للمنتجات و اإلضرار بالمؤسسة من خالل كشف نقاط ضعف یرید فقط الكشف عن الجوانب السلبیة 

خاصة في مجال النفایات وبالضبط عند السؤال عن سبب تزاید كمیة النفایات في المؤسسة   سیاستها البیئیة
   سسة تعمل حقا على تخفیض النفایاتوهل ما إذا كانت المؤ 

ضعف كبیر وواضح في نظام المعلومات البیئي هذا إن لم حیث أن هناك  قلة المعلومات والسجالت البیئیة،- 3
بل هو مشكل  ، ENICABیقتصر فقط على مؤسسة ویجدر بنا اإلشارة إلى أن هذا المشكل ال نقل منعدما،

بالنسبة وأن الموضوع  ویرجع هذا إلى حداثة موضوع اإلهتمام الجاد بالبیئة معظم المؤسسات الجزائریة،
  و إال التزام قانوني فقط ولیس طوعيللمؤسسات الجزائریة ماه

  

   

  مجال المراجعة البیئیة :الفرع الثاني
التطرق لمساهمة مراجعة  عنصرالمؤسسة سنحاول في هذا ال جیةوٕانتانظرا ألهمیة العالقة بین حوادث العمل 

المؤسسة اإلقتصادیة   إنتاجیةالصحة والسالمة المهنیة باعتبارها أسلوب أساسي للمراجعة البیئیة في تحسین 
العالقة بین   إبرازومحاولة  ENICABتقریر حول الصحة والسالمة المهنیة لمؤسسة  بإعدادحیث سنحاول القیام 

من خالل  احصائیاالمؤسسة  إنتاجیةعلى الناتجة على تدهور الوضع البیئي لورشات المؤسسة حوادث العمل 
  :وسیتم عملیة المراجعة  من خالللعمل ساعة ا وٕانتاجیةالعامل  إنتاجیةالتركیز على 

  الحصول على المعلومات المالئمة لتقییم مدى كفاءة سیاسة المؤسسة للمحافظة على صحة و أمان العاملین  §
الحصول على المعلومات المالئمة لتحقیق ذلك من مصادر متعددة، منها االطالع المستمر على محاضر  §

  جلسات صحة و أمان العاملین 
  .ر وٕاحصائیات حوادث العمل و االطالع على السجالت المتعلقة بهم و إجراء المقابالت معهمفحص تقاری §

   ENICABحوادث العمل في مؤسسة التعرف على  :ثانيالمطلب ال
سنحاول تحدید أسباب حوادث العمل في مؤسسة  مراجعة الصحة والسالمة المهنیة إجراءاتالتحدث عن قبل 

ENICAB     

  ENICABفي مؤسسة حوادث العمل تحدید أسباب  :الفرع األول
  ENICABأسباب حوادث العمل في مؤسسة :أوال
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، یرجع ذلك إلى التحسینات والتغیرات التي أدخلتها المؤسسة في اشهد هذا المعدل انخفاضاألخیرة في السنوات 
شهدت تزاید عدد حوادث  2013إال أن سنة خاصة بعد الشراكة مع جنرال كابل  مجال الصحة والسالمة والبیئة 

عدة  حسب مسؤولي األمن الصناعي في المؤسسة إلى  حادثا  و تعود أسباب هذه الحوادث 15العمل بمعدل 
  1: عوامل نذكر منها ما یلي

  :العوامل البشریة - 1

عدات وهي العوامل المسببة للحوادث بالدرجة األولى نتیجة الالمباالة و إهمال قواعد األمن، وعدم ارتداء الم 
الشخصیة للوقایة من بعض العاملین و مقاومتهم للتغییر و االستجابة لتوجیهات مشرفي العمل و المكلفین 

  .باألمن و السالمة خصوصا القدامى منهم
  :العوامل البیئیة - ب

 تعتبر عملیة قلد النحاس و األلمنیوم المتسبب األول في مشكلة النفایات السائلة في المؤسسة،حیث تتم عملیة
، وذلك بسبب إستخدام الزیوت والشحوم و المستحلبات لتسهیل عملیة قلد األلمنیوم H 2القلد على مستوى الورشة

  .والنحاس في اآلالت
  : العوامل المادیة -ج

في بعض األحیان یجد العامل نفسه مجبرا على العمل و یدیه عاریتین، لذا نجد النسبة األكبر من اإلصابات في 
  . ستعمل القفازتینالفئة التي ال ت

  الصحة والسالمة المهنیة معاییر ب ENICABمؤسسة   التزام التأكد من مدى  :ثانيالفرع ال
وفي هذا العنصر سنحاول   بعد الشراكة مع جنرال كابل خاصة كبیرا خاصة تحوال  ENICABمؤسسة شهدت 

   ENICABتسلیط الضوء على واقع الصحة والسالمة المهنیة في مؤسسة 

  أسباب اإلهتمام بالصحة والسالمة المهنیة:أوال

تتعدد األسباب التي أدت إلى اإلهتمام بالعنصر البشري في المؤسسة لكن أهم سبب هو ارتفاع التكالیف الناتجة 
التي ستؤدي إلى انخفاض انتاجیة حادثا هذه الحوادث  13بمعدل  2013خاصة سنة  عن حوادث العمل

                                  

 الصناعي بالمؤسسةمقابلة مع مسؤول السالمة واألمن  1
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ارتفاع حوادث العمل مؤشر من مؤشرات انخفاض مستوى الصحة والسالمة المؤسسة، إضافة إلى ذلك إلى أن 
  :سیحقق لها   ENICABالمهنیة  أي أن اهتمام مؤسسة

 تقلیل تكالیف حوادث العمل §
 تحسین الصورة الذهنیة للمؤسسة §
 تحسین ظروف اإلستثمار §

   ENICABجهاز الصحة والسالمة المهنیة في مؤسسة :ثانیا

:مهام مصلحة األمن-1

  1:وتتمثل مهام مصلحة األمن فیمایلي

  حمایة العمال والممتلكات §
  التقلیص من حوادث العمل واألمراض المهنیة §
  مراقبة ظروف العمل وتحسینها §
  الوقایة من الحرائق ومكافحتها في حالة وقوعها §
  توفیر معدات الوقایة الشخصیة §
  النجدة واإلنذار وتركیبها ومراقبتهاتوفیر وسائل  §
  توفیر مخارج النجدة في المؤسسة §
  توفیر األمن في المخازن §
  مراقبة تطبیق شروط األمن §
  التدخل في شراء المواد الالزمة لإلنتاج والتأكد من مطابقتها لمعاییر الصحة والسالمة المهنیة §
  حریق أواتخاذ اإلجراءات األمنیة الالزمة لتجنب حدوث أي حادث  §
تحسیس وتوعیة العمال باإللتزام بشروط الصحة والسالمة المهنیة §

                                  

 ENICABمقابلة مع مسؤول الصحة والسالمة المهنیة في مؤسسة  1
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تهدف مصلحة الصحة إلى حمایة العمال من خالل طب العمل الذي تعد مهمته : مهام مصلحة الصحة-2
  1:وقائیة أساسا وعالجیة أحیانا متمثلة في

لعمال البدنیة والعقلیة في كافة المهن من أجل رفع قدراتهم الترقیة والحفاظ على أكبر قدر من راحة ا §
 اإلنتاجیة واإلبداعیة

حمایة ووقایة العمال من األخطار التي یمكن أن تنجر عنها الحوادث واألمراض المهنیة وكل األضرار  §
 الالحقة بصحتهم

التقلیل منها أو  في أماكن العمل وكذا مراقبتها بهدتشخیص كل العوامل التي قد تضر بصحة العمال ف §
 القضاء علیها 

وجیة والنفسیة، وكذا تكییف العمل مع اإلنسان وكل انسان لي أعمال تتماشى وقدراتهم الفیزیو تعیین العمال ف §
 مع مهمته

 تخفیض مستوى العجز وضمان تمدید الحیاة النشیطة للعامل  §
 تقییم مستوى صحة العمال وسط العمل  §
للعمال والتكفل بالعالج المتواصل ومداواة األمراض والمهنیة واألمراض ذات تنظیم العالج اإلستعجالي  §

 الطابع المهني
 المساهمة في حمایة البیئة بالنسبة لإلنسان والطبیعة §

                                  

ینایر  26،  المؤرخ في 27،العدد  بالوقایة واألمن وطب العملالمتعلق  07- 88الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،القانون رقم 1

  120-119،ص ص  1988
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  1:أما مهام وصالحیات طبیب العمل فتحدد حسب القانون الجزائري كمایلي

و فحص یجرى للموظفین الجدد عند عملیة اإلختیار ویهدف هذا الفحص الفحص الطبي للتشغیل وه  إجراء §
إلى البحث عن سالمة العامل من أي داء خطیر، التأكد من أن العامل مستعد صحیا للمنصب المرشح 

 على منصب العمل المرشح لشغله االقتضاءعند  إدخالهالشغله واقتراح التعدیالت التي یمكن 
هل لمنصب العمل المرشح مؤ منصب العمل بهدف التأكد من أن العامل  فحص طبي جدید لكل تحویل في §

 لشغله 
الفحوص الدوریة فعلى كل مؤسسة أن تعرض عمالها على فحص طبي دوري مرة واحدة في السنة  إجراء §

 العمل التي یشغلونها بللتأكد من استمرار أهلیتهم لمناصعلى األقل 
 فحوص تكمیلیة  إجراءیمكن لطبیب العمل  §
یشارك طبیب العمل في أشغال الهیئة المكونة قانونا في الهیئات المستخدمة بشأن جمیع المسائل المتعلقة  §

 بحفظ الصحة واألمن وطب العمل
 تأهیلهم  وٕاعادةتكییف المعوقین والمصابین في حوادث العمل  إعادةیشارك طبیب العمل في  §

  :إلى المهام السابقة  إضافة

كون على علم بطبیعة المواد المستخدمة وتركیباتها وكیفیات استخدامها یجب على طبیب العمل أن ی §
أسالیب عمل جدیدة ونتائج كل  بإدخالوالمناصب التي تعالج فیها هذه المواد، كما یكون على علم 

 اإلجراءات والتحالیل المنجزة
 العمال یتمتع طبیب العمل بحریة الدخول إلى كل أماكن العمل أو األماكن التي تخصص لراحة §
 من مهام الطبیب كذلك العالج اإلستعجالي للمصابین بحوادث وتوعكات §
على طبیب العمل التصریح بجمیع حاالت األمراض الواجب التصریح بها، وكذلك األمراض ذات الطابع  §

 المهني

                                  

العدد بتنظیم طب العمل ،المتعلق  1993ماي  15المؤرخ في  120-93الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،المرسوم التنفیذي  رقم 1

  1988، ینایر 33
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 1:ثائق التالیةعلى طبیب العمل أن یحرر زیادة على التقریر السنوي عن النشاط، والو  §
  الملف الطبي الفردي وبطاقة الفحص الطبي الفردیة §
 السجالت التي تمسك تحت مسؤولیة طبیب العمل §

 

  ENICABإجراءات مراجعة الصحة والسالمة المهنیة في مؤسسة :لثالمطلب الثا
شات  العمل في المؤسسة من حیث ر وتقییم الوضع البیئي ألماكن وو  سنحاول في هذا المطلب القیام بفحص

هذا كأول خطوة وكخطوة ثانیة التأكد باعتباره أحد األسباب األساسیة لحوادث العمل نسب التلوث الضوضائي 
من صحة تسجیل والتصریح بحوادث العمل من حیث استیفاء كافة اإلجراءات القانونیة لعملیات التسجیل 

   والتصریح 

 ئي ألماكن العملتقییم الوضع البی:الفرع األول
   التلوث الضوضائي:أوال

األجهزة و المركبات، لذا من الضروري تقلیل وت العالي الناجم عن اآلالت و بسبب الصث الضوضائي التلو  ینتج
، وفي بعض الحاالت فقدان مما یؤدي إلى وقوع حادث عمل  الضوضاء لتجنب إثارة األعصاب و التعب

باإلجراءات التالیة والتي من شأنها التقلیل    ENICABمدى التزام مؤسسةیجب علینا التأكد من  لذلك  السمع،
من خالل التأكد من التزام المؤسسة بكل  من حدة التلوث الضوضائي في ورشات العمل هذا كأول خطوة 

اإلجراءات الوقائیة التي تساهم في التقلیل من حدة وتأثیر التلوث الضوضائي على العاملین واهم هذه اإلجراءات 
  :مایلي

  تسكین مصادر الضوضاء؛ §
 وضع حواجز أو مسافة بین الناس ومصادر الضوضاء؛ §
 تحدید زمن التعرض للضوضاء؛ §
 ذن؛استخدام واقي األ §

                                  

الوثائق المحررة اجباریا من قبل طبیب العمل بتحدید محتوى الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،القرار الوزاري المشترك المتعلق الجریدة 1

  2002مارس  27، 21،العدد 2001أكتوبر  16،المؤرخ في وكیفیات اعدادها ومسكها
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 وضع و تنفیذ مسحات الضوضاء؛ §
  .تطبیق معاییر الضوضاء لآلالت و اإلنشاءات §

  :من خالل تقییم أضرار التلوث  الضوضائي بالمؤسسةوكثاني خطوة 
لسالمة المهنیة إلى ضرورة لصحة واتوصي القوانین و المواصفات الدولیة ل: معاییر الضوضاء الصناعیة -1

لضوضائیة المحددة وهي إرشادات للتعرضات السلیمة والمتمثلة في الجدول عدم التعرض ألعلى من التعرضات ا
  : التالي

  .التعرضات للضوضاء المسموح بها في الثانیة   11 الجدول

  الزمن المصرح به في 

 الیوم بالساعات

  المنسوب الصوتي 

 )bα(بالدیسبل

16 85 

12 78 

08 90 

06 92 

04 95 

03 97 

02 100 

1.5 105 

1.5 110 

>0.25 115 
  على بیانات من مدیریة البیئة لوالیة بسكرة ابناء باحثةإعداد ال:  المصدر

  یقاس المنسوب الصوتي بالدیسبل، ویعرف بأنه منسوب الضغط الصوتي على مرشح مقیاس المنسوب الصوتي

  من مشكل الضوضاء خاصة في ورشات العمل  ENICAB حیث تعاني مؤسسة 
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تحسین إنتاجیة  في المراجعة البیئیةمساهمة   لرابعالفصل ا
  صناعة الكوابل بسكرةمؤسسة  

 لمنسوب شدة الضوضاء داخل أماكن العملالحد المسموح به  -ب

  : وضعت مدیریة البیئة بعض المعاییر التي یجب أن تكون داخل الو رشات ووحدات العمل وهي كالتالي

  .العمل ورشاتالحد المسموح به لمنسوب شدة الضوضاء داخل   : 12جدول ال

الحد األقصى المسموح به  تحدید نوع المكان و النشاط
 )الدیسبل(لشدة الضوضاء 

 90 ساعات 8 كون فیها الضغط الصوتي عالي خاللأماكن العمل التي ی.1

 80 أماكن العمل التي تستدعي سماع إشارات صوتیة وحسن سماع الكالم . 2

 75 .ورشات العمل لمتابعة وقیاس وضبط التشغیل وبمتطلبات عالیة. 3

 70 . ورشات العمل اإلداریة. 4

 60 .تتطلب تركیز ذهني روتینيورشات العمل التي . 5
  على بیانات مدیریة البیئة بوالیة بسكرة ابناء لباحثةإعداد ا:  المصدر

  ENICABحوادث العمل في مؤسسة ب التصریح  التأكد من صحة  :الثانيالفرع 
لعمل التصریح بحوادث ا إجراءاتالمتعلق بحوادث العمل  13- 83من القانون رقم  13حددت المادة  حیث

  :ي تتمثل فیمایليتوالتقاریر المرافقة لها وال

ساعة ماعدا في حاالت قاهرة وال تحسب أیام  24المصاب أو من ناب عنه لصاحب العمل في ظرف  §
  العطل 

ساعة  48صاحب العمل اعتبارا من تاریخ ورود نبأ الحادث إلى علمه لهیئة الضمان اإلجتماعي في ظرف  §
  وال تحسب أیام العطل 

ن اإلجتماعي على الفور لمفتش العمل، المشرف على المؤسسة أو الموظف الذي یمارس هیئة الضما §
 صالحیاته بمقتضى تشریع خاص

  

  :فتتمثل في  ENICABاإلجراءات المطبقة في مؤسسة أما عن

عند وقوع الحادث واصابة العامل ینقل مباشرة إلى طبیب العمل المتواجد في عیادة المؤسسة والذي یشرف -1
على عالجه في حالة اإلصابة بسیطة ویكتب تقریرا طبیا عن حالته الصحیة والذي یحدد فیها إذا كانت حالة 
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تحسین إنتاجیة  في المراجعة البیئیةمساهمة   لرابعالفصل ا
  صناعة الكوابل بسكرةمؤسسة  

أو إذا كانت حالته خطیرة فان العامل العامل تستوجب التوقف عن العمل وعدد األیام التوقف وفي حالة غیابه 
  خاصة بالمؤسسة إلى أقرب مركز إسعاف  إسعافالمصاب ینقل بسیارة 

المشرف المباشر على العامل المصاب الذي یقوم بكتابة تقریر بالید مباشرة بعد وقوع الحادث  إعالمیتم  -2
  وٕامضائهماماء الشاهدین یتضمن اسم المصاب، تاریخ وقوع الحادث، وصف كیفیة وقوع الحادث، وأس

ثم یقوم المشرف المباشر عن العامل المصاب بتقدیم التقریر المكتوب بالید إلى رئیس مصلحة األمن قبل -3
  ساعة من وقوع الحادث ویقوم رئیس مصلحة األمن بتقریر آخر  48انتهاء 

إلى مصلحة الشؤون  ENICABیرسل الملف  المتكون من التقریر المكتوب بالید والتقریر الخاص بمؤسسة -4
اإلجتماعیة أین یوجد عامل یقوم باعداد الملف الخاص بالتصریح بحادث العمل كامال ویبعثه لهیئة الضمان 

  :اإلجتماعي ویضم هذا الملف مایلي

  تقریر المشرف المباشر عن المصاب مكتوبا بخط الید  §
  تقریر الطبیب  §
  تقریر رئیس مصلحة األمن الخاص بالمؤسسة §

 1وثیقة خاصة بمركز الضمان اإلجتماعي للتصریح بحادث العمل  §

ساعة من وقوع الحادث ویحتفظ بنسخة من هذه التقاریر  48یرسل الملف إلى هیئة التأمین االجتماعي خالل -5
  ةفي المؤسسة لدى مسؤول الشؤون اإلجتماعیة ونسخة أخرى لدى مسؤول الموارد البشری

وما نالحظه من خالل المقابالت التي أجریناها مع رئیس مصلحة الموارد البشریة و تفحصنا لسجالت حوادث 
  العمل باإلضافة إلى إطالعنا على مختلف ملفات المصابین المقدمة إلى هیئة الضمان اإلجتماعي 

وتحدید أسبابها تحدیدا دقیقا عمل الحظنا حرص المؤسسة الشدید على التسجیل الدقیق والتفصیلي  لحوادث ال   
 آنومفصال أي التزامها باإلجراءات القانونیة المتعلقة بهذا المجال إال أن هذا اإللتزام هو التزام قانوني فقط ذلك 

  ال تحاول البحث عن األسباب الحقیقیة لحوادث العمل في المؤسسة  ENICABمؤسسة   

                                  

  16الملحق1
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تحسین إنتاجیة  في المراجعة البیئیةمساهمة   لرابعالفصل ا
  صناعة الكوابل بسكرةمؤسسة  

   ENICAB تسجیل حوادث العمل في مؤسسةالتأكد من :لثالفرع الثا
تسجل جمیع حوادث العمل التي تقع مهما كان نوعها في سجل خاص بحوادث العمل    ENICABفي مؤسسة 

، وذلك بموجب المادة األولى والثانیة أنواعهاهذا األخیر الذي تسجل فیه كل حوادث العمل بجمیع 

الذي یحدد قائمة الدفاتر والسجالت الخاصة التي یلتزم بها المستخدمون   98-96رسوم التنفیذي رقم من الم
  :ومحتواها حیث تنص المادة الثانیة على الدفاتر والسجالت الخاصة التي یلتزم بها المستخدمون والمتمثلة في

  دفتر األجور §
  سجل العطل المدفوعة األجر §
  سجل العمال §
  األجانبسجل العمال  §
  سجل الفحص التقني للمنشآت والتجهیزات الصناعیة §
  سجل حفظ الصحة واألمن وطب العمل §
  سجل حوادث العمل §

  :من نفس المرسوم فإن سجل حوادث العمل یتضمن العناصر التالیة 12وحسب المادة 

  اسم العامل المصاب ولقبه §
  التأهیل §
  تاریخ وقوع الحادث وساعاته ومكانه §
  اإلصابات المترتبة  §
  أسباب الحادث وظروفه §
  مدة العجز عن العمل المحتملة §

دورها  أنأي  إجراءات قانونیة أنهاتقوم بها بمنطلق ENICAB مؤسسة ذكر كل هذه اإلجراءات نالحظ ان بعد 
  ینتهي عند التصریح عن حوادث العمل وتسجیلها فقط 

إال أن مراجعة الصحة والسالمة المهنیة ال تتوقف فقط عند إعداد التقاریر والتصریح بها وتسجیلها إنما تقتضي 
   جراءات اإلحتیاطیة لتفادي وقوعهاجل اتخاذ اإلأوهذا من التحقیق فیها وتحلیلها والبحث عن أسبابها الحقیقیة 

راجعة الصحة والسالمة المهنیة في تحسین إنتاجیة مالدراسة القیاسیة لمساهمة : المطلب الرابع
  )2013 -  2007(خالل الفترة  ENICABمؤسسة 
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تحسین إنتاجیة  في المراجعة البیئیةمساهمة   لرابعالفصل ا
  صناعة الكوابل بسكرةمؤسسة  

المؤسسة اإلقتصادیة من خالل تركیزنا على  وٕانتاجیةسنحاول في هذا المطلب تحدید اإلرتباط بین حوادث العمل 
 أهمیةغرض معرفة وتوضیح وهذا ب 2013إلى غایة سنة  2007ساعة العمل من سنة  وٕانتاجیةالعامل  إنتاجیة

  المؤسسة اإلقتصادیة إنتاجیةفي التأثیر ایجابیا على  مراجعة الصحة والسالمة المهنیة إجراءات

   

ساعة العمل وٕانتاجیةالعامل  إنتاجیةحساب :الفرع األول
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ENICABتحسین إنتاجیة مؤسسة  ل كأداة  المراجعة البیئیة  الرابع الفصل

  العامل إنتاجیةحساب :أوال

  :العامل عن طریق العالقة التالیة إنتاجیةیتم حساب 

  العمال دعد/اإلنتاج السنوي=العامل  إنتاجیة 
  2013- 2007ل من امالع إنتاجیة:  13الجدول

اإلنتاج السنوي   عدد العمال  السنوات
  )كغ(

انتاجیة 
  )كغ(العامل

2007  953  1580700  1658,656  

2008  984  2052100  2085,467  

2009  1042  1775200  1703,646  

2010  908  1024300  1128,0837  

2011  908  906700  998,568  

2012  929  1263300  1359,849  

2013  929  1217400  1310,441  
  اعداد الباحثة بناءا على معطیات المؤسسة:المصدر 

  

  

  

   2013إلى غایة  2007سنحاول من خالل هذا الشكل التوضیح  بشكل أكثر لتطور إنتاجیة العمال من سنة و 
  2013- 2007ل من امانتاجیة الع: 03الشكل 
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ENICABتحسین إنتاجیة مؤسسة  ل كأداة  المراجعة البیئیة  الرابع الفصل

  
 بناءا على الجدول السابق من اعداد الباحثة:المصدر

حیث  تناقصت بشكل  2007العمال تتجه نحو اإلنخفاض منذ سنة  إنتاجیةنالحظ من خالل هذا الشكل أن 
لتنخفض  311,873أي بفرق قدره  1359,849بقیمة  2012لترتفع سنة  998,568بقیمة  2011كبیر سنة 

كما سبق الذكر هو اإلضراب الذي قام به إلنخفاض وسبب هذا ا 1310,441بقیمة   2013مجددا  سنة 
العمال لمدة شهر ونصف والذي أثر على العملیة اإلنتاجیة بشكل كبیر وتزاید الصراعات بین العمال واإلدارة 

  اصة مع دخول الشریك األجنبيخوهذا بسبب القرارات التي تتخذها اإلدارة  والتي ال تزال لحد اآلن

  

    
   :ساعة العمل إنتاجیةحساب - ب

  :ویمكن حسابها كما یلي

  عدد ساعات العمل الفعلیة/اإلنتاج السنوي= إنتاجیة ساعة العمل

  2013-2007حساب انتاجیة ساعة العمل من    15الجدول
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ENICABتحسین إنتاجیة مؤسسة  ل كأداة  المراجعة البیئیة  الرابع الفصل

  عدد ساعات العمل   السنوات

  الفعلیة

اإلنتاج السنوي 
  )كغ(

انتاجیة ساعة 
  )كغ(العمل

2007  746231  1580700  2,118  

2008  760984  2052100  2,696  

2009  718675  1775200  2,470  

2010  744658  1024300  1,37  

2011  717167  906700  1,26  

2012  678445  1263300  2,19  

2013  575219  1217400  1,79  
  الباحثة بناءا على وثائق المؤسسة إعداد:المصدر

إلى غایة  2007هذا الشكل التوضیح  بشكل أكثر لتطور إنتاجیة ساعة العمل من سنة  و سنحاول من خالل
كما ذكرنا سابقا على اإلضراب  أساساساعة العمل والذي یعود سببه  إنتاجیةالتي الحظنا فیها انخفاض  2013

ابقة حیث قامت الذي قام به العمال، باإلضافة إلى التغییر الجذري الذي قامت به المؤسسة إلطاراتها الس
بتوظیف عمال جدد الذي سیأخذون وقت للتعود على التعامل مع هذه اآلالت وهذا ما لمسناه من خالل زیارتنا 
  لورشات العمل ومقابلتنا لبعض هؤالء العمال والذین أكدوا لنا أن استخدام هذه اآلالت والتعود علیها سیأخذ وقتا

  :ویمكن توضیح ذلك من خالل الشكل التالي

   

  2013-2007من ساعة العمل  إنتاجیة:  04الشكل
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ENICABتحسین إنتاجیة مؤسسة  ل كأداة  المراجعة البیئیة  الرابع الفصل

  
  الباحثة بناءا على الجدول السابق إعداد:المصدر

لترتفع مجددا  2008إلى  2007ساعة العمل قد انخفضت من سنة  إنتاجیةنالحظ من خالل هذا الشكل أن 
وتستمر في  0,59أي بفرق قدره  1,37بقیمة  2010ثم تنخفض بشكل كبیر سنة  1,96بقیمة  2009سنة 

وهذا یعود إلحالة العدید من العمال على التقاعد وتسریح آخرین منهم نتیجة الشراكة مع  2011اإلنخفاض سنة 
ولعل أول سبب لهذا اإلنخفاض هو  2013وتنخفض بشكل طفیف سنة  2012تفع مجددا سنة جنرال كابل لتر 

هذا ما نتج خاصة مع دخول الشریك األجنبي والصراعات المتكررة مع اإلدارة   باإلضافة إلى مشاكل العمال
  اإلضراب الذي قام به جمیع عمال المؤسسة لمدة شهر ونصفعنه 

    العامل وٕانتاجیةدراسة العالقة بین حوادث العمل :الفرع الثالث
العامل سنحاول حساب معامل اإلرتباط بین متغیرین األول یتمثل في  وٕانتاجیةلدراسة العالقة بین حوادث العمل 

 العمال خالل نفس الفترة وٕانتاجیة 2013إلى  2007عدد حوادث العمل من سنة 

سة قیاسیة على بیانات مؤسسة  بغرض معرفة مدى مساهمة مراجعة درا إجراء إلىالعنصر  ذانهدف من خالل ه
 إنتاجیةبین  إحصائي، وكخطوة أولى نحاول اختبار وجود ترابط إنتاجیتهاالصحة والسالمة المهنیة في تحسین 

. هذا من جهة، ومن جهة أخرى بین انتاجیة ساعة العمل وعدد حوادث العمل العامل وعدد حوادث العمل
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ENICABتحسین إنتاجیة مؤسسة  ل كأداة  المراجعة البیئیة  الرابع الفصل

لتحلیل ه العالقة الستخدامها في التنبؤ من خالل انتهاج أسلوب آخر في اذثانیة محاولة معرفة طبیعة هخطوة وك
    gretlبرنامج التحلیل االقتصادي القیاسي غریتل من خالل اإلعتماد على ، وهو أسلوب تحلیل االنحدار

  تحلیل االرتباط واالنحدار بین متغیرین: المطلب األول
  البسیطاالرتباط الخطي - 1

 بیانًیا تمثیلها طریق عن وصف البیانات عند بوضوح یظهر أن یمكن متغیرین بین إحصائي ترابط وجود إن
في  متدفقة الشكل هذا في البیانات أن الشكل هذا من تبین ، فإذا)Scatter Plot(االنتشار  شكل باستخدام

 بین المتغیرین، وٕاذا) Linear relationship(خطیة  عالقة هناك أن عندئذ یقال فإنه مستقیم خط حول مجرى
 Positively(المتغیرین  بین طردیة عالقة أن هناك یقال فإنه موجب المستقیم الخط هذا میل كان

Correlated (المتغیرین  بین عكسیة عالقة هناك أن یقال فإنه سالب المیل كان إذا أما)Negatively 
Correlated(المستقیم  الخط من قریبة البیانات ، وكلما كانت)فإن العالقة ) متدفقة في الشكل في مجرى ضیق

كلما ) متدفقة في الشكل في مجرى متسع(المستقیم  الخط عن البیانات ابتعدت الخطیة تكون أقوى،  وكلما
  .1ضعفت العالقة الخطیة، والبیانات المنتشرة في شكل دائري تدل على عدم وجود عالقة بین المتغیرین

 وأكثر قیاسیین، كمیین متغیرین الخطیة بین العالقة قوة لقیاس اإلحصائیة المقاییس أحد االرتباط معامل رویعتب
مز له بالرمز ویر  Pearson correlation coefficientارتباط بیرسون  معامل هو المعروفة االرتباط معامالت

rوكلما كانت قیمة المعامل قریبة من الواحد ، 1+و 1-بین  تتراوح قیًما یأخذ بحیث جیًدا ، وأهمیته أنه معرف
 شكل في البیانات في القیم جمیع أي تامة موجبا كان أم سالبا كلما كانت العالقة الخطیة أقوى، وتكون العالقة

هناك  یكون ال وعندما للواحد، تماما مساویة االرتباط معامل قیمة تكون المستقیم عندما الخط على تقع االنتشار
 شكل في القیم تكون الصفر وسوف من قریبة بیرسون ارتباط معامل قیمة تكون فسوف لمتغیرینا بین عالقة

  .دائري بشكل أشبه االنتشار

                                  

  .374، ص 2002، غزة، مارس  في تحلیل البیانات اإلحصائیة spssاستخدام نظام محمود خالد عكاشة،  - 1
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  :1والشكل التالي یوضح المستویات المختلفة لالرتباط بین الظاهرتین 

المختلفة لالرتباط لمجموعات من البیانات توضح المستویات  Scatter plotsاالنتشار  أشكال): 05(الشكل 
  بین الظاهرتین

  

  :الحصول على الفائدتین التالیتین Scatter plotاالنتشار  شكل في النظر خالل من ویمكن
 ارتباط معامل استخدام فإنه یمكن الحالة هذه وفي المتغیرین، بین خطي ارتباط فعال هناك كان إذا ما معرفة - 1

  .معنى له سیكون وحسابه بأمان بیرسون

  .حالة حسابها في بیرسون ارتباط معامل قیمة )أحیانا  الدقة من عالیة بدرجة( تخمین  - 2

 الدراسة قید المتغیرین بین وطبیعة العالقة قوة استنباط یمكن فقط االنتشار شكل فحص من فإنه آخر بمعنى
  .العالقة هذه عن الرسم خالل من تكوینها تم للفكرة التي تدعیًما الكمیة المقاییس تأتي وبالتالي

                                  

  .375نفس المرجع السابق، ص  - 1
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 هناك فإن) بدون رسم شكل االنتشار(فقط  بیرسون ارتباط معامل قیمة حسبت فإذا صحیح، لیس العكس ولكن
 مثال فیمكن للحقیقة مضللة بیرسون ارتباط معامل قیمة تكون قیمته، فأحیاًنا تفسیر محاولة عند جوهریة محاذیر

 العالقة هذه المتغیرین ولكن بین قویة عالقة وجود رغم الصفر من قریبة بیرسون ارتباط معامل تكون قیمة أن
 بین عالقة أي هناك تكون أال االنتشار، والعكس یمكن شكل من إال تتضح لن الحقیقة وهذه خطیة غیر

 أن على تفسر قد بیرسون ارتباط لمعامل كبیرة قیمة إلى یؤدي قد أو متطرفة شاذة قیمة وجود ولكن المتغیرین
  . االنتشار شكل إلى ننظر لم إذا المتغیرین بین قویة هناك عالقة

 أن علیه بناء لنقرر االنتشار نرسم شكل أن االرتباط معامل قیمة حساب في رغبنا كلما دائًما یستحسن ولذلك
 أن القول نستطیع وباختصار القیمة، تلك نفسر أن قبل ارتباط بیرسون معامل من الناتجة القیمة نرفض أو نقبل

 أن یجب العالقة الخطیة وافتراض المتغیرین، بین مفترضة خطیة عالقة لقوة مقیاس هو بیرسون ارتباط معامل
  .االنتشار شكل رسم خالل من یتأكد

  :تعطى صیغة بیرسون لالرتباط بالعالقة التالیة

  

�
  :حیث

شكل االنتشار على البیانات موضع الدراسة وهي البیانات الخاصة بكل من ) 07(و) 06(ویعرض الشكالن 
نعتبرها كمتغیرة (ومتغیرة عدد حوادث العمل ) كمتغیرات تابعةنعتبرها ( إنتاجیة العامل وٕانتاجیة ساعة العمل 

 ).مستقلة
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     )y(العمل ساعةشكل االنتشار لمتغیرتي إنتاجیة ): 07(الشكل )     y(شكل االنتشار لمتغیرتي إنتاجیة العامل ): 06(الشكل 

  )x(وعدد حوادث العمل                                       ) x(وعدد حوادث العمل                

  

  gretlباالستعانة ببرنامج  باحثةإعداد ال :المصدر

والخاص بتمثیل االنتشار لكل من متغیرتي إنتاجیة العامل وعدد حوادث العمل ) 07(و) 06(من خالل الشكلین 
مجرى متسع من جهة وبین إنتاجیة ساعة العمل وعدد حوادث العمل من جهة أخرى، نالحظ تدفق البیانات نحو 

تعبر عن مشاهدة غیر عادیة، ) أي القیمة الشاذة ( ه األخیرة ذفل مع وجود قیمة شاذة ومتطرفة، هباتجاه األس
ي صاحبه ارتفاع ذت ارتفاع في عدد حوادث العمل واله المشاهدة عرفذعودة إلى تفحص البیانات نجد أن هوبال

ووجود نقطة بعیدة أو شاذة تدل على وجود ظروف خاصة . في كل من إنتاجیة العامل وٕانتاجیة ساعة العمل
وللفصل في مسألة وجود عالقة خطیة بین المتغیرات من عدمها تم االستعانة بصیغة بیرسون . بالمؤسسة

  :1لالرتباط الخطي وكانت النتائج كمایلي

                                  

 gretlات برنامج التحلیل االقتصادي القیاسي مخرج - 1
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  :yو  xاالرتباط الخطي بین المتغیرتین  §

  
  

 : zو xاالرتباط الخطي بین المتغیرتین  §

  

  :من خالل النتائج الموضحة في الصیغتین أعاله یمكن أن نخلص إلى مایلي

، حیث بلغت )بین إنتاجیة العامل وعدد حوادث العمل( yو xوجود ارتباط عكسي وضعیف بین المتغیرتین  §
، وهدا ما یعزز النتائج المتوصل إلیها في شكل االنتشار  .0-445قیمة معامل االرتباط لسبیرمان 

)scatter Plot.( 
، حیث )بین إنتاجیة ساعة العمل وعدد حوادث العمل( zو xوجود ارتباط عكسي وضعیف بین المتغیرتین  §

ا ما یعزز النتائج المتوصل إلیها في شكل االنتشار ذ، وه .0-465بلغت قیمة معامل االرتباط لسبیرمان 
)scatter Plot.(  

إنتاجیة العامل وعدد حوادث العمل بالتحدید نلجأ إلى أسلوب وبغیة محاولة معرفة طبیعة العالقة بین متغیرتا 
 بین العالقة طبیعة تحدید بمحاولة الذي یهتم)  regression(آخر في التحلیل  وهو أسلوب تحلیل االنحدار 

 رالمتغی قیمة علمت إذا) ویطلق علیه المتغیر التابع(ما  متغیر بقیم التنبؤ في العالقة واستخدام تلك المتغیرات
  ).هذه المتغیرات متغیرات مستقلة على ویطلق( اآلخر )المتغیرات أو(
  االنحدار الخطي البسیط - 2

 البسیط، االنحدار بنموذج نموذج االنحدار على یطلق فإنه فقط متغیرین بین العالقة بدراسة مهتمین نكون عندما
 X)المتغیر المستقل( من قیم المتغیر اآلخر) Yالمتغیر التابع (المتغیرین  أحد قیم تقدیر یمكن الحاالت هذه وفي

 :تأخذ الصورة العامة التالیة) Yو  Xمن الدرجة األولى في كل من ( من خالل معادلة خطیة  
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Yt=a +bXt………..(1)  

 :حیث

Y : المتغیرة المتأثرة بقیم  (تسمى بالمتغیرة التابعة X.( 

X : المتغیرة المؤثرة( تسمى بالمتغیرة المستقلة.(  

a: یسمى بثابت االنحدار )regression constant.(  

b:  معامل االنحدار)the regression coefficient .(  

 أو واحًدا قیم باستخدام Yقیمة المتغیر  تقدیر في البیانات من تقدیرها تم التي االنحدار معادلة تستخدم عندما
 تكون لن) ��والتي سنرمز لها بالرمز ( المقدرة الناتجة  Yالمتغیر  قیمة فإن Xالمستقلة  المتغیرات من أكثر

� )المقدرة  والقیمة الحقیقیة القیمة بین فرق هناك یكون أن یتوقع بل الحقیقیة، مساویة لقیمتها بالضرورة − ��) 
 لهااألخطاء  هذه ، ودراسة)Residuals(البواقي  أو األخطاء اسم حد علیها یطلق ��القیم  لجمیع الفروق وهذه
 معادلة تقدیر في الدقة مدى عن ومقاییس مؤشرات تعطي ألنها طرق االنحدار استخدام عند كبیرة أهمیة

المستقبلیة، وبالتالي تصبح الصیغة  Yالمتغیر  قیم تقدیر في المعادلة هذه استخدام وٕامكانیات االنحدار الناتجة
 :المعبرة عن حقیقة العالقة كاآلتي

2……….Yt=a+bXt+ε� 
  .الصیغة القیاسیة الجاهزة للتقدیر) 02(الصیغة  وتمثل

وهناك أسباب عدیدة تبرر إدخال هدا المتغیر، ونجملها . ویستخدم حد الخطأ أو البواقي للتعبیر عن حجم الخطأ
  :1في ثالثة أسباب أساسیة هي

 .صعوبة إدخال كافة المتغیرات المؤثرة في الظاهرة §

                                  

  .61 - 60، ص ص 2003، ، دار مجدالوي،عمان، االقتصاد القیاسي التحلیلي بین النظریة والتطبیق" ولید اسماعیل السیفو ،أحمد محمد مشعل،  - 1
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مثال صعوبة قیاس بعض المتغیرات إحصائیا مثل العوامل (صعوبة إدخال المتغیرات غیر المتوقعة  §
 ).النفسیة

حیث یختلف سلوك البشر عشوائیا حتى ولو كانت الظروف المحیطة (صعوبة تحدید سلوك البشر مسبقا  §
  )ه العشوائیة المتأصلة في سلوك البشرذشابهة، والمتغیر العشوائي یمثل هبهم مت

 ):OLS(ت الصغرى العادیة طریقة التقدیر باستخدام المربعا 2-1

ة تقدیر مجاهیل المعادلة، بعد تحدید حد الخطأ أو الحد العشوائي والعوامل الداعیة لوجوده، بقیت أمامنا مشكل
لك یحاول ذالمعلمات الحقیقة أمر مستحیل، وله ذ، وأن التعرف على قیم ه(��,�,�)لك المعلمات ذویشمل 

، ��ه المتغیرات على طبیعة الحد العشوائي ذم ویعتمد نجاح تقدیر هه القیذه) Estimate(المختص تقدیر 
ه ذا الحد حیث تحتل هذى وضع عدة افتراضات تصف سلوكیة ها الحد مجهول فإنه یتم اللجوء الذولكون ه

االفتراضات واختبارها دورا أساسیا في النظریة القیاسیة، ومن أكثر صیغ التقدیر استخداما هي طریقة المربعات 
 Least Squares (��,�,�)أو مقدرات أصغر المربعات  Least Squares Methodالصغرى العادیة 

Estimate.  

  :1ه الطریقة هيذواألسباب الداعیة  الستخدام ه

 .تمتاز بصفات أكثر فعالیة من غیرها من الطرق OLSتقدیر المعلمات بواسطة  §
 .مقارنة بالطرق القیاسیة األخرى OLSسهولة حساب تقدیر المعلمات بواسطة  §
رق احتساب وتقدیر بالرغم من التطور الكبیر الخاص في ط OLSمنطقة النتائج المتحصل علیها بطریقة   §

 .ج القیاسيذالمعلمات للنمو 
 .OLSسهولة فهم میكانیكیة عمل طریقة  §
 .الیبرغم التطورات في هده األس OLSمعظم األسالیب القیاسیة مبنیة في الحقیقة على  §

  فرضیات مقدرات المربعات الصغرى العادیة 2-2

                                  

1 - D. Gujarati, "Basic Econometrics  " , Bernard Baruch College City, University Of New York, 1978, P2. 
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هناك نوعان من االفتراضات التي تقوم علیها الطرق القیاسیة النظریة وهي الفرضیات المتعلقة بالحد العشوائي 
بمعلماتها، وتشمل الفرضیات ) الفرضیات العامة(، وفرضیات خاصة بطبیعة العالقة الدالیة )الفرضیات الفنیة(

  :1لحد العشوائي مایليالفنیة ل

)�: اعتبار الوسط الحسابي للحد العشوائي مساویا للصفر أي § �) = 0 . 
�(��)�: اعتبار تباین الحد العشوائي ثابت ومتجانس أي § = �� . 
��اعتبار عدم ارتباط متغیرات الحد العشوائي ارتباطا ذاتیا   § � �� = 0  

  :العالقة الدالیة وبمعلماتها مایليفي حین تشمل مجموعة االفتراضات التي تخص طبیعة 

��خطیة الدالة وثبات قیم معلماتها   § = �(��). 
 .عدم عشوائیة المتغیرات المستقلة §

ه الفرضیات ال تتطابق دائما وحقیقة العالقات أو الظواهر االقتصادیة، وعلیه فإن الخروج عن أیة فرضیة ذوه
ج المقدر، أو العالقة المقدرة، أو المعلمات المقدرة ذتقریب للنمو اته ذده الفرضیات ومعالجتها، یعد بحد من ه (α�,β�)  ج الحقیقي أو العالقة الحقیقیة، أو المعلمات الحقیقیة ذالى النمو(α,β) .سوف نبدأ بمعالجة ا ذوبه

وباستخدام طریقة المربعات الصغرى العادیة على بیانات ) النمودج البسیط(ي المتغیرین ذالخطي  النموذج
ا بافتراض وجود ذة كل من العامل و ساعة العمل، وهوالخاصة بـعدد حوادث العمل وٕانتاجی ENICAB ؤسسةم

، وبعدها سوف  (�ε)كافة الفرضیات أعاله، ولكن سوف نركز أوال على الفرضیات المتعلقة بالمتغیر العشوائي 
  .ه الفرضیات واحدة بواحدةذنعالج ه

) ��(بمعالجة النموذج الخطي ذي المتغیرین بافتراض أن إنتاجیة العامل ا كمرحلة أولى ذنبدأ تحلیلنا ه  
) ��(، ثم كمرحلة ثانیة بافتراض أن إنتاجیة ساعة العمل )��(تعتمد على متغیر واحد هو عدد حوادث العمل 

  ).��(تعتمد على متغیر واحد مستقل هو عدد حوادث العمل 

                                  

  .62، مرجع سابق، ص االقتصاد القیاسي التحلیلي بین النظریة والتطبیق" ولید اسماعیل السیفو ، أحمد محمد مشعل،  - 1
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لك بتطبیق ذعلى إنتاجیة العامل من عدمها، و  ث العملفیمایلي سوف نختبر صحة تأثیر عدد حواد  
  :الخطوات الثالث الرئیسیة التالیة

 تقدیر معلمات النموذج، §
 اختبار معنویة المعالم المقدرة، §
 .التنبؤ §
 العملتحلیل انحدار إنتاجیة العامل على عدد حوادث  §

المربعات الصغرى العادیة على تقدیر ا النموذج بطریقة ذینطوي تقدیر معلمات ه: تقدیر معلمات النموذج  - 1
 :المعادلة التالیة

§ �� = � + ��� + ��  
  )متغیرة انتاجیة العامل(المتغیرة التابعة  ��:  :حیث         

.:   )متغیرة عدد حوادث العمل(المتغیرة المستقلة  ��

 : :  ).العامل من غیر عدد حوادث العملتمثل باقي المتغیرات المستقلة المؤثرة في انتاجیة (الحد العشوائي  ��   المعلمات المراد تقدیرها �،�

في تقدیر معلمات النموذج، تم التوصل إلى )   gretl(وباالستعانة ببرنامج التحلیل االقتصادي القیاسي   
  :النتائج التالیة

  ENICABنتائج تقدیر انحدار انتاجیة العامل على عدد حوادث العمل في مؤسسة : 16الجدول
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 gretlباالستعانة ببرنامج  لباحثةاعداد ا :المصدر

  :من خالل الجدول أعاله نخلص إلى الصیغة التقدیریة التالیة

قعات النظریة االقتصادیة، ه الصیغة هو أن نتائج التقدیر جاءت موافقة تماما لتو ذما یمكن مالحظته على ه
لك جلیا من خالل العالقة العكسیة التي تربط بین إنتاجیة العامل وعدد حوادث العمل، فارتفاع حوادث ذویظهر 
  %.8,13یؤدي إلى انخفاض إنتاجیة العامل بـ % 1العمل بـ 

 اختبار معنویة المعلمات المقدرة - 2

 الصغرى لمقدرات المربعات) T test(اختبار ستودنت  - 1- 2

تختلف معنویا عن قیمة معینة، حیث أن قبول أو رفض  ��،��ا كانت ذا االختبار على اختبار ما إذینطوي ه
یتضمن ) b=0( ،)a=0(تعطي الدلیل على صحة أو عدم صحة النموذج، فقبول فرضیة العدم یة العدم ضفر 

مستقل یجب أن یعدل أو یستبعد من كون المتغیر المستقل ال یؤثر على المتغیر التابع، أي أن المتغیر ال
فهدا معناه أن المتغیر المستقل یؤثر في المتغیر التابع ) b¹0(أما في حالة رفض فرضیة العدم بمعنى . النموذج

تأثیرا صحیحا ال یعزى للصدفة، وأن التغیرات في المتغیر التابع تعود أساسا الى التغیر في المتغیر المستقل 
  ).p(مقدارها ) y(تؤدي الى زیادة في ) x(وزیادة وحدة واحدة في 

  :بالصیغة التالیة T testتعطى صیغة اختبار 

  :وصیاغة فرضیة العدم تكون كمایلي

  :نتبع الخطوات التالیة T testوالختبار إختبار 
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�نعوض  -1 = β�  في الصیغة أعاله وبإعطاءβ�  خطأها المعیاريstandard error (��)  فستكون لدینا
  .Tالمعلومات الكافیة الشتقاق قیمة 

  .Tحساب قیمة  -2

الجدولیة  Tالمحسوبة أصغر أو أكبر من قیمة  Tیتوقف قبول أو رفض فرضیة العدم على ما إدا كانت قیمة 
��ا كانت ذ، أي باختصار إ)ة من جدول ستودنتالمستخرج( > ، وٕاذا كانت ��ونقبل   ��نرفض   �� �� <   .��ونرفض  ��نقبل   ��

بطریقة أتوماتیكیة، فبالعودة الى نتائج الجدول   Tیقوم بحساب قیمة ) gretl(برنامج التحلیل االقتصادي القیاسي 
  :نجد

، في حین بلغت قیمتها الجدولیة المستخرجة من جدول ستودنت 22,02: هي �αالمحسوبة للمعلمة  Tقیمة  §
 .2,57لقیمة ا) n-2=7-2=5(عند درجة حریة 

، في حین بلغت قیمتها الجدولیة المستخرجة من جدول ستودنت 8,13: هي �βالمحسوبة للمعلمة  Tقیمة  §
 .2,57القیمة ) n-2=7-2=5(عند درجة حریة 

��یتضح أن قیمة   ��،��المحسوبة مع القیمة الجدولیة لها لمعرفة معنویة المقدرات  Tبمقارنة قیمة  > �� ،
  %.95وقبول الفرضیة البدیلة بمستوى % 5فرضیة العدم بمستوى معنویة وبالتالي نرفض 

 :الثقة) مجاالت(فترات  - 2- 2

، αهو مقدر صحیح ومطابق للقیمة الحقیقیة لمعلمة المجتمع  �αال تعني أن المقدر  إن رفض فرضیة العدم 
تختلف   �αالذي تكون فیه ولكن الذي تعنیه وببساطة أن هدا المقدر المسحوب من عینة مسحوبة من المجتمع 

المسحوب من العینة من معلمة   �αعن الصفر، وعلیه فمعرفة الكیفیة أو الوسیلة التي یقترب بها المقدر 
، أو بطریقة أخرى نحتاج إلى تحدید α، نحتاج الى بناء أو تشكیل فترة ثقة المعلمة الحقیقیة  αالمجتمع الحقیقي 

داخل تلك الحدود بدرجة ثقة  βو  αن وقوع القیمة الحقیقیة للمعلمة بحیث تضم �βأو  �αقیم باستخدام المقدر 
  .معینة، وتسمى الفترة ما بین حدي الثقة بفترة الثقة
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من حاالت العینة تتطابق وسلوكیة % 95ا یعني أنه في ذمستوى ثقة، وه% 95لقیاسي نستخدم وفي االقتصاد ا
فقط خارج الثقة، وتكون صیغة % 5المجتمع، أي أن القیمة الحقیقیة لمعلمة المجتمع تقع داخل فترة الثقة، وتقع 

  :كالتالي �βو  �αفترة أو مجال الثقة للمعلمتین 

 :  �βفترة الثقة للمعلمة  §
§ β� ∓ ��.�� �� . ��(��) 
 �α فترة الثقة للمعلمة §
§ α� ∓ ��.�� �� . ��(��)  

 ى عل  �βو  �αفي حساب مجاالت الثقة للمعلمتین ) gretl(باالستعانة ببرنامج التحلیل االقتصادي القیاسي 
  : التاليالتوالي، جاءت النتائج على النحو 

  :هي �βو  �αوبالتالي تكون فترة الثقة للمعلمتین  

IC(α�) : [1078,59 ;   1363,71] 

1078,59: تقع في المدى  �αا یعني أن ذوه < α� < 1363,71  

IC(β�) : [−26,92 ;   10,65] 

26,92−: تقع في المدى  �βا یعني أن ذوه < β� < 10,65  

  .ومن خالل فترتي الثقة للمعلمتین نجد أن النموذج التقدیري صالح للتنبؤ واتخاذ القرارات

 ):ANOVA(واختبار تحلیل التباین  ��اختبار جودة التوفیق بواسطة  - 3- 2
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 :��اختبار جودة التوفیق بواسطة   - 1- 3- 2

) في النموذج(الناتجة عن عملیة التقدیر على قیاس مدى تمثیل المعادلة المفروضة ) �e(تساعد البواقي 
لمشاهدات العینة، حیث أن القیمة الكبیرة للبواقي تعني بأن التمثیل یكون غیر جید والقیمة الصغیرة لهده البواقي 

یل یكون جید للنموذج، إن المشكلة في استعمال البواقي كمقیاس لجودة التوفیق هو أن قیمة تعني بأن التمث
  :، الذي نعرفه حول وسطه انطالقا من العالقة التالیةYالبواقي تعتمد على المتغیر التابع 

  :نجد iوبتربیع طرفي المعادلة أعاله وجمعها بالنسبة لكل 

ا فإنه من المهم أن نفحص ذتعلق بقیاس القدرة التفسیریة، وله المعادلة مفیدة جدا لخدمة أغراضنا فیما یذوتعد ه
  :1بعنایة معنى كل حد من حدودها

§ ∑(�� −  y (TSS)  Total Sum ofهو مجموع مربعات االنحرافات الكلیة في المتغیر: �(��
Squares . 

§ ∑(��� −   Explained Sum of Squares (ESS)بعات االنحرافات المشروحة مجموع مر : �(��
 Residual Sum of Squares (RSS)مجموع مربعات البواقي :  ��∑ §

  :ومنه نعید صیاغة المعادلة السابقة على الشكل

TSS=ESS+RSS 

 :نجد TSSوبتقسیم كل األطراف على االنحرافات الكلیة 

                                  

  112، ص2001الریاض،دار المطابع، ،" مقدمة في االقتصاد القیاسي، المبادئ والتطبیقات"المرسي السید الحجازي، عبد القادر محمد عطیة،  - 1
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��: كمایلي ��ومنه نعرف معامل التحدید  = ������ = 1 − ������ 

 yوهو معامل التحدید الذي یقیس ویشرح نسبة االنحرافات الكلیة أو التغیرات التي تحدث في المتغیر التابع 
  .xوالمشروحة بواسطة تغیرات المتغیر المستقل 

ألن في النموذج (تغیرتین من أهم المعامالت التي تقیس عالقة االرتباط بین م �ویعتبر     
��الخطي البسیط  = ین المتغیرین یعتمد في تغیره أو ذه العالقة یعني ضمنیا أن أحد هذ، ووجود مثل ه)��

  .1حدوثه على المتغیر اآلخر

الخاص بنتائج تقدیر انحدار إنتاجیة العمل على عدد حوادث العمل، نجد أن ) 01(وبالعودة إلى نتائج الجدول 
��معامل التحدید  = من التغیرات التي تحدث في إنتاجیة العامل % 19,85  وهي تشیر إلى أن، ����,�

عكس ضعف القدرة التفسیریة للنموذج  سببها التغیرات التي حدثت في عدد حوادث العمل، وهي قیمة ضعیفة ت
متغیرات تفسیریة (، یمكن إرجاعها إلى عوامل أخرى )عدد حوادث العمل ال تفسر بشكل جید إنتاجیة العامل(

  .لم یأخذها نموذج التقدیر) أخرى
 )ANOVA(اختبار تحلیل التباین  - 2- 3- 2

ا النوع ذجدول تحلیل التباین، ویطلق على هع إلى یستند عادة في تحلیل أثر المتغیرات المستقلة في المتغیر التاب
ا إلى ذفنا من تحلیل التباین في بحثنا ه، ویكون هد)ANOVA(من التحلیل بتحلیل التباین أو اختصارا بأنوفا 

في تفسیر المتغیرة التابعة ) عدد حوادث العمل(ما مدى مساهمة المتغیرة المفسرة : اإلجابة على السؤال التالي
  ).F(من خالل حساب إحصائیة فیشر . ؟)العاملإنتاجیة (

  :، تم الوصول إلى النتائج التالیة)gretl(باالستعانة ببرنامج التحلیل االقتصادي القیاسي 
   نتائج اختبار تحلیل التباین): 17(الجدول 
 gretlباالستعانة ببرنامج  باحثةإعداد ال :المصدر

                                  

.158ار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة ، ص أساسیات اإلحصاء وتطبیقاته، دحسن محمد ،  - 1  
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 F=1.23 على إحصائیة فیشر المقدرة والتي بلغت قیمتها فمن خالل جدول تحلیل التباین یمكن أن نحصل 
، وتجري مقارنة هده القیمة المحسوبة مع القیمة الجدولیة لها والمتحصل علیها من )05(و) 1(عند درجات حریة 
  : ،  نجدها تساوي%5وبمستوى معنویة ) 05(و) 1(درجات حریة جدول فیشر عند 

 ���� = إدا كانت قیمة فیشر المحسوبة أكبر من القیمة  �Hویكون القرار هو رفض فرضیة العدم ، 5.79
  %.5الجدولیة لها عند مستوى معنویة 

��: ه نجدذوفي حالتنا ه   ، وبالتالي نقبل فرضیة العدم، وهدا یعني عدم وجود عالقة ارتباط قویة   �>
  ).إنتاجیة العامل( yو) عدد حوادث العمل( xیعتمد علیها بین المتغیرین 

 :التنبؤ - 3- 2

مكان استخدامه عقب تقییم نموذج االنحدار والتأكد من استیفاءه للفرضیات والمعاییر اإلحصائیة، یصبح باإل
  .X1بتغیر قیم المتغیر المستقل  Yلك بإیجاد قیم المتغیر التابع ذألغراض التنبؤ، و 

، فإدا فرضنا أن البناء  ��، ونرمز لها بالرمز في دورة التنبؤ xلنأخذ نموذجنا البسیط، ولنفرض أننا نعرف قیمة 
  :كمایلي fفي الفترة  Yالهیكلي للمعادلة ال تتغیر في المستقبل، تكون قیمة المتغیر التابع 

  :، هناك مصدران لعدم الوضوح والدقة في تنبؤاتنا �عندما نستعمل عالقة ما للتنبؤ بالقیمة   

، إن  ��لكي نقدر القیمة  ��و  ��، وبالتالي یجب االعتماد على مقدرتي  bو aلمعلمتین عدم معرفتنا ل §
 :أي ��الموافق لـ  yه القیمة هي وسط ذه
§ �(��) = � + ��� 
§ ����/��� = � + ��� 
وبالتالي  bو aهو متغیر عشوائي غیر مشاهد، ولهدا حتى وٕان عرفنا قیمتي  ��باإلضافة إلى أن الخطأ  §

، وما  ��نفسها، ثم نضع مجاال للتنبؤ بـ  ��ونستعین به في التنبؤ بقیمة  (��/��)�استطعنا حساب 
���/����:  دام  = � + ���: فیكون المقدر الطبیعي لها على الشكل ��� = � + ���� 

                                  

.519، ص1997، دار الشروق ، عمان، "اإلحصاء للعلوم اإلداریة والتطبیقیة "عبد الحمید عبد المجید البلداوي،  - 1  
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���)حوادث عمل  5: هي  2014لسنة  ENICAB فبافتراض مثال أن عدد حوادث العمل في مؤسسة  = 5) ،
  : ات السنة هيذتكون انتاجیة العامل ل

 :تحلیل انحدار إنتاجیة ساعة العامل على عدد حوادث العمل §

بنفس الطریقة والخطوات المتبعة في تحلیل انحدار إنتاجیة العامل على عدد حوادث العمل، نخلص إلى نتائج 
تحلیل انحدار إنتاجیة ساعة العامل على عدد حوادث العمل، مستعینین في دلك دائما على برنامج التحلیل 

  .gretlاالقتصادي القیاسي 

دیر معادلة انحدار إنتاجیة ساعة العامل على عدد حوادث العمل جاءت نتائج تق: تقدیر معلمات النموذج  - 1
 :على النحو التالي

  ساعة العامل على عدد حوادث العمل إنتاجیةنتائج تقدیر ): 18(الجدول 

  
 gretlباالستعانة ببرنامج  باحثةإعداد ال :المصدر

  :من خالل الجدول أعاله نخلص إلى الصیغة التقدیریة التالیة

قعات النظریة االقتصادیة، ه الصیغة هو أن نتائج التقدیر جاءت موافقة تماما لتو ذما یمكن مالحظته على ه
التي تربط بین إنتاجیة العامل وعدد حوادث العمل، فارتفاع حوادث  العالقة العكسیةلك جلیا من خالل ذویظهر 
  %.0,041یؤدي إلى انخفاض إنتاجیة العامل بـ % 1العمل بـ 
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 اختبار معنویة المعلمات المقدرة - 2

 لمقدرات المربعات الصغرى) T test(اختبار ستودنت  - 1- 2

  بطریقة أتوماتیكیة، فبالعودة إلى نتائج الجدول Tیقوم بحساب قیمة ) gretl(برنامج التحلیل االقتصادي القیاسي 
  :نجد

، في حین بلغت قیمتها الجدولیة المستخرجة من جدول ستودنت 5,837: هي �αالمحسوبة للمعلمة  Tقیمة  §
 .2,57القیمة ) n-2=7-2=5(عند درجة حریة 

، في حین بلغت قیمتها الجدولیة المستخرجة من جدول 1,175-: هي �βالمحسوبة للمعلمة  Tقیمة  §
 .2,57القیمة ) n-2=7-2=5(ستودنت عند درجة حریة 

��یتضح أن قیمة   ��،��المحسوبة مع القیمة الجدولیة لها لمعرفة معنویة المقدرات  Tارنة قیمة بمق > �� 
، %95وقبول الفرضیة البدیلة بمستوى % 5وبالتالي نرفض فرضیة العدم بمستوى معنویة  ��، بالنسبة للمعلمة 

��في حین اتضحت قیمة  < ، ویمكن إرجاع %5عند مستوى معنویة عدم معنویتها ��، بالنسبة للمعلمة  ��
  .عدم معنویتها ربما إلى أن حجم العینة صغیر

 الثقة) مجاالت(فترات  - 2- 2

على التوالي  �βو  �αفي حساب مجاالت الثقة للمعلمتین ) gretl(باالستعانة ببرنامج التحلیل االقتصادي القیاسي 
  :  ، جاءت النتائج على النحو التالي

  :هي �βو  �αوبالتالي تكون فترة الثقة للمعلمتین 

IC(α�) : [−2,2974 ;   30,4353] 

2,2974−: تقع في المدى  �αا یعني أن ذوه < α� < 30,4353  

IC(β�) : [−16,4852 ;   6,1404] 
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16,4852−: تقع في المدى  �βوهدا یعني أن  < β� < 6,1404  

  .للتنبؤ واتخاذ القراراتومن خالل فترتي الثقة للمعلمتین نجد أن النموذج التقدیري صالح 
 )ANOVA(واختبار تحلیل التباین  ��اختبار جودة التوفیق بواسطة  - 3- 2

 :��اختبار جودة التوفیق بواسطة   - 1- 3- 2

الخاص بنتائج تقدیر انحدار إنتاجیة ساعة العامل على عدد حوادث العمل، ) 27(وبالعودة إلى نتائج الجدول 
��نجد أن معامل التحدید  = من التغیرات التي تحدث في إنتاجیة % 21,64وهي تشیر إلى أن ، ����,�

ساعة العامل سببها التغیرات التي حدثت في عدد حوادث العمل، وهي قیمة ضعیفة تعكس ضعف القدرة 
، یمكن إرجاعها إلى عوامل )عدد حوادث العمل ال تفسر بشكل جید إنتاجیة ساعة العامل( التفسیریة للنموذج 

  .لم یأخذها نموذج التقدیر) متغیرات تفسیریة أخرى(خرى أ
 )ANOVA(اختبار تحلیل التباین  - 2- 3- 2

ما مدى مساهمة عدد حوادث في تفسیر : نهدف من خالل اختبار تحلیل التباین إلى اإلجابة على السؤال التالي
 ؟  إنتاجیة ساعة العامل

  :، تم الوصول إلى النتائج التالیة)gretl(باالستعانة ببرنامج التحلیل االقتصادي القیاسي 
 نتائج اختبار تحلیل التباین): 19(الجدول 

  gretlباالستعانة ببرنامج  ةباحثإعداد ال :المصدر
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ENICABتحسین إنتاجیة مؤسسة  ل كأداة  المراجعة البیئیة  الرابع الفصل

 F=1. 38 فمن خالل جدول تحلیل التباین یمكن أن نحصل على إحصائیة فیشر المقدرة والتي بلغت قیمتها
، وتجري مقارنة هده القیمة المحسوبة مع القیمة الجدولیة لها والمتحصل علیها من )05(و) 1(عند درجات حریة 
  : ،  نجدها تساوي%5وبمستوى معنویة ) 05(و) 1(درجات حریة جدول فیشر عند 

 ���� = ا كانت قیمة فیشر المحسوبة أكبر من القیمة ذإ �Hویكون القرار هو رفض فرضیة العدم ، 5.79
  %.5وى معنویة الجدولیة لها عند مست

��: ه نجدذوفي حالتنا ه     ، وبالتالي نقبل فرضیة العدم،  �>
إنتاجیة ( yو) عدد حوادث العمل( xا یعني عدم وجود عالقة ارتباط قویة یعتمد علیها بین المتغیرین ذوه 

  ).ساعة العمل

 التنبؤ - 3- 3 - 2

 :إن التنبؤ بإنتاجیة ساعة العمل یتم من خالل الصیغة التالیة
§ �̂� = �� + ����� 

حوادث عمل، تكون إنتاجیة  02بلغ  2014لسنة  ENICABفبافتراض مثال أن عدد حوادث العمل بمؤسسة 
  :ساعة العمل لذات السنة هي

  تكلفة األجر المقابل لساعات العمل الضائعة و تحدید عدد األیام الضائعة بسبب حوادث العمل:الفرع الرابع

سنحاول اآلن تحدید ومعرفة عدد األیام الضائعة بسبب  إحصائیابعد تحدید العالقة بین حوادث العمل واإلنتاجیة 
  تكلفة األجر المقابل لساعات العمل الضائعة من یوم وقوع الحادث وكذلك  حوادث العمل

  تحدید عدد األیام الضائعة بسبب حوادث العمل:أوال

  2013-  2007ح عدد األیام الضائعة بسبب حوادث العمل في الفترة من توضییمكن  الجدولمن خالل هذا 
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ENICABتحسین إنتاجیة مؤسسة  ل كأداة  المراجعة البیئیة  الرابع الفصل

یترتب على حوادث العمل أیاما ضائعة تكلف المؤسسة ضیاع اإلنتاج في هذه األیام الضائعة  أي التأثیر حیث 
  1:بشكل غیر مباشر على اإلنتاجیة

  

  
  عدد األیام الضائعة بسبب حوادث العمل:20الجدول

  بسبب حوادث العملأیام ضائعة   ةالسن

2007  485  

2008  219  

2009  195  

2010  175  

2011  38  

2012  134  

2013  141  
  الباحثة بناءا على وثائق المؤسسة إعداد:المصدر

  :من خالل الشكل التالي 2013إلى غایة  2007األیام الضائعة من سنة عدد  تطور یمكن توضیح

  2013-2007عدد األیام الضائعة من :08الشكل  

                                  

   36-17الملحق  1
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ENICABتحسین إنتاجیة مؤسسة  ل كأداة  المراجعة البیئیة  الرابع الفصل

    
  الباحثة بناءا على الجدول السابق إعداد:المصدر

وهذا  2011- 2007نالحظ من خالل الشكل تناقص عدد األیام الضائعة بسبب حوادث العمل خالل الفترة 
بسبب تحسن ظروف العمل في المؤسسة من حیث التهویة واإلنارة وكذلك وضعیة ورشات العمل التي كانت 

الحظنا تزاید عدد غیابات العمال بسبب حوادث العمل من الفترة  2011سنة  تعاني من اإلنزالقات، لكن في
والسبب األساسي یعود إلى تصرفات العمال الغیر المسؤولة وكذلك عدم احترامهم لقواعد  2013- 2011

 الصحة والسالمة المهنیة التي یصدرها مسؤول األمن الصناعي في المؤسسة وعدم اتخاذهم اإلحتیاطات الوقائیة
أي أن المؤسسة حقیقة تتحمل تكالیف خفیة لحوادث العمل هذه األخیرة التي ستؤثر  مثل لبس القفازات والخوذات

   على إنتاجیة عمالها
  بسبب حادث العملتكلفة األجر المقابل لساعات العمل الضائعة :ثانیا

 لساعات المتبقیة من الیومحسب القانون الجزائري فإنه یوم وقوع الحادث ال یحسب ضمن العطلة المرضیة وا 
  یتقاضى أجر یوم وقوع الحادث كامال  وٕانماجر المصاب أالتي لم یعمل فیها ال تقتطع من 

  إنتاجیتهاأجر تلك الساعات المتبقیة التي لم یعمل بها العامل تعتبر تكلفة تتحملها المؤسسة تؤثر على  أنأي 
  كمثال 2013 بل لساعات العمل الضائعة لسنة ومن أجل توضیح ذلك سنقوم بحساب تكلفة األجر المقا
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ENICABتحسین إنتاجیة مؤسسة  ل كأداة  المراجعة البیئیة  الرابع الفصل

  2013تكلفة األجر المقابل لساعات العمل الضائعة لسنة  : 21الجدول 

الساعات   الحادث
الضائعة من 

  یوم العمل

األجر 
الشهري 

  للعامل

األجر 
الساعي 

  للعامل

األجر المقابل للساعات 
الضائعة من یوم 

  الحادث

1  6  53125,5  288,725  1732,353  

2  2  34162,54  185,665  371,331  

3  4,5  54982,54  298,818  1344,681  

4  4  78390,37  426,034  1704,136  

5  6,5  77908,87  423,417  2752,210  

6  2,5  32450,51  176,361  440,902  

7  6  70974,40  384,1  2304,6  

8  6,5  50925,48  276,768  1798,992  

9  4  73061,85  397,075  1588,3  

10  7  57509,14  312,549  2187,843  

11  3  30198,54  164,123  492,369  

12  4  2182,54  118,627  474,508  

13  7  44936,5  244,220  1709,54  

14  3,5  58825,57  319,704  1118,96  

15  5  43827,50  238,192  1190,964  

  21211,689        المجموع
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ENICABتحسین إنتاجیة مؤسسة  ل كأداة  المراجعة البیئیة  الرابع الفصل

  بناءا على سجالت الحوادث في المؤسسة باحثةال إعداد:المصدر

األجر الضائع الذي تتحمله المؤسسة نتیجة حوادث العمل والذي یعتبر بمثابة تكالیف إضافیة أي أن قیمة 
  2013دج ، هذه التكالیف فقط خالل سنة  21211,689: تتحملها المؤسسة تقدر ب

یمكننا القول أن تكلفة حوادث العمل وٕان كانت ال تؤثر تأثیرا مباشرا على إنتاجیة المؤسسة إال  من خالل ما سبق
لم تستخدم أنها جانب مهم من التكالیف الخفیة التي ستشكل على المدى الطویل تكالیف إضافیة خاصة إذا 

قیق التطبیق الجاد والمراقبة مراجعة الصحة والسالمة المهنیة بشكل فعال في التحكم في هذه التكالیف وفي تح
   والفحص الجاد إلجراءات الصحة والسالمة المهنیة في المؤسسة من أجل ضمان تحسین إنتاجیتها 
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مساهمة المراجعة البیئیة في تحسین إنتاجیة   لرابعالفصل ا
 صناعة الكوابل بسكرةمؤسسة  

    :خالصة
المقابلة، المالحظة ودراسة وتحلیل مختلف الوثائق  من خالل اعتمادنا علىالتطبیقي  الفصل من خالل هذا  

تسعى إلى تحسین وضعیتها البیئیة من   هاالقول أن یمكنوالبیانات الخاصة بمؤسسة صناعة الكوابل بسكرة 
خالل محاولة إلتزامها بالقوانین البیئیة والتصریح بالنفایات الخطرة باإلضافة إلى قیامها بدراسة التأثیر البیئي 

مؤسسة اللبعض مشاریعها اإلستثماریة ودراسة الخطر من أجل الحصول على رخصة اإلستغالل، ورغم ذلك فإن 
في تحسین إنتاجیة المؤسسة بل تعتبرها إجراء  كبیرة لمساهمة أسالیب المراجعة البیئیة ةمیال تعطي أهالزالت 

تطبیق هذه األسالیب وٕاصدار قوانین صارمة  الضروري لذلك من  فهي ال تقوم بها بصفة دوریة قانوني فقط 
نیة، وكذلك مراجعة إدارة لتطبیقها خاصة فیما یتعلق بالمحاسبة البیئیة ومراجعتها ومراجعة الصحة والسالمة المه

  .  النفایات لضمان تطبیق فعال لهذه األسالیب
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مساهمة المراجعة البیئیة في تحسین إنتاجیة   لرابعالفصل ا
 صناعة الكوابل بسكرةمؤسسة  
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 خــــــــــاتــــــــمــــــــــة
  

المؤسسة اإلقتصادیة باعتبار أن  إنتاجیةتوضیح مساهمة المراجعة البیئیة في تحسین تم في هذا البحث     
تحسین وتعظیم اإلنتاجیة یعتبر الهدف المنشود بالنسبة لمعظم المؤسسات اإلقتصادیة التي كانت لوقت لیس 

جهة لها من طرف العدید من ببعید تتجاهل البعد البیئي في نشاطها األمر الذي تغیر بفضل الضغوطات المو 
   .یئیة المفروضة علیهاعات البومن أهمها القوانین والتشری طرافاأل

المؤسسة اإلقتصادیة  من خالل توضیح مساهمة  إنتاجیةلمساهمة المراجعة البیئیة في تحسین وقد تم التطرق 
بعض أسالیب المراجعة البیئیة في تحسین اإلنتاجیة والتي من أهمها مراجعة نظام اإلدارة البیئیة، مراجعة 

   .في تحسین اإلنتاجیةالمؤسسة، مراجعة إدارة النفایات  المحاسبة البیئیة، تقییم التأثیرات البیئیة ألنشطة

  :ونتائج اختبار الفرضیات فیمایلي نتائج الدراسة ویمكن تلخیص أهم

 :تتلخص أهم نتائج الدراسة في  :نتائج الدراسة

ومدى صحة  المراجعة البیئیة وسیلة للتأكد من مدى إلتزام المؤسسة بالتشریعات والقوانین البیئیة، تعتبر §
 .اإلجراءات البیئیة التي تتخذها المؤسسة

البیئیة الداخلیة لتقییم أدائها البیئي، وتقییم فعالیة المؤسسة في الرقابة على تستعین المؤسسة بالمراجعة  §
 .النفایات في المؤسسة

أما المراجعة البیئیة الخارجیة فهي تمكن من أن المؤسسة ملتزمة باإلفصاح عن جمیع الجوانب السلبیة  §
ومراجعة  والقوانین البیئیة، وتحدید إلتزامها بتطبیق اإلجراءات واإلیجابیة لألداء البیئي للمؤسسة،

اإلجراءات التي تتخذها المؤسسة لتخفیض إنتاج الفضالت من خالل التحقق من كمیة ومعالجة النفایات 
 .في المؤسسة

یهدف نظام اإلدارة البیئیة إلى تطویر وتحسین األداء البیئي للمؤسسة من خالل تنفیذ اإلجراءات  §
 .مؤسسةالتصحیحیة لمعالجة مصادر التلوث في ال

تعتبر مراجعة نظام اإلدارة البیئیة من اإلجراءات الضروریة للتأكد من مدى إلتزام المؤسسة بإجراءات  §
 .والتأكد من فعالیته في تحسین الجانب البیئي للمؤسسة وسیاسات هذا النظام،

یتطلب نجاح مراجع الحسابات في القیام بعملیة المراجعة البیئیة توفر البیانات المالیة والكمیة عن  §
 التكالیف واإللتزامات البیئیة 

 .على مصلحة للمراجعة البیئیة وال على نظام لإلدارة البیئیة صناعة الكوابل بسكرةال تتوفر مؤسسة  §
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 خــــــــــاتــــــــمــــــــــة
األمر الذي یؤدي إلى إرتفاع   H2خاصة في الورشةعدم إلتزام المؤسسة بنظافة ورشات اإلنتاج  §

 .معدالت التلوث في المؤسسة

حیث تتم  األلمنیوم المتسبب األول في مشكلة النفایات السائلة في المؤسسة،تعتبر عملیة قلد النحاس و  §
المستحلبات لتسهیل عملیة ك بسبب إستخدام الزیوت والشحوم و ، وذلH 2عملیة القلد على مستوى الورشة

  .قلد األلمنیوم والنحاس في اآلالت
قلة المعلومات والسجالت البیئیة، حیث أن هناك ضعف كبیر وواضح في نظام المعلومات البیئي هذا  §

ویرجع هذا إلى حداثة موضوع اإلهتمام الجاد بالبیئة وأن الموضوع بالنسبة ، إن لم نقل منعدما
  .یس طوعيللمؤسسات الجزائریة ماهو إال التزام قانوني فقط ول

تعتبر الزیارات المفاجئة والتقاریر التي یعدها مندوب البیئة التي تمكنه من متابعة األداء البیئي  §
من خالل إشرافه على التأكد من مدى إلتزام المؤسسة باإلجراءات التي یطالب بتنفیذها تطبیقا  للمؤسسة،

 .للقوانین البیئیة المنصوص علیها

على أساس أنها مؤسسة   2007 بالمراجعة البیئیة سنة بسكرة  صناعة الكوابل  لقد قامت مؤسسة §
أي أن المؤسسة  وتم التعامل معها على أنها مؤسسة حدیثة بسبب الشراكة، مصنفة من الفئة الثانیة،

ء ذا اإلجراكما أن المؤسسة ال تقوم به، إنتاجیتهاولیس لتحسین  قامت بهذه المراجعة ألنها إجراء قانوني،
 .ذلك بارتفاع تكلفة مكتب الدراساتمعللة  بإجرائهالم تقم  2007فمنذ سنة  بصفة دوریة

 وضع نظام لإلدارة البیئیة ، PRCلقد ركز المراجع البیئي على ضرورة تقییم والتقلیل من نفایات مادة §
واإلجراءات بحجة  االقتراحاتلكن المؤسسة لم تتمكن من تطبیق هذه  ،HCFب  CFCإستبدال مركب

 التكالیف المرتفعة الناتجة عن هذا اإلستثمار ویمكن أن یكون هذا األمر صحیحا في األجل القصیر
لكن في األجل الطویل ستعمل هذه اإلجراءات على تخفیض التكالیف التي تتحملها المؤسسة من خالل 

 شهادةمن الحصول على تمكین المؤسسة  التقلیل من الرسوم البیئیة المفروضة على المؤسسة،
ISO14001  تحسین الوضع البیئي  للمؤسسة مما یشجع الغیر على اإلستثمار فیها خاصة وأنها ل

 .جنرال كابل دخلت في مجال الشراكة مع

الزالت تعاني من مشكل نفایات اإلنتاج إال أنها مجهودات  صناعة الكوابل بالرغم من أن مؤسسة §
لتحسین الوضع البیئي في المؤسسة من خالل اإلجراءات التي یقوم بها مندوب البیئة ویسهر على 

  .تطبیقها
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 خــــــــــاتــــــــمــــــــــة
 صناعة الكوابل بسكرةباستخدام اختبار بیرسون لتحلیل االرتباط بین متغیرتین على بیانات مؤسسة  §

 إنتاجیةا االختبار وجود عالقیة ترابطیة عكسیة وضعیفة، سواء من خالل الربط بین ذكشفت نتائج ه
  .ساعة العمل وعدد حوادث العمل جیةإنتاالعامل وعدد حوادث أو بین 

تشكل حوادث وٕاصابات العمل استنزافا للمؤسسات ووسائل اإلنتاج والعمال خاصة وأنها تتسبب بخسائر  §
تصادیة األمر الذي مهد لضرورة مراجعة الصحة والسالمة قالمؤسسة اإل إنتاجیةكس سلبا على تنع

  .العمال إنتاجیةالمهنیة التي تساهم في تحسین 
رصد وقیاس وتقییم أداء االحتیاطات الخاصة مراجعة الصحة والسالمة المهنیة یجب  من أجل نجاح §

جانب وتسجیل عدد إصابات العمل بالسالمة والصحة المهنیة وٕادارة وتوثیق نظام وبرنامج خاص بهذا ال
وطبیعتها ومدى ارتفاعها عن مستویاتها  ؤسسةشدة اإلصابات المتحققة في المأو الوفیات وتكرارها و 
تحدید المخاطر المهنیة ووضع تدابیر الوقایة والتحكم والسیطرة علیها ، وكذلك الطبیعیة في المؤسسة

حة المهنیة باإلضافة إلى تقییم البیئة العامة لمواقع ومشاركة العمال وممثلیهم في جوانب السالمة والص
بشكل وحوادث العمل تقصي اإلصابات و العمل في المؤسسة وكفاءة العاملین وتدریب العاملین والوقایة 

  .مستمر
تتطلب مراجعة الصحة والسالمة المهنیة  إجراء بحث وتحلیل لحوادث العمل التي تقع مهما كانت  §

 لكفیلة بمنع تكرارها مستقبال إلىأسبابها ووضع االحتیاطات واتخاذ أفضل الوسائل ابسیطة وذلك لمعرفة 
   .المؤسسة ككلجانب تكثیف برامج توعویة للعمال في مجاالت السالمة المهنیة على مستوى 

صناعة الكوابل بسكرة  في مؤسسة مراجعة الصحة والسالمة المهنیة  تطبیقل إرساء قواعد متینة تسمح §
تخفیض التكالیف المتعلقة بوقت العمل الضائع نتیجة حدوث إصابات العمل واألمراض المهنیة  ب

في مواعید وتكالیف استبدال العامل وتدریب من یحل محله والتكالیف التي تترتب على ذلك من تأخیر 
  .التسلیمو  العمل

ت واالحتیاطات الوقائیة المطبقة تساهم مراجعة الصحة والسالمة المهنیة في قیاس وتقدیر كفاءة اإلجراءا §
في  المهنیة والمعمول بها واقتراح إجراءات واحتیاطات جدیدة بهدف تحسین الوضع العام للسالمة

  .اإلقتصادیة المؤسسة
بناءا على النتائج السابقة تم التوصل إلى التحقق من اختبار صحة الفرضیات التي  :نتائج اختبار الفرضیات
  .البحث تمت صیاغتها في بدایة

خارجها خاصة و  المؤسسةحمایة البیئة من التلوث داخل في    المراجعة البیئیة تساهم  :الفرضیة األولى
زام بكافة المتطلبات القانونیة ع االلتالضوضاء  مالمداخن والعملیات اإلنتاجیة  و اإلنبعاثات الناتجة من 

   ال مراقبة وضبط المؤثرات البیئیةللعاملین في مجتوضیح المسؤولیات والسلطات و التشریعات الخاصة بالبیئة و 
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تطویر األداء البیئي للمؤسسة یساهم في بصفة دوریة، مما مراجعتها البیئیة لكافة األنشطة و  ووضع األهداف
التي تنص الفرضیة  صحة، مما یثبت التأكد من االستغالل العقالني للموارد المتاحة لها كذلك االقتصادیة، و 

  .في تقییم وتطویر األداء البیئي للمؤسسة االقتصادیةتساهم  المراجعة البیئیة على أن 
اإلعتماد على آلیة اإلنتاج األنظف وعملیة تقییم التأثیر البیئي لمنتجات المؤسسة  في  یساهم : الفرضیة الثانیة

لتحكم في المواد الخطرة المستخدمة بتقلیل استخدامها ي للمواد األولیة من المنبع، وكذلك ااالستهالك الحالترشید 
الناتجة عن العملیة اإلنتاجیة وبالتالي  مواد بدیلة غیر خطرة وكذلك االستفادة من المخلفات  والنفایات وٕاحالل

األنظف  آلیة اإلنتاجوالتي نصها أن الفرضیة الثانیة  صحة مما یثبت الحصول على منتجات نظیفة بیئیا
من أسالیب المراجعة البیئیة التي تساهم في تحسین تعتبر ییم التأثیرات البیئیة لمنتجات المؤسسة وعملیة تق

  .االقتصادیة إنتاجیة المؤسسة
توفیر بیئة عمل آمنة والتي أثبتنا صحتها ذلك أن مراجعة الصحة والسالمة المهنیة تساهم في  :ثالثةالفرضیة ال

ووسائل الوقایة یؤدي إلى الحد من اإلصابات واألمراض المهنیة وحمایة من مخاطر العمل ورفع مستوى كفاءة 
 تقلیلالعاملین من الحوادث ومن تقلیل ساعات العمل المفقودة نتیجة الغیاب بسبب المرض أو اإلصابة وكذلك ال

ة ا یساهم في تحسین وزیادالمهنیة بمحوادث العمل من تكالیف العالج والتأهیل والتعویض عن األمراض و 
   .المؤسسة اإلقتصادیةإنتاجیة مستوى 

ولیس  ،فقط قانوني والتزام ألنها إجراءالبیئیة  المراجعة ب صناعة الكوابل بسكرة   مؤسسة قامت :الفرضیة الرابعة
لم تقم بإجرائها معللة ذلك  2007فمنذ سنة  ذا اإلجراء بصفة دوریةكما أن المؤسسة ال تقوم بهإنتاجیتها لتحسین 

من بارتفاع تكلفة مكتب الدراسات واألخطار الصناعیة الذي یقوم بإجراء المراجعة البیئیة باإلضافة إلى ذلك و 
المؤسسة لیس لها إستراتیجیة تحتوي على ضرورة لوضع نظام  فإن نمسؤولیالخالل المقابالت التي أجریناها مع 

ى تعظیم األرباح یا تركز فقط على البعد اإلقتصادي فقط الذي یرتكز علذلك أن المؤسسة حال اإلدارة البیئیة
تستخدم وتخفیض التكالیف، وهو ما ینفي الفرضیة الرابعة والتي تنص على أن مؤسسة صناعة الكوابل بسكرة 

  .إنتاجیتهاأسالیب المراجعة البیئیة في تحسین 
  :النتائج المتوصل إلیها نقترح التوصیات التالیةبعد تقدیم  :اإلقتراحات والتوصیات

حاصلین على التأهیل العلمي  االقتصادیةضرورة وجود محاسبین ومراجعین داخلیین في المؤسسات  §
 .والعملي للقیام بالمراجعة البیئیة

    
في ضرورة وجود منظمات مهنیة في الجزائر تساهم في اصدار معاییر مهنیة لممارسة المراجعة البیئیة  §

 .الجزائر
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تقاریر دوریة مفصلة  عن مختلف سیاساتها وأمورها  االقتصادیة لتقدیم جمیع المؤسسات  إلزامضرورة  §

  .البیئیة وعدم اإلكتفاء فقط بالتصریح بالنفایات الخطرة
 ضرورة تطویر أسلوب عرض القوائم المالیة لكي تشتمل على بیانات تفصیلیة وأساسیة عن األداء البیئي §
هنیة كأسلوب فعال من أسالیب المراجعة البیئیة والذي تفعیل دور مراجعة الصحة والسالمة المضرورة  §

 .العمال إنتاجیةیساهم في تحسین 
لبیئیة الداخلیة من المراجعة اتفعیل دور  ذلك من خالل المستمر لنظام اإلدارة البیئیة و التحسین ضرورة  §

  .اإلقتصادیةللمؤسسة رفع كفاءة األداء البیئي أجل 
مساهمة المراجعة البیئیة في  على التعرف على ركزت التي بحثنا إشكالیة معالجة من االنتهاء بعد :آفاق البحث

 فیها البحث بمواصلة الجدیرة واإلشكالیات الجوانب من العدید لنا ظهرت تحسین إنتاجیة المؤسسة اإلقتصادیة 
   :ومنها

   .المیزة التنافسیة للمؤسسة اإلقتصادیةمساهمة المراجعة البیئیة في تحقیق  §
   .في تحسین اإلفصاح المحاسبي في القوائم المالیة مراجعة المحاسبة البیئیة  مساهمة §
 .تحسین األداء البیئي للمؤسسة اإلقتصادیةفي مساهمة مراجعة الصحة والسالمة المهنیة  §
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   قـائمة المراجع
I. المراجع باللغة العربیة 

  الكتب :أوال
   .2003 اإلسكندریة، ،مؤسسة شباب الجامعة ،إدارة اإلنتاج والعالقات الصناعیة أحمد المصري، .1

 المستدامة العربیة من أجل التنمیةالموسوعة  ،المخلفات الخطرة نفیسة أبو السعود، أحمد باسل الیوسفي، .2
  .)البعد البیئي(

 .2009 عمان، دار صفاء، ،اإلتجاهات المعاصرة في التدقیق والتأكید أحمد حلمي جمعة، .3

  . 1999 عمان، ، دار صفاء،التدقیق الحدیث للحسابات أحمد حلمي جمعة، .4

 .  2009 عمان، دار صفاء، ،المدخل إلى التدقیق والتأكید الحدیث أحمد حلمي جمعة، .5

  .بدون سنة نشر ،4ط ،إدارة اإلنتاج والعملیات في الصناعة والخدمات أحمد سید مصطفى، .6

  .بدون سنة نشر، اإلسكندریة الدار الجامعیة، ،إقتصادیات اإلدارة أحمد ماهر، .7

الدار  ،)الدلیل العلمي إلعادة الهیكلة والتمیز اإلداري وٕادارة التغییر(تطویر المنظمات أحمد ماهر، .8
  .2007 اإلسكندریة، الجامعیة،

-  2002الجامعیة، اإلسكندریة،  الدار ،مبادئ المحاسبة اإلداریة أحمد حسین علي، ،أحمد محمد نور .9
2003 .  

 مصر الدار الجدیدة، ،أساسیات اإلقتصاد السیاسي مجدي محمود شهاب، أسامة أحمد الغولي، .10
1998.  

 .  2005 اإلسكندریة، الدار الجامعیة، ،المراجعة البیئیة أمین السید أحمد لطفي، .11

  . 2006 اإلسكندریة، الدار الجامعیة، التطبیق،المراجعة بین النظریة و أمین السید أحمد لطفي،  .12

 اإلسكندریة ،، الدار الجامعیةخدمات التأكددراسات متقدمة في المراجعة و  أمین السید أحمد لطفي، .13
2007.   

 .2005 اإلسكندریة، الدار الجامعیة، ،مختلفة ألغراض مختلفةمراجعات  أمین السید أحمد لطفي، .14

  .2003 عمان، دار الشروق، ،البیئة والمجتمع علي فاتح الشوابكة، أیمن سلیمان مزاهرة، .15

المنظمة العربیة  ،نظم التخطیط والرقابة على اإلنتاج والعملیات بسمان فیصل محجوب وآخرون، .16
  .2005 مصر، للتنمیة اإلداریة،
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  .2008 اإلسكندریة، الدار الجامعیة، ،مراجعة نظم تشغیل البیانات الكترونیا لي القباني،ثناء ع .17

 .  2004 مؤسسة شباب الجامعة، ،التطورات التكنولوجیة واإلدارة الصناعیة جاسم مجید، .18

اإلمارات العربیة  دار إثراء، ،دراسة العمل في إطار إدارة اإلنتاج والعملیات ،جالل محمد النعیمي .19
  . 2009 المتحدة،

  .دار هومة، الجزائر ،إدارة الجودة الشاملة جمال الدین العویسات، .20

   . 1996 القاهرة، زهراء الشرق، ، داراقتصادیات الموارد حسن عبد العزیز حسن، .21

   .ر المعرفة الجامعیة، اإلسكندریةداأساسیات اإلحصاء وتطبیقاته، حسن محمد،  .22

اإلطار النظري واإلجراءات (مراجعة الحسابات المتقدمة القاضي،یوسف   حسین أحمد دحدوح، حسین .23
 .2009 عمان، دار الثقافة، ،)العملیة

 .2008 عمان، دار الیازوري، ،علم البیئة حسین السعدي، .24

مؤسسة  ،أساسیات التدقیق في ظل المعاییر األمریكیة والدولیة حسین دحدوح، حسین القاضي، .25
  .1999 عمان، الوراق،

  .1997، دار الفكر، عمان، -مدخل كمي-إدارة اإلنتاج والعملیات هللا حسن التمیمي، حسین عبد ا .26

  .1998، دار وائل، عمان، الرقابة في البنوكالتدقیق و هللا، ا خالد أمین عبد .27

  .2000 عمان، ، دار وائل،)الناحیة النظریة و العملیة( علم تدقیق الحسابات خالد أمین عبد اهللا،  .28

التلوث الصناعي وأثره على البیئة (حمایة البیئة الخلیجیة  ،وجیه جمیل خالد محمد القاسمي، .29
  .1999 اإلسكندریة، المكتب العربي الحدیث، ،)العربیة

  .2002 عمان، دار المسیرة، ،إدارة الجودة وخدمة العمالء خضیر كاظم حمود، .30

الدولیة لإلستثمارات الدار  ترجمة بهاء شاهین، ،مباديء التنمیة المستدامة دوجالس موستشیت، .31
  .2000 مصر، الثقافیة،

  . 2011 عمان، دار المسیرة، علم تدقیق الحسابات النظري، رأفت سالمة محمود وآخرون، .32

  .2004، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، اقتصادیات الموارد والبیئة رمضان مقلد وآخرون، .33

  .2009 عمان، دار الرایة، ،)للمنظمةالهیكل التنظیمي (هندرة المنظمات زاهر عبد الرحیم عاطف، .34

  .  2005 مصر، شركة ناس، ،إدارة البیئة نحو اإلنتاج األنظف زكریا طاحون، .35
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 دار السحاب ،)مع التعرض لمشكلة السحابة السوداء(التلوث خطر واسع اإلنتشار ،زكریا طاحون .36

  .   2004 القاهرة،

  .2006 مصر، شركة ناس، ،ممارسات مذلة للبیئة زكریا طاحون، .37

  . 1981مصر، دار البحوث العلمیة، ،)عالقات ومشكالت( البیئة واإلنسان زین الدین عبد المقصود، .38

   .2003عمان،  الشروق، دار ،4ط ،المدخل إلى العلوم البیئیة یحیى الفرحان، سامح الغرایبة، .39

   .2005، المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة، القاهرة ،اإلدارة البیئیة المتكاملة سامیة جالل سعد، .40

  . 2003 القاهرة، دار طیبة، ،دراسات الجدوى وتقییم المشروعاتسعد طه عالم،  .41

  .2002عمان،  دار الیازوري، ،اإلدارة اإلستراتیجیة سعد غالب یاسین، .42

 عمان صفاء، دار ،عداء اإلنسان للبیئة عبد العباس فضیح الغریري، سعدیة عاكول الصالحي، .43
2008.  

 ، مركز واید سیر قیس لالستشارات والتطویر اإلداريإدارة القرن الواحد والعشرینسعید یس عامر،  .44
  .1997مصر، 

  .2007 األزاریطة، دار الجامعة الجدیدة، ،ثورة إعادة الهندسة سالمة عبد العظیم حسین، .45

  .2008 عمان، دار المسیرة، ،مقدمة في إدارة اإلنتاج والعملیات سلیمان خالد عبیدات، .46

 المطابع،و دار النشر العلمي  ترجمة أحمد یوسف عبد الخیر، ،االقتصاد البیئي شارلس كولستاد، .47
   .2002الریاض، 

  .2003 القاهرة، ،التوازن البیئي وتحدیث الصناعة صالح الحجار، .48

شباب الجامعة مؤسسة  ،)مدخل األهداف(إدارة األفراد العالقات اإلنسانیة  صالح الشنواني، .49
  .2004  اإلسكندریة،

 14000ISO نظم اإلدارة البیئیة والتكنولوجیة دالیا حمید الصقر، صالح محمود الحجار، .50
  . 2006 القاهرة، دار الفكر العربي، ،)استدامته تقنیاته، منهجیاته،(

الجامعة الجدیدة دار  ،)النظام القانوني لحمایة البیئة(األمن البیئي الدسوقي عطیة، إبراهیمطارق  .51
  .2009 األزاریطة،

  . 2006 مصر، مكتبة الزقازیق، ،اإلقتصاد اإلجتماعي طلعت الدمرداش، .52
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عالم الكتب  ،2ط ،)مدخل إستراتیجي(إدارة الموارد البشریة ،مؤید سعید السالم عادل حرحوش صالح، .53

  .2006 األردن، الحدیث،

 .2009الجامعة الجدیدة، اإلسكندریة، ، دار الحمایة الجنائیة للبیئة عادل ماهر األلفي، .54

   . 2007 عمان، دار الیازوري، ،)الحمایة اإلداریة للبیئة(اإلدارة البیئیة عارف صالح مخلف، .55

   .1997، دار الشروق، عمان، اإلحصاء للعلوم اإلداریة والتطبیقیةعبد الحمید عبد المجید البلداوي،  .56

  .  2005 القاهرة، ، المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة،البیئیةمقدمة في نظم اإلدارة  عبد الحمید عالم، .57

  .  2008 عمان، دار المسیرة، ،تطبیقات في إدارة الجودة الشاملة عبد الستار العلي، .58

 اإلسكندریة كتب الجامعي الحدیث،الم ،)مدخل بیئي(العالقات العامة  عبد العزیز محمد النجار، .59
1993.  

  . 2002 اإلسكندریة، الدار الجامعیة، ،لتنظیمي وٕادارة الموارد البشریةالسلوك ا عبد الغفار حنفي، .60

  .2001مصر، ،)رؤیة جدیدة(إدارة اإلنتاج  عبد الفتاح دیاب حسین، .61

دیوان المطبوعات ، )مخاطر الحاضر وتحدیات المستقبل(التلوث البیئي  عبد القادر رزیق المخادمي، .62
   . 2000 الجامعیة، الجزائر،

  .2008 عمان، دار وائل، ،3ط ،أساسیات علم البیئة غازي سفاریني، عابد،عبد القادر  .63

تقییم أثر النشاط اإلقتصادي على عناصر (النمو اإلقتصادي والتوازن البیئي  عبد اهللا الصعیدي، .64
    .2002 القاهرة، دار النهضة  العربیة، ،)النظام البیئي

الدار الجامعیة  الجزء الثالث، ،الحدیثةموسوعة المراجعة الخارجیة  عبد الوهاب نصر علي، .65
 .اإلسكندریة

   .القاهرة دار الفكر العربي، ،الصحة المهنیة واألمن الصناعي واإلسعافات األولیة عز الدین فراج، .66

  .1998 القاهرة، المكتبة األكادیمیة، ،)مدخل بیئي(االقتصاد والبیئة علي السید أمبابي، .67

 . 2011عمان، دار صفاء، ،)مخاطرها تلوثها، حمایتها،(البیئة عماد محمد ذیاب عبد الحفیظ، .68

  .الجزائر دار األمل، ،البیئة في مواجهة التلوث فتحي دردار، .69

  .2007 ، دار كنوز المعرفة العلمیة، عمان،اإلدارة البیئیةفراس أحمد الخرجي،  .70

  .2001 القاهرة، دار قباء، ،9ط ،علم النفس الصناعي والتنظیميفرج عبد القادر طه،  .71
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  .2007اإلسكندریة،  الدار الجامعیة، ،اإلنتاج التجریبي في الصناعات والخدمات فرید النجار، .72

دار  ،)مدخل نظري وتطبیقي(أسس إعداد دراسات الجدوى وتقییم المشروعات ،قاسم ناجي حمندي .73
  .  2008 عمان، المناهج ،

 . 2005 عمان، دار الثقافة، ،9001إدارة الجودة الشاملة  ومتطلبات اإلیزو  قاسم نایف علوان، .74

  .2008 ،اإلسكندریة دار المعرفة الجامعیة، ،االتجاهات الحدیثة في السیاحة لمیاء السید حنفي، .75

   . 2002 منشأة المعارف، اإلسكندریة، ،ضوء الشریعة قانون حمایة البیئة في ماجد راغب  الحلو، .76

 فلسفتها وأسالیب تخطیطها وأدوات(المستدامة التنمیة ماجدة أحمد أبو زنط، عثمان محمد غنیم،  .77
  .2007 دار صفاء، األردن،، )قیاسها

 دار المعرفة الجامعیة ،علم النفس الصناعي بین النظریة والتطبیق مجدي أحمد محمد عبد اهللا، .78
  .2003 اإلسكندریة،

 .2004 دار الجامعة الجدیدة، ،-اإلنتاج والعملیات مدخل كمي إدارة الحسین،محمد ابدیوي  .79

دار المعرفة  ،)الحلولاآلثار و  األسباب،(المشكالت البیئیة المعاصرة  محمد إبراهیم محمد شرف، .80
   .2008 اإلسكندریة، الجامعیة،

 .2009 عمان، دار المسیرة، ،اإلدارة اإلستراتیجیة وتنمیة الموارد البشریة محمد أحمد سمیر، .81
 .2004دار الجامعة الجدیدة، ، إدارة اإلنتاج والعملیات مدخل كمي، محمد إسماعیل بالل .82
 المطبعة الحكومیة لوزارة اإلعالم البحرین، ،من أجل وعي بیئي خلیجي ،محمد إسماعیل مدني .83

1989  .   

  .2002 اإلسكندریة، دار المعرفة الجامعیة، ،أصول المراجعة والتدقیق محمد السید السرایا، .84

  .2005 مصر، مؤسسة حورس الدولیة، ،2ج أصول التنظیم واإلدارة للمدیر المبدع، محمد الصیرفي، .85

  .  2006 اإلسكندریة، مؤسسة حورس الدولیة، ،هندرة الموارد البشریة محمد الصیرفي، .86

 .  2006 اإلسكندریة، منشأة المعارف، ،)دراسة في القانون الدولي(حمایة البیئة البحریة محمد بزاز، .87

، دیوان المطبوعات الجامعیة 3، طالمراجعة ومراقبة الحسابات من النظریة إلى التطبیقمحمد بوتین،  .88
  .2003الجزائر، 

 .اإلسكندریة الدار الجامعیة، ،)مدخل إتخاذ القرارات(إدارة اإلنتاج والعملیات  محمد توفیق ماضي، .89
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 المطبوعات الجامعیةدیوان  ،2ج ،)تقنیات وظائف، أساسیات،(مدخل للتسییر محمد رفیق الطیب، .90

1995.  

  .2003، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، نظریة المراجعة وآلیات التطبیقمحمد سمیر الصبان،  .91

  .2007مصر، المكتب الجامعي الحدیث، ،المحاسبة البیئیة محمد عباس بدوي، .92

  .2003 مصر، دار األمین، إقتصاد حمایة البیئة، محمد عبد البدیع، .93

  .عمان دار صفاء، ،اإلدارة الرائدة ، الصیرفيمحمد عبد الفتاح  .94

إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعلیم العالي والمكتبات ومراكز  محمد عوض الترتوري وآخرون، .95
 .2006 عمان، دار المسیرة، ،المعلومات

 اإلسكندریة الجامعیة، الدار مقدمة في إقتصادیات الموارد والبیئة، محمدي فوزي أبو سعود وآخرون، .96
2005.  

  . 2002، فلسطین، في تحلیل البیانات اإلحصائیة spssاستخدام نظام محمود خالد عكاشة،  .97

  .2002 عمان، دار صفاء، ،اإلدارة الحدیثة للسالمة المهنیة محمود ذیاب العقایلة، .98

  .   2008 اإلسكندریة المكتب الجامعي الحدیث، ،اإلتجاهات الحدیثة في السیاحة محیي محمد مسعد، .99

  .2001 عمان، دار وائل، ،اإلقتصاد الصناعي مدحت كاظم قریشي، .100

المبادئ  االقتصاد القیاسي،مقدمة في المرسي السید الحجازي، عبد القادر محمد عطیة،  .101
  .2001الریاض،  دار المطابع، ،والتطبیقات

علي مسعود  منصور،ترجمة محمد إبراهیم  ،)مدخل للسیاسات(االقتصاد الدولي موردخاي كریانین، .102
  .2007 السعودیة، دار المریخ، عطیة،

   .2004، األردن، مجدالويدار ، إدارة الموارد البشریة وتأثیرات العولمة علیها، سنان الموسوي .103

  . 1999 عمان، دار وائل، ،)أساسیات ومفاهیم حدیثة(التطویر التنظیمي ،موسى اللوزي .104

المنظمة العربیة للتنمیة  ، منشورات)الممارساتو  المبادئ(، اإلدارة البیئیةنادیة حمدي صالح .105
  .2003 اإلداریة، القاهرة، 

الدار  ،نظم قیاس تكلفة اإلنتاج والخدمات في بیئة األعمال المعاصرة ناصر نور الدین وآخرون، .106
  .2008 اإلسكندریة، الجامعیة،
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العمل ورأس  التغیر التقني، اإلنتاجیة والكفاءات،(تحلیل المتغیرات اإلقتصادیة نبیل إبراهیم محمود، .107

  . 2008 عمان، دار البدایة، ،)المال

 مركز البحوث ،1ج ،)النظم واألسالیب واإلتجاهات الحدیثة(إدارة العملیات نجم عبود نجم، .108
  .2001 السعودیة،

  .2007 عمان، دار المناهج، ،مدخل إلى إدارة العملیات نجم عبود نجم، .109

 .2004 عمان، دار وائل، ،2ط ،الناحیة النظریة والعلمیة مدخل إلى التدقیق من هادي التمیمي، .110

، دار االقتصاد القیاسي التحلیلي بین النظریة والتطبیق أحمد محمد مشعل، السیفو، إسماعیلولید  .111
 .2003مجدالوي، عمان، 

 الدار الجامعیة ،أسس وٕاجراءات دراسة الجدوى المشروعات یحیى عبد الغفور أبو الفتوح، .112
  . 2003 اإلسكندریة،

 الیازوري دار الجودة في المنظمات اإلنتاجیة والخدمیة، إدارةنظم  یوسف حجیم الطائي وآخرون، .113
 .2009 عمان،

  المجالت :ثانیا

جامعة  مجلة إقتصادیات شمال إفریقیا، ،دراسة الجدوى البیئیة للمشاریع اإلستثماریة ،أوسریر منور .114
  .2009، 7 العددحسیبة بن بوعلي، شلف، 

اإلعتبارات البیئیة في تقییم المشاریع بإستخدام أسلوب  أحسن السعید، خالد، بوجعدار .115
  .  2010 ،6العدد  مجلة اإلقتصاد والمجتمع،، )دراسة میدانیة بمركب المجارف قسنطینة(العائد/التكلفة

  26المعهد العربي للتخطیط، الكویت، العدد ،مجلة جسر التنمیة، اقتصادیات البیئةحسن الحاج،  .116
 .2004فیفري 

 )القدرة التنافسیة والتجارة الخارجیة(المتبادلة بین المعاییر البیئیة اآلثار حساني رقیة، خوني رابح، .117
  .2011مارس  ،21 العدد بسكرة، جامعة محمد خیضر، مجلة العلوم اإلنسانیة،

لباحث، ، مجلة ا، دور مداخل التكیف التكنولوجي في إدارة التغیر في المؤسسةدبون عبد القادر .118
 2008، 6جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، العدد 

خیار الجزائر بالتكیف مع متطلبات اإلفصاح وفق معاییر المحاسبة  زغدار أحمد سفیر محمد، .119
  .2010- 2009، 7العدد  ورقلة، جامعة قاصدي مرباح، ،مجلة الباحث ،)IAS /IFRS(الدولیة
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الممارسة الحالیة (المملكة العربیة السعودیة المراجعة البیئیة في  صالح عبد الرحمان السعد، .120

  .2007السعودیة،  ،)االقتصاد واإلدارة(مجلة جامعة الملك عبد العزیز  ،)والنظرة المستقبلیة

التنمیة المستدامة بین تراكم رأس المال في الشمال  وٕاتساع الفقر في  صالح عمر فالحي، .121
   .  2004، 3، العدد سطیف جامعة فرحات عباس، مجلة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، ،الجنوب

منظومة األداء المتوازن  فيمدخل مقترح لتقییم األداء البیئى كبعد خامس صفاء محمد عبد الدایم،  .122
)BSC (2العدد  مصر، ، مجلة كلیة التجارة للبحوث العلمیة،دراسة میدانیة.  

البیئي في الشركة األهلیة لإلسمنت اإلفصاح المحاسبي عن األداء  عادل البهلول حمیدان الطاهر، .123
  .2011 ،27 المجلد مجلة جامعة دمشق للعلوم اإلقتصادیة والقانونیة،، )دراسة استطالعیة(بلیبیا

 ،األنظف بین الصیانة اإلنتاجیة الشاملة وأنظمة التصنیع الحدیثة اإلنتاج مزریق، عاشور .124
  .2011، 6 العدد األكادیمیة للدراسات اإلجتماعیة واإلنسانیة،

دراسة حالة (وظیفة التنمیة المستدامة في المؤسسات اإلقتصادیة الجزائریة  العایب  عبد الرحمان، .125
جامعة  مجلة العلوم اإلقتصادیة وعلوم التسییر، ،)في الجزائر المؤسسة الوطنیة لصناعة اإلسمنت

  .2011 ، 11العددسطیف،  فرحات عباس،
المحاسبي لتكالیف األداء البیئي لشركة السوریة لألسمدة وتأثیره القیاس  عبد الرزاق قاسم الشحادة، .126

 26المجلد مجلة جامعة دمشق للعلوم اإلقتصادیة والقانونیة، ،في قدرتها التنافسیة في مجال الجودة
  .  2010 ،1العدد 

وزارة  معهد الدراسات المعدنیة، ،اإلنتاج األنظف في الصناعات المعدنیة عبد المجید وآخرون، .127
  .2001 ج م ع، الصناعة والتنمیة والتكنولوجیا،

المجلد  لمستدامة،لعربیة للمعرفة من أجل التنمیة االموسوعة ا ،الصناعة اإلیكولوجیة عصام الحناوي، .128
  . 2006 بیروت، للعلوم،  الدار العربیة ،2
 5 لعددا ورقلة، جامعة قاصدي مرباح، مجلة الباحث، ،دور الدولة في حمایة البیئة كمال رزیق، .129

2007.  
مجلة جامعة  ،نظم اإلدارة البیئیة ودورها في التنمیة المستدامة عدنان غانم، مطانیوس مخول، .130

  .2009 ،25المجلد دمشق للعلوم اإلقتصادیة والقانونیة،

دور نظام المعلومات في حساب اإلحتیاجات المادیة في المؤسسات الصناعیة  مفیدة یحیاوي، .131
 مجلة أبحاث إقتصادیة وٕاداریة، جامعة محمد خیضر ،الكوابل بسكرةدراسة حالة مؤسسة صناعة 

  .2005دیسمبر  ،2العدد  بسكرة،
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دور أسلوب اإلنتاج األنظف في تحقیق التنمیة المستدامة  بوعنان نور الدین، مقیمج صبري، .132

 جامعة  مجلة إقتصاد البیئة والتنمیة المستدامة، ،)دراسة حالة مؤسسة سوناطراك(بالمؤسسة الصناعیة
   .2010 سكیكدة، ،1955أوت 20

مجلة  ،اإلدارة البیئیة وآلیات تفعیلها في المؤسسة الصناعیة ،برني لطیفة موسي عبد الناصر، .133
  . 2008 ،4العدد جامعة محمد خیضر،  بسكرة،  أبحاث إقتصادیة وٕاداریة،

 جامعة محمد خیضر، مجلة العلوم اإلنسانیة، ضرورة المعالجة اإلقتصادیة للنفایاتمیلود تومي،  .134
  .2002، جوان 2بسكرة، العدد 

مجلة العلوم  ،تأثیر النفایات الطبیة على تكالیف المؤسسة الصحیة عدیلة العلواني، میلود تومي، .135
 .   2006 نوفمبر ،10العدد  بسكرة، جامعة محمد خیضر، اإلنسانیة،

  الملتقیات العلمیة :ثالثا

دراسة (على التلوث البیئي بشركات اإلسمنت الجزائریة  14000ISOآثار تطبیق  إلهام یحیاوي، .136
مداخلة مقدمة ضمن الملتقى الدولي الثالث حول حمایة البیئة  ،)حالة شركة عین التوتة لإلسمنت

  .2010 ماي 4- 3 المركز الجامعي خمیس ملیانة، ومحاربة الفقر في الدول النامیة،
اإلجتماعیة ودورها في تحقیق المركز التنافسي المسؤولیة  بوذریع صلیحة، أوسریر منور، .137

مداخلة ضمن الملتقى الدولي الثالث حول منظمات  ،للمؤسسات في إطار البعد البیئي للمؤسسة
 .2012فیفري   15 -14 بشار، جامعة والمسؤولیة االجتماعیة، األعمال

میة المستدامة في آلیة التقییم البیئي ودور الجماعات المحلیة في تحقیق التن بسمة عولمي، .138
جامعة  مداخلة مقدمة ضمن الملتقى الوطني الخامس حول إقتصاد البیئة والتنمیة المستدامة، ،الجزائر

  .2008 نوفمبر 12-  11 سكیكدة،

األداء البیئي كإستراتیجیة تنافسیة للمؤسسات  حفیفي صلیحة، مغواري فتحیة،، بن حاج جیاللي .139
مداخلة ضمن الملتقى الدولي حول  ،ومشتقاته بالشلفالصناعیة دراسة حالة مؤسسة اإلسمنت 

جامعة  المنافسة واإلستراتیجیات التنافسیة للمؤسسة الصناعیة خارج قطاع المحروقات في الدول العربیة،
   .2010 نوفمبر 9-8 الشلف، حسیبة بن بوعلي،

الثاني حول األداء  مداخلة مقدمة ضمن الملتقى الدولي ،المحاسبة عن األداء البیئي بن عمارة نوال، .140
الطبعة الثانیة حول نمو المؤسسات واالقتصادیات بین تحقیق األداء  المتمیز للمنظمات والحكومات،
  . 2011نوفمبر 23- 22 ورقلة، جامعة قاصدي مرباح، المالي وتحدیات األداء البیئي،
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الوطني الخامس  مداخلة ضمن الملتقى ،تقییم األثر البیئي للمشاریع جباري شوقي، بودیار زهیة، .141

  .2008أكتوبر 22-21 سكیكدة، ،1995أوت  20جامعة  حول إقتصاد البیئة والتنمیة المستدامة،

المسؤولیة اإلجتماعیة ودورها في تحقیق المركز التنافسي  بوذریع صلیحة، منور اوسریر، .142
حول منظمات الملتقى الدولي الثالث مداخلة مقدمة ضمن  ،للمؤسسات في اطار البعد البیئي للمؤسسة

  .2012 فیفري   15-14جامعة بشار،  االعمال والمسؤولیة االجتماعیة،
استراتیجیة اإلنتاج األنظف من منظور تقنیات الناتو كمدخل لتفعیل التنمیة  خالد مصطفى قاسم، .143

  .    2010 ماي 28- 25 الدوحة، المنتدى الصناعي العربي الدولي، المستدامة في الصناعات العربیة،

مداخلة  ،)نموذج مقترح(التحدیات التي تواجه قیاس التكالیف البیئیة رجب الحمداني، إبراهیمخلیل  .144
الطبعة الثانیة حول نمو  دمة في الملتقى الدولي الثاني حول األداء المتمیز للمنظمات والحكومات،قم

 ة قاصدي مرباح جامع المؤسسات واالقتصادیات بین تحقیق األداء المالي وتحدیات األداء البیئي،
 .2011 نوفمبر 23- 22 ورقلة،

دور المحاسبة البیئیة في إدارة الخطر الناجم  عن التلوث البیئي  زیاد هاشم یحیى، خلیل إبراهیم، .145
إدارة المخاطر وٕاقتصاد  :مداخلة مقدمة في المؤتمر العلمي السنوي الدولي السابع حول ،واإلفصاح عنه

 .2007أفریل  17-16 األردنیة،جامعة الزیتونة   المعرفة،

مداخلة مقدمة ، متطلبات التدقیق البیئي في ضوء المعاییر المقبولة قبوال عاما زیاد هاشم السقا، .146
الطبعة الثانیة حول نمو  الملتقى الدولي الثاني حول األداء المتمیز للمنظمات والحكومات، ضمن

 ورقلة، جامعة قاصدي مرباح وتحدیات األداء البیئي،المؤسسات واالقتصادیات بین تحقیق األداء المالي 
  . 2011 نوفمبر 23 - 22

 المراجعة البیئیة وطرق التقییم البیئي في المؤسسات االقتصادیة طیار أحسن، شالبي عمار، .147
في ضوء ) الواقع واآلفاق(مهنة التدقیق في الجزائر :مداخلة مقدمة ضمن الملتقى الوطني الثامن حول

   .2010 نوفمبر 12-  11 سكیكدة، ،1955أوت  20جامعة  العالمیة المعاصرة،المستجدات 
مداخلة ضمن  ،أهمیة المحاسبة الضریبیة في مكافحة التلوث البیئي عادل محمد القطاونیة، .148

 - 20 جامعة الزیتونة األردنیة، المؤتمر العلمي الدولي السنوي التاسع حول إقتصادیات البیئة والعولمة،
  .2009أفریل  23

مداخلة  ،مدى تفعیل دور المراجع الداخلي في ظل التحدیات البیئیة المعاصرة عبد الباسط عامر، .149
مقدمة ضمن المؤتمر الدولي السنوي الحادي والعشرون رؤیة إستراتیجیة لتفعیل دور الموارد البشریة 

 .2005 مصر، جامعة المنصورة، ، العربیة في ظل التقنیات المعاصرة
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برنامج اإلنتاج األنظف كآلیة لزیادة فعالیة ممارسة اإلدارة البیئیة  شرف براهیمي، فاتح مجاهدي، .150

مداخلة ضمن  ،)دراسة حالة مؤسسة اإلسمنت ومشتقاته بالشلف(ودعم األداء البیئي للمؤسسة
- 22ورقلة،  الملتقى الدولي الثاني حول األداء المتمیز للمنظمات والحكومات،جامعة قاصدي مرباح،

  .2011ر نوفمب 23
المحاسبة البیئیة كآلیة لدعم وتحسین األداء البیئي في ظل  حموة ضویفي، فضیل فارس، .151

الملتقى الدولي الثاني حول األداء المتمیز  ، مداخلة مقدمة في المسؤولیة اإلجتماعیة للمؤسسة
المالي الطبعة الثانیة حول نمو المؤسسات واالقتصادیات بین تحقیق األداء  للمنظمات والحكومات،
  .2011نوفمبر  23- 22  ورقلة، جامعة قاصدي مرباح، وتحدیات األداء البیئي،

حالة المشروبات الغازیة (دور الجودة في تحقیق وفاء الزبائن للمؤسسة قاسمي خضرة وآخرون، .152
مداخلة مقدمة ضمن الملتقى العلمي الوطني حول استراتیجیات التدریب في ظل إدارة الجودة  ،)بسكرة

  .2010نوفمبر  11- 10 سعیدة، جامعة طاهري موالي، كمدخل لتحقیق المیزة التنافسیة، الشاملة
مداخلة ضمن  ،تطبیق اإلدارة البیئیة في المؤسسة كمطلب من مطالب العولمة لونیسي لطیفة، .153

تأثیرات العولمة على إدارة األعمال في منظمات البلدان النامیة، جامعة باجي  :الملتقى الدولي  حول 
 .2011دیسمبر  07- 06 مختار، عنابة،

التسییر التنبؤي لحوادث العمل في المؤسسة اإلقتصادیة  الحاج عرابة، محمد زرقون، .154
 ،2011_2002خالل الفترة  ENSPدراسة مجمع المؤسسة الوطنیة لخدمات اآلبار "الجزائریة

ر التقدیري للموارد البشریة التسیی : مداخلة ضمن الملتقى الوطني الثاني حول تسییر الموارد البشریة
 28 - 27جامعة محمد خیضر، بسكرة،  ومخطط للحفاظ على مناصب العمل بالمؤسسات الجزائریة،

  .2013فیفري 
تعلیم وتدریب الكوادر الفنیة من أجل سالمة البیئة والغذاء وٕادارة  سناء حوامدة، مریم الشنامي، .155

مداخلة مقدمة  في المؤتمر العربي الثالث لإلدارة  ،)تجربة بلدیة الشارقة وجامعة الشارقة( المخلفات
  .2004نوفمبر 24- 23مصر، للبیئة، البیئیة واإلتجاهات الحدیثة في إدارة المخلفات الملوثة

مداخلة ضمن الملتقى  ،مستلزمات إدارة األزمات في ظل إقتصاد المعرفة ،سماح صولح میلود تومي، .156
-  26 سكیكدة، ،1955أوت  20جامعة  إقتصاد المعرفة، الدولي الرابع حول  إدارة األزمات في ظل

  .2008 ماي 27
اإلدارة البیئیة للمؤسسات الصناعیة كمدخل حدیث  طالل محمد مفضي بطاینة، نجوى عبد الصمد، .157

الحكومات ي حول األداء المتمیز للمنظمات و مداخلة مقدمة ضمن المؤتمر الدول ،للتمیز التنافسي
 .2005مارس  9 -8 ورقلة، قاصدي مرباح، جامعة
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مداخلة مقدمة  ،دور اإلدارة البیئیة في تحقیق التنمیة المستدامة، إلهام یحیاوي ،نجوى عبد الصمد .158

جامعة سكیكدة  ضمن الملتقى الوطني الخامس حول اقتصاد البیئة وأثره على التنمیة المستدامة،
2006.   

مداخلة مقدمة ضمن الملتقى الوطني األول  ،المستدامةتحلیل األبعاد البشریة للتنمیة  نوري منیر، .159
   .2006 المدیة، المركز الجامعي حول اقتصاد البیئة والتنمیة المستدامة،

مداخلة  مقدمة ضمن المؤتمر العلمي  ،المحاسبة عن البیئة  المستدامة هادي رضا الصفار، .160
 19 -17 جامعة الزیتونة األردنیة، ،أخالقیات األعمال ومجتمع المعرفة : السنوي الدولي السادس حول

 .2006 أفریل
في المؤسسات  9000توطین أنظمة إدارة الجودة إیزو بوطیبة فیصل، یحي برویقات عبد الكریم، .161

جامعة  مداخلة مقدمة الملتقى الدولي األول حول التسییر الفعال في المؤسسات اإلقتصادیة، ،اإلقتصادیة
 .2005 ماي 4-  3 مسیلة، محمد بوضیاف،

 القوانین والمراسیم التنفیذیة: رابعا

 15/12/2001المؤرخ في  المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها وٕازالتها، 19- 01القانون رقم  .162
  .2001- 12- 15المؤرخة في   ،77العدد  ،الدیمقراطیة الشعبیة الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة

لحمایة  ظیم المطبق على المؤسسات المصنفةبضبط التنالمتعلق ، 198-06المرسوم التنفیذي رقم  .163
الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد ،  2006 ماي 31، المؤرخ في البیئة
  .2006یونیو  04، المؤرخة في 37

الجریدة  ،1988ینایر  26،  المؤرخ في المتعلق بالوقایة واألمن وطب العمل 07- 88القانون رقم  .164
  .1988ینایر  27، المؤرخة في 4 للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد الرسمیة

الجریدة ، 1993ماي  15المؤرخ في  بتنظیم طب العمل، المتعلق 120- 93المرسوم التنفیذي  رقم  .165
  .1993ماي  19، المؤرخة في 33الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 

من قبل طبیب العمل  المتعلق بتحدید محتوى الوثائق المحررة إجباریاالقرار الوزاري المشترك  .166
الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الجریدة ، 2001أكتوبر  16، المؤرخ في إعدادها ومسكها وكیفیات

  .2002-03-27، المؤرخة في 21الدیمقراطیة الشعبیة  العدد 
  مواقع األنترنیت :خامسا

على  2013_1_6تاریخ اإلطالع  http://yomgedid.kenanaonline.com  إستراتیجیة اإلنتاج األنظف .167
  10الساعة 

Pdf créé avec la version d'essai pdfFactory www.pdffactory.com

http://yomgedid.kenanaonline.com
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
 

190 
 

   قـائمة المراجع
 . 2012-01-03ع تاریخ اإلطال  www.radiosawa.com قمة كوبنهاجن   .168
  .2013- 03- 05تاریخ اإلطالع   www.infotechaccountants.com البیئیةالمراجعة  .169

- 30اإلطالع  تاریخ    com-www.iso14000.14001 14000اإلیزو  نظم إدارة البیئة وسلسلة .170
02 -2012   

  . 2013-02-30تاریخ اإلطالع  ISO 14000، www.arifonet.orgالمواصفة  استخدام إرشادات .171
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